
■โดยรถยนต์
ท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวใหม่ (นาริตะ) 
　　　　→ โตเกียว ・ ・ ・ ・ ・ ・ (1 ชม. 30 นาที)
โตเกียว → อ.ฟุเอฟุก・ิ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ (2 ชม.)

นาโกย่า → อ.ฟุเอฟุกิ  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ (3 ชม.)

โอซาก้า → อ.ฟุเอฟุกิ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ (5 ชม.)

■โดยรถไฟ JR
โตเกียว → อ.ฟุเอฟุก ิ・ ・ ・ ・ (1 ชม. 40 นาที)
นาโกย่า → อ.ฟุเอฟุก・ิ ・ ・  (3 ชม. 30 นาที)
โอซาก้า → อ.ฟุเอฟุก・ิ ・ ・ ・ (5 ชม.)

ระบบการคมนาคมหลัก อ.ฟุเอฟุกิ ใน จ.ยามานาชิ ซึ่งอยู่ใจกลางของญี่ปุ่น
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ติดต่อสอบถาม

■สมาพันธ์การท่องเที่ยวอำเภอฟุเอฟุกิ (องค์กร)

777 อิชิเบะ ต.อิซาวะ อ.ฟุเอฟุกิ จ.ยามานาชิ

URL　https://www.peach-city.com

ภูเขาฟูจิและทิวทัศน์ยามราตรี ชินโดโทเกะ

TEL　+8155-261-2829

YAMANASHI FUEFUKI

อ.ฟเุอฟกุ ิ เดนิทางเพ ยีง
30 นาท ี จากภ เูขาฟจู ิ



เมษายน　　 　พฤษภาคม　 　　มิถุนายน　　 　กรกฎาคม 　　　สิงหาคม　　　 กันยายน　　　 ตุลาคม　　　 พฤศจิกายน　　　 ธันวาคม　　　 มกราคม　　 　กุมภาพันธ์　　　ในเดือนมีนาคม

ลูกท้อ
ลูกพลัม

เคียวโฮ (องุ่น)

พิโอเน่ (องุ่น)

ไชน์ มัสแคต (องุ่น)
ไคจิ (องุ่น)

โคชู (องุ่น)
เดลาแวร์ (องุ่น)

โรซารีโอ เบียงโก (องุ่น)

เชอร์รี่ี่
สตรอว์เบอร์รี สตรอว์เบอร์รี

ลูกพลับ

ดินเเดนเเห่งดอกท้อ

วัฒนธรรมอาหารการกินของญี่ปุ่นและอีเวนต์สัมผัสประสบการณ์

ต้นเดือน - กลางเดือนเมษายน

ปฏิทินสำหรับช่วงทานผลไม้

เมืองฟุเอฟุกิอยู่ห่างจากเมืองหลวงอย่างโตเกียวเกือบ 100 กม. 
และตั้งเยื้องไปทางทิศตะวันออกของแอ่งกระทะโคฟุ อีกทั้งเป็น “เมืองแห่งลูกท้อและองุ่นอันดับหนึ่งของญี่ปุ่น”
รวมถึงยังเป็นที่รู ้จักกันว่าเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวและสวนผลไม้ที่มีเมืองออนเซ็นอิซาวะและคาสุไกอีกด้วย

ผืนดินมีความอุดมสมบูรณ์และระบายน้ำได้ดี
เมื่อรวมกับเวลาที่มีแสงอาทิตย์ยาวนานและอุณหภูมิที่แตกต่างกันในช่วงกลางวันกลางคืนแล้ว
เมืองนี้จึงมีผืนดินเหมาะแก่การปลูกผลไม้และเป็นเขตเพาะปลูกผลไม้ชั้นนำของญี่ปุ่น

โดยเฉพาะลูกท้อกับองุ่นซึ่งเป็นอันดับหนึ่งในบรรดาเขตเทศบาลทั่วญี่ปุ่น ทั้งในเรื่องพื้นที่เพาะปลูก
ปริมาณการเก็บเกี่ยว และปริมาณการส่งออกสินค้า ที่ผ่านมาเมืองนี้เป็น
“เมืองแห่งลูกท้อและองุ่นอันดับหนึ่งของญี่ปุ่น” ได้สมกับชื่อเสียงเลยทีเดียว
อีกทั้งยังมีทัศนียภาพอันสวยงามของหมู่บ้านเกษตรกรรมที่มีลักษณะพิเศษตรงที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยสวนผลไม้
รวมถึงมีอุตสาหกรรมท้องถิ่นอย่างโรงกลั่นไวน์และไร่สวนสำหรับท่องเที่ยว ฯลฯ อีกด้วย

อ.ฟุเอฟุกิ ใน จ.ยามานาชิ เป็นสถานที่แบบใดกันนะ



เทศกาลหมู่บ้านลิลลี่หุบเขา (ซูซูรัน) ณ อาชิกาวะ
ปลายเดือนพฤษภาคม

ซากรุะ
ปลายเดือนมีนาคม - ต้นเดือนเมษายน

การจับปลาโดยนกกาน้ำอิซาวะ ณ แม่น้ำฟุเอฟุกิ

การเก็บลูกท้อ

ยอดเขาชินโดโทเกะ

ูู
ต้นเดือนกรกฎาคม - ปลายเดือนสิงหาคม

ดอกไม้ไฟอุไค ณ อิซาวะออนเซ็นและเทศกาลดอกไม้ไฟอิซาวะออนเซ็น

วันพุธ วันพฤหัสบดี วันเสาร์ และวันอาทิตย์ในช่วงวันที่ 20 กรกฎาคม - 19 สิงหาคม
เวลา 20.50 - 21.00 น.

วันพุธ วันพฤหัสบดี วันเสาร์ และวันอาทิตย์
ในช่วงวันที่ 20 กรกฎาคม - 19 สิงหาคม

เวลา 20.00-20.50 น

วันพุธ วันพฤหัสบดี วันเสาร์ และวันอาทิตย์
ในช่วงวันที่ 20 กรกฎาคม - 19 สิงหาคม

เวลา 20.00-20.50 น

มีการแสดงจับปลาซึ่งเรียกว่า “คาจิอุ” โดยผู้เลี้ยง
นกจะควบคุมนกกาน้ำขณะที่เดินอยู่ในแม่น้ำ
“คาจิอุ” เป็นวิธีการจับปลาที่พบได้ยากแม้แต่
ในประเทศญี่ปุ่นและมีประวัติศาสตร์ยาวนาน
มากกว่า 800 ปีการจับปลาโดยนกกาน้ำอิซาวะ 
ณ แม่น้ำฟุเอฟุกิเป็นแห่งเดียวที่คุณจะได้
“สัมผัสกับประสบการณ์การเป็นผู้ควบคุมนกกาน้ำ”

คุณจะได้เพลิดเพลินกับดอกไม้ไฟอุไค ณ อิซาวะออนเซ็น
หลังจาการแสดงจับปลาโดยนกกาน้ำและในวันที่ 21 สิงหาคม
ของทุกปีจะมีการจัดเทศกาลดอกไม้ไฟอิซาวะออนเซ็น
ซึ่งถือเป็นเทศกาลดอกไม้ไฟปิดท้ายที่จะจัดในยามานาชิ

ดินเเดนเเห่งดอกท้อ
ต้นเดือน - กลางเดือนเมษายน

เมืองฟุเอฟุกิในฤดูใบไม้ผลิจะอบอวลไปด้วยกลิ่นหอมหวานจากดอกท้อและย้อมไปด้วยสีชมพู
ทั่วเมืองฟุเอฟุกิจะย้อมไปด้วยสีชมพูเพียงสีเดียวจนเกิดเป็นทัศนียภาพของ “ดินเเดนเเห่งดอกท้อ” อย่างแท้จริง
คุณจะได้เพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์อันสวยงามจากการตัดกันระหว่างพรมสีชมพูของดอกท้อ
สีขาวของหิมะที่ยังหลงเหลืออยู่ของแอลป์ตอนใต้และท้องนภาสีฟ้า

จุดชมซากุระชื่อดังแต่ละแห่งภายในเมืองจะมีการประดับไฟซากุระ
คุณสามารถเดินเล่นบนระเบียงไม้และชมซากุระที่เรียงรายสองข้างทางของถนนซากุระอ
อนเซ็นโดโอริของอิซาวะออนเซ็นได้ ทั้งยังสามารถมาเพลิดเพลินกันได้ทั้งในช่วงกลางวันและช่วงกลางคืนอีกด้วย

ทิวทัศน์สวยงามของดินเเดนแห่งดอกท้อ

อีกทั้งธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์และทัศนียภาพอันยอดเยี่ยมฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน
เมืองแห่งลูกท้อและองุ่นอันดับหนึ่งของญี่ปุ่น

ลูกท้อกับองุ่นเป็นอันดับหนึ่งในบรรดาเทศบาลทั่วญี่ปุ่น ทั้งในเรื่องพื้นที่เพาะปลูก ปริมาณการเก็บเกี่ยว
และปริมาณการส่งออกสินค้า เมืองนี้จึงเป็น “เมืองแห่งลูกท้อและองุ่นอันดับหนึ่งของญี่ปุ่น”
ได้สมกับชื่อเสียงเลยทีเดียว
อีกทั้งยังมีทัศนียภาพอันสวยงามของหมู่บ้านเกษตรกรรมที่มีลักษณะพิเศษตรงที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยสวนผลไม
รวมถึงมีอุตสาหกรรมท้องถิ่นอย่างโรงกลั่นไวน์และไร่สวนสำหรับท่องเที่ยวอีกด้วย โดยสวนผลไม้นั้นจะมี
“การเก็บลูกท้อ” และ “การเก็บองุ่น” ให้ได้สนุกสนานกัน และคุณยังจะได้ลิ้มรสผลไม้สดๆ ที่เพิ่งเก็บใหม่กัน

นอกจากนี้ยังเต็มไปด้วยอีเวนต์ในยามค่ำคืน เช่น “ดอกไม้ไฟ” และ “การจับปลาโดยนกกาน้ำที่อิซาวะ
แม่น้ำฟุเอฟุกิ” ซึ่งเป็นวิธีการจับปลาแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นอีกด้วย



การสู้รบ ณ คาวานากาจิมะ

ปลายเดือนตุลาคม

ใบไม้เปลี่ยนสีที่อาชิกาวะ

เก็บองุ่น
ต้นเดือนสิงหาคมถึงปลายเดือนตุลาคม

ต้นเดือน - ปลายเดือนพฤศจิกายน ไวน์

เมืองออนเซ็นอิซาวะคาสุไก

เก็บสตรอว์เบอร์รี

ไฟประดับ ณ ถนนซากุระออนเซ็นโดโอริ
วันที่ 1 ธันวาคม - 28 กุมภาพันธ์ของปีถัดไป

ต้นเดือนมกราคม - ปลายเดือนพฤษภาคม

มีการจำลองส่วนหนึ่งของสงครามที่เกิดขึ้นซ้ำถึง 5 ครั้ง ในประวัติศาสตร์ระหว่าง “อุเอซูกิ เคนชิน”

ผู้ต่อสู้จนถึงในท้ายที่สุดของสงครามด้วยยุทธศาสตร์อันแยบยลกับ “ทาเคดะ ชินเก็ง”

ผู้ที่มีการกล่าวถึงกันว่าแทบจะไม่พ่ายแพ้เลยในสงคราม

อิซาวะออนเซ็นกับคาสุไกออนเซ็นเป็นออนเซ็นที่มีความอ่อนโยนต่อผิวพรรณและช่วยใน
เรื่องความสวยงามซึ่งมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น ทั้งยังเป็นจุดพักแรมเพื่อท่องเที่ยวใน จ.ยา
มานาชิ ที่มีนักท่องเที่ยวมากันเป็นจำนวนมากตลอดทั้งสี่ฤดู

“โฮโต” เป็นอาหารพื้นเมืองของ
ยามานาชิ อาหารอุ่นๆ จะช่วยให้
ความอบอุ่นแก่ร่างกายที่เย็น
เยียบในฤดูหนาวของญี่ปุ่นซึ่งมี
ซึ่งมีความหนาวเย็น ทิวทัศน์ยาม
ราตรีที่มองเห็นจากเมืองฟุเอฟุกิ
เป็นวิวที่สวยงามในฤดหูนาว
ซึ่งจะมองเห็นแสงไฟในเมือง 
และอากาศที่แจ่มใสในฤดูหนาว
นั้นยังช่วยทำให้มองเห็นได้จน
ถึงภูเขาอันไกลลิบอีกด้วย

ฤดูใบไม้ร่วง

ฤดูหนาว

มีโรงกลั่นไวน์หลายแห่ง คุณจึงสามารถเพลิดเพลินกับไวน์นูโวของเมืองฟุเอฟุกิได้ในเดือนพฤศจิกายน
สถานีอิซาวะออนเซ็นมีเครื่องเสิร์ฟไวน์ คุณจึงสามารถลองชิมไวน์จากโรงกลั่นไวน์ทุกแห่งในเมืองฟุเอฟุกิได้

ในเดือนตุลาคมมีอีเวนต์การสู้รบ ณ คาวานากาจิมะให้ได้เข้าร่วมสัมผัสประสบการณ์
ผู้เข้าร่วมจะแปลงโฉมเป็นนักรบและจำลองการสู้รบระหว่างทาเคดะ
ชินเก็งผู้บัญชาการทหารในสมัยเซ็นโกคุกับอุเอซูกิ เคนชิน ไฮไลต์คือภาพของนักรบที่มารวมตัวกันเป็นจำนวนมาก

ฤดูใบไม้ร่วงของฟุเอฟุกิที่อบอวล

ไปด้วยกลิ่นของไวน์และประวัติศาสตร์

รสชาติกับทัศนียภาพ

ที่แต่งแต้มสีสันให้กับ

ออนเซ็นและฤดูหนาว

เมืองฟุเอฟุกิมีการจัดงานอีเวนต์และเทศกาลที่จะมาแต่งแต้มสีสันให้กับฤดูกาลและให้คุณได้สัมผัสกับประวัติศา
สตร์ ไม่ว่าจะเป็น “เทศกาลดอกท้อ” และ “เทศกาลซูซูรันโนะซาโตะ (ลิลลี่หุบเขา)” ในฤดูใบไม้ผล
“การจับปลาโดยนกกาน้ำที่อิซาวะ แม่น้ำฟุเอฟุกิ” และ “เทศกาลดอกไม้ไฟอิซาวะออนเซ็น” ในฤดูร้อน หรือ “การสู้
รบ ณ คาวานากาจิมะ” ในฤดูใบไม้ร่วง เป็นต้น

นอกจากนี้ยังสามารถเก็บเกี่ยวผลไม้ได้ตลอดปี
คุณจึงสามารถทานผลไม้ตามฤดูกาลซึ่งไม่สามารถลิ้มรสได้ที่ไหนนอกจากที่เมืองฟุเอฟุกิของญี่ปุ่นเท่านั้น

เชิญมาเมืองฟุเอฟุกิอันเต็มไปด้วยธรรมชาติ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์กันให้ได้

เมืองฟุเอฟุกิที่สามารถท่องเที่ยวสัมผัสประสบการณ์ได้ตลอดสี่ฤดู


