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คุมาโนะคุมาโนะ
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ชิราคาวาโกะชิราคาวาโกะ
Shirakawa-gō Shirakawa-gō 

เกโระเกโระ
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นางาโนะนางาโนะ
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โกคายามะโกคายามะ
GokayamaGokayama  เส้นทางแอลป์ทาเทยามะคุโรเบะ เส้นทางแอลป์ทาเทยามะคุโรเบะ
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ユニバーサルスタジオジャパンユニバーサルスタジオジャパン
 ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอเจแปน ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอเจแปน
Universal Studios JapanUniversal Studios Japan

大阪国際空港
สนามบินนานาชาติคันไซ

Osaka International Airport

中部国際空港セントレア

小松空港

富山空港

関西国際空港
สนามบินนานาชาติคันไซ

Kansai International Airport
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岐阜城岐阜城

สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นเซ็นแทรร์
Chubu Centrair International Airport

สนามบินชิซุโอกะ
Shizuoka Airport

สนามบินโคมัทสึ
Komatsu Airport

สนามบินโทยามะ
Toyama Airport

วาคุระออนเซ็นวาคุระออนเซ็น
Wakura Hot SpringsWakura Hot Springs

สนามบินนาริตะ
Narita Airport

สนามบินฮาเนดะ
Haneda Airport

Gifu
จังหวัดกิฟุ

岐阜県

大 垣の特 徴

岐阜県の西部、西美濃の中心に位置し、古来東西交通の要所として、
様々な歴史や文化の舞台となった、大垣。「水の都大垣」と称されるほど、
全国でも有数の自噴帯に位置し、豊富な地下水に恵まれています。
また、俳人松尾芭蕉の紀行文「奥の細道」のむすびの地でもあり、
遺風を伝える場所である船町湊跡では、住吉燈台と川舟が当時をしのばせます。
そして、この地は2014年3月に国名勝「おくのほそ道の風景地 大垣船町川湊」に指定されています。

奥の細道 むすびの地

松尾芭蕉（1644 -1694）

蕉風と呼ばれる芸術性の極めて高い句風を確立し、
後世では俳聖として世界的にも知られる、
日本史上最高の俳諧師の一人である。

Matsuo Basho（1644 -1694）

Oku-no-Hosomichi Musubi-no-Chi OGAKI โอค โุนะโฮโซม จิ ิ มซุ บึ ิ โนะจ ิ
Tourist map of Gifu

แผนท ีท่อ่งเท ี ย่วรอบก ฟิ ุ
โอกาคิ

มัทสึโอะ บาโช（1644 - 1694）

Having established the artistic style 
known as Shōfū, and become known to 
future generations around the world as 
a master haiku poet, Matsuo Basho is 
one of the greatest haikai masters in 
Japanese history.

หน ึง่ในสดุยอดนกักว ไีฮกขุองประวตัศิาสตรญ์ ี ่ป ุน่
ในยคุหลงัน ี ้ 
บาโชเป น็ท ีร่ ูจ้กัไปทั ว่โลกในฐานะปรามาจารย ์
เน ือ่งจากเป น็ผ ูป้ระพนัธบ์ทกวที ีม่ คีวามเป น็ศ ลิป
ะช ั น้สงูท ีเ่ร ยีกวา่โชฟ(ูสไตลบ์าโช)

大垣

Kanazawa/คานาซาวา่ /ุ金沢
Komatsu/โคมทัส /ึ小松
Nata-dera/วดันาทะเดระ/那谷寺

Yamanaka
ยามานากะ

山中

Ironohama
อ ิโรโนะฮามะ

色の浜

Ironohama
อ ิโรโนะฮามะ

色の浜
Tsuruga

ทส รึกุะ
敦賀

Tsuruga
ทส รึกุะ
敦賀

Ichiburi
อจิบิรุ ิ/市振
Ichiburi
อจิบิรุ ิ/市振

Niigata
นงีาตะ
新潟

Niigata
นงีาตะ
新潟

Risshakuji
วดัรชิชาขจุ
立石寺

Risshakuji
วดัรชิชาขจุ
立石寺

Kisakata
คซิากาตะ
象潟

Kisakata
คซิากาตะ
象潟
Obanazawa
โอบานะซาวะ
尾花沢

Obanazawa
โอบานะซาวะ
尾花沢

Hiraizumi
ฮ ริาอซิมุ ิ
平泉

Hiraizumi
ฮ ริาอซิมุ ิ
平泉

Matsushima
มทัส ชึ มิะ/松島
Matsushima

มทัส ชึ มิะ/松島

Ichinoseki
อจิ ิโนะเซก /ิ一関
Ichinoseki
อจิ ิโนะเซก /ิ一関

Sendai/เซนได/仙台Sendai/เซนได/仙台

Sakata
ซากาตะ/酒田

Sakata
ซากาตะ/酒田

Dewa Sanzan
เดวะซงัซงั/出羽三山
Dewa Sanzan

เดวะซงัซงั/出羽三山

Fukagawa
ฟคุกุาวะ
深川

Fukagawa
ฟคุกุาวะ
深川

Nikkō
นกิโก
日光

Nikkō
นกิโก
日光

Shirakawanoseki
 ช ริาคาวะโนะเซก ิ
白河の関

Shirakawanoseki
 ช ริาคาวะโนะเซก ิ
白河の関

Sukagawa/ซคุกุาวะ
須賀川
Sukagawa/ซคุกุาวะ
須賀川

Iwanuma
อวิานมุะ
岩沼

Iwanuma
อวิานมุะ
岩沼

Ogaki is set in the middle of Nishi-Mino in the western part of Gifu Prefecture. As the crossroads between east and west 
Japan, the city has become a center of culture and tradition. Blessed with a wealth of underground springs from one of 
the largest artesian aquifers in Japan, it has been nicknamed 'The Water City.' Furthermore, this was the �nal destination 
written about in the master poet Matsuo Basho's  journal, Oku-no-Hosomichi. The port ruins of Funamachi with the 
Sumiyoshi lighthouse and river boats bring back memories of past traditions. In addition, the scener y of 
Oku-no-Hosomichi at the Ogaki Funamachi river port was designated as a National Scenic Location in March 2014.

โอกาค ิ ตั ง้อย ูแ่ถบตะวนัตกและอย ู่ใจกลางนชิ มิ ิโนะ เป น็เม อืงท ีม่ ปีระวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมมากมาย 
ในฐานะสถานท ีส่ำคญัท ีเ่ช ือ่มระหวา่งตะวนัออกและตะวนัตกมาแต่โบราณ
ตั ง้อย ู่ในเขตน ้ ำบาดาลท ีม่ จีำนวนมากท ีส่ดุแหง่หน ึง่ในประเทศ อดุมไปดว้ยน ้ ำบาดาลท ีย่งัคงสมบรูณ์
จนถกูขนามนามวา่ “โอกาค ิ เม อืงแหง่น ้ ำ”
นอกจากน ี ้ ยงัเป น็สถานท ีร่ำลกึถงึ “โอคโุนะโฮโซมจิ ิ (เสน้ทางสายเลก็ ไๆปส ูท่างเหนอื)” 
บนัทกึการเดนิทางของนกักวนีามวา่ มทัส ึโอะ บาโช.
และท ีร่อ่งรอยทา่น ้ ำฟนุะมาจซิ ึง่เป น็สถานท ีท่ ีถ่า่ยทอดคำสอนโบราณนั น้ 
ยงัม ปีระภาคารสมุ ิโยช แิละเร อืรอ่งแมน่ ้ ำอกีดว้ย
และในเดอืนม นีาคม ป ี 2014 ท ีแ่หง่น ีย้งัไดร้บัเลอืกใหเ้ป น็จดุชมววิระดบัประเทศ ช ือ่วา่ “จดุชมววิโอคโุนะโฮโซมจิ ิ 
ทา่น ้ ำฟนุะมาจเิม อืงโอกาค”ิ

Shinkansen／ช นิคนัเซน็／新幹線

JR Line／สายรถไฟ JR／JR線

Station／สถานรีถไฟ／駅

Highway・Expressway／ทางดว่น／高速道路・自動車道

Airport／สนามบนิ／空港

Scenic spot・Sightseeing spot／จดุชมววิและสถานท ีท่อ่งเท ีย่ว／景勝地・観光地

Highlights of Ogaki
ลกัษณะเด่นของโอกาค ิ 3 hours from Osaka by bus

大阪からバスで3時間のアクセス
เดินทางโดยรสบัสเพียง 3 ชั่วโมง จากโอซาก้า

A city where nature and history coexist

自然と歴史が共存するまち
เป็นเมืองที่มีทั้งธรรมชาติและประวัติศาสตร์

Second largest city in the prefecture 

県内第二位の人口
มีประชากรมากเป็นอันดับสองของจังหวัด

2 historical castles

歴史に残る2つのお城
มีปราสาท 2 แห่ง ที่เหลืออยู่ในประวัติศาสตร์

21 Class A rivers running through the city

市内を流れる21本の一級河川
มีแม่น้ำสายหลัก 21 สาย ไหลผ่านเมือง

岐阜周辺地観光MAP

Ogaki
โอกาคิ

Senju
เซนจ ุ
千住
















