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ท่ีอยู่506-1421 Gifu, Takayama, Okuhida-onsengo,
Shinhotaka-onsen 
เบอร์โทร +81-578-89-2200   FAX. +81-578-89-2233
อีเมล hotel-hotaka@okuhi.jp 

รอบล้อมด้วยน้ำพุร้อนธรรมชาติ 2 ชนิด  
ด่ืมด่ำบรรยากาศท่ีโอบล้อมด้วยหมู่ดาว 

ใจกลางเทือกเขาแอลป์ตอนเหนือ

Chubusangaku National Park 
Okuhida Shinhotaka Onsen 

โรงแรม HOTAKA (Hotaka Hotel)

❸ ฮิดะทะกายามะ
／ประมาณ52㎞

❹ หมู่บ้านชิราคาวะ
／ประมาณ100㎞

❷ คามิโคจิ／ประมาณ17㎞

สถานีรถประจำทางฮิรายุ
（ประมาณ17㎞）

❺ ปราสาทมัตซึโมโตะ
／ประมาณ67㎞

มีรถรับส่งเพ่ือไปคามิโคจิ　 

ท่านสามารถเดินทางไป　
โอะคุฮิดะได้อย่างง่าย　

ดายจากเมืองใหญ่ๆ

ท่านสามารถเดินทางไปท่ีต่างๆจากโรงแรมโฮทะกะได้อย่างสะดวกสบาย

ท่านสามารถเดินทางไปท่ีต่างๆจากโรงแรมโฮทะกะได้อย่างสะดวกสบาย

Chubusangaku National Park

เมเตซึ
30 นาที

JR
50 นาที

JR
1 ช่ัวโมง

Keikyu　เคคิว
30 นาที

JR
2 ช่ัวโมง 40 นาที

JR
1 ช่ัวโมง 30 นาที

ชินคันเซ็น
2 ช่ัวโมง 10 นาที

ชินคันเซ็น
1 ช่ัวโมง 
20 นาที

JR
2 ช่ัวโมง 
20 นาที

JR
2 ช่ัวโมง 
20 นาที

รถประจำทา
งท่ีใช้ทางด่วน
2 ช่ัวโมง 40 นาที

รถประจำทาง
1 ช่ัวโมง 40 นาที

รถประจำทา
งท่ีใช้ทางด่วน
5 ช่ัวโมง 30 นาที

รถประจำทา
งท่ีใช้ทางด่วน
5 ช่ัวโมง 
40 นาที รถประจำทาง

1 ช่ัวโมง 30 นาที

รถประจำทาง
40 นาที

รถประจำทาง
1 ช่ัวโมง 40 นาที

รถประจำทาง
40 นาที

ทะคะยามะ
มัตซึโมโตะ

 เกียวโต

ทะคะยามะIC

สถานีกิฟุ

สถานีมัตซึโมโตะ

สถานีนาโกย่า
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สนามบินระหว่างประเทศชินโตเกียว 
(นาริตะ)

สนามบินระหว่างประเทศโตเกียว
(ฮาเนะดะ)

สนามบินระหว่างประเทศชูบุ

สนามบินระหว่างประเทศคันไซ

ทะเลสาบบิวะโกะ

โทยามะคานาซาวะ
โทยามะIC

สถานีทะคะยามะ

สถานีโทยามะ

สถานีคานาซาวะ

เจอ
าร์

 (J
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) โฮ
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เซน Okuhida
Onsen-go

สนามบินโทยามะ

สนามบินโคะมัตซึ

มัตซึโมโตะIC

ฮิดะคิโยมิIC

ทะคะยามะIC

ฮิรายุ

อุโมงค์ Abo

ประมาณ 70 นาท ประมาณ 90 นาท ประมาณ 90 นาท

โทยามะIC

คามิโอกะ

มตัซ ึ โมโตะIC

ฮิรายุ

เส้นทาง 
158

เส้นทาง 
158

เส้นทาง 
471

เส้นทาง 
41

ถนนประจำจังหวัด
475

เส้นทาง 
471

ถนนประจำจังหวัด
475

เส้นทาง 
471

ถนนประจำจังหวัด
475

โรงแรม HOTAKAโรงแรม HOTAKA กระเช้าลอยฟ้าชินโฮทะคะ

ฮิรายุ ฮิรายุ

นาโกย่า

นาโกย่า มัตซึโมโตะ โทยามะ

โอซาก้า （ สถานีชินโอซาก้า ） โตเกียว（ สนาโตเกียว / สถานีรถไฟชินจูกุ ）

ทะคะยามะ ทะคะยามะ

กระเช้าลอยฟ้าชินโฮทะคะ

โทไกโฮคุ ริคุจิโดชะโด 
Tokaihokuriku Jidoushadou

โฮะคุริคุ จิโดชะโด
Hokuriku Jidoushadou

นากาโนะ จิโดชะโด 
Nagano Jidoushadou

โตเกียว

โอซาก้า

นาโกย่า

สนามบินระหว่างประเทศชูบุ สนามบินระหว่างประเทศคันไซ สนามบินระหว่างประเทศชินโตเกียว (นาริตะ) สนามบินระหว่างประเทศโตเกียว(ฮาเนะดะ)

　ชูโกะกุ จิโดชะโด 
Chuugoku Jidoushadou
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ทางด่วนเมชิน 
Meishin Kousokudouro

โฮะคุริคุ ชินกันเซน

โฮะคุริคุ  ชินกันเซน

โทไกโด ชินกันเซน

เจอ
าร์

(JR
) ทะ

คะ
ยา

มะ
เซน

Shinhotaka Onsen 

โรงแรม HOTAKA

Shinhotaka Onsen 

โรงแรม HOTAKA

ตัวอาคารของโรงแรมอยู่ติดทาง　
ข้ึนลงกระเข้าลอยฟ้า



แนะนำข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวก
●จำนวนห้องพัก/ ห้องพักพิเศษสไตล์ญี่ปุ่น (1),ห้องพักสไตล์ญี่ปุ่น(23),
ห้องพิเศษสไตล์ตะวันตก(4),ห้องพักสไตล์ตะวันตก(21) 
 (ทั้งหมด 49 ห้อง, รองรับแขกได้144 ท่าน) 
●.อ่างแช่รวมขนาดใหญ่,อ่างน้ำแบบกลางแจ้ง / "Yari no yu/ (ห้องอาบน้ำชาย)" , 
"Kasa no yu (ห้องอาบน้ำหญิง)" 
ห้องอาบน้ำกลางแจ้งสไตล์สวน (ห้องในอาบน้ำรวมทั้งหญิง ชาย/ต้องระวังเพราะมีขั้นบันได) 
ห้องอาบน้ำแบบเช่าส่วนตัว "Midori no kasa" (รองรับผู้ที่ร่างกายไม่สมบูรณ์หรือผู้สูงวัย) 
●.ร้านอาหาร /ภัตตาคาร "Kagamidaira", ห้องโถง"Shakunage", "Rindo",
 "Kuroyuri", "Komakusa", "Nadeshiko" 
●.ห้องโถงเอนกประสงค์ /ห้องประชุม, แสดงสินค้า เป็นต้น 
●.อื่นๆ/ ร้านค้า , คาราโอเกะแบบเช่าเหมา"Kumo no Daira", "Yaridaira"  
ทั้งอาคารเป็นเขตปลอดบุหรี่ (ที่ล๊อบบี้ชั้น 1 มีจัดพื้นที่สำหรับสูบบุหร่ี) 
●.ที่จอดรถ / รถบัส 5 คัน , รถส่วนบุคคล 60 คัน 

รูปภาพในแผ่นพับเป็นรูปภาพท่ีทำข้ึนใช้เพ่ือประกอบการโฆษณา

น้ำพุร้อนธรรมชาติ 
ล้อมรอบด้วยน้ำพุร้อนชื่อดัง2ชนิดที่มีคุณสมบัติต่างกัน 

อาหารญี่ปุ่น
คอร์สอาหารที่คัดสรรวัตถุดิบตามฤดูกาลอย่างพิถีพิถัน(Kaiseki Ryouri) 

ห้องพัก
ห้องพักสไตล์ตะวันตกและห้องพักสไตล์ญี่ปุ่น แต่ละห้องสามารถมองเห็นวิวธรรมชาติภายนอกสบายตา 

ล็อบบ้ี และ ร้านกาแฟ ภัตตาคาร "Kagamidaira" ห้องโถง ห้องอาบน้ำแบบเช่าส่วนตัว
 "Midori no kasa" 

ร้านค้า คาราโอเกะแบบเช่าส่วนตัว จุดสูบบุหร่ี (ล็อบบ้ีช้ัน1) 

อ่างแช่แบบเด่ียว (ห้องอาบน้ำหญิง / น้ำพุร้อนกำมะถัน, 
น้ำพุร้อนธรรมชาติ ) 

อ่างแช่รวมขนาดใหญ่ Yari no yu (ห้องอาบน้ำชาย /
 น้ำพุร้อนกำมะถัน(Sulfur hot spring) 

อ่างแช่รวมขนาดใหญ่ Kasa no yu (ห้องอาบน้ำหญิง / 
น้ำพุร้อนกำมะถัน(Sulfur hot spring) 

ห้องอาบน้ำ 

ภัตตาคาร "Kagamidaira" 

คอร์สสเต็กเน้ือสันนอก(Hida beef) เกรดA5 ย่างบนกระทะร้อนแบบเปลวไฟลุก
(Flambé) อยากให้ทุกท่านได้ล้ิมลอง 

ห้องอาบน้ำกลางแจ้งสไตล์ในสวน (ห้องอาบน้ำหญิง / น้ำพุร้อนกำมะถัน
(Sulfur hot spring) 

ห้องอาบน้ำกลางแจ้งสไตล์ในสวน (ห้องอาบน้ำชาย / น้ำพุร้อนธรรมชาติ) 

คอร์สเน้ือวัวฮิดะ สเต็กเน้ือสันนอก(Hida beef) เกรดA5 (Flambé) 

เซ็ตเคร่ือมด่ืมแอลกอฮอล์ (มีให้เลือกหลายชนิด) นอกจากน้ียังมีอาหารพ้ืนบ้านประจำท้องถ่ินอีกมากมาย 

ห้องพิเศษสไตล์ตะวันตก มีอ่างอาบน้ำกลางแจ้ง (42㎡) 

ห้องพิเศษสไตล์ญ่ีปุ่น มีอ่างอาบน้ำกลางแจ้ง (24㎡) 

ห้องพักสไตล์ญ่ีปุ่น (22㎡) ห้องพักสไตล์ญ่ีปุ่น (18㎡) 

DX twin room (42㎡) Standard twin room (22㎡) 


