


ปราสาทวะกะยะมะได้รับเลือกเป็ น 1 ใน 100 ปราสาทเล่ื องช่ื อของประเทศญ่ี ปุ่น ยอดปราสาทสี ขาวสะอาดตาตั้งตระหง่านใจกลางเมื อง 
ชมวิ วเมื องแบบพาโนราม่าจากหอสังเกตการณ์ซ่ึ งตั้งอยู่ บนยอดปราสาท

เท่ี ยวก่ี ครั ้งก็ ไม่เบ่ื อ วะกะยะมะ 

・น่ังรถบัสประจำ�ท�งประม�ณ 7 น�ทีหรอืเดนิ 20 น�ทีจ�กสถ�นีเจอ�รว์ะกะยะมะ (ระยะท�ง 1.5 กม.)

・น่ังรถบัสประจำ�ท�งประม�ณ 5 น�ทีหรอืเดนิ 10 น�ทีจ�กสถ�นีนันไควะกะยะมะชิ (ระยะท�ง 1 กม.)
ก�รเดินท�ง
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เครื่ องแต่งกายย้อนยุคให้เช่า
สนุกกับก�รแปลงโฉมเป็ นขุนน�ง องค์หญิ ง นินจ� หรื อนักรบต�มที่ ใจต้องก�ร

สัมผัสวัฒนธรรมการชงชา
สั มผัสวัฒนธรรมของญี่ ปุ่น 

ด้วยก�รดื่ มช�เขี ยวพร้อมรับประท�นขนมในห้องชงช�ของสวนโมะมิ จิดะนิ

ซากุระ (ปล�ยเดือนมี น�คม～ต้นเดือนเมษ�ยน)

ภ�ยในบริ เวณปร�ส�ทวะกะยะมะมี ต้นซ�กุระม�กถึง 600ต้น ซ่ึ งซ�กุระเหล่�น้ี จะบ�นสะพรั่ งโอบล้อมรอบปร�ส�ทเมื่ อย่�งเข้ �ฤดู ใบไม้ผลิ

ใบไม้เปล่ี ยนสี   (ปล�ยเดือนพฤศจิก�ยน～ต้นเดือนธันว�คม)

ดื่ มด่ำ�กับคว�มงดง�มของสวนญี่ ปุ่นย�มถู กย้อมด้วยเฉดสี แดง ส้ม เหลือง และภ�พทิ วทัศน์ ใบไม้หล�กสี สั นอันเป็ นเอกลักษณ์ของฤดู ใบไม้ร่วงสะท้อนบนผิ วน้ำ �ในสระกล�งสวน
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รสีอรท์รมิทะเลที่มีพรอ้มทัง้อ�ห�รอรอ่ย ออนเซน สวนสนุกและโรงแรมที่พัก ชมก�รแล่ปล�ทูน่�ตวัใหญ่ยักษ์ โดยไม่เสียค�่ใช้จ่�ยไดทุ้กวนั

วะกะยะมะมารี น่าซิตี้

・น่ังรถบัสประจำ�ท�งประม�ณ 30 น�ทีจ�กสถ�นีเจอ�รว์ะกะยะมะ (ระยะท�ง 9 กม.)

・น่ังรถบัสประจำ�ท�งประม�ณ 40 น�ทีจ�กสถ�นีนันไควะกะยะมะชิ (ระยะท�ง 10 กม.)
ก�รเดินท�ง
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กิจกรรมป ้ นซูชิ
กิจกรรมป ้ นซู ชิ ซ่ึ งพ่อครั วซู ชิ เป็ นผู้ สอนให้ โดยตรง

น้ำ าพุร้อนคิชูคุโระชิ โอะ
บ่อน้ำ �พุร้อนธรรมช�ติสำ �หรับเพลิดเพลินกับก�รแช่น้ำ �แร่พล�งชมทิ วทัศน์ทะเล

สวนสนุกปอร์ โต้ยูโรป้ า 
สวนสนุกซ่ึ งอบอวลด้วยบรรย�ก�ศของยุโรปยุคกล�ง สนุกสน�นกับกิจกรรมต่�งๆ อ�ทิ  เทศก�ลดอกไม้ ไฟ

โรงแรมวะกะยะมะมารี น่าซิ ตี้
โรงแรมสไตล์รี สอร์ทซ่ึ งมองเห็ นวิ วทะเลทุกห้อง

ตลาดคุโระชิ โอะ
ตล�ดอ�ห�รทะเลที่ มี ของอร่อยให้เลือกซื ้ อเลือกชิ มจนเพลิน 
เหม�ะทั ้งสำ �หรับก�รเลือกซื ้ ออ�ห�รทะเลสดๆ และก�รป้ิ งบ�ร์บี คิ วพล�งชมวิ วทะเล
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แมวน�ยสถ�นีสุดน่�รกัรอตอ้นรบัเหล่�นักเดนิท�งอยู่ ณ สถ�นีคชิิซ่ึงป็นสถ�นีปล�ยท�ง

รถไฟวะกะยะเด็นเท็ตสึ  สายคิชิคะวะ

・น่ังรถไฟเจอ�รจ์�กช�นช�ล�หม�ยเลข 9 ใช้เวล�ประม�ณ 30 น�ที (ระยะท�ง 12 กม.)ก�รเดินท�ง
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ก�รตกแต่งทั ้งภ�ยนอกและภ�ยในขบวนรถไฟมี เอกลักษณ์ ไม่ซ้ำ �ใคร วันไหนโชคดีอ�จได้ขึ ้ นรถไฟของเล่นกับรถไฟบ๊ วยด้วยก็ ได้ !

ทะมะคาเฟ่
ค�เฟ่น้ี ไม่ว่�หันท�งไหนก็เจอของประดับรู ปแมวเต็มไปหมด

รถไฟทะมะ & รถไฟสตรอว์เบอร์รี่

เก็บสตรอว์เบอรี่ แบบไม่อั้น (สวนสตรอว์เบอร์รี่ คิ ชิ คะวะคันโค)

อิ่ มอร่อยกับสตรอว์เบอร์รี่ หว�นฉ่ำ �ลู กใหญ่แบบไม่อั ้น สวนเปิ ดให้บริ ก�รต้นเดือนกุมภ�พันธ์～
กล�งเดือนพฤษภ�คม

ขึน้ขบวนรถไฟตกแต่งน่ารกัน่าเอ็นดู แค่ 30 นาทีก็ได้ทักทายแมวเหมียวนายสถานีนิทะมะแล้ว!

รถไฟทะมะ รถไฟสตรอว์เบอร์รี่

DESIGN BY EIJI MITOOKA + DON DESIGN ASSOCIATES

นายสถานี  'นิทะมะ' (ทะมะรุ่นสอง) 
ประจำ�ก�รอยู่ ที่ สถ�นีคิชิ

นายสถานี  'ยงทะมะ' 
ประจำาการอยู่ ท่ี สถานีอิดะคิ โซะ
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เดนิท�งไปเก�ะโทะโมะงะชิมะ ใช้เวล� 20 น�ทีโดยประม�ณจ�กท�่เรอืคะดะ เก�ะร�้งที่ล้อมรอบดว้ยทะเลสีคร�ม 
เหม�ะสำ�หรบัก�รผจญภัยเดนิป่�เที่ยวชมธรรมช�ตแิละซ�กส่ิงปลูกสร�้งที่ตัง้ประปร�ย

เกาะโทะโมะงะชิ มะ & คะดะ

・ น่ังรถไฟประม�ณ 25 น�ทีจ�กสถ�นีนันไควะกะยะมะชิ (ระยะท�ง 10 กม.)ก�รเดินท�ง
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ภู มิ ทัศน์บ้านเรื อนในคะดะ
บ้ �นเรื อนทรงญี่ ปุ่นท่ี มี ม�ตั ้งแต่สมัยเก่�ก่อน 
เรี ยงสลอนตลอดสองข้ �งท�งตั ้งแต่ก้�วออกจ�กสถ�นีคะดะ

ประเพณีลอยตุ๊ กตาฮิ นะ
ง�นเทศก�ลประจำ�ศ�ลเจ้�อะวะชิ มะ ซ่ึ งจัดขึ ้ นในวันท่ี  3 มี น�คมของทุกปี

รถไฟเมะเดะไท (รถไฟปลาไท้ )
ขบวนรถไฟซ่ึ งมี ผลิตภัณฑ์ขึ ้ นช่ื อของคะดะอย่�งเช่นปล�ไท้  (Sea Bream) เป็ นแรงบันด�ลใจ ปล�ไท้เป็ นสัญลักษณ์แสดงถึง "คว�มเป็ นมงคล" ม�แต่ โบร�ณ 
ดังน้ันห�กได้ โดยส�รขบวนรถไฟหน้�ต�น่�รักน้ี  ซ่ึ งมี ทั ้งขบวนสี ชมพู และขบวนสี ฟ้ � รับรองว่�คว�มสุขม�เยื อนแน่นอน

ท่าเรื อคะดะ
อุตส�หกรรมประมงสร้ �งคว�มรุ่ งโรจน์ ให้กับคะดะม�แต่ ไหนแต่ ไร และห�กพู ดถึงคะดะต้องนึกถึงอ�ห�รทะเลสดใหม่เป็ นอันดับแรก

98

เกาะโทะโมะงะชิ มะ & คะดะ



จุดชมทัศนียภ�พธรรมช�ติอันงดง�ม ที่ เหล่�กวีต่�งหลงใหลตั ้งแต่ช่วงสมัยมันโยหรื อร�ว 1,200 ปี ก่อน  
บริ เวณโดยรอบมี ทั ้งวัดและศ�ลเจ้�ตั ้งกระจ�ยอยู่ ทั่ วไป 

ให้ผู้ สนใจเข้�ชมเพื่ อซึ มซับวัฒนธรรม ประวัติศ�สตร์  และทิ วทัศน์สวยตระก�รต�

อ่าววะคะอุระ ไซกะซะกิ  และวัดคิมิอิเดะระ

・น่ังรถบัสประจำ�ท�งประม�ณ 20 น�ทีจ�กสถ�นีเจอ�รว์ะกะยะมะ (ระยะท�ง 5 กม.)

・น่ังรถบัสประจำ�ท�งประม�ณ 25 น�ทีจ�กสถ�นีนันไควะกะยะมะชิ (ระยะท�ง 6 กม.)
ก�รเดินท�ง
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ศาลเจ้าคิชูโทโชงู
ซุ้ มประตู โทะริ อิ ไม้ท�สี แดงช�ดพร้อมลวดล�ยสลักเสล�งดง�ม 
กับวิห�รแบบเรี ยบง่�ยแต่ดึงดู ดต�ท่�มกล�งแมกไม้เขี ยวขจี  คือจุดเด่นของศ�ลเจ้�แห่งน้ี   

วัดคิมิ อิเดะระ
วัดเก่�แก่ซ่ึ งก่อสร้ �งขึ ้ นตั ้งแต่ค.ศ. 770 ภ�ยในบริ เวณมี หอประดิษฐ�นพระโพธิ สัตว์พันกร 
'เซนจุคันนง'  ป�งยื นสร้ �งจ�กไม้ลงรักปิ ดทององค์สู งที่ สุดในญี่ ปุ่น

สวนโยซุยเอ็น
ดอกไม้ต้นไม้พร้อมใจกันแต่งแต้มสี สั นตัวเองให้เข้ �กับฤดู ก�ล เพื่ อรอต้อนรับผู้ ม�เยื อน

เกาะฟุตะโกะ
จนถึงทุกวันน้ี  ทิ วทัศน์ย�มอ�ทิตย์อัสดงของเก�ะฟุตะโกะก็ยังเป่ี ยมเสน่ห์ ไม่เส่ื อมคล�ย
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น้ำ าพุรอ้น

อาหารทะเลสดใหม่
อิ่ มอร่อยกับอ�ห�รทะเลสดใหม่หล�กหล�ยซ่ึ งจับได้ภ�ยในท้องถิ่ น

คะดะอะวะชิมะออนเซน โอซะกะยะ "ฮิอินะโนะยุ"

วะกะยะมะราเมน
เมนู ท้องถิ่ นสู ตรเด็ด ซ่ึ งหั วใจของรสช�ติคว�มอร่อยอยู่ ที่ น้ำ �ซุปกระดู กหมู ผสมโชยุ  (โชยุทงคตสึ ) 

อุทยานแห่งชาติ  คิวคะมุระคิชูคะดะ "เท็นคูโนะยุ"

กรี นซอฟต์ครี ม
ชอฟต์ครี มช�เขี ยวมัทฉะเจ้�แรกของโลก

MANPA RESORT "มันโยโนะยุ"

ของขึ้ นช่ื อประจำาท้องถ่ิน วะคะยะมะร�เมน กรี นซอฟต์ครี ม อ�ห�รทะเลสดใหม่

ในเมืองวะกะยะมะมีสถ�นบรกิ�รน้ำ �พุรอ้นธรรมช�ตอิยู่ถึง 14 แห่ง 
พรอ้มทัง้บ่อออนเซนกล�งแจ้งให้ ไดเ้พลิดเพลินกับทิวทัศน์ทะเลหรอืป่�เข�ระหว�่งแช่น้ำ �แร่
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Great Value Ticket Optionsแผนท่ี เขตอำาเภอเมืองวะกะยะมะ

เวบไซตอ์�้งอิง

my secret Wakayama
(ข้อมู ลท่องเที่ ยวเมื องวะกะยะมะ)

http://www.mysecretwakayama.com/

WAKAYAMACITY.NET
(ข้อมู ลร้ �นอ�ห�รและร้ �นค้�ในเมื องวะกะยะมะ)

http://wakayamacity.net/en/

Visit Wakayama
(ข้อมู ลท่องเที่ ยวภ�ยในจังหวัดวะกะยะมะ)
https://en.visitwakayama.jp/

1312



ไปเมืองวะกะยะมะ  
1 ช่ั วโมงจากโอซาก้าโดยรถไฟ  40 นาทีจากสนามบินนานาชาติคันไซด้วยรถไฟหรือรสบัส 
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