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สุดยอดเมืองออนเซ็น

02 03

อ้างอิงข้อมูลจากนิตยสารโลนลีแพลนเน็ต (Lone-
ly Planet) คิโนะซากิออนเซ็น (Kinosaki Onsen) 
เป็นถิ่นกำเนิดของโรงอาบน้ำสาธารณะ 7 แห่ง 
ซึ่งมีเอกลักษณ์โดดเด่นและเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ดี
ที่สุดในการสัมผัสกับวัฒนธรรมการแช่ออนเซ็นแ
บบดั้งเดิมของประเทศญี่ปุ่น
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ออนเซ็นทั้ง
7 แห่ง
(น้ำพุร้อน)

วัฒนธรรมการอาบน้ำในโรงอาบน้ำสาธารณะได้ฝัง
ลึกอยู่ในชีวิตประจำวันของชาวเมือง และออนเซ็นทั้ง 
7แห่งนี้ ถือว่าเป็นจุดเด่นของคิโนะซากิออนเซ็น
เนื่องจากน้ำพุร้อนสามารถช่วยบรรเทาอาการ
เจ็บป่วยต่างๆได้ เช่น อาการปวดกล้ามเนื้อ
อาการอาหารไม่ย่อย และความเหนื่อยล้า ฯลฯ
หากคุณเข้าพักที่เรียวกัง (โรงแรมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม) 
ในพื้นที่สักแห่ง เรียวกังแห่งนั้นจะมอบบัตรผ่านเข้าแช่
ออนเซ็น (Onsen Pass) ให้แก่คุณ เพื่อให้คุณได้แช่
ออนเซ็นกี่ครั้งก็ได้ตามที่ต้องการจนถึงเวลา 15.30น.
ในวันสุดท้ายของการเข้าพัก
สำหรับผู้เดินทางแบบไม่พักค้างคืนก็สามารถ
เลือกใช้บริการออนเซ็นที่ใดก็ได้ หรือซื้อบัตรผ่านออนเซ็น
แบบรายวันเพื่อลองแช่ออนเซ็นทั้ง 7 แห่งก็ได้ 
ทั้งนี้โรงอาบน้ำดังกล่าวในหลายๆแห่งจะเปิดให้บริการตั้งแต่
เวลา 7.00 น. จนถึงเวลา 23.00 น. เพื่อให้คุณได้เพลิดเพลิน
ไปกับการแช่บ่อน้ำพุร้อนได้ตลอดทั้งวัน 
นอกจากนี้โรงอาบน้ำสาธารณะในคิโนซากิออนเซ็น 
ก็ได้เปิดให้บริการแก่ผู้ที่มีรอยสักด้วย
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ยานางิยุ
ยานะกิยุ (Yanagi-yu) 
มีการตกแต่งภายในแบบเรียบง่าย
ด้วยไม้สนไซเปรสสายพันธุ์ญี่ปุ่น 
โดยเป็นบ่อน้ำพุร้อนสาธารณะที่
เล็กและลึกที่สุดจากคิโนะซากิ
ออนเซ็นทั้ง 7 แห่ง

จิโซยุ
โรงอาบน้ำยอดนิยมสำหรับ
ครอบครัว 
เป็นน้ำพุร้อนสไตล์ย้อนยุคซึ่งมี
พื้นที่สำหรับเด็กพร้อมด้วยห้องอา
บน้ำส่วนตัวสำหรับครอบครัว

ซาโทโนยุ
โรงอาบน้ำสามชั้นพื้นที่กว้างขวางมี
ความเหมาะสมกับสไตล์การอาบน้ำ
ทั้งแบบตะวันตกและแบบญี่ปุ่น 
เนื่องจากประกอบด้วยอ่างจากุซซี่อั
นน่าผ่อนคลาย 
ห้องอบไอน้ำที่คลุกเคล้าไปด้วยกลิ่น
หอมของสมุนไพร 
และวิวทิวทัศน์โดยรอบอันสวยงาม

โคโนะยุ (Kono-yu) 
เป็นสถานที่พักผ่อนอันเงียบสงบที่ได้รับ
การกล่าวขานว่าเป็นน้ำพุร้อนที่เก่าแก่
ที่สุดในคิโนะซากิออนเซ็น 
โดยจากตำนานได้มีการเล่าขานว่ามีคน
พบนกกระเรียนมารักษาบาดแผลด้วย
น้ำพุร้อนในบริเวณนี้

อิจิโนยุ
อิจิโนะยุ (Ichino-yu) 
ได้รับการขนานนามโดยแพทย์ผู้มี
ชื่อเสียงในสมัยเอโดะว่าเป็นอ่างอาบน้ำอั
นดับหนึ่ง ทั้งนี้ 
จงผ่อนคลายและดื่มด่ำกับบรรยากาศใน
อ่างอาบน้ำอันกว้างขวางที่ตกแต่งด้วย
การแกะสลักก้อนหินจากธรรมชาติให้มี
ลักษณะคล้ายกับถ้ำหิน

โงโชโนยุ
ให้มั่นใจว่ากำลังแช่ตัวอยู่ในอ่าง
อาบน้ำกลางแจ้งที่สามารถมองเ
ห็นน้ำตกอันงดงามที่กำลังปล่อย
น้ำลงสู่ออนเซ็นซึ่งล้อมรอบไปด้
วยต้นไม้อันเขียวขจี

โคโนยุ

มันดารายุ
ออนเซ็นแห่งนี้ตั้งอยู่ไม่ไกลจากถนน
สายหลัก 
เป็นโรงอาบน้ำที่แปลกตาซึ่งตามตำนาน
ได้มีการเล่าขานกันว่าเป็นน้ำพุร้อนที่มีมา
แต่โบราญ
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ประวัติศาสตร์ของคิโนซากิ ออนเซ็นย้อนกลับไปเมื่อราวๆ 1,300 ปีก่อน 
เมืองคิโนซากิ ออนเซ็นถูกก่อตั้งขึ้นโดยพระสงฆ์โดจิ โชนิน 
ผู้ดั้นด้นเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อค้นหาวิธีการรักษาคนป่วยไข้ 
เมื่อพระสงฆ์รูปนี้เดินทางมาถึงที่แห่งนี้เป็นครั้งแรกในปีค.ศ. 717 
ก็ได้รับคำแนะนำจากคนทรงในพื้นที่ให้สวดมนต์ติดต่อกัน 1,000 วัน
จนกระทั่งมีน้ำจากบ่อน้ำพุร้อนไหลออกมา 
จึงเป็นที่กล่าวถึงการค้นพบพลังการรักษาโรคของออนเซ็น 
พลังการรักษาโรคของออนเซ็นได้ถูกค้นพบ 
ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวเมืองยังคงให้ความสำคัญมาจนถึงทุกวันนี้ 
สถานที่ที่ค้นพบแหล่งน้ำพุร้อนเป็นครั้งแรกได้กลายเป็นสถานที่ตั้งของ
มันดารายุ ออนเซ็น ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดออนเซ็นของเมืองคิโนซากิ 
เมืองคิโนซากิ ออนเซ็นมีผู้คนมาท่องเที่ยวมากมายตลอดหลายปี 
รวมถึงนักเขียนอีกเป็นจำนวนมาก หนึ่งในศิลปินเหล่านี้คือ นาโอยะ ชิงะ 
นักเขียนนวนิยายผู้มีชื่อเสียง 
ผู้แต่งหนังสือเรื่อง “ณ คิโนซากิ” 
ในปี 1917 
ผลงานของเขาได้บรรยายถึง
ช่วงเวลาที่เขามาพำนักในเมือง
คิโนซากิ ซึ่งทำให้เมืองนี้เป็นที่รู ้จัก
ภายในประเทศมากยิ่งขึ้น

คิโนซากิ ออนเซ็น:
 ประวัติศาสตร์

https://visitkinosaki.com

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเรา
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คิโนซากิ ออนเซ็น:
 ประวัติศาสตร์

https://visitkinosaki.com

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเรา
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แผนที่เดินทางไปออนเซ็นทั้ง 7 แห่ง

ไปยัง โทยูกะ
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เดินเที่ยวเมือง
ในชุดยูกาตะ
วิธีที ่ดีที ่สุดในการเที่ยวชมเมือง

คิโนซากิ ออนเซ็น คือการสวมชุดยูกาตะแบบดั้งเดิม 

(ชุดกิโมโนแบบลำลอง) และหนีบเกตะ 

(รองเท้าเกี ๊ยะไม้ของญี่ปุ ่น) เดิน 

“เที ่ยวออนเซ็น” ตาม 

บ่อน้ำพุร้อนสาธารณะของเมืองนี้ให้ครบทั้ง 7 

แห่ง แขกที่เข้าพักในคิโนซากิจะได้รับชุดยูกาตะ

จากทางที่พักเพื ่อสวมระหว่างการเข้าพัก 

อีกหนึ่งไฮไลต์ของเมืองนี้คือการฟังเสียง

รองเท้าเกตะกระทบกับพื้นขณะเดินเตร็ดเตร่ไปตาม

ถนน ระหว่างเดินไปตามท้องถนนและแวะแช่ออนเซ็น 

คุณสามารถแวะร้านค้า ร้านอาหาร 

และบาร์ที ่มีการตกแต่งอย่างสวยงาม 

นอกจากนี้ในเมืองยังมีร้านที่เปิดให้เช่าชุด

ยูกาตะสีสันสดใสที่มีการออกแบบเฉพาะตัว
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ส่ิงอ่ืนๆ 
ท่ีน่าทำในคิโนซากิ

วัดออนเซ็นจิ

เครื่องสานเชือกฟางของเมืองคิโนซากิ
คิโนซากิ ออนเซ็นมีประวัติการผลิตและการประดิษฐ์มูกิวาระ ไซกุ 
(เครื่องสานเชือกฟาง) มาช้านานแล้ว เมื่อประมาณ 300 ปีก่อน 
นักท่องเท่ียวคนหนึ่งได้เดินทางมาพักผ่อนในเมืองคิโนซากิเพื่อแช่
บ่อน้ำพุร้อนและตอบแทนเจ้าของที่พักด้วยการทำเครื่องใช้จากกา
รสานเชือกฟาง เม่ือเวลาผ่านไป 
เครื่องสานนี้ก็พัฒนาจากเครื่องประดับชิ้นเล็กๆ เช่น 
ขลุ่ยและลูกข่างที่สานจากเชือกฟางหลากสีมาเป็นสิ่งของชิ้นใหญ่
ๆ อย่างกล่องและสิ่งของตกแต่งที่มีความประณีตงดงาม 
เทคนิคของงานฝีมือนี้คือการใช้ฟางเป็นริ้วสีต่างๆ 
นำมาทอเข้าด้วยกันหรือตัดและจัดเรียงในรูปแบบเฉพาะ 
โดยฟางเหล่านี้จะนำใช้ในการตกแต่งและปิดคลุมสิ่งของหลายอย่
างแตกต่างกันออกไป ซึ่งรวมไปถึงกล่อง พัดลมกระดาษ 
และแม้แต่โปสการ์ด
ในปัจจุบัน 
คิโนซากิเป็นบ้านเกิดของช่างฝีมือในสายงานนี้ที่เหลืออยู่เป็นกลุ่ม
สุดท้าย 
ผู้ที่มาเที่ยวเมืองนี้สามารถลองฝึกสานเชือกฟางได้ตามเวิร์กช็อปที่
จัดขึ้นในพิพิธภัณฑ์เครื่องสานเชือกฟางของเมืองคิโนซากิ 
ร้านค้าในเมืองหลายร้านมีสิ่งของที่สวยงามนี้วางจำหน่ายเป็นของ
ที่ระลึกจากคิโนซากิ ออนเซ็น

คุณยังมาไม่ถึงคิโนซากิ ออนเซ็น 
ถ้าคุณไม่ได้มาแวะที่วัดออนเซ็นจิ 
หรือที่ขนานนามกันว่าวัดพิทักษ์บ่อน้ำพุร้อน 
วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ครึ่งทางของทางขึ้นภูเขา 
คุณสามารถเดินทางไปยังโถงหลักของวัดได้โดยการนั่งกระ
เช้าลอยฟ้าคิโนซากิ ออนเซ็น 
หรือจะเดินขึ้นบันไดหินสูงราวๆ 500 ขั้นก็ได้เช่นกัน เมื่อก่อน 
เยี่ยมชมวัดที่เคยจัดทำพิธีกรรมที่จำเป็นก่อนแช่น้ำออนเซ็น
อันศักดิ์สิทธิ์: 
ผู้มาเยือนจะได้รับจวักพิเศษเพ่ือใช้เป็นตั๋วเข้าสู่บ่อน้ำพุร้อน 
และหลังจากอาบน้ำเสร็จแล้ว 
จะต้องนำจวักดังกล่าวกลับไปคืนที่วัด
วัดออนเซ็นจิก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 738 
เพ่ือเป็นเกียรติแก่พระสงฆ์ผู้มีนามว่าโดจิ โชนิน 
และที่นี่ยังเป็นที่เก็บวัตถุโบราณที่สำคัญมากมาย 
หนึ่งในนั้นคือรูปปั้นเทพในศาสนาพุทธที่มีชื่อว่าจูอิจิเมน 
คันเซออน โบซัทสึ หรือเจ้าแม่กวนอิมสิบเอ็ดหน้า 
ซึ่งได้กำหนดให้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญของญี่
ปุ่น 
เทพเจ้านี้เป็นที่รู้จักในฐานะพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตาแล
ะความกรุณา และจะจัดแสดงครั้งละสามปีในทุกๆ 30 ปี 
เมื่อไม่ได้จัดแสดง 
รูปปั้นไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์นี้จะถูกนำไปเก็บไว้ในกล่องและแสดงเ
ฉพาะครึ่งบนให้ได้เห็นกันเป็นปีละสองวันเมื่อมีเทศกาลออน
เซ็นจิ คือทุกๆ วันที่ 23 และ 24 เมษายน

ออนเซ็นเป็นที่ตั้งของเรียวกังไม้แบบดั้งเดิม 
นักท่องเท่ียวมากมายมาพักที่เรียวกังในเมืองนี้เพ่ือ
ซึมซับมิตรไมตรีของชาวญี่ปุ่นและประเพณีที่เป็นเ
อกลักษณ์ของเมืองนี้ 
ห้องพักในเรียวกังนั้นมีความเรียบง่ายแต่สง่างาม 
ปูพื้นด้วยเสื่อฟางตาตามิ ใช้ฟูกเป็นที่นอน 
และยังประกอบด้วยโต๊ะขนาดเล็กและเบาะสำหรับ
รองนั่งกับพื้น 
นอกจากนี้ยังสามารถพบรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ 
อย่างเช่น ดอกไม้ตามฤดูกาลหรือของตกแต่งอื่นๆ 
ตามฤดูกาลได้ภายในห้องพักแต่ละห้อง 
ที่เรียวกังจะเสิร์ฟอาหารค่ำเป็นไคเซกิ 
หรือชุดอาหารที่ประกอบด้วยหลายคอร์สนั่นเอง 
ไคเซกิเป็นอาหารระดับหรูที่ให้ความสำคัญกับวัตถุ
ดิบตามฤดูกาลและรสชาติที่มีความเฉพาะตัว 
วัตถุดิบที่ใช้ในไคเซกิถูกนำมาจากพื้นที่ใกล้เคียง 
รวมถึงจากท้องทะเล 
อาหารแต่ละจานจะมีชื่อเรียกตามหน้าตาที่ปรากฏ
เพ่ือให้คุณสามารถสัมผัสรสชาติได้ทุกคำ

เข้าพักในเรียวกัง
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ส่ิงอ่ืนๆ 
ท่ีน่าทำในคิโนซากิ

วัดออนเซ็นจิ

เครื่องสานเชือกฟางของเมืองคิโนซากิ
คิโนซากิ ออนเซ็นมีประวัติการผลิตและการประดิษฐ์มูกิวาระ ไซกุ 
(เครื่องสานเชือกฟาง) มาช้านานแล้ว เมื่อประมาณ 300 ปีก่อน 
นักท่องเท่ียวคนหนึ่งได้เดินทางมาพักผ่อนในเมืองคิโนซากิเพื่อแช่
บ่อน้ำพุร้อนและตอบแทนเจ้าของที่พักด้วยการทำเครื่องใช้จากกา
รสานเชือกฟาง เม่ือเวลาผ่านไป 
เครื่องสานนี้ก็พัฒนาจากเครื่องประดับชิ้นเล็กๆ เช่น 
ขลุ่ยและลูกข่างที่สานจากเชือกฟางหลากสีมาเป็นสิ่งของชิ้นใหญ่
ๆ อย่างกล่องและสิ่งของตกแต่งที่มีความประณีตงดงาม 
เทคนิคของงานฝีมือนี้คือการใช้ฟางเป็นริ้วสีต่างๆ 
นำมาทอเข้าด้วยกันหรือตัดและจัดเรียงในรูปแบบเฉพาะ 
โดยฟางเหล่านี้จะนำใช้ในการตกแต่งและปิดคลุมสิ่งของหลายอย่
างแตกต่างกันออกไป ซึ่งรวมไปถึงกล่อง พัดลมกระดาษ 
และแม้แต่โปสการ์ด
ในปัจจุบัน 
คิโนซากิเป็นบ้านเกิดของช่างฝีมือในสายงานนี้ที่เหลืออยู่เป็นกลุ่ม
สุดท้าย 
ผู้ที่มาเที่ยวเมืองนี้สามารถลองฝึกสานเชือกฟางได้ตามเวิร์กช็อปที่
จัดขึ้นในพิพิธภัณฑ์เครื่องสานเชือกฟางของเมืองคิโนซากิ 
ร้านค้าในเมืองหลายร้านมีสิ่งของที่สวยงามนี้วางจำหน่ายเป็นของ
ที่ระลึกจากคิโนซากิ ออนเซ็น

คุณยังมาไม่ถึงคิโนซากิ ออนเซ็น 
ถ้าคุณไม่ได้มาแวะที่วัดออนเซ็นจิ 
หรือที่ขนานนามกันว่าวัดพิทักษ์บ่อน้ำพุร้อน 
วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ครึ่งทางของทางขึ้นภูเขา 
คุณสามารถเดินทางไปยังโถงหลักของวัดได้โดยการนั่งกระ
เช้าลอยฟ้าคิโนซากิ ออนเซ็น 
หรือจะเดินขึ้นบันไดหินสูงราวๆ 500 ขั้นก็ได้เช่นกัน เมื่อก่อน 
เยี่ยมชมวัดที่เคยจัดทำพิธีกรรมที่จำเป็นก่อนแช่น้ำออนเซ็น
อันศักดิ์สิทธิ์: 
ผู้มาเยือนจะได้รับจวักพิเศษเพ่ือใช้เป็นตั๋วเข้าสู่บ่อน้ำพุร้อน 
และหลังจากอาบน้ำเสร็จแล้ว 
จะต้องนำจวักดังกล่าวกลับไปคืนที่วัด
วัดออนเซ็นจิก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 738 
เพ่ือเป็นเกียรติแก่พระสงฆ์ผู้มีนามว่าโดจิ โชนิน 
และที่นี่ยังเป็นที่เก็บวัตถุโบราณที่สำคัญมากมาย 
หนึ่งในนั้นคือรูปปั้นเทพในศาสนาพุทธที่มีชื่อว่าจูอิจิเมน 
คันเซออน โบซัทสึ หรือเจ้าแม่กวนอิมสิบเอ็ดหน้า 
ซึ่งได้กำหนดให้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญของญี่
ปุ่น 
เทพเจ้านี้เป็นที่รู้จักในฐานะพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตาแล
ะความกรุณา และจะจัดแสดงครั้งละสามปีในทุกๆ 30 ปี 
เมื่อไม่ได้จัดแสดง 
รูปปั้นไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์นี้จะถูกนำไปเก็บไว้ในกล่องและแสดงเ
ฉพาะครึ่งบนให้ได้เห็นกันเป็นปีละสองวันเมื่อมีเทศกาลออน
เซ็นจิ คือทุกๆ วันที่ 23 และ 24 เมษายน

ออนเซ็นเป็นที่ตั้งของเรียวกังไม้แบบดั้งเดิม 
นักท่องเท่ียวมากมายมาพักที่เรียวกังในเมืองนี้เพ่ือ
ซึมซับมิตรไมตรีของชาวญี่ปุ่นและประเพณีที่เป็นเ
อกลักษณ์ของเมืองนี้ 
ห้องพักในเรียวกังนั้นมีความเรียบง่ายแต่สง่างาม 
ปูพื้นด้วยเสื่อฟางตาตามิ ใช้ฟูกเป็นที่นอน 
และยังประกอบด้วยโต๊ะขนาดเล็กและเบาะสำหรับ
รองนั่งกับพื้น 
นอกจากนี้ยังสามารถพบรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ 
อย่างเช่น ดอกไม้ตามฤดูกาลหรือของตกแต่งอื่นๆ 
ตามฤดูกาลได้ภายในห้องพักแต่ละห้อง 
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เข้าพักในเรียวกัง
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สี่ฤดูกาลของคิโนซากิ       ออนเซ็น

ฤดูใบไม้ผลิ

ฤดูใบไม้ร่วง

ฤดูหนาว

ฤดูร้อน

ไม่ว่าจะในฤดูไหนก็ตาม คิโนซากิ 
ออนเซ็นก็เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการเที่ยวชมเพราะที่นี่มีกิจกรรมให้ทำตลอดทั้งปี 
ฤดูใบไม้ผลิจะมีดอกซากุระบานสะพรั่งริมแม่น้ำโอทานิ 
ทำให้ท่ีนี่เป็นจุดชมวิวที่สวยงามเหมาะกับการมาเดินถ่ายรูปได้ไม่รู้จบ 
โดยเฉพาะเมื่อต้นไม้สว่างไสวด้วยแสงไฟยามเย็น ทุกวันที่ 23 และ 24 เมษายน คิโนซากิ 
ออนเซ็นจะจัดเทศกาลออนเซ็นเพื่อเฉลิมฉลองความเคารพและความขอบคุณของเมืองที่มีต่อแ
หล่งน้ำพุร้อน โดยมีการจัดพิธีกรรมมากมายเพื่อขอพรให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป 

ฤดูใบไม้ร่วงเป็นช่วงเวลาของใบไม้ที่ร่วงโรย เมื่อใบไม้สีเขียวบนภูเขาต่างๆ เช่น 
ภูเขาไดชิเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดง สีเหลือง และสีส้ม ส่วนวันที่ 14 และ 15 
ตุลาคมนั้นจะเป็นงานเฉลิมฉลองที่ใหญ่ที่สุดของเมืองคิโนซากิ 
ซึ่งก็คือเทศกาลคิโนซากิดันจิรินั่นเอง ในช่วงฤดูหนาว

ทั้งเมืองจะกลายเป็นหมู่บ้านริมเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะสีขาว การมาเที่ยว 
บ่อน้ำพุร้อนกลางแจ้งในช่วงเวลานี้นับเป็นประสบการณ์ที่เหลือเชื่อเพราะอากาศที่เย็นจะทำให้ก
ารแช่น้ำอุ่นๆ เป็นกิจกรรมที่แสนสบายใจ อย่าลืมมาลองชิมปูมัทสึบะ 
อาหารจานพิเศษที่วางจำหน่ายเยอะมากในช่วงฤดูหนาว

ฤดูร้อนจะพาความเขียวขจี อากาศที่ปลอดโปร่ง และดอกไม้ไฟมาสู่เมืองนี้ 
ซึ่งจะมีการจุดพลุสัปดาห์ละครั้ง ตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมจนถึงปลายเดือนสิงหาคม 
(ยกเว้นช่วงเทศกาลโอบ้งในวันที่ 13-15 สิงหาคม) เพื่อให้แขกและชาวเมืองได้รับชม 
อย่าลืมมาชมประกายไฟที่สะท้อนบนพื้นน้ำเมื่อดอกไม้ไฟสีสดพุ่งขึ้นไปบนฟากฟ้า
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ปูมัทสึบะ

เนื้อวัวทาจิมะ

ปูมัทสึบะเป็นเนื้อของปูหิมะตัวผู้ที ่จับได้ตาม
ชายฝั่งของทะเลญี่ปุ ่น 
เป็นอาหารจานพิเศษในช่วงฤดูหนาวที่ได้รับ
ความนิยมมาก 
ฤดูหนาวเป็นหน้าที่มีปูชนิดนี้เยอะที่สุด 
นักท่องเที่ยวจากแดนไกลต่างเดินทางมาที่นี ่
เพื ่อลิ้มลองรสชาติของปูชนิดพิเศษนี้ 
ปูมัทสึบะสามารถเสิร์ฟได้หลายแบบ 
ไม่ว่าจะเสิร์ฟดิบแบบซาชิมิ ย่าง สไตล์ชาบู 
หรือจะใส่ในหม้อนาเบะร้อนๆ ก็ได้เช่นกัน 
ถ้าคุณอยากลองชิมรสชาติของอาหารชนิดนี้ 
คุณจะพบว่าร้านอาหารและเรียวกังหลายแห่
งในเมืองนี้เสิร์ฟและจำหน่ายปูตั ้งแต่ต้นเดือ
นพฤศจิกายนจนถึงเดือนมีนาคม

อิซูชิซาระโซบะ

ข้าวปลูกธรรมชาติคู่กับนกกระเรียน
 (Stork Natural Rice)
เมืองโทโยโอกะเป็นแหล่งผลิตข้าวออแกนิกรสชาติดีที่เรียกว่า 
“ข้าวปลูกธรรมชาติคู่กับนกกระเรียน (Stork Natural Rice)” 
เมืองนี้เปลี่ยนแปลงวิถีการเกษตรให้กลายเป็นโครงสร้างการเกษตร
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เพื่อทำให้นกกระสาซึ่งครั้งหนึ่งเ
คยสูญพันธุ์ไปแล้วได้กลับสู่ธรร
มชาติ ด้วยเหตุนี้ 
ตอนนี้คุณจึงสามารถซื้อข้าวที่ป
ลอดยาฆ่าแมลงเป็นของที่ระลึก
ได้แล้ว ซึ่งดีต่อสิ่งแวดล้อม 
สุขภาพ 
และยังส่งเสริมความพยายามข
องท้องถิ่นในการคืนสปีชีส์ที่ใก
ล้สูญพันธุ์นี้กลับสู่ระบบนิเวศอีก
ด้วย

16 17

Cuisine

อิซูชิซาระโซบะเป็นวัตถุดิบหลักอย่างหนึ่งในเมือ
งอิซูชิที ่ร้านอาหารเกือบ 50 
แห่งต่างเสิร์ฟเส้นโซบะที่แสนอร่อยนี้กันทั้งนั ้น 
แล้วอะไรล่ะที่ทำให้อิซูชิโซบะต่างจากโซบะชนิด
อื ่น? ข้อแตกต่างก็คือการเสิร์ฟนั่นเอง 
อิซูชิโซบะจะเสิร์ฟเป็นคำเล็กๆ ในจานขนาดเล็ก 
(โดยทั่วไปแล้วจานละห้าคำ) 
ซึ ่งเป็นสไตล์ที ่เฉพาะตัวของเมืองนี้ 
เหตุผลที่เสิร์ฟเช่นนี้ส่วนหนึ่งก็เพื ่อนำเสนอเครื ่อ
งเคลือบของเมืองอิซูชิที ่โดดเด่นด้วยเนื ้อสัมผัสที
่นุ ่มนวลดุจแพรไหมและสีขาวที่สม่ำเสมอกัน 
อิซูชิซาระโซบะจะกินคู่กับน้ำซุปญี่ปุ ่นแช่เย็นที่เ
รียกว่าดาชิ โดยสามารถใส่ไดกอน (หัวไชเท้า), 
เนงิ (หัวหอมเวลส์), วาซาบิ (พืชหัวของญี่ปุ ่น), 
โทโทโระ (มันเทศขูด) 
และไข่ดิบลงในดาชิได้ตามต้องการ 
เมื ่อเตรียมเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
จะเสิร์ฟชามใส่น้ำอุ ่นที ่ใช้ต้มโซบะ 
และเมื ่อเทเส้นลงในน้ำซุปก็จะได้ซุปที่อร่อยและเ
ป็นเมนูปิดที่ดีของมื้ออาหาร

เนื ้อวัวทาจิมะขึ้นชื ่อเรื ่องคุณภาพที่ยอดเยี่ยมขอ
งเนื ้อลายและรสชาติที ่เหนือใคร 
เป็นเนื ้อวัวชนิดพิเศษที่มีถิ ่นกำเนิดในทาจิมะ 
หรือที่รู ้จักกันว่าเป็นตอนเหนือของจังหวัดเฮียวโ
กะ ที่จริงแล้ว 
วัวดำเกือบทั้งหมดในญี่ปุ ่นรวมถึงแบรนด์ที ่ได้รับ
การนับถืออย่างเนื ้อโกเบนั้นล้วนมีรากฐานมาจาก
พื้นที่บริเวณนี้ทั ้งสิ ้น 
เนื ่องจากเนื ้อทาจิมะที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมนั้นมีก
ารส่งออกไปทั่วประเทศญี่ปุ ่น 
เนื ้อวัวทาจิมะนั้นสามารถหาได้ตลอดทั้งปีและเป็
นหนึ่งในสองวัตถุดิบหลักที่คุณจะพบได้ในเมือง
คิโนซากิ ออนเซ็นและเมืองโทโยโอกะ 
เนื ้อชนิดนี้มีเสิร์ฟและจำหน่ายตามภัตตาคารและ
ร้านอาหารทั่วทั ้งเมือง โดยมักจะเสิร์ฟเป็นสเต็ก 
ข้าวหน้าเนื ้อย่าง 
ในสไตล์ชาบูในน้ำซุปเดือดปุดๆ 
หรือในสไตล์ยากินิคุซึ ่งจะย่างเป็นชิ้นๆ 
ที ่โต๊ะอาหารเลย
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อิซูชิโซบะจะเสิร์ฟเป็นคำเล็กๆ ในจานขนาดเล็ก 
(โดยทั่วไปแล้วจานละห้าคำ) 
ซึ ่งเป็นสไตล์ที ่เฉพาะตัวของเมืองนี้ 
เหตุผลที่เสิร์ฟเช่นนี้ส่วนหนึ่งก็เพื ่อนำเสนอเครื ่อ
งเคลือบของเมืองอิซูชิที ่โดดเด่นด้วยเนื ้อสัมผัสที
่นุ ่มนวลดุจแพรไหมและสีขาวที่สม่ำเสมอกัน 
อิซูชิซาระโซบะจะกินคู่กับน้ำซุปญี่ปุ ่นแช่เย็นที่เ
รียกว่าดาชิ โดยสามารถใส่ไดกอน (หัวไชเท้า), 
เนงิ (หัวหอมเวลส์), วาซาบิ (พืชหัวของญี่ปุ ่น), 
โทโทโระ (มันเทศขูด) 
และไข่ดิบลงในดาชิได้ตามต้องการ 
เมื ่อเตรียมเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
จะเสิร์ฟชามใส่น้ำอุ ่นที ่ใช้ต้มโซบะ 
และเมื ่อเทเส้นลงในน้ำซุปก็จะได้ซุปที่อร่อยและเ
ป็นเมนูปิดที่ดีของมื้ออาหาร

เนื ้อวัวทาจิมะขึ้นชื ่อเรื ่องคุณภาพที่ยอดเยี่ยมขอ
งเนื ้อลายและรสชาติที ่เหนือใคร 
เป็นเนื ้อวัวชนิดพิเศษที่มีถิ ่นกำเนิดในทาจิมะ 
หรือที่รู ้จักกันว่าเป็นตอนเหนือของจังหวัดเฮียวโ
กะ ที่จริงแล้ว 
วัวดำเกือบทั้งหมดในญี่ปุ ่นรวมถึงแบรนด์ที ่ได้รับ
การนับถืออย่างเนื ้อโกเบนั้นล้วนมีรากฐานมาจาก
พื้นที่บริเวณนี้ทั ้งสิ ้น 
เนื ่องจากเนื ้อทาจิมะที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมนั้นมีก
ารส่งออกไปทั่วประเทศญี่ปุ ่น 
เนื ้อวัวทาจิมะนั้นสามารถหาได้ตลอดทั้งปีและเป็
นหนึ่งในสองวัตถุดิบหลักที่คุณจะพบได้ในเมือง
คิโนซากิ ออนเซ็นและเมืองโทโยโอกะ 
เนื ้อชนิดนี้มีเสิร์ฟและจำหน่ายตามภัตตาคารและ
ร้านอาหารทั่วทั ้งเมือง โดยมักจะเสิร์ฟเป็นสเต็ก 
ข้าวหน้าเนื ้อย่าง 
ในสไตล์ชาบูในน้ำซุปเดือดปุดๆ 
หรือในสไตล์ยากินิคุซึ ่งจะย่างเป็นชิ้นๆ 
ที ่โต๊ะอาหารเลย
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ในพื้นที่

มาถึงที่นี่ได้ด้วยการขี่จักรยานเช่า 20 นาทีจากคิโนซากิ ออนเซ็น

นั่งรถไฟ 20 นาทีจากคิโนซากิ ออนเซ็น + นั่งรถบัส 25 นาที

03 เมืองปราสาทอิซูชิ

ย้อนอดีตแล้วไปเดินบนถนนโบราณของเมืองปราสา
ทอิซูชิ 
บริเวณที่มีประเพณีและประวัติศาสตร์เข้มข้น 
โครงสร้างของถนนนั้นยังคงเหมือนเดิมมาประมาณ 
400 ปีแล้ว 
เมืองนี ้ยังคงมีกลิ่นอายของบรรยากาศที่สงบและมีเ
สน่ห์แบบโบราณซึ่งประกอบไปด้วยสถานที่สำคัญท
างประวัติศาสตร์มากมาย เช่น บ้านซามูไร 
และหอนาฬิกาชินโคโระ 
ซึ ่งเป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่ที ่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ ่น 
เมืองนี ้เดินเที ่ยวได้สะดวก 
อิซูชิยังเป็นบ้านเกิดของช่างฝีมือคนสุดท้ายที่ทำงา
นสานต้นหลิวแบบดั้งเดิม 
รวมถึงเป็นที่ตั ้งของโรงกลั่นสาเกแบบดั้งเดิมที่ทำกิ
จการมายาวนานถึง 14 รุ ่น 

นั่งรถบัส 50 นาทีจากคิโนซากิ ออนเซ็น

05 หาดทาเคโน

อัญมณีที่ซ่อนอยู่ริมฝั่งทางตอนเหนือของจังหวัดเฮียวโกะ 
หาดที่สวยงามนี้เป็นหนึ่งในชายหาดที่ดีที่สุดและได้อันดับ
ชายหาด 100 แห่งแรกที่ดีที่สุดในญี่ปุ่น 
น้ำทะเลใสทอดยาวไปตามริมหาดทรายนุ่มสะอาด 
ทาเคโนะเป็นเมืองชาวประมงที่เงียบสงบและมีธรรมชาติง
ดงาม ชาวเมืองเป็นมิตร และมีบ้านสไตล์โบราณ 
เมืองนี้มีจุดเดินป่าที่ยอดเยี่ยมพร้อมวิวมหาสมุทรและเมือง
ทั้งเมือง 
อีกทั้งยังมีกิจกรรมพายเรือแคนูและว่ายน้ำในช่วงฤดูร้อน
อีกด้วย

นั่งรถไฟ 10 นาทีจากคิโนซากิ ออนเซ็น เดินต่อไปอีก 15 นาที

06 เขตที่ราบสูงคันนาเบะ

เขตที่ราบสูงคันนาเบะเป็นปลายทางยอดนิยมสำห
รับกิจกรรมกลางแจ้ง เช่น การเดินป่า 
ขี ่จักรยานขึ้นเขา สกีหญ้า พาราไกลดิ้ง 
และการเดินเขา 
เขตที่ราบสูงคันนาเบะยังขึ ้นชื ่อเรื ่องสกีรีสอร์ทข
นาดใหญ่สามแห่งที่เหมาะสำหรับนักเล่นสกีและส
โนว์บอร์ดทุกระดับ กิจกรรมอื่นๆ ในฤดูหนาว เช่น 
การเดินบนหิมะ การนั่งบานาน่าโบ๊ทบนหิมะ 
และการนั่งเลื ่อนหิมะลงเขา

04 อิซูชิ เออิราคุคัง

โรงละครอิซุชิ เอระกุคัง (Izushi Eirakukan) 
สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2444 
เป็นโรงละครคาบูกิที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคคันไซ 
โดยลูกค้าโรงละครแห่งนี้เคยได้เพลิดเพลินไปกับการช
มละครเวที 
ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนเป็นโรงภาพยนตร์จนกระทั่งปิดกิจกา
รในปีพ.ศ. 2507 อย่างไรก็ตาม โรงละครอิซุชิ 
เอระกุคังยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีเยี่ยมมาเป็นเว
ลาหลายปี และได้รับการบูรณะโดยสมบูรณ์ในปีพ.ศ. 
2551 ซึ่งในปัจจุบัน 
ผู้มาเยือนสามารถเข้าเยี่ยมชมอาคารประวัติศาสตร์และ
ชมพื้นที่เบื้องหลังการแสดงในโรงละครที่รวมไปถึงการ
ชมกลไกการทำงานของเวทีหมุน
ปัจจุบันโรงละครนี้ใช้สำหรับจัดกิจกรรมภายในชุมชนเป
็นหลัก 
รวมถึงใช้จัดแสดงละครคาบูกิประจำปีที่ได้นักแสดงที่มี
ชื่อเสียงในประเทศมาร่วมแสดงด้วย

นั่งรถบัส 50 นาทีจากคิโนซากิ ออนเซ็น

01 อุทยานเก็นบูโดะ

อนุสาวรีย์ธรรมชาติภายในอุทยานธรณีโลกซันอินไค
กังจีโอพาร์คของยูเนสโก (San’in Kaigan ๊ ์UNESCO 
Global Geopark) เกิดขึ้นเมื่อเกือบ 1.6 ล้านปีก่อน 
จากการปะทุของภูเขาไฟในพื้นที่ 
โดยอุทยานแห่งนี้มีถ้ำทั้งหมดห้าแห่งซึ่งมีเสาหินบะซ
อลต์ทรงหกเหลี่ยมที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น 
สถานที่แห่งนี้เคยเป็นเหมืองหิน 
และหินบะซอลต์เคยถูกนำมาใช้หลายวัตถุประสงค์ 
อาทิ 
การนำหินมาใช้เป็นแนวป้องกันริมฝั่งแม่น้ำในคิโนะซา
กิออนเซ็น ทั้งนี้ ในปีพ.ศ. 2474 ถ้ำเก็นบูโดะ 
(Genbudo) 
ได้กลายเป็นอนุสาวรีย์ทางธรรมชาติแห่งชาติ 
จึงทำให้ถ้ำดังกล่าวเป็นหนึ่งในจุดชมวิวที่ได้รับความ
นิยมมากที่สุดในพื้นที่จนถึงทุกวันนี้

02 อุทยานเฮียวโงะแห่งนกกระสาขาวตะวันออก

โคโนโทริหรือที่เรียกกันว่านกกระสาขาวตะวันออก
นั้นเป็นสปีชีส์ที ่ใกล้สูญพันธุ ์แล้ว 
และได้รับการกำหนดให้เป็นมรดกธรรมชาติชนิดพิ
เศษ 
ผู้มาเยือนที่อยากจะเห็นบรรดานกขนาดใหญ่ที ่น่า
ประทับใจเหล่านี ้ 
สามารถไปเยี่ยมชมได้ที ่สวนอนุรักษ์พันธุ ์นกกระเรี
ยนขาว (Hyogo Park of the Oriental White Stork) 
ซึ่งเป็นสถานที่อนุรักษ์ธรรมชาติที ่นกกระเรียนได้รั
บการช่วยเหลือให้รอดพ้นจากการสูญพันธุ ์ 
ที ่นี ่คุณจะได้เรียนรู ้เกี ่ยวกับเรื ่องราวอันน่าทึ่งเกี ่ย
วกับการนำนกกระเรียนกลับสู่ธรรมชาติและการเป
ลี่ยนแปลงเกษตรกรรมท้องถิ่นให้เป็นโครงสร้างกา
รเพาะปลูกพืชที่เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อม 
จับตามองทุ่งข้าวและพื้นที่โดยรอบโทยูกะ 
(Toyooka) 
เพราะคุณอาจโชคดีได้เห็นนกกระเรียนกำลังหาอา
หารในทุ่งข้าวหรือกำลังบินผ่านอยู่บนท้องฟ้า

นั่งรถไฟ 10 นาทีจากคิโนซากิ ออนเซ็น + นั่งรถบัส 15 นาที

เขตที่ราบสูงคันนาเบะ อิบาระ

รถไฟ
รถโดยสาร
รถจักรยาน

เดินเท้า

อุทยานเฮียวโงะแห่งนกกระสาขาวตะวันออก

เมืองปราสาทอิซูชิ
อิซูชิ เออิราคุคัง

อุทยานเก็นบูโดะ

หาดทาเคโน

โทยูกะ

คิโนซากิ ออนเซ็น

20 21

ทาเคโนะ



05

คิโนซากิ ออนเซ็น

03 & 04

01
02

06

โทยูกะ

ในพื้นที่

มาถึงที่นี่ได้ด้วยการขี่จักรยานเช่า 20 นาทีจากคิโนซากิ ออนเซ็น

นั่งรถไฟ 20 นาทีจากคิโนซากิ ออนเซ็น + นั่งรถบัส 25 นาที

03 เมืองปราสาทอิซูชิ

ย้อนอดีตแล้วไปเดินบนถนนโบราณของเมืองปราสา
ทอิซูชิ 
บริเวณที่มีประเพณีและประวัติศาสตร์เข้มข้น 
โครงสร้างของถนนนั้นยังคงเหมือนเดิมมาประมาณ 
400 ปีแล้ว 
เมืองนี ้ยังคงมีกลิ่นอายของบรรยากาศที่สงบและมีเ
สน่ห์แบบโบราณซึ่งประกอบไปด้วยสถานที่สำคัญท
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04 อิซูชิ เออิราคุคัง

โรงละครอิซุชิ เอระกุคัง (Izushi Eirakukan) 
สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2444 
เป็นโรงละครคาบูกิที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคคันไซ 
โดยลูกค้าโรงละครแห่งนี้เคยได้เพลิดเพลินไปกับการช
มละครเวที 
ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนเป็นโรงภาพยนตร์จนกระทั่งปิดกิจกา
รในปีพ.ศ. 2507 อย่างไรก็ตาม โรงละครอิซุชิ 
เอระกุคังยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีเยี่ยมมาเป็นเว
ลาหลายปี และได้รับการบูรณะโดยสมบูรณ์ในปีพ.ศ. 
2551 ซึ่งในปัจจุบัน 
ผู้มาเยือนสามารถเข้าเยี่ยมชมอาคารประวัติศาสตร์และ
ชมพื้นที่เบื้องหลังการแสดงในโรงละครที่รวมไปถึงการ
ชมกลไกการทำงานของเวทีหมุน
ปัจจุบันโรงละครนี้ใช้สำหรับจัดกิจกรรมภายในชุมชนเป
็นหลัก 
รวมถึงใช้จัดแสดงละครคาบูกิประจำปีที่ได้นักแสดงที่มี
ชื่อเสียงในประเทศมาร่วมแสดงด้วย

นั่งรถบัส 50 นาทีจากคิโนซากิ ออนเซ็น

01 อุทยานเก็นบูโดะ

อนุสาวรีย์ธรรมชาติภายในอุทยานธรณีโลกซันอินไค
กังจีโอพาร์คของยูเนสโก (San’in Kaigan ๊ ์UNESCO 
Global Geopark) เกิดขึ้นเมื่อเกือบ 1.6 ล้านปีก่อน 
จากการปะทุของภูเขาไฟในพื้นที่ 
โดยอุทยานแห่งนี้มีถ้ำทั้งหมดห้าแห่งซึ่งมีเสาหินบะซ
อลต์ทรงหกเหลี่ยมที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น 
สถานที่แห่งนี้เคยเป็นเหมืองหิน 
และหินบะซอลต์เคยถูกนำมาใช้หลายวัตถุประสงค์ 
อาทิ 
การนำหินมาใช้เป็นแนวป้องกันริมฝั่งแม่น้ำในคิโนะซา
กิออนเซ็น ทั้งนี้ ในปีพ.ศ. 2474 ถ้ำเก็นบูโดะ 
(Genbudo) 
ได้กลายเป็นอนุสาวรีย์ทางธรรมชาติแห่งชาติ 
จึงทำให้ถ้ำดังกล่าวเป็นหนึ่งในจุดชมวิวที่ได้รับความ
นิยมมากที่สุดในพื้นที่จนถึงทุกวันนี้

02 อุทยานเฮียวโงะแห่งนกกระสาขาวตะวันออก

โคโนโทริหรือที่เรียกกันว่านกกระสาขาวตะวันออก
นั้นเป็นสปีชีส์ที ่ใกล้สูญพันธุ ์แล้ว 
และได้รับการกำหนดให้เป็นมรดกธรรมชาติชนิดพิ
เศษ 
ผู้มาเยือนที่อยากจะเห็นบรรดานกขนาดใหญ่ที ่น่า
ประทับใจเหล่านี ้ 
สามารถไปเยี่ยมชมได้ที ่สวนอนุรักษ์พันธุ ์นกกระเรี
ยนขาว (Hyogo Park of the Oriental White Stork) 
ซึ่งเป็นสถานที่อนุรักษ์ธรรมชาติที ่นกกระเรียนได้รั
บการช่วยเหลือให้รอดพ้นจากการสูญพันธุ ์ 
ที ่นี ่คุณจะได้เรียนรู ้เกี ่ยวกับเรื ่องราวอันน่าทึ่งเกี ่ย
วกับการนำนกกระเรียนกลับสู่ธรรมชาติและการเป
ลี่ยนแปลงเกษตรกรรมท้องถิ่นให้เป็นโครงสร้างกา
รเพาะปลูกพืชที่เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อม 
จับตามองทุ่งข้าวและพื้นที่โดยรอบโทยูกะ 
(Toyooka) 
เพราะคุณอาจโชคดีได้เห็นนกกระเรียนกำลังหาอา
หารในทุ่งข้าวหรือกำลังบินผ่านอยู่บนท้องฟ้า

นั่งรถไฟ 10 นาทีจากคิโนซากิ ออนเซ็น + นั่งรถบัส 15 นาที

เขตที่ราบสูงคันนาเบะ อิบาระ

รถไฟ
รถโดยสาร
รถจักรยาน

เดินเท้า

อุทยานเฮียวโงะแห่งนกกระสาขาวตะวันออก

เมืองปราสาทอิซูชิ
อิซูชิ เออิราคุคัง

อุทยานเก็นบูโดะ

หาดทาเคโน

โทยูกะ

คิโนซากิ ออนเซ็น

20 21

ทาเคโนะ



คิโนซากิ ออนเซ็น

เกียวโต โตเกียว

โอซาก้า

สนามบินนานาชาติคันไซ

คิโนะซากิออนเซ็นถือว่าเป็นเรียวกังขนาดใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งมี

สถานีอยู่ตรงบริเวณทางเข้า มีถนนเป็นโถงทางเดิน 

มีห้องพักไตล์เรียวกังหลากหลายแบบ ห้องรับแขก 

และออนเซ็นกับห้องอาบน้ำ

การเดินทางไปคิโนะซากิออนเซ็น

ตีพิมพ์ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

กองการท่องเที่ยว เมืองโทโยโอกะ
2-4 Chuo-machi, Toyooka City, Hyogo, 668-8666, JAPAN 
โทร: +81-796-21-9069  
อีเมล: travel@city.toyooka.lg.jp

ข้อมูล

จากโอซาก้า รถไฟด่วนพิเศษ: 2 ชั่วโมง 40 นาที
รถโดยสารด่วนเซ็นตัง: 3 ชั่วโมง

จากเกียวโต รถไฟด่วนพิเศษ: 2 ชั่วโมง 30 นาที
รถโดยสารด่วนเซ็นตัง: 3 ชั่วโมง 35 นาที

จากโกเบ รถไฟด่วนพิเศษ: 2 ชั่วโมง 30 นาที
รถโดยสารด่วนเซ็นตัง: 3 ชั่วโมง

จากฮิเมจิ รถไฟด่วนพิเศษ: 1 ชั่วโมง 40 นาที

https://www.instagram.com/
　　　　visitkinosaki

เยี่ยมชมอินสตาแกรมของคิโนะซากิ

https://www.facebook.com/visitkinosaki

เยี่ยมชมเฟซบุ๊กของคิโนะซากิ

คิโนซากิ
ออนเซ็น

เกียวโต

โอซาก้า

โทยูกะ

ฟุกุจิยามะ

วาดะยามะ

ชินโอซาก้า

สนามบินนานาชาติคันไซ

ทาเคโนะ

โกเบ

ปราสาทฮิเมจิ

ขบวนรถไฟ JR

ขบวนรถเกียวโตแทงโก้

อะมาโนะฮาชิดาเตะ

คิโนะซากิออนเซ็นอยู่ห่างจากเกียวโตหรือโอซาก้าราว 2 
ชั่วโมงครึ่งเมื่อเดินทางโดยรถไฟ ทั้งนี้ ผู้มาเยือนสามารถใช้ตั๋วรถไฟ JR Pass 
ในการเดินทางมายังคิโนซากิหรือเดินทางบนทางหลวงโดยรถโดยสารจากเกี
ยวโต โอซาก้า หรือโกเบ

เยี่ยมชมโฮมเพจเมืองคิโนซากิ

https://visitkinosaki.com
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คิโนซากิ 
ออนเซ็น

สุดยอดเมืองออนเซ็น

https://visitkinosaki.com


