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เดินทางด้วยรถไฟ
บัตรคันไซไวด์แอเรียพาส อายุใช้งาน 5 วัน https://www.westjr.co.jp/global/en/ticket/pass/kansai_wide
บัตรเซะ คุมาโนะพาส อายุใช้งาน 5 วัน https://touristpass.jp/th/common/pdf/ise_thai.pdf
บัตรคันไซทรูพาส อายุใช้งาน 2 วัน https://www.surutto.com/tickets/kansai_thru_thai.html
บัตรคันไซวันพาส บัตรเดินทางแบบเติมเงินได้ https://kansaionepass.com/en/

เดินทางด้วยรถยนต์
Times Car Rental https://www.timescar-rental.com/
Toyota Rent a Car https://rent.toyota.co.jp/th/
Nippon Rent-a-car https://www.nrgroup-global.com/th/

Nissan Rent a Car https://nissan-rentacar.com/english/
ORIX Rent-A-Car https://car.orix.co.jp/eng/

เดินทางด้วยรถบัส
สนามบินนานาชาติคันไซ (KIX) ไปวะกายามะ รถบัสลีมูซีน 50 นาที https://www.kansai-airport.or.jp/en/touristinfo/wakayama.html
เกียวโตไปวะกายามะ รถบัสเอ็กซ์เพรส 4 ชั่วโมง https://visitwakayama.jp/itineraries/meiko-bus-osaka-kyoto/
โอซากะไปชิราฮามะ รถบัสเอ็กซ์เพรส 3 ชั่วโมง 30 นาที https://visitwakayama.jp/itineraries/meiko-bus-osaka-kyoto/
โตเกียวไปชิราฮามะ รถบัสเอ็กซ์เพรส 12 ชั่วโมง https://visitwakayama.jp/itineraries/meiko-bus-tokyo/
โคยะซังไปคุมาโนะ (ทุกวัน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 พฤศจิกายน) รถบัสเอ็กซ์เซซโคยะซัง & คุมาโนะ  4 ชั่วโมง 30 นาที https://visitwakayama.jp/good-to-know/koyasan-kumano-bus/

เดินทางทางอากาศ
สนามบินฮาเนดะ (โตเกียว) ไปสนามบินนานาชาติคันไซ (KIX) 1 ชั่วโมง 14 นาที http://www.haneda-airport.jp/inter/en/
สนามบินฮาเนดะ (โตเกียว) ไปสนามบินนันคิ-ชิราฮามะ 1 ชั่วโมง 20 นาที https://visitwakayama.jp/plan-your-trip/shirahama-airport/
บัตรแจลเอ็กซ์พลอเรอร์พาส (ค่าโดยสารภายในประเทศราคาสมเหตุสมผลพร้อมบัตรผ่านแบบนี้จากสายการบินเจแปนแอร์ไลน์) http://www.th.jal.co.jp/world/th/japan_explorer_pass/th

คู่มือท่องเที่ยววะกายามะฉบับทางการ 

มุ่งสู่วะกายามะ

รถบัสว่ิงระหว่างโคยะซังกับออนเซ็นริวจิน ให้
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โตเกียว 1 ชม. 20 นาที
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คูม่อืท่องเท่ียว
วะกายามะ
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วะกายามะอยูท่ี่ไหน

ซัปโปโร

โตเกียว 3.5 ชม.เกียวโต 1.5 ชม.

โอซากะ 1 ชม.

นาระ 1.5 ชม.ฟุกุโอกะ 3.5 ชม.

นาโกยะ 2 ชม.

เมืองวะกายามะ

 

จุดเดน่ดา้นธรรมชาติของวะกายามะ ซึง่รวมถึงหนิรปูรา่งแปลก
ประหลาดจ�านวนมาก

P.01-02
ธรรมชาติ

เสน้ทางจารกิแสวงบุญเก่าแก่โบราณ ซึง่น�าไปสูส่ถานท่ีส�าคัญ
ทางจติวญิญาณ

P.07-08
คมุาโนะโคโด

สถานท่ียอดนิยมท่ีควรไปในเขตน้ี

P.03-04
สถานท่ีท่องเท่ียว

กลุม่วดับนยอดเขาสงูอันศักดิส์ทิธิใ์นเทือกเขาคิอิ

P.09-10
โคยะซงั

สถานท่ีท่ีดท่ีีสดุส�าหรบัแชตั่วเพื่อบ�าบดัรา่งกาย และรบัเคลด็ลบั
ท่ีเป็นประโยชน์จากการแชน่�า้

P.05-06
ออนเซน็

ลิม้ลองอาหารรสเลศิของวะกายามะ อีกท้ังสมัผสัประเพณีและ
กิจกรรมกลางแจง้อันยอดเยีย่ม

P.11-12
อาหาร & กิจกรรม

แผนท่ีจงัหวดัวะกายามะ

วะกายามะเปน็จงัหวดัหนา้ด่านมหาสมุทรแปซฟิกิ ตัง้อยูบ่นพื้นท่ีสว่นใหญข่อง
คาบสมุทรคิอิ จงัหวดัน้ีเปน็สว่นหนึง่ของภมูภิาคคันไซ อันประกอบด้วยโอซากะ 
นาระ และเกียวโต เมอืงหลวงของจงัหวดัคือ เมอืงวะกายามะ ซึง่อยูห่า่งจากโอ
ซากะเพยีง 1 ชัว่โมงด้วยรถไฟ และ 45 นาทีจากสนามบนินานาชาติคันไซ (KIX)                                       
เทือกเขาคิอิตัง้ตระหง่านในวะกายามะ เปน็ท่ีตัง้เสน้ทางจารกิแสวงบุญโบราณอันเปน็
มรดกโลก ศาลเจา้ศักด์ิสทิธิ ์และกลุม่วดับนยอดเขา เลียบไปตามชายฝ่ังท่ีทอดยาวกวา่ 
600 กิโลเมตร มชีายหาดสวยงามติดอันดับโลก รสีอรต์บอ่น�า้พุรอ้น และทัศนียภาพ
ทะเลท่ีงดงามตรงึตา

ภาคผนวก

ฤด กูาลในวะกายามะ

ฤดรูอ้น 22°C - 30°C
ฤดใูบไมร้ว่ง 13°C - 24°C

ฤดหูนาว 5°C - 10°C

ฤดใูบไมผ้ล ิ 9°C - 19°C
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24

มุ่งสู่นาระ

มุ่งสู่มิเอะ

โคยะซัง

คุมาโนะ

ชิราฮามะ/ 
สุสะมิ คุชิโมโตะ/ 

โคซากาวะ

ยุอาสะ/ 
อาริดะ/ 
ฮิดาคะ

เมืองวะกายามะ

1

4

5

6
7

8

9

2
3

คชุโิมโตะ / โคซะกะวะ
 7 โขดหนิฮะชงุิอิ-อิวะ
เรือ่งราวการสรา้งเสาหนิรปูรา่งแปลกตาท่ีตัง้โดดเดน่อยูใ่นทะเลล้วนถกูเล่าขานใน
ต�านานวะกายามะ และก้อนหนิท่ีคล้ายจะมาจากโลกอ่ืนเหล่านีล้้วนดลึูกลับเป็นพเิศษ
ในเวลาพลบค�า่

คชุโิมโตะ / โคซะกะวะ
 8 แหลมชโิอะโนะมซิะกิ
ผอ่นคลายบนสนามหญา้กวา้งใหญ่ท่ีหนัหนา้สูม่หาสมุทร และเยีย่มชมประภาคาร
อายุ 120 ปี ชมทิวทิศนอั์นงดงามของพื้นท่ีแถบนีซ้ึง่เปน็จุดใต้สดุของเกาะฮอนชู 
เกาะใหญท่ี่สดุของประเทศญีปุ่น่

คมุาโนะ
 9 ชอ่งเขาโดโระ-เคียว 
วธิสีมัผสัชอ่งเขาโดโรเคียวอันน่าท่ึงท่ีดท่ีีสดุ คือ การจองท่ีนัง่บนเรอืเจต็สกัล�า ล่อง
ลอยไปตามจงัหวะคล่ืนบนน�า้ทะเลใสสเีขยีวมรกตของชอ่งเขา

ยุอะสะ / อะรดิะ / ฮิดะกะ 
 4 ชายฝ่ังชริะสะกิ
แนวชายฝ่ังทะเลสขีาวเหยยีดยาวราวปูพรมงดงามน่าประทับใจนัน้ใชเ้วลาก่อตัวนบั
ล้านๆ ปี ลองส�ารวจดนิแดนนีด้ว้ยรถยนต์หรอืจกัรยาน หรอืมุง่หนา้ไปยงัชริาซากิ 
โอเชยีน ปารค์ เพื่อด�าน�า้ลึกภายใต้เกลียวคล่ืน

ยุอะสะ / อะรดิะ / ฮิดะกะ
 5 นาขา้วขัน้บนัไดท่ีเกาะอาระงิ-จมิะ
ทุง่นาท่ีมรูีปรา่งเหมอืนพดัลมเหล่านีเ้ปน็ท่ีชื่นชอบของเหล่าชา่งภาพผูม้าถ่ายภาพ
การเปล่ียนแปลงท้องทุง่นาตามฤดกูาล พื้นท่ีส�าหรบัชื่นชมความงามตัง้อยูถั่ดจาก
แมน่�า้อารดิากาวะ

คชุโิมโตะ / โคซะกะวะ
 6 เสาหนิยกัษ์อิฉิมะอิ-อิวะ
เสาหนิสงูตระหง่านเหนอืแมน่�า้โคซากาวะท่ีใสแจว๋ดจุแก้วครสิตัล เกิดขึน้จากภเูขาไฟ
ระเบดิเมื่อหลายล้านปก่ีอน บรเิวณนีเ้ป็นจุดท�ากิจกรรมทางน�า้ยอดนิยม เชน่ การ
พายเรอืคายคั

ส�ารวจแมน่�้าท่ีใสสะอาดดจุแก้วครสิตัล นาขา้วขัน้บนัได และประติมากรรมท่ีสรา้งสรรค์โดยธรรมชาติอันนา่ต่ืนตาต่ืนใจ

ธรรมชาติ

1

32

1 2

 

7

9

8

5

4

6

ชริาฮามะ / เมอืงซุซามิ
 1 เกาะเอ็งเง็ตสโึตะ
เกลียวคล่ืนได้เซาะโขดหนินานนับศตวรรษจนกลายเป็นซุม้โค้งบนเกาะเล็กๆ เกาะนี้ 
ชา่งภาพต่างก็มาชุมนมุกันบนชายฝ่ังก่อนพระอาทิตยต์ก เพื่อเก็บภาพพระอาทิตย์
ตกลับซุม้โค้งตามธรรมชาติแหง่นี้

ชริาฮามะ / เมอืงซุซามิ
 2 ซนัดันเบกิ
เมื่อชมววิจากดา้นบน จะเหน็เกลียวคล่ืนปะทะหนา้ผาสงู 50 เมตร จากนัน้ลงลิฟต์
ไปยงัถ�า้ ไปส�ารวจสถานท่ีหลบภัยของเหล่าโจรสลัดในยุคเฮอัน (ค.ศ. 794-1185)

ชริาฮามะ /  เมอืงซุซามิ
 3 เซน็โจจกิิ
เดนิเรือ่ยเป่ือยไปทะเลบน "เสื่อทาทามพินัผนื" ท่ีราบสงูหนิเซน็โจจคิินัน้มชีื่อเสยีง
โด่งดงั เพราะลักษณะท่ีแบนราบคล้ายกับเสื่อญีปุ่น่โบราณ
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ชริาฮามะ
 1 เกาะชริาฮามะ
หาดทรายขาวบรสิทุธิท์อดตัวโอบล้อมอ่าวน�า้ใสราวแก้วครสิตัลแหง่น้ีเปน็สถานท่ี
ท่องเท่ียวยอดนยิมในฤดรูอ้น ชายหาดชริาฮามะมชีื่อเสยีงเล่ืองลือไปทัว่โลกเทียบ
เคียงกับหาดไวกิกิในฮาวายเลยทีเดยีว

ชริาฮามะ
 2 แอดเวนเจอร ์เวลิด์
ส�ารวจอุทยานสตัวป์า่อันกวา้งใหญไ่พศาลท่ีรวมสวนสตัว ์พพิธิภัณฑ์สตัวน์�า้และสวน
สนกุเขา้ไวด้ว้ยกัน ใชเ้วลาชื่นชมสตัวป์า่อยูอ่าศัยอยา่งอิสระ และแวะชมสตัวท่ี์เปน็
ดาวเดน่ของสวนสตัวแ์หง่นี้ นัน่คือ ครอบครวัแพนดา้ท่ีใหญท่ี่สดุในประเทศญีปุ่น่

เมอืงวะกายามะ
 3 สถานีคิชิ
ขึน้รถไฟไปสถานคิีช ิซึง่มจุีดดงึดดูส�าคัญคือตัวสถานีรถไฟแหง่น้ีน่ีเอง ตัวอาคาร
สถานเีป็นรูปแมว และมองหารปูแมวทามะ II นายสถานแีมวเหมยีว

เมอืงโบราณกับท่าเรอืยอ้นยุค ท่าเรอืเก่าแก่กับหมแีพนด้า

สถานท่ีท่องเท่ียว
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มุ่งสู่นาระ

มุ่งสู่มิเอะ

โคยะซัง

คุมาโนะ

ชิราฮามะ/ 
สุสะมิ คุชิโมโตะ/ 

โคซากาวะ

ยุอาสะ/ 
อาริดะ/ 
ฮิดาคะ

เมืองวะกายามะ

ออกแบบโดย เอจ ิมโิตโอกะ + ดง ดไิซน์ แอสโซซเิอตส์

เมอืงวะกายามะ
 7 ตลาดคโุรชโิอะ 
เดนิทอดนอ่งชมตลาดท่ีแสนคึกคักแหง่นี้ ชมิอาหารท้องถ่ินของวะกายามะ รวมทัง้
ปลาสดๆ ใหม่ๆ  อยา่ลืมชมโชวก์ารแล่ปลาทนู่า สกั 1 รอบ การโชวม์ ี3 รอบต่อวนั 

ยุอาสะ/ อารดิะ/ ฮิดาคะ
 8 เขตอนรุกัษ์ส�าคัญกลุม่อาคารโบราณของยุอาสะ
เดนิเท่ียวเล่นรอบเมอืงท่ีสรา้งดว้ยไมซ้ึง่มอีายุยอ้นหลังไปถึงสมยัเอโดะ (ค.ศ. 
1603-1867) อันทรงเสนห่แ์หง่นี้ อาคารบางหลังใชเ้ปน็ท่ีต้มซอ๊ิีวซึง่เปน็สนิค้าสง่
ออกท่ีมชีื่อเสยีงของเมอืงนี้

คมุาโนะ
 9 ทตลาดปลาคัตสอุึระ
ท่าเรอืทางใต้คาบสมุทรแหง่นีม้ชีื่อเสยีงดา้นปลาท่ีสดใหม ่และการจบัปลาทนู่าสดๆ 
ซึง่มขีนาดใหญท่ี่สดุในประเทศญ่ีปุน่ ลองต่ืนแต่เชา้เพื่อเขา้รว่มประมูลปลาท่ีแสน
คึกคักสนกุสนาน

เมอืงวะกายามะ
 4 ปราสาทวะกายามะ
ปราสาทสขีาวสวยตรงึใจมหีลังคารปูจัว่อันโดดเดน่ ตัง้อยูบ่นยอดเขา จากท่ีน่ี จะ
มองเหน็เมอืงวะกายามะไดทั้ว่ ลองส�ารวจภายในปราสาทและเดนิเล่นชมทัศนยีภาพ 
รอบๆ 

เมอืงวะกายามะ
 5 อ่าววากาอุระ
พื้นท่ีรอบๆ อ่าววาคาอุระเปน็สถานท่ีสรา้งแรงบนัดาลใจแก่บรรดานักเขยีนและกวมีา
ชา้นาน มศูีนยร์วมแหล่งบนัเทิง วะกายามะ มารนีา่ ซต้ีิ ตัง้อยูร่มิอ่าว

เมอืงวะกายามะ
 6 วดัคิมอิิ-เดระ
ปนีบนัได 231 ขัน้ ไปยงัวดัโบราณแหง่น้ีและอาณาบรเิวณโดยรอบ ต�าแหนง่ท่ีอยู่
สงูท�าใหม้องเหน็ทิวทัศนส์วยงามของอ่าววาคาอุระได้ บรเิวณนีเ้ปน็ท่ีรูจ้กักันวา่มต้ีน
ซากรุะท่ีดอกบานไสวนบัรอ้ยต้น



 

ออนเซน็
สถานที่ท่องเที่ยว

ธรรมชาติ
มรดกโลก

อาหาร &
 กิจกรรม

ชริาฮามะ
 1 ชริาฮามะ ออนเซน็ 
ชริาฮามะเปน็รสีอรต์แบบออนเซน็ท่ีเก่าแก่ท่ีสดุแหง่หนึ่งในประเทศญีปุ่น่ คณุจะได้
แชบ่อ่น�า้พุรอ้นท่ีมสีรรพคณุดา้นบ�าบดัอยา่งหลากหลาย รวมทัง้ออนเซน็ซาคิโนะยุ 
ซึง่ผูล้งไปแชน่�า้จะได้สมัผสัละอองน�า้ท่ีกระทบเขา้มา

เมอืงวะกายามะ
 2 วาคายามะ คะดะ ออนเซน็
รสีอรต์ออนเซน็แหง่นีม้องออกไปเหน็อ่าวคาดะอันงดงาม คณุจะไดช้มพระอาทิตย์
ตกดิน และดหูมูเ่กาะโทโมกาชมิะจากระยะไกลพรอ้มกับแชน่�า้ในอ่างน�า้พุรอ้นกลาง
แจง้

น�้าพุรอ้นหลายแหง่ของวะกายามะมนี�้าตลอดทัง้ปี และมนี�้ารอ้นพวยพุง่สง่ตรงจากตาน�้า

ออนเซน็
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ชริาฮามะ คีย ์เทอรเ์รซ

ซโึบยุ

คะมโิกเท็น เรยีวกัง โฮเต็ล นะกะโนะชมิะ

ถ�า้โบกิโดคะซอุึระ เกียวเอ็น

ออนเซน็คะวะยุ

โอซะกะยะ ฮิอินะโนะยุซะกิ-โนะยุ

กฎระเบยีบ

มกีฎการอาบน�า้ในท่ีสาธารณะใหท้กุคนไดป้ฏิบติั
ตามไดอ้ยา่งง่ายดายเพื่อรบัประสบการณ์อันน่า
รืน่รมย ์ควรปฏิบติัตามและเคารพกฎ แลว้มัน่ใจ
ไดว้า่คณุจะรูส้กึอบอุ่นและคุม้ค่าอยา่งแน่นอน

มารยาทการอาบน�า้

ออนเซน็สว่นใหญ่จะแยกเพศ และไมอ่นุญาตให้
สวมชุดวา่ยน�า้ ควรอาบน�า้ใหส้ะอาดก่อนลงแช่

น�า้ออนเซน็ ไมว่า่ยน�า้หรอืจุม่หวัลงไปใต้น�า้

รอยสกั

รอยสกัเป็นวฒันธรรมท่ีฝังรากลกึและอ่อน
ไหวในประเทศญ่ีปุน่ ออนเซน็สว่นใหญ่ปฏิเสธ

บรกิารผูท่ี้มรีอยสกั ดงัน้ันต้องจ�าเรือ่งน้ีใหข้ึน้ใจ
ถ้าคณุวางแผนจะไปแชอ่อนเซน็

ความพเิศษหลังแชอ่อนเซน็

หลงัจากแชน่�า้ อยากใหค้ณุเพลดิเพลนิกับ
ประเพณีท้องถ่ิน คือ การดื่มนมท่ีแชเ่ยน็จน

เป็นเกลด็น�า้แขง็สกัขวด และมองหาผลติภัณฑ์
พื้นเมอืง เชน่ ผลไม ้ผกั หรอืงานฝีมอืท่ีวาง

ขายในลอ็บบี้

เคล็ดลับ การแชอ่อนเซน็
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มุ่งสู่นาระ

มุ่งสู่มิเอะ

โคยะซัง

คุมาโนะ

ชิราฮามะ/ 
สุสะมิ คุชิโมโตะ/ 

โคซากาวะ

ยุอาสะ/ 
อาริดะ/ 
ฮิดาคะ

เมืองวะกายามะ

คมุาโนะ
 3 เขตเมอืงน�า้พุรอ้นฮอนงุ 
หมูบ่า้นออนเซน็ทัง้ 3 แหง่ คือ คาวายุ วาตาเซะ และยุโนมเินะ ใน เขตเมอืงน�า้พุรอ้น
ฮอนงุ ลองส�ารวจหมูบ่า้นเล็กๆ เหล่านี้ และเลือกแชน่�า้ในอ่างขนาดเล็กส�าหรบั 2 คน 
หรอือ่างขนาดใหญ่ราวกับแมน่�า้ท่ีแชไ่ดเ้ป็นรอ้ยๆ คน

คมุาโนะ
 4 รวิจนิ ออนเซน็
ตัง้อยูลึ่กลงไปในเทือกเขาคิอิ ความนยิมของรสีอรต์ออนเซน็แหง่น้ีเกิดขึน้จาก
คณุสมบติัของน�า้ท่ีชว่ยใหผ้วิพรรณเรยีบล่ืนและอ่อนนุม่ สถานท่ีแหง่นีรู้จ้กักันดี
วา่เปน็ 1 ใน 3 รสีอรต์ออนเซน็ดา้นความงามท่ีดท่ีีสดุในญีปุ่น่ และขณะแชน่�า้ในอ่าง
กลางแจง้จะมองเหน็ทิวทัศนภ์เูขาท่ีสวยงาม

คมุาโนะ
 5 คัตสอุึระ ออนเซน็น
คัตสอุึระออนเซน็มบีอ่น�า้พุรอ้นท่ีมลัีกษณะพเิศษหลายแหง่ คณุจะได้ผอ่นคลายใน
อ่างหนิท่ีอยุภ่ายในถ�า้ หรอือ่างน�า้พุรอ้นกลางแจง้ท่ีมองเหน็ทิวทัศนท์ะเลท่ีงามอยา่ง
อัศจรรย์



โคยะซัง-โจอิชิ-มิจิ

ไปโยชิโนะ ไปศาลเจ้าอิเซะ จิงกุไปโอซากะ/ เกียวโต
วัดจิโสนิน

ศาลเจ้าคุมาโนะ-ฮอนกู-ไทฉะ

ศาลเจ้าคุมาโนะ-ฮายาทามะ-ไทฉะ

ศาลเจ้าคุมะโนะ-นาจิ-ไทฉะ
วัดนาจิซัง-เซอิกันโท-จิ

โคยะซัง

วัดคงโกบุจิ

วัดภูเขาโอมิเนะ

คิอิจิ

นากาเฮจิ

โคะเฮจิ อิเซจิ

โอมิเนะ โอคุกาเคะมิฉิ

โอเฮจิ

นัง่เรอืไปศาลเจา้ใหญค่มุาโนะ ฮายาทามะ ไทชะ

เชา่เครือ่งแต่งกายโบราณยุคเฮอัน (ค.ศ. 794-1185)

เดิน
รถบัส
เรือ
พักค้างคืน

ตำนาน

เดิน
รถบัส
พักค้างคืน

ตำนาน

ออนเซน็
สถานที่ท่องเที่ยว

ธรรมชาติ
มรดกโลก

อาหาร &
 กิจกรรม

ส�ารวจเสน้ทางแสวงบุญคมุาโนะโคโดะ
เป็นเวลากวา่ 1,000 ปีแล้วท่ีบรรดาผูแ้สวงบุญไดเ้ดนิตามเครอืขา่ย
เสน้ทางท่ีประกอบกันขึน้เป็นเสน้ทางแสวงบุญคมุาโนะโคโดะ ลองจารกิ
แสวงบุญไปตามเสน้ทางบนภเูขา ไต่ขึน้ไปตามบนัไดหนิ หรอืนัง่เรอืล่อง
ไปตามเสน้ทางบางชว่งเพื่อแวะชมคมุาโนะ ซงัซนั ศาลเจา้ท่ียิง่ใหญ่แหง่
คมุาโนะ องค์การยูเนสโกไดข้ึน้ทะเบยีนเสน้ทางสายน้ีใหเ้ป็นมรดกโลกใน
ปี ค.ศ. 2004 ในฐานะสว่นหนึ่งของสถานท่ีศักดิส์ทิธิแ์ละเสน้ทางจารกิ
แสวงบุญในเทือกเขาคิอิ

ตัวอยา่งเสน้ทาง (ยอดนิยม)

ตัวอยา่งเสน้ทาง (ระดับสงู)

3 คืน 4 วนั (ทรปิทางเรอื)

5 คืน 6 วนั

7 8

เสน้ทางแสวงบุญคมุาโนะโคโดะเปน็มรดกโลก ทอดผา่นเทือกเขาคิอิ น�าไปสูศ่าลเจา้อันยิง่ใหญแ่ละ
กลุม่วดัท่ีงดงาม

คมุาโนะโคโด

ไปตามเสน้ทางนาเฮจติลอดทัง้สายซึง่ขึน้ๆ ลงๆ ผา่น
เทือกเขาคิอิ เริม่ต้นจากทาคิจริ-ิโอจ ิและแวะชมกลุม่ศาล
เจา้คมุาโนะซงัซนัทัง้หมดพรอ้มกับสถานท่ีส�าคัญทาง
จติวญิญาณอ่ืนๆ อีกมากมาย การเดนิทางแบบน้ีเหมาะ
ส�าหรบันกัปนีเขาท่ีมปีระสบการณเ์ท่านัน้

ค�าแนะน�า & ขอ้มูล

Tanabe City Kumano Tourism Bureau
      http://www.tb-kumano.jp/en

Kumano Travel
      https://www.kumano-travel.com/en

เสน้ทางคมุาโนะโคโดะและเสน้ทางเซนต์เจมส์ (คามโิน เดอ ซาน
ติอาโก) ในประเทศสเปนล้วนเปน็เสน้ทางจารกิแสวงบุญอันเปน็
มรดกโลกขององค์การยูเนสโก ผูใ้ดท่ีเดนิตามเสน้ทางทัง้สอง
สายจะได้รบัรางวลัในฐานะผูแ้สวงบุญแบบทวคีณู (ดอัูล พลิกรมิ)

ขึน้รถบสัไปโฮสชนิมอน โอจ ิแล้วไปตามเสน้ทางนาเคเฮ
จพิื่อไปคัตสอุึระ พกัค้างคืนในหมูบ่า้นออนเซน็เล็กๆ ใน
เทือกเขาสกัแหง่ จากนัน้ล่องเรอืไปตามเสน้ทางแสวง
บุญเพยีงชว่งเดยีวเท่านัน้ท่ีอยูใ่นน�า้



ค็อน โด

ฉุ มง

พิพิธภัณฑ์ เรโฮคัง

ค็อนโกซันมัย อิน

เนียวนิน โด

วัดคงโกบุจิ

สุสานของตระกูลโทกุงาวะ

อิฉิโนะฮาชิ กูฉิ

ไปโคยะ เรียวจิน สกายไลน์
▶

ไปออนเซ็นเรียวจิน/

ทานาเบะ/ ชิราฮามะ▶

โกคุโช

เออิเรอิเดน

ศูนย์ข้อมูลอิฉิโนะฮาชิ 
เอโค อิน

เฮ็นโจโค อิน

คารุคายะ โด

สมาคมโคยะซัน ชุคุโบะ

ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวโคยะซัง

◀ ไป
คุมาโน

ะ โค
โดะ โค

เฮฉิ

ฉุ โชคุโด ซังโบ

ฮานาบิชิ

เร็นเกโจ อิน

มุเรียวโค อิน

◀ไปสถานีโกคุราคุบาชิ

โคยะซัง เอคิ มาเอะ

สถานีรถเคเบิลโคยะซัง

เส้นทางเนียวนิน มิฉิ

เนียวนิน โด

ไดมอน

เรอิโฮคัง มาเอะ

ค็อนโด มาเอะ

อาตาโกะ มาเอะ

เบ็นเท็น มาเอะ

ไดมอน

คมปงไดโต

เขตดันโจกะรัน

วิหารโอคุโนะอิน

ศูนย์ข้อมูลนาคาโนะฮาชิ
เซ็นจูอิน บาชิ (ตะวันตก)

ค็อนโกบุจิ มาเอะ

เซ็นจูอิน บาชิ (ตะวันออก)

เร็นเกดานิ

โอดาวาริ โดริ

คารุคายะโด มาเอะ

อิฉิโนะฮาชิ

โอคุโนะอิน กูฉิ

นาคาโนะฮาชิ

โคโบ ไดชิ โกะเบียว

โกเบียวโนะฮาชิ

ทามากาวะ โดริ

นามิคิริฟุโดะ มาเอะ

เคอิซัตสึ มาเอะ

อิซซิน กูฉิ

1.6 km
1.4 km
1.1 km
0.9km

371

480

371

รถบัสเข้าได้เท่านั้น
เส้นทางเนียวนิน มิฉิ

ไดมง มินามิ ฉุชาโจ

โอคุโนะอิน มาเอะ

ออนเซน็
สถานที่ท่องเที่ยว

ธรรมชาติ
มรดกโลก

อาหาร &
 กิจกรรม

9 10

ค้นพบกลุ่มวดับนยอดเขา
โคยะซงัก่อตัง้โดยพระสงฆผ์ูม้นีามวา่ คไูค (ค.ศ. 774-835) ซึง่ไดร้บั
ฉายาหลังจากมรณภาพวา่ โคโบะ ไดช ิพระคไูคเลือกพื้นท่ีแถบน้ีเพราะ
คิดวา่ยอดเขาทัง้แปดมลัีกษณะคล้ายดอกบวั ท่านคิดวา่จะเขา้สมาธอิยู่
ในหลมุฝังศพในโอคโุนะ อิน ซึง่เปน็พื้นท่ีอันกวา้งขวาง มหีลมุฝังศพ
ถึง 200,000 หลมุ และอนุสรณ์สถาน อีกทัง้ยงัเชื่อวา่เป็นต�าแหน่งท่ี
ศักดิส์ทิธิท่ี์สดุในโคยะซงั ณ ศูนยก์ลางของโคยะซงัเปน็ท่ีตัง้ของกลุม่
วดัดนัโจะกะรงัท่ีศักดิส์ทิธิแ์ละสวยงาม

โชจนิ เรยีวร ิอาหารเจแบบชาวพุทธ

จองทัวรพ์รอ้มมคัคเุทศก์กับเครอืขา่ยการสื่อสารขา้มวฒันธรรมโคยะซงั 
(KCCN) เลือกจากทัวรภ์าษาอังกฤษท่ีมเีปน็จ�านวนมาก และเรยีนรูค้วาม
ลับของโคยะซงัจากมคัคเุทศก์ท่ีมคีวามรูแ้ละเปี่ ยมประสบการณ์       
      https://www.koyasan-ccn.com/

ลองพกัค้างคืนในวดัท่ีโคยะซงัสกัแหง่หน่ึง คณุจะไดส้มัผสัประสบการณ์
ในชุคโุบท่ีเปน็มากกวา่สถานพกัค้างแรม แขกผูเ้ขา้พกัจะไดส้วดมนต์
ท�าวตัรเชา้ ท�าสมาธแิบบอาจคัิง และกินอาหารแบบโชจนิเรยีวร ิซึง่เปน็
อาหารเจของชาวพุทธ
      http://eng.shukubo.net/

ค�าแนะน�า & ขอ้มูล

ท�าสมาธแิบบอาจคัิงระหวา่งการพกัค้างคืนในวดั (ชุคโุบ)

พธิเีผาไมส้ะเดาะเคราะห ์(โกมะเคียว)

โคยะซงั คือ กลุม่วดับนยอดเขาซึง่ถือเปน็หวัใจส�าคัญแหง่จติวญิญาณของประเทศญ่ีปุน่ นกัท่องเท่ียวจะ
ได้สมัผสัวถีิชวีติของพระผา่นทางการนอนพกัในวดั (ชุคโุบ) และอาหารเจ

โคยะซงั
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 10 พายเรอืคายคัในแมน่�า้โคซากาวะ 
เชา่เรอืคายคัและพายไปตามแมน่�า้โคซากาวะท่ีมสีายน�า้ใสแจว๋ราวแก้วครสิตัล มอง
หาสตัวป์า่ท่ีมอียูม่ากมาย ทัง้ลิงซึง่อาศัยอยูใ่นปา่ตามรมิฝ่ังแมน่�า้

 11 ล่องแพแบบโบราณ
การล่องแพเริม่ต้นขึน้ในหมูบ่า้นคิตายามะ แต่เดมิใชเ้ปน็พาหนะล�าเลียงท่อนซุงล่อง
ไปตามแมน่�า้ ปัจจุบนันี้ ผูร้กัความต่ืนเต้นสามารถทรงตัวอยูบ่นแพท่อนซุงล่องไป
ตามแมน่�า้คิตายามะกาวะอันใสสะอาดไดโ้ดยมนีกัล่องแก่งผูเ้ชีย่วชาญน�าทาง

 12 เล่นกับปลาโลมา
มุง่หนา้ไปบอ่ปลาโลมาภายในพพิธิภัณฑ์ปลาวาฬไทจเิพื่อสมัผสั ใหอ้าหาร และแม้
กระทัง่ด�าน�า้กับสตัวเ์ล้ียงลกูดว้ยนมผูน้า่รกั พพิธิภัณฑ์แหง่นีเ้หมาะกับทกุคนใน
ครอบครวั

 1 อาหารทะเล/ ซูช ิ
น�า้อุ่นนอกชายฝ่ังวะกายามะมสีตัวน์�า้อาศัยอยูม่ากมาย คณุต้องลองล้ิมรสปลาทะเล
ท่ีจบัไดใ้หม่ๆ  ในรา้นอาหารสกัรา้นจากท่ีมอียูม่ากมายในวะกายามะ ขอแนะน�าใหส้ัง่
ปลาทนูา่ซึง่เป็นอาหารจานพเิศษเฉพาะถ่ิน

 2 ราเมง็แบบวะกายามะ
สัง่ราเมง็ต�ารบัวะกายามะสกัหน่ึงชามเมื่อเท่ียวชมพื้นท่ีแถบน้ี ท่ีมาของรสชาติราเมง็
คือ ซุป และส�าหรบัต�ารบัน้ีคือ น�า้ซุปจากกระดกูหมูท่ีผสมผสานกับซอสถัว่เหลือง

 3 เนื้อววัคมุาโนะ
เนื้อววัวากิวเกรดดเียีย่มท่ีมลีายหนิอ่อนอันเปน็เอกลักษณข์องเนื้อววัระดบัพรเีมยีม 
ลองสัง่เนื้อนุม่ละมุนล้ินเหล่านีใ้นรปูแบบเสต็ก หรอืแล่บางๆ ยา่งไฟแค่พอสกุาน
อาหารปิ้ งยา่ง

 7 อุรุวะฉิ คัง (ศูนยอุ์ตสาหกรรมเครื่องเขนิโบราณแหง่คิฉิ)
เขา้รว่มเวริค์ชอ็ปและตกแต่งถาดไมห้รอืกล่องอาหารกลางวนัในรปูแบบเครือ่งเขนิท่ี
คิชู ซึง่ใชผ้งทองหรอืผงเงินระบายลงไปเปน็ลวดลายอันโดดเดน่

 8 สวมใสเ่สื้อผา้ยุคเฮอัน
ไต่ขึน้เนินไดมงซาคะโดยสวมใสเ่ครือ่งแต่งกายยุคเฮอัน (ค.ศ. 794-1185) แบบ
ดัง้เดมิ หาเชา่ไดจ้ากรา้นไดมอนซากะฉะยะ หน้าทางเขา้ไดมอนซากะ

 9 ปั่ นจกัรยาน (วะกายามะ 800)
ใชเ้วลาบนสองล้อเพื่อส�ารวจทิวทัศนต์ามธรรมชาติของวะกายามะ เสน้ทางจกัรยาน
ท่ีระบุไวว้า่ยาว 800 กิโลเมตรจะพาคณุผา่นภเูขาศักดิส์ทิธิข์องเขตจงัหวดันี้ และ
เลียบไปตามแนวชายฝ่ังทะเลอันสวยบรสิทุธิ์

ต่ืนตัว ล้ิมรสอาหารสด และสมัผสัประเพณีญ่ีปุน่

อาหาร & กิจกรรม
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 4 ชวีติกลางคืน 
ถ้าคณุมองหาประสบการณจ์บิเครือ่งดื่มในบารส์ไตล์ญีปุ่น่แท้ ลองมุง่หน้าไปยงั
ถนนและตรอกซอกซอยแคบๆ ของยา่นบนัเทิงอิจโิคจ ิฟูด้ เอ็นเตอรเ์ทนเมนต์ใน
เมอืงทานาเบะ ซึง่เปน็เมอืงใหญล่�าดับท่ีสองของวะกายามะ

 5 ด่ืมด�า่เหล้าบว๊ย
วะกายามะมชีื่อเสยีงดา้บว๊ย รสเปรีย้วอันมเีอกลักษณข์องบว๊ยจะรสชาติดีท่ีสดุเมื่อ
ท�าใหห้วานขึน้และดองกับเหล้า ลองท�าเหล้าบว๊ยอุเมะชุหรอืน�า้บว๊ยท่ีคิชู อุเมะโบช ิคัง 
ดว้ยมอืของคณุเอง

 6 ผลไม/้ เก็บผลไม้
วะกายามะมสีวนผลไมม้ากมายหลายแหง่และพรอ้มใหค้ณุทดลองเก็บผลไม ้ลอง
เลือกเก็บผลไมส้ดตามฤดกูาล ทัง้สม้แมนดารนิมคัิง พชี องุ่น สตรอวเ์บอรร์แีละ
เมล่อน

5

6


