ยะมะ
ี อ่ ื ของโทะ
่ ิ มช
ิ คา้ ทอ้ งถน
สน

大小の河川や日本アルプスを源とする
伏流水が注ぎ込み栄養豊富な富山湾で
獲れる魚介類は、
日本最高水準とも評価
される質の高さ。一年を通して美味しい食
材を味わうことができます。
また、富山には売薬業や高岡銅器、井
波彫刻など、人々に親しまれてきた伝統産
業が受け継がれています。

海の宝石「富山湾のシロエビ」
Jewel of the Sea: Shiroebi (white shrimp) of Toyama Bay
อัญมณีแห่งอ่าวโทะยะมะ [กุ้งชิโระ]

อ่าวโทยามะอุดมสมบูรณ์ด้วยคุณค่าทางอาหารจา
กแม่น้ำเล็กใหญ่และน้ำบาดาลจากเทือกเขาเจแป
นเอลป์
อาหารทะเลจากอ่าวโทยามะได้รับการยกย่องว่ามี
คุณภาพดีที่สุดในญี่ปุ่น
ท่านสามารถลิ้มรสอาหารสุดแสนอร่อยได้ตลอดปี
นอกจากนี้ที่โทยามะยังมีอุตสาหกรรมดั้งเดิมที่ผู้ค
นคุ้นเคย เช่น ยา, เครื่องทองแดงทาคาโอคะ,
การแกะสลักอินามิ

Toyama Bay is rich with nutrients from the
many rivers and the underground water
sourced in the Japan Alps. Seafood caught
from Toyama Bay is well regarded to have the
highest standards in Japan, and it is possible
to eat good food here all year round.
In addition, Toyama has carried on beloved
traditional industries such as medicine, Takaoka copperware, and Inami wood carving.

Popular throughout Japan, "Masu no Sushi"(Trout Sushi)
สินค้าท้องถิน
่ ขึน
้ ชือ
่ แห่งโทะยะมะซึง่ เป็นทีน
่ ย
ิ มไปทัว่ ทัง้ ประเทศ [ซูชิ ปลาเทร้าท์]

TOYAMA - Japan

300年の歴史をもつ売薬業「富山のくすり」
Medicine in Toyama has a history of 300 years.
ธุรกิจยาทีม
่ ป
ี ระวัตศ
ิ าสตร์ยาวนานกว่า 300 ปี [ยาของโทยามะ]

จังหวัดโทะยะมะ-ประเทศญี่ปุ่น

曲がる籠
Flexible basket
ตะกร้าพับได้

ราชาแห่งอ่าวโทะยะมะ[ปลาบุริ]

職人の技術が生みだす魅力「高岡銅器」
The Skill of Artisans: Takaoka Copperware
เสน่หอ
์ น
ั น่าหลงไหลจากฝีมอ
ื ช่าง [เครือ
่ งทองแดงทาคาโอคะ]

ความลึกลับแห่งอ่าวโทะยะมะ [ปลาหมึกโฮะทะรุ]

220年の歴史を伝える
「井波彫刻」
（木彫ギター）
Wood Carved Guitar
ทีส
่ บ
ื ทอดมายาวนานกว่า 220 ปี [การแกะสลักอินาม]
(กีต้าร์ไม้แกะสลัก)

ซัปโปโร
北京・大連 Beijing/Dalian ปักกิง่ ต้าเหลียน
中国南方航空
China Southern Airlines
สายการบินไชน่าอีสเทิรน
์

Toyama is located in the center of Japan, which
can be accessed by three of Japan's major
metropolitan areas by airplane, Japan Railways
(JR) and highway, etc. Toyama is likely to
become a major hub of trade, people, and
culture in the near future.

กรุงโซล

Niigata
JR Hokuriku Line

Hokuriku Expwy

เซี่ยงไฮ้

Toyama

中国東方航空
China Eastern Airlines
สายการบินไชน่าอีสเทิรน
์

จังหวัดโทยามะตัง้ อยูต
่ รงกลางของเกาะญีป
่ น
ุ่ จากโทยามะสามารถ
เดินทางไปยังเมืองใหญ่ 3 แห่งของญีป
่ น
ุ่ ได้โดยทางเครือ
่ งบิน,
รถไฟ JR,
ทางด่วน ฯลฯ จังหวัดโทยามะกำลังจะกลายเป็นศูนย์กลางของการ
ติดต่อระหว่างบุคคล, การแลกเปลีย
่ นทางวัฒนธรรม และการขนส่ง
ทีค
่ ก
ึ คักมากขึน
้ ในอนาคต

ANA (1 เทีย่ วบิน/วัน) 1 ชัว่ โมง 30 นาที

TOYAMA Itoigawa

สายการบินเอเชียน่า

โทยามะ
จังหวัดทีต
่ งั้ อยูต
่ รงกลางของญีป
่ น
ุ่

ANA（１便／日）1時間30分
ANA (1 flight/day) 1hr.30min.

JR北陸新幹線
東京↔富山 ２時間８分
JR Hokuriku Shinkansen
Tokyo - Toyama 2hrs.8min.
JR โฮะกุรคิ ุ ชิงคันเซ็น
โตเกียว - โทยามะ 2 ชัว่ โมง 8 นาทีี

Kanazawa
Shin-Takaoka

台北 Taipei ไทเป
チャイナエアライン
China Airlines
ไชนาแอร์ไลน์

JR北陸本線特急（金沢乗換）
JR北陸新幹線 ３時間10分
JR Hokuriku Line Ltd. Express
(transfer at Kanazawa Sta.)
JR Hokuriku Shinkansen 3hrs.10min.

Kurobe
Unazuki-onsen

Toyama kitokito
Airport

Nagano

JR Takayama Line

Hokuriku Expwy

Takayama

JR Hokuriku Line

Matsumoto

Nagano Expwy

JR Joetsu
Shinkansen

Kanetsu Expwy

Joshinetsu Expwy

Takasaki

Tokai Hokuriku
Expwy

รถไฟด่วนพิเศษ JRโฮะกุรค
ิ ุ ฮงเซ็น
(เปลีย
่ นรถทีค
่ านาซาว่า)
JR โฮะกุรค
ิ ุ ชิงคันเซ็น 3 ชัว่ โมง 10 นาที

Echigoyuzawa

JR Chuo Line

JR Tohoku
Shinkansen

15
15

ทางหลวง (เมชิน โฮะคุรค
ิ )ุ 4 ชัว่ โมง 15 นาที

Chuo Expwy

Highway Bus 5hrs. 25min.

โตเกียว

รถบัสด่วน 5 ชัว่ โมง 25 นาที
ANA
ANA

55分
55min.

ANA (6 เทีย่ วบิน/วัน) 55 นาที
JR東海道線・北陸本線特急（金沢乗換）
JR北陸新幹線 ３時間30分

(Tokai-Hokuriku/Hokuriku) 3hrs.

JR Tokaido Line / JR Hokuriku Line Ltd. Express
(transfer at Kanazawa Sta.)
JR Hokuriku Shinkansen 3hrs.30min.

ทางหลวง (โทไคโฮะคุรค
ิ ุ โฮะคุรค
ิ )ุ 3 ชัว่ โมง

รถไฟด่วนพิเศษ JR โทไคโดเซ็น/โฮะกุรคิ ุ ฮงเซ็น
(เปลีย่ นรถทีค่ านาซาว่า)
JR โฮะกุรคิ ุ ชิงคันเซ็น 3 ชัว่ โมง 30 นาที

รถบัสด่วน 3 ชัว่ โมง 45 นาที

Highway Bus 3hrs. 45min.

JR Tokaido
Shinkansen
新幹線・Shinkansen・รถไฟชินคันเซ็น
線路・Railway・รางรถไฟ
高速道路・Expressway・ทางด่วน

ทางหลวง (คันเอทสุ โจชินเอทสุ โฮะคุรคิ )ุ 4 ชัว่ โมง 50 นาที
高速バス 6時間25分
Highway Bus 6hrs. 25min.

รถบัสด่วน 6 ชัว่ โมง 25 นาที

่ วบิน อาจมีการเปลีย
่ นแปลงได้
運航スケジュール・便数等は変更される場合があります。 Service schedules and numbers are subject to change without prior notice. ตารางการบิน และจำนวนเทีย

แผนกการท่องเทีย่ วแห่งจังหวัดโทะยะมะ
富山県の公式ウェブサイト 観光：www.info-toyama.com
県庁：www.pref.toyama.jp

（公社）富山県観光連盟

Official Web sites of Toyama Prefecture
Tourism Info.
www.foreign.info-toyama.com/en/
Prefectural Government www.pref.toyama.jp/english/

สมาคมการท่องเทีย่ วแห่งจังหวัดโทะยะมะ
1-7 ชินโซกะวะ เมืองโทะยะมะ
โทรศัพท์ 076-441-7722

1-7 ชินโซกะวะ เมืองโทะยะมะ รหัสไปรษณีย์ 930-8501
โทรศัพท์ 076-431-4111(ต่อสาย) 076-444-3200 (สายตรง)
เว็บไซต์ทางการของจังหวัดโทะยะมะ
การท่องเที่ยว : www.foreign.info-toyama.com/th/
รัฐบาลท้องถิ่น : www.pref.toyama.jp

ศูนย์ขอ้ มูลการท่องเทีย่ ว อิคอิ ค
ิ ค
ิ งั
富山駅南口近くCiCビル5階

ชัน้ 5 อาคาร CiC ใกล้ทางออกทิศใต้ของสถานีโทะยะมะ
โทรศัพท์ 076-444-7125
2015.11

-Snow WallsEvery year in spring, the
Tateyama
Kurobe
Alpine
Route is opened to the public.
Visitors will be dazzled by the
magnificence of the 20 meter
high snow wall.

The splendor of mother nature in Toyama
welcomes you.

หุบเขาหิมะ

ธรรมชาติอันงดงามของโทะยะมะ ยินดีต้อนรับทุกท่าน

ในช่วงที่มีการเปิดเส้นทาง
อัลไพน์ในฤดูใบไม้ผลิของทุกปี
จะมีนักท่องเที่ยวมากมาย
มาเยี่ยมชมกำแพงหิมะที่มี
ความสูงถึงราว 20 เมตร

This grand waterfall consists
of 4 steps, and has a total
elevation of 350 meters,
making it the highest in Japan.
You can experience the
sensation of the large force at
the bottom of the fall through
the hiking trail.

น้ำตกโชเมียว
น้ำตกขนาดใหญ่ซง่ึ มี 4ระดับขัน
้
และ ระดับความสูงถึง 350เมตร
นั้น เป็นที่ภาคภูมิใจในฐานะ
อันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น
นอกจากนี้ยังมีการจัดเตรียม
เส้นทางเดินเล่นพักผ่อน
ซึ่งท่านสามารถสัมผัสถึงพลังอันม
หาศาลได้ที่ด้านล่าง

Enjoy the large panoramic
view of Toyama's 3,000-meter
high mountains and Kurobe
Lake
at
the
Tateyama
Ropeway, which is also known
as the moving observation
deck.

ทะเทะยะมะโรปเวย์

เรียกกันว่าหอคอยชมวิว
เคลื่อนที่ สามารถพาท่าน
ชมวิวทัศนียภาพ
อันกว้างใหญ่สวยงามของ
เทือกเขาต่างๆ ที่มีความสูงระดับ
3000 เมตร รวมถึงทะเลสาบ
ของคุโระเบะ ฯลฯ

เส้นทางทะเทะยะมะ -คุโระเบะ อัลไพน์
The Tateyama Kurobe Alpine Route is a world famous
alpine sightseeing route which goes through
Toyama's 3,000-meter high Northern Japan Alps.
From Toyama, you can get to Shinano-Omachi of
Nagano Pref. by train, cable car, highland bus, trolley
bus, ropeway, etc. while enjoying the changing of
Mother Nature's seasons.
＜富山地方鉄道＞
電鉄富山駅から立山駅まで約60分

<Toyama Chiho Railway>
Approx. 60 min. from Dentetsu-Toyama Station to Tateyama Station

เส้นทางเยี่ยมชมหุบผา ระดับ 3000 เมตร ทะลุผ่าน
เทือกเขาแอลป์ตอนเหนือที่มีชื่อเสียงทั่วโลก
นั่นคือเส้นทาง ทะเทะยะมะ -คุโระเบะ อัลไพน์
จากเมืองโทะยะมะ ถึง ชินะโนะโอมาจิ สามารถ
เดินทางต่อดว้ ย รถไฟ รถเคเบิลรถบัสที่ราบสูง
รถบัสราง โรปเวย์ ฯลฯ ทำให้สามารถดื่มด่ำและ
ชื่นชมธรรมชาติ
อันสวยงามที่เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลได้

<รถไฟสายโทยามะ ชิโฮ>
ประมาณ 60 นาที จากสถานีเด็งเท็ตสึ โทยามะ ถึงสถานีทาเทยามะ

Japan's largest arch type
dam. You can enjoy scenery
around the lake by sightseeing boat. From late June to
the middle of October, you
can also watch the powerful
draining of the dam.

เขื่อนคุโระเบะ
เขื่อนแบบอาร์ชโค้งขนาดใหญ่ที่สุ
ดของประเทศญี่ปุ่น
ท่านสามารถชื่นชมทัศนียภาพ
ของทะเลสาบโดยเรือชมวิว
ได้ระหว่างปลายเดือน
มิถน
ุ ายนถึงกลางเดือนตุลาคม
ท่านยังสามารถชมวิวในการ
ปล่อยน้ำอันทรงพลังของเขอื่นได้
อีกด้วย

弥陀ヶ原：ラムサール条約登録地
Midagahara : Ramsar Convention Designated
Wetlands
ทุ่งมิดางะฮาระ: พื้นที่ขึ้นทะเบียนอนุสัญญาแรมซาร์

หลังจากการเดินทางอันแสนโรแมนติก
ต่อด้วยการพักผ่อนในบ่อน้ำพุร้อน
ในดินแดนที่เงียบสงบเป็นส่วนตัว

※富山地方鉄道宇奈月温泉駅から黒部峡谷鉄道宇奈月駅への乗継ぎには、
移動時間・乗車手続きがありますので、最低15分が必要です。

<By Bus>
Approx. 1hr. From JR Takaoka Station by World Heritage Bus

<รถประจำทาง>

＜ＪＲ～バス＞
ＪＲ高岡駅から城端駅まで約60分
城端駅より路線バスで相倉口まで約20分

<By JR Train and Bus>
Approx. 60 min. from JR Takaoka Station to Johana Station
Approx. 20 min. by bus from Johana Station to Ainokura

<JR - รถเมล>

ประมาณ 1 ชัว่ โมงจากสถานี JR ทาคาโอกะ โดยรถประจำทางสายมรดกโลก

ประมาณ 60 นาที จากสถานี JR ทาคาโอคะ ถึงสถานีโจฮานะ
ประมาณ 20 นาทีโดยรถเมล์ จากสถานีโจฮานะ ถึงทางออกไอโนะคุระ

You can visit Japan’
s deepest
gorge by the Torokko Train. Let
yourself be taken in by the
gentle beauty of untouched
nature along the 20 km railroad
line from Unazuki to Keyakidaira. Become one with nature
afterwards by healing your body
and soul at Kanetsuri, Kuronagi
or other hot springs in the area.

After a romantic trip around this secluded region,
a relaxing dip in a hot spring awaits you.

＜富山地方鉄道＞
電鉄富山駅から宇奈月温泉駅まで約６０分
宇奈月温泉駅から黒部峡谷鉄道宇奈月駅まで徒歩約３分

＜バス＞
JR高岡駅から世界遺産バスで約1時間

ทางรถไฟแห่งหุบเขาคุโระเบะ
ท่านสามารถเข้าชมหุบเขาทีม
่ ี
ความลึกมากทีส
่ ด
ุ เป็นอันดับ
หนึง่ ของประเทศญีป
่ น
ุ่ ด้วย
รถไฟโทะรอคโคะ ธรรมชาติอน
ั
สวยงามและเงียบสงบระหว่าง
เส้นทางตัง้ แต่อน
ุ ะสุคจ
ิ นถึง
เคะยะคิไดระ ตลอดระยะทาง
20 กิโลเมตรจะคอยต้อนรับ
ท่านอยู่ นอกจากนีท
้ า่ นยัง
สามารถพักผ่อนกายและ
ใจได้ดว้ ยการแช่นำ้ พุรอ
้ นใน
บ่อน้ำพุรอ
้ นต่างๆ เช่น คะเนะทสุริ
คุโระนะกิ ซึง่ เรียบง่ายกลมกลืนเป็น
ส่วนหนึง่ ของธรรมชาติ

<Toyama Chiho Railway>

Approx. 60 min. from Dentetsu-Toyama Station to Unazuki Onsen Station.
Approx. 3 min. walk from Unazuki Onsen Station to Kurobe Gorge Railway
Unazuki Station.
Please plan on needing at least 15 minutes to transfer between Toyama Chiho
Railway Unazuki Onsen Station to Kurobe Gorge Railway Unazuki Station.

<รถไฟสายโทยามะ ชิโฮ>

UNESCO World Heritage Site, The
Historic Village of Gokayama-Traditional
Houses in the Gassho Style

*ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 15 นาทีในการต่อรถไฟจากสถานีอน
ุ ต
ั สึคิ อนเซ็นของรถไฟสายโทยามะ ชิโฮ
ไปสถานีอน
ุ ะทสึคข
ิ องรถไฟสายคุโรเบะ เคียวโคคุ เพราะต้องเผือ
่ เวลาเดินทางและซือ
้ ตัว๋

มรดกโลก
หมู่บ้านทางประวัติศาสตร์โกะคะยะมะ
ในสไตล์บ้านทรงหลังคาชันสูง

ประมาณ 60 นาที จากสถานีเด็งเท็ตสึ โทยามะ ถึงสถานีอน
ุ ต
ั สึคิ อนเซ็น
เดินประมาณ 3 นาที จากสถานีอน
ุ ต
ั สึคิ อนเซ็น ถึงสถานีอน
ุ ต
ั สึคข
ิ องรถไฟสายคุโรเบะ เคียวโคคุ

Imagine yourself in a hot spring surrounded by nature.
There are many hot spring areas in Toyama where you
can relax while enjoying the luxurious scenery. At Unazuki Hot Spring, also known as the starting point of Kurobe
Gorge, you can take a journey on the "Torokko" train
through one of Japan's most secluded regions. After
taking a dip in the hot spring, Toyama's fresh and tasty
food can satisfy any traveler's hunger.

หุบเขาคุโระเบะและบ่อน้ำพุร้อน

สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
Toyama's famous attractions range from a world cultural
heritage site to contemporary sightseeing spots. Some
representive spots include the Historic Village of
Gokayama, which is a registered world heritage site, and
Zuiryu-ji Temple in Takaoka, which is a national treasure
of Japan. Through these sites, you can feel the simplicity
of traditional Japan.

แช่นำ้ พุรอ
้ นพร้อมๆกับชมธรรมชาติอน
ั งดงามทีโ่ ทะยะมะ
เรามีแหล่งน้ำพุรอ
้ นทีท
่ า่ น
สามารถพักผ่อนหย่อนใจ และเพลิดเพลินกับสถานทีต
่ งั้ อันหรูหราหลายแห่ง
บ่อน้ำพุรอ
้ นอุนะสุคิ เป็นทีร่ จ
ู้ ก
ั กันในฐานะจุดเริม
่ ต้นของหุบเขาคุโระเบะ
ในการเดินทางท่องเทีย
่ วทีเ่ งียบสงบโดยรถไฟโทะรอคโคะ
หลังจากทีท
่ า่ นได้พก
ั ผ่อนโดยการแช่นำ้ พุรอ
้ นแล้ว การลิม
้ รสอาหารอร่อยๆ
ทีท
่ ำจาก
วัตถุดบ
ิ สดใหม่ของโทะยะมะจะทำให้ทา่ นพึงพอใจ

ในโทยามะมีสถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ วมากมายตัง้ แต่มรดกโลกทางวัฒนธรรมจนถึ
งสถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ วอันน่าหลงไหลทีถ
่ า่ ยทอดให้เห็นโทยามะในปัจจุบน
ั
เช่น หมูบ
่ า้ นโกคายามะซึง่ ขึน
้ ทะเบียนป็นมรดกโลก,
วัดซุยริวจิในเมืองทาคาโอคะซึง่ เป็นมรดกของชาติ
ท่านจะได้สม
ั ผัสกับวัฒนธรรมอันเก่าแก่งดงามและเรียบง่ายของญีป
่ น
ุ่

ＪＲ高岡駅南口から徒歩約15分
＜自動車＞ 能越自動車道高岡ＩＣから車で約10分

บ่อน้ำพุร้อนอุนะสุคิ
เป็นบ่อน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียง
มากที่สุดของโทะยะมะ

Approx. 15 min. walk from JR Takaoka Station, South Exit
By Car: Approx. 10 min. from Noetsu Expressway, Takaoka IC
เดินประมาณ 15 นาทีจากทางออกทิศใต้ของสถานี JR ทาคาโอคะ

<รถยนต์> ประมาณ 10 นาทีโดยรถยนต์ จากทางด่วนโนเอ็ตสึ, ทาคาโอคะ I.C.

●高岡大仏
●Takaoka

Daibutsu
(Takaoka Great Buddha)

●พระใหญ่ทะคะโอะคะ

(รูปปั้นพระพุทธรูปขนาดใหญ่่)

มรดกแห่งชาติ วัดซุยริวจิ

250

Every year, for three evenings
from the first of September
to the third, Etchu Owara
festival is filled with traditional
d a n c e performances and
spiritual music to pray for a
good harvest. The melancholy
singing paired with the melody
of the Kokyu, a traditional
musical instrument, attracts a
tremendous amount of
visitors from all over Japan.

เทศกาลเอทจูยท
ั สุโอะ
โอะวะระ

650

Every year from late April to early
May, 2.5 million tulips of 650
varieties go into full bloom at this
grand flower festival. Visitors
from all over the country come to
see this event.

งานดอกทิวลิปแห่งโทะนะมิ
ตัง้ แต่ปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดื
อนพฤษภาคมของทุกปี
จะมีเทศกาลดอกไม้ซง่ึ มีดอกทิวลิ
ป 650 สายพันธุบ
์ านสะพรัง่ กว่า 2
ล้าน 5 แสนดอก
มีนก
ั ท่องเทีย
่ วมาเยีย
่ มชมมากมาย
จากทัว่ ประเทศ

ทุกๆปี
ตัง้ แต่คน
ื วันทีห
่ นึง่ ถึงคืนวันทีส
่ าม
กันยายนจะมีการจัดเทศกาล
เอทจูโอะวะระ
ซึ่งมีการเต้นรำดั้งเดิมและการเล่น
ดนตรีบทเพลงทางศาสนาเพือ
่ อธิ
ษฐานให้การเก็บเกีย
่ วได้ผลผลิตดี
บทเพลงทีม
่ ท
ี ำนองเศร้าโศกผสาน
กันกับเสียงซอจีนนี้
ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากจา
กทั่วประเทศญี่ปุ่น

Toyama is full of charm all year long.

โทะยะมะ
มีสเน่ห์มากมายที่ดึงดูดให้มาเยี่ยมชมได้ตลอดทั้งปี
Originally held to pray for a good harvest and show
appreciation, these festivals have evolved into
events that bring people together as one. People
spend a great deal of time and effort refining their
singing and dancing for these events to reach the
hearts of everyone. Come and be dazzled by the raw
emotion of Toyama's festivals.

เทศกาลโทะยะมะ

จัดขึน้ เพือ่ เป็นการแสดงถึงความรูส้ กึ ขอบคุณ และอธิษฐานให้การเก็บเกีย่ วได้ผลผลิตดี
ชาวบ้านทัง้ หลายต่างรวมใจกันเป็นหนึง่ เดียว ทุม่ เทพยายามเพือ่ จัดเตรียมงานในวันนี้
บทเพลงขับร้อง ดนตรีและการเต้นรำเหล่านี้ ซึง่ สือ่ ถึงจิตวิญญาณของทุกคนอย่าง
งดงาม ในงานเทศกาลนี้ มีการแสดงทักษะศิลปะของชาวบ้านทีส่ ร้างสรรค์ขน้ึ มาจาก
ประวัตศิ าสตร์และ วัฒนธรรม ขอเชิญทุกท่านมาเยีย่ มเยือนเพือ่ สัมผัสความน่าประทับใจ
ของ [งานเทศกาล] โทะยะมะ

＜ＪＲ＞
ＪＲ高岡駅からＪＲ城端線で砺波駅まで約20分

< JR Train (Johana Line) >
Approx. 20 min. from JR Takaoka Station to Tonami Station

<JR >
ประมาณ 20 นาที จากสถานี JR ทาคาโอคะ ถึงสถานีโทนามิ ด้วยรถไฟ JR สายโจฮานะ

เทศกาลและอาหาร

◆イベントとグルメ

◆Events and Cuisine

富山では、自然のもたらす美しさと美味しさを楽しめます。

In Toyama, you can enjoy nature’s beauty and
delicious flavors.
Beautiful flowers bloom at the Tonami Tulip Fair, held
from late April to early May.
You can fill yourself up on Toyama’s seafood with
Toyama Bay sushi, which also matches well with the
local sake brewed from the famous water of the Northern
Alps.

４月下旬から５月上旬まで 開催される「となみチューリッ
プフェア」では美しい花々が咲き誇っています。
富 山の海の幸が堪 能できる「 富 山 湾 鮨 」には、北アル
プスの名水で醸された富山の酒がよく合います。

เพลิดเพลินกับความงดงามและความอร่อยจากธรรมชาติทโ่ ี ทยา
มะ ชมดอกไม้เบ่งบานตระการตาใน
"เทศกาลดอกทิวลิปเมืองโทนามิ"
ซึง่ จัดขึน
้ ในช่วงปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม
อิม
่ อร่อยกับอาหารทะเลของโทยามะ "ซูชอ
ิ า่ วโทยามะ"
ซึง่ เข้ากันได้ดก
ี บ
ั เหล้าสาเกของโทยามะซึง่ กลัน
่ จากน้ำอันเลือ
่ ง
ชือ
่ จากเทือกเขาเจแปนแอลป์ตอนเหนือ

富山湾鮨
富山では、四季を通じて多彩な海の幸
が味わえます。旬の地魚を贅沢に用い
た極上鮨が、皆さまをもてなします。

Listen to Kokiriko, one of the
defining folk songs of Gokayama.
The solemn clothes of the
dancers, a unique characteristic of this festival, have been
passed down for generations.

เทศกาลโคะคิริโคะ
ขอเชิญท่านฟังเพลงพื้นบ้าน
ซึ่งเป็นตัวแทนของโกะคะยะมะ
ชุดแต่งกายอันดูเคร่งครัดที่
นักแสดงใส่นั้นสืบทอดมาเป็น
เวลาอันยาวนาน

Passed down through song
and dance for generations,
come watch the story of the
samurai of the fallen Heike clan
that came and settled down in
the Gokayama region.

เทศกาลโจฮะนะมุกย
ิ ะ
ขอเชิญท่านมาชมเรือ
่ งราว
ซามูไรแห่งเฮอิเคะ จากสนามรบ
มาตัง้ รกราก
อยูใ่ นพืน
้ ทีโ่ กะคะยะมะ
ผ่านทางการขับร้องเต้น
รำระหว่างช่วงเวลาใน
การทำเกษตรกรรม

Toyama Bay Sushi
You can taste a variety of
seafood throughout the four
seasons in Toyama. Finest
quality sushi made with fresh
local fish will serve to please
you.

ซูชิอ่าวโทยามะ
ลิ้มรสอาหารทะเลอันหลากหลายไ
ด้ตลอด 4 ฤดูที่โทยามะ
เรายินดีต้อนรับท่านด้วยซูชิชั้นเลิศ
จากปลาสดใหม่ที่จับได้ในท้องถิ่น

富山の酒
全国屈指の名水の地で、米どころでも
ある富山は、酒造りの好適地。良質
の水と酒造に適した米を惜しみなく使っ
て醸造される酒は、富山の食を引き立
てます。

Toyama’
s Sake
With our nationally famous water
and rice, Toyama is an ideal
place for making sake. The sake,
made with plenty of superior
quality water and rice perfect for
sake brewing, brings out the
flavors of your Toyama meal.

เหล้าสาเกของโทยามะ
โทยามะอุดมไปด้วยข้าวและน้ำชั้นเลิศของญี่ปุ่น
จึงเป็นแหล่งผลิตที่เหมาะสมในการผลิตเหล้าสาเก
เหล้าสาเกที่กลั่นจากน้ำคุณภาพดีและข้าวที่เหมาะในการ
ผลิตเหล้า
ช่วยให้ท่านรับประทานอาหารของโทยามะได้อร่อยยิ่งขึ้น

