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 เมืองหลวงแหง่สวนพฤกษศาสตร์โอกายา

ม่า
  

อิมเมจคาแรคเตอร์ประจ
ำเมืองโอกายาม่า

จังหวัดโอกายาม่า

ไปซัปโปโร

ไปโตเกียว 

ไปโอกินาวา่

ไปโซล

ไปเซี่ยงไฮ้

สนามบินอิซุโมะสนามบินโยนะโกะ

เนินทรายโทตโทริ
ชินจิ

มิโตะยะคิซึกิ
โยนะโกะ

โทตโทริ

โยน
ะโก

ะมอ
เตอ

ร์เวย
์

สนามบินโทตโทริ

โฮคุโบ ฮามาดะ

ฮิโรชิม่า

ทซึยามะ
ซะโย

โอกายาม่า

วาดายามะ

ซันโยฮิเมจิฮิกะชิ
ฟุกุซากิ

จูโกกุมอเตอร์เวย์เมืองโอกายาม่า สนามบินอิวามิ

ซันโยมอเตอร์เวย์

โอกายาม่าโซจะ

ทากา
มัตซึ

มอเต
อร์เว

ย์

ทะเลญี่ปุ่น

ทะเลเซโตะไน

มหาสมุทรแปซิฟิก

ย่านคุระชิกิบิกัง

ฮิเมจิ

ฟุกุยาม่านิชิ

สนามบินโอกายาม่า

คุระชิกิ

ทากามัตซึจูโอ

ยามากุจิ ชิโมะโนเซกิ

โทกุชิมะ

ไคนัน

สนามบินฮิโรชิม่า
โอกายาม่า

จังหวัดโอกายาม่า

จังหวัดโทตโทริ

จังหวัดเฮียวโงะ
จังหวัดชิมาเนะ

จังหวัดฮิโรชิม่า

สวนสาธารณะริทสึริน
มิยะจิม่าและศาลเจ้าอิทสึคุชิม่า

ปราสาทฮิเมจิ โดมปรมาณู
นิชิโนะมิยะ

สนามบินนานาชาติคันไซ

สนามบินนารุโตะ

สนามบินทากามัตซึ

สนามบินโคจิริวมะ

สนามบินมัตสึยาม่า

ชินโอซาก้า
จังหวัดโอซาก้า

โคจิ

ซาไกเดะคิตะ

เซโตะจูโอมอเตอร์เวย์

โทกุชมิะมอเตอร์เวย์

คิวชูมอเตอร์เวย์

ยามากุจิมินามิอิมาบาริ

ซันโยชินคันเซน

มัตสึยาม่ามอเตอร์เวย์
สนามบินยามากุจิ อุเบะ

สึซากิฮิกะชิ

โคจิ

มัตสึยาม่า

โอซึ

เซโยอุวะ

อิโยะโคะมัตซึ

นารุโตะ

จังหวัดยามากุจิ

จังหวัดโคจิ

จังหวัดเอฮิเมะ

จังหวัดคะกาวะ

จังหวัดโทกุชิมะ
จังหวัดวากายาม่า

ฮิโรชิม่า
ชินคุระชิกิ

เส้นทางสัญจรทางเรือเซโตะอุจิ ชิมานามิ

โกเบอาวาจินารุโต
ะมอเตอร์เวย์

โคจิมอเตอร์เวย์

สาย JR

ซันโยชินคันเซน
ทางด่วน/
ถนนที่มีการเก็บค่าผ่านทาง
ทางหลวง

ณ วันทิ่ 1 เมษายน ค.ศ. 2010

ทะกะเบะโนะโมะริ GC

ใหม่โอกายาม่า 36 CC

Great โอกายาม่า GC

โอกายาม่าคิตะ GC

หะนะกะอิโร GC

โอะกะยะมะ มิทสึ CC
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า
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าโ
น

ะ

แผนที่ในวงกว้างของเมืองโอกายามา่

เมืองโซจะ

บ่อน้ำพุร้อนอุอิตะ ซุยเมกัง

บ่อน้ำพุร้อนอุอิตะ

คิโนะโจ

อะชิโมริพลาซ่า

อดีตบ้านซามุไรแคว้นอะชิโมริ

บิจจูอะชิโมริ มาจินามิกัง

อดีตบ้านของฟุจิตะเซนเนนจิพ่อค้าแห่งเมืองอะชิโมริ

สวนสาธารณะซุนะกะวะ

โอกายาม่าโซจะ
 I.C ฮัตโตริ

โซจะ
สุสานโคโมริซึกะ

วัดบิจจูโคคุบุนจิ
สุสานซายาม่า

ซากโบราณสถานบิจจูโคคุบุนอะมะเดระ

คิโยเนะ

ซันโยชินคันเซน

คุระชิกิI.C

ฮายาชิม่า I.C

คุระชิกิJ.C.T

คุระชิกิ
เขตพื้นที่คุระชิกิบิกัง

นิชิอะจิ

นิชิโทมิอิ

โอกายาม่า J.C.T

ไปฮิโรชิม่า

เมืองคุระชิกิ

เมืองฮายาชิม่า

มิสึชิม่ามิสึชิม่า I.C

มิตสึบิชิจิ
โคมาเอะ

สวนโมริแห่งเมืองทาเคเบะ

บ้านคาวาฮาร่า/ลานโชโฮฟุเระไอสวนเกษตรสำหรับ
การท่องเที่ยวคุโบะ

โคราคุ GC

โอกายาม่าคินเรียวCC

วัดนิจิโอจิ

บ่อน้ำพุร้อนอาวาอิ
บ่อน้ำพุร้อนอาวาอิ　อะชิโมริโซสนามบินโอกายาม่า

ช่องเขานารุทานิ

โอมิชุเอน
บ่อน้ำพุร้อนโมโมทาโร่

ไซโจอินาริ

บ่อน้ำพุร้อนโมโมทาโร่ อิจิยูกัง

สถานที่เกิดของโอกาตะ โคอันวัดริวเซนจิ
อะชิโมริฮาจิมังกู

คิตะคุ
เขตพื้นที่เส้นทางสายคิบิ

เขตพื้นที่อะชิโมริ

บ่อน้ำพุร้อนอินาริยาม่า
อินาริยาม่าออนเซน　ศูนย์สุขภาพอินาริยาม่า

อะชิโมริสวนรุกขชาติประวัติศาสตร์คิบิประจำจังหวัด
สา

ยค
ิบิ

ปราสาทบิจจูทากามัตสึ
ยะคุอิโนะมิยะ

บิจจูทากามัตสึ
มะกะเนะ อิจิริทสึกะ

บิเซนอิจิโนะมิยะ

สุสานทสึคุริยาม่า

สุสานเซนโซคุ
ศาลเจ้าโคอิคุอิศาลเจ้าคิบิตสึ

คิบิตสึศาสลเจ้าคิบิตสึฮิโกะ

สุสานของคิบิตสึฮิโกะโนะมิโกะโตะ

คุโรซุมิเคียวฮอนบุ

หอประวัติและเรือนไม้บ้านเกิดอินุไคโบะกุโด

สวนกุหลาบ RSK

วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยจูโกกุกักกุเอน

ซากบ้านของนิวะเสะ จินยะ

นิวะเสะ

สายหลักซันโย/สายฮาคุบิ

นาคาโชคอนเว็กซ์โอกายาม่า

บิจจูอุมิชิม่า

บิจจูอุมิชิม่า

เซโนโอะ

ฮายาชิม่า

คุงุฮาระ

จายะมาจิ

ฮิโกะซากิ

คิมิ

บิเซนทา
คาโอกะ

อุเอมัตสึ

เซ
โต

ะจ
โอ

มอ
เต

อร
เว

ย์

โอคุฮาซาคาว่าซากุระ
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วัดเมียวฟุคุจิ

ฟุคุวาตาริ

ห้องสมุดเมืองทาเคเบะ 
ทาเครุเบะ

ฮาจิมังบาชิ

พระพุทธรูป
หินอมิตพุทธ

ที่ทำการไปรษณีย์ฟุคุวาตาริ
อนุสาวรีย์บาโช

ศาลเจ้าฮาจิมัง

อาซาฮิคาว่า

ศูนย์ให้ข้อมูลอุตสาหกรร
มการท่องเที่ยวและผลิต

ภัณฑ์เมืองทาเคเบะ

ชิจิฉะฮาจิมังกู

เจดีย์โกะริงโตแห่งทาคาเบะคามิ

หลุมฝังศพในซากโบราณสถานวัดกันโจจิ

สะพานชิอะวะเสะ (ทางเดินเท้า)

ฮาจิมังโนะยุ (เครื่องจ่ายน้ำพุร้อนอัตโนมัติ)

ยะฮาตะออนเซนเคียว
ทาเคเบะโจว ออนเซน ไคคัน
 (เปิดถึงเดือนมีนาคม 2015)
ทาเคเบะ ยาฮาตะ ออนเซน
 (เปิดใหม่เดือนเมษายน 2015)
สวนจักกูโชวอัน

สวนสาธารณะชินซุย
โรงเรียนเมดะกะ

(โอโมจะโนะยาโดะ)
(พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดขนาดย่อมอาซาฮิคาว่า)

(โรงงานโยเกิร์ต)

แผนที่เขตพื้นที่ทาเคเบะ

แผนที่บริเวณเส้นทางสายคิบิคิบิจิมอเตอร์เวย์

โอนิโนะซะชิอะเงะอิวะ
คิโนะโจ

สวนสาธารณะซุนะกะวะ

ซุนะกะวะ

จิซ
ุยก

ะว
ะอะชิโมริ

อินาริยาม่าออนเซนไซโจอินาริ

อินาริยาม่าออนเซน ศูนย์สุขภาพอินาริยาม่า

สวนรุกขชาติประวัติศาสตร์คิบิประจำจังหวัด
ยะคุอิโนะมิยะ ฮัตโตริ

ฮิงะชิโซจะ
มหาวิทยาลัยประจำจังหวัดโอกายาม่า

โอกายาม่าโซจะ Ｉ．Ｃ โอกายาม่าโซจะ Ｉ．Ｃ

ปราสาทบิจจูทากามัตสึ

บิจจูทากามัตสึ

ซันโยมอเตอร์เวย์

สา
ยค

ิบิ

โอกายาม่า J.C.T โอกายาม่า J.C.T ศูนย์กีฬาเมืองโซจะซากโบราณสถานบิจจูโคคุบุนนิจิ

วัดบิจจูโคคุบุนจิ
สุสานทซึคุริยาม่า

สุสานเซนโซคุ สุสานซายาม่า

สุสานโคโมริซึกะ

มะกะเนะ อิจิริทสึกะ
บิเซนอิจิโนะมิยะ

คิบิตสึ
ศาลเจ้าคิบิตสึฮิโกะ ศาลเจ้าคิบิตสึฮิโกะ

ศาลเจ้าคิบิตสึ
ศาลเจ้าโคอิคุอิ

สุสานของคิบิตสึฮิโกะโนะมิโกะโตะ

แผนที่บริเวณอะชิโมริ
กิมปูคาคุ

สวนโอมิซุพิพิธภัณฑ์ประวัติศา
สตร์อะชิโมริบุงโกะ

โอมิชุมิจิ

คิโนะชิตะ ริเกนเซกะ

สะพานอะโออิ

คิโนะชิตะ ริเกนเซกะ

ลานจอดรถอะชิโมริสวนประวัติศาสตร์อะชิโมริ

อดีตบ้านของฟุจิตะเซนเนนจิพ่อค้าแห่งเมืองอะชิโมริ

บิจจูอะชิโมริ มาจินามิกัง

พื้นที่อนุรักษ์ภูมิสถาปัตย์ของเมืองอะชิโมริ

อะชิโมริพลาซ่า

แม
่น้ำ

อะ
ชิโ

มร
ิ

สะพานมิยาจิ

ยุเงะ

โคเมะ

ศาลเจ้าชิโระ

ชิจิฉะฮาจิมังกู

ฟ
คว

าต
าร

ิ

เขตพื้นที่ทาเคเบะ

ศูนย์ให้ข้อมูลอุตสาหกรรมการท่อง
เที่ยวและผลิตภัณฑ์เมืองทาเคเบะ

ฮาจิมังกูออนเซนเคียว
โรงเรียนเมดะกะ

ออนเซนไคคัง เมืองทาเคเบะ

ทาเคเบะ

วัดเมียวคะคุจิ

คานางาวะ สะกะกุระ　 พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองมิตสึ
คานางาวะ

โนโนคุจิ

สนามบินโอกายาม่าGCสายทสึยาม่า

หอศิลป์แมวกวัก
โทะมาตะยุ โนริทาเกะ
บ่อน้ำพุร้อนโทะมาตะวัดคินซันจิ

บ่อน้ำพุร้อนโทะมาตะ อิยาชิโนะยาโดะ
เส็นสุอิ

ซันโยมอเตอร์เวย์ โอกายาม่าCC

บิเซนฮาระ

มหาวิทยาลัยโอกายาม่าริกะ
โอกายาม่าI.C

สวนพฤกษศาสตร์ฮันดะยามะ
มหาวิทยาลัยโอกายาม่า

มหาวิทยาลัยโอกายาม่าโชกะ
โฮไคอิน

บิเซนมิคาโดะ

ไดอันจิ

สวนสัตว์อิเคะดะ

ทากาชิม่า

ที่ทำการเขตนากะเมือง
โอกายาม่า

เขตตัวเมือง
นิชิกาวาระ

โอกายาม่า

โคราคุเอน

ปราสาทโอกายาม่า

โอโมโตะ คิตะนะงะเสะ

ศาลเจ้ามุเนะทาดะ

บิเซนนิชิอิจิ

สายเซโตะโอฮาชิ/สายอุโนะ

เสอิทะอิอิน สวนสาธารณะอุรายาสึ
โอกายาม่าโอฮาชิ

ซา
ซา

กา
เส

ะก
าว่

า

เขตมินามิท่าอากาศยานโอกะมินามิ

ทะเลสาบโคจิม่า

ฮาซาคาว่า

ทสึเนะยาม่า
ฮาจิฮามะ

ไปโอซาก้า
คุมะยามะ

ซากเตาเผากระเบื้องวัดมันโทมิโทไดจิ

บ้านเกิดของโซโ
ดซากุระ

ม
า
คิ
ย
า
ม่
า

สุสานเรียวกูซัง
ซากโบราณสถานบิเซนโคคุบุนอะมะเดระ

สายหลักซันโย

มันโทมิ

คิรินเบียร์พาร์คโอกายาม่า

ซันโย I.C

สวนมิทาน/ิ
คอนโก โดจิ

ไปโอซาก้า

เซโตะ

มหาวิทยาลัยค
ันไทเฮโย

บ่อน้ำพุร้อนโอกา
ยาม่าโมโมทาโร่
บ่อน้ำพุร้อนโอกาย
าม่าโมโมทาโร่

ปราสาทโอเม
กุริโคเมกุริ

ทามะกาชิ

คะงะโตะ

พิพิธภัณฑ์ดาบบิเซนโอซาฟุเนะ
ซันโยชินคันเซน

บ่อน้ำพุร้อนยุบะ บ่อน้ำพุร้อนยุบะ
ฮาคุอุนคาคุ

บ่อน้ำพุเย็นโอมาจิ

โอซาฟุเนะ

สวนซันโทคุ โจโต

ฮิกาชิโอกายาม่าเขตฮิกาชิเมืองเซโตะไน

เคชิโกะยาม่า พิพิธภัณฑ์ชิบุซาเมะ อิคคิ
ซากของศาลเจ้าโอดาระ โยริมิยะ

วัดไซไดจิ

โอคุ

โอโดมิ
เขตนากะ

วัดโซเกนจิ

โอดาระ
โอคุ I.C

สายอะโกะ

โอกายาม่าบลูไลน์

ไซไดจิคันนงอิน

คิมิตซึJ.C.Tบ่อน้ำพุร้อนเออัน

ไซไดจิ I.C

บ้านเกิดของทาเกฮิสะ
ยูเมะจิ

วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยซันโยกักกุเอน

สวนบ๊วยคันซากิ

ศาลเจ้าอะนิ

สวนอุชิมาโดะโอลีฟ

หมู่บ้านอุชิมาโดะเพนชั่น

ชายหาดสำหรับเล่นน้ำทะเลโฮเดน

ศูนย์โอกายาม่าฟุเระไอ
โยโกโดริคันนงโ

ย
ชิ
อิ
ค
า
ว่
า

ท่าเรือชินโอกายาม่า

อา
ซ

าฮิ
คา

ว่า

อ่าวโคจิม่า โอฮาชิ
อ่าวโคจิม่า

ไคการะยาม่า

โคนันไดสกายไลน์ฮาจิโจกันซัง

บ้านธรรมชา
ติอินุจิม่า

สถานที่ตั้งแคม
ป์อินุจิม่า

ชายหาดสำหรับเล่นน้ำ
ทะเลอินุจิม่า

หอศิลป์โรงหลอมโล
หะอินุจิม่าเซเรนโชะ

ท่าเรือโอกายาม่า

คิงโคซัง
เมืองทามาโนะ

อะช
ิโม

ริกะวะ

ปราสาทนัตสึคาวา่

ที่ว่าการเขต โอกายาม่า มินามิ

ที่ทำการเขตฮิกาชิเมืองโอกายาม่า

ศูนย์การท่องเที่ยวโมโมทาโร่ (ลานกว้างในทางเดินใต้ดินของ
สถานี JR โอกายาม่า) Wi-Fi

แผนกส่งเสริมการท่องเที่ยวคอนเวนชั่น ฝ่ายเศรษฐกิจเมืองโอกา
ยาม่าข้อมูลข่าวสาร

สมาคมการท่องเที่ยวโอกายาม่าคอนเวนชั่นยาม่าข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ มุมให้คําปรึกษา
ข้อมูลข่าวสาร

เครื่องปั้นดินเผาบิเซน

โอมิซุเอน

อะชิโมริพลาซ่า

บิจจูอะชิโมริ มาจินามิกัง

ในสวนท ี่บ ้านของค ิโนช ิ
ตะ เจา้ครองแควน้อะช โิมร ิ 
ตวัเร อืนก มิป ูคาคซุ ึง่อย ูข่ ้าง
สระน้ ําน ี ้ ให้อารมณ์ท ี ่หา
ไดย้ากในทอ้งถ ิน่ วา่กนัวา่
ทศันยีภาพท ีม่องเหน็จากเร อื
นกมิปคูาคนุ ัน้งดงามท ีส่ดุ จดุรบันกัทอ่งเท ีย่วของอะช โิมร ทิ ีส่ามารถใชบ้ร กิารมมุ

ขอ้มลูการทอ่งเท ีย่ว กจิกรรม ตา่งๆ (เชน่ การป ัน้ด นิ
เหนยีว งานไม ้วาดภาพบนหนา้กาก)

ภายในอาคารซ ึง่จาํลองบรรยากาศ
ของบา้นพ่อคา้ในยคุปลายสม ัย
เอโดะม กีารจดัแสดงหตัถกรรม
พ ื น้บา้นของคนในทอ้งถ ิ ่นเช ่น 
หน ้ากากคากุร ะท ี ่ทําด ้วยม ือ 
เป น็ตน้

อดีตบ้านของฟุจิตะ เซนเนนจิพ่อค้าแห่งเมืองอะชิโมริ

บ้านของฟุจิตะ เซนเนนจิ สร้างข้ึนในปลายยุคเอโดะ 
ซ่ึงต่อมาในสมัยเมจิได้กลายเป็นอาคารท่ีมีความสง่า
งาม มีโครงสร้างสองช้ันมุงกระเบ้ืองและฉาบผนัง
ภายในด้วยปูนปลาสเตอร์ เป็นส่ิงก่อสร้างสําคัญซ่ึง
ถ่ายทอดภาพลักษณ์ของบ้านพ่อค้าแห่งอะชิโมริใน
ยุคสมัยน้ันได้เป็นอย่างดี

สามารถเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศของไร่
นาท่ีสัมผัสได้ถึงประวัติศาสตร์โบราณในยาม
พระอาทิตย์ตกดิน

"วัดบิจจูโคคุบุนจิ" (เมืองโซจะ) "คิโนะโจ" (เมืองโซจะ)

ภาษาไทยภาษาไทย

ย้อนอดีตสู่บรรยากาศสมัยโบราณ
ความรู ้ส ึกแปลกใหม่ที ่พัดพาไปพร้อมกับสายลมแห่งสีสัน

โซนเส้นทางสายคิบิ

เท่ียวชมถนนสายคิบิ　　　　　　　　　　　
　　สัมผัสบรรยากาศอันแสนโร　
                                  แมนติกของประวัติศาสตร์

ยุคโบราณ

ราช
อาณา
จักรคิบิ

ถนนสายคิบิ ต้นกําเนิดของประวัติศาสตร์ท่ีแผ่ขยายออกไปทางทิศตะวันออกและ
ตะวันตกประมาณ 20 กิโลเมตร จากเขตชานเมืองด้านทิศตะวันตกของเมืองโอกา
ยาม่าไปยังเมืองโซจะ
สัมผัสบรรยากาศยุคโบราณท่ีสามารถผ่อนคลายได้ทุกฤดู ตามรอยประวัติศาสตร์
ของอาณาจักรคิบิอันเก่าแก่และเจริญรุ่งเรืองเทียบได้กับอาณาจักรยามาโตะ

ปราสาทบิจจูทากามัตสึไซโจอ ินาร ิ
ปราสาททากามตัส  ึ ถกูโจมต โีดยแผนชกัน ้าํมาลอ้มปราสาทของฮา
ช บิะ ฮ เิดโยช  ิ (โทโยโทม  ิฮ เิดโยช )ิ ซ ึง่รบัคาํส ัง่มาจากโอดะ โน
บนุางะจนยดึปราสาทไดส้าํเร จ็ทาํใหช้ มิ สิ  ึ มเุนฮารเุจา้ของปราสาท
ตอ้งฆา่ตวัตายดว้ยดาบของตนเอง
ท ีร่อ่งรอยของฮอนมารเุคยเปน็แทน่วางศ รีษะของมเุนฮาร ุ ปจัจบุนั
ไดร้บัการบรูณะเปน็อทุยานประวตัศิาสตร ์
รนอกจากน ี  ้ ยงัม เีอกสารอกีมากมายจดัแสดงอย ูใ่นพพิ ธิภณัฑท์ ี ่
อย ูภ่ายในสวน

สถานท ีศ่ กัด ิส์ ทิธ ิ ข์องช มิบตุส ชึโูกซ ึง่อย ู่ในเร ยีวโอ
ซงั ทางท ศิเหน อืของปราสาทบ จิจทูากามตัซ อึนัโดง่
ดงัในม ซิ เึซเมะ
บนยอดเขาม ฮีาจ โิจอ วิะและสถานท ีศ่ กัด ิส์ ทิธ ิ  ์ ท ีต่ นี
เขาเป น็ท ีป่ระด ษิฐานของหอ้งโถงหลกัขนาดใหญ ่แหลง่
รวมความศร ทัธาจาํนวนมากในฐานะเทพเจา้แหง่การคา้

◆ลงจากรถไฟ JR สายค บิ ิ "สถาน บี จิจทูากามตัส "ึ แลว้
เด นิ 10 นาท ี

◆ประมาณ 45 นาท โีดยรถบสัจากสถาน  ีJR โอกายามา่ / ลงจากรถไฟ 

JR สายคบิ  ิ"สถาน อีะช โิมร "ิ แลว้น ัง่แทก็ซ ี ่10 นาท ี

◆ ประมาณ 35 นาทีโดยรถบัสจากสถานี JR โอกายาม่า / ลงจากรถไฟ 
JR สายคิบิ "สถานีบิจจูทากามัตสึ" แล้วน่ังแท็กซ่ี 5 นาที

ศาลเจ ้าค ิบ ิตส ึ
สุสานโบราณ ทสึคุร ิยามะหอ้งโถงใหญ่ของฮ ิโยคอุ ริ ิโอ

โมยทัส คึรุ อินังดงามตระการตา
ถอืเปน็สมบตัขิองชาต ิม โีถงทาง
เดนิท ีค่วรค่าแก่การเย ีย่มชมเพราะ
มคีวามยาวถงึ 400 เมตร

วา่ก ันวา่เป น็สสุานของผ ูค้รองอาณาจกัรค บิ ิใน
ยคุโบราณ เป น็สสุานรปูทรงรกูญุแจขนาดยาว 
350 เมตร ซ ึง่ถ อืวา่ใหญท่ ีส่ดุในจงัหวดัและใหญ่
เป น็อนัดบั 4 ของประเทศรองจากสสุานของจกัร
พรรด นิ นิโทค,ุ โอช นิ และร จิ ู

◆ใช  ้ JR สายค บิ  ิ ลงสถาน  ี "สถาน คี ิ
บ ติส "ึ จากสถาน เีด นิ 5 นาท ี

อดีตบ้านซามุไรแคว้นอะชิโมริ

◎พ้ืนท่ีอนุรักษ์ภูมิสถาปัตย์ของเมืองอะชิโมริ

อดตีบา้นพกัของซามไุรระดบั
คะโรของแควน้อะชโิมร ิ ลอ้ม
รอบดว้ยคดูนิกบักําแพงขาวและ
ประตทูรงนากายะ
ตวัเรอืนหลกัเปน็โครงสรา้งแบบ
โชอนิทสคึรุ ติามธรรมเนยีม
นยิมของบา้นซามไุร ซ ึง่ว่ากนัว่า
เปน็ตน้แบบของบา้นแบบญ ีปุ่น่ใน
ปจัจบุนั

◆30 นาท ีโดยรถยนตจ์ากสถาน ี JR โอกายามา่

ศาลเจ้าคิบิตสึฮิโกะ
ศาลเจา้ท ีร่วบรวมความศร ทัธาในฐานะ
ท ี ่เป ็นศาลเจา้อ ันด ับหน ึ ง่ของแควน้
บ เิซน
ภายในอาณาบร เิวณของศาลเจา้ม ีโคม
ห ินขนาดใหญ่อ ันด ับหน ึ ่งของญ ี ่ป ุ่น 
ส งู 11.5 เมตร ป กีโคมขนาด 8 เส ือ่
◆ลงจากรถไฟ JR สายคิบิ "สถานีบิเซนอิจิโนะมิยะ" 
แล้วเดิน 3 นาที

สถานท่ีมีช่ือเสียงในบริเวณข้างเคียง

ในอดีตเป็นปราสาทโบราณบนภูเขาซ่ึงเช่ือ
กันว่าเป็นท่ีอยู่อาศัยของ "ยักษ์อุระ"

อินุจิม่า (ทะเลเซโตะไน)

การเดินทางตามลมทะเล
พัดพามาให้พบกับศิลปะ 
หอบมาพบกับศิลปะ

ความงามท ี ่ได ้
ร บัการฟ ื น้ฟ สู ู ่

ยคุป จัจบุ นั

อ ินจุ ิม ่าเป ็นเกาะเล ก็ๆท ีอ่ย ู่ห ่างออกจาก
ฝ ั ง่ไปประมาณ 10 นาท ีโดยการน ั ง่เร อืจาก
ทา่เร อืโฮเดนในเม อืงโอกายามา่ เป น็แหลง่
ผล ติห นิแกรน ติคณุภาพด(อ นิจุ มิา่ม คิาเงะ)
สมยักอ่น กาํแพงห นิของปราสาทโอซากา้
และปราสาทโอกายาม่าจะใชห้ นิของอ นิจุ ิ
มา่ ในสมยัท ีร่ ุง่เร อืงท ีส่ดุม คีนอย ูอ่าศ ยัใน
เกาะหลายพนัคน
นอกจากซากเหม อืงห นิและซากโรงหลอม
โลหะท ีค่ร ั ง้หน ึง่เคยเฟ ือ่งฟใูนเกาะแลว้ก ็
ยงัม สีถานท ีน่า่ชมอยา่งเชน่ ห นิโจมง เท
นมงัก ู ฯลฯ และยงัคงเหล อืธรรมชาต ทิ ีม่ ี
ลกัษณะเฉพาะของเกาะเอาไวอ้ กีมากมาย

  มรดกทางอตุสาหกรรมส ูส่มยัใหมข่องอ นิจุ มิา่ เป น็
สถานท ี ่เก ็บร กัษาและฟ ื น้ฟ ูสภาพโครงสร า้งโรง
หลอมทองแดงท ีย่ งัคงเหล อืซากโรงงานผล ติอ ฐิ
คาราม ิ ปลอ่งไฟและอ ืน่ๆ ใหเ้ห น็ และจดัแสดง
เป น็อ นิจุ มิา่อารต์โปรเจกตค์ร ั ง้ท ี ่ 1 ส ูส่าธารณชน

10 คนข ึน้ไป

ตดิต่อล่วง

หนา้

หอศลิปโ์รงหลอมโลหะอนิจุมิา่เซเรนโชะ

◆ตารางเวลาเดนิเรอื
ออกจากโฮเดน/6:25 8:00 11:00 13:00 13:45 15:15 17:00 18:30
ออกจากอนิจุมิา่/6:40 8:20 11:15 13:20 14:00 15:35 17:15 18:45
หมายเหต ุ1) รถรอบ 15:15, 15:35 ว ิง่เฉพาะวนัท ีโ่รงหลอมเปดิทําการ
หมายเหต ุ2) รถรอบ 18:30, 18:45 หยดุว ิง่ในวนัอาทติย์

◆ประมาณ 45 นาทโีดยรถบสัจาก "สถานเีซไดจ"ิ สาย JR อะโก, 
ประมาณ 10 นาทดีว้ยเรอืจากท่าโฮเดน

บ้านธรรมชาติอินุจิม่า

นอกเหนือจากความเพลิดเพลินไปกับ
การพายเรือคายัคในทะเลและการส่อง
กล้องดูดาวแล้วก็ยังมีท่ีพักและส่ิงอํานวย
ความสะดวกต่อการปรุงอาหารเตรียมไว้
ให้แขกท่ีมาเยือนสามารถทําอาหารเอง
ได้อีกด้วย

ชายหาดสําหรับเล่นนํ้าทะเลอินุจิม่า

ชายหาดท ี ่สามารถลงเล่นน ้ ํ า
ทะเลได　ในฤด ูร อ้นเป ็นท ี ่น ิยม
ของคนในละแวกน ี
ท ัศน ียภาพอ ันสวยงามสามารถ
มองเห ็นหม ู่เกาะในทะเลเซโตะ
ไนตลอดจนแนวชายหาดท ี ่โคง้
เป น็วง
อ ีกท ั ง้ย ังม ีศ ิลปะจากห ินท ี ่น ํา
อ ินจุ ิม ่ามาเป ็นแนวค ดิจ ัดแสดง
อย ูบ่นชายฝ ั ง่

ที่ตั้งแคมป์อินุจิม่า

สถานท ีต่ัง้แคมปท์ ีเ่พ ยีบ
พรอ้มไปดว้ยส ิง่อํานวยความ
สะดวกในการปรงุอาหาร 
อาคารสาํหรบัอาบน ้าํ (ใช ้
รว่มกบัชายหาดสาํหรบัลง
เล่นน ้าํทะเล) อาคารสาํหรบั
การควบคมุดแูล และพ ืน้ท ี่
สาํหรบัตัง้เตนทบ์นเน ือ้ท ี่
รวม 1.8 เฮคเตอร ์ (สนาม
หญา้ 20 จดุ, ดาดฟา้ 20 จดุ)

ช่วงท่ีเหมาะแก่การชมดอกไม้

 สวนพฤกษศาสตร ์ฮ ันดะยามะ

　เย่ืยมชมดอกไม้ไป
พร้อมกับสายลมตาม
ฤดูกาล

แตล่ะสถานท ีข่องบเิซน เตม็ไป
ดว้ยทวิทศันข์องดอกไมส้ ีฤ่ด ู
ด ืม่ด่าํส สีนั ผอ่นคลายกบักล ิน่
หอม
ลองคน้หาส ิง่ท ีต่นถกูใจ

แหล่งท่องเท ีย่วท ีเ่ปน็
ท ีน่ยิมสาํหรบัการดดู
อกซากรุะในฤดใูบไม ้
ผล ิ และดอกกหุลาบใน
ฤดใูบไมผ้ลจินถงึฤดู
ใบไมร้ว่ง
ใ น ส ว น ป ลู ก พ ื ช
ประมาณ 3,200 ชนดิ 
ประมาณ 1แสน5หม ืน่
ตน้ สามารถเพลดิเพลนิ
ไดต้ลอดส ีฤ่ด ู
◆20 นาท ดีว้ยรถบสัจาก
สถาน  ี JR โอกายามา่ / 
ลงจากรถไฟสาย JR ทซ ึ
ยามา่ "สถาน โีฮไกอ นิ" 
แลว้เด นิอ กี 15 นาท ี

บ้านเกิดของโซโดซากุระ

ยาเอะซากรุะท ีไ่ดร้บัการกําหนดใหเ้ปน็อนุ
สาวรยีธรรมชาตขิองจงัหวดั
ดอกขนาดใหญเ่สน้ผา่นศนูยก์ลาง 3 cm 
จะมกีลบีดอกประมาณ 60 กลบี ดา้นใน
จะมอีกี 20 กลบีวนสลบัทศิทางเปน็ดอก
สองช ัน้
ปลกูดอกไมท้ ีง่ามตระการตาดว้ยส มีว่ง
แดงอ่อน

โอยามา่ซากรุะซ ึง่ตัง้ตระหง่านอยูใ่นทําเล
ท ีด่สีามารถมองเหน็เมอืงไดอ้ยา่งทัว่ถงึ 
ลําตน้สงูประมาณ 20 เมตร แผก่ ิง่กา้นสาขา
ออกไปถงึกว่า 27 เมตร ถอืเปน็อนสุาวรยี์
ทางธรรมชาตขิองจงัหวดัท ีม่อีายรุาว 400 
ถงึ 500 ป ี

โซโดซากุระ

◆ ลงจากรถไฟ JR สายหลกัซนัโย "สถานมีนัโทม"ิ 
แลว้เดนิเทา้ 25 นาท ี

ซากุระที ่โอคุฮาซาคาว่า
 (โอยาม่าซากุระ)

◆ 20 นาท ีด ้วยรถยนต ์จากม ิซ ึช ิม ่าIC/
เซโตะจโูอมอเตอรเ์วย์

 RSK สวนกหุลาบ
นอกจากจะไดเ้ห น็ดอกกหุลาบกวา่ 400 
สายพ ันธ ุ ์จ ํ านวนส ิบล ้านดอกในฤด ู
ใบไมผ้ล ถิ งึใบไมร้ว่งแลว้ ยงัสามารถ
เพล ดิเพล นิไปก ับดอกไม ้ใบหญา้ต่างๆ 
นานาตลอดส ีฤ่ด อู กีดว้ยนานาตลอดส ีฤ่ด อู กีดว้ย
◆ 40 นาทีโดยรถบัสจากสถานี JR โอกายาม่า/ ลงจาก 
"สถานีนิวะเสะ" รถไฟ JR สายหลักซันโย/สายฮาคุบิ แล้วต่อแท็กซ่ี 
5 นาที

สถานที่ข้างเคียงมีชื่อเสียงแค่เดินไปอีกนิด ก็จะพบสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์มากมาย!

◆18 นาทีด้วยรถไฟจากสถานี JR โอกายาม่า

สินค้าที่ผลิตเฉพาะในโอ
กายาม่าข่าวสารกิจกรรมอีเวนต์

หัตถกรรมจากทักษะและฝีมือซึ่งถ่ายทอดกันมาจากแต่ละท้องถิ่น

คิบิดังโงะ

กินกรรมใหญ่ในฤดูร้อน 
นอกจากจะมีการเต้นระบํา 
"อุระจะโอโดริ" ที่เป็นการ
เต้นระบําอย่างบ้าคลั่งด้วย
การแต่งหน้าและเครื่องแต่ง
กายแปลกประหลาดเลียน
แบบยักษ์ (อุระ) ในตํานานโม
โมทาโร่แล้ว ก็ยังมีเทศกาล
ดอกไม้ไฟโนเรียวอีกด้วย

หนึ่งใน 3 เทศกาล
แปลกประหลาด
ของญี่ปุ่น สงคราม
ของกลุ่มชายเปลือย
นับพันที่แย่งชิงไม้
ศักดิ์สิทธิ์ 2 แท่งที่
พระโยนลงมาจาก
หน้าต่าง

ร้านค้ามากมายที่เรียงราย
ไปตามริมฝั่งแม่น้ําเคียวบา
ชิ ผักปลาที่ผลิตในท้องถิ่นมี
วางขายอย่างครึกคื้นจนกว่า
จะหมด

เทศกาลดนตรีที่แต่งแต้มสีสัน
ให้กับเมืองโอกายาม่าในฤดู
ใบไม้ร่วงด้วยเมโลดี้อันหลาก
หลายจากเพลงนานาประเภท

เมื่อพูดถึงโอกายาม่าก็
นึกถึงโมโมทาโร่ เมื่อพูดถึง
โมโมทาโร่ก็นึกถึงคิบิดังโงะ 
มีหลายชนิดให้เพลิดเพลิน

ต้นเดือน

〃

〃

◎สอบถามข้อมูลได้ที่◎

พิมพ์โดย: เมืองโอกายาม่า (2014.12)สิง่ตพีมิพน์ีใ้ชห้มกึทีท่าํมาจากถัว่เหลอืง

จุดท่องเที่ยวแนะนําของเมืองโอกายาม่า
คู่มือการท่องเที่ยว
เมืองโอกายาม่า

คู ่มือการท่องเที ่ยว
เมืองโอกายาม่า

ภมู ทิศันท์ ี ่
เง ยีบสงบและ

งดงาม

อากาศอบอุ่นตลอดทั้งปีเนื่องจากสภาพ
ภูมิอากาศเฉพาะตัวของทะเลเซโตะไน 
ทําให้ฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงมีวัน
ที่อากาศดีหลายวันและมีเขตภูเขาของจู
โกกุเป็นตัวกั้นลมหนาวในฤดูหนาวเอาไว้

เมืองโอกายาม่าเป็นเมืองแบบไหน?
"เมืองโอกายาม่า"ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติ
อันอุดมสมบูรณ์ของภูเขาและทุ่งราบแม่น้ําสองสายใหญ่
อันได้แก่แม่น้ําอาซาฮิคาว่าและแม่น้ําโยชิอิทะเลเซโตะไน 
ฯลฯนอกจากนี้ ได้มีการย้ายตัวเมืองโดยภาครัฐเมื่อเดือน
เมษายนปี2009ไปอยู่ในตําแหน่งยุทธศาสตร์ศูนย์กลาง
ชิโกกุที่เป็นจุดตัดของโครงข่ายทางการจราจรความเร็วสูง

สภ
าพ

ภูม
ิอา

กา
ศ

ขอ
งด

ังป
ระ

จํา
จัง

หว
ัด

ลูกพีชขาวและองุ่นเขียวมัสแคตที่เก็บ
เกี่ยวได้ในพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์และ
สภาพอากาศอบอุ่นจัดเป็นผลิตภัณฑ์ชั้น
หนึ่งนอกจากนี้ สัตว์น้ําประเภทปลาอย่าง
เช่น ปลามามาคาริที่โตในทะเลเซโตะไน
ซึ่งมีคลื่นไม่รุนแรงนั้นก็มีรสชาติละเอียด
อ่อนและหลากรส้

ป
ระ

วัต
ิศา

สต
ร์

เมืองโอกายาม่าได้รับการสร้างขึ้นรอบ
ปราสาทโอกายาม่าซึ่งสร้างโดยอุคิ
ตะ ฮิเดอิเอะเมื่อประมาณ 400 ปีก่อน้ 
นอกจากนี้ ชานเมืองทางทิศตะวันตกเคย
มีชื่อเรียกเดิมในอดีตว่า "ประเทศคิบิ"ซึ่ง
จัดเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจด้านการ
ทหารของญี่ปุ่น

คอ
นเ

วน
ช

ั่น

จากการเดินทางเข้าถึงตัวเมืองที่มีความ
สะดวกสูง ตามที่ได้รับสมญาว่าเป็นจุด
ตัดของโครงข่ายทางการจราจรความเร็ว
สูง ทําให้ในทุกๆ ปีจะมีการจัดงานสัมนา
วิชาการ งานกีฬา ฯลฯ เป็นจํานวนมาก 
และเมืองก็ได้รับการพัฒนาให้เป็นคอน
เวนชั่นซิตี้ที่สั่งสมผู้คน สินค้า และข้อมูล
ข่าวสารจํานวนมากอย่างต่อเนื่อง

เครือข่ายทางการจราจรที่สะดวก
ต่อการเดินทางท่องเที่ยว

โอกายาม่าเดินทางได้สะดวกมากเพราะมีพร้อมทั้งทางด่วนและสะพานเชื่อมโยงเกาะฮอนชูกับ
เกาะชิโกกุ จะไปเหนือใต้ออกตก ถ้าเริ่มที่โอกายาม่า ก็จะสามารถเพลิดเพลินกับการเดินทางที่
แสนสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพ เดินต่อไปอีกหน่อยก็จะได้พบกับแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
ที่มีเสน่ห์อีกมากมายใช้เวลาดื่มด่ํากับการท่องเที่ยวเก็บเป็นความทรงจําไว้เยอะๆ กันเถอะ! !

เส้นทางสู่โอกายาม่า ※เวลาเป็นการประมาณการณ์อย่างคร่าวๆ สําหรับรายละเอียด โปรดตรวจสอบที่จุดติดต่อสอบถามของปลายทางแต่ละแห่ง

※ศูนย์บริการลูกค้า JR เวสต์/0570-00-2486

196 นาทจีากโตเกยีว (โนโซม)ิ34 นาทจีากฮโิรชมิา่ (โนโซม)ิ54 นาทจีากทากามตัสึ (มารนีไลเนอร์)

44 นาทจีากโอซากา้ (โนโซม)ิ98 นาทจีากฮากาตะ (โนโซม)ิ130 นาทจีากโยนะโกะ (รถไฟดว่นพเิศษยาคโุมะ)

◆เครื่องบิน※เที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล โปรดสอบถามรายละเอียดกับบริษัทสายการบินดังต่อไปนี้

■เส้นทาง■จํานวนเที่ยวบิน■ระยะเวลา■ชื่อบริษัท■ติดต่อได้ที่

จากโตเกียว10 เที่ยวบิน75 นาทีANA/JAL
ANA/0570-029-222
JAL/0570-25-5971

จากซัปโปโร1 เที่ยว130 นาทีAIR DO0120-057-333

จากโอกินาว่า1 เที่ยว115 นาที
Japan Transocean Air Co.,Ltd. 
(JTA)0120-25-5971

จากโซล เที่ยว90 นาทีKorean Air (KE)0088-21-2001

จากเซี่ยงไฮ้1 เที่ยว115 นาทีChina Eastern Airlines (MU)086-233-5288

เขตคุระชิกิบิกัง 
(เมืองคุระชิกิ จังหวัดโอกายาม่า)

สวนสาธารณะริทสึริน 
(จังหวัดคะกาวะ)

◆1 ชั่วโมง 30 นาทีด้วยรถไฟจากสถานี 
　 JR โอกายาม่า

โดมปรมาณู 
 (จังหวัดฮิโรชิม่า)

◆1 ชั่วโมงด้วยชินคันเซนจากสถานี 
 　JRโอกายาม่า

มิยะจิม่าและศาลเจ้าอิทสึคุชิม่า 
(จังหวัดฮิโรชิม่า)

◆1 ชั่วโมงด้วยชินคันเซนจากสถานี JR  　
　 โอกายาม่า

ปราสาทฮิเมจิ 
 (จังหวัดเฮียวโงะ)

◆20 นาทีด้วยชินคันเซนจากสถานี 
 　JR โอกายาม่า

เนินทรายโทตโทริ ิ 
(จังหวัดโทตโทริ)

◆ 2 ชั่วโมง 30 นาทีด้วยรถไฟด่วนพิเศษจาก 　　 
　 สถานี JR โอกายาม่า

ผลไม้ต่างๆ นานาที่เหมาะสมกับฉายาดินแดนแห่งผลไม้ที่เติบโตขึ้นจากพรแห่งท้อง
ทะเลเซโตะไน โอกายาม่าเต็มไปด้วยผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีเสน่หันน่าหลงใหลอดึงดูด
นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

ลูกพีชขาว
สีสันสวยงาม เนื้อแน่น น้ํา
เยอะและมีรสหวาน

บาระซุชิ
อาหารท้องถิ่นที่เป็นตัวแทน
ของโอกายาม่า ใช้วัตถุดิบ
จากท้องทะเล ท้องทุ่งและ
ภูเขาที่สดใหม่อย่างไม่อั้น 
หรูหราอย่างเต็มเปี่ยม

รูปทรงงดงามสีเขียว
มรกตและรสชาติเข้มข้น
กลมกล่อม จัดเป็นของ
ชั้นเลิศ

องุ่นเขียวมัสแคต

ทาเคเบะโยเกิร์ต
โยเกิร์ตที่ใช้นมสดคุณภาพดี 
รีดนมสดใหม่จากฟาร์มวัวใน
พื้นที่ทาเคเบะ 100% ไม่มี
สารปรุงแต่ง

ปลามามาคาริ
นอกจากนําไปทํานิกิริชูชิ
แล้ว สามารถนําไปดอง
น้ําส้ม ย่าง หรือต้มกับน้ํา
เชื่อม ฯลฯ ได้อีกด้วย

ปิโอเนะ
องุ่นลูกใหญ่ไร้เมล็ด สีม่วง
เข้มเป็นประกาย เนื้อกรอบ 
ให้น้ําองุ่นเยอะและมีรส
หวาน เปรี้ยวพอประมาณ

เก็บเกี่ยวในเขตพื้นที่อะชิโม
ริเป็นหลัก มีกลิ่นหอมเป็น
คุณลักษณะเด่น

เมล่อน

ปลาซาวาระ
ปลาซาวาระสดใหม่มักจะ
มารวมตัวกันอยู่ที่โอกายาม่
า จึงมีความคุ้นเคยกันมาแต่
โบราณ นอกจากทานเป็น
ซาชิมิแล้วก็ยังมีอีกหลายวิธี
ในการรับประทาน

กุยช่ายเหลือง
มีรสหวานอ่อน ๆและกรุบ
กรอบเคี้ยวเพลิน กลิ่นหอม
หวลชวนหิวและสีเหลือง
สวยงามทําให้อาหารดูน่ารับ
ประทาน

อุโจโบริ
เครื่องเขินที่แกะสลักด้วยมือ
โดยใช้เนื้อไม้ธรรมชาติ ได้
รับความนิยมใช้เป็นเครื่อง
เรือนเพราะทนทานต่อความ
ร้อนและกรด

พัดนัตสึคาว่า
เป็นพัดที่มีลายเมฆที่เรียก
ว่า "อุตะสึงิ" ซึ่งมักนําไป
กล่าวถึงในกลอนไฮกุ ส่วน
ด้านล่างของเมฆก็จะเป็น
ภาพเขียนซึ่งใช้เทคนิค 
"โปร่งแสง" แสดงความ
งดงามของธรรมชาติ

เครื่องปั้นดินเผาบิเซน
สืบทอดขนบประเพณีกว่า
พันปีอันน่าภาคภูมิ ถือเป็น
หนึ่งในเครื่องปั้นดินเผา
จาก 6 เตาเผาที่เก่าแก่ที่สุด
ในญี่ปุ่น ไม่มีการใช้น้ํายา
เคลือบผิวเลย แม้จะเป็น
เครื่องปั้นดินเผาที่ดูธรรมดา
แต่ก็มีความลึกซึ้งอยู่ภายใน

โอกายาม่าโคราคุเอน
(โอกายาม่าคัลเจอร์โซน)

ศาลเจ้าคิบิตสึ
(เขตพื้นที่คิบิจิ)

หอศิลป์โรงหลอมโลหะอินุ
จิม่าเซเรนโชะ(อินุจิม่า)

สวนกุหลาบ RSK
(ช่วงที่เหมาะกับการดูดอกไม้)

ลูกพีชขาว
(สินค้าที่ผลิตเฉพาะในโอกายาม่า)

พิธีกรรมและงานเทศกาลต่างๆ ยังคงสืบทอดจากอดีตสู่ปัจจุบันภายในเมืองโอกายาม่าที่มี
ความภาคภูมิใจประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมตามฤดูกาลต่างๆให้ทุก
คนได้เพลิดเพลินอีกมากมาย! ขอเชิญทุกท่านมาสัมผัสความตื่นเต้นดังกล่าวและประทับใจ
กับความสนุกสนานที่เมืองโอกายาม่ากันเถอะ
เดือน
มกราคมวันที่ 1

วันที่ 1-3

วันที่ 3

วันอาทิตย์ที่ 2

เทศกาล อูโจวฮัสซึยุเมะ มัสซึริ

ตีแป้งโมจิซัมไมเซนของคิบิตสึ 
(ศาลเจ้าคิบิตสึ)
พิธีกรรมยาตาเตะ 
(ศาลเจ้าคิบิตสึ)
เทศกาลโออะมิ (ศาลเจ้าโอ
กายาม่า)

เดือน
กุมภาพันธ์วันเสาร์ที่ 3

เทศกาลเปลือยกายที่วัดไสไดจิ 
(วัดไสไดจิคันนง)

เดือน
เมษายน

มีนาคม
ปลายเดือน

โอกายาม่าซากุระคาร์นิวาล 
(อาซาฮิกาว่าซากุระมิจิ)

เทศกาลทาเคเบะโนะโมริ ฮัป
โปะเนะซากุระ (สวนทาเคเบะ
โนะโมริ)

วันอาทิตย์ที่ 1
เทศกาลลากเกี้ยว 
(ศาลเจ้ามุเนทาดะ)

วันเสาร์และวัน
อาทิตย์ที่ 3

เทศกาลเคารพวิญญาณสัตว์
สังเวย (ทะเลฟุคุเดน)

เดือน
พฤษภาคมต้นเดือนเทศกาล อูโจวโอชิโระ อะโซบิ

เดือน
มิถุนายนวันอาทิตย์ที่ 2เทศกาลดํานาของโคราคุเอน

เดือน
กรกฎาคมวันอาทิตย์ที่ 1ฤดูชมดอกบัว (โคราคุเอน)

วันอาทิตย์ที่ 4เทศกาลน้ําตกของวัดริวเซนจิ

วันที่ 31ระบํามิยะอุจิ (ศาลเจ้าคิบิตสึ)

เดือน
สิงหาคมวันที่ 2-3เทศกาลดํานาของศาลเจ้าคิ

บิตสึฮิโกะ

ต้นเดือน
เทศกาลโอกายาม่าโมโมทาโร่
[เทศกาลดอกไม้ไฟโนเรียว/
ระบําอุระจะ]
เทศกาลดอกไม้ไฟโนเรียวของ
เมืองทาเคเบะ

สวนเกนโซ(โอกายาม่าโคราคุเอน)

เทศกาล อูโจว โทเกงเกียว

เดือน
ตุลาคม

พฤศจิ
กายน

วันอาทิตย์ที่ 1งานเทศกาลตลาดเช้าชื่อดังทั่ว
ประเทศ

วันเสาร์ที่ 2
เทศกาลเชิดสิงโตบิเซนโอกา
ยาม่า (ศาลเจ้าโอกายาม่า)

กลางเดือนเทศกาลดนตรีนานาชาติโอ
กายาม่า
เทศกาลโอกายาม่าโมโมทาโร่
ฤดูใบไม้ร่วง

วันอาทิตย์ก่อน
วันที่ 15เทศกาลทาเคเบะ

วันที่ 20วันถวายของไหว้ที่ศาลเจ้าชิโระ

ปลายเดือน
เป็นต้นไป

เทศกาลดอกเบญจมาศเมืองโอ
กายาม่า (ปราสาทโอกายาม่า/โค
ราคุเอน)

เดือน
ธันวาคมโมโมทาโร่แฟนตาซี

ทุกเดือนวันอาทิตย์ที่ 1ตลาดเช้าเคียวบาชิ/
ตี5จนกว่าจะขายหมด

เทศกาลโอกายาม่าโมโมทาโร่

เทศกาลวัดไสไดจิเอะโย 
(เทศกาลเปลือยกาย)

ตลาดเช้าเคียวบาชิเทศกาลดนตรี
นานาชาติโอกายาม่า

โต้ตอบภาษาอังกฤษได้ จุดให้บริการข้อมูล Visit Japan

สวนเกนโซ(โอกายาม่าโคราคุเอน)
ฤดูใบไม้ร่วง
เทศกาล อูโจวโทเกงเกียว
ฤดูใบไม้ร่วง

ช่วงกลางเดือน

〃

Yukinori Yanagi “Hero Dry Cell/Solar Rock”（2008）
Photo：Daici Ano

Inujima Seirensho Art 
Museum  Photo：Daici Ano



เฮดัน

ชินเคียวบาชิ อิจโจเมะ

เคียวบาชิ

ชินเคียวบาชิ

เมืองบันซ
ัง

ถนนเคนโจ

สะพานไอโออิ

ซันซุเต โอกายาม่า

โอกายาม่า อิจิบังไก

หอประชุมศูนย์สุขภา
พและสาธารณสุข

ฮอตพลาซ่าไดเคียว

ยานางิมาจิ นิโจเมะ

สำนักงานย่อยที่ทำการเทศบาลเมือง

เฮดัน

แผนที่เขตตัวเมือง

บุโดกัง

สนามกรีฑาสำรอง

ตำรวจปราบจลาจล
สนาม

สนามเทนนิส

สนามยิงธนู

ไปมหาวิทยาลัยโอกายาม่า

คังโคสเตเดียม

สนามเอนกประสง
ค์จังหวัดโอกายาม่า

สระว่ายน้ำ

ไดคุ อิจโจเมะ

สวนที่ระลึกปีเยาวชนนานาชาติ โคโดโมะโนะโมริ

สถานีออกอากาศโอกายาม่า 
            (OHK)

กักคุนันโจ อิจโจเมะ
ยามาโตะโจ อิจโจเมะ

มินามิกาตะ ยงโจเมะ
เมืองฮิโรเสะ

แนะนำสถานที่น่าเที่ยวของเมืองโอกายาม่า

สถานที่/สถานี JR โอกายาม่า ชั้น 2
　                 ใกล้ทางขึ้นลงชินคันเซน   

สถานที่/สถานี JR โอกายาม่า ลานกว้างในทางเดินใต้ดิน   

เวลาทำการ/9:00 - 20:00   

เวลาทำการ/9:00 - 18:00   

โทรศัพท์/086-222-2912   

ไปชินโกเบ 

ป้อมตำรวจ   ที่ทำการไปรษณีย์   โรงพยาบาล   

รถไฟบนดิน   

พื้นที่ส่งเสริมการปรับปรุงทัศนียภาพ   

พื้นที่จำกัดการสูบบุหรี่บนถนน   

จุดให้ข้อมูลการท่องเที ่ยวเมืองโอกายาม่า   

ศูนย์การท่องเที่ยวโมโมท่าโร่

สถานที่/คิตะคุ เดะอิชิโจ 1-6-6   
เวลาทำการ/9:00 - 17:30   
โทรศัพท์/086-206-5124   

อิซึชิชิโรมาจิเวิร์คชอป (จุดให้ข้อมูลการท่องเท่ียง)

!!

โอรุกะ

อิช
ิมะโจ นิโจเมะ

อิชิมะโจ อิจโจเมะ

โรงเรียนประถมอิชิมะ

อิชิมะโจ อิจโจเมะ

กรมสรรพากรโอกายาม่าตะวันตก

อิฟุกุโจ ยงโจเมะ

อิฟ
ุกุโจ ซ

ังโจเมะ

โรงเรียนมัธยมปลาย
โอกายาม่าโคเกียว

สนามเบสบอลประจำจังหวัด

ศูนย์โลหิตสภากาชาด

เมืองอิซึมิ

โรงยิม 
(โมโมทาโร่อารีน่า)

เมืองเอซึ

เมืองเซชิน

เมืองโคคุไท

มหาวิทยาลัยนอร์เทอแดมเซชิน

โรงเรียนประถมสาธิต

มินามิกาตะ โกะโจเมะ

มินามิกาตะ
 ยงโจเมะ

มินามิกาตะ โกะโจเมะ

โรงเรียนมัธยมปลายสาธิตแห่งมหา
วิทยาลัยโอกายาม่าโชกะ เบเนสเซ่คอร์ปอเรชั่น

มินามิกาตะ ซังโจเมะ

มินามิกาตะ นิโจเมะ

หอวรรณกรรมคิบิจิ
ธนาคารโทมาโท

คิราเมคิพลาซ่า

สายโอกายาม่าโยชิอิ

มินามิกาตะ อิจโจเมะ

สวนมินามิกาตะคิตะ

เมืองฮิโรเสะ
เฮดัน

บังโจ นิโจเมะ

อิซึชิโจ นิโจเมะ

นิชิกาวาร่า อิจโจเมะ

วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยชูจิตสึ

โรงเรียนมัธยมปลายโซซัง

ทสึคุระโจ อิจโจเมะ อิฟุคุโจ อิจโจเมะ

โฮคังโจ ซังโจเมะ
โฮคังโจ นิโจเมะ

โฮคังโจ ยงโจเมะ เมืองเอคิโมโตะ

อิฟุคุโจ นิโจเมะ

โรงพยาบาลโอกายาม่า
ไซเซไคโซโก

ย่านการค้าเมืองโฮคัง

ศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติโอกายามา่

มุมให้คำปรึกษาและ
ข้อมูลข่าวสาร

โฮคังโจ อิจโจเมะ เมืองอิวาตะ

เอคิมาเอะ นิโจเมะ

โรงเรียนมัธยมต้นและมัธยมปลาย
โอกายาม่าโคราคุคัง

กองกฏหมายท้องถิ่น
โอกายาม่า

ศาลท้องถิ่น
โอกายาม่า

อาคารร่วมหน่วยงานกฏหมาย
โอกายาม่า

สวนมินามิกาตะ

ท
นดะโจ อิจโจเมะ

ท
นดะโจ นิโจเมะ

โนดะยะโจ นิโจเมะ

สำนักงานพลเมืองจังหวัด
โอกายาม่าบิเซนเคน

โรงเรียนมัธยมต้น
โอกายาม่าจูโอ

บังโจ อิจโจเมะ

สะพานชินทสึรุมิ

โรงเรียนชูจิตสึ

เมืองยุมิโนะ

อิซ
ึชิโจ อิจโจเมะ

สะพานทสึรุมิ

เทนชินซัง บุงกะพลาซ่า 
จังหวัดโอกายาม่า

ฮามะ อิจโจเมะ

สำนักงานดำรวจกลางโอกายาม่า

หอศิลป์ท้องถิ่นยูเมะจิ

สะพานโฮไร

โอกายาม่าโคราคุเอน
ฮามะ นิโจเมะ

มุโรมาจิ อิจโจเมะ

เมืองโคโตบุกิ

โรงเรียนประถมอิชิอิ

เมืองโชวะ
สำนักงานประกันสังคม
โอกายาม่านิชิ

โอกายาม่า
คอนเวนชั่นเซนเตอร์

โอกายาม่าซิตี้มิวเซียม

สถานีออกอากาศ NHK โอกายาม่า
อาคารลิตโตะซิตี้

ทางออกทิศตะวันตก

สถ
าน
 ีJ
R
 โ

อก
าย

าม
่า

ศูนย์ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวเมืองโอกายาม่า

ทางออกทิศตะวันออก

บัสเทอร์มินอล

ศูนย์การท่องเที่ยวโมโมท่าโร่

เมลบา

บิ๊กคาเมร่า
หน้าสถานีโอกายาม่า

โมโมทาโร่ โอโดริ

เอกิมาเอะ อิจโจเมะ

อาคารเมจิยาสุดะเซเม

ทากาชิมาย่า

อาคารเซนทรัล 1

ฮอนมาจิ

สวนสาธารณะ

ห้างสรรพสินค้าโอกะบิรุ

โนดะยะโจ อิจโจเมะ

สวนนิชิกาว่าเรียคุโด

ยานากาว่าสวนนิชิกาว่าเรียคุโด

เมืองเฮวะ

อาคารซุมิโตโมเซเม
โอกายาม่านิวซิตี้

เมืองโท
งิยะ

หอศิลป์ประจำจังหวัดโอกายาม่า

กรมสรรพากร
โอกายาม่าตะวันออก

เมืองเท
นจิน

หอศิลป์โอเรียนต์ประจำเมืองโอกายาม่า

ชิโรชิตะ
โอกายาม่าซิมโฟนี่ฮอล

สวนฮิงาชินากะ
ยามาชิตะนากะยามาชิตะ อิจโจเมะ

NTT
เกรด

ห
น้าไป

รษ
ณ

ีย์

อาคารฟุคุท
าเคะโจลี่

อาคารลอตซ์

โอโมเตะมาจิ
อิจโจเมะ

ย่านการค้าเมืองโอโมเตะ

หอประชุมสวัสดิการเอนกประ
สงค์จังหวัดโอกายาม่า

เมืองอิชิเซกิ

สวนอิชิยาม่า

หอประชุมพลเมือง
โอกายาม่า

สถานีออกอากาศซันโย (RSK)

ธนาคารนิปปอน

มารุโนะอุจิ อิจโจเมะ

สะพ
านท

สึกิมิ

ปราสาทโอกายาม่า

หอศิลป์ฮายาชิบาร่า

โรงผลิตเครื่องปั้นดินเผาบิเซนภายในเทนชุคาคุของ
ปราสาทโอกายาม่า

สวนอุโจ

อาซาฮิคาว่า ซากุระมิจิ

ชิมาตะฮอนโจ
อิจโจเมะ

ไปฮิโรชิม่า

นากาชิมาตะโจ
อิจโจเมะ

นากาชิมาตะโจ
อิจโจเมะ

แป้งผลิตโดยนิซเซ

ชิตะอิชิอิ อิจโจเมะ

สำนักงานเทศบาลท้องถิ่น
โอกายาม่า

ฮิกาชิชิมาตะโจ
อิจโจเมะ

ฮิกาชิชิมาตะโจ
นิโจเมะ

เรียวบิบอล

สำนักงานเทศบาลโอกายาม่าตึก 2

เมืองนิชิกิ

เมืองไซไว

นิชิคาว่าไอพลาซ่า

สวน ชิโมะอิชิอิ

ย่านที่
ท

ำการเมือง

ยานางิโจ อิจโจเมะ

โอกายาม่าเครดิตยูเนี่ยน

สำนักงานใหญ่หนังสือพิมพ์ซันโย/
เทเรบิเซโตอุจิ (TSC)

ทามาจิ อิจโจเมะ

ถนนอะคุระ

ท
ามาจิ

นิชิกาว่า

ทามาจิ นิโจเมะ

ย่านเมืองช
ินเซ

ไดจิ

ที่ทำการไป
รษณีย์กลาง
โอกายาม่า

โรงพยาบาลคาวาซากิ

นากาซ
ันเกะ นิโจเมะ

บัสเท
อร์มินอล

เท
มมังยะ

โอโมเตะมาจิ นิโจเมะ

ถน
น
เค

น
โจ

ธนาคารจูโกกุ

ลูเนสฮอล อุจิซ
ันเกะ อิจโจเมะ

อุจิซ
ันเกะ นิโจเมะ

ห้องสมุดประจำจังหวัด

เทศบาลจังหวัด
โอกายาม่า

ที่ทำการเทศบาลย่อยเมืองโคะบาชิ
หอประชุมสวัสดิการและวัฒนธรรม/
อาคารกลางชุมชน

หอประชุมวัฒนธรรมพลเมืองโคะบาชิ

นากาบาชิ

ตลาดเช้าเคียวบาชิเมืองเซ
ได

จิ

โคเซ
โจ ซ

ังโจเมะ

หอการค้าและอุตสาหกรรม
โอกายาม่า

สมาคมการท่องเที่ยวและ
การประชุมโอกายาม่า

โคเซโจ นิโจเมะ

โรงเรียนมัธยมต้นคุวาตะ

โคเซ
โจ อิจโจเมะ

โรงพยาบาลโคเซ

ไดคุฮอนมาจิ
โรงเรียนประถมชิคาตะ

ไดเคียว นิโจเมะ

อิโตโยกาโด

โรงเรียนเอกชน
โมโตยาม่า

สถานีออกอากาศเซโตะ
ไนไค (KSB)

เมืองคาสึกะ

ศูนย์สวัสดิการแรงงาน

ชิกาตะโจ อิจโจเมะ

ที่ทำการเทศบาลเมืองโอกายาม่า
ที่ทำการเทศบาลเขตคิตะเมือง
โอกายาม่า

หอประชุมศูนย์สุขภาพ
และสาธารณ

สุข

สวนเมืองชิโมะดะ

เมืองจูโอ

เมืองมินามิจูโอ

เคียวมาจิ

ห
น้าวัดไดอุนจิ

เมืองฮิกาชิจูโอ

โรงพยาบาลพลเรือน

อามะเสะ

โอโมเตะโจ ซังโจเมะ

ย่านใต้ปราสาท
 ชิโรชิตะ

เมืองเคียวบาชิมินามิ

เมืองเคียวบ
าช

ิ

เมืองนิชินากาจิม่า

เมืองฮิกาชินากาจิม่า

โคะบาชิ

โคะบาชิโจ นิโจเมะ

จูนะกอน

เมืองจูนะกอน

คาโดตะยะชิกิ
คาโดตะยะชิกิ อิจโจเมะ

วัดโคคุเซจิ
ชินเคียวบาชิ

โรงเรียนประถมกิโยะกุโท

คาโดตะยะชิ
กิ ฮองมาจิ

คาโดตะยะชิกิ
ซังโจเมะ

สวนโทโกะ

โคะบาชิโจ อิจโจเมะ

บริษัทสาขา JR 
เวสต์ โอกายาม่า

โรงแรม คอมฟอต 
โอกายาม่า

ห้างอิออน โอกายาม่า

สวน เอดะกาวะ เรียวกุโด โคเอ็น

อิซึชิชิโรมาจิโคโบ
(ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว)

พิพิธภัณฑ์เมือง
โอกายาม่า

พิพิธภัณฑ์ คิชโจอัน 
โอกายาม่า

เมืองคุวาตะ

ชิโมะอิชิอิ นิโจเมะ

โอกายาม่าจอยโพลิส

※ณ วันท่ิ 1 เมษายน ค.ศ. 2013

ห้องสมุด ไซไวโจว เมืองโอกายาม่า

โอกายาม่าคัลเจอร์โซน

     โ อ ก า ย า ม ่ า
พบกับสายลมแห่งวัฒนธรรมท 
　　 คัลเจอร์โซน

รวบรวมสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์แต่ละ
ประเภทที่เป็นตัวแทนของโอกายาม่าโดยมี
ปราสาทโอกายาม่าและสวนโคราคุเอนเป็น
จุดศูนย์กลาง
มาเพลิดเพลินไปกับการค้นพบสิ่งใหม่ๆ ในขณะ
เดียวกันก็ทําความคุ้นเคยกับวัฒนธรรมและ
หัตถกรรมของโอกายาม่า

จากรถไฟบนดินท่ีมุ่งหน้าไปฮิกาชิยาม่า ลงท่ีสถานี "ชิโรชิตะ" แล้วเจอทันที

โอกายาม่าโคราคุเอน

หน่ึงในสามของสวนช่ือดังของญ่ีปุ่น ซ่ึงอีก
สองแห่งคือ สวนมิโตะไคราคุเอนและคา
นาซาว่าเคนโรคุเอน สามารถเพลิดเพลินไป
กับทัศนียภาพอันสวยสดงดงามท่ีแตกต่าง
กันไปในแต่ละฤดูท้ัง 4
◆ จากรถไฟบนดินท่ีมุ่งหน้าไปฮิกาชิยาม่า ลงท่ีสถานี 
"ชิโรชิตะ" แล้วเดิน 10 นาที / น่ังรถบัสจากสถานี JR 
โอกายาม่าประมาณ 15 นาที

จากรถไฟบนดินท่ีมุ่งหน้าไปฮิกาชิยาม่า ลงท่ีสถานี "ชิโรชิ
ตะ" แล้วเดิน 3 นาที

หอศิลป์ท้องถิ ่นยูเมจิ

ทาเคฮิสะ ยูเมจิ จิตรกรและศิลปินท่ีเกิดในโอกายาม่า เป็นผู้ทุ่มเทท้ังชีวิต
ให้กับการแสวงหาความงดงามโดยถือเป็นผู้นําด้านความโรแมนติกในยุค
ไทโช
สามารถเพลิดเพลินกับผลงานท่ีหลากหลายต้ังแต่ผลงานช้ินเอกไป
จนถึงงานภาพเขียนและงานช้ินเล็กๆ ได้จากหลากหลายมุมมอง
◆ น่ังรถบัสจากสถานี JR โอกายาม่าประมาณ 15 นาที

"ทตัส ตึะฮ เิมะ"
ทาเคฮ สิะ ย เูมจ ิ (1931)
(คลงัหอศ ลิปท์อ้งถ ิน่ย เูมจ )ิ

ปราสาทโอกายาม ่า

อคุ ติะ ฮ เิดอ เิอะผ ูซ้ ึง่เป น็หน ึง่
ในหา้ผ ูส้ ําเร จ็ราชการของโทโย
โทม  ิ เป น็ผ ูส้รา้งปราสาทข ึน้ใน
ป เีคโจท ี ่2 (1597)
ม อี กีช ือ่เร ยีกหน ึง่วา่ "อโุจ" จาก
ภาพลกัษณภ์ายนอกท ีเ่ป น็แผน่
ผนงัภายนอกส ดีาํ
โรงผล ติเคร ือ่งป ั น้ด นิเผาบ เิซน
ภายในเทนชคุาคขุองปราสาทโอ
กายามา่
ส า ม า ร ถ ท ด ล อ ง ป ั ้ น 
"เคร ือ่งป ั น้ด นิเผาบ เิซน" ซ ึง่
เป ็นหน ึง่ในหกแหลง่เตาเผาท ี ่
เกา่แกท่ ีส่ดุของญ ีป่ ุน่

◆ จากรถไฟบนดินท่ีมุ่งหน้าไปฮิกาชิยาม่า 
ลงท่ีสถานี "ชิโรชิตะ" แล้วเดิน 10 นาที / 
น่ังรถบัสจากสถานี JR โอกายาม่าประมาณ 15 
นาที

พิพิธภัณฑ์ประจําจ ังหวัดโอกายาม่า

หอศ ิลป ์ฮายาช ิบาระ  

จัดแสดงงานหัตถกรรม
ทางศิลปะ เช่นอุปกรณ์
เค ร่ืองใช้ของชาวบ้าน 
ของท่ีขุดพบในซากปรัก
หัก พั งภ าย ใน จั งห วัด 
เคร่ืองป้ันดินเผาบิเซน 
ดาบคาตานะ ฯลฯ โดย
ใ ช้ปร ะ วั ติศาสต ร์และ
วัฒนธรรมของโอกายาม่า
เป็นธีมในการนําเสนอ

เม่ือลอดผ่านประตูของ
บ้านซามุไรท่ีดูสง่างามก็
จะพบกับส่ิงก่อสร้างทัน
สมัยท่ีปรากฏให้เห็น
ส ม บั ติ ช า ติ ช้ิ น สํ า คั ญ
ทางวัฒนธรรมต่างๆ เช่น 
มรดกตกทอดของตระกูล
อิเคดะ ดาบคาตานะ ชุด
เกราะของนักรบโบราณ 
ภาพเขียน เคร่ืองแต่งกาย
ละครโน จํานวนมากได้รับ
การเก็บรักษาเอาไว้ท่ีน่ี

◆จากรถไฟบนดินท่ีมุ่งหน้าไปฮิกาชิ
ยาม่า ลงท่ีสถานี "ชิโรชิตะ" แล้วเดิน 
10 นาที / น่ังรถบัสจากสถานี JR โอ
กายาม่าประมาณ 15 นาที

◆ เดินจากสถานี JR โอกายาม่าแล้วจะเจอทันที

◆จากรถไฟบนดินท่ีมุ่งหน้าไปฮิกาชิ
ยาม่า ลงท่ีสถานี "เคนโจโดริ" แล้วเดิน 
7 นาที / น่ังรถบัสจากสถานี JR โอกา
ยาม่าประมาณ 15 นาที

เคร่ืองแต่งกายละครโน
ชุดคาราโอริลายหมอกต้นสนต้นไผ่และดอกบ๊วย

(คลังหอศิลป์ฮายาชิบาระ)

อีเวนต์มากมายตลอด 4 ฤดู!

ฤดูใบไม้ผลิ"การดูดอกไม้ในฤดูใบไม้ผลิ"
 (ต้นเดือนเมษายน)

หลังจากช่ืนชมดอกซากุระภายในสวนแล้วก็ยัง
สามารถเพลิดเพลินไปกับ "โอกายาม่าซากุระ
คาร์นิวาล" ริมฝ่ังแม่นํ้าอาซาฮิกาว่าได้อีกด้วย

สวนน ิช ิกาว ่าเร ียวค ุโด

อาซาชิคาว่าซากุระมิจิ

สวนสาธารณะท ี ่ อย ู ่ ร ิ มแม ่
น้ํานิชิกาว่าซึ่งไหลไปทางทิศ
เหนือ-ใต้ของเมืองโอกายาม่า
เ ป ็ น ส ถ า น ท ี ่
พ ักผ ่อนหย่อนใจของพลเมื
องซ่ึงสามารถเพลิดเพลินไปกับ
ดอกไม้ใบหญ้าของท้ังส่ีฤดู

พื ้นที ่ร ิมฝั ่งแม่น้ ําอาซาฮิคาว่า
ที่ไหลผ่านตัวเมืองประมาณ 1 กิ
โลเมตรจากสะพานโฮไรถึสะพาน
ไอโออิเต็มไปด้วยสีของดอกซากุ
ระพันธ์ุโซเมโยชิโนะกว่า 250 ต้น
◆จากรถไฟบนดินท่ีมุ่งหน้าไปฮิกาชิยาม่า ลงท่ีสถานี "ชิโรชิตะ" แล้วเดิน 10 นาที

 โอกายาม่าซิตี้มิวเซียม

พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาแมวกวัก

พ พิ ธิภณัฑท์ ี บ่ ันท กึปร
ะวตั ศิาสตร ์ในอด ตีและ
ป ัจจบุ ันของเม อืงโอกา
ยาม่าแลว้ส ืบทอดไปส ู่
คนร ุน่หลงั
สามารถด ึงข ้อม ูล เก ี ่
ยวกบัประวตั ศิาสตร ์ ว ั
ฒนธรรมและธรรมชาต ิ
ของโอกายาม่าท ีฝ่ งัอย ู ่
ในภาพถ่ายทางอากาศ
ขนาดย ักษ ์บนพ ื ้นได ้
ดว้ยเคร ือ่งร ับสง่ขอ้ม ลู
แบบพกพา

ภายในพ พิ ธิภณัฑ ์คณุ
สามารถเพล ิดเพล ิน
ไปก ับต ุ ๊กตาแมวกว ัก
น ั บ ร ้ อ ย แ บ บ ท ี ่ ม ี
ท่ ว งท่าแตกต่า งก ัน
ไป อ กีท ั ง้ย งัม กีาร
เข ียนกระดาษขอพร
ส ิง่ศกัด ิส์ ทิธ ิ  ์ รวมไป
ถ งึ ตุก๊ตาแมวกวกั และ
ไปรษณยีบตัร ใหเ้ล อืก
ซ ือ้กล ับไปเป น็ของท ี ่
ระลกึกนัอกีดว้ย

◆ เด ินจากสถาน ี  JR 
โอกายาม่า ทางออกทิศ
ตะวันตก แล้วจะเจอทันที

◆จากสถานี JR Bizen-
hara แท้กซี่ประมาณ 9 
นาที (กรุณาจอง)

รถไฟบนด ิ น

◆

อาร์ตสปอต

หอศิลป ์โอเร ียนต ์ประจ ําเม ืองโอกายาม ่า

เป็นหอศิลป์เฉพาะทางที่เก็บรักษ
าชิ้นงานศิลปะเอเชียตะวันตกเช่น 
อิหร่าน อิรัก และซีเรีย มากกว่า 
5,000 ช้ินอย่างเป็นระบบตั้งแต่
ยุคโบราณจนถึงปัจจุบัน

หอศ ิลป ์ประจ ําจ ังหว ัดโอกายาม ่า

จัดแสดงผลงานมากมายของศิลปินท่ีเกิดในท้อง
ถ่ิน เช่น คุนิโยชิ ยาสึโอะ ผู้ซ่ึงเป็นจิตรกรภาพวาด
แบบตะวันตกท่ีมีผลงานในอเมริกา, อุระคามิ เกียว
คุโด ศิลปินภาพเขียนแบบบุนจินกะ, เคียวโช เซส
ชู ศิลปินภาพเขียนด้วยหมึกดํา

อัสซีเรีย รีรีฟ
ศิลปะภาพนูนตํ่าเทพเจ้าอียิปต์ท่ีมี
หัวเป็นนกอินทรีย์และมีปีก
(คลังหอศิลป์โอเรียนต์ประจําเมือง
โอกายาม่า)

โอกายาม่า
โคราคุเอน

หนึ่ ง ในสามของสวน
ชื่อดังของญี่ปุ่นที่ เป็น
ตัวแทนของยุคเอโดะ

เป็นมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท่ีควรค่าแค่การสืบทอดไปยังคนรุ่นหลัง และ
ได้รับการกําหนดให้เป็น "สถานท่ีมีทัศนียภาพงดงามเป็นพิเศษ" โดยกฎหมายคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางวัฒนธรรม

ฤดูร้อนิ"สวนเกนโซ"
 

(เดือนสิงหาคม)

เม่ือข้ามสะพานหินและผ่านประตูหน้าเข้ามาแล้ว
ก็จะได้พบกับโลกของดวงไฟประดับท่ีสวยงาม
ตระการตา

ฤดูใบไม้ร่วงิเทศกาลชมจันทร์ 
 (วันท่ี 15 สิงหาคมตามปฏิทินเก่า)

เอ็นโยเทะอิและสนามหญ้าเปิดกว้างให้เข้าใช้

ฤดูหนาว

สามารถนําข้าวกล่องมาน่ังเพลิดเพลินไปกับ
แสงจันทร์ในสวนได้

"วันปล่อยนกกระเรียน"  (วันท่ี 1 มกราคม)

นกกระเรียนซ่ึงมีความสําคัญในฐานะท่ีเป็นสมบัติ
ทางธรรมชาติอันลํ้าค่าของชาติ
เคลิบเคล้ิมไปกับรูปร่างอันงามสง่าของนก
กระเรียน

◆

สายฮิกาชิยาม่า
จาก "หน้าสถานีโอกายาม่า" ถึง "ฮิกาชิยาม่า" 140 เยน
(แต่ถึง "เคนโจโดริ" 100 เยน)
เวลาเดินทาง: "หน้าสถานีโอกายาม่า" ถึง "ฮิกาชิยาม่า" ประมาณ 17 นาที

สายเซกิบาชิ

◆

จาก "หน้าสถานีโอกายาม่า" ถึง "เซกิบาชิ" 140 เยน
(แต่ถึง "หน้าท่ีทําการไปรษณีย์" 100 เยน)
เวลาเดินทาง: "หน้าสถานีโอกายาม่า" ถึง "เซกิบาชิ" ประมาณ 12 นาที

โอกายาม่าเดงกิคิโด (แผนกรถไฟ)/086-272-1811

◆ ติดต่อสอบถามได้ทิ่ี

สัมผัสประสบการณ์การปั้นดินเผาสัมผัสประสบการณ์การใช่ชุดกิโมโน

■ สถานท่ีท่องเท่ียว

รายการที ่น่าไปดู

5:30 - 20:00
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■ เวลาเปิดทําการ/วันหยุด

สวนกุหลาบ RSK 9:30 - 17:00/วนัพธุ(กรณ ที ีเ่ป น็วนัหยดุนกัขตัฤกษจ์ะหยดุชดเชยในวนัถดัไป, แต่
ไมห่ยดุชว่งเด อืนเม.ย. - ม .ิย./ต.ค./พ.ย.)

อาชิโมริพลาซ่า 9:00 - 16:30/วนัจนัทร(์กรณ ที ีเ่ป น็วนัหยดุนกัขตัฤกษจ์ะหยดุชดเชยในวนัถดั
ไป), วนัส ิ น้ป แีละวนัป ีใหม่

สวนสัตว์อิเคดะ 9:00 - 17:30 (เด อืนพ.ย. - ม .ีค. เป ดิถ งึ 17:00)/วนัพธุของชว่งวนัท ี ่ 21 พ.ย. - 
20 ก.พ., 21 พ.ค. - 20 ก.ค.(ไมร่วมวนัหยดุนกัขตัฤกษ,์ ชว่งป ดิเทอมฤดหูนาว)

หอประวัติและเรือนไม้บ้านเกิด
อินุไคโบะกุโด

9:00 - 17:00/วนัองัคาร(ยกเวน้วนัหยดุ), วนัถดัจากวนัหยดุนกัขตัฤกษ(์ยกเวน้วนั
เสาร,์ อาท ติยแ์ละวนัหยดุชดเชย), วนัส ิ น้ป แีละวนัป ีใหม่

พิพิธภัณฑ์ประจําจังหวัดโอกายาม่า 9:00 - 18:00(เด อืนต.ค. - ม .ีค. 9:30 - 17:00)/วนัจนัทร(์กรณ ที ีเ่ป น็วนัหยดุ
นกัขตัฤกษจ์ะหยดุชดเชยในวนัถดัไป), วนัส ิ น้ป แีละวนัป ีใหม่

หอศิลป์ประจําจังหวัดโอกายาม่า 9:00 - 17:00/วนัจนัทร(์กรณ ที ีเ่ป น็วนัหยดุนกัขตัฤกษจ์ะหยดุชดเชยในวนัถดัไป), 
วนัเปล ีย่นการจดัแสดง, วนัส ิ น้ป แีละวนัป ีใหม่

โอกายาม่าโคราคุเอน 7:30 - 18:00(เด อืนต.ค. - ม .ีค. 8:00 - 17:00)/ไมม่ วี นัหยดุ

โอกายาม่าซิตี้มิวเซียม 10:00 - 18:00/วนัจนัทร(์กรณ ที ีเ่ป น็วนัหยดุนกัขตัฤกษจ์ะหยดุชดเชยในวนัถดั
ไป), วนัเปล ีย่นการจดัแสดง, วนัส ิ น้ป แีละวนัป ีใหม่

ปราสาทโอกายาม่า 9:00 - 17:30/29 ธ.ค. - 31 ธ.ค.

โรงผลิตเครื่องปั้นดินเผาบิเซนภายใน
เทนชุคาคุของปราสาทโอกายาม่า

10:00 - 16:00/29 ธ.ค. - 31 ธ.ค.

หอศิลป์โอเรียนต์ประจําเมืองโอกายาม่า 9:00 - 17:00/วนัจนัทร(์กรณ ที ีเ่ป น็วนัหยดุนกัขตัฤกษจ์ะหยดุชดเชยในวนัถดัไป), 
วนัเปล ีย่นการจดัแสดง, วนัส ิ น้ป แีละวนัป ีใหม่

โอกายาม่าซิมโฟนี่ฮอล 9:00 - 22:00/วนัองัคารท ี ่ 2 และ 4 (กรณ ที ีเ่ป น็วนัหยดุนกัขตัฤกษจ์ะหยดุชดเชย
ในวนัถดัไป), วนัส ิ น้ป แีละวนัป ีใหม่

สวนโอมิซึเอน วนัจนัทร(์กรณ ที ีเ่ป น็วนัหยดุนกัขตัฤกษจ์ะหยดุชดเชยในวนัถดัไป), วนัส ิ น้
ป แีละวนัป ีใหม่

บ้านคาวาฮาร่า 9:00 - 16:30 (เป ดิเฉพาะวนัอาท ติย ์)

ศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อม
 "โรงเรียนเมดากะ"

9:00 - 17:00(เด อืนธ.ค. - ก.พ 9:30 - 16:30)/วนัองัคาร(กรณ ที ีเ่ป น็วนัหยดุ
นกัขตัฤกษจ์ะหยดุชดเชยในวนัถดัไป), วนัส ิ น้ป แีละวนัป ีใหม่

หอวรรณกรรมคิบิจิ
9:30 - 17:00/วนัจนัทร,์ วนัถดัจากวนัหยดุนกัขตัฤกษ,์ วนัเปล ีย่นการจดัแสดง, 
วนัส ิ น้ป แีละวนัป ีใหม่

ศาลเจ้าคิบิตสึ ประตปู ดิ 18:00

ศาลเจ้าคิบิตสึฮิโกะ

อดีตบ้านของฟุจิตะเซนเนนจิ
พ่อค้าแห่งเมืองอะชิโมริ

9:00 - 16:30/วนัจนัทร(์กรณ ที ีเ่ป น็วนัหยดุนกัขตัฤกษจ์ะหยดุชดเชยในวนัถดั
ไป), วนัส ิ น้ป แีละวนัป ีใหม่

อดีตบ้านซามุไรแคว้นอะชิโมริ 9:00 - 16:30/วนัจนัทร(์กรณ ที ีเ่ป น็วนัหยดุนกัขตัฤกษจ์ะหยดุชดเชยในวนัถดั
ไป), วนัส ิ น้ป แีละวนัป ีใหม่

ไซโจอินาริ

ศูนย์ให้ข้อมูลอุตสาหกรรมการท่อง
เที่ยวและผลิตภัณฑ์เมืองทาเคเบะ

8:30 - 17:00/วนัองัคาร(กรณ ที ีเ่ป น็วนัหยดุนกัขตัฤกษจ์ะหยดุชดเชยในวนัถดั
ไป), วนัส ิ น้ป แีละวนัป ีใหม่

สวนทาเคเบะโนะโมริ
9:00 - 17:00(20 ก.ค. - 31 ส.ค. 9:00 - 18:00)/วนัจนัทร(์กรณ ที ีเ่ป น็วนัหยดุนกัขตั
ฤกษจ์ะหยดุชดเชยในวนัถดัไป)(ระหวา่งชว่งเทศกาลซากรุะ และ ระหวา่งชว่งป ดิเทอม
ฤดรูอ้นสวนป ดิวนัจนัทร,์ ระหวา่งชว่งฤดหูนาว สวนป ดิวนัจนัทรแ์ละวนัองัคาร)

สุสานโบราณ ทสึคุริยามะ

หอศิลป์ฮายาชิบาร่า
9:00 - 17:00/วนัจนัทร(์กรณ ที ีเ่ป น็วนัหยดุนกัขตัฤกษจ์ะหยดุชดเชยในวนัถดัไป), 
วนัเปล ีย่นการจดัแสดง, วนัส ิ น้ป แีละวนัป ีใหม่

สวนพฤกษศาสตร์ฮันดะยามะ 9:00 - 16:30/วนัองัคาร(กรณ ที ีเ่ป น็วนัหยดุนกัขตัฤกษจ์ะหยดุชดเชยในวนัถดั
ไป), วนัส ิ น้ป แีละวนัป ีใหม่

อาคารบิเซนอะชิโมริมาจินามิ 9:00 - 16:30/วนัจนัทร(์กรณ ที ีเ่ป น็วนัหยดุนกัขตัฤกษจ์ะหยดุชดเชยในวนัถดั
ไป), วนัส ิ น้ป แีละวนัป ีใหม่

ปราสาทบิจจูทากามัตสึ (พิพิธภัณฑ์และ
สวนสาธารณะปราสาททากามัตสึ)

10:00 - 15:00/วนัจนัทร,์ วนัส ิ น้ป แีละวนัป ีใหม่

หอศิลป์แมวกวัก 10:00 - 17:00/วนัพธุ(ไมห่ยดุชว่งโกลเดน้ว คีและชว่งป ดิเทอมฤดรูอ้นฤด ู
ใบไมผ้ล )ิ

รูเนสฮอล 10:00 - 19:00(โคบงุโกะคาเฟ ่ 11:00 - 22:00)/วนัองัคาร(กรณ ที ีเ่ป น็วนัหยดุ
นกัขตัฤกษจ์ะหยดุชดเชยในวนัถดัไป), วนัส ิ น้ป แีละวนัป ีใหม่
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วัดโซเกนจิ

สวนโทโกะ 9:00 - 17:00/วนัพธุ, วนัส ิ น้ป แีละวนัป ีใหม่

หอศิลป์ท้องถิ่นยูเมะจิ 9:00 - 17:00/วนัจนัทร(์กรณ ที ีเ่ป น็วนัหยดุนกัขตัฤกษจ์ะหยดุชดเชยในวนัถดั
ไป), วนัส ิ น้ป แีละวนัป ีใหม่
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หอศิลป์โรงหลอมโลหะอินุจิม่าเซเรนโชะ 10:00 - 16:30 (ระหวา่ง ม นีาคมถ งึพฤศจ กิายน ป ดิวนัองัคาร),(ระหวา่ง ธ นัวาคม
ถ งึกมุภาพนัธ ์ ป ดิวนัองัคาร พธุ พฤหสั) * ป ดิทาํการช ั ว่คราวในระหวา่งซอ่มบาํรงุ

ชายหาดสําหรับเล่นน้ําทะเลอินุจิม่า ชว่งเวลาท ีล่งเลน่น ้ าํได ้ / กลางเด อืนก.ค. - กลางเด อืนส.ค.

ที่ตั้งแคมป์อินุจิม่า ชว่งเวลาท ีต่ ั ง้แคมป ์ได ้ /15 เม.ย. - 15 ต.ค.

บ้านธรรมชาติอินุจิม่า

บ้านเกิดของโซโดซากุระ

ชายหาดสําหรับเล่นน้ําทะเลโฮเดน ชว่งเวลาท ีล่งเลน่น ้ าํได ้ / กลางเด อืนก.ค. - กลางเด อืนส.ค.

◆มินามิคุุุ

โอกายาม่าฟาร์เมอร์สมา
ร์เกตเซาท์วิลเลจ

9:00 - 17:00(ชว่งป ดิเทอมฤดรูอ้นเป ดิถ งึ 18:00)/วนัองัคาร, วนัส ิ น้ป ※ีเด อืนธ.ค. - 
ก.พ. หยดุทกุวนัองัคารและวนัพธุ, แต่ไมป่ ดิในชว่งป ดิเทอมฤดใูบไมผ้ล แิละฤดรูอ้น

ซากุระที่โอคุฮาซาคาว่า

แผนที่ึ

L-7พิพิธภัณฑ์กิจโจอัน/โอกายาม่า 10:00 - 17:00 ป ดิวนัอาท ติยท์ ี1่และ3ของเด อืน (หอเป ดิในกรณ ที ีเ่ป น็วนัหยดุ
นกัขตัฤกษ,์วนัส ิ น้ป ,ีว นัป ีใหมแ่ละวนัเปล ีย่นการจดัแสดง)


