ค้นพบประสบการณ์ใหม่

ที่ โ ทคุ ช ิ ม ะ

Here!
KYOTO
TOKYO
OSAKA
TOKUSHIMA

คนพบสิ�งใหมๆ ที่นี่
ในแบบฉบับของโทคุชิมะ
ตื่นเตนและเพลิดเพลินใจ
ไปกับทุกการเดินทาง
เมื่อคุณกาวเขามาเยือน

โทคุชิมะ : ดินแดนที่ชวนให้คุณ
JAPAN

สวน ชินมาจิกาวะ มิสุกิวะ

TOKUSHIMA

ความงดงามที่แตกต่าง
ไม่ว่าจะเดินทางไปที่ ไหน
ของทิวทัศน์ที่แตกต่างอย่างที่
แห่งนี้จะท�ำให้คุณหลงใหลจน

ทิวทัศน์ธรรมชาติและความเก่าแก่ริมฝั่งแม่น�้ำ

เมืองวากิมาจิ

ความงามของทิวทัศน์สถาปัตยกรรมเก่าแก่และ
ธรรมชาติที่กลมกลืน ณ ที่แห่งนี้ เมืองวากิมาจิ
เมืองที่มีแม่น�้ำโยชิโนะ เส้นทางการค้าที่ท�ำให้เมือง
เจริญรุ่งเรืองมายาวนานหลายร้อยปี

หมู่บ้านโอจิ ไอ

สถาปัตยกรรมอุดะสึ
สวรรค์แห่งใหม่บนโลกใบนี้

หุบเขาโอโบเกะ-หุบเขาอิยะ
ว่ากันว่าที่นี่เป็น "หนึ่งในสามสถานที่เร้นลับในประเทศญี่ปุ่น" และ
ได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ส�ำหรับพื้นที่หุบเขา
อิยะที่เป็นป่าลึกและมีความงดงามทางธรรมชาติให้ท่านได้สัมผัส และ
พักผ่อนหย่อนใจได้อย่างเต็มที่

หุบเขาอิยะ
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โอโบเคะ โคโบเคะ

ต้องกลับมาเที่ยวอีกครั้ง

น้ำ�วนนารุโตะ(ช่องแคบนารุโตะ)

ในแต่ละพื้นที่ของโทคุชิมะ
ก็จะได้สัมผัสกับความงาม
คุณไม่เคยพบเห็นมาก่อน และที่
ต้องกลับมาเที่ยวโทคุชิมะอีก
เมืองแห่งน�้ำและน�้ำวนนารุโตะ

เมืองนารุโตะ และ เมืองโทคุชมิ ะ
น�้ำวนนารุโตะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เกิดในบริเวช่องแคบ
นารุโตะเนือ่ งจากระดับน�ำ้ ทะเลและเมืองโทคุชมิ ะทีม่ แี ม่นำ�้ หลายสายที่
ช่วยหล่อเลีย้ งเศรษฐกิจของเมืองนี้ ท่านสามารถมองเห็นความงดงาม
ของแสงไฟยามค�่ำคืนของศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจของ
จังหวัดและประตูสู่การท่องเที่ยวโทคุชิมะ

เทือกเขาบิซัง

ุกิวะ

สวน ชินมาจิกาวะ มิส

แหลมเซ็มบะ
จุดชุมนุมของเต่าทะเล

ณ ตอนใตข้ องจังหวัดโทคุชมิ ะ

ทางตอนใต้ของจังหวัด มีความงามทางทะเลและชายฝัง่ ทีเ่ ต่าทะเลมักจะเดินทางมาวางไข่
ที่หาดแห่งนี้ นอกจากนั้นยังเป็นเส้นทางขับรถชมวิวมหาสมุทรแปซิฟิกและนิยมใช้เป็น
สถานที่ในการท�ำกิจกรรมกีฬาทางทะเลอีกด้วย

แหลม คาโมดะมิซากิ

DISCOVER TOKUSHIMA

3

ลิม้ รสชาติความ

ฮิราระ ยากิ

เนื้อปลาและผักที่จะน�ำมาย่างบนหินร้อนๆ
เป็นอาหารท้องถิ่นที่มีต้นต�ำรับเก่าแก่อย่าง
"ฮิราระ ยากิ" ซึ่งมีประวัติความเป็นมาจาก
การน�ำเอามิโซะมาท�ำปั้นเป็นจานบนแผ่น
หินผิวเรียบแถวคาวาฮาระและท�ำการปรุง
อาหารในนั้นนั่นเอง

จังหวัดที่มีความหลากหลาย
มีอาหารรสเลิศมากมาย

เนื้อไก่ อาวะโอโดริ

เป็นไก่บ้านที่ถูกเพาะเลี้ยงในจังหวัดโทคุชิมะ โดยใช้
เวลาการเลี้ยงยาวนานกว่า 80 วัน ซึ่งจะมีเนื้อที่
หอมหวาน ไขมันน้อย และรสชาติดี ทานแล้วจะติดใจ

โทคุชิมะ ราเมน

เนื้อวัว อาวะ

ราเมนในน�้ำซุปกระดูกหมูและโชยุ เส้นและ
รสชาติหอมหวานของหมูสามชัน้ ผสมผสาน
กับไข่แดงดิบทีว่ างไว้บนส่วนบน แต่ละร้าน
ในโทคุชมิ ะแต่ละร้านจะมีรสชาติทแี่ ตกต่าง
กันไปหากท่านมีโอกาสเดินทางมาต้องลอง
หาร้านที่ชอบกันดูนะ

วัววากิวทีถ่ กู เลีย้ งท่ามกลางความอุดม
สมบูรณ์ทางธรรมชาติและอุณหภูมิที่
อบอุ่นในพื้นที่แห่งนี้จึงได้เนื้อคุณภาพดี
จะเอาไปท�ำชาบูชาบู หรือสเต็กก็อร่อย
มากจนอยากให้คุณได้ลอง

อาวะชิบิเอะ

โทคุชิมะ มีแหล่งธรรมชาติ
อันสมบูรณ์จึงท�ำให้มีเนื้อ
หมู ป ่ า และเนื้ อ กวางเป็ น
จ�ำนวนมากที่สามารถน�ำ
มาท�ำอาหารที่ถูกสืบทอด
กันมาตัง้ แต่ดงั้ เดิม และท่าน
ก็สามารถมาลองลิ้มรสได้
เช่นกัน
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ทาราอิอุด้ง
อุด้งที่เสริฟมากับอ่างขนาดใหญ่ ในน�้ำซุป
จากปลา "จินโซคุ"เป็นอาหารที่มีมานาน
ในพื้นที่ มีความเป็นมาจาก ผู้คนที่ ไป
ท�ำงานในพื้นที่ภูเขา เวลาทานข้าวด้วยกัน
สามารถนั่งล้อมวงทานด้วยกันได้นั่นเอง

อรอ่ ยในโทคุชิมะ

ในแต่ละพื้นที่ อย่างโทคุชิมะนั้น
รอให้คุณมาทานกันที่นี่
โซบะโกเมะ โซซุย
(ข้าวต้ม)

ไคโซคุ เรียวริ
(อาหารโจรสลัด)

กุ ้ ง ล็ อ บสเตอร์ แ ละหอย
เป๋าฮื้อที่เก็บขึ้นมาจากทะเล
ทางตอนใต้ ข องจั ง หวั ด
โดยชาวประมงอย่างอามะ
และชาวประมงในพื้นที่ จึง
โซซุย เป็นเมนูทมี่ กี ารน�ำเอาข้าว ผัก สดและรสชาติดีกว่าที่อื่น
เนื้อปลา และหอยน�ำมาต้มรวมกัน
แต่ส�ำหรับที่อิยะแล้วมีการน�ำเอา
เม็ดโซบะมาต้ม ปอกเปลือกและตาก
แห้งเป็น "ข้าวโซบะ" ใสลงไปด้วย
จึงท�ำให้เวลาทานจะรู้สึกเคี้ยวมัน

ชา อาวะบันฉะ

ชาที่มีการคัดเลือกใบชาที่ไม่ใช่ใบ
ชาอ่อนมาหมักคล้ายกับขั้นตอน
การท�ำโยเกิรต์ จะได้รสเปรีย้ วเล็ก
น้อยเป็นจุดเด่น ชาชนิดนีท้ ำ� ขึน้ ใน
แถบภูเขาทางใต้ของจังหวัด

อิยะ โซบะ

เป็นอาหารพื้นบ้านขึ้นชื่อของเมือง
อิยะ เป็นเส้นโซบะที่แทบจะไม่ใช้แป้ง
ในการท�ำเส้น ท�ำให้รสชาติของเส้น
โซบะจะหอมกลิ่นโซบะ และรสชาติ
ดั้งเดิมของโซบะเป็นอย่างดี

ปลาคัทสึ

นารุโตะ คินโตคิ สวีทโปเตโต้ น�้ำตาล วะซังบอน

เป็นเมนูเฉพาะของจังหวัดโทคุชมิ ะ ทีม่ กี าร
น�ำเนื้อปลาที่ถูกคัดสรรมาอย่างดีจาก
ทะเลในพื้นที่ ทอดด้วยแป้งที่มีส่วนผสม
ผงแกงกะหรี่ พริก และเครือ่ งปรุงอืน่ ๆ จะ
เอาไปเป็นกับแกล้ม หรือทานกับข้าวก็อร่อย

แบรนด์ดังเกี่ยวกับมันเทศในญี่ปุ่นอย่าง
"นารุโตะ คินโตคิ" ได้น�ำมันเทศมาท�ำเป็น
สวีทโปเตโต้ ที่หอมหวาน ราวกับทาน
เกาลัดเลยทีเดียว ซึง่ รสชาติแบบนีส้ ามารถ
ทานได้เฉพาะ "นารุโตะ คินโตคิ"เท่านั้น

อาวะ จูวาริ (สาเก)

ทาเคะ ชิกุวะ

มินามิอาวะด้ง
เป็นข้าวที่มีการน�ำวัตถุดิบหลาก
หลายในเขตตอนใต้ของจังหวัด
เช่น วัตถุดบิ จากทะเล จากป่าและ
ในที่อื่นๆ มารวมกัน ซึ่งร้านแต่ละ
ร้านในแถบนี้จะมีมินามิอาวะด้ง
ที่แตกต่างกันไป

ขนมท�ำมือด้วยวัตถุดิบจากน�้ำตาลเป็น
อย่างดี มาท�ำเป็นรูปร่างทีส่ วยงามและน่ารัก
มีรสชาติหวานน้อยแต่ให้ความอร่อยที่
นุ่มลึก

สอบถามข้อมูลการท่องเที่ยว
Tokushima Bussan Kyokai
เป็นสาเกจากโทคุชิมะที่ได้รับการยอมรับ
ว่าเป็นเหล้าชัน้ ดีของญีป่ นุ่ ท�ำจากข้าวและ
น�ำ้ ทีม่ แี หล่งก�ำเนิดในจังหวัด 100% และ
ผลิตในโทคุชมิ ะ ท�ำให้รสชาติ และกลิน่ หอม
ที่ลงตัว และเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงของที่
นี่ด้วย

เนือ้ ปลาบดอย่างพิถพ
ี ถิ นั น�ำมาพันรอบ
ก้านไผ่ธรรมชาติย่างด้วยไฟ เมื่อได้ลอง
ทานแล้วจะติดใจในรสชาติและความหอม
ของเนือ้ ปลา แนะน�ำว่าให้ทานแบบโทคุชมิ ะ
สไตล์ คือการทานโดยไม่ตอ้ งถอดเอาไม้ไผ่
ออกจะอร่อยมาก

TEL: 088-622-8231
http://tokushima-bussan.com
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ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม

โทคุชิมะ สัมผัสความงดงา

ออกไปสัมผัสศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม ความเป็นมาที่มีอยู่มากมายในแถบนี้
A เทศกาลอะวะโอโดริ

Awa Dance

งานเทศกาลทีม่ มี ายาวนานกว่า
400 ปี ที่จัดขึ้นในช่วงหน้าร้อน
จะมี ผู ้ ค นเดิ น ทางมาเยี่ ย มชม
มากกว่า 1,300,000 คน ภายใน
งานจะมีกลุม่ คนทีเ่ รียกว่า "เรน"
ทีจ่ ะออกมาเต้นร�ำเต็มท้องถนน
และมีกลุม่ ทีเ่ รียกว่า "นิวากะเรน"
ทีม่ าเข้าร่วมในวันงานได้อกี ด้วย

C การย้อมผ้าไอโซเมะ

Indigo dyeing

การย้อมสีผ้าที่ชาวต่างชาติ
ต่างขานนามว่า JAPAN BLUE
ที่ มี สี น�้ ำ เงิ น เข้ ม ที่ ส วยงาม
ชาวญี่ปุ่นเรียกวิธีการย้อมสี
ผ้านีว้ า่ "ไอโซเมะ" ซึง่ วิธกี ารนี้
เป็นศิลปะการย้อมสีที่โด่งดัง
ของจังหวัดโทคุชิมะ ซึ่งท่าน
สามารถเดินทางมาชมพิพธิ ภั ณ ฑ์ ร วมไปถึ ง ทดลองท� ำ
การย้ อ มสี ผ ้ า ที่ มี อ ยู ่ ภ ายใน
จังหวัดได้อีกด้วย

B ทดลองทำ�โซบะ

Soba noodle making

โซบะ เป็นอาหารพืน้ บ้านของแถบอิยะ ที่
มักจะทานช่วงเทศกาล ท่านสามารถ
หาทานได้ตามทีพ
่ กั และร้านอาหารใน
เขตพืน้ ทีแ่ ห่งนี้ นอกจากนัน้ ยังสามารถ
ทดลองท�ำโซบะ ภายใต้คำ� แนะน�ำจาก
มืออาชีพได้อกี ด้วย

D กระดาษอาวะ

Awa Handmade Paper

เป็นกระดาษญีป่ นุ่ ทีท่ ำ� ขึน้ ในโทคุชมิ ะมานานกว่า
1,300 ปี มีความคงทนแม้เปียกน�ำ้ และมีความ
สดของสีสันเป็นเอกลักษณ์ของกระดาษอาวะ
ท่านสามารถทดลองท�ำกระดาษนี้ได้ ณ แหล่งผลิต
ภายในจังหวัด
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E เครื่องปั้นดินเผา โอตานิ

Otaniyaki Pottery

จุดเด่นของเครือ่ งปัน้ ดินเผา โอตานิ คือการท�ำหม้อ
ขนาดใหญ่ดว้ ยมือทังั้ หมดเพียงคนเดียว ทัง้ การหมุน
และการขึ้นรูป ปัจจุบันมีการท�ำหม้อหลายขนาด
เพื่อใช้งานจริงในชีวิตประจ�ำวัน รวมไปถึงสามารถ
ทดลองท�ำด้วยตนเองได้อีกด้วย

ามที่จะติดตรึงในใจคุณ

กิจกรรมต่างๆ

ทอ่ งเที่ยวเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติ ทอ้ งฟา้ สีคราม และขุนเขาอันกวา้ งใหญ่
ด�ำน�ำ้

Sea

F

G

ล่องแก่ง

River sports

ส�ำหรับกิจกรรมทางน�ำ้ ทีโ่ ทคุชมิ ะก็มีให้เลือกมากมาย
โดยเฉพาะกิจกรรมล่องแก่ง ซึ่งล�ำธารในจังหวัดได้
รับให้เป็นพื้นที่แข่งขันล่องแก่งระดับโลกเลยทีเดียว
แต่ส�ำหรับมือสมัครเล่นก็สามารถมาทดลองล่อง
แก่งที่นี่ ได้ด้วย

Marine sports

ชายหาดทางตอนใต้ของจังหวัดโทคุชมิ ะ เป็นทีน่ ยิ ม
มากในการท�ำกิจกรรมด�ำน�ำ้ การเล่นกระดานโต้คลืน่
รวมไปถึงการพายเรือคายัค ในพื้นที่ทะเลแถบนี้
พายเรือคายัค

กระดานโต้คลืน่

River
Sky

ร่มพารามอเตอร์

Forest
โหนสลิงชมป่า ในหุบเขาอิยะ

H

Forest sports

ที่หุบเขาอิยะ มีหน้าผาที่มีธรรมชาติสวยงาม
เหมาะแก่การท�ำกิจกรรมโหนสลิงชมความ
สวยงามของป่ า แห่ ง นี้ ด ้ ว ยความเร็ ว ที่ จ ะ
ท�ำให้ท่านตื่นเต้น ในระยะทาง 360 เมตร

I

Sky sports

ด้ ว ยความลาดเอี ย งของเทื อ กเขาในจั ง หวั ด โทคุ ชิ ม ะ
ท่านสามารถร่วมกิจกรรมร่มบิน พารามอเตอร์ ได้อย่าง
อิสระ ท่ามกลางตวามสวยงามของท้องฟ้าและชมความ
อุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติของโทคุชมิ ะ จากกิจกรรมนี้
DISCOVER TOKUSHIMA

7

เที่ยวชมความงามจังหวัดโทคุชิมะ
สัมผัสธรรมชาติ วัฒนธรรม
และประเพณีของเมืองแห่งน�้ำวน

โทคุชิมะ มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปยังทั่วโลก
มากมายอย่าง น�้ำวนนารุโตะเมืองเก่า รวมไปถึงสะพาน
แขวนท่ามกลางธรรมชาติและหาดทรายที่สามารถมอง
เห็นเรือท่องเที่ยว เป็นต้น สถานที่ที่กล่าวมานี้จะท�ำให้
การมาท่ อ งเที่ ย วของท่ า นที่ นี่ จ ะติ ด ตรึ ง ใจไปยาวนาน
อย่างแน่นอน เริ่มออกเดินทางไปที่ไหนกันก่อนดี

1 เส้นทางเที่ยวชมบนสะพานอุซึโนะมิจิเรืือเดินเที่ยว

ดูเหมือนว่าน้ำ�วนกำ�ลังดูดเราเข้าไป

Uzu-no-Michi Walkway / Waki-machi,
Whirlpools Sightseeing Boat

น�ำ้ วนนารุโตะขนาดใหญ่ทสี่ ดุ จะมีเส้นผ่านศูนย์กลาง20เมตร
ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก หาชมได้เฉพาะที่บริเวณช่องแคบ
นารุโตะ ซึ่งท่านสามารถรับชมได้จากบนสะพานทางเดินที่
มีการท�ำพื้นกระจก หรือจะเป็นทางเรือเดินเที่ยวที่จะท�ำให้
ท่านได้ชมน�้ำวนนารุโตะกันอย่างใกล้ชิด
https://www.uzunomichi.jp/
https://www.uzusio.com/en/
http://www.uzushio-kisen.com/en/

เดินทาง
โดยรถยนต์
30 นาที

2 พิพิธภัณฑ์ศิลปะโอสึกะ

OTSUKA MUSEUM OF ART

เป็นพิพธิ ภัณฑ์ศลิ ปะขนาดใหญ่ทสี่ ดุ ของญีป่ นุ่ ภายใน
จะจัดแสดงศิลปะตะวันตกขนาดเท่าของจริงตั้งแต่
สมัยโบราณถึงศตวรรษที่ยี่สิบรวมถึงผลงานของ
ศิลปินชื่อดังมากกว่า 1,000 ชิ้น และสามารถถ่ายรูป
เป็นที่ระลึกได้ด้วย
http://o-museum.or.jp/english/

เดินทาง
โดยรถยนต์
5 นาที

โลเมตร!

ระยะทางรวมของเส้นทางเที่ยวชม 4 กิ

เดินทาง
โดยรถยนต์
10 นาที

Sake Brewery tours

Photographs taken by Otsuka Museum of Art

4 พิพิธภัณฑ์เยอรมัน ที่เมืองนารุโตะ
鳴門
Naruto

穴吹
Anabuki

徳島
Tokushima

大歩危
Oboke

海部 Kaifu

3 ทัศนศึกษา โรงงานทำ�สาเก
และโรงงานซอสโชยุ
โรงงานท�ำสาเกและซอสโชยุอายุกว่า 200 ปี
ทีเ่ รียงรายตามเส้นทางในจังหวัด ท่านสามารถ
ติดต่อเข้าชมวิธีการและขั้นตอนการท�ำ ที่ถูก
สืบทอดจากอดีตถึงปัจจุบัน

Naruto German House

เป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพระหว่างนารุโตะกับ
เยอรมันที่ถึงจะจบจากสงครามโลกครั้งที่ 1 แล้ว แต่
ก็ยังเป็นมิตรดีต่อกัน บ้านเยอรมันหลังนี้เป็นความ
ปรารถนาที่ให้ท�ำเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเกี่ยวกับ
นักโทษมีทั้งโมเดลกับภาพถ่าย นอกจากนั้นยังเป็น
ที่จัดแสดงผลงานเพลง Symphony No. 9 ของ
บีโธเฟนแห่งแรกอีกด้วย

http://narutotai.jp/

http://doitsukan.com/

เมืองแห่งประกายสายน�้ำ
1 เรือนำ�เที่ยว เฮียวตันชิมะ
Hyotanjima Tour Boat

穴吹
Anabuki

เดินทาง
โดยรถยนต์
5 นาที

ล่องเรือชมความงาม
ของแม่ น�้ ำ ที่ ไ หลจาก
ใจกลางของจั ง หวั ด
โทคุ ชิ ม ะ ใช้ เ วลา
ประมาณ 30 นาที ท่าน
จะได้เห็นแสงไฟยาม
ค�่ ำ คื น บนผิ ว น�้ ำ และ
ทิ ว ทั ศ น์ ต ่ า งๆ ใน
ช่วงฤดูรอ้ นมีการเพิม่
ระยะเวลาการล่องเรือ
เพื่ อ รั บ ลมเย็ น ๆช่ ว ง
หน้าร้อนอย่างเต็มที่
กันไปเลย
แนะน�ำให้มาเที่ยวช่วงการแสดงไฟ
https://discovertokushima.net/en/experience/rivers/hyotanjima-tourboat/

เดินเท้า
1 นาที

徳島
Tokushima

大歩危
Oboke

โอโดริ ฮอลล์
3 อาวะ
Awa Odori Kaikan

海部 Kaifu

2 โรปเวย์ที่ภูเขาบิซัง
Bizan Ropeway

ชมความสวยงามของธรรมชาติอันยิ่งใหญ่
ของเขาบิซงั จังหวัดโทคุชมิ ะ โดยโรปเวย์ระยะ
เวลา 6 นาที ไปยังยอดเขาทีท่ า่ นสามารถชม
วิวเมืองโทคุชมิ ะได้โดยรอบ รวมไปถึงวิวแสงไฟ
ยามค�ำ่ คืนอันงดงามจากทีน่ ดี่ ว้ ย
http://www.awaodori-kaikan.jp/en/floor-guide/
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鳴門
Naruto

ที่นี่ผู้เข้าชมสามารถเพลิดเพลินกับการเต้นร�ำอาวะ
โอโดริ และบทกวีของเมืองโทคุชมิ ะ ได้ทกุ วัน ตลอดทัง้ ปี
สามารถชมการแสดงการเต้นร�ำอาวะโอโดริได้อย่าง
ใกล้ชดิ ! และสามารถเข้าร่วมการเต้นร�ำได้อกี ด้วย
http://www.awaodori-kaikan.jp/en/

ห้อมล้อมด้วยธรรมชาติอันยิ่งใหญ่

穴吹
Anabuki

มีไกด์อาสาแนะน�ำแหล่งท่องเท่ยี ว
รวมไปถึงการทดลองท�ำร่มและ
้ง
ตุ๊กตาไม้ ไผ่ ที่ท่านควรลองท�ำสักครั

鳴門
Naruto
徳島
Tokushima

大歩危
Oboke

1 เมืองวากิมาจิ

海部
Kaifu

Waki-machi Udatsu Townscape

เมืองทีม่ คี วามอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรน�ำ้ การค้า
และวั ฒ นธรรมที่ ยั ง คงรั ก ษาไว้ อ ย่ า งเหนี ย วแน่ น
รวมไปถึงสถาปัตยกรรมเก่าแก่ อย่าง"อุตาซึ" ก�ำแพง
กันไฟทีเ่ ป็นภูมปิ ญ
ั ญาจากอดีตถึงปัจจุบัน
https://discovertokushima.net/en/culture/
museums_history/udatsu-townscape/

เดินทาง
โดยรถยนต์
40 นาที

2 Highway Oasis แม่น�้ำโยชิโนะ (บิโนดะ โนะ ฟุจิ )
Yoshinogawa Highway Oasis

สถานที่พักผ่อนแช่น�้ำร้อน ผ่อนคลายกับอาหารหลากหลาย และร้านขายของ
ที่ระลึกต่างๆ ที่มีทุกอย่างครบครัน เที่ยวชมความงดงามตามธรรมชาติที่นี่
ได้ทุกฤดู โดยเรือ บิโนดะ โนะ ฟุจิ ที่พร้อมให้บริการ
http://www.yoshinogawa-oasis.com/

3 หุบเขาอิยะ
Iya Valley

วิวความงามที่สามารถ
มองจากแม่น�้ำโยชิโนะ
เดินทาง
โดยรถยนต์
45 นาที

เดินทาง
โดยรถยนต์
20 นาที

มองข้างล่างแล้วขาสั่นเลย

4
สะพาน คาซุระ ในหุบเขาอิยะ

Vine Bridges in the Iya
Valley (Iya-no-Kazurabashi)
สะพานแขวนที่ถูกสร้างขึ้นเชื่อมต่อ
หุบเขาอิยะ กว้าง 2 เมตร ความยาว
45 เมตร บนความสูงจากแม่ น�้ ำ
14 เมตร ท�ำจากเถาวัลย์ทงั้ หมด
สะพานนีจ้ ะมีการซ่อมแซมทุกๆ 3 ปี
จากชาวบ้านในแถบนัน้ ท่านจะได้ชม
ความสวยงามของหุบเขาอิยะจาก
สะพานแห่งนี้
จุดชมวิวหุบเขาและเส้นทางคดเคีย้ วตามธรรมชาติของแม่นำ�้ อิยะ ทีเ่ ป็นต้นแบบ
ของตัวอักษร「ひ」"ฮิ"ในภาษาญี่ปุ่น บางคนเรียกแม่น�้ำนี้ว่า (หุบเขาฮิโนะจิ)

5 โอโบเคะ โคโบเคะ
Oboke-Koboke

หุบเขาโอโบเคะและโคโบเคะ
ที่ใช้เวลากว่า 200 ล้านปี
ตามธรรมชาติ จ นก่ อ ให้
เกิดความงดงาม จากแม่น�้ำ
โยชิ โ นะที่ กั ด เซาะจนเกิ ด
ความงดงามอั น ยิ่ ง ใหญ่ ที่
คุณต้องมาสัมผัส
https://www.awanavi.jp/
feature/oboke.html

เดินทาง
โดยรถยนต์
20 นาที

ล่องเรือเทีย่ ว หุบเขาโอโบเคะ โคโบเคะ

Oboke Gorge Sightseeing Cruise Boat
เดินทาง
โดยรถยนต์
5 -30 นาที

ล่ อ งเรื อ ชมทิ ว ทั ศ น์ ธ รรมชาติ
อันยิง่ ใหญ่ ที่จะท�ำให้คุณเพลิด
เพลินกับธรรมชาติสองฝั่งของ
หุบเขาโอโบเคะและโคโบเคะ ในการ
ล่องเรือ 30 นาที

6 โอโบเคะ อิยะออนเซ็น
Hot Springs
at Oboke and Iya

หุบเขาโอโบเคะและ หุบเขาอิยะนอกจาก
จะมีความงามทางธรรมชาติให้ท่าน
ได้ชมแล้วยังมีแหล่งแช่ออนเซ็นมากมาย
ของจังหวัดโทคุชิมะที่นี่มีทั้งออนเซ็น
แบบเปิดโล่ง และออนเซ็นที่สามารถ
นั่งเคเบิลคาร์ไปบนยอดเขา ซึ่งจากที่นี่
ท่านสามารถแช่ออนเซ็นไปพร้อมกับ
การชมวิวธรรมชาติ และนอกจากนัน้
ยังมีออนเซ็นที่แปลกใหม่น่าสนใจอีก
มากมาย
http://www.oboke-iya.jp/en/
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แผนที่จังหวัดโทคุชิมะ

San'in-Setouchi-Shikoku
Expressway Pass

จุดบริการข้อมูลท่องเที่ยว

ALL SHIKOKU
Rail Pass

เว็บไซต์จังหวัดโทคุชิมะรองรับหลายภาษา

Tokushima Awaodori Airport
Information Center
088-699-2831
16-2 Aza-Asahino, Toyohisa, Matsushige-cho, Itano-gun, Tokushima
6:15-21:00
Open all year round
http://www.tokushima-airport.co.jp/en/

DISCOVER
TOKUSHIMA

https://discovertokushima.net/en/

スカイスポーツ

Miyoshi City Tourist Information Center

Miyoshi City Tourist
Information Center

5

Oboke-Koboke

http://www.jr-shikoku.co.jp/
0884-76-3701
http://asatetu.com/

Hachigo-kiri Unkai
(Sea of Clouds)
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y

pw

Ex

Imabari IC●
Imabari-Yunoura IC●

Old samurai
residence

Wadayama JCT / IC
●Kasuga IC

Maizuru-Wakasa
Expwy

Himeji JCT●
Kobe-Nishi IC●

T
y

a Expw

Kansai Airport

xpwy

su E
akamat

yam
Matsu

●Takarazuka IC

Hayashima IC
●

●Fukuyama-Nishi IC
●Nishiseto-Onomichi IC
Sakaide IC ●

Hiroshima Kure IC
Kure Road

The Oku-Iya Valley
Tourist Monorail

武家屋敷
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i
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Tot pwy
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観光周遊
モノレール

Soba noodle
making

Harima-Shingu IC●

Kochi Expwy

●Ube JCT
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Yonpwy
Ex

Shimonoseki IC●

pw
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そば打ち体験 奥祖谷

Kitakinki-Toyooka
Expwy

n Ex pw y Yonago-Nishi IC

ama
Okaywy
Exp

บริการทางด่วนในราคาพิเศษส�ำหรับนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติ
ที่เดินทางมาเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น สามารถใช้ลดราคาค่า
ทางด่วนได้ในสามพื้นที่ของ San'in, Setouchi และ Shikoku
ใช้งานได้อย่างอิสระในระยะเวลาตั้งแต่ 3 วันไปจนถึง 10 วัน
ซึ่งคุณสามารถก�ำหนดได้เอง และสามารถใช้งานได้เลยตั้งแต่
วันที่ซื้อบัตร
http://global.w-nexco.co.jp/en/sep/
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Tottori IC
Hidaka-Kannabe-Kogen IC

Yonago IC
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San'in-Setouchi-Shikoku
Expressway Pass

Hot Springs at
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ท่องเที่ยวโดยรถเช่า

S an ' i

439

439

Tosa-Iwahara Oboke and Iya

pwy

Hamada IC

da

Ochiai Village

6 大歩危祖谷温泉郷

Matsue Ex

http://yonkoh.co.jp/

ma

落合集落

Forest sports

Vine Bridges in the Iya Valley
(Iya-no-Kazurabashi)

Izumo IC

Ha

Nagoro, the scarecrow villa

フォレストスポーツ

祖谷のかずら橋

Higashiizumo IC

Map

Tsurugi Town

名頃・かかしの里

3 祖谷渓 Iya Valley

4

Matsue-Tamatsukuri IC

Gotsu IC

つるぎ町

井川スキー場 腕山

45

32

ท่องเที่ยวโดยรถบัส
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H

Oboke

八合霧雲海

Ride Area

44

Miyoshi City

Roadside Station Oboke

ALL SHIKOKU Rail Pass

東みよし町

Higashimiyoshi Town

32

大歩危

道の駅大歩危

貞光

Sadamitsu

Eguchi

三好市

32

大歩危・小歩危

Awa-Handa

Ikawa Ski Resort Kainayama

小歩危

พาสที่สามารถใช้งานได้อย่างกว้างขวาง ส�ำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น
ช่วยให้คุณสามารถใช้รถไฟได้มากถึง 6 เส้นทางในเกาะชิโกะกุได้อย่างอิสระ มีระยะเวลาการใช้งาน
ให้เลือกตั้งแต่ 3 ถึง 7 วัน เพื่อให้คุณเลือกใช้ให้เหมาะกับการเดินทางของคุณ
https://shikoku-railwaytrip.com/railpass.html/

Tokushima Bus
Tokushima Bus
Nanbu
Shikoku
Transportation

Kurosawa Marsh

Iyaguchi

阿波半田

江口

黒沢湿原

Koboke

ข้อมูลบริษัทรถไฟ

Awa-Kamo Mikamo

たばこ資料館

Awa-Kawaguchi

ท่องเที่ยว โดยรถไฟ

阿波加茂 三加茂

Tsuji

Awa-Ikeda Udatsu-no-machi
Tobacco Museum

祖谷口

G

River sports

12

Awa-Ikeda阿波池田うだつの町
Minawa

リヴァースポーツ

佃

Tsukuda

阿波池田
三縄

阿波川口

Kamo's giant camphor tree
192

三好市観光案内所

319

088-622-1811
http://tokubus.co.jp/
0884-62-0006
http://nanbu.tokubus.co.jp/

加茂の大クス

2 吉野川ハイウェイオアシス
Yoshinogawa Highway Oasis

0884-77-2121
493-6 Okugawauchi-teramae, Minami-cho, Kaifu-gun, Tokushima
Weekdays 9:00-18:00 / Weekends & holidays 8:00-19:00
เปิดให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุด http://mitinoeki-hiwasa.com/

ข้อมูลเส้นทางรถบัส

I

Miyoshi City

Roadside Station Hiwasa

JR Shikoku
ASA Seaside
Railway Corporation

Sky sports

三好市

0883-76-0877
1810-18 Ikeda-cho Sarada, Miyoshi City, Tokushima
ปิดให้บริการช่วงวันหยุดช่วงปีใหม่
9:00 - 18:00

●Naruto IC
wy

ima Exp

Tokush

Fukuoka Airport
●Tsushima-Iwamatsu IC
●Shimanto-cho-Chuo IC

Applicable zone
Toll-free zone

Non-applicable zone

1
高徳線
Kotoku Line

11

鳴門市

Otaniyaki Pottery
鳴門

3
4 鳴門市ドイツ館

ssw
ay

徳島自動車道
Tokushima Expressway

土柱

1

Sand pillars

193

脇町うだつの町並み

あんみつ館

12

小島

Oshima

穴吹

Anabuki

492

Awa-Yamakawa

山瀬

Kawata

192

阿波川島

学

Yamase

Gaku

阿波和紙

石井町

牛島 Ishii Town

Ushinoshima

192
徳島線
Tokushima Line

31

神山森林公園
イルローザの森

43

438

美馬市

Sako

Bizan Ropeway

Awa Jurobe Yashiki

3 阿波おどり会館
Awa Odori Kaikan

徳島

阿波おどり Awa Odori (Awa Dance)
ひょうたん島

Tokushima

1 クルーズ

阿波富田

Hyotanjima Tour Boat

Awa-Tomida

55

徳島市

207

A

二軒屋 Niken-ya
文化の森 Bunkanomori

Tokushima City

地蔵橋 Jizobashi
中田
Chuden 南小松島

Minami-Komatsushima

小松島市

Komatsushima City

阿波赤石

Awa-Akaishi

212

Sanagochi Village

Kamiyama Town

立江 Tatsue
羽ノ浦 Hanoura

雨乞の滝

Giant Tree Kingdom Mima City

Kuramoto

Ko

佐那河内村

神山町

193

阿波十郎兵衛屋敷

11

佐古

438

Kamiyama Shinrin Park
"IL RÒSA no mori"

Funakubo Azalea Park

蔵本

2 眉山ロープウェイ

下浦

21

Awa Handmade Paper 吉野川市
Yoshinogawa City
(Awa Washi)

府中

Ishii

松茂町

吉成

Indigo dyeing

石井

11 28

Yoshinari

1

鳴門線 Naruto Line

教会前 Kyokaimae

北島町
勝瑞 Kitajima TownMatsushige Town
Shozui

Aizumi Town

藍染め

34

Shimoura

Awa-Kawashima

船窪つつじ公園

巨樹王国

鴨島

Kamojima

阿波山川

川田

D

318

3

Anmitsukan

C

14
12

Waki-machi Udatsu Townscape

阿波川端

Kamiita Town

Awa City

Naruto

霊山寺 池谷
Ryozenji Ikenotani
Temple

板野町 Awa-Kawabata 14
Itano Town
藍住町

上板町

阿波市

2 大塚国際美術館
OTSUKA MUSEUM OF ART

大谷焼

酒蔵見学

高
阿波大宮 Sake Brewery tours 228
松
Awa-Omiya
自
動
車
Naruto German House
道

318

Uzu-no-Michi Walkway /
Whirlpools Sightseeing Boat

E

Naruto City

41
re
Exp
tsu
ama
Tak

勝浦町

Amagoi Falls

西原

Nishibara

22

Katsuura Town

お松大権現

24

中尾山高原

Nakoyama Highland

193

438

上勝町

Kamikatsu Town

大釜の滝

太龍寺

16

阿波橘

Awa-Tachibana
24
55

Tairyuji Temple

Ogama Falls

奥祖谷二重かずら橋

Tairyuji Ropeway

Oku-Iya Double Vine Bridges

35

Anan

見能林

Minobayashi

Kuwano

太龍寺ロープウェイ
195

阿波中島

Awa-Nakashima

桑野

195

剣山 Mount Tsurugi

55

阿南

27

Omatsu Daigongen Shrine

438

35

新野 Aratano

阿南市

55

Anan City

阿波福井

Awa-Fukui

195

195

農作物直売所あいおい

193

Aioi Farmers Market

那賀町

195

Tainohama

木岐

美波町

Minami Town

Kitagawachi

Yakuoji Temple

道の駅 日和佐

36 Roadside Station Hiwasa

由岐
Yuki

Kiki

北河内

薬王寺

193

55

田井ノ浜

19

Naka Town

日和佐うみがめ博物館カレッタ
Hiwasa Sea Turtle Museum, "Caretta"

日和佐 Hiwasa
ン
山河内 Yamagawachi
ライ e
イド ide Lin 千羽海崖
サ
シー Seas
Senba Cliﬀs
牟岐町
室戸 oto
阿波a-Mur
Mugi Town
Aw
辺川
37
Hegawa

轟の滝

Todoroki Falls

F

牟岐

Mugi

海陽町

Kaiyo Town

浅川

阿波海南文化村
ay

Awa-Kainan Bunkamura

阿波海南

Marine sports

Mugi-Oshima Sennen Sango

Sabase

Asakawa

マリンスポーツ

牟岐大島千年サンゴ

鯖瀬

193

阿
AS 佐海
A 岸
S
As ea 阿佐
at sid 東
o e 線
Li Ra
ne il
w

age

5 km

大鳴門橋遊歩道 渦の道／観潮船

出羽島

大島

Oshima Island

Tebajima Island

Awa-Kainan

海部

Kaifu

宍喰 Shishikui
55

甲浦

Kannoura

海中観光船ブルーマリン

Blue Marine undersea viewing cruise
DISCOVER TOKUSHIMA

11

การเดินทาง

เส้นทางต่างประเทศ

แนะน�ำตัวอย่างเส น้ ทางท่องเทีย่ ว
สนามบิน
ฟุคุโอกะ

เส้นทางต่างประเทศ
สนามบินฮาเนดะ

สนามบินฟุคุโอกะ

1ชม.20 นาที

สนามบินฮาเนดะ
สนามบิน
นานาชาติคันไซ

สนามบินนานาชาติคันไซ

1ชม.

เส้นทาง 1ชม. สนามบินโทคุชิมะ 1ชม.20นาที เส้นทาง
อะวะโอโดริ
ภายในประเทศ
ภายในประเทศ

3ชม.

สนามบินโทคุชิมะอะวะโอโดริ
30 นาที
สถานี JR TOKUSHIMA

เครือ่ งบิน รถบัส รวมไปถึงเรือเฟอร์รี่ ต่างเดินทางมาทีแ่ ห่งนี้
京都 Kyoto

神戸 Kobe

大阪 Osaka

รถบัส 3ชม.

สนามบิน
นานาชาติคันไซ
KIX

รถไฟนันไก 1ชม.

なんば

เรือเฟอร์รี่นันไก 2ชม.

Namba

Nankai
Electric Railway

関西国際空港

徳島阿波おどり空港

Kansai International Airport

Tokushima Awaodori Airport

徳島

โทคุชิมะ

รถบัส 3ชม.

โอซาก้า

รถบัส 2ชม.30 นาที

和歌山港

Wakayama Port

Tokushima

Nankai Ferry

徳島
TOKUSHIMA

เกียวโต

โกเบ

徳島港

รถบัส 2ชม.

Tokushima Port

岡山

新神戸

Okayama 山陽新幹線 Sanyo Shinkansen Shin-Kobe
瀬戸大橋

ข้อมูลเส้นทางการบิน
Haneda
https://www.tokyo-airport-bldg.co.jp/
International Airport

多度津
Tadotsu

เส้นทางต่างประเทศ
เส้นทางภายในประเทศ

Fukuoka Airport http://www.fuk-ab.co.jp/

Tokushima
http://www.tokushima-airport.co.jp/
Awaodori Airport

ข้อมูลเรือเฟอร์รี่

Ocean Tokyu Ferry
Nankai Ferry
จัดท�ำโดย

http://www.otf.jp/
http://www.nankai-ferry.co.jp/

International Division
Commerce, Industry, Labour and Tourism Department
Tokushima Prefectural Government
TEL +81-88-621-2337

Shin-Osaka

高松

淡路島
Awaji Island
池谷
Ikenotani
鳴門 Naruto
阿波池田
Awa-Ikeda 徳島線 Tokushima Line

大歩危

Kansai Airport
https://www.kansai-airport.or.jp/
International Airport

新大阪

Seto Ohashi Bridge
坂出 Sakaide
Takamatsu

穴吹
Anabuki

徳島 阿南 Anan
Tokushima

日和佐 Hiwasa
阿佐海岸鉄道
海部 Kaifu
ASA Seaside Railway
甲浦
Kannoura

Oboke

ข้อมูลรถบัส
Tokushima Bus
JR Shikoku Bus
Honshi Kaikyou Bus
Shikoku
Transportation

http://tokubus.co.jp/
http://www.jr-shikoku.co.jp/bus/index.htm
http://www.honshi-bus.co.jp/
https://www.yonkoh.co.jp/

สามารถเดินทางมาจังหวัดโทคุชิมะโดย
รถไฟได้ โดยการต่อรถทีจ่ ังหวัดโอกายาม่า

รถไฟ

JAPAN RAIL PASS

http://japanrailpass.net/index.html

