
The prices and discounts listed are information as of September 2019. Please check on site for details
ชือ่สถานที่ รายละเอยีดของ

สทิธปิระโยชน์
รายละเอยีดของสทิธปิระโยชน์
เงือ่นไขการใหส้ทิธปิระโยชน์

IC ทีใ่กลท้ีส่ดุ รหัสไปรษณีย์ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพัท์ เวลาทีเ่ปิดใหบ้รกิาร วันหยดุประจ า

<เขตซาโดะ>

1 พพิธิภัณฑพ์ืน้บา้นอาอกิาวะ สว่นลดคา่เขา้ชม ผูใ้หญ ่300 เยน→240 เยน ซาโดะ-ชมิะ 952-1505 20 ซากะชติะ-มาจ,ิ อาอกิาวะ, ซา
โดะ-ชิ

0259-74-4312 8.30-17.00 น. (ผา่นประตกูอ่น 16.30 น.) วันเสาร ์วันอาทติย ์และวันหยดุนักขตั

ฤกษ์ในชว่งเดอืน ธ.ค.-ก.พ. 　

　　　　　　　　　　　ปลายปีและตน้ปี (29 

ธ.ค.-3 ม.ค.)

2 ศนูยแ์นะน าการทอ่งเทีย่วเหมอืง
ทองซาโดะคนิซัง "คริารอิมุุ ซา
โดะ"

สว่นลดคา่เขา้ชม ผูใ้หญ ่300 เยน→250 เยน

เด็ก　150 เยน→100เยน

*ใชก้บัสว่นลดของกรุ๊ปทัวรไ์ด ้

ซาโดะ-ชมิะ 952-1562 18-1 ฮามา-มาจ,ิ ซนัโจเมะ, อาอกิา
วะ, ซาโดะ-ชิ

0259-74-2215 8.30-17.00 น. (ผา่นประตหูอ้งจัดแสดง
กอ่น 16.30 น.)

29 ธ.ค.-3 ม.ค.

3 รอ่งรอยสถานทีร่าชการในรัฐบาล
ศกัดนิาญีปุ่่ นในเมอืงซาโดะ

สว่นลดคา่เขา้ชม ผูใ้หญ ่500 เยน→400 เยน ซาโดะ-ชมิะ 952-1531 1-1 ฮโิรมะ-มาจ,ิ อาอกิาวะ, ซา
โดะ-ชิ

0259-74-2201 8.30-17.00 น. (ผา่นประตกูอ่น 16.30 น.) ปลายปีและตน้ปี (29 ธ.ค.-3 ม.ค.)

4 รอ่งรอยเหมอืงทองซาโดะคนิซัง สว่นลด ซอฟตเ์สริฟ์แผน่ทองค า　350 เยน→300 เยน
*จ ากดัสทิธิไ์มเ่กนิ 5 ทา่น รวมผูส้มัคร

ซาโดะ-ชมิะ 952-1501 1305 ชโิมะ-อาอกิาวะ, ซาโดะ-ชิ 0259-74-2389 เม.ย.-ต.ค.: 8.00-17.30 น.
พ.ย.-ม.ีค.: 8.30-17.00 น.

ไมม่วีันหยดุ

5 พพิธิภัณฑซ์าโดะ สว่นลดคา่เขา้ชม ผูใ้หญ ่500 เยน→400 เยน ซาโดะ-ชมิะ 952-1311 2041 ยาฮาตะ, ซาโดะ-ชิ 0259-52-2447 8.30-17.00 น. (ผา่นประตกูอ่น 16.30 น.) ปลายปีและตน้ปี (29 ธ.ค.-3 ม.ค.)

6 พพิธิภัณฑป์ระเพณีพืน้บา้นของ
เมอืงนโีบะ

สว่นลดคา่เขา้ชม ผูใ้หญ ่200 เยน→160 เยน ซาโดะ-ชมิะ 952-0106 492 นโิบะอรุวิยะ, ซาโดะ-ชิ 0259-22-3117 8.30-17.00 น. (ผา่นประตกูอ่น 16.30 น.) วันจันทร ์(ในกรณีทีต่รงกบัวันหยดุ
นักขตัฤกษ์ จะหยดุวันถัดไป)
1 ธ.ค.-สิน้เดอืน ก.พ.

7 ซาโดะ นชิมิกิาวะ โกลพารค์ สว่นลดคา่เขา้ชม ผูใ้หญ ่800 เยน→720 เยน
เด็ก 700 เยน→630 เยน
*จ ากดัสทิธิไ์มเ่กนิ 5 ทา่น รวมผูส้มัคร

ซาโดะ-ชมิะ 952-0434 835-1 นชิมิกิาวะ, ซาโดะ-ชิ 0259-58-2021 8.30-17.30 น. ไมม่วีันหยดุ

8 พพิธิภัณฑพ์ืน้บา้นอาคะโดะมาริ สว่นลดคา่เขา้ชม ผูใ้หญ ่200 เยน→160 เยน ซาโดะ-ชมิะ 952-0711 2458 อาคะโดะมาร,ิ ซาโดะ-ชิ 0259-87-3141 8.30-17.00 น. (ผา่นประตกูอ่น 16.30 น.) ปลายปีและตน้ปี (29 ธ.ค.-3 ม.ค.)

9 โอกยิะ สว่นลด ลกูคา้ทีซ่ ือ้สนิคา้ใน

รา้นคา้

 
2,000 เยน ขึน้ไป จะไดรั้บสว่นลด 5％

ซาโดะ-ชมิะ 952-0605 1950 โอก-ิมาจ,ิ ซาโดะ-ชิ 0259-86-3666 9.00-16.30 น. ไมม่วีันหยดุ

10 เรอือา่งจกิาระยะ สว่นลดคา่น่ังเรอื

อา่ง

ผูใ้หญ ่500 เยน→450 เยน
เด็กเล็ก 300 เยน→270 เยน

ซาโดะ-ชมิะ 952-0605 1935 โอก-ิมาจ,ิ ซาโดะ-ชิ 0259-86-3153 8.30-17.00 น. ไมม่วีันหยดุ

11 พพิธิภัณฑป์ระเพณีพืน้บา้นซา
โดะ-โคะค ุโอกยิะ/พพิธิภัณฑ์
เรอืเซ็นโกะกุ

สว่นลดคา่เขา้ชม ผูใ้หญ ่500 เยน→400 เยน ซาโดะ-ชมิะ 952-0612 270-2 ชคุเุนะก,ิ ซาโดะ-ชิ 0259-86-2604 8.30-17.00 น. (ผา่นประตกูอ่น 16.30 น.) วันจันทรใ์นชว่งเดอืน ธ.ค.-ก.พ.
　　　　　　　　　　　　ปลายปีและตน้ปี 
(29 ธ.ค.-3 ม.ค.)

<เขตมรุาคาม/ิชบิาตะ> 

1 บนัช ูสถานทีแ่ชอ่อนเซ็น และ
รา้นโซบะ

สว่นลดคา่แชน่ ้า ผูใ้หญ ่700 เยน→500 เยน
*จ ากดัสทิธิใ์หเ้ฉพาะผูส้มัครเทา่นัน้

ทางพเิศษนฮิองไค 

โทโฮคุ

คามฮิายาชอิวิะฟุ

เนะโค IC

958-0037 3-2-30 เสะนาม ิออนเซน็, มรุาคา
ม-ิชิ

0254-50-7488 10.00-22.00 น. (เปิดจ าหน่ายตั๋วถงึ 21.00 
น.)

ไมม่วีันหยดุประจ า

2 มรุะเคยีว สาขาคงับายาชิ สว่นลด เจลาโต แบบดบัเบิล้: 350 เยน→300 เยน ทางพเิศษนฮิองไค 

โทโฮคุ

คามฮิายาชอิวิะฟุ

เนะโค IC

959-3424 1262 สนุะยามะ, โบะคเุมะ, มรุาคา
ม-ิชิ

0254-60-1122 10.00-19.00 น. ทกุวันพธุที ่2 และ 4 ของเดอืน
(อาจเปลีย่นแปลงได)้

3 คฤหาสนว์าตานาเบะ สมบตัทิาง
วฒันธรรมทีส่ าคญัของชาติ

สว่นลดคา่เขา้ชม ผูใ้หญ ่600 เยน→500 เยน
เด็กเล็ก 250 เยน→200 เยน
*จ ากดัสทิธิไ์มเ่กนิ 4 ทา่น รวมผูส้มัคร

ทางพเิศษนฮิองไค 
โทโฮคุ

อะราอกิาวะไทไน IC

959-3265 904 ชโิมะเซก,ิ เซกกิาวะ-มรุะ 0254-64-1002 9.00-16.00 น. 29 ธ.ค.-3 ม.ค.
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https://www.city.sado.niigata.jp/z_ot/cultural_property/museum/03/index.shtml
https://www.visitsado.com/spot/detail0903/
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http://www.taikanso.senaminoyu.co.jp/bansyu/
http://www.murakyo.jp/
http://www.watanabetei.com/
http://www.watanabetei.com/


The prices and discounts listed are information as of September 2019. Please check on site for details
ชือ่สถานที่ รายละเอยีดของ

สทิธปิระโยชน์
รายละเอยีดของสทิธปิระโยชน์
เงือ่นไขการใหส้ทิธปิระโยชน์

IC ทีใ่กลท้ีส่ดุ รหัสไปรษณีย์ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพัท์ เวลาทีเ่ปิดใหบ้รกิาร วันหยดุประจ า

4 จดุแวะพักรถ "ไทไน" สว่นลด
บรกิารฟรี

1) สว่นลด 500 เยนส าหรับซือ้ตุก๊ตา "ยาระนยิัน" ทตูแหง่การทอ่งเทีย่วเมอืง
ไทไน ขนาดใหญพ่เิศษ
2)  สว่นลด 100 เยนส าหรับซือ้ตุก๊ตา "ยาระนยิัน" ทตูแหง่การทอ่งเทีย่วเมอืง
ไท
ไน
 
3) ส าหรับลกูคา้ทีซ่ ือ้สนิคา้ของทีน่ี ่จะไดรั้บกาแฟ (เฉพาะกาแฟรอ้น) ของไท
ไนฟร ี1 แกว้
*จ ากดัสทิธิไ์มเ่กนิ 2 ทา่น รวมผูส้มัคร

ทางพเิศษนฮิองไค 
โทโฮคุ

นากะโจ IC

959-2806 387-1 ชโิมะ-อาคะดาน,ิ ไทไน-ชิ 0254-47-2723 9.00-18.00 น. ไมม่วีันหยดุ

5 สวนชมิสิ ึ สว่นลดคา่เขา้ชม ผูใ้หญ：่700 เยน→600 เยน
นักเรยีนชัน้ประถม/ม.ตน้：300 เยน→250 เยน
*จ ากดัสทิธิไ์มเ่กนิ 5 ทา่น รวมผูส้มัคร

ทางพเิศษนฮิองไค 
โทโฮคุ

เซโระชบิาตะIC

957-0056 9-32, 7-โจเมะ, ไดเอ-โจ, ชบิาตะ-ชิ 0254-22-2659 ม.ีค.-ต.ค.: 9.00-17.00 น.
พ.ย.-ก.พ.: 9.00-16.30 น.

ไมม่วีันหยดุระหวา่งชว่งทีเ่ปิดใหบ้รกิาร

6 ชบิาตะออนเซ็น อะยาเมะโนะยุ สว่นลดคา่แชน่ ้า ผูใ้หญ　่400 เยน→350 เยน
*จ ากดัสทิธิไ์มเ่กนิ 5 ทา่น รวมผูส้มัคร

ทางพเิศษนฮิองไค 
โทโฮคุ

เซโระชบิาตะIC

957-0013 795-1 อติาจกิ,ิ ชบิาตะ-ชิ 0254-26-1173 10.00-21.00 น.  (เปิดจ าหน่ายตั๋วถงึ 20.30
 น. วันอาทติยแ์ละวันหยดุนักขตัฤกษ์เปิด
ตัง้แต ่6.00 น.)

ทกุวันจันทรท์ี ่1 และ 3 ของเดอืน
31 ธ.ค. และ 1 ม.ค.

7 พพิธิภัณฑร์ าลกึถงึโคจ ิฟกุยิะ สว่นลดคา่เขา้ชม ผูใ้หญ　่500 เยน→400 เยน
*จ ากดัสทิธิไ์มเ่กนิ 5 ทา่น รวมผูส้มัคร

ทางพเิศษนฮิองไค 
โทโฮคุ

เซโระชบิาตะIC

957-0053 4-11-7 ชโูอ-โจ, ชบิาตะ-ชิ 0254-23-1013 9.00-17.00 น. (ผา่นประตกูอ่น 16.30 น.) วันจันทร ์(ในกรณีทีต่รงกบัวันหยดุ
นักขตัฤกษ์ จะหยดุวันถัดไป)

8 พพิธิภัณฑร์ าลกึถงึศาลาวา่การ
จังหวดัหลังเดมิ

สว่นลดคา่เขา้ชม 200 เยน→150 เยน ทางพเิศษนฮิองไค 
โทโฮคุ

เซโระชบิาตะIC

957-0021 4926 อจิมิโินะ, ชบิาตะ-ชิ 0254-23-2525 ทัศนศกึษา: 9.00-16.30 น.
เชา่สถานที:่ 9.00-21.30 น.

วันจันทร ์(ในกรณีทีต่รงกบัวันหยดุ
นักขตัฤกษ์ จะหยดุวันถัดไป)

9 พพิธิภัณฑด์าบ/พพิธิภัณฑร์ าลกึ
ถงึอะคสิกึ ุอะมะตะ

สว่นลดคา่เขา้ชม ผูใ้หญ ่350 เยน→300 เยน
นักเรยีนชัน้ประถม/ม.ตน้ 150 เยน→100 เยน

ทางพเิศษนฮิองไค 
โทโฮคุ

เซโระชบิาตะIC

959-2338 827 สกึโิอะกะ ออนเซน็, ชบิาตะ-ชิ 0254-32-1121 9.00-17.00 น. วันพธุ (ในกรณีทีต่รงกบัวันหยดุนักขตั
ฤกษ์ จะหยดุวันถัดไป)

10 สกุะตะนฟิโุดซอน วดัคงัโคะ-จิ บรกิารฟรี แผน่พับแบบส　ี100 เยน→ฟรี
*จ ากดัสทิธิใ์หเ้ฉพาะผูส้มัครเทา่นัน้

ทางพเิศษนฮิองไค 
โทโฮคุ

เซโระชบิาตะIC

959-2511 860 สกุะทาน,ิ ชบิาตะ-ชิ 0254-29-2022 9.00-16.00 น. ไมม่วีันหยดุ

11 เทพเจา้ผูคุ้ม้ครองสถานทีแ่หง่
เมอืงชบิาตะ ศาลเจา้สวุะ

มอบของสมนาคณุส าหรับผูท้ีม่สีมดุส าหรับแสตมป์ประทับตรา (300 เยน) จะไดรั้บขา้วสารที่
ถวายตอ่หนา้เทพเจา้
*ส าหรับผูท้ีม่สีมดุส าหรับแสตมป์ประทับตรา

ทางพเิศษนฮิองไค 
โทโฮคุ

เซโระชบิาตะIC

957-0055 1-8-9 สวุะ-โจ, ชบิาตะ-ชิ 0254-22-2339 9.00-17.00 น. ไมม่วีันหยดุ

12 คฤหาสนอ์จิชิมิะ สมบตัทิาง
วฒันธรรมของจังหวดันงีาตะ

สว่นลดคา่เขา้ชม ผูใ้หญ ่600 เยน→540 เยน
นักเรยีนชัน้ประถม/ม.ตน้ 300 เยน→250 เยน

ทางพเิศษนฮิองไค 

โทโฮคุ

โทโยซากะนงีาตะฮิ

กาชโิค IC

959-2325 1563 เท็นโน, ชบิาตะ-ชิ 0254-32-2555 เม.ย.-พ.ย.: 9.00-17.00 น. (เปิดจ าหน่าย

ตั๋วถงึ 16.30 

น.)
 
ธ.ค.-ม.ีค.: 9.00-16.30 น. (เปิดจ าหน่ายตั๋ว

ถงึ 16.00 น.)

วันพธุ (ในกรณีทีต่รงกบัวันหยดุนักขตั
ฤกษ์ จะหยดุวันถัดไป)

<เขตนงีาตะ/อะกะ>

1 สวนแหลง่น ้า "ววิ ฟกูชูมิะงาตะ" สว่นลดคา่เขา้ชม ผูใ้หญ ่400 เยน→300 เยน
นักเรยีนชัน้ประถม/ม.ตน้/ม.ปลาย 200 เยน→100 เยน
*จ ากดัสทิธิไ์มเ่กนิ 5 ทา่น รวมผูส้มัคร

ทางพเิศษนฮิองไค 

โทโฮคุ

โทโยซากะนงีาตะฮิ

กาชโิค IC

950-3324 493 มาเอะชนิเด็นโอตส,ึ คติะ-ค,ุ นี
งาตะ-ชิ

025-387-1195 9.00-17.00 น. (ผา่นประตกูอ่น 16.30 น.) วันจันทร ์(ในกรณีทีต่รงกบัวันหยดุ
นักขตัฤกษ์ จะหยดุวันถัดไป)
28 ธ.ค.-4 ม.ค.

2 บา้นพักของตระกลูโอะซาวะหลัง
เดมิ สมบตัทิางวฒันธรรมของ
เมอืงนงีาตะ

สว่นลดคา่เขา้ชม คา่เขา้ชม ลด 20%
*จ ากดัสทิธิไ์มเ่กนิ 5 ทา่น รวมผูส้มัคร

ทางพเิศษนฮิองไค 
โทโฮคุ

ชบิาตะคาเมดะ IC

951-8068 12-2733 คามกิาวะมาเอะ-โดร,ิ ชู
โอ-ค,ุ นงีาตะ-ชิ

025-222-0300 9.30-17.00 น. วันจันทร ์และวันถัดไปของวันหยดุ

3 พพิธิภัณฑป์ระวตัศิาสตรเ์มอืงนงีาตะ (มนิาโตะเพยี) สว่นลดคา่เขา้ชม คนท่ัวไป 300 เยน→240 เยน
นักเรยีนชัน้ ม.ปลาย/นักศกึษามหาวทิยาลยั 200 เยน→160 เยน
นักเรยีนชัน้ประถม/ม.ตน้ 100 เยน→80 เยน
*นักเรยีนชัน้ประถม/ม.ตน้ ในวันเสาร ์วันอาทติย ์และวันหยดุนักขตัฤกษ์→ฟรี
*คปูองสทิธพิเิศษ 1 ใบ ใชไ้ดไ้มเ่กนิ 5 ทา่น

ทางพเิศษนฮิองไค 
โทโฮคุ

ชบิาตะคาเมดะ IC

951-8013 2-10 ยานากชิมิะ, ชโูอ-ค,ุ นงีาตะ-ชิ 025-225-6111 9.30-18.00 น. (หลงัเดอืน ต.ค. เป็นตน้ไป 
9.30-17.00 น.) *เปิดจ าหน่ายตั๋วถงึกอ่น
เวลาปิดใหบ้รกิาร 30 นาที

วันจันทร ์(ในกรณีทีต่รงกบัวันหยดุ
นักขตัฤกษ์ จะหยดุวันถัดไป)
วันถัดไปของวันหยดุ
ปลายปีและตน้ปี (28 ธ.ค.-3 ม.ค.)
*มวีันหยดุเฉพาะกจิ (3-10 ก.พ.)
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http://tainai.info/recommend/michinoeki-tainai/
http://hoppou-bunka.com/shimizuen/index.html
http://www.city.shibata.lg.jp/shisetsu/kanko/kanko/1005071.html
http://www.city.shibata.lg.jp/shisetsu/kanko/kanko/1005062.html
http://www.city.shibata.lg.jp/shisetsu/kanko/kanko/1005065.html
http://www.city.shibata.lg.jp/shisetsu/kanko/kanko/1005065.html
http://www.city.shibata.lg.jp/shisetsu/kanko/kanko/1005070.html
http://www.city.shibata.lg.jp/shisetsu/kanko/kanko/1005070.html
https://shibata-info.jp/archives/sightseeing/菅谷不動尊%E3%80%80菅谷寺
http://www.osuwasama.jp/
http://www.osuwasama.jp/
http://www.city.shibata.lg.jp/shisetsu/kanko/kanko/1005068.html
http://www.city.shibata.lg.jp/shisetsu/kanko/kanko/1005068.html
http://www.pavc.ne.jp/~hishikui/view.html
http://www.nchm.jp/ozawake
http://www.nchm.jp/ozawake
http://www.nchm.jp/ozawake
http://www.nchm.jp/


The prices and discounts listed are information as of September 2019. Please check on site for details
ชือ่สถานที่ รายละเอยีดของ

สทิธปิระโยชน์
รายละเอยีดของสทิธปิระโยชน์
เงือ่นไขการใหส้ทิธปิระโยชน์

IC ทีใ่กลท้ีส่ดุ รหัสไปรษณีย์ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพัท์ เวลาทีเ่ปิดใหบ้รกิาร วันหยดุประจ า

4 พพิธิภัณฑศ์ลิปะ เมอืงนงีาตะ สว่นลดคา่เขา้ชม ①นทิรรศการของสะสม

　　คนท่ัวไป 200 เยน→160 เยน

　　นักเรยีนชัน้ ม.ปลาย/นักศกึษามหาวทิยาลยั 150 เยน→110 เยน

　　นักเรยีนชัน้ประถม/ม.ตน้ 100 เยน→70 เยน

②นทิรรศการพเิศษ ใชก้บัสว่นลดของกรุ๊ปทัวร์

ได ้

 
　　*เด็กต า่กวา่ชัน้ ม.ตน้ เขา้ฟร ี1 สทิธิ ์ใชไ้ดไ้มเ่กนิ 5 ทา่น

ทางพเิศษนฮิองไค 
โทโฮคุ

ชบิาตะคาเมดะ IC

951-8556 5191-9 นชิฮิาตะ-โจ, ชโูอ-ค,ุ นงีา
ตะ-ชิ

025-223-1622 9.30-18.00 น. วันจันทร ์(มวีันหยดุเฉพาะกจิ กรุณา
สอบถาม)

5 ศนูยข์อ้มลูเกีย่วกบัการต์นูและอนิ
เมะ เมอืงนงีาตะ

สว่นลดคา่เขา้ชม นทิรรศการท่ัวไป ลด 20% (ใชก้บัสว่นลดของกรุ๊ปทัวร์

ได)้
 
*1 สทิธิ ์ใชไ้ดไ้มเ่กนิ 5 ทา่น

ทางพเิศษบันเอ็ตสึ
นงีาตะชโูอ IC

950-0909 2-5-7 BP2 ชัน้ 1 บันไดซติี,้ ยาจิ
โยะ, ชโูอ-ค,ุ นงีาตะ-ชิ

025-240-4311 11.00-19.00 น. (วันเสาร ์วันอาทติย ์และ
วันหยดุนักขตัฤกษ์ เปิดใหบ้รกิาร 10.00 น.
 และผา่นประตกูอ่น 18.30 น.)

1 ม.ค. (มวีันหยดุเฉพาะกจิในชว่ง
เปลีย่นสิง่ของจัดแสดง)

6 บา้นการต์นู เมอืงนงีาตะ มอบของสมนาคณุ รับสตกิเกอรต์วัการต์นูฮานะโนะโคะมาจแิละซาซะดนัโกะโรฟรี
*จ ากดัสทิธิใ์หเ้ฉพาะผูส้มัครเทา่นัน้

ทางพเิศษบันเอ็ตสึ
นงีาตะชโูอ IC

951-8063 971-7-6 ฟรุุมาจ-ิโดร,ิ ชโูอ-ค,ุ นี
งาตะ-ชิ

025-201-8923 11.00-19.00 น. วันพธุ (ในกรณีทีต่รงกบัวันหยดุนักขตั
ฤกษ์ จะหยดุในวันธรรมดาวันถัดไป)

7 มารนีเพยี นฮิองไค พพิธิภัณฑ์
สตัวน์ ้า เมอืงนงีาตะ

สว่นลดคา่เขา้ชม ผูใ้หญ ่1,500 เยน→1,200 เยน
นักเรยีนชัน้ประถม/ม.ตน้ 600 เยน→480 เยน
เด็กเล็ก 200 เยน→160 เยน
*1 สทิธิ ์ใชไ้ดไ้มเ่กนิ 5 ทา่น

ทางพเิศษบันเอ็ตสึ
นงีาตะชโูอ IC

951-8101 5932-445 นชิฟินุาม-ิโจ, ชโูอ-ค,ุ นี
งาตะ-ชิ

025-222-7500 9.00-17.00 น. (อาจมกีารเปลีย่นแปลงใน
ฤดรูอ้น)

29 ธ.ค.-1 

ม.ค.
 
วันพฤหัสบดแีละวันศกุรท์ี ่1 ของเดอืน

 ม.ีค.

8 ศนูยศ์กึษาขอ้มลูทางธรรมชาต ิจังหวดันงีาตะ สว่นลดคา่เขา้ชม ผูใ้หญ ่570 เยน→470 เยน
*จ ากดัสทิธิไ์มเ่กนิ 5 ทา่น รวมผูส้มัคร

ทางพเิศษบันเอ็ตสึ
นงีาตะชโูอ IC

950-0948 3-1-1 เมะอเิคะ-มนิาม,ิ ชโูอ-ค,ุ นี
งาตะ-ชิ

025-283-3331 วันธรรมดา 9.30-16.30 น. วันเสาร ์วัน
อาทติย ์และวันหยดุนักขตัฤกษ์/ชว่งฤดู
รอ้น 9.30-17.00 น.

วันจันทร ์(ในกรณีทีต่รงกบัวันหยดุ
นักขตัฤกษ์ จะหยดุวันถัดไป ส าหรับ
วันหยดุอืน่ๆ ใหอ้า้งองิจากปฏทินิวันที่
เปิดใหเ้ขา้ชม)

9 พพิธิภัณฑว์ฒันธรรมภาคเหนอื 
(โฮปโป รบุ)ิ บา้นชาวนาเศรษฐี

สว่นลดคา่เขา้ชม ผูใ้หญ ่800 เยน→700 เยน
*จ ากดัสทิธิไ์มเ่กนิ 5 ทา่น รวมผูส้มัคร

ทางพเิศษบันเอ็ตสึ
นสี ึIC

950-0205 2-15-25 โซะอมุ,ิ มนิาม-ิค,ุ โคนัน, 
นงีาตะ-ชิ

025-385-2001 เม.ย.-พ.ย.: 9.00-17.00 

น.
 
ธ.ค.-ม.ีค.: 9.00-16.30 น.

ไมม่วีันหยดุ

10 พพิธิภัณฑร์ถไฟสายนสี ึ สว่นลดคา่เขา้ชม ผูใ้หญ ่300 เยน→240 เยน

นักเรยีนชัน้ ม.ปลาย/นักศกึษามหาวทิยาลยั 200 เยน→160 เยน

นักเรยีนชัน้ประถม/ม.ตน้ 100 เยน→80 เยน *นักเรยีนชัน้ประถม/ม.ตน้ ในวัน

เสาร ์วันอาทติย ์วันหยดุนักขตัฤกษ์ หรอืระหวา่งทีม่กีารจัดแสดงนทิรรศการ

พเิศษ สามารถเขา้ชมได ้

ฟรี

　
*1 สทิธิ ์ใชไ้ดไ้มเ่กนิ 3 ทา่น จ าเป็นตอ้งสมัครขอใช ้"สว่นลดโดะระ" กอ่น

ซือ้ตั๋วเขา้ชม

ทางพเิศษบันเอ็ตสึ
นสี ึIC

956-0816 2-5-6 นสีฮึกิาช-ิโจ, อะคฮิาบะ-ค,ุ 
นงีาตะ-ชิ

0250-24-5700 9.30-17.00 น. (ผา่นประตกูอ่น 16.30 น.) วันองัคาร (ในกรณีทีต่รงกบัวันหยดุ
นักขตัฤกษ์ จะหยดุวันถัดไป)

11 อทุยานทางโบราณคดฟีรุสุ ึฮา
จมิังยามะ พพิธิภัณฑย์าโยอโินะ
โอกะ

มอบของสมนาคณุผูเ้ขา้ชมสามารถรับ "แม็กเน็ตแบบออรจินัิลของพพิธิภัณฑย์าโยอโินะโอกะ" 
ฟรี

ทางพเิศษบันเอ็ตสึ
นสี ึIC

956-0846 264 กาวะกะซาวะ, นงีาตะ-ชิ 0250-21-4133 10.00-17.00 น. วันจันทร ์(อาจมกีารเปลีย่นแปลง)

12 พพิธิภัณฑศ์ลิปะนสี ึ สว่นลดคา่เขา้ชม "กลบัมาแลว้! พพิธิภัณฑศ์ลิปะทีเ่ต็มไปดว้ยเวทมนตร์" (15 ม.ิย.-1 

ก.ย.)
 
คนท่ัวไป 1,000 เยน→800 เยน

นักเรยีนชัน้ ม.ปลาย/นักศกึษามหาวทิยาลยั 500 เยน→400 เยน

"นทิรรศการผลงานของนักประพันธจ์ากจังหวัดนงีาตะในรูปแบบใหม"่ (2 

ม.ิย.-19 

ส.ค.)
 
คนท่ัวไป 700 เยน→560 เยน

นักเรยีนชัน้ ม.ปลาย/นักศกึษามหาวทิยาลยั 300 เยน→240 เยน

*จ ากดัสทิธิไ์มเ่กนิ 5 ทา่น รวมผูส้มัคร

ทางพเิศษบันเอ็ตสึ
นสี ึIC

956-0846 109-1 กาวะกะซาวะ, นงีาตะ-ชิ 0250-25-1300 10.00-17.00 น. (จ าหน่ายตั๋วเขา้ชมถงึ 
16.30 น.)

วันจันทร ์(ในกรณีทีต่รงกบัวันหยดุ
นักขตัฤกษ์ จะหยดุวันถัดไป)

13 ยาสดุะ โยเกริต์ Y&Y GARDEN สว่นลด วาฟเฟิล เฮา้สใ์น Y&Y GARDEN ลด 50 เยนทกุ

เมนู

 
*1 สทิธิ ์ใชไ้ด ้1 กรุ๊ป/1คน ตอ่ 1 เมนู

ทางพเิศษบันเอ็ตสึ
ยาสดุะ IC

959-2221 733-1 ยาสดุะ, อะกะโนะ-ชิ 0250-68-5151 9.00-17.00 น. ไมม่วีันหยดุ
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http://www.ncam.jp/
http://museum.nmam.jp/
http://museum.nmam.jp/
http://house.nmam.jp/
https://www.marinpia.or.jp/
https://www.marinpia.or.jp/
http://www.scincemuseum.jp/
http://hoppou-bunka.com/
http://hoppou-bunka.com/
http://ncnrm.com/
http://www.city.niigata.lg.jp/kanko/bunka/rekishi/maibun/kuni_furutsuhachiman/index.html
http://www.city.niigata.lg.jp/kanko/bunka/rekishi/maibun/kuni_furutsuhachiman/index.html
http://www.city.niigata.lg.jp/kanko/bunka/rekishi/maibun/kuni_furutsuhachiman/index.html
http://www.city.niigata.lg.jp/nam/
http://www.yasuda-yogurt.co.jp/shop/yy_garden.html


The prices and discounts listed are information as of September 2019. Please check on site for details
ชือ่สถานที่ รายละเอยีดของ

สทิธปิระโยชน์
รายละเอยีดของสทิธปิระโยชน์
เงือ่นไขการใหส้ทิธปิระโยชน์

IC ทีใ่กลท้ีส่ดุ รหัสไปรษณีย์ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพัท์ เวลาทีเ่ปิดใหบ้รกิาร วันหยดุประจ า

14 คฤหาสนห์ลังยอ่ยเดมิของตระกลู
ไซโต

สว่นลดคา่เขา้ชม ผูใ้หญ ่300 เยน→240 เยน

นักเรยีนชัน้ประถม/ม.ตน้ 100 เยน→80 เยน (นักเรยีนชัน้ประถม/ม.ตน้ ในวัน

เสาร ์วันอาทติย ์และวันหยดุนักขตัฤกษ์ เขา้ชม

ฟร)ี
 
*จ ากดัสทิธิ ์1 กรุ๊ป ไมเ่กนิ 5 ทา่น

ทางพเิศษบันเอ็ตสึ
นงีาตะชโูอ IC

951-8104 576 นชิโิอฮาตะ-โจ, ชโูอ-ค,ุ นงีา
ตะ-ชิ

025-210-8350 เม.ย.-ก.ย.: 9.30-18.00 

น.
 
ต.ค.-ม.ีค.: 9.30-17.00 

น.
 

วันจันทร ์(ในกรณีทีต่รงกบัวันหยดุ

นักขตัฤกษ์ จะหยดุวันถัดไป)

28 ธ.ค.-3 ม.ค. *มวีันหยดุเฉพาะกจิ

15 จดุแวะพักรถ "นงีาตะ ฟรุซุาโตะ 
มรุะ" อาคารบาซาร์

สว่นลด รับคปูองมลูคา่ 100 เยนส าหรับทานอาหาร หรอืซือ้สนิคา้ไดท้ีช่ัน้ 1 อาคาร

บาซาร์

 
*จ ากดัสทิธิใ์หเ้ฉพาะผูส้มัครเทา่นัน้

ทางพเิศษโฮครุคิุ
นงีาตะนชิ ิIC

950-1101 2307 ยามาดะ, นชิ-ิค,ุ นงีาตะ-ชิ 025-230-3000 รา้นคา้ 9.30-17.30 

น.
 
โซนรา้นอาหาร 11.00-15.00 น. (ออเดอร์

สดุทา้ย)

ไมม่วีันหยดุ

16 อวิะมโุระยะ สถานทีท่อ่งเทีย่ว
เขตอวิะมโุระ จังหวดันงีาตะ

สว่นลด ซอฟตเ์สริฟ์นมวัวพันธุเ์จอรซ์　ี300 เยน→250 เยน
*ชว่งเวลาทีใ่ชบ้รกิารได ้9.00-17.00 น.
*จ ากดัสทิธิ ์1 กรุ๊ป ไมเ่กนิ 5 ทา่น

ทางพเิศษโฮครุคิุ
มากกิาตะฮกิาช ิIC

953-0104 96-1 อวิามโุระ ออนเซน็, นชิคิงั-ค,ุ 
นงีาตะ-ชิ

0256-82-1066 9.00-19.00 น.

รา้นคา้: 9.00-17.00 

น.
 
รา้นอาหาร: 11.00-14.00 น.

บอ่แชเ่ทา้: 9.00-18.30 น.

วันพธุที ่1 และ 3 ของเดอืน

<เขตยะฮโิกะ/ซนัโจ>

1 ยาฮโิกะ รา้นจ าหน่ายผลผลติ
ทางการเกษตรจากฟารม์

สว่นลด ขา้วป้ันคลกุเกลอื ลด 30 เยน (ราคาปกต ิ180 เยน ลดเหลอื 150 เยน)
*จ ากดัสทิธิไ์มเ่กนิ 3 ทา่น รวมผูส้มัคร

ทางพเิศษโฮครุคิุ
ซนัโจสบุาเมะ IC

959-0323 1121 ยาฮโิกะ, ยาฮโิกะ-มรุะ 0256-77-8578 10.00-18.00 น. ไมม่วีันหยดุ

2 ยามะคาเฟ่ สว่นลด อาหารมือ้กลางวัน "วะกะ โกะ เบนโตะ" (2,000 เยน (ไมร่วมภาษี)) ลด 10% ทางพเิศษโฮครุคิุ
ซนัโจสบุาเมะ IC

959-1351 4-15 นากะ-โจ, คาโมะ 0256-52-0104 11.30-17.00 น. วันจันทร ์(ในกรณีทีต่รงกบัวันหยดุ
นักขตัฤกษ์ จะหยดุวันถัดไป)

3 จดุแวะพักรถ เทเอ็นโนะซาโตะ 
โฮะไน

สว่นลด กาแฟและน ้าชาทกุชนดิ ลด 50 เยน
*จ ากดัสทิธิไ์มเ่กนิ 5 ทา่น รวมผูส้มัคร

ทางพเิศษโฮครุคิุ
ซนัโจสบุาเมะ IC

955-0021 4035 ชโิมะ-โฮะไน, ซนัโจ-ชิ 0256-38-7276 9.00-18.00 น. สิน้ปีและตน้ปี

<เขตนากาโอกะ/คาชวิะซาก>ิ

1 ตลาดมริาอ ิรวบรวมของดจีากท่ัว
ทกุพืน้ที่

สว่นลด คนืเงนิสด 100 เยน ส าหรับผูท้ีซ่ ือ้สนิคา้มากกวา่ 1,000 เยนขึน้ไป
*จ ากดัสทิธิเ์ฉพาะผูซ้ ือ้ทีเ่ป็นผูส้มัครเทา่นัน้

ทางพเิศษโฮครุคิุ
นากะโนะชมิะมสิเึกะ 

IC

954-0052 1-16-15 กกัโก-โจ, มสิเึกะ-ชิ 0258-62-7877 9.00-18.00 น. 31 ก.ค.

2 จดุแวะพักรถ เอะจโิกะ อสิโึมะซา
ก ิเท็นเรยีวโนะซาโตะ

สว่นลดคา่เขา้ชม สว่นลดคา่เขา้ชมอาคารจไิดคงั
ผูใ้หญ ่500 เยน→300 เยน
เด็ก 400 เยน→200 เยน

ทางพเิศษโฮครุคิุ
นชิยิามะ IC

949-4308 6-57 อามะเสะ, อสิโุมะซาก-ิมาจิ 0258-78-4000 9.00-17.00 น. วันพธุที ่1 ของเดอืน (ส าหรับเดอืน 
ส.ค. ไมม่วีันหยดุ)

3 พพิธิภัณฑศ์ลิปะคมิรุะซาโด สว่นลดคา่เขา้ชม ลด 
10%
 
*จ ากดัสทิธิไ์มเ่กนิ 5 ทา่น รวมผูส้มัคร

ทางพเิศษโฮครุคิุ
คาชวิะซาก ิIC

945-0841 3-1 ในบรเิวณโชอนุซนัโซ, มโิดร-ิ
โจ, คาวาซาก-ิชิ

0257-23-8061 10.00-16.30 น. วันจันทร ์(ในกรณีทีต่รงกบัวันหยดุ

นักขตัฤกษ์ จะหยดุวันถัดไป ชว่งเดอืน

 ธ.ค.-ม.ีค. ปิดใหบ้รกิารในฤดหนาว)

4 หมูบ่า้นของสะสมคาชวิะซากิ
บา้นของเลน่พืน้บา้น

สว่นลดคา่เขา้ชม ผูใ้หญ ่500 เยน→400 เยน
นักเรยีนชัน้ประถม/ม.ตน้ 300 เยน→200 เยน

ทางพเิศษโฮครุคิุ
โยเนะยามะ IC

949-3661 181 โอะอมุกิาวะ, คาวาซาก-ิชิ 0257-22-0777 9.30-17.00 น. วันพธุ

5 หมูบ่า้นของสะสมคาชวิะซา
กิ
 
บา้นหัตถกรรมโดอสิอึนัอาอิ

สว่นลดคา่เขา้ชม ผูใ้หญ ่500 เยน→400 เยน
นักเรยีนชัน้ประถม/ม.ตน้ 300 เยน→200 เยน
*จ ากดัสทิธิไ์มเ่กนิ 10 ทา่น รวมผูส้มัคร

ทางพเิศษโฮครุคิุ
โยเนะยามะ IC

949-3661 181 โอะอมุกิาวะ, คาวาซาก-ิชิ 0257-21-1199 9.30-17.30 น. (เดอืน พ.ย.-ธ.ค. เปิด
ใหบ้รกิารถงึ 16.30 น.)

วันพธุ
(วันหยดุในฤดหูนาว: ตน้เดอืน ธ.ค.-ตน้
เดอืน ม.ีค.)

6 หมูบ่า้นของสะสมคาชวิะซากิ
บา้นคโุรฟเุนะ

สว่นลดคา่เขา้ชม ผูใ้หญ ่500 เยน→400 เยน
นักเรยีนชัน้ประถม/ม.ตน้ 300 เยน→200 เยน
*จ ากดัสทิธิไ์มเ่กนิ 5 ทา่น รวมผูส้มัคร

ทางพเิศษโฮครุคิุ
โยเนะยามะ IC

949-3661 181 โอะอมุกิาวะ, คาวาซาก-ิชิ 0257-21-1188 9.30-17.00 น. (เดอืน พ.ย.-ธ.ค. เปิด
ใหบ้รกิารถงึ 16.30 น.)

วันพธุ

7 นฮิองไค ฟิชเชอรแ์มนส ์เคป บรกิารฟรี ส าหรับลกูคา้ทีซ่ ือ้แซนวชิปลาซาบะ จะไดรั้บเครือ่งดืม่ซอฟตด์รงิก ์ไซส ์S ฟรี
 1 แกว้

ทางพเิศษโฮครุคิุ
โยเนะยามะ IC

949-3661 133-1  โอะอมุกิาวะ, คาวาซาก-ิชิ 0257-23-6293 9.00-18.00 น. ไมม่วีันหยดุ
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http://saitouke.jp/
http://saitouke.jp/
http://furusatomura.pref.niigata.jp/
http://furusatomura.pref.niigata.jp/
https://www.iwamuroya.com/
https://www.iwamuroya.com/
https://www.e-yahiko.com/sho/chokubaisho-yahiko
https://www.e-yahiko.com/sho/chokubaisho-yahiko
https://www.yamazyu.com/yamacafe
https://honai-gardens.com/
https://honai-gardens.com/
http://www.city.mitsuke.niigata.jp/18271.htm
http://www.city.mitsuke.niigata.jp/18271.htm
http://www.shidax.co.jp/tenryo/
http://www.shidax.co.jp/tenryo/
http://sadoukan.jp/
http://www.colle-vill.com/chigo/
http://www.colle-vill.com/chigo/
http://www.colle-vill.com/aimingei/index.html
http://www.colle-vill.com/aimingei/index.html
http://www.colle-vill.com/aimingei/index.html
http://www.colle-vill.com/aimingei/index.html
http://www.colle-vill.com/kurofune/index.html
http://www.colle-vill.com/kurofune/index.html
https://www.nfcnet.co.jp/


The prices and discounts listed are information as of September 2019. Please check on site for details
ชือ่สถานที่ รายละเอยีดของ

สทิธปิระโยชน์
รายละเอยีดของสทิธปิระโยชน์
เงือ่นไขการใหส้ทิธปิระโยชน์

IC ทีใ่กลท้ีส่ดุ รหัสไปรษณีย์ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพัท์ เวลาทีเ่ปิดใหบ้รกิาร วันหยดุประจ า

8 โซนรา้นอาหารในจดุแวะพักโย
เนะยามะ ทางพเิศษโฮครุคิ ุ
(เหนอื)

บรกิารฟรี ส าหรับผูท้ีรั่บประทานอาหาร จะไดรั้บกาแฟฟร ี1 

แกว้

 
*1 สทิธิ ์ใชไ้ด ้1 ทา่น

ทางพเิศษโฮครุคิุ
โยเนะยามะ IC
ขาเขา้เมอืง

945-0855 177 วาคะมยิะ-โค, คจุริะนาม,ิ คาวา
ซาก-ิชิ

0257-22-7070 7.00-20.00 น. ไมม่วีันหยดุ

9 โซนรา้นอาหารในจดุแวะพักโย
เนะยามะ ทางพเิศษโฮครุคิ ุ(ใต)้

บรกิารฟรี ส าหรับผูท้ีรั่บประทานอาหาร จะไดรั้บกาแฟฟร ี1 

แกว้

 
*1 สทิธิ ์ใชไ้ด ้1 ทา่น

ทางพเิศษโฮครุคิุ
โยเนะยามะ IC
ขาออกนอกเมอืง

949-3662 235 มโิด-มาเอะ, คะสะชมิะ, คาชวิะ
ซาก-ิชิ

0257-26-2000 8.00-21.00 น. ไมม่วีันหยดุ

10 พพิธิภัณฑป์ระวตัศิาสตร ์
จังหวดันงีาตะ

สว่นลดคา่เขา้ชม แคมเปญพเิศษชว่งฤดใูบไมร้่วง "ออ๋ อนันี้รู!้ ตุก๊ตาดนิป้ันฮานวิะ ตุก๊ตาป้ันโดะงู

 เครือ่งป้ันคาเอ็นโดะกแิหง่สมัยโชวะและสมัยเฮเซ " (14 ก.ย.-4 พ.ย.)

คนท่ัวไป 920 เยน→820 เยน

*จ ากดัสทิธิไ์มเ่กนิ 5 ทา่น รวมผูส้มัคร

ทางพเิศษคงัเอ็ตสึ
นากาโอกะ IC

940-2035 2247-2 เค็นเก็นโด, 1-โจเมะ, เซกิ
ฮาระ-มาจ,ิ นากาโอกะ-ชิ

0258-47-6130 9.30-17.00 น. (ผา่นประตกูอ่น 16.30 น.) วันจันทร ์(ในกรณีทีต่รงกบัวันหยดุ

นักขตัฤกษ์ จะหยดุวันถัดไป ทัง้นี ้13 

ส.ค. จะเปิดใหบ้รกิาร) วันทีส่ามารถใช ้

สว่นลดโดะระได ้15 ก.ค., 16 และ 23 

ก.ย., 14 ต.ค., 4 พ.ย. จะเปิดใหบ้รกิาร)

11 โยโมะกฮิริะ ออนเซ็น อซิมุยิะ บรกิารฟรี รับเครือ่งดืม่ฟร ี1 เมนู ทางพเิศษคงัเอ็ตสึ
นากาโอกะ IC

940-1122 1508-2 โยโมกฮิาระ-มาจ,ิ นากาโอ
กะ-ชิ

0258-23-2231 7.00-23.00 น. ไมม่วีันหยดุประจ า

ฮานะโนะยาโดะ อาคารโยโมะกิ
ยามะ

บรกิารฟรี รับเบยีรส์ด เหลา้หวานซาวรท์กุประเภท ซอฟตด์รงิก ์หรอืเหลา้สาเกอุน่รอ้น

อยา่งใดอยา่งหนึง่ฟร ี1 

แกว้

 
*จ ากดัสทิธิไ์มเ่กนิ 4 ทา่น รวมผูส้มัคร

*จ าเป็นตอ้งสมัครขอใช ้"สว่นลดโดะระ" กอ่นจอง

ทางพเิศษคงัเอ็ตสึ
นากาโอกะมนิามโิค

ชจิสิมารท์ IC

940-1122 130-1  โยโมกฮิาระ-มาจ,ิ นากาโอ
กะ-ชิ

0258-23-2121 15.00 น. (เชค็อนิ)-10.00 น. (เชค็เอา้ท)์ ไมม่วีันหยดุประจ า

12 ซาระโนะซาโตะ อาซาฮยิามะ มอบของสมนาคณุลกูคา้ทีซ่ ือ้สนิคา้มากกวา่ 500 เยนขึน้ไป จะไดรั้บของขวัญเล็กๆ นอ้ยๆ "ของ

หายากจากเมอืงเอะจโิกะ" 

ฟรี

 
*จ ากดัสทิธิเ์ฉพาะผูส้มัครเทา่นัน้

ทางพเิศษคงัเอ็ตสึ
นากาโอกะมนิามโิค

ชจิสิมารท์ IC

949-5412 584−3 อาซาฮ,ิ นากาโอกะ-ชิ 0258-92-6070 10.00-19.00 น. ไมม่วีันหยดุ

13 โซนรา้นอาหารในจดุแวะพักเอะจิ
โกะกาวะ ทางพเิศษคงัเอ็ตส ึ(บน)

บรกิารฟรี ส าหรับผูท้ีรั่บประทานอาหาร จะไดรั้บกาแฟฟร ี1 
แกว้
 
*1 สทิธิ ์ใชไ้ด ้1 ทา่น

ทางพเิศษคงัเอ็ตสึ
เอะจโิกะกาวะ SA
ขาเขา้เมอืง

949-7513 4420 โซร,ิ นชิกิาวะกจุ,ิ นากาโอ
กะ-ชิ

0258-89-2100 8.00-21.00 น. ไมม่วีันหยดุ

14 โซนรา้นอาหารในจดุแวะพักเอะจิ
โกะกาวะ ทางพเิศษคงัเอ็ตส ึ
(ลา่ง)

บรกิารฟรี ส าหรับผูท้ีรั่บประทานอาหาร จะไดรั้บกาแฟฟร ี1 

แกว้

 
*1 สทิธิ ์ใชไ้ด ้1 ทา่น

ทางพเิศษคงัเอ็ตสึ
เอะจโิกะกาวะกจุ ิSA
ขาออกนอกเมอืง

949-7513 4375 โซร,ิ นชิกิาวะกจุ,ิ นากาโอ
กะ-ชิ

0258-89-3131 7.00-20.00 น. ไมม่วีันหยดุ

<เขตเอะจโิกะสมึะอะร/ิอโุอะนุมะ>

1 ทัศนศกึษาโรงกลั่นสรุา เอะจโิกะ
 ยกูคิรุะคงั

มอบของสมนาคณุลกูคา้ทีซ่ ือ้สนิคา้มากกวา่ 1,000 เยนขึน้ไป จะไดรั้บของสมนาคณุประจ าฤดกูาล ทางพเิศษคงัเอ็ตสึ
โคะอเิดะ IC

946-0216 1643 สฮุาระ, อโุอะนุมะ 025-297-2777 9.00-16.00 น. ไมม่วีันหยดุ

2 เรอืลอ่งชมทะเลสาบโอะคทุะดะมิ สว่นลดคา่น่ังเรอื สว่นลดคา่น่ังเรอื 
10%
 
　①คอรส์น่ังวนรอบ 980 

เยน

 
　②คอรส์กงิซงัไดระ  1,250 เยน

　③คอรส์โอเสะกจุ ิ1,250 เยน (ราคา

ผูใ้หญ)่
 
*อาจมกีรณีทีร่าคาเปลีย่นแปลงเนื่องจากการปรับอตัรา

ภาษีมลูคา่เพิม่

 
*จ ากดัสทิธิใ์หเ้ฉพาะผูส้มัครเทา่นัน้

ทางพเิศษคงัเอ็ตสึ
โคะอเิดะ IC

946-0082 1317-3 โอโทร,ิ ยโูนะทานอิโิมะกา
วะ, อโุอะนุมะ-ชิ

025-795-2242 9.00-17.00 น. ไมม่วีันหยดุ
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https://www.driveplaza.com/sapa/1080/1080266/1/
https://www.driveplaza.com/sapa/1080/1080266/1/
https://www.driveplaza.com/sapa/1080/1080266/1/
https://www.driveplaza.com/sapa/1080/1080266/2/
https://www.driveplaza.com/sapa/1080/1080266/2/
http://nbz.or.jp/
http://nbz.or.jp/
http://www.yomoogi-izumiya.com/
http://www.yomoyama.co.jp/
http://www.yomoyama.co.jp/
http://www.asahi-shouzi.co.jp/shop_buppan/nagaoka/
https://www.driveplaza.com/sapa/1800/1800166/1/
https://www.driveplaza.com/sapa/1800/1800166/1/
https://www.driveplaza.com/sapa/1800/1800166/2/
https://www.driveplaza.com/sapa/1800/1800166/2/
https://www.driveplaza.com/sapa/1800/1800166/2/
http://www.yukikura.com./
http://www.yukikura.com./
http://okutadami.co.jp/


The prices and discounts listed are information as of September 2019. Please check on site for details
ชือ่สถานที่ รายละเอยีดของ

สทิธปิระโยชน์
รายละเอยีดของสทิธปิระโยชน์
เงือ่นไขการใหส้ทิธปิระโยชน์

IC ทีใ่กลท้ีส่ดุ รหัสไปรษณีย์ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพัท์ เวลาทีเ่ปิดใหบ้รกิาร วันหยดุประจ า

3 กระเชา้ฮกัไกซัง โรปเวย์ สว่นลดคา่ใช ้
บรกิาร

สว่นลดคา่ใชบ้รกิารไป-

กลบั

 
ถงึ 30 ก.ย.: ผูใ้หญ ่1,800 เยน→1,500 เยน

　　　　　เด็ก 900 เยน→750 เยน

1 ต.ค.-10 พ.ย.: ผูใ้หญ ่2,200 เยน→1,900 เยน

                   เด็ก 1,100 เยน→950 เยน

*1 สทิธิ ์ตอ่ 1 ครัง้ จ ากดัสทิธิไ์มเ่กนิ 5 ทา่น

ทางพเิศษคงัเอ็ตสึ
มอุกิะมาจ ิIC

949-7121 1610 ยามากจุ,ิ มนิาม-ิอโุอะนุมะ-ชิ 025-775-3311 วันธรรมดา: 8.20-16.00 น. (ขาลง 16.20 น.)
วันเสารแ์ละวันหยดุ: 8.00-16.20 น. (ขาลง 
17.00 น.)

ไมม่วีันหยดุระหวา่งชว่งทีเ่ปิดใหบ้รกิาร
 (จนถงึ 10 พ.ย.)

4 เซ็นจ ุออนเซ็น น ้าแรพั่นปี บรกิารฟรี ใหย้มืผา้ขนหนู

ฟรี

 
*จ ากดัสทิธิใ์หเ้ฉพาะผูส้มัครเทา่นัน้

ทางพเิศษคงัเอ็ตสึ
มอุกิะมาจ ิIC

948-0144 121-7 มนิากจุซิาวะ, โทกะมาจ-ิชิ 025-768-2988 10.00-22.00 น.  *เปิดจ าหน่ายตั๋วถงึ 21.30
 น.

ไมม่วีันหยดุ (มวีันหยดุเฉพาะกจิ
เนื่องจากมกีารตรวจสภาพสถานที ่
กรุณาสอบถาม)

5 จดุแวะพักรถ ครอสเท็น โทกะมาจิ สว่นลด ซอฟตเ์สริฟ์ (350 เยน) ลด 100 เยน
*จ ากดัสทิธิใ์หเ้ฉพาะผูส้มัครเทา่นัน้

ทางพเิศษคงัเอ็ตสึ
มอุกิะมาจ ิIC

948-0003 71-26, 1-โจเมะ, ฮอนโจโระคโุนะ, 
โทกะมาจ-ิชิ

025-757-2323 9.00-18.00 น. วันพธุที ่2 ของเดอืน

6 พพิธิภัณฑศ์ลิปะรว่มสมัย เอะจิ
โกะสมึะอะร ิ"คนิาเระ"

สว่นลดคา่เขา้ชม ผูใ้หญ ่800 เยน→700 เยน
นักเรยีนชัน้ประถม/ม.ตน้ 400 เยน→300 เยน

ทางพเิศษคงัเอ็ตสึ
มอุกิะมาจ ิIC

948-0003 6-1 ฮอนโจโระคโุนะ, โทกะมาจ-ิชิ 025-761-7767 10.00-17.00 น. วันพธุ

7 เอะจโิกะ โทกะมาจ ิโคะจมิะยะ บรกิารฟรี ส าหรับผูท้ีรั่บประทานอาหาร จะไดรั้บน ้าแร่ธรรมชาต ิ"อโุอะนุมะ โนะ มสิ"ุ 
ขนาด 500 มล. ฟรี

ทางพเิศษคงัเอ็ตสึ
มอุกิะมาจ ิIC

948-0082 4-16-1 ฮอนโจโระคโุนะ, โทกะมา
จ-ิชิ

025-757-3155 10.30-20.00 น. วันพธุ

8 อโุอะโนะโนะซาโตะ สว่นลด สว่นลด 5% ของมลูคา่สนิคา้ที่

ซือ้

 
*จ ากดัสทิธิไ์มเ่กนิ 2 ทา่น รวมผูส้มัคร

*ยกเวน้สนิคา้บางรายการ เชน่ ขา้วสาร หมากฝร่ัง ซอฟตเ์สริฟ์ อาหารทีท่าน

ในรา้นอาหาร เป็น

ตน้

 
*ไมส่ามารถช าระเงนิดว้ยบัตรเครดติได ้

ทางพเิศษคงัเอ็ตสึ
ชโิอะซาวะอชิอิจุ ิIC

949-6425 699 อบุะชมิะชนิเด็น, มนิาม-ิอโุอะนุ
มะ-ชิ

025-783-6788 วันธรรมดา: 9.00-18.00 น.
วันเสาร ์วันอาทติย ์และวันหยดุนักขตัฤกษ์
 8.00-19.00 น.

ไมม่วีันหยดุ

9 ถ ้าในหบุเขาคโิยสเึคยีว สว่นลดคา่เขา้ชม ผูใ้หญ ่600 เยน→550 เยน
เด็ก 300 เยน→250 เยน
*จ ากดัสทิธิไ์มเ่กนิ 5 ทา่น รวมผูส้มัคร

ทางพเิศษคงัเอ็ตสึ
ชโิอะซาวะอชิอิจุ ิIC

949-8433 โคะอเิดะ, โทกะมาจ-ิชิ 025-763-4800 8.30-16.30 น. ไมม่วีันหยดุ (มวีันหยดุในชว่งฤดหูนาว)

10 ฮนิะโนะยาโดะ จโิตะเสะ บรกิารฟรี ส าหรับผูเ้ขา้พัก จะไดรั้บเบยีรส์ดฟร ี1 แกว้/คน ในตอนทานอาหาร

เย็น

 
*จ าเป็นตอ้งสมัครขอใชส้ว่นลดโดะระในตอนทีจ่อง

ทางพเิศษคงัเอ็ตสึ
ชโิอะซาวะอชิอิจุ ิIC

942-1432 49-1 มัตสโึนะยามะยโุมะโตะ, โท
กามาจ-ิชิ

025-596-2525 14.00 น. (เชค็อนิ)-10.00 น. (เชค็เอา้ท)์ ไมม่วีันหยดุประจ า

11 มัตสไึด "การแสดงบนเวที
เกีย่วกบัเกษตรกรรม"

สว่นลดคา่เขา้ชม ตั๋วชดุเขา้ชมพพิธิภัณฑเ์อกสารประจ าถิน่และการแสดงบนเวทเีกีย่วกบั
เกษตรกรรมดว้ย
ผูใ้หญ ่600 เยน→500 เยน

ทางพเิศษคงัเอ็ตสึ
ชโิอะซาวะอชิอิจุ ิIC

942-1526 3743-1 มัตสไึด, โทกามาจ-ิชิ 025-595-6180 10.00-17.00 น. วันพธุ

มชีว่งทีเ่ปิดใหจั้ดแสดงฟร ี(1 ก.ค.-2 

ส.ค., 24 ก.ย.-11 

ต.ค.)
12 นวิ กรนีเพยี สนัึน สว่นลดคา่แชน่ ้า ผูใ้หญ ่500 เยน→400 เยน

นักเรยีนชัน้ประถม 300 เยน→200 เยน
*จ ากดัสทิธิไ์มเ่กนิ 5 ทา่น รวมผูส้มัคร

ทางพเิศษคงัเอ็ตสึ
ชโิอะซาวะอชิอิจุ ิIC

949-8313 12300 อะคนิาร,ิ สนัึน-มาจิ 025-765-4611 9.00-21.00 น. ไมม่วีันหยดุ

13 รวิกะกโุบะ ออนเซ็น รวิจนิโนะคงั สว่นลดคา่แชน่ ้า ผูใ้หญ ่600 เยน→500 เยน
เด็ก 300 เยน→200 เยน

ทางพเิศษคงัเอ็ตสึ
ชโิอะซาวะอชิอิจุ ิIC

949-8204 7031 ยาจ,ิ สนัึน-มาจิ 025-765-5888 10.00-21.00 น. วันองัคาร

14 อชิอิจุ ิยงุ พารนุาส สว่นลดคา่แชน่ ้า ผูใ้หญ ่900 เยน→700 เยน
*จ ากดัสทิธิไ์มเ่กนิ 5 ทา่น รวมผูส้มัคร

ทางพเิศษคงัเอ็ตสึ
ยซูาวะ IC

949-6372 946 สชึโิด, อชิอิจุ,ิ มนิาม-ิอโุอะนุ
มะ-ชิ

025-783-7888 5.30-23.00 น. (8.00-10.00 น. ไมส่ามารถ
ใชบ้รกิารได ้เนื่องจากเป็นชว่งเวลาท า
ความสะอาด)

ไมม่วีันหยดุ

15 ยซูาวะโคเก็น โรปเวย/์แอลป์
โนะซาโตะ

สว่นลดคา่ใชบ้รกิารไป-กลบัผูใ้หญ ่2,000 เยน→1,800 เยน
เด็ก (ถงึชัน้ประถม) 1,000 เยน→900 เยน
*จ ากดัสทิธิไ์มเ่กนิ 5 ทา่น รวมผูส้มัคร

ทางพเิศษคงัเอ็ตสึ
ยซูาวะ IC

949-6101 490 ยซุาวะ, ยซุาวะ-มาจิ 025-784-3326 8.40-17.00 น. ไมม่วีันหยดุ
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The prices and discounts listed are information as of September 2019. Please check on site for details
ชือ่สถานที่ รายละเอยีดของ

สทิธปิระโยชน์
รายละเอยีดของสทิธปิระโยชน์
เงือ่นไขการใหส้ทิธปิระโยชน์

IC ทีใ่กลท้ีส่ดุ รหัสไปรษณีย์ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพัท์ เวลาทีเ่ปิดใหบ้รกิาร วันหยดุประจ า

16 โรงแรมยซูาวะ แกรนด ์คริโินะยุ บรกิารฟรี รับตั๋วแลกกาแฟทีเ่ลา้จนข์องลอ้บบีฟ้รี ทางพเิศษคงัเอ็ตสึ
ยซูาวะ IC

949-6101 2494  ยซุาวะ, ยซุาวะ-มาจิ 025-784-2351 <เวลาเปิดใหเ้ขา้ชม> 7.00-21.00 น. ไมม่วีันหยดุประจ า

17 โรงแรมฟตุาบะ บรกิารฟรี ส าหรับผูเ้ขา้พัก จะไดรั้บเครือ่งดืม่แอลกอฮอลห์รอืน ้าผลไมฟ้ร ี1 ขวด ทางพเิศษคงัเอ็ตสึ
ยซูาวะ IC

949-6101 419  ยซุาวะ, ยซุาวะ-มาจิ 025-784-3357 14.00 (เชค็อนิ)-11.00 น. (เชค็เอา้ท)์ ไมม่วีันหยดุประจ า

18 NASPA นวิ โอตานิ สว่นลดคา่แชน่ ้า บอ่ออนเซน็ทีใ่หบ้รกิารส าหรับผูท้ีเ่ดนิทางแบบไปเชา้เย็น

กลบั

 
ผูใ้หญ ่1,100 เยน→900 เยน

เด็ก 600 เยน→500 เยน

*1 สทิธิ ์ใชไ้ดไ้มเ่กนิ 5 ทา่น

ทางพเิศษคงัเอ็ตสึ
ยซูาวะ IC

949-6101 2117-9  ยซุาวะ, ยซุาวะ-มาจิ 025-780-6111 8.00-17.00 น.  *อาจมกีารเปลีย่นแปลง
ชว่งเวลาท าความสะอาด กรุณาสอบถาม

2-6 ธ.ค.

19 พพิธิภัณฑพ์ืน้บา้นทาง
ประวตัศิาสตร์ เมอืงยซูาวะ ยกูคิุ
นคิงั

สว่นลดคา่เขา้ชม ผูใ้หญ ่500 เยน→400 เยน
นักเรยีนชัน้ประถม/ม.ตน้ 250 เยน→200 เยน
*จ ากดัสทิธิไ์มเ่กนิ 5 ทา่น รวมผูส้มัคร

ทางพเิศษคงัเอ็ตสึ
ยซูาวะ IC

949-6101 354-1  ยซุาวะ, ยซุาวะ-มาจิ 025-784-3965 9.00-17.00 น. (ผา่นประตกูอ่น 16.30 น.) วันพธุ

20 ยซูาวะ นวิ โอตานิ สว่นลดคา่แชน่ ้า บอ่ออนเซน็ทีใ่หบ้รกิารส าหรับผูท้ีเ่ดนิทางแบบไปเชา้เย็น

กลบั

 
ผูใ้หญ ่1,000 เยน→900 เยน

เด็ก (4-12 ขวบ) 500 เยน→400 เยน

*มบีรกิารเชา่ผา้ขนหนูแบบมี

คา่ใชจ้า่ย

 

ทางพเิศษคงัเอ็ตสึ
ยซูาวะ IC

949-6101 330  ยซุาวะ, ยซุาวะ-มาจิ 025-784-2191 10.30-20.00 น. มเีวลาท าความสะอาด กรุณาสอบถาม

<เขตเมยีวโค/โจเอ็ตส>ึ

1 อโุนะฮามะ นนิเกยีวคงั สว่นลดคา่เขา้ชม ผูใ้หญ ่550 เยน→495 เยน
*จ ากดัสทิธิไ์มเ่กนิ 5 ทา่น รวมผูส้มัคร

ทางพเิศษโฮครุคิุ
โอกาตะสมารท์ IC

949-3102 241-8 คโุดะฮามะ, โอกาตะ-ค,ุ โจ
เอ็ตส-ึชิ

025-534-6211 10.00-21.30 น. (เดอืน พ.ย.-ม.ีค. เปิด
ใหบ้รกิารถงึ 21.00 น.)

วันองัคาร (ในกรณีทีต่รงกบัวันหยดุ

นักขตัฤกษ์ จะหยดุวันถัดไป)

31 ธ.ค.-1 ม.ค.

2 ยกูดิารมุะ ออนเซ็น ยกูโินะยุ สว่นลดคา่เขา้ชม ผูใ้หญ ่600 เยน→550 เยน
นักเรยีนชัน้ประถม 500 เยน→450 เยน
*จ ากดัสทิธิไ์มเ่กนิ 5 ทา่น รวมผูส้มัคร

ทางพเิศษโฮครุคิุ
โจเอ็ตส ึIC

942-0534 ยกูดิะรุมะ โคเก็น, สกุาวะ, ยาสสุ ึ
กะ-ค,ุ โจเอ็ตส-ึชิ

025-593-2041 11.00-18.00 น. (วันเสาร ์วันอาทติย ์และ
วันหยดุนักขตัฤกษ์ เปิดใหบ้รกิารถงึ 20.00
 น.)

วันจันทร ์(ไมม่วีันหยดุในชว่งฤดหูนาว)

3 สวนเกยีวกซุยุเอ็น/พพิธิภัณฑ์
ศลิปะทานมิรุะ

สว่นลดคา่เขา้ชม ผูใ้หญ ่500 เยน→400 เยน
นักเรยีนชัน้ ม.ปลาย หรอืต า่กวา่ 300 เยน→200 เยน
*จ ากดัสทิธิไ์มเ่กนิ 5 ทา่น รวมผูส้มัคร

ทางพเิศษโฮครุคิุ
อโิตะอกิาวะ IC

941-0054 2-1-13 เคยีวกะมเินะ, อโิตะอกิา
วะ-ชิ

025-552-9277 9.00-16.30 น. (เปิดจ าหน่ายตั๋วถงึ 16.00 น.) วันองัคารในชว่งเดอืน ธ.ค.-กลางเดอืน

 ม.ีค. (ในกรณีทีต่รงกบัวันหยดุนักขตั

ฤกษ์ จะหยดุวันถัดไป)

29 ธ.ค.-3 ม.ค.

4 สวนเกยีวกซุยุเอ็น สว่นลดคา่เขา้ชม ผูใ้หญ ่500 เยน→400 เยน
นักเรยีนชัน้ ม.ปลาย หรอืต า่กวา่ 300 เยน→200 เยน
*จ ากดัสทิธิไ์มเ่กนิ 5 ทา่น รวมผูส้มัคร

ทางพเิศษโฮครุคิุ
อโิตะอกิาวะ IC

941-0055 2-11-1 วัดเรนได-จ,ิ อโิตะอกิาวะ-ชิ 025-552-9277 9.00-16.30 น. (เปิดจ าหน่ายตั๋วถงึ 16.00 น.) ธ.ค.-กลางเดอืน ม.ีค.

5 พพิธิภัณฑฟ์อสซา่ แม็กน่า 
เมอืงอโิตะอกิาวะ

สว่นลดคา่เขา้ชม ผูใ้หญ ่500 เยน→400 เยน
ตั๋วชดุเขา้ชมพพิธิภัณฑโ์บราณคดนีากาโจจะกะฮาระดว้ย　600 เยน→500 เยน
*นักเรยีนชัน้ ม.ปลาย หรอืต า่กวา่เขา้ฟรี
*จ ากดัสทิธิไ์มเ่กนิ 5 ทา่น รวมผูส้มัคร

ทางพเิศษโฮครุคิุ
อโิตะอกิาวะ IC

941-0056 1313 (ภายในสวนมยิามะ) อจิโินะมิ
ยะ, อโิตะอกิาวะ-ชิ

025-553-1880 9.00-17.00 น. (เปิดจ าหน่ายตั๋วถงึ 16.30 น.) วันจันทรใ์นชว่งเดอืน ธ.ค.-ก.พ. และ
วันถัดไปของวันหยดุ

6 รา้นอาหารโยเดะร ุคานายะ สว่นลด ลกูคา้ทีซ่ ือ้สนิคา้มากกวา่ 1,000 เยนขึน้ไป จะไดรั้บสว่นลด 100 เยนตอ่ 1 คน ทางพเิศษโจชนิเอ็ตสึ
โจเอ็ตสทึาคาดะ IC

943-0893 2-17-40 โอนุก,ิ โจเอ็ตส-ึชิ 025-523-0681 11.00-22.00 น. วันองัคาร

7 เอะชนิโนะซาโตะ ยาสรุากโิซ สว่นลดคา่เขา้ คา่แชน่ ้าส าหรับผูท้ีเ่ดนิทางแบบไปเชา้เย็นกลบั
ผูใ้หญ ่520 เยน→320 เยน
นักเรยีนชัน้ประถม 310 เยน→110 เยน
*จ ากดัสทิธิไ์มเ่กนิ 5 ทา่น รวมผูส้มัคร

ทางพเิศษโจชนิเอ็ตสึ
อะราอสิมารท์ IC

944-0124 1624-1 คกุโุนะ, อติะครุะ-ค,ุ โจ
เอ็ตส-ึชิ

0255-78-4833 แชน่ ้าแบบไปเชา้เย็นกลบั 10.00-20.00 น. วันองัคาร (หากตรงกบัวันหยดุนักขตั
ฤกษ์ หรอืวันหยดุ จะเปิดใหบ้รกิาร)

7 / 8 ページ

http://yuzawagrandhotel.jp/spa/
https://hotel-futaba.com/
https://www.naspa.co.jp/
http://www.e-yuzawa.gr.jp/yukigunikan/
http://www.e-yuzawa.gr.jp/yukigunikan/
http://www.e-yuzawa.gr.jp/yukigunikan/
http://www.e-yuzawa.gr.jp/yukigunikan/
http://www.e-yuzawa.gr.jp/yukigunikan/
https://www.yuzawa-newotani.jp/
http://www.ningyokan.jp/
https://www.yukidaruma-kogen.com/spa.html
http://gyokusuien.jp/
http://gyokusuien.jp/
http://gyokusuien.jp/
http://www.city.itoigawa.lg.jp/fmm/
http://www.city.itoigawa.lg.jp/fmm/
https://jodel-kanaya.com/
http://yasuragisou.com/


The prices and discounts listed are information as of September 2019. Please check on site for details
ชือ่สถานที่ รายละเอยีดของ

สทิธปิระโยชน์
รายละเอยีดของสทิธปิระโยชน์
เงือ่นไขการใหส้ทิธปิระโยชน์

IC ทีใ่กลท้ีส่ดุ รหัสไปรษณีย์ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพัท์ เวลาทีเ่ปิดใหบ้รกิาร วันหยดุประจ า

8 จดุแวะพักรถอะราอ ิศนูยข์อ้มลูคุ
บกิโินะ

สว่นลด กาแฟรอ้น　150 เยน→100 เยน
เครือ่งดืม่เย็น　250 เยน→200 เยน

ทางพเิศษโจชนิเอ็ตสึ
อะราอสิมารท์ IC

944-0075 58-1 อโินะยามะ, เมยีวโค-ชิ 0255-70-1021 9.00-21.00 น. (รา้นคา้ 9.30-16.30 น.) ไมม่วีันหยดุ

9 ล็อตเต ้อะราอ ิรสีอรท์ สว่นลด สว่นลดพาสโซนแอดเวนเจอร์
ผูใ้หญ ่4,800 เยน→4,300 เยน
4 ขวบ-นักเรยีนชัน้ประถม 2,800 เยน→2,500 เยน
*จ ากดัสทิธิไ์มเ่กนิ 3 ทา่น รวมผูส้มัคร

ทางพเิศษโจชนิเอ็ตสึ
อะราอสิมารท์ IC

944-0062 1966 วัดเรยีวเซน็-จ,ิ เมยีวโค-ชิ 0255-75-1177 ถงึ 23 ก.ย. เปิดใหบ้รกิาร 9.00-17.00 น. 

(เปิดจ าหน่ายตั๋วถงึ 16.00 

น.)
 
24 ก.ย.-4 พ.ย. เปิดใหบ้รกิาร 9.00-16.00 

น. (เปิดจ าหน่ายตั๋วถงึ 15.00 

น.)
 
*เป็นเวลาเปิดใหบ้รกิารของโซนแอดเวน

เจอร์

ไมม่วีันหยดุระหวา่งชว่งทีเ่ปิดใหบ้รกิาร

10 อะคะกรุะโซ บรกิารฟรี ส าหรับผูเ้ขา้พัก จะไดรั้บสรุาทอ้งถิน่ น ้าผลไม ้กาแฟเอสเปรสโซอ่ยา่งใด
อยา่งหนึง่ฟรี
*รับจองทางโทรศพัทเ์ทา่นัน้ จ าเป็นตอ้งสมัครขอใช ้"สว่นลดโดะระ" ในตอน
ทีจ่อง

ทางพเิศษโจชนิเอ็ตสึ
เมยีวโค โคเก็น IC

949-2111 30 อะคะกรุะ, เมยีวโค-ชิ 0255-87-2043 15.00 น. (เชค็อนิ)-10.00 น. (เชค็เอา้ท)์ ไมม่วีันหยดุประจ า

11 โรงแรมอะคะกรุะ สว่นลดคา่แชน่ ้า ผูใ้หญ ่1,000 เยน→800 เยน ทางพเิศษโจชนิเอ็ตสึ
เมยีวโค โคเก็น IC

949-2111 486 อะคะกรุะ, เมยีวโค-ชิ 0255-87-2001 10.00-20.00 น. (แชน่ ้าแบบไมค่า้งคนื) ไมม่วีันหยดุประจ า

12 โรงแรมไทโกะ สว่นลดคา่แชน่ ้า สว่นลดคา่แชน่ ้าส าหรับผูท้ีเ่ดนิทางแบบไปเชา้เย็นกลบั 100 เยน
800 เยน→700 เยน

ทางพเิศษโจชนิเอ็ตสึ
เมยีวโค โคเก็น IC

949-2111 402 อะคะกรุะ ออนเซน็, เมยีวโค-ชิ 0255-70-4195 11.00-21.00 น. (แชน่ ้าแบบไปเชา้เย็นกลบั) ไมม่วีันหยดุ

13 สวนเบยีรเ์มยีวโค โคเก็น อาคาร
ทะโทะระ

บรกิารฟรี ส าหรับผูท้ีรั่บประทานอาหาร จะไดรั้บเครือ่งดืม่เย็นแบบไมม่แีอลกอฮอล ์(บาร์

เครือ่งดืม่) 

ฟรี

 
*ทกุคนในกรุ๊ปสามารถใชส้ทิธิน์ี้ได ้

ทางพเิศษโจชนิเอ็ตสึ
เมยีวโค โคเก็น IC

949-2112 2452 อเิคะโนะไทระ, เมยีวโค-ชิ 0255-86-2600 17.30-21.00 น. (รับออเดอรส์ดุทา้ย 20.00
 น.)

ไมม่วีันหยดุ

14 ออนเซ็นคาเฟ่ แลนดม์ารค์ เมยีว
โค โคเก็น

สว่นลดคา่เขา้ชม สว่นลดคา่เขา้ส าหรับผูใ้หญ ่100 เยน (ยกเวน้เด็กและ

ผูส้งูอาย)ุ
 
*จ ากดัสทิธิไ์มเ่กนิ 5 ทา่น รวมผูส้มัคร

ทางพเิศษโจชนิเอ็ตสึ
เมยีวโค โคเก็น IC

949-2112 2413-11 เซกกิาวะ, เมยีวโค-ชิ 0255-86-5130 10.00-22.00 น. ไมม่วีันหยดุ (มวีันหยดุ เพือ่ดแูลรักษา
สถานทีใ่นชว่งฤดใูบไมผ้ลแิละฤดู
ใบไมร้่วง)

15 ศนูยบ์รกิารนักทอ่งเทีย่วเมยีวโค 
โคเก็น

มอบของสมนาคณุ ไดรั้บของทีร่ะลกึฟรี

*1 กรุ๊ป (ไมเ่กนิ 4 ทา่น) ใชไ้ดเ้พยีง 1 ครัง้

ทางพเิศษโจชนิเอ็ตสึ
เมยีวโค โคเก็น IC

949-2112 2248-4 เซกกิาวะ, เมยีวโค-ชิ 0255-86-4599 9.00-17.00 น. ทกุวันพธุและวันพฤหัสบดใีนชว่งเดอืน
 ธ.ค.-ม.ีค.

16 แคนาเดยีน เฮา้ส์ สว่นลด ส าหรับผูเ้ขา้พักทีเ่ป็นผูใ้หญ ่จะไดรั้บคปูองสว่นลดมลูคา่ 500 เยนในการใช ้

บรกิารภายในแคนาเดยีน เฮา้ส์

*รับจองทางโทรศพัทห์รอืทางอเีมลโดยตรงเทา่นัน้ จ าเป็นตอ้งสมัครขอใช ้

"สว่นลดโดะระ" ในตอนทีจ่อง

ทางพเิศษโจชนิเอ็ตสึ
เมยีวโค โคเก็น IC

949-2106 1394 ทะกจุ,ิ เมยีวโค-ชิ 0255-87-2186 7.00-20.00 น. ไมม่วีันหยดุประจ า
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http://www.eki-arai.com/
http://www.eki-arai.com/
https://www.lottehotel.com/arai-resort/ja.html
https://akakuraso.com/
http://www.akakura-hotel.com/
https://www.h-taiko.net/
http://www.alpen-blick.com/blog/tatra/
http://www.alpen-blick.com/blog/tatra/
http://www.onsencafe.com/
http://www.onsencafe.com/
http://www.myokovc.jp/
http://www.myokovc.jp/
http://www.canadian-h.com/facilities.html

