
เมืองที่คุณจะไดพบกับสมบัติล้ำคาแหงประเทศญี่ปุน

อำเภอเคียวทานาเบะ

"รูปปนพระแมกวนอิมสิบเอ็ดหนา" วัดคันนอนจิ  สนับสนุนภาพถาย : อาสึกะเอ็น



ไปยาวาตะ

โจโย JCT/IC

เคียวทานาเบะ
มัตสึอิ IC

ถนนไดนิเคฮัง

สวนสุวะกาฮาระ
สุสานโบราณโอซูมิคุรุมะสึกะ

ศาลเจาสึกิโยมิ
ศาลเจาอามาสึ

ทานาเบะคิตะ IC

เคียวทานาเบะ PA

ไปโอซากา

สถานีมัตสึอิยามาเตะ

วัดโคคุโซซง

ศูนยกิจกรรมกลางแจง

แมน้ำริวโอดานิ

ทานาบิคันทรีคลับ

สถานีโอซูมิ

ไปเกียวโต

สวนกีฬาทานาเบะคิสึกาวะพื้นที่สีเขียวทานา
เบะคิสึกาวะสึสึมิ

สถานีชินทานาเบะ

มหาวิทยาลัยสตรีโดชิฉะ

ศูนยสวัสดิการผูสูงอายุโจบังเอ็น

กลุมสุสานโบราณอิโนะโอกะ

มหาวิทยาลัยโดชิฉะ
โรงเรียนมัธยมตน
และโรงเรียนมัธยม
ปลายนานาชาติโด
ชิฉะ

ทางดวนเคนาวะ

สายคินเท็ตสึเกียวโต สุสานอานายามะไบเซ็ตสึ

แมน้ำเอ็นโด

ศาลเจาชุจิ

ศาลเจาคาซากามิ

อำเภออิโคมะ

ศาลเจาสึกะ

สายJRกักเค็นโทชิ

ไปนาระ
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ชวงเวลาสั้นๆ อันแสนสงบที่คุณจะไดสัมผัสถึงความมั่งคั่งทั้งทางประวัติศาสตรและธรรมชาติ

เมืองที่อิคคิวซังเคยอาศัยอยู เคียวทานาเบะ
แบรนดอิคคิวฮิน 

สวนที่กวางที่สุดทาง
ดานหนาของโฮโจเปน
สวนเซ็นแบบ
มาตรฐานในสมัยเอ
โดะ และเพียงไดชม
ก็ทำใหรูสึกจิตใจสงบ
สุข

สวนโฮโจ
มีการติดตั้งปายนำทางที่บอก
เลาเกร็ดเรื�องราวของอิคคิว
ซัง โดยนำภาพจาก 
"ไพอิคคิวคารุตะ" มาใชบนเสา
ไฟฟาริมทางที่ยาวตอเนื�อง 
600 เมตร

ถนนอิคคิวทงจิ

แวะพักทามกลางประวัติอันยาวนาน
ทูตการทองเที่ยวเคียวทานาเบะ
อิคคิวซัง ทูตการทองเที่ยว

เคียวทานาเบะ
คิราระจัง

พักผอนดวยการสัมผัสกับธรรมชาติที่ชวนใหคิดถึงอดีต

สมบัติของญี่ปุน

ผลิตภัณฑทองถิ่นที่ภาคภูมิใจ

ชาเกียวคุโระ หนอไมยามาชิโระเอบิอิโมะ มะเขือมวงเกียวโตทา
นาเบะ

คำอธิบาย
ทางหลวง
ทางหลวง
จังหวัด
JR
รถไฟเอกชน

โรงเรียน
ใบไมเปลี่ยนสีถนนสำหรับขี่จักรยาน

ซากุระ

ดอกนาโนะฮานะ

สถานีตำรวจ
สถานีดับเพลิง
วัด
ศาลเจา
สวน
ลานจอดรถ

ที่ทำการ
ไปรษณีย

อำเภอยาวาตะ

ยาวาตะเคียวทานา
เบะ JCT/IC แมน้ำโอทานิ

ศาลเจาเท็น

แมน้ำโคคุโซดานิ แมน้ำโบกะ

แมน้ำโบกะแมน้ำอามาสึกามิ

ศูนยราชการทานา
เบะจังหวัดเกียวโต ศูนยใหบริการขอมูล

ในสถานีเคียวทานา
เบะชิ

ศาลเจาทานาคุราฮิโกะ

สถานีเคียวทานาเบะ
สมาคมการทองเที่ยว
อำเภอเคียวทานาเบะ

สวนทานาเบะ

แมน้ำอุมาซากะ
สวนโบกะกาวะ

สะพานยามาชิโระโอฮาชิ

อำเภอโจโย

แมน้ำคิสึสวนกีฬาคุซาอุจิ
คิสึกาวะ

แมน้ำเทฮาระ

อำเภอฮิราคาตะ

ที่วาการอำเภอเคียวทา
นาเบะ

ทานาเบะนิชิ IC

ศาลเจาซากายะ

วัดโฮเซ็นจิ
 เจดียหินสิบสามชั้น

ศาลเจาคุอิโอกะ

ศาลเจาคุอิโอกะ

เสนทางจักรยาน
เกียวโตยาวาตะคิสึสถานีโคโดะ

สะพานทามามิสึบาชิ

อิเดะโจสถานีมิยามากิ

ไปคิสึ

ไปคิสึ

สถานีคินเท็ตสึมิยาสึศาลเจาซากะ

ศาลเจาฮาคุซัน

ตำบลเซกะ

แมน้ำฟุเก็นจิ

โบราณสถานสึสึกิโนะมิยะ

สถานีโดชิฉะมาเอะ

สถานี JR มิยามากิ

 (ผลิตภัณฑอิคคิวของ
เคียวทานาเบะ)

ชูองอันสรางขึ้นเพื�อเปนสำนักฝกเซ็น พระอาจารยอิคคิวพำนักอยูที่นี่ในชวง
บั้นปลายชีวิตกอนที่จะเสียชีวิตในวัย 88 ป ทำใหคนนิยมเรียกที่นี่กันวา 
"วัดอิคคิวจิ (Ikkyu-ji)"
ที่อยู : 102 ทาคิกิซาโตะโนะอุจิ
เวลา : 9.00 - 17.00 น.
คาเขาชม : ผูใหญ 500 เยน, เด็ก 250 เยน
การเดินทาง : เดินประมาณ 20 นาทีจากสถานีชินทานาเบะ รถไฟคินเท็ตสึ หรือ
สถานี JR เคียวทานาเบะ
โทรศัพท : 0774-62-0193

วัดชูองอันอิคคิวจิ

รูปปนพระแมกวนอิมสิบเอ็ดหนาซึ่งเปน
สมบัติของญี่ปุนในอุโบสถหลัก มีจุดเดนอยูที่
สีหนาออนโยนซึ่งถายทอดความรุงเรืองของ
วัฒนธรรมเท็นเปยวใหสัมผัสไดแมใน
ปจจุบัน ในฤดูใบไมผลิที่นี่จะมีแนวตนซากุระ
ที่เรียงรายอยูริมทางเดินสูวัดและทุงดอกนา
โนะฮานะอยูกวางเต็มบริเวณ ในฤดูใบไมผลิ
ก็มีใบไมเปลี่ยนสีคอยใหความเพลิดเพลินแก
ผูมาเยือน
ที่อยู : 13 ฟุเก็นจิ ชิโมะไดมง
เวลา : 9.00 - 17.00 น.
คาเขาชม : 400 เยน
การเดินทาง : นั่งรถบัสนาระโคซือจากสถานี
มิยามากิ รถไฟคินเท็ตสึ หรือสถานี JR มิยา
มากิ ลงที่ปาย ""ฟุเก็นจิ"" จะพบทันที
โทรศัพท : 0774-62-0668

วัดโอมิโดคันนอนจิ
รูปปนพระแมกวนอิมสิบเอ็ดหนาพัน
มือพันตาซึ่งเปนทรัพยสินทาง
วัฒนธรรมที่สำคัญในอุโบสถหลัก 
ถือวาเปนหนึ่งในสามของผลงานที่ยิ่ง
ใหญในการสรางรูปปนพระแมกวนอิม
ที่มีพันมือจริงๆ และภาพสีหนาที่จะ
เปลี่ยนไปตามทิศทางของแสงนั้นนา
ประทับใจอยางยิ่ง
ที่อยู : 20 มิยามะคิโตโนะชิมะ
เวลา : 9.00 - 17.00 น. (ตองจอง
ภายในวันกอนหนา)
คาเขาชม : 300 เยน
การเดินทาง : เดินประมาณ 5 นาที
จากสถานีมิยามากิ รถไฟคินเท็ตสึ 
หรือสถานี JR มิยามากิ
โทรศัพท : 0774-65-3422

วัดจุโฮจิิ

มีอีกชื�อหนึ่งวา "คันนาบิ" 
หมายความวาเปนภูเขาซึ่งเปน 
"ที่สถิตของเทพเจา" มีความสูง
จากน้ำทะเล 221 เมตร ในวันที่
อากาศแจมใสจากจุดชมวิว
สามารถมองเห็นไปไดถึงตัวเมือง
เกียวโต ตอนที่มีการกำหนดที่ตั้ง
ของเฮอันเคียว ภูเขาแหงนี้ถือเปน
ฐานหลักทางทิศใต และแนวเสน
ตรงที่เชื�อมตอกับภูเขาฟูนาโอกะ
ยามะทางทิศเหนือก็ถือวาเปนเสน
ศูนยกลางของเมืองหลวง และมี
การสรางสิ่งกอสรางตางๆ ไว
มากมาย เชน วังไดโกคุเด็น 
ประตูซุซากุมง

ภูเขาคันนาบิยามะ
บานของซาวาอิซึ่งเคยเปนขาหลวงผูดูแลพื้นที่ของวัดดงเคอินและเปนทรัพยสินทาง
วัฒนธรรมที่สำคัญ เปนอาคารที่มีเอกลักษณแบบบานพักประจำตำแหนงทางราชการซึ่ง
แตกตางจากบานเกษตรกรโดยทั่วไป ดวยโครงสรางหลังคาแบบปนหยา (อิริโมยะสึคุริ) 
มุงจากที่มาประกอบกันเปนรูปตัว L 
วันและเวลาที่เปด : วันเสารและวันอาทิตยที่ 2 และที่ 4 ของเดือน เวลา 10.00 - 16.00 น.
คาเขาชม : 300 เยน การเดินทาง : เดินประมาณ 8 นาทีจากสถานี JR โอซูมิ
โทรศัพท : 0774-62-0146

บานตระกูลซาวาอิ

อิโนะโอกะซึ่งตั้งอยูติดกับแมน้ำคิสึนี้เปนแหลงผลิตชาเขียวเกียวคุโระของเคียวทานาเบะ ที่มี
ทิวทัศนงดงามมีเสนหดวยภาพความกลมกลืนของไรชาที่ถูกคลุมไมใหโดนแสงแดดและหมูบาน 
เมื�อป 2015 "การเดินเลนทองประวัติศาสตร 800 ปชาญี่ปุน" ซึ่งเปนเสนทางที่มีเรื�องราวเกี่ยวกับ
ชาอุจิใน 8 เขตเทศบาลของจังหวัดเกียวโตที่ไดรับการรับรองใหเปน "มรดกญี่ปุน" ที่หนวยงานดาน
วัฒนธรรมเปนผูกำหนดขึ้น โดยไรชาที่ไดรับเลือกในอำเภอเคียวทานาเบะก็คือ "ไรชาอิโนะโอกะ"

ไรชาอิโนะโอกะ

เสนทางเฉพาะสำหรับขี่จักรยานในระยะทาง 45 กม. 
ซึ่งเชื�อมตั้งแตอาราชิยามะในเกียวโตไปจนถึงอำเภอคิ
สึกาวะ ที่จะทำใหคุณไดเพลิดเพลินกับธรรมชาติอัน
อุดมสมบูรณของแมน้ำคิสึ และทางทิศเหนือของ
สะพานทามามิสึยังมีมานั่งทรงเรือเอาไวใหนั่งพักดวย

ถนนสำหรับขี่จักรยาน
ที่นี่มีผลิตผลทางการเกษตรของทองถิ่นและชาให
เลือกซื้อ ในการแขงขันทัวรออฟเจแปน (TOJ) ที่นี่
ก็เปนจุดสตารตของเซเรโมนีรัน
ที่อยู : 62 ฟุเก็นจิ โอดะไกโตะ
เวลาทำการ : วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วัน
เสาร และวันอาทิตย
เวลา : 8:00 - 15.00 น.
โทรศัพท : 0774-62-4250

ฟุเก็นจิฟุเรไอโนะเอกิ

กิจกรรมที่นาสนใจ! ทัวรออฟเจแปน (TOJ)
"ทัวรออฟเจแปน" คือการแขงจักรยานถนนที่ใหญติดอัน
ดับตนๆ ของเอเชีย ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมของทุก
ป โดยนักปนจากทั่วโลกจะมารวมตัวกันที่นี่เพื�อตอสูกัน
อยางดุเดือดในสเตจตางๆ เชน ในอำเภอเคียวทานาเบะ 
โดยในการแขงขันซึ่งทำใหละแวกนี้คึกคักไปทั่วนี้ชวยดึงดูด
ใหมีผูมาเยือนมากมายจากทั้งในและนอกอำเภอ

อำเภอเคียวทานาเบะไดรับเลือกใหเปน "88 
สถานที่สำคัญของวงการแอนิเมชันญี่ปุนที่นาไป
เยือน" โดยสมาคมอนิเมะทัวริซึม (Anime 
Tourism Association) เนื�องจากเปนสถานที่
สำคัญในแอนิเมชันเรื�อง "อิคคิวซัง" นอกจากนี้
ทางอำเภอยังไดรับแผนปายรับรองจากทาง
สมาคมเมื�อเดือนมกราคม 2020 เพื�อเปนหลัก
ฐานวาไดรับการรับรองอีกดวย

สมาคมการทองเที่ยวอำเภอเคียวทานาเบะ
ใหการรับรองของที่มีคุณคาคูควรแกความภาค
ภูมิใจและมีเอกลักษณของเคียวทานาเบะใน
ชื�อ "อิคคิวฮิน (ผลิตภัณฑอิคคิว)" และเหมาะ
แกการซื้อไปเปนของฝาก

ทิวทัศนสีสันสดใสในสี่ฤดู
อำเภอเคียวทานาเบะยังคงมีธรรมชาติที่งดงามเหมือนในอดีต และมีโฉมหนามากมายใหได
ชื�นชมตลอดสี่ฤดู

ฤดูใบไมรวง

วัดโอมิโดคันนอนจิจะมีการประดับไฟที่ให
บรรยากาศเหมือนฝน

ฤดูหนาว

วัดชูองอันอิคคิวจิที่ปกคลุมไปดวยหิมะ

ฤดูใบไมผลิ

ทุงดอกนาโนะฮานะของวัดฟุเก็นจิจะแผกวางราวกับพรมสี
เหลือง และริมแมน้ำโคคุโซดานิก็มีแนวตนซากุระเรียงราย

ฤดูรอน

น้ำตกที่จะปรากฏขึ้นในหุบเขาโคคุ
โซดานินี้จะชวยใหความสดชื�นเย็น
สบายในยามแวะพักผอน

แผนที่จุดแวะพักระหวางการทองเที่ยว

วัดชูองอันอิคคิวจิ

ภูเขาคันนาบิยามะ

บานตระกูลซาวาอิ

วัดโอมิโดคันนอนจิ

ฟุเก็นจิฟุเรไอโนะเอกิ

วัดจุโฮจิิ

ไรชาอิโนะโอกะ

ถนนสำหรับขี่จักรยาน
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「Find　KYOTANABE」！   คาใชจาย
ไกด 1 คน 1,000 เยน/วัน
   สมัครและติดตอสอบถาม
ศูนยขอมูลในสถานีเคียวทานาเบะชิ (โทรศัพท : 
0774-68-2810) (องคกร) สมาคมการทองเที่ยวอำเภอ
ทานาเบะ (ศูนยขอมูลการทองเที่ยวอำเภอเคียวทานา
เบะ) (โทรศัพท : 0774-68-2801)

   สถานที่ใหเชา
ลานจอดรถจักรยานฝงตะวันออกของสถานีชินทานาเบะ 
(ฝงตะวันออกของสถานีชินทานาเบะ รถไฟคินเท็ตสึ)
10-80 คาวาราโชคุเด็น  อำเภอเคียวทานาเบะ
   เวลา
6.00 - 22.00 น. (ไมมีวันหยุด ยกเวนวันที่ 1-3 
มกราคม)
ตองใชบัตรประจำตัว
เชาไดถึง 10.00 น. ของวันถัดไป
เพื�อใหสามารถใชเดินทางกลับบานตอนกลางดึกได
   คาบริการ (ใชชั่วคราว 1 วัน 1 ครั้ง)
จักรยานธรรมดา……………500 เยน
จักรยานไฟฟา…………………700 เยน
   ติดตอสอบถาม
บริษัท นาโคเซอรวิส จำกัด
(โทรศัพท : 0774-63-7878)

วันที่ออก : กุมภาพันธ 2021

วีดีโอประชาสัมพันธสำหรับตางประเทศ

(องคกร) สมาคมการทองเที่ยวอำเภอเคียวทานา
เบะ
(ศูนยขอมูลการทองเที่ยวอำเภอเคียวทานาเบะ)

4-3-3 ทานาเบะจูโอ อำเภอเคียวทานาเบะ จังหวัดเกียวโต
โทรศัพท : 0774-68-2801
วันธรรมดา 9.00 - 12.00 น., 13.00 - 17.00 น.
(http://kyotana.be)

80 ทานาเบะ อำเภอเคียวทานาเบะ จังหวัดเกียวโต
โทรศัพท : 0774-64-1319
วันธรรมดา 8.30 - 17.15 น.

แผนกสงเสริมอุตสาหกรรมอำเภอเคียวทานาเบะ

ศูนยขอมูลในสถานีเคียวทานาเบะชิ
ติดทางเขาฝงตะวันตกของสถานีชินทานาเบะ รถไฟคินเท็ตสึ
โทรศัพท : 0774-68-2810
ไมมีวันหยุด 9.00 - 17.00 น. (ยกเวนชวงวันหยุดปใหม)

จากฝงเกียวโต

■ จากฝงเกียวโต

สถานี
เกียวโต

สถานี
เกียวโต

สถานีชิน
ทานาเบะ

สถานีชิน
ทานาเบะ

สายคินเท็ตสึเกียวโต

สายคินเท็ตสึเกียวโต

ดวยรถไฟดวนประมาณ 25 นาที

ดวยรถไฟดวนประมาณ 25 นาที

สถานี
มัตสึอิยา
มาเตะ

สถานีคิน
เท็ตสึ
นาระ

สถานีคิตะ
ชินจินาระ

สถานีคิตะ
ชินจินาระ

สถานีเคียว
ทานาเบะ

สถานีเคียว
ทานาเบะสถานีเคียว

บาชิ

จากฝงโอซากา

ดวยรถไฟเร็วประาณ 45 นาที

สายJRโทไซ

สายJRโทไซ

สายJRกักเค็นโทชิ

สายJR
กักเค็นโทชิ

ดวยรถไฟเร็ว
ประมาณ 40 นาที

รถบัสเคฮัง "รถบัสไดเร็กตเอ็กซเพรส" 
ประมาณ 30 นาที

จากสนามบินนานาชาติคันไซ
สนามบิน
นานาชาติ
คันไซ

ไฮเวยเคียว
ทานาเบะดวยรถลิมูซีนบัสประมาณ 70 นาที

จากสนามบินอิตามิ (ตัวอยาง)
รถบัส เดิน

ดวยรถบัสตอรถไฟประมาณ 85 นาที

แอปพลิเคชันการทองเที่ยวอำเภอเคียวทานาเบะ

วีดีโอประชาสัมพันธสำหรับตางประเทศที่
อำเภอเคียวทานาเบะจัดทำรวมกับสถานี
โทรทัศนนักศึกษามหาวิทยาลัยโดชิฉะ

ชวยใหคุณทองเที่ยวไดอยางสะดวก
สบาย สามารถดูขอมูลสถานที่ทองเที่ยว
ชื�อดัง
ของอำเภอเคียวทานาเบะและรานอาหาร
ไดจากสมารตโฟนหรือแท็บเลต
นอกจากนี้ยังมีเสนทางตัวอยางสำหรับขี่
จักรยาน และเดินเที่ยวรวมทั้งยังมีฟงกชัน
แสดงแผนที่และนำทางไดอีกดวย หลังเปด

แอปพลิเคชัน โปรด
เลือก "Kokosil  
Kyotanabe"
จาก Kokosil Select 
(หนาจอเลือกพื้นที่)

จังหวัดเกียวโตจังหวัดเกียวโต

อำเภอเคียวทานาเบะอำเภอเคียวทานาเบะ

■

■

■

■

■

■

ทัมบะบาชิ
ทางหลวงหมายเลข1

ไปทางเกียวโต

ทางหลวงหมายเลข 24โอซูมิ
สายคินเท็ตสึ

เกียวโต

ชินทานาเบะ

มิยามากิ

ทานาเบะคิตะ IC

เคียวทานาเบะเคียวทานาเบะทานาเบะนิชิ IC

โดชิฉะมาเอะ

สา
ยย

าว
าต

ะค
ิสึ

ถน
นส

ายห
ลัก

ยาม
าเต

ะ

ทา
งด

วน
เคน

าว
ะ

ไปทางโอซากา
เคียวทานาเบะ PA

มัตสึอิยามาเตะ
เคียวบาชิ

ทางหลวงหมายเลข 307
ฮิราคาตะฮิกาชิ IC

ไปทางโอซากา
ฮิราคาตะกักเค็น  IC โคโดะ

ยามาชิโระโอฮาชิ

สายอิโคมะอิเดะ

คินเท็ตสึมิยาสึ

ยาวาตะ/เคียวทานาเบะ JCT/ICยาวาตะ/เคียวทานาเบะ JCT/IC
โจโย JCT/IC

สถานี
อุเมดะ

สนามบิน
อิตามิ

บริการเพื�อความสะดวกใน
การทองเที่ยว

ไกดทองเที่ยวอาสาสมัคร

อยากรูขอมูลการทองเที่ยวเพิ่ม

ติดตอสอบถาม

จักรยานใหเชา

การเดินทาง
ดว

ยร
ถไ

ฟ
ดว

ยร
ถบ

ัส
ดว

ยเ
คร

ื�อง
บิน

รถบัส

รถบัส

จากฝงนาระ

สาย JR กักเค็นโทชิ

รถไฟใตดินเมืองเกียวโต

JR โทไคโดชินกันเซ็น เกียวโต

ทางดวนเมชิน (เกียวโตมินามิ IC) ทาเคดะ
สายเคฮัง

ถนนไดนิเคฮัง

ไปเกียวโต

คิสึ

ไปทางนาระ
คินเท็ตสึนาระวัดยามาโตะไซไดจิสายคินเท็ตสึนาระ

โอซากานัมบะ

ไปโอซากา

JR มิยามากิ

เคียวทานาเบะมัตสึอิ ICเคียวทานาเบะมัตสึอิ IC
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