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เสน ทาง มร ดก เฮียว โก 

จดุ เร ิ�ม ตน้ 
ทรปิ ทอ่ง เที�ยว เลยีบ เสน้ ทาง มร ดก เฮยีว โก จะ พา นัก ทอ่ง เที�ยว เดนิ ทาง จาก 
ฮ ิเมะ จ ิสู ่ค ิโนะ ซา ค ิ ออน เซน็  ขี� จกัร ยาน เชา่  และ แวะ ชม พรอ้ม เพลดิ เพลนิ 
ไป กบั การ ทอ่ง เที�ยว ใน เมอืง ที� งด งาม แปลก ตา เหลา่ นี� !  หลงั จาก แวะ
 พกั ผ่อน ใน เรยีว กงั ที� แสน สะ ดวก สบาย ใน ยา่น  ลอง โดย สาร รถ ไฟ  JR  และ 
ลง ที� สถา นี ไหน ก็ ได ้ เพราะ ทกุ สถา นี ตา่ง ม ีคอรส์ เดย ์ทรปิ ที� หลาก หลาย  
จาก เสน้ ทาง มร ดก เฮยีว โก ยงั เดนิ ทาง ไป สถาน ที� ทอ่ง เที�ยว รอบ ๆ   เชน่  
โอ ซา กา้  และ เกยีว โต ใน ยา่น คนั ไซ  หรอื โอ คา ยา ม่า ได ้อยา่ง สะ ดวก สบาย  

โอ คา ยา ม่า 
* อา่น ราย ละ เอยีด คอรส์ แนะ นํา ของ แต ่ละ สถา นี ได ้ตั�ง แต ่หนา้  23  เป็น ตน้ ไป 

ค ิโนะ ซา ค ิ 
ออน เซน็ 

ฮ ิเมะ จ ิ เกยีว โต 

โอ ซา กา้ 

ฮ ิเมะ จ ิ
ร ื�น รมย ์ไป กบั ปรา สาท ฮ ิเมะ จ ิ 
และ บรร ยา กาศ เมอืง ปรา สาท อยา่ง เต็ม อิ�ม 
ปรา สาท ฮ ิเมะ จ ิเป็น สถา ปัตย กรรม ปรา สาท ที� ใหญ ่ที� สดุ ใน ญี� ปุ่ น ที� หลง เหลอื อยู ่ ตวั ปรา สาท สรา้ง ขึ �น ใน ยคุ เค อ ิโจ  
และ กลา่ว กนั วา่ เป็น ปรา สาท ที� ม ีความ สม บรูณ ์แบบ ที� สดุ ตาม มาตร ฐาน เทค นิค การ กอ่ สรา้ง อนั โดด เดน่ ของ ญี� ปุ่ น  
ปรา สาท ฮ ิเมะ จ ิม ีโครง สรา้ง  และ กลุม่ อา คาร ปรา สาท ขนาด ใหญ ่สวย งาม  กลา่ว กนั วา่ ปรา สาท ที� โครง สรา้ง งด งาม 
ตระ การ ตา นี� ม ีครบ ทกุ สิ�ง ที� ทาํ ให ้ปรา สาท ญี� ปุ่ น ม ีแรง ดงึ ดดู ใจ  ตวั ปรา สาท สรา้ง บน ทาง เดนิ ลกั ษณะ เป็น กน้ หอย  
ม ีกาํ แพง หนิ สรา้ง โดย  คนั เบ  ค ุโระ ดะ  ที� ม ีหนา้ ตา่ง คา โตะ มา โดะ งด งาม ว ิจติร  จาก อา คาร หลกั มอง เห็น
 ทศั นี ยภาพ เมอืง ปรา สาท ฮ ิเมะ จ ิรอบ ดา้น  ปรา สาท นี� เคย เป็น สถาน ที� โปรด ของ  ฮ ิเด โย ช ิ โท โย โท ม ิ และ  คนั เบ  
ค ุโระ ดะ  นัก ทอ่ง เที�ยว จะ ได ้เพลดิ เพลนิ ไป กบั ประ วตั ิศาสตร ์และ วฒัน ธรรม หลาก หลาย  จาก สถาน ที� รอบ ๆ   ปรา สาท  
เชน่  สวน โค โค เอ็น  และ พ ิพธิ ภณัฑ ์วรรณ คด ีเมอืง ฮ ิเมะ จ ิ ( ออก แบบ โดย  ทา ดา โอะ  อนั โด  สถา ปนิก ชื�อ ดงั )  และ วดั  
โช ชา ซงั  เอ็น เคยีว จ ิ ที� ม ีช ื�อ เสยีง ขึ �น มา หลงั จาก ใช ้เป็น โล เค ชนั ถา่ย ทํา ภาพ ยนตร ์มาก มาย  อา ท ิ " The  Last  
Samurai "  ก็ เดนิ ทาง ไป ได ้โดย ใช ้เว ลา ไม่ นาน 

ปรา สาท ฮ ิเมะ จ ิ แหลง่ มร ดก โลก  และ สม บตั ิแหง่ ชาต ิ
ปรา สาท ที� งด งาม แหง่ นี� เป็น แหลง่ มร ดก โลก ย ูเนส โก แหง่ แรก ของ ญี� ปุ่ น  ม ีช ื�อ เรยีก 
อกี ช ื�อ วา่  " ช ิรา ซา ก ิโจ "  ( ปรา สาท นก กระ สา ขาว )  เพราะ ม ีกาํ แพง ปนู ปลาส เตอร ์
ส ีขาว ลว้น  และ รปู ลกัษณ ์สง่า งาม  หลงั จาก การ ซอ่ม แซม หา้ ปี คร ึ�ง  ภาย ใต ้โครง การ 
บรูณ ปฏ ิสงั ขรณ ์เฮ เซ  ปรา สาท ส ีขาว สวา่ง ที� โดง่ ดงั แหง่ นี� ได ้เปิด ตวั สู ่สา ธา รณ ชน 
อกี คร ั�ง ใน เดอืน ม ีนา คม  2015  อยา่ พลาด ชม ปรา สาท นี�  ที� อยู ่:  68  Hon - machi ,  
Himeji  City  |  เว ลา ทาํ การ :  9:00  น.  -  16:00  น.  ( ประ ต ูปิด เว ลา  17:00  น. )  /  
เว ลา ทาํ การ ฤ ด ูรอ้น  (27  เม . ย.  - .  31  ส. ค. ) :  9:00  น.  -  17:00  น.  
( ประ ต ูปิด เว ลา 18:00  น. )  |  ปิด :  29  และ  30  ธ. ค.  |  โทร :  079-285-1146  
( สาํ นัก งาน บร ิหาร จดั การ ปรา สาท ฮ ิเมะ จ ิ)  |  คา่ ผ่าน ประ ต ู:  ผู ้ใหญ ่ (18  ปี ขึ �น ไป ) :  1,000  
เยน ;  เด็ก นัก เรยีน  ( ประ ถม  มธั ยม ตน้  และ มธั ยม ปลาย ) :  300  เยน ;  กลุม่  30  คน ขึ �น ไป :  
800  เยน  ( ผู ้ใหญ ่)  /  240  เยน  ( เด็ก นัก เรยีน )  |  
เว็บ ไซต ์:  http ://www.city.Himeji.lg.jp/guide/castle/

ศนูย ์ขอ้ มูล ทอ่ง เที�ยว เมอืง ฮ ิเมะ จ ิ " ฮ ิเมะ จ ิ คนั โค เน ว ี พอรท์ " 
ประ กอบ ดว้ย  3  " โซน "  โซน ตอ้น รบั  โซน ขอ้ มูล  และ โซน สื�อ สาร  ศนูย ์ขอ้ มูล  

" ฮ ิเมะ จ ิ คนั โค เน ว ี พอรท์ "  ยงั บร ิการ จกัร ยาน เชา่ เพื�อ การ ทอ่ง เที�ยว  และ 
ให ้ยมื วลี แชร ์ นอก เหนือ ไป จาก บร ิการ ขอ้ มูล ทอ่ง เที�ยว และ แนะ นํา โรง แรม ที� พกั 
ที� ต ั�ง :  ฝั�ง ตะ วนั ตก ของ ประ ต ูใหญ ่ สถา นี  JR  ฮ ิเมะ จ ิ |  เว ลา ทาํ การ :  9:00  น.  -  
19:00  น.  |  ปิด :  29  และ  30  ธ. ค.  และ วนั ตรวจ เชค็ อปุ กรณ ์ |  
โทร :  079-287-0003

บร ิการ เชา่ จกัร ยาน  " ระ บบ จกัร ยาน เชา่  ฮ ิเมะ ชะ ร ิ"
ระ บบ เชา่ จกัร ยาน  " ฮ ิเมะ ชะ ร ิ"  ม ีจดุ ให ้เชา่ ที� เรยีก วา่  " ไซ เคลิ  สเต ชนั "  

ตั�ง อยู ่ที� สถา นี ฮ ิเมะ จ ิ และ รอบ ปรา สาท ฮ ิเมะ จ ิ ผู ้ใช ้จงึ สา มารถ เชา่ หรอื คนื 
จกัร ยาน ได ้ที� จดุ บร ิการ ทกุ แหง่  ที� ต ั�ง :  16  จดุ ทั�ว เมอืง ฮ ิเมะ จ ิ 
( อา่น ราย ละ เอยีด เพิ�ม เตมิ ที�  http ://interstreet.jp/himeji)  |  
โทร :  050-3786-5055  (9:00  น.  -  18:00  น. ) 

ทาง เขา้ รถ ไฟ สาย บนั ทนั  ใน สถา นี  JR  ฮ ิเมะ จ ิ
① เมื�อ จะ โดย สาร รถ ไฟ ไป ยงั  ค ิโนะ ซา ค ิ ออน เซน็  โปรด เดนิ ตาม สญัลกัษณ ์
ใน สถา นี ฮ ิเมะ จ ิ ตรง ไป ยงั รถ ไฟ ที� มุ่ง สู ่เท ระ มา เอะ  และ วา ดะ ยา มะ  สาย บนั ทนั  
อนึ�ง เว ลา ที� ใช ้เดนิ ทาง ไป  ค ิโนะ ซา ค ิ ออน เซน็  เมื�อ โดย สาร รถ ไฟ ดว่น พ ิเศษ  
ฮา มะ คา เซะ  คอื  1  ช ั�ว โมง  40  นา ท ี หาก โดย สาร รถ ไฟ ธรรม ดา  และ รถ ไฟ 
ทอ้ง ถิ�น จะ ใช ้เว ลา  3  ช ั�ว โมง  ②  รถ ไฟ ที� ไป เท ระ มา เอะ  และ วา ดะ ยา มะ  สาย บนั ทนั  
ออก จาก ชาน ชา ลา ที�  1  และ  2  ③  นี� คอื ประ ต ูก ั�น ชาน ชา ลา รถ ไฟ สาย บนั ทนั  
ผู ้โดย สาร ที� เดนิ ทาง มา จาก ยา่น โอ ซา กา้  โปรด สอด บตัร ลง ใน ประ ต ูก ั�น 
ชาน ชา ลา โดย ตรง  ④  นี� คอื ป้าย บอก ทาง ไป ยงั ชาน ชา ลา รถ ไฟ สาย บนั ทนั  
ม ีป้าย สญั ลกัษณ ์ขนาด ใหญ ่ใน ชาน ชา ลา เพื�อ อาํ นวย ความ สะ ดวก กบั ผู ้โดย สาร 

ทศั นี ยภาพ จาก อา คาร หลกั 

เกยีว โต 

โอ ซา กา้ 

เกยีว โต 

ฮ ิเมะ จ ิโอ ซา กา้ 

โอ คา 
ยา ม่า 

2  ช ั�ว โมง  20  นา ท ีเมื�อ โดย สาร รถ ไฟ  JR  ดว่น พ ิเศษ 

2  ช ั�ว โมง  40  นา ท ีเมื�อ โดย สาร รถ ไฟ  JR  ดว่น พ ิเศษ 

1  ช ั�ว โมง  30  นา ท ีเมื�อ โดย สาร รถ ไฟ เรว็ พ ิเศษ 

1  ช ั�ว โมง เมื�อ โดย สาร รถ ไฟ เรว็ พ ิเศษ 

20  นา ท ีเมื�อ โดย สาร ชนิ คนั เซน็  โน โซ ม ิ

* เว ลา เดนิ ทาง ที� ระ บ ุเป็น เว ลา โดย ประ มาณ 

โลด แลน่ ไป ตาม ราง กบั รถ ไฟ ดว่น พ ิเศษ พลงั 
ด ีเซล ฮา มะ คา เซะ 
สาํ หรบั ทา่น ที� มุ่ง หนา้ ไป ยงั ยา่น ค ิโนะ ซา ค ิที� เดนิ ทาง มา จาก โอ 
ซา กา้  รถ ไฟ  ฮา มะ คา เซะ  เป็น รถ ไฟ ดว่น พ ิเศษ ประ จาํ จาก สาย 
รถ ไฟ บนั ทนั  ผู ้โดย สาร จะ ได ้อิ�ม เอม ไป กบั ทศั นี ยภาพ ทะ เล 
และ ขนุ เขา ใน ยาม ที� รถ ไฟ เคลื�อน จาก ทะ เล ใน เซ โตะ  
สู ่ทะ เล ญี� ปุ่ น 

ค ิโนะ ซา ค ิ ออน เซน็ 
ผ่อน คลาย กาย ใจ ไป ใน  ค ิโนะ ซา ค ิ ออน เซน็ 

เมอืง สปา แหง่ ค ิโนะ ซา ค ิ ตั�ง อยู ่เลยีบ แม่ นํ�า โอ ตา นิ  แม่ นํ�า ที� แตก สา ขา มา จาก แม่ นํ�า มา ร ุยะ มะ  ค ิโนะ ซา ค ิ ออน เซน็  
ม ีความ เป็น มา ยาวนาน ประ มาณ  1,300  ปี มา แลว้  ที� ออน เซน็ แหง่ นี� นัก ทอ่ง เที�ยว จะ ได ้สมั ผสั ประ สบ การณ ์ที� น่า ตื�น ตา ตื�น ใจ  
ไม่ วา่ จะ เป็น การ เที�ยว ชม ออน เซน็ ทั�ง เจ็ด  ( บอ่ นํ�า สา ธา รณะ )  ที� อยู ่ใน ยา่น รวม ทั�ง โอ โต ร ิโนะ ย ุ และ มนั ดา ลา ย ุ ออน เซน็ ที� เป็น ที� ช ื�น ชอบ 
ใน หมู่ นัก วรรณ คด ี เมอืง นี� กลาย เป็น เมอืง ที� โดง่ ดงั ทั�ว ญี� ปุ่ น ใน ฐา นะ ฉาก ใน  " ค ิโนะ ซา ค ิ นิ เตะ "  ผล งาน ของ  นา โอ ยะ  ช ิกะ 

บอ่ แช ่เทา้ 

ค ิโนะ ซา ค ิ ออน เซน็  ม ีบร ิการ บอ่ แช ่เทา้ ฟร ีใน  
5  จดุ  ①  ดา้น หนา้ ซา โตะ โนะ ย ุ 
②  ดา้น หนา้ พ ิพธิ ภณัฑ ์วรรณ คด ีค ิโนะ ซา ค ิ 
③ ดา้น หนา้ และ ดา้น ขา้ง ยะ นะ ก ิย ุ 
④ ดา้น ขา้ง อ ิจ ิโนะ ย ุ 
⑤  ดา้น ขา้ง  " ยะ ค ุช ิ อ ิซ ุเก็น "

บร ิการ เชา่ จกัร ยาน 
บร ิการ ให ้เชา่ จกัร ยาน มชิ ลนิ ที� 
โซ โซ โระ 
คา่ เชา่  2 ช ั�ว โมง แรก  500  เยน / คนั  
และ เมื�อ ตอ้ง การ เชา่ ตอ่  
เพิ�ม  200  เยน / คนั  ตอ่ ช ั�ว โมง 

สถา นี  JR  ตะ วนั ตก  ค ิโนะ ซา ค ิออน เซน็ 
อา คาร สถา นี ค ิโนะ ซา ค ิออน เซน็  ผ่าน การ ซอ่ม แซม ใน เดอืน พฤศ จ ิกา ยน  
2016  เมื�อ เรว็ ๆ   นี�  สถา นี ได ้นํา บอรด์ ขอ้ มูล แบบ สมั ผสั  ( รวม ทั�ง แผน ที� )  
มาใช ้บร ิการ ขอ้ มูล เกี�ยว กบั ออน เซน็ กลาง แจง้ และ สถาน ที� ทอ่ง เที�ยว มาก มาย 
หลาย แหง่  ใน ภา ษา องั กฤษ  จนี  และ เกา หล ีนอก เหนือ จาก ภา ษา ญี� ปุ่ น  ใน สถา นี  
นัก ทอ่ง เที�ยว จะ ได ้พบ ผลติ ภณัฑ ์และ ของ ด ีประ จาํ ถิ�น ที� รา้น ขาย ของ ที� ระ ลกึ  
" รา้น จาํ หน่าย สนิ คา้ ทา จ ิมะ / ทนั โกะ "

ศนูย ์ขอ้ มูล ทอ่ง เที�ยว ค ิโนะ ซา ค ิออน เซน็  โซ โซ โระ 
ศนูย ์ขอ้ มูล ทอ่ง เที�ยว ทั�ว ไป  โซ โซ โระ  ตั�ง อยู ่ดา้น หนา้ สถา นี  JR  ค ิโนะ ซา ค ิออน เซน็  นอก จาก บร ิการ ขอ้ มูล เกี�ยว กบั สถาน ที� ทอ่ง เที�ยว 
รอบ ๆ   โซ โซ โระ ยงั บร ิการ ขอ้ มูล เกี�ยว กบั รถ ประ จาํ ทาง  จาํ หน่าย ตั�ว  และ บร ิการ จอง ทวัร ์ทาง เลอืก ไป ยงั สถาน ที� ทอ่ง เที�ยว ใกล ้เคยีง  
ศนูย ์ขอ้ มูล แหง่ นี� ยงั จาํ หน่าย ผลติ ภณัฑ ์เกี�ยว กบั ออน เซน็  หนัง สอื เกี�ยว กบั ผลติ ภณัฑ ์พ ิเศษ  และ ออน เซน็ ใกล ้ๆ   เมอืง โท โย โอ คะ  
และ สนิ คา้ อื�น ๆ   รวม ทั�ง ของ ฝาก  ของ ที� ระ ลกึ แทน ความ ทรง จาํ ระ หวา่ง ทอ่ง เที�ยว  ม ีบร ิการ อื�น ๆ   รวม ทั�ง บร ิการ ให ้ยมื คอม พวิ เตอร ์ฟร ี 
และ ฟร ี Wi - Fi  อกี ทั�ง ยงั ม ีพนัก งาน ที� สื�อ สาร ภา ษา ตา่ง ประ เทศ ได ้ให ้บร ิการ ที� อยู ่:  96  Kinosakicho  Yushima ,  Toyooka  City  |  
โทร :  0796-32-0013  (9:00  น.  -  18:00  น. )  |  เว็บ ไซต ์:  http ://Kinosaki - info.com/

ป ูห ิมะ  หรอื  " ป ูมตั ส ึบะ "  
หนึ�ง ใน ของ ด ีที� ม ีช ื�อ เสยีง ที� สดุ 

ของ  ค ิโนะ ซา ค ิ ออน เซน็ 

①

②

ค ิโนะ 
ซา ค ิ 

ออน เซน็ 

ศนูย ์ขอ้ มูล ทอ่ง เที�ยว ค ิโนะ ซา ค ิ 
ออน เซน็ :  0796-32-3663
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