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_
ในภูมิภาค Chugoku ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีก
มากมายให้ได้สมั ผัสเสน่หท์ หี่ ลากหลาย ไม่วา่ จะเป็นความ
งดงามตามธรรมชาติ, มนตร์ขลังของประวัติศาสตร์และ
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์, งานเทศกาลอันน่าตื่นตา, กิจกรรมแสน
สนุก, แหล่งอนเซ็นชั้นเยี่ยม, ของกินชั้นยอด และของฝาก
ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนยากจะหาที่อื่นใดได้ เป็นต้น
ดังนั้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวผู้ดั้นด้นเดินทางมาเยือน
_
ภูมิภาค Chugoku ได้เต็มอิ่มกับมนตร์เสน่ห์ของดินแดน
แสนพิเศษนี้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง ทางส�ำนักพิมพ์จึง
ได้รว่ มมือกับองค์การส่งเสริมการท่องเทีย่ วประจ�ำภูมภิ าค
_
Chugoku จัดท�ำหนังสือเล่มนี้ขึ้นอย่างสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่
เคยมีมาก่อนในประเทศไทย ด้วยการรวบรวมสถานทีท่ อ่ ง
เที่ยว วิธีการเดินทาง กิจกรรมอันน่าสนใจ เทศกาลงาน
ประเพณี และอาหารการกินประจ�ำท้องถิน่ ในแต่ละจังหวัด
มาไว้ในหนังสือคู่มือเล่มนี้อย่างครบครัน เพื่อสะดวกแก่
การวางแผนท่องเทีย่ ว และท�ำหน้าทีไ่ กด์สว่ นตัวตลอดการ
เดินทางไปสัมผัสดินแดนที่ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และ
วิถีชีวิตของผู้คนถูกหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันเช่นนี้
ยิ่งความสามารถสุดพิเศษของหนังสือในรูปแบบ
Digital Book ที่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลเชิงลึกได้อย่าง
รวดเร็วเพียง “คลิ๊กเดียว” ไม่ว่าจะเป็นระบบน�ำทางด้วย
GPS หรือเว็บไซต์ทางการของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ รวม
ทั้งความสะดวกสบายในการพกพาที่ข้อมูลมากมายได้อัด
แน่นอยู่ในสมาร์ทโฟนของคุณทั้งหมด พร้อมเปิดใช้ได้ทุก
เมื่อที่คุณต้องการอย่างง่ายดายและเบาสบายกระเป๋า
กองบรรณาธิการ
กุมภาพันธ์ 2559
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ประเทศญี่ปุ่นมีลักษณะประเทศเป็นหมู่เกาะ โดยมี
เกาะหลักทั้งสิ้น 4 เกาะ และเกาะที่ใหญ่ที่สุดก็คือ เกาะ
_
Honshu (本州) ซึ่งนักท่องเที่ยวต่างประเทศน่าจะคุ้น
เคยกันเป็นอย่างดี เพราะเป็นที่ตั้งของเมืองหลวง Tokyo
(東京都) กับอีก 33 จังหวัด และภูมิภาคที่เราอยากจะ
แนะน�ำให้รู้จักกันในครั้งนี้ตั้งอยู่ ณ ปลายด้านทิศตะวัน
_
ตกของเกาะ Honshu ประกอบด้วย 5 จังหวัด อันได้แก่
Tottori (鳥取県), Shimane (島根県), Okayama
(岡山県), Hiroshima (広島県) และ Yamaguchi
_
(山口県) รวมกันแล้วเรียกว่า ภูมิภาค Chugoku (中

岡山後楽園

国地方)

_
เพียงแค่เห็นชื่อของแต่ละจังหวัดในภูมิภาค Chu
goku คาดว่าน่าจะมีสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังคุ้นหูคุ้นตา
ผุดขึน้ ในใจของท่านไม่มากก็นอ้ ย เพราะเต็มไปด้วยแหล่ง
ท่องเที่ยวอันเป็นหน้าเป็นตาของประเทศด้วยกันทั้งสิ้น
_
ตั้งแต่เนินทราย Tottori Sakyu (鳥取砂丘) และภูเขา
Daisen (大山) ใน จ. Tottori , ศาลเจ้า Izumo Taisha
(出雲大社) และทะเลสาบ Shinji Ko (宍道湖) ใน
_
จ. Shimane, สะพาน Seto Ohashi (瀬戸大橋) และ
เขตชุมชนเก่า Kurashiki Bikan (倉敷美観地区) ใน จ.
Okayama, มรดกโลกโดมปรมาณู Genbaku Dome (原
爆ドーム) และศาลเจ้า Itsuku Shima Jinja (厳島神
社) บนเกาะ Miyajima (宮島) ใน จ. Hiroshima ไป
_
จนถึงสะพาน Kintai Kyo (錦帯橋) และถ�้ำ Akiyoshi
_
Do (秋芳洞) ใน จ. Yamaguchi ซึ่งล้วนแต่เป็นสถาน
ทีส่ ดุ พิเศษทีต่ อ้ งมาเยือนให้ได้สกั ครัง้ หากหวังจะสัมผัสกับ
เสน่ห์ของญี่ปุ่นอย่างถ้วนทั่ว และไม่เพียงเท่านี้ ลึกเข้าไป

อธิบายสัญลักษณ์
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เดิน

広島駅

สนามบิน

จักรยาน

ปุ่มกดเพื่อกลับไปยังหน้าเปิดของแต่ละจังหวัด

สถานที่ท่องเที่ยวแนะน�ำ

พืน้ ทีท่ สี่ ามารถกดลิง้ ค์เชือ่ มต่อไปยังหน้าเว็บไซต์ของสถานทีแ่ ต่ละแห่งได้โดยตรง
หากไม่มีเว็บไซต์ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จ�ำเป็นต้องใส่เว็บไซต์ภาษาญี่ปุ่น
เอาไว้เป็นแหล่งอ้างอิง

_
ปราสาท Matsue Jo

松江城
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เนินทราย Tottori Sakyu 鳥取砂丘
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• การเดินทางโดยเครือ่ งบินจากต่างประเทศมายังแต่ละจังหวัด เลือกแนะน�ำเฉพาะ
เที่ยวบินจากประเทศภายในทวีปเอเชียเท่านั้น
• การเดินทางโดยเครื่องบินจากภายในประเทศมายังแต่ละจังหวัด เลือกแนะน�ำ
เฉพาะเที่ยวบินมายังสนามบินหลักเท่านั้น
• ระยะเวลาที่ใช้การเดินทาง ยึดข้อมูลจากตางรางเดินรถเป็นหลัก ดังนั้น ในความ
เป็นจริงอาจมีเวลาคลาดเคลื่อนบ้าง ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร
• เนื่องจากค่าเข้าหรือค่าบริการต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบทาง
เว็บไซต์โดยตรง
• เนื่องจากช่วงเวลาการจัดงานเทศกาลต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงทุกปี โปรดตรวจ
สอบทางเว็บไซต์ที่ระบุไว้อีกครั้ง
• ข้อมูลที่น�ำเสนอใน Digital Guide Book เล่มนี้เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นระหว่าง
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 - มกราคม พ.ศ. 2559 ดังนั้น ข้อมูลเช่น ราคาค่า
เข้าชม, วันเวลาเปิด – ปิด, วันหยุด ฯลฯ ของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตลอดจน
ค่าตั๋วโดยสารระบบขนส่งมวลชนที่ได้แนะน�ำไว้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลัง
• หากมีข้อผิดพลาดประการใดเกี่ยวกับเนื้อหาที่ตีพิมพ์ใน Digital Guide Book
เล่มนี้ ทางส�ำนักพิมพ์ขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

Thank You for Coorperation

• กระทรวงที่ดิน, โครงสร้างพื้นฐาน, คมนาคม และการท่องเที่ยวของรัฐบาล
ญี่ปุ่น ได้อนุญาตให้ใช้โลโก้
จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งมา
ณ โอกาสนี้ •
のロゴマークの使用許可を日本政府国土交通
省からご許可を頂きました。ここにお礼を申し上げます。

• นอกจากนี้ Japan National Tourist Organization, Bangkok Office ยังได้ให้ความ
ร่วมมือในการจัดท�ำ Digital Guide Book เล่มนีด้ ว้ ย จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิง่
มา ณ โอกาสนี้ • また、Japan National Tourist Organization, Bangkok Office
からもご協力を頂きました。ここにお礼を申し上げます。

• ข้อมูลและรูปภาพที่ตีพิมพ์ใน Digital Guide Book เล่มนี้ได้รับความร่วมมือจาก
この本の製作にあたって、データ・写真データのご協力を以下の皆様から頂い
ております。

การท่องเที่ยวประจ�ำจังหวัด Tottori (鳥取県)
การท่องเที่ยวประจ�ำจังหวัด Shimane (島根県)
การท่องเที่ยวประจ�ำจังหวัด Okayama (岡山県)
การท่องเที่ยวประจ�ำจังหวัด Hiroshima (広島県)
การท่องเที่ยวประจ�ำจังหวัด Yamaguchi (山口県)
• นอกเหนือจากรูปภาพที่ทางส�ำนักพิมพ์ถ่ายเอง ก็เป็นรูปภาพภายใต้ลิขสิทธิ์ของ
จังหวัดดังที่กล่าวมาข้างต้น
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เมือง Tottori

鳥取市

_
เมือง Tottori เป็นทีต
่ ้ง
ั ของทีว
่ ่าการจังหวัด รวมทั้งเนินทราย Tottori Sakyu (鳥取砂丘)
_
และชายฝั่งทะเล Hakuto Kaigan (白兎海岸) อีกด้วย ส่วนภายในตัวเมืองมีปราสาท Tottori Jo
_
(鳥取城) เป็นศูนย์กลางล้อมรอบด้วยย่านชุมชนเก่าแก่ อดีตเมืองใต้ปราสาท Joka Machi (城
下町) ซึง
่ แบ่งเขตแดนเป็นรูปสี่เหลีย
่ มจัตุรัส ในขณะทีบ
่ ริเวณด้านหน้าสถานี Tottori (鳥取駅)
ได้กลายเป็นย่านช็อปปิ้งและอาหารการกินนานาชนิดซึง
่ มีผู้คนพลุกพล่าน นอกจากนี้ หากเดินทาง
จากสถานีไปอีกประมาณ 15 นาที ก็จะถึงทีต
่ ้ง
ั ของ Tottori Onsen (鳥取温泉)

ชายฝั่งทะเล Uradome Kaigan
鳥取駅

Tottori

รถไฟธรรมดา (普通列車) ของ JR สาย San-in Main
(JR山陰本線) ที่ไป Hamasaka (浜坂) 23 นาที

岩美駅

Iwami

浦富海岸

Cho_ei Bus (町営バス)
ที่ไป Tago (田後) 8 นาที
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浦富海岸口
Uradome Kaigan Iriguchi
ชายฝั่งทะเล Uradome Kaigan ตั้งอยู่ปลายสุด ชายฝั่งทะเลอันงดงามนั้น
ของ จ. Tottori ทางด้านทิศตะวันออก พื้นที่ตามแนว ได้รบั การขึน้ ทะเบียนให้เป็นหนึง่ ในอนุสรณ์ธรรมชาติและ
ทัศนียภาพขึ้นชื่อของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเต็มไปด้วยจุดที่น่า
สนใจมากมายเคียงข้างไปกับท้องทะเลสีคราม เช่น ปากถ�ำ้ ,
ถ�้ำ และหาดทรายสีขาว เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้น ยังไม่ไกล
_
จากเนินทราย Tottori Sakyu(鳥取砂丘) จึงสามารถ
แวะไปเที่ยวต่อได้หากมีเวลา และด้วยบริการเรือน�ำเที่ยว
ในบริเวณนี้ จึงสามารถชื่นชมทัศนียภาพของแนวชายฝั่ง
ทะเลโดยไม่จำ� เป็นต้องเดินไปดูก็ได้ ทั้งยังมี Iwai Onsen
(岩井温泉) และท้องทุง่ นาแบบขัน
้ บันไดในแถบ Yokoo
(横尾) ซึ่งอยู่ใกล้ๆ ให้แวะไปเยือนอีกด้วย

(EN) http://sanin-geo.jp/en/index_english.
html

_
ร่องรอยปราสาท Tottori
Joseki
_ _
_ 鳥取城跡
และสวนสาธารณะ Kyu sho Koen 久松公園
鳥取駅

Tottori

Hinomaru Bus (日ノ丸バス)
ที่ไป Sakyu_ Kaikan (砂丘会館) 9 นาที

西町

Nishi Machi

10 นาที

ปราสาทที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2088 แต่ปัจจุบันหลงเหลือเพียงร่องรอยของหอคอยปราสาท, พื้นที่ในเขต Ni no
Maru (二の丸), ประตูปราสาท และก�ำแพงหิน ส่วนบริเวณรอบๆ ได้
_ _ _
กลายเป็นสวนสาธารณะ Kyusho Koen ซึ่งในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ตามแนว
ต้น Sakura (サクラ) จะเปิดไฟไลท์อพั ให้ยงิ่ ดูสวยงาม สมกับทีไ่ ด้รบั การ
คัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 จุดชม Sakura ชื่อดังของญี่ปุ่น
(EN) http://www.torican.jp/english/famous-and-historical01/
historical01#02
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ตัว
อย
่าง
_
เนินทราย Tottori Sakyu
鳥取駅

Tottori

鳥取砂丘

Hinomaru Bus (日ノ丸バス) ที่ไป 砂丘会館
_
Sakyu_ Kaikan (砂丘会館) 22 นาที Sakyu Kaikan

กล่าวกันว่า ธรรมชาติได้สร้างเนินทราย Tottori
_
Sakyu ขึน้ มาตัง้ แต่เมือ่ ประมาณ 100,000 ปีกอ่ น บนพืน้ ที่
อันกว้างใหญ่ทแี่ ผ่ขยายออกไปตามแนวชายฝัง่ ทะเลญีป่ นุ่
ในเขตเมือง Tottori จากทิศใต้ - เหนือทอดยาวเป็นระยะ
ทางประมาณ 2.4 กม. และจากทิศตะวันออก - ตะวันตก
เป็นระยะทางประมาณ 16 กม. ถือเป็นตัวแทนของเนิน
ทรายริมชายฝั่งทะเล ซึ่งปัจจุบันได้รับการประกาศเป็น
อุทยานแห่งชาติ San-in Kaigan National Park (山陰
海岸国立公園) พร้อมทั้งเป็นเนินทรายเชิงท่องเที่ยวที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น
ทัศนียภาพที่ปรากฏเบื้องหน้าเนินทรายซึ่งมีฉากหลัง
เป็นท้องทะเลญี่ปุ่นอันกว้างใหญ่นั้นให้มนตร์เสน่ห์อัน

หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นความงดงามยามพระอาทิตย์ตก,
ภาพชวนฝันจากไฟของเรือหาปลาในยามค�่ำคืน, ลวดลาย
ที่สายลมเป็นผู้วาดขึ้นบนพื้นทราย หรือแม้กระทั่งสีขาว
โพลนยามหิมะตกปกคลุมทั่วทั้งเนินทราย
นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งรวมกิจกรรมซึ่งต้องใช้พื้นที่
กว้างๆ อีกหลายประเภท เช่น ร่มร่อน Paragliding, Hang
Gliding, Sandboarding, เล่นน�ำ้ , เที่ยวชมโดยการขี่อูฐ
หรือม้า เป็นต้น สามารถให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน
ชนิดที่มีเวลาเท่าไรก็คงไม่พอ และในเดือนธันวาคมจะมี
_
การจัดงาน Tottori Sakyu Illusion (鳥取砂丘イリ
ュージョン) ขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี

(EN) http://www.torican.jp/english/sand-geopark
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เมือง Tottori

鳥取市

พิ พิธภัณฑ์ศิลปะ The Sand Museum
鳥取駅

Tottori

Hinomaru Bus (日ノ丸バス) ที่ไป 砂丘美術館前
_
Sakyu_ Kaikan (砂丘会館) 22 นาที Sakyu Bijutsukan Mae

砂の美術館

5 นาที

ตัว
อย
่าง

พิพิธภัณฑ์ศิลปะที่ภายในจัดแสดงผลงานแกะสลักทรายเพียงแห่งเดียวในโลก ตั้งอยู่แถบเนินทราย Tottori Sand
Dunes (鳥取砂丘) ทุกปีจะมีการสร้างและจัดแสดงผลงานแกะสลักให้ชมกันระหว่างเดือน เม.ย. - ม.ค. ของปีถัดไป
_
โดยทั่วไปจะเรียกผลงานแกะสลักทรายว่า “Sazo ”
(砂像 รูปแกะสลักทราย) แต่เนื่องจากวัตถุดิบที่ใช้คือทราย
ท�ำให้พังทลายลงได้เมื่อเวลาผ่านไป จึงสามารถชมผลงาน
แต่ละชิน้ ได้เฉพาะช่วงเวลานีแ้ ละเฉพาะทีน่ เี่ ท่านัน้ ซึง่ ความ
ไม่คงทนถาวรก็ถือเป็นความงดงามและเสน่ห์ของรูปแกะ
สลักทรายนั่นเอง
ศิ ล ปะชั้ น สู ง อย่ า งงานรู ป แกะสลั ก ทรายที่ ท� ำ อย่ า ง
ประณีตในทุกรายละเอียดคือสุดยอดผลงานศิลปะ
(EN) http://www.sand-museum.jp/en/

ชายฝั่งทะเล Hakuto Kaigan
鳥取駅

Tottori

白兎海岸

Hinomaru Bus (日ノ丸バス) 白兎神社前
ที่ไป Shikano (鹿野) 40 นาที Hakuto Jinja Mae

ค�ำว่า Hakuto (白兎) หมายถึง กระต่ายขาว หรือ Shiro Usagi (シロウサギ) และถูกใช้เป็นชือ่ ของแนวชายฝัง่
ทะเลแห่งนี้ โดยมีที่มาจากต�ำนานเกี่ยวกับเทพเจ้าของญี่ปุ่น ซึ่ง
เล่ากันว่า ในอดีตมีกระต่ายถูกพัดพามายังเกาะ Oki (隠岐) ใน
ทะเลญี่ปุ่น เพื่อที่จะได้กลับไป มันจึงหลอกฉลาม Wani Zame
(ワニザメ) ตั้งใจว่าจะแอบขี่หลังไปจนถึงแหลม Keta no
Saki (気多の崎) แต่ฉลามดันรู้ตัวเสียก่อนว่าถูกหลอก จึง
จับกระต่ายถลกหนั
_ ง และขณะที่ก�ำลังทรมานเพราะความเจ็บ
ปวด เทพเจ้า O kuninushi no Mikoto (大国主命) ได้ผ่าน
มา แล้วเอ่ยว่า “จงล้างตัวด้วยน�้ำจืด แล้วห่อตัวด้วยดอกของ
ต้น Gama (ガマ ธูปฤาษี)” เมื่อท�ำตามนั้นก็หายได้ในที่สุด ซึ่ง
กล่าวกันว่า ชายฝัง่ ทะเลแห่งนีก้ ค็ อื ฉากหลังในต�ำนานเรือ่ งนัน้ ที่
มีชอื่ ว่า “Inaba no Shiro Usagi” (因幡の白うさぎ) นัน่ เอง
ชายฝั่งทะเลที่มีหินโสโครกลักษณะคล้ายกับหลังของฉลาม
Wani Zame อย่างในต�ำนาน จะมีหาดทรายสีขาวทอดยาว
ราวกับคันธนู ดูช่างงดงาม
(EN) http://www.torican.jp/english/famous-andhistorical01/historical05#01
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เมือง Kurayoshi

倉吉市

เมือง Kurayoshi ตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด ในช่วงสมัย Muromachi (室町時代 พ.ศ.
้ บนภูเขา Utsubuki Yama (打
1879 - 2116) ตระกูล Yamana (山名氏) ได้สร้างปราสาทขึน
_
吹山) เมืองแห่งนีจ
้ ะพั ฒนาขึน
้ มาในฐานะเมืองใต้ปราสาทหรือ Joka Machi (城下町) ปัจจุบัน
่ ย่านชุมชนเก่าแก่
ห้อมล้อมด้วยโกดังดินและบ้านของพ่ อค้าทีเ่ รียกกันว่า “Akagawara“ (赤瓦) ซึง
ทีม
่ โี กดังดินผนังสีขาวตัง
้ เรียงรายอยูก
่ ไ็ ด้รบ
ั การคัดเลือกให้เป็นเขตอนุรก
ั ษ์กลุม
่ งานสถาปัตยกรรม
ทีส
่ �ำคัญของชาติ นอกจากนี้ ยังมีส่ิงพิ เศษเฉพาะตัวอย่างพิ พิธภัณฑ์ Tottori Nijusseiki Pear
้ ชือ
่ ประจ�ำจังหวัดอีกด้วย
Museum (鳥取二十世紀梨記念館) อันเป็นของขึน

กลุ่ม_โกดังดินผนังขาว Shirakabe
Dozo Gun 白壁土蔵群
倉吉駅

Hinomaru
Bus (日ノ丸バス) หรือ
赤瓦・白壁土蔵 _
Nikko_ Bus (日交バス) 12 นาที Akagawara - Shirakabe Dozo

ตัว
อย
่าง

Kurayoshi

ในกลุม่ โกดังดินผนังขาวซึง่ ตัง้
เรียงรายอยู่ตามแนวแม่น�้ำ Tama
Gawa (玉川) เต็มไปด้วยโกดังที่
สร้างขึน้ ในช่วงสมัย Edo (江戸時
代 พ.ศ. 2146 - 2411) และ Meiji
(明治時代 พ.ศ. 2411 - 2455)
ซึ่ ง ยั ง คงหลงเหลื อ ภาพในอดี ต
ของยุ ค สมั ย นั้ น มาจนกระทั่ ง ถึ ง
ปัจจุบัน เมื่อเดินผ่านสะพานหิน
ที่สร้างข้ามแม่น�้ำ Tama Gawa
และย่านชุมชนเก่าแก่ที่มีก�ำแพง
ปู น ปลาสเตอร์ สี ข าวปลอดกั บ
บ้านของพ่อค้าหรือ Akagawara
(赤瓦) ก็ จ ะได้ เ พลิ ด เพลิ น ไป
กับการเลือกซื้อสินค้าขึ้นชื่อหรือ
ท�ำกิจกรรมฝึกหัดงานฝีมือด้วย
ตั ว เอง และหากเดิ น ทางต่ อ ไป
อีกประมาณ 10 นาที ก็สามารถ
แวะไปเที่ ย วที่ ส วนสาธารณะ
_
Utsubuki Koen (打吹公園) ได้
(EN) http://www.
apionet.or.jp/kankou/
f/e/html/midokoro1.
htmf/e/html/
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เมือง Kurayoshi

倉吉市

_
สวนสาธารณะ Utsubuki Koen
倉吉駅

Kurayoshi

打吹公園

Hinomaru Bus (日ノ丸バス) หรือ Nikko_ Bus (日交バス) 市役所・打吹公園入口
_
สาย Seki Gane - Yamaguchi (関金・山口線) 11 นาที Shiyakusho - Utsubuki Koen Iriguchi

ตัว
อย
่าง

สวนสาธารณะ Utsu_
buki Ko en ตั้ ง อยู ่ แ ถบ
ใจกลางเมือง Kurayoshi
มี ชื่ อ เสี ย งในฐานะจุ ด ชม
ดอก Sakura (サクラ)
และภายในสวนสาธารณะ
ยังมีพิพิธภัณฑ์ Kurayoshi
Hakubutsukan - Rekishi
_
Minzoku Shiryokan (倉
吉博物館・歴史民俗資
料館)

อยู่ด้วย

(EN) http://www.
apionet.or.jp/
kankou/f/e/html/
midokoro2.htm

พิ พิธภัณฑ์ Kurayoshi Hakubutsukan
_
Rekishi Minzoku Shiryokan
倉吉博物館・歴史民俗資料館

พิพิธภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ภายในเขตสวนสาธารณะ
_
Utsubuki Koen (打吹公園) ซึ่งจัดแสดงผล
งานต่างๆ อาทิเช่น ภาพเขียนทั้งสไตล์ญี่ปุ่นและ
ตะวันตกโดยจิตรกรท้องถิ่น อีกทั้งข้อมูลหลัก
ฐานเกี่ยวกับชาติพันธุ์วิทยาทางโบราณคดีและ
ประวัติศาสตร์ของพื้นที่แถบ Kurayoshi อย่าง
ข้อมูลหลักฐานตัง้ แต่สมัย Meiji (明治時代 พ.ศ.
_
2411 - 2455) จนถึงสมัย Taisho (大正時代
พ.ศ. 2455 - 2469) เช่น งานผ้าทอ Kurayoshi
Kasuri (倉吉絣), เครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตร
เป็นต้น
(EN) http://www.apionet.or.jp/
kankou/f/e/html/midokoro2.htm
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Misasa Onsen
倉吉駅

Hinomaru Bus (日ノ丸バス)
三朝温泉
สาย Misasa (三朝線) 20 นาที Misasa Onsen

ตัว
อย
่าง

Kurayoshi

三朝温泉

น�้ำแร่ของ Misasa Onsen อุดมไปด้วยแร่ธาตุเรดอน
อยู่ในระดับต้นๆ ของโลก บ่ออนเซ็นในร่มของ Ryokan
(旅館) ที่พักแต่ละแห่งก็ล้วนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอยู่
มาก และจากสะพาน Misasa Bashi (三朝橋) มอง
ลงมายังบริเวณริมแม่น�้ำจะพบกับบ่ออนเซ็นกลางแจ้ง
Kawara Roten Buro (河原露天風呂) และบ่ออนเซ็น
(EN) http://spa-misasa.jp/eng/index.html

วัด Sanbutsu Ji
倉吉駅

Kurayoshi

แช่เท้า หรือ Ashi Yu (足湯) ให้ได้แช่น�้ำแร่ท่ามกลาง
ธรรมชาติ ส่วนย่าน Ryokan ที่พักจะอยู่เลียบตามแนว
แม่น�้ำ Mitoku Gawa (三徳川) ซึ่งผู้มาพักแรมมัก
สนุกสนานกับการสวมใส่ชุด Yukata (ゆかた) ไปเดิน
เล่นตามย่านอนเซ็น และสามารถแวะเที่ยวชม Mitoku
_
_
San Kokuho Nageire Do (三徳山国宝投入堂) ซึ่ง
ตั้งอยู่ใกล้ๆ

三佛寺

Hinomaru Bus (日ノ丸バス)
三朝温泉
สาย Misasa (三朝線) 20 นาที Misasa Onsen

วัด Mitoku San Sanbutsu Ji (三徳山三佛寺) เป็นวัดบนภูเขา Mitoku
San (三徳山) ทีม่ คี วามสูงจากระดับน�ำ้ ทะเลประมาณ 900 ม. กล่าวกันว่า ก่อ
ตั้งวัดแห่งนี้ขึ้นช่วงสมัย Heian (平安時代 พ.ศ. 1337 - 1728) ในฐานะสถาน
_
ที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาพุทธแบบ Sangaku Bukkyo (山岳仏教) ที่เน้นการ
_
จาริกแสวงบุญบนภูเขา ภายในวัดมีวิหาร Nageire Do (投入堂) ที่ได้รับการ
_
ขึน้ ทะเบียนเป็นสมบัตขิ องชาติ การจะชมวิหาร Nageire Do อย่างใกล้ชดิ จ�ำเป็น
ต้องปีนไปตามทางขึน้ เขาทีย่ ากล�ำบาก แต่ดว้ ยเส้นทางรถยนต์จากเชิงเขาก็ยงั มี
_
_
Yohaijo (遙拝所) เป็นจุดที่สามารถมองเห็นภาพของวิหาร Nageire Do ได้
_
อย่างไรก็ตาม ในขณะทีใ่ ช้เวลาเพียงแค่ 10 นาทีกไ็ ปถึงพระอุโบสถ Hondo (本
_
堂) ได้แล้ว แต่การเดินทางไป - กลับยังวิหาร Nageire Do จ�ำเป็นต้องใช้เวลา
ถึง 1 ชม. ครึ่ง จึงควรวางแผนโปรแกรมการท่องเที่ยวให้ดีก่อนเดินทาง
(EN) http://spa-misasa.jp/eng/sightseeing/index.html
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Daisen Area

ภูเขา Daisen
米子駅

Yonago

大山地域

大山

Nikko_ Bus (日交バス) ที่ไป
Daisen Ji (大山寺) 54 นาที

นี้ ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมด้วยกิจกรรมอันหลาก
หลาย เช่น การมาจาริกแสวงบุญในฐานะภูเขาศักดิ์สิทธิ์,
แหล่งปีนเขาและเล่นสกี, ร้านอาหารและคาเฟ่, จุดตัง้ แคม
ป์และฟาร์มปศุสัตว์, สวนดอกไม้ เป็นต้น
เนือ่ งจากอาณาเขตอันกว้างใหญ่ การมาท่องเทีย่ วด้วย
ตัวเองหรือ FIT ควรเดินทางจากสถานี JR Yonago (JR
米子駅) โดย Daisen Loop Bus (大山るーぷバス)
จะสะดวกทีส่ ดุ แต่ถา้ มีใบขับขีร่ ะหว่างประเทศ การเช่ารถ
ขับมาก็สนุกไม่น้อย อย่างไรก็ตาม ควรหลีกเลี่ยงการขับ
รถบนรถที่มีหิมะหนาทับถมหรือผิวถนนกลายเป็นน�้ำแข็ง

ตัว
อย
่าง

ภูเขา Daisen ไม่ใช่ภูเขาโดดๆ เพียงลูกเดียว แต่เป็น
ชือ่ เรียกแนวเทือกเขาทีป่ ระกอบด้วย 8 ยอดเขา ตัง้ แต่ภเู ขา
_
Misen (弥山) ทางทิศตะวันตก จนถึงภูเขา Senjo San
(船上山) ทางทิศตะวันออก ซึ่งในบรรดาภูเขาเหล่านั้น
หากมองภูเขา Misen จากทางฝั่งตะวันตกจะดูคล้ายกับ
_
ภูเขา Fuji San (富士山) จึงได้รับสมญานามว่า “Hoki
Fuji” (伯耆富士) นักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินกับ
ความงดงามอันแตกต่างกันไปตามฤดูกาลได้ทั่วทั้งบริเวณ
ตัง้ แต่ฤดูใบไม้ผลิ ความเขียวสดในฤดูรอ้ น ใบไม้เปลีย่ นสีใน
ฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาวที่กลายเป็นภูเขาหิมะ นอกจาก

(Map Disen) http://traveltimejapan.com/navi/?refCode=15003122
(TH) http://www.tottori-tour.jp/th/sightseeing/235/
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_
สวนดอกไม้ Tottori Hanakairo
Flower Park とっとり花回廊フラワーパーク
米子駅

Yonago

Shuttle Bus
25 นาที

ตัว
อย
่าง

สวนดอกไม้ Tottori
_
Hanakairo Flower Park
เป็ น สวนดอกไม้ ที่ ใ หญ่
ที่สุดในญี่ปุ่นฝั่งตะวันตก
เนื่ อ งจากมี เรื อ นกระจก
จึ ง สามารถชื่ น ชมต้ น ไม้
และดอกไม้นานาพันธุ์ได้
โดยปราศจากเงื่อนไขทาง
ด้ า นสภาพอากาศหรื อ
ฤดูกาล อีกทั้งมีระเบียง
ทางเดิ น ชมดอกไม้ ห รื อ
_
_
Tenbo Kairo (展望
回 廊 ) ที่ ติ ด ห ลั ง ค า
คลุม แม้ในวันที่ฝนตกก็
สามารถเพลิ ด เพลิ น กั บ
ความสวยงามของดอกไม้
ได้โดยไม่จ�ำเป็นต้องกาง
ร่ม ส่วนในช่วงกลางคืน
ภายในสวนดอกไม้ขนาด
ใหญ่ ป ระมาณ 8,000
ตร.ม. ซึ่ ง ล้ อ มรอบด้ ว ย
ระเบียงทางเดินชมดอกไม้
จะถู ก ประดั บ ประดาไป
ด้วยดวงไฟกว่า 14,000
ดวง ให้ภาพบรรยากาศ
อันนุ่มนวลชวนฝันของสวนยามค�่ำคืนยอดนิยมที่เรียกว่า ชนิด โดยมีดอกไม้หลักคือดอกลิลลี่ หรือ Yuri (ユリ)
“Moonlight Flower Garden” (ムーンライトフラ ส่วนบริเวณสวนกลางแจ้งจะมีดอกไม้ตามฤดูกาลให้ได้
ชมกันตลอดทั้งปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งดอกทิวลิปในช่วง
ワーガーデン)
ภายในอาคารจั ด แสดงดอกไม้ เ อาไว้ ม ากกว่ า 10 ฤดูใบไม้ผลิ
(TH) http://www.tottori-tour.jp/th/sightseeing/257/
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Daisen Area

大山地域

วัด Daisen Ji

大山寺
米子駅

Yonago

Nikko_ Bus (日交バス) ที่ไป
Daisen Ji (大山寺) 54 นาที

ตัว
อย
่าง

กล่าวกันว่า เริม่ ก่อสร้างวัดแห่งนีข้ นึ้ เมือ่ ปี พ.ศ. 1804
ในฐานะสถานทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิข์ องวิถกี ารจาริกแสวงบุญตามป่า
เขา แต่ต่อมาในปี พ.ศ. 1951 ได้กลายเป็นวัดของศาสนา
พุทธ นิกาย Tendai (天台宗) ปัจจุบนั ประกอบด้วยวิหาร
_
ส�ำหรับท�ำการสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือ Sanpai Do
(参拝堂) 4 หลัง และอาคารประกอบอื่นๆ อีก 10 หลัง
_
แต่จุดที่ควรไปชมให้ได้ก็คือพระอุโบสถ Hondo (本堂)
_
กับวิหาร Amida Do (阿弥陀堂) แม้ว่าวิหาร Amida
_
Do จะได้รับการสร้างขึ้นใหม่เมื่อ พ.ศ. 2638 แต่ก็ได้รับ
การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้ง
_
องค์พระประธาน Amida Sansonzo (阿弥陀三尊像)

(TH) http://www.tottori-tour.jp/th/
sightseeing/251/
http://www.tottori-tour.jp/th/sightseeing/239/

_
ศาลเจ้า O gami Yama
Jinja 大神山神社
大山寺

Daisen Ji

20 นาที

ศาล Okumiya (奥宮) ตั้งอยู่บนภูเขา Daisen ส่วนศาลหลัก
Honsha (本社) อยูใ่ นเขตเมือง Maibara (米原市) ซึง่ วิหาร Honden
(本殿), Heiden (幣殿) และ Haiden (拝殿) ของศาล Oku Miya
ล้วนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ

(TH) http://www.tottori-tour.jp/
th/sightseeing/239/

ฟาร์ม Daisen Makiba Milk no Sato
大山まきばみるくの里
米子駅

Yonago

20 นาที

สถานที่เอนกประสงค์ที่มีทั้งร้านอาหาร, ร้านบาบีคิว, จุดท�ำกิจกรรม
และสามารถทอดสายตามองออกไปจากระดับความสูง 600 ม. เห็น
ทัศนียภาพของท้องทะเลญี่ปุ่นและความน่าเกรงขามของภูเขา Daisen
นอกจากนี้ ยังสามารถสัมผัสประสบการณ์อันหลากหลายในฟาร์มโคนม
_ _
เช่น การท�ำผลิตภัณฑ์จากนมวัวที่ Milk Kobo (みるく工房), การรีด
นมวัวในคอก เป็นต้น และพิเศษสุดด้วยรสชาติของ Soft Cream (ソフ
トクリーム) แสนอร่อยอันเป็นของขึ้นชื่อ
(TH) http://www.tottori-tour.jp/th/sightseeing/245/
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_
ที่ราบสูง Masumizu Kogen
米子駅

Yonago

桝水高原

Tenku_ Lift

Daisen Loop Bus
桝水高原
_
54 นาที Masumizu Kogen

(大山ループバス)

(天空リフト)

ตัว
อย
่าง

ที่ราบสูงในลักษณะเนินเขาราบเรียบทอดยาวทางทิศ
ตะวันตกของภูเขา Daisen (大山) ซึ่งในฤดูหนาวจะ
กลายเป็นแหล่งเล่นสกี แต่ในช่วงฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วง
ก็สามารถใช้บริการลิฟท์ของลานสกีขนึ้ ไปจนถึงจุดชมวิวได้
_
ในฐานะ Tenku Lift (天空リフト) และจากจุดชมวิว
จะมองออกไปเห็นทัศนียภาพอันกว้างใหญ่แบบพาโนราม่
าของท้องทะเลญี่ปุ่นและคาบสมุทร Shimane (島根半
島) ซึง่ ทิวทัศน์ในฤดูรอ
้ นจะปกคลุมด้วยสีเขียวสด ส่วนฤดู
ใบไม้ร่วงก็มีใบไม้เปลี่ยนสีเป็นเสน่ห์สุดพิเศษ
สถานที่แห่งนี้ได้รับการยกย่องทางด้านทัศนียภาพ,
ความรู้สึกถึงอิสรภาพที่สัมผัสเฉพาะบนที่ราบสูง, ความ
งดงามของใบไม้เปลี่ยนสี และได้รับเลือกให้เป็น “สถาน
ที่ศักดิ์สิทธิ์ของคู่รัก” ในฐานะสถานที่อันแสนโรแมนติก
ซึ่งเหมาะแก่การของแต่งงานอีกด้วย

(EN) http://www.masumizu.net/english/
index.html

ช่_
องเขา Kagikake
Toge 鍵掛峠
米子駅

Yonago

รถไฟธรรมดาของ JR สาย San-in Main
ที่ไป Okayama (岡山) 31 นาที

(JR山陰本線)

30 นาที

江尾駅

Ebi

ทั ศ นี ย ภาพอั น กว้ า งใหญ่ ไ พศาลของป่ า Buna
(ブナ) สีเหลืองทองทั้งหมด ภายใต้ฉากหลังเป็นแนว
สันเขาสีขาวดุดันของก�ำแพงภูเขา Daisen (大山) ฝั่ง
ทิศใต้ กลายเป็นจุดชมใบไม้เปลีย่ นสีชอื่ ดังทีก่ ล่าวกันว่า
งดงามจนลืมหายใจ
(JP) http://web.sanin.jp/p/
daisenking/1/6/1/20/
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大山地域

ตัว
อย
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Daisen Area

Daisen Ski Resort

大山スキー場

ภูเขา Daisen ในช่วงฤดูหนาวมักเต็มไปด้วยเหล่า
นักสกีเป็นจ�ำนวนมาก Ski Resort ยอดนิยมก็อย่างเช่น
Daisen White Resort (だいせんホワイトリゾート)
_
และ Daisen Masumizu Kogen Snow Park (大山桝
水高原スノーパーク) เป็นต้น ซึ่งลานสกีส่วนใหญ่จะ
เปิดให้บริการช่วงระหว่างต้นเดือนธันวาคม - กลางเดือน
เมษายน และทุกลานสกีจะมีเนินเล่นสกีตั้งแต่ส�ำหรับมือ
ใหม่ไปจนถึงผูช้ ำ� นาญระดับสูง พร้อมทัง้ เตรียมศูนย์ฝกึ สกี
ส�ำหรับมือใหม่และเด็กๆ ไว้ให้บริการอีกด้วย

ส�ำหรับผู้ท่ีต้องการสัมผัสประสบการณ์เล่นสกีหรือ
กีฬาสันทนาการต่างๆ ทีไ่ ม่มใี นประเทศไทย ขอแนะน�ำให้
มาเยือนภูเขา Daisen ซึ่งโดยปกติ หากมีเวลาสัก 3 วัน ผู้
เล่นสกีมอื ใหม่กส็ ามารถเล่นสกีเพียงล�ำพังได้แล้ว นอกจาก
นี้ ยังมีคอร์สของสโนว์บอร์ดและลากเลื่อน จึงสามารถ
หาความส�ำราญกันได้ทงั้ ครอบครัว รวมทัง้ ชุดและอุปกรณ์
ทั้งหมดก็มีบริการให้เช่า จึงไม่จ�ำเป็นต้องเตรียมมา แม้แต่
เด็กๆ ก็น่าจะตื่นเต้นไปกับกิจกรรมท่ามกลางหิมะอย่าง
แน่นอน

• Daisen White Resort だいせんホワイトリゾート
(TH) http://www.tottori-tour.jp/th/sightseeing/243/
_
• Daisen Masumizu Kogen Snow Park 大山桝水高原スノーパーク
(JP) http://www.masumizu.net/ski/
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