
Osaka  Kyoto
วันที่ Osaka วันที่

1 2 3
ยานโดทมโบะริ
จากสถาน ีOsakako นัง่
รถไฟใตดนิมาลงสถานี 
Namba ออกทางประต1ู4 
แลวเดนิตอไปอกีราว 1 นาที

ตลาดนิชิกิ
จากสถานรีถไฟใตดนิ Shijo 
เดนิตออกีราว 3 นาที

ยุเมะโคโบ-ไมโกะ
จากสถานรีถไฟใตดนิ Shijo 
เดนิตออกีราว 10 นาที

ทาโกะยากิ
มองหารานทาโกะยากิทีต่ัง้
ขายอยูรายรอบตวัคณุ

Kaiyukan
จากสถาน ีOsakako 
เดินตออกีราว 5 นาที
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บุกโอซากาถิ่นกําเนิดทาโกะยากิ 
(Takoyaki) แลวลิ้มลอง
หลากรสชาติตนตํารับที่รับรองวา
คุณไมเคยทานที่ไหนมากอน 

โอซากาถอืเปนแหลงกําเนดิของทาโกะยาก ิ(Takoyaki) แสนอรอย เมนชูือ่ดงันีม้อียูหลากหลาย
ตนตาํรับใหคณุเลอืกชิม บกุมาถงึถิน่ทัง้ทหีามพลาดลิม้ลองทาโกะยากติาํรบัแทและด้ังเดิมตาม
รานทองถิน่ตางๆ รบัรองวากลิน่หอมอนัเยายวนนัน้การนัตรีสชาตแิสนอรอยไดอยางแทจรงิ

บุกโอซากาถิ่นกําเนิดทาโกะยากิ 
(Takoyaki) แลวลิ้มลอง
หลากรสชาติตนตํารับที่รับรองวา
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·Òâ¡ÐÂÒ¡ÔáË‹§àÁ×Í§âÍ«Ò¡ŒÒ

บุกเก็บภาพประทับใจของ
โลกใตทะเลทีพ่พิธิภณัฑสตัวน้ํา
ไคยูคังแหงโอซากา  (Osaka 
Aquarium Kaiyukan)  

พพิธิภณัฑสตัวน้ําไคยคูงัแหงโอซากา (Osaka 
Aquarium Kaiyukan) เปนแหลงเรยีนรูสตัวน้ําเคม็
แหงมหาสมุทรแปซฟิกทีค่ณุอาจไมเคยเหน็ทีไ่หน 
เสรจ็แลวอยาลมืเกบ็ภาพประทบัใจกบัเหลาปลา
แสนสวยทีว่ายวนเวียนอยูในแทงคน้ําขนาดใหญ
สงูราวตึก 3-4 ชัน้เลยทเีดียว 

บุกเก็บภาพประทับใจของ
โลกใตทะเลทีพ่พิธิภณัฑสตัวน้ํา
ไคยูคังแหงโอซากา  (Osaka 
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¾Ô¾Ô¸ÀÑ³±�ÊÑµÇ�¹íéÒä¤ÂÙ¤Ñ§áË‹§âÍ«Ò¡ŒÒ   
จากสถาน ีOsakako เดนิตออกีราว 5 นาที

 http://www.kaiyukan.com/language/thai/  
 81-6-6576-5501

โพสททาสุดเทกับบรรดา
สัญลักษณโอซากาอันโดงดัง
ที่โดทมโบะริ (Dotonbori)

ยานโดทมโบะร ิ(Dotonbori) แหลงทองเทีย่วยอดฮติทีร่วม
สารพัดสิง่นาสนใจไวมากมาย ยานแหงแสงสนีีม้ชีวีติชวีา
ทัง้ยามกลางวันและกลางคนื กจิกรรมยอดนยิมทีห่ามพลาด
กคื็อการเกบ็ภาพกับบรรดาสญัลกัษณตางๆ ของเมอืง
โอซากาทีอ่ยูรอบๆ บรเิวณนี้

โพสททาสุดเทกับบรรดา
สัญลักษณโอซากาอันโดงดัง
ที่โดทมโบะริ (Dotonbori)
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Â‹Ò¹â´·ÁâºÐÃÔ (Dotonbori)

จากสถานรีถไฟใตดิน Namba ออกทางประต ู14 
แลวเดนิตออกีราว 1 นาที 

 http://www.osaka-info.jp/th/

ลุยตลาดนิชิกิ (Nishiki Market) 
ครัวแหงเกียวโต

ตลาดนชิกิ ิ(Nishiki Market) เปรยีบไดวาเปนครวัแหง
เกยีวโตทีจ่าํหนายต้ังแตวัตถดิุบสดใหมไปจนกระทัง่อาหาร
ปรงุสาํเรจ็แสนอรอย ลองทาํตัวแบบชาวคนัไซดวยการ
เดนิตลาดทองถิน่ ชมิอาหารตํารบัพืน้เมืองรสเยีย่ม 
ซือ้ของโปรดตดิไมตดิมอืกลบับาน ออ! แลวอยาลมืลองตอราคา
ตามนสิยัคนรกัความคุมคาอยางชาวคนัไซดูบางละ

ลุยตลาดนิชิกิ (Nishiki Market) 
ครัวแหงเกียวโต
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µÅÒ´¹ ÔªÔ¡Ô (Nishiki Market)

จากสถานรีถไฟใตดนิ Shijo เดนิตออกีราว 3 นาที 
 http://www.kyoto-nishiki.or.jp/

แปลงโฉมยอนยคุเปนไมโกะ (Maiko) 
กลุสตรีทีแ่สนงดงามแหงเกยีวโต

ไมโกะ (Maiko) เปนคาํเรยีกเกอิชาฝกหดัอนัถอืเปน
เอกลกัษณเฉพาะถิน่ของเกยีวโต ทีเ่มืองกอิงนัน้ยงัคงมี
เหลาไมโกะเดินไปเดินมาอยูภายในตัวเมืองหลายตอหลายคน 
กลุสตรทีีแ่สนงดงามน้ีจะตองแตงกายดวยกโิมโนอยางประณตี
พถิพีถินัตามแบบด้ังเดิมและตองสาํรวมมารยาทตลอดจน
ควบคมุอากปักริยิาใหเรยีบรอยออนชอยอยูตลอดเวลา 
หากสาวๆ ทานใดไดมาเยอืนเมืองน้ีลองหาโอกาสแปลงโฉม
เปนไมโกะสกัครัง้แลวสวมบทบาทเปนกลุสตรแีหงเมอืงเกยีวโต
เดินทองเมืองเกาสมัผสับรรยากาศอดีตดู แลวอยาลมื
เกบ็ภาพประทบัใจครัง้หน่ึงในชวิีต

5

ÂØàÁÐâ¤âº-äÁâ¡Ð (Yumekoubou-Maiko)

จากสถาน ีJR Kyoto ออกตรงทางออก Hachijonishi Gate 
เดนิตออกีราว 5 นาท ี

 http://www.yumekoubou.info/english/  81-075-661-0858
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MISSION LEVEL
แปลงโฉมยอนยคุเปนไมโกะ (Maiko) แปลงโฉมยอนยคุเปนไมโกะ (Maiko) 
กลุสตรีทีแ่สนงดงามแหงเกยีวโต5
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 http://www.osaka-info.jp/th/

HOW TO GO

http://www.yokosojapan.org/th/



Kyoto  Osaka

6
เสนทางปาไผ
จากสถาน ีJR Kyoto 
นัง่รถไฟสาย Sagano 
Line ลงสถานี 
Saga-Arashiyama แลว
เดนิตออกีราว 10 นาที

HOW TO GO

11
คุชิคัตซึ
มองหาราน
คชุคิตัซรึอบตวั
คณุดสูิ

7
สมาคม
แวะกนิอาหาร
ญีปุ่นตาํรบัตัง้เดมิ
ในเมอืง Kyoto

ศาลเจาจิชุ
จากสถาน ีJR Kyoto 
นัง่รถเมลไปลงปาย 
Kiyomizu-michi แลว
เดนิตออกีราว 
10 นาที

ศาลเจาจิชุ 
จากสถาน ีJR Kyoto 
นัง่รถเมลไปลงปาย 
Kiyomizu-michi แลว
เดนิตออกีราว 
10 นาที

8 9 10
โดทมโบะริ
จากปาย Kiyomizu-michi น่ังรถเมล ไป
ลงสถาน ีJR Kyoto นัง่รถไฟสาย LTD.
EXP SUPER HAKUTO11 ไปลงสถานี 
Osaka แลวเดนิตอไปยงัสถานรีถไฟ
ใตดนิ Umeda เพือ่ตอรถไฟใตดนิ 
ไปสถาน ีNamba

หลับตาเดินทํานายรักแท
ทีหิ่นแหงความรักในศาลเจาจชุิจนิจะ 
(Jishujinja shrine)

ไมไกลจากวดัคโิยมซิเึดะระ (Kiyomizu-dera) เราจะพบ
กบัศาลเจาจชิจุนิจะ (Jishujinja shrine) ซึง่ทีแ่หงนีม้ี
สิง่ศกัดิส์ทิธิข้ึ์นชือ่เรือ่งความรกันัน่กค็อื “หนิแหงความรกั 
(Love Stones)” ถาหากใครหลบัตาเดนิจากหนิกอนหนึง่
ไปยงัหนิอกีกอนไดอยางปลอดภยัแลวละก ็รกัของคณุนัน้จะสมหวงั
และครองคูอยางราบรืน่ ลองพสิจูนรกัแทกนัดสูกัตัง้ส!ิ

หลับตาเดินทํานายรักแท
ทีหิ่นแหงความรักในศาลเจาจชุิจนิจะ 
(Jishujinja shrine)

MISSION LEVEL
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ÈÒÅà̈ ŒÒ¨ÔªØ̈ Ô¹¨Ð (Jishujinja shrine)

จากสถาน ีJR Kyoto นัง่รถเมลประจาํเมอืงไปอกีราว 12 นาที 
 http://www.jishujinja.or.jp/kigan/en_ha.html

ซือ้ของฝากสดุประหยัด
ดวยงบท่ีตํา่กวา 3,000 เยน 
ท่ี Don Quijote โอซากา

Don Quijote หรอืทีเ่รยีกกนัติดปากวา “ดงค”ิ น้ัน
เปนรานจปิาถะชือ่ดังของญีปุ่นทีเ่ปนการผสมระหวาง
ซปุเปอรมารเกต็กบัดีพารทเมนทสโตร ภายในราน
จงึมจีาํหนายตัง้แต ราเมง็สาํเรจ็รปู ขนม เครือ่งสาํอาง 
ชดุคอสเพลย ไปจนถงึของทีร่ะลกึมากมายซึง่คณุอาจได
ความคุมคาทีจ่ายไดต่ํากวา 3,000 เยน

ซือ้ของฝากสดุประหยัด
ดวยงบท่ีตํา่กวา 3,000 เยน 
ท่ี Don Quijote โอซากา

MISSION LEVEL
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â´·ÁâºÐÃÔ ´§¤ÔâÎàµÐ
(Dotonbori Don quijote)

จากสถานรีถไฟใตดนิ Namba เดนิตออกีราว 5 นาที 
 http://www.donki.com/index_en.php?&gn=en

 81-6-4708-1411 

ลองกินคุชิคัตซึ (Kushi-
katsu) พรอมจํากฎเหล็ก
ประจําถิ่นคันไซไววา “อยา
จุมซอสอีกเปนครั้งที่สอง”

คณุรูจกัอาหารทองถิน่ตํารบัพเิศษของโอซากาอยาง
คชุคิตัซ ึ(Kushikatsu) ไหม? อาหารประเภทนีก้ค็อืสารพดั
อาหารเสยีบไมทอดสไตลคนัไซทีวั่ตถดิุบนัน้มตีัง้แตเนือ้
หลากประเภทไปจนถงึผกัหลากพนัธุ อาหารเสยีบไมเหลานี้
จะถกูทอดกรอบอยางเหลอืงอรามแลวทาดวยซอสสตูรพเิศษ
ของแตละราน และจาํไวเสมอวาตามมารยาทแลว
จะไมจุมชิน้ทีก่นิแลวลงในซอสเปนครัง้ที ่2 อยาลมื
กระซบิบอกเพือ่นของคณุดวยละ

ลองกินคุชิคัตซึ (Kushi-ลองกินคุชิคัตซึ (Kushi-
katsu) พรอมจํากฎเหล็ก
ประจําถิ่นคันไซไววา “อยา
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¤ØªÔ¤Ñµ«Ö (Kushikatsu)  ลองหาคชุคิตัซรึานอรอยถกูใจในโอซากาดู
 http://www.osaka-info.jp/th/

ไมไกลจากวดัคโิยมซิเึดะระ (Kiyomizu-dera) เราจะพบ

ไปยงัหนิอกีกอนไดอยางปลอดภยัแลวละก ็รกัของคณุนัน้จะสมหวงั

เขยาคอนแหงโชคลาภที่อยูใกลๆ 

กับกระตายแหงความโชคดี

คณุรูหรอืไมวาสถานทีแ่หงการอธษิฐานขอพร

เพ่ือใหไดโชคลาภซึง่อยูใกลกับวดัคโิยมซิเึดะระ 

(Kiyomizu-dera) เมอืงเกยีวโตนัน้ก็คอืศาลเจา

จชิจุนิจะ (Jishujinja shrine) นีเ่อง วธิกีารนัน้ก็คอื

การเขยาคอนแหงโชคลาภอชุเิดะโนะ โคซจูิ 

(Uchideno Kozuchi) เขยาแลวเราจะไดรบัพร

แหงความโชคดแีละมัง่คัง่ ลองอธษิฐานดสู!ิ 

เขยาคอนแหงโชคลาภที่อยูใกลๆ 

กับกระตายแหงความโชคดี

คณุรูหรอืไมวาสถานทีแ่หงการอธษิฐานขอพร

MISSION LEVEL
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ÈÒÅà̈ ŒÒ¨ÔªØ̈ Ô¹¨Ð (Jishujinja shrine)

จากสถาน ีJR Kyoto นัง่รถเม
ลประจาํเมอืงไปอกีราว 12 น

าที 

 http://www.jishujinja.or.jp/kigan/en
_ha.html

เรียนรูตํารับอาหารดั้งเดิมแบบ
เกียวโตและการทานอาหารตามแบบ
ธรรมเนียมญี่ปุน

หน่ึงในกจิกรรมแสนประทบัใจในเกยีวโตนัน้กค็อืการ
ตระเวนชมิจานอรอยตํารบัทองถิน่ทีเ่ต็มไปดวยสสีนัแหง
รสชาติอันหลากหลาย สิง่หน่ึงทีค่วรเรยีนรูเมือ่ไดมาสมัผสั
ทีน่ี่น่ันกค็อืการทานอาหารตามธรรมเนียมญีปุ่นโบราณทีม่ี
ความพถิพีถินัไมเหมือนใคร 

เรียนรูตํารับอาหารดั้งเดิมแบบ
เกียวโตและการทานอาหารตามแบบ
ธรรมเนียมญี่ปุน
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ÊÁÒ¤Á¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇáË‹§àÁ×Í§à¡ÕÂÇâµ
(Kyoto City Tourism Association)

ลองหารานทองถ่ินอรอยถูกใจในเกียวโตดู
 http://www.kyoto-magonote.jp/en/

 81-75-752-7070 

ดื่มดํ่าธรรมชาติเติมพลังใหจิตใจ
ทามกลางความเขียวขจีแสนสงบรมรื่น
ของเสนทางสายปาไผแหงเกียวโต

เสนทางสายปาไผอาราชยิามะ (The Arashiyama Bamboo Grove)
เปนเสนทางทีป่กคลมุดวยปาไผอนัเขยีวขจแีละยงัเปนหนึง่ในสถานที่
ทองเทีย่วทางธรรมชาตขิึน้ชือ่ของเกยีวโต ตลอดทัง้เสนทางอนัเงยีบสงบ
ทีเ่ราเดนิผานปาไผนัน้จะชวยฟนฟรูางกายและจติใจใหสดชืน่ขึน้ไดเปน
อยางด ีเราสามารถเดนิทอดนองรบัลมสดูอากาศบรสิทุธิห์รอืจะลอง
เชาจกัรยานปนชมปาไผไปโดยรอบกไ็ดเชนกนั

ดื่มดํ่าธรรมชาติเติมพลังใหจิตใจ
ทามกลางความเขียวขจีแสนสงบรมรื่น
ของเสนทางสายปาไผแหงเกียวโต

MISSION LEVEL
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àÊŒ¹·Ò§ÊÒÂ»†Òä¼‹ÍÒÃÒªÔÂÒÁÐ (The Arashiyama Bamboo Grove)  
จากสถาน ีJR Kyoto นัง่รถไฟสาย Sagano Line ลงสถาน ีSaga-Arashiyama 
แลวเดนิตออกีราว 10 นาที 

 http://www.hankyu.co.jp/en/

วันที่竹林

伝統料理

地主神社

地主神社

ドン・キホーテ
串カツ

¹‹ÒÍÃ‹ÍÂ¨Ñ§¹Ð


