


	 แหล่งน้ำพุร้อนทางธรรมชาติที่ติด 1 ใน 3 ออนเซ็น 

ดีที่สุดของญี่ปุ่น มีบ่อน้ำพุร้อนกลางเมืองหน้าตาแปลก 

ประหลาด และบ่ออาบน้ำร้อนกลางแจ้งสาธารณะใหญ่ที่สุด 

ในญี่ปุ่น ที่สำคัญใช้เวลาเดินทางจากโตเกียวเพียง 3 ชั่วโมง 

เท่านั้น

草津温泉

  คุซัตสึออนเซ็น 
Kusatsu Onsen
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	 คุซัตสึออนเซ็นอยู่ในเขตจังหวัดกุมมะ (Gunma) ท่ีระดับความสูง  

1,200 เมตรจากระดับทะเล น้ำพุร้อนของท่ีน่ีมีต้นทางมาจากภูเขา 

คุซัตสึชิราเนะ (Kusatsu-Shirane) ค้นพบคร้ังแรกราว 1,800 ปีท่ีแล้ว  

ด้วยความบริสุทธ์ิของน้ำแร่ธรรมชาติ วิธีการปรับอุณหภูมิของน้ำพุร้อน  

และสไตล์การแช่ออนเซ็นท่ีมีลักษณะเฉพาะตัว ซ่ึงสืบทอดต่อกันมา 

เป็นธรรมเนียมปฏิบัติจากรุ่นสู่รุ่น ทำให้บ่อน้ำร้อนท่ีน่ีมีช่ือเสียงติดอันดับ 

โลก มีนักท่องเท่ียวเดินทางมาปีละกว่า 3 ล้านคน ท้ังท่ีในเมืองแห่งน้ี 

มีชาวบ้านอาศัยอยู่ราว 7,000 คนเท่าน้ัน

	 น้ำพุร้อนของท่ีน่ีมีคุณสมบัติเยียวยารักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ เพียงแค่ 

ด่ืมน้ำ อาการเจ็บปวดก็จะทุเลาลง และสามารถนำน้ำพุร้อนไปใช้ฆ่าเช้ือ 

แบคทีเรียได้ เม่ือพูดถึงส่ิงท่ีโดดเด่นท่ีสุดหรือส่ิงท่ีเป็นสัญลักษณ์ของ 

คุซัตสึออนเซ็นก็คือ ยูบะทะเคะ (Yubatake) หมายถึง ทุ่งน้ำพุร้อน  

ซ่ึงเป็นจุดกำเนิดของน้ำพุร้อนในคุซัตสึออนเซ็นท้ังหมด ท่ียูบะทะเคะ 

จะมีงานประดับไฟประจำปี 2 งานใหญ่ คือ Yubatake Illumination  

ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ ต้ังแต่เวลา 17.00 - 23.00 น.  

และ Yubatake Special Light Up ช่วงต้นเดือนมีนาคม ต้ังแต่เวลา  

19.00 - 21.30 น.

	 จิคังยู (Jikan-yu) คือ วิธีการอาบน้ำดั้งเดิมของชาวคุซัตสึ เป็น 
ธรรมเนยีมทีส่บืทอดตอ่กนัมายาวนาน เริม่ตน้จากการขอพรทีศ่าลเจา้กอ่นแช ่
หรืออาบน้ำพุร้อน เพื่อแสดงความพร้อมสำหรับการฟื้นฟูร่างกาย น้ำพุร้อน 
บริสุทธิ์ที่นี่มีอุณหภูมิอยู่ที่ 65 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ร่างกาย 
ทนไม่ได้ ดังนั้นจึงต้องคนหรือกวนน้ำเพื่อให้อุณหภูมิลดลงเหลือประมาณ  
48 องศาเซลเซียส วิธีนี้เรียกว่า ยูโมะม ิ (Yumomi)

เรื่องน่ารู้
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	 คุซัตสึออนเซ็นมีโรงอาบน้ำหลายแบบ เช่น โรงอาบน้ำเน็ตสึโนะยู  

(Netsu-no-Yu) จะมีการแสดงยูโมะมิโดยกลุ่มสมาชิกของโรงอาบน้ำ 

จะออกมาเต้นรำร้องเพลงพ้ืนเมืองเข้าจังหวะ และกวนน้ำอย่าง 

พร้อมเพรียงกัน เป็นกิจกรรมท่ีมาถึงแล้วไม่ควรพลาดเด็ดขาด แนะนำ 

ให้รีบไปต่อคิวเข้าชม เน่ืองจากคิวจะยาวมากเม่ือใกล้เวลาแสดงใน 

แต่ละรอบ แนะนำให้เลือกท่ีน่ังด้านหน้าใกล้กับบันไดทางลง เพราะ 

หลังการแสดงจบแล้วจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมลงไปลองกวนน้ำเองด้วย 

	 ระหว่างทางจากยูบะทะเคะและสวนสาธารณะจะเดินผ่านถนน 

ซะอิโนะคะวะระ (Sai no Kawara-dori) ท่ีน่ีรวบรวมร้านค้าขายขนม  

ร้านอาหาร และร้านของฝากข้ึนช่ือของเมืองอย่างคับค่ัง ร้านค้าเหล่าน้ี 

เปิดให้บริการมานานกว่าร้อยปี รวมไปถึงเรียวกังและออนเซ็นเล็กๆ  

ก็มีให้เห็นท่ีถนนสายน้ี ร้านจะเปิดแต่เช้าและปิดช่วงเย็น แต่มี 

ร้านอาหารบางร้านท่ีเปิดให้บริการม้ือเย็น เน่ืองจากนักท่องเท่ียวท่ีไม่ได้ 

ค้างคืนจะเดินทางออกจากเมืองน้ีก่อนเวลาอาหารเย็น ส่วนท่ีค้างคืน 

ท่ีท่ีพักจะมีบริการอาหารม้ือเย็นรวมไว้ให้อยู่แล้ว

	 เม่ือพูดถึงขนมข้ึนช่ือของเมือง แนะนำ ออนเซ็นมันจู (Onsen  

Manju) ลักษณะคล้ายซาลาเปาสอดไส้ครีม อบด้วยน้ำพุร้อน กินคู่กับ 

ชาเขียว ร้านท่ีมีช่ือเสียงมากคือ โชจิเต็น (Chojiten) เราจะเห็น 

คุณลุงคุณป้ายกถาดมันจูร้อนๆ ออกมาหน้าร้านคอยย่ืนให้คนท่ีเดินผ่าน 

ไปมาลองชิม ถ้าได้กินตอนร้อนๆ รับรองว่าจะต้องติดใจ มีท้ังหมด 3 สี 

คือ สีขาว สีเขียว และสีน้ำตาล กล่อง 6 ช้ิน ราคา 500 เยน และ 

อีกหน่ึงเมนูท่ีอยากให้ลองคือซอฟต์ครีมคุซัตสึมิ (Kusatsumi Soft)  

รส Bamboo Grass หน้าตาแปลกแต่รสชาติหอมอร่อย กินหลังจาก 

แช่น้ำร้อนมาแล้วจะรู้สึกสดช่ืน ราคา 350 เยน
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	 มาถึงเมืองคุซัตสึต้องลองอุด้งข้ึนช่ือของเมืองอย่างโจชูอุด้ง  

(Jyoshu Udon) ท่ีคุซัตสึออนเซ็นมีร้านอุด้งเปิดใหม่ช่ือว่า ชิตะกะมิ  

(Shitagami) เมนูแนะนำคือ อุด้งหมูและกุ้งเท็มปุระ ราคา 1,344 เยน  

สลัดผักตักได้ฟรีไม่อ้ัน เจ้าของร้านบอกว่าเส้นอุด้งท่ีน่ีเป็นเส้นทำเอง  

เส้นสีขาวแบน เหนียวและนุ่มอย่างลงตัว ร้านน้ีเลือกใช้เน้ือหมูอย่างดี  

จึงนุ่มอร่อยละลายในปาก 

	 ท่ีพักในคุซัตสึออนเซ็นน้ันมีอยู่หลายแห่ง แต่ท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุด 

คือ Kusatsu Hotel ท่ีเปิดมานานเกือบ 100 ปี ให้บริการห้องพักสไตล์ 

ญ่ีปุ่น บ่อน้ำพุร้อนกลางแจ้ง ชุดอาหารไคเซกิ ราคาต่อคืนอยู่ท่ี 

ประมาณคนละ 12,000 เยน ถ้าไม่รวมอาหารเร่ิมต้นท่ีคนละ 9,000 เยน  

หรือถ้าเน้นประหยัด แนะนำให้พักท่ี Hotel Ohruri Kusatsu เป็น 

เรียวกังสไตล์ก่ึงโมเดิร์น มีบ่อน้ำพุร้อนและอาหารแบบบุฟเฟต์บริการ  

ราคาคืนละประมาณ 6,500 เยนรวมอาหารม้ือเช้าและม้ือเย็นไว้เรียบร้อย
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 Kusatsu Onsen Tourism, 3 - 9 Ooaza Kusatsu, Agatsuma, Gunma 
 www.kusatsuonsen-international.jp/en
	 การแสดงยูโมะมิที่โรงอาบน้ำเน็ตสึโนะยูเปิดเป็นรอบ เมษายน - พฤศจิกายน แบ่งเป็นรอบเช้า  

(9.30, 10.00 และ 10.30 น.) และรอบบ่าย (15.30, 16.00 และ 16.30 น.) ตั้งแต่ธันวาคมเป็นต้นไป  
รอบบ่ายจะมีแสดงเฉพาะวันเสาร ์- อาทิตย์เท่านั้น 
	 ผู้ใหญ่ 600 เยน เด็ก 300 เยน
	 • วิธีที่ 1 จากสถาน ี Tokyo นั่งชินคันเซ็นไปสถาน ี Takasaki และต่อรถไฟ JR Agatsuma  

ลงสถาน ี Naganohara-Kusatsuguchi ใช้เวลาประมาณ 150 นาที 
	 • วิธีที่ 2 จากสถาน ี Ueno นั่งรถไฟวิ่งตรงไปสถานี Naganohara-Kusatsuguchi ด้วยขบวน  
Limited Express Kusatsu ใช้เวลาประมาณ 150 นาทีเช่นกัน แต่จะมีวิ่งเพียงวันละ 3 รอบเท่านั้น  
คือ 9.00, 10.00 และ 12.00 น.  
	 เมื่อถึงสถาน ี Naganohara-Kusatsuguchi แล้ว (ทั้งสองวิธี) ให้ขึ้นรถบัสไปคุซัตสึออนเซ็น  
ใช้เวลาประมาณ 30 นาที 
**JR Pass แบบทั้งประเทศครอบคลุมตลอดเส้นทางทั้งรถไฟและรถบัส ส่วน JR East Pass  
และ JR Tokyo Wide Pass ไม่ครอบคลุมรถบัส
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	 แมค้ซุตัสอึอนเซน็จะอยูไ่มไ่กลจากโตเกยีว แตถ่า้ตอ้งเทีย่วแบบไปเชา้ -  
เย็นกลับ น่ังรถไฟต่อรถบัสรวมแล้ว 6 ช่ัวโมงก็ดูจะทรหดไปสักหน่อย ถ้ามีเวลา 
อยากใหล้องสมัผสัเมอืงนีช้า้ๆ แตห่ากมเีวลาคอ่นขา้งจำกดั ชว่งทีค่กึคกัทีส่ดุ 
ในตวัเมอืงคอืตอนกลางวนั เมือ่ฟา้ใกลม้ดืคนกจ็ะเริม่บางตาลง บา้งกเ็ขา้ทีพ่กั  
บ้างก็นั่งรถกลับไปพักที่เมืองอื่น ร้านค้าส่วนใหญ่ปิดค่อนข้างไว แต่ก็นับเป็น 
เวลาดีสำหรบัการเดนิชมววิตอนกลางคนืและชมแสงไฟทีบ่อ่นำ้รอ้นใจกลางเมอืง

วางแผนเที่ยว





	 เมืองคะวะซะกิเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นเมื่อมีการเปิดตัว 

พิพิธภัณฑ์ฟุจิโกะ เอฟ. ฟุจิโอะ (Fujiko F. Fujio Museum)  

ผู้ให้กำเนิดโดราเอมอน ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงโตเกียว หากมี 

โอกาสเดินทางไปทักทายโดราเอมอนแล้ว แนะนำให้เผื่อเวลา 

สักครึ่งวัน เปลี่ยนบรรยากาศมาเดินเมืองเล็กแบบนี้บ้าง  

น่าจะเพิ่มสีสันให้กับการเดินทางได้ดีทีเดียว

川崎

  เมืองคะวะซะก ิ
Kawasaki
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	 เมืองคะวะซะกิต้ังอยู่ในจังหวัดคะนะงะวะ (Kanagawa)  

ถูกประกบข้างไว้ด้วย 2 เมืองเด่นดัง คือ โตเกียว และโยะโกะฮะมะ  

มีความสำคัญต้ังแต่สมัยเอะโดะ โดยเป็นจุดพักของเส้นทางโทไคโด   

(Tokaido) ท่ีเป็นเส้นทางสายหลักในการเดินทางระหว่างเมืองโตเกียวและ 

เกียวโต ปัจจุบันมีการพัฒนาให้ตัวเมืองมีความทันสมัยไม่แพ้เมืองท่ีอยู่ 

ข้างเคียง แต่ยังคงอนุรักษ์สถานท่ีสำคัญทางประวัติศาสตร์เอาไว้มากมาย 

	 สถานท่ีแรกซ่ึงถือว่าเป็นสถานท่ีท่ีมีความสำคัญกับเมืองคะวะซะกิ 

เป็นอย่างมากคือ วัดคะวะซะกิไดชิ (Kawasaki Daishi Heikenji  

Temple) สร้างข้ึนในสมัยเฮอัง เม่ือปี ค.ศ. 1128 อุทิศแด่พระท่ีมีความ 

สำคัญของเมือง นามว่าโคโบ ไดชิ (Kobo Daishi) ผู้ริเร่ิมนำศาสนา 

พุทธนิกายชินงอน (Shingon Buddhism) เข้ามาเผยแผ่ในญ่ีปุ่น  

นอกจากน้ีในวันปีใหม่และช่วงเทศกาลของทุกปี จะมีชาวญ่ีปุ่นและนัก 

ท่องเท่ียวเดินทางมาขอพรและร่วมงานเทศกาลประจำปีไม่น้อยกว่า  

4 ล้านคน

	 จากด้านหน้าสถานี Kawasaki-Daishi ให้มุ่งหน้าสู่ทางเดินไปยังวัด 

หรือท่ีเรียกว่า ถนนเฮียวซังโด (Hyosando) ตามเสาโคมไฟสีแดง 

จะประดับดอกไม้สีชมพูตลอดทาง เป็นธรรมเนียมต้อนรับเทศกาลของวัด 

ท่ีกำลังจะมาถึง เดินตามทางสักพักจะเห็นกำแพงท่ีท้ังสูงและยาว แสดง 

ให้เห็นถึงอาณาเขตอันกว้างใหญ่ของวัด ระหว่างทางมีร้านค้าขายของ 

มากมาย คล้ายกับท่ีวัดเซ็นโซจิในโตเกียว เรียกว่า ถนนไดชินะคะมิเซะ  

(Daishi Nakamise-dori) และเม่ือเดินไปจนสุดทางก็จะพบกับโคมแดง 

ขนาดใหญ่ท่ีประตูทางเข้า ลองแหงนมองดูข้างใต้โคมจะเห็นภาพไม้ 

แกะสลักลายมังกรสีทอง ด้านซ้ายมือของประตูมีเจดีย์ทรงแปดเหล่ียม 

สูง 5 ช้ันซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ของวัดแห่งน้ี และด้านหลังของเจดีย์มีรูปป้ัน 

ของท่านโคโบ ไดชิ ให้สักการะกันด้วย 
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	 หากออกทางประตูด้านหลังของวัดจะมีทางมุ่งหน้าสู่สวนสาธารณะ 

ไดชิ (Daishi Koen) ด้านในเป็นสวนสไตล์จีนชินชูเอ็น (Shinshu-en) 

ท่ีได้รับเป็นของขวัญจากประเทศจีนเม่ือปี ค.ศ. 1987 ระหว่างทางเดินกลับ 

ไปยังสถานีจะพบกับร้านค้าจำหน่ายตุ๊กตาดะรุมะ (Daruma) ตุ๊กตา 

ตัวกลมสีแดงทำด้วยไม้หรือกระดาษ เช่ือกันว่าตุ๊กตาดะรุมะจะช่วยให้พร 

เป็นจริง ปัจจุบันตุ๊กตาดะรุมะมีหลากหลายสีสัน ท้ังสีขาว เหลือง ชมพู  

ฯลฯ มีขนาดต้ังแต่ใหญ่มากจนเล็กจ๋ิว ราคาเร่ิมต้น 700 เยนไปจนถึง  

35,000 เยน
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	 ตุ๊กตาดะรุมะหนึ่งตัวสามารถขอพรได้หนึ่งข้อ โดยจะมีลูกตาเพียง 
ข้างเดียว ผู้ที่ทำตุ๊กตาดะรุมะขายเพื่อใช้ขอพร ตรงบริเวณดวงตาทั้ง 2 ข้าง  
จะมีเพียงข้างเดียวที่ลงสีเป็นลูกตาดำไว้ ส่วนอีกข้างจะเว้นว่างเพื่อให้ผู้ซื้อ 
วาดเพิ่มลงไปเองหลังจากขอพรเสร็จ จากนั้นนำไปเผาตามความเชื่อ ซึ่ง 
แต่ละคนจะมีโอกาสทำได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

เรื่องน่ารู้
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	 บริเวณใกล้กันมีศาลเจ้าศาสนาชินโต วะกะมิยะฮะจิมังงู  

(Wakamiya Hachimangu) ท่ีน่ีมีงานเทศกาลย่ิงใหญ่ระดับประเทศ 

คือ เทศกาลแห่ลึงค์ หรือเทศกาลคะนะมะระ (Kanamara Matsuri)  

มีช่ือเรียกภาษาอังกฤษว่า Festival of the Steel Phallus) คำว่าลึงค์ 

ในภาษาญ่ีปุ่นเรียกว่า คะนะมะระซะมะ (Kanamara-sama) งาน 

จะจัดช่วงต้นเดือนเมษายนของทุกปี เพ่ือขอพรให้ผลผลิตทางการเกษตร 

มีความอุดมสมบูรณ์ และขอให้มีบุตรหลานสืบตระกูลกันเยอะๆ    

 

	 มุ่งหน้าต่อไปยังอีกหน่ึงเป้าหมายหลักของเมืองน้ีน่ันก็คือ  

พิพิธภัณฑ์ฟุจิโกะ เอฟ. ฟุจิโอะ เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีจัดแสดงและรวบรวม 

ผลงานต่างๆ ของฟุจิโกะ เอฟ. ฟุจิโอะ นักวาดการ์ตูนผู้โด่งดัง ผู้ให้ 

กำเนิดตัวการ์ตูนขวัญใจเด็กๆ มานานหลายทศวรรษอย่างโดราเอมอน,  

ปาร์แมน และอีกมากมาย

	 จากสถานี Noborito น่ังรถชัตเทิลบัสของพิพิธภัณฑ์ เม่ือเดินทาง 

มาถึงให้แลกต๋ัวเป็นบัตรเข้าชม แนะนำให้เดินข้ึนมาท่ีช้ันบนสุดซ่ึงเป็น 

คาเฟ่ของพิพิธภัณฑ์ก่อน เพ่ือจะได้หลีกเล่ียงคิวยาวในช่วงเวลาท่ีเด็กๆ  

ต้องพักกินอาหาร และไม่ต้องแออัดในส่วนท่ีจัดแสดงงาน 

	 ระหว่างรอคิวให้เดินไปท่ีบริเวณสวนลอยฟ้าด้านข้าง ถ่ายรูปกับ 

โดราเอมอนและผองเพ่ือน และมุมถ่ายรูปท่ีทุกคนจะต้องว่ิงเข้าไปขอ 

ถ่ายคู่สักภาพ คือประตูไปไหนก็ได้ของโดราเอมอนน่ันเอง 

	 แวะช็อปป้ิงท่ีมุมของฝากฟุจิโกะยะ (Gift Corner Fujikoya)  

มีคุกก้ีโดเรมีจัง ขนมปังช่วยจำของโนบิตะ และโดรายากิของโปรด 

ของโดราเอมอน เดินเท่ียวเล่นจนได้เวลาก็ถึงคิวพอดี
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	 หลังจากท้องอ่ิมก็ได้เวลาเดินชมพิพิธภัณฑ์กันแล้ว ท่ีบริเวณช้ัน 2  

คือโซนจัดแสดงท้ังหมด โดยด้านในห้องท่ีจัดแสดงผลงานของอาจารย์ 

น้ันห้ามถ่ายรูป ส่วนต๋ัวท่ีแลกตอนขาเข้านำไปใช้ชมภาพยนตร์ส้ัน 

ท่ีเอฟเธียเตอร์ (F Theatre) ได้ ซ่ึงภาพยนตร์ท่ีฉายด้านในจะสับเปล่ียน 

ไปเร่ือยๆ 

	 ขากลับเราแวะมาเดินเท่ียวท่ีสถานี Kawasaki โดยบริเวณรอบๆ  

น้ันค่อนข้างทันสมัย ต่างจากมุมอ่ืนของเมือง มีห้างสรรพสินค้ามากมาย  

เช่น ห้างลาโซน่าคะวะซะกิ (Lazona Kawasaki Plaza) คอมมูนิต้ี 

มอลล์ลาชิตตาเดลลา (La Cittadella) ตกแต่งในธีมฮิลล์ทาวน์สไตล์ 

อิตาลี และถนนสายช็อปป้ิงเก่าแก่อย่างกินริวไก (Ginryugai) และ 

กินซะไก (Ginzagai)
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 Kawasaki City Tourist Association, 66 - 20, Horikawacho, Saiwai-ku, Kawasaki-shi,  
Kanagawa

 www.travelkawasaki.com
	 • วัดคะวะซะกิไดชิ 5.30 - 18.00 น. ทุกวัน (ตุลาคม - มีนาคม 6.00 - 17.30 น.)  ไม่เสียค่าเข้า

	 • พิพิธภัณฑ์ฟุจิโกะ เอฟ. ฟุจิโอะ 10.00 - 18.00 น. ปิดทุกวันอังคาร ต้องซื้อตั๋วล่วงหน้าที่ร้านสะดวกซื้อ
Lawson ผู้ใหญ ่ 1,000 เยน นักเรียนมัธยมต้นและมัธยมปลาย 700 เยน เด็กอาย ุ 4 ปีขึ้นไป 500 เยน
ต่ำกว่า 4 ปี ฟรี
	 • ห้างลาโซน่าคะวะซะก ิ 10.00 - 21.00 น. โซนร้านอาหารให้บริการถึง 23.00 น.
	 • ลาชิตตาเดลลา 11.00 - 21.00 น. โซนร้านอาหารให้บริการถึง 23.00 น.
	 • จากสถาน ี Tokyo ขึ้นรถไฟสาย Keihin-Tohoku ลงสถาน ี Kawasaki ใช้เวลาประมาณ 25 นาที 

	 • จากสถาน ี JR Kawasaki หากต้องการเดินทางต่อไปยังสถานี Kawasaki-Daishi ให้เดินมายังทางออก 
ที่มุ่งหน้าไปสถาน ี Keikyu Kawasaki (สถานีแยกกัน) และซื้อตั๋วใหม ่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 นาที
	 • ส่วนวิธีการเดินทางไปพิพิธภัณฑ์ฟุจิโกะ เอฟ. ฟุจิโอะ จากสถาน ี Shinjuku นั่งรถไฟ Odakyu  
สาย Odawara (จากสถาน ี Kawasaki ขึ้นรถไฟ JR สาย Nambu) ลงสถาน ี Noborito ขบวนด่วนใช้เวลา 
ประมาณ 20 นาที ขบวนธรรมดาใช้เวลาประมาณ 33 นาที หลังจากนั้นให้ขึ้นชัตเทิลบัสของพิพิธภัณฑ ์
ที่ด้านหน้าสถาน ี ใช้เวลาประมาณ 10 นาที
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	 การเดนิทางเทีย่วในเมอืงคะวะซะกนิัน้ทำไดภ้ายในหนึง่วนั เดนิทางไปเชา้ 
เยน็กลบัจากกรงุโตเกยีว หรอืจะวางแผนแบบเทีย่วแคเ่ฉพาะบางจดุและตอ่ไปยงั 
เมืองโยะโกะฮะมะก็ได้ ในกรณีที่ต้องการเที่ยวทุกโซน แนะนำให้เริ่มต้นที่ 
วัดคะวะซะกิไดชิ เนื่องจากเปิดเช้าที่สุด และมาต่อพิพิธภัณฑ์ฟุจิโกะ เอฟ.  
ฟุจิโอะในช่วงกลางวัน ก่อนเดินเล่นที่บริเวณรอบๆ  สถานีปิดท้ายช่วงบ่าย 
จนถึงเย็น ก่อนเดินทางกลับเข้าโตเกียว

วางแผนเที่ยว





	 เกาะเอะโนะชิมะตั้งอยู่ ในเมืองฟุจิซะวะ จังหวัด 

คะนะงะวะ ติดกับเมืองคะมะกุระ (Kamakura) ที่อยู่ใน 

จังหวัดเดียวกัน เป็นเกาะที่ตั้งอยู่บนอ่าวซะงะมิ (Sagami)  

และเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าเก่าแก่ซึ่งเป็นตำนานของมังกร 

ที่เล่าขานต่อกันมา

江の島

  เกาะเอะโนะชิมะ 
Enoshima
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	 อ่าวซะงะมิเป็นจุดศูนย์กลางของแรงสั่นสะเทือนที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์ 
แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในเขตคันโต (Great Kanto Earthquake) เมื่อปี ค.ศ. 
1923 ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงที่กรุงโตเกียวและเมืองโยะโกะฮะมะ  
นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบอย่างหนักไปยังจังหวัดรอบๆ ไม่ว่าจะเป็นชิบะ  
คะนะงะวะ และชิซุโอะกะอีกด้วย จากเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตนับแสนคน 
และสูญหายอีกเป็นจำนวนมาก

เรื่องน่ารู้



    25

	 จากสถานีเอะโนะชิมะจะต้องเดินบนสะพานข้ามไปยังเกาะ  

สะพานน้ีมีช่ือเรียกว่า สึบานะโดริ (Subana Douri) ในอดีตมีเร่ืองเล่า 

กันว่า สมัยท่ียังไม่มีสะพานน้ี ชาวบ้านจะต้องรอให้น้ำลดลงซะก่อน 

จึงจะมีทางให้เดินข้ามไป “เกาะแห่งมังกร” ได้ ระหว่างทางเดินจะเห็น 

หาดทราย ถ้าไปในช่วงฤดูร้อนจะแน่นขนัดไปด้วยผู้คน บ้างก็มา 

อาบแดด บ้างก็มาเล่นเซิร์ฟ เพราะเมืองน้ีถือว่าเป็นอีกเมืองพักผ่อน 

ยอดนิยมในวันหยุดของชาวโตเกียว

	 ในวันฟ้าใสจะมองเห็นฟุจิซังได้แบบใกล้ชิด เดินชมวิวมาเร่ือยๆ  

สักพักก็ถึงเกาะแล้ว ท่ีบริเวณทางเข้าต้อนรับผู้มาเยือนด้วยชุมชนและ 

ร้านค้าเรียงรายตลอดทาง ทางขวามือคือสปาช่ือดังของท่ีน่ี เอโนะชิมะ 

ไอส์แลนด์สปา (Enoshima Island Spa) ใครท่ีอยากแช่น้ำพุร้อน 

ธรรมชาติพร้อมชมวิวของฟุจิซังก็สามารถใช้บริการท่ีน่ีได้ มีท้ังโซน 

แก้ผ้าหมดตามแบบฉบับ และโซนท่ีใส่ชุดว่ายน้ำสำหรับคนข้ีอายหรือ 

ไปกับครอบครัวกลุ่มใหญ่ 

	 สถานท่ีแรกท่ีอยู่สุดทางเดินคือ ศาลเจ้าเอะโนะชิมะ (Enoshima  

Shrine) มีอายุเก่าแก่กว่าพันปี สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 552 เป็นท่ีประดิษฐาน 

ของเทพแห่งโชคลาภประจำเกาะน่ันคือ เบ็นเท็น (Benten) หรือมี 

ช่ือเต็มว่า เบ็นไซเท็น (Benzaiten) ศาลเจ้าแห่งน้ีแบ่งออกเป็นอีก  

3 ศาลเล็กแยกอยู่ท่ัวท้ังเกาะ และเป็นท่ีประดิษฐานของเทพเจ้า 3 องค์ 

	 หลังจากล้างมือและปาก ชำระกายใจให้บริสุทธ์ิก่อนเข้าสู่ทางเดิน 

ข้ึนไปยังศาลเจ้าซ่ึงเป็นบันไดข้ึนไปเร่ือย  ๆจนถึงด้านหน้าทางเข้าท่ีมีรูปป้ัน 

ของท่านเบ็นเท็น
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	 วิธีการชำระล้างกายและใจให้บริสุทธิ์ด้วยน้ำศักดิ์สิทธิ์ ให้เริ่มต้นจาก 
ใช้มือขวาถือกระบวยตักน้ำล้างมือซ้ายก่อนจะใช้มือซ้ายถือกระบวยล้างมือขวา  
จากนั้นใช้มือขวาจับกระบวยเทน้ำลงบนมือซ้าย บ้วนปาก และเทน้ำลงบน 
มือซ้ายเพื่อล้างอีกครั้ง ก่อนจะตั้งกระบวยในแนวดิ่งเพื่อให้น้ำไหลลงมา 
ที่ด้ามจับ และวางคว่ำกลับไว้ที่ตำแหน่งเดิม เพื่อให้ผู้อื่นใช้ต่อได้อย่างสะดวก

เรื่องน่ารู้
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	 ศาลเจ้า (ย่อย) แห่งแรกคือ ศาลเจ้าเฮสึโนะมิยะ (Hetsu-no- 

miya Shrine) ด้านหน้าศาลมีห่วงให้ลอดเพ่ือโชคลาภในทุกด้าน งานไม้ 

แกะสลักเหนือประตูแกะเป็นรูปของท่านเบ็นเท็นผู้งดงาม และด้านหลัง 

เป็นรูปป้ันมังกรห้าเศียร ท่ีศาลแห่งน้ีจะมีแผ่นป้ายสำหรับเขียนขอพร 

ให้สมหวังในเร่ืองความรัก    

	 เกาะเอะโนะชิมะเป็นเกาะท่ีมีเสน่ห์ เพราะถึงแม้จะไม่ใช่ฤดู 

ใบไม้ผลิก็มีดอกไม้สวยๆ  ให้ชม สับเปล่ียนเวียนสายพันธ์ุและสีสัน 

ตลอดท้ังปี เช่น ดอกบ๊วยสีหวานในฤดูหนาว แถมเกาะแห่งน้ียังมี 

เจ้าแหมียวตัวอ้วนน่ารักอาศัยอยู่หลายตัว เดินไปทางไหนก็เจอ 

	 เดินต่อมาไม่ไกลก็พบศาลเจ้าแห่งท่ีสอง สีแดงสด โดดเด่น  

ช่ือศาลเจ้านะคัตสึโนะมิยะ (Nakatsu-no-miya Shrine) ขอพรให้ 

สมหวังเร่ืองความรักและให้ครองคู่กันอย่างยาวนาน ศาลเจ้าแห่งท่ีสาม 

ช่ือศาลเจ้าโอะคุสึโนะมิยะ (Okutsu-no-miya Shrine) ถ้ำมังกรท่ีตามหา 

กันอยู่ในอาณาบริเวณของศาลเจ้าแห่งน้ีน่ันเอง หลังจากสักการะเทพเจ้า 

ท่ีศาลเจ้าครบท้ัง 3 แห่งแล้ว เดินลัดเลาะลงเขาเพ่ือไปยังโขดหินท่ีอยู่ 

ด้านหลัง ถ้าใครอยากเดินลอดถ้ำ สามารถเข้าไปเดินชมด้านในถ้ำ 

อิวะยะ (Iwaya Caves) ได้ ระหว่างทางจะพบกับวัดเอะโนะชิมะไดชิ  

(Enoshima Daishi Temple) วัดพุทธนิกายชินงอน สร้างข้ึนใหม่ 

เม่ือปี ค.ศ. 1993 อาคารวัดเป็นสไตล์โมเดิร์น ด้านหน้าทางเข้ามียักษ์ 

ผู้พิทักษ์สูง 6 เมตรต้ังตระหง่านอยู่ 
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	 เม่ือเดินต่อมาจนถึงบริเวณหอคอยจุดสูงสุดของเกาะแล้ว  

ให้มองหาระฆังแห่งความรัก คู่รักท่ีมาด้วยกันแนะนำให้เขียนช่ือคู่กัน 

และคล้องกุญแจได้ท่ีน่ี หลังจากน้ันให้เข้าไปชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ 

เอะโนะชิมะ (Enoshima Aquarium) หรือมีช่ือเรียกส้ัน  ๆว่า เอะโนะซุย   

(Enosui) มีการแสดงจากปลาโลมา เพนกวิน และแมวน้ำ

	 หลังจากเดินเท่ียวข้ึนลงเขากันอย่างเหน็ดเหน่ือย ก่อนเดินทาง 

กลับ แวะกินอาหารข้ึนช่ือของเกาะกันสักหน่อย เจ้าปลาตัวเล็กๆ  

ท่ีเห็นอยู่น้ีเป็นผลิตภัณฑ์ข้ึนช่ือของเกาะเอะโนะชิมะ มีช่ือเรียกเป็น 

ภาษาญ่ีปุ่นว่า ชิระสึ (Shirasu) เป็นปลาประเภทเดียวกับแอนโชว่ีและ 

ปลาซาร์ดีน จะกินเปล่าๆ แบบน้ีเลยก็ได้ รสชาติออกมันเค็ม หรือ 

จะนำมาโรยข้าวเป็นชิระสึด้ง (Shirasu-don) ก็น่าล้ิมลอง 
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 Fujisawa City Tourist Association, 2 - 20 - 13 Katase Kaigan, Fujisawa, Kanagawa
 www.fujisawa-kanko.jp/english/e_spot01.html
	 • ศาลเจ้าเอะโนะชิมะ 8.30 - 17.00 น. ไม่เสียค่าเข้า

	 • เอะโนะชิมะไอส์แลนด์สปา 10.00 - 22.00 น. (ธันวาคม - กุมภาพันธ ์ เปิด 11.00 - 21.00 น.) 
ค่าบริการ 2,747 เยน (ทั้งวัน) และ 1,705 เยน (ตั้งแต่ 18.00 น.)
	 • วัดเอะโนะชิมะไดช ิ 9.00 - 18.00 น. ไม่เสียค่าเข้า 
	 • พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเอะโนะชิมะ 9.00 - 17.00 น. ค่าเข้า ผู้ใหญ ่ 2,100 เยน นักเรียนมัธยมปลาย 1,500 เยน  
นักเรียนประถมและมัธยมต้น 1,000 เยน เด็กอาย ุ 3 ปีขึ้นไป 600 เยน
	 เริ่มต้นที่สถาน ี Shinjuku นั่งรถไฟสาย Odakyu ขบวนด่วนพิเศษมาลงสถาน ี Fujisawa ใช้เวลาเดินทาง 

ประมาณ 55 นาที หลังจากนั้นให้เดินออกจากสถานีไปฝั่งตรงข้าม ตามป้ายที่เขียนว่า Enoden Noriba  
เพื่อขึ้นรถไฟขบวน Enoden มาที่สถาน ี Enoshima
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	 เกาะเอะโนะชิมะไปเที่ยวแบบเช้าไปเย็นกลับได้จากโตเกียว และไปเที่ยว 
เมืองคะมะกุระภายในวันเดียวกันได้ ด้วยพาสสุดคุ้ม Enoshima-Kamakura  
Freepass ของบริษัทรถไฟ Odakyu ใช้ได้ 1 วัน ผู้ใหญ่ 1,470 เยน เด็ก  
740 เยน ครอบคลุมการเดินทางจากสถานี Shinjuku ถึงสถานี Fujisawa  
ด้วย Odakyu “Romance Car” และเส้นทางรถไฟในเมืองตลอดสายจาก  
Fujisawa-Enoshima-Kamakura ดว้ยรถไฟ Enoden ซือ้ไดเ้องจากตูข้ายตัว๋ 
อัตโนมัติ หรือติดต่อซื้อจากเจ้าหน้าที่ได้ที่สถานีต้นทาง

วางแผนเที่ยว


