
ไป นุมะสึ

โอคุโบะ โนะ ฮานะ

อะวาชิมะ 
มารีนปารค

   อิสุ-มิโตะ 
   ซีพาราไดซ

       ระระระซันบีช 
       (หาดฮิราซาวะ)

เฮดะ

ชิมินโนะโมริ
(ปาประชาชน)

จุดตั้งแคมป�รถยนต

น้ำตกเฮดะฮาคามะ

น้ำตกคิจิกาโอะ

ภูเขาดารุมะ

ภูเขาคินคัน

เฮดะพาส

จุดพักริมทาง
�คุรุระ เฮดะ�
อิจิโนะยุ

ยุเมะโทบิระ ฟุนายามะ

โอฮิโตะ

ฮิเอะคาวะ

จิโซโด

อิคาดาบะ

อิจิยามะ

อะโอฮาเนะ

ฟุนาบาระภูเขาทานาบะ

โมจิโคชิ

แม่น้ำโมจิโคชิ

ยุกาชิมะ

เขื่อนโอคุโนะ

อิโต ��

ภูเขายะฮะสุ

ภูเขาบันจิโระดาเคะ

ภูเขาโทกะสะ

ภูเขาบันสะบุโระดาเคะคาวะโคะไดระ
(ตนบีชขนาดใหญ)

ภูเขามารุโนะ

ไป อิโต

อุโมงคฮิเอะคาวะ
ที่ราบสูงมารุโนะ

เมืองอิสุโนะคุนิ

ตลาดโอฮิโตะมาโกโคโระ

แหลมเดไอ

  วาคามัตสึซาคิ

หาดมิฮามะ
พิพิธภัณฑสิ่งมีชีวิตทะเลลึก
อาวสุรุกะ

  โอเซซาคิ

อิสุโนะคุนิ
พาโนรามาปารค

จุดเก็บ
สมแมนดาริน
โคซาคะ

ภูเขาชิโระยามะ

จุดพักรถ �อิสุโนะเฮโซะ�
���-�����
มินนะโนะฮาวายเอี้ยนส์

ทะเคียว

โอฮิโตะ

มาคิโนะโค
เฮียคุวาไรโนะยุ

สปา

ศูนยประชาสัมพันธการทองเที่ยวเมืองอิสุศูนยประชาสัมพันธการทองเที่ยวเมืองอิสุ

สระวายน้ำอุนในรม
เฟรป นาคาอิสุ

โรงพยาบาล
กาชาดอิสุ

โรงพยาบาลนาคาอิสุออนเซ็น

โรงพยาบาลเคยู

ภูเขาคัตสึรากิ

เกาะ
อะวาชิมะ

ไป มิชิมะ
นิรายามะ

อิสุนิรายามะ ��

ไป จุคโคคุพาส ไป อาตามิ

อะจิโระ

ทาเรือ
ประมง
อะจิโระ

โอมิอิสุโบคุโจ
(ฟารมโอมิอิสุ)

ชิมินโนะโมริ อุคิฮาชิ (ป่าประชาชนอุคิฮาชิ)

หมูบานโอฮิโตะซุยเซ็น

อิสุโอฮิโตะ ��

โชจะกาฮาระ

ภูเขาสุคุโมะ

อุซามิ

ฮิรุกะโคะจิมะ
สวนชิโระอิเคะ ชินซุย

เอซิส
คัตสึรากิโรงพยาบาลชิซูโอกะ มหาวิทยาลัยจุนเท็นโด

สวนยุรัคคุสุ

อิสุนากาโอคะ

อิสุนากาโอคะ

โรงละคร
นิรายามะจิไดศูนยเก็บสตรอเบอรี่

อิสุนากาโอคะ

แหลมมิฮามะ

ท่าเรือโทอิ

โทอิคลินิค

จุดตั้งแคมป�อุกุสุ

หาดคริสตัล

โคะกาเนะซาคิ

คริสตัลปารค

โคะกาเนะซคิ

คอลเลคชันการเดน

ไป โดกาชิมะ � ชิโมดะ

เมืองนิชิอิสุ

ที่ราบสูงนิชิอะมากิ

มาคิบะโนะอิเอะ คอทเทจ
(ฟารมคอทเทจ)

นิชินะพาส

คาเสะฮายะพาส

ไป โดกาชิมะ � ชิโมดะ

ภูเขาซารุ อะมากิพาส
ภูเขาโนโบริโอะ

ไป คาวาสึ � ชิโมดะ ไป อะตากาวะ � ชิโมดะ

คาเมอิชิพาส

ภูเขาอิวะยามะ

ไดอาตามิ
โคคุไซ ��

อิสุ
ฮคคาวะ

อิสุ
อะตากาวะ

แหลมโคะกาเนะ

สวนอนุสรณ์
คาโนะกาวะ

จุดตั้งแคมป�
ดารุมะยามะโคเก็น

สวนอะคะกาเอรุ

คาวาระยุ (ออนเซ็นเทา)
ชูเซ็นจิแกลลอรี

คาโนะโดม

สึคิกาเสะไบริน
(ปาบ�วยสึคิกาเสะ)

คะจิคะโนะยุ

เทรุเมะอิสุมิเอ็น

บอน้ำฮัจโจทาโระสุกิ
(ตนสนทาโร (สนญี่ปุน))

บานเกาของยะสุชิ อิโนะอุเอะ

อะมากิกรีนการเดน

น้ำตกนิไค

จุดตกปลาเทราทถาวร
นานาชาติ อะมากิ

หุบเขาเซโคะ

โตเกียวรัสคอิสุแฟคตอรี

อะมากิโดม
สวนอะมากิฟุรุซาโตะ
ไทเค็นโทเก อะมากิ
(ศูนยทดลองทำศิลปะเซรามิกอะมากิ)

หาดโอโดอิ

โมโตะยุออนเซ็น

คุสุโนะยุออนเซ็น

เดะกุจิ

ฮาโคะยุ
โรงอาบน้ำรวม

โอกาวะ

พิพิธภัณฑโออิโนะอุเอะ
อนุสาวรียธรรมชาติ
คัตสึระโนะคิ
(ตนยูดาสญี่ปุน)

ลาโฟเร็ท ชูเซ็นจิ
น้ำตกอาซาฮิ

โมบิลิตี้ปารค

อิสุ เวโลโดรม

ชีทาเคะโนะซาโตะ
นาคาอิสุไทเค็นโนเอ็น (ฟารมแบบมีกิจกรรมใหทดลองทำ)

โฮเทลไวนเนอรี่ฮิลล
โจมอนโนะโกะชินยุ สปา น้ำตกฟุโด

โรคุเซ็นโนะซาโตะ

สนามกี�ากลางแจงนาคาอิสุ

โอมิยะ (ไรวาซาบิ)

โรคุโรบะพาส
ซากุระโนะซาโตะ

อะมากิ สกาย แอดเวนเจอร
โฮเทลฮารเวสตอะมากิโคเก็น

เบ็นเท็นโนะยุ
แหลมทาบิบิโตะ

สวนมัตสึบาระ

โคะกาเนะโนะยุ (ออนเซ็นเทา)

ยะคาตะเคียวโดโยคุโจ
(โรงอาบน้ำรวมยะคาตะ)

สวนกี�ามารุยามะ

ไดฟ์วิ่งสตูดิโอ ��� 101

จุดพักริมทาง �อะมากิโกเอะ�

ถนนอะมากิเหนือถนนอะมากิเหนือ

พิพิธภัณฑเมืองอิสุ

สนามกี�ากลางแจงชูเซ็นจิ
สนามกี�าในรมชูเช็นจิ

นากาโอคะ คิตะ 
อินเตอรเชนจ

โอฮิโตะ ชูโอ อินเตอรเชนจ

วัดมาชิยามะจิ

โบสถ์ออโธดอกซ์
ชูเซ็นจิ

อุโมงคอะมากิ

วัดเซ็นเมียวจิ

วัดโคโดจิ
ศาลเจาอะมากิจินจะ

ซากปราสาท
คาโนะ

วัดโฮโซอิน
เรือเฟอรรี่อาวสุรุกะ
(ไป ชิมิสุ 6� นาที)

วัดเซอุนจิ

ส
ายน

ิชิอะมากิโคเก็น

อุโมงคฟุนาบาระ

วัดโทอิดารุมะ

                                  ชิเก็ตสึเด็น
(หลุมศพของมินาโมโตะโนะโยริอิเอะ)

ศาลเจาฮิเอะจินจะ

น
ิชิอิส

ุ ส
กายไลน

์

วัดโอคุโนะอิน

โอฮิโตะ มินามิ อินเตอรเชนจ

โอไดระ อินเตอรเชนจ

ซากประวัติศาสตรคามิชิราอิวะ

วัดไซโชอิน

ศาลเจา
คิโซโบ
ซุยจินจะ

ไร่วาซาบิ
(เต็มไปด้วยแปลงปลูกวาซาบิ)
ไรวาซาบิ 
(เต็มไปดวยแปลงปลูกวาซาบิ)

อะมากิโคเก็น อินเตอรเชนจ

ถนนโทกะสะยามะ

นาคาอิสุบายพาส

สายอิโต-ชูเซ็นจิ

อิส
ุ ส

กา
ยไ

ลน


ฮิเอะคาวะ อินเตอรเชนจ

วัดโฮโจจิ

ศาลเจาคิโนะมิยะจินจะ

วัดจิสึโจจิ

นากาโอคะ 
อินเตอรเชนจ

นุมะสึ - โอเซซาคิ - มิโตะ
(ในฤดูรอน)

ฟชชิ่งปารคโทอิ

วัดอันราคุจิ

วัดไซฟุคุจิ

นา�ิกาดอกไมที่ใหญที่สุดในโลก

หาดโทอิ

ทคโคะโนะยุ

ชูเซ็นจิไบริน
(ปาบ�วยชูเซ็นจิ)

ชูเซ็นจิ นิจิโนะซาโตะ

อุโมงคอะมากิเกา

ยุมิจิ
      สะพานเดไอ
(สะพานแหงการพบเจอ) 

วัดเมียวโทคุจิ

ยุโนะคุนิ สปา

ทางเดินโอโดริโคะ

น้ำตกบันโจ

โอมิโนะซาโตะ คิตะระ

วัดเมียวโคคุจิ

ยุกะชิมะ ��
แอนด โฮเทลโทเอ็น

อิสุฟุนาบาระกอลฟ

ฟูจิอะมากิ ��

ชูเซ็นจิ ��
ลาโฟเร็ท ชูเซ็นจิ ��

อิสุโคคุไซ ��

อิสุไฮส ��

อะมากิโคเก็น ��

นาคาอิสุกรีนคลับ

อิสุสกายไลน ��

เรือทองเที่ยวอาวมิโตะ

ซากปราสาท
นากาฮามะ

Egawa Residence

เตาถลุงแบบนอนนิรายามะ
        【 มรดกโลก 】

วัดอุซามิ
คันนอนจิ

แม่น้ำคาโนะ

ถนนชูเซ็นจิ
ชูเซ็นจิ อินเตอรเชนจ

136

414

136

136

135

414

135

127

17
127

349

411

410

111

112

59

59

18

17

12

12

12

12

19

19

80

80

59

Izu City

1 2 3 4 5 6

A

B

C

D

E

F

โทอิ

อะมากิยุกาชิมะ

ชูเซ็นจิ

นาคาอิสุ

ทางพิเศษ (มีคาใชจาย)

ทางหลวง

ทางจังหวัด

ถนนท่ัวไป

รถไฟ � สถานีรถไฟ

เรือ � เฟอรร่ี � ทาเรือ

ออนเซ็น

อนุสาวรียทางประวัติศาสตร 
(วัดและศาลเจา)

พิพิธภัณฑ

สนามกอลฟ

โรงพยาบาล

จุดวายน้ำ

สวนสาธารณะ

สนามกี�า

แหลมคนรัก

เจแปนไซเคิล
สปอรตเซ็นเตอร

เหมืองทองโทอิ

ดารุมะยามะโคเก็น
เรสตเฮาส

จุดชมภูเขาไฟฟูจิจุดชมภูเขาไฟฟูจิ

ทางปาไผ

น้ำตกโจเร็น

ศูนยโชวะโนะโมริ

อะมากิวิซิทเตอรเซ็นเตอร

หุบเขานาเมะซาวะ

วัดชูเซ็นจิ

นาคาอิสุไวนเนอรี่ชาโต �.�

สถานีชูเซ็นจิ

จุดตั้งแคมป� น้ำตกบันโจ

ป่าเมเปิล
สวนธรรมชาติ

ชูเซ็นจิ
ศูนยปฏิบัติการกลาง

สวนจีโอปารค
คาบสมุทรอิสุ

0 1 2 3 4 กม.
N

จุดชมภูเขาไฟฟูจิจุดชมภูเขาไฟฟูจิ

จุดชมภูเขาไฟฟูจิจุดชมภูเขาไฟฟูจิ

จุดชมภูเขาไฟฟูจิจุดชมภูเขาไฟฟูจิ

・ศูนยปฏิบัติการกลางสวน
    จีโอปารคคาบสมุทรอิสุ

ดูเว็บไซต
อยางเปน
ทางการ�

ธรรมชาติ � ประวัติศาสตร C-4 / E-4

・อะมากิวิซิทเตอรเซ็นเตอร

ภาพภูเขาไฟฟูจิถูกใชเปนภาพตัวแทนประเทศญี่ปุนในงานเวิลดเอ็กซโป 

1939 ที่นิวยอรก โดยภาพนั้นถายมาจากภูเขาดารุมะ  ซึ่งเป็นที่ที่สามารถ 

ชมทัศนียภาพอันยิ่งใหญของภูเขาไฟฟูจิคูกับอาวสุรุกะ 

พร้อมด้วยแสงดาวและแสงไฟจากเมืองตอนกลางคืน

จากภูเขาดารุมะ
②โทอิ

④โทอิ

①ชูเซ ็นจิ

③อะมากิย ุกาชิมะ

①จากไซเคิลสปอรตเซ็นเตอร(อิสุ เวโลโดรม)
②จากเรือเฟอรรี่อาวสุรุกะ
③จากสายนิชิอะมากิโคเก็น
④จากแหลมคนรัก

มรดกโลก
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2013

Mt
Fuji

(ช ูเซ ็นจิ)

ภูเขาไฟฟูจิ จาก เมืองอิสุ

เมื่อใชหองอาบน้ำรวม
ในเรียวคัง (ที่พักสไตล์ญี่ปุ่น) ผูเขาพักทุกคนจะใชหองอาบน้ำรวม ซึ่งจะแยกหอง 
ผูชายและผููหญิง 
คนญี่ปุนนิยมไปเที่ยวเมืองออนเซ็นและเขาอาบน้ำในหองอาบน้ำรวม ภายในหอง 
จะแบงเปนสวนสำหรับแชน้ำ (บออาบน้ำ) และสวนสำหรับลางตัว (พื้นที่ลางตัว)

โดยท่ัวไปจะมีวิธีอาบน้ำดังน้ี:
1. ถอดชุดช้ันในและสลิปเปอร . 

กอนเขาพื้นที่อาบน้ำ
2. ไปพื้นที่ลางตัวแลวลาง          

รางกายใหสะอาดดวยสบู.
และแชมพู                
หลังจากลางตัวเสร็จแลว     
ใหลางสบู ฯลฯ ออกใหหมด 
กรุณาลางตัวใหสะอาดกอน 
ลงบอเพราะผูอื ่นก็ใชบอ 
อาบน้ำ เดียวกัน

3. ลงบออาบน้ำชา ๆ เพื่ออุน     
รางกาย ผอนคลายและ 
ปลดปลอยความเครียดทั้งทางกายและทางใจออกไป

4. ออกจากบออาบน้ำแลวเช็ดรางกายดวยผาเช็ดตัวผืนเล็ก ออกไปยังหอง 
เปลี่ยนเสื้อผาและเช็ดรางกายใหแหงดวยผาเช็ดตัวผืนใหญแลวใสยูกาตะ 
(กิโมโนแบบชุดลำลอง)

สำหรับทานที่ใชหองอาบน้ำรวมเป็นครั้งแรก
โปรดระวังในสิ่งตอไปนี้:
●ใชหองอาบน้ำในเวลาที่แตละเรียวคังกำหนด
●หามนำผาเช็ดตัวลงบออาบน้ำ
●หามใชสบูในบออาบน้ำ
●หามดึงจุกปดชองระบายน้ำ
●คนมีรอยสักอาจถูกปฏิเสธไมใหเขาใชบริการออนเซ็น

วิธีเขาอาบน้ำ

กรณีที่เจาหนาที่เรียวคังจะเขามาในหองพัก
ในกรณีีตอไปนี้ เจาหนาที่เรียวคังอาจเขามาในหองพักเพื่อใหบริการ
ระหวางที่คุณพักอยู่
●เพื่อแนะนำหองพักใหกับคุณเมื่อคุณเดินทางมาถึง
●เพื่อเตรียมอาหารเย็นและอาหารเชาในหองพัก
●เพื่อเตรียมฟุตง (ที่นอน) หลังอาหารเย็น
●เพื่อเก็บฟุตงในตอนเชา

วิธีใสยููกาตะ / ชุดใสที่เรียวคังและเมืองออนเซ็น
ยูกาตะเป็นกิโมโนแบบชุดลำลองสำหรับใสที่บานเพื่อการผอนคลายหรือใส
ไปขางนอกในฤดรอน กรุณาใสชุดยูกาตะตามภาพดานลางนี้
คุณสามารถใสยูกาตะเป็นชุดนอน สวมฮาโอริหรือทันเซ็น (เสื้อโคท) ทับบน 
ยูกาตะในฤดูหนาว  และสามารถใสยูกาตะเดินรอบเมืองออนเซ็นไดตลอดท้ังปี
※เรียวคังที่เขาพักจะมีชุดยูกาตะใหคุณเชา

หองน้ำ
กรุณาทิ้งกระดาษชำระที่่ใชแลวลงในโถสุขภัณฑแลวกดน้ำหลังใช หามทิ้ง 
กระดาษชำระที่ใชแลวลงในถังขยะ และกรุณาเปลี่ยนจากสลิปเปอรในหองมา   
ใชรองเทาแตะสำหรับหองน้ำ

หองพักแบบญี่ปุน (วะชิสึ)
หองพักที่เรียวคังจะปูดวยเสื่อทาทามิ (เสื่อที่สานดวยฟาง) ซึ่งเป็นการปูพื้นหอง 
แบบเฉพาะของญี่ปุน
ในญี่ปุน หองจะถูกใชตามวัตถุประสงคหลาย ๆ อยาง เชน ใชเปนหองนั่งเลน 
หองรับประทานอาหารและหองพักผอน
กรุณาถอดสลิปเปอรกอนเขาวะชิสึ สลิปเปอรมีไวสำหรับใชภายนอกวะชิสึเทาน้ัน

อาหารและการนอนบนฟุตง
อาหารญี่ปุ่นมีจุดเดนอยูที่ความสดของวัตถุดิบ รสชาติและความงามในการตกแตง 
เรียวคังจะเสิรฟอาหารใหคุณในหองพักหรือที่หองรับประทานอาหาร 
หากคุณสั่งเครื่องดื่มพรอมกับอาหารหรือหยิบเครื่องดื่มในตูเย็น กรุณาชำระ
คาใชจายตอนเช็คเอาทดวย
ในหองพักแบบญี่ปุน คุณจะนอนบนฟุตง (ที่นอน) ในญี่ปุนเป็นเรื่องปกติที่จะ 
นอนกันหองละ 2 คนขึ้นไป ฟุตงจะเก็บอยูในตูและเจาหนาที่เรียวคังจะมา 
เตรียมฟุตงใหกอนคุณจะนอน

วิธีเขาพักที่เรียวคัง
 (ที่พักแบบญี่ปุน)

＊ 2015 ＊

izushi  infowww . izushi . info

Thai•
แผ

นท่ีเมืองอิสุฉบับพกพา•

ไทย

ยินดีตอนรับสู

แผนที่ฉบับพกพา

โทร 0558- 99-9501
ศูนยประชาสัมพันธการทองเที่ยวเมืองอิสุ
ที่สถานีชูเซ็นจ ิ  631-7 คาชิวะคุโบะ เมืองอิสุ ชิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

แผนที่ทองเที่ยวเมืองอิสุอยางเป็นทางการ

ฤดูใบไมผลิ    นะโนะฮานะบุไท

(ทุงดอกนะโนะฮานะ)

   นะโนะฮานะบุไท

(ทุงดอกนะโนะฮานะ)

ฤดูใบไมผลิ ภูเขาไฟฟูจิเมื่อชมจาก

ชูเซ็นจิไบริน

ภูเขาไฟฟูจิเมื่อชมจาก

ชูเซ็นจิไบริน

ฤดูใบไมผลิ ฤดูรอน

ฤดูใบไมรวง ฤดูหนาว

ฤดูทั้งสี่

ฤดูใบไมผลิ                     ซากุระยอย

                     วัดไซฟุคุจิ

                     ซากุระยอย

                     วัดไซฟุคุจิ

ฤดูใบไมผลิ ยุคุมิชิคิ (พิธีตักน้ำออนเซ็น)

ของชูเซ็นจิออนเซ็น

ยุคุมิชิคิ (พิธีตักน้ำออนเซ็น)

ของชูเซ็นจิออนเซ็น

ฤดูรอน สวนดอกไอริสใน

ชูเซ็นจิ นิจิโนะซาโตะ

สวนดอกไอริสใน

ชูเซ็นจิ นิจิโนะซาโตะ ฤดูรอน เทศกาลฤดูรอนโทอิเทศกาลฤดูรอนโทอิ

ฤดูใบไมรวง ใบไมเปลี่ยนสีใบไมเปลี่ยนสี

ฤดูหนาว พระอาทิตยตกดินที่แหลมคนรักพระอาทิตยตกดินที่แหลมคนรัก

ฤดูหนาว

ภูเขาไฟฟูจิเมื่อชมจากนิชิอิสุสกายไลนภูเขาไฟฟูจิเมื่อชมจากนิชิอิสุสกายไลน

ฤดูใบไมรวง สาวนอยนางรำแหงอิสุสาวนอยนางรำแหงอิสุ
จุดชมวิว

ศูนยประชาสัมพันธการทองเที่ยวเมืองอิสุตั้ง  
อยูภายในพ้ืนท่ีสถานีชูเซ็นจิ เจาหนาท่ีจะคอย  
ใหความชวยเหลือใหการทองเท่ียวอิสุของคุณ 
สนุกสนานมากยิ่งขึ้น  โดยเจาหนาที่ของเรา    
ใชภาษาอังกฤษและภาษาเกาหลีได   และมี 
ใบรับรองการเปนจีโอไกดดวย  หากมีปญหา   
ใด ๆ กรุณามาติดตอที่ศูนยแหงนี้

โทร 0558-99-9501

ป
ระตูตรวจตั๋ว

ทางออก
ทิศเหนือ

ทางออกทิศใต

ท
างออก

ท
ิศตะวัน

ตก

ศูนยประชาสัมพันธการทองเที่ยว
เมืองอิสุ
ที่สถานีชูเซ็นจิ

631-7 คาชิวะคุโบะ เมืองอิสุ ชิซูโอกะ ประเทศญี่ปุน

●เวลาทำการ ／ 9:00- 17:30
●วันทำการ ／ เปิด 365 วัน

ศูนยประชาสัมพันธ
การทองเที่ยว

ศูนยประชาสัมพันธ
การทองเที่ยวเมืองอิสุ

สถานีชูเซ็นจิ

จุดขายตั๋ว
ราน

ของฝาก
ราน

กาแฟ

ราน
สะดวกซื้อ

ตูล็อกเกอร
หยอดเหรียญ

หองน้ำ



Bus Terminal at Shuzenji Sta.

(ทาอากาศยาน
นานาชาติ
โตเกียว)

สถานี

นาโกยา

สถานี

ชิซูโอกะ

สถานี

ชินโอซากา

ภูเขาไฟฟูจิ
ชิซูโอกะ

รานอาหาร

ราน
กาแฟ รานคา

รานอาหาร รานอาหาร

ทาอากาศยานนานาชาติ

ทาอากาศยานภูเขาไฟฟูจิชิซูโอกะ

ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ

เซ็นแทรร

ทาอากาศยานฮาเนดะ

ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ

การเดินทางสูการเดินทางสูญ่ีปุ่น นาริตะ

เมืองอิสุเมืองอิสุ

ชินโยโกฮามา

ชินากาวา

โตเกียว

นาโกยา

ชินโอซากา

โอคาซาคิ

ฮามะมัตสึ

ชิซูโอกะ

ชินฟูจิ

ชิมิสุ นุมะสึ

โกะเท็มบะ

ทางดวน
ชินโทเม

ดวนโทเม

ชิซูโอกะ

ภูเขาไฟฟูจิ

ดวนโทเม

นาริตะเอ็กซเพรส

สายเคคิว

JR ชินคันเซ็น

JR แอรพอรตเอ็กซเพรส

สายเมเท็ตสึ

ชูเซ็นจิ

ทาอากาศยาน
ภูเขาไฟฟูจิชิซูโอกะ

เซ็นแทรร์

ทาอากาศยาน
ฮาเนดะ

ทาอากาศยานนานาชาติ
คันไซ

มิชิมะ

เรือเฟอรร่ี
อาวสุรุกะ

โทอิ

อาตามิ

(ทาอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร)

(ทาอากาศยานนานาชาติโตเกียว)

เคเซ สกายไลนเนอร

JR นาริตะเอ็กซเพรส
56 นาที

JR ชินคันเซ็น โคะดามะ
60 นาที

สถานี

โตเกียวนาริตะ

ฮาเนดะ
ทาอากาศยาน

JR ชินคันเซ็น โคะดามะ
50 นาที

สายเคคิว
12 นาที

ไปเมืองอิสุจากภาคตะวันออกของญี่ปุน

ชูบุเซ็น
แทรร

สายเมเท็ตสึ
28 นาที

JR ชินคันเซ็น ฮิคาริ / โคะดามะ
80 นาที / 110 นาที

คันไซ

 

ไปเมืองอิสุจากภาคตะวันตกของญี่ปุน

รถบัส
56 นาที

JR ชินคันเซ็น โคะดามะ
30 นาที

ไปเมืองอิสุจากทาอากาศยานภูเขาไฟฟูจิชิซูโอกะ

สถานี

มิชิมะ

สถานี

ชูเซ็นจิ

รถไฟอิสุฮาโกเน
35 นาที

JR แอรพอรตเอ็กซเพรส
50 นาที

JR ชินคันเซ็น ฮิคาริ / โคะดามะ
130 นาที / 190 นาที

ยาน
ชูเซ็นจิ

 ยาน
โทอิ

ยานอะมากิ
ยุกาชิมะ

ยาน
นาคาอิสุ

ยาน
ชูเซ็นจิ

 ยาน
โทอิ

ยานอะมากิ
ยุกาชิมะ

ยาน
นาคาอิสุ

47 นาที

โทอิ

บัส
เทอรมินอล รถบัสปลายทาง

・ ชูเซ็นจิออนเซ็น

・ รถบัสพิเศษ

・ โทอิ
・ โดกาชิมะ / มัตสึซาคิ

・ ฮัตสึมะ / จิโซโด / อิคาดาบะ

・ ยุบุเนะ

・ ชูเซ็นจิ นิจิโนะซาตะ / เฮดะ
・ นิวทาวน

・ ยุกาชิมะ / ยุกาชิมะออนเซ็น
・สถานีคาวาสึ ผาน อะมากิโทเกะ
    (อะมากิพาส) 

   

・ ฮัตสึมะ / ฮิเอะคาวะ・ สถานีอิโต
・ นาคาอิสุออนเซ็นเบียวอิน
     (โรงพยาบาลนาคาอิสุออนเซ็น)

・ มิฟุค
・ คาเมอิชิโทเกะ (คาเมอิชิพาส)
・ คามิโอะซาวะ ผาน มาคิโนะโคุ

・ ไซเคิลสปอรตเซ็นเตอร

・ รถบัสสวนตัวสำหรับ
    ลาโฟเร็ทชูเซ็นจิ

http://www.tokaibus.jp/
รถบัสโทไค

http://www.izuhakone.co.jp/bus
รถบัสอิสุฮาโกเน

อะมากิ
ยุกาชิมะ

นาคาอิสุ

ชูเซ็นจิ
ไซเคิลสปอรตเซ็นเตอร

20
นาที

จิโซโด

15
นาที

23
นาที

35
นาที

ไป
สถานีอิโต

ไป สถานีคาวาสึ

ไป โดกาชิมะ
มัตสึซาคิ

แผนท่ีเสนทางรถบัส

บาบะ

ชูเซ็นจิออนเซ็น ยุโนะคุนิไคคัง
(ยุโนะคุนิ สปา)

อิคาดาบะ
ชินเด็น

JA อิสุโนะคุนิ
ฮัตสึมะชิเต็นมาเอะ

อิจิยามะโทอิออนเซ็น

โทอิคินซัง
(เหมืองทองโทอิ)

โทริซาคิ

โคชิโมดะ63
นาที

67
นาที

โคอิบิโตะมิซาคิ
(แหลมคนรัก)

25
นาที

30
นาที

35
นาที

38
นาที

43
นาที

42
นาที

40
นาที

ดารุมะยามะโคเก็น
เรสตเฮาส
ชูเซ็นจิ
นิจิโนะซาโตะ
โมมิจิบายาชิมาเอะ
(ปาเมเปล)

ไบรินกุจิ
(ทางเขาไบริน)

27
นาที

15
นาที

15
นาที

10
นาที

50

45
นาที

8
นาที

15
นาที

นาที

55
นาที

52
นาที

・ ชัตเติลบัสของ "นาคาอิสุไวนเนอรี่"

❶
❷

❹
❺
❻

・ เหมา / ทัวร

・ รถบัสด่วนพิเศษขาไปชีนจูกู

❸

❼
❽
❾


♥

ยุกาชิมะ
ออนเซ็นกุจิ

โจเร็นโนะทาค ิ(น้ำตกโจเร็น)

โชวะโนะโมริไคคัง
(ศูนยโชวะโนะโมริ)

อะมากิโทเกะ
(อะมากิพาส)

นาเมะซาวะเคโคคุ
(หุบเขานาเมะซาวะ)

ซุยโชจิชิตะ

ไป เฮดะ

ที่เชารถที่จอดรถ

สถานี
ชูเซ็นจิ

ทางออกทิศเหนือ

ทางออกทิศตะวันตก

ทางออกทิศใต ศูนยประชาสัมพันธ
รถบัสโทไค

ชูเซ็นจิ
สถานี

บัสเทอรมินอลที่สถานีชูเซ็นจิ

ทาอากาศยาน
นานาชาติ

ทาอากาศยาน
นานาชาติ

ทาอากาศยาน
นานาชาติ

สถานี

ชินากาวา

ทาอากาศยาน

รถบัส

8 นาที

รถบัส

35 นาที

รถบัส

20 นาที

รถบัส

15 นาที

ที่เชารถ

เมืองอิสุเมืองอิสุ

❶❷❸❹
❺❻❼❽❾

♥

♠

♠

ออนเซ็น C - 4 ทคโคะโนะยุ

ธรรมชาติ C - 3

ชูเซ็นจิไบริน  (ปาบวยชูเซ็นจิ)

กิจกรรมเพ่ือความบันเทิง B-5 ไซเคิลสปอรตเซ็นเตอร

ธรรมชาติ C - 3

ชูเซ็นจิ นิจิโนะซาโตะ

ธรรมชาติ D-5

น้ำตกบันโจ

พิพิธภัณฑ C-5 พิพิธภัณฑเมืองอิสุ

ธรรมชาติ D-5

ไรวาซาบิ

 

ธรรมชาติ D-5

จุดตั้งแคมป น้ำตกบันโจ

ธรรมชาติ D-5 ภูเขาอะมากิ

เปดประสบการณ C - 5
โอมิโนะซาโตะ คิตะระ

นาคาอิสุไวนเนอรี่ชาโต T.Sกิจกรรมเพ่ือความบันเทิง B-5

กิจกรรมเพ่ือความบันเทิง D-1 เหมืองทองโทอิ

กิจกรรมเพ่ือความบันเทิง D-1 นาฬิกาดอกไมที่ใหญที่สุดในโลก

ธรรมชาติ E-1 แหลมคนรัก

ธรรมชาติ D-1 หาดโทอิวัฒนธรรม / ประวัติศาสตร E-1
วัดไซฟุคุจิ

วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร E-4 F-4

ทางเดินโอโดริโคะ
ธรรมชาติ E-4 น้ำตกโจเร็น

ธรรมชาติ F-4

หุบเขานาเมะซาวะ
สถานีชูเซ็นจิ

สถานีชูเซ็นจิ

สถานีชูเซ็นจิ

พิพิธภัณฑ E-4

ศูนยโชวะโนะโมริ

ออนเซ็น D-4 ยุโนะคุนิ สปา

วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร D-4

วัดเมียวโทคุจิ

วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร E-4

สะพานเดไอ  (สะพานแหงการพบเจอ)

ยานโทอิ

สถานีชูเซ็นจิ

สถานีชูเซ็นจิ

อุโมงคอะมากิเกา
สถานีชูเซ็นจิ

ยุมิจิ
สถานีชูเซ็นจิ

สถานีชูเซ็นจิ

สถานีชูเซ็นจิ

สถานีชูเซ็นจิ

 สถานีชูเซ็นจิ

สถานีชูเซ็นจิ

→ น่ังรถบัส ④ ไป "มัตสึซาคิ" 50 นาที → โทอิออนเซ็น → เดินเล็กนอยสถานีชูเซ็นจิ

สถานีชูเซ็นจิสถานีชูเซ็นจิ

วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร D-2
วัดอันราคุจิ

สถานีชูเซ็นจิ

เปดประสบการณ D-1

ฟชชิ่งปารคโทอิ
สถานีชูเซ็นจิ

สถานีชูเซ็นจิ

สถานีชูเซ็นจิ

→ นั่งรถแท็กซี่ 40 นาทีสถานีชูเซ็นจิ

สถานีอิโต

สถานีชูเซ็นจิ

สถานีชูเซ็นจิ

สถานีชูเซ็นจิ

สถานีชูเซ็นจิ

สถานีชูเซ็นจิ

สถานีชูเซ็นจิ

สถานีชูเซ็นจิ

สถานีชูเซ็นจิ

วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร C - 4 วัดชูเซ็นจิ
สถานีชูเซ็นจิ

ธรรมชาติ B - 3

สวนธรรมชาติชูเซ็นจิ ปาเมเปล
สถานีชูเซ็นจิ

ธรรมชาติ C - 4

ธรรมชาติ C - 3 ดารุมะยามะโคเก็นเรสตเฮาส
สถานีชูเซ็นจิ

ยานอะมากิยุกาชิมะ

ยานชูเซ็นจิ ยานนาคาอิสุ
ยุคาริ / "สี่สาวพี่นองแหงอิสุ"ยุคาริ / "สี่สาวพี่นองแหงอิสุ" มิโดริ / "ส่ีสาวพี่นองแหงอิสุ"มิโดริ / "ส่ีสาวพี่นองแหงอิสุ"

ซากุระ / "ส่ีสาวพี่นองแหงอิสุ"ซากุระ / "ส่ีสาวพี่นองแหงอิสุ" อาโออิ / "ส่ีสาวพี่นองแหงอิสุ"อาโออิ / "ส่ีสาวพี่นองแหงอิสุ"

ออนเซ็นแหงน้ีเปนท่ีรูจักในฐานะสัญลักษณของชูเซ็นจิ มีเร่ืองเลาวา โคโบไดชิ ไดมาเห็น 

ลูกชายกำลังลางรางกายใหพอท่ีเจ็บปวยอยูท่ีแมน้ำคัตสึระ เขาประทับใจในความกตัญูของ 

ลูกชายคนนั้นและใชทคโคะ (เครื่องมือทางพระพุทธศาสนาของญี่ปุน) ตีเขากับกอนหิน 

ริมน้ำ แลวก็มีน้ำพุรอนศักด์ิสิทธ์ิพุงออกมาจากพ้ืนดิน โคโบไดชิไดสอนลูกชายคนน้ันถึง 

การรักษาโดยใชออนเซ็น และยังวากันวาท่ีน่ีเปนออนเซ็นท่ีเกาแกท่ีสุดในอิสุอีกดวย

ที่นี่มองเห็นวิวพาโนรามาของภูเขา 

ไฟฟูจิและอาวสุรุกะที่งดงามจน 

แทบลืมหายใจ และยังเป็นหนึ่งใน 

ทัศนียภาพที่สวยที่สุดในญี่ปุนดวย

แนวตนไผเรียงรายอยางสวยงามตลอดแมน้ำคัตสึระ 

บริเวณน้ีมีรานกาแฟอรอย ๆ สะพานทาสีแดงสด และ 

ชูเซ็นจิแกลลอรีท่ีจัดแสดงรูปภาพท้ังส่ีฤดูของชูเซ็นจิ 

นอกจากน้ียังมีมาน่ังไมไผทรงกลมขนาดใหญใหนัก 

ทองเท่ียวไดน่ังชมวิวไดอีกดวย

สวนขนาด 50 เฮกเตอรนี้แบงออกเปน 4 สวน ไดแก หมูบานอังกฤษ หมูบานแคนาดา 

หมูบานอิสุ และสวนญ่ีปุน มีรถจักรไอน้ำว่ิงภายในสวนท่ีอุดมไปดวยธรรมชาติอันงดงาม

วัดแหงน้ีกอต้ังข้ึนโดย โคโบไดชิ ในป ค.ศ. 807 ต้ังอยูท่ีใจกลางชูเซ็นจิออนเซ็น และเปน 

ที่รูจักในฐานะของสถานที่กักขังและลอบสังหาร มินาโมโตะโนะโยริอิเอะ โชกุนคนที่ 

สองของรัฐบาลคามาคุระ

เปนธีมปารคสำหรับจักรยานที่ตั้งอยูใน 

สวนพ้ืนท่ีเนินเขาของชูเซ็นจิ มีจักรยาน 

แปลก ๆ เรือถีบ  และเซอรกิตคอรส 

มีคอรส 5 กม. สำหรับจักรยานทั่วไปและมีอีกคอรสแยกตางหาก สำหรับเมาเทนไบค 

แลวคุณจะตองหันไปมองจักรยานหลากหลายชนิดที่ตั้งโชวอยู

ในสวนมีตนบวย 20 สายพันธุ 3000 ตน ดอกบวยสีขาว 

และแดงจะบานในเดือนกุมภาพันธและมีนาคม และจะมีการจัดงานเทศกาลชมดอกบวย 

ในชวงนั้นดวย

เปนปาเมเปลที่ใหญที่สุดในเมืองอิสุ นักทองเที่ยวสามารถมาชมใบไมเปลี่ยนสีอันงดงาม 

ไดตั้งแตกลางพฤศจิกายนถึงตนธันวาคม

→ น่ังรถบัส ① ไป "ชูเซ็นจิออนเซ็น" 8 นาที → ชูเซ็นจิออนเซ็น              

(ปายสุดทาย)  → เดิน 3 นาที

→ น่ังรถบัส 

③ ไป "เฮดะ" 27 นาที → ดารุมะยามะ 

โคเก็นเรสตเฮาส → เดินเล็กนอย  

→ น่ังรถบัส ① ไป "ชูเซ็นจิออนเซ็น" 8 นาที → ชูเซ็นจิออนเซ็น (ปายสุดทาย) 

→ เดิน 5 นาที

→ นั่งรถบัส ③ ไป "เฮดะ" หรือ 

"นิจิโนะซาโตะ" 15 นาที → นิจิโนะซาโตะ → เดินเล็กนอย

→ น่ังรถบัส ① ไป "ชูเซ็นจิออนเซ็น" 8 นาที → ชูเซ็นจิออนเซ็น                   

(ปายสุดทาย) → เดิน 5 นาที

→ น่ังรถบัส ⑨ ไป 

"ไซเคิลสปอรตเซ็นเตอร" 20 นาที → ไซเคิล 

สปอรตเซ็นเตอร (ปายสุดทาย) → เดินเล็กนอย

→ น่ังรถบัส ③ ไป "เฮดะ" หรือ "นิจิโนะ 

ซาโตะ" 10 นาที → ไบรินกุจิ (ทางเขาไบริน) → เดินเล็กนอย  

→ น่ังรถบัส ③ ไป "เฮดะ" หรือ "นิจิโนะ 

ซาโตะ" 15 นาที → โมมิจิบายาชิมาเอะ (ปาเมเปล) → เดินเล็กนอย

→ น่ังรถบัส ② ไป 

"อิคาดาบะ" 23 นาที → จิโซโด → เดิน 15 นาที

น้ำตกน้ีเปนตนน้ำของแมน้ำจิโซโด สาขา 

ของแมน้ำคาโนะ   มีความสูง 20 เมตร 

และกวาง 5 เมตร มีจุดตั้งแคมปและไร 

วาซาบิอยูใกล ๆ ดวย สามารถมาพักผอน 

รับความสดชื่นไดในพื้นที่สีเขียวแหงนี้

จุดตั้งแคมปที่ลอมรอบดวยธรรมชาติอันงดงาม  

อยูใกลกับน้ำตกบันโจ มีโซนกางเตนท บังกะโล 

และโรงอาบน้ำใหใชบริการ

นาคาอิสุเป็นหนึ่งในพื้นที่ผลิตวาซาบิ 

ชั้นนำของญี่ปุน  ตนวาซาบิตองการ 

ธรรมชาติอันสมบูรณ โดยเฉพาะน้ำสะอาด ไรวาซาบิจะทำบนเนินเขาที่เปนทางชัน

ลงมา ทำใหเกิดเปนวิวอันงดงาม สามารถมาลองทำงานในไรวาซาบิไดดวย

หน่ึงในรอยภูเขาอันงดงามของญ่ีปุนมีทัศนียภาพ 

ที่แตกตางกันตลอดทั้งสี่ฤดู และมีนักปนเขามา 

กันอยางไมขาดสาย  

พิพิธภัณฑจัดแสดงวัตถุตาง ๆ อาทิ เครื่องปนดินเผาโจมอน จากซากประวัติศาสตร 

คามิชิราอิวะ   สามารถมาชมอุปกรณดำรงชีพพรอมทั้งเครื่องมืออุตสาหกรรมและ 

เกษตรกรรมดั้งเดิมที่แสดงใหเห็นถึงความเปนอยูของญี่ปุนในยุคโบราณได

ปจจุบันการทองเท่ียวแบบอนุรักษธรรมชาติ 

กำลังเปนที่นิยมในนาคาอิสุ นักทองเที่ยว 

สามารถมาเขาพักและทดลอง ทำการเกษตร 

และยังสามารถเขารวมเวิรคช็อปทำเตาหูไดดวย   ที่รานคาจะมีจำหนายผักสด ๆ และ 

ผลิตภัณฑพื้นเมืองจากเกษตรกรทองถิ่นดวย

โรงไวนที่มีไรองุนขนาด 7 เฮกเตอร สรางตามอิมเมจของนาปาวัลเลย ภายในมีโรงงาน     

ไวน คาเฟแบบเปดโลง รานอาหารสไตลแคลิฟอรเนีย หองเก็บไวนตามคอลเลคชัน 

และโซนสวนบารบีคิว

เหมืองท่ีใหญท่ีสุดในอิสุ เคยถูกใชเม่ือ 400 ปท่ีแลว มีความยาวรวมถึง 100 กม. สวนหน่ึง 

ถูกใชเปนแหลงทองเที่ยวเพื่อใหขอมูลวาผูคนทำเหมืองทองกันอยางไรในยุคเอโดะ 

ในพิพิธภัณฑของเหมืองมีจัดแสดงทองคำแทงท่ีใหญท่ีสุดในโลกดวยน้ำหนักถึง 250 กก. 

นักทองเที่ยวสามารถมาเพลิดเพลินกับการรอนทอง ซื้อของและรับประทานอาหารได

บอตกปลาที่สรางโดยใชสวนหนึ่งของปากน้ำ แมวาคุณจะเปนมือใหมก็ตองพึงพอใจ 

กับการตกปลาท่ีน่ี สามารถนำปลาท่ีตกไดไปใหรานอาหารใกล ๆ ทำอาหารใหไดดวย

วัดเกาแกนิกายโซโตของศาสนาพุทธ ภายในอุโมงคดาน 

ในของวัดมี มะบุยุ ที่ซึ่งเปนตนกำเนิดของโทอิออนเซ็น

จัดแสดงภาพถายและผลงานของ มิยาคิจิ โอซากุจิ ผูบุกเบิกฟลมภาพสีในญี่ปุนและมี      

บานเกิดอยูที่โทอิแหงนี้ ในฤดูใบไมผลิ ตนอิสุไซฟุคุจิชิดาเระซากุระซึ่งถูกจัดวาเปน 

ซากุระยอยสายพันธุใหมจะออกดอกบานอยางสวยงาม

เปนแหลมพี่นองกับแหลมคนรักในเกาะกวม ที่หอชมวิวจะมองเห็นวิวภูเขาไฟฟูจิและ    

อาวสุรุกะ มีระฆัง "เลิฟคอลเบล" ที่เชื่อกันวาจะนำความรักชั่วนิรันดรมาสูคูรักที่มา 

เคาะระฆังสามคร้ัง สามารถมาออกประกาศนียบัตรความรักและซ้ือของฝากของแหลม 

คนรักได ซึ่งเปนที่นิยมในหมูนักทองเที่ยวที่เปนคูรักกันอยางมาก

สามารถมาชื่นชมดอกไมที่บานอยางงดงามตามแตละฤดูกาล นาฬิกานี้จะมีเสียงเมโลดี้ 

อันไพเราะทุกชั่วโมง และไดรับการบันทึกลงในกินเนสสบุคใหเปนหนาปดนาฬิกาที่ 

ใหญที่สุดในโลกดวยเสนผานศูนยกลางยาว 31 เมตร

อุโมงคถูกสรางข้ึนในป 1905 และถูกกำหนดใหเปนสมบัติทางวัฒนธรรมท่ีสำคัญของชาติ 
โดยเปนสวนหน่ึงของทางดวนชิโมดะท่ีว่ิงยาวเหนือใตของคาบสมุทรอิสุ และยังเปนท่ีรูจัก 
จากการเปนฉากหนึ่งในเรื่อง "สาวนอยนางรำแหงอิสุ" 
ท่ีเขียนโดย ยาสุนาริ คาวาบาตะ ดวย สามารถมาเดิน 
เลนเพลิดเพลินบนทางเดินโอโดริโคะท่ีปรากฏใน 
นิยายน้ันได อีกท้ังมีนักเขียนช่ือดัง ยาสุชิ อิโนะอุเอะ 
ท่ีเขียนเร่ือง "ชิโระบัมบะ" ซ่ึงแตงมาจากชวงวัย 
เด็กของเขาในยุกาชิมะออนเซ็น และพื้นที่แถว
น้ีมี "ยุมิจิ"  ถนนไปยังโรงอาบน้ำรวมสำหรับ 
ประชาชนท่ัวไปดวย

ศูนยโชวะโนะโมริมีพิพิธภัณฑวรรณกรรมสมัยใหม ศูนยขอมูลปาไม บานเกาของยะสุชิ 

อิโนะอุเอะ อะมากิกรีนการเดน และอะมากิวิซิทเตอรเซ็นเตอรประจำสวนจีโอปารค 

คาบสมุทรอิสุ สามารถมาซื้อสินคาพื้นเมืองท่ีจุดพักริมทาง "อะมากิโกเอะ" ไดดวย

สองสะพานที่สรางเพื่อขามแมน้ำสองสาย     

ไดแก "โอโตโคะบาชิ (สะพานผูชาย)"   และ "อนนะบาชิ (สะพานผูหญิง)" เชื่อกันวา 

สะพานแหงการพบเจอจะนำความรักช่ัวนิรันดรมาสูคูรักท่ีมาพบกันท่ีน่ี ในเดือนมิถุนายน 

จะมีจัดงานเทศกาลหิ่งหอยดวย

น้ำตกแหงน้ีถูกจัดเปนหน่ึงในรอยน้ำตกอันงดงามของญ่ีปุน รายลอมดวยตนไมธรรมชาติ 

ท่ีโตอยูติดกัน มีความสูง 25 เมตรและกวาง 7 เมตร หินบะซอลตท่ีน้ำตกจะเปนท่ีอยูอาศัย 

ตามธรรมชาติของเฟรนพันธุ Woodwardia unigemmata ซ่ึงเปนอนุสาวรียทางธรรมชาติ 

ที่กำหนดโดยจังหวัดอีกดวย ที่ปลายน้ำจะเต็มไปดวยไรวาซาบิจำนวนมาก

วัดแหงน้ีเปนท่ีรูจักในเร่ือง "เทพแหงหองน้ำ" ท่ีจะคุมครองเร่ืองปญหาสุขภาพและอวัยวะ 
สืบพันธุ สามารถมาขอพรดานสุขภาพและความสุขดวย โอซาสุริ และ โอมาทากิ ได

เปนสถานท่ีท่ีไดรับความนิยมจากประชาชนในทองท่ี 

ออนเซ็นที่นี่มีชื่อเรื่องคุณภาพน้ำที่ดี  และมีวิวจาก 

โระเท็มบุโระ (บออาบน้ำกลางแจง) ที่งดงามมองเห็นแมน้ำคาโนะ

หุบเขาที่หอมลอมดวยปาลึก เปนแมน้ำสาขาของแมน้ำ 

คาโนะ มีความหลากหลายดวยน้ำสีขาวที่ไหลเร็วและ 

สวนของน้ำลึก ในฤดูใบไมรวงจะมีใบไมสีตาง ๆ ลอยลง 

ตามน้ำมา

→ น่ังรถบัส ② ไป "อิคาดาบะ" 

23 นาที → จิโซโด → เดิน 15 นาที

→ น่ังรถบัส ② ไป 

"อิคาดาบะชินเด็น" 35 นาที → อิคาดาบะ 

ชินเด็น (ปายสุดทาย) → เดินเล็กนอย

→ นั่งรถชัตเติลบัสไป "อะมากิ 

โคเก็นกอลฟโจ" (สนามกอลฟอะมากิโคเก็น) 60 นาที

→ น่ังรถบัส ⑦ ไป "สถานีอิโต" 8 นาที → คามิชิราอิวะ → เดิน 5 นาที

→ น่ังรถบัส ⑦ ไป 

"สถานีอิโต" 15 นาที → JA อิสุโนะคุนิฮัตสึมะชิเต็น 

มาเอะ → เดิน 5 นาที

→ ⑫นั่งรถชัตเติลบัสไป "นาคาอิสุไวนเนอรี่ชาโต T.S" 20 นาที หรือนั่ง 

แท็กซี่ 15 นาที

→ น่ังรถบัส ④ ไป "มัตสึซาคิ" 52 นาที → โทอิคินซัง (เหมืองทองโทอิ)    

→ เดินเล็กนอย

→ น่ังรถบัส ④ ไป "มัตสึซาคิ" 55 นาที 

→ โทริซาคิ → เดิน 2 นาที

→ น่ังรถบัส ④ ไป "มัตสึซาคิ" 45 นาที 

→ บาบะ → เดิน 3 นาที

→ น่ังรถบัส ④ ไป "มัตสึซาคิ" 63 นาที 

→ โคะชิโมดะ → เดิน 1 นาที

→ น่ังรถบัส ④ ไป "มัตสึซาคิ" 67 นาที → โคอิบิโตะมิซาคิ (แหลมคนรัก) → 

เดิน 10 นาที

→ น่ังรถบัส ④ ไป "มัตสึ 

ซาคิ" 50 นาที → โทอิออนเซ็น → เดินเล็กนอย

→ น่ังรถบัส ⑤  ไป 

"โชวะโนะโมริไคคัง (ศูนยโชวะโนะโมริ)" หรือ 

"สถานีคาวาสึ" 30 นาที → ยุกะชิมะออนเซ็นกุจิ 

(ทางเขายุกะชิมะออนเซ็น) → เดินเล็กนอย

→ น่ังรถบัส ⑤ ไป 

"สถานีคาวาสึ" 42 นาที → ซุยโชจิชิตะ → เดิน 35 นาที

→ น่ังรถบัส ⑤ ไป "สถานีคาวาสึ" 42 

นาที → ซุยโชจิชิตะ → เดินเล็กนอย

→ น่ังรถบัส ⑤  ไป "โชวะ 

โนะโมริไคคัง (ศูนยโชวะโนะโมริ)" หรือ "สถานี 

คาวาสึ" 38 นาที →  "โชวะโนะโมริไคคัง (ศูนยโชวะ 

โนะโมริ) →  เดินเล็กนอย

→ น่ังรถบัส ⑤  ไป "โชวะ 

โนะโมริไคคัง (ศูนยโชวะโนะโมริ)" หรือ "สถานี 

คาวาสึ" 30 นาที →  ยุกะชิมะออนเซ็นกุจิ (ทางเขา 

ยุกะชิมะออนเซ็น) →  เดินเล็กนอย

→ น่ังรถบัส ⑤ ไป "โชวะโนะโมริไคคัง (ศูนยโชวะโนะโมริ)" หรือ 
"สถานีคาวาสึ" 35 นาที → โจเร็นโนะทาคิ (น้ำตกโจเร็น) → เดิน 5 นาที

→ น่ังรถบัส ⑤ ไป 

"โชวะโนะโมริไคคัง (ศูนยโชวะโนะโมริ)" "ยุกะชิมะออนเซ็น" 

หรือ "สถานีคาวาสึ" 25 นาที → อิจิยามะ → เดิน 4 นาที

→ น่ังรถบัส ⑤ ไป "โชวะโนะโมริไคคัง 

(ศูนยโชวะโนะโมริ)" "ยุกะชิมะออนเซ็น" หรือ "สถานีคาวาสึ"  

15 นาที → ยุโนะคุนิไคคัง (ยุโนะคุนิ สปา) → เดิน 1 นาที

→ น่ังรถบัส ⑤ ไป "สถานีคาวาสึ"     

40 นาที → นาเมะซาวะเคโคคุ (หุบเขานาเมะซาวะ) → เดิน 15 

นาที

ทางปาไผ


