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เดือนกุมภาพันธ์ 2017
มีเส้นทางบินตรง ระหว่างกรุงเทพฯ ไปโอกินาว่าแล้ว

สายการบินนานาชาติท่เี ดินทางไปถึงและออกจากโอกินาว่า มีสายการบิน China Airlines,
EVA Air, Asiana Airlines, Korean Air, Jin Air, Hong Kong Airlines, Cathay Paciﬁc,
China Eastern Airlines และ Air China เป็นต้น และมีเส้นทางการบินจากกรุงเทพฯ ผ่าน
ไทเป โซล ฮ่องกง และเซี่ยงไฮ้ รวมถึงเส้นทางการบินผ่านญี่ปุ่น เช่น ANA, Japan Airlines
และการบินไทย นอกจากนี้สายการบิน LCC ที่เชื่อมต่อภายในประเทศ ได้แก่ Jetstar
Airways, Vanilla Air, Peach ก็มีเปิดให้บริการเช่นกัน
ในที่สุด สายการบิน LCC Peach ก็จะเปิดเส้นทางบินตรงระหว่างโอกินาว่า (สนามบิน
นาฮา) กับกรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2017 นี้แล้ว ช่วงเวลาของ
เทีย่ วบินจะแตกต่างกันเล็กน้อยในแต่ละวัน แต่เนือ่ งจากมีเทีย่ วบินไปกลับทุกวันสัปดาห์ละ
7 วัน จึงง่ายต่อการจัดตารางเวลาเดินทาง ลองวางแผนไปเที่ยวโอกินาว่ากันดูสักครั้งไหม
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อากาศและการแต่งกายในโอกินาว่า

INFORMATION

โอกินาว่าเป็นบริเวณเขตร้อนหนึ่งเดียวในญี่ปุ่นและมีภูมิอากาศที่คล้ายคลึงกับประเทศไทย จะมีช่วงที่อุณหภูมิตอนเช้าและ
ตอนกลางคืนแตกต่างกันมาก จึงควรเตรียมเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับช่วงเวลาที่มาท่องเที่ยวด้วย

ประวัติศาสตร์โอกินาว่า

เกาะหลักญี่ป่นุ และโอกินาว่าต่างมีความเป็นมาทางประวัตศิ าสตร์ท่แี ตกต่าง
กัน ที่โอกินาว่ามีการดำารงชีพด้วยการล่าสัตว์จนถึงศตวรรษที่ 10 และหลัง
จากนั้นได้เปลี่ยนไปเป็นสังคมเกษตรกรรม ช่วงศตวรรษที่ 12 มีผู้ชี้นำาที่ชื่อ
อะจิ ได้ทาำ การแก่งแย่งอำานาจทั่วอาณาจักร ในปี 1429 จึงได้มกี ารรวมอำานาจ
และเกิดเป็นอาณาจักรริวกิวขึ้น
ริวกิวได้ส่งเรือไปที่จีน ญี่ปุ่น เกาหลีเหนือ และประเทศแถบเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้เพื่อทำาการค้าระหว่างประเทศอย่างจริงจัง ทำาให้ประสบผลสำาเร็จใน
การพัฒนาสู่การเป็นชาติทางทะเล ช่วงศตวรรษที่ 15 และ 16 ซึ่งเป็นช่วงที่
มีความรุ่งเรืองผ่านทางการค้าขายกับต่างประเทศนั้น ถูกเรียกว่าเป็นยุคแห่ง
การค้าขายซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับยุคแห่งการสำารวจของยุโรป
ในปี 1609 แคว้นซัทสึมะ (จังหวัดคาโกชิมะในปัจจุบัน) ของญี่ปุ่นได้นำากอง
ทหารบุกริวกิว แต่รวิ กิวพ่ายแพ้ทาำ ให้ตอ้ งตกอยู่ภายใต้อาำ นาจของแคว้นซัทสึมะ ภายหลังจากนั้น ถึงแม้รวิ กิวจะตกอยูภ่ ายใต้การควบคุมของแคว้นซัทสึมะ แต่รวิ กิวก็ยงั คงความ
เป็นอาณาจักรเอาไว้และทำาการค้าระหว่างประเทศกับจีน และประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอ่ ไป ทำาให้เกิดวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ซ่งึ เกิดจากการดูดซับและหลอม
รวมวัฒนธรรมทั้งของญี่ปุ่นและจีน
ในปี 1879 อาณาจักรริวกิวถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของญีป่ ่นุ โดยสมบูรณ์เนื่องจากการข่มขู่ทางกองกำาลังทหารของจักรวรรดิญป่ี ่นุ และกลายเป็นจังหวัดโอกินาว่าในปัจจุบนั ด้วย
เหตุนี้เองที่ทำาให้อาณาจักรริวกิวที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 450 ปี ได้ล่มสลายลงโดยสิ้นเชิง
ปี 1941 สงครามโลกครั้งทีส่ องได้เริ่มขึน้ และในปี 1945 ได้เกิดสงครามภาคพืน้ ดินทีใ่ หญ่ทสี่ ุดในญีป่ นุ่ ขึน้ ในโอกินาว่า ส่งผลให้เหยือ่ สงครามถูกคร่าชีวติ ไปเป็นจำานวนมหาศาล
หลังสงคราม โอกินาว่าถูกตัดขาดจากญี่ป่นุ และตกอยู่ภายใต้การปกครองของกองทัพอเมริกา แต่ในปี 1972 ก็ได้มอบกลับคืนให้ญ่ปี ่นุ เช่นเดิม ประวัตศิ าสตร์ท่แี ตกต่างจากเกาะ
หลักญี่ป่นุ เช่นนี้ทาำ ให้เกิดวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ และในปัจจุบนั ยังเป็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวขนาดใหญ่ตวั แทนของญี่ป่นุ ในฐานะสถานที่พกั ตากอากาศเขตร้อนหนึ่งเดียวใน
ญี่ปุ่น มีนักท่องเที่ยวทั้งจากในและต่างประเทศมาเยือนเป็นจำานวนมาก
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Taketomi Island

การติดต่อแลกเปลี่ยนกับโอกินาว่า
ความสัมพันธ์์ ไทย – ริวกิว

การทำาการค้าระหว่างไทยกับโอกินาว่าปรากฏในเอกสารทางประวัติศาสตร์ครั้งแรกช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่15
โอกินาว่า (อาณาจักรริวกิว) ในสมัยนั้น นิยมทำาการค้าข้ามแดนกับเอเชียตะวันออกไปจนถึงเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ และมีบนั ทึกที่หลงเหลืออยูว่ า่ ได้ทาำ กำาไรจากการนำาไม้ฝาง งาช้าง และพริกไทยที่ได้จากประเทศฝัง่ เอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้เช่นประเทศไทย ไปขายต่อให้จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีเหนือ หนึ่งในสิ่งที่แสดงถึงความสัมพันธ์อัน
แน่นแฟ้นกับประเทศไทยได้ชัดเจนที่สุดก็คือเหล้าท้องถิ่นโอกินาว่า “อาวะโมริ” นั่นเอง ปัจจุบันเหล้าอาวะโมริยัง
คงผลิตโดยใช้ข้าวไทยเป็นวัตถุดิบในการหมักเหล้า จึงสามารถกล่าวได้ว่าเหล้าอาวะโมริเป็นเสมือนสายใยที่คง
ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างไทยกับโอกินาว่าเอาไว้
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สิ่งมีชีวิตอันตรายในทะเล
มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากแมงกะพรุนฮาบุขณะเล่นนำ้าทะเลเป็น
จำานวนมาก สามารถป้องกันโดยการว่ายนำา้ ที่ชายหาดที่มกี าร
ติดตั้งตาข่ายแมงกะพรุน และสวมเว็ทสูทหรือเสื้อแขนยาว
เพื่อเผยผิวหนังให้นอ้ ยที่สดุ นอกจากนั้นยังมีส่งิ มีชวี ติ อันตราย
อาศัยอยู่อีกเป็นจำานวนมาก หากได้รับบาดเจ็บควรทำาการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วไปโรงพยาบาล

ไฟฟ้า

เดือน

ข้อควรระวังเมื่อเจอพายุ
เมื่อเครื่องบินยกเลิกเที่ยวบินเนื่องจากพายุ สิ่งสำาคัญคือต้อง
รวบรวมข้อมูลอย่างรวดเร็วและตัดสินใจอย่างถูกต้อง สิ่งแรก
ที่ควรทำาคือตรวจสอบสถานการณ์เที่ยวบินผ่านทางโฮมเพจ
ของสายการบินหรือผ่านทางโทรศัพท์ หากไม่สามารถขึ้น
เครื่องบินได้ก็มีความจำาเป็นต้องจองที่พัก

ข้อมูล Wi-Fi

ปลั๊กไฟและเต้าเสียบของญี่ปุ่นมีลักษณะเหมือนของไทย จึงสามารถเสียบได้โดยไม่ มีจุดบริการฟรี Wi-Fi สำาหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ และมีการ
ต้องใช้หัวแปลงปลั๊กไฟ อย่างไรก็ตาม แรงดันไฟฟ้าของญี่ปุ่นจะตำ่ากว่าไทย คือ 100 แสดงตำาแหน่งสถานที่ของภาคเอกชนที่มีการติดตั้งฟรี Wi-Fi
วัตต์ หากจะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าของไทยอาจจำาเป็นต้องใช้เครื่องแปลงไฟ ลองตรวจสอบ ใน Google Map
แรงดันไฟฟ้าที่รองรับที่เขียนไว้ในคู่มือหรืออุปกรณ์ชาร์จไฟ

ภาษี

Tarama Island

Yonaguni Island

อุณหภูมิสูงสุด

อุณหภูมิ

การแตงกาย

ภาษีมลู ค่าเพิ่มของญี่ปนุ่ คือ 8 % แต่ถา้ หากซื้อของที่รา้ นปลอดภาษี โดยซื้อสินค้าตาม
เงื่อนไข เช่น สินค้าที่ซื้อเป็นสินค้าที่ถูกกำาหนดเอาไว้เช่นเครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า อาหาร
เครื่องสำาอาง หรือซื้อสินค้ามากกว่า 5,000 เยนภายใน 1 วันในร้านค้าเดียวกัน ก็จะ
สามารถยกเว้นภาษีได้

การให้ทิป

ไฮไซ! โบไซเดบิรุ (เว็บพอร์ทลั ข้อมูลป้องกันภัยธรรมชาติโอกินาว่า)
เป็ น เว็ บ ไซต์ เ กี ่ย วกั บ ข้ อ มู ล ภั ย พิ บั ติ ใ นจั ง หวั ด โอกิ น าว่ า
สามารถดูขอ้ มูลการลี้ภยั ทีห่ มู่บา้ น ตำาบล และเมืองต่างๆ เป็น
ผู้รายงาน และประกาศเตือนภัยสภาพอากาศจากสำานักงาน
อุตนุ ยิ มวิทยา นอกจากนั้น หากทำาการลงทะเบียนจะสามารถ
รับข้อมูลข้างต้นผ่านทางอีเมล์หรือช่องทาง SNS ได้

ข้อมูลสถานทูตไทย

ที่ญ่ปี ่นุ ไม่มวี ฒ
ั นธรรมในการให้ทปิ แม้จะได้รบั บริการจากร้านอาหารหรือโรงแรมก็ไม่มี
สถานเอกอัครราชทูตไทย
ความจำาเป็นต้องให้ทปิ แต่ให้พดู แสดงความขอบคุณเหมือนขอบคุณครับ/ค่ะแทน โดย
ที่อยู่ 3-14-6 คามิโอซากิ เขตชินากาวะ โตเกียว 141-0021
พูดว่า “อาริกะโตะ” หากพูดเป็นภาษาท้องถิ่นโอกินาว่าว่า “อิปเป นิเฮ เดบิร”ุ ผู้ได้รบั คำา
เบอร์โทรศัพท์ : 03-5789-2433
ขอบคุณอาจจะดีใจมากขึ้น
http://www.thaiembassy.jp/rte3/

มารยาทในญี่ปุ่น

พฤติกรรมต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ผิดมารยาทในญี่ปุ่น ในระหว่างที่อยู่ที่โอกินาว่าจึงควร
ระมัดระวัง: สูบบุหรี่บนท้องถนน ทิ้งขยะบนท้องถนน คายหมากฝรั่ง เสมหะ นำ้าลายลง
บนท้องถนน นำาเครื่องดื่มหรือของกินเข้าไปในร้านอาหาร จองร้านอาหารเอาไว้แต่
ยกเลิกการจองโดยไม่โทรแจ้ง ไม่เข้าคิวซื้อของแล้วแซงคิว ไม่รกั ษาความสะอาดห้องนำ้า
สาธารณะ ใส่ชุดว่ายนำ้าเดินในสถานที่อื่นที่ไม่ใช่ชายหาด เป็นต้น

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา

ที่อยู่ ชั้น 4 อาคารธนาคารกรุงเทพ 9-16 บล็อกที่ 1 เมืองคุทาโร่ เขตจูโอ
โอซากา 541-0056
เบอร์โทรศัพท์ : 06-6262-9226, 06-6262-9227
http://www.thaiconsulate.jp/th/
OKINAWA GUIDE BOOK
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Shuri-jo site

ปราสาทชูริ ภูมใิ จกับความน่าเกรงขามในฐานะที่ประทับของกษัตริยร์ วิ กิวในอดีต และเป็นศูนย์กลางของการเมือง การทูต และ
วัฒนธรรมของอาณาจักรริวกิว ตัวอาคารหลักของปราสาทชูริ เป็นสิ่งก่อสร้างที่ทาำ ด้วยไม้ท่มี ขี นาดใหญ่ท่สี ดุ ในอาณาจักร
ริวกิว และถูกทาด้วยสีแดงเคลือบที่สดใสเป็นอย่างมาก อีกทั้งภายในปราสาทยังมีการนำาเอาสถาปัตยกรรมสไตล์จนี และญี่ป่นุ
เข้ามา กลายเป็นรูปแบบเฉพาะของริวกิว ในลานกว้างหน้าตัวอาคารหลักที่เรียกว่า “อุนา” มีกระเบื้องสีแดงและสีขาวปูไว้ เป็น
สัญลักษณ์ให้เหล่าข้าราชการมายืนเรียงขณะมีพิธีการ นอกจากนี้ ห้องอ่านหนังสือที่เชื่อมต่อกับห้องโถงพระราชพิธีด้วย
ทางเชื่อม เป็นสถานที่ทำางานบริหารบ้านเมืองประจำาวันของกษัตริย์ และบางครั้งก็ยังใช้รับรองผู้ส่งสารจากจีนและเจ้าหน้าที่
จากซัทสึมะอีกด้วย ซากปราสาทชูริ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในฐานะปราสาทแห่งอาณาจักรริวกิวและกลุ่มมรดก
ทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องเมื่อเดือนธันวาคม ในปี 2000 ประตูชเุ รอิซ่งึ อยู่บริเวณทางเข้าของสวนสาธารณะปราสาทชูริ ประตู
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของปราสาทชูริก็ยังกลายเป็นลายบนธนบัตรใบละ 2,000 เยน อีกด้วย

Shurijo Castle Park : Roukokumon Gate

วิธีเดินทาง นั่งยูอิเรล (yui-rail) โมโนเรลเมืองโอกินาว่า ไปลงสถานีชูริ (Shuri Station) เดินต่อ 15 นาที รถบัสประจำาทาง นั่งรถบัส (สาย7, 8) ลงป้าย “ชูริโจมาเอะ” (Shurijo Mae) เดินอีก 1 นาที ที่อยู่ 1-2 ชูริคินโจโจ
นาฮา จังหวัดโอกินาว่า เบอร์โทรศัพท์ 098-886-2020 ค่าเข้าชม บุคคลทั่วไป/ผู้ใหญ่ 820 เยน, เด็กโต (นักเรียนมัธยมปลาย) 620 เยน, เด็ก (นักเรียนประถมและมัธยมต้น) 310 เยน หมู่คณะ (20 คนขึ้นไป)/ผู้ใหญ่ 660
เยน, เด็กโต (นักเรียนมัธยมปลาย) 490 เยน, เด็ก (นักเรียนประถมและมัธยมต้น) 250 เยน URL http://oki-park.jp/shurijo/en เวลาทำาการ (บริเวณที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ระหว่างเดือนเมษายน ถึง มิถุนายน : 8:00 - 19:30,
ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน : 8:00 - 20:30, ระหว่างเดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน : 8:00 - 19:30, ระหว่างเดือนธันวาคม ถึง มีนาคม 8:00 - 18:30 (บริเวณที่มีค่าใช้จ่าย) ระหว่างเดือนเมษายน ถึง มิถุนายน :
8:30 - 19:00, ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน : 8:30 - 20:00, ระหว่างเดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน : 8:30 - 19:00, ระหว่างเดือนธันวาคม ถึง มีนาคม : 8:30 - 18:00 *สิ้นสุดการจำาหน่ายตั๋วก่อนเวลาปิด 30
นาที วันหยุดทำาการ บริเวณที่มีค่าใช้จ่ายและซุยมุยคังปิดวันพุธแรกของเดือนกรกฎาคมและวันถัดไป

MAP P.27 E1

Nakagusuku-jo site

MAP P.26 B2

Nakijin-jo site

Shurijo Castle Park : Shureimon Gate

MAP P.27 E2

MAP P.26 C1

Katsuren-jo site

Zakimi-jo site

ปราสาทคัทสึเร็น มีโบราณวัตถุถูกค้นพบเป็นจำานวน
มาก ทำาให้ทราบว่ารุ่งเรืองอย่างมากในอดีต สร้างขึ้น
บนเนินเขาชันสูงกว่าระดับน้ำาทะเล 98 เมตร ที่ล้อมรอบ
ด้ ว ยกำ า แพงหิ น และมี ฉ ากหลั ง เป็ น ท้ อ งฟ้า สี ค ราม
ทัศนียภาพ 360 องศาที่ทำาให้รู้สึกสดชื่น บันไดโค้งและ
เนินลาดชัน ถูกสร้างขึ้นเพือ่ ป้องกันข้าศึกในตอนนั้น
ปัจจุบันบันไดที่ทำาจากหินนั้นมีสภาพที่ลื่นมาก ดังนั้น
จึงต้องเดินชมอย่างระมัดระวัง

ประตูหนิ ทรงโค้งที่ถกู จัดวางไว้ท้งั ในกำาแพงชั้นนอกและ
กำาแพงชั้นใน ว่ากันว่าเก่าแก่ที่สุดในบรรดาสิ่งที่มีอยู่ใน
โอกินาว่า กำาแพงปราสาทที่ประกอบด้วยกำาแพงทั้งสอง
และใช้หินปูนริวกิวถูกสร้างขึ้นเป็นฉากกั้น

F
ภายในปราสาทที่ประกอบด้วยกำาแพงทั้งหก กำาแพง
ปราสาทที่ใช้หินปูนริวกิวยังคงเหลือด้วยสภาพเกือบ
สมบูรณ์ กำาแพงทัง้ สามและกำาแพงทิศเหนือด้านใน มีการ
ใช้เทคนิคก่อสร้างด้วยหินขั้นสูง และมีก้อนหินเล็กใหญ่
ถูกดัดแปลงเป็นรูปร่างต่างๆ วางซ้อนกันขึ้นไป ซึ่งเรียก
กันว่ากองหินแห่งมิตรภาพ

Shurijo Castle Park : Mid-Autumn Celebration

Invitation for World Heritage

World Heritage

WORLD
HERITAGE
มรดกโลกของโอกินาว่า

สถานทีท่ ม่ี ชี อ่ื เสียงและโบราณสถาน 9 แห่งในโอกินาว่าได้รบั การ
ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของยูเนสโก ได้แก่
1 ปราสาทชูริที่ซึ่งกษัตริย์ในสมัยราชวงศ์ริวกิวเคยประทับ
2 ซากปราสาทนาคะกุซคุ ทุ ่ถี กู ต่อเติมเสริมความแข็งแรงเพื่อสกัดกั้นปราสาท
คัทสึเร็น
3 ซากปราสาทนากิจินที่เคยปกครองทางตอนเหนือของเกาะหลักโอกินาว่า
ก่อนการจัดตั้งราชวงศ์ริวกิว
4 ซากปราสาทคั ท สึ เ ร็ น ซึ ่ง ว่ า กั น ว่ า เป็ น ปราสาทที ่ไ ม่ ส ามารถโจมตี ห รื อ
โค่นล้มได้ เนื่องจากมีหน้าผาที่ตั้งชันซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติ
5 ซากปราสาทซากิมิที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการสกัดกั้นปราสาท
นากิจินซากปราสาทซากิิมิที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการสกัดกั้น
ปราสาทนากิจิน
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วิธีเดินทาง จากสนามบินนาฮา ใช้เวลาประมาณ 50 นาทีโดย
รถยนต์/จากเส้นทางรถยนต์โอกินาว่า “คิตะนาคะกุซคุ Iุ C” ใช้เวลา
ประมาณ 15 นาที ที่อยู่ 503 โอโจ คิตะนาคะกุซุคุซน นาคะกะมิ
จังหวัดโอกินาว่า เบอร์โทรศัพท์ 098-935-5719 (สมาคมร่วม
มือดูแลซากปราสาทนาคะกุซุคุ) ค่าเข้าชม บุคคลทั่วไป/ผู้ใหญ่
400 เยน, นักเรียนมัธยมต้นและมัธยมปลาย 300 เยน, นักเรียน
ประถม 200 เยน หมู่คณะ (20คนขึ้นไป)/ผู้ใหญ่ 300 เยน, นักเรียน
มัธยมต้นและมัธยมปลาย 200 เยน,นักเรียนประถม 100 เยน URL
http://www.nakagusuku-jo.jp/en เวลาทำาการ ระหว่างเดือน
พฤษภาคมถึงกันยายน 8:30-18:00, ระหว่างเดือนตุลาคมถึง
เมษายน 8:30-17:00 วันหยุดทำาการ ไม่มีวันหยุดตลอดปี

ปราสาทแห่งความภูมใิ จในขนาดที่ทดั เทียมกับปราสาท
ชูริ กำาแพงปราสาทมีกอ้ นหินปูนริวกิววางซ้อนกันขึ้นไป
วาดเป็นเส้นโค้งที่สวยงามตามภูมิประเทศ ความยาว
ทั้งหมดยาวถึง 1,500 เมตร
วิธีเดินทาง จากสนามบินนาฮา ใช้เวลาประมาณ 100 นาทีโดย
รถยนต์/จากเส้นทางรถยนต์ โอกินาว่า “เคียวดะIC” ใช้เวลา
ประมาณ 60 นาที รถบัสประจำาทาง นั่งรถบัส (สาย65, 66) ลง
ป้าย “นากิจินโจอะโตะอิริงุจิ” เดินต่ออีก 15 นาที ที่อยู่ 5101
อาสะอิมะโดะมะริ นากิจินซน คุนิงามิ จังหวัดโอกินาว่า เบอร์
โทรศัพท์ 0980-56-4400 ค่าเข้าชม บุคคลทั่วไป/ผู้ใหญ่ 400
เยน, นักเรียนมัธยมปลาย, ประถมและมัธยมต้น 300 เยน, ต่ำากว่า
นักเรียนประถมไม่เสียค่าใช้จา่ ย หมู่คณะ (10คนขึ้นไป)/ผู้ใหญ่ 320
เยน, นักเรียนมัธยมปลาย, ประถมและมัธยมต้น 240 เยน, ต่ำากว่า
นักเรียนประถมไม่เสียค่าใช้จ่าย URL http://nakijinjo.jp/english/index.html เวลาทำาการ 8:00 - 18:00 (เวลาสุดท้ายที่เปิด
ให้เข้าชม คือ 17:30) วันหยุดทำาการ ไม่มีวันหยุดตลอดปี
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Welcome to Ryukyu Kingdom - World Heritage Sites in Okinawa

ซากปราสาทนากิจนิ
ซากปราสาทซากิมิ

Tamaudun

วิธเี ดินทาง จากสนามบินนาฮา ใช้เวลาประมาณ 90 นาที โดย
รถยนต์/จากเส้นทางรถยนต์โอกินาว่า “โอกินาว่าคิตะIC” ใช้เวลา
ประมาณ 20 นาที รถบัสประจำาทาง นั่งรถบัส (สาย 52 โยะคัทสึ
เซ็น) ลงป้าย “คัทสึเร็นโจอะโตะมาเอะ” ที่อยู่ 3908 คัทสึเร็นฮะเอะ
บารุ อุรมุ ะ จังหวัดโอกินาว่า เบอร์โทรศัพท์ 098-978-7373 (จุด
พักคัทสึเร็นโจอะโตะ) ค่าเข้าชม ไม่มคี า่ ใช้จา่ ย URL http://katsurenjo.jp/en/
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Shikinaen

วิธีเดินทาง จากสนามบินนาฮา ใช้เวลาประมาณ 70 นาที โดย
รถยนต์/จากเส้นทางรถยนต์โอกินาว่า “โอกินาว่าคิตะIC” ใช้เวลา
ประมาณ 30 นาที รถบัสประจำาทาง นั่งรถบัส (สาย 29) ลงป้าย
“ซากิม”ิ เดินต่ออีก 20 นาที ทีอ่ ยู่ 708-6 ซากิมิ โยะมิทนั ซน นาคะกะมิ
จังหวัดโอกินาว่า เบอร์โทรศัพท์ 098-958-3141 (หอเก็บเอกสาร
ประวัตศิ าสตร์และความเชือ่ แห่งโยะมิทนั ซน) ค่าเข้าชม ไม่มคี า่ ใช้จา่ ย
URL http://www.vill.yomitan.okinawa.jp.e.iq.hp.transer.
com/sections/culture/post-894.html
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Sefa-utaki
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Sonohyan-utaki
Ishimon

ปราสาทคัทสึเร็น

ปราสาทชูริ

Shuri-jo site

ประตูหินโซะโนะฮันอุทะกิ

Sonohyan-utaki Ishimon

ซากปราสาทนาคะกุซคุ ุ

ทามะอุดุน

Tamaudun

เซฟา อุทากิ
สวนชิกินะ

Shikinaen

นอกจากปราสาททั้ง 5 แล้ว ยังมีโบราณวัตถุทั้ง 4 ได้แก่
1 ทามะอุดุน ซึ่งเป็นหลุมฝังพระศพของกษัตริย์ริวกิว อีกด้วย
2 สวนชิกนิ ะซึ่งเป็นสถานที่ตากอากาศที่ใหญ่ที่สุดของกษัตริย์ริวกิว
3 เซฟา อุทากิซึ่งได้รับการเคารพในฐานะสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิท์ ี่สุดตั้งแต่สมัย
ราชวงศ์ริวกิว
4 ประตูหินโซะโนะฮันอุทะกิที่อยู่ในสวนสาธารณะปราสาทชูริ

หากเดินจากปราสาทชูริ 5 นาที ก็จะมองเห็นทามะอุดุน
ซึ่งเป็นสถานที่ฝงั พระศพของราชตระกูลโชชิท่สี องทามะ
อุดุนถูกสร้างขึ้นโดยกษัตริย์โชชิน เมื่อปี 1501 สร้าง
ด้ ว ยหิ น ขนาดใหญ่ แ ละว่ า กั น ว่ า ถู ก สร้ า งเลี ย นแบบ
ปราสาทชูริ นอกจากนี้ห้องสุสานยังถูกแบ่งออกเป็น 3
ส่วนเรียงจากด้านตะวันออกมาตะวันตก รอบๆ ล้อม
รอบด้วยกำาแพงหินสูง ทามะอุดุนเป็นสถานที่ที่ได้รับ
เลือกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและเป็นสถานที่ท่อง
เที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่สำาคัญของโอกินาว่า

เป็นสถานที่ตากอากาศที่ใหญ่ที่สุดของราชวงศ์ริวกิว
ซึ่งอยู่ทางใต้ของปราสาทชูริ ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่
18 เป็นสถานที่ที่ใช้รับรองผู้ส่งสารจากราชสำานักจีน
และใช้พักผ่อนหย่อนใจของราชวงศ์ ที่นี่ยังมีพระราช
สำ า นั ก ซึ ่ง เป็ น สิ ่ง ก่ อ สร้ า งจากไม้ ที ่ทำ า ให้ สั ม ผั ส ได้ ถึ ง
วัฒนธรรมในขณะนั้น และซาบซึ้งไปกับสิ่งก่อสร้างที่
สืบทอดกันมาของโอกินาว่า นอกจากนี้ยังสามารถชม
สะพานทรงโค้งรูปแบบจีนที่พาดผ่านเกาะในบ่อน้ำา,
สถาปัตยกรรมทีผ่ สมผสานระหว่างจีนกับริวกิว, การจัด
วิธีเดินทาง นั่งยูอิเรล (yui-rail) โมโนเรลเมืองโอกินาว่า ไปลง สวนตามรูปแบบที่ถกู ประยุกต์เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
สถานีชูริ (Shuri Station) เดินต่อ 15 นาที ที่อยู่ 1-3 ชูริคินโจ ของริวกิวได้อีกด้วย

นาฮา จั ง หวั ด โอกิ น าว่ า เบอร์ โ ทรศั พ ท์ 098-885-2861
(สำานักงานจัดการดูแลทามะอุดุน) ค่าเข้าชม บุคคลทั่วไป/ผู้ใหญ่
300 เยน, เด็ก(ต่ำากว่ามัธยมต้น) 150 เยน,หมู่คณะ (20 คนขึ้นไป)/
ผู้ใหญ่ 240 เยน, เด็ก (ต่ำากว่ามัธยมต้น) 120 เยน URL http://
www.city.naha.okinawa.jp/kakuka/kyouikubunkazai/
bunkazai/ เวลาทำาการ 9:00-18:00 (สิ้นสุดเวลาเข้าชม 17:30)
วันหยุดทำาการ ไม่มีวันหยุดตลอดปี

วิธีเดินทาง จากสนามบินนาฮา ใช้เวลาประมาณ 30 นาที โดย
รถยนต์ รถบัสประจำาทาง นั่งรถบัส (สาย2, 3, 4, 5,14) ลงป้าย
“ชิกินะเอ็นมาเอะ” ที่อยู่ 4217 มะจิ นาฮา จังหวัดโอกินาว่า เบอร์
โทรศัพท์ 098-855-5936 (สำานักงานจัดการดูแลสวนชิกินะ) ค่า
เข้าชม บุคคลทั่วไป/ผู้ใหญ่ 400 เยน,ต่ำากว่านักเรียนมัธยมต้น
200 เยน, หมู่คณะ (20คนขึ้นไป)/ผู้ใหญ่ 320 เยน, ต่ำากว่านักเรียน
มัธยมต้น 160 เยน URL http://www.city.naha.okinawa.jp/
kakuka/kyouikubunkazai/bunkazai/shikinaen.html เวลา
ทำาการ ระหว่างเดือนเมษายนถึงกันยายน 9:00-18:00, ระหว่าง
เดือนตุลาคมถึงมีนาคม 9:00-17:30 (สิ้นสุดเวลาเข้าชม:ก่อนสวน
ปิด 30 นาที) วันหยุดทำาการ ทุกวันพุธ (หากตรงกับวันหยุดหรือ
วันที่ 23 มิถุนายน จะหยุดในวันถัดไป)

สถานที่ศกั ดิ์สทิ ธิ์สงู สุดของราชอาณาจักรริวกิว ว่ากัน
ว่าเทพเจ้าจะอาศัยอยู่ตามต้นไม้หนาแน่นและภูผาหิน
ตระหง่าน และเป็นสถานที่ต้องห้ามสำาหรับผู้ชาย จึง
ทำาให้เหล่าภิกษุณีมากมายจากปราสาทชูริเดินทางมา
สักการะบูชา นอกจากนี้ยงั เป็นสถานทีบ่ วงสรวงสำาคัญ
ซึ่งเหล่ากษัตริย์ใช้เพื่อบูชาขอให้บา้ นเมืองอุดมสมบูรณ์
และประสบกับความรุ่งเรือง ปัจจุบันเซฟาอุทากิยังคง
เป็นสถานที่บูชาสำาคัญสำาหรับคนโอกินาว่า
วิธีเดินทาง จากสนามบินนาฮา ใช้เวลาประมาณ60นาทีโดย
รถยนต์ รถบัสประจำาทาง นั่งรถบัสโทโย (สาย 38 ชิกิยะเซ็น) ลง
ป้าย “เซฟาอุทากิมาเอะ” เดินต่ออีก 10 นาที ทีอ่ ยู่ 270-1 คุเดะเคน
จิเน็น เมืองนันโจ เบอร์ โทรศัพท์ 098-949-1899 ค่าเข้าชม
ผู้ใหญ่ (ตั้งแต่นักเรียนมัธยมปลายขึ้นไป) 300 เยน, เด็ก(นักเรียน
ประถมและมัธยมต้น)150เยน, หมู่คณะ (20 คน ขึ้นไป)/ผู้ใหญ่ 200
เยน *สิ้นสุดเวลาจำาหน่ายตั๋ว 45 นาทีก่อนปิดทำาการ *เนื่องจาก
ตั๋วเข้าชมมีจาำ หน่ายที่ “อาคารผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่นเมืองนันโจ” (539
อาสะคุเดะเคน จิเน็น เมืองนันโจ) จึงควรแวะชมอาคารผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นเมืองนันโจด้วย URL http://okinawa-nanjo.jp/sefa/
en/ เวลาทำาการ ระหว่างเดือนมีนาคมถึงตุลาคม 9:00-18:00
*ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ 9:00-17:30 *สิ้นสุด
เวลาเข้าชม คือ 30 นาทีก่อนปิดทำาการ วันหยุดทำาการ 1-3
พฤษภาคม ตามปฏิทนิ จันทรคติ 1-3 ตุลาคม ตามปฏิทนิ จันทรคติ
*ครั้งต่อปี

ประตูหินโซะโนะฮันอุทะกิ ถูกสร้างขึ้นในปี 1519 และเป็น
สถานที่บชู าเทพเจ้าเมื่อกษัตริยเ์ สด็จออกจากปราสาท
ชูริ ไปแต่ละพืน้ ที่ซึ่งจะอธิษฐานให้ปลอดภัยระหว่างการ
เดินทาง อีกทั้งยังว่ากันว่า ก่อนเดินทางแสวงบุญในดิน
แดนอันศักดิ์สิทธิ์ และก่อนการรับตำาแหน่งของคิโคเอะ
โอกิมิ หญิงที่สื่อสารกับเทพเจ้าซึ่งมียศสูงสุดในราช
สำานักริวกิว ได้เคยมาสวดขอพรที่นี่อีกด้วย
วิธีเดินทาง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เหมือนกับปราสาทชูริ

Comment
มรดกทางวัฒนธรรมของชาวโอกินาว่า
มีประวัตคิ วามเป็นมาที่นา่ สนใจทุกสถาน
ที่เลยเนอะ
เหมื อ นได้ นั ่ง ไทม์ แ มนชี น ย้ อ นไปศึ ก ษา
วัฒนธรรมและเห็นภาพของชาวริวกิวใน
อดีต
หมายเหตุ : คนไทยที่ไปเที่ยวโอกินาว่า
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อาหารโอกินาว่า ลักษณะเด่นของอาหารโอกินาว่าคือ “วัฒนธรรมชัมปุร”ู (มีความหมายว่า ผสมรวมกัน ในภาษาอินโดนีเซีย) การทำาการค้าระหว่างประเทศกับญีป่ นุ่
จีน และประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาตลอดตั้งแต่สมัยราชวงศ์รวิ กิว ส่งผลให้อาหารจากหลากหลายพื้นที่มารวมกันที่น่แี ละหลอมรวมเกิดเป็นวัฒนธรรม
ด้านอาหารที่มีเอกลักษณ์ คนโอกินาว่าเรียกอาหารว่า “นุจิกุซุอิ” แปลว่า ยาชีวิตเพราะมีแนวคิดที่ฝังรากลึกว่า อาหารที่มีประโยชน์ ก็คือยาสำาหรับมนุษย์นั่นเอง
เนื่องจากช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 โอกินาว่าตกอยู่ภายใต้การปกครองของอเมริกา จึงมีวัฒนธรรมอาหารตะวันตก เช่น สเต็กหรือแฮมเบอร์เกอร์แพร่หลายด้วย
เช่นกัน ทั้งยังมีเมนูที่ผสมผสานอาหารตะวันตกกับวิธีการทำาอาหารซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของโอกินาว่าเข้าไปอย่างเช่น ทาโก้ ไรซ์ อีกด้วย
อาหารประเภทเนื้อสัตว์

โอกินาว่าจะแตกต่างจากเกาะหลักญี่ปุ่นตรงที่มีวัฒนธรรมอาหารประเภทเนื้อสัตว์ เนื่องจากในสมัยราชวงศ์ริวกิวต้องเลี้ยงต้อนรับผู้ส่งสารของจักรพรรดิจีน จึง
ทำาให้เกิดการคิดค้นอาหารที่ทำาจากเนื้อหมูซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในอาหารจีน และเนื่องจากมีการส่งเสริมการทำาฟาร์มหมูทั่วอาณาจักรจึงทำาให้วัฒนธรรมการกิน
เนื้อหมูไม่เพียงแต่แพร่หลายในกลุ่มราชวงศ์และกลุ่มชนชั้นสูงเท่านั้น แต่ยงั แพร่หลายออกไปในหมู่ประชาชนทั่วไปด้วย แพะป่าก็เป็นอาหารที่มปี ระโยชน์สงู และมีการนำา
มาใช้ทำาอาหารตั้งแต่โบราณ ในปัจจุบันก็ยังคงมีวัฒนธรรมเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมพิธีหรืองานเลี้ยงด้วยซุปฮีจา (ซุปแพะป่า) ที่นำาแพะป่าทั้งตัวมาปรุงอาหาร และยัง
มีอาหารประจำาท้องถิ่นที่ใช้เนื้อวัวได้แก่ ซุปเนื้อวัว ส่วนสเต็กนั้นได้แพร่หลายในหมู่ประชาชนช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ก่อนจะแพร่หลายในเกาะหลักญี่ปุ่น

เนื้อหมู

เนื้อไก่
ในปัจจุบนั เนื้อไก่กเ็ ป็นที่นยิ มทานกันในโอกินาว่า เมื่อมีพิธหี รืองานกิจกรรมก็มกั
จะมีอาหารประเภทเนื้อไก่เสิร์ฟเสมอ หนึ่งในนั้นคือไก่ทอดคาราอาเกะหรือไก่อบ
ซึ่งเป็นเมนูยอดนิยมของทุกคนไม่วา่ จะเด็กหรือผู้ใหญ่ สาเหตุหลักที่เนื้อไก่เริ่มเป็น
ที่นยิ มทานกันในโอกินาว่าก็เพราะอิทธิพลจากการตกอยู่ภายใต้การปกครองของ
อเมริกาในช่วงหลังสงคราม ในขณะนั้นที่อเมริกามีการเพาะพันธุ์ ไก่กระทงซึ่งเป็น
ไก่ชนิดที่เพาะพันธุ์ ได้ปริมาณมาก นอกจากนั้น โอกินาว่าในสมัยนั้นยังมีผู้คน
อพยพไปอาศัยอยู่ที่ทวีปอเมริกาใต้เป็นจำานวนมาก และได้นำาสูตรไก่อบซึ่งเป็น
อาหารประจำาท้องถิ่นของที่นั่นกลับมา ปรากฏว่าได้รับการตอบรับที่ดีจนมีร้าน
ขายไก่อบเปิดทั่วจังหวัดส่งผลให้ได้รบั ความนิยมสูงมากขึ้นอีก ในปัจจุบนั อาหาร
ญี่ปุ่นอย่างไก่ย่างยากิโทริก็เป็นที่นิยมในโอกินาว่าเช่นกัน ทำาให้มีร้านอาหารที่
สามารถเลือกทานได้ในราคาย่อมเยาเพิ่มมากขึ้น

ไก่ย่างยากิโทริ

เนือ้ แพะป่าเรียกกันว่า “ฮีจากุซอุ ”ิ หมายถึง ยาแพะป่า เพราะเป็นวัตถุดบิ ทีช่ ว่ ยชูกาำ ลัง
และเป็นที่นยิ มกันมาแต่โบราณ ปัจจุบนั ได้มกี ารพัฒนาวิธกี ารรับประทานเพื่อช่วย
ดับกลิ่นคาวของเนื้อแพะ ทำาให้ ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางขึ้นทั้งในกลุ่มผู้
หญิงและวัยรุน่ ทัง้ ยังมีรา้ นทีจ่ าำ หน่ายอาหารเมนูเนือ้ แพะป่าโดยเฉพาะอยูห่ ลายร้าน

ซุปเนื้อแพะป่า (ซุปฮีจา)
นำาเนื้อติดกระดูกหั่นท่อนและเครื่องในใส่ในหม้อ
ขนาดใหญ่แล้วต้มโดยใช้เวลานาน เมื่อเนื้ออ่อน
แล้วใส่ผักโยโมกิและขิงเป็นเครื่องเทศ จากนั้นก็
ปรุงรสด้วยเกลือ บางท้องถิ่นในเกาะรอบนอกจะ
ใช้มิโสะปรุงรสแทนเกลือ

ไก่ยา่ งทั้งตัวที่นยิ มทานกันในโอกินาว่านั้น
จะปรุงด้วยรสสไตล์อเมริกาใต้ โดยนำา
กระเทียมใส่เข้าไปในตัวไก่แล้วราดซอส
สมุนไพรให้ซมึ ชุม่ เข้าไปในเนื้อไก่ จากนั้น
อบด้วยเครื่องอบแบบเฉพาะ

เนื้อวัว

ทำาจากเนื้อหมูสามชั้นนำาไปแช่เหล้าอาวะโมริ ซอสโชยุ และนำ้าตาล แล้วตุนเป็นระยะ เมนูสเต็กทีแ่ พร่หลายหลังปี 1950 ด้วยอิทธิพลวัฒนธรรมอาหารของอเมริกา
เวลานาน รสชาติเข้มข้น ออกเค็มๆ หวานๆ ส่วนเนื้อหมูจะนิ่มจนสามารถใช้ตะเกียบ นั้น ปัจจุบันได้กลายเป็นหนึ่งในอาหารซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของโอกินาว่า การทำา
หั่นได้ ในอดีตเป็นอาหารในราชสำานักของราชวงศ์ริวกิว
ปศุสัตว์ก็เป็นที่นิยมในโอกินาว่าจนเกิดแบรนด์เนือ้ วัวอย่างเนื้อวัวอิชิกากิหรือ

เนื้อวัวโมโตบุ และได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทั้งในและต่างประเทศ

เป็นอาหารที่ทำาจากส่วนเท้าของหมู นำา
ไปเคี่ยว ใส่ในโอเด้ง หรือใส่ในโอกินาว่า
โซบะ เมนูตม้ ที่นยิ มมากที่สดุ คือ เท้าหมูท่ี
ต้มจนนิ่มเคี่ยวกับซุปปลาโอแห้ง ปรุงรส
ด้วยนำ้าตาลและซอสโชยุ
8
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เป็นอาหารที่ทาำ จากหูหมู โดยนำาหูหมูท่ตี ม้
หรือนึ่งแล้ว มาหั่นเป็นเส้น แล้วคลุกกับ
ของดอง ซอสพอนสึ หรือมิโสะถั่วลิสง แล้ว
รับประทาน เมนูนี้มีความโดนเด่นตรงที่
เวลาเคี้ยวจะมีความกรุบกรอบอร่อย

โกย่าเป็นผักที่อดุ มไปด้วยวิตามินจนได้รบั
การขนานนามว่าเป็นราชาของผักฤดูรอ้ น
ในการทำ า โกย่ า ชั ม ปุ รู บางครั ้ง อาจใช้
พอร์คลันเชียนมีทหรือแฮมกระป๋อง ซึ่ง
เป็นวัตถุดบิ หลักของอาหารโอกินาว่าแทน
เนื้อหมูด้วย

นอกจากจะทานแบบดิบๆ โดยราดนำ้าส้ม
สายชู ท านแล้ ว ยั ง สามารถนำ า ไปทำ า
เทมปุระหรือซุปใสทานได้ นำ้าเหนียวๆ บน
ผิวสาหร่ายมีสารที่เรียกว่า ฟูคอยแดน ซึ่ง
กำาลังได้รับความสนใจอย่างมากเพราะมี
ประโยชน์ต่อสุขภาพ

อาหารที่ทาำ จากกุ้งหรือปูกเ็ ป็นที่นยิ มอย่างมากในโอกินาว่าเช่นกัน เป็นเมนูทาำ ทาน
ที่บ้านมาแต่โบราณ นักท่องเที่ยวสามารถมาลิ้มลองกุ้งและปูของโอกินาว่าโดย
เฉพาะซึ่งเป็นพันธุ์ที่หาได้ยากในเกาะหลักญี่ปุ่น เช่น กุ้งลายเสือที่มีปริมาณการ
เพาะพันธุ์สงู เป็นอันดับหนึ่งของญี่ป่นุ หรือปูมะพร้าวที่มขี นาดใหญ่ทส่ี ดุ ในบรรดา
สัตว์ประเภทกุ้งและปู

กุ้ง
กุ้งลายเสือมีแหล่งเพาะพันธุ์ขนาดใหญ่หลาย
แห่งในโอกินาว่า เช่น เกาะคุเมะ จึงสามารถ
เอร็ ด อร่ อ ยกั บ อาหารทะเลสดใหม่ ไ ด้ ต ลอด
กุง้ ล็อบสเตอร์ท่ถี อื เป็นอาหารชั้นสูงนั้น นอกจาก
จะทานเป็นซาชิมแิ ล้วยังนิยมย่างบนเทปปันยากิ
ด้วยเช่นกัน

ผักฤดูรอ้ นที่ถอื เป็นสัญลักษณ์ของโอกินาว่า
เทียบเคียงกับโกย่า ที่เกาะหลักญี่ปุ่นจะ
เรียกว่า เฮจิมะ มีเมนูที่ได้รับความนิยม
ที่สุดชื่อ นาเบรานบุชี ซึ่งนำาผักนาเบรา
ไปต้มกับเนื้อหมูและเต้าหู้ในมิโสะ

ที่โอกินาว่ามีร้านสเต็กเฮ้าส์สไตล์อเมริกัน
จำานวนมากที่สามารถทานเนื้อวัวคุณภาพ
ดีได้ในราคาถูก โดยเชฟจะย่างเนื้อบน
กระทะเทปปันต่อหน้าลูกค้า บางร้านก็มี
โชว์ควงอุปกรณ์ทำาอาหารไปด้วย

สาหร่ายโมสุกุ

SEAFOOD อาหารทะเล

นาเบรา

สเต็ก

เป็นอาหารที่มีสาหร่ายคอมบุและเนื้อหมู
เป็ น หลั ก นำ า ไปผั ด กั บ คอนยั ค คุ ห รื อ
คามาโบโกะแล้วปรุงรสด้วยเกลือหรือซอส
โชยุ เป็นอาหารในงานเลี้ยงฉลองที่ขาด
ไม่ได้ และเป็นอาหารทำาทานในบ้านที่
คุ้นเคยกันมาแต่โบราณ

ที่ได้รับความนิยมอย่างหนึ่งของโอกินาว่า

นำาเครื่องในและเนื้อหน้าแข้งวัวมาต้มรวม
กับผักและปรุงรสด้วยมิโสะเป็นซุปเนื้อวัว
ที่นิยมทานกันแม้ว่าช่วงก่อนสงครามโลก
ครั้งที่ 2 เนื้อวัวจะเป็นอาหารซึ่งไม่เป็นที่
คุน้ เคยเท่าใดนักในโอกินาว่าเมื่อเทียบกับ
เนื้อหมู

มิมิกา

สาหร่ายพวงองุ่น

VEGETABLE

ซุปเนื้อวัว

อาชิเทบิจิ

คูบุอิริจี

ความรูส้ กึ ของเม็ดสาหร่ายที่แตกเปาะแปะ
เวลาเคี้ยวในปากเป็นลักษณะเด่นของ
อาหารประเภทผัก
สาหร่ายชนิดนี้ บางคนเรียกว่า กรีนคาเวียร์
อาหารโอกินาว่าใช้พืชผักที่อุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีนเป็นหลัก มีผักที่มีลักษณะ โดยปกติ แ ล้ ว จะจิ ้ม ซอสโชยุ ท านสดๆ
เฉพาะและไม่เป็นทีค่ นุ้ เคยในเกาะหลักญีป่ นุ่ เป็นจำานวนมาก เช่น โกย่า ฟ�จบิ า อึนจะนะ เหมือนทานซาชิมิ หรือจะราดนำ้าสลัดหรือ
ฮันดะมะ มีอาหารประเภทชัมปุรทู ่นี าำ ผักเหล่านี้ไปผัดกับเต้าหู้หรือหมู ซึ่งเป็นอาหาร นำ้าส้มสายชูทานก็ได้เช่นกัน

โกย่าชัมปุรู
ระฟุเต

ซุปอาสะ

ไก่ย่างทั้งตัว

ซาชิมิแพะป่า

นำาเนื้อส่วนน่อง ไหล่ และเนื้อสีข้างติดหนัง
ของแพะป่ามาจิ้มในซอสโชยุแช่ขิงทานดิบๆ
แบบซาชิมิ นอกจากนี้ ลูกอัณฑะแพะหั่นบาง
ยังจัดเป็นอาหารเลิศรสที่นิยมทานและเป็น
ของหายากอีกด้วย

ที่โอกินาว่านิยมเพาะสาหร่ายทะเลอย่างโมสุกุหรืออาซา รับประทานกันในหมู่
ประชาชนทั่วไปมาตั้งแต่โบราณ ส่วนสาหร่ายคอมบุนาำ เข้ามาฮอกไกโดในช่วงหลัง
ศตวรรษที่ 17 ที่มีการค้าขายกัน และแม้ว่าจะไม่มีการปลูกสาหร่ายคอมบุที่
โอกินาว่า แต่กลับมีปริมาณการบริโภคสูงและมีในอาหารประจำาท้องถิน่ จำานวนมาก

ซุปใสรสชาติอ่อนๆ ปรุงรสด้วยซอสโชยุ
อาหารที่นำาน่องไก่หรือเครื่องในไก่ที่หั่น
และเกลือ มีวัตถุดิบเป็นสาหร่ายอาโอสะ
เป็นขนาดพอดีคำามาเสียบไม้ไผ่แล้วย่าง
(อาสะ) สีเขียวที่ข้นึ ตามโขดหิน หรือจะใส่
ด้วยเตาถ่าน ปัจจุบันมีร้านอาหารที่เรียก
เต้าหู้ ทำาเป็นซุปมิโสะก็นิยมเช่นกัน
กันว่า “เซนเบโระ” หรือร้านที่สามารถทาน
ไก่ยา่ งยากิโทริสองสามไม้และเหล้าได้ใน
ราคา 1,000 เยนเพิ่มมากขึ้น

เมนูเนื้อแพะป่า

อาหารโอกินาว่าสามารถนำาทุกส่วนของหมูมาประกอบอาหารได้ จนมีคาำ กล่าวว่า
“นอกเหนือจากเล็บและเสียงร้อง ทุกส่วนของหมูทานได้หมด” มีการนำาเนื้อหมูสด
ขาหมู หัวหมู หู และเครื่องใน ไปจนถึงเลือดมาดัดแปลงเป็นอาหารที่มีความหลาก
หลาย ทำาให้ผู้คนสามารถเอร็ดอร่อยไปกับรสชาติที่แตกต่างกันมากมาย

SEAWEED เมนูจากสาหร่ายทะเลและสาหร่ายคอมบุ

นินจินชิริชิรี

เป็ น อาหารที ่นำ า แครอทสไลซ์ เ ป็ น เส้ น
บางๆ มาผัดกับไข่หรือ Corned beef
(เนื้อบดหมักเกลือ) ถือเป็นเมนูท่ขี าดไม่ได้
ในข้าวกล่องเบนโตะ เป็นที่ชื่นชอบอย่าง
กว้างขวางตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้ใหญ่ มี
วางขายอยู่ทั่วไปตามซุปเปอร์มาร์เก็ต

ปูม้า
ปูมา้ ที่โอกินาว่าจะหมายถึงปูมา้ โนโคกิรทิ ่ี
อาศัยอยู่ตามป่าชายเลนโดยส่วนใหญ่
เป็ น อาหารเลิ ศ รสที ่ข ายกั น ในราคาสู ง
นิยมนำาไปต้มหรือทานเป็นนำ้าซุป
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FISH

อาหารประเภทปลา

SWEET

ของหวาน

CULTURE

เกาะโอกินาว่าซึ่งถูกล้อมรอบด้วยทะเลทั้ง 4 ทิศนั้น มีการจับปลาชนิดพิเศษที่มี มีทั้งขนมท้องถิ่นที่ใช้แป้งสาลีเป็นวัตถุดิบหลักแล้วนำาไปปิ้งอย่าง จินสุโค และ
เฉพาะในเขตร้อนซึ่งหาไม่ได้ในเกาะหลักญี่ปุ่นอยู่มากมาย ผู้คนจึงสามารถอร่อย ทันนะฟะคุลู ส่วนขนมหวานรสชาติเข้มข้นสไตล์อเมริกันก็แพร่หลายเช่นกัน
ไปกับเมนูปลาหลากหลายชนิด จะกินเป็นเมนูแบบทอด ย่างเนย หรือนึ่งแบบ ปัจจุบันมีการคิดค้นขนมหวานจากผลไม้โอกินาว่าสดใหม่มากมาย
มาสุ (นึ่งเกลือ) ก็ ได้ตามใจชอบ

มากุโระ
โอกินาว่ามีปริมาณการจับปลามากุโระสูง
เป็นอันดับต้นๆ ของญี่ปุ่น โดยมีมากุโระ
ชนิดหลักๆ 4 ชนิด ซึ่งมีฤดูกาลจับปลา
แตกต่างกัน จึงสามารถลิ้มรสปลามากุโระ
สดใหม่ได้ตลอดทั้งปี

วัฒนธรรมริวกิว

ไอศกรีม

วัฒนธรรมที่ถกู พัฒนาในสมัยอาณาจักรริวกิวยังได้รบั การสืบต่อมาจนถึงปัจจุบนั
เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายที่เรียกว่า “ซันชิน” ซึ่งนำาเข้าจากประเทศจีนนั้น ได้
รับความสนใจในหมู่นักรบในฐานะศิลปศาสตร์แขนงหนึ่ง และยังมีการพัฒนา
ศิลปะต่างๆ เช่น ดนตรีโบราณ ระบำาคุมิโอโดริ หรือการแสดงระบำาริวกิวที่ใช้
ซันชินเป็นพืน้ ฐาน เพื่อต้อนรับแขกผู้มีเกียรติจากจีนและญี่ปุ่น เทคนิคการย้อม
ผ้าก็ได้รบั มาจากประเทศจีนและประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จนกำาเนิด
เป็นชุดประจำาท้องถิ่นของโอกินาว่าชื่อว่า บิงกะตะ บะโชฟุ และมินซา เป็นต้น

ถ้าพูดถึงไอศกรีมชื่อดังของโอกินาว่าก็ต้อง
เป็น “ไอศกรีมบลูซีล” เดิมทีไอศกรีมนี้ทาน
กันแค่ภายในฐานทัพอเมริกา แต่ความนิยม
ก็ได้แพร่หลายไปในหมู่คนโอกินาว่า ซึ่งมี
รสชาติให้เลือกกว่า 30 รสชาติ

กุรุคุน
เป็นปลาชื่อดังที่ถูกกำาหนดให้เป็นปลา
ประจำาจังหวัดของโอกินาว่า มีเนื้อสีขาว
และมีรสชาติอ่อนๆ ไม่มีกลิ่นคาว ส่วน
ใหญ่จะนำาไปทอดทั้งตัวแล้วกินตั้งแต่หัว
ถึงหาง

ซาตาอันดะกี

เป็นหนึง่ ในขนมท้องถิน่ โอกินาว่าซึ่งนำา
แป้งไปผสมกับนำ้าตาลแล้วทอดด้วยนำ้ามัน
เป็นที่คุ้นเคยกันดีเพราะเป็นอาหารว่าง
ทานเล่นได้ง่ายๆ ที่บ้าน มีแบบที่ปรุงรส
ด้วยนำ้าตาลทรายแดงหรือรสมันม่วงด้วย

มี ไบ
เกาะโอกินาว่าจะเรียกปลาประเภท “ปลา
เกา” ว่า “มีไบ” มักนำามาทำาเป็นซาชิมิ ซุป
ปลา หรือนำาไปต้มปรุงรสแบบทัว่ ไป แต่ที่
โอกินาว่ายังนิยมทานปลามีไบแบบย่าง
เนยด้วย

NOODLE

อาหารประเภทเส้น

AWAMORI อาวะโมริ

เหล้าอาวะโมริมีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ริวกิว เป็นเหล้ากลั่นท้องถิ่นของโอกินาว่าที่
มีประวัตศิ าสตร์ยาวนานกว่า 600 ปี ในจังหวัดโอกินาว่ามีโรงกลั่นเหล้าถึง 46 แห่ง
และมีจำาหน่ายเหล้าอาวะโมริหลากหลายยี่ห้อ วัตถุดิบหลักก็คือข้าวไทยและยีสต์
ดำาซึ่งถือเป็นความแปลกใหม่ระดับโลก โดยยีสต์ดาำ สามารถผลิตกรดซิตริกได้เป็น
จำานวนมาก ช่วยสร้างรสชาติอนั เป็นเอกลักษณ์ของเหล้าอาวะโมริ และเสน่หส์ าำ คัญ
ของเหล้าอาวะโมริกค็ อื ยิ่งหมักไว้นานเท่าไรก็ย่งิ ทำาให้มกี ลิ่นหอมหวาน และให้ความ
รู้สกึ กลมกล่อมเมื่อสัมผัสกับลิ้น เหล้าอาวะโมริท่เี ก็บไว้นานกว่า 3 ปีน้นั จะเรียกว่า
คุสุ อยากให้ทุกคนได้มาลองลิ้มรสความหอมหวานของเหล้านี้ดูสักครั้ง ปัจจุบัน
ค็อกเทลที่ทำาจากเหล้าอาวะโมริก็เป็นที่นิยมกันในกลุ่มวัยรุ่นและผู้หญิงด้วย

โกย่าคะจาชี (58KACHA-SEA)

โอกินาว่าโซบะ

เป็ น เสมื อ นอาหารประจำ า จั ง หวั ด ของชาวโอกิ น าว่ า เที ย บเคี ย งกั บ ต้ ม ยำ า กุ ้ ง ของ
ประเทศไทย ถึงแม้ว่าชื่อจะเป็น “โซบะ” แต่วัตถุดิบที่ใช้แตกต่างจากโซบะญี่ปุ่นทั่วไป
โดยจะใช้เส้นที่นวดจากแป้งสาลี คล้ายกับเส้น “อุด้ง” มากกว่า มีลักษณะเด่นคือให้
ความรูส้ กึ ยืดหยุน่ เวลาเคี้ยว โดยปกติซปุ จะทำาจากนำ้าสตอกปลาโอแห้งหรือซุปกระดูก
หมู เวลาทานก็ใส่ทอ็ ปปิง้ บนเส้นได้ตามใจชอบ เช่น หมูสามชั้นหรือซี่โครงหมู ในแต่ละ
ร้านจะมีเอกลักษณ์ของเส้นและนำ้าซุปที่แตกต่างกันไป กิจกรรมแนะนำาอย่างหนึ่งใน
โอกินาว่าก็คือการเดินเที่ยวไป ชิมโอกินาว่าโซบะไปนั่นเอง ทั้งยังมีการกำาหนดให้วันที่
17 ตุลาคมของทุกปีเป็น “วันโอกินาว่าโซบะ” อีกด้วย

ราเมน

เมนูเส้นซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของญี่ปนุ่ นี้ มี
ต้นกำาเนิดมาจากอาหารเส้นของจีนและได้
รับการพัฒนามาจนมีแบบฉบับเฉพาะ บน
เส้นราเมนจะมีทอ็ ปปิง้ อย่างไข่ตม้ หมูชาชู
หน่อไม้ดอง โดยปกติราเมนจะถูกแบ่ง
ประเภทตามชนิดของนำ้าซุป เช่น โชยุราเมน
มิโสะราเมน ชิโอะราเมน (ซุปเกลือ) และทงคตสึราเมน (ซุปกระดูกหมู) แต่ปจั จุบนั มักจะมี
การดัดแปลงโดยนำานำ้าซุปหลายชนิดหรือวัตถุดบิ หลายอย่างมาผสมกัน ปัจจุบนั โอกินาว่า
มีจาำ นวนร้านราเมนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
10
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58KACHA-SEA (โกย่าคะจาชี) เป็นค็อกเทลที่ชนะเลิศการแข่งขัน
ค็อกเทลอาวะโมริซ่งึ ถือเป็นการแข่งขันสำาคัญของโอกินาว่าในปี 2016
มีลกั ษณะเด่นคือรสชาติท่สี ดชื่น ซึ่งเกิดจากการนำาโกย่าบด (มะระบด)
หรือมะนาวบด และโทนิค ผสมลงไปในเหล้าอาวะโมริ ชื่อนี้ตั้งขึ้นเพื่อ
แสดงถึงการผสมโกย่าในแก้วให้เข้ากัน โดยจินตนาการถึงคนโอกินาว่า
ที่เดินทางไปประเทศต่างๆ ถือเหล้ามือหนึ่งแล้วระบำามือคะจาชีไป
พร้อมๆ กันนั่นเอง โกย่ายังเป็นการเล่นคำากับคำาว่าถนนหลวงสาย 58 ของโอกินาว่าอีก
ด้วย (5 ในภาษาญี่ปุ่นคือ “โกะ” และ วิธีการนับเลขแปดคือ “ยัตสึ” คะจาชีคือการระบำา
มือของโอกินาว่า ซึ่งมีความหมายว่า “คนให้เข้ากัน”)
วิธที าํ 58KACHA-SEA : https://www.youtube.com/watch?v=5qfVyZDh8c0&sns=em

อาวะโมริ โมจิโต

บีบนำ้าเลม่อนลงบนใบมินต์สดๆ เพื่อขับกลิ่นให้โดดเด่น จากนั้นเทเหล้า
อาวะโมริและนำ้าโซดาลงไปแล้วคนให้เข้ากัน เป็นค็อกเทลรสชาติเบาสบาย
ที่เหมาะกับหน้าร้อนที่สุด

เคล็ดลับอายุยืนของคนโอกินาว่า
ในประเทศญี่ป่นุ ซึ่งถือเป็นประเทศที่มปี ระชากรอายุยนื ที่สดุ ในโลก โอกินาว่า
ถือเป็นพื้นที่ทีม่ ีคนอายุยืนมากเป็นพิเศษ และปัจจัยทีช่ ่วยส่งเสริมนัน้ ก็คือ
วัฒนธรรมอาหารที่มีรากฐานมาจากแนวคิด “ทานอาหารครบหมู่ห่างไกล
โรคภัย” อาหารท้องถิ่นของโอกินาว่าจะมีการใช้เนื้อ ปลา ผัก และสาหร่าย
ทะเลในปริมาณมาก และส่วนใหญ่จะเป็นอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน

ระบำาเอซา

เป็นพิธกี รรมท้องถิ่นที่จดั ขึ้นเพื่อทำาบุญให้กบั บรรพบุรษุ โดยจะมีหนุ่มสาวถือกลอง
เดินระบำาทั่วหมู่บ้านเข้ากับเสียงเพลงและเสียงของเครื่องดนตรีซันชิน สามารถ
หาชมได้ในงานเทศกาลหรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

คาราเตมีตนกําเนิดจากโอกินาวาและปจจุบันก็ถูกแพรหลายไปทั่วโลกแลว

เครื่องเขินริวกิว

เครื่องเขินของโอกินาว่านั้นมีประวัติศาสตร์ที่
ยาวนานมาก โดยมีการนำาเข้าจากประเทศจีน
ในศตวรรษที่ 14-15 สมัยที่อาณาจักรริวกิวมี
ความเจริญรุ่งเรืองทางการค้ากับจีน จนได้
พัฒนามาเป็นแบบฉบับเฉพาะของตนเอง
และได้ รั บ การยอมรั บ ในเรื ่อ งเทคนิ ค และ
ศิลปะที่สวยงาม จนมีการนำาไปใช้ในงานเลี้ยงหรือพิธกี รรมสำาคัญ และยังถือเป็นสิง่ มีคา่ ที่
ใช้ถวายเป็นเครื่องราชบรรณาการและสินค้าของภาคเอกชนอีกด้วย
หลังจากปี 1879 ได้รับการปรับให้เป็นเครื่องเขินสำาหรับคนทั่วไป มีการผลิตเพื่อใช้เป็น
ภาชนะใส่อาหารและของฝากมากขึ้น ที่พพิ ธิ ภัณฑ์ศลิ ปะอุราโซเอะซึ่งเป็นพิพธิ ภัณฑ์เครื่อง
เขินโดยเฉพาะแห่งแรกของญี่ปุ่นสร้างขึ้นในปี 1990 มีการจัดแสดงผลงานชั้นเยี่ยมของ
สมัยราชวงศ์ริวกิวเอาไว้ด้วย

ยาจิมุน (เครื่องปั้นดินเผา)
“ยาจิมุน” เป็นภาษาท้องถิ่นโอกินาว่าซึ่งมีความหมายว่า
เครื่องปั้นดินเผา ได้มีการนำาเข้ากระเบื้องเคลือบและ
เครื่องปั้นดินเผาในสมัยราชวงศ์รวิ กิวที่มคี วามรุ่งเรืองทาง
ด้านการค้าระหว่างประเทศ และได้นาำ มาสร้างวัฒนธรรม
เครื่องปั้นดินเผาเป็นแบบฉบับเฉพาะของตนเอง ในปี
1682 มีการนำาเตาเผาที่กระจายอยู่ท่วั มารวมกันไว้ท่ยี า่ น
สึโบยะในเมืองนาฮา ทำาให้เทคนิคได้รับการพัฒนามาก
ขึ้น ปัจจุบนั ยังคงมีชา่ งที่สบื ต่อวัฒนธรรมนี้เอาไว้มากมาย
ย่านสึโบยะ เมืองนาฮา และหมู่บ้านโยมิตัน ก็เป็นที่รู้จัก
กันในฐานะแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่สำาคัญเช่นกัน

ระบำาริวกิว

ระบำาโบราณที่พัฒนามาจากระบำาราชสำานักนั้น มีลักษณะเด่นคือ การแสดงที่มี
สีสนั สดใสตระการตาของนักระบำาที่ใส่ชดุ บิงกะตะ ส่วนการระบำาแบบใหม่จะเรียก
ว่า “โซโอโดริ” หรือ “โซซาคุคุมิโอโดริ” ซึ่งเกิดจากการนำาขนบธรรมเนียมของ
ชาวบ้านทั่วไปมาใช้

ดนตรีริวกิว

สิ่งที่มอบความเป็นเอกลักษณ์ให้แก่ดนตรี
ของโอกินาว่าก็คอื ซันชิน ปัจจุบนั มีการนำา
ไปใช้กบั ดนตรีหลากหลายประเภท ตั้งแต่
ดนตรีโบราณ เพลงพื้นบ้าน ไปจนถึงเพลง
ปอบ
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Yanbaru Discovery Forest

จังหวัดโอกินาว่า ซึ่งตั้งอยู่สุดขอบทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศญี่ปุ่น ประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่รวม 160 เกาะ แม้ขนาดพื้นที่จะจัดอยู่ในลำาดับที่ 44 จาก 47 จังหวัด แต่จังหวัดโอกินาว่ากลับมีอาณาเขตอำานาจทางทะเลประมาณ 1,000 กิโลเมตร นับจากทิศตะวันออกไปยัง
ทิศตะวันตกและ 400 กิโลเมตร นับจากทิศเหนือไปยังทิศใต้ หากวาดวงกลมที่มีรัศมี 1,000 กิโลเมตร โดยใช้เมืองหลวงนาฮาเป็นจุดศูนย์กลาง นอกจากจะมีขนาดพื้นที่ที่สามารถรวบรวมภูมิภาคคิวชูและประเทศไต้หวันได้แล้วจังหวัดโอกินาว่ายังมีอาณาเขตครอบคลุมถึงมณฑล
เซี่ยงไฮ้และฝูโจวของประเทศจีน รวมถึงเมืองปูซานของประเทศเกาหลีอีกด้วย เนื่องจากจังหวัดโอกินาว่าตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างเกาะหลักของประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เมื่อครั้งอาณาจักรริวกิว จังหวัดนี้จึงได้สร้างความเจริญรุ่งเรืองผ่านการค้าขาย
กับประเทศใกล้เคียง

ATM
ตู้ ATM ที่มีรายชื่ออยู่ในเว็บไซต์ Be.Okinawa นั้นสามารถ
ใช้บตั รเครดิตทีอ่ อกโดยต่างประเทศถอนเงินเยนได้ บัตรที่ใช้ ได้
จะแตกต่างกันออกไปตามชนิดของตู้ ATM สามารถตรวจสอบ
สถานทีต่ ดิ ตัง้ และวิธกี ารใช้งานตู้ ATM ได้ทเ่ี ว็บไซต์ Be.Okinawa
http://th.visitokinawa.jp/tourist_information/atm/
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จุดแลกเงิน

ร้านสะดวกซื้อ

ที่โอกินาว่ามีสถานที่รับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจำานวนมาก เช่น ธนาคาร
หรือร้านรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยเฉพาะ เป็นต้น ธนาคารริวกิวเปิดถึง
16:00 และธนาคารโอกินาว่าเปิดถึง 15:00 มีรา้ นรับแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
บางร้านทีเ่ ปิดให้บริการถึงเวลาดึก หากจะแลกเงินควรตรวจสอบเวลาทำาการไว้ลว่ ง
หน้า

ร้านสะดวกซื้อที่โอกินาว่านั้น จะมีตู้ ATM ที่สามารถใช้บัตรเครดิตที่ออกในต่าง
ประเทศกดเงินเยนได้ แต่ควรระวังในเรื่องของวิธีการใช้บัตรที่แตกต่างกันไปตาม
ประเภท ATM นอกจากนี้ ร้านสะดวกซื้อส่วนใหญ่ในโอกินาว่ายังมีห้องน้ำาให้ใช้ ได้
โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ยอีกด้วย หลังจากใช้หอ้ งน้าำ เรียบร้อยแล้ว อาจจะซือ้ สินค้าภายใน
ร้านเพื่อเป็นการขอบคุณ
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MAP
P.15 C6
KOKUSAI DORI STREET AREA

Heiwa Dori Street

ถนนหนึ่งในย่านช้อปปิ้งที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดโอกินาว่า ซึ่งแยกมา
จากถนนโคคุไซ ท่านจะได้เห็นร้านขายของฝาก ร้านขายเสื้อผ้า และร้าน
ขายของชำาตั้งเรียงราย ท่ามกลางบรรยากาศคึกคักจากชาวท้องถิ่น ซึ่ง
คล้ายกับตลาดหลายแห่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
วิธเี ดินทาง นัง่ โมโนเรลโอกินาว่ายูอเิ รล ลงที่ “สถานีมเิ อะบาชิ” หรือ “สถานีมากิช”ิ แล้ว
เดินต่อประมาณ 7 นาที เบอร์โทรศัพท์ 098-863-1621 (สำานักงานส่งเสริมย่านการค้า
ถนนเฮวะเมืองนาฮา )

MAP
P.15 C5
KOKUSAI DORI STREET AREA

The First Makishi Public Market

ตลาดสาธารณะมากิชิเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังที่เปรียบเป็น
ห้องครัวของเมืองนาฮา โดยบริเวณชั้น 1 ของตลาดแห่งนี้จะมีวัตถุดิบ
ของจังหวัดโอกินาว่า เช่น อาหารสด เครื่องปรุง และอาหารทะเล ให้
เลือกสรร ส่วนบริเวณชั้น 2 จะมีศูนย์อาหาร โดยท่านสามารถเลือกซื้อ
วัตถุดิบจากชั้น 1 เพื่อให้ศูนย์อาหารชั้น 2 ปรุงให้ ได้

วิธเี ดินทาง นัง่ โมโนเรลโอกินาว่ายูอเิ รล ลงที่ “สถานีมเิ อะบาชิ” หรือ “สถานีมากิช”ิ แล้ว
เดินต่อประมาณ 10 นาที ทีอ่ ยู่ 2-10-1 มัตสึโอะ เมืองนาฮา จังหวัดโอกินาว่า เบอร์
โทรศัพท์ 098-867-6560 (สำานักงานหลัก ตลาดสาธารณะมากิชิ) URL http://
kousetsu-ichiba.com/ เวลาทำาการ 8:00-20:00 วันปิดทำาการ วันอาทิตย์ในสัปดาห์
ที่ 4 ของทุกเดือน (ยกเว้นเดือนธันวาคม)

MAP
P.15
KOKUSAI DORI STREET AREA

Kokusai Dori Street

สองข้างทางของถนนสายหลักทีม่ ีความยาวทัง้ หมด 1.6 กิโลเมตร เต็มไป
ด้วยร้านอาหารโอกินาว่าและร้านขายของฝาก เมื่อเดินเข้าไปในตรอกหรือ
ซอยเล็กๆ ท่านจะพบกับคาเฟ่ ร้านขายของชำา ตลาดสด ห้างสรรพสินค้า
และร้านค้าปลอดภาษี ซึ่งจัดว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของเมืองนาฮา
ท่านจึงสามารถเพลิดเพลินกับการกินและดื่ม รวมถึงการช้อปปิ้งที่นี่ได้
อย่างเต็มอิ่มเลยทีเดียว
วิธเี ดินทาง ท่านสามารถนัง่ โมโนเรลโอกินาว่ายูอเิ รล แล้วเลือกลงที่ 1) “สถานีมเิ อะบาชิ”
แล้วเดินต่อ 5 นาที 2) ลงที่ “สถานีเคนโจมาเอะ” แล้วเดินต่อ 3 นาที หรือ 3) ลงที่ “สถานี
มากิชิ” โดยตรง

นาฮา เป็นเมืองหลวงของจังหวัดโอกินาว่าที่มีประชากรประมาณ 3 แสนคน และเป็นศูนย์กลางทางการเมืองและเศรษฐกิจ มีสนาม
บินนาฮา และท่าเรือนาฮา ที่หันหน้าไปทางทะเลจีนตะวันออก เปรียบเสมือนประตูสู่โอกินาว่าของนักท่องเที่ยวที่มาเยือน สนามบิน
นาฮา และเขตชูริถูกเชื่อมด้วยรถไฟโมโนเรล “ยูอิเรล” ซึ่งตลอดสองฟากฝั่งของทางรถไฟมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เริ่มต้นด้วย
ย่านช้อปปิ้งอย่างถนนโคคุไซโดริที่เป็นสัญลักษณ์ของโอกินาว่า ตลาดสาธารณะมากิชิที่มีวัตถุดิบทำาอาหารสดใหม่ของโอกินาว่า
และย่านเมืองใหม่ของนาฮา ซึ่งมีศูนย์การค้าต่างๆ พิพิธภัณฑ์ และหอศิลป์โอกินาว่า

MAP
P.14 C2
KOKUSAI DORI STREET AREA

Naha City Museum of History

MAP
P.15 B6
KOKUSAI DORI STREET AREA

MAP
P.15 D6
KOKUSAI DORI STREET AREA

Kokusai Dori Street
Yatai stall village

Tsuboya Yachimun Street

ย่านกินดื่มแห่งนี้มีร้านอาหารให้เลือกกว่า 20 ร้าน ท่านสามารถ
เพลิดเพลินไปกับอาหารหลากหลายทีใ่ ช้วตั ถุดบิ ของโอกินาว่าในแต่ละร้าน
นอกจากนี้ยงั มีคอนเสิรต์ การแสดง และอีเว้นท์มากมายที่เกี่ยวกับสินค้า
ประจำาจังหวัดโอกินาว่า ให้ท่านได้ชมอย่างจุใจ บนเวทีในโซนตรงกลาง
ซึ่งมีโคมไฟสีแดงเป็นจุดสังเกต

บรรยากาศของถนนโคคุไซ จุดท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์ของเมืองนาฮา
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ยามค่าำ คืนถนนโคคุไซคราคร่าำ ไปด้วยนักท่องเทีย่ วทีห่ ลงใหลในวัฒนธรรมริวกิว ตลอดสองข้างทางก็มรี า้ นขายของฝากให้เลือกซือ้ อย่างเพลิดเพลิน

วิธเี ดินทาง นัง่ โมโนเรลโอกินาว่ายูอเิ รล ลงที่ “สถานีมากิช”ิ แล้วเดินต่อประมาณ 4 นาที
ทีอ่ ยู่ 3-11-16,17 มากิชิ เมืองนาฮา จังหวัดโอกินาว่า ไม่มคี า่ เข้าชม URL http://www.
okinawa-yatai.jp/ เวลาทำาการ เปิด 11:00 โดยเวลาปิดจะแตกต่างกันไปในแต่ละร้าน
วันหยุดทำาการ แตกต่างกันไปในแต่ละร้าน

ถนนแห่งนี้ต้งั อยู่หา่ งจากถนนเฮวะเพียงเล็กน้อย เป็นย่านที่รฐั บาลริวกิว
รวบรวมช่างฝีมอื และเตาเผาที่กระจายอยู่ท่วั จังหวัดโอกินาว่าให้มารวม
ตัวกัน ในปี 1682 เพื่อเริ่มทำา “ยาจิมุน” (เครื่องปั้นดินเผา) เครื่องปั้นดิน
เผาสึโบยะที่ขึ้นชื่อของย่านนี้
นอกจากบนทางเดินที่ปูด้วยหินปูนขาวริวกิว จะมีร้านเครื่องเคลือบและ
เครื่องปั้นดินเผาที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 300 ปีแล้ว ยังมีคาเฟ่
แกลเลอรี่ และซุ้มที่ทา่ นสามารถทดลองทำาเครือ่ งปั้นดินเผาเองได้ตลอด
เส้นทาง นอกจากนี้ทา่ นยังสามารถสัมผัสบรรยากาศดั้งเดิมของจังหวัด
โอกินาว่า จากการเดินชมบ้านหลังคามุงกระเบือ้ งสีแดงกำาแพงหินได้อกี ด้วย
วิธเี ดินทาง นัง่ โมโนเรลโอกินาว่ายูอเิ รล ลงที่ “สถานีมากิช”ิ แล้วเดินต่อประมาณ 15
นาที URL http://www.tsuboya-yachimundori.com/ เวลาทำาการ แตกต่างกันไป
ตามแต่ในแต่ละร้าน วันหยุดทำาการ แตกต่างกันไปตามแต่ในแต่ละร้าน

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ นำาเสนอประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองนาฮา
ผ่าน“เอกสารเกี่ยวกับกษัตริยร์ วิ กิวแห่งราชวงศ์โช” ซึ่งเป็นสิ่งเดียวจาก
จังหวัดโอกินาว่าที่ได้รับการกำาหนดให้เป็นสมบัติของชาติ นอกจากนี้
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังมีงานศิลปะหรืองานเขียนสมัยอาณาจักรริวกิวจัด
แสดงเป็นจำานวนมาก
วิธเี ดินทาง นัง่ โมโนเรลโอกินาว่ายูอเิ รล ลงที่ “สถานีเค็นโจมาเอะ” แล้วเดินต่อประมาณ
2 นาที ทีอ่ ยู่ ชัน้ 4 พาเลทคุโมจิ 1-1-1 คุโมจิ เมืองนาฮา จังหวัดโอกินาว่า เบอร์โทรศัพท์
098-869-5266 ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่: 350 เยน, ผู้ใหญ่แบบกลุม่ (20 คนขึน้ ไป): 280 เยน
*ต่าำ กว่ามหาวิทยาลัยฟรี เด็กและนักเรียนมัธยมไม่ตอ้ งเสียค่าเข้าชม URL http://www.
rekishi-archive.city.naha.okinawa.jp/en/ เวลาทำาการ 10:00-19:00 วันปิดทำาการ
ทุกวันพฤหัสบดี, ช่วงต้นปี ปลายปี, และวันปิดทำาการเฉพาะกิจ (จะมีการแจ้งให้ทราบ
หากเป็นการปิดทำาการเฉพาะกิจ)

Comment
สำ า หรั บ คนที ่ช อบช้ อ ปปิ ้ง เมื อ งนาฮาจะทำ า ให้ ท่ า น
สามารถเที่ยวอย่างสนุกสนานได้ตลอดหลายวัน
ถนนสายสั้นๆ ที่จะทำาให้ท่านตื่นตาตื่นใจไปกับการกิน
ดื่ม และช้อปปิ้งได้
หมายเหตุ : คนไทยที่ไปเที่ยวโอกินาว่า
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กิจกรรมหรือสถานที่ที่สนุกได้
แม้วันฝนตก เขตนาฮา เขตตอนใต้
ไม่วา่ จะไปดูส่งิ จัดแสดงเพื่อเรียนรู้ประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรมของโอกินาว่า หรือไปร่วมกิจกรรมทดลองทำาแก้วเป่าหรือ
กิจกรรมทำาไอศกรีม ก็สามารถสนุกกับการท่องเที่ยวโอกินาว่าได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกังวลกับสภาพอากาศ

MAP
P.14
NAHA CITY AREA A3

Okinawa Prefectural Museum & Art Museum

MAP
P.14
NAHA CITY AREA B3

T GALLERIA Okinawa by DFS

ร้านค้าปลอดภาษีริมถนนที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น มีร้านแบรนด์เสื้อผ้า
เครื่องประดับ นาฬิกา เครื่องสำาอาง และอีกมากมายกว่า 130 ร้าน
ด้วยกันและยังมีคาเฟ่และร้านอาหารอีกด้วย

วิธีเดินทาง นั่งโมโนเรลโอกินาว่ายูอิเรล ลงที่ “สถานีโอโมโรมาจิ” ที่อยู่ 1 บล็อกที่ 4 โอโมโรมาจิ เมือง
นาฮา จังหวัดโอกินาว่า เบอร์โทรศัพท์ 0120-782-460 URL http://naminouegu.jp/english.html
เวลาทำาการ วันจันทร์ – วันพฤหัส และวันอาทิตย์: 9:00 - 21:00 วันศุกร์และวันเสาร์: 9:00 - 22:00
*แตกต่างไปตามฤดูกาลและร้าน ไม่มีวันหยุดตลอดปี กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ที่จะเดินทางออกไปนอก
จังหวัดโอกินาว่าหรือไปต่างประเทศ *รายละเอียดกรุณาสอบถามพนักงาน

เข้าใจโอกินาว่า สัมผัสศิลปะของโอกินาว่า
เป็นศูนย์วฒ
ั นธรรมซึ่งประกอบไปด้วยพิพิธภัณฑ์ท่นี าำ เสนอเกี่ยวกับธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และศิลปหัตถกรรมของโอกินาว่า และพิพิธภัณฑ์
ศิลปะที่จัดแสดงผลงานนักเขียนของจังหวัดโอกินาว่าและนักเขียนที่มีความ
เกี่ยวข้องกับโอกินาว่าเป็นหลัก และสามารถเพลิดเพลินไปกับการลองแต่งชุดประจำาชาติริวกิวได้อีกด้วย
วิธเี ดินทาง นัง่ โมโนเรลโอกินาว่ายูอเิ รล ลงที่ “สถานีโอโมโรมาจิ” แล้วเดินต่อประมาณ 10 นาที ทีอ่ ยู่ 3-1-1 โอโมโรมาจิ เมืองนาฮา จังหวัดโอกินาว่า
เบอร์โทรศัพท์ 098-941-8200 ค่าเข้าชม [ผู้ใหญ่/นักเรียนมัธยมปลายและมหาวิทยาลัย/นักเรียนประถมและมัธยมต้นนอกจังหวัด] *หมู่คณะ 20
คนขึ้นไป พิพิธภัณฑ์ บุคคลทั่วไป/[410 เยน/260 เยน/150 เยน] หมู่คณะ/[330 เยน/210 เยน/120 เยน] พิพิธภัณฑ์ศิลปะ บุคคลทั่วไป/[310 เยน/
210 เยน/100 เยน] หมู่คณะ/[250 เยน/170 เยน/80 เยน] URL http://www.museums.pref.okinawa.jp/english/index.html เวลาทำาการ
9:00 - 18:00 (เข้าได้ถึง 17:30) วันศุกร์ วันเสาร์ 9:00 - 20:00 (เข้าได้ถึง 19:30) วันปิดทำาการ ทุกวันจันทร์ (หากตรงกับวันหยุดราชการจะหยุด
วันถัดไป), 12/29 – 31, และอื่นๆ

MAP
P.15 C6
KOKUSAI DORI STREET AREA

Naha Municipal Tsuboya Pottery Museum

นำาเสนอประวัตศิ าสตร์เครื่องปั้นดินเผาโอกินาว่าและเทคนิคหรือกระบวนการ
ผลิตเครื่องปั้นดินเผาสึโบยะอย่างละเอียด ทางเข้าชั้น 1 มีมุมจัดแสดงข้อมูล
ฟรี และสามารถใช้เป็นจุดนัดพบหรือจุดพักได้
วิธีเดินทาง นั่งโมโนเรลโอกินาว่ายูอิเรล ลงที่ “สถานีมากิชิ” แล้วเดินต่อประมาณ 10 นาที
ที่อยู่ 1-9-32 สึโบยะ เมืองนาฮา จังหวัดโอกินาว่า เบอร์โทรศัพท์ 098-862-3761 ค่าเข้าชม บุคคลทั่วไป/350 เยน, หมู่คณะ (20 คนขึ้นไป)
/280 เยน *ในช่วงนี้นักเรียนถึงชั้นมัธยมไม่ต้องเสียค่าเข้าชม URL http://www.edu.city.naha.okinawa.jp/tsuboya/ เวลาทำาการ 10:00 18:00 *(เวลาสุดท้ายที่เปิดให้เข้าชม: 17:30) วันปิดทำาการ วันจันทร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ), 12/28 – 1/4

MAP
P.15 B6
KOKUSAI DORI STREET AREA

Naha City Traditional Arts and Crafts Center

ตั้งอยู่ใจกลางถนนโคคุไซ เป็นศูนย์ท่จี ดั แสดง จัดจำาหน่าย และสามารถทดลอง
ทำางานหัตถกรรมของโอกินาว่า (บิงกะตะ เครื่องปั้นดินเผาสึโบยะ ทอผ้าชูริ
เครื่องเขินริวกิว แก้วริวกิว) ได้ด้วย

MAP
P.14 A1
KOKUSAI DORI STREET AREA

Fukushuen Garden
MAP
P.14
NAHA CITY AREA B4

Shuri Kinjo-cho Stone-paved Road

ทางเดินหินที่ปูด้วยแผ่นหินปูนริวกิวนั้น ถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยกษัตริย์โชชินเพื่อเป็นทางเดินเชื่อมต่อจาก
ปราสาทชูริไปยังท่าเรือ เดิมมีความยาวถึง 10 กิโลเมตร แต่ปัจจุบันเหลือเพียง 300 เมตรเท่านั้น ระหว่าง
ทางเดินมีจุดนั่งพักให้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม นอกจากนั้นยังสามารถเพลิดเพลินไปกับการชมสภาพบ้าน
เรือนอันเก่าแก่ของโอกินาว่าตลอดทั้งสองฟากฝั่งทางเดินได้ด้วย
วิธีเดินทาง นั่งโมโนเรลโอกินาว่ายูอิเรล ลงที่ “สถานีชูริ” แล้วเดินต่อประมาณ 15 นาที
ที่อยู่ บล็อกที่ 1 ชูริคินโจโจ เมืองนาฮา จังหวัดโอกินาว่า

สวนสไตล์จีนที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างริวกิวและจีน
ภายในสวนมีต้นไม้ทีป่ ลูกเพือ่ ระลึกถึงความสัมพันธ์ระหว่างจีนและ
โอกินาว่าด้วย ไม่ว่าจะมาเยือนที่นี่ในฤดูกาลใดก็สามารถชมความ
งามของต้นไม้ในสวนได้อย่างเพลิดเพลิน และสัมผัสถึงความละเมียด
ละไมในการจัดวางสถาปัตยกรรมต่างๆ ระหว่างจีนกับอาณาจักร
ริวกิวไว้อย่างลงตัว

วิธีเดินทาง นั่งโมโนเรลโอกินาว่ายูอิเรล ลงที่ “สถานีมากิชิ” แล้วเดินต่อประมาณ 4 นาที
ที่อยู่ ชั้น 2 เท็นบุสนุ าฮา 3-2-10 มากิชิ เมืองนาฮา จังหวัดโอกินาว่า เบอร์โทรศัพท์ 098-868-7866 ค่าเข้าชมห้องจัดแสดงพิเศษ บุคคลทั่วไป/
ผู้ใหญ่: 310 เยน, นักเรียนมัธยมปลาย: 200 เยน, นักเรียนประถมและมัธยมต้น: 100 เยน หมู่คณะ (15 คนขึ้นไป)/ ผู้ใหญ่: 280 เยน, มัธยมปลาย:
180 เยน, นักเรียนประถมและมัธยมต้น: 90 เยน URL http://kogeikan.jp/international/english/ เวลาทำาการ 9:00 - 20:00 (ห้องจัดแสดง
พิเศษเปิดรับเข้าชมถึง 18:00 เวิร์คช็อปเปิดรับเข้าชมถึง 16:00) วันปิดทำาการ 12/31-1/2 *เวิร์คช็อปจะแตกต่างกันออกไป
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NAHA CITY AREA B3

Shuri Ryusen

วิธีเดินทาง นั่งโมโนเรลโอกินาว่ายูอิเรล ลงที่ “สถานีเค็นโจมาเอะ” แล้วเดินต่อประมาณ 10 นาทีี ที่อยู่
2-29-19 คุเมะ เมืองนาฮา จังหวัดโอกินาว่า เบอร์โทรศัพท์ 098-869-5384 (สำานักงานควบคุมดูแล
สวนฟุกุชูเอ็น) ค่าเข้าชม บุคคลทั่วไป/ผู้ใหญ่: 200 เยน, เด็ก: 100 เยน หมู่คณะ (20 คนขึ้นไป) / ผู้ใหญ่:
160 เยน, เด็ก: 80 เยน *เด็กเล็กและเด็กอนุบาลไม่เสียค่าใช้จ่าย URL https://www.naha-navi.or.jp/
magazine/1419/ เวลาทำาการ 9:00 – 18:00 (เข้าได้ถงึ 17.30) วันปิดทำาการ วันพุธ (กรณีวนั พุธตรง
กับวันหยุดราชการจะเปิดทำาการ และหยุดวันพฤหัสบดี)

สามารถทดลองทำา “บิงกะตะ” ซึ่งเป็นเทคนิคย้อมผ้าท้องถิ่นที่ถูกสืบทอดมา
ตั้งแต่สมัยริวกิว และ “ย้อมปะการัง” จัดว่าเป็นกิจกรรมแปลกใหม่ไม่เหมือน
ใครของชูริริวเซ็น ย้อมปะการังคือการใช้ปะการังที่กลายเป็นฟอสซิลแล้วมา
ย้อมใส่เสื้อยืด กระเป๋าผ้า และของอื่นๆ อีกมากมาย เป็นกิจกรรมที่สามารถ
สนุกได้ตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้ใหญ่
วิธเี ดินทาง : รถบัสประจำาทาง: ลงป้าย “ชูรโิ คโคมาเอะ” หรือ “ยามะคาวะ” แล้วเดินประมาณ
3 นาที ที่อยู่ 1-54 ชูริยามะคาวะโจ เมืองนาฮา จังหวัดโอกินาว่า เบอร์โทรศัพท์ 098-8861131 URL http://www.shuri-ryusen.com/en/ เวลาทำาการ 9:00-18:00 ไม่มวี นั หยุด
ตลอดปี
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Naminoue Shrine

เป็นศาลเจ้าที่มปี ระวัตศิ าสตร์ความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัย
ราชวงศ์ริวกิว ในช่วงปีใหม่ของทุกๆ ปี ที่นี่จะเต็มไปด้วยผู้คน
จำานวนมาก ที่เดินทางมาสักการะเพื่อสวดมนต์ขอพรให้มี
สุขภาพแข็งแรงและมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองตลอดทั้งปี ศาลเจ้า
นามิโอะอุเอะเป็นศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในจังหวัด
โอกินาว่า และเป็นหนึ่งในศาลเจ้าริวกิวทั้งแปดด้วย ส่วนศาล
เจ้าริวกิวที่เหลือทั้ง 7 ก็คือ Okino Shrine, ShikinaShrine,
Futenma Shrine, Sueyoshi Shrine, AsatoHachiman
Shrine, Ameku Shrine และ Kin Shrine
วิธีเดินทาง นั่งโมโนเรลโอกินาว่ายูอิเรล ลงที่ “สถานีอาซาฮิบาชิ” แล้วเดินต่อประมาณ 15
นาทีี ที่อยู่ 1-25-11 วากาสะ เมืองนาฮา จังหวัดโอกินาว่า เบอร์โทรศัพท์ 098-868-3697
(ที่ทำาการศาลเจ้านามิโนะอุเอะ) URL http://naminouegu.jp/english.html เวลาทำาการ
24 ชั่วโมง (ช่วงเวลาที่แจกเครื่องราง 8:00 – 17:30) ไม่มีวันหยุดตลอดปี
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Ryukyu Glass Village

สามารถทดลองทำาแก้วหรือจานแบบที่ไม่เหมือนใคร โดยเป่าลมเข้าไปในแก้ว
ร้อนให้พองและใช้ท่อนเหล็กจัดแต่งรูปร่างไปพร้อมกับช่างทำาแก้ว
วิธีเดินทาง จากสนามบินนาฮา ใช้เวลาประมาณ 25 นาทีโดยรถยนต์ รถบัสประจำาทาง: นั่ง
รถบัส (สาย 82, 108) ลงป้าย “นามิโนะฮิระอิริกุจิ” ที่อยู่ 169 ฟุคุจิ เมืองอิโตมัน จังหวัด
โอกินาว่า เบอร์โทรศัพท์ 098-997-4784 ไม่มีค่าเข้าชม URL http://www.ryukyu-glass.co.jp/en/ เวลาทำาการ 9:00-18:00 ไม่มีวันหยุด
ตลอดปี

MAP
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KOKUSAI DORI STREET AREA

Sakaemachi Ichiba Market

ช่วงกลางวันจะเป็นตลาดที่สามารถหาซื้อวัตถุดบิ สดใหม่ ช่วงกลางคืนจะเป็นย่านร้านกินและดื่มที่สามารถ
เพลิดเพลินไปกับการดื่มและอาหารในราคาย่อมเยา จึงเต็มไปด้วยผูค้ นและมีบรรยากาศย้อนยุคที่เป็นเสน่ห์
ของที่นี่เช่นกัน
วิธีเดินทาง นั่งโมโนเรลโอกินาว่ายูอิเรล ลงที่ “สถานีอาซาโตะ” ที่อยู่ อาซาโตะ เมืองนาฮา จังหวัดโอกินาว่า เบอร์โทรศัพท์ 098-886-3979 (สำานักงาน องค์กร
สนับสนุนย่านการค้าตลาดซากาเอมาจิ) URL http://www.sakaemachi-ichiba.net/ เวลาทำาการ แตกต่างกันไปในแต่ละร้าน วันปิดทำาการ แตกต่างกันไปใน
แต่ละร้าน

Comment
เมืองนาฮา มีครบรส เทีย่ วสนุกและได้เรียนรู้เรื่อง
วัฒนธรรมที่ผสมผสานไปพร้อมๆ กัน
เมืองนาฮา เมืองก้าวแรกที่เปิดต้อนรับเราสู่เกาะ
สวรรค์โอกินาว่า
หมายเหตุ : คนไทยที่ไปเที่ยวโอกินาว่า
OKINAWA GUIDE BOOK
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Okinawa World

โอกินาว่าเวิลด์เป็นพื้นที่ที่ยังคงวัฒนธรรมโอกินาว่าไว้ โดยมีจุดท่องเที่ยวหลักๆ อยู่ที่ถำ้าเกียวคุเซนโดะ(Gyokusendo
Cave) ถำ้าขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีความยาวถึง 5 กิโลเมตร ปัจจุบันเปิดให้ชมถึง 890 เมตรเท่านั้น ส่วน
ที่เหลือถูกเก็บเพื่อการวิจยั ถำา้ นี้เป็นถำา้ ที่ยาวที่สดุ ในเกาะโอกินาว่าตอนใต้ และยาวเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศญี่ปนุ่
ภายในเต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยที่งดงามมาก ทั้งยังประดับประดาไฟตามจุดต่างๆ จึงสามารถเดินชมได้อย่างสบายใจ
นอกจากนั้นยังมีหมู่บ้านริวกิวดั้งเดิม สามารถทำากิจกรรมเวิร์คช็อปที่น่าสนใจต่างๆ ได้ที่นี่ นอกจากนั้นยังมีสวนฮาบุ
(Habu Park) ซึ่งเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์งูขนาดเล็ก ที่มีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับงูสายพันธุ์ต่างๆ นอกจากนี้
ยังมีร้านจำาหน่ายสินค้าประจำาท้องถิ่น หรือของที่ระลึกต่างๆ รวมถึงร้านอาหารอีกด้วย
วิธีเดินทาง จากสนามบินนาฮาประมาณ 30 นาทีโดยรถยนต์/จากเส้นทางรถยนต์โอกินาว่า “ฮาเอะบารุมินามิ IC” ใช้เวลาประมาณ 10 นาที รถบัสประจำาทาง: นั่งรถบัส (สาย
54, 83) ลงป้าย “เกียวคุเซ็นโดมาเอะ” ที่อยู่ 1336 มาเอะคาวะ ทามะกุซุคุ นันโจ จังหวัดโอกินาว่า เบอร์โทรศัพท์ 098-949-7421 ค่าเข้าชม (ฟรีพาส) บุคคลทั่วไป/ผู้ใหญ่ 1,650
เยน, เด็ก 830 เยน หมู่คณะ(15 คนขึ้นไป)/ผู้ใหญ่ 1,440 เยน, เด็ก 720 เยน *เด็กตั้งแต่อายุ 4 ปีถึงมัธยมต้น มัธยมปลายจะเป็นราคาผู้ใหญ่ URL http://www.gyokusendo.
co.jp/okinawaworld/en/ เวลาทำาการ 9:00-18:00 (เวลาสุดท้ายที่เปิดให้เข้าชม 17:00) วันปิดทำาการ ไม่มีวันหยุดตลอดปี

บริเวณตอนใต้ของนาฮา มีจุดเด่นตรงที่ ไม่วา่ จะเดินทางไป
ที่ใดก็สามารถไปได้อย่างง่ายดายจากสนามบินนาฮา มีถนน
ที่สร้างขึ้นเพื่อให้เดินทางได้อย่างเพลิดเพลินพร้อมกับชม
ทิวทัศน์ที่สวยงามของทะเลจีนตะวันออกและมหาสมุทร
แปซิ ฟิก และที ่ริ ม ทะเลยั ง มีหาดทรายสีข าวและคาเฟ่ที่
ตกแต่งอย่างสวยงามตั้งอยู่หลายจุด สถานที่ท่องเที่ยวที่
น่าไปคือเมืองอิโตมัน ซึ่งเป็นสมรภูมสิ ดุ ท้ายในสงครามโลก
ครั้งที่ 2 เป็นจุดศูนย์กลางที่มีร่องรอยสงครามหลงเหลือ
อยู่เป็นจำานวนมาก และถือเป็นสถานที่ที่จะได้รู้ซึ้งถึงความ
สำาคัญของสันติภาพ นอกจากนั้นเซฟาอุทากิหรือธีมปาร์ค
อย่ า งโอกิ น าว่ า เวิ ล ด์ ก็ เ ป็ น สถานที ่ท่ อ งเที ่ย วยอดนิ ย ม
เช่นกัน
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Valley of Gangala

สามารถเดินชมหุบเขาซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ถำ้าหินปูนถล่ม
ลงมาเมื่อหลายแสนปีที่แล้วไปพร้อมกับไกด์ทัวร์ และยัง
สามารถชมต้นไทรอายุ 150 ปี รวมถึงร่องรอยการใช้ชีวิต
ของผู้คนในสมัยหลายสิบล้านปีก่อนได้อีกด้วย

วิธีเดินทาง จากสนามบินนาฮาใช้เวลาประมาณ 30 นาทีโดยรถยนต์/จากเส้นทาง
รถยนต์โอกินาว่า “ฮาเอะบารุมินามิIC” ใช้เวลาประมาณ 10 นาที รถบัสประจำาทาง: นั่ง
รถบัส (สาย 54, 83) ลงป้าย “เกียวคุเซ็นโดมาเอะ” แล้วเดินต่อประมาณ 2 นาที ที่อยู่
202 มาเอะคาวะ หมู่บ้านทามะกุซุคุ นันโจ จังหวัดโอกินาว่า เบอร์โทรศัพท์ 098-9484192 ค่าเข้าร่วมทัวร์ [ต้องจอง] บุคคลทั่วไป/ผู้ใหญ่: 2,200 เยน, นักเรียนมัธยมปลาย
อาชีวะ มหาวิทยาลัย: 1,700 เยน หมู่คณะ(20 คนขึ้นไป)/1,700 เยน *เด็กต่ำากว่ามัธยม
ต้นที่มากับผู้ปกครองไม่เสียค่าเข้าร่วมทัวร์ URL http://www.gangala.com/lang/
index_en.html เวลาทำาการ เปิดให้จอง/9:00-18:00 (TEL) *หากต้องการร่วมทัวร์
ต้องจองล่วงหน้า 1 วันก่อน 17:00 วันปิดทำาการ ไม่มีวันหยุดตลอดปี (กรณีมีจัดงาน
เทศกาลอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
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Ou Island

The Former Japanese Navy

ทามะกุซุคุ นันโจ จังหวัดโอกินาว่า

วิธีเดินทาง จากสนามบินนาฮาประมาณ 15 นาทีโดยรถยนต์ รถบัสประจำาทาง: นั่งรถ
บัส (สาย 55, 88, 98) ลงป้าย “อุเอะบารุดันจิมาเอะ” แล้วเดินต่อ 5 นาที ที่อยู่ 236
โทมิกุซุคุ โทมิกุซุคุ จังหวัดโอกินาว่า เบอร์โทรศัพท์ 098-850-4055 ค่าเข้าชม บุคคล
ทั่วไป/ผู้ใหญ่ 440 เยน, เด็ก 220 เยน หมู่คณะ (20 คนขึ้นไป)/ผู้ใหญ่ 390 เยน เด็ก190
เยน *เด็กคือนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมถึงมัธยมต้น นักเรียนมัธยมปลายจะเป็นราคา
ผู้ใหญ่ URL http://kaigungou.ocvb.or.jp/top.html เวลาทำาการ เดือนตุลาคมเดือนมิถุนายน 8:30-17:00 เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 8:30-17:30 วันปิด
ทำาการไม่มีวันหยุดตลอดปี

เกาะขนาดเล็กที่มีเส้นรอบวง 1.6 กิโลเมตร ถูกเชื่อมกับ Underground Headquarters
เกาะหลักด้วยสะพานสั้นๆ นิยมทำาการประมง และเป็นที่ ท่านสามารถเข้าชมภายในหลุมหลบภัยใต้ดนิ ซึง่ ทหารเรือ
รู้จักกันในสถานที่ที่สามารถทานเทมปุระสาหร่ายโมสุกุ ญีป่ นุ่ ใช้ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ในบริเวณเดียวกัน
หรือเทมปุระปลาสดใหม่ได้
มี ส วนสาธารณะซึ ่ง มี ทิ ว ทั ศ น์ ส วยงาม คึ ก คั ก ไปด้ ว ย
วิธีเดินทาง จากสนามบินนาฮาใช้เวลาประมาณ 40 นาทีโดยรถยนต์/จากเส้นทาง
รถยนต์โอกินาว่า “ฮาเอะบารุมินามิIC” ใช้เวลาประมาณ 20 นาที ที่อยู่ โออุ หมู่บ้าน ครอบครัวที่มาพักผ่อนหย่อนใจ
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Awamori Masahiro Gallery
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Okinawa Outlet Mall ASHIBINAA

Okinawa Peace Memorial Park

ทีแ่ ห่งนี้เป็นสถานทีต่ ั้งของสมรภูมิรบที่ใหญ่ที่สุดในสงครามโลกครั้งที่ 2
ภายในสวนมีการสร้างสุสานผูเ้ สียชีวติ ในสงครามโอกินาว่า อนุสาวรียข์ อง
จังหวัดและองค์กร รวมถึงหินสลักชื่อผู้เสียชีวิต นอกจากนั้นยังมีหลักหิน
สันติภาพซึ่งมีการแกะสลักชื่อของผู้ที่เสียชีวิตในสงครามกว่าสองแสนสี่
หมื่นรายชื่อ โดยไม่มกี ารแบ่งแยกสัญชาติ ทหาร และภาคเอกชน บริเวณ
ใกล้เคียงกันเป็นที่ต้งั ของสนามหญ้ากว้างใหญ่ มีตน้ ไม้รม่ รื่น เป็นอีกสถาน
ที่พักผ่อนหย่อนใจของคนท้องถิ่น และยังมีหอนาฬิกาและเนินแห่ง
สันติภาพที่ชวนให้ระลึกถึงความสำาคัญของสันติภาพ ภายในสวนมีอาคาร
ที่หนั หน้าออกไปทางทะเล เป็นพิพธิ ภัณฑ์ราำ ลึกสันติภาพที่จดั แสดงวิดโี อ
ภาพถ่าย และโมเดลจำาลองในสงครามโอกินาว่าเอาไว้ด้วย
วิธีเดินทาง จากสนามบินนาฮาใช้เวลาประมาณ 35 นาทีโดยรถยนต์ รถบัสประจำาทาง: นั่งรถบัส (สาย 82) ลง
ป้าย “เฮวะคิเน็นโดอิริกุจิ” ที่อยู่ 444 มาบุนิ อิโตมัน จังหวัดโอกินาว่า เบอร์โทรศัพท์ 098-997-2765 (มูลนิธิ
เพื่อประโยชน์สาธารณะ องค์กรรำาลึกสันติภาพจังหวัดโอกินาว่า ) ค่าเข้าชมและWi-Fi (ศูนย์ติดต่อสอบถาม)
ฟรี ที่ชาร์จไฟมาตรฐาน EV ฟรี รถบัส EV ภายในสวน (ตั๋วนั่งรถ 1 วัน 100 เยน/นั่งได้ 7 คน) *ไม่เสียค่าเข้าชม
สวน แต่สถานที่ต่างๆ ภายในสวนจะเสียค่าเข้าแตกต่างไปตามแต่ละสถานที่ URL http://kouen.heiwa-ireiokinawa.jp/ เวลาทำ า การ 8:00-22:00 *แตกต่ า งไปตามสถานที ่ วั น ปิ ด ทำ า การ ไม่ มี วั น หยุ ด
ตลอดปี *พิพิธภัณฑ์รำาลึกสันติภาพปิดทำาการ 12/29/-1/3
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Himeyuri Peace Museum
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Himeyuri Cenotaph / Himeyuri Peace Museum

เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์สันติภาพฮิเมะยูริ และอนุสรณ์สงครามฮิเมะยูริ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่จารึก
ประวัติศาสตร์อันน่าสลดของโอกินาว่าเอาไว้ ที่นี่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรำาลึกถึงดวงวิญญาณนักเรียนฮิเมะ
ยูริที่เสียชีวิตในสงครามโอกินาว่าในปี 1945 และในปี 1989 ได้สร้างพิพิธภัณฑ์สันติภาพฮิเมะยูริขึ้น
เพือ่ บอกต่อประสบการณ์สงครามของกลุ่มนักเรียนฮิเมะยูริ นอกจากจะมีรูปถ่าย อุปกรณ์การเรียนที่
ถูกใช้จริงในช่วงสงคราม แบบจำาลองหลุมหลบภัยแล้ว ยังมีคลิปวีดิโอของผู้ที่ผ่านสงครามเล่าถึง
สภาพสงครามในขณะนั้นด้วย เป็นสถานที่ที่ทำาให้ตระหนักถึงความน่าสลดใจของสงคราม และใน
ขณะเดียวกันก็ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์สงครามโอกินาว่าไปด้วย
วิธีเดินทาง จากสนามบินนาฮาใช้เวลาประมาณ 30 นาทีโดยรถยนต์ รถบัสประจำาทาง: นั่งรถบัส (สาย 82, 107, 108) ลงป้าย “ฮิเมะยูริโนะโทมาเอะ” ที่
อยู่ 671-1 อิฮาระ อิโตมัน จังหวัดโอกินาว่า เบอร์โทรศัพท์ 098-997-2100 ค่าเข้าชม บุคคลทั่วไป/ผู้ใหญ่: 310 เยน, นักเรียนมัธยมปลาย: 210 เยน,
นักเรียนประถมและมัธยมต้น: 110 เยน หมู่คณะ (20 คนขึ้นไป)/ผู้ใหญ่: 280 เยน นักเรียนมัธยมปลาย 190 เยน, นักเรียนประถมและมัธยมต้น 100 เยน
URL http://www.himeyuri.or.jp/EN/info.html เวลาทำาการ 9:00-17:00 (สิ้นสุดเวลาเข้าชม) *เดินชมได้ถึง 17:25 วันปิดทำาการ ไม่มีวันหยุด
ตลอดปี

เอ้าท์เล็ท มอลล์ ที่ใหญ่ท่สี ดุ ในโอกินาว่า มีรา้ นแบรนด์ช้นั
นำ า ของประเทศญี ่ปุ ่ น และต่ า งประเทศ และแบรนด์
อินเตอร์ระดับโลกมากกว่า 100 ร้าน สามารถมาช้อปปิ้ง
สินค้า อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ นาฬิกา ฯลฯ
เป็นสถานที่ที่อยากแนะนำาให้กับเหล่านักช้อปว่าต้องมา
ให้ได้ นอกจากนั้นยังมีรา้ นจำาหน่ายของฝากโอกินาว่าหรือ
ร้านอาหารโอกินาว่าด้วย ที่สาำ คัญคือเมื่อช้อปครบ 5,000
เยนขึ้นไป จะได้รับการยกเว้นภาษีด้วย และที่นี่ยังมีล็อก
เกอร์ให้ฝากกระเป๋า จึงไม่ตอ้ งห่วงเรื่องเดินหิ้วของ และยัง
เดินทางได้สะดวกโดยนั่งรถบัสที่ว่งิ ตรงจากสนามบินนาฮา

วิธีเดินทาง จากสนามบินนาฮาประมาณ 15 นาทีโดยรถยนต์/ รถบัสประจำาทาง: นั่ง
รถบัส (รถบัสริวกิวสาย 55, 56, 88, 98) ลงป้าย “เอ้าท์เล็ทมอลล์มาเอะ” หรือ ลงป้าย
“เอ้าท์เล็ทมอลล์อาชิบินาไน” (รถบัสนาฮาสาย 95) *วิ่งตรงจากสนามบินนาฮา ที่อยู่
1-188 โทโยซากิ โทโยมิกุซุคุ จังหวัดโอกินาว่า เบอร์โทรศัพท์ 0120-15-1427 URL
http://www.ashibinaa.com/ เวลาทำาการ 10:00-20:00 เวลาทำาการร้านอาหารจะ
แตกต่างกันไปตามแต่ละร้าน วันปิดทำาการ ไม่มวี นั หยุดตลอดปี TAXfree ร้านทีม่ ปี า้ ย
[TAXfree]จะเป็นร้านปลอดภาษี (เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเท่านั้น) รายละเอียด
เพิ่มเติมกรุณาสอบถามที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์

บริษัทผลิตเหล้า อาวะโมริมาซาฮิโระชุโซนั้นเปิดให้ชม
โรงงานด้วย นอกจากจะสามารถดูข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับ
เหล้าอาวะโมริได้แล้ว ยังสามารถชิมเหล้าอาวะโมริและ MAP P.15A4
เหล้าโมโรมิได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกด้วย
Nirai Kanai Bridge
SOUTHERN AREA

วิธีเดินทาง จากสนามบินนาฮาใช้เวลาประมาณ 15 นาทีโดยรถยนต์ รถบัสประจำาทาง
นั่งรถบัส (สาย 89) ลงป้าย “นิชิซากินิโจเมะ” แล้วเดินต่อ 15 นาที ที่อยู่ 5-8-7 นิชิซากิ
โจ อิโตมัน จังหวัดโอกินาว่า เบอร์โทรศัพท์ 098-994-8080 ค่าเข้าชม ไม่เสียค่าใช้จา่ ย
URL http://www.masahiro.co.jp/c153737.html เวลาทำาการ 9:30-17:30
วันปิดทำาการ ช่วงปลายปีต้นปี 12/30-1/3 (5 วัน)

Café

ทางตอนใต้ของเกาะหลักนี้มคี าเฟ่สวยงามมากมาย
ซึ่งใช้ความงดงามของสถานที่ให้เป็นประโยชน์ เช่น
คาเฟ่ ริ ม หาดที ่ส ามารถ
เพลิดเพลินไปกับเสียงคลื่น
ทะเล หรือคาเฟ่ที่สามารถ
ชมเส้นขอบฟ้าสีครามจาก
เนินเขาสูงได้ เป็นต้น ร้าน
ส่วนใหญ่จะบริการอาหาร
และของหวานที ่ทำ า จาก
วัตถุดิบท้องถิ่น

สะพานนิไรคาไนซึ่งตั้งอยู่ในเมืองนันโจนั้น มีความยาว
660 เมตร และสูง 80 เมตร เป็นจุดที่มีทิวทัศน์งดงามที่
พลาดไม่ได้เมื่อท่องเที่ยวทางตอนใต้ของเกาะหลักโอกินาว่า
หากอากาศดีจะสามารถเห็นเกาะคุดากะที่อยูห่ า่ งออกไป
ได้ดว้ ย (“นิไรคาไน” คือชื่อของ “ยูโทเปีย” ที่ชาวโอกินาว่า
เชื่อกันว่าอยู่ในดินแดนไกลโพ้นของทะเล)
วิธีเดินทาง จากสนามบินนาฮาใช้เวลาประมาณ 40 นาทีโดยรถยนต์/จากเส้นทาง
รถยนต์โอกินาว่า “ฮาเอะบารุมินามิIC” ใช้เวลาประมาณ 25 นาที ที่อยู่ จิเน็น หมู่บ้าน
จิเน็น นันโจ จังหวัดโอกินาว่า เวลาทำาการ เดินดูได้ตามอิสระ

Comment
มาโอกินาว่านอกจากมาเที่ยวช้อปปิ้งเพลินๆ แล้ว ยังได้
มาเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ด้วยดีจัง
เพลิดเพลินไปกับธรรมชาติที่แสนวิจิตร ตื่นตากับการ
แสดงแบบชาวริวกิว อิ่มท้องกับอาหารสไตล์โอกินาว่า
หมายเหตุ : คนไทยที่ไปเที่ยวโอกินาว่า
OKINAWA GUIDE BOOK
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Time
Schedule

LOCAL BUS
เกาะหลักโอกินาว่ามีบริษัทรถบัสหลัก 4 บริษัทครอบคลุมทั่วพื้นที่ คือ โอกินาว่าบัส นาฮาบัส ริวกิวบัส และโทโยบัส ถือเป็นวิธีเดินทางซึ่ง
เหมาะสำาหรับผู้ที่ต้องการท่องเที่ยวโอกินาว่าอย่างอิสระในราคาย่อมเยา
แผนที่จุดจอดรถบัสดูหน้า 41

ตารางเวลา
การเดินทางโดยรถบัส
และ เรือโดยสาร

Naha Bus
Terminal

01 Sefa-utaki

9:45

หากจะตะลุยเที่ยวโอกินาว่าแบบ 1 วันโดยรถบัส
ขอแนะนำาให้แวะมาขอพรกับเทพเจ้ากันก่อนเลย
เพราะคนโอกินาว่าให้ความเคารพบูชาธรรมชาติ
และวัฒนธรรมดั้งเดิมเป็นอย่างมาก โดยพื้นที่แห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาไม่ไกลจากทะเล ซึ่งเป็น
สถานทีท่ ่คี งความสมบูรณ์ทางธรรมชาติไว้ได้เป็นอย่างดี และยังถูกขึ้นบัญชีเป็นพืน้ ทีม่ รดกโลก
ประจำาโอกินาว่าอีกด้วย

จากสถานีรถบัสนาฮาเดินไปป้ายรถบัส
“คามิอิซุมิ” (เดิน 5 นาที), ขึ้นรถบัส
โทโยสาย 38 (เวลาเดินทาง : ประมาณ
1 ชั่วโมง) 830 เยน

Sefa-utaki

10:50 - 13:00

รายละเอียดเพิ่มเติมไปหน้า 7

ลงป้ า ย “เซฟาอุ ท ากิ อิ ริ กุ จิ ” เดิ น ไป
เซฟาอุทากิใช้เวลาประมาณ 10 นาที

ONE DAY TRIP
by BUS � �
FERRY BOAT

Azama
SanSan
Beach
13:10

ขึ้นป้าย “เซฟาอุทากิอิริกุจิ” ลงป้าย
“อาซามะซันซันบีชอิรกิ จุ ”ิ (ใช้เวลาเดิน
ทาง 5 นาที) 160 เยน

Azama Port
14:00

เดินทางไปเกาะคุดากะด้วยเรือเฟอร์รี่
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) เที่ยว
เดียว 670 เยน

Kudaka
Island

14:30 - 16:30

From Naha Bus Terminal

02

Azama
SanSan Beach

MAP
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ที่น่เี ป็นชายหาดที่ข้นึ ชื่อของชาวโอกินาว่าเลยก็วา่ ได้
เพราะเป็นชายหาดที่สามารถเดินทางมาด้วยรถบัส
และมีน้าำ ทะเลสีฟา้ ครามสดใส อีกทั้งยังเป็นชายหาดที่
สามารถทำ า กิ จ กรรมทางทะเลได้ ม ากมาย เช่ น
กิจกรรมยอดนิยมอย่างการจัดปาร์ตี้บาร์บีคิวกับ
ผองเพื่อน สามารถลงเล่นนำ้าได้ตั้งแต่ช่วงปลาย
เดือนเมษายน-ปลายเดือนตุลาคมของทุกปี

รถบัสประจำาทาง ถือเป็นการขนส่งสาธารณะที่สำาคัญของโอกินาว่า
เหมาะสำาหรับผู้ท่ี ไม่ตอ้ งการเช่ารถและอยากไปตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ
โดยไม่เร่งรีบ มีวธิ สี นุกสนานหลายอย่างในการเดินทางด้วยรถบัสประจำา
ทางเช่นการพ�ดคุยกับผู้คนในท้องถิ่น

OKINAWA GUIDE BOOK

สถานีรถบัสนะโกะ (สาย 65, 66,70)

01
ขึ้นรถบัสจากประตูหน้า

หน้าอาคารผูโ้ ดยสารภายในประเทศ (สาย 120)
สถานีรถบัสนาฮา (สาย 20)

หมูบ่ า้ นริวกิวมุระ

หมูบ่ า้ นริวกิวมุระ

03

04

กดปุ่มลงรถก่อนถึงปายที่ต้องการจะลง

เมื่อรถจอดให้ลงจากประตูหลัง

ข้อควรระวัง

Murasaki Mura

สาย 105 ให้ขึ้นจากประตูหน้าและลงจากประตูหน้า
ไม่สามารถใช้ธนบัตรอื่นนอกเหนือจากธนบัตร 1,000 เยนได้

สถานีรถบัสนาฮา (สาย 28)
อุฟโุ ด
ลานหน้าสถานีรถไฟโอโมโระมาจิ (สาย 228)

อุฟโุ ด

03 Azama Port

MAP
P.15
SOUTHERN AREA A4

เที ่ย วชายหาดกั น เพลิ น ๆ ก็ ไ ปที ่ท ่ า เรื อ อาซามะ
กันต่อ ระหว่างรอเรือข้ามไปยังเกาะคุดากะ สามารถ
ชมทิวทัศน์ท่สี วยงามจากท่าเรืออาซามะ และสัมผัส
วิถีชีวิตของชาวบ้านท้องถิ่น เช่นคนตกปลา หรือ
ชาวบ้านที่มารอเรือที่ท่าเรือได้

MAP
P.27
REMOTE ISLAND AREA

เป็นเกาะที่เชื่อกันว่าเทพเจ้าอามามิกิโยะผู้สร้างเกาะริวกิวเสด็จลงมา จากเกาะหลักโอกินาว่า
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาทีโดยเรือเฟอร์รี่ เนื่องจากเป็นเกาะขนาดเล็กซึ่งมีพื้นที่โดยรอบ
เพียง 8 กิโลเมตร และมีภมู ปิ ระเทศราบเรียบจึงใช้วธิ เี ดินทางด้วยจักรยานหรือเดินเท้าเป็นหลัก
ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงก็สามารถเที่ยวชมทั้งเกาะได้ด้วยจักรยาน จึงสามารถเที่ยวแบบไป
เช้าเย็นกลับก็ได้ ภายในเกาะมีสถานที่สักการะกระจายอยู่ทั่วไป บางที่จะไม่สามารถเข้าได้
เนื่องจากเป็นช่วงประกอบพิธีกรรม เกาะทั้งเกาะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ควรหลีกเลี่ยงการแต่ง
กายสีสันฉูดฉาดและควรปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสม

11
440
11
18
440
300
18
300

12
420
12
19
420
200
19
200

11
440
18
300

12
420
19
200

11
440
11
18
440
300
18
300

12
420
12
19
420
200
19
200

ว�ธีนั่ง รถบัสสาย 7, 8,10,12 และตั้งแตสาย 20 เปนตนไป

Mihama American Village
หน้าอาคารผูโ้ ดยสารภายในประเทศ (สาย 120)
คุวาเอะ
สถานีรถบัสนาฮา (สาย 20, 28, 29)
คุวาเอะ

ฮิกะอิรบิ ารุ

01

02

ขึ้นจากประตูหน้า ยกเว้น สาย 7 สาย 8 สาย
10 สาย 12 ให้ขึ้นจากประตูหลัง

หยิบตั๋ว

03

04

กดปุ่มลงรถก่อนถึงปายที่ต้องการจะลง

ตรวจสอบค่าโดยสารจากจอค่าโดยสารด้าน
หน้า โดยดูชอ่ งที่มหี มาย เลขตรงกันกับที่เขียน
เอาไว้บนตั๋ว
11
12
440 420
18
11 19
12
300
440 200
420
18
19
300 200

Okinawa Outlet Mall ASHIBINAA

04 Kudaka Island

02
ใส่ค่าโดยสารลงไปในกล่องค่าโดยสาร

RyukyuMura

สถานีรถไฟโอโมโรมาจิ (สาย 90, 223, 227)

วิธีเดินทาง รถบัสประจำาทาง: นั่งรถบัส (รถบัสโทโยสายชิกิยะ 38) ลงป้าย วิธีเดินทาง ไม่มีเครื่องบิน
“อาซะมะซันซันบีชอิริกุจิ” แล้วเดินต่อ 5 นาที ที่อยู่ จิเน็นอาซะมะ เมืองนันโจ เรือเฟอร์รี่ ท่าเรืออาซามะ – ท่าเรือโทกุจิน (เกาะคุดากะ) (ใช้เวลาประมาณ 15 นาทีโดยเรือเร็ว ใช้เวลาประมาณ 20 นาทีโดยเรือเฟอร์รี่)
URL http://kudakakaiun.web.fc2.com/index.html
22

สถานีรถบัสนาฮา (สาย 20)
หน้าสวนอนุสรณ์สถาน

หน้าสวน

หน้าอาคารผูโ้ ดยสารภายในประเทศ (สาย 152)
อิออนมอลล์โอกินาว่า ไรคัม
สถานีรถบัสนาฮา (สาย 21, 92)
อิออนมอลล์ โอกินาว่า ไรคัม
สถานีรถบัสนาฮา (สาย 23, 27, 31, 77, 80, 90, 110)
ฮิกะอิรบิ ารุ
สถานีรถไฟโอโมโรมาจิ (สาย 21)
อิออนมอลล์ โอกินาว่า ไรคัม

เดินทางไปเกาะหลักโอกินาว่าด้วยเรือ
เฟอร์ รี ่ เวลาออกเดิ น ทางของเรื อ
จะแตกต่างกันไปตามฤดูกาล (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 15 นาที) เที่ยวเดียว
760 เยน

เดินทางจากป้ายรถบัส “อาซามะซันซัน
บีชอิริกุจิ” ไปป้ายรถบัส “คามิอิซุมิ”
ด้วยรถบัสโทโยสาย 38 (เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชั่วโมง) 780 เยน

หน้าอาคารผูโ้ ดยสารภายในประเทศ (รถบัสด่วนยันบารุ)
อนุสรณ์สถาน

AEON MALL Okinawa Rycom

Azama Port

17:50

หน้าอาคารผูโ้ ดยสารภายในประเทศ (สาย 111 *รถบัสด่วนสาย 120)
สถานีรถบัสนะโกะ (สาย 65, 66, 70)
หน้าสวนอนุสรณ์สถาน

SOUTHERN AREA

17:00

Naha Bus
Terminal

Okinawa Churaumi Aquarium

MAP P.15B3

วิธีเดินทาง รถบัสประจำาทาง: นั่งรถบัส (รถบัสโทโยสายชิกิยะ 38) ลงป้าย
“อาซามะซันซันบีชอิริกุจิ” ที่อยู่ 1141-3 จิเน็นอาซามะ เมืองนันโจ เบอร์
โทรศัพท์ 098-948-3521 URL http://okinawa-nanjo.jp/beach/ เวลา
ลงเล่นน้ำาทะเล 10:00-18:00 *เดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคมเล่นได้ถึง
19:00 ช่วงลงเล่นน้ำาทะเล ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมถึง -10/31

ว�ธีนั่ง รถบัสสาย 1-6, สาย 9, สาย 11-17, สาย 105

หน้าอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ (สาย 95 *วิ่งตรง)
เอ้าท์เล็ท
มอลล์อาชิบินามาเอะ
สถานีรถบัสนาฮา (สาย 55, 56, 88, 98)
เอ้าท์เล็ทมอลล์อาชิบนิ ามาเอะ

Okinawa World
สถานีรถบัสนาฮา
เกียวคุเซ็นโดมาเอะ

เดิน (3 นาที)

คามิอซิ มุ ิ (สาย 54, 83)

05

06

เมื่อรถจอดให้จ่ายค่าโดยสารพร้อมตั๋ว

เมื่อรถจอดให้ลงจากประตูหน้า

ข้อควรระวัง

ไม่สามารถใช้ธนบัตรอื่นนอกเหนือจากธนบัตร 1,000 เยนได้
เมื่อขึ้นจากประตูหลังกรุณาหยิบตั๋วด้วย
ห้ามลุกจากที่นั่งขณะรถกำาลังวิ่ง กรุณาลุกจากที่นั่งหลังจากประตูเปิดแล้ว
11
12
440 420
18
19
300 200

OKINAWA GUIDE BOOK
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Shuri-jo site

Shuri Station

ขอแนะนำาการเดินทางไปปราสาทชูริด้วยระบบขนส่งที่แสนสะดวกสบายในการท่องเที่ยว
โอกินาว่า ในขณะเยี่ยมชม หากลองสังเกตดีๆ ว่าลักษณะของปราสาทชูริได้รบั อิทธิพลด้าน
สถาปัตยกรรมมาจากจีนและญี่ปุ่น จะทำาให้เพลิดเพลินและได้ความรู้เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งใน
สวนสาธารณะปราสาทชูริยังมีจุดชมวิวแนะนำาที่สามารถชมทิวทัศน์ของเมืองนาฮา ในมุม
กว้างได้ ทิวทัศน์งดงามซึ่งเห็นจากจุดชมวิวนี้จะเป็นอีกหนึ่งความทรงจำาดีๆ ในการเดินทาง

1

MONORAIL

รายละเอียดเพิ่มเติมไปหน้า 7

INFORMATION

2

Shuri Kinjo-cho Stone-paved
Road

3

ทางเดินหินในเมืองคินโจแห่งนีเ้ ป็นทางเดินที่ลาดชันเล็กน้อย ขณะเดินชมทัศนียภาพอัน
สวยงามนี้จึงควรเดินอย่างระมัดระวัง เส้นทางนี้ถูกสร้างขึ้นเพือ่ เป็นทางเดินเชื่อมต่อจาก
ปราสาทชูริ ไปยังท่าเรือในรัชสมัยกษัตริย์โชชิน และยังคงหลงเหลือสภาพดั้งเดิมของบ้าน
เมืองสมัยราชวงศ์ริวกิว เช่นบ้านหลังคามุงกระเบื้องสีแดงหรือกำาแพงหินเอาไว้ นอกจาก
ร่องรอยทางประวัติศาสตร์มากมายที่มีให้เห็นในบริเวณโดยรอบแล้ว ยังมีโรงน้ำาชาและจุด
พักผ่อนอีกด้วย ถือเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะกับการเปลี่ยนบรรยากาศและเติมพลัง
ชีวิตได้ดีแห่งหนึ่ง

Shuri Station

ที่สถานีชูริมีโบราณสถานมากมายโดยมีปราสาทชูริเป็นหลัก สามารถ
เพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์เมืองที่สวยงาม
ที่อยู่ 3-19 ชูริเทระโจ นาฮา จังหวัดโอกินาว่า
เบอร์โทรศัพท์ 098-886-9915

4

เสียงเพลงเวลารถไฟออกของโมโนเรลใจกลางโอกินาว่า (ชื่อ : ยูอเิ รล) นั้น แต่ละ
สถานีจะเปิดเพลงพื้นบ้านของโอกินาว่าอันเป็นที่คุ้นเคยของชาวโอกินาว่ามา
ตั้งแต่อดีต ช่วยเพิ่มสีสนั ให้กบั การเดินทางได้ดที เี ดียว นอกจากนี้ รถไฟโมโนเรล
ยังวิ่งอยู่บนความสูงตั้งแต่ 8 เมตร – 20 เมตร จึงสามารถชมท้องทะเลสีคราม
ทิวทัศน์ยามเย็น และทิวทัศน์ตอนกลางคืนจากหน้าต่างได้ด้วยเช่นกัน

เดินทางโดยโมโนเรล

รายละเอียดเพิ่มเติมไปหน้า 18

Omoromachi
Station

NA H A

12

by

8

MONORAIL
โมโนเรลเมืองโอกินาว่าซึ่งวิ่งในตัวเมืองนาฮา (ชื่อ: ยู
Omoromachi Station
ที่สถานีโอโมโรมาจิมีร้านค้าปลอดภาษี ห้างสรรพ
สินค้าขนาดใหญ่ และพิพิธภัณฑ์ตั้งเรียงรายรอบ
บริเวณสถานีมากมาย เป็นเมืองหลากสีสันอันเป็น
ที่นิยมของคนท้องถิ่นเช่นกัน
ที่อยู่ 305-3 อาซาโตะ นาฮา จังหวัดโอกินาว่า
เบอร์โทรศัพท์ 098-865-5511

6
1

8

7

เดินทางโดยโมโนเรล

15
Monorail Station
1

Naha Airport

Akamine

3

7

8

10

11

12

14

15

13

Asato

Naha City Hospital

Tsubogawa
Miebashi

Omoromachi
Gibo

6

Oroku

5

Prefectural Office

3

2

4

Onoyama Park

4
2

14

11
9 10

5

อิเรล) เป็นการคมนาคมขนส่งระบบรางหนึ่งเพ�ยงแห่ง
เดียวของโอกินาว่า และเป็นระบบการขนส่งทีส่ ะดวก
สบายจากสนามบิ น ไปยั ง แหล่ ง ท่ อ งเที ่ย วทาง
ประวัติศาสตร์หรือแหล่งช้อปปิ้ง

5

7

13

Asahibashi

9

Makishi
Furujima
Shuri

Riding the Monorail

Prefectural
Office Station

6

Prefectural Office Station

T GALLERIA Okinawa
by DFS

อยู่ติดกับสถานีโอโมโรมาจิ ที่นี่เป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์ชั้นนำา
ระดับโลก และยังมีรา้ นอาหารและร้านขายของฝากโอกินาว่าครบครัน
รายละเอียดเพิ่มเติมไปหน้า 19

Okinawa Prefectural
Museum & Art Museum

เป็นแหล่งรวมธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และศิลปะของ
โอกิ น าว่ า ในห้ อ งเวิ ร์ ค ช็ อ ป (ไม่ เ สี ย ค่ า ใช้ จ่ า ย) สามารถเล่ น
อุปกรณ์ทดลองต่างๆ ซึ่งจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ ได้อย่างอิสระ
นอกจากนั้นยังมีรา้ นค้าของพิพิธภัณฑ แ์ ละร้านกาแฟด้วยเช่นกัน

9

สถานีรถไฟเคงโจมาเอะที่มีทางเชื่อมต่อกับห้างสรรพ
สินค้าสะดวกสบายต่อการซื้อของ และยังเป็นทางเข้า
ทิศใต้ของถนนโคคุไซอันคึกคักอีกด้วย

10

จุดที่เมื่อไปถึงถนนโคคุไซโดริแล้ว ต้องแวะไปให้ได้ ที่น่มี วี ตั ถุดบิ ของ
โอกินาว่ามากมาย เช่น อาหารทะเลสดใหม่ และเป็นสถานที่ๆ เต็ม
ไปด้วยความคึกคัก ทั้งรอยยิ้ม เสียงทักทาย และเสียงเรียกลูกค้า
สามารถมาซึมซับบรรยากาศการใช้ชวี ติ ประจำาวันของคนท้องถิ่น
ได้ และยังสามารถซื้อวัตถุดิบสดใหม่ไปให้ร้านที่ชั้น 2 ปรุงอาหาร
ให้ ได้อีกด้วย เป็นสถานที่ๆ สามารถสนุกสนานไปกับการเที่ยว
โอกินาว่าได้
รายละเอียดเพิ่มเติมไปหน้า 17
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มีตารางค่าโดยสารอยู่เหนือเครื่องจำาหน่ายตั๋วอัตโนมัติ ให้
ตรวจสอบค่าโดยสารของสถานีที่ต้องการเดินทางไป

เลือกภาษาที่ด้านขวาบนของเครื่องจำาหน่ายตั๋ว จากนั้นให้
เลือกจำานวนคนและประเภทตั๋วที่ต้องการจะซื้อ

Kokusai Dori Street

ถนนช้อปปิง้ สายหลักของโอกินาว่า เป็นสถานที่ที่ไม่ควรพลาด
เพราะสามารถเดินทางไปถนนโคคุไซได้อย่างง่ายดายด้วยโมโนเรล
เป็นถนนซึ่งอัดแน่นไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร และวัฒนธรรม
โอกินาว่า และยังสามารถสัมผัสวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นได้อีกด้วย
นอกจากนั้นยังมีรา้ นเหล้าอิซากายะที่มโี ชว์ซนั ชินและระบำาริวกิว จึง
เหมาะกับการทานอาหารประจำาท้องถิ่น และดื่มด่ำาไปกับค่ำาคืนแห่ง
โอกินาว่า
รายละเอียดเพิ่มเติมไปหน้า 17

03

04

เลือกสถานีที่ต้องการเดินทางไป

ใส่เงินที่เครื่องขายตั๋วอัตโนมัติ

ตารางราคาค่าโดยสาร

ที่อยู่ 1-103 คุโมจิ นาฮา จังหวัดโอกินาว่า
เบอร์โทรศัพท์ 098-865-5507

รายละเอียดเพิ่มเติมไปหน้า 19

The First Makishi
Public Market

02

01

Naha Airport
Station

05

06

รับตั๋วจากเครื่องขายตั๋วอัตโนมัติ

วางตั๋วฝั่งที่มี QR Code บนเครื่องสแกน (บริเวณไฟสีนำา้ เงิน)
แล้วเดินผ่านได้เลย *เวลาออกก็ใช้วิธีเดียวกัน

One Day Pass

สำาหรับผู้ที่อยากเที่ยวโดยแวะระหว่างสถานีไปด้วย
ตั๋วโดยสาร 1 วัน หรือตั๋วโดยสาร 2 วันจะคุ้มค่าที่
สุด สามารถใช้ ได้ 24 ชั่วโมง (ตั๋วโดยสาร 1 วัน) 48 ชั่วโมง (ตั๋วโดยสาร 2 วัน) นับ
จากเวลาที่ซื้อตั๋ว สามารถเยี่ยมชมย่านที่ถูกใจแล้วสนุกกับนาฮาได้เต็มที่

60
120
130
130
130
130
150
150
150
150
170
170
170
170

110 230 260 260 260 260 300 300 300 300 330 330 330 330
110 230 230 260 260 260 260 300 300 300 300 330 330
Oroku Station 110 230 230 260 260 260 260 300 300 300 330 330
Park
110 230 230 230 260 260 260 300 300 300 330
60 Onoyama
Station
Tsubogawa
Station
110 230 230 260 260 260 260 300 300 300
120 60
120 120 60 Asahibashi Station 110 230 230 230 260 260 260 300 300
Ofﬁce 110 230 230 230
260 260 260 300
130 120 120 60 Prefectural
Station
130 120 120 120 60 Miebashi Station 110 230 230 260 260 260 300
130 130 130 120 120 60 Makishi Station 110 230 230 260 260 260
130 130 130 120 120 120 60 Asato Station 110 230 230 260 260
150 130 130 130 120 120 120 60 Omoromachi Station 110 230 230 260
150 150 130 130 130 130 120 120 60 Furujima Station 110 230 230
Naha City
150 150 150 130 130 130 130 120 120 60 Hospital
Station 110 230
Gibo
Station
110
170 150 150 150 130 130 130 130 120 120 60
170 170 150 150 150 150 130 130 130 120 120 60 Shuri Station

Akamine Station
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150
150
150
150
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170
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ATM
ตู้ ATM ที่มีรายชื่ออยู่ในเว็บไซต์ Be.Okinawa นั้นสามารถใช้
บัตรเครดิตที่ออกโดยต่างประเทศถอนเงินเยนได้ บัตรที่ใช้ ได้จะ
แตกต่างกันออกไปตามชนิดของตู้ ATM สามารถตรวจสอบสถาน
ที่ติดตั้งและวิธีการใช้งานตู้ ATM ได้ที่เว็บไซต์ Be.Okinawa
http://th.visitokinawa.jp/tourist_information/atm/

จุด
แลกเงิน
ที่ โ อกิ น าว่ า มี ส ถานที่ รั บ แลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่ า งประเทศจำ า นวนมาก เช่ น
ธนาคาร หรือร้านรับแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศโดยเฉพาะ เป็นต้น ธนาคาร
ริวกิวเปิดถึง 16:00 และธนาคารโอกินาว่าเปิดถึง 15:00 มีร้านรับแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศบางร้านที่เปิดให้บริการถึงเวลาดึก หากจะแลกเงินควร
ตรวจสอบเวลาทำาการไว้ล่วงหน้า

MAP P.27 D2

Southeast Botanical Gardens

สามารถชมพืชพันธุ์แปลกตาถึง 1,300 กว่าชนิด และถนนต้นยุซุระยาชิที่ใหญ่ที่สุดใน
ญี่ปุ่นได้ที่สวนแห่งนี้ นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารเพื่อสุขภาพและการผ่อนคลาย อีกทั้ง
ยังสามารถเล่นกับสัตว์ได้อย่างใกล้ชิด จึงสนุกได้ทั้งคนที่มาเป็นครอบครัวและคู่รัก
MAP P.27 D1

Murasaki Mura

หมู่บ้านมุราซากิเป็นธีมปาร์คหรือหมู่บ้านที่รวบรวมวัฒนธรรมริวกิวเอาไว้ในทุกอณู
แถมยังเปิดโอกาสให้นกั ท่องเที่ยว สามารถทำาเวิรค์ ช็อปสนุกๆ เกี่ยวกับศิลปะแขนงต่างๆ
ที่มี 32 ร้านหัตถกรรม และ 101 กิจกรรมให้ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง อาทิ การทำาโดนัท
โอกินาว่า ปัน้ ตัวชีซา่ ประดิษฐ์เครื่องใช้จากเปลือกหอย ทำาเครื่องปัน้ ดินเผา ทำาชามิเซ็น
ทอผ้า เป็นต้น ที่สำาคัญสามารถนำาสิ่งทีเ่ ราเวิร์คช็อปติดไม้ติดมือกลับบ้านได้อีกด้วย
(บางจุดมีบริการส่งไปรษณีย์) ภายในมีการตกแต่งเป็นบ้านโบราณของชาวริวกิวให้
สามารถสัมผัสวัฒนธรรมความเป็นอยู่แบบริวกิวอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นยังมีร้าน
อาหาร โรงแรม และบ่ออาบนำ้าสาธารณะให้ใช้บริการด้วย

บริ เ วณตอนกลางเป็ น ย่ า นวั ฒ นธรรมร่ ว มที ่นำ า เอาวั ฒ นธรรม
อเมริกาซึ่งแพร่หลายในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 และวัฒนธรรม MAP P.26 D1
ที่สานต่อกันมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรริวกิวมาหลอมรวมเข้าด้วยกัน Cape Zanpa
มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีกลิ่นอายแตกต่างจากรีสอร์ทริมทะเลกระจาย หน้าผาสูง 30 เมตรที่ทอดยาวไปตลอด 2 กิโลเมตร มีทางเดินสำาหรับเดินเล่น และ
ตัวอยู่หลายจุด เช่น อเมริกันวิลเลจในเมืองชาตันที่ถูกพัฒนาให้ บริเวณสุดขอบหน้าผาจะมีประภาคารสีขาวตั้งอยู่ ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของที่นี่
คล้ายกับชายฝั่งตะวันตกของอเมริกา เนื่องจากเป็นย่านที่มฐี านทัพ อีกทั้งยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่มีชื่อเสียงด้วยเช่นกัน
อเมริกามารวมตัวกัน เช่น สนามบินคาเดนะ เป็นต้น และถนนโคซาเกท
ของโอกินาว่าซึ่งมีรา้ นค้า และร้านอาหารสำาหรับชาวอเมริกนั ตั้งเรียง
รายมากมาย ส่วนบริเวณตอนกลางนั้น มีแหล่งมรดกโลกซึ่งรุ่งเรือง
ในสมัยอาณาจักรริวกิว 3 ที่ คือ ซากปราสาทนาคะกุซคุ ุ ซากปราสาท
คัทสึเร็น และซากปราสาทซากิมิ

วิธีเดินทาง จากสนามบินนาฮาประมาณ 70 นาที โดยรถยนต์/จากเส้นทางรถยนต์โอกินาว่า “โอกินาว่าคิตะIC” ใช้เวลาประมาณ
30 นาที รถบัสประจำาทาง นั่งรถบัส (สาย 28, 228) ลงป้าย “โยมิตันซนอุฟุโด” แล้วเดินต่อประมาณ 10 นาที ที่อยู่ 1020-1 ทาคา
ชิโฮ โยมิตันซน นาคากามิ จังหวัดโอกินาว่า เบอร์โทรศัพท์ 098-958-1111 ค่าเข้าชม ทั่วไป/ผู้ใหญ่: 600 เยน, นักเรียนมัธยมต้น
และมัธยมปลาย 500 เยน, นักเรียนประถม: 400 เยน หมู่คณะ (20 คนขึ้นไป)/ผู้ใหญ่: 550 เยน นักเรียนมัธยมต้นและมัธยมปลาย
450 เยน, นักเรียนประถม 350 เยน URL http://murasakimura.com/ เวลาทำาการ 9:00-18:00 (สิ้นสุดเวลาเข้าชม 17:30) วัน
ปิดทำาการ ไม่มีวันหยุดตลอดปี

MAP P.27 C1

Pottery Village Yachimun no sato

ในพื้นที่อันกว้างใหญ่นี้มีเวิร์คช็อปประมาณ 20 จุดที่กระจายตัวกันอยู่ และมีการทำา
เครื่องปั้นดินเผาโดยแยกใช้เตาเผาโนโบริคามะ 4 เครื่อง ที่ร้านสหกรณ์ทั้ง 2 แห่ง
สามารถเลือกซื้อโดยเปรียบเทียบผลงานของช่างหลายๆ คนได้
MAP P.27 E1

Mihama American Village

MAP P.27 E2

Koza Music Town

ที ่นี ่มี ร ้ า นเกี ่ย วกั บ ดนตรี ม ากมาย เช่ น
มิ ว สิ ค ทาวน์ โ อโตะอิ จิ บ ะซึ ่ง มี ห ้ อ งโถง
ขนาดใหญ่ท่สี ามารถจุคนได้ถงึ 1,100 คน
และที่ลานดนตรีช้นั 1 จะมีการจัดกิจกรรม
ซึ่งเข้าร่วมฟรีอีกด้วย

วิธีเดินทาง จากสนามบินนาฮาใช้เวลาประมาณ 50 นาทีโดยรถยนต์/จากเส้นทางรถยนต์โอกินาว่า “โอกินาว่าคิตะIC” ใช้เวลา
ประมาณ 5 นาที รถบัสประจำาทาง: นั่งรถบัส (สาย 27, 63, 90, 112) ลงป้าย “โกยะ” แล้วเดินต่อ 1 นาที ที่อยู่ 1-1-1 อุเอะจิ เมือง
โอกินาว่า จังหวัดโอกินาว่า เบอร์โทรศัพท์ 098-995-9104 URL http://www.kozamusictown.com/ เวลาทำาการ แตกต่าง
กันไปตามแต่ละร้าน วันหยุดทำาการ แตกต่างกันไปตามแต่ละร้าน
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วิธีเดินทาง จากสนามบินนาฮาใช้เวลาประมาณ 80 นาทีโดยรถยนต์/จากเส้นทางรถยนต์โอกินาว่า “โอกินาว่าคิตะIC” ใช้เวลา
ประมาณ 40 นาที รถบัสประจำาทาง: นั่งรถบัส (สาย 28) ลงป้าย “ซัมปะมิซากิโคเอ็น” แล้วเดินต่อประมาณ 5 นาที ที่อยู่ 1861 อุสะ
โยมิตันซน นาคากามิ จังหวัดโอกินาว่า เบอร์โทรศัพท์ 098-958-0038 (ลานพักผ่อนซัมปะมิซากิ) URL http://www.yomitankankou.jp/detail.jsp?id=74756&menuid=11949&funcid=3

วิธีเดินทาง จากสนามบินนาฮาใช้เวลาประมาณ 60 นาทีโดยรถยนต์/จากเส้นทางรถยนต์โอกินาว่า “โอกินาว่าคิตะIC” ใช้เวลา
ประมาณ 5 นาที รถบัสประจำาทาง: นั่งรถบัส (สาย 90) ลงป้าย “โนมินเค็งคิวเซ็นตามาเอะ” แล้วเดินต่อประมาณ 20 นาที ที่อยู่ 2146
ชิบานะ เมืองโอกินาว่า จังหวัดโอกินาว่า เบอร์โทรศัพท์ 098-939-2555 ค่าเข้าชม ทั่วไป/ผู้ใหญ่: 1,500 เยน, นักเรียนมัธยมปลาย
1,000 เยน, นักเรียนประถมและมัธยมต้น 500 เยน หมู่คณะ (20 คนขึ้นไป)/ผู้ใหญ่ 1,350 เยน นักเรียนมัธยมปลาย 900 เยน, นักเรียน
ประถมและมัธยมต้น 450 เยน URL http://www.southeast-botanical.jp/en/ เวลาทำาการ วันอาทิตย์- วันพฤหัสบดี 9:00
-18:00 (เวลาสุดท้ายที่เปิดให้เข้าชม 17:00), วันศุกร์ วันเสาร์ และวันก่อนวันหยุดราชการ 9:00-22:00 (เวลาสุดท้ายที่เปิดให้
เข้าชม 21:00) วันปิดทำาการ ไม่มีวันหยุดตลอดปี

ศูนย์รวมร้านอาหารและย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงในหมู่คนในท้องถิ่น ตลอดจนนักท่อง
เที่ยวที่แวะมาเยีย่ มเยียนโอกินาว่า สามารถเพลิดเพลินกับการช้อปปิง้ สินค้านำาเข้าจาก
อเมริกา ไปจนถึงร้านขายของฝากจากโอกินาว่า บริเวณที่ตดิ กับทะเล ยังสามารถดื่มดำ่า
กับบรรยากาศแสนโรแมนติกด้วยการนั่งชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงาม ในยาม
คำา่ คืนก็สามารถสนุกสนานไปกับบรรยากาศอันมีชวี ติ ชีวา นอกจากนี้ยงั มีบริการให้เช่า
จักรยานด้วยได้
วิธีเดินทาง : จากสนามบินนาฮาใช้เวลาประมาณ 35 นาทีโดยรถยนต์ รถบัสประจำาทาง: นั่งรถบัส (สาย 20, 28, 29, 120) ลงป้าย
“คุวาเอะ” แล้วเดินต่อประมาณ 10 นาที ที่อยู่ มิฮามะ ชาตัน นาคากามิ จังหวัดโอกินาว่า เบอร์โทรศัพท์ 098-926-5678 (สมาคม
ท่องเที่ยวหมู่บ้านชาตัน) URL http://www.okinawa-americanvillage.com/?lang=en เวลาทำาการ แตกต่างกันไปตามแต่ละ
ร้าน วันหยุดทำาการ แตกต่างกันไปตามแต่ละร้าน

วิธีเดินทาง จากสนามบินนาฮาใช้เวลาประมาณ 70 นาทีโดยรถยนต์/จากเส้นทางรถยนต์โอกินาว่า “โอกินาว่าคิตะIC” ใช้เวลา
ประมาณ 30 นาที รถบัสประจำาทาง: นั่งรถบัส (สาย 20, 120) ลงป้าย “โอยาชิอิริกุจิ” แล้วเดินต่อ 10 นาที ที่อยู่ 2653-1 ซากิมิ
โยมิตันซน เบอร์โทรศัพท์ 098-958-6494 (สมาคมท่องเที่ยวหมู่บ้านโยมิตัน) URL http://www.yomitan-kankou.jp/detail.
jsp?id=74732&menuid=11949&funcid=3 เวลาทำาการ แตกต่างกันไปตามแต่ละเวิรค์ ช็อป วันหยุดทำาการ แตกต่างกันไปตาม
แต่ละเวิร์คช็อป

Comment
โอกินาว่าตอนกลางก็มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีสถานที่ให้สัมผัสวัฒนธรรมแบบชาว
ริวกิว และแหล่งช้อปปิ้งสไตล์อเมริกันที่ทำาให้การเดินทางครั้งนี้สนุกสนานและมีความหมาย
สามารถทำางานฝีมือกว่า 100 ชนิดแถมยังหาซื้อสินค้า Made in America และจิบเครื่องดื่ม
เย็นๆ พร้อมชมพระอาทิตย์ตกได้ที่นี่
หมายเหตุ : คนไทยที่ไปเที่ยวโอกินาว่า
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MAP P.26 A2

Okinawa Churaumi
Aquarium
พิพิธภัณฑ์สัตว์นำ้าที่มีตู้ปลาขนาดใหญ่อันดับต้นๆ
ของโลก (7500m3) และเป็นจุดท่องเที่ยวยอดนิยม
อันดับ 1 ของโอกินาว่า ในตู้ปลา “ทะเลคุโระชิโอะ”
สามารถชื่นชมบรรดาสัตว์นำ้า เช่น ปลาฉลามวาฬ
และกระเบนราหู ที่ว่ายนำ้าไปมาอย่างอิสระในมุมที่ต่างกันออกไป ทั้งด้านหน้า ด้านบน และด้าน
ล่าง นอกจากนี้ภายในพิพิธภัณฑ์ ยังมีตู้ปลาอื่นๆ เช่น “ทะเลปลาเขตร้อน” “ทะเลปะการัง” และ
”ทะเลฉลามอันตราย” จัดแสดงสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะเฉพาะตัวจำานวนมากอีกด้วย ซึ่งน่าจะได้
สัมผัสกับความประทับใจราวกับได้อยูใ่ นโลกใต้ทะเลลึก ส่วนด้านนอกอาคารนั้นสามารถเพลิดเพลิน
ไปกับโชว์ปลาโลมาโอกิจงั รวมทั้งยังมีจดุ น่าชมอื่นๆ อีกมากมายเช่น สระพะยูนและสระเต่าทะเลอีกด้วย
วิธีเดินทาง จากสนามบินนาฮา ใช้เวลาประมาณ 170 นาที โดยรถยนต์/จากเส้นทางรถยนต์โอกินาว่า “เคียวดะIC” ใช้เวลาประมาณ 50 นาที รถ
บัสประจำาทาง นั่งรถบัส (สาย 111, 20, 120) ลงป้าย “สถานีรถโดยสารนะโกะ” (Nago Bus Terminal) จากนั้นเปลี่ยนไปขึ้นรถบัส (สาย 65, 66,
70) ลงป้าย “คิเนนโคเอนมะเอะ” (Kinen Koen Mae) *เวลาที่ใช้บริการรถบัสด่วนยันบารุ สามารถเดินทางไปได้จากสนามบินนาฮาโดยไม่ต้อง
เปลี่ยนรถ ที่อยู่ 424 อิชิคะวะ โมะโตะบุโจ คุนิกะมิ จังหวัดโอกินาว่า (อยู่ในส่วนไคโยฮาคุ) เบอร์โทรศัพท์ 0980-48-3748 ค่าเข้าชม 8:30-16:00
*ค่าบริการปกติ บุคคลทั่วไป/ผู้ใหญ่ 1,850 เยน, นักเรียนมัธยมปลาย 1,230 เยน, นักเรียนประถมและมัธยมต้น 610 เยน, อายุไม่ถึง 6 ปี ไม่เสียค่า
ใช้จ่าย หมู่คณะ (20คนขึ้นไป) /ผู้ใหญ่ 1,480 เยน, นักเรียนมัธยมปลาย 980 เยน, นักเรียนประถมและมัธยมต้น 490 เยน, อายุไม่ถึง 6 ปี ไม่เสียค่า
ใช้จ่าย และ16:00 สิ้นสุดเวลาเข้าชม (ตั๋วตั้งแต่ 4 โมงเย็น) ผู้ใหญ่ 1,290 เยน, นักเรียนมัธยมปลาย 860 เยน, นักเรียนประถมและมัธยมต้น 430 เยน,
อายุไม่ถึง 6 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ท่านที่เข้าชมก่อนเวลา 16.00 น. (ค่าบริการปกติ) สามารถเพลิดเพลินได้โดยไม่ต้องรีบร้อนจนกระทั่งพิพิธภัณฑ์ปิด
เช่นกัน เว็บไซต์ https://churaumi.okinawa เวลาทำาการ ระหว่างเดือนตุลาคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ / 8:30-18:30 ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เดือน
กันยายน / 8:30-20:00 (เวลาสุดท้ายทีเ่ ปิดให้เข้าชม คือ 1 ชัว่ โมง ก่อนพิพธิ ภัณฑ์ปดิ ) วันหยุดทำาการ วันพุธแรกของเดือนธันวาคมและวันถัดไป

กิจกรรมและสถานที่ท่องเที่ยวที่สนุกได้
แม้ฝนตกบริเวณตอนกลางและตอนเหนือ
แนะนำาสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณตอนกลาง และตอนเหนือที่สามารถสนุกได้อย่างสบายใจ
แม้วันฝนตก ไม่ว่าจะเพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้งที่ศูนย์การค้าใหญ่ที่สุดของโอกินาว่า
หรือจะเยี่ยมชมกระบวนการผลิตในโรงงานผลิตสินค้าพิเศษประจำาจังหวัดโอกินาว่า ก็
สามารถสนุกกับการท่องเที่ยวโอกินาว่าได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกังวลกับสภาพอากาศ

MAP P.27 E2

AEON MALL Okinawa Rycom

รีสอร์ทมอลล์ขนาดใหญ่ระดับต้นๆ ของจังหวัดโอกินาว่า
มีรา้ นค้าประมาณ 230 ร้าน สามารถเพลิดเพลินไปกับการ
ช้อปปิ้งและทานอาหารได้ ในนั้นยังมีร้านอาหารและเครื่อง
ดื่มกว่า 60 ร้าน นอกจากจะมีร้านอาหารญี่ปุ่นอย่างร้าน
ซูชิ เทมปุระ และราเมน แล้ว ยังสามารถเพลิดเพลินไปกับอาหารจากหลากหลายประเทศและ
พื้นที่ เช่น พาสต้าและสเต็กอีกด้วย
วิธีเดินทาง จากสนามบินนาฮา ใช้เวลาประมาณ 40 นาทีโดยรถยนต์/จากเส้นทางรถยนต์โอกินาว่า “คิตะ
นาคะกุซคุ Iุ C” หรือ “โอกินาว่ามินามิIC” ใช้เวลาประมาณ 15 นาที *เวลาที่ใช้อาจมากหรือน้อยกว่าขึ้นอยู่กบั
สภาพการจราจร ที่อยู่ ช่วงตึกที่ 4 ภายในพื้นที่เขตจัดรูปที่ดิน อะวะเสะ คิตะนาคะกุซุคุซน นาคะกะมิ จังหวัด
โอกินาว่า เบอร์โทรศัพท์ 098-930-0425 URL http://en.okinawarycom-aeonmall.com/ เวลาทำาการ
10:00-22:00 *เวลาทำาการของบางร้านจะแตกต่างจากนี้ วันหยุดทำาการ ไม่มีวันหยุดตลอดปี TAXfree มี
ร้านค้าปลอดภาษีกว่า 100 ร้าน

MAP P.26 C1

MAP P.26 C2

Cape Manzamo

บริเวณตอนเหนือเป็นบริเวณทีส่ ามารถเพลิดเพลินไปกับเสน่หข์ องธรรมชาติอนั ยิง่ ใหญ่ มีทง้ั พิพธิ ภัณฑ์สตั ว์นาำ้ จุระอุมิ ทีม่ าในธีม “ทะเล” ซึง่ ถือ
เป็นสัญลักษณ์ทางธรรมชาติท่สี ำาคัญของเกาะโอกินาว่า และยังมีอทุ ยานแห่งชาติยนั บารุ ที่มปี า่ ดิบชื้นกึ่งเขตร้อนขนาดใหญ่ระดับต้นๆ ของ
ญี่ปุ่น ในคาบสมุทรโมโตะบุซึ่งเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำาจุระอุมินั้น ยังมีแหล่งท่องเที่ยวน่าชมอีกมากมาย เช่น ซากปราสาทนากิจิน
หรือถนนต้นฟุกกุ ิในหมูบ่ า้ นบิเซ ถือเป็นหนึง่ ใน “ปราสาทของอาณาจักรริวกิวและกลุม่ มรดกทีเ่ กีย่ วข้อง” ที่ได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็นมรดกโลก
นอกจากนัน้ ตามแนวชายฝัง่ ทะเลของหมูบ่ า้ นอนนะจะมีโรงแรมรีสอร์ทตัง้ เรียงราย และครึกครืน้ ไปด้วยนักท่องเทีย่ วจำานวนมากตลอดทัง้ ปี

Yanbaru

“ยันบารุ” มีความหมายว่า บริเวณที่มี
หุบเขาเรียงรายและเต็มไปด้วยป่าไม้ ซึ่ง
หมายถึงบริเวณตอนเหนือของเกาะโอกินาว่า
โดยบริเวณนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าดิบ
ชื้นกึ่งเขตร้อน มีส่งิ มีชวี ติ หายากอาศัยอยู่
เป็นจำานวนมากซึ่งสามารถพบเจอได้แค่
ที่น่เี ท่านั้น เช่น นกยันบารุคอุ นิ ะ นกโนะกุจเิ กระ ด้วงยันบารุเทนากะโคกาเนะ กบโอกินาว่า
อิชิคะวะกาเอรุ เป็นต้น นอกจากนี้ ลักษณะภูมิประเทศยังเป็นลักษณะที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงบ่อย และในพื้นที่ภูเขาที่อยู่ห่างจากชายฝั่ง นอกจากจะมีป่าไม้แล้วยังมี
ที่ราบสูงคาสต์ซึ่งเป็นหินปูนลักษณะตะปุ่มตะป�่าอีกด้วย ส่วนบริเวณชายฝั่งยังมีหน้า
ผาหินปูนและป่าชายเลนให้ชมด้วยเช่นกัน ในปัจจุบนั สถานที่ซ่งึ มีธรรมชาติก่งึ เขตร้อน
อุดมสมบูรณ์แห่งนี้ ได้กลายเป็นสถานที่ท่เี ปิดโอกาสให้ผคู้ นได้สมั ผัสกับความยิ่งใหญ่
และความงดงามตามธรรมชาติของโอกินาว่า โดยมีการประกอบกิจกรรมยามว่าง
มากมาย เช่น ปีนเขา พายเรือแคนู ส่องสัตว์ เป็นต้น
MAP P.26 B4

Yanbaru Discovery Forest
ที ่นี ่มี ก ารจั ด โปรแกรมทั ว ร์ ที ่ดึ ง เอา
ธรรมชาติของยันบารุอันอุดมสมบูรณ์มา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น กิจกรรมไกด์วอร์ค
กิจกรรมเดินป่ากลางคืน กิจกรรมพายเรือ
แคนูในป่าดงดิบกึ่งเขตร้อน เป็นต้น และ
มีที่พักไว้ให้บริการด้วย

วิธีเดินทาง จากเส้นทางรถยนต์โอกินาว่า “เคียวดะIC” ใช้เวลาประมาณ80นาที *ขึ้นทางหลวงที่ 58 ขับไปทางทิศเหนือ จากนั้นขึ้น
ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2 ขับไปทางเขื่อนอาหะ ที่อยู่ 1301-7 อาหะ คุนิกะมิซน คุนิกะมิ จังหวัดโอกินาว่า เบอร์โทรศัพท์ 098041-7979 ค่าบริการกิจกรรมพายเรือแคนูในป่าดงดิบ ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม / ผู้ใหญ่: 6,800 เยน, นักเรียน
ประถมหรือต่าำ กว่า: 4,500 เยน ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน / ผู้ใหญ่: 4,100 เยน, นักเรียนประถมหรือต่าำ กว่า 3,050
เยน URL http://www.atabii.jp/ เวลาทำาการ 9:00 – 17:30 (ติดต่อสอบถามหรือจองได้ถึง 20:00) วันหยุดทำาการ ไม่มีวันหยุด
ตลอดปี *มีหยุดทำาการชั่วคราว
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MAP P.27 D1

Ryukyu Mura

หมู่บ้านริวกิวเป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมที่
นำาบ้านที่มีกระเบื้องสีแดงจากพื้นที่
ต่างๆ ของโอกินาว่ามาสร้างขึ้นใหม่ ที่น่ี
มีการจัดเวิรค์ ช็อปศิลปะหัตถกรรมพื้น
เมืองและการแสดงพื้นเมืองด้วย เช่น ทอ
ผ้าบิงกะตะ ย้อมคราม เป็นต้น โชว์ระบำา
ริวกิวหรือระบำาเอซาก็เป็นที่นยิ มเช่นกัน
วิธีเดินทาง จากสนามบินนาฮา ใช้เวลาประมาณ60นาทีโดยรถยนต์ / จากเส้นทางรถยนต์โอกินาว่า “อิชิคาวะIC” ใช้เวลา
ประมาณ10นาที รถบัสประจำาทาง: นั่งรถบัส (สาย 20, 120) ลงป้าย “ริวกิวมุระมะเอะ” ที่อยู่ 1130 ยามาดะ อนนะซน คุนิกะมิ
จังหวัดโอกินาว่า เบอร์โทรศัพท์ 098-965-1234 ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 1,200 เยน, อายุ 6 ปี-15 ปี: 600 เยน URL http://www.
ryukyumura.co.jp เวลาทำาการ เดือนตุลาคม-เดือนมิถุนายน / 8:30 -17:30 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน / 9:00
– 18:00 *เวลาสุดท้ายที่เปิดให้เข้าชม: ก่อนเวลาปิดทำาการ 30 นาที เวลาทำาการ: เดือนตุลาคม – เดือนมิถุนายน / 8:30-17:30
ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน / 9:00 – 18:00 *เวลาสุดท้ายที่เปิดให้เข้าชม : ก่อนเวลาปิดทำาการ 30 นาที วันหยุด
ทำาการ ไม่มีวันหยุดตลอดปี

เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ว่ากันว่า
กษัตริย์สมัยอาณาจักรริวกิวได้ตั้งชื่อ “มันซาโม” ไว้
มาจากความหมายว่า “ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ที่ผู้คน
หนึ่งหมื่นคนสามารถนั่งพักได้” ที่นี่สามารถดื่มดำ่า
กับวิวที่งดงามของท้องทะเลที่กว้างใหญ่ไปจนสุด
ขอบฟ้าไม่มที ่สี ้นิ สุด และคลื่นทะเลที่ซดั เข้าโขดหิน ในวันที่อากาศดีจะสามารถชมวิวพระอาทิตย์
ตกดินที่งดงามได้ด้วย
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Village of Longevity Ogimi Village

วิธีเดินทาง จากสนามบินนาฮา ใช้เวลาประมาณ90นาทีโดยรถยนต์ /จากเส้นทางรถยนต์โอกินาว่า “ยา
กะIC” ใช้เวลาประมาณ 15 นาที รถบัสประจำาทาง นั่งรถบัส (สาย 20,120) ลงป้าย “เซระกะคิ” ที่อยู่ 100
เซระกะคิ อนนะซน จังหวัดโอกินาว่า เบอร์โทรศัพท์ 098-982-3388, 0120-539-510 URL http://www.
okashigoten.co.jp/onna-shop/ เวลาทำาการ 8:30-19:30 ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายน /
8:30-20:00 วันหยุดทำาการ ไม่มีวันหยุดตลอดปี

ติดต่อสอบถาม สำานักงานท้องถิ่นหมู่บ้านโอกิมิ เบอร์ โทรศัพท์ 0980-44-3001 (เบอร์
โทรศัพท์หลัก) URL http://www.vill.ogimi.okinawa.jp/
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Orion Happy Park

Ogimi Village

Emi no Mise

ร้าน “เอมิโนะมิเสะ” ที่ต้งั อยู่ในหมู่บา้ นโอกิมนิ ้นั เป็นร้านอาหารสูตร
ดั้งเดิมที่นำาอาหารพื้นเมืองของโอกินาว่ามาดัดแปลง สามารถลิ้ม
รสอาหารที่ทำาจากส้มชีควาซาซึ่งเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของหมู่บ้าน
โอกิมิ และพืชผักเกาะโอกินาว่าที่สดใหม่และปลูกในท้องถิ่นได้
อีกด้วย
วิธีเดินทาง จากสนามบินนาฮา ใช้เวลาประมาณ 110 นาทีโดยรถยนต์/จากเส้นทางรถยนต์โอกินาว่า “เคียวดะIC” ใช้เวลาประมาณ 40
นาที รถบัสประจำาทาง จากสถานีรถโดยสารนะโกะ นั่งรถบัส (สาย 67เฮนโตนะเซ็น) ลงป้าย “โอกะเนะคุ” ที่อยู่ 61 โอกะเนะคุ โอกิมิซน จังหวัด
โอกินาว่า เบอร์โทรศัพท์ 0980-44-3220 URL http://eminomise.com เวลาทำาการ 9:00-17:00 (บริการอาหารเวลา 11:30-16:00)
วันหยุดทำาการ อังคาร พุธ พฤหัสบดี

Comment
เดินทางมายังตอนเหนือของจังหวัดโอกินาว่าก็ยิ่งได้เห็นท้องทะเลสีฟ้าครามสุดลูกหูลูกตา สวยงามราวกับ
อยู่ในสรวงสวรรค์

หมายเหตุ : คนไทยที่ไปเที่ยวโอกินาว่า

สามารถนั่งรถสับปะรดเคลื่อนที่อัตโนมัติชมสวนสับปะรด
และพืชพันธุ์เขตร้อนได้ บริเวณจำาหน่ายสินค้าซึ่งมีสนิ ค้าที่
เป็นเอกลักษณ์ทาำ จากแกนสับปะรดและเปลือกสับปะรดวาง
จำาหน่ายมากมาย สามารถเพลิดเพลินไปกับการชิมไวน์ น้าำ
วิธเี ดินทาง จากสนามบินนาฮา ใช้เวลาประมาณ 100 นาที โดยรถยนต์ /จากเส้นทางรถยนต์โอกินาว่า “เคียว
ดะIC” ใช้เวลาประมาณ 25 นาที รถบัสประจำาทาง จากสถานีรถโดยสารนะโกะนั่งรถบัส (สาย 70, 76) ลง
ป้าย “เมโอไดกะคุอิริกุจิ” ที่อยู่ 1195 บีมาตะ นะโกะ จังหวัดโอกินาว่า เบอร์โทรศัพท์ 0980-53-3659 ค่า
เข้าชม ผู้ใหญ่ 850 เยน, นักเรียนมัธยมต้น 600 เยน, นักเรียนประถม 450 เยน *หมูค่ ณะ(15คนขึน้ ไป) ลด 10%
URL http://www.nagopineapplepark.com/english/index.html เวลาทำาการ 9:00-18:00 วันหยุด
ทำาการ ไม่มีวันหยุดตลอดปี
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โลกใต้ทะเลที่แสนกว้างใหญ่ พร้อมเปิดรับให้คุณเข้ามาสัมผัส
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Nago Pineapple Park

ผลไม้ และขนมได้ดว้ ย

ในเขตยันบารุซ่งึ มีธรรมชาติอนั อุดมสมบูรณ์ ผู้คนใช้ชวี ติ อยู่อาศัยกันอย่างไร?
หมู่บ้านโอกิมิที่เชื่อมต่อกับทางตอนเหนือของเมืองนาโกะ และหันหน้าไปทาง
ชายฝั่งทิศตะวันตกนั้น เป็นหมู่บา้ นที่มคี นวัยชราสุขภาพดีและแข็งแรงอาศัยอยู่
มากเป็นพิเศษในจังหวัดโอกินาว่าซึ่งก็ถอื เป็นจังหวัดที่ผ้คู นมีอายุยนื นอกจาก
นี้ ยังเป็นที่ร้จู กั กันในฐานะหมู่บา้ นที่ประกาศตนว่า “อายุยนื ที่สดุ ในญี่ป่นุ ” ความ
ลับของการมีอายุยืนและสุขภาพดีก็คือ วิถีชีวิตการทานอาหารดั้งเดิมรวมทั้ง
การทำาสวนทำาไร่และเข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการของหมู่บา้ นแม้จะมีอายุสงู วัย
แล้ว นอกจากนี้ หมู่บ้านโอกิมิยังมีชื่อเสียงในฐานะแหล่งผลิตสิ่งทอ “บะโชฟุ” ที่
มีประวัติยาวนานกว่า 500 ปี อีกด้วย

Busena Marine Park

วิธีเดินทาง จากสนามบินนาฮา ใช้เวลาประมาณ90นาทีโดยรถยนต์ /จากเส้นทางรถยนต์โอกินาว่า “เคียวดะIC” ใช้เวลา
ประมาณ5นาที รถบัสประจำาทาง:นัง่ รถบัส (สาย 20,120) ลงป้าย “บุเสะนะรีสอร์ตมะเอะ” ทีอ่ ยู่ 1744-1 คิเสะ นะโกะ จังหวัดโอกินาว่า
เบอร์โทรศัพท์ 0980-52-3379 (สำานักงานสวนสาธารณะใต้น้ำาบุเสะนะ) ค่าเข้าชมหอชมวิวใต้ ค่าบริการเรือท้องกระจก ผู้ใหญ่:
1,540 เยน, นักเรียนมัธยมปลายและมหาลัย, นักเรียนประถมและมัธยมต้น: 520 เยน ราคาแบบเซ็ท(หอชมวิวใต้นาำ้ +เรือท้องกระจก):
ผู้ใหญ่: 2,060 เยน, นักเรียนมัธยมปลายและมหาลัย: 1,650 เยน, นักเรียนประถมและมัธยมต้น: 1,030 เยน URL http://www.
busena-marinepark.com/english/index.html เวลาทำาการ ระหว่างเดือนเมษายน ถึง เดือนตุลาคม / 9:00 -18:00 ระหว่าง
เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมีนาคม / 9:00 – 17:30 วันหยุดทำาการ ไม่มวี นั หยุดตลอดทัง้ ปี (อาจปิดทำาการเนือ่ งจากสภาพทะเล)

สามารถทดลองทำาทาร์ตมันม่วงที่เป็นของฝากยอดนิยม
ของโอกินาว่าด้วยตนเองที่โรงงานผลิตโดยตรง โดยปั้นรูป
ร่างของแป้งทาร์ต บีบไส้มนั ม่วง และอบด้วยเตาอบ จากนั้น
ทางโรงงานจะห่อให้ด้วยกล่องที่ผลิตพิเศษ

วิธีเดินทาง จากสนามบินนาฮา ใช้เวลาประมาณ 75 นาที โดยรถยนต์/จากเส้นทางรถยนต์โอกินาว่า “ยากะIC” ใช้เวลาประมาณ 10 นาที รถบัส
ประจำาทาง: นั่งรถบัส (สาย 20, 120) ลงป้าย “อนนะซนยาคุบะมาเอะ” ที่อยู่ อนนะ อนนะซน จังหวัดโอกินาว่า เบอร์โทรศัพท์ 098-966-2893
(สมาคมการท่องเที่ยวอนนะซน) 098-966-2893 (สำานักงานท้องถิ่นอนนะซนแผนกอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว) ค่าเข้าชม ไม่เสียค่าใช้จ่าย
URL http://www.vill.onna.okinawa.jp/Defaultcc2c.html
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หอชมวิวใต้นาำ้ ที่ต้งั อยูก่ ลางทะเลห่างจาก
แหลมบุเสะนะ 170 เมตรนั้น สามารถชมวิว
โลกใต้ทะเลซึ่งลึกถึง 5 เมตร ในมุมมอง
360 องศา ผ่านหน้าต่างกระจก 24 บาน
โดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกายใดๆ มี
เรื อ ปลาวาฬท้ อ งกระจกให้ บ ริ ก าร ซึ ่ง
สามารถชมฝูงปลาหลากสีผ่านหน้าต่างกระจกใต้ท้องเรือขนาดใหญ่ได้อีกด้วย

Okashigoten Onna Shop

เบียร์ท้องถิ่นที่ถือเป็นตัวแทนของโอกินาว่า ที่โรงงานเบียร์
โอริออนนัน้ มีการเปิดเผยกระบวนการผลิตหลักๆ กว่าจะมา
เป็นเบียร์ ในขณะทีเ่ ดินชมไลน์การผลิตก็สามารถชิมเบียร์ท่ี
ผลิตเสร็จใหม่ๆไปด้วยได้ ส่วนผูท้ ข่ี บั รถยนต์ ผูท้ ย่ี งั ไม่บรรลุ
นิตภิ าวะ และผูท้ ป่ี น่ั จักรยานมา จะมีเครือ่ งดืม่ ที่ไม่มแี อลกอฮอล์ให้บริการ
วิธีเดินทาง จากสนามบินนาฮา ใช้เวลาประมาณ100นาทีโดยรถยนต์/จากเส้นทางรถยนต์โอกินาว่า “เคียว
ดะIC” ใช้เวลาประมาณ 10 นาที รถบัสประจำาทาง:นั่งรถบัส (สาย 22, 77, 120) ลงป้าย “นันกุซุคุอิริกุจิ” ที่
อยู่ 2-21 อาการิเอะ นาโกะ จังหวัดโอกินาว่า เบอร์โทรศัพท์ 0980-54-4103 (ชมโรงงาน) *ให้สิทธิ์ผู้ที่โทร
จองเข้าชมก่อน ค่าเข้าชม ไม่เสียค่าใช้จา่ ย URL http://www.orionbeer.co.jp/happypark/ เวลาทำาการ
9:20-16:40 (เดินชมโรงงาน) *มีเฉพาะทัวร์ภาษาญี่ปุ่น (มีแผ่นพับอธิบายภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษา
เกาหลี) วันหยุดทำาการ วันที่ 31 ธันวาคม – วันที่ 3 มกราคม (มีวันหยุดที่กำาหนด) *มีกรณีที่ไลน์การผลิต
ของโรงงานไม่ทำางาน ขึ้นอยู่กับกำาหนดการ
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Blue Seal Ice Park

บลูซีลไอซ์เป็นหนึ่งในไอศกรีมที่เป็นที่ช่ืนชอบมากที่สุดใน
โอกินาว่า ทีน่ ส่ี ามารถทดลองทำาไอศกรีมแท่งออริจนิ อลทีท่ าำ
จากไอศกรีมบลูซีลไอซ์ ได้ เพียงแค่เลือกรสชาติและรูปร่าง
ไอศกรีม ตกแต่งด้วยท็อปปิ้งที่ชอบก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
นอกจากนั้นยังสามารถเดินชมสถานที่ผลิตไอศกรีม และ
สัมผัสประสบการณ์กบั ตูแ้ ช่ทเ่ี ย็นถึง -20 องศาอีกด้วย
วิธีเดินทาง จากสนามบินนาฮา ใช้เวลาประมาณ 30 นาทีโดยรถยนต์ รถบัสประจำาทาง:ลงป้าย “ไดอิจิมากิ
มินาโตะ” ที่อยู่ 5-5-6 มากิมินาโตะ เมืองอุราโซเอะ จังหวัดโอกินาว่า เบอร์โทรศัพท์ 098-988-4535 ค่า
เข้าร่วมกิจกรรม 1,000 เยน (วันละ 5 ครั้ง) URL http://icepark.blueseal.co.jp/ เวลาทำาการ 10:00 –
21:00 วันหยุดทำาการ วันที่ 1 มกราคม
OKINAWA GUIDE BOOK
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Okinawa
Main Land

Kume Island

เกาะรอบนอก

Kerama Island
Tokashiki Island
Zamami Island

Kudaka Island

บนเกาะเล็กๆ ของโอกินาว่ามีเสน่หห์ ลากหลาย ทั้งธรรมชาติอนั ยิ่งใหญ่ท่ไี ม่อาจสัมผัส
ได้ในตัวเมืองโอกินาว่าและประสบการณ์ที่สัมผัสได้เฉพาะที่นั่นเท่านั้น บริเวณเกาะ
รอบนอกนี้แบ่งออกเป็น 4 พื้นที่ด้วยกัน ได้แก่ พื้นที่หมู่เกาะยาเอะยามะ ซึ่งประกอบ
ไปด้วยเกาะที่มีผู้คนอาศัยอยู่ 12 เกาะ รวมไปถึงเกาะที่ไร้ผู้คนอีกหลายเกาะ เช่น เกาะ
อิชงิ าคิท่เี ป็นประตูสหู่ มูเ่ กาะยาเอะยามะ และเกาะทะเคะโทะมิซ่งึ เป็นเมืองเก่าอันงดงามที่ยงั มีชวี ติ อยู่ พื้นที่แถบมิยาโกะซึ่งประกอบ
ด้วยเกาะที่มีผู้คนอาศัยอยู่ 8 เกาะ โดยมีชายหาดโยะนาฮามะเอะฮามะที่สวยจนได้รับสมญานามว่างดงามที่สุดในมหาสมุทรตะวันออกและเกาะมิยาโกะจิมะซึ่งมีสวนฮิงาชิเฮ
อันนาซากิที่ได้รับเลือกเป็นหนึ่งใน “สวนสาธารณะในเมืองที่สวยที่สุด 100 แห่งของญี่ปุ่น “พื้นที่ในบริเวณเกาะเล็กๆ 15 เกาะรอบเกาะโอกินาว่า โดยรวมถึงหมู่เกาะ “เคะระมะ”
ที่ได้รบั เลือกเป็นวนอุทยานแห่งชาติ และสุดท้ายคือพื้นที่บริเวณฮาเตะโนะฮามะซึ่งเป็นเป็นเกาะที่มชี ายหาดสีขาวแวดล้อมด้วยนำ้าทะเลใสสะอาด รวมถึงเกาะคุเมะที่มี “เสื่อหิน“
ซึ่งได้รับเลือกเป็นพื้นที่สงวนทางธรรมชาติของญี่ปุ่นอีกด้วย
แผนที่ดูได้ที่หน้า 27
Irabu Island
Tarama Island
Miyako Island

Yonaguni Island

Ishigaki Island

Iriomote Island

Hateruma Island

Kerama Islands

Tokashiki Island

เกาะโทะคะชิกิ ซึ่งเป็นเกาะที่มีพืน้ ที่ใหญ่ที่สุดในวนอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะ
เคะระมะนัน้ ใช้เวลาเดินทางไปถึงได้ดว้ ยเรือเฟอร์รเ่ี พียง 35 นาที ทีเ่ กาะโทะคะชิกิ
มีหอชมวิวที่สามารถทอดสายตาออกไปเห็นทิวทัศน์ของน้าำ ทะเลสีคราม
แบบ 360 องศา และยังมีส่งิ อำานวยความสะดวกให้กบั คณะเยาวชนพักค้าง
แรมได้ อีกทั้งยังเป็นเกาะที่ได้รับความนิยมจากหนุ่มสาวชาวโอกินาว่าและ
นักทัศนาจรจากต่างแดน นอกจากนี้ทางฝั่งตะวันตกของเกาะนั้นมีชายหาดโทะคะชิคุ และหาด อะฮะเรน ซึ่งเป็น
หาดที่สวยงามและเป็นที่นิยมมากที่สุด ที่นั่นนอกจากจะมีห้องอาบน้ำา ห้องน้ำา และร้านค้า ยังมีร้านบริการให้เช่า
ชุดอุปกรณ์ดำาน้ำา Snorkel ท่านสามารถใช้เวลาที่นั่นได้อย่างสบายใจ สิ่งที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งของเกาะนี้คือเป็น
ที่วางไข่ของเต่าทะเล และอุดมสมบูรณ์ ไปด้วยปลาทะเลสวยงาม และปะการังหลากชนิด

เกาะมิยาโกะทีห่ า่ งจากนาฮาประมาณ 50 นาทีโดยเครื่องบินนี้ เป็นเกาะที่ราบ
เรียบไม่มีภูเขาสูง ทำาให้สามารถชมทัศนียภาพของชายทะเลได้จากหลาย
จุดและดื่มด่ำาไปกับสถานที่ที่มีทิวทัศน์งดงามนี้ได้
วิธเี ดินทาง เครือ่ งบิน สนามบินนาฮา – สนามบินมิยาโกะ (ประมาณ 50 นาที) ไม่มเี รือเฟอร์ร่ี

Irabu Island

Kume Island

Kume Island

เกาะคุเมะ ตั้งอยู่ในทะเลจีนตะวันออกซึ่งห่างจากเกาะหลักโอกินาว่าไปทาง
ทิศตะวันตกประมาณ 100 กิโลเมตร เป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของจังหวัด
โอกินาว่าซึ่งเป็นจังหวัดที่เกิดจากหลายๆ เกาะมารวมกัน และยังเป็นเกาะที่
ล้อมรอบไปด้วยแนวปะการังอันงดงาม เกาะคุเมะมีธรรมชาติท่อี ดุ มสมบูรณ์
เป็นอย่างมากจนถูกกำาหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติของจังหวัดโอกินาว่า

วิธเี ดินทาง เครือ่ งบิน สนามบินนาฮา – สนามบินเกาะคุเมะ (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) เรือเฟอร์ร่ี ท่าเรือโทมาริ – ท่าเรือคาเนะกุซคุ ,ุ เกาะ
คุเมะ (ใช้เวลาประมาณ 3 – 4 ชั่วโมงโดยเรือเฟอร์รี่)

Hatenohama

ฮาเตะโนะฮามะเป็นเกาะที่มีเพียงหาดทรายซึ่งตัง้ อยูท่ างทิศตะวันออกของ
เกาะคุเมะ ว่ากันว่างดงามที่สุดในซีกโลกตะวันออก และเป็นชายหาดที่ได้รับ
ความนิ ย มอย่ า งสู ง ถู ก จั ด อยู ่ใ นอั น ดั บ ต้ น ๆ ของชายหาดใน
โอกินาว่าเสมอ เป็นเกาะร้างที่เมื่อมองไปรอบๆ 360 องศาแล้วจะได้เห็นเพียง
ทะเลสีเขียวมรกตและชายหาดขาวสะอาด เนื่องจากที่น่ีไม่มจี ดุ ที่เป็นที่รม่ บัง
แสงแดดได้ ครีมกันแดดจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้หากมาเที่ยวที่นี่
วิธีเดินทาง จากเกาะคุเมะใช้เวลาประมาณ 20 นาทีโดยเรือ
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แผนที่การเดินทาง

จาก Okinawa Main Island ไปยังเกาะตางๆ (โดยเร�อ)

Taketomi Island

เกาะทะเคะโทะมิใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาทีโดยเรือด่วนจากเกาะอิชิ
งาคิ เป็นเกาะที่ถูกกำาหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์สิ่งก่อสร้างที่มีคุณค่าทาง
วัฒนธรรมของประเทศ เมืองที่ยังคงมีบรรยากาศดั้งเดิมเก่าแก่หลงเหลือ
อยู่และมีบา้ นหลังคามุงกระเบื้องสีแดงตั้งเรียงรายแห่งนี้ กลายเป็นแหล่งท่อง
เที่ยวยอดนิยมของยาเอะยามะที่โดดเด่นแห่งหนึ่ง

Iheya Island

เร�อธรรมดาประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที

สีแ่ ยกโทมาร�

Izena Island

เร�อธรรมดาประมาณ 55 นาที

เร�อธรรมดาประมาณ 30 นาที

เร�อธรรมดาประมาณ 2 ชั่วโมง 50 นาที
- 4 ชั่วโมง

Ferry Zamami

Unten Port

เร�อธรรมดาประมาณ 15 นาที

เร�อธรรมดาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที
- 2 ชั่วโมง 15 นาที

Marine Liner
Tokashiki Queen Zamami

Toguchi Port

Minna lsland
Tonaki Island

Motobu Port

Ferry Tokashiki
Daito

Zamami Island

เร�อดวนประมาณ 50 นาที - 1 ชั่วโมง 10 นาที
เร�อธรรมดาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที - 2 ชั่วโมง

Heshikiya Port

Aka Island

เร�อดวนประมาณ 50 นาที
เร�อธรรมดาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที

นาโกะ

หองรับรองแขกโฮคุกนั

Ie Island

Kume Island

วิธีเดินทาง เครื่องบิน สนามบินนาฮา – สนามบินอิชิงาคิ มินามินุชิมะ (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) ไม่มีเรือเฟอร์รี่

Ferry Aguni
Ferry Ryukyu
New KumeShima

โทมาร�น
เทอมินอล

Tsuken Island

Tokashiki Island

เร�อดวนประมาณ 15 นาที
เร�อธรรมดาประมาณ 30 นาที

Tomari Port

เร�อดวนประมาณ 35 นาที
เร�อธรรมดาประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที

Azama Port
Kudaka Island

เร�อดวนประมาณ 15 นาที
เร�อธรรมดาประมาณ 25 นาที

วิธีเดินทาง ไม่มีเครื่องบิน เรือเฟอร์รี่ ท่าเรืออิชิงาคิ – ท่าเรือทะเคะโทะมิ (ใช้เวลาประมาณ 10 นาทีโดยเรือด่วน)

สีแ่ ยกทางเขาโทมาร�ฟ�
ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 43
สนามบินนาฮา

Kita Daito Island

เร�อธรรมดาประมาณ 15 ชั่วโมง

Minami Daito Island
เร�อธรรมดาประมาณ 15 ชั่วโมง

แผนที่การเดินทาง

จาก Okinawa Main Island ไปยังเกาะตางๆ (โดยเคร�่องบิน)
Okinawa
Main Island
(Tomari Port)

Yonaguni Island Airport
ประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที

Tarama Airport
ประมาณ 25 นาที

Miyako Airport
ประมาณ 50 นาที

NAHA
AIRPORT

Minami Daito Airport
ประมาณ 1 ชัว่ โมง 15 นาที
Kita Daito Airport
ประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที

สำรองที่นั่ง

098-868-7541

ทางโทรศัพท

www.vill.tokashiki.okinawa.jp

Zamami Village
Office Naha Branch 098-868-4567
Zamami Island
Tonaki Island
Kume Shosen .K.K 098-868-2686
Kume Island
Minami Daito Island
Daito Kaiun
098-861-0515
Kita Daito Island

ทางโทรศัพท
ทางเว็ บ ไซต

www.vill.zamami.okinawa.jp

ทางโทรศัพท

www.kumeline.com

ทางโทรศัพท

www.daitoline.com

ทางโทรศัพท

www.iejima.org

Aka Island

Okinawa
Main Island
(Motobu Port)

Ie Island

Aka Island

Zamami Island
Tokashiki Island
(Aharen Port)

Tokashiki Island
(Aharen Port)

Zamami Island

Tonaki Island
Minami Daito Island

Kume Island
Kita Daito Island

Ie Village Public
Projects Office

0980-49-2255

URL

Zamami Village
Office Naha Branch 098-868-4567 ทางโทรศัพท
ทางโทรศัพท
Zamami Village 098-987-2614 จองลวงหนา 1 วัน www.vill.zamami.okinawa.jp
government Office
Industry Promotion 098-987-2614 ทางโทรศัพท
Section Ship
Kume Shosen .K.K 098-868-2686
Daito Kaiun
098-861-0515

ทางโทรศัพท
ทางโทรศัพท

www.kumeline.com/
www.daitoline.com

จากเกาะอิชิงาคิ ไปเกาะรอบนอก
เกาะอิชงิ าคิเป็นประตูส่หู มู่เกาะยาเอะยามะ มีเที่ยวเรือเดินทางไปยังเกาะทั้ง 7 ของหมู่
เกาะยาเอะยามะ ได้แก่ เกาะอิริโอโมเตะ เกาะทะเคะโทะมิ เกาะโคะฮามะ เกาะคุโระ เกาะ
ฮาโทมะ เกาะฮาเทะรุมะ และเกาะโยะนะกุนิ

แผนที่การเดินทาง

จาก Ishigaki Island ไปยังเกาะตางๆ (โดยเร�อ)
Yonaguni Island

เร�อธรรมดาประมาณ 4 ชั่วโมง 30 นาที

เมื่อมองจากแต่ละพืน้ ที่ในญี่ปุ่น โอกินาว่าถือเป็นเกาะที่อยู่ห่างไกล แต่ภายในโอกินาว่าเองนั้นมีเกาะเล็กใหญ่ถึง
160 เกาะ และในบรรดานั้นมีผู้คนอาศัยอยู่ถึง 50 เกาะด้วยกัน เกาะรอบนอกของโอกินาว่ามีเสน่ห์มากมายที่
สัมผัสได้เฉพาะที่นั่น เช่น ทัศนียภาพที่เงียบสงบและจุดชมวิวที่งดงาม อีกทั้งยังมีเส้นทางการบินและเส้นทางเดิน
เรือซึ่งเชื่อมระหว่างเกาะหลักของโอกินาว่ากับเกาะรอบนอกแต่ละเกาะอย่างครอบคลุม เมื่อเดินทางไปท่องเที่ยว
โอกินาว่า หากวางแผนไปเกาะรอบนอกด้วยอาจเพิ่มความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น
ANA
JTA
*Japanese version only
RAC
*Japanese version only
Solaseed Air

มีเส้นทางการบินจากเกาะหลักโอกินาว่าไปยัง
เกาะมิยาโกะหรือเกาะอิชิงาคิให้บริการมากกว่า
10 เที่ยวบินใน 1 วัน เที่ยวบินไปยังเกาะรอบนอก
นั ้น จะได้ เ ห็ น ความสวยงามของเกาะต่ า งๆ ใน
บริเวณรอบๆ โอกินาว่าจากบนฟ้า การบินนั้นไม่เพียงแต่จะเป็นช่องทางการเดินทางเท่านั้น แต่ยังสามารถ
เพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์อันสวยงามถือเป็นการท่องเที่ยวอย่างหนึ่งได้อีกด้วย

Kohama Island

เร�อดวนประมาณ 25-30 นาที
เร�อธรรมดาประมาณ 1 ชั่วโมง

เร�อดวนประมาณ 35-40 นาที
เร�อธรรมดาประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที

เร�อดวนประมาณ 10-15 นาที
เร�อธรรมดาประมาณ 20 นาที

Kuroshima Island

Ogami Island
15 นาที

จาก Miyako Island ไปยังเกาะตางๆ (โดยเร�อ)

Ishigaki Island
Ishigaki Port
Taketomi Island

Iriomote Island (Ohara Port)

แผนที่การเดินทาง

Hateruma Island

เร�อดวนประมาณ 30-35 นาที
เร�อธรรมดาประมาณ 1 ชั่วโมง

เร�อดวนประมาณ 1 ชั่วโมง
เร�อธรรมดาประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที

Shimajiri Port
Irabu Island
Hirara Port
Miyako Island

Tarama Island
2 ชั่วโมง

Ishigaki Island
(Ishigaki Port)

ข้อควรระวังในแผนที่เส้นทางการบิน
*เที่ยวบินจาก Naha Airport ไปยัง Minami-Daito Airport และ Kita-Daito Airport จะแตกต่างกันไปในแต่ละ
วัน กรุณาเช็ครายละเอียดเที่ยวบินก่อนออกเดินทาง

เร�อดวนประมาณ 40-45 นาที
เร�อธรรมดาประมาณ 1ชั่วโมง 40 นาที

Iriomote Island (Uehara Port)

ที่เกาะมิยาโกะมีเที่ยวเรือออกจากท่าเรือฮิราระไปยังเกาะทารามะ และจากท่าเรือชิมะ
จิริ ไปยังเกาะโอกามิ

ติดต่อสอบถาม
https://www.ana.co.jp/asw/wws/us/e/
https://www.jal.co.jp/jta/
http://rac.churashima.net/
https://www.solaseedair.jp/eng/

Hatoma Island

เร�อดวนประมาณ 40-45 นาที
เร�อธรรมดาประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที

จากเกาะมิยาโกะไปเกาะรอบนอก

วิธีเดินทางไปเกาะรอบนอก

เส้นทางการบิน

เบอรโทร

Tokashiki Island
(Tokashiki Port)

Kume Island Airport
ประมาณ 35 นาที

Ishigaki Airport
ประมาณ 1 ชั่วโมง

สอบถามขอมูล
Tokashiki Village
Marine Section

สถานที่

สะพานนี้ได้รับเลือกให้เป็นอันดับ 1 จากการจัดอันดับสะพานญี่ปุ่นประจำา
ปี 2016 ของทริปแอดไวเซอร์ บริเวณโดยรอบของสะพานอิราบุโอฮาชิที่
เชื่อมกับเกาะมิยาโกะนั้น เป็นแหล่งที่มีจุดดำาน้ำากระจายอยู่หลายจุด และยัง
ขึ้นชื่อเรื่องความงดงามและความใสของน้ำาทะเลอีกด้วย

วิธีเดินทาง ไม่มีเครื่องบิน, ไม่มีเรือเฟอร์รี่ *ข้ามสะพานอิราบุโอฮาชิจากเกาะมิยาโกะ

การไปเกาะรอบนอกซึ่งอยู่บริเวณรอบเกาะหลักนั้น มีเรือเฟอร์รี่หรือเรือวนจากท่าเรือของเกาะหลักโอกินาว่า และจากโทมารินเทอมินอล (ท่าเรือโทมาริ) ซึ่งมีเรือเข้าออกบ่อย
ที่สุดในโอกินาว่านั้นยังมีเที่ยวเรือเดินทางไปยังเกาะด้านชายฝั่งตะวันตกของเกาะหลักโอกินาว่าได้ เช่น เกาะรอบนอกในหมู่เกาะเคะระมะซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติ และเกาะคุเมะที่มี
(ชายหาดฮาเตะโนะฮามะ) เป็นต้น

เร�อธรรมดาประมาณ 2 ชั่วโมง 10 นาที

เกาะอิชิงาคิหนึ่งในเกาะรอบนอกของโอกินาว่าที่ได้รับความนิยม เป็นเกาะ
ที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ถัดจากเกาะหลักโอกินาว่าและเกาะอิริโอโมเตะ และยัง
เป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ และการคมนาคมอีกด้วย จึง
สามารถเพลิดเพลินไปกับความคึกคักของเมืองและความอุดมสมบูรณ์ของ
ธรรมชาติได้พร้อมๆ กันภายในเกาะนี้

Miyako Region
Miyako Island

จากเกาะหลักโอกินาว่าไปเกาะรอบนอก

Aguni Island

Ishigaki Island

Zamami Island, Aka Island, Geruma Island

วิธีเดินทาง ไม่มีเครื่องบิน เฟอร์รี่ ท่าเรือโทมาริ – ท่าเรือซามะมิ (ใช้เวลาประมาณ 50 – 70 นาทีโดยเรือด่วน และ 1 ชั่วโมงครึ่ง – 2
ชั่วโมงโดยเรือเฟอร์รี่) ท่าเรือโทมาริ – ท่าเรืออาคะ (ใช้เวลาประมาณ 50 นาทีโดยเรือด่วน และ 1 ชั่วโมง 30 นาทีโดยเรือเฟอร์รี่)

หากต้องการเพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวในโอกินาว่าอย่างช้าๆ แนะนำาให้เที่ยวโดยเรือ ขอแนะนำาข้อมูลเดินเรือจากเกาะหลักโอกินาว่าไปยังเกาะบริเวณโดยรอบ บริเวณหมู่
เกาะยาเอะยามะ และหมู่เกาะมิยาโกะ

Yaeyama Region

วิธีเดินทาง ไม่มีเครื่องบิน เฟอร์รี่ ท่าเรือโทมาริ-ท่าเรือโทะคะชิกิ (ใช้เวลาประมาณ 35 นาทีโดยเรือด่วน และประมาณ 1 ชั่วโมง 10
นาที โดยเรือเฟอร์รี่)

หมู่บา้ นซามะมิ ซึ่งประกอบไปด้วยเกาะซามะมิ เกาะอาคะ และเกาะเกรุมะแห่ง
นี้ อยู่ห่างจากท่าเรือโทมาริ เกาะหลักโอกินาว่าประมาณ 50 -70 นาทีโดย
เรือด่วน ทะเลรอบหมู่บา้ นซามะมิมคี วามโดดเด่นระดับโลก ในเรื่องความใส
สะอาดจนได้รบั สมญานามว่า “ทะเลที่ท้งั โลกหลงรัก” ทะเลแห่งนี้มคี วามใส
จนสามารถมองออกไปได้ ไกลหลาย 10 เมตร และสามารถมองเห็นแนว
ปะการังที่งดงามและปลาเขตร้อนหลากสีได้อย่างชัดเจนและใกล้ชิด เป็นหนึ่งในทะเลที่อยากจะให้ไปเยือนสักครั้ง

Taketomi Island

เส้นทางเดินเรือ

ทางหลวงหมายเลข 58

Iheya/Izena/le Island

Miyako Island
(Hirara Port)

สอบถามขอมูล
Tarama
Tarama Island (Tarama Port) สำรองที่นKaiun
ั่ง : 0980-72-9209
สถานที่

สอบถามขอมูล

สถานที่
Taketomi Island (Taketomi Port)
Kohama Island (Kohama Port)
Kuroshima Island (Kuroshima Port)
Hatoma Island (Hatoma Port)
Iriomote Island (Ohara Port)
Iriomote Island (Uehara Port)

Anei Kanko สำรองที่นั่ง : 0980-83-0055
http://aneikankou.co.jp/languages/e_index.html
Yaeyama Kanko Ferry สำรองที่นั่ง : 0980-82-5010
Ishigaki Dream Tours สำรองที่นั่ง : 0980-84-3178
สำรองที่นั่ง http://ishigaki-dream.co.jp/contact
http://ishigaki-dream.co.jp/languages/e_index.html

Hateruma Island (Hateruma Port)

Anei Kanko สำรองที่นั่ง : 0980-83-0055
http://aneikankou.co.jp/languages/e_index.html

Yonaguni Island (Kubura Port)

Fukuyama Kaiun 0980-82-4962
OKINAWA GUIDE BOOK
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MAP P.26 B2

Bise Fukugi Trees

BICYCLE

ทีโ่ อกินาว่ามีหลายสถานที่ทีส่ ามารถสัมผัสกับวัฒนธรรมริวกิวแบบ
ใกล้ชิด ไปพร้อมๆ กับเพลิดเพลินในความงามของธรรมชาติด้วยการ
ปั่นจักรยาน โดยเส้นทางต้นไม้ที่ว่านี้ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านบิเซ ทางตอน
เหนือของเกาะโอกินาว่า ใกล้ๆ กับพิพิธภัณฑ์สัตว์นำ้าจุระอุมิ เป็นหมู่
บ้านเล็กๆ ที่ล้อมรอบไปด้วยต้นฟุกุกิ และอยู่ไม่ไกลจากทะเล
ต้นฟุกุกิไม่เพียงแต่ปกป้องลมพายุเวลาที่มีไต้ฝุ่นพัดมายังหมู่บ้าน
เท่านั้น แต่ยังเป็นร่มเงาสำาหรับการเดินเล่นหรือปั่นจักรยานเที่ยวเล่น
อีกด้วยตลอด 2 ข้างทาง มีทั้งบ้านโบราณแบบชาวริวกิวตั้งเรียงราย,
ร้านอาหารเล็กๆ ,ร้านปั้นชีซ่า ,ร้านขายเครื่องประดับจากหอย และมี
ทางเดินที่เป็นเม็ดทรายละเอียด ถนนต้นฟุกกุ ขิ องหมูบ่ า้ นบิเซนี้มเี สน่ห์
ที่หาได้ยากจากหมูบ่ า้ นอื่น โดยเฉพาะสำาหรับคนที่หลงใหลธรรมชาติ
หรือชอบการถ่ายภาพ ต้องตกหลุมรักมนต์เสน่ห์ของหมู่บ้านที่เงียบ
สงบและเรียบง่ายแห่งนี้รวมถึงทัศนียภาพอันสวยงามของเกาะใกล้
เคียงอย่างแน่นอน

Pottering

พอทเทอริ่ง คือการปั่นจักรยานเล่นอย่างช้าๆ ไม่รบี ร้อน การได้
ไปตามสถานที่มีชื่อเสียงที่ซ่อนเร้นอยู่ หรือหลังตรอกซอกซอย
ที่ ไม่มีปรากฎในหนังสือนำาเที่ยวและแม้แต่คนในท้องถิ่นก็ยังไม่
รู้จักนัน้ ถือเป็นความสุขแบบพอทเทอริ่งทีแ่ ท้จริง กีฬาปัน่
จักรยานระยะไกลก็ ได้รับความนิยมอย่างสูงเช่นกัน และมีการ
จัดการแข่งขันโร้ดเรซซิง่ ครัง้ ใหญ่ เช่น ทัวร์ เดอ โอกินาว่า, จุระ ชิมะ
โอกินาว่า Century Run ด้วย ในตัวเมืองนาฮาจะมีร้านให้เช่า
จักรยานจำานวนมาก และยังมีชนิดของจักรยานหลากหลายอีกด้วย

ถึงแม้จะเป็นฤดูหนาวแต่อากาศที่โอกินาว่าจะเฉลี่ยอยู่ที่ 18
องศาเซลเซียส อากาศจึงอบอุ่นตลอดทั้งปีทำาให้ใช้ชีวิตได้ง่าย
และยังเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่สุดต่อการออกกำาลัง
กาย ทำาให้การเล่นกีฬาเป็นที่นยิ มกันมากถึงกับถูกเรียกว่าเป็น
“เกาะแห่งกีฬา (Sport Island)” โมเดลคอร์สทีแ่ นะนำาในหัวข้อ
พอทเทอริง่ ก็เหมาะกับการวิ่งมาราธอนเช่นกัน
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Naha Area
Bicycle Shop Okinawa Ringyo
TEL:098-943-6768
Mail:cycle@okirin.com

Ryukyu Rental Bicycle
TEL:098-836-5023

Condominio Makishi
Mail:78hotel78@gmail.com

Bise Area
Namiki Rental Cycle
TEL:090-9789-6507

Bise Marine Leisure
TEL:0980-43-5026
Mail:info@bise-marine.com

Rental Bicycle Fuku

วิธีเดินทาง จากสนามบินนาฮา ใช้เวลาประมาณ 170 นาทีโดยรถยนต์ / จากเส้นทางรถยนต์โอกินาว่า
“เคียวดะIC” ใช้เวลาประมาณ 50 นาที รถบัสประจำาทาง: นัง่ รถบัส (สาย 65, 66, 70) ลงป้าย “บิเซอิรกิ จุ ”ิ
หรือ ป้าย “โฮเทล โอริออน โมโตบุ รีสอร์ท & สปา” (รถบัสด่วนยันบารุ) หากขึ้นรถบัสด่วนยันบารุ สามารถ
นั่งจากสนามบินนาฮาได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนรถ ที่อยู่ บิเซ โมโตบุ จังหวัดโอกินาว่า

02 01

03

Rental
Bicycle

TEL:0980-48-2584

TOUR DE OKINAWA

04

Naha-Higashi By-P
ass
Toyomi Ohashi Bridge
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การแข่งขันกีฬาครั้งใหญ่หลักๆ ของโอกินาว่า

Naha cycling Model course
คอร์ ส ที ่เ ริ ่ม จากสวนสาธารณะวาคาสะไคฮิ น ที ่อ ยู ่ ท างตะวั น ตกของนาฮา
ผ่านชายหาดนะมิโนะอุเอะ,สวนสาธารณะนะมิโนะอุเอะอุมโิ ซระ ไปพร้อมๆ กับ
ชมทะเลและถนนเลียบท่าเรือนะมิโนะอุเอะ และผ่านสะพานโทโยมิซึ่งมีป่าชาย
เลนที่ได้รบั การขึ้นทะเบียนอนุสญ
ั ญาแรมซาร์ สามารถเพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์
MAP P.14A2
Naminoue
ธรรมชาติเขียวขจีและทะเลได้ในขณะที่อยู่ในเมืองนาฮาซึ่งถือเป็นใจกลางของ
Beach
โอกินาว่า เนื่องจากเป็นคอร์สถนนเรียบระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร จึงเหมาะ
กับผู้ที่เพิ่งเริ่มปั่นจักรยาน
ชายหาดเพียงหนึ่งเดียวที่อยูใ่ นเมืองนาฮา เป็น
จุดที่น่าจับตามองเนื่องจากมีสวนสาธารณะ
วาคาสะไคฮินและมีพื้นที่อเนกประสงค์อยู่
บริเวณใกล้เคียง สามารถทำากิจกรรมได้หลากหลาย

02

NAHA CITY AREA

วิธเี ดินทาง เดินจากสีแ่ ยกไฟแดงคุโมจิ 12 นาที ทีอ่ ยู่ บล็อกที่ 1 วาคาสะ
นาฮา จังหวัดโอกินาว่า

03 Naminoue
Umisora Park

01 Wakasa Seaside Park

สวนสาธารณะวาคาสะไคฮิน ตั้งอยู่ที่เชิงสะพานโทมาริโอฮาชิและแยกออก
เป็นสองฝั่งของถนนเลียบชายฝั่งทะเลซึ่งยาวประมาณ 700 เมตร
วิธีเดินทาง เดินจากสี่แยกไฟแดงคุโมจิ 12 นาทีที่อยู่ บล็อกที่ 1 วาคาสะ นาฮา จังหวัดโอกินาว่า

MAP
P.14
NAHA CITY AREA A1

สวนสาธารณะเขียวขจีแห่งใหม่ซึ่งเปิดให้ใช้ได้
ในปี 2013 มีชายหาดสำาหรับดำานำ้าดูปะการัง
และดำานำ้าลึกโดยเฉพาะ และยังสามารถสนุก
กับกิจกรรมทางนำ้าและบาร์บีคิวได้อีกด้วย

CP

Yuna 6

CP

วิธีเดินทาง เดินจากสี่แยกไฟแดงคุโมจิ 12 นาที ที่อยู่ บล็อกทิศตะวัน
ตกที่ 3 นาฮา จังหวัดโอกินาว่า เบอร์โทรศัพท์ 098-863-7300 URL
http://www.naminouebeach.jp/

04 Toyomi
Ohashi Bridge

MAP
P.14
NAHA CITY AREA A2

เป็นการแข่งขันกีฬาปั่นจักรยานโร้ดเรซซิ่งที่ถูกจัดขึ้นตั้งแต่ปี 1989 และจะถูก
จัดขึ้นในวันอาทิตย์ทีส่ องของเดือนพฤศจิกายนของทุกปีบริเวณตอนเหนือ
ของเกาะโอกินาว่า โดยมีเมืองนะโกะจังหวัดโอกินาว่าเป็นศูนย์กลาง และจัดเป็น
ระยะเวลา 2 วัน ถือเป็นเทศกาลกีฬาปั่นจักรยาน
Oku
ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งมีผู้เข้าร่วม
5
แข่งขันกว่า 5,000 คน และยังมีผู้สมัครจากต่าง
ประเทศอีกด้วย

MAP
P.14
NAHA CITY AREA C2

เป็นสะพานที่ต้งั อยูบ่ นทางหลวงหมายเลข 329
ถนนเลี ่ย งเมื อ งนาฮาตะวั น ออก ทอดคร่ อ ม
ทะเลสาบมันโกะ ทะเลสาบมันโกะเป็นหาด
โคลนปากแม่น้าำ ที่มนี กนำ้าอาศัยอยูเ่ ป็นจำานวน
มาก และบริเวณรอบๆ ที่ได้ขึ้นทะเบียนอนุสัญญาแรมซาร์ในปี 1999 ก็ยังคงไว้ซึ่งธรรมชาติที่
งดงาม สามารถเพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์คล้ายเกาะลอยที่กระจายอยูร่ อบๆ ป่าชายเลนได้อกี ด้วย
วิธีเดินทาง จากสนามบินนาฮาประมาณ 20 นาที ที่อยู่ โทมิกุซุคุ เมืองโทมิกุซุคุ จังหวัดโอกินาว่า

CP

4,7

Fukugawa

มาราธอน: NAHA มาราธอน, OKINAWA มาราธอน
ปั่นจักรยาน: ทัวร์ เดอ โอกินาว่า, จุระอุมิ โอกินาว่า Century Run
ไตรกีฬา: การแข่งขันไตรกีฬาประเทศญี่ปุ่นที่เกาะมิยาโกะจิมะ
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Ogimi 3

Nakijin

Ogimi Village

Motobu Town
Higashi Village

Nakao
CP

2

CP

9

Gesashi

CP

ข้อควรระวังในการปั่นจักรยานที่ญี่ปุ่น
ที่ญี่ปุนจักรยานถือเปนยานพาหนะขนาดเล็กจึงไมสามารถปนบนทางเทาได
แตหากมีปายอนุญาตใหปนจักรยาน ก็สามารถปนผานได มาสนุกไปกับการ
ปนจักรยานสบายๆ โดยการข�่อยางปลอดภัยกันเถอะ

11 Kawakami

449

Nago City

Start/Finish
Start 210 km
ALL RACEFINISH

CP Check Point

OKINAWA GUIDE BOOK

Kunigami Village
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Miyagi

Tour De
Okinawa
210 km
Road Race
OKINAWA GUIDE BOOK
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Ie Island
Minna lsland

Zamami Island

Nagannu Island

Tokashiki Island
Tsuken Island
Kudaka Island

แผนที่ดูได้ที่หน้า 27

Tokashiki Island Akama Mt. West Observatory

หอชมวิวที่ต้งั อยูภ่ ายในเขตศูนย์มติ รภาพเยาวชนแห่งชาติโอกินาว่า เป็นจุดชมวิว
ที่สามารถชมทิวทัศน์ของเกาะซามะมิ เกาะอาคะ และหมู่เกาะเคะระมะได้
นอกจากนี้ยงั สามารถดื่มดำา่ ไปกับวิวพระอาทิตย์ตกดินที่งดงามจนต้องหยุดหายใจ
อีกทั้งยังสามารถมองเห็นไปถึงเกาะคุเมะในวันที่อากาศดีได้อีกด้วย

Kudaka Island

วิธีเดินทาง จากท่าเรือโทะคะชิกิใช้เวลาประมาณ 5 นาทีโดยรถยนต์หรือรถบัส ที่อยู่ 2760 โทะคะชิกิ โทะคะชิกิซน ชิมะจิริ
จังหวัดโอกินาว่า เบอร์โทรศัพท์ 098-987-2306 (ศูนย์มิตรภาพเยาวชนแห่งชาติโอกินาว่า *National Okinawa Youth
Friendship Center) ค่าเข้าชมหอชมวิว ไม่เสียค่าใช้จา่ ย *มีแผนที่แนะนำาสถานที่ให้ สามารถมารับที่สาำ นักงานศูนย์มติ รภาพ
เยาวชนแห่งชาติโอกินาว่า ภายในศูนย์มีผู้ใช้บริการท่านอื่นด้วยจึงขอความกรุณาขับรถยนต์อย่างระมัดระวัง

เกาะขนาดเล็กที่ลอยอยู่กลางน่านนำ้า ห่างจากเกาะโอกินาว่าไปทางทิศตะวันออกประมาณ 5
กิโลเมตร เป็นเกาะกลางทะเลที่สามารถเดินทางไปได้ง่ายๆ โดยใช้เวลาประมาณ 15 นาทีโดยเรือ
ด่วน แต่เนื่องจากทั้งเกาะนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ จึงควรศึกษาอย่างรอบคอบก่อนไป ที่เกาะแห่งนี้
มีฮุบูอุทากิเป็นสถานที่สักการะหลัก และมีสถานที่สักการะอื่นๆ กระจายตัวอยู่อีกเป็นจำานวนมาก
ระหว่างเที่ยวชมจึงควรรักษากฎระเบียบและคำา นึงถึงความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่เอาไว้เสมอ
นอกจากจะสามารถชมความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของผู้คนบนเกาะ และสัมผัสความงดงามของ
ธรรมชาติอย่างใกล้ชิดแล้ว ยังสามารถลิม้ ลองอาหารชุดที่ใช้วัตถุดิบท้องถิน่ และถือเป็นอาหาร
ชั้นสูงอย่างอิราบู (งูทะเลเอราบุ) ได้อีกด้วย
วิธีเดินทาง ไม่มีเครื่องบิน
เรือเฟอร์รี่ ท่าเรืออาซามะ(เมืองนันโจ) – เกาะคุดากะ ท่าเรือโทะคุจิน (ใช้เวลาประมาณ 15 นาทีโดยเรือด่วน, ใช้เวลาประมาณ 25 นาทีโดยเรือเฟอร์รี่)

Zamami Island Furuzamami Beach

เป็นชายหาดที่ได้รางวัล 2 ดาวจากหนังสือมิชลินไกด์เจแปน และด้วยความงดงาม
ที่โดดเด่นนี้จงึ ถูกนำาเสนอเป็นหนึ่งในชายหาดตัวแทนของโอกินาว่า เพียงว่ายจาก
ชายหาดออกไปไม่กเ่ี มตรก็จะได้พบกับเหล่าปลาเขตร้อนหลากสีมาต้อนรับ ถือเป็น
ที่ที่สามารถใช้เวลาพักผ่อนได้ทั้งร่างกายและจิตใจ
วิธเี ดินทาง จากท่าเรือซามะมิใช้เวลาประมาณ 5 นาทีโดยรถยนต์ และใช้เวลา 20 นาทีโดยเท้า ที่อยู่ ซามะมิ ซามะมิซน อำาเภอ
ชิมะจิริ จังหวัดโอกินาว่า เบอร์โทรศัพท์ 098-987-2277 (สมาคมการท่องเที่ยวหมู่บ้านซามะมิ) ค่าใช้บริการ ไม่เสียค่าใช้
จ่าย สิ่งอำานวยความสะดวก ศูนย์สังเกตการณ์ (ระหว่างวันที่ 1 เดือนพฤษภาคม ถึง สิ้นเดือนตุลาคมตามกำาหนดการ),
ร้านค้า, ห้องน้ำา, ห้องอาบน้ำา 300 เยน, ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่เสียค่าใช้จ่าย และล็อคเกอร์ 200 เยน

ONE DAY
TRIP ISLAND
บริเวณรอบเกาะโอกินาว่า มีเกาะกลางทะเลกระจายอยูห่ ลายจุด ซึง่ สามารถเดินทางจาก
ท่าเรือหลักด้วยเฟอร์รี่ ได้ภายใน 1 ชั่วโมง ในบรรดานั้นมีเกาะที่เชื่อมกับเกาะโอกินาว่า
ด้วยสะพาน ซึ่งสามารถเดินทางไปมาด้วยรถยนต์และเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับได้ แต่ละ
เกาะจะมีลกั ษณะพิเศษแตกต่างกันไปเช่น หมู่เกาะเคะระมะ ซึ่งเป็นที่ร้จู ักในฐานะกรุงเมกกะ
ของนักดำาน้ำา นอกจากนี้ เกาะรอบๆ ที่ ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ก็ ได้กลายเป็นเกาะสำ าหรับ
กิจกรรมยามว่างทางทะเลที่สามารถเดินทางไปเช้าเย็นกลับจากนาฮา ส่วนเกาะที่มีทาง
เชื่อมระหว่างเกาะโอกินาว่าอย่างเกาะโคริ เกาะเสะนะกะ และเกาะฮามะฮิกะนั้น ก็สามารถ
เพลิดเพลินไปกับการขับรถกินลมชมวิวสบายๆ อีกทั้งชมทิวทัศน์ระหว่างขับรถข้าม
สะพานหรือถนนกลางทะเลที่มีความงดงามได้ด้วยเช่นกัน

Zamami Island (Whale watching)

ตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมถึงสิ้นเดือนมีนาคมของทุกปี จะสามารถชมปลาวาฬที่ทะเล
โอกินาว่าได้ โดยเฉพาะที่หมู่เกาะเคะระมะอย่างเกาะอาซะมิ เกาะอาคะ จะเป็นจุดหลักๆ
ที่ปลาวาฬจะโผล่มาให้เห็น สามารถสัมผัสกับความเยี่ยมยอดของธรรมชาติและความยิ่ง
ใหญ่ของปลาวาฬตัวเป็นๆ ได้อย่างใกล้ชิด
วิธเี ดินทาง ภายในท่าเรือซามะมิ ที่อยู่ 1 ซามะมิจซิ ากิ หมู่บา้ นซามะมิ อำาเภอชิมะจิริ จังหวัดโอกินาว่า (ภายในท่าเรือซามะมิ) เบอร์โทรศัพท์
098-896-4141 ค่าใช้บริการ ผู้ใหญ่ 5,400 เยน เด็ก (นักเรียนประถม) 2,700 เยน URL https://www.vill.zamami.okinawa.jp/
whale/english.html ระยะเวลาทำาการ 8:30 ถึง 17:00 (ปลายเดือนธันวาคม ถึง ต้นเดือนเมษายน) ระยะเวลาปิดทำาการ เดือนเมษายน
ถึง กลางเดือนธันวาคม
36
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Tsuken Island

เกาะราบที่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของคาบสมุทร
คัทสึเร็น ซึ่งตั้งอยู่ทางชายฝั่งทะเลตะวันออกของเกาะ
โอกินาว่า ใจกลางของเกาะนั้นส่วนใหญ่เป็นไร่แครอท
จึงเป็นที่รู้จักกันในชื่อเกาะแครอทไอส์แลนด์
วิธีเดินทาง ไม่มีเครื่องบิน
เรือเฟอร์รี่ ท่าเรือเฮชิกิยะ (เมืองอุรุมะคาบสมุทรคัทสึเร็น) - ท่าเรือทสึเค็น (ใช้เวลา
ประมาณ 15 นาทีโดยเรือด่วน, ใช้เวลาประมาณ 30 นาที โดยเรือเฟอร์รี่)

Nagannu Island

ระหว่างนาฮาและหมู่เกาะเคะระมะนั้น มีหมู่เกาะร้างชื่อ
จีบิชิ ซึ่งเกิดจากการที่แนวปะการังโผล่ขึ้นมาบนผิวนำ้า
เกาะนากันนุก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกัน และเป็นเกาะที่มีนัก
ท่องเที่ยวจากนาฮามาพักผ่อนและมาทำากิจกรรมทาง
ทะเลกันเป็นจำานวนมาก
วิธีเดินทาง นั่งรถบัส (สาย 99) ลงป้าย “โทมาริทากะฮาชิ” มารวมตัวกันที่ร้านค้าและ
เดินทางจากท่าเรือโทมาริไปเกาะนากันนุ *ใช้เวลาเดินทาง 20 นาทีโดยเรือนำาเที่ยวโดย
เฉพาะ ที่อยู่ 3-14-2 โทมาริ นาฮา จังหวัดโอกินาว่า เบอร์โทรศัพท์ 098-860-5860
ค่าเข้าชม แตกต่างกันไปตามแพลน URL http://www.nagannu.com/ เวลาทำาการ
8:00 – 18:00

Minna Island

Ie Island

ตั ้ง อยู ่ ท างทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ของคาบสมุ ท ร
โมโตบุ โดยมีภเู ขากุซคุ ทุ ่อี ยูส่ งู จากระดับนำา้ ทะเล 172 เมตร
แสดงทิวทัศน์ท่โี ดดเด่น อีกทั้งยังขึ้นชื่อเรื่องทุง่ ดอกลิลลี่
เท็ปโปยูริ และเนื้อวากิวหรือเนื้อวัวเกาะอิเออีกด้วย

วิ ธี เ ดิ น ทาง ไม่ มี เ ครื ่อ งบิ น เรื อ เฟอร์ รี ่ ท่ า เรื อ โมโตบุ (เมื อ งโมโตบุ อำ า เภอ
คุนิกะมิ) - ท่าเรืออิเอะ (ใช้เวลาประมาณ 30 นาทีโดยเรือเฟอร์รี่)

เป็นเกาะรูปร่างพระจันทร์เสี้ยวที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก
ของคาบสมุทรโมโตบุ และถูกเรียกว่าครัวซองต์ไอส์แลนด์
จากรูปร่างทีเ่ ห็นจากบนฟ้า เป็นเกาะที่นิยมสำาหรับเล่น
กิจกรรมทางทะเล เช่น ดำานำา้ ลึกและดำานำา้ ดูปะการัง เป็นต้น
วิธเี ดินทาง ไม่มเี ครื่องบิน เรือเฟอร์ร่ี ท่าเรือโทะคุจิ (เมืองโมโตบุ อำาเภอคุนกิ ะมิ)-ท่าเรือ
มินนะ (ใช้เวลาประมาณ 15 นาทีโดยเรือด่วน)
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ONE DAY TRIP
by

CAR

Okinawa Churaumi
Aquarium

Nakijin-jo site

Kouri Island

247

248

Yagaji Island

ทริป 1 วันโดยรถยนต์

เกาะหลักโอกินาว่ามีระยะทางตรงตั้งแต่เหนือจรดใต้
รวม 100 กิโลเมตร เป็นระยะทางที่กำาลังพอเหมาะกับ
สำาหรับการขับรถท่องเที่ยว และทุกทิศทางนอกจาก
นั้นยังล้อมรอบไปด้วยทะเล จึงทำาให้นักท่องเที่ยว
สามารถเพลิดเพลินกับการขับรถสบายๆ ไปพร้อมๆ
กับการชมการเปลี่ยนแปลงของวิวทิวทัศน์ของทะเล
ได้ ในบรรดาเส้นทางทั้งหมด เส้นทางขับรถกินลมชม
วิวยอดนิยมก็คือ ถนนข้ามฝั่งทะเลไคจ� และสะพาน
โคริ ความรู้สึกสดชื่นขณะวิ่งออกจากเกาะและข้าม
ทะเลไปเป็ น ความตื ่น เต้ น ที ่สั ม ผั ส ได้ บ นเส้ น ทางนี ้
เท่านั้น มาดืม่ ด่าำ ไปกับการขับรถชมวิวทิวทัศน์ที่
สวยงาม และแวะจอดหาจุดท่องเที่ยวที่ถูกใจระหว่าง
ที่มุ่งหน้าไปยังจุดหมายปลายทางไปด้วยกันเถอะ

05

03 Bise Fukugi Tree
02
04

449

Nago
MAP P.26 B2

เริ่มต้นจากปราสาทคัทสึเร็นซึ่งเป็นมรดกโลก จากนั้นวิ่ง
ผ่านถนนข้ามทะเลไคจ� แล้วตระเวนเที่ยวเกาะรอบนอกซึ่ง
กระจายอยู่ตามชายฝั่งตะวันออกของเกาะหลัก ระหว่างทาง
แวะพักที่อาคารอุมิโนะเอกิ อายาฮาชิ และแวะเที่ยวเกาะ
ฮามะฮิกะ หลังจากนั้นข้ามสะพานอิเคไปที่เกาะอิเค มุ่งหน้า
ไปยังชายหาดอิเคซึ่งอยู่ตรงทางเข้าของเกาะ

เส้นทางโคริจิมะ

Ikei Island

Ikei Beach
Ikei High Bridge

Miyagi Island

04
Salt Factory

MAP P.27 E2

Henza Island

02
Kaichu Doro
Sea Station Ayahashi

01
Katsuren-jo site

เส้นทางไคจ�โดโร ที่ยาว 4.75 กิโลเมตรเชื่อมระหว่างเกาะ
หลั ก และเกาะเฮนซะ ทั ้ง สองฝั ่ง ของถนน เป็ น วิ ว ทะเลที ่
สวยงาม สามารถขับรถข้ามสะพานไปยังเกาะอื่นทางฝั่ง
ตะวันออกของเกาะเฮนซะ อย่างเกาะฮามามิกะ เกาะมิยากิ
และเกาะอิเซะได้

Cape Manzamo

06
05

เส้นทางถนนข้ามฝั่งทะเลไคจ�

เสน่ห์ของเส้นทาง

01

KOURIJIMA
COURSE

KAICHU DORO
COURSE
03
Hamahiga Island

เริ่มต้นจากจุดชมวิวของหมู่บ้านอนนะแหลมมันซาโม โดย
ขับรถขึ้นเหนือไปตามทางหลวงหมายเลข 58 จากเมือง
นะโกะ ขับเลียบไปตามชายฝั่งทะเลคาบสมุทรโมโตบุ ไปยัง
พิพิธภัณฑ์สตั ว์นำา้ จุระอุมิ ไปจนถึงถนนต้นฟุกกุ ใิ นหมู่บา้ น
บิเซ และต่อไปยังซากปราสาทนากิจิน หลังจากนั้นมุ่งหน้า
ไปยังเกาะโคริ โดยข้ามสะพานข้ามทะเลวารุมิ และสะพานโคริ

เสน่ห์ของเส้นทาง
สามารถเดินทางไปยังเกาะรอบนอก 2 เกาะทีช่ อ่ื เกาะยากาชิ
และเกาะโคริ โดยขับรถข้ามสะพานไป 2 สะพาน สะพาน
โคริที่มีความยาวทั้งหมดประมาณ 2 กิโลเมตรเป็นสะพาน
ที่ทำาให้รู้สึกสดชื่นราวกับวิ่งอยู่บนทะเล

03 Bise Fukugi Tree

สำาหรับคนที่ชื่นชอบการปั่นจักรยาน ให้ขับรถจากพิพิธภัณฑ์สัตว์
น้ำาจุระอุมิมุ่งหน้าไปทางเหนือเพียงไม่กี่นาที ไปที่หมู่บ้านบิเซ ซึ่งมีชื่อ
เสียงจากถนนต้นฟุกุกิ มีอุโมงค์สีเขียวของต้นฟุกุกิปลูกล้อมบ้าน
โบราณเอาไว้เพือ่ เป็นป่ากันลม เพียงแค่เดินเข้าไปข้างในนั้นไม่นานก็
สามารถสัมผัสความร่มรื่น ช่วยเยียวยาร่างกายและจิตใจได้ นอกจาก
นั้นยังมีควายลากเกวียน และร้านกาแฟบริเวณรอบๆ ด้วย ลองแวะดู
ก็น่าจะดีไม่น้อย

01 Cape Manzamo

แนะนำาให้เช่ารถขับเที่ยวในโอกินาว่า เพราะจะสามารถเพลิดเพลินกับเส้นทางที่แสนจะสะดวก
สบายพร้อมๆ กับชมวิวทิวทัศน์ของทะเลที่งดงามไปด้วย ลองไปตามแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม
อย่างแหลมมันซาโมที่อยู่บริเวณชายฝั่งตะวันตกก็น่าจะดีไม่น้อย เมื่อได้ยืนอยู่ตรงปลายสุด
ของแหลมมันซาโม จะสามารถสัมผัสความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติได้ โดยสิ่งที่จะปรากฎตรงหน้า
ก็คือทะเลสีน้ำาเงินเข้มอันกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตา
รายละเอียดเพิ่มเติมไปหน้า 31 วันปิดทำาการ ไม่มีวันหยุดตลอดปี

02

Okinawa
Churaumi
Aquarium

ถ้าเช่ารถขับจากเมืองนาฮามุ่งหน้าไปทาง
เหนือราวๆ 2 ชั่วโมง ก็จะมาถึงพิพิธภัณฑ์
สัตว์น้ำาจุระอุมิ (อยู่ในสวนสาธารณะไคโย
ฮาคุ) เป็นจุดท่องเที่ยวแนะนำาของโอกินาว่า
ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากชาว
ไทย เหตุผลที่ได้รับความนิยมก็เพราะเป็น
พิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่อันดับต้นๆ ของโลก
อันน่าภูมิใจ เป็นสถานที่ที่ทุกคนสามารถ
สนุกสนานกันได้ ทัง้ ครอบครัว เพือ่ นๆ
หรือเป็นหมู่คณะ นอกจากการเยี่ยมชมใน
ตัวอาคารแล้ว นอกอาคารของพิพิธภัณฑ์
สัตว์น้ำาก็ยังสามารถเพลิดเพลินไปกับโชว์
ปลาโลมา ชายทะเลและทิวทัศน์อนั สวยงาม
อีกด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติมไปหน้า 31
38
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รายละเอียดเพิ่มเติมไปหน้า 35

01 Katsuren-jo site

เส้นทางขับรถกินลมชมวิวตามถนนข้ามฝั่งทะเลไคจ� ก็เป็นอีกเส้นทาง
ที่สามารถชมทิวทัศน์ทะเลอันงดงามและชมปราสาทที่มีประวัติความ
เป็นมายาวนานได้ ปราสาทคัทสึเร็นก็เป็นหนึ่งในนั้น ที่นี่มีโบราณวัตถุ
ที่แสดงถึงความรุ่งเรืองในอดีต มีกำาแพงหินตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขา
และสามารถชมวิวได้ 360 องศา ทางเดินเชื่อมที่มคี วามสูงประมาณ 98
เมตร ให้ความรู้สึกสนุกเหมือนกำาลังปีนเขาเล็กๆ
รายละเอียดเพิ่มเติมไปหน้า 7

04

Nuchi Masu MAP P.27 D3
Sightseeing and Salt Makings
Manufacturing Factory

Doro
02 Kaichu
Sea Station Ayahashi

MAP P.27 E2

ถนนข้ามทะเลไคจ�ท่มี คี วามยาว 4.75 กิโลเมตรนี้ ไม่เพียงเฉพาะแต่คนใน
ท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังเป็นจุดขับรถเที่ยวที่ได้รับความนิยมในหมู่นักท่อง
เที่ยวอีกด้วย จากสะพานแห่งนี้สามารถเดินทางไปยังเกาะรอบนอกได้ 4
เกาะ คือ เกาะฮามะฮิกะ เกาะเฮ็นซา เกาะมิยากิ และเกาะอิเคซึ่งอยู่ไกลที่สดุ
เกาะอิเคแห่งนี้มีทะเลสวยงามมาก จึงเป็นสถานที่แนะนำาสำาหรับผู้ที่ชอบ
กิจกรรมทางทะเล นอกจากนี้ อาคารอุมิ โนะ เอกิ อายาฮาชิซึ่งตั้งอยู่
ใจกลางถนนข้ามทะเลไคจ� ยังมีทั้งร้านขายสินค้าของเมืองอุรุมะ ร้าน
อาหารบุฟเฟ่ต์ มุมปลาสดๆ ร้านไอศกรีม และเวทีกลางแจ้ง บนชั้น 2 จะ
มี “พิพ ิธ ภั ณ ฑ์ วั ฒ นธรรมทางทะเล” ซึ ่ง ได้ ร วบรวมเอกสาร
ขนบธรรมเนียมและความเชื่อถือของชาวบ้านที่สบื ทอดต่อกันมา รวมถึง
ประวัติศาสตร์ทางทะเลของคาบสมุทรโยคัทสึ อีกทั้งยังมีเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ วัฒนธรรม และการคมนาคมทางทะเลของ
โอกินาว่า รวมถึงเอกสารอธิบายเกี่ยวกับการก่อสร้างถนนข้ามฝั่งทะเล
ไคจ�อีกด้วย

03 Hamahiga Island

MAP P.27 E2

การขับรถเที่ยวที่เกาะฮามะฮิกะยังคงมีกิจกรรมสนุกๆ รออยู่ การขับรถ
เที่ยวที่เกาะแห่งนี้สามารถเพลิดเพลินไปกับความสวยงามของธรรมชาติ
อันอุดมสมบูรณ์ ทั้งภูเขาที่เรียงรายเป็นทิวแถวและทะเลใสเงียบสงบ
นอกจากนี้เกาะฮามะฮิกะยังถูกเรียกว่าเกาะทีเ่ ทพเจ้าหลับใหล เนื่องจาก
มีการเล่าสืบต่อกันมาว่าเป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าชายหญิง 2 องค์
ผูส้ ร้างเกาะริวกิว คือ อามามิจก� บั ชิรมู จิ ร� วมไปถึงเทพเจ้าองค์อน่ื ๆ อีกด้วย
วิธเี ดินทาง โดยรถยนต์จากสนามบินนาฮา ทางหลวงใช้เวลาประมาณ 100 นาที หรือ
ทางพิเศษโอกินาว่า “โอกินาว่าคิตะIC” ใช้เวลาประมาณ 30 นาทีี ที่อยู่ คัทสึเร็น เขต
อุรุมะ จังหวัดโอกินาว่า

06 Ikei Beach

MAP P.27 D2

อาคารอุมิ โนะ เอกิ อายาฮาชิ วิธเี ดินทาง โดยรถยนต์จากสนามบินนาฮา ทางหลวง
ใช้เวลาประมาณ 90 นาที หรือ ทางพิเศษโอกินาว่า “โอกินาว่าคิตะIC” ใช้เวลาประมาณ
20 นาทีี ที่อยู่ 4 โยนาชิโระยาฮิระ เขตอุรุมะ จังหวัดโอกินาว่า เบอร์โทรศัพท์ 098978-8830 URL http://ayahashi.jp/ เวลาทำาการ 9:00-19:00 *ฤดูหนาวเปิดถึง
18:00 วันปิดทำาการ ไม่มีวันหยุดตลอดปี

04 Nakijin-jo site

ปราสาทนากิจินซึ่งเคยเป็นปราสาทของกษัตริย์
โฮคุ ซั ง ใน “ยุ ค สมั ย ซั น ซั ง ” ก่ อ นการก่ อ ตั ้ง
อาณาจักรริวกิว กษัตริยโ์ ฮคุซงั ได้ปกครองพื้นที่
ทางตอนเหนือของเกาะโอกินาว่า ซึง่ ล่มสลายลง
ในปี 1416 หลังจากการพ่ายแพ่ได้ถูกนำามาใช้
เป็นที่พำานักของผู้สำาเร็จราชการ

05 Ikei High Bridge

MAP P.27 D2

รายละเอียดเพิ่มเติมไปหน้า 7

05 Kouri Island

MAP P.26 B3

เกาะโคริ
สะพานโคริท่เี ปิดให้ใช้ในปี 2005 เป็นสะพานเชื่อมเกาะรอบนอกซึ่ง
เชื่อมระหว่างเกาะยากาชิกบั เกาะโคริ หากมองจากทั้งสองด้านของ
สะพานจะเห็นทะเลกว้างใหญ่อันใสสะอาด และสัมผัสความรู้สึก
ราวกับวิ่งอยู่บนทะเล ด้านทิศเหนือของเกาะโคริมกี อ้ นหินรูปหัวใจ
ชื่อว่าฮาร์ทร็อค ซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอีก
แห่งหนึ่ง
วิธีเดินทาง โดยรถยนต์จากสนามบินนาฮา ทางหลวงใช้เวลาประมาณ 120
นาทีโดยรถยนต์/จากเส้นทางรถยนต์ หรือ ทางพิเศษโอกินาว่า “เคียวดะIC” ใช้
เวลาประมาณ 40 นาที *ขึ้นเหนือไปตามทางหลวงหมายเลข 58 ผ่านเกาะ
ยากาชิ แล้วข้ามสะพานโคริ ที่อยู่ โคริ นากิจินซน เขตคุนิกามิ จังหวัด
โอกินาว่า URL http://kourijima.info/

ลองแวะไปโรงงานผลิตเกลือเนื้อละเอียดและดีต่อสุขภาพซึ่งมีชื่อเสียง
โด่งดังของโอกินาว่า จุดเด่นของเกลือที่นี่คือ ทำามาจากน้ำาทะเลซึ่งสูบ
ขึ้นมาจากทะเลของเกาะมิยากิ และมีแร่ธาตุรวมกันอยู่ถึง 21 ชนิด แร่
ธาตุน้ชี ว่ ยในเรื่องต่างๆ เช่น ป้องกันโรคลมแดดและลดอาการเป็นตะคริว
คนในท้องถิ่นบางคนนิยมใส่เกลือนี้ลงไปตอนหุงข้าวด้วย ในโรงงานแห่ง
นี้ นอกจากจะสามารถเดินชมกระบวนการผลิตได้อย่างใกล้ชิดแล้ว ยัง
มีรา้ นกาแฟและร้านค้าขายเกลือของนุชมิ าสึ รวมถึงจุดชมวิวที่สามารถ
ชมวิวทิวทัศน์ของทะเลอันงดงามได้อีกด้วย เป็นสถานที่ที่อยากให้ลอง
แวะไปกันให้ ได้
วิธีเดินทาง โดยรถยนต์จากสนามบินนาฮา ทางหลวงใช้เวลาประมาณ 110 นาที
หรือทางพิเศษโอกินาว่า “โอกินาว่าคิตะIC ” ใช้เวลาประมาณ 35 นาที ที่อยู่ 2768
โยนาชิโระมิยากิ เขตอุรุมะ จังหวัดโอกินาว่า เบอร์โทรศัพท์ 098-983-1140 ค่าเข้า
ชม ไม่เสียค่าใช้จ่าย URL http://nuchima-su.co.jp/ เวลาทำาการ 9:00-17:30
*เยี่ยมชมโรงงาน วันปิดทำาการ ไม่มีวันหยุดตลอดปี

หาดทรายขาวละเอียดและน้ำาทะเลสีครามใสสะอาดของชายหาดอิเค
เหมาะที่สุดสำาหรับผู้ที่ชื่นชอบกิจกรรมทางทะเล ชายหาดนี้เป็นชายหาด
ที่ได้รับความนิยมจากคนในท้องถิ่นด้วย ช่วงฤดูร้อนก็จะคึกคักไปด้วย
ผู้คนที่เพลิดเพลินสนุกสนานกับการเล่นน้ำาทะเล และปาร์ตี้บาร์บีคิว
นอกจากนี้ยงั สามารถสนุกกับกิจกรรมทางทะเลอื่นๆ อาทิเช่น ดำาน้ำาชม
ปะการัง เล่นบานาน่าโบท พายเรือ แม้จะไม่มอี ปุ กรณ์สาำ หรับทำากิจกรรม
ทางทะเลก็ ไม่ต้องกังวล เพราะมีสิ่งอำานวยความสะดวกครบครัน และมี
บริการให้เช่าอุปกรณ์อีกด้วย สำาหรับช่วงเวลาในการว่ายน้ำาของชาย
หาดนี้จะแตกต่างกันไปตามฤดูกาล
เมือ่ ขับรถชมวิวทีส่ วยงามของเกาะทัง้ 4 แห่ง จนมาถึงเกาะทีอ่ ยูไ่ กลทีส่ ดุ
แล้ว จะเห็นสะพานสีแดงสดตัดกับท้องฟ้าสีฟ้าครามสวยงาม บริเวณ
รอบๆ สะพานมีจดุ ชมวิวทีส่ ามารถเห็นวิวทิวทัศน์อนั งดงาม สามารถถ่าย
ภาพพร้อมกับสัมผัสความสวยงามของทะเลได้อย่างใกล้ชดิ อีกด้วย
วิธีเดินทาง โดยรถยนต์จากสนามบินนาฮา ทางหลวงใช้เวลาประมาณ 120 นาที
หรือทางพิเศษโอกินาว่า ว่า “โอกินาว่าคิตะIC” ใช้เวลาประมาณ 40 นาที ที่อยู่
โยนาชิโระอิเคอิ เขตอุรุมะ จังหวัดโอกินาว่า

วิธเี ดินทาง โดยรถยนต์จากสนามบินนาฮา ทางหลวงใช้เวลาประมาณ 120 นาที หรือ
ทางพิเศษโอกินาว่า “โอกินาว่าคิตะIC” ใช้เวลาประมาณ 40 นาทีี ที่อยู่ 405 โยนาชิ
โระอิเคอิ เขตอุรมุ ะ จังหวัดโอกินาว่า เบอร์โทรศัพท์ 098-977-8464 ค่าใช้บริการ ไป
เช้าเย็นกลับ/ผู้ใหญ่ 400 เยน เด็ก 300 เยน พักค้างคืน/ผู้ใหญ่ 600 เยน เด็ก 400 เยน
เด็ก อายุตัง้ แต่ 5 ปีจนถึงนักเรียนชั้นประถม นักเรียนชั้นมัธยมต้นขึ้นไปคิดอัตราค่า
บริการผู้ใหญ่ URL http://www.ikei-beach.com/ เวลาทำาการ 9:00-17:30 *ฤดู
หนาวเปิดถึง16:30 *อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
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วิธีการเช่ารถ

ในเกาะหลักโอกินาว่า และเกาะรอบนอก รถเช่าถือเป็นวิธีการคมนาคมที่สะดวกที่สุด
มีรถให้เช่าหลากหลายแบบขึ้นอยู่กับแผนการท่องเที่ยว ตั้งแต่รถราคาย่อมเยา รถมินิ
แวน ไปจนถึงรถสปอร์ตหรู การที่นกั ท่องเที่ยวชาวไทยจะเช่ารถขับภายในประเทศญี่ป่นุ
ได้นั้นจำาเป็นต้องมี “พาสปอร์ต” และ “ใบอนุญาตขับขี่นานาชาติ ซึ่งออกให้ภายใต้
อนุสัญญาสหประชาชาติ(อนุสัญญาเจนีวา)ว่าด้วยการจราจรบนท้องถนน” และ “ใบ
อนุญาตขับขี่ของประเทศไทย” (ในกรณีของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากประเทศอื่น
จำาเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนล่วงหน้าเพราะอาจมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน)

วิธีการเติมน้ำามัน

มีหลายบริษัทที่จำาเป็นต้องเติมนำ้ามันคืนให้เต็มถังเมื่อส่งคืนรถเช่า ตอนเช่าควรตรวจ
สอบให้แน่ใจก่อน ที่ญี่ปุ่นเรียกปัมนำ้ามันว่า “แกสโซลีน สแตนด์” ซึ่งจะมีอยู่ 2 ประเภท
คือ ประเภทฟูลเซอร์วิสที่มีพนักงานเติมนำ้ามันให้ และประเภทเซลฟเซอร์วิสที่ต้องเติม
นำ้ามันด้วยตัวเอง เชื้อเพลิงมี 3 ประเภทคือ เบนซินธรรมดา เบนซินออกเทนสูง และ
นำ้ามันดีเซล รถเช่าส่วนใหญ่จะรองรับนำ้ามันเบนซินธรรมดา หากเติมนำา้ มันดีเซลจะเป็น
สาเหตุให้เครื่องยนต์เสียได้จึงควรระมัดระวัง

ที่จอดรถหยอดเหรียญ

แม้จะจอดรถเพียงชั่วคราวก็ต้องจอดในที่จอดรถเสมอ ในกรณีเป็นที่จอดรถหยอด
เหรียญซึ่งไม่มีผู้ดูแล ให้จอดรถภายในเส้นกรอบที่กำาหนดไว้ ตัวล็อคล้อจะขึ้นมาโดย
อัตโนมัติ ทำาให้ล้อไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ หากจะเคลื่อนรถ ให้กดปุ่มหมายเลขตาม
ตำาแหน่งที่จอดรถเอาไว้และจ่ายเงินค่าจอดรถ ตัวล็อคล้อก็จะปลดออกโดยอัตโนมัติ
ก่อนจะออกจากที่จอดให้ตรวจสอบอย่างรอบคอบก่อนว่าตัวล็อคล้อปลดออกแล้วหรือยัง

มารยาทในการขับรถ

กฎจราจรของญี่ปนุ่ จะให้ความสำาคัญกับคนเดินเท้ามากกว่ารถเสมอ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา การตรวจสอบให้แน่ใจว่ามี
คนเดินเท้ากำาลังข้ามทางม้าลายหรือไม่ จึงเป็นสิ่งจำาเป็นที่สุด เมื่อจะเลี้ยวควรเปิดไฟ
เลี้ยวก่อนล่วงหน้าเพื่อให้รถคันอื่นและคนเดินเท้าทราบ ถนนของญี่ปนุ่ นั้นขับรถชิดซ้าย
เหมือนกับประเทศไทย เมื่อเลี้ยวขวาควรให้รถทีส่ วนทางมาไปก่อน โดยให้ดรู ถทีก่ าำ ลัง
สวนทางมาว่าจะตรงหรือเลี้ยวซ้าย เมื่อรถที่สวนทางมาขับผ่านไปแล้วจึงค่อยเลี้ยว
สำาหรับทางเดินรถที่มี 2 เลนบนทางด่วนนั้นมีกฎว่า โดยปกติให้รถวิ่งในเลนซ้าย ส่วน
เลนขวาจะวิ่งได้เฉพาะตอนแซงเท่านั้น

ป้ายจราจร

Designated
bus lane

Stop

No parking or
stopping

Limousine Bus

รถบัสลิมูซีนสนามบิน สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบายจากสนามบินไปยังโรงแรมรีสอร์ทที่สำาคัญในตอนกลางและตอนเหนือของเกาะหลัก
โอกินาว่าโดยไม่ต้องเปลี่ยนสาย เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่แนะนำาเนื่องจากไม่ต้องเดินทางหรือเปลี่ยนสายรถโดยถือสัมภาระขนาดใหญ่ ไปด้วย
ข้อควรระวัง
ควรซื้อตั๋วโดยสารเอาไว้ลว่ งหน้าเนื่องจากไม่สามารถใช้เงินสดได้ (สถานที่จาำ หน่าย : ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารรถบัสลิมซู นี ที่อยู่ภายใน
ห้องผู้โดยสารขาเข้าอาคารผู้โดยสารภายในประเทศสนามบินนาฮา, สถานีรถบัสนาฮา และแต่ละโรงแรมที่แวะไป เป็นต้น)
รถบัสลิมซู นี สนามบินไม่มรี ะบบการจอง จะขึ้นตามลำาดับผู้โดยสารทีม่ ารอที่จดุ ขึ้นรถบัส รถอาจเดินทางช้ากว่ากำาหนดเนื่องจาก
สภาพอากาศ การปิดถนน หรือการจราจรติดขัด หากจะใช้บริการรถบัสจึงควรเผื่อเวลาไว้

ในบรรดาที่พักของโอกินาว่าตั้งแต่ขนาดกลางไปถึงขนาดใหญ่น้นั มี “โรงแรม” ซึ่งมีโครงสร้างและสิ่งอำานวยความ
สะดวกแบบตะวันตกครบครันเป็นจำานวนมาก ส่วน “เรียวกัง” หรือที่พักสไตล์ญ่ปี ่นุ ซึ่งพบบ่อยในเกาะหลักของ
ญี่ปุ่นเช่นแหล่งน้ำาพุร้อนนั้นมีไม่มากนัก มีโรงแรมบางแห่งที่มีห้องพักบางห้องเป็นห้องพักสไตล์ญี่ปุ่นด้วย ส่วน
ที่พักขนาดเล็กจะแบ่งประเภทเป็น “มินชูกุ” ซึ่งมีห้องพักที่แยกเป็นห้องส่วนตัว และ “เกสต์เฮาส์” ซึ่งเป็นห้องพัก
รวม และในปัจจุบัน ที่พักซึ่งเป็นบ้านของคนทั่วไปเปิดให้เช่า เช่น Airbnb ก็มีเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน

ที่พักในโอกินาว่าและในประเทศญี่ป่นุ เกือบทั้งหมดมีระบบการจ่ายเงินค่าที่พักตามจำานวนคน ไม่ใช่ตามจำานวน
ห้อง เช่น ถึงแม้ราคาที่พักของห้อง Twin Room จะแสดงด้วยตัวเลขราคาถูกกว่าห้อง Single Room นั่นก็
เพราะส่วนใหญ่เป็นการกำาหนดราคาต่อคน ดังนั้นจึงต้องระมัดระวัง แต่กรณีของที่พักที่เหมาให้เช่าทั้งอาคาร
เช่นคอนโดมิเนียมนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นการกำาหนดราคาค่าที่พักต่ออาคาร

No entry

No swerving
to the right
for
overtaking

ความเร็วตามกฎหมายของถนนโอกินาว่าคือ “ถนนทั่วไป 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทาง
พิเศษ 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง” แต่ถา้ มีเครื่องหมายจำากัดความเร็วต้องปฏิบตั ติ ามตัวเลข
ที่เขียนไว้ ณ ตรงนั้น ญี่ปุ่นยังเข้มงวดมากกับกฎของจุดหยุดชั่วคราว ป้ายสีแดงที่มี
ความหมายว่า “หยุด” จะเป็นรูปสามเหลี่ยมกลับด้าน ไม่ใช่รูปหกเหลี่ยมเหมือนของ
ประเทศไทย เส้นทึบสีเหลืองที่เขียนอยูต่ รงกลางของถนนทั่วไปนั้นหมายความว่า “ห้าม
ขับข้าม” ในส่วนนี้ไม่สามารถขับข้ามเส้นกลางเพื่อแซงรถคันหน้าได้ ควรจดจำาเรื่อง
เหล่านี้และป้ายจราจรเอาไว้ด้วย
40
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ที่ที่พักแบบมินชูกุควรรักษามารยาทดังต่อไปนี้คือ รับประทานอาหารในช่วงเวลาที่กำาหนดและรับประทานใน
สถานที่ที่กำาหนดเอาไว้ ที่พักบางแห่งจะรับประทานอาหารร่วมกันกับทุกคน และสามารถเพลิดเพลินไปกับการ
พ�ดคุยกับเจ้าของบ้านและผู้เข้าพักคนอื่นๆ ที่พักบางแห่งจะเป็นระบบ Self-Service ที่พักแบบที่ใช้ห้องอาบน้ำา
และห้องน้ำาร่วมกันก็มมี าก จึงต้องรักษาความสะอาดและคำานึงถึงผู้ท่จี ะมาใช้ตอ่ ด้วย และหากมีคนอาศัยอยู่ขา้ ง
บนหรือมีเพื่อนบ้านอยู่ในละแวกใกล้เคียงควรระวังอย่าตะโกนหรือส่งเสียงดัง

วิธีการลงบ่ออาบน้ำารวม (น้ำาพุร้อน)

ก่อนจะลงบ่ออาบน้าำ ต้องชำาระร่างกายให้สะอาดตรงทีอ่ าบน้าำ ก่อน จากนัน้ ให้
เอา “น้ำาราดตัว” เพื่อให้ชินกับอุณหภูมิของน้ำาร้อนก่อนที่จะลงไปในบ่อ ห้าม
เอาผ้าขนหนูลงไปในบ่อ ในขณะที่อาบน้ำาไม่ควรเอาผ้ามาพันตัว ให้วางไว้บน
ศี ร ษะ คนที ่ผ มยาวควรมั ด ผมให้ เ รี ย บร้ อ ย ระวั ง อย่ า ให้ ผ มตกลงไป
ในบ่อ ที่พักส่วนใหญ่ไม่อนุญาตให้ใส่ชดุ ว่ายน้ำาและคนที่มรี อยสักก็ ไม่สามารถ
ลงบ่ออาบน้ำาได้ แม้น้ำาในบ่อจะร้อนก็ห้ามเทน้ำาเย็นลงไปโดยไม่ได้รบั อนุญาต

แบบฟอร์มสำาหรับติดต่อ
https://okinawabus.com/en/ls/ls_inquiry/

แนะนำารถบัสวิ่งตรง
เหมาะกับการเดินทางท่องเที่ยวในวันแรก แนะนำารถบัสที่สามารถออกเดินทางจากสนามบินนาฮาช่วงบ่ายไปยังพิพธิ ภัณฑ์สตั ว์นำา้ จุระอุมิ ได้โดยตรง
ไม่ต้องเปลี่ยนสาย

RADO Sightseeing

Yanbaru Express Bus

ระหว่างทีเ่ พลิดเพลินไปกับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้าำ จุระอุมิ สามารถฝากสัมภาระไว้ ได้ทีช่ ่องเก็บสัมภาระในรถบัส
และเดิ น เที ่ย วชมได้ โ ดยไม่ ต้ อ งถื อ สั ม ภาระ ขากลั บ ยั ง มี บ ริ ก ารรั บ ส่ ง จากเขตรี ส อร์ ท ไปโรงแรมในเขต
นาฮาอีกด้วย จึงนับว่าสะดวกสบายต่อการเดินทาง

เป็นรถบัสประจำาทางซึ่งวิ่งจากสนามบินนาฮาผ่านพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำาจุระอุมิไปถึงท่าเรืออุนเต็นของหมู่บ้าน
นากิจนิ โดยมีว่งิ วันละ 9 รอบ จึงสามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้ตามเวลาที่ตอ้ งการและท่องเที่ยว
ได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ จุดขึ้นรถบัสไม่เพียงแต่มที ่อี าคารผู้โดยสารภายในประเทศของสนามบินนาฮาเท่านั้น
แต่ยังสามารถขึ้นที่อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศได้อีกด้วย
ช่องทางการติดต่อ
รถบัสด่วนยันบารุ
ปายรถบัส อาคารผูโ้ ดยสารภายในประเทศสนามบินนาฮา (จุดขึน้ รถบัสหมายเลข 2)
TEL : 0980-56-5760
http://yanbaru-expressbus.com/

ช่องทางการติดต่อ
การท่องเที่ยวราโดะ สำานักงานสาขาโอกินาว่า
จุดรวมตัว : อาคารผู้โดยสารภายในประเทศสนามบินนาฮา
ชั้น 1 ภายในห้องผู้โดยสารขาเข้า บริเวณทางออกที่ 4
E-mail : okinawa@rado.co.jp
http://www.rado-okinawa.com/pdf/panf.pdf

DOMESTIC TERMINAL BUILDING
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Bank
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Exit
Long Distance
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Short Distance
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Exit
Jumbo Taxi For Visitors with Disabilities

Limousine Bus

จ�ดข�้นรถ Airport Limousine Bus

ข้อควรระวังเรื่องที่พัก

ช่องทางการติดต่อ
http://okinawabus.com/en/ls/

Okinawa Churaumi Aquarium
Direct Bus Course

ที่พัก

ค่าที่พัก
Maximum
speed

รถบัสนำาเที่ยวเหมาะสำาหรับคนที่ต้องการเที่ยวโอกินาว่าแบบไม่เร่งรีบและไม่ต้องขับรถเอง สามารถสนุกกับการ
ท่องเที่ยวโอกินาว่าได้ในราคาย่อมเยาและประหยัดเวลา รถบัสนำาเที่ยวนั้น มีทั้งรถบัสลิมูซีนสนามบินซึ่งวิ่งจาก
สนามบินนาฮาไปยังโรงแรมรีสอร์ทที่อยู่ในเกาะหลักโอกินาว่า หรือรถบัสนำาเที่ยวที่วิ่งตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ
นอกจากนั้นยังมีรถบัสที่วิ่งตรงจากสนามบินนาฮาไปยังพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำาจุระอุมิในช่วงบ่ายด้วยเช่นกัน

เส้นทางรถบัสวิ่งตรง (การท่องเที่ยวราโดะ)

บัสเลน

ในเมืองนาฮาและเมืองอุระโซเอะ เมืองกิโนะวัง รวมทั้งส่วนหนึ่ง
ของเมื อ งฮาเอบารุ มี ช ่ อ งทางวิ ่ง เฉพาะของรถบั ส สาธารณะ
“บัสเลน” ซึ่งจำากัดการวิ่งของรถยนต์ จึงควรขับรถโดยระมัดระวัง
ดูป้ายจราจร เนื่องจากจะมีบทลงโทษทางกฎหมายหากขับผ่าน
ช่องทางนั้นแม้จะไม่ได้ตั้งใจก็ตาม

TOUR BUS

Exit
Shuttle Bus

Walkway
Rental Car Pickup

จ�ดข�้นรถหมายเลข 4 LCC Terminal

Exit
Transit Bus
Reserved Taxi

จ�ดนัดพบ RADO Sightseeing
Exit

International
Flights

Chatered Bus Only for a Physically Handicapped Person
Free Round Bus [Domestic Flight International Airline]
Kanucha Shuttle Bus

Reserved Taxi

จ�ดข�้นรถหมายเลข 2 Yanbaru Bus

Regular Sightseeing Bus

รถบัสนำาเที่ยว
หากใช้บริการรถบัสนำาเที่ยวไม่ต้องกังวลเรื่องหลงทางหรือเหนื่อยจากการจราจรติดขัด หากต้องการเที่ยวใน
ราคาย่อมเยาและประหยัดเวลา แนะนำาให้เดินทางด้วยรถบัสนำาเที่ยว

Naha Bus Regular Sightseeing Bus Okinawa Bus Regular Sightseeing Bus

บริการเส้นทางที่ครอบคลุมสถานที่ทอ่ งเที่ยวเด่นๆ ซึ่งเน้นประวัตศิ าสตร์ วัฒนธรรม บริการเส้นทางนำาเที่ยวซึ่งสามารถสนุกไปกับสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม เช่น
และธรรมชาติของโอกินาว่า เป็นทัวร์รถบัสนำาเที่ยวที่แนะนำา โดยเฉพาะสำาหรับผู้มา พิพธิ ภัณฑ์สตั ว์นาำ้ จุระอุม,ิ ปราสาทชูร,ิ เกาะโคริทม่ี ที วิ ทัศน์อนั งดงาม และโอกินาว่าเวิลด์
ซึ่งล้วนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด เมื่อมาเที่ยวโอกินาว่า
เที่ยวโอกินาว่าเป็นครั้งแรกก็สามารถสนุกได้อย่างเต็มที่

ช่องทางการติดต่อ
สำานักงานรถบัสนำาเที่ยว บริษัท รถบัสนาฮา จำากัด
TEL : 098-868-3750
http://okinawa.0152.jp/pamphlet_a.html

ช่องทางการติดต่อ
จุดขึ้นรถบัสนำาเที่ยว บริษัท รถบัสโอกินาว่า จำากัด
TEL : 098-861-0083
http://okinawabus.com/en/bt/

Comfort Hotel Naha
Prefectural Office
Daiwa Roynet Hotel
FamilyMart
Okinawa-Kenchomae Lawson

จ�ดข�้นรถ Okinawa Bus
Car Park

Asahibashi St.

จ�ดข�้นรถ Naha Bus
Naha Bus Terminal
(กำลังปรับปรุง)
RIHGA Royal Gran Okinawa

*จุดขึ้นรถ Naha Bus ในแผนที่ด้านบน
จะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ค.ศ. 2018
OKINAWA GUIDE BOOK
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สินคา้
แนะนํา
น้ำาตาลทรายแดง
เกาะยะ

ชาขมิ้นหมัก

เป็นชาขมิ้นหมักที่ใช้ขมิ้นเพือ่ สุขภาพซึ่งเพาะเลี้ยง
อย่างทะนุถนอมในสภาพแวดล้อมธรรมชาติอนั อุดม
สมบูรณ์ของโอกินาว่า

ความแตกต่างของดินทำาให้
รส กลิ ่น สี และรสสั ม ผั ส
ของน้ ำา ตาลทรายแดงแต่ ล ะ
เกาะจะแตกต่ า งกั น ออกไป
ทำ า ให้ ส ามารถเพลิ ด เพลิ น
กับรสชาติที่หลากหลายตาม
สภาพภูมปิ ระเทศของเกาะนัน้ ๆ

ไส้กรอกเนื้อปลาโอกินาว่า
ใส่พริกเกาะ
ไส้กรอกเนื้อปลาที่มีรสเผ็ดร้อน
เป็นลักษณะเฉพาะ ใช้พริกเกาะ
จากโอกินาว่า เหมาะเป็น
กับแกล้มที่สุด

เกลือหิมะ

เกลือที่มลี กั ษณะเป็นแป้งร่วน
ละเอียดผลิตจากน้ำาทะเลของ
เกาะมิยาโกะ มีความเข้มข้น
ของรสเค็ ม กลมกล่ อ มเป็ น
ลักษณะพิเศษ

แยมเสาวรสฟาร์มคะบิระ
แยมทีส่ ามารถเพลิดเพลินไปกับ
รสเปรี้ยวและรสหวานอร่อยของ
เสาวรส เหมาะกับขนมปังปิ้งอย่าง
ไม่ต้องพ�ด และยังเข้ากับโยเกิร์ต
หรือชาฝรั่งได้อย่างดีอีกด้วย

สตูว์หมูผัก
สตูว์เนื้อหมูต้นตำารับของโอกินาว่าที่ใส่ผักแบบเต็มๆ
เนื่องจากบรรจุในถุงทนความร้อนสูงจึงสามารถนำา
มาอุ่นด้วยน้ำาร้อน 3-5 นาทีแล้วรับประทานได้เลย

แก้วริวกิวหินชิโอะไซ

SOUVENIR
ของฝากโอกินาว่า

แก้วทำามือยอดนิยมที่สามารถ
เพลิดเพลินไปกับความเรียบ
ง่ายและความอบอุ่น

สินคา้
ทีน่ ิยมซื้อ
เป็ น
ของฝาก

เพรทซ์รสเกลือปรุงรสพิเศษเฉพาะโอกินาว่า
รสชาติท่ใี ช้เกลือพิเศษซึ่งเกิดจากธรรมชาติในเกาะอิชงิ าคิ
ให้รสชาติที่อร่อยกลมกล่อม

เต้าหู้จีมามี

จีมามีเป็นภาษาถิ่นของโอกินาว่าหมายถึงถั่วลิสง
เป็นอาหารชั้นยอดทีน่ ำาน้าำ คั้นจากถั่วลิสงมาทำาให้
แข็งตัวขึ้นอย่างประณีตนุ่มนวลนั้น เป็นความอร่อย
ที่ทานแล้วจะหยุดไม่ได้เลยทีเดียว

การเลือกของฝากอยากให้เป็นของที่มคี วามเป็นโอกินาว่ามากที่สดุ ของ
ฝากจากโอกินาว่าซึง่ มีภมู อิ ากาศร้อนนัน้ มีมากมายหลากหลายชนิดจน
ต้องลังเลว่าจะเลือกอะไรดี ทั้งเครื่องปั้นดินเผา เครื่องสำาอาง หรือขนม
ประเภทปิ้งที่ทำาจากวัตถุดิบทางทะเล ในปัจจุบันมีสินค้าใหม่ๆ ที่นำา
วัตถุดิบอาหารของโอกินาว่ามาดัดแปลงเพื่อแสดงถึงความละเอียด
ประณีต ให้ลิ�มรสได้อร่อยและเพลิดเพลินมากยิ่งขึ้น “ร้านวะชิตะ” เป็น
ร้านขายของฝากของโอกินาว่าซึ่งตั้งอยู่บนถนนโคคุไซ เป็นร้านที่มีการ
แนะนำาสินค้าซึง่ เป็นของฝากจากโอกินาว่าอย่างแท้จริง

ทาร์ตเบนิอิโมะ
ขนมชือ่ ดังซึง่ ใช้ไส้ครีมมันเบนิอโิ มะรสชาติกลมกล่อมจากหมูบ่ า้ นโยมิทะนิ
เป็นสินค้ายอดนิยมที่ทำารสชาติออกมาได้อย่างพอดีและไม่หวานเกินไป

ส้มชีควาซาโกลด์คะสึยามะ

มีรสขมที่ค้นั จากส่วนเนื้อและเปลือกของส้มชีควาซาจากโอกินาว่าเป็น
ลักษณะเฉพาะ สามารถผสมกับ น้ำา เหล้า หรือค็อกเทลได้

35 คอฟฟ�� ไอร์แลนด์
ไอซ์สเปเชียล

คั่วเมล็ดกาแฟสดด้วยโครงปะการังที่
สึกกร่อนโดยใช้อณ
ุ หภูมมิ ากกว่า 200
องศา สามารถเพลิดเพลินกับความ
อร่ อ ยกลมกล่ อ มของกาแฟแบบ
ดั้งเดิม

เซ็ทโมสุกุอุด้งพร้อม
ซอสซึยุ
สินค้าที่ใช้ “น้ำาเหนียวใส” ของ
สาหร่ายโมสุกุซึ่งอุดมไปด้วย
เส้นใยอาหาร และอุดง้ ที่ใช้เพียง
สาหร่ายโมสุกดุ บิ กับแป้งสาลีท่ี
ผลิตในประเทศ

ขนมน้ำาตาลทรายแดง
เชื่อมกรอบ

ขนมเรี ย บๆ ทานง่ า ยที่ ผ สม
ผสานความอร่อยเข้มข้นของ
น้ ำา ตาลทรายแดงเชื ่อ มกั บ
เนื้อแป้งที่กรุบกรอบ

เซมเบ้กุ้งพริกเกาะ

เซมเบ้ ร สกุ ้ง กรุ บ กรอบพร้ อ มกั บ มี ร สชาติ เ ผ็ ด
กำาลังดีทอ่ี ร่อยจนหยุดไม่ได้ เหมาะกับเป็นของทาน
เล่นและกับแกล้มด้วย

MAP P.14
KOKUSAI DORI
STREET AREA

C3

ร้านวะชิตะสาขาถนนโคะคุไซ (Washita Shop)
น้ำามันงาเกาะอิชิงาคิชิของ
ร้านเพกินโชะคุโด

น้ำามันงาของเกาะอิชิงาคิซึ่งทำาจากเครื่อง
เทศในเกาะโดยมี พ ริ ก ชิ ม ะเป็ น หลั ก นั ้น
แน่นอนว่าเหมาะที่จะใช้เป็นน้ำาจิ้มเกี๊ยวซ่า
และยังใช้เพิม่ สีสันให้กับอาหารเช่นผัดผัก
อีกด้วย
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คุกกี้มิโสะเกาะคุเมะ
เป็นคุกกี้ทาำ มือโดยการนวดมิโสะจากเกาะ
คุเมะในโอกินาว่าจนเข้ากับเนื้อแป้ง ทำาให้มี
รสชาติมิโสะหวานละมุน

ชามะระไฮไซ
เป็นชารสกลมกล่อมทีใ่ ช้มะระจากโอกินาว่า
100 % ซึ่งสกัดเอารสขมของมะระออกไป
ด้วยกรรมวิธีพิเศษ

พุดดิ้งเซสแมงโก้
เป็ น พุด ดิ ้ง ที ่ใ ช้ ม ะม่ ว งสุ ก เต็ ม ที ่จ าก
โอกินาว่า อร่อยได้ทั้งแบบเย็นและแช่แข็ง
สามารถเก็ บ ไว้ ใ นอุ ณ หภู มิ ป กติ ไ ด้ จึ ง
เหมาะที่สุดที่จะใช้เป็นของฝาก

ร้านวะชิตะเป็นชือ่ ร้านขายสินค้าโอกินาว่า
ซึง่ บริษทั รัฐวิสาหกิจของจังหวัดโอกินาว่า
เปิดดำาเนินการทัว่ ประเทศ “วะชิตะ” เป็น
ภาษาถิ่นโอกินาว่าแปลว่า “พวกเรา”
ภายในร้ า นไม่ ไ ด้ มี เ พี ย งผลิ ต ภั ณ ฑ์
อาหารเท่านั้น ยังมีหนังสือหรือซีดีที่
เกี่ยวกับโอกินาว่า และสินค้าต่างๆ ที่
ผลิตในโอกินาว่าให้เลือกซื้อมากมาย
วิธีเดินทาง นั่งรถไฟโมโนเรลโอกินาว่ายูอิเรล ลง “สถานีเคนโชมะเอะ” แล้วเดินต่อ 3 นาที ที่อยู่ 3-2-22 คุโมะจิ เขตนาฮา จังหวัด
โอกินาว่า เบอร์โทรศัพท์ 098-864-0555 URL https://www.washita.co.jp/info/ เวลาทำาการ 10:00-22:00 วันหยุดทำาการ
ไม่มีวันหยุดตลอดปี

พืชที่ไม่สามารถนำาออกไปนอกจังหวัดได้
การนำาต้นกล้ามันเทศหรือไม้พันธุ์ซิทรัสออกนอกจังหวัดโอกินาว่าเป็นเรื่องต้องห้ามตาม
กฎหมายของญี่ปุ่น มันเบนิอิโมะที่ผลิต
ในโอกินาว่าโดยเฉพาะก็เป็นมันเทศชนิด
หนึ่งจึงไม่สามารถนำาออกไปได้ในสภาพ
ที่ยังไม่ได้แปรรูป ไม้พันธุ์ซิทรัสอย่างส้ม
ชีควาซานั้น หากเป็นผล นำ้าผลไม้ หรือ
เมล็ด สามารถนำาออกไปได้ตามอิสระ แต่
ในเมืองไทยห้ามนำาส้มแมนดารินจาก
ต่างประเทศเข้ามา จึงต้องระมัดระวังเป็น
พิเศษ
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FESTIVAL

EVENT CALENDAR
01

เดือนมกราคม 02

จะมีพิธี “ชินชุน โนะ อุทาเกะ” ซึ่งเป็นพิธีขึ้นปีใหม่ตั้งแต่สมัย
ราชวงศ์ ริ ว กิ ว จั ด ขึ ้น ที ่ส วนสาธารณะของปราสาทชู ริ
นอกจากนี้ยังมีเทศกาลซากุระที่เร็วที่สุดในญี่ปุ่นจัดขึ้นที่
เมืองโมโตบุ เมืองนะโกะ ปราสาทนากิจิน และปราสาทนาคะ
กุซุคุอีกด้วย

04

07

Okinawa Festival

ที่จงั หวัดโอกินาว่ามีงานกิจกรรมมากมายจัดขึ้นตลอดทั้งปี โดยเดือนมกราคมจะมีเทศกาลดอกซากุระ
ที่จัดขึ้นก่อนจังหวัดอื่นในญี่ปุ่น เดือนกุมภาพันธ์จะมีการแข่งขันมาราธอน เดือนมีนาคมถึงเดือน
เมษายนเป็นช่วงเปิดทะเล เดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนจะมีเทศกาลแข่งเรือฮารี (DRAGON
BOAT RACES) เดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมจะมีเทศกาลประจำาฤดูร้อนจัดขึ้นในแต่ละท้องที่
เดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมมีเทศกาลชักเย่อเชือกยักษ์ เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมจะมีการ
แข่งขันกีฬา ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีงานกิจกรรมสนุกๆ มากมายจัดขึ้นทั่วโอกินาว่า กิจกรรมที่จัดที่โอกินาว่า
ส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นงานเทศกาลหรืองานอวยพรก็จะจัดขึ้นตามปฎิทินแบบเก่าของญี่ปุ่น และเนื่อง
จากปฎิทินแบบปัจจุบันและแบบเก่าวันที่จะเปลี่ยนไปทุกปี จึงควรตรวจสอบวันที่จัดงานหรือข้อมูล
ต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ Be.okinawa

http://www.visitokinawa.jp/

จะมีงานแสดงกล้วยไม้นานาชาติโอกินาว่าจัดขึ้นในช่วงต้น
เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี โดยมีดอกกล้วยไม้จัดแสดงกว่า
2 หมื่นต้น นอกจากนี้ ยังมีการแข่งขันโอกินาว่ามาราธอน
ซึ่งเป็น 1 ใน 2 มาราธอนใหญ่ที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของ
โอกินาว่า โดยจัดขึ้นทางตอนกลางของเกาะหลักโอกินาว่า

เดือนเมษายน 05

ที่สวนสาธารณะกิโนะวังไคฮินซึ่งตั้งอยู่ทางตอนกลางของ
เมืองโมโตบุ จะมีการจัดเทศกาลดอกไม้ ไฟที่จัดขึ้นเร็วที่สุด
ในญี่ป่นุ และที่เกาะอิเอะจะมีการจัดเทศกาลดอกลิลลี่ 1 ล้าน
ดอก ซึ่งเกาะนี้ห่างจากท่าเรือโมโตบุที่อยู่ทางตอนเหนือของ
เกาะหลักโอกินาว่า ใช้เวลาเดินทางโดยเรือ 30 นาที

10

เดือนตุลาคม 11

Shurijo Castle Park : Ryukyu Dynasty Parade

บริเวณรอบตัวเมืองนาฮาจะมีการปิดทางหลวงหมายเลข 58
เพื่อจัดเทศกาลชักเย่อเชือกยักษ์นาฮาขึ้น นอกจากนี้ ที่ถนน
โคคุไซจะมีเทศกาลการจำาลองขบวนริวกิวโอโจเอะมากิ ซึ่ง
เป็น ส่วนหนึ่งของเทศกาลปราสาทชูรขิ ้นึ ซึ่งเป็นการนำาความ
งดงามตระการตาแห่งอาณาจักรริวกิวมาแสดงใหม่อีกครั้ง

เดือนมิถุนายน

จะมีเทศกาลแข่งเรือฮารีจดั ขึ้น
ทั่วจังหวัดโอกินาว่า และในวัน
ที่ 23 มิถนุ ายนจะมีการจัดพิธี
รำ า ลึ ก ถึ ง ผู ้ต ายในสงคราม
โอกินาว่าและพิธีภาวนาเพือ่
สันติภาพนิรันดร์ของโลก มี
การจุ ด “ไฟแห่ ง สั น ติ ภ าพ”
ส่องขึ้นฟ้าซึ่งเปรียบเป็นแท่น
อนุสรณ์แสดงดวงวิญญาณ
ของผู้เสียชีวิตในสงคราม

เดือนสิงหาคม 09

เดือนสิงหาคมจะมีเทศกาลใหญ่ๆ ที่นักท่องเที่ยวก็สามารถ
ร่วมสนุกได้จัดขึ้นในแต่ละพืน้ ที่ เช่น ชักเย่อเชือกยักษ์ และ
ระบำาเอซา เป็นต้น ในวันอาทิตย์แรกของเดือนสิงหาคมทุกปี
จะมีการจัด “เทศกาลฤดูร้อน อิน นาฮา กับคณะระบำาเอซา
1 หมื่นคน” ที่ถนนโคคุไซ

เดือนพฤศจิกายน 12

จะมี ง านกิ จ กรรมกี ฬ าจั ด ขึ ้น มากมาย เช่ น การแข่ ง ขั น
จักรยานโร้ดเรซซิ่ง “ทัวร์ เดอ โอกินาว่า” ที่บริเวณตอนเหนือ
โดยมีเมืองนะโกะที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของโอกินาว่าเป็น
ศูนย์กลาง และการแข่งขันโชฮาชิฮาล์ฟมาราธอนที่เมือง
นันโจ ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดโอกินาว่า

เดือนมีนาคม

ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายนจะมีการจัดงาน
เปิดทะเลที่ชายหาดทั่วโอกินาว่า และเป็นช่วงเริ่มต้นเล่นน้ำา
ทะเลไปจนถึ ง ปลายเดื อ นตุ ล าคม นอกจากนั ้น ยั ง มี ง าน
กิจกรรมกีฬาและงานกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

เดือนพฤษภาคม 06

ตั ้ง แต่ วั น ที ่ 3 ถึ ง วั น ที ่ 5 เดื อ นพฤษภาคม จะมี ก ารจั ด
“เทศกาลแข่งเรือนาฮาฮารี (DRAGON BOAT RACES)”
ขึ้นที่ท่าเรือนาฮาชินโค ซึ่งเป็นการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
ในจังหวัดโดยมีผู้เข้าชมงานกว่า 2 แสนคน เมื่อการแข่งขัน
จบลงโอกินาว่าจะเข้าสู่ช่วงหน้าฝน

เดือนกรกฎาคม 08

ที่ชายหาดมรกตซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของโอกินาว่า จะมี
การจัดเทศกาลประจำาหน้าร้อน ณ สวนสาธารณะไคโยฮะคุ
และจะมีการจุดพลุกว่า 1 หมื่นลูกขึ้นฟ้า ช่วงเวลานี้จะมีงาน
กิจกรรมและเทศกาลจัดขึ้นทุกสุดสัปดาห์ทั่วโอกินาว่า

เดือนกุมภาพันธ์ 03

เดือนกันยายน

ที่อิโตมันซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดโอกินาว่าจะมีการ
จัดเทศกาลชักเย่อเชือกยักษ์ โดยความยาวของเชือกโอะสึนะ
(เชือกผู้) และเมะสึนะ (เชือกเมีย) ที่มามัดรวมกันแล้วมีความ
ยาวถึง 180 เมตร ซึ่งมีความยาวที่สุดในจังหวัด นอกจาก
นั้นในวันเสาร์อาทิตย์ก่อนหรือหลัง วันที่ 15 เดือนสิงหาคม
ตามจันทรคติจะมีการจัดงาน “จ�ชู โนะ อุทาเกะ” ขึ้นภายใน
สวนสาธารณะปราสาทชูริ ซึ่งเป็นการนำาพิธตี อ้ นรับทูตจาก
ประเทศจีนในสมัยราชวงศ์ริวกิวมาจัดขึ้นใหม่

เดือนธันวาคม

จะมีการจัดการแข่งขันมาราธอนของชาวเมืองที่ใหญ่ท่สี ดุ ใน
ประเทศญี่ปุ่นที่เมืองนาฮาชื่อ “นาฮา มาราธอน” และทาง
ตอนใต้ของจังหวัดโอกินาว่าจะมีการจัดงาน “อิโตมัน พีซฟ�ล
อิลูมิเนชั่น”

*เทศกาลปราสาทชูริ ส่วนใหญ่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน กรุณา
ตรวจสอบวันจัดงานเทศกาลล่วงหน้า
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MOVIE LOCATION
ภาพยนตร์และละครที่ใช้โอกินาว่าเป็นสถานที่ถา่ ยทำามีอยู่จาำ นวนมาก ไม่เพียงแต่ผลงานในประเทศญี่ป่นุ เท่านั้น
แต่ยังมีผลงานต่างประเทศ อย่างเช่น เกาหลี ก็มีให้เห็นบ่อยเช่นกัน บรรยากาศที่เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของ
โอกินาว่า เช่น ทะเลและท้องฟ้าสีคราม หาดทรายสีขาว ดอกไม้หลากสี และบรรยากาศบ้านเมืองที่แปลกตา
นั้น เหมาะที่จะนำาไปประดับฉากในภาพยนตร์หรือละคร นอกจากนี้ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ศิลปะการแสดง
และศิลปหัตถกรรม อันเป็นเอกลักษณ์ท่เี กิดจากประวัตศิ าสตร์การติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนานกับประเทศ
จีนและประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น ก็เป็นข้อมูลภาพเคลื่อนไหวที่สำาคัญ ลองไปสถานที่ถ่ายทำา
ภาพยนตร์ที่กระจายอยู่ทั่วโอกินาว่าแล้วเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในผลงานชื่อดังมากมายกันเถอะ

NADA SOU SOU-Tears For You-

Scent of a Woman (Korean drama)

ยองแจ (คิม ซอนอา) ซึ่งมุง่ มั่นเอาจริงเอาจังในการทำางาน
มาโดยตลอด อยูม่ าวันหนึง่ ได้รบั การแจ้งให้ทราบว่าป่วย
เป็นมะเร็งถุงนำ้าดี และจะมีชวี ติ อยูต่ อ่ ไปได้อกี เพียงครึ่งปี
เขาจึงต้องการใช้ชีวิตที่เหลือให้คุ้มค่า จึงออกเดินทางไป
เที่ยวโอกินาว่า ทำาให้ไปพบจีวกุ (ลี ดองวุก) ลูกเศรษฐีท่มี า
ทำางานที่โอกินาว่า และกลายเป็นคนนำาเที่ยวให้

คาโอรุ (นากาซาวะ มาซามิ) น้องสาวที่สอบผ่านเข้ามัธยม
ปลายได้ย้ายมาอยู่กับพี่ชายที่ชื่อโยทาโร่ (ซาโตชิ สึมาบุกิ)
ซึ่งทำางานเพื่อให้ได้เปิดร้านของตัวเองที่นาฮาตามความฝัน
เขาไม่เคยลืมคำาสัญญาสมัยเด็กที่ให้ไว้กบั แม่วา่ จะปกป้อง
น้องสาวของตนเอง
2006 “NADA SOU SOU-Tears For You” Production Committee

Scent of a Woman
Manufactured and Distributed by : SPO
<Simple BOX 5,000 Yen Series> DVD-BOX Now On Sale
Price : 5,000 Yen (Tax excluded)
SBS

ฉากที่โยทาโร่ พี่ชายทำางานส่งพัสดุ ถูกถ่ายทำาที่ตลาดสาธารณะมากิชิที่หนึ่งของเมืองนาฮา ซึ่งครึกครื้น
ไปด้วยนักท่องเที่ยวจำานวนมาก ตลาดแห่งนี้เต็มไปด้วยวัตถุดบิ อาหารที่มเี ฉพาะในโอกินาว่า เช่น ปลาสีสนั สดใส
และส่วนต่างๆ ของหมู ทำาให้กลายเป็นแหล่งนิยมของนักท่องเที่ยว
รายละเอียดเพิ่มเติม หน้า 17

Letters from Nirai Kanai

ฟูกิ (อาโออิ ยู) อาศัยอยู่กับตาผู้เป็นหัวหน้าสำานักงาน
ไปรษณีย์ 2 คนที่เกาะทะเคะโทะมิในหมู่เกาะยาเอะยามะ
ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะหลักโอกินาว่า เธอได้รบั กำาลัง
ใจจากจดหมายของแม่ที่อาศัยอยู่ที่โตเกียวทุกปี แต่อยู่มา
ปีหนึ่ง ในจดหมายที่ได้รับกลับเขียนเอาไว้ว่า “จะเปิดเผย
ทุกอย่างเมื่ออายุครบ 20 ปี” หลังจบมัธยมปลายฟูกมิ คี วาม
ฝันว่าอยากเป็นช่างภาพจึงเดินทางไปโตเกียว และในที่สดุ
วันเกิดอายุ 20 ปีของเธอก็มาถึง
Letters from Nirai Kanai
Manufactured by : IMJ Entertainment, Pony Canyon
Distributed by : Pony Canyon
Price: DVD 2,500 Yen (Disc) + Tax
2005 Ergo-Brains

เกาะทะเคะโทะมิ อยู่ห่างจากเกาะอิชิงาคิซึ่งเป็นใจกลางของหมู่เกาะยาเอะ
ยามะประมาณ 10 นาทีโดยเรือ หมู่บา้ นที่ถา่ ยทำานั้นถูกกำาหนดให้เป็นเขตอนุรกั ษ์ส่งิ
ก่อสร้างทางวัฒนธรรม มีกำาแพงหินและบ้านหลังคามุงกระเบื้องสีแดงตั้งเรียงราย
ทำาให้สามารถสัมผัสบรรยากาศดั้งเดิมของโอกินาว่าได้
รายละเอียดเพิ่มเติม หน้า 32

OCVB Okinawa Film Office
ทางบริษทั ดำาเนินการสนับสนุนเกี่ยวกับการถ่ายทำา
ต่างๆ มากมาย เช่น ดำาเนินการขออนุญาตถ่ายทำา,
หาสถานที่ถ่ายทำา เป็นต้น นอกจากนี้ยังสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายบางส่วนในการถ่ายทำาสำาหรับภาพถ่าย
เคลื่อนไหว (ภาพยนตร์, ละคร ฯลฯ) ที่โอกินาว่า เช่น สถานที่ถ่ายทำา หรือการหา
สถานที่ถ่ายทำา เป็นต้น และจัดทำาแผนที่แนะนำาสถานที่ๆ เคยเป็นโลเกชั่นในการถ่าย
ทำาให้สาำ หรับผู้ท่จี ะมาเที่ยวที่โอกินาว่าได้ใช้ดว้ ย หากท่านมีคาำ ถามเกี่ยวกับการถ่าย
ทำาที่โอกินาว่า สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Okinawa Film Office
http://filmoffice.ocvb.or.jp/en/
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แหลมซัมปะทีอ่ ยูท่ างใต้สดุ ของเกาะหลักโอกินาว่าคือฉากทีย่ องแจเล่าถึงความ
สุขที่ได้พบในโอกินาว่าให้กบั จีวกุ ฟ�ง ที่น่ขี ้นึ ชื่อว่าเป็นสถานที่ท่พ
ี ระอาทิตย์ตกดิน
เป็นที่สุดท้ายของเกาะหลักโอกินาว่า และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีทิวทัศน์งดงาม
ยอดนิยม
รายละเอียดเพิ่มเติม หน้า 28

Shark (Korean drama)
ยีซู (คิม นัมกิล) และแฮวู (ซอน เยจิน) ตกหลุมรักกันครั้ง
แรกระหว่างที่เรียนในโรงเรียมมัธยมปลายเดียวกัน แต่
ขณะนั้นพ่อของยีซูกลับเสียชีวิตอย่างปริศนาและยีซูผู้
ค้นหาความจริงก็หายตัวไปเช่นกัน
12 ปีถัดมา ยีซูซึ่งเปลี่ยนชื่อเป็น โยชิมุระ จุน (คิม นัมกิล)
ก็ได้ปรากฏตัวต่อหน้าแฮวูอีกครั้ง
“Shark” All 20 Story Actor: Kim Nam-gil, Son Ye-jin
Manufactured and Distributed by : NBCUniversal Entertainment
“On sale with great reviews”
DVD SET1&SET2 18,000 Yen per set + Tax
Blu-ray SET1&SET2 20,000 Yen per set + Tax
Complete ・ Simple DVD-BOX 5,000 Yen + Tax
Licensed by KBS Media Ltd. 2013 KBS. All rights reserved

ถ่ายทำาที่ “หุบเหวแห่งกังการ่า” ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะหลักโอกินาว่า
และเป็นหุบเขาที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ซึ่งเกิดจากการพังทลายของถ้ำาหินปูน
หุ บ เหวแห่ ง กั ง การ่ า มี แ ม่ น้ ำา และป่ า ไม้ ม ากมาย กลายเป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที ่ย วที ่มี
ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่ง
รายละเอียดเพิ่มเติม หน้า 21

It’s Okay, That’s Love (Korean drama)

แจยอล นั ก เขี ย นนวนิ ย ายสื บ สวนยอดนิ ย มและ DJ
คลื่นวิทยุที่ประความสำาเร็จ ได้พบกับจิตแพทย์หญิงแฮซู
ทั้ง 2 ต่างสนใจซึ่งกันและกัน แต่เขาทั้งคู่ต่างมีอดีตที่เลว
ร้าย บาดแผลทางจิตใจและเหตุการณ์สะเทือนใจเป็น
อุปสรรคทำาให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ไม่ราบรื่น ความรัก
ของเขาทั้ง 2 คน จะเป็นอย่างไรต่อไป
ชอง Workpoint TV เปนผู ไดลิขสิทธิ์ออกอากาศในประเทศไทย

ฉากที่ “แหลมมันซาโม” สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของโอกินาว่าตั้งอยู่ในตอนกลาง
ของเกาะหลักโอกินาว่า เป็นฉากสำาคัญในเรื่องตอนที่ทั้งสองไปเที่ยวโอกินาว่า
รายละเอียดเพิ่มเติม หน้า 31

สรวงสวรรค์
ระดับโลกของนักดำาน้ำา
http://th.visitokinawa.jp/enjoy/diving/

ชีซ่า คือ รูปปั้นของสัตว์ ในเทพนิยาย

เชื่อกันว่าจะช่วยปัดเป่าวิญญาณร้ายที่จะนำ�ความโชคร้ายมาสู่บ้าน
ผู้คน หรือ หมู่บ้าน ที่โอกินาว่านิยมตั้งไว้หน้าบ้านเพื่อเป็น
“เทพปกปักรักษาบ้าน”, “เครื่องราง”, “สิ่งมงคลที่เรียกความสุขเข้ามา”
ว่ากันว่า
“ตัวที่อ้าปากจะช่วยเรียกความสุขและดูดกลืนความโชคร้าย
ส่วนตัวที่หุบปากจะกันไม่ให้ความสุขออกไป”
พวกเราอธิษฐานให้ทุกท่าน
เที่ยวโอกินาว่าอย่างมีความสุข
และปลอดภัย

ศูนย์ติดต่อหลายภาษา
บริการสาธารณะของจังหวัดโอกินาว่า สำ�หรับนักท่องเที่ยวต่าง
ชาติโดยเฉพาะ ให้บริการนำ�เที่ยว ล่าม และช่วยเหลือเมื่อเกิด
ภัยพิบัติผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล และ Skype ภาษาที่รองรับมี
4 ภาษา คือ อังกฤษ จีน เกาหลี ไทย สำ�หรับภาษาไทยเริม่ ให้บริการ
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ปี 2017 เป็นต้นไป

Okinawa Prefecture

