




อ้างอิงจากเอกสารทางประวัติศาสตร์เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่นชื่อ “โคะจิกิ” และ 

“นิฮงโฉะกิ” ซึ่งได้กล่าวกันว่ามีอายุมากกว่า 1,300 ปีก่อน ได้บันทึกเอาไว้ว่าหมู่

เกาะญี่ปุ่นเกิดขึ้นมาจากเทพเจ้าชายหญิงสององค์ที่ลงมายังมหาสมุทรผืน

ใหญ่ และเกาะอาวาจิของเฮียวโกะก็เป็นเกาะแรกที่สร้างขึ้นมา ว่ากันว่าเฮียวโกะ

อยู่ใกล้กับนาระและเกียวโตซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นมาตั้งแต่สมัยก่อน 

ทั้งยังส่งอิทธิพลอย่างมากต่อผู้มีอำนาจในเวลานั้น จึงกล่าวกันว่าที่นี่เป็นจุด

กำเนิดของประเทศญี่ปุ่น

อย่าพลาดมาเพลิดเพลินกับประสบการณ์อันมีค่าที่หาได้เฉพาะในเฮียวโกะซึ่ง

สืบทอดประวัติยาวนานและวัฒนธรรมมาตั้งแต่สมัยโบราณ ทั้งยังมี

ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เช่น อาหารและน้ำพุร้อนอีกด้วย

อ้างอิง: ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เนื้อความอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย

ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.

Explore Hyogo,
The Origin of Japan

“Lightscape in Rokko ศิลปะแห่งแสงภูเขารกโก” คือการประดับไฟอิลลูมิเนชั่นที่ฉายแสง
ส่องไปบนโครงเหล็กที่โอบล้อมอยู่ ณ จุดชมวิว โดยใช้หลอดไฟ LED ที่สามารถฉายแสงสี
ได้มากกว่า 10 ล้านสี ทิวทัศน์แห่งแสงสีที่ให้ความรู้สึกคุ้นเคยนี้ออกแบบโดยมาซายูกิ ฟูชิมิ 
ดีไซเนอร์นักออกแบบการจัดแสง การประดับไฟอิลลูมิเนชั่นจะเปลี่ยนตามฤดูกาลและให้
ความโรแมนติกอย่างน่าทึ่งเมื่อชมพร้อมกับทิวทัศน์ยามค่ำคืนระดับ 10 ล้านดอลลาร์จากภูเขา
รกโก  ไปลองสัมผัสทัศนียภาพแห่งแสงที่ดูราวกับความฝันและสัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลง

ของฤดูกาลที่นี่กันเถอะ ！
(หมายเหตุ) ช่วงเวลาและเวลาจัดอีเวนท์จะเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลและสภาพอากาศ กรุณาตรวจสอบจาก
เว็บไซต์ล่วงหน้า

อาหารเจงกิสข่านที่ประกอบไปด้วยเนื้อแกะที่ดีต่อ

สุขภาพ เนื้อวากิวคัดพิเศษและอาหารทะเลมากมายนี้ถือ

เป็นอาหารชื่อดังของภูเขารกโกมาตั้งแต่ในอดีต

ลองไปชิมอาหารแนะนำที่ทำจากเนื้อแกะคัดพิเศษ พร้อม

ชมทิวทัศน์ยามค่ำคืนระดับ 10 ล้านดอลลาร์กันนะ

เวลาที่ใช้ : ประมาณ 2 ชม.
สถานที่นัดพบ : รกโกการ์เดนเทอร์เรซ (Rokko 
Garden Terrace)
1877-9 โกสึเกะยามะ ตำบลรกโกซัง เขตนาดะ 
อำเภอโกเบ จังหวัดเฮียวโกะ

ติดต่อสอบถาม : บริษัท รกโกซังคังโค จำกัด

https://www.rokkosan.com/gt/
info2@rokkosan.com

1 ยามค ่ ำค ืน โกเบและฮ ันช ิน

"Lightscape in Rokko ศิลปะแห่งแสงภูเขารกโก” การประชันระหว่าง
ทิวทัศน์ยามค่ำคืนระดับ 10 ล้านดอลลาร์และไฟประดับที ่ชมได้จากภูเขา
รกโก  และอาหารเจงกิสข่านชื ่อดัง

อาหารเจงกิสข่านชื่อดังของภูเขารกโก 
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ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 เนื้อความ
อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า





ชื่นชมสวนญี่ปุ่นอย่าง “สวนโซรากุเอ็น”  โลกแห่งพื้นที่
ธรรมชาติที่ยังไม่ค่อยมีคนรู้จักภายในเมืองใหญ่

ชมและช็อปปิ้งผ้าทอบังชูโอริที่เริ่มต้นมาจากเสียง

ซันดะเมืองแห่งสายลมและแสงแดด　
～ไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ลม (WIND MUSEUM) กัน～

ย้อนเวลาสู่สมัยเอโดะ! แพ็กเกจเจ้าหญิงเดินเล่นที่
เมืองรอบปราสาทฮิเมจิ

ความลับของปราสาทฮิเมจิที่เป็นมรดกโลกและเดิน
เล่นบริเวณรอบๆ ตามที่คนท้องถิ่นแนะนำ

ทริปท่องเที่ยวสัมผัสกับสถาปัตยกรรมชื่อดังและ
ศิลปะร่วมสมัย

https://www.shinkibus.com/
himeji-snk@shinkibus.co.jp

6 ประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรม โกเบและฮันชิน ทาจิมะ 7 ประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรม โกเบและฮันชิน

โปรแกรมท่องเที่ยวเยี่ยมชม “พิพิธภัณฑ์ลม” พิพิธภัณฑ์
กลางแจ้ง ผลงานของ“นักแกะสลักสายลม” ผู้มีชื่อเสียงใน
ระดับโลก คุณซูซูมุ ชินกู ที่อาศัยอยู่ในอำเภอซันดะ ซึ่ง
พิพิธภัณฑ์ได้รวบรวมผลงานทั้งหมดไว้ให้ชมเป็นแห่งแรกใน
โลกเพื่อให้ท่านได้สัมผัสกับผลงานศิลปะอันมีเอกลักษณ์  
โดยเรายังมีแพ็คเกจทัวร์เสริมเพิ่มเติมอีกด้วย เช่น แพ็กเกจ
สวมชุดกิโมโนแบบฟุริโซเดะซึ่งถือว่าเป็นกิโมโนแบบหรูหรา
ที่สุดของหญิงสาววัยรุ่นญี่ปุ่นและเดินเล่นในพิพิธภัณฑ์ลม

กิจกรรมทำ “ข้าวห่อสาหร่าย 
(มากิซูชิ)” อาหารประจำ
ครอบครัวคนญี่ปุ่นซึ่งเป็นที่นิยม
ในงานต่างๆ ในญี่ปุ่น เช่น งาน
ฉลองสำคัญต่างๆ อีเวนต์ หรืองาน
ปาร์ตี้ที่ผู้คนมารวมตัวกัน! คุณจะ
ได้ทำและทดลองชิมข้าวห่อ
สาหร่ายแบบโชจินที่ใช้เห็ดหอม
ราคาแพงจากป่าธรรมชาติของ
อำเภอซันดะ

กิจกรรมทำข้าว
ห่อสาหร่าย!

เดินเที่ยวชมด
อกอาซาเลีย

นั่งรถประจำทางประมาณ 30 นาทีจากปราสาท
ฮิเมจิ พอนั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นไปถึงยอดเขาก็
จะเจอวัดบนภูเขา “โชชะซังเอ็นเกียวจิ” เป็น
หนึ่งในสถานที่แสวงบุญเก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น 
และอาคารหลายแห่งและพระพุทธรูปก็เป็น
ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมสำคัญของญี่ปุ่น ทั้งยัง
เป็นแหล่งที่ได้รับเลือกให้เป็นสถานที่ถ่ายทำ
ภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่อง “มหาบุรุษซามูไร 
(The Last Samurai)” และละครย้อนยุคหลาย
เรื่องของญี่ปุ่น

การปรับเส้นทาง

สวนโซรากุเอ็นเป็นจุดชมดอกอา
ซาเลียที่ขึ้นชื่อ โดยช่วงตั้งแต่
ปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือน
พฤษภาคมดอกอาซาเลียกว่า 
4,000 ต้นจะบานสะพรั่งสร้างสีสัน
สดใสสวยงาม

ป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่อยู่ในบริเวณ “HAT 
Kobe” ซึ่งย่อมาจาก Happy Active Town 
Kobe ตั้งอยู่ในบริเวณหน้าอ่าว ณ เมืองโกเบ 
จังหวัดเฮียวโกะ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่
มีชื่อเสียงมากในคนญี่ปุ่น ที่นี่ได้เก็บผลงาน
ศิลปะไว้มากถึง 7,000 ชิ้น โดยมีงานศิลปะ 4 
เสาหลักของศิลปะร่วมสมัยเก็บไว้อย่างครบ
ถ้วน ได้แก่ งานประติมากรรมสมัยใหม่ งาน
ภาพพิมพ์สมัยใหม่ ศิลปะพื้นถิ่น และงาน
ศิลปะร่วมสมัย โดยพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งนี้ยัง
มีชื่อเล่นว่า “อาคารแห่งศิลปะ” อีกด้วย

พิพิธภัณฑ์ศิลปะจัง
หวัดเฮียวโกะ

ภายในสวนแห่งนี้คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับโลกของหุบเขา
ลึก (ภูเขาลึกและหุบเขาที่เงียบสงบ) เช่น ลำธารและน้ำตก เดิน
ข้ามสวนอิเคะซุมิที่ร่มรื่นแบบญี่ปุ่น เดินเล่นข้ามหินน้อยใหญ่ 
ข้ามสะพานหินเก่าแก่สวยงามสไตล์ญี่ปุ่น ภายในสวนยังมีต้น
การบูรขนาดใหญ่อายุถึง 500 ปี และดอกอาซาเลียที่ปลูกไว้ใน
สวนอย่างสวยงาม ท่านสามารถเยี่ยมชมดอกไม้บานสะพรั่งทั้งใน
ฤดูใบไม้ผลิ และชมใบเมเปิ้ลเปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วงก็สวยงาม
ไม่แพ้กัน　ภายในสวนแห่งนี้มีพื้นที่ทั้งหมด 20,000 ตร.ม. ยัง
มีโรงม้าของตระกูลโคเดระ ตระกูลเก่าแก่บ้านฮัซซัม ให้ท่าน
ได้เยี่ยมชม นอกจากนี้ยังมีบ้านโบราณทรงเรือสำราญ 
(ฟุเนะยากาตะ) ห้องชงชา รวมทั้งประตูหน้าที่ใช้ไม้เซลโควา
ญี่ปุ่นทั้งหมดซึ่งเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญ นอกจาก
นี้ยังมีดอกไม้ตามฤดูกาลให้ได้ชมกันอีกด้วย

http://www.sorakuen.com/index.html
info@sorakuen.com

เวลาที่ใช้โดนประมาณ : 40 นาที
สถานที่นัดพบ : สวนโซรากุเอ็น
5-3-1 นากายามาเตโดริ เขตจูโอ อำเภอโกเบ

ติดต่อสอบถาม : สวนโซรากุเอ็น

9 ประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรม ฮ า ร ิ ม ะ

ห้ามพลาดมาสัมผัสประสบการณ์
งานหัตถกรรมโดยใช้ผ้าทอบังชูโอ
ริที่บ้านพักเก่าของตระกูลคิชิอัน
เป็นบ้านเก่าแก่หรูหราซึ่งสร้างขึ้น
ในสมัยที่ผ้าทอบังชูโอริเริ่มรุ่งเรือง
กัน

ผ้าทอบังชูโอริเป็นหนึ่งในผ้าทอที่สืบทอดกันมาในเขตคิ
ตะฮาริมะ (บังชูทางเหนือ) จังหวัดเฮียวโกะตั้งแต่สมัย
โบราณ　ลักษณะเด่นอยู่ตรงสัมผัสธรรมชาติและสีสัน
หลากหลาย รู้จักกันว่าเป็นผ้าฝ้ายที่เริ่มย้อมตั้งแต่เส้น
ด้าย ปัจจุบันนี้ผ้าทอย้อมเส้นด้าย 80% ของญี่ปุ่นยังทำการ
ผลิตอยู่ในพื้นที่นี้　ทัวร์นี้จะให้คุณสัมผัสผ้าทอบังชูโอริ
ด้วยการฟังเสียงเครื่องทอและเรื่องเล่าจากนักทอผ้าว่า
ทำไม “ผ้าทอบังชูโอริ” ถึงได้รุ่งเรืองในพื้นที่นี้ รวมถึงการ
สัมผัสผ้าด้วย

https://denku-travel.com/
denku-travel@k-denku.com

เวลาที่ใช้ : 2.5 ชม.
สถานที่นัดพบ : บ้านพักเก่าของตระกูลคิชิ
394-1 นิชิวากิ อำเภอนิชิวากิ จังหวัดเฮียวโกะ
ติดต่อสอบถาม : พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติคิตะฮาริมะ องค์การไม่
                            แสวงหากำไร (NPO)

หลังจากที่คุณเต็มอิ่มกับศิลปะร่วมสมัยอย่างศิลปะ
กุไต (Gutai) ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะจังหวัดเฮียวโกะ
แล้ว เราก็จะเดินทางไปที่เกาะอาวาจิ และเยี่ยมชม
สถานที่ต่างๆที่น่าสนใจภายในเกาะ เช่น กลุ่ม
สถาปัตยกรรมในอาวาจิยูเมะบุไต (Awaji 
Yumebutai) ที่สร้างสรรค์ภูมิทัศน์ที่สวยงามภายใต้
ธีมของการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และวัดฮมปุคุจิ หรือ
วัดแห่งน้ำซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนาที่หา
ได้ยากซึ่งจะมีสระบัวอยู่บนอุโบสถหลัก

https://www.shinkibus.com/
himeji-snk@shinkibus.co.jp

เวลาที่ใช้ : ประมาณ 9.5 ชม.
ช่วงที่จัดกิจกรรม : วันพุธและวันเสาร์
สถานที่นัดพบ : ละแวกโกเบซันโนะมิยะ 
（จุดนัดพบสามารถติดต่อเพื่อทำการนัดได้ด้วยตนเอง）

ติดต่อสอบถาม : บริษัท ชินคิบัส จำกัด สาขาฮิเมจิ
ยังไม่มี

ninsan@nifty.com

เวลาที่ใช้ : 6 ชม.
ช่วงที่จัดกิจกรรม : มีนาคม - เมษายน, ตุลาคม - พฤศจิกายน
สถานที่นัดพบ : สถานี JR ซันดะ
1-32 ตำบลเอกิมาเอะ อำเภอซันดะ จังหวัดเฮียวโกะ
ติดต่อสอบถาม : องค์กร NPO มุโคกาโอกะมาจิสึกุริ

ขอเพียงมีกิโมโนแบบมาตรฐาน ทรงผม และแต่ง
หน้าให้พร้อมถ่ายรูป คุณก็เป็นเจ้าหญิงได้ แปลงกาย
แล้วออกไปเดินเล่นรอบปราสาทฮิเมจิซึ่งเป็นมรดก
โลก ถ่ายรูปด้วยกล้องหรือสมาร์ตโฟนของตัวเอง 
เพียงเท่านี้ก็ได้ฟีลเหมือนเป็นดารา 100% เลยล่ะ ไป
สนุกกับเสน่ห์ของเมืองรอบๆปราสาทพร้อมสัมผัส
วัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่นกันเถอะ!

https://himekouji.com/
info＠yumeoriyakata.com

10 ประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรม ฮ า ร ิ ม ะ

8 ประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรม โกเบและฮันชิน

หากจะพูดถึงสัญลักษณ์ของวัฒนธรรม
ญี่ปุ่นที่ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติตื่น
เต้นก็ต้องเป็นกิจกรรมสวมชุดกิโมโน 
！เป็นทัวร์เสริมที่ท่านจะสามารถได้รับ
ประสบการณ์สวมชุดกิโมโนจากที่เรา
เคยเห็นผ่านจาจากทั้งละคร และ
ภาพยนตร์ต่างๆ !

11 ประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรม ฮ า ร ิ ม ะ

ไกด์มืออาชีพที่มีใบรับรองล่ามมัคคุเทศก์ของ
ญี่ปุ่นจะพาคุณไปเที่ยวชมปราสาทฮิเมจิและ
เมืองรอบปราสาท! คุณสามารถเดินชมเมือง
พร้อมไกด์และฟังเรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์
ของท้องถิ่นได้อีกด้วย อีกทั้งจุดเริ่มต้นยัง
สามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางได้ตามคำขอ!

https://denpakudo.jp/kansaidiscovertours/
info@denpakudo.jp

ทัวร์สนามเบสบอลฮันชินโคชิเอ็ง

5 ประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรม โกเบและฮันชิน

สนามแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1924 เพื่อใช้ในการแข่งขันชิง
ชนะเลิศเบสบอลมัธยมต้นระดับประเทศ และเป็นสนาม
เบสบอลอเนกประสงค์ขนาดใหญ่แห่งแรกของญี่ปุ่น คุณจะ
ได้ฟังเรื่องราวต่างๆจากไกด์ทัวร์ ไปพร้อมๆกับการเยี่ยมชม
สนามโคชิเอ็งอันเป็น 
“สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งวงการเบสบอลญี่ปุ่น” อันน่าประทับใจ

แนวคิดแบบโมเดิร์นฮันชินคัง (Hanshinkan Modernism) หมายถึง
ผลงานศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่ได้รับอิทธิพลจาก
วัฒนธรรมตะวันตกซึ่งถือกำเนิดขึ้นในย่าน “ฮันชินคัง” ซึ่งเป็นพื้นที่
เชื่อมต่อระหว่างโอซาก้าและโกเบในช่วงปี ค.ศ. 1900-1930
งานสถาปัตยกรรมซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่ได้รับอิทธิพลจากกระแสแนวคิดนี้ 
ได้ผสมผสานดีไซน์ความงามแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นและความโมเดิร์น
แบบตะวันตกได้อย่างกลมกลืนและมีสไตล์ที่โดดเด่น
ทัวร์นี้จะพาชมสถาปัตยกรรมแบบโมเดิร์นที่ยังคงเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์
แม้ในปัจจุบัน โดยเราจะพาท่านไปที่ “บ้านพักรับรองโยโดโค 
(อดีตบ้านตระกูลยามามูระ)” ซึ่งถือเป็นหนึ่งใน 
“สามปรมาจารย์แห่งงานสถาปัตยกรรมโมเดิร์น”

ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมท่ีสำคัญของชาติ บ้านพักรับรอง
โยโดโค ออกแบบโดย ดีไซเนอร์ แฟรงค์ ลอยด์ ไลท์

เที่ยวชมงานสถาปัตยกรรมแบบโมเดิร์น
ในย่านฮันชินคังและสนามเบสบอลฮัน
ชินโคชิเอ็ง

เวลาที่ใช้ : ประมาณ 8 ชม.
ช่วงที่จัดกิจกรรม : วันพุธและวันเสาร์
สถานที่นัดพบ : ละแวกโกเบซันโนะมิยะ （จุดนัดพบสามารถติดต่อเพื่อ
ทำการนัดได้ด้วยตนเอง）
ติดต่อสอบถาม : บริษัท ชินคิบัส จำกัด สาขาฮิเมจิ

เวลาที่ใช้ : 4 ชม.
สถานที่นัดพบ : ยูเมโอริยาคาตะ (Yumeoriyakata)
อาคารฮิเมโคจิชิราซากิโด 68 ฮงมาจิ อำเภอฮิเมจิ จังหวัด
เฮียวโกะ
ติดต่อสอบถาม : บริษัท ซังเคียวเมนเทค ยูเมโอริยาคาตะ

เวลาที่ใช้ : เริ่มต้น 2.5 ชม.
- (เปลี่ยนแปลงตามเส้นทาง)
สถานที่นัดพบ : สถานี JR ฮิเมจิ ฯลฯ
 (โปรดติดต่อสอบถาม)
ติดต่อสอบถาม : Himeji Convention 
Support (NPO)

8 9ประว ัต ิศาสตร ์และว ัฒนธรรมประว ัต ิศาสตร ์และว ัฒนธรรม





โกเบเป็นท่าเรือสำหรับการค้าระหว่างประเทศ
ที่ขึ้นชื่อของญี่ปุ่น คุณจะได้ล่องเรือบริเวณท่า
เรือโกเบอันเต็มไปด้วยกลิ่นอายต่างแดนซึ่งเคย
รุ่งเรืองในฐานะเขตที่พักอาศัยของชาวต่าง
ชาติ และยังมีการแนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับ
ประวัติอันยาวนานของท่าเรือโกเบและสภาพใน
ปัจจุบันผ่านหน้าจอภายในเรือด้วย
 

 “ฟุกิโมโดชิ” เป็นของเล่นโบราณที่ทุกคนในญี่ปุ่น
รู้จัก　เป็นของเล่นที่พอคาบไว้ในปากและเป่า มัน
ก็จะยืดยาวออกไปอย่างรวดเร็วและม้วนกลับมา
ญี่ปุ่นยังเรียกกันอีกอย่างว่า “ปิโระปิโระ” หรือ 
“ปีเฮียระ” แต่ต่างประเทศจะเรียกกันว่า “Party 
horn” หรือ “Blowouts” และใช้กันในงานเลี้ยงวัน
เกิดหรืองานเลี้ยงคริสต์มาส ฯลฯ
นอกจากชมนิทรรศการ “ฟุกิโมโดชิ” และเยี่ยมชม
สถานที่ทำงานและเล่น “ฟุกิโมโดชิ” พิเศษกว่า 
10 ชนิดแล้ว อย่าลืมมาลองใช้วัสดุที่มีลวดลายสีสัน
ต่างๆ ประดิษฐ์ “ฟุกิโมโดชิ” ในแบบของตนเองกัน
นะ

เที่ยวชมหลังเวที
เยี่ยมชมบริเวณหลังเวทีที่ปกติไม่สามารถเข้าไปชมได้ !
เวลาที่ใช้ : 1.5 ชม. (11.10 - 12.40 น., 15.00 - 16.30 น.)
สถานที่นัดพบ : โรงละครหุ่นเชิดอาวาจิ
1528-1 โค ฟุกุระ อำเภอมินามิอาวาจิ จังหวัดเฮียวโกะ 656-0501
ติดต่อสอบถาม : โรงละครหุ่นเชิดอาวาจิ

https://awajiningyoza.com/
awajiningyo@gmail.com

https://www.parchez.co.jp
parchez@parchez.co.jp

ได้ทดลองเชิดหุ่นของจริงที่ใช้ 3 คนเชิดภายใต้การสอนของ
นักเชิดหุ่น และทดลองเป็นนักแสดงที่ได้พูดหนึ่งวรรคเพื่อ
บอกเล่าแสดงอารมณ์ รวมทั้งทดลองเล่นชามิเซ็น ซึ่งเป็น 
“สามองค์ประกอบของละครหุ่นเชิดโจรุริ” โดยถ่ายรูประหว่าง
ทำกิจกรรมได้ด้วย!

หุ่นที่เชิดโดยคน 3 คนมีทักษะ
การแสดงที่เหนือกว่านักแสดง
ที่เป็นคน!

เที่ยวชมหลังเวที

เยี่ยมชมบริเวณหลังเวทีที่ปกติไม่สามารถ

เข้าไปชมได้ !

หลังชมการแสดงคุณจะได้เข้าไปทัวร์หลังเวที!

เมื่อยุคปี 1960 มีการส่ง “ฟุกิโมโดชิ” ของ
ญี่ปุ่นไปทั่วโลก เช่น อเมริกา แคนาดา 
ยุโรป รัสเซีย และบราซิลเพราะมีคุณภาพ
ดี ปัจจุบัน "ฟุกิโมโดชิ" ได้รับการยอมรับใน
เรื่องผลลัพธ์สำหรับการฝึกต่างๆ และยัง
ไม่ได้เป็นเพียงของเล่นไว้ให้สนุก
เพลิดเพลินเท่านั้น เพราะยังใช้กันอย่าง
แพร่หลายในทางการแพทย์ การดูแลผู้สูง
อายุ และความสวยความงามด้วย

ฟุกิโมโดชิ

การแสดงโจรุริหุ่นเชิดอาวาจิเป็นละครหุ่นที่พัฒนามาจากการแสดง
เพื่อบูชาเทพเจ้า และเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมสำคัญที่หยั่งรากลึกอยู่ใน
เกาะอาวาจิโดยมีประวัติยาวนานกว่า 500 ปี การควบคุมหุ่นเชิด 1 ตัว
ใช้คน 3 คน ละครที่แสดงประกอบเสียงดนตรีอันสง่างามนับได้ว่าเป็น
ศิลปะการแสดงบนเวทีที่น่าภาคภูมิใจของญี่ปุ่นซึ่งได้รับการสืบทอดมา
หลายรุ่น หุ่นเชิดที่ถ่ายทอดบทละครของคนที่เปี่ยมไปด้วยอารมณ์ออก
มาได้อย่างสมจริงยิ่งกว่าคนนั้นจะนำพาผู้ชมเข้าสู่โลกแห่งความฝัน

18 ประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรม ทาจมิะ

19 ประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรม ทาจมิะ 22 ธรรมชาตแิละท วิทศัน์ ทาจมิะ

21 ธรรมชาตแิละท วิทศัน์ ทาจมิะ

23 ธรรมชาตแิละท วิทศัน์ โกเบและฮ นัช นิ

https://www.fukimodosi.org/
office@fukimodosi.org

เวลาที่ใช้ : 60 นาที
สถานที่นัดพบ : ฟุกิโมโดชิโนะซาโตะ
333-1 โคอุจิ อำเภออาวาจิ จังหวัดเฮียวโกะ

ติดต่อสอบถาม : บริษัทฟุกิโมโดชิโนะซาโตะ

กิจกรรมทำธูปหอมที่มีประวัติยาวนานอยู่ในเกาะอาวาจิ 
เกาะอาวาจิได้ชื่อว่าเป็นแหล่งกำเนิดไม้หอมที่เก่าแก่ที่สุด
ในญี่ปุ่น และมีประวัติยาวนานด้านธูปหอมที่ลึกซึ้ง การ
ทำธูปหอมเป็นกิจกรรมในท้องถิ่นที่รุ่งเรืองมาตั้งแต่ราว 
170 ปีก่อน ปัจจุบันที่นี่ก็ยังคงภาคภูมิใจในปริมาณการ
ผลิตที่มากเป็นอันดับหนึ่งของญี่ปุ่น ในกิจกรรมนี้คุณจะ
ได้ชมวิดีโอการทำธูปหอม ไม้หอมที่เป็นวัตถุดิบ และ
เครื่องจักรที่ใช้งานจริง หลังจากนั้นจะได้เรียนรู้จากการ
ฟังการเล่าเรื่องจากละครหุ่นกระดาษแฮนด์เมดเกี่ยวกับ
ประวัติของธูปหอมในเกาะอาวาจิ สุดท้ายคือกิจกรรม
ทดลองทำธูปหอมด้วยตนเอง กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่
มีโอกาสผิดพลาดน้อยและทำเสร็จได้ในเวลาอันสั้น เพื่อ
ให้คุณได้สนุกกับงานทำมือตามแบบฉบับของตำบลที่เป็น
อันดับหนึ่งเรื่องธูปหอมของญี่ปุ่น

20 ประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรม ทาจมิะ

กิจกรรมทำธูปหอมแฮนด์เมดที่ “เกาะอาวาจิ” 
แหล่งผลิตธูปอันดับ 1 ของญี่ปุ่น

เรียนรู้เรื่องมหาธรณีพิบัติภัยฮันชิน อาวาจิ ในความ
ทรงจำเมื่อวันที่ 17 มกราคม 1995

อาคารทำกิจกรรมหนึ่งเดียวในโลกที่จะให้คุณประดิษฐ์
และเล่นของเล่นโบราณของญี่ปุ่น “ฟุกิโมโดชิ”

สถานที่เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับธูป
หอมตามธีม ที่นี่ปลูกสมุนไพรไว้มาก
ถึงราว 100 ชนิด มีพร้อมทั้งเรือน
กระจกและสวนขนาดใหญ่ อย่าลืมมา
ลองทำธูปหอมออริจินัลในแบบของ
ตัวเองที่นี่กันให้ได้

พาร์เชซ์คาโอริโนะยากาตะ 
(Parchez House of Scents)

“KATARIBE (คาตาริเบะ)” 
การเล่าเรื่องราวภัยพิบัติ

เวลาที่ใช้ : 60 นาที
สถานที่นัดพบ : พาร์เชซ์คาโอริโนะยากาตะ
3025-1 โอซากิ อำเภออาวาจิ จังหวัดเฮียวโกะ

ติดต่อสอบถาม : พาร์เชซ์คาโอริโนะยากาตะ

พิพิธภัณฑ์ที่เก็บรักษารอยเลื่อนโนจิมะคือธีมพาร์กที่เก็บ
รักษารอยเลื่อนของจริงที่ปรากฏขึ้นในตอนที่เกิดมหาธรณี
พิบัติภัยฮันชิน อาวาจิเมื่อวันที่ 17 มกราคม 1995 พิพิธภัณฑ์
ที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับภัยธรรมชาติเป็นสิ่งที่หาได้ยากในโลก
และมีอยู่เพียงราว 10 แห่งเท่านั้น ในอาคารมีเมมโมเรียลเฮา
ส์ที่ทนต่อแรงสั่นสะเทือนรุนแรงได้และ “กำแพงโกเบ” ที่
ทนทานผ่านมาได้ทั้งการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ในโกเบ (ปี 
1945) และมหาธรณีพิบัติภัยฮันชิน อาวาจิ รวมทั้งมีอาคารที่
คุณจะได้สัมผัสประสบการณ์ความสั่นสะเทือนของแผ่นดิน
ไหว ธีมพาร์กแห่งนี้จะทำให้คุณได้รู้ถึงความน่าเกรงขามของ
ภัยธรรมชาติผ่านการชม และสร้างจิตสำนึกเรื่องการป้องกันภัย
ที่จะต้องถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นหลังผ่านบทเรียนเหล่านี้

วลาที่ใช้ : 60 นาที
สถานที่นัดพบ : อาคารอุสุชิโอะโดมนานะอิโระคัง
1528-4 ฟุกุระ โค อำเภอมินามิอาวาจิ จังหวัดเฮียวโกะ
ติดต่อสอบถาม : บริษัท จอยพอร์ตมินามิอาวาจิ จำกัด

http://www.uzu-shio.com/
narumi@castle.ocn.ne.jp

http://www.nojima-danso.co.jp/
info@nojima-danso.co.jp

https://kobebayc.co.jp/
kobebayc@ryobi-holdings.jp

น้ำวนขนาดใหญ่นั้น สามารถพบเห็นได้แค่บางพื้นที่บนโลก
เท่านั้น จากข้อมูลที่บันทึกไว้ในปัจจุบัน มีการพบน้ำวน
ขนาดใหญ่ในพื้นที่อื่นๆอีก เช่น ทางตอนเหนือของประเทศ
นอร์เวย์ ทางชายฝั่งด้านตะวันออกของประเทศแคนาดา ใน
ประเทศอังกฤษและสก๊อตแลนด์ เป็นต้น
ปัจจุบันประเทศญี่ปุ่นได้ร่วมมือกับประเทศนอร์เวย์เพื่อยื่น
เรื่องให้น้ำวนนารุโตะ และน้ำวนขนาดใหญ่ในประเทศ
นอร์เวย์ขึ้นทะเบียนขอรับเป็นมรดกทางธรรมชาติของโลก

น้ำวนขนาดใหญ่หายาก

ท่าเรือดำน้ำ
นอกจากทาวเวอร์เครนสีแดงขนาด
ใหญ่กับเรือลากจูงซึ่งเป็นสัญลักษณ์
ของท่าเรือโกเบ  ท่านยังสามารถมอง
เห็นเรือดำน้ำที่จอดอยู่บริเวณท่าเรือ  
และสะพานอากาชิไคเกียว สนามบิน
โกเบ รวมถึงทิวทัศน์จากทะเลของ
อาคารบ้านเรือนเมืองโกเบอีกด้วย

สิ่งที่ผู้ประสบภัยและพื้นที่ประสบภัยไม่
ต้องการให้เกิดขึ้นอีก ชีวิตและความสูญเสีย
ที่ไม่อาจมีสิ่งใดมาทดแทนได้คือสิ่งที่ไม่มีใคร
ต้องการให้เกิดขึ้นอย่างสูญเปล่า เรื่องราวที่ผู้
รอดชีวิตรู้สึกว่ามีหน้าที่ต้องถ่ายทอดสู่คนรุ่น
หลัง “KATARIBE” หรือการเล่าเรื่องราวด้วย
ความรู้สึกเหล่านี้ซึ่งจะมีจัดขึ้นทุกวันอังคาร
ที่เมมโมเรียลเฮาส์

จากกระแสน้ำเชี่ยวกรากใน “ช่องแคบนารุโตะ” ที่อยู่ระหว่างเกาะอาวา
จิและอำเภอนารุโตะนั้น ก่อให้เกิด น้ำวน ขนาดใหญ่ที่เรียกว่า 
“น้ำวนนารุโตะ” ที่ถือเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่สิ่ง
หนึ่ง น้ำวนนารุโตะนี้จะเกิดขึ้นในบริเวณที่ต่างกันตามช่วงเวลาของน้ำ
ขึ้นและลง กล่าวคือในช่วงเวลาน้ำขึ้นจะเกิดปรากฏการณ์น้ำวนในทะเล
ทางฝั่งเซโตะไน ส่วนช่วงน้ำลงนั้นจะเกิดทางฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก 
น้ำวนนารุโตะถือเป็นน้ำวนขนาดใหญ่ซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่ที่สุด
ถึง 30 เมตรและกล่าวกันว่าเป็นน้ำวนที่ใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากเรือ
อุสุชิโอะครูซจะพาท่านไปชมยังจุดที่เกิดน้ำวนและให้ท่านได้มีโอกาสชม
น้ำวนอย่างใกล้ชิดแล้ว ไกด์ของเราก็จะอธิบายกระบวนการเกิดน้ำวน
ทางธรรมชาติและสภาพแวดล้อมในบริเวณดังกล่าวอีกด้วย

เวลาที่ใช้ : 1 - 2 ชม.
สถานที่นัดพบ : พิพิธภัณฑ์ที่เก็บรักษารอยเลื่อนโนจิมะ
177  โอคุระ อำเภออาวาจิ จังหวัดเฮียวโกะ

ติดต่อสอบถาม : สวนสาธารณะรำลึกภัยพิบัติโฮะคุดัน

“โกเบ” หนึ่งในเมืองท่าที่โดดเด่นของญี่ปุ่น ตระเวนชม
เมืองด้วยเรือนำเที่ยวด้วยธีม  ～ประวัติศาสตร์และปัจจุบัน～

สัมผัสหุ่นเชิด นักแสดง ชามิเซ็นและ “ชมการแสดงโจรุริหุ่นเชิดอาวาจิ” ที่มี
ประวัติยาวนานถึง 500 ปี

สัมผัสปรากฏการณ์ธรรมชาติ “น้ำวน” 
และ “ล่องเรืออุสุชิโอะครูซ” ศึกษาเส้น
ทางธรรมชาติ

ระยะเวลารวมในการท่องเที่ยว : 45 นาที
สถานที่นัดพบ : คาโมเมเรีย (Kamomeria) 
อาคารผู้โดยสารกลางนากาทตเต
7-1 ตำบลฮาโตบะ เขตจูโอ อำเภอโกเบ 
จังหวัดเฮียวโกะ
ติดต่อสอบถาม : บริษัท Kobe Bay Cruise

12 13ธรรมชาต ิและท ิวท ัศน ์ประว ัต ิศาสตร ์และว ัฒนธรรม



สัมผัสประสบการณ์การทำการเกษตรและทานอาหารกลาง
วันแบบโอบันไซในบ้านโบราณอายุถึงกว่า 150 ปี

สัมผัสประสบการณ์ในทัมบะ เก็บผักสดใหม่ เดินเล่น
อย่างผ่อนคลายในหุบเขา

ทัวร์ชมทิวทัศน์สวยอันดับหนึ่งในทัมบะและสมบัติลับที่ยัง
ไม่เป็นที่รู้จัก

25 ธรรมชาตแิละท วิทศัน์ อาวาจ ิ

เวลาที่ใช้ : 5 ชม.
ช่วงที่จัดกิจกรรม : เมษายน - ตุลาคม
สถานที่นัดพบ : สถานี JR คิโนซากิอนเซ็น
283 อิมะทซึ ตำบลคิโนซากิ อำเภอโทโยโอกะ จังหวัดเฮียวโกะ  
ติดต่อสอบถาม : นวัตกรรมการท่องเที่ยวโทโยโอกะ
https://visitkinosaki.com/tour-packages/
info@visitkinosaki.com

“คฤหาสน์ฮิกาชิฟุจิตะ” ของพ่อค้าขายส่งสินค้าได้
สร้างเมื่อปี 1783 ในโมโรโยเสะซึ่งหันไปทาง
ทะเลญี่ปุ่น และเคยเป็นจุดแวะเข้าท่าของเรือ
บรรทุกสินค้าคิตะมาเอะบุเนะอันเป็นมรดกของ
ญี่ปุ่น สองสามีภรรยาเจ้าของได้ลงมือปรับปรุงให้เป็น
เกสต์เฮาส์และสถานที่อเนกประสงค์โดยหลอมรวม
สถาปัตยกรรมญี่ปุ่นและวัฒนธรรมของยุโรป และ
ให้ศูนย์กลางเป็นเกสต์เฮาส์ฮิกาชิฟุจิตะที่ได้การ
รับรองให้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมด้าน
โครงสร้างที่เป็นมรดกของญี่ปุ่น แล้วไปเต็มอิ่มกับ
ประสบการณ์วัฒนธรรมญี่ปุ่น เช่น การจัดดอกไม้
แบบญี่ปุ่นหรือธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ของอุทยาน
ธรณีโลก ซันอินไคกัง

เป็นชื่อเรียกกลุ่มเรือบรรทุกสินค้าที่เดิน
เรือและซื้อขายสินค้าไปทั่วทะเลญี่ปุ่น
อย่างโอซาก้าและฮอกไกโดตั้งแต่ช่วงปี 
1850 ถึง 1900 และไม่ใช่บรรทุกสินค้า
เพียงอย่างเดียวแต่ยังทำการค้าขาย
ระหว่างเดินเรือด้วย

คิตะมาเอะบุเนะ

โอบันไซคืออาหารในครัวเรือน
ที่ทานกันในครอบครัวทั่วไป 
เจ้าของร้านซึ่งเคยเดินทางไปมา
ทั่วโลกต้องการให้ผู้คนได้สัมผัส
เสน่ห์แบบพื้นบ้าน จึงนำเสนอ 
“โอบันไซ” ที่เลือกใช้วัตถุดิบ
อย่างดีตามฤดูกาล

คือหุบเขาที่มีลำธารใสสะอาดไหลลัด
เลาะไประหว่างก้อนหินขนาดยักษ์และ
มีรูปทรงประหลาดตาในป่าลึก 
ทิวทัศน์งดงามของที่นี่จะสวยต่างกันไป
ในสี่ฤดู และเป็นสถานที่ที่ท่านจะได้
รู้สึกผ่อนคลาย และสัมผัสประการณ์
การอาบน้ำตกอิออนลบ

ฮิกาโอคุเคโคคุ

โอบันไซ OBANZAI

สร้างโดยนักบวชเกียวกิในสมัย
นาระ และว่ากันว่าเป็นหนึ่งใน
วัดที่เก่าแก่ที่สุดในพื้นที่ทัมบะ 
รวมทั้งพระพุทธรูปมากกว่า 80 
องค์จากยุคเฮอันและคามาคุระ
ที่เป็นสมบัติครอบครองของที่
นี่ก็น่าทึ่งมาก

วัดทัตชินจิ

26 ธรรมชาตแิละท วิทศัน์ อาวาจ ิ

https://www.higashifujita.jp/
higashifujitatei@gmail.com

เรียนรู้การปลูกข้าวญี่ปุ่นปลอดสารพิษแบบออร์แกนิกด้วยเป็ด
ไอกาโมะ และเรียนรู้การพัฒนาแบบยั่งยื่น หรือที่เรียกว่า 
SDGs 　ในทัวร์นี้คุณจะได้วิเคราะห์และพิจารณาความ
สามารถของตนเอง และได้สัมผัสวัฒนธรรมการทำงานแบบ
มัลติ-ฟังชั่นแบบการสร้างกล่อง วิธีการคิดแบบชินโตที่ได้ใส่
ไว้ในวิธีการสร้างกล่องแบบญี่ปุ่น หลังจากนั้นให้ท่านได้เต็ม
อิ่มกับเนื้อเป็ดออร์แกนิกแสนอร่อย อาหารจากทะเลญี่ปุ่น
และข้าวปั้นจากข้าวในทุ่งนาที่เลี้ยงเป็ดไอกาโมะจนเต็มอิ่ม

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(SDGs) นี้ได้ถูกนำมาใช้เพื่อสร้าง
แผนการพัฒนาในช่วงตลอด 15 ปีนับ
จากการปรึกษาหารือและการตกลง
ระดับชาติเมื่อเดือนกันยายนปี พ.ศ. 
2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหา
ความยากจน เพื่อดูแลรักษาสิ่ง
แวดล้อมโลก และเพื่อให้มนุษย์และ
ธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและ
อุดมสมบูรณ์ ซึ่งได้ถูกกำหนดไว้
ทั้งหมด 17 เป้าหมายและกว่าอีก 169 
เกณฑ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

SDGs คืออะไร

https://www.organic-farm.co.jp
info@organic-farm.co.jp

ตำบลโยคาวะ อำเภอมิกิมีชื่อเสียงในเรื่องการผลิตข้าว 
“ยามาดะนิชิกิ” ซึ่งเป็นข้าวสำหรับผลิตเหล้าสาเกอันดับ 1 
ของญี่ปุ่นทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ ที่นี่ยังมีร้านอาหาร
ที่ดัดแปลงมาจากบ้านโบราณอายุกว่า 150 ปี โดยเสื่อทาทา
มิภายในร้านใช้เสื่อของ “โทดะโซโชคุ” ทั้งหมด ซึ่งเป็นเสื่อ
ทาทามิที่มีความประณีตด้านคุณภาพซึ่งมีการผลิตอยู่ใน
ตำบลโยคาวะและเป็นผลงานชั้นยอดของช่างฝีมือที่สั่งสม
เทคนิคมานานเกือบ 100 ปี ดังนั้นห้ามพลาดที่จะไปชิม
อาหารกลางวันแบบโอบันไซในสถานที่ที่ชวนให้นึกถึงอดีต 
และไปสัมผัสประสบการณ์เก็บผักเพื่อให้ได้รู้จักกับแง่มุมอัน
งดงามที่มีมาแต่โบราณของญี่ปุ่นกันให้ได้

24 ธรรมชาตแิละท วิทศัน์ อาวาจ ิ 27 ธรรมชาตแิละท วิทศัน์ ฮาร มิะ

https://wawawa-yokawa.com/
masaki7732@gmail.com

เวลาที่ใช้ : 2.5 ชม.
สถานที่นัดพบ : ร้านวาวาวะ ชุนไซโดโคโระ
153 ฟุรุอิจิ ตำบลโยคาวะ อำเภอมิกิ จังหวัดเฮียวโกะ
ติดต่อสอบถาม : ร้านวาวาวะ (Wawawa) ชุนไซโดโคโระ

สัมผัสประสบการณ์งานเกษตร (เก็บผัก) ร่วมกับ
เกษตรกรที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านทาริ ตำบลคาสึกะ 
อำเภอทัมบะ จากนั้นทานอาหารโฮมเมดปรุงจากผัก
ออร์แกนิกที่เก็บมาด้วยฝีมือแม่บ้านเกษตรกร ก่อน
จะไปเพลิดเพลินกับการพบปะผู้คนในหมุ่บ้าน 
เช่น เดินเล่นในหุบเขาแสนสวยอย่าง 
“ฮิกาโอคุเคโคคุ” ที่คนท้องถิ่นแนะนำ โดยการเดิน
ทางด้วยรถแท็กซี่ส่วนตัว รวมเวลาในการทัวร์
ทั้งหมด 4 ชม.

(*ทิวทัศน์ในยามเช้าจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในวันนั้นๆ 
*ที่พักอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์)

28 ธรรมชาตแิละท วิทศัน์ ทมับะ

https://www.inaka-experiences.com/
info@inaka-experience.com

ราคา : 12,000 เยน
เวลาที่ใช้ : 4 ชม. 
สถานที่นัดพบ : สถานี JR ไคบาระ
1172-1 ไคบาระ ตำบลไคบาระ อำเภอทัมบะ จังหวัดเฮียวโกะ
ติดต่อสอบถาม : Beans DMC LLC

นี่คือแพ็กเกจการเข้าพักที่คุณจะสามารถสัมผัสกับการ
พบปะกับผู้คน ทัศนียภาพอันงดงามในยามเช้าตรู่ และ
สมบัติที่ซ่อนอยู่ของโอคุทัมบะ และปราสาทคุโรอิที่คุณ
สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของพระอาทิตย์ขึ้นแสนงดงาม
ได้นี้ก็เป็นที่รู้จักกันในฐานะปราสาทอันแข็งแกร่งซึ่งป้องกัน
การบุกโจมตีของอาเคจิ มิตสึฮิเดะได้หลายต่อหลายครั้งใน
ช่วงยุคเซ็นโกคุ
คุณสามารถชมสมบัติที่ซ่อนอยู่ในวัดทัตชินจิ หรือเรียกอีก
ชื่อว่า "โชโซอินแห่งทัมบะ" ได้

29 ธรรมชาตแิละท วิทศัน์ ทมับะ

https://www.inaka-experiences.com/
info@inaka-experience.com

เวลาที่ใช้ : 2 วัน 1 คืน　สถานที่นัดพบ : สถานี JR ไคบาระ
1172-1 ไคบาระ ตำบลไคบาระ อำเภอทัมบะ จังหวัดเฮียวโกะ
ติดต่อสอบถาม : Beans DMC LLC

เมืองที่นกกระสาขาวบินได้อย่างสบายๆ
เมืองโทโยโอกะได้ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมจน
ทำให้นกกระสาขาวเคยสูญพันธุ์ไปแล้วครั้งหนึ่งกลับคืนสู่
ป่าได้ ทัวร์แนะนำที่จะให้ท่านมาพบนกกระสาขาวที่เชื่อกัน
ว่า “จะนำความสุขมาให้ผู้ที่ได้พบ”

นกกระสาขาวได้เคยหายไปจากท้องฟ้าของญี่ปุ่นเมื่อนานมาแล้ว โดย
มีอำเภอโทโยโอกะเป็นแหล่งอาศัยสุดท้าย ทัวร์นี้เป็นทัวร์ที่จะให้คุณ
ได้เรียนรู้วิธีการรักษาระบบนิเวศเพื่อฟื้นฟูและรักษาพันธุ์นกกระสา
ขาว ทั้งได้เรียนรู้การให้คำมั่นสัญญาว่าจะแก้ปัญหาการสูญพันธุ์ที่
สามารถแก้ปัญหาได้จริง เยี่ยมชมจุดทำการเกษตรเพื่ออนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์และเหมาะสมต่อการรักษาพันธุ์ ทั้งยังได้ลิ้ม
รสข้าวและผักออร์แกนิกจากทุ่งนาที่ถูกสร้างระบบนิเวศให้เหมาะสม
ต่อการรักษาพันธุ์ของนกกระสาขาว

ทัวร์เที่ยวชมศูนย์การฟื้นฟูและเพาะ
พันธุ์นกกระสาขาว 
(พร้อมมื้ออาหารกลางวันเป็นข้าวออร์แก
นิกจากทุ่งนาที่เลี้ยงนกกระสาขาว)

เรียนรู้ SDGs ผ่านการปลูกข้าวด้วยเป็ดไอกาโมะ 
(พร้อมอาหารกลางวันเป็นบาร์บีคิว) 

พักระยะยาวในบ้านญี่ปุ่นโบราณและสัมผัสธรรมชาติ
กับวัฒนธรรมดั้งเดิม!

14 ธรรมชาต ิและท ิวท ัศน ์ 15ธรรมชาต ิและท ิวท ัศน ์

เวลาที่ใช้ : 8 ชม.
ช่วงที่จัดกิจกรรม : วันอาทิตย์ - วันอังคาร (มิถุนายน - สิงหาคม)
สถานที่นัดพบ : สถานี JR ฮามาซากะ
2330-1  ฮามาซากะ อาซะ ฮิกาชิโอกะ ตำบลชินอนเซ็น อำเภอมิ
กาตะ จังหวัดเฮียวโกะ 
ติดต่อสอบถาม : สหกรณ์การเกษตร ไอกาโมะโนะทานิกุจิ เวลาที่ใช้ : เริ่มต้น 1 คืน

ช่วงที่จัดกิจกรรม : มีนาคม - พฤศจิกายน
สถานที่นัดพบ : เกสต์เฮาส์ฮิกาชิฟุจิตะเท
577 โมโรโยเสะ ตำบลชินอนเซ็น อำเภอมิกาตะ จังหวัดเฮียวโกะ

ติดต่อสอบถาม : เกสต์เฮาส์ฮิกาชิฟุจิตะเท



หมู่บ้านเอเบ็ตซัง หมู่บ้านแห่งโชคลาภเพื่อการค้าที่
เจริญรุ่งเรือง ณ เมือง ทาการาสึกะนิชิทานิโนะซาโตะ

ขี่จักรยานเลียบริมแม่น้ำจิคุสะอันใสสะอาด “นิจิเก็นโนะโมริ (Nijigen no Mori)” 
อนิเมะพาร์กในเกาะอาวาจิ

32 กจิกรรมกฬีา อ า ว า จ ิ

หากได้ลิ้มรสเนื้อวัวทาจิมะทั้ง 41 ส่วน
ซึ่งมีที่นี่แห่งเดียวในโลกเป็นมื้อกลางวัน
แล้ว  คุณจะต้องคิดถึงรสชาติเนื้อวัวทา
จิมะแสนอร่อยนี้ทุกครั้งที่ได้ทานเสต็
กอีกแน่นอน

ไม่มี
s-yasunori@coral.ocn.ne.jp

เรียนรู้ตำนานปาฏิหาริย์ของวัวทาจิมะระหว่างขี่
จักรยานเสือภูเขาจากยอดเขามุ่งหน้าไป “โอจิโระ” 
บ้านเกิดของวัวญี่ปุ่นที่ห้อมล้อมไปด้วยนาขั้นบันได
แสนงดงาม ซึ่งเลี้ยงดูลูกวัว “วัวทาจิมะ” ที่จะกลาย
เป็น “เนื้อวัวโกเบ” แบรนด์ระดับโลก

https://www.njtp.co.jp/15652263569645
info@njtp.co.jp

31 กจิกรรมกฬีา อ า ว า จ ิ

ทัวร์ปั่นจักรยานเที่ยวตามสวนไร่นาอันกว้างใหญ่และกลุ่ม
บ้านพักตากอากาศในป่าไม้ใบกว้างพร้อมกับไกด์นำเที่ยว
ที่รู้จักที่ราบสูงคันนาเบะแบบทะลุปรุโปร่ง รวบรวมวัตถุดิบ
ที่เติบโตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของ
ที่ราบสูงคันนาเบะในระหว่างปั่นจักรยาน และเก็บผักตาม
ฤดูกาลในสวนเกษตรแบบออร์แกนิก แล้วนำมาประกอบ
อาหารและรับประทานเป็นมื้อกลางวันทานกลางแจ้ง หลัง
จากทานมื้อกลางวันเสร็จแล้วก็ไปอาบน้ำอิออนลบที่ 
“น้ำตกฮัตตันโนะทาคิ” อันเป็นดั่งที่หลบซ่อนลึกลับ

เพลิดเพลินกับการปั่นจักรยาน ตาม
หาเต้าหู้ออแกนิก ผักที่ปลูกด้วยน้ำ
ใสสะอาดและผืนดินที่อุดม
สมบูรณ์ในท้องถิ่น!
มื้อกลางวันบนที่ราบสูงจะใช้วัตถุดิบ
ที่เก็บมาระหว่างปั่นจักรยานทำเป็น
สลัดสำหรับอาหารกลางวันที่ดีต่อ
สุขภาพซึ่งใช้ผักออร์แกนิกกับ
วัตถุดิบในท้องถิ่น

ปั่นจักรยานเที่ยวที่ราบสูง 
ตามหาวัตถุดิบท้องถิ่น

ปั่นจักรยานเที่ยวที่ราบสูงเพื่อสัมผัสสายลม (พร้อมอา
หารออร์แกนิกเป็นมื้อกลางวัน)

หากได้ลิ้มรสเนื้อวัวทา
จิมะ 41 

ไขความลับความอร่อย
ของเนื้อวัวโกเบ!

https://visitkinosaki.com/tour-packages/
info@visitkinosaki.com

เวลาที่ใช้ : ประมาณ 4.5 ชม.
ช่วงที่จัดกิจกรรม : เมษายน - พฤศจิกายน
สถานที่นัดพบ : สถานี JR เอบาระ
13-2 ฮิโอกิ ตำบลฮิดากะ อำเภอโทโยโอกะ จังหวัดเฮียวโกะ
ติดต่อสอบถาม : นวัตกรรมการท่องเที่ยวโทโยโอกะ

คุณจะได้ขี่จักรยานเที่ยวชมธรรมชาติอันอุดม
สมบูรณ์ที่ก่อกำเนิดจาก “แม่น้ำจิคุสะ” อันใสสะอาด
หนึ่งในร้อยแหล่งน้ำชั้นเลิศของญี่ปุ่น รวมทั้งศึกษา
ประวัติศาสตร์และลิ้มลองอาหารอร่อยโดยมีไกด์ท้อง
ถิ่นนำทาง ไกด์จะพาคุณไปบนเส้นทางขี่จักรยานที่มี
สิ่งต่างๆ ให้ได้เพลิดเพลินมากมาย เช่น ทิวทัศน์
งดงามซึ่งเห็นได้เฉพาะในบริเวณนี้ ศาลเจ้า และโรง
กลั่นเหล้าสาเก

33 กจิกรรมกฬีา ฮ า ร ิ ม ะ

30 กจิกรรมกฬีา โกเบและฮันชิน

การเดินเพื่อสุขภาพไม่ได้เป็น
เพียงการเดิน แต่ยังเป็นกิจกรรม
ที่ช่วยกระตุ้นสมองเป็นการฝึก
กล้ามเนื้อและช่วยผ่อนคลายที่จะ
ทำให้สดชื่นทั้งกายและใจ ซึ่งคุณ
อาจจะได้พบกับ “ยาอายุวัฒนะ” 
เพื่อสุขภาพที่นี่ก็เป็นได้

https://www.takacho.net/wellness/
takanomori.kenko@gmail.com

วลาที่ใช้ : 2.5 ชม.　สถานที่นัดพบ :เอเดล ซาซายูริ
363-13 นากาโนะมะ เขตยาจิโยะ ตำบลทากะ 
อำเภอทากะ จังหวัดเฮียวโกะ

ติดต่อสอบถาม : สมาคมสุขภาพป่าแห่งทากะ

การเดินเพื่อสุขภาพคือการเดินด้วยวิธี 
“การบำบัดด้วยสภาพอากาศและภูมิประเทศ” ซึ่งเป็น
วิธีการบำบัดรักษาที่ใช้อยู่ที่คัวร์โอร์ต (Kurort) แหล่งพัก
ฟื้นและการสันทนาการเพื่อสุขภาพในเยอรมนี ที่ตำบล
ทากะมีเส้นทางเดินเฉพาะที่จะผ่านป่าและหมู่บ้านอยู่
ทั้งหมด 18 สาย โดยคุณสามารถไปเดินชมความ
เปลี่ยนแปลงของทั้งสี่ฤดูได้ตลอดทั้งปี ไกด์ที่มีความรู้
เฉพาะทางจะคอยเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติอันอุดม
สมบูรณ์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมให้ท่านฟัง
ระหว่างการเดิน ซึ่งเป็นการเดินแบบสบายๆ ตามจังหวะ
ของตนเองไปบนเส้นทางที่เป็นเนินไม่ชันมากพร้อมกับ
ดูจังหวะการเต้นของชีพจรไปด้วย

35 กจิกรรมกฬีา ฮ า ร ิ ม ะ

นอกจากนี้คุณสามารถเลือกทำ
กิจกรรมทัวร์เสริม เช่น กิจกรรม
ทดลองทำเครื่องเคลือบท่ามกลาง
ป่า หรือเที่ยวชมสวนนิชิทานิโนะ
โมริ นอกจากนี้ในละแวกใกล้เคียง
ยังมีบ่อน้ำร้อนทาเคดาโอะอนเซ็น
และทาการาสึกะอนเซ็น เพื่อให้คุณ
ได้สัมผัสความเป็นญี่ปุ่นอย่างเต็ม
ที่อีกด้วย

https://kanko-takarazuka.jp/
kanko0701@yahoo.co.jp

วลาที่ใช้ : 6 ชม.
สถานที่นัดพบ : สถานี JR ทาเคดาโอะ
อิสึริฮะ ทามาเสะ อำเภอทาการาสึกะ จังหวัดเฮียวโกะ

ติดต่อสอบถาม : สมาคมการท่องเที่ยวนานาชาติอำเภอทาการาสึกะ

พื้นที่นิชิทานิที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติตั้งอยู่ทาง
ทิศเหนือของอำเภอทาการาสึกะ ซึ่งอยู่ห่างจากโอซาก้
าหรือโกเบเพียง 40 นาทีในการเดินทาง ที่นี่คุณจะได้
สัมผัสธรรมชาติอันงดงามแห่งหุบเขาและแม่น้ำมุโคกา
วะอันใสสะอาด ที่เรียกได้ว่าเป็น 
“ทัศนียภาพแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น” ตีระฆังนำโชค
ของวัดมันปุกุจิที่จะช่วยให้โชคลาภกับผู้มาเยือน และ
ได้ทดลองทำเครื่องรางแห่งโชคลาภของ “เอเบ็ตซัง” 
เทพเจ้าแห่งความรุ่งเรืองทางการค้าที่เอบิสึชิมาดะ รวม
ไปถึงได้เพลิดเพลินกับเสน่ห์ของย่านนิชิทานิ เช่น ไป
เที่ยวชมสวนเฟิร์นแขวน (ซึริชิโนบุเอ็น) ที่มีเพียง 2 
แห่งในญี่ปุ่น

36 กจิกรรมกฬีา โกเบและฮันชิน

“ก็อตซิลล่า” ที่โด่งดังไปทั่วโลกได้กลายมา
เป็นเครื่องเล่นใหม่แล้ว ก็อตซิลล่าสูงราว 
120 เมตร ใหญ่ที่สุดในโลกบุกมาขึ้นฝั่งที่อา
วาจิชิมะ นี่คือเครื่องเล่นแนวเอ็นเตอร์เทน
ที่จะทำให้คุณได้สัมผัสกับความน่าตื่นตาตื่น
ใจและน่าเกรงขามอย่างสมจริง

“ยุทธการรับมือก็อตซิลล่า”

ซาโคชิในอำเภออาโค อาคารบ้านเรือน
เก่าแก่และรุ่งเรืองจากอุตสาหกรรมเรือ
ขนส่งในสมัยเอโดะ คุณจะได้เดินเล่น
ไปตามทางที่มีอาคารบ้านเรือนเรียงราย
ที่ถูกกำหนดให้เป็นมรดกของญี่ปุ่นใน
ฐานะซาโคชิอุระของท่าจอดเรือคิตะ
มาเอะบุเนะ

อาคารบ้านเรือนแห่งซาโคชิ

TM & ©TOHO CO.,LTD.

34 กจิกรรมกฬีา ทาจมิะ

นิจิเก็นโนะโมริคือธีมพาร์กซึ่งมีพื้นที่กว้างขวางตั้ง
อยู่ภายในสวนอาวาจิชิมะ ที่นี่คุณจะได้สนุกกับ
เครื่องเล่นต่างๆ ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากผลงาน
แอนิเมชันที่โด่งดังของญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็น 
“วิหคเพลิง” ของ อ.โอซามุ เทสึกะ บิดาผู้ให้กำเนิด
แอนิเมชันญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก 
“เครยอนชินจัง” หรือ “NARUTO” ซึ่งล้วนแล้ว
แต่โด่งดังในระดับโลก โดยเครื่องเล่นมีหลาก
หลาย ทั้งแนวปีนป่าย ซิปไลน์ เขาวงกตสามมิติ 
เกมไขปริศนา สามารถสนุกได้เต็มที่ทั้งเด็กและ
ผู้ใหญ่

https://nijigennomori.com/
กรุณาติดต่อผ่านหน้าติดต่อสอบถามทางเว็บไซต์

เวลาที่ใช้ : เริ่มต้น 2 ชม.
สถานที่นัดพบ : นิจิเก็นโนะโมริ
924-1 อิวายะ อำเภออาวาจิ จังหวัดเฮียวโกะ

ติดต่อสอบถาม : บริษัท นิจิเก็นโนะโมริ จำกัด
 (Nijigennomori Inc.)

ถนนสาย “อายุวัฒนะ” การเดินเพื่อสุขภาพ
ที่ป่าแห่งทากะ

http://bicycle-project.com/ 
info@bicycle-project.com

นักปั่นมือใหม่ก็สามารถมามือเปล่าเพื่อขี่
จักรยานได้อย่างสบายใจ! 
เพราะเรามีจักรยานและหมวกกันน็อกให้เช่าเตรียมไว้ให้ท่าน ทั้ง
จักรยานเสือหมอบ จักรยานครอสไบค์ จักรยานเสือภูเขา และ
จักรยานไฟฟ้า

บริเวณโฮกุเซ็ตสึซาโตยามะใกล้กับฮันชินกังและโอซาก้า เป็นบริเวณ
ที่ท่านจะสามารถสนุกสนานเพลิดเพลินกับเส้นทางปั่นจักรยาน ที่มี
ความแตกต่างหลากหลาย เช่น พื้นที่ไร่นาราบเรียบและสันเขาที่มี
ความสูงต่ำ สมาชิกทีมปั่นจักรยานที่เชี่ยวชาญเส้นทางในท้องถิ่นจะนำ
เที่ยวโดยให้ความวางใจและความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่ง เตรียม
ประสบการณ์ต่างๆ ให้เหมาะตามฤดูกาล เช่น เยี่ยมชมพื้นที่คุโรกาวะ
ซาโตยามะ พื้นที่เพาะปลูกบริเวณฐานของภูเขาอันดับหนึ่งของญี่ปุ่น 
สัมผัสประสบการณ์ทำถ่านคิคุซึมิ ที่มีรอยตัดเป็นลายดอกเบญจมาศ 
เยี่ยมชมเขื่อนฮิโตกุระและกิจกรรมทำตะเกียบแบบญี่ปุ่นของตัวเอง
ด้วยไม้ฮิโนกิในท้องถิ่น มื้อกลางวันจะพาท่านไปคาเฟ่หรือร้านอาหาร
ที่เก๋ไก๋ของท้องถิ่น

ทัวร์ปั่นจักรยานโฮกุเซ็ตสึซาโตยามะใน
เฮียวโกะ

เวลาที่ใช้ : 7 ชม.
สถานที่นัดพบ : สถานียามาชิตะหรือสถานีนิตเซจูโอของรถไฟโนเสะ
(สถานียามาชิตะ)1-19 มิโนะ อำเภอคาวานิชิ จังหวัดเฮียวโกะ 
(สถานีนิตเซจูโอ)1-2-2 มัตสึโอได ตำบลอินากาวะ อำเภอคาวาเบะ จังหวัดเฮีย
วโกะ
ติดต่อสอบถาม : BICYCLE PROJECT

เวลาที่ใช้ : ประมาณ 8 ชม.
ช่วงที่จัดกิจกรรม : กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือน
ตุลาคม
สถานที่นัดพบ : สถานี JR โยกะ
100-2 โยกะ ตำบลโยกะ อำเภอยาบุ จังหวัดเฮียวโกะ
ติดต่อสอบถาม : New Japan Travel Planner Co., Ltd.

เวลาที่ใช้ : ประมาณ 5 ชม.
ช่วงที่จัดกิจกรรม : เมษายน - มิถุนายน, 
ตุลาคม - พฤศจิกายน 
สถานที่นัดพบ : หน้าศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวตำบลคามิโกริ
222 เอกิมาเอะ ตำบลคามิโกริ อำเภออาโค จังหวัดเฮียวโกะ
ติดต่อสอบถาม : คณะกรรมการผลักดันการพัฒนาเมืองเขต
โรงเรียนคามิโกริ
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