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จิจิบุและภาคเห
นือ

ภาคตะวันตก

ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก

ตอนเหนือของโตเกียวเหนือเหนือ โตเกียวโตเกียว
จังหวัดไซตามะ ญ่ีปุนจังหวัดไซตามะ ญ่ีปุน

สัมผัสธรรมชาติ, โคะเอโดะ, ชอปปง
และกิจกรรมบันเทิงตางๆ!

*โปรดทราบ เน่ืองจากผลกระทบจากการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม (COVID-19) สถานอํานวยความสะดวกท่ีระบุไวในท่ีน้ีจึงอาจทําการหยุดดําเนินการช่ัวคราวหรือ
อาจมีการเปล่ียนแปลงเวลาทําการ นอกจากน้ีอาจมีการเล่ือนหรือยกเลิกกิจกรรมและเทศกาลตางๆเชนกัน 

Crayon Shin-chan
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จิจิบุและภาคเหนือ
ภาคเหนือน้ีมีส่ิงตางๆอยูมากมายท่ีจะสรางความประทับใจไมรูลืม สดช่ืนชุมฉ่ําใจกับ

ธรรมชาติอันย่ิงใหญของจิจิบุและนากาโทโระและล้ิมรสชาติความอรอยของอาหารพ้ืน

บานท่ีไดพิถีพิถันปรุงแตงพัฒนาข้ึนมาเปนเอกลักษณของตนเอง

น้ําแข็งไส 
"ยูกิคุมะ"

พิพิธภัณฑศิลปะ
บอนไซโอมิยะ

ชอปปงท่ี โอมิยะ

เก็บเก่ียวสมท่ี โยริอิ

ลองเรือนากาโทโระ

ออนเซ็น
ในเขตจิจิบุ

คุระซึคุริโนะมาจิ/
คาวาโกเอะ

ชิบะซากุระของจิจิบุ

ภาคตะวันตก
ภาคตะวันตกท่ีสามารถสัมผัสประวัติศาสตรของ

คุระซึคุริ(บานเรือนของเหลาพอคาท่ีสรางแบบมี

โกดังเก็บของ) มาทองเท่ียวสัมผัสกับส่ิงท่ีทําให

หวนรําลึกถึงวันเกาๆ ไมวาจะเปนบานเมืองท่ี

อบอวลไปดวยกล่ินอายของยุคเอโดะและความ

รูสึกถึงภาพเงาในอดีตของยุคโชวะกันเถอะ!

ภาคกลางและภาคตะวันออก
ไมวาจะเปนผลงานศิลปะและแหลงทองเท่ียวท่ีสัมผัสไดกับวัฒนธรรมของญ่ีปุน

น้ันมีกระจายอยูท่ัวไป รวมถึง "โอมิยะ" ท่ีสุดของเมืองสวรรคแหงการชอปปง 

ขอเชิญทานมาลองเพลิดเพลินกับการเท่ียวในเมืองใหญแหงน้ีดู!

เดินทางจากสนามบินนาริตะ

เดินทางจากสนามบินฮาเนดะ

เดินทางจากสถานีชินจูกุ

เดินทางจากสถานีอิเคะบุคุโระ

ไปภาคกลาง/
ภาคตะวันออก

ไปภาคกลาง/
ภาคตะวันออก

จิจิบุและภาคเหนือ 
ถึง "สถานีเซบุจิจิบุ"

ชิชิบุและภาคเหนือ
ถึง "สถานีเซบุจิจิบุ"

ไปชินจูกุ

ไปชินจูกุ

ไปภาคตะวันตก
ถึง "สถานีฮอนคาวะโกเอะ" 

ภาคตะวันตก
ถึง "สถานีคาวาโกเอะ"

ไปภาคกลางและ
ภาคตะวันออก
ถึง "สถานีโอมิยะ"

ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก
 ถึง "สถานีโอมิยะ"

เอ็กซเพรสบัส 
ประมาณ 
2 ช่ัวโมง

เอ็กซเพรสบัส 
ประมาณ
1 ช่ัวโมง 
30 นาที

สาย JR โชนันชินจูกุไลน จาก "สถานีชินจูกุ" ถึง
 "สถานีอิเคะบุคุโระ" ประมาณ 5 นาที เปล่ียน
รถข้ึนสายเซบุอิเคะบุคุโระ โดยรถไฟดวนพิเศษใช
เวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง 20 นาที

สายเซบุอิเคะบุคุโระ จาก "สถานีอิเคะบุคุโระ
" โดยรถไฟดวนพิเศษใชเวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง
 20 นาที

สายเซบุชินจูกุ จาก "สถานีเซบุชินจูกุ" โดยรถ
ดวนพิเศษใชเวลาประมาณ 46 นาที

สายโทบุโทโจและสาย JR จาก "สถานีอิเคะบุคุโระ" 
โดยรถดวนใชเวลาประมาณ 30 นาที

สาย JR ไซเกียว จาก "สถานีชินจูกุ" โดยรถเร็ว
ใชเวลาประมาณ 32 นาที

สาย JR โชนันชินจูกุไลน จาก "สถานีอิเคะบุคุโระ" 
ใชเวลาประมาณ 25 นาที

เอ็กซเพรสบัส 
ประมาณ
1 ช่ัวโมง 
25 นาที

เอ็กซเพรสบัส 
ประมาณ 
35 นาที

สนามบินนาริตะ

สนามบินฮาเนดะ

สนามบินนาริตะ

สนามบินฮาเนดะ

สถานีโอมิยะ

สถานีโอมิยะ

สถานีชินจูกุ

สถานีชินจูกุทางออกทิศตะวันตก

“จิจิบุและภาคเหนือ” ดินแดนท่ีมากดวยมนตเสนหแหงธรรมชาติอันย่ิงใหญ, “ภาคตะวันตก” รูสึกไดถึงกล่ินอายของญ่ีปุน, 

“ภาคกลางและภาคตะวันออก” ซ่ึงไดหลอหลอมธรรมชาติกับความเปนเมืองใหญเขาไวดวยกัน จังหวัดไซตามะน้ีมีจุดท่ีนา

สนใจอยูมากมาย ขอเชิญทานมาสัมผัสกับประวัติศาสตรและวัฒนธรรมญ่ีปุนไดท่ีน่ี!

สัมผัสประสบการณกับอดีตและปจจุบันของญี่ปุนได

ไปกันเลยที่ “จังหวัดไซตามะ”!
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Gourmet

View Experience

View

長瀞の蒸気機関車に乗ろう！

เพลิดเพลินกับการลองแกง

ตามกระแสน้ําท่ีไหลเช่ียวกราก♪

หุบเขานากาโทโระเปนแหลงท่ีมีทัศนียภาพอัน

งดงามเปนท่ีรูจักกันดีมาต้ังแตสมัยโบราณ 

การไดน่ังเรือสไตลญ่ีปุนขาลองทามกลาง

ทัศนียภาพอันงดงามท่ีสรางข้ึนจากธรรมชาติของ 

“อิวะดะทะมิ” โขดหินข้ันบันไดและ “จิจิบุเซะคิเฮคิ” 

หนาผาสูงชันท่ีต้ังสูงตระหงานในฝงตรงขามน้ัน 

ก็เปนกิจกรรมอันเปนท่ีนิยมอีกอยางหน่ึง

เพลิดเพลินกับทิวทัศน

ลองเรือ
นากาโทโระ

“SL พาเลโอเอ็กซเพรส” 

ท่ีดําเนินการโดยการรถไฟจิจิบุ 

ทัศนียภาพท่ีมองจากหนาตาง

รถไฟน้ันเปนภาพท่ีมีคาเหมาะแก

การชมเปนอยางย่ิง

ÍØµÊ‹ÒË�ÁÒ¶Ö§¹Ò¡Òâ·âÃÐáÅŒÇ¡çÁÒ¹Ñè§Ã¶
¨Ñ¡ÃäÍ¹íéÒ “SL” ¡Ñ¹à¶ÍÐ!

* Chichibu *

©U/F・S・A・A, 
Saitama Sightseeing 
Supporter

ในบริเวณน้ี ทานสามารถล้ิมลองรสชาติ

ความอรอยของอาหารพ้ืนเมือง

บุตะมิโซะดง (ขาวหนาหมูมิโซะ)

* Nagatoro *

บานเมืองท่ียังคงสภาพความเปนมาในอดีตของจิจิบุและนากาโทโระท่ีลอมรอบดวย

ปาและสายน้ําใสสะอาดงดงาม เปนแหลงท่ีนิยมเพราะสะดวกในการเดินทางมาจาก

ใจกลางเมือง มารับสัมผัสธรรมชาติอันย่ิงใหญน้ีไดดวยตัวของทานเอง!

จิจิบุและภาคเหนือ

สัมผัสกับธรรมชาติอันย่ิงใหญกันเถอะ!

´Í¡äÁŒÊÇÂæ
·Ñé§¹Ñé¹àÅÂ

วิวยอดเย่ียมมาก!

ขอน่ังพักสบายๆท่ีมาน่ัง

สักหนอย
จิจิบุและภาคเหนือ

“เนินชิบะซากุระ” ซ่ึงอยูในสวนสา

ธารณะฮิซึจิยามะ สามารถชมทัศนียภาพ

ของเมืองจิจิบุโดยท่ัวได ชมดอกชิบะ

ซากุระ 9 ชนิดจํานวนกวา 4 แสนดอกท่ี

บานสะพร่ังอยูในลานอันกวางใหญโดยมี 

ภูเขา “บุโคซัง” ซ่ึงเปนสัญลักษณของจิจิ

บุน้ันต้ังตระหงานอยูเบ้ืองหลัง

เนินชิบะซากุระ
พรมดอกไมท่ีแผขยายไปท่ัวบริเวณ

長瀞ライン下り

https://bit.ly/3rcUwD2 https://bit.ly/36D6JJv
https://bit.ly/3rfpeeWhttps://bit.ly/3oAHEoE
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View
View

天空を彩るポピー

Experience

View

View

จิจิบุและภาคเหนือ

แหลงทองเท่ียวอ่ืนๆท่ีสามารถสัมผัสถึงธรรมชาติ

เมืองโยริอิน้ันเปนหน่ึงในพ้ืนท่ีจุดเหนือสุดของแหลงท่ีทําการเพาะปลูกสมในประเทศญ่ีปุน 

ซ่ึงมีประวัติศาสตรอันยาวนานกวา 400 ป ในฤดูกาลเก็บเก่ียวจะมีนักทองเท่ียวเดินปา

จํานวนมากท่ีมาเยือนสวนสมแหงน้ี เพ่ือเพลิดเพลินกับการเก็บเก่ียวผลสม

การเก็บเก่ียวผลสม
ท่ีมีประวัติอันยาวนานถึง 400 ปอันเปนท่ีนาภาคภูมิใจ

สามารถรับประทานสม

ท่ีเก็บสดๆจากตน

ไดตรงน้ันเลย!

น้ําตกของจิจิบุก็เปนอีก

หน่ึงในสถานท่ีทองเท่ียวมีช่ือ

ท่ีอยากไปชมเปนบุญตาสักคร้ัง♪

น้ําตกมีช่ือท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปน 

“รอยน้ําตกของญ่ีปุน” น้ําตกจะแบงออก

เปน 3 ช้ัน เน่ืองจากน้ําท่ีไหลลงมาน้ัน

ราวกับล่ืนตกลงมา ไมมีแองน้ําตกซ่ึงถือ

เปนลักษณะเดนเฉพาะของน้ําตกน้ี 

มีความยาวท้ังส้ิน 76 เมตรงดงาม

ราวกับเสนดายสีขาว

น้ําตกมารุกามิ
ไดรับคัดเลือกใหเปนหน่ึงในรอยน้ําตกมีช่ือของญ่ีปุน

หุบเขาโอะโนะอุจิท่ีถือเปนตนกําเนิดของภูเขาเรียวคามิ

ซังน้ัน เปนแหลงทองเท่ียวท่ีสามารถเพลิดเพลินไดกับ

ทัศนียภาพท่ีหมุนเวียนเปล่ียนไปของฤดูกาลท้ังส่ี 

ไมวาจะเปนสีเขียวของตนไมผลิใบ, ใบไมท่ีเปล่ียนสี, 

หรือน้ําแข็งท่ีจับตัวเปนแทง มีน้ําตกอยูหลายท่ี 

สามารถคาดหวังผลในประสิทธิภาพของไอออนลบได

หุบเขาโอะโนะอุจิ
ท่ีเต็มไปดวยไอออนลบ

ถูกสะกดดวยความย่ิงใหญของน้ําตก 

ลืมแมกระท่ังเวลาท่ีผานไปแทงน้ําแข็งท่ีเกิดข้ึนจากอากาศอันหนาวเย็น 

วันสุดสัปดาหในระหวางชวงการเปดใหเขาชมน้ันจะถูก

ไลทอัพท้ังหมด เปดสูโลกแหงความฝนและจินตนาการ 

ขอเชิญเพลิดเพลินกับหวงบรรยากาศแหงศิลปะแหง

แสงไฟและน้ําแข็ง!

View

มีการจัด “เทศกาลปอปป” 

ในวันเสาร-อาทิตย

ในชวงท่ีดอกไมบานดวย!

* Yokoze *

* Yorii *

* Ogano * * Ogano ** Minano *

https://bit.ly/3jfaCcv

ศิลปะแหงน้ําแข็ง

แทงน้ําแข็งของ
อาชิงาคุโบะ

อยากไปเท่ียวชวงฤดูหนาว!

จุดไลทอัพน้ําแข็ง

ทุงจิจิบุโคเกนโบะคุโจซ่ึงมี

ความสูงจากระดับน้ําทะเล 

500 เมตรน้ัน มีตนชาเลป

อปปท่ีออกดอกบานสะพร่ัง

กวา 15 ลานตน ทองทุงอัน

กวางสุดตาน้ันถูกยอมไปดวย

สีแดงเขม และทองฟาน้ันก็ย่ิง

เปนสีฟา

à¹Ô¹áË‹§´Í¡»ˆÍ»»‚œ·ÕèºÒ¹áµ‹§áµŒÁÊÕÊÑ¹
ãËŒ¡Ñº·ŒÍ§¿‡Ò

あしがくぼの氷柱

みかん狩り

丸神の滝

尾ノ内渓谷

https://bit.ly/3ap5oqN

https://bit.ly/2MiSh2p

https://bit.ly/2MJ08Ge https://bit.ly/3an9jEq
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Experience

Experience

West Area
Chichibu

Nagatoro

Kawagoe
Hanno

Tokorozawa

Omiya

20km0
N ภาคตะวันตก

มีพ้ืนท่ีโดยรวมประมาณ 52,000 ตารางเมตร 

ทุงนาแบบข้ันบันไดท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในจังหวัดไซตามะ

อันเปนท่ีภาคภูมิใจ ไมเพียงแตภาพทิวทัศนอันงดงาม

เทาน้ันแตยังพรอมดวยระบบการเก็บกักน้ําอีกดวย 

ในฤดูใบไมรวงดอกฮิกังบานะกวา 1.5 ลานดอกท่ีปลูกอยู

ท่ีถนนตามคันนาน้ันก็จะบานสะพร่ังเปนท่ีดึงดูดใจนาชม

View View

มีพ้ืนท่ีโดยรวมประมาณ 52,000 ตารางเมตร มีพ้ืนท่ีโดยรวมประมาณ 52,000 ตารางเมตร 

สถานท่ีแหงวัฒนธรรมยอดนิยมท่ีทันสมัยท่ีสุดของญ่ีปุน

ท่ีรวมเอาพิพิธภัณฑสถาน, พิพิธภัณฑศิลปะ, หองสมุด

และมิวเซียมอานิเมะมาไวเขาดวยกัน และอยาพลาดชม 

"โรงละครแหงช้ันหนังสือ" ซ่ึงเปนช้ันหนังสือขนาดใหญ

ในมิวเซียมคาโดะคาวา มุซาชิโนะ!

© Moomin Characters TM

โทะโคะโระซาวา ซากุระทาวน 
สถานท่ีแหงวัฒนธรรมยอดนิยมท่ีทันสมัยท่ีสุดของญ่ีปุน

* Hanno *

* Tokorozawa *

* Yokoze *

* Yokoze ** Kumagaya *

การปนเขาบุโคซังอันย่ิงใหญซ่ึงมีความสูง

จากระดับน้ําทะเล 1,304 เมตร 

เปนท่ีภาคภูมิใจน้ันก็เปนท่ีนิยม! 

สามารถชมทะเลหมอกไดดวย

ทุงนาเทระซาคะทานะดะ 
สุดยอดทัศนียภาพทุงนาแบบญ่ีปุนกวางใหญไพศาล

ของไซตามะ

ในฤดูรอนน้ัน จัดแสดงเทศกาล “กอ
งไฟ

ห่ิงหอยเทระซาคะทานาดะ" บรรยา
กาศ

งดงามราวกับฝนท่ีมีข้ึนเพียงคืนเดีย
ว 

จุดท่ีจะไดสัมผัสกับประวัติศาสตร!มีไกดอาสาสมัคร

ท่ีใหคําแนะนําฟรีดวย

มีท้ังสวนสาธารณะท่ีไดทําการ

ซอมแซมปรับปรุงใหเหมาะสมและ

อาคารประวัติศาสตรดวย

วัดพุทธ(ศาลาหลัก)ของ “เมะนูมะโชเทน

ซังคังกิอิน” ท่ีแตงแตมสีสันดวยลวดลาย

แกะสลักสีสดใสฉูดฉาด ไดจดทะเบียนเปน

สมบัติของชาติเม่ือเดือนกรกฎาคม 2012 

ขอเชิญชมเทคนิคการแกะสลักท่ีกลาวกันวา

เปนฝมืองานแกะสลักในระดับสุดยอดของ

สถาปตยกรรมการประดับตกแตงของชวง

กลางปศตวรรษท่ี 18

เมะนูมะโชเทนซังคังกิอินโชเทนโด
ท่ีถูกกําหนดใหเปนสมบัติของชาติ

“ปราสาทฮาจิงาตะ” รองรอยทาง

ประวัติศาสตรท่ีอยูในเมืองโยริอิ ภูมิภาคคัน

โตซ่ึงเปนแหลงรองรอยทางประวัติศาสตร

ท่ีประเทศไดระบุไว ในป 1932 มีขนาดใหญ

ท่ีโดดเดนโดยเฉพาะเปนท่ีภาคภูมิใจ และมี

รองรอยปราสาทโบราณเปนจุดท่ีนาจับตา

มอง ซ่ึงไดถูกกําหนดเปนหน่ึงในปราสาทท่ี

มีช่ือเสียงรอยปราสาทของญ่ีปุนอีกดวย

ซากปราสาทฮาจิงาตะโจ
หน่ึงในรองรอยทางประวัติศาสตรของประเทศ

ภาคตะวนัตก

สวนสนุกท่ีทานสามารถสัมผัสกับเร่ืองราวของมูมิน

ซ่ึงไดกาวสูตางประเทศท่ีนอกเหนือไปจากประเทศ

ฟนแลนดอันเปนถ่ินกําเนิดของมูมินน้ีเปนคร้ังแรก 

ชมบานมูมินซ่ึงเปนท่ีอยูอาศัยของครอบครัวมูมินอีกท้ัง

เคร่ืองเลนตางๆหลากหลาย

เพลิดเพลินผอนคลายไปกับโลกแหงความฝน

มูมินวัลเลยปารค

© Kadokawa Culture Museum

寺坂棚田

妻沼聖天山歓喜院聖天堂 鉢形城跡

ムーミンバレーパーク

ところざわサクラタウン

https://bit.ly/36AXlWA

https://bit.ly/3j99Eyq

https://bit.ly/39HNJeG

https://bit.ly/2YGhoyohttps://bit.ly/3cyS2L3
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View

View

ศาลเจา“คาวาโกเอะฮิคาวะ” น้ันเปนท่ี

รูจักกันดีในนามของศาลเจาของเทพเจา

แหงเน้ือคู เปนศาลเจาท่ีมีช่ือเสียงมี

นักทองเท่ียวจํานวนมากมาเยือน เสา

ประตูศาลเจาขนาดใหญสีแดงเขมท่ีสูง

ตระหงานอยูตรงเสนทางเขาสูศาลเจา

น้ัน ในบรรดาเสาประตูท่ีทําจากไมแลว 

ท่ีน่ีถือวามีขนาดท่ีใหญท่ีสุดในญ่ีปุน

เทศกาล “คาวาโกเอะมัตสึริ” 

ถือเปนมรดกทางวัฒนธรรมพ้ืนบานท่ีจับ

ตองไมไดท่ีสําคัญของประเทศ โดยมี 

“คาวาโกเอะมัตสึริไคคัง” สถานท่ีซ่ึง

สามารถชมวัฒนธรรมท่ีเจริญรุงเรือง

โดยมีประวัติศาสตรมากวา 360 ปบวก

เขากับความโดดเดนเปนเอกลักษณของ

คาวาโกเอะ มีคุณคาควรแกการเขาชม

“คาวาโกเอะไดชิ คิตะอิน” ถูกสรางข้ึน

ในป 830 เปนวัดท่ีไดเก็บรักษามรดก

ทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญท่ีประเทศกําหนด

และสถาปตยกรรมไวจํานวนมากภายใน

บริเวณวัด อาทิ “หองกําเนิดโชกุน โทคุ

กาวาอิเอะมิซึ” และ “หองแตงตัวของคา

สุกะโนะซึโบะเนะ” เปนตน

West Area
Chichibu

Nagatoro

Kawagoe
Hanno

Tokorozawa

Omiya

20km0
N

* Kawagoe *

* Kawagoe *

* Kawagoe *

* Kawagoe *

©U/F・S・A・A, 
Saitama Sightseeing 
Supporter

View

Saitama Sightseeing 

ÁÕ¢¹Á
àÂÍÐáÂÐàÅÂ

บริเวณพื้นที่คาวาโกเอะที่สามารถสัมผัสบรรยากาศของเมืองรอบบริเวณพื้นที่คาวาโกเอะที่สามารถสัมผัสบรรยากาศของเมืองรอบ
ปราสาทและบานเรือนของเหลาพอคาที่เรียกวาคุระซึคุริ มาเดินเลนปราสาทและบานเรือนของเหลาพอคาที่เรียกวาคุระซึคุริ มาเดินเลน
อยางชาๆเที่ยวชมแหลงทองเที่ยวที่สามารถสัมผัสไดถึงประวัติศาสตรอยางชาๆเที่ยวชมแหลงทองเที่ยวที่สามารถสัมผัสไดถึงประวัติศาสตร
และวัฒนธรรมที่กระจายอยูทั่วไปในคาวาโกเอะและวัฒนธรรมที่กระจายอยูทั่วไปในคาวาโกเอะ

ภาคตะวนัตก

เดินเท่ียวชมบานเมืองของโคะเอโดะ!
ภาคตะวันตก

ในปจจุบันก็ยังมีการแจงเวลา

วันละ 4 คร้ัง

คะชิยะโยโกะโจน้ีมีขนมรับประทาน
เลน

ราคาถูกวางขายอยูมากมาย 

เดินไปกินไปก็ได♪

“โทคิโนะคาเนะ” สัญลักษณของคาวาโกเอะ 

ต้ังสูงตระหงานอยูทามกลางบานเรือนของ

เหลาพอคาท่ีสรางแบบมีโกดังเก็บของเปยม

ไปดวยบรรยากาศแหงเอโดะ เปนหอนาฬิกา

ท่ีชาวทองถ่ินรูจักคุนเคยเปนอยางดีมาต้ังแต

ตนสมัยเอโดะเพ่ือเปนการแจงเวลาของเมือง

รอบปราสาท

โทคิโนะคาเนะ
สัญลักษณของเมืองโคะเอโดะ

ศาลเจาคาวาโกเอะฮิคาวะ
ศาลเจาของเทพเจาแหงเน้ือคู

คิตะอิน
ยังคงหลงเหลือมรดกทางวัฒนธรรม

ที่สําคัญอยูจํานวนมาก

“เคร่ืองรางดอกซากุระ” 

ซ้ือเปนของฝากก็เปนท่ีช่ืนชอบ

สีหนาอิริยาบทตางๆของ

รูปปน 500 อรหันต 

ก็เปนอีกอยางหน่ึงท่ีนาชม!

หอขอมูลท่ีบอกเลาถึง

ความต่ืนเตนและประทับใจของ

เทศกาลคาวาโกเอะมัตสึริ สัมผัสกับประวัติศาสตรไดท่ี 

คาวาโกเอะมัตสึริไคคัง

川越氷川神社

喜多院

川越まつり会館

時の鐘

https://bit.ly/3pH3TL3

https://bit.ly/2YBAjuz

https://bit.ly/2O148CH

https://bit.ly/39GGO5B
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View

ชมการสาธิตการทํากระดาษสไตลญ่ีปุนหรือจะ

เปนการสัมผัสประสบการณทํากระดาษสไตล

ญ่ีปุนดวยตนเองน้ันเปนกิจกรรมท่ีเปนท่ีนิยม 

อยูติดกับ "มิจิโนะเอคิ โอกาวามาจิ" เพลิดเพลิน

กับการจับจายซ้ือของ อาทิ ผักของทองถ่ิน, 

ขนม, ผลิตภัณฑงานศิลปะเชิงอุตสาหกรรมและ

อ่ืนๆไดท่ีอาคารจําหนายผลิตภัณฑ

สถานอํานวยความสะดวกในการแลกเปล่ียน

ประสบการณหมูบานการเกษตรบนภูเขา ซ่ึงไดยาย

บานของชาวทองถ่ินเดิมท่ีไดสรางเม่ือ 100 ปกอนมาส

รางข้ึนใหม นอกจากจะสามารถสัมผัสประสบการณ

การทําเสนอุดง(จําเปนตองจอง)แลว จะใชเฉพาะเปน

ท่ีสําหรับรับประทานอาหารก็ได

สามารถชมเทคนิคในการทํากระดาษญ่ีปุนดวยมือซ่ึงเปนประเพณีด้ังเดิมท่ี

สืบทอดกันมาประมาณ 1300 ปและยังสามารถสัมผัสประสบการณจริงในการ

ทํากระดาษดวยตนเองไดเชนกัน มาเดินเลนในสวนซ่ึงมีบานทํากระดาษญ่ีปุนท่ีมุง

หลังคาดวยตนหญา ด่ืมด่ํากับทัศนียภาพของฤดูกาลท้ังส่ีท่ีหมุนเวียนเปล่ียนไป

เพลิดเพลินกับการพายเรือแคนูไมท่ีทํา

ข้ึนจากเวิรคช็อปท่ีอยูริมทะเลสาบนากุริ 

ความเงียบสงบริมทะเลสาบนากุริท่ีลอม

รอบดวยภูเขาใหญนอยและทองฟาสี

ครามน้ันเปนบรรยากาศท่ีทําใหลืมชีวิต

ประจําวันไปเลย

* Hanno *

* Higashi Chichibu *

View

View

Experience

Experience

Experience Shopping Experience Gourmet

Gourmet

View Experience

View Experience

* Hidaka *

* Niiza *

* Sayama *

* Hanno *

* Ogawa * * Tokigawa *

* Tokorozawa *

ดอกลิลล่ีแมงมุมแหง คินจะคุดะ
มีความงดงามเปนท่ีสุดในญ่ีปุน

นอกจากน้ียังมีจุดท่ีนาชมอีกมากมาย!

สัมผัสประสบการณการทํากระดาษที่

อาคารศิลปะเชิงอุตสาหกรรมด้ังเดิม
ของไซตามะ

ยาสุระงิโนะอิเอะ 
สถานอํานวยความสะดวกในการแลกเปล่ียน
ประสบการณหมูบานการเกษตรบนภูเขา

วาชิโนะซาโตะ 
เพลิดเพลินกับการทํากระดาษและฤดูกาลท้ังส่ี

คลองโนบิโตเมะ 
ทานสามารถชมทัศนียภาพท่ีแตงแตมไปดวย

สีสันอันงดงามของดอกซากุระ เวิรคช็อปเรือแคนู นากุริ
อยูท่ีริมทะเลสาบอันเงียบสงบ

ÃÇÁ·Ñé§Ê¶Ò¹·Õè·ÕèÊÒÁÒÃ¶ÊÑÁ¼ÑÊ»ÃÐÊº¡ÒÃ³�·ÕèäÁ‹ä´Œ¾ºº‹ÍÂã¹ªÕÇÔµ»ÃÐ¨íÒÇÑ¹!

จะลองสรางเรือแคนู

ก็ไดเชนกัน!

เปนพ้ืนท่ีท่ีกอเปนรูปรางข้ึนจากทางแมน้ําท่ีคดเค้ียวของแมน้ําโคมะ 
มีดอกไมท่ีเบงบานงดงามตลอดท้ังส่ีฤดูกาล โดยเฉพาะดอกลิลล่ีแมงมุมท่ี
บานในฤดูใบไมรวงน้ันมีช่ือเสียงเปนท่ีรูจักกันดี กลุมดอกลิลล่ีแมงมุมกวา 
5 ลานดอกท่ีบานสะพร่ังในพ้ืนท่ีประมาณ 5.5 เฮกตารน้ันมีความงดงาม
เปนท่ีสุดในญ่ีปุน

คลองชลประทานท่ีมีประวัติศาสตรอันยาวนานมากวา 360 ปเปนท่ี

ภาคภูมิใจ ตามทางเดินริมคลองชลประทานจะมีทางสําหรับเดินเลน 

ฤดูใบไมผลิน้ันมีโซเมะโยชิโนะซากุระ

และชิดาเระซากุระท่ีบานสะพร่ัง

งดงามนาภาคภูมิใจ เปนจุดท่ีทาน

สามารถชมทัศนียภาพของความ

สงบรมเย็นแหง "บานเกิด" ได

สามารถสัมผัสประสบการณในการฟงบรรยายการเด็ดใบชาไปจนถึงการ
ชงชาเอง

สถานท่ีทองเท่ียวแบบคอมเพล็กซท่ีมีคอนเซ็ปท่ีวา "สัมผัสการหมักอาหารท่ีนาประหลาด

ใจและเพลิดเพลินกับมายากลแหงอาหาร!" ลองรสชาติความอรอยแหงพลังของอาหาร

หมักและสามารถลองสัมผัสประสบการณจากวิธีการท่ีเรียนรูมาไดดวย

เพลิดเพลินกับการชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบอันกวางใหญกับฤดูกาล
ของดอกซากุระหรือใบไมเปล่ียนสีซ่ึงสับเปล่ียนหมุนเวียนกันไปไดตลอดท้ังป

สวนสนุกท่ีสามารถสัมผัสประสบการณการหมักอาหาร 

OH!!! ~หมัก, สุขภาพ, มายากลแหง
อาหาร!!!~

เปนท่ีนิยมกันมาก ท้ังในดานท่ีเปน

คอรสเดินปาดวยเชนกัน!

ภาคตะวนัตก

สัมผัสประสบการณการเด็ดใบชา
ของซายามะท่ีสวนชามิยะโนะเอ็น

ซายามะโคะทะเลสาบอันมีเสนหดึงดูดใจดวย

ทัศนียภาพท่ีแตกตางกันไปตามแตละฤดูกาล

巾着田

野火止用水
狭山湖

宮野園

OH!!! ～発酵、健康、食の魔法 !!!～

埼玉伝統工芸会館 やすらぎの家

和紙の里

名栗のカヌー工房

https://bit.ly/3tjWpjg

https://bit.ly/3tjXsiZ

https://bit.ly/3tjXvLH

https://bit.ly/3oGSdq8

https://bit.ly/36SibRJ

https://bit.ly/3cFS3ND

https://bit.ly/2YCXJQ1

https://bit.ly/3rgNjSA

https://bit.ly/3atu9SI
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photo by iStock

* Saitama *

* Saitama *

* Saitama *

* Saitama *

* Saitama *

Central &
 East Area

Chichibu

Nagatoro

Kawagoe
Omiya

20km0
N

สถานท่ีท่ีสามารถเรียนรูโดยการสัมผัส

ประสบการณเก่ียวกับรถไฟโดยเร่ิมต้ังแต

ขอมูลและมรดกทางการรถไฟของญ่ีปุน, 

รถไฟของจริงและวัสดุอุปกรณ, การแสดง

รถไฟจําลอง, ประวัติศาสตรการรถไฟโดย

รวมท้ังหมด ,หลักการและโครงสรางของ

รถไฟและอ่ืนๆ เปนตน

ในฤดูใบไมผลิดอกซากุระก็จะผลิบาน 

เพ่ิมสีสันใหแกภายในสวนไปพรอมกันกับสะ

พานยัตสึฮาชิท่ีทาดวยสีแดงทอดขามสระน้ํา

โชบุภายในสวน มีการจัดงานเทศกาลตางๆ

ตลอดท้ังส่ีฤดูกาล อาทิ ซากุระมัตสึริ, 

นางาชิบินะ, นิงเงียวคุโยไซ เปนตน 

©U/F・S・A・A, 
Saitama Sightseeing 
Supporter

Shopping

View

Experience

Experience

View Experience

ÁÕÊÒÇæ·Õèáµ‹§µÑÇ
ÊÇÂæ´Ùà¡Ž ä¡ŽÍÂÙ‹
àÂÍÐàÅÂ¹Ð

เขตไซตามะชิท่ีเพียบพรอมไปดวยแหลงชอปปง, ผลงานทางศิลปะ, เขตไซตามะชิท่ีเพียบพรอมไปดวยแหลงชอปปง, ผลงานทางศิลปะ, 
รวมถึงแหลงท่ีสามารถสัมผัสกับวัฒนธรรมของญ่ีปุนไดอีกดวย รวมถึงแหลงท่ีสามารถสัมผัสกับวัฒนธรรมของญ่ีปุนไดอีกดวย 
มาเพลิดเพลินกับการทองเท่ียวท่ีไดทําการรองรับขัดเกลามาเปนมาเพลิดเพลินกับการทองเท่ียวท่ีไดทําการรองรับขัดเกลามาเปน
อยางดีสมกับเปนสไตลเมืองศูนยกลาง!อยางดีสมกับเปนสไตลเมืองศูนยกลาง!

ภาคกลางและภาคตะวันออก

วิธีการทองเท่ียวเมืองใหญ ไซตามะชิ!วิธีการทองเท่ียวเมืองใหญ ไซตามะชิ!
ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก

โอมิยะ
เมืองแหงการชอปปงท่ีดีท่ีสุดในจังหวัด

พิพิธภัณฑศิลปะบอนไซโอมิย ไซตามะชิ
อยูติดกับหมูบานบอนไซอันมีช่ือเสียงโดงดัง

สัมผัสประสบการณการลองขับรถไฟที่

พิพิธภัณฑสถานรถไฟ! 

สามารถลองขับเคล่ือน

รถไฟและ SLได

โดยมีการจําลองสถานการณ!

สวนสาธารณะอิวะซึกิโจชิ
ท่ีไดบํารุงรักษารองรอยทาง

ประวัติศาสตรของปราสาท

พิพิธภัณฑตุกตาอิวะซึกิ 
ท่ีอิวะซึกิ เมืองแหงตุกตาญ่ีปุน

จัดแสดงงานตางๆท่ีนาสนใจ

เปนท่ีดึงดูดใจมากมายหลากหลาย

Gourmet

แนะนําขอมูลตางๆโดยมีบอนไซเปนหลัก 

เชน ภาชนะท่ีใชทําบอนไซ, หินธรรมชาติ, 

ขอมูลเก่ียวกับภาพวาด, และขอมูลทาง

ประวัติศาสตร เปนตน เคยเปนสถานท่ีจัด

งานยอยของ "งานบอนไซโลกคร้ังท่ี 8 ใน

ไซตามะ" ในป 2017

"โอมิยะ" ท่ีไดรับสมญานามวาเปนสวรรคของการชอปปง มีท้ัง 
"รูมิเนะโอมิยะ" ท่ีเช่ือมโดยตรงกับสถานีรถไฟและ "โอมิยะราคูน" 
อาคารเชิงพาณิชยและอ่ืนๆ

พิพิธภัณฑท่ีสํารวจคนหาประวัติศาสตรของ

คนกับตุกตา และสืบสานวัฒนธรรมตุกตาไปสู

อนาคต มุงหวังท่ีจะเผยแพรวัฒนธรรมตุกตา

ไปสูท้ังในและตางประเทศ ดําเนินโครงการท่ี

ใหผูคนไดมีความคุนเคยกับตุกตา

ดินแดนแหงบอนไซท่ีผูหลงใหล

ในบอนไซจากท่ัวทุกมุมโลก

จะเดินทางมาเยือน!

เลือกซ้ือสินคาท่ีตองการ

และของฝาก!大宮

鉄道博物館

さいたま市大宮盆栽美術館
岩槻城址公園

さいたま市岩槻人形博物館

https://bit.ly/3jcOGPu

https://bit.ly/3cAohJO

https://bit.ly/3czkWLl

https://bit.ly/2YA2fPr

https://bit.ly/36yTMjI
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View

View

View

สนามออโตเรซซ่ิง อันภาคภูมิใจซ่ึงมีขนาดใหญ
ท่ีสุดในบรรดาสนามท้ัง 6 แหงท่ัวประเทศ รถ
มอเตอรไซคอัตราความเร็วสูงสุด 150กม./ชม. 
ในสนามแขงขันท่ีมีเสียงสน่ันกึกกองจากการเบ้ิล
เคร่ืองยนตไปพรอมกับแลนฉิวน้ัน ใหความต่ืนเตน
เราใจสุดยอด!

เปนตนไมท่ีไดรับการยอมรับวาเปนท่ี1ในโลก ซ่ึงมีวงปกวา 1,200 ป มีช่ือเสียงขจรไกล ชวงดอกไมบานท่ี
นาชมน้ันชอดอกไมจะมีความยาวท่ีสุดถึง 2 เมตร อีกท้ังความงดงามของสีมวงออนของดอกไมน้ันเปน
สเนหดึงดูดใจเปนอยางมาก

กิจกรรม

เดินเลนในสวนสาธารณะ

เปนปราสาทท่ีถูกสรางข้ึนในชวงปอารยธรรมสมัยมุโร

มาจิ เม่ือเสร็จส้ินยุคเซ็นโคคุ เร่ืองเลาตอกันมาวาเม่ือ

คร้ังท่ีมีการโจมตีภูมิภาคคันโตของโทโยโทมิ ฮิเดะโยชิ 

ฝายถูกโจมตีก็ไดอดทนตอสูกับยุทธศาสตรการตัดสะ

เบียงและน้ําจนรอดพนมาได ทําใหไดมาซ่ึงสมญานาม

ใหมคือ "อุคิชิโระ"

รัฐบาลโชกุนในสมัยคามาคุระไดสรางศาล

เจาชินโตข้ึนใหม ในสมัยเอโดะน้ันไดรับ

บริจาคคาพ้ืนท่ีของศาลเจา 400 โคคุ 

จากบานโชกุนโทคุกาวา เปนศาลเจาใหญท่ี

ไดรับการปกปองคุมครองเปนอยางดีจากผู

มีอํานาจในแตละยุคสมัย
* Gyoda *

* Kawaguchi *

* Kuki *

* Yashio ** Ina *

Experience

ภาคกลางและภาคตะวันออก

แหลงทองเท่ียวอ่ืนท่ีอยู
ใกลๆอยากแวะไปเท่ียว!
ทองเท่ียวตามแหลง

ทองเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง

อยาพลาดชม 

"การตอนรับจาก

เหลานักรบท่ีโอชิโจ"! 

ซากปราสาทโอชิ ในอดีตกลาวกันวาเปนหน่ึงใน

ปราสาทท่ีมีช่ือเสียงท้ัง 7 ของเขตคันโต

ศาลเจาวาชิโนะมิยะ
ศาลเจาใหญที่เกาแกที่สุดในเขตคันโต

มีช่ือเสียงในดานท่ีเปนเวที

แหงการตูนอนิเมะ 

"ลักก้ีสตาร" เชนกัน!

คาวางุจิ ออโตเรซซ่ิง
สนามแขงขันรถขนาดใหญท่ีสุด

สามารถรองรับจํานวน

ผูเขาชมได 44,000 คน!

ไปทัศนศึกษาโรงงาน
ทําขนมอันเปนท่ีนิยมในญ่ีปุนกัน!

ดอกฟูจิท่ีอุชิจิมะ
เปนพืชที่ถูกกําหนดใหเปนสมบัติของประเทศ

สวนดอกกุหลาบ
ออกดอกบานสะพร่ังถึง 
4,800 ชอ 300 พันธุ

ฟลาวเวอรปารค
มีดอกไมสวยงามเบงบานสะพร่ังไป
ท่ัวบริเวณ

โซคะมัตสึบาระ
แหลงทัศนียภาพอันงดงามของโอ
คุโนะโฮโซมิจิ

ซัตเตะกอนเกนโดซากุระซึซึมิ 
แหลงทัศนียภาพอันงดงามของ
ซัตเตะ

สถานท่ีสงขอมูลขาวสารและประชาสัมพันธถึงความมี
เสนหของคาสึคาเบะและสามารถท่ีจะรับรูเก่ียวกับการ
ทองเท่ียว, งานกิจกรรม
ตางๆและขาวสารของ
งานเทศบาล มีมุมเคร
ยอนชินจังซ่ึงทําหนาท่ี
เปนผูแนะนําเมืองให
ดวย เปนสถานท่ีท่ีนา
แวะเขามาชม

View

* Kasukabe *

* Kasukabe *

* Soka * * Satte *
* Okegawa ** Kitamoto *

โอเคะกาวา ในฐานะท่ีเปนเมืองท่ีเปนจุดรวบรวมและ
กระจายผลิตภัณฑทางการ
เกษตรมีผูคนพลุกพลาน
เปนท่ีครึกคร้ืน ในปจจุบัน
น้ีท่ีโอเคะกาวาจุคุเดิมน้ัน
ก็ยังคงมีบานพอคาและ
สถานท่ีพักแรมใหเห็นอยู
มาก ชวนใหรําลึกถึงความ
เจริญรุงเรืองในคร้ังท่ีเปน
เมืองแหงสถานท่ีพักแรม

สามารถทัศนศึกษาข้ันตอนการผลิต

ขนมปอกก้ีและเพรทซอันมีช่ือเสียง

ของกูลิโกะต้ังแตการผสมวัตถุดิบท่ี

เปนสวนประกอบไปจนถึงการบรรจุลง

กลองอยางครบวงจร เน่ืองจากเปน

ระบบการจองดังน้ันมาจองลวงหนา

กอนไปทัศนศึกษากันเถอะ!

View

เปนตนไมแหลงกําเนิดของ 

"คิวชาคุฟุจิ" (ฟูจิเกาฟุต)

ของแตละพ้ืนท่ีในญ่ีปุน สถานข้อมูลคาสึคาเบะ 

ฟุรัทโตะคาสึคาเบะ

นากาเซนโดชุคุบะมาจิ 
ท่ีใหความรูสึกถึงบรรยากาศแหงยุคเอโดะ

川口オートレース

忍城址

鷲宮神社

牛島の藤

ぷらっとかすかべ

中山道宿場町

草加松原

フラワーパークバラ園

幸手権現堂桜堤

グリコピア・イースト

https://bit.ly/2YGhRAE

https://bit.ly/2LdhPNR

https://bit.ly/3oGikO5

https://bit.ly/39Gr6Y3

https://bit.ly/3jfbP3x

https://bit.ly/3pO4bjmhttps://bit.ly/2MJ0QmS
https://bit.ly/3cDCzJN

https://bit.ly/3pUjQ0c

https://bit.ly/2NQQbaa

https://bit.ly/36ydMTO
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ไซตามะท่ีหลอหลอมธรรมชาติกับความเปนเมืองใหญเขามาไวดวย
กันน้ีมีอาหารพ้ืนบานอรอยๆท่ีไดคิดคนพัฒนาข้ึนมาจนบรรลุผล
สําเร็จเปนเอกลักษณของตนเองในแตละพ้ืนท่ีอยูมากมาย! ถาจะให
ยกตัวอยางละก็ขอแนะนําอาหารอรอย 6 เมนู!

มีกิจกรรมท่ีสัมผัสประสบการณไดดวยตนเองอยูมากมาย ท้ังวัฒนธรรมญ่ีปุนและ
ธรรมชาติ! เชน ลองสวมชุดกิโมโน, ลองปงขนมเซมเบและอ่ืนๆ เปนตน ใกลชิดญ่ีปุนให
มากข้ึน โดยผานการสัมผัสประสบการณกับวัฒนธรรมอันหลากหลาย

Local Dishes Hands-on Experience

* Ogano *

* Honjo *

* Kazo *

* Kawagoe *

* Higashi-matsuyama *

* Hidaka *

เขตคาวาโกเอะน้ันมีรานใหเชาชุดกิโมโนอยู
มากมาย แหลงถายรูปท่ีระลึกสวยๆ เชน 
คุระซึคุริโนะมาจินามิและโทคิโนะคาเนะ 
ท่ีอบอวลไปดวยบรรยากาศแหงความเปน
ญ่ีปุน! ขอเชิญมาลองสวมชุดกิโมโนเดินเลน
และเก็บภาพประทับใจเปนท่ีระลึกสักภาพ!

* Kawagoe * * Gyoda *
ลองสัมผัสประสบการณแตงตัวเปนนักรบท่ีเขตเกีย
วดะซ่ึงเต็มเปยมไปดวยบรรยากาศแหงเซนโคคุ! 
มีเส้ือเกราะปองกันท้ังขนาดเด็กและขนาดผูใหญ 
อยางละ 1 ชุดท่ีเตรียมไวใหไดลอง สามารถลอง
สวมใสไดท้ังตัวทานและบุตรของทานไดพรอมกัน

Other Experiences

* Chichibu & Ogano * * Soka * * Ogano *

ของมีช่ือท่ีเปนท่ีรักใครของชาวทองถ่ิน คัทซึดง
ท่ีมีคัทซึ(หมูชุบแปงขนมปงทอด)ช้ินใหญๆ 2 ช้ิน
วางบนชามขาว ความเขากันไดเปนอยางดีของ
เน้ือหมูทอดท่ีกรอบและชุมฉ่ํากับน้ําซอสสูตรลับ
ด้ังเดิมน้ันเปนเมนูช้ันเลิศ

วาราจิคัทซึ
อาหารอรอยพ้ืนบานท่ีจิจิบุ
ภาคภูมิใจ

ปริมาณท่ีพอกพูน
เต็มจานน้ันถูกใจ
เปนอยางย่ิง!

"ปลาไหล" เมนูมีช่ือของเมืองคาวาโกเอะท่ีลอมรอบดวยแมน้ํา
 ไขมันปลาท่ีพอเหมาะกับความนุมของเน้ือปลาน้ันทําใหอยากจะ
ล้ิมลองรสชาติดูสักคร้ัง ภายในเมืองคาวาโกเอะน้ันมีรานปลา
ไหลด้ังเดิมท่ีดําเนินกิจการมาต้ังแตสมัยเอโดะอยูจํานวนมาก

เมนูปลาไหล
ของมีชื่อของคาวาโกเอะ

แตละรานตางก็
คิดคนรสชาติ

อันเปนเอกลักษณ
ของตนเอง!

"ยากิโทริ" ของมีช่ือ
ของฮิกาชิมะซึยามะ 
รสชาติเปนท่ีเล่ืองลือ!

"ยากิโทริ(หมู)" ของมีช่ือของฮิกาชิมะซึยามะน้ันมีวิธีการปรุงท่ีเปนเอกลักษณ
ของตนเองโดยยางเน้ือสวนหัวหมูดวยเตาถานไฟออนๆ ความเขากันไดอยาง
ยอดเย่ียมของน้ําซอสเตาเจ้ียวญ่ีปุนรสออกเผ็ดกับเน้ือหมูน้ัน เปนรสชาติท่ี
ถาไดลองรับประทานสักคร้ังแลวจะติดใจอยากรับประทานซ้ําเลยทีเดียว

เนื้อสวนหัวหมู
ท่ีนํามายางเตาถานไฟออนๆ

อาหารพ้ืนบานท่ีคิดคนข้ึนมาเพ่ือเปนท่ีรําลึก 1300 ปของโคมะกุนเคนกุน เง่ือนไข
ท่ีขาดไมไดก็คือ "รสกิมจิ", "ใชผักจากฮิดาคะ", "ใชรากโสมเกาหลี"

โคมะนาเบะ
ใชผักท่ีหาไดจากทองถ่ินดีตอสุขภาพ

อุนะจู(ขาวหนาปลาไหล) 
ความอรอยท่ีเขากันได
เปนอยางดีของรสหวาน
ของน้ําซอสกับปลาไหล!

ซึมิคโคะ(ลูกช้ินแปงขาวสาลี)
ตมกับผักหลากชนิดรสอรอยอุดม
ไปดวยคุณคาทางโภชนาการ

คะโซะอุดงน้ันมีช่ือเสียง
โดดเดนเปนตัวแทนของอุดง
ของไซตามะ

ซึมิคโคะเปนอาหารท่ีรับประทานกันในชวงระหวาง
การทํางานในสมัยท่ีบานเมืองมีความเจริญรุงเรืองทาง
ดานการเล้ียงไหม โดยนําแปงขาวสาลีท่ีนวดไวมาเด็ด
ออกเปนกอนๆใสลงในหมอไฟแลวตมรวมกับผักหลาก
หลายชนิดซ่ึงเปนอาหารมีช่ือของเมืองฮอนโจ

อาหารพ้ืนบานน้ีไดแพรขยายไปยังเมืองคะ
โซะซ่ึงมีความเจริญรุงเรืองทางดานทําการ
เพาะปลูกขาวสาลีและยังคงเปนอาหารพ้ืน
บานท่ีเปนท่ีรักใครของผูคนจนถึงทุกวันน้ี อุ
ดงจานโปรดมีความเหนียวเค้ียวอรอยกลืน
คลองคอ

ลองสวมดูก็จะตกใจ
ในความหนักของ
เกราะปองกัน
ของนักรบ!

มาสวมชุดกิโมโน
กันทุกคนและถายรูป
เปนท่ีระลึกรวมกัน!

สัมผัสประสบการณสวมชุดกิโมโน
ในเมืองท่ีเหมาะกับชุดกิโมโน

ลองแตงตัวสวม

เกราะปองกันของนักรบ 
จะรูสึกราวกับเปนขุนศึกเลยทีเดียว

สัมผัสประสบการณทางสวนเกษตรดวย

การเก็บผลไม
ทําจริง สถานที่จริง! ปงขนมเซมเบมีชื่อ

โซคะเซมเบ 
สัมผัสประสบการณชางฝมือทํา

โซบะอุจิ

着付け体験
甲冑体験

フルーツ狩り 草加せんべい そば打ち

つみっこ

加須うどん

うなぎ料理

豚のカシラ肉

高麗鍋

わらじかつ

https://bit.ly/2MRrFoM

https://bit.ly/2YCYKYl https://bit.ly/36DHFSq https://bit.ly/3jik3bm

https://bit.ly/3avBNvR
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* Higashi-matsuyama *

* Asaka *

* Yoshimi *

* Shiki *

* Kuki *

* Okegawa *

* Kamikawa *

* Nagatoro *

ชวงเวลาชม: 
ตนเดือน-ปลายเดือนมิ.ย.

173 95 11 284 106 12

เมืองโอเคะกาวาท่ีเจริญรุงเรืองในฐานะท่ีเปนจุดรวบรวมและ

กระจายสินคาทางการเกษตร, เมืองแหงสถานท่ีพักแรมรวมถึง

เมืองแหงดอกเบนิบานะในสมัยเอโดะ ปจจุบันไดมีการจัดเทศ

กาลเบนิบานะโดยปรับชวงเวลาจัดงานใหตรงกับชวงดอกเบนิ

บานะบานคือชวงกลางเดือนถึงปลายเดือนมิถุนายน

นอกจากจะมีดอกไมนานาพันธุท่ีบานสลับกันไปในแตละ

ฤดูกาลแลว ยังมีสถานท่ีต้ังแคมป, รานอาหาร, ราน

จําหนายของท่ีระลึก, สถานท่ีจัดบารบีคิว, ระเบียงชมวิว

และอ่ืนๆท่ีไดจัดเตรียมไวรองรับอยางพรอมสรรพ เปนสวน

สาธารณะท่ีเพลิดเพลินไดท้ังครอบครัว

CALENDAR

แมน้ําคุโระเมะท่ีไหลผานศูนยกลางใน

เมืองอาซะกะ เสนทางเดินเลนเลียบ

ชายฝงน้ัน สามารถเพลิดเพลินกับการ

จอกก้ิงหรือเดินเลนชมบรรยากาศได 

และในฤดูใบไมผลิแมน้ําคุโระเมะท่ีถูก

ยอมสีสันดวยดอกซากุระและดอกนาโนะ

ฮานะท่ีบานสะพร่ังเลียบตามลําน้ําน้ัน 

ควรคาแกการชมเปนอยางย่ิง

 ไซตามะอันอุดมสมบูรณไปดวยธรรมชาติ ใหทานได      สัมผัสกับฤดูกาลท้ังส่ี ท้ังดอกซากุระ, ดอกบวย, ดอกฟุจิ, 
และดอกไมนานาพันธุท่ีงดงาม ใหบรรยากาศท่ีหาได      เฉพาะในญ่ีปุน อีกท้ังใบไมเปล่ียนสี ท่ีตนไมนานาชนิดจะ
ถูกยอมดวยสีสันตางๆงดงามสดใส ไมวาจะเปนฤดู      กาลใด ก็สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามเหลาน้ีไดท้ังส้ิน!

ดอกไอริสและลาเวนเดอร 
(คุคิ)

ชวงเวลาชม: 

กลางเดือน-ปลาย
เดือนมิ.ย

ดอกโบต๋ัน 
(ฮิกาชิมะซึยามะ)

ดอกเบนิบานะ (โอเคะกาวา)

ดอกฟูจิ
(คาสึคาเบะ)

ดอกปอปป
(มินะโนะ)

ชวงเวลาชม: 
ปลายเดือนมี.ค.-ตนเดื

อนเม.ย.

ซากุระ
(อาซะกะ)

ชวงเวลาชม: 
กลางเดือนเม.ย.-ตนเดื

อนพ.ค.
ชวงเวลาชม: 
ตนเดือน-ปลายเดือน

มิ.ย.

ซากุระ (ซัตเตะ)

ซากุระ (ชิคิ)

ซากุระ (โยชิมิ)

ชวงเวลาชม: 
ปลายเดือนมี.ค.-ตนเดื

อนเม.ย.

ซากุระ (โยชิมิ) (โยชิมิ) (โยชิมิ)

ชวงเวลาชม: 
ปลายเดือน มี.ค. - ปลาย

เดือน เม.ย.

 (โยชิมิ) (โยชิมิ) (โยชิมิ)
ชวงเวลาชม: 
ปลายเดือน มี.ค. - กลาง

เดือน เม.ย.

ชิบะซากุระ 
(จิจิบุ)

ชวงเวลาชม: 
กลางเดือนเม.ย.-ตนเดื

อนพ.ค.

ชวงเวลาชม: 
ปลายเดือนเม.ย.-ตนเ

ดือนพ.ค. ชวงเวลาชม: 
กลางเดือนพ.ค.-ตนเดือนมิ.ย.

ดอกซากุระฤดูหนาว
ของสวนสาธารณะโจมิเนะ

(คามิคาวะ)

ชวงเวลาชม: 

ปลายเดือนต.ค.-ต
นเดือนธ.ค.

ดอกลิลล่ีแมงมุม
(ฮิดาคะ)

ชวงเวลาชม: 
กลางเดือน-ปลายเดือ

นก.ย.

ใบไมเปล่ียนสี
(รันซัง)

ดอกโลไบ (นากาโทโระ)

ชวงเวลาชม: 
เดือนม.ค.-เดือนก.พ.

ใบไมเปล่ียนสี หลากสีสันอันสดใส

รันซังเคโคะคุ

ชวงเวลาชม: 

ปลายเดือนพ.ย.-ตนเดือนธ.ค.

ตนซากุระท่ีข้ึนเรียงรายแตงเติมสีสัน

อันงดงามใหแกแมน้ําคุโระเมะ

ชวงเวลาชม: 
ปลายเดือนมี.ค.-ตนเดือนเม.ย. สวนดอกโบต๋ัน

ท่ีใหญท่ีสุดในญ่ีปุน

สวนอิโระฮะชินสุยโคเอ็น 
เพลิดเพลินกับตนซากุระท่ีข้ึนอยู
เปนแนว

ชมดอกซากุระท่ี
โยชิมิเฮียะคุอะนะ 
แหลงทองเท่ียวอันมีเสนห

ชวงเวลาชม: 
กลางเดือนเม.ย.-ตนเดือนพ.ค.

ชวงเวลาชม: 
ปลายเดือน มี.ค. - กลางเดือน เม.ย.

ชวงเวลาชม: 
ปลายเดือน มี.ค. - ปลายเดือน เม.ย.

บลูเฟสติวัลเทศกาล
ดอกไอริสและ
ดอกลาเวนเดอร

สวนดอกเบนิบานะ
ท่ีปกคลุมรอบบริเวณดวยสีสม

ชวงเวลาชม: 
กลางเดือน-ปลายเดือนมิ.ย.

สวนสาธารณะโจมิเนะ
มีดอกซากุระฤดูหนาวสีชมพูออนท่ีหาดูยาก

ชวงเวลาชม: 
ปลายเดือนต.ค.-ตนเดือนธ.ค.

กล่ินหอมละไมของ
ดอกโลไบ
น้ันอบอวลไปท่ัวยอดเขา

ชวงเวลาชม: 
เดือนม.ค.-เดือนก.พ.

* Ranzan *

東松山ぼたん園

いろは親水公園

吉見百穴

黒目川 桜

あやめ・ラベンダーのブルーフェスティバル

城峯公園 冬桜

長瀞・宝登山ロウバイ園

べに花畑

嵐山渓谷

https://bit.ly/2YzIVSe https://bit.ly/2YJxJCt https://bit.ly/3pUALjD https://bit.ly/3aqFFOB

https://bit.ly/3tkQhY0https://bit.ly/36BN24z

https://bit.ly/3jfd56L

https://bit.ly/3pLDk7e

https://bit.ly/3tigiHn
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เทศกาลลอยโคมท่ีแมน้ําฟุรุโทะเนะ
ทัศนียภาพราวกับความฝนกวางไกลสุดสายตา

* Chichibu *

* Asaka * * Sugito *

* Kamikawa * * Moroyama *

* Kumagaya *
* Kawagoe *

เปนงานเทศกาลท่ีนับอยูในเทศกาลฮิคิยามะมัตสึริอัน

ย่ิงใหญท้ังสามในญ่ีปุนเรียงลําดับจากกิองมัตสึริ

ของเกียวโตและทาคายามะมัตสึริของฮิดะ 

เปนเทศกาลประจําปอันย่ิงใหญของ "จิจิบุจินจะ" 

ซ่ึงเปนศูนยรวมศาลเจาใน

ภูมิภาคจิจิบุของจังหวัดไซตา

มะมีประวัติศาสตรมากวา 

300 ปเปนท่ีภาคภูมิใจ

มีสถานท่ีจัดงานอยู2แหงคืออาซะกะและคิตะอาซะกะ 

สามารถเพลิดเพลินไดกับส่ิงท่ีสรางความประทับใจตางๆ

รวมถึงการรายรําโยสะโคอิ นารุโคะและดอกไมไฟไดท้ัง

สองสถานท่ี ชาวทองถ่ินอาซะกะทุกคนก็เขารวมงานดวย

เปนแหลงท่ีทําการผลิตตุกตาฮินะท่ีโดดเดนมา

เปนเวลาเกือบ 400 ปเปนท่ีภาคภูมิใจ มีการจัด

แสดงปรามิดช้ันตุกตาฮินะท่ีสูงท่ีสุดในญ่ีปุน 

ใครไดเห็นแลวตองตกใจ ซ่ึงตกแตงไวอยาง

สวยงามต้ังแตกลางเดือนกุมภาพันธถึงตนเดือน

มีนาคม

งานเทศกาลท่ีมีการติดต้ังโคมไฟขนาดใหญท่ีทําดวยมือ 

250 โคม นํามาติดต้ังใหลอยอยูบนผิวแมน้ําฟุรุโทะเนะ 

แสงไฟของโคมไฟน้ันทอดยาวเปนแนวประมาณ 1 

กิโลเมตรปกคลุมท่ัวบริเวณผิวน้ํา ทัศนียภาพราวกับความ

ฝนน้ีมีความงดงามราวกับทางชางเผือกเลยทีเดียว

ศาลเจาท่ีกลาวกันวาเม่ือคราวท่ียามาโตะ ทาเครุไดเดิน

ทางมายังภาคตะวันออกไดทําการบวงสรวงเทพเจา มิมุโร

กะทะเคะท่ีอยูดานในศาลเจาน้ันไดถูกประดิษฐานในฐานะ

ท่ีเปนตัวแทนของเทพเจา วันข้ึนปใหมวันท่ี 1-3 น้ัน ท่ีศาล

เจาคานาซานะและวัดไดโคฟุโชจิ(คานาซานะไดชิ)จะมีผูคน

จํานวนมากท่ีเดินทางมานมัสการ

กราบไหวในวันข้ึนปใหมและท่ี

ตลาดขายตุกตาดารุมะ

อุจิวะมัตสึริเทศกาลประจําปอันย่ิงใหญของศาลเจาอา

ตาโกะยาสะกะ บรรยากาศของรถลาก 12 คันและการ

แสดงบนรถลากท่ีวนไปรอบเมืองพรอมๆกับคุมะกายะฮา

ยาชิน้ันมีความหรูหรางดงามเปนอยางย่ิงจนไดรับสมญา

นามวาเปนกิองมัตสึริอันดับ 1 ในเขตคันโต

รถลากท่ีถูกตกแตงอยางงดงามหรูหราน้ันจะถูกลากวน

รอบเมืองตลอดท้ังวัน การประชันกันของฮายาชิ(การเลน

ดนตรี ตีกลอง เปาขลุย)ท่ีเรียกกันวา "ฮิคคาวาเซะ" บน

รถลากไดถูกลากสวนกันไปน้ันสรางความต่ืนเตนระทึกใจ

อยางย่ิง ไดรับการจดทะเบียนเปนมรดกทางวัฒนธรรม

พ้ืนบานท่ีจับตองไมไดท่ีสําคัญของประเทศ

วันจัดงาน: 2 ธ.ค., 
3 ธ.ค(วันเทศกาลใหญ) 

* Konosu *

EVENT

เปนงานเทศกาลท่ีจัดข้ึนท่ีศาลเจาอิซุโมะอิวะอิซ่ึงถือเปน

ประเพณีด้ังเดิมของพ้ืนท่ีน้ีมาต้ังแตเม่ือ 950 ปกอน 

สามารถชมการแสดงบนอานมาไดอยางใกลชิด 

เร่ิมจากการยิงเปาดวยธนูจากมาท่ีว่ิงดวยความเร็วสูง, 

การแสดงพัด, การแสดงท่ีเรียกวาโนโลชิบนอานมาและ

อ่ืนๆสรางความต่ืนเตน

ประทับใจ

มีกิจกรรมงานเทศกาลท่ีนาสนใจอยูมากมายรวมถึงงานเทศกาล      อันย่ิงใหญท้ัง 3 ซ่ึงเปนท่ีภาคภูมิใจของจังหวัดไซตามะ
คือ "จิจิบุโยมัตสึริ", "คาวาโกเอะมัตสึริ", "คุมะกายะอุจิวะมัตสึริ"      ขอเชิญชวนทานมาเพลิดเพลินกับงานเทศกาลท่ีมี
เฉพาะท่ีน่ีเทาน้ัน!

จิจิบุโยมัตสึริ
หน่ึงในเทศกาลฮิคิยามะมัตสึริอันย่ิง

ใหญท้ังสามในญ่ีปุน

ดอกไมไฟดอกใหญท่ี
พุงทะยานและเบงบาน
บนทองฟายามค่ําคืน

ในฤดูหนาว

คาวาโกเอะมัตสึริงานเทศกาลของศาลเจาฮิคาวะ

วันจัดงาน: วันเสาร-อาทิตย
สัปดาหท่ีสามของเดือนต.ค.

ท่ีสุดของงานพิธีทางศาสนา
ในรูปแบบเมืองใหญ 

ใหความรูสึกถึงบรรยากาศ
ของยุคเอโดะ!

คุมะกายะ อุจิวะมัตสึริ
เทศกาลท่ีครึกคร้ืนต่ืนตาต่ืนใจ

วันจัดงาน: 20-22 ก.ค.

เทศกาลท่ีครึกคร้ืนเราใจ
ต้ังแตกลางวันจนถึง

กลางคืน!

เทศกาลไซคะไซ
เทศกาลของชาวทองถ่ินของอาซะกะท่ีเต็มเปยมไปดวย
ความรักจากผูคนในทองถ่ิน

เพลิดเพลินกับการชม
การรายรําตางๆ

ก็เปนเสนหอีกอยางหน่ึง!

เทศกาลลอยโคมท่ีแมน้ําฟุรุโทะเนะ

วันจัดงาน: วันเสาร-อาทิตย

ตนเดือนส.ค.ของทุกป

ทัศนียภาพยาม
อาทิตยอัสดงและแสงไฟ

ท่ีลอยตามลําน้ําน้ัน
งดงามนาท่ึง

วันจัดงาน: วันศุกร, วันเสาร, 
วันอาทิตยสัปดาหแรกของเดือนส.ค.

วันจัดงาน: วันท่ี 1, 2, 3 ม.ค.

วันจัดงาน: 
วันท่ี 3 พฤศจิกายน

วันจัดงาน: 
กลางเดือนก.พ. - ตนเดือนมี.ค.

ศาลเจาคานาซานะ
ผูคนมากมายในวันข้ึนปใหมและ

ท่ีตลาดขายตุกตาดารุมะ

ยาบุซาเมะมัตสึริ
(เทศกาลข่ีมายิงธนู)

แหงศาลเจาอิซุโมะอิวะอิ

เทศกาลโคโนะสุ 
บิคคุริฮินะมัตสึริ
ปรามิดช้ันตุกตาท่ีสูงท่ีสุดในญ่ีปุน

秩父夜祭

川越まつり 熊谷うちわ祭

古利根川流灯まつり

鴻巣びっくりひな祭り 金鑚神社 出雲伊波比神社の流鏑馬まつり

朝霞市民まつり「彩夏祭」

https://bit.ly/36AZ1iQ

https://bit.ly/3tkOVMP https://bit.ly/2YA182a https://bit.ly/2YG0vnL https://bit.ly/39Leqzn https://bit.ly/2Mw9tkR

https://bit.ly/3jbCzSrhttps://bit.ly/39E7mEy
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TOKYO

ชินคันเซ็น สาย JR
สายเซบุ
สายโทบุ

เส้นทางเดินรถไฟเอกชนอื่นๆ
รถไฟ NEW SHUTTLE

จิจิบุและภาคเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคกลางและภาคตะวันออก

SEIBU Rail Pass

TOKYO Wide Pass

เช็คขอมูลการทองเท่ียวใน
จังหวัดไซตามะไดท่ีเว็บไซตการ
ทองเท่ียวจังหวัดไซตามะ!

เปนแอปพลิเคชันท่ีแจงใหทราบเก่ียวกับการมี
ติดตอสัมพันธกับผูท่ีมีบันทึกการติดเช้ือไวรัส
โคโรนาสายพันธุใหม (COVID-19) ซ่ึงนําเสนอ
อยางเปนทางการโดยกระทรวงสาธารณสุข 
แรงงานและสวัสดิการ ขอแนะนําให
ดาวนโหลดแอปพลิเคชันน้ีไวลวงหนา ตอนท่ี
ทานจะเดินทางมาทองเท่ียวประเทศญ่ีปุน! Google Play Apple Store

Shopping image photo by iStock

โจะโคะทาบิไซตามะ

Access Guide

ขอมูลการรถไฟและรถบัส
ท่ีสุดคุม!

ไปคาวาโกเอะ

การรถไฟเซบุ

จําหนายต๋ัวลดราคาข้ึนรถไป-กลับต้ังแต “สถานีทาคา
ดะโนะบาบะ” ถึง “สถานีฮอนคาวาโกเอะ”

www.seiburailway.jp/
railways/tourist/english/
ticket/daypass.html

การรถไฟโทบุ

ต๋ัวลดราคาข้ึนรถไป-กลับระหวาง “สถานีอิเคะบุคุโระ” 
ถึง “สถานีคาวาโกเอะ” หรือ “สถานีคาวาโกเอะชิ

 www.tobu.co.jp/foreign/th/

KAWAGOE DISCOUNT PASS

ไปไซตามะชิ

JR ญ่ีปุนตะวันออก

ต๋ัวข้ึน-ลงรถไดไมจํากัดภายใน 3 วัน อาทิ รถไฟ JR 
ชินคันเซ็น, รถไฟดวนพิเศษ, รถไฟดวน, รถไฟธรรมดา 
เปนตน ซ่ึงอยูในเขตคันโต

www.jreast.co.jp/e/

  URL
*ขอมูลท่ีแสดง ณ ท่ีน้ีเปนขอมูลปจจุบันของเดือนกุมภาพันธ 2021 
*ราคาท่ีแสดงในหนังสือเลมน้ีเปนราคารวมภาษี

ทานท่ีตองการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเช็คท่ีน่ี!

"COCOA" แอปพลิเคชันตรวจเช็คการติดตอสัมพันธของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม (COVID-19)

มีขอมูลท่ีลงเก่ียวกับการปองกัน

การแพรระบาดของไวรัสโคโรนา

สายพันธุใหม (COVID-19) ดวย!

หากทานมีขอสงสัยหรือตองการขอมูลการทองเท่ียวในระหวางการเดินทาง
ทองเท่ียวในจังหวัดไซตามะ ขอเชิญแวะมาสอบถามไดท่ีศูนยขอมูลการทอง
เท่ียวท่ีอยูใกลๆ!

ศูนยขอมูลการทองเท่ียวในจังหวัดไซตามะ
埼玉県内の観光案内所

ちょこたび埼玉

新型コロナウイルス接触確認アプリ「COCOA」

https://th.chocotabi-saitama.jp/

http://bit.ly/3axnwP4


