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สถานีมิชิมะ ทางออกทิศเหนือ

สถานีมิชิมะ ทางออกทิศใต้

สวนระคุจุเอ็น

สวนชิราทากิ

ธารน้ำเก็มเบกาว่า ด้านทิศเหนือ

ธารน้าเก็มเบกาว่า ด้านทิศใต้

โทะกิ-โนะ-คะเนะ

ฮองโจ

ศาลเจ้ามิชิมะ-ไทชะ

*ข้อมูลที่อยู่ในหนังสือนำเที่ยวเล่มนี้เป็นข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2018

*รูปถ่ายบางรูปที่อยู่ในหนังสือนำเที่ยวเล่มนี้เป็นเพียงรูปตัวอย่าง

*อาจมีกรณีที่ต้องระงับหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมเป็นการชั่วคราว

*ระยะเวลาที่ใช้เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ เป็นเพียงระยะเวลาคาดการณ์เท่านั้น

เคาน์เตอร์ให้บริการข้อมูล

16-1 อิจิบัง-โจ, มิชิมะ-ชิ, จังหวัดชิซูโอกะ

รหัสไปรษณีย์ 411-0036

TEL: 055-946-6900

FAX: 055-946-6908

เปิดตลอดทั้งปี

เงื่อนไขการใช้งาน

ติดต่อเรา
info@mishima-kankou.com

ติดต่อเรา
syoukou@city.mishima.shizuoka.jp
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สถานีมิชิมะ-ฮิโระโคจิสถานีมิชิมะ-ฮิโระโคจิ

เคาน์เตอร์ให้บริการข้อมูลเคาน์เตอร์ให้บริการข้อมูล

สถานีมิชิมะ

ไป นุมะซึโตะ

ทางหลวงโทไค (โทไคโด) เก่า

รถไฟสายอิซุฮะโกะเนะ

ธารน้ำฮาสุนุมะกาว่า
ธารน้ำฮาสุนุมะกาว่า

แม่น้ำเก็งเบะ

แม่น้ำซากุระ

แม่น้ำไดบะ

ศาลเจ้ามิชิมะ-ไทชะ

ฮองโจ

ธารน้าเก็มเบกาว่า 

ด้านทิศใต้

ธารน้าเก็มเบกาว่า 

ด้านทิศใต้

โทะกิ-โนะ-คะเนะ

สถานีมิชิมะ 

ทางออกทิศใต้

สถานีมิชิมะ 

ทางออกทิศเหนือ

ธารน้ำเก็มเบกาว่า 

ด้านทิศเหนือ

ธารน้ำเก็มเบกาว่า 

ด้านทิศเหนือ

สวนชิราทากิ

สวนระคุจุเอ็น

หนังสือนำเที่ยว

ไม่ว่าจะเป็นใครก็สามารถใช้บริการนี้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมากสุดวันละ 60 นาที

(ใช้ได้ ครั้งละ 15 นาที วันละ 4 ครั้ง) 

สำนักงานของสมาคมการท่องเที่ยวเมืองมิชิมะ

2-29 อิจิบัง-โจ, มิชิมะ-ชิ, จังหวัดชิซูโอกะ

รหัสไปรษณีย์ 411-0036

TEL: 055-971-5000

FAX: 055-971-8882

ฝ่ายการท่องเที่ยวและการค้าเมืองมิชิมะ

4-47 คิตะตะ-มาจิ, มิชิมะ-ชิ, จังหวัดชิซูโอกะ

รหัสไปรษณีย์ 411-8666

TEL: 055-983-2656

FAX: 055-983-2754

สำนักงานของสมาคมการท่องเที่ยว
เมืองมิชิมะ

ฝ่ายการท่องเที่ยวและการค้าเมืองมิชิมะ
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แม่น้ำไดบะ

มิซุโนะโซะโนะเรียวคุจิ

บ่อน้ำคามินาริอิโดะ

พิพิธภัณฑ์ศิลปะซาโนะ

ริวเซ็นเอ็น

สถานีมิชิมะ-ฮิโระโคจิสถานีมิชิมะ-ฮิโระโคจิ

สถานีมิชิมะ
ทะมาจิ

แม่น้ำไดบะ

แม่น้ำซากุระ

หมู่บ้านดอกบ๊วยแห่งเมืองมิชิมะ

อินะริ-จิโซ 

(รูปปั้นหินจิโซ)

อนุสรณ์ทางวรรณคดีเลียบริมน้ำ

ศาลเจ้ามิชิมะ-ไทชะ

ฮองโจ

หอสูง

ฮองโจ

หอสูง

หอสมบัติ

เคาน์เตอร์ให้บริการข้อมูล

สวนระคุจุเอ็น
อุเมะโกะเท็ง

อาคารระคุจุคัง
พิพิธภัณฑ์ปฏิทินมิชิมะ 

โกะโยมิชิ โนะ ยากาตะ

สถานีมิชิมะ

ไป นุมะซึโตะ

ทางหลวงโทไค (โทไคโด)เก่า

JR รถไฟชินคังเซ็น สายโทไคโด

รถไฟสายอิซุฮะโกะเนะ

JR รถไฟสายหลักโทไคโด

รถไฟสายอิซุฮะโกะเนะ

สวนชิราทากิ

สวนโคะโมะอิเคะ

สวนคามิอิวาซากิ

ธารน้ำฮาสุนุมะกาว่า ธารน้ำเก็มเบกาว่า

ธารน้ำเก็มเบกาว่า

แม่น้ำชิโนะมิยะ

แม่น้ำเก็งเบะ
แม่น้ำเก็งเบ

ะ

แม่น้ำชิโนะมิยะ

แม่น้ำซากุระ

ศาลเจ้าชินโต

วัด

ธนาคาร

ห้องน้ำสาธารณะ

ป้อมตำรวจ

สถานที่จอดรถ

สถานีสำนักงานไปรษณีย์

เคาน์เตอร์ให้บริการข้อมูล

ห้องน้ำสำหรับคนพิการและ
เก้าอี้รถเข็น

แนวต้นแปะก๊วย

มหาวิทยาลัยนิฮอน

สวนระคุจุเอ็น 
ทางเข้า

ที่จอดรถของสวนระคุจุเอ็น

สวนระคุจุเอ็น 
ทางเข้า

สวนที่ห้อมล้อมไปด้วยน้ำและต้นไม้

เมื่อย่างเข้าหน้าร้อน จะมี “ธารน้ำจำลอง” 

ที่มีน้ำไหลออกมาเป็นสายให้เด็กๆ ได้สนุกสนานกับ

การเล่นน้ำ นอกจากนี้ยังสามารถสัมผัสกับละอองน้ำจาก 

“น้ำตกอายุกาเอะชิโนะทากิ” ที่ไหลมากระทบพื้นน้ำ

ได้อย่างใกล้ชิดอีกด้วย

เดินจากสถานี JR มิชิมะ ทางออกทิศใต้ ใช้เวลา 7 นาที

สถานี JR มิชิมะ→เดินจากสถานีมิชิมะ-ทะมาจิ

ในอดีตว่ากันว่าบ่อน้ำแห่งน้ีเป็นแหล่งน้ำด่ืมของชาวเมืองทะมาจิ

กว่า 70 ครัวเรือน ในปัจจุบันแม้ว่าบ่อน้ำแห่งน้ีไม่ได้ถูกใช้กักเก็บน้ำ

อีกต่อไปแล้ว แต่ในบริเวณใกล้เคียง ท่านจะได้ชมความงดงามแม่น้ำ

ชิโนะมิยะท่ีมีดอกบ๊วยบานสะพร่ัง สูดรับอากาศเย็นสบาย

สวนสาธารณะท่ีเต็มไปด้วยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของบริเวณกลางน้ำ

ของธารน้ำเก็มเบกาว่า ภายในสวนแห่งน้ีมีการดูแลทุ่งหญ้า 

ต้นไม้นานาพันธ์ุเป็นอย่างดี ท่านสามารถเพลิดเพลินความงดงาม

ของธรรมชาติท้ังส่ีฤดูกาลท่ีเกิดจากผสมผสานจากธรรมชาติของน้ำ

และต้นไม้ได้อย่างลงตัวด้วยการเดินเล่นตามแนวลำธารท่ีมีน้ำซับผุด

ออกมาจากผิวดิน ฟังเสียดใบไม้เสียดสีกัน สูดรับอากาศเย็นๆ สบายๆ

สวนสาธารณะท่ีเต็มไปด้วยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของบริเวณกลางน้ำ

ของธารน้ำเก็มเบกาว่า ภายในสวนแห่งน้ีมีการดูแลทุ่งหญ้า 

ต้นไม้นานาพันธ์ุเป็นอย่างดี ท่านสามารถเพลิดเพลินความงดงาม

ของธรรมชาติท้ังส่ีฤดูกาลท่ีเกิดจากผสมผสานจากธรรมชาติของน้ำ

และต้นไม้ได้อย่างลงตัวด้วยการเดินเล่นตามแนวลำธารท่ีมีน้ำซับผุด

ออกมาจากผิวดิน ฟังเสียดใบไม้เสียดสีกัน สูดรับอากาศเย็นๆ สบายๆ

ธารน้ำแห่งน้ีมีช่ือเรียกจากคนท้องถ่ินอีกช่ือหน่ึงว่า 

“ธารน้ำน้ำของท่านมิยะ” เน่ืองจากมีแหล่งต้นน้ำอยู่ท่ี

บ่อน้ำโอบามะในสวนระคุจุเอ็น สวนในคฤหาสน์ของ

ท่านมิยะ โคะมัตสึ

1 2

ธรรมชาติในเขตมิชิมะ เปรียบเสมือนของขวัญ
อันล้ำาค่าที่ส่งมาจากภูเขาไฟฟูจิ

ท่านจะได้ผ่อนคลายจิตใจ
ไปกับธารน้ำและน้ำที่ใสสะอาด

รูปภาพ : นะกะซะโตะออนซุย-จิ

บึงน้ำโคะโมะอิเคะเป็นแหล่งต้นน้ำของธารน้ำซากุระ 

ท่ีมีปลาคาร์ฟญ่ีปุ่นหลากสีสันแหวกว่ายอยู่ในบึงแห่งน้ี 

มาน่ังพักผ่อนท่ีม้าน่ังริมบึงน้ำกันสักหน่อย

กลไกการเกิดแหล่งน้ำ
บริสุทธิ์ในเมืองมิชิมะ

สถานี JR มิชิมะ→เดินจากสถานีมิชิมะ-ทะมาจิของรถไฟสายอิซุฮาโกเนะ ใช้เวลา 9 นาที

รอบแผนที่สถานี

แม่น้ำซากุระสวนชิราทากิ

สวนคามิอิวาซากิ

สวนคามิอิวาซากิ

สวนโคะโมะอิเคะ

上岩崎公園
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สวนโคะโมะอิเคะ2

ธารน้ำฮาสุนุมะกาว่าธารน้ำฮาสุนุมะกาว่า

สวนชิราทากิและธารน้ำซากุระสวนชิราทากิและธารน้ำซากุระ

蓮沼川蓮沼川
5

บ่อน้ำคามินาริอิโดะบ่อน้ำคามินาริอิโดะ6

ธารน้ำเก็มเบกาว่าธารน้ำเก็มเบกาว่า
源兵衛川源兵衛川
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มิซุโนะโซะโนะเรียวคุจิ

มิซุโนะโซะโนะเรียวคุจิ
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เดินจากสถานี JR มิชิมะ ทางออกทิศใต้ ใช้เวลา 7 นาที

ในสวนแห่งน้ีมีต้นไม้ใหญ่ เช่น ต้นเคยากิ ปกคลุมให้ร่มเงาตลอดทาง 

บางจุดในสวนแห่งน้ีจะสังเกตเห็นหินลาวาซ่ึงมีน้ำท่ีเกิดจากการละลาย

ของหิมะผุดออกมาหลายแห่ง เพียงแค่ก้าวเข้าไปในสวนแห่งน้ี 

ท่านก็จะได้รับความร่มเย็นจากธรรมชาติ เรียกได้ว่าสวนแห่งน้ี

เป็นสัญลักษณ์ของเมืองมิชิมะ เมืองแห่งน้ำเลยก็ว่าได้ นอกจากน้ี

ยังมีม้าน่ังตามแนวธารน้ำซากุระให้ท่านได้น่ังพักผ่อนหย่อนใจอีกด้วย

ทางน้ำสำหรับชลประทานยาวราว 1.5 กม. ท่ีถือได้ว่าเป็นแหล่งน้ำสำคัญ

ของบ่อน้ำโอบามะ ซ่ึงไหลเป็นแนวยาวไปถึงบ่อน้ำนาคะซาโตะออนซุยอิจิ 

ธารน้ำแห่งน้ีมีทางเดินท่ีเกิดจากการนำก้อนหินมาวาง เม่ือถึงฤดูร้อน 

จะสังเกตน้ำซับท่ีผุดออกมาตัดกับผิวดิน ให้ความรู้สึกเย็นชุ่มช่ำ

ธารน้ำแห่งน้ียังได้รับการจดทะเบียนให้เป็นมรดกทางชลประทาน (HIS)

3

歴史・風致

体験

歴史・風致

体験

白滝公園／桜川

雷井戸雷井戸

水の苑緑地

菰池公園

เมืองมิชิมะที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดชิซูโอกะ 

ซึ่งท่านสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้ในระยะใกล้ 

และเมื่อไม่กี่ปีมานี้ได้รับการขนานนามว่าเป็น “เมืองแห่งน้ำ” 

เนื่องมาจากในเมืองมิชิมะมีสายน้ำบริสุทธิ์ไหลผ่านในเมืองหลายสาย 

ซึ่งหิมะที่ปกคลุมอยู่บนภูเขาไฟฟูจิละลายเป็นน้ำผ่านชั้นดินที่เกิดจาก

การประทุของภูเขาฟุจิ ทำให้เกิดเป็นธารน้ำน้อยใหญ่ทั่วเมืองแห่งนี้

“ลาวาหลากแห่งเมืองมิชิมะ” เกิดจากชั้นดินที่เกิดจากการแข็งตัวของหินลาวาที่ไหลออกมา

เนื่องจากการประทุของภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งลาวาหลากแห่งนี้มีความยาวถึง 30 กม. ความกว้าง 2 กม. 

และความหนา 100 เมตรทอดเป็นแนวยาวมภูเขาไฟฟูจิจนมาถึงบริเวณสถานีมิชิมะ ด้วยหินลาวาที่ว่านี้

เกิดจากแข็งตัวเป็นหินบะซอลล์ซึ่งมีลักษณะเป็นรูพรุนผ่านน้ำได้ดี ทำให้สามารถกักเก็บน้ำใต้ดินที่

เกิดจากการละลายของหิมะหรือน้ำฝนที่ตกลงบนเนินเขาได้ในปริมาณมาก บ้างก็บอกว่าแหล่งน้ำของที่นี่

มีขนาดใหญ่และมีปริมาณน้ำที่สูสีกับทะเลสาบบิวะเลยทีเดียว น้ำใต้ดินที่ว่านี้ใช้เวลาราว 26-28 ปี

ไหลสู่ปลายน้ำจนเกิดเป็นแหล่งน้ำซับผุดออกมาตัดกับผิวดินบริเวณโดยรอบสถานีมิชิมะ

และปลายน้ำของแม่น้ำคะคิตะดังเช่นทุกวันนี้

ขอแนะนำการเดินเล่นรับบรรยากาศริมน้ำ สัมผัสลมที่พัดผ่านบนผิวน้ำ เพลิดเพลินกับ

การเดินเล่นในสี่ฤดูกาลของเมืองมิชิมะที่ถึงแม้จะเป็นฤดูหนาวก็ยังมีอากาศที่อุ ่นกว่าที่อื ่น

ในเมืองมิชิมะมีชั้นดินที่เรียกว่า “ลาวาหลากแห่งเมืองมิชิมะ” 
ซึ่งเป็นชั้นดินที่เป็นตัวการสำคัญที่ช่วยทำให้น้ำซับผุดออกมา

เดินเล่นสัมผัสธรรมชาติตามแนว
ธารน้ำไหลอันงดงาม

เดินจากสถานี JR มิชิมะ ทางออกทิศเหนือ ใช้เวลา 24 นาที

เดินจากสถานี JR มิชิมะ ทางออกทิศใต้ ใช้เวลา 5 นาที

เดินจากสถานี JR มิชิมะ ทางออกทิศใต้ ใช้เวลา 7 นาที

เดินเล่นตามธารน้ำ
เดินเล่นบนหินตามแนวธารน้ำ
และหินท่ีอยู่ในธารน้ำเก็มเบกาว่า



ฮัตสึโมเดะ เทศกาลทะมัตสึริ

ดอกซากุระในตอนกลางคืน งานวัดใต้ต้นซากุระ

ชะกิริ

ชะกิริ

การเสี่ยงเซียมซี

การยิงดอกไม้ไฟแบบกระบอกไม้ไผ่

เทศกาลขอพรให้เด็กน้อยมีสุขภาพดี

การกราบไหว้ขอพรในช่วงเทศกาลชิจิ โกะ ซัง

ทัวร์ไหว้ขอพรศาลเจ้ามิชิมะ-ไทชะ

เทศกาลเซ็ตสึบุน

สวนโคะโมะอิเคะสวนโคะโมะอิเคะ

อนุสรณ์ทางวรรณคดีเลียบริมน้ำ

ศาลเจ้ามิชิมะ-ไทชะ

หอสมบัติ

เคาน์เตอร์ให้บริการข้อมูล

สวนระคุจุเอ็น

อาคารระคุจุคัง

พิพิธภัณฑ์ปฏิทินมิชิมะ 
โกะโยมิชิ โนะ ยากาตะ

สถานีมิชิมะ

สวนระคุจุเอ็น 

ทางเข้า
ที่จอดรถของสวนระคุจุเอ็น

สวนระคุจุเอ็น 

ทางเข้า

ทางหลวงโทไค (โทไคโด)เก่า

JR รถไฟชินคังเซ็น สายโทไคโด

JR รถไฟสายหลักโทไคโด

สภาการค้าและอุตสาหกรรมมิชิมะ

สวนชิราทากิสวนชิราทากิ

ธารน้ำฮาสุนุมะกาว่า

ธารน้ำเก็มเบกาว่า

แม่น้ำเก็งเบะ

แม่น้ำซกุระ

MAP

3 4

ไม้หอม

วิธีการไหว้ขอพร

①

②

③

④
หอสมบัติ 宝物館

สมบัติของเมืองมิชิมะ

ศาลเจ้ามิชิมะ-ไทชะ 三嶋大社

วิหารประตูสู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ประตู

ศาลเจ้าหลัก

“ฮัตสึโมเดะ” คือการเดินทางไปวัดหรือศาลเจ้าเพื่อขอพรปีใหม่ 

โดยแต่ละปีมีผู้คนแห่แหนมากราบไหว้สักการะที่ศาลเจ้าแห่งนี้กว่า 600,000 คนในช่วง 

3 วันแรกนับตั้งแต่วันปีใหม่ 

โดยเฉพาะชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ทางด้านตะวันออกของจังหวัดชิซูโอกะและทางตอนใต้ของ

ภูมิภาคคันโต ในวันที่ 7 มกราคม จะมีการจัดเทศกาล “ทะมัตสึริ” 

ซึ่งเป็นเทศกาลขอพรให้พืชผลอุดมสมบูรณ์ในปีนั้นๆ

วัฒนธรรมมิชิมะสืบสานกันมาตั้งแต่ยุคเซ็นโกคุ (ประมาณ 

500 ปีที่แล้ว)

ชะกิริเป็นการแสดงดนตรีพื้นบ้านในช่วงเทศกาลต่างๆ 

ที่จัดอยู่ในเมืองมิชิมะ เช่น เทศกาลของศาลเจ้ามิชิมะ-ไทชะ 

ซึ่งการแสดงดนตรีดังกล่าวจะใช้ฆ้อง กลองใหญ่ ขลุ่ยโบราณในการให้จังหวะ

เป็นพิธีกราบไหว้ขอพรให้เด็กชายหญิงที่มีอายุครบ 3, 5 และ 7 ปี เจริญเติบโต 

สุขภาพแข็งแรงและมีความสุข 

ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนตุลาคมไปจนถึงช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 

เราจึงมักจะเห็นครอบครัวชาวญี่ปุ่นพาลูกหลานไปกราบไหว้ที่ศาลเจ้ากันอย่างเนืองแน่นใน

ช่วงเวลานี้

การเสี่ยงเซียมซีนี้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ 

เป็นการทำนายทายทักว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

เป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดี เมื่อมาศาลเจ้าแล้ว 

ก็ลองมาเสี่ยงเซียมซีทำนายดวงชะตากันไหม

1 3 4

5

2 ชำระล้างร่างกายและจิตใจด้วยน้ำในบ่อน้ำล้างมือ

①

④

⑤

②

③

ฮัตสึโมเดะ เทศกาลทะมัตสึริ (เดือนมกราคม)

ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์จะมีการจัดเทศกาลเซ็ตสึบุน 

ซึ่งถือเป็นวันที่เปลี่ยนฤดูกาลจากฤดูหนาวสู่ฤดูใบไม้ผลิ 

ในวันนี้จะมีพิธีกรรมเพื่อขับไล่สิ่งไม่ดีออกไป หลังจากพิธีกรรมทางศาสนาแล้วจะมีการ 

“โปรยถั่ว” ที่ได้รับความสนใจจากผู้คนเป็นจำนวนมาก

เทศกาลเซ็ตสึบุน (เดือนกุมภาพันธ์)

ภายในศาลเจ้ามีต้นซากุระปลูกเรียงรายกันกว่า 200 ต้น 

กว่า 15 พันธุ์ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ชิดาเระซากุระ โอชิมะซากุระ

โซเมะโยชิซากุระ มิชิมะซากุระ 

ที่จะบานสะพรั่งพร้อมเพรียงกันในช่วงตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมไปจนถึงต้นเดือนเมษายน 

ซึ่งในช่วงนี้ผู้คนจะเดินทางมากราบไหว้ศาลเจ้าพร้อมชมความงดงามของดอกซากุระกัน

อย่างคึกคัก

ดอกซากุระ (เดือนมีนาคม-เมษายน)

เทศกาลอันยิ่งใหญ่ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 

ในช่วงนี้จะมีพิธีกรรมหรือกิจกรรมต่างๆ จัดคู่ขนานกันด้วย เช่น “พิธีเทะสึสึฮานาบิ” 

หรือการยิงดอกไม้ไฟแบบอุ้มกระบอกไม้ไผ่ หรือ “พิธียาบุซาเมะ” หรือการยิงธนูหลังม้า 

นอกจากนี้ ยังมีชะกิริหรือการแสดงดนตรีญี่ปุ่นโบราณบริเวณรอบๆ ศาลเจ้าให้ชมกันอีกด้วย

เทศกาลมิชิมะโอมัตสึริ (เดือนสิงหาคม)

การเสี่ยงเซียมซี
นักบวชในศาลเจ้าจะมาเป็นคนอธิบายอย่างละเอียดให้ทุกท่านให้ทราบว่าควรจะเดินเข้าศาลเจ้า

อย่างไร ขั้นตอนการล้างมือก่อนไหว้พระขอพรทำอย่างไร 

(กรุณาจอง) สมาคมการท่องเที่ยวเมืองมิชิมะ: TEL 055 -971 -5000

*บรรยายเป็นภาษาญี่ปุ่น 

ทัวร์ไหว้ขอพรศาลเจ้ามิชิมะ-ไทชะ

ศาลเจ้ามิชิมะ-ไทชะเป็นศาลเจ้าชินโตที่ตั้งอยู่ในเมืองมิชิมะ ซึ่งมีชื่อเสียงมาจากการที่ท่านมินะโมะโตะ โนะ โยะริโตะโมะ 

(ผู้ก่อตั้งรัฐบาลโชกุนคะมะกุระ) ได้นำมาทัพมาขอพรที่ศาลเข้าแห่งนี้แล้วได้รับชัยชนะในการทำสงครามครั้งแรกกลับมา 

นอกจากนี้ในบริเวณศาลเจ้ามีต้นหอมหมื่นลี้ที่ออกดอกเป็นสีเหลืองอ่อนๆ อายุยาวนานกว่า 1,200 ปี 

ที่ส่งกลิ่นหอมหวานอบอวลไปทั่วทั้งศาลเจ้าอีกด้วย

ศาลเจ้าแห่งนี้มีชื่อเสียงมากในอนุภูมิภาคโทไกของญี่ปุ่น 

และถือได้ว่าเป็นสถานที่สำคัญที่ปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นมาอย่างยาวนาน

ก่อนจะเดินผ่านเข้าประตูศาล

เจ้าหรือประตูโทริอิ 

ให้โค้งตัวคานับเล็กน้อย 

ทาจิตใจให้สงบแล้วเดินเข้า

บริเวณศาลเจ้า

ใช้มือขวาถือกระบวยน้ำ 
แล้วตักน้ำราดไปที่มือซ้าย

เปลี่ยนมาถือกระบวยน้ำ
ที่มือขวาอีกครั้งหนึ่ง 
แล้วเทน้ำลงบนมือซ้ายเพื่อนำน้ำ

มาบ้วนปาก

เมื่อบ้วนปากเสร็จแล้ว 
ให้ล้างมือซ้ายอีกครั้ง

สุดท้ายตักน้ำใหม่อีกครั้ง 
ยกกระบวยน้ำที่มีน้ำอยู่ตั้งขึ้นเ
พื่อให้น้ำไหลลงตามด้ามของก
ระบวย 
จากนั้นวางกระบวยน้ำคว่ำ
ไว้ที่เดิม

จากนั้นเปลี่ยนมือมาถือกระบวยน้ำที่มือ
ซ้าย แล้วตักน้ำราดไปที่มือขวา

เดินไปตามทางเดินเพื่อเข้าไป

ยังวิหารของศาลเจ้า

ไหว้ขอพรด้วยวิธีโค้ง 2 ครั้ง ปรบมือ 

2 ครั้ง โค้ง 1 ครั้ง

ยืนหน้ากล่องรับบริจาคแล้วโค้งคำนับ 

ตั้งจิตใจให้แน่วแน่ต่อหน้าเทวรูป 

จากนั้นใส่เงินลงไปในกล่องรับบริจาค

นำมือทั้ง 2 
ข้างประกบกันที่บริเวณ
หน้าอก 
เลื่อนมือขวาไปด้านหน้า
เล็กน้อย 
กางมือทั้งสองข้างออก
ให้เท่ากับความกว้างขอ
งช่วงไหล่ แล้วปรบมือ 2 
ครั้ง (ปรบมือ 2 ครั้ง)

นำมือสองข้างลง 
แล้วโค้งคำนับจนลำตัวตั้ง
ฉากอีกครั้ง 
เป็นอันเสร็จพิธีการไหว้ 
(โค้ง 1 ครั้ง)

หลังจากนั้น 
ให้พนมมือพร้อมทำจิตใจ
ให้สงบแล้วอธิษฐาน
ขอพร

(ภายในศาลเจ้ามิชิมะ-ไทชะ)

พิพิธภัณฑ์ที่นำบ้านของครอบครัวคาวาอิ 

ครอบครัวที่รับหน้าที่พิมพ์ปฏิทินมิชิมะในสมัยก่อน 

มาปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์ปฏิทิน

เวลาเปิดให้เข้าชม 9:30-16:30 น.

วันที่ปิด วันจันทร์ ช่วงสิ้นปีและต้นปี

ค่าเข้าชม ฟรี

TEL 055-976-3088

เวลาเปิดให้เข้าชม 9:00-16:30น. (เปิดให้ผ่านประตูได้ถึง 16:00 น.)

วันที่ปิด ช่วงเปลี่ยนผลงานที่นำมาจัดแสดง

ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 500 เยน เด็กชั้นมัธยมปลายและนักศึกษามหาวิทยาลัย 400 เยน เด็กชั้นประถมและชั้นมัธยมต้น 

300 เยน

*ในกรณีของค่าเข้าชมส่วนจัดแสดงพิเศษอาจไม่ใช่ราคานี้

TEL 055-975-0566

เดินจากสถานี JR มิชิมะ ใช้เวลา 12 นาที

วิธีการไหว้พระ
ขอพรที่ศาลเจ้า

ญี่ปุ่น

วิธีการล้างมือ

โค้งคำนับจนลำตัวตั้งฉ
าก 2 ครั้งติดต่อกัน 
(โค้ง 2 ครั้ง)

ศาลเจ้ามิชิมะ-ไทชะ

กิจกรรมประจำปี

ประวัติของชะกิริหรือการแสดงดนตรี
ญี่ปุ่นโบราณ

การกราบไหว้ขอพรในช่วงเทศกาลชิจิ โกะ ซัง 
(เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน)

หอสมบัติแห่งนี้มีการจัดแสดงสิ่งของมีค่าต่างๆ มากมาย เช่น 

“กล่องลงทองลายดอกบ๊วยที่เขียนด้วยเทคนิคมากิเอะ” 

(สมบัติประจำชาติ) ที่ท่านมาซาโกะ โฮโจ นำมาถวาย ดาบ 

“เม มุเนะทะดะ” (สมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญ)

พิพิธภัณฑ์ปฏิทินมิชิมะ 

โกะโยมิชิ โนะ ยากาตะ

เดินจากสถานี JR มิชิมะ ใช้เวลา 20 นาที

三嶋暦師の館
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箱根西麓 三島大吊橋
สะพานแขวนฮาโกเนะเซโระคุ มิชิมะโอสึริบาชิ

三島スカイウォーク
มิชิมะ สกายวอล์ค

สวนรอบปราสาทยามานากะสวนรอบปราสาทยามานากะ 山中城跡山中城跡

อซิ ุ ฟรตุ พาร์ค 伊豆フルーツパーク

สถานีมิชิมะ

ผู้ใหญ่ 900 เยน เด็ก 450 เยน

พิพิธภัณฑ์ศิลปะซาโนะ

โทมิตะมาจิ
ทามะซาว่านิชิทามะกาว่า

ป้ายคะคิตะกาว่ายูซุยโคเอ็น-มาเอะ

みしまるきっぷ
ตั๋วมิชิมารุ

นิชิกิดะ อิจิริสึกะ
錦田一里塚

三島の大根干し

ร้านค้าร้านค้า

ไชเท้าตากแห้งของเมืองมิชิมะไชเท้าตากแห้งของเมืองมิชิมะ

ฮอนโจ

ฮิโรโคจิ

ศาลเจ้ามิชิมะ-ไทชะ

อิซุ ฟรุต พาร์ค

ฮาโกเนะโทเกะ

ป้ายยามานากะโจเซกิ

สถานีมิชิมะ

箱根西坂

คามินากะซากะ

ชิโมะนากะซากะ
(โคะวะเมชิซากะ)

อิซุ ฟรุต พาร์ค

อิชิฮาระซากะ

โอจูโทะเมะซากะ

ร้านค้า

ฟรี
มาตรา

*อาจมีกรณีที่ตารางเวลารถบัสเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสภาพอากาศและสภาพการจราจร

โทะคุริ คุโมสุเกะ โนะ ฮากะโทะคุริ คุโมสุเกะ โนะ ฮากะ
雲助徳利の墓 ก้อนห นิคาบโุตะ かぶと石

พิพิธภัณฑ์ปฏิทินมิชิมะ 
โกะโยมิชิ โนะ ยากาตะ

นิชิกิดะ อิจิริสึกะ

●

●

●

●

มิชิมะ สกายวอล์ค●

สวนรอบปราสาทยามานากะ

โทะคุริ คุโมสุเกะ โนะ ฮากะ

ก้อนหินคาบุโตะ

ก้อนหินคาบุโตะ
เนินเขา

ไปโอดาวาระ / ทะเลสาบอาชิ

ทางพิเศษอิซุ-จูคัน

ประมาณวันที่ 20 พฤศจิกายน - สัปดาห์แรกของเดือนธันวาคม

*อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

จากโอดาวาระสู่มิชิมะ เส้นทางสายนี้เรียกได้ว่าเป็นเส้นทาง พิสูจน์ความกล้าหาญ 

แม้ว่าในปัจจุบันก็ยังคงสามารถจินตนาการ

เสียงลมหายใจและเสียงฝีเท้าของคนจำนวนมากที่สัญจรอยู่บนเส้นทางแห่งนี้ได้อยู่ 

ทางปูด้วยหินที่มีตะไคร่น้ำขึ้นร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่ยังคง

หลงเหลืออยู่ รูปปั้นเทพเจ้าที่อยู่ระหว่างทาง 

และต้นสนที่เรียงรายกันอยู่ริมทาง 

จะเป็นสิ่งที่เล่าเรื่องราวของบรรยากาศ

การเดินทางในอดีตได้เป็นอย่างดี

สะพานแขวนที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น ซึ่งมีความยาวกว่า 400 เมตร

จากสะพานท่านสามารถเพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามของ

ภูเขาไฟฟูจิและอ่าวซุรุกะได้แบบพาโรนาม่า นอกจากนี้ยังมี

ร้านขายของฝากและอาหารว่างให้เลือกซื้อ เลือกทานกันด้วย

เวลาเปิดให้เข้าชม 9:00-17:00 น. (เปิดให้ผ่านประตูได้ถึง 16:30 น.)

วันหยุดประจำ ไม่มีวันหยุดตลอดทั้งปี 

*ในกรณีที่ฝนหรือหิมะตก อาจมีการจำกัดการสัญจร

ที่ตั้ง 313 ซาซะฮาระ ชินเด็น, มิชิมะ

TEL 055-972-0084

จุดชมทิวทัศน์อันงดงา

มของภูเขาไฟฟูจิ

จุดชมทิวทัศน์อันงดงา

มของภูเขาไฟฟูจิ

จุดชมทิวทัศน์อันงดงา

มของภูเขาไฟฟูจิ

จุดชมทิวทัศน์อันงดงา

มของภูเขาไฟฟูจิ

จุดชมทิวทัศน์อันงดงา

มของภูเขาไฟฟูจิ

จุดชมทิวทัศน์อันงดงา

มของภูเขาไฟฟูจิ

จุดชมทิวทัศน์อันงดงา

มของภูเขาไฟฟูจิ

จุดชมทิวทัศน์อันงดงา

มของภูเขาไฟฟูจิ

ที่นี่ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการเก็บผลไม้

(กรุณาจอง) ได้ตลอดทั้งปีไม่ว่าจะเป็นสตรอว์เบอร์รี่

เมล่อน ส้ม นอกจากนี้ยังมีอาคารอเนกประสงค์แนะ

นาการท่องเที่ยวที่มีร้านอาหารตั้งอยู่ จากระเบียงชั้น 2

สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อีกด้วย

เวลาเปิดให้บริการ 8:30-20:30 น.

วันหยุดประจำ ไม่มีวันหยุดตลอดทั้งปี 

ที่ตั้ง 181-1 สึกาฮาระ ชินเด็น, มิชิมะ-ชิ

TEL 055-971-1151

เนินดินแสดงระยะทางในถนนโทไกเดิม

ร่องรอยทางประวัติศาสตร์อันล้าค่า

ที่ยังคงเหลืออยู่ทั้งทางตอนเหนือและใต้

พื้นที่ในเขตมิชิมะที่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของเขาฮาโกเนะเป็นพื้นที่ที

่เกิดจากดินเถ้าภูเขาไฟ เหมาะสาหรับเพาะปลูกหัวไชเท้า

เป็นอย่างยิ่งเนื่องจากรากสามารถชอนไชเข้าไปในดินได้ลึกหัวไชเท้าดอง

เป็นอาหารที่อยู่คู่กับชาวเมืองมาตั้งแต่ก่อนสงครามโลกเป็นทั้งอาหารที่ช

าวบ้านถนอมไว้ทาน เป็นทั้งอาหารทานแกล้มกับอาหารมื้อหลัก

ภาพหัวไชเท้าขนาดใหญ่ขนาด 2-4 กก.

ตากรับแสงอาทิตย์เป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงชีวิตในช่วงฤดูหนาวของช

าวเมืองมิชิมะ

ปราสาทบนภูเขาที่สร้างขึ้นโดยท่านโจชิ โกะโฮ 

ซึ่งในสวนแห่งนี้ไม่ควรพลาดที่จะไปชม “หลุมที่มีลักษณะ

คล้ายบานประตูเลื่อนโชจิ” “หลุมที่เรียงต่อกันเป็นขั้นบันได” 

ที่แสดงออกมาเป็นรูปทรงเรขาคณิตที่งดงาม และได้รับการ

คัดเลือกในเป็น 1 ใน 100 ปราสาทที่มีความงดงามมากที่สุด

ในญี่ปุ่น ในปัจจุบันมีการจัดระเบียบของสวนให้เป็นสวนสำคัญ

ทางประวัติศาสตร์ จากสวนแห่งนี้สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิ 

อ่าวซุรุกะ และธรรมชาติอันงดงามที่กว้างใหญ่ได้อีกด้วย

คาบุโตะแปลว่าชุดเกราะในภาษาญี่ปุ่น

ชื่อนี้มีที่มาจากเมื่อครั้งที่ท่านโทะโยะโตะมิ

ฮิเดะโยะชิ จะไปบุกปราสาทโอดาวาระ

ระหว่างทางที่ท่านพักผ่อน

ท่านได้ถอดชุดเกราะวางไว้ที่หินก้อนนี้

สุสานแห่งนี้แท้ที่จริงแล้วเป็นของท่านคุชิโรมัตสึทานิ 

แต่ผู้สร้างคือท่านโทะคุริ 

คุโมสุเกะผู้ซึ่งเคารพนับถือท่านคุชิโรเป็นอย่างมากด้วยในชีวิตรักการดื่ม

เหล้าเป็นชีวิตจิตใจของท่านคุชิโร 

แผ่นหินหน้าสุสานจึงมีชื่อผู้สร้างหรือท่านโทะคุริและโถเหล้าสลักไว้ด้วย

รถบัสโทไกสีส้ม ไปทางโมะโตะฮาโกเนะโค 
(ป้ายหมายเลข 5)

การเดินทางจากสถานี JR มิชิมะไปทางฮาโกเนะนิชิซากะ

โปรแกรมตัวอย่าง *เวลารถบัสเป็นเวลาในตารางรถบัสของวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2018

ออก 8:158 น. ป้ายสถานีมิชิมะหมายเลข 5 ไปทางโมะโตะฮาโกเนะโค

ถึง 8:19 น. ป้ายมิชิมะ-ไทชะ-มาเอะ

ไหว้พระขอพรที่ศาลเจ้ามิชิมะ-ไทชะ

ออก 9:19 น. ป้ายมิชิมะ-ไทชะ-มาเอะ ไปทางโมะโตะฮาโกเนะโค

ถึง 9:45 น. ป้ายยามานากะโจเซกิ

ชมร่องรอยปราสาทยามานากะ

ออก 10:40 น. ป้ายยามานากะโจเซกิ ไปทางสถานีมิชิมะ

ถึง 10:44 น. ป้ายสะพานแขวนฮาโกเนะเซโระคุ มิชิมะโอสึริบาชิ

เที่ยวมิชิมะ สกายวอล์ค สะพานแขวนฮาโกเนะเซโระคุ มิชิมะโอสึริบาชิ

ออก 11:44 น. ป้ายสะพานแขวนฮาโกเนะเซโระคุ มิชิมะโอสึริบาชิ ไปทางสถานีมิชิมะ

ถึง 12:18 น. สถานีมิชิมะ

คา่โดยสาร 170 เยน

คา่โดยสาร 580 เยน

คา่โดยสาร 200 เยน

คา่โดยสาร 560 เยน

ออก 12:15 น. ป้ายสถานีมิชิมะหมายเลข 5 ไปทางโมะโตะฮาโกเนะโค

ถึง 12:45 น. ป้ายยามานากะโจเซกิ ไปทางสถานีมิชิมะ

ชมร่องรอยปราสาทยามานากะ

ออก 13:40 น. ป้ายยามานากะโจเซกิ ไปทางสถานีมิชิมะ

ถึง 13:44 น. ป้ายสะพานแขวนฮาโกเนะเซโระคุ มิชิมะโอสึริบาชิ

เที่ยวมิชิมะ สกายวอล์ค สะพานแขวนฮาโกเนะเซโระคุ มิชิมะโอสึริบาชิ

ออก 14:44 น. ป้ายสะพานแขวนฮาโกเนะเซโระคุ มิชิมะโอสึริบาชิ ไปทางสถานีมิชิมะ

ถึง 15:06 น. ป้ายมิชิมะ-ไทชะ-มาเอะ

กราบไหว้ขอพรที่ศาลเจ้ามิชิมะ-ไทชะและเดินเล่นในเมืองมิชิมะ

เดิน

ออก 16:40 น. ป้ายสถานีมิชิมะหมายเลข 4 ไปทางนุมะโชโค

ถึง 16:53 น. ป้ายคะคิตะกาว่ายูซุยโคเอ็น-มาเอะ

ชมสวนคะคิตะกาว่า

ออก 17:45 น. ป้ายคะคิตะกาว่ายูซุยโคเอ็น-มาเอะ ไปทางสถานีมิชิมะ

ถึง 18:01 น. สถานีมิชิมะ

คา่โดยสาร 610 เยน

คา่โดยสาร 200 เยน

คา่โดยสาร 520 เยน

คา่โดยสาร 200 เยน

คา่โดยสาร 200 เยน

ออก 9:15 น. ป้ายสถานีมิชิมะหมายเลข 5 ไปทางโมะโตะฮาโกเนะโค

ถึง 9:19 น. ป้ายมิชิมะ-ไทชะ-มาเอะ

ไหว้พระขอพรที่ศาลเจ้ามิชิมะ-ไทชะ

ออก 10:19 น. ป้ายมิชิมะ-ไทชะ-มาเอะ ไปทางโมะโตะฮาโกเนะโค

ถึง 10:29 น. ป้ายอิซุ ฟรุต พาร์ค

เก็บผลไม้ตามฤดูกาลที่อิซุ ฟรุต พาร์ค *กรุณาจอง

ออก 12:29 น. ป้ายอิซุ ฟรุต พาร์ค ไปทางโมะโตะฮาโกเนะโค

ออก 12:41 น. ป้ายสะพานแขวนฮาโกเนะเซโระคุ มิชิมะโอสึริบาชิ

เที่ยวมิชิมะ สกายวอล์ค สะพานแขวนฮาโกเนะเซโระคุ มิชิมะโอสึริบาชิ

ออก 13:41 น. (วันธรรมดาออก 13:51 น.) ป้ายสะพานแขวนฮาโกเนะเซโระคุ มิชิมะโอสึริบาชิ 

ไปทางโมะโตะฮาโกเนะโค

 

ถึง 13:45 น. (วันธรรมดาออก 13:55 น.) ป้ายยามานากะโจเซกิ

เดินชมร่องรอยปราสาทยามานากะ ประมาณ 1 ชั่วโมง

ออก 14:40 น. ป้ายยามานากะโจเซกิ ไปทางสถานีมิชิมะ

ถึง 15:18 น. สถานีมิชิมะ

ออก 15:40 น. ป้ายสถานีมิชิมะหมายเลข 4 ไปทางนุมะโชโค

ถึง 15:53 น. ป้ายคะคิตะกาว่ายูซุยโคเอ็น-มาเอะ

ชมสวนคะคิตะกาว่า

ออก 16:45 น. ป้ายคะคิตะกาว่ายูซุยโคเอ็น-มาเอะ ไปทางสถานีมิชิมะ

ถึง 17:01 น. สถานีมิชิมะ

ค่าโดยสาร 170 เยน

ค่าโดยสาร 260 เยน

ค่าโดยสาร 420 เยน

ค่าโดยสาร 200 เยน

ค่าโดยสาร 610 เยน

ค่าโดยสาร 200 เยน

ค่าโดยสาร 200 เยน

●

เวลาเปิดให้เข้าชม ฤดูร้อน 10:00-16:00 น.

ฤดูหนาว 10:30-15:30 น.

วันหยุดประจำ วันจันทร์ ช่วงสิ้นปีและต้นปี

ที่ตั้ง สึกาฮาระ นากะ ชินเด็น, มิชิมะ-ชิ

TEL 055-985-2970

ฮาโกเนะนิชิซากะ

เส้นทางโทไก ฮาโกเนะในอดีต ถนนที่ปูด้วยหิน

ตั๋วไม่จำกัดเที่ยวแสนสะดวกในการท่องเที่ยวเมืองมิชิมะ

ตั๋วรถบัสที่วิ่งระหว่างฮาโกเนะโทเกะ-ในเมืองมิชิมะ 
ไม่จำกัดเที่ยว 

เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว: 
เคาน์เตอร์รถบัสไทไก สถานีมิชิมะ

TEL 055-975-0196

ไปฮาโกเนะโทเกะ ประมาณ 35 นาที

ไปทางเข้าอาชิโนะโกะ คันทรี่ อิริกุจิ ประมาณ 34 นาที

ไปเซทไตจายะ ประมาณ 32 นาที

ไปยามานากะ ประมาณ 28 นาที

ไปสะพานแขวนมิชิมะโอสึริบาชิ ประมาณ 26 นาที

ไปซาซะฮาระ ประมาณ 23 นาที

ไปฟูจิมิกาโอกะ ประมาณ 12 นาที

เคาน์เตอร์ให้

บริการข้อมูล

โปรแกรม 1 วัน (9:15→17:01)

โปรแกรมตอนเช้า(8:15→12:18)

โปรแกรมตอนบ่าย(12:15→18:01)

ป้ายสะพานแขวนฮาโกเนะเซโระคุ 
มิชิมะโอสึริบาชิ

ไปทางนุมะโชโค

ไปทางโมะโตะฮาโกเนะโค

รถบัสโทไกสีส้ม

“วาฟเฟิลรูปหลุมทรงบานประตูเลื่อนโชจิ” 

ที่มีลักษณะเป็นหลุมคล้ายบานประตู

เลื่อนโชจิที่อยู่ในปราสาทยามานากะ 

นอกจากนี้ยังมี “ขนมดังโงะคังซาระชิ” 

ขนมดังขึ้นชื่อจาหน่ายที่เคาน์เตอร์บริการ

ข้อมูลหรือตามร้านค้าที่ตั้งอยู่ในบริเวณ

ร่องรอยปราสาทยามานากะอีกด้วย

ป้ายมิชิมะ-ไทชะ-มาเอะ

ป้ายคะคิตะกาว่ายูซุยโคเอ็น-มาเอะ ป้ายรถเมล์

สะพานแขวนฮาโกเนะเซโระคุ มิชิมะโอสึริบาชิ

อิจิยามะ

มิทานิ

อิซุ ฟรุต พาร์ค

คาวาฮาระกายะ

สถานีมิชิมะ

ป้ายยามานากะโจเซกิ

เซทไตจายะ

ฮาโกเนะโทเกะ



บ่อน้ำคามินาริอิโดะบ่อน้ำคามินาริอิโดะ

พิพิธภัณฑ์ศิลปะซาโนะพิพิธภัณฑ์ศิลปะซาโนะ

สถานีมิชิมะ-ฮิโระโคจิ

ธารน
้ำเก็มเบ

กาว่า

ระฆงัโทก ิโนะคาเนะระฆงัโทก ิโนะคาเนะ

ใต้ทางรถไฟของสถาน มี ชิ มิะ-ทะมาจ ิใต้ทางรถไฟของสถาน มี ชิ มิะ-ทะมาจ ิ

วัดยูเซ็นจิวัดยูเซ็นจิ

สถานีมิชิมะ ทะมาจิ

หมู่บ้านดอกบ๊วยแห่งเมืองมิชิมะ

อนุสรณ์ทางวรรณคดีเลียบริมน้ำ

อนุสรณ์ทางวรรณคดีเลียบริมน้ำ

แม่น้ำซากุระ

ศาลเจ้ามิชิมะ-ไทชะ

ฮองโจ
หอสูง

หอสมบัติ

สวนระคุจุเอ็น

ทางออกทิศใต้

พิพิธภัณฑ์ปฏิทินมิชิมะ 

โกะโยมิชิ โนะ ยากาตะ

พิพิธภัณฑ์ปฏิทินมิชิมะ 

โกะโยมิชิ โนะ ยากาตะ

สถานีมิชิมะ

สวนระคุจุเอ็น ทางเข้า

ที่จอดรถของสวนระคุจุเอ็น

สวนระคุจุเอ็น ทางเข้า

ทางหลวงโทไค (โทไคโด) เก่า

JR รถไฟสายหลักโทไคโด

รถไฟสายอิซุฮะโกะเนะ

สวนชิราทากิ

เด็กน้อยเมะกุมิโนะโกะเด็กน้อยเมะกุมิโนะโกะ

สวนโคะโมะอิเคะ

ธารน้ำฮาสุนุมะกาว่า
ธารน้ำฮาสุนุมะกาว่า

อาคารระคุจุคังอาคารระคุจุคัง

ริวเซ็นเอ็น

แม่น้ำเก็งเบะ

แม่น้ำชิโนะมิยะ

แม่น้ำชิโนะมิยะ

100m
200 ft

ศาลเจ้าชินโต

วัด

ธนาคาร

ห้องน้ำสาธารณะ

ป้อมตำรวจ

สถานที่จอดรถ

สถานี

เคาน์เตอร์ให้บริการข้อมูล

สำนักงานไปรษณีย์

เคาน์เตอร์ให้บริการข้อมูล

ห้องน้ำสำหรับคนพิการและเก้าอี้รถเข็น

ทางเข้าศาลเจ้าสุวะ

หินสลักกลอนของท่านบะโช

วัดโฮโชจิ

“มิชิมะ สกายวอล์ค”

1

ถนนหิน

ฝั่งทางเดินป่า

มีค่าใช้จ่าย
ป้ายบอกทาง

4

ป้ายบอกทาง
7ป้ายบอกทาง

8

ป้ายบอกทาง
9

ป้ายบอกทาง
6

ป้ายบอกทาง
5

ป้ายบอกทาง
3

ป้ายบอกทาง
2

ป้ายบอกทาง
1

ป้ายบอกทาง
10

●

ร้านค้าในบริเวณปราสาทยามานากะ

ร่องรอยปราสาท

ยามานากะ

7 8

คอร์สเดินเที่ยว

คอร์สแบบมีค่าใช้จ่าย

ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
ระยะทางประมาณ 5 กม.
เผาผลาญแคลอรี่ได้ 238 cal

สวนระคุจุเอ็น 楽寿園
สวนอุทยานที่เปิดให้คนทั่วไปได้เข้าชมตั้งแต่ปี ค.ศ. 1952 อยู่ในความดูแลของเขตมิชิมะ 

ได้รับการยกย่องให้เป็นสถานที่ทางธรรมชาติที่ควรค่าแก่การเก็บเป็นที่ระลึกของประเทศญี่ปุ่น

และได้รับการกำหนดให้เป็นจุดชมทิวทัศน์ที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นเช่นกัน ในสวนแห่งนี้มี 

“อาคารระคุจุคัง” ที่เคยเป็นบ้านพักอีกหลังของสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะที่สร้างขึ้นเมื่อปี 

ค.ศ.1890 ซึ่งในปัจจุบันเปิดให้เยี่ยมชม และบริเวณโดยรอบยังมีสวนสนุก สวนสัตว์เล็กๆ ร้านค้า 

นอกจากนี้ สวนอุทยานแห่งนี้ยังเต็มไปด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นพืชนานาชนิด

ตามสี่ฤดูกาล บ่อน้ำโอบามะที่เกิดจากน้ำซับที่ผุดขึ้นมาตัดกับผิวดิน นกป่านานาพันธุ์ 

นับได้ว่าเป็นสถานที่ที่สามารถเพลิดเพลินได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ 

สถานีมิชิมะ ทางออกทิศใต้

สวนระคุจุเอ็น

ธารน้ำเก็มเบกาว่า

 ธารน้ำฮาสุนุมะกาว่า (ธารน้ำของท่านมิยะ)

สถานีมิชิมะ-ฮิโระโคจิ

ระฆังโทกิโนะคาเนะ

หมู่บ้านดอกบ๊วยแห่งเมืองมิชิมะ

พิพิธภัณฑ์ศิลปะซาโนะ (ริวเซ็นเอ็น)

ใต้ทางรถไฟของสถานีมิชิมะ-ทะมาจิ

วัดยูเซ็นจิ

ศาลเจ้ามิชิมะ-ไทชะ

ถนนมิสึกามิโดริ (หินสลักกลอนริมธารน้ำ)

เด็กน้อยเมะกุมิโนะโกะ

สวนชิราทากิ

สวนโคะโมะอิเคะ

สถานีมิชิมะ ทางออกทิศใต้

ประมาณ 1.0 กม.

ประมาณ 1.4 กม.

ประมาณ 0.4 กม.

ประมาณ 1.5 กม.

ประมาณ 0.7 กม.

ประมาณ 0.8 กม.

ประมาณ 0.9 กม.

ประมาณ 0.5 กม.

ประมาณ 0.3 กม.

ประมาณ 0.2 กม.

ประมาณ 0.7 กม.

ประมาณ 0.1 กม.

ประมาณ 0.1 กม.

ประมาณ 0.4 กม.

ประมาณ 1.4 กม.

ประมาณ 0.7 กม.

ประมาณ 0.8 กม.

ประมาณ 0.9 กม.

ประมาณ 0.5 กม.

ประมาณ 0.3 กม.

ประมาณ 0.2 กม.

ประมาณ 0.7 กม.

ประมาณ 0.1 กม.

ใช้เวลามากกว่า 2 ชั่วโมง
ระยะทางประมาณ 8.5 กม.
เผาผลาญแคลอรี่ได้ 429cal

คอร์สแบบไม่มีค่าใช้จ่าย

ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

ระยะทางประมาณ 7-7.5 กม.

เผาผลาญแคลอรี่ได้ 345 cal

เดินในธารน้ำได้

ระฆังบอกเวลาให้กับคนในเมืองมิชิมะในยุคเอโดะ

佐野美術館

พิพิธภัณฑ์ศิลปะซาโนะ

พิพิธภัณฑ์ศิลปะซาโนะได้เปิดให้คนทั่วไปได้เข้าชมตั้งแต่ปีค.ศ.1966 

ก่อตั้งจากเงินบริจาคของท่านริวอิจิซาโนะในบริเวณพิพิธภัณฑ์มีสวนญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าริวเซ็นเอ็นซึ่งเป็นสวนญี่ปุ่นที่สร้างขึ้

นในช่วงต้นยุคโชวะในรูปแบบที่มีบ่อน้ำอยู่ตรงกลางแล้วสามารถเดินชมสวนได้โดยรอบน้ำซับที่ผุดออกมาตัดกับผิวดิน

ก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่องทาให้น้าในบ่อเต็มอยู่เสมอไม่ว่าจะอยู่ในฤดูไหนๆก็ตามพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังได้เก็บรวบรวม

ผลงานทางศิลปะหลากหลายแขนง ไม่ว่าจะเป็นดาบญี่ปุ่น เครื่องปั้นดินเผาเครื่องทองสัมฤทธิ์ พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ 

กระจกโบราณหน้ากากละครโน ภาพวาดโบราณ 

ภาพเขียนตัวหนังสือด้วยพู่กันและมีการนามาจัดแสดงให้ชมกันบางส่วนด้วย

歴史・風致

体験

歴史・風致

体験

เยี่ยมชมสถาปัตยกรรมของญี่ปุ่น

สวนชิราทากิ / แม่น้ำซากุระ
白滝公園/桜川

歴史・風致

体験

歴史・風致

体験

สัมผัสกับน้ำซับที่ผุดออกมาสัมผัสกับน้ำซับที่ผุดออกมา

คอร์สเดินเล่นตามธารน้ำคอร์สเดินเล่นตามธารน้ำ

ผ่าน “มิชิมะ สกายวอล์ค”

ท่านสามารถเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมแบบสุกิยะสึคุริ

ของบ้านพักอีกหลังของพระบรมวงศานุวงศ์ในยุคเมจิ

และสวนญี่ปุ่นที่งดงามได้

ลงเล่นน้ำในธารน้ำซากุระที่เกิดจากน้ำซับ

ที่ไหลจากภูเขาไฟฟูจิมารวมกันเป็นธารน้ำแห่งนี้

เวลาทำการ 10:00 ถึง 17:00 (สามารถเข้าได้ก่อนเวลา 16:30)

วันหยุด  วันพฤหัสบดี ช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงชิ้นงานจัดแสดง

วันหยุดช่วงสิ้นปีและขึ้นปีใหม่

TEL 055-975-7278

ร้านค้าในบริเวณปราสาทยามานากะ (จุดเริ่มต้น)

หินสลักกลอนของท่านบะโช

ทางเข้าหลักของมิชิมะ สกายวอล์ค

ฝั่งทางเดินป่าของมิชิมะ สกายวอล์ค

ป้ายบอกทาง 9

ป้ายบอกทาง 8

ป้ายบอกทาง 6

ป้ายบอกทาง 4

ป้ายบอกทาง 3

ป้ายบอกทาง 1

ทางเข้าศาลเจ้าสุวะ

ร่องรอยปราสาทยามานากะ

ร้านค้าในบริเวณปราสาทยามานากะ (จุดหมาย)

ร้านค้าในบริเวณปราสาทยามานากะ (จุดเริ่มต้น)

หินสลักกลอนของท่านบะโช

ป้ายบอกทาง 10

ป้ายบอกทาง 9

ป้ายบอกทาง 8

ป้ายบอกทาง 6

ป้ายบอกทาง 4

ป้ายบอกทาง 3

ป้ายบอกทาง 1

ทางเข้าศาลเจ้าสุวะ

ร่องรอยปราสาทยามานากะ

ร้านค้าในบริเวณปราสาทยามานากะ (จุดหมาย)

เมืองไม่กี่เมืองในญี่ปุ่นที่เต็มไปด้วยน้ำซับผุดออกมาตัดกับผิวดิน “เมืองมิชิมะ”

มาผ่อนคลายความตึงเครียดในแต่ละวันกับน้ำที่ใสสะอาดในธารน้ำเก็มเบกาว่ากันไหม?

เมืองที่ผสมผสานระหว่างธรรมชาติและประวัติศาสตร์ได้อย่างลงตัว เมื่อแหงนหน้า

มองขึ้นไปดูภูเขาไฟฟูจิอันกว้างใหญ่ ท่านจะได้รับพลังและความสดชื่นอย่างเต็มอิ่มแน่นอน 

ไม่เพียงแค่ครั้งเดียว ลองมาเดินเที่ยวในเมืองมิชิมะ 2 ครั้ง 3 ครั้งแล้วจะติดใจ 

ท่านจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลทั้งสี่ที่ไม่เหมือนกัน

ยังคงเก็บรักษาฐานที่ตั้งเสาสาหรับก่อสร้างเจดีย์ในยุคอะซุกะไว้

คอยส่งเสียง“ตักเลยๆ” แล้วตักน้าจากบ่อน้าขึ้นน้ำให้อย่างแข็งขัน

คอร์สเดินฮาโกเนะ
นิชิซากะ ฟูจิมิ

สำหรับการเดินป่า ขอแนะนำให้เดินกับผู้อื่นตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ทางเดินในป่าส่วนใหญ่เป็นทางที่ยังไม่ได้ตัดเส้นทางเป็นถนน กรุณาระมัดระวังเพื่อป้องกันการบาดเจ็บ 

สำหรับช่วงระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคม ระหว่างทางเดินในป่าจะปิดไฟตั้งแต่ 15:00 น. เป็นต้นไป กรุณาหลีกเลี่ยงการเดินป่าในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย
*ข้อควร
ระวัง

จุดเริ่มต้น / จุดหมาย
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ปลาไหลมิชิมะ
三島うなぎ

歴史・風致

体験

歴史・風致

体験

ชมการเลี้ยงปลาไหลมิชิมะ
ที่หอการค้าเมืองมิชิมะ ท่านสามารถชมการเลี้ยง

ปลาไหลในบ่อน้ำซับของเมืองมิชิมะได้

เมืองมิชิมะ เมืองน้ำซับที่ไหลมาจากภูเขาไฟฟูจิ

เมืองแห่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม

เมืองมิชิมะ เมืองแห่งน้ำซับที่ไหลมาจากภูเขาไฟฟูจิ

ผุดออกมาตัดกับผิวดินกลายเป็นแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ 

ด้วยความที่โมเลกุลของน้ำซับมีขนาดที่เล็ก 

มีออกซิเจนผสมอยู่มาก จึงเรียกได้ว่าน้ำซับของที่นี่

เป็น “โลชั่นบำรุงผิว” มาตั้งแต่สมัยโบราณ

ปลาไหลมิชิมะอันลือชื่อแสนอร่อยก็เช่นกัน หลังจากที่

จับได้แล้วมีการตากแดดในน้ำใสสะอาดของเมืองมิชิมะ

ถึง 4 วัน ทำให้ไม่มีกลิ่นคาวและไม่มีไขมันส่วนเกิน

เทพเจ้าแห่งน้ำและปลาไหล

ในสมัยโบราณมีความเชื่อว่าแม่น้ำหรือแหล่งน้ำเป็นสถานที่สถิต

ของเทพเจ้า ผู้คนจึงขอบคุณเทพเจ้าแห่งน้ำ ในขณะเดียวกันก็มี

ความรู้สึกเกรงขามด้วยเช่นกัน ในปัจจุบันมีสถานที่ที่บูชาเทพเจ้า

แห่งน้ำ 8 แห่งในเมืองมิชิมะ สมัยก่อนผู้คนจะบูชาเทพเจ้าแห่งน้ำ

ในรูปของมังกร งูยักษ์ ปลาไหล ดังนั้นชาวมิชิมะจึงมีความเชื่อว่า

หากใครจับปลาไหลทานจะทำให้เกิดภัยพิบัติจากน้ำ

みしまコロッケ
มิชิมะคร็อกเก้หรือมันบดก้อนทอดที่ใช้มันฝรั่งหัวยาวพันธุ์หายากที่

ชื่อว่า “มิชิมะบะเรโชะ” มาเป็นวัตถุดิบ ซึ่งแต่ละปีจะมีผลผลิต

ออกสู่ตลาดเพียง 1 เดือนเท่านั้น คร็อกเก้ของที่นี่จะมีลักษณะเด่น

คือข้างนอกจะกรุบกรอบแต่ข้างในจะรสครีมมี่นิดๆ 

มีความหวานจากมันฝรั่งในตัว 

รสชาติของคร็อกเก้แต่ละร้านจะไม่เหมือนกัน

ขึ้นอยู่กับการนามาดัดแปลงของแต่ละร้านทำให้คนที่ชื่นชอบ

คร็อกเก้สามารถเพลิดเพลินกับรสชาติที่แตกต่างกันได้ไม่เบื่อ

มิชิมะ คร็อกเก้

箱根西麗 三島野菜
เมืองมิชิมะซึ่งตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของเขาฮาโกเนะหรือที่เรียกว่าฮาโกเนะ

เซโระคุ เป็นพื้นที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการเพาะปลูกผักเป็นอย่างยิ่ง 

ด้วยพื้นที่ที่ลาดเอียงทำให้พื้นดินแห้งง่าย มีแสงแดดส่องถึง ประกอบกับ

ในดินมีดินเถ้าภูเขาไฟผสมอยู่ด้วย จึงสามารถกักเก็บแร่ธาตุและน้ำไว้เป็น 

“อาหารที่อุดมสมบูรณ์” สำหรับพืชผักนานาชนิด

ผักสดจากทางฮาโกะเนะตะวันตก
เมืองมิชิมะที่อุดมไปด้วยน้ำซับและพื้นดินที่มากไปด้วยแร่ธาตุก่อให้เกิด

คลังสมบัติแห่งวัตถุดิบแสนอร่อย

โดยเฉพาะปลาไหลมิชิมะที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำที่ีสะอาดและ

บริสุทธิ์ “คร็อกเก้มิชิมะ” ที่ใช้มันฝรั่งจากเมืองมิชิมะ

พลาดไม่ได้ที่จะต้องลิ้มลองเมื่อได้มาที่นี่

ของประจำถิ่นของเมืองมิชิมะ

การปฏิรูปประเทศยุคเมจิของญี่ปุ่นและปลาไหล

สภาหอการค้าเมืองมิชิมะ
2-29 อิจิบัง-โจ, มิชิมะ-ชิ, จังหวัดชิซูโอกะ, รหัสไปรษณีย์ 
411-0036
TEL / 055-975-4441

ในอดีตจนถึงยุคเอโดะมีความเชื่อว่าปลาไหล

เป็นสัตว์รับใช้ของเทพเจ้าแห่งน้ำทำให้คนทั่วไป

ไม่นิยมนำมารับประทานเป็นอาหาร ที่เมืองมิชิมะ

ก็เช่นเดียวกัน จนกระทั่งถึงช่วงระหว่างการปฏิรูป

ประเทศในยุคเมจิ ทหารรับใช้ของเจ้าครองแคว้น

ได้จับปลาไหลในแม่น้ำเมืองชิมิมะขึ้นมารับประทาน 

แต่ก็พบว่าเทพเจ้าไม่ได้ลงโทษสิ่งใดเลย ตั้งแต่นั้นมา

ก็มีการจับปลาไหลมาทำเป็นอาหารเรื่อยมาจวบจนปัจจุบัน 
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กิจกรรมสัมผัสชีวิตสมัยก่อน
การกราบไหว้ขอพรปีใหม่

เทศกาลหิ่งห้อย เมืองมิชิมะ

เทศกาลมิชิมะโอมัตสึริ

มิชิมะ บารุ

เทศกาลดอกเบญจมาศ

เทศกาลอาหารเมืองมิชิมะ
พิพิธภัณฑ์เอกสารพื้นบ้านโบราณ เมืองมิชิมะ พิพิธภัณฑ์ปฏิทินมิชิมะ โกะโยมิชิ โนะ ยากาตะ

歴史・風致

体験

歴史・風致

体験

สัมผัสเสลี่ยงหาม

มีการจัดแสดงเสล่ียงหามจาลองในยุคเอโดะ

สามารถลองหามดูได้

ธารน้ำเก็มเบกาว่า(สะพานฮิโรเสะ)

歴史・風致

体験

歴史・風致

体験

ปั๊มสูบน้ำด้วยมือปั๊มสูบน้ำด้วยมือ

สัมผัสกับการป๊ัมน้ำด้วยเคร่ืองสูบน้ำโบราณ 
โดยใส่น้ำเข้าไป กดป๊ัม น้ำก็จะถูกสูบออกมา

สวนชิราทากิ

歴史・風致

体験

歴史・風致

体験

สัมผัสน้ำซับที่ผุดออกมาสัมผัสน้ำซับที่ผุดออกมา
สัมผัสความเย็นชุ่มช่ำของน้ำซับท่ีไหลมาจาก

ภูเขาไฟฟูจิผุดออกมาตัดกับผิวดิน 

ศาลเจ้ามิชิมะ-ไทชะ และอื่นๆ (15-17 สิงหาคม)

歴史・風致

体験

歴史・風致

体験

การแสดงดนตรีญี่ปุ่นโบราณการแสดงดนตรีญี่ปุ่นโบราณ

ในเทศกาลมิชิมะโอมัตสึริ 
ท่านจะได้พบกับการแสดงชะกิริหรือการแสดงดนตรีญ่ีปุ่น
โบราณบน เก้ียวในขบวนแห่อันงดงาม

สวนชิราทากิ

歴史・風致

体験

歴史・風致

体験
ในสวนชิราทากิจะมีวิหารท่ีประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมอยู่ 

วันท่ี 18 ของทุกเดือนจะมีการสวดมนต์บูชาเจ้าแม่กวนอิม

歴史・風致

体験

歴史・風致

体験

สัมผัสการพิมพ์ปฏิทินมิชิมะ

สัมผัสกับการพิมพ์ปฏิทินมิชิมะ ท่ีว่ากันว่า

เป็นปฏิทินท่ีมีอายุเก่าแก่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น

ริวเซ็นเอ็น(พิพิธภัณฑ์ศิลปะซาโนะ)

歴史・風致

体験

歴史・風致

体験

เดินเล่นในสวนญี่ปุ่น

เดินเล่นชมธรรมชาติรอบสวนญ่ีปุ่น

ท่ีมีบ่อน้าอยู่ตรงกลางสวน

หมู่บ้านดอกบ๊วยแห่งเมืองมิชิมะ

歴史・風致

体験

歴史・風致

体験

สัมผัสพืชน้ำมิชิมะไบคะโมะ

สัมผัสกับพืชน้ำไบคะโมะอย่างใกล้ชิด โดยพืชชนิดน้ี
สามารถเติบโตได้ในน้ำท่ีมีความบริสุทธ์ิใสสะอาดเท่าน้ัน

ธารน้ำเก็มเบกาว่า

歴史・風致

体験

歴史・風致

体験

กิจกรรมเก็บเศษถ้วยชาม
ในสมัยก่อน หากถ้วยชามแตก จะนำเศษถ้วยชาม
เหล่าน้ันท้ิงลงในธารน้ำ ในปัจจุบันก็ยังสามารถ
เก็บเศษถ้วยชามเหล่าน้ันจากธารน้ำได้

ดอกซากุระ

เต็มไปด้วยผู้คนที่เดินทางมา

กราบไหว้ขอพรกว่า 600,000 คนทุกปี

ช่วงเวลา: 1 มกราคม

สถานที่: ศาลเจ้ามิชิมะ-ไทชะ

(เปิดให้ชมซากุระ)

เปิดให้คนทั่วไปได้เข้าชมต้นซากุระกว่า 200 พันธุ์

จำนวน 300 ต้น ที่ปลูกอยู่ภายในศูนย์วิจัยเพียง 

1 วันเท่านั้น

ช่วงเวลา: ต้นเดือนเมษายน

สถานที่: ศูนย์วิจัยพันธุกรรมแห่งชาติ

เพลิดเพลินกับการชมหิ่งห้อยในเมือง

ที่เดินจากสถานีเพียงแค่ 10 นาที

ช่วงเวลา: ต้นเดือนมิถุนายน

สถานที่: สวนระคุจุเอ็นและอื่นๆ

เทศกาลที่ใหญ่ที่สุดของเมืองมิชิมะชม

ขบวนแห่ที่งดงามตระการตา

เคล้าคลอด้วยเสียงเพลงจากเครื่องดนตรี

โบราณของญี่ปุ่น 

เทศกาลนี้จัดขึ้นเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน

ช่วงเวลา: 15-17 สิงหาคม

สถานที่: ศาลเจ้ามิชิมะ-ไทชะ และอื่นๆ

ร้านค้าในเมืองกว่า 100 ร้าน

พร้อมใจมาออกงาน มาชิมอาหาร

เมืองมิชิมะอร่อยๆ วนไปทุกๆ ร้านกัน

ช่วงเวลา: ต้นเดือนไปจนถึงกลางเดือนตุลาคม

สถานที่: ร้านอาหารในเมือง

มีการนาดอกเบญจมาศกว่า 6,000 กระถาง

มาจัดเป็นธีมต่างๆ แตกต่างกันไปในแต่ละปี

ซึ่งจะเปิดให้เข้าชมกันเป็นเวลาประมาณ 1 เดือน

ช่วงเวลา:

ปลายเดือนตุลาคมไปจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายน

สถานที่: สวนระคุจุเอ็น

เทศกาลอาหารที่รวบรวมร้านอาหารมากมาย

ในเมืองมิชิมะ เมืองที่ถูกโอบล้อมไปด้วย

ธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ มาไว้ในที่เดียว

ช่วงเวลา: ปลายเดือนพฤศจิกายน

สถานที่: ย่านร้านค้าถนนโอโดริ

*เพลิดเพลินกับหิ่งห้อยที่อาศัยอยู่แถวธารน้าเก็

มเบกาว่าในช่วงกลางเดือนไปจนถึงปลายเดือนเ

ดือนพฤษภาคม

น้ำซับของเมืองมิชิมะ เป็นสิ่งที่ได้จากการประทุของภูเขาไฟฟูจิเมื่อราว 10,000 กว่าปีที่แล้ว 

โดยน้ำซับของที่นี่จะผุดออกมาจากชั้นดินที่เกิดจากการแข็งตัวของหินลาวาหรือที่เรียกว่าลาวาหลากแห่งเมืองมิชิมะ

ท่านจะได้สัมผัสกับวัฒนธรรม สิ่งก่อสร้าง ชมบ้านเมือง 

สัมผัสบรรยากาศของเมืองมิชิมะแห่งอนุภูมิภาคโทไกได้อย่างเต็มอิ่ม

เดือนพฤศจิกายน-มีนาคม 9:00-16:30 น.

วันที่ปิด วันจันทร์ ช่วงสิ้นปีและต้นปี

ค่าเข้าชม ฟรี (สวนระคุจุเอ็น 300 เยน)

ที่ตั้ง 19-3 อิจิบัง-โจ, มิชิมะ-ชิ

 (ภายในสวนระคุจุเอ็น)

TEL 055-971-8228

เวลาเปิดให้เข้าชม 9:30-16:30 น.

วันที่ปิด วันจันทร์ ช่วงสิ้นปีและต้นปี

ค่าเข้าชม ฟรี

5-17, 2 โจเมะ, โอมิยะ-โจ, มิชิมะ-ชิ

TEL 055-976-3088

เวลาทำการ 10:00-17:00 น.

 (สามารถเข้าได้ก่อนเวลา 16:30 น.)

วันหยุด  วันพฤหัสบดี ช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงชิ้นงานจัดแสดง

วันหยุดช่วงสิ้นปีและขึ้นปีใหม่

1-43 นะคะทะมะทจิ, มิชิมะ-ชิ

TEL 055-975-7278

ExperienceExperience

HistoryHistory
เทศกาลและ

กิจกรรมต่างๆ ตารางเวลาการจัดเทศกาลและกิจกรรมหลักใ

นเมืองมิชิมะ

การเปิดให้คนทั่วไปเข้าชมศูนย์
วิจัยพันธุกรรมแห่งชาติ

สัมผัสแรงศรัทธาของผู้คนที่มีต่อเจ้าแม่
กวนอิมในสวนชิราทากิ



ฮิคาริ 
45 นาที
โคะดามะ 
60 นาที

ชินโอซากะชินโอซากะ เกียวโตเกียวโต นาโกะยะนาโกะยะ คะเคะกะวะคะเคะกะวะ ชิซุโอะกะชิซุโอะกะ มิชิมะ สถานีโตเกียวสถานีโตเกียว
สถานีชินากาว่าสถานีชินากาว่า

สนามบินนานาชาติคันไซ
KIX

สนามบินนานาชาติฮาเนดะ
HND

สนามบินนานาชาตินาริตะ

NRT

สนามบินชิซูโอกะ
FSZ

สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์
NGO

รถไฟ 50 นาที

รถไฟ 50 นาที

รถไฟ 20 นาที
รถไฟ 30 นาที รถบัส 50 นาทีรถบัส 45 นาที

ฮิคะริ

15 นาที

ฮิคะริ

45 นาที

ฮิคะริ 60 นาที

โคะดะมะ

60 นาที

โคะดะมะ

15 นาที

โคะดะมะ

25 นาที
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วิธีการเดินทางไปมิชิมะ วิธีการเดินทางจากมิชิมะ

ไปทางภูเขาไฟฟูจิชั ้น 5

■ ช่องทางการติดต่อกับผู้ให้บริการรถบัส
อิซุ ฮาโกเนะ บัส

รถบัสโทไกสีส้ม

ฟูจิคิว ซิตี้บัส

TEL 055-977-3874

TEL 055-935-6611

TEL 055-921-5367

ช่องทางการติดต่อกับผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะ/การติดต่อในกรณีฉุกเฉิน

JR โทไกโด ชิงกันเซ็ง

JR โทไกโด ชิงกันเซ็ง

■ ติดต่อกับผู้ให้บริการรถเช่า
ศูนย์เช่ารถ J เน็ต TEL 055-991-0154

โตโยต้าเรนท์อะคาร์ TEL 0120-926-327

ศูนย์เช่ารถนิสสัน (ศูนย์เช่ารถหน้าสถานี)    TEL 055-971-4123

ศูนย์เช่ารถไทมส์  TEL 055-971-7575

ตาแหน่งของเมืองมิชิมะ

การเดินทางจากสนามบิน

●
●

●

●

●

●

●

●

มิชิมะ
ฟุจิโนะมิยะ

ท่าเรือนุมาสึโค

สถานีชูเซ็นจิ

นิชิ-อิซุ 
(มัตสึซากิ)

โกเท็มบะ
ภูเขาไฟฟูจิ

ทะเลสาบคาวากุจิ

ฮาโกเนะ

ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 
(ฟูจิโนะมิยะกุจิ)

รถบัส (ฟูจิคิว) ประมาณ 2 ชั่วโมง 5 นาที

รถบัส (ฟูจิคิว) ประมาณ 

50 นาที

ไปทางปราสาทยามานากะ มิชิมะ สกายวอล์ค ฮาโกเนะ

ฟุจิโนะมิยะิ ี

ไปทางอิซุ

ภูเขาไฟฟูจิ ทะเลสาบคาวากุจิ

ชูเซ็นจิ ออนเซ็น

ทะเลสาบคาวากุจิ
สถานี JR โกเท็มบะ 

(เปลี่ยนรถ)
รถบัสฟูจิคิวประมาณ 1 ชั่วโมง 5 นาที ประมาณ 10 นาที

ประมาณ 10 นาที

รถบัส (โทไกบัส) ประมาณ 25 นาที
ท่าเรือโมะโตะฮาโกเนะโคมิชิมะ สกายวอล์ค รถบัส 5 นาที รถบัส 20 นาที

รถไฟ (สายอิซุ ฮาโกเนะ) 36 นาที

ป้ายรถบัสหมายเลข 4 (โทไกบัส) นิชิ-อิซุ
(มัตสึซากิ)

รถบัส (มิชิมะ คาวากุจิโกะ ไลเนอร์) ประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที
ทะเลสาบคาวากุจิ

ไปทางฟูจิโกโกะ (ทะเลสาบทั้ง 5) ทะเลสาบยามานากะ ทะเลสาบคาวากุจิ

→โตเกียว

← โอซาก้า/ นาโกย่า

สถานีมิชิมะ ทางออกทิศใต้ 
(ป้ายรถบัสหมายเลข 2)

สถานีมิชิมะ ทางออกทิศใต้ 
(ป้ายรถบัสหมายเลข 2)

สถานีมิชิมะ ทางออกทิศใต้ 
(ป้ายรถบัสหมายเลข 2)

ท่าเรือนุมาสึโค

โกเท็มบะ พรีเมี ่ยม เอ้าท์เลต

รถไฟ JR สายโทไกโด 

5 นาที

รถไฟ JR สายโทไกโด 

30 นาที

รถไฟ JR มิโนะบุ 

20 นาที

ท่าเรือ
นุมาสึโค

สถานี JR

ฟูจิี JR ฟุจิโนะมิยะ
JR

สถานี
ชูเซ็นจิ

รถแท็กซี่ ประมาณ 

10 นาที
สถานี JR มิชิมะ

สถานี JR มิชิมะ

ภูเขาไฟฟูจิเป็นภูเขาที่มีความสูงมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่นและถือได้ว่าเป็น

สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นในฤดูร้อนของแต่ละปีจะเนืองแน่นไปด้วยนักปีน

เขาจากทั้งในประเทศญี่ปุ่นเองและจากต่างประเทศที่มารวมตัวกัน

บริเวณทะเลสาบคาวากุจิเป็นพื้นที่ตั้งของรีสอร์ทจำนวนมากบนเชิง

ภูเขาไฟฟูจิ และถ้าโชคดี ท่านจะได้เห็นเงาสะท้อนของภูเขาไฟฟูจิ

บนพื้นน้ำของทะเลสาบอันงดงามด้วย

ฟูจิคิว ไฮแลนด์ โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลต
สวนสนุกที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาของภูเขาไฟฟูจิ

มีเครื่องเล่นน่าหวาดเสียวมากมายให้เลือกสนุกกัน

ว่ากันว่าถ้าจะเล่นเครื่องเล่นให้ครบทั้งหมด

อาจจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2 วันเลยทีเดียว

ศูนย์มรดกโลก ภูเขาไฟฟูจิ จังหวัดชิซุโอกะ
สถานที่เผยแพร่ข้อมูลของมรดกโลกตามที่ระบุไว้ใน

“อนุสัญญามรดกโลก (สนธิสัญญา)” ว่าจะต้อง

“รักษา อนุรักษ์ คุ้มครองมรดกโลก และถ่ายทอดข้อมูล

สู่คนรุ่นหลัง” และยังมีสถานที่สาหรับท่านที่ต้องการ

ศึกษาวิจัยในเชิงลึกอีกด้วย

ชูเซ็นจิ ออนเซ็น มีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 1,200 ปี

ว่ากันว่าเป็นแหล่งออนเซ็นที่เก่าแก่ที่สุดในเขตอิซุ

หลังจากที่ได้เดินเล่นในทางเดินเลียบป่าไผ่ที่เชื่อมกับ

เมืองออนเซ็นแห่งนี้แล้ว ก็มาแช่น้าผ่อนคลายจิตใจกันเถอะ

■ ช่องทางการติดต่อกับผู้ให้บริการรถแท็กซี่
อิซุ ฮาโกเนะ โคซู TEL 0120-75-0818
ฟูจิคิว ชิซูโอกะ แท็กซี่ TEL 0120-24-9001

เบรุ แท็กซี่

เฮวะ แท็กซี่

TEL 0120-27-2950

TEL 0120-74-8814
มิชิมะ โกโด แท็กซี่ TEL 0120-75-0337

ข้อมูลการท่องเที่ยวในเมืองมิชิมะ

GOTEMBA PREMIUM OUTLETS®

รถบัส (ฟูจิคิว) ประมาณ 

60 นาที

ฮาโกเนะ

GOTEMBA PREMIUM OUTLETS®

เอ้าท์เลตมอล์ขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา

ของภูเขาไฟฟูจิ มีร้านค้าจาหน่ายสินค้าแบรนด์เนมจาก

ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศกว่า 210 ร้านค้า

ฮาโกเนะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยธรรมชาติอันกว้างใหญ่และแหล่ง

ออนเซ็นที่อุดมสมบูรณ์มากมายนอกจากนี้ทิวทัศน์อันงดงามของภูขาไฟฟูจิ

ที่มองจากทะเลสาบอาชิยังทำให้ผู้มาเยือนทุกคนได้รับความประทับใจกลับ

ไปอีกด้วย

ท่าเรือนุมาสึ
อาหารทะเลสดๆ นำขึ้นมาใหม่ๆ ทุกวัน มีร้านอาหาร

ที่พร้อมเสิร์ฟอาหารญี่ปุ่น (เช่น ซาชิมิ) แสนอร่อย

ไม่ว่าจะเป็นร้านซูชิ ร้านเทมปุระ เป็นจำนวนมาก

■ ช่องทางการติดต่อในกรณีฉุกเฉิน สถานีตำรวจมิชิมะ (เช่น คดีความ อุบัติเหตุ) TEL 055-981-0110 สถานีดับเพลิงมิชิมะ (เช่น อัคคีภัย เหตุฉุกเฉิน) TEL 055-972-5800

สนามบินชิซูโอกะ
FSZสนามบิน

นานาชาติชูบุเซ็นแทรร์

NGO

สนามบินนาโกย่า
NKM

สนามบินนานาชาติคันไซ
KIX

สถานี
ชินโอซาก้า

สถานีเกียวโต
สถานีนาโกย่า

สถานีชิซูโอกะ
สถานีคาเคะกาว่า

ชิซุโอะกะ

สถาน ี
ม ิ ช ิ ม ะ

สถานีชินากาว่าภูเขาฟูจิ
สถานี
โตเกียว

สนามบินนานาชาติฮาเนดะ
HND

สนามบินนานาชาตินาริตะ
NRT

จากสถานีโตเกียว โคะดามะ 60 นาที (ฮิคาริ 45 นาที)

จากสถานีชินากาว่า โคะดามะ 50 นาที (ฮิคาริ 40 นาที)

จากสถานีชิซูโอกะ โคะดามะ 30 นาที

จากสถานีนาโกย่า โคะดามะ 1 ชั่วโมง 50 นาที (ฮิคาริ 1 ชั่วโมง 20 นาที)

จากสถานีชินโอซาก้า โคะดามะ 2 ชั่วโมง 56 นาที (ฮิคาริ 2 ชั่วโมง 14 นาที)

จากสถานีโตเกียว โคะดามะ 60 นาที (ฮิคาริ 45 นาที)

จากสถานีชินากาว่า โคะดามะ 50 นาที (ฮิคาริ 40 นาที)

จากสถานีชิซูโอกะ โคะดามะ 30 นาที

จากสถานีนาโกย่า โคะดามะ 1 ชั่วโมง 50 นาที (ฮิคาริ 1 ชั่วโมง 20 นาที)

จากสถานีชินโอซาก้า โคะดามะ 2 ชั่วโมง 56 นาที (ฮิคาริ 2 ชั่วโมง 14 นาที)

มาแวะมิชิมะก่อนไปภูเขาไฟฟูจิ

เมืองมิชิมะ ไม่เพียงแต่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้ภูเขาไฟฟูจิที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์เท่านั้น

แต่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย

*อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาและรายละเอียดของการเดินรถขึ้นอยู่กับฤดูกาล 

กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ที่เคาน์เตอร์บริการข้อมูลแต่ละแห่ง

รถบัสฟูจิคิว

สถานีมิชิมะ ทางออกทิศใต้ 
(ป้ายรถบัสหมายเลข 2)

สถานีมิชิมะ ทางออกทิศใต้ 
(ป้ายรถบัสหมายเลข 5)

สถานีมิชิมะ ทางออกทิศใต้ 
(ป้ายรถบัสหมายเลข 4)

สถานีมิชิมะ ทางออกทิศใต้

โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลต
GOTEMBA PREMIUM OUTLETS®

ร่องรอยปราสท
ยามานากะ

สนับสนุนภาพถ่าย: เมืองนุมาสึสนับสนุนภาพถ่าย: เมืองนุมาสึ
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