
Kinosaki Onsen where the cityscape which I lose the 
world of the fairy tale, and was crowded spreads 
through.Old fantastic Japan stays here.

คิโนะซากิ ออนเซ็น
อิสุชิ

ข้อมูลท่องเที่ยวคิโนซากิ

เมืองโตโยโอกะ ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดเกียวโต 
คิโนซากิ ออนเซ็น ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งน้ำาพุร้อน 7 แห่ง และชุดยูกาตะ
อิสุชิ เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีปราสาทโบราณอายุ 300 ปี
คุณจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพและวัฒนธรรมญี่ปุ่นอย่างที่คุณปรารถนาได้ที่นี่



2

มีเมืองน้ำาพุร้อนอยู่ไม่กี่เมืองในญี่ปุ่นที่ยังคงรักษา
ร่องรอยและบรรยากาศดั้งเดิมไว้ได้เหมือนเช่น
คิโนซากิ ที่มีโรงแรมเรียวกังสร้างด้วยไม้และ
ร้านค้าเก่าแก่เรียงรายไปตามริมแม่น้ำาโอตานิ 
ไม่มีโรงแรมหรูทรงสมัยใหม่ให้ขัดสายตา ทำาให้
สามารถรักษาภูมิทัศน์ของเมืองเก่าไว้ได้อย่าง
ดี มีซุ้มสะพานสร้างข้ามลำาน้ำาเชื่อมระหว่างถนน
สองฝั่ง ที่เรียกว่า ไทโกะ บาชิ โดยสร้างขึ้นตั้งแต่
ปีคศ.1926 ซึ่งเป็นจุดถ่ายภาพยอดนิยมของนัก
ท่องเที่ยว ทั้งชาวญี่ปุ่นและต่างชาติ

โรงแรมเรียวกังสไตล์ดั้งเดิม

ที่คิโนซากิ คุณจะพบกับบรรยากาศแบบญี่ปุ่น
ดั้งเดิม และสัมผัสกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นแท้ที่หา
ได้ยากในปัจจุบัน โดยพักโรงแรมสไตล์ญี่ปุ่น
ที่เรียกว่า เรียวกัง และเพลิดเพลินกับอาหาร
เย็นตำารับญี่ปุ่น หรือเดินเที่ยวชมเมืองในชุดยู
กาตะและรองเท้าเกี๊ยะญี่ปุ่น ชมร้านรวงสอง
ข้างทางและน้ำาพุร้อนออนเซ็น ถ้าโชคดีคุณจะ
ได้ดื่มด่ำากับความงามในแต่ละฤดูกาล สัมผัส
ความนุ่มนวลของหิมะที่ปกคลุมเมืองในฤดู
หนาว ตระการตากับใบไม้สีแดงในฤดูใบไม้
ร่วง ความอ่อนช้อยของต้นหลิวริมน้ำาในหน้า
ร้อน และความงดงามของดอกซากุระในช่วง
ใบไม้ผลิ

มิชิลิน กรีนไกด์ เจแปน ได้ให้คะแนน
เมืองคิโนซากิ ออนเซ็นในระดับ2ดาว 
และทัศนียภาพในมุมสูงของ Kinosaki Onsen 
Ropeway ได้คะแนนระดับ1ดาว ในปี2013

เมืองแห่งน้ ำาพุร้อน
“คิโนซากิ เมืองแห่งยูกาตะ

Michelin Green Guide Japon
★★
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เปรียบเมืองคิโนซากิเป็นโรงแรม 
สถานีคือประตูหน้า
ตั้งแต่อดีตมา คิโนซากิได้รองรบันักท่อง
เที่ยวจากทั่วทุกสารทิศ โดยเปรียบได้ว่า 
เมืองทั้งเมืองนั้นคือโรงแรม โรงแรมทั้ง
หลายนั้นเป็นห้องรับแขก มีออนเซ็นเป็น
ห้องอาบน้ำา และถนนต่างๆเป็นทางเดินใน
โรงแรม แขกที่มาพักสามารถเดินไปตาม
ท้องถนนและรู้สึกผ่อนคลายในชุดยูกา
ตะได้ ประหนึ่งว่าท้องถนนนั้นคือทางเดิน
ระหว่างห้องในโรงแรมเลยทีเดียว

การยืมชุดยูกาตะ
โรงแรมเรียวกังแต่ละที่จะมีชุดยูกาตะ
เตรียมไว้สำาหรับแขกที่มาพัก สามารถ
ยืมได้ฟรี โดยพนักงานจะสอนวิธี
การใส่ให้ ส่วนนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้
พักตามโรงแรมนั้น สามารถเช่าชุด
ยูกาตะได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
คิโนซากิ(The Kinosaki Onsen 
Tourist Information Center)
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กล่าวกันว่า 
น ้ำาพุร้อนใน
เมืองคิโนซากิ
ถูกค้นพบใน
สมัยอะซุก
ะ เมื่อนกเงือก
ขาวได้ไปรักษา
อาการบาดเจ็บ
ที่นั่น แต่จาก
ข้อมูลอย่างเป็น

ทางการ เมืองได้ถูกเรียกขานว่า คิโนซากิ 
ออนเซ็นเมื่อสมัยนารา 
ตามตำานานเล่าว่า น ้ำาพุศักดิ์สิทธิ์พวย
พุ่งขึ้นมาหลังจาก โดจิ โชนิน(Dochi 
Shonin) รับคำาพยากรณ์จากเทพประจำา
หมู่บ้าน(Shisho Myojin)และบำาเพ็ญเพียร
ด้วยการสักการะมันดาลาหรือพุทธมณฑล
พระโพธิ์สัตว์ 8องค์เป็นเวลา 1000 ปี
ในสมัยก่อน ผู้คนนิยมมาเยือนน้ำาพุร้อนที่

คิโนซากิ ออนเซ็นเนื่องจากเชื่อกันว่าน ้ำาพุ
ร้อนที่นี่จะช่วยทำาให้มีสุขภาพดี โดยจะมี
ศูนย์รวมจิตใจอยู่ที่วัดออนเซ็นจิ  (Onsenji 
Temple) ซึ่งถือว่าเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของ
ที่นี่ ผู้มาเยือนจะมาสักการะดวงวิญญาณ
ของ โดจิ โชนิน
ก่อน และหลังจากนั้นจะได้รับกระบวยตักน ้ำา
และเรียนรู้มารยามในการเข้าไปใหน ้ำาพุร้อน 
โดยเชื่อกันว่า กระบวยตักน ้ำานั้นคือพระหัตถ์
ของ โดจิ โชนิน
คิโนซากิ ออนเซ็น กลายมาเป็นที่รู้จักอย่าง
กว้างขวางในสมัยเอโดะ โดยนายแพทย์
นามว่า คากาวะ ชูโทคุ ได้เขียนชื่นชมเมือง
คิโนซากิไว้ในหนังสือ ยุคุเซ็น ของเขา ว่า
เป็น สุดยอดเมืองแห่งน้ำาพุร้อนของญี่ปุ่น 
ทำาให้ชื่อคิโนซากิเป็นที่รู้จักทั่วประเทศนับ
จากนั้น และในปีคศ.1909 เมื่อทางรถไฟ
สายซันอินขยายเข้ามาถึง ก็ยิ่งทำาให้คิโน
ซากิ ออนเซ็น็นเป็นที่รู้จักยิ่งขึ้นไปอีก โดย
เฉพาะในหมู่นักเขียนและศิลปินทั้งหลาย 
ซึง่ในจำานวนนั้น ได้มีนักเขียนชื่อดังคนหนึ่ง 
คือ ชิกะ นาโอยะ ได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับ
ช่วงเวลาที่เขาได้มาพำานักที่คิโนซากิ ยิ่ง
ทำาให้ชื่อเสียงของเมืองขจรขจายไปไกล

ประวัติความเป็นมาของเมืองคิโนซากิ ออนเซ็น
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เมืองเกียวโตและฮิเมจิ เป็นเมืองมรดกโลกทั้งสองแห่ง ซึ่งเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวสำาคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุม
โลก เมื่อคุณเยี่ยมชมเมืองมรดกโลกทั้งสองแห่งนี้แล้ว คุณยัง
สามารถเดินทางต่อมายังคิโนซากิได้สะดวกอีกด้วย เราขอเชิญ
คุณมาสัมผัสกับบรรยากาศแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม
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Amano
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2.5 hours

2.5 hours

1.5 hours 2.5 hours

関西国際空港
Kansai 
International Airport

大阪

Osaka神戸
Kobe

มรดกโลก และเส้นทางการท่องเที่ยว คิโนซากิ

ตั๋ว Kansai WIDE Area Pass
สะดวกและคุ้มค่าสำาหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางในญี่ปุ่น คุณสามารถใช้ตั๋วนี้เดินทางในเขตคันไซโดยไม่
จำากัดจำานวนรอบ ภายใน 5 วัน ขึ้นรถไฟได้หลายสายรวมทั้งรถด่วนเจอาร์ และรถไฟชินคันเซ็นสายซันโย 
ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในภูมิภาคนี้ ไม่ว่าจะเป็นคิโนซากิ ออนเซ็น โอคายามะ 
วากายามะ และเขตโกเบ-โอซาก้า-เกียวโต
www.westjr.co.jp/global/en/
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Goshono-yu Mandara-yu

Ichino-yu

Jizo-yu

Kouno-yu

Yanagi-yu

Satono-yu

ที่คิโนซากิ ออนเซ็น จะมีน้ำาพุร้อนเปิ  ดให้บริการอยู่ด้วย
กัน 7 แห่ง เรียกว่า โซโตะ-ยุ แต่ละแห่งจะมีรูปลักษณ์
และสไตล์ ในแบบของตัวเอง นักท่องเที่ยวที่มาพักกับ
โรงแรมเรียวกังที่นี่ จะได้รับตั๋วเข้าโซโตะ-ยุฟรีกี่ครั้ง
ก็ได้ตามต้องการ จนกว่าจะเช็คเอาท์ตอน 10 โมงเช้า 
หากยังไม่เคยเข้าออนเซ็น ขอแนะนำาให้มาเยือนคิโน
ซากิสักครั้งเพื่อสัมผัสกับความรื่นรมย์และผ่อนคลาย
อย่างที่ไม่เคยพบมาก่อน

YUMEPA ยูเมะปะ เป็นตั๋วสำาหรับผู้ที่เข้าพักโรงแรมเรียวกัง 
ที่คิโนะซากิ โดยสามารถใช้ตั๋วนี้เป็นบัตรผ่านเข้าใช้ออนเซ็นทั้ง 
7 แห่งได้ฟรี สำาหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปที่ไม่ได้ค้างคืน 
สามารถซื้อตั๋วแบบหนึ่งวันได้

Highlights

โซโตะ-ยุ
 (น้ำาพุร้อนสาธารณะ)

YUMEPA

คิโนซากิ ออนเซ็น เมืองแห่งชุดยูกาตะ
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ จะได้สัมผัสกับบรรยากาศเก่าแก่ของเมือง และเพลิดเพลินกับการ
สวมใส่ชุดยูกาตะเยี่ยมชมน้ำาพุร้อนแต่ละแห่ง
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ทัศนียภาพที่มองจากยอดเขาไทชิ ได้รับการรับรองจาก 
Michelin Green Guide Japan.

สร้างขึ้นโดย โดจิ โชนินในปีคศ.738และได้รับการขนาน
นามว่า วัดออนเซ็นจิ จากจักรพรรดิ์โชมุ และได้รับการแต่งตั้ง
อย่างเป็นทางการให้เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของคิโนซากิ ตั้งอยู่
ระหว่างทางขึ้นเขาไดชิยามะ โดยจุดชมวิวบนยอดเขาแห่งนี้
ได้รับการโหวตโดย มิชิลิน กรีนไกด์ ให้เป็นสถานที่สวยงาม
ระดับ1ดาว 
การเดินทาง หากขึ้นโดยรถกระเช้า วัดนี้จะอยู่ระหว่างทาง 
โดยลงที่สถานีตรงกลางทางที่จะขึ้นสู่ยอด

วัดออนเซ็นจิ เขาไทชิ

เท่ียวชมความงดงามของคิโนซากิยามค่ำาคืน

ว่ามีความสวยงามระดับหนึ่งดาวเลยทีเดียว

การได้เดินเที่ยวคิโนซากิยามค่ำาคืน จะทำาให้คุณ
ดื่มด่ำากับบรรยากาศที่ผ่อนคลาย น้ำาพุร้อนแต่ละ
แห่งจะเปิดให้บริการจนถึงว่า 23:00น. ร้านรวง
ต่างๆจะเปิดจนถึง 22:00น. คุณสามารถเดิน
เลือกซื้อเลือกชมสินค้าและของฝากได้สบายๆ 
หรือจะนั่งพักตามร้านกาแฟ ผับ บาร์ ที่มีอยู่ทุก
มุมถนน 
คิโนซากิมีสเน่ห์ ในทุกๆฤดู ในฤดูใบไม้ผลิก็
สามารถเดินชมความงามของแสงโคมไฟกระดาษ
ที่ประดับประดาตามต้นซากุระที่ออกดอกสะพรั่ง 
ชมความงดงามของดอกไม้ไฟในฤดูร้อน ชมความ
งามของท้องฟ้ายามราตรีที่ปลอดโปร่งในฤดูใบไม้
ร่วง และความงดงามของทัศนียภาพภายใต้ปุย
หิมะขาวสะอาดในฤดูหนาว

Shateki (Japanese shooting game)
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BUS
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ท่านสามารถเดินทางจากสถานีคิโนะซากิออนเซ็น 
ไปยังโรงแรมต่างได้โดยรถโดยสารที่จัดไว้บริการ ฟรี
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鴻の湯
Kounoｙu Onsen
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busBUS
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Service
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Service
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เมืองอิสุชิ เป็นเมืองที่มีปราสาทเป็นศูนย์กลางความเจริญในสมัยเอโดะ โดยมีตระกูลซามุไร
เป็นผู้ปกครอง และยังมีซุ้มประตูนากายะ หลงเหลือร่องรอยอยู่จนทุกวันนี้ โดยในเขตเมือง
ได้รับการขนานนามว่าเป็น กลุ่มอาคารเก่าแก่ดั้งเดิมที่สมควรอนุรักษ์ ไว้ของญี่ปุ่น

Highlights

เป็นโรงละครเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยเมจิ ที่ยังคงหลงเหลือ
อยู่เพียงแห่งเดียวในเขตคินคิ ซึ่งถือเป็นโรงละครเก่าแก่ที่สุด
ที่สร้างขึ้นและคงอยู่ตั้งแต่สมัยแรกสร้าง ถูกสร้างในปีคศ.
1901 นับเป็นศูนย์รวมทางศิลปวัฒนธรรมในเขตทะจิมะ มี
การแสดงหลายอย่าง เช่น คาบุกิ เคียวเง็น รักคุโกะ ซึ่งยังคง
เปิดการแสดงอยู่จนทุกวันนี้นับตั้งแต่ได้รับการบูรณะในปีคศ.
2008 คุณสามารถเข้าเที่ยวชมโรงละครได้ทั้งหลังเวที ห้อง
แต่งตัวนักแสดง และส่วนอื่นๆ ซึ่งระบบที่ใช้ควบคุมการแสดง
เป็นแบบญี่ปุ่นเก่าแก่ ไม่ว่าจะเป็นเวที ใต้ถุนเวที ทางเดินนัก
แสดง และลิฟโบราณ น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

ปราสาทอิสุชิสร้างขึ้นในปี 1604 ในสมัยเซ็นโคขุ 
โดยซามุไรนามว่า โคอิเดะ ปัจจุบันนี้เหลือแต่ซาก 
โดยสะพานไม้ข้ามคลองได้ถูกสร้างขึ้นใหม่โดย
จำาลองรูปแบบให้เหมือนกับสมัยก่อน ถ้าเดินขึ้น
บันไดโดยผ่านซุ้มประตูสีแดงที่เรียกว่า โทริอิ ขึ้น
ไปยังเขาอะริโคยามะ ระหว่างทางจะได้พบกับศาล
เจ้าอินาริซึ่งจะมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นตัวเมือ
งอิสุชิได้ในมุมกว้าง

Highlights เอระคุคัง

ร่องรอยปราสาทเก่า
ของอิสุชิ

เมืองปราสาทอิสุชิ
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เป็นวัดเซ็นซึ่งแต่ก่อนเป็นวัดประจำาตระกูลของเจ้าผู้ครอง
ปราสาทอิสุชิ วัดนี้เกือบจะถือได้ว่าเป็นตัวแทนสำานักสงฆ์ริน
ไซในเขตทะจิมะ ซึ่งเป็นสาขาที่สังกัดขึ้นกับวัดไดโทคุจิแห่ง
เกียวโต โดยวัดแห่งนี้ ได้รับการบูรณะโดยพระ
ที่มีชื่อเสียง นามว่า ทาคุอัน โอโช ซึ่งมีอิทธิพลเหนือเหล่าซา
มุไรอย่าง ยาเคียว มาเนะโนริ และ มิยาโมโตะ มุซาชิ 
นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเข้ารับการฝึกนั่งสมาธิแบบเซ็น
ได้ที่ Zen Meditation Hall แต่
ต้องแจ้งความจำานงค์ล่วงหน้า

อิสุชิเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องการทำาโซบะ มีร้านโซบะในตัวเมือง
มากกว่า50ร้าน ถ้าคุณจะรับประทานกลางวันที่อิสุชิ แนะนำา
ให้ลองโซบะของที่นี่ ปกติแล้วที่ญี่ปุ่นเวลาเสิรฟโซบะ จะเสิรฟ
เป็นจานใหญ่คู่กับซอส แต่ที่อิสุชิจะพิเศษกว่าตรงที่จะเสิรฟเป็น
จานเล็กๆ โดยมีซอสและเครื่องเคียงอื่นๆแตกต่างกันไปตาม
แต่ละร้าน

วัดสุเคียวจิ ซาระ โซบะของอิสุชิ

เป็นชายหาดที่อยู่ใกล้ คิโนะซากิ ออนเซ็น ที่สุด เป็นที่นิยม
ของหมู่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนคิโนะซากิ ในฤดูร้อน

ชายหาดเคโนฮามะ

เกิดจากการฟอร์มตัวของหินภูเขาไฟ ที่เย็นตัวลงจากการ
ระเบิดของภูเขาไฟเมื่อประมาณ 1.6 ล้านปีก่อน

ถ้ำาเก็นบุโด ตัวถ้ำา

นกเงือกขาว เป็นนกใกล้สูญพันธุ์ที่ญี่ปุ่นจัดเป็นนกอนุรักษ์ 
เมืองโตโยโอกะเป็นเมืองสำาคัญที่มีกิจกรรมในการอนุรักษ์นก
เงือกขาวนี้อย่างเข้มแข็ง พร้อมทั้งเพาะพันธุ์และเตรียมความ
พร้อมเพื่อส่งคืนสู่ธรรมชาติ คุณสามารถเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยว
กับนกเงือกขาว การอนุรักษ์และชมนกเงือกขาวได้อย่างใกล้ชิด

เป็นสถานีที่อยู่ถัดจากสถานีคิโนะซากิ ออนเซ็นออกไปเพียง 
1 สถานีเท่านั้น

สวนอนุรักษ์พันธุ์นกเงือกขาว
(Oriental White Stork Park)

ชายหาด ทาเคโนะ ชายหาดที่
สวยงามริมทะเลญี่ปุ่น

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ
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ฤดูใบไม้ผลิ

ฤดูใบไม้ร่วง

ใบไม้เปลี่ยนสี ที่ทันโตทะเลหมอก บนยอดเขา คุรุฮิ

ซากุระบาน ที่คิโนะซากิ ออนเซ็น

ใบไม้เปลี่ยนสี 
ที่คิโนะซากิ ออนเซ็น

เทศกาลทิวลิป ที่ทันโต ร่องรอยการไหลของลาวา ที่คันนาเบะ

Cherry blossom trees illuminated by paper lanterns    in spring, fireworks in summer,red leaves in autumn, 
and snowscape in winter. The town is full of charm,   no matter which season you visit.　　 
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ฤดูหนาว

ฤดูร้อน

การย่ำาหิมะ ที่คันนาเบะ 

เทศกาลดอกไม้ไฟ ที่คิโนะซากิ ออนเซ็น

คิโนะซากิ ออนเซ็นในหิมะ

Dragon Palace ที่ฮิโยริยาม่า การล่องเรือคายัค ที่ทาเคโนะ

เล่นสกี ที่คันนาเบะ

Cherry blossom trees illuminated by paper lanterns    in spring, fireworks in summer,red leaves in autumn, 
and snowscape in winter. The town is full of charm,   no matter which season you visit.　　 



เนื้อวัวทะจิมะ
เป็นที่ทราบกันดีว่า เนื้อโกเบ นั้นถือว่าเป็นสุดยอดเนื้อ
วัวคุณภาพที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ซึ่งวัวที่นำา
มาผลิตเป็นเนื้อโกเบนั้น มีแหล่งเพาะพันธุ์จากพื้นที่เขต
ทะจิมะ ในจังหวัดเฮียวโกะ ดังนั้นหากคุณมีโอกาสมา
เยือนแถบนี้ อย่าลืมลองชิมเนื้อวัวคุณภาพอย่างเนื้อทะ
จิมะด้วย รับรองว่าอร่อยไม่แพ้เนื้อโกเบ

เหล้าสาเกญี่ปุ่น
เหล้าสาเกญี่ปุ่น เป็นเครื่องดื่มที่มี
ชื่อเสียงเป็นที่รู้จักระดับโลก ทำาจากข้าว โดยคุณภาพ
ของเหล้าสาเกนี้ขึ้นอยู่
กับคุณภาพของข้าวที่นำามาใช้ และความเชี่ยวชาญ
ของผู้ผลิตสาเก ที่เรียกว่า โทจิ อย่าพลาดการลิ้มรส
สาเกขึ้นชื่อของทะจิมะ ที่ได้ชื่อว่ามี โทจิ ที่มีฝีมืออยู่
เป็นจำานวนมาก

ข้าวสารตราโคโนะโทริ
คนญี่ปุ่นทานข้าวเป็นอาหารหลัก จึงมีข้าวหลากหลาย
สายพันธุ์และยี่ห้อวางขายตามท้องตลาด ที่เมืองโตโย
โอกะก็มีข้าวที่มีชื่อของท้องถิ่นนี้ ที่ได้ชื่อว่า เป็นข้าว
คุณภาพ หอมอร่อย นั่นคือ ข้าวตราโคโนะโทริ โดยตั้ง
ชื่อตามนกเงือกขาวที่เป็นสัญลักษณ์ของเมือง 
ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า นกโคโนะโทริ เนื่องจากเมืองโตโย
โอกะให้ความสำาคัญกับการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพื่อ
ให้เหมาะสมกับการอยู่อาศัยของนกเงือกขาว จึงส่งผล
ดีให้สภาพพื้นที่เหมาะสมกับการปลูกข้าวด้วย ทำาให้
เกษตรกรสามารถผลิตข้าวที่มีคุณภาพดี

ปูมัตสึบะ
อาหารขึ้นชื่อของคิโนซากิ ออนเซ็น
ในฤดูหนาวคือ ปูมัตสึบะ 
ซึ่งเป็นปูที่ถือว่าคุณภาพดีที่ได้จากแหล่งที่เรียกว่า 
ซุอิยามะ ซึ่งถือเป็นแบรนด์คุณภาพของเนื้อปูในภูมิภาคนี้

อาหารและเครื ่องดื ่ม
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วะโชขุ หรืออาหารญี่ปุ่นต้นตำารับ ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก้ 
ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก ซึ่งโรงแรมเรียวกังส่วนใหญ่ที่คิโนซากะ
จะเสิรฟอาหารญี่ปุ่นแบบนี้ในมื้อเช้าและมื้อเย็น 
ส่วนที่อิสุชิ อาหารท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อก็คือ โซบะ



เคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์
Kinosaki Onsen Tourist Information 
SOZORO

ประชาสัมพันธ์

การเดินทางที่สะดวกในพื้นที่โตโยโอกะ คือการโดยสารรถบัสประจำาทาง ตั๋ว 
Zentan Green Passเป็นตั๋วโดยสารรายวันที่จัดทำาขึ้นสำาหรับนักท่องเที่ยวเท่านั้น

การเดินทางโดยรถบัส

ราคา 500เยน
เงื่อนไขการโดยสาร ใช้ได้กับรถทุกสายในโตโยโอกะ ยกเว้นรถด่วนและรถชุมชน
สถานที่จำาหน่าย SOZORO

การใช้ *โปรดแสดงพาสปอร์ตหรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นนักท่องเที่ยว

การใช้ตั๋ว Zentan Green Pass

การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

Tajima Shinkin Bank Tajima Bank
สกุลเงินที่รับแลก ดอลล่าสหรัฐ ดอลล่าสหรัฐ และเงินยูโร

*สอบถามอัตราแลกเปลี่ยนได้ที่เคาท์เตอร์ธนาคาร
*ต้องแสดงหลักฐานยืนยันตัวตน เช่น พาสปอร์ต

15

หากมีข้อสังสัย คุณสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆได้ที่
เคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์ของศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
คิโนซากิหรืออิสุชิ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ที่สามารถให้ข้อมูลเป็น
ภาษาอังกฤษได้ประจำาอยู่
Open daily 9a.m. to 6p.m.

สิ่งอำานวยความสะดวก: wifi ฟรี,จักรยานเช่า,ร้านกาแฟ,
                             ร้านขายของที่ระลึก,บริการนำาเที่ยวของท้องถิ่น
Tel : +81-796-32-0013
E-mail : info@kinosaki-info.com
HP : http://global.kinosaki-info.com/

บริการฝาก-ถอนเงินระหว่างประเทศของไปรษณีย์ญี่ปุ่น
ท่านสามารถถอนเงินจากเครื่องเอทีเอ็มของไปรษณีย์ญี่ปุ่นทุก
สาขาทั่วประเทศ โดยใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเงินสดที่ออกโดย
สถาบันการเงินต่างประเทศ



●
●

●
Tokyo

Kyoto

Kinosaki
Onsen

Kansai International
Airport

Osaka

การเดินทาง โดยรถไฟด่วน จาก เกียวโต/นารา/โอซาก้า 
ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.ครึ่ง จาก ฮิเมจิ ใช้เวลาประมาณ 2 ชม. 
โดยรถบัส จาก โอซาก้า /โกเบใช้เวลาประมาณ 3 ชม. จาก 
ฮิเมจิใช้เวลาประมาณ 2 ชม.ครึ่ง(เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ 
และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

การเดินทาง

Kinosaki
Onsen

Kyoto

Osaka

Toyooka

Fukuchiyama

Wadayama

Amano
hashidate

Shin-Osaka

Kansai
International

Airport

Takeno

KobeHimeji

JR Line
Kyoto Tango Railway
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Information

Toyooka City Hall, 
Department of the Environment and Economy, Tourism Division
2-4 Chuo-machi, Toyooka city, Hyogo Prefecture 668-8666　
Tel：+81-796-21-9069  Email : travel@city.toyooka.lg.jp

Visit Kinosaki Website

Visit Kinosaki Facebook
https://www.facebook.com/
visitkinosaki

Visit Kinosaki Homepage
http://visitkinosaki.com/

TRAVEL JAPAN Wi-Fi

มี wifi ให้บริการที่ คิโนะซากิ 
ออนเซ็น ติดต่อสอบถาม
ข้อมูลได้ที่ SOZORO 
ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว 
หน้าสถานีคิโนะซากิ ออนเซ็น


