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ภาพถ่ายเอื้อเฟื้อโดย โรงแรมฮะนะโนะมะรุ

ธรรมชาติ

บ่อน�าพุร้อน

ฤดูใบไม้ร่วงแต่งแต้มต้นเมเปิ้ ล 4,000 ต้น ด้วยสีสันแห่งฤดูที่ยากจะลืม
เลือน ทั้งหมดนี้ อยู่ใกล้กับย่านเมืองเก่าอาสึเกะที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ตลอดทั้งปี

A สีสันแห่งฤดูใบไม้ร่วงที่ โครันเค
(เมืองโทโยตะ)

พฤศจกิายน

ที่นี่ เป็นบริเวณของรีสอร์ทบ่อนํ้าพุร้อน ซึ่งรวมทั้ งเมือ
งอุตสึมิ ยะมะมิ และโทโยฮามะ การได้แช่ตัวในอ่างนํ้า
กลางแจ้งในขณะที่ชมววิทวิทัศนข์องผนืทะเลตรงหน้า ถอื
เป็นประสบการณ์สุดพิเศษทีเดียว

L บ่อน�าพุร้อนมินามิชิตะ 
(เมืองมินามิชิตะ)

ที่นี่หมายถึงบ่อนํ้าพุร้อนใน 4 เมือง ได้แก่ มิยะ  กามะ
โกริ คาตาฮาระ และนิชิอุระ อีกทั้ ง บริเวณละแวกใกล้
เคียง มีธีมปาร์คและสถานที่น่าชมมากมายเช่นกัน

M บ่อน�าพุร้อนกามะโกริ
(เมืองกามะโกริ)

เมืองแห่งบ่อนํ้าพุร้อนแห่งนี้ ตั้ งอยู่บริเวณที่มีทิวทัศน์งดงามอันมีชื่อเสียง ซึ่งมี
โรงแรมแบบญี่ปุ่นตั้ งเรียงรายอยู่ริมแม่นํ้า

K บ่อน�าพุร้อนยูยะ (เมืองชินชิโระ)

ภูมิอากาศที่อบอุ่นรอบชายฝ่ังของอ่าวมิคาวะและคาบสมุทร
ชิตะ เอื้ ออํานวยให้นักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินกับการ
เก็บผลไม้ จากต้นได้ตลอดทั้ งสี่ฤดูกาล

H การเก็บผลไม้

แหลมนี้ ตั้ งอยู่ที่ปลายคาบสมุทรอัตสึมิ โดยตํานานแห่งความรัก
ยังคงถูกเล่าขานที่ ”โคอิจิกะฮามะ” หรือ “ชายหาดของคู่รัก” ซึ่ง
เป็นหาดทรายอันสวยงามทอดยาวจากประภาคาร

G แหลมอิราโกะ (เมืองทาฮาระ)

เป็นเกาะที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เช่น ศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงในเรื่องการขอให้คลอด
บุตรอย่างปลอดภัยและขอให้สมหวังในความรัก มีพิพิธภัณฑ์สัตว์นํ้าและทิวทัศน์
ธรรมชาติที่สวยงาม เป็นต้น

F เกาะทาเคชิมะ (เมืองกามะโกริ)

งานศิลปะที่มีอยู่ทั่วพ้ื นที่ซึ่งได้รับการอนุรักษ์อันงดงามแห่งนี้ ทําให้ที่นี่ เป็นจุดหมาย
ปลายทางที่เยี่ยมยอดสําหรับหลกีหนคีวามวุน่วาย สามารถเดนิทางมาโดยง่ายด้วยเรอื
เฟอร์รี่ อีกทั้ งยังเป็นสถานที่ยอดนิยมของคู่รัก

I เกาะซาคุชิมะ (เมืองนิชิโอะ)

เมืองโทเอ เป็นแหล่งแร่เซลิไซต์ ซึ่งใช้เป็นส่วนผสมหลักในการทําเครื่องสําอางรองพ้ื น ลองมาทําเครื่องสําอาง
แฮนด์เมดด้วยตัวเองจากวัตถุดิบพ้ื นฐานดูไหม?

J “ลองทํารองพื้ นมิเนอรัลด้วยตัวเอง”  นะโอริ (เมืองโทเอ)

ดอกซากุระที่สวยงามไม่แพ้ใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วง เป็นดอกไม้หา
ยากที่บานในฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง

B ดอกซากุระในฤดูใบไม้ร่วง โอบาระชิกิซากุระ
(เมืองโทโยตะ)

พฤศจกิายน

เดินชมหนึ่งในทุ่งดอกไม้บนไหล่เขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น ที่ซึ่งดอกไม้บานและท้องฟา้มาบรรจบกัน อีก
ทั้ ง ยังสามารถนั่งลิฟต์สกีเพ่ือชมความงามของทุ่งดอกไม้กลางอากาศได้เช่นกัน

C เทศกาลดอกชิบะซากุระ (เทศกาลดอกพิงค์มอส) 
(หมู่บ้านโทโยเนะ)

กลางพฤษภาคม ถึง ต้นมิถุนายน

พรมสีเหลืองอร่าม ดอกนาโนะฮานะ (ดอกเรพซีด) บอกให้รู้ถึงการมาเยือน
ของฤดูใบไม้ผลิในคาบสมุทรอัตสึมิ

D เทศกาลดอกนาโนะฮานะ (เมืองทาฮาระ)

มกราคม ถึง สิ้นเดือนมีนาคม

ม่านสีม่วงที่ห้อยลงมาเหนือศีรษะ และยังมีการประดับไฟช่วงกลางคืนอีกด้วย

E โอวาริ ทสึชิมะ ฟุจ ิมัตสึริ
(เทศกาลดอกวิสเทเรียที่ โอวาริ ทสึชิมะ) (เมืองทสึชิมะ)

ปลายเมษายน ถึง ต้นพฤษภาคม

การเดินทางไปยังจงัหวัดไอจิ

หน่วยงานอนุสัญญาการท่องเที่ยวแผนกอนุสัญญาการท่องเที่ยวระหว่างประเทศจังหวัดไอจิ
3-1-2 ซันโนะมะรุ นะคะคุ เมืองนาโกย่า 460-8501  โทรศัพท์: 052-954-6378  โทรสาร: 052-973-3584 2023.3

ข้อมูล
อาหารเลิศรส

คานาซาวะคานาซาวะ

ท่าอากาศยาน
นานาชาติ

คันไซ
ท่าอากาศยาน

นานาชาติ
คันไซ

ท่าอากาศยาน
นานาชาติ
นาริตะ
ท่าอากาศยาน
นานาชาติ
นาริตะ

โทยามะโทยามะ

เส้นทางอัลไพน์ คุโระเบะ
ทะเทะยะมะ
เส้นทางอัลไพน์ คุโระเบะ
ทะเทะยะมะ

กระเช้าชินโฮะตะคะกระเช้าชินโฮะตะคะ
มัตสึโมโตะมัตสึโมโตะ

นากาโนะนากาโนะ

ทาคายามะทาคายามะ

มาโกเมะและทสึมาโกะมาโกเมะและทสึมาโกะ

เกโระเกโระ
กุโจกุโจ

อิเสะ จิงกุอิเสะ จิงกุ

ชิรากาวะโกชิรากาวะโก

ภูเขาไฟฟูจิภูเขาไฟฟูจิ

สนามบินโคมัตสึสนามบินโคมัตสึ

สนามบินโทยามะสนามบินโทยามะ

ชิบะชิบะ
ท่าอากาศยานนานาชาติ
โตเกียว (ฮาเนดะ)
ท่าอากาศยานนานาชาติ
โตเกียว (ฮาเนดะ)

โตเกียวโตเกียว

จังหวัดไอจิ

สนามบินนานาชาติ
เซ็นทรัลเจแปน

สนามบินนานาชาติ
เซ็นทรัลเจแปน

อินุยามะอินุยามะ

ไอจิ

ท่าอากาศยานภูเขาไฟฟูจิ
ชิสุโอกะ
ท่าอากาศยานภูเขาไฟฟูจิ
ชิสุโอกะ

นาโกย่านาโกย่า

มิคาวะ-อันโจมิคาวะ-อันโจ

โทโยฮาชิโทโยฮาชิ

เกียวโตเกียวโต

ชินโอซาก้า 

การเดินทาง
และบริเวณใกล้เคียง

จองที่พัก
ได้ง่ายๆ

แผนการเดินทางที่สนุก
และประหยัดเวลา!

กิจกรรมน่าสนใจ
และน่าเข้าร่วม!

ระยะเวลาเดินทางโดยชินคันเซ็น

เวลาข้างต้นเป็นเวลาโดยประมาณ  |  เวลาเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามสภาพการเดินรถไฟ

50 นาที โดยรถไฟชินคันเซ็นโนโซมิ

สถานี
ชินโอซาก้า

สถานี
นาโกย่า

รถไฟชินคันเซ็น JR โทไคโด

1 ชั่วโมง 40 นาที โดยรถไฟชินคันเซ็นโนโซมิ

รถไฟชินคันเซ็น JR โทไคโด

1 ชั่วโมง 40 นาที โดยชินคันเซ็นโคดามะ
สถานี
โทโยฮาชิ

รถไฟชินคันเซ็น JR โทไคโด

1 ชั่วโมง 25 นาที โดยชินคันเซ็นฮิคาริ

รถไฟชินคันเซ็น JR โทไคโด

1 ชั่วโมง 20 นาที โดยชินคันเซ็นโคดามะ
สถานี

มิคาวะอันโจ
รถไฟชินคันเซ็น JR โทไคโด

2 ชั่วโมง 30 นาที โดยชินคันเซ็นโคดามะ

รถไฟชินคันเซ็น JR โทไคโด

สถานี
โตเกียว

สมบัติของชาติ ปราสาทอินุยามะ

เทศกาลดอกชิบะซากุระ (เทศกาลดอกพิงค์มอส) 

Ghibli Park

บ่อน้ําพุร้อนมินามิชิตะ 

โครันเค (Korankei)โอเอซิส 21 เกาะซาคุชิมะ

ภาษาไทย

ที่ซึ่งเทคโนโลยีและประเพณีนิยม

เมืองและธรรมชาติ ดํารงอยู่ร่วมกัน

TOURISM GUIDE

ไอจิ

©Studio Ghibli

https://www.aichi-now.jp/th/

https://www.aichi-now.jp/th/amazing/
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ภาพถ่ายเอื้อเฟื้อโดย พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีโตโยต้า

ภาพถ่ายเอื้อเฟื้อโดย เมืองโอคาซากิ

ภาพถ่ายเอื้อเฟื้อโดย 
สมาคมการท่องเที่ยวและการจัดประชุมโทโยฮาชิ

©2009 Nagoya Omotenashi Busho-Tai Secretariat ©aichi-ninja

ภาพถ่ายเอื้อเฟื้อโดย ฝ่ายจัดการ ปราสาทนาโกย่า

©WCS

©2018 The LEGO Group.

©Studio Ghibli

©Nagoya Convention & Visitors Bureau

อาหารเลิศรส

ขนมหวาน

สวนสนุก

ช็อปปิ้ ง

อุตสาหกรรม

เทศกาล

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

ย่านช็อปปิ้ งขนาดใหญ่แห่งนี้ กินอาณาเขตกว้างขวางใต้สถานีรถไฟนาโกย่าและย่าน
ซาคาเอะ สามารถเดินซื้ อของได้อย่างสะดวกสบายแม้ในวันที่ฝนตกหรือวันที่ร้อนจัด

30 “ช็อปปิ้ งมอลล์ที่สามารถเดินได้ในทุกสภาพอากาศ”  
ย่านการค้าใต้ดิน (เมืองนาโกย่า)

เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ ใช้สถานที่ที่ เป็นจุดกําเนิดของ โตโยต้า กรุ๊ป เก็บ
รักษาและใช้ประโยชน์จากโรงงานที่ยังหลงเหลืออยู่ ให้คุณได้ ดู ฟงั 
และสัมผัสประวัติศาสตร์ เทคโนโลยีและความน่าหลงใหลของโตโยต้า

23 พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีโตโยต้า (เมืองนาโกย่า)

นอกจากยานพาหนะจริงที่นํามาตั้ งแสดงแล้ว ยังมีเครื่องจําลอง
เสมือนจริงต่างๆ แบบจําลองทางรถไฟสามมิติ และนิทรรศการต่างๆ 
ให้ได้เรียนรู้อย่างเพลิดเพลินกับประวัติและการทํางานของรถไฟ

18 พิพิธภัณฑ์การรถไฟญี่ปุ่น 
SCMAGLEV (เมืองนาโกย่า) 

สถานที่แห่งนี้ จัดแสดงประวัติความเป็นมาของรถยนต์ โดยเน้นที่ชุด
สะสมรถยนต์ที่ ใช้จริงราว 140 คัน ที่นี่จะทําให้ท่านประทับใจกับการได้
เห็นรถยนต์ลํ้าค่าทั่วโลกจอดแสดงเรียงรายกันเป็นแถว

17 พิพิธภัณฑ์รถยนต์โตโยต้า (เมืองนากาคุเท)

อะริมัตสึ ชิโบริ เป็นเทคนิคการย้อมสีผ้าไหมและผ้าฝ้าย โดยใช้การ
ผูกมัดเป็นเชือก ซึ่งสร้างลายผ้าอันซับซ้อนจากการพับ ชิโบริชิ้ น
เล็กๆ นับเป็นของฝากที่เหมาะสมที่สุด

19 อะริมัตสึ ชิโบริ (เมืองนาโกย่า)

สถานีนาโกย่า ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงอยู่เสมอ 
โดยท่านสามารถพบห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ใหม่
ล่าสุดได้ที่บริเวณนี้

29 สถานีนาโกย่า (เมืองนาโกย่า)

Spaceship Aqua หลังคากระจกพร้อมสระนํ้าสะท้อน ซึ่งด้านล่างคือ
ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว พ้ื นที่จัดกิจกรรม และร้านค้าต่างๆ

32 โอเอซิส 21 (เมืองนาโกย่า)

เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ ประเพณี และป๊อปคัลเจอร์: ดูราวกับย่านอากิ
ฮาบาระ แต่ไม่ต้องกลัวเปียกฝน อีกทั้ งผู้คนที่อาศัยที่นี่ จะทําให้ท่านทึ่ง
กับสีสันและความหลากหลาย!

31 ย่านช็อปปิ้ งโอสึ (เมืองนาโกย่า)

เมืองนิชิโอะเป็นแหล่งกําเนิดชาเขียวชนิดผง(มัทฉะ) ชั้ นนําของประเทศ
ญี่ปุ่น นอกจากจะมีการทัวร์โรงงานแล้วยังสามารถสัมผัส
ประสบการณ์การโม่ชาเขียวด้วยโม่หินและสามารถดื่มชาเขียวชนิดผง
(มัทฉะ)ในห้องเสื่อทาทามิได้อีกด้วย

25 มัทฉะนิชิโอะ (เมืองนิชิโอะ)

ภูมิทัศน์ของเมืองที่ชวนให้นึกถึงบรรยากาศเก่าๆ เหมาะสําหรับการ
ถ่ายภาพเป็นอย่างยิ่ง ท่านสามารถเลือกซื้ อเครื่องปั้ นดินเผาโทโคนา
เมะหรือเครื่องเรือนโทโคนาเมะ และลองปั้ นเซรามิกด้วยตัวเองได้ที่นี่

24 เส้นทางเครื่องปั้ นดินเผา (เมืองโทโคนาเมะ) 

เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยล่าสุด ฯลฯ ของโตโยต้า
ที่จัดอยู่ภายในตัวอาคารนิทรรศการสํานักงานใหญ่ของโตโยต้า มีการ
ให้คําแนะนําประสบการณ์การเรียนรู้ที่จับต้องได้ ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์สิ่งต่างๆผ่านภาพเคลื่อนไหวและการจัดแสดงผลงานต่างๆ 

22 พิพิธภัณฑ์โตโยต้าไคคัง (เมืองโทโยตะ)

โรงกลั่นมิโซะที่ยังคงรักษาขนบธรรมเนยีมประเพณพ้ืี นบ้านของฮัท
โจ มิโสะนั้ นปัจจุบันมีโรงกลั่นมิโซะอยู่ถึงสองแห่ง หลังจากเยี่ยมชม
ประวัติความเป็นมาของโรงกลั่นมิโซะอันเก่าแก่นี้ แล้วมาลองชิม
อาหารที่ทําจากมิโซะแสนอร่อยกันเถอะ

21 ฮัตโจมิโซะ (เมืองโอคาซากิ)

ผู้เข้าชมสามารถสร้างสรรค์ฝีมือระบายสี “มาเนกิเนโกะ” หรือแมว
กวักได้ที่พิพิธภัณฑ์แมวกวักที่ ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นแห่งนี้ มาสร้าง 
“แมวกวักนําโชค” ของตัวเองกันเถอะ

20 “แหล่งสะสมตุ๊กตาแมวกวักนําโชค”
พิพิธภัณฑ์มาเนกิเนโกะ (เมืองเซโตะ)

จัดแสดงเครื่องบินของจริงมากมาย ตั้ งแต่ YS-11 ซึ่งเป็นเครื่องบินโดยสารลําแรกของญี่ปุ่น อีกทั้ งยังสามารถลองเป็นนักบินหรือ
ช่าง หรือลงมือทํากิจกรรมที่ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ Science Lab

16 พิพิธภัณฑ์การบินไอจ ิ(เมืองโทโยยามะ)

15 เทะสุตสึ ฮะนะบิ 
(เมืองโทโยฮาชิและพื้ นที่ ใกล้เคียง)

แท่งไฟขนาดใหญ่จะพุ่งขึ้นมาจากดอกไม้ไฟ Tezutsu 
hanabi ที่ทําขึ้นโดยการบรรจุดินปืนลงไปในกระบอกไม้ไผ่
และเกิดประกายไฟและระเบิดในท้ายที่สุด ให้ความตื่นเต้น
และทิวทัศน์ที่น่าตื่นตาตื่นใจ

เมษายน ถึง พฤศจกิายน

14 เวิลด์ คอสเพลย์ ซัมมิต 
(เมืองนาโกย่า)

ผู้หลงรักคอสเพลย์จากทั่วโลกจะรวมตัวกันในนาโกย่า! นี่
เป็นหนึ่งในเทศกาลคอสเพลย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกที่จัดขึ้น
ที่ญี่ปุ่น ประเทศศูนย์กลางแห่งป๊อปคัลเจอร์

ปลายกรกฎาคม ถึง ต้นสิงหาคม

9 เทศกาลอินุยามะ 
(เมืองอินุยามะ)

เสาร์และอาทิตย์แรกของเดือนเมษายน

10 เทศกาลคะเมะสะคิ 
ชิโอะฮิ (เมืองฮันดะ)

3-4 พฤษภาคม

11 เทศกาลสึนาริ 
(เมืองคะนิเอะ)

เสาร์แรกในเดือนสิงหาคม และวันถัดไป

13 เทศกาลโอวาริ ทสึชิมะ 
เท็นโน (เมืองทสึชิมะ)

เสาร์ที่สี่ของเดือนกรกฎาคม และวันถัดไป

12 เทศกาลชิริว (เมืองชิริว)
2-3 พฤษภาคม 
(การแสดงบุงระคุและตุ๊กตาคะระคุริ ปีเว้นปี)

ซุปโอเด้งที่ทําจากมิโซะถั่วเหลือง เป็นหนึ่งในอาหารท้องถิ่นของ
จังหวัดไอจิ * มิโซะถั่วเหลืองคือ มิโซะที่ทําจากถั่วเหลืองและเกลือ

36 “มิโซะโอเด้ง” โอเด้งน�าซุปมิโซะ

วิธีทาน “อุนะด้ง” หรือข้าวหน้าปลาไหลในแบบฉบับของไอจิคือ ส่วนแรกทานธรรมดา
ไม่ต้องปรุงอะไรเพ่ิม ส่วนที่สองใส่เครื่องปรุงรส และส่วนที่สามรินนํ้าชาในข้าวและ
ปลาไหลที่เหลือ รับประทานเป็นข้าวราดนํ้าชา “โอชะสึเคะ”

33 “อร่อยด้วย 3 วิธีในจานเดียว” ฮิตสึมาบุชิ

ทานง่าย อร่อย และราคาถูก ปีกไก่เผ็ดร้อนนี้ เป็นอาหารสไตล์นาโกย่าที่ ไม่ต้องสงสัย
เลยว่าหากได้ทานแล้วจะหยุดไม่ได้เลยทีเดียว

34 “ปีกไก่ทอดรสเผ็ดร้อน”  เทบาซากิ คาราอาเกะ

ข้าวปั้ นขนาดพอดคีําเหล่านี ้เน้นให้เหน็ถงึความ
เข้ากันอย่างลงตัว ของข้าวกับกุ้ง

35

ซุปรสชาติเข้มและรสสัมผัสข้นด้วยมิโซะถั่วเหลือง เข้ากันได้อย่าง
ลงตัวกับเส้นอุด้งหนึบหนับ

37 มิโซะนิโคมิอุด้ง

เส้นคิชิเมนที่บางและแบน แสนอร่อย

38 คิชิเมน

ขนมปังแผ่นหนาทาด้วยถั่วแดงกวนพูนๆ

39 โอกุระโทสต์

เผ็ดและอร่อย! “ไต้หวัน” ราเมนจากนาโกย่า ที่หารับประทานไม่ได้ในไต้หวัน

40 ไต้หวันราเมน

เกาะฮิมะคาจิมะ เกาะชิโนจิมะ และเกาะซาคุชิมะ ซึ่งตั้ งอยู่นอกฝ่ัง 
คาบสมุทรชิตะ เป็นหนึ่งในแหล่งจับปลาปักเป้าชั้ นนําของญี่ปุ่น

41 ปลาปักเป้า “บอลลูน ฟิช” ฟุกุ

ขนมหวานของจังหวัดไอจิ มีรสสัมผัสที่ยอดเยี่ยมและรสชาติเข้มข้น เหมาะที่จะเป็นของฝากเป็นอย่างยิ่ง

42 โอนิมันจู 43 อุอิโระ 44 ขนมหวานจากมัทฉะ

“เทศกาลงานแห่ยามะ โฮโกะ ยาไต” เป็นเทศกาลพ้ืน
บ้านที่ญี่ปุ่นภาคภูมิใจ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโก
* ยามะและโฮโกะ คือประเภทของรถแห่ที่ถูกใช้ใน
เทศกาลญี่ปุ่น ส่วนเทศกาลรถแห่ยาไต คือเทศกาลใน
ญี่ปุ่นประเภทหนึ่ง

“ข้าวปั้ นไส้เทมปุระขนาดเ
ล็กน่ารัก” เทนมุสึบิ 

ศาลเจ้าเก่าแก่แห่งนี้ ตั้ งอยู่
ท่ามกลางป่าที่ เต็มไปด้วย
ตํานาน ภายในเก็บรักษาดาบคุ
ซานางิ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาม
เครื่องราชกกุธภัณฑ์ประจํา
จักรพรรดิญี่ปุ่น

8 ศาลเจา้อัตสึตะ
จงิกุ
(เมืองนาโกย่า)

วรีบรุษุผู้รว่มชาตญิี่ปุน่และเหล่านนิจาในตํานาน กําลังประชาสัมพันธส์ถานที่ทอ่งเที่ยว
ในนาโกย่า โดยเฉพาะที่อยู่ในพ้ื นที่นาโกย่า

6 นาโกย่า 
โอโมเทะนาชิ บุโชไต®

7 ฮัตโตริ ฮันโซ 
และเหล่านินจา®

มีการแสดงสถาปัตยกรรม Studio Ghibli ที่อยู่ในสวน Expo 2005 Aichi 
Commemorative Park.

4 Ghibli Park (เมืองนากาคุเท)

พระราชวังฮอนมารุ (The Hommaru Palace) ในปราสาทนาโกย่าสร้างเสร็จในปี 
1615 และถูกใช้เป็นที่ว่าการและที่อยู่อาศัยของขุนนางศักดินาคนแรกแห่งโอวาริ หลัง
จากที่รอคอยมานานในปี 2009 ก็ได้มีการเริ่มบูรณะพระราชวังขึ้ น และเปิดให้
สาธารณะเข้าชมในเดือนมิถุนายน 2018

1 ปราสาทนาโกย่า พระราชวังฮมมารุ โกเท็น (เมืองนาโกย่า)

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่จัดแสดง
สถาปตัยกรรมโครงสร้างทาง
ประวัติศาสตร์ในยุคเมจิ (1868-1912) 
สามารถเพลิดเพลินกับธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณ์และรถจักรไอนํ้า ฯลฯ

5 พิพิธภัณฑ์เมจมิุระ
(เมืองอินุยามะ)

ปราสาทอันเป็นสมบัติของชาติแห่งนี้ สามารถมองเห็น
ทิวทัศน์อันสวยงามของภูเขาและแม่นํ้าได้จากมุมสูง

2 สมบัติของชาติ ปราสาทอินุยามะ 
(เมืองอินุยามะ) 

เป็นวัดที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุที่รัชกาลที่ 
๕ พระะราชทานให้ญี่ปุ่น [นิตไท] หมายถึงประเทศญี่ปุ่น
กับประเทศไทย

3 “สัญลักษณ์แห่งมิตรภาพ”
วัดนิตไทจ ิ(เมืองนาโกย่า)

รีสอร์ทแห่งนี้ รวมสวนสนุก ช็อปปิ้ งมอลล์ และ
ภัตตาคาร เข้าไว้ด้วยกัน อีกทั้ ง ยังมีพนักงานที่
จุดเชื่อมต่อระหว่างโรงแรมกับสวนสนุกเป็นหุ่น
ยนต์ไดโนเสาร์อีกด้วย!

28 ลากูน่า เท็น บอร์ช 
(เมืองกามะโกริ)

บ้านของสัตว์นํ้ายอดนิยมจํานวนมาก รวมถึงวาฬ
เบลูกาและวาฬเพชรฆาต การแสดงของปลาโลมา
ในสระขนาดใหญ่สุดในญี่ปุ่น เป็นสิ่งที่พลาดไม่ได้!

26 พิพิธภัณฑ์สัตว์น�าท่าเรือนาโกย่า
(เมืองนาโกย่า) 

สามารถอิ่มเอมไปกับโลกของเลโก้แลนด์® 
(LEGO®) สวนสนกุสําหรับครอบครัวที่ ได้รับความ
นิยมมากที่สุดในโลก

27 เลโก้แลนด์® ญี่ปุ่น 
(เมืองนาโกย่า)




