
รอช้้าทำำาไม ไปค้้นหาเสน่ห์
 บริเวณรอบโตเกีียวกีัน

เดิินเล่่นในเมืืองเก่่า ย้้อนเวล่าท่ี่�คาวาโก่เอะ

สััมืผััสัธรรมืชาติิ แล่ะประวัติิศาสัติร์แห่่งท่ี่�ชิชิบุุ

ดืิ�มืดิำ�าบุรรย้าก่าศแบุบุต่ิางแดินท่ี่�ฮัันโน

โที่โคโระซาวะกั่บุเสัน่ห์่ไร้ขีีดิจำำากั่ดิ

เต็ิมืไปด้ิวย้ธ่มืปาร์ค จุำดิเท่ี่�ย้วแนะนำาสัำาห่รับุครอบุครัว

เข้ีาส่่ัโล่ก่แห่่ง “ชาซาย้ามืะ” ห่น่�งในสัามืชาชื�อดัิงขีองญ่ี่�ปุ�น

จุำดิถ่่าย้ร่ปย้อดินิย้มื สัามืารถ่ชมืวิวได้ิติล่อดิส่ั�ฤด่ิ

ติระเวนชิมืเมืน่เด็ิดิติล่อดิเส้ันที่างรถ่ไฟ SEIBU 

สถานที่่�ถ่ายที่ำา: สวนจิิกุุริิน

! 

ภาษาไทย



 ติั�วพิิเศษรถ่ไฟสัาย้ SEIBU              https://wattention.com/seibu-railway-th/ticket/

เพีียงมีีตั๋๋ �วพิีเศษของรถไฟสาย SEIBU อยา่ง SEIBU 1Day Pass อย่ใ่นมืีอ 
ก็็สามีารถน๋ �งรถไฟสาย SEIBU ได้แ้บบไม่ีอ๋�น แวะเทีี่�ยวตั๋ามีเสน้ที่างรถไฟได้อ้ยา่งเตั๋ม็ีอิ�มี 

แถมียง๋เชืื่�อมีก็บ๋สถานทีี่�ที่อ่งเทีี่�ยวสำาคัญ๋อยา่งคัาวาโก็เอะและชิื่ชิื่บุ 
ให้ไ้ด้ชื้ื่�นชื่มีเสน่ห้แ์ห้่งวฒ๋นธรรมีสมีย๋เอโด้ะได้อ้ยา่งเตั๋ม็ีอิ�มีด้ว้ย 

เรยีก็ได้ว่้าเป็็นคั่่ห่้ทีี่�เห้มีาะทีี่�สุด้สำาห้รบ๋นก๋็ที่อ่งเทีี่�ยว

※นอกจากน้� ยังัม้ีตั๋ั �ว SEIBU 2Day Pass และ SEIBU 2Day Pass + 
Nagatoro 
※สำำาหรับัผู้้ �ท้ี่�ตั๋ �องการันั�งรัถไฟด่่วนพิิเศษ จำาเป็็นตั๋�องซ้ื้� อตั๋ั �วด่่วนพิิเศษ
แยักต่ั๋างหาก
※รัะยัะเวลาการัใช้�ตั๋ั �วและเสำ�นที่าง: วนัท้ี่�กำาหนด่ใช้�เท่ี่านั�น
สำามีารัถใช้�ได่�กบัรัถไฟสำายั SEIBU ทุี่กสำายั / รัถไฟสำายั SEIBU  
ทุี่กสำายั + รัถไฟสำายั Chichibu (รัะหวา่งสำถาน้ Nogami - 
Mitsumineguchi) ยักเว �นรัถไฟสำายั Tamagawa

※รัะยัะเวลาการัใช้�ตั๋ั �วและเสำ�นที่าง: วนัท้ี่�กำาหนด่ใช้�เท่ี่านั�น
ป็รัะกอบด่�วยัตั๋ั �วเข้ �าป็ารัค์, ตั๋ั �วรัถบสัำไป็-กลบัจากสำถาน้ Hannō / 
Higashi-Hannō ถึง metsä, และตั๋ั �ว SEIBU 1Day Pass (นั�งรัถไฟสำายั 
SEIBU ได่�ทุี่กสำายัแบบไมีอ่ั�น ยักเว �นสำายั Tamagawa) 
※ส่ำวนหนึ�งข้องเคร้ั�องเล่นในป็ารัค์ตั๋�องจา่ยัแยักต่ั๋างหาก

※รัะยัะเวลาการัใช้�ตั๋ั �วและเสำ�นที่าง: วนัท้ี่�กำาหนด่ใช้�เท่ี่านั�น  
สำามีารัถใช้�เพ้ิ�อไป็-กลบัจากสำถาน้ Seibu-Shinjuku, Takadanobaba 
หร้ัอ Ikebukuro ถึงสำถาน้ Hon-Kawagoe 1 ครัั�งเท่ี่านั�น

ซื�อไดิ้ที่่�ไห่น

●  สถานี Ikebukuro เคาน์เตั๋อรั์
      จำาหน่ายัตั๋ั �ว limited-express ช้ั�น 1 
      เวลาที่ำาการั: 7:00-20:00 น.

SEIBU
1DAY PASS
1,000 เย้น

SEIBU 
1DAY PASS + Nagatoro

1,500 เย้น

MOOMINVALLEY PARK 
Ticket & Travel Pass 

3,700 เย้น

SEIBU KAWAGOE PASS 
700 เย้น

●  สถานี Seibu-Shinjuku
     เคาน์เตั๋อรัจ์ำาหน่ายัตั๋ั �ว 
     limited-express 
     เวลาที่ำาการั: 7:00-20:00 น.

●  สถานี Ikebukuro
     เคาน์เตั๋อรัจ์ำาหน่ายัตั๋ั �ว ช้ั�น B1 
     เวลาที่ำาการั: 7:00-20:00 น.

ก่ารซื�อติั�วโดิย้สัาร ราคัาและป็ระเภที่ตั๋๋ �วโด้ยสาร

●  SEIBU Tourist Information Center Ikebukuro   
      เวลาที่ำาการั: 8:00-18:00 น.  เวลาจำาหน่ายัตั๋ั �ว: 8:00-15:00 น. วนัหยุัด่: ไมีม้่ี
      รัายัละเอ้ยัด่การัให�บริัการั: ให�ข้ �อมีล้การัท่ี่องเท้ี่�ยัวตั๋ามีรัถไฟสำายั Seibu และบริัเวณใกล�เค้ยังอิเคบุคุโรัะ / จำาหน่ายัตั๋ั �วพิิเศษสำำาหรับัช้าวต่ั๋างช้าติั๋
      ภาษาท้ี่�ให�บริัการั: จน้และองักฤษ (ทุี่กวนั), เกาหล้ (เป็็นบางช้ว่งเวลา)     
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สัามืารถ่ซื�อได้ิบุนเว็บุไซต์ิ        ▶

รัถไฟสำายั Seibu ได่�จดั่ที่ำาแผู้นภาพิแนะนำาตั๋ั �วเป็็นภาษาไที่ยั องักฤษ 
และจน้ช้ว่ยัให�นักท่ี่องเท้ี่�ยัวซ้ื้� อตั๋ั �วแต่ั๋ละป็รัะเภที่ได่�สำะด่วกยัิ�งขึ้� น โด่ยั
ในแผู้นภาพิจะบอกรัายัละเอ้ยัด่เก้�ยัวกบัรัะยัะเวลาการัใช้�งาน วธ้ิีใช้� 
และรัาคาข้องตั๋ั �วไว �เร้ัยับรั�อยั แมี�ไมีเ่ข้ �าใจภาษาญ้ี่�ปุ่็นก็หมีด่หว่ง 
เพิรัาะรัะบบใหมีน้่� เป็็นวธ้ิีเริั�มีตั๋�นการัเดิ่นที่างท้ี่�งา่ยัด่ายัท้ี่�สุำด่แล�ว!

ซ้ื้� อ “Skyliner Value Ticket” ได่�ท้ี่� SEIBU Tourist 
Information Center Ikebukuro ในวนัเด้่ยัวกบัท้ี่�จะเดิ่น
ที่างจากใจกลางกรุังโตั๋เก้ยัวไป็ยังัสำนามีบินนาริัตั๋ะ 
สำามีารัถเดิ่นที่างไป็สำนามีบินนาริัตั๋ะจากสำถาน้ Keisei 
Ueno หร้ัอจากสำถาน้ Nippori สำำาหรับักรัณ้หลงัใช้�เวลา
รัวด่เร็ัว 36 นาท้ี่ ได่�ในรัาคาคุ �มีคา่

รัาคา: ผู้้ �ใหญ่ี่ 2,250 เยัน (ส่ำวนลด่ 270 เยันจาก
รัาคาป็กติั๋), เด็่ก 1,120 เยัน (ส่ำวนลด่ 150 เยันจาก
รัาคาป็กติั๋)
อายุัการัใช้�งาน: ใช้�ได่�เฉพิาะวนัท้ี่�ซ้ื้� อตั๋ั �วเท่ี่านั�น
วธ้ิีการัใช้�: เม้ี�อซ้ื้� อคป้็องแล�ว ให�นำาไป็แลกตั๋ั �ว Skyliner 
ไป็สำนามีบินนาริัตั๋ะได่�ท้ี่�เคานที่เ์ตั๋อรั ์ Skyliner สำถาน้ 
Keisei-Ueno หร้ัอท้ี่�จุด่ข้ายัตั๋ั �วสำถาน้ JR Nippori

“Keisei Skyliner Value Ticket”
พิร้อมืจำำาห่น่าย้แล้่ว

● สถานี Ikebukuro
    ที่างออก East ช้ั�น 1   

● SEIBU Tourist Information Center Shinjuku       เวลาที่ำาการั: 8:00-14:00 น.  วนัหยุัด่: ไมีม้่ี
รัายัละเอ้ยัด่การัให�บริัการั: ให�ข้ �อมีล้การัท่ี่องเท้ี่�ยัวตั๋ามีรัถไฟสำายั Seibu และบริัเวณใกล�เค้ยังชิ้นจกุ้ / ให�ข้ �อมีล้เก้�ยัวกบัตั๋ั �วพิิเศษสำำาหรับัช้าวต่ั๋างช้าติั๋
ภาษาท้ี่�ให�บริัการั: ภาษาองักฤษ (ทุี่กวนั) ภาษาจน้และภาษาเกาหล้ (เป็็นบางช้ว่งเวลา)      

น่ั่�งรถไฟสาย Seibu ท่่องเท่่�ยวให้้ท่่�วด้้วย
“ต่ั๋�วน่ั่�งรถไฟได้้ไม่่อ่�นั่”

สัะดิวก่ไปก่ับุแผันภาพิแนะนำาติั�ว



ที่างรัถไฟสำายั SEIBU ตั๋�องข้อความีร่ัวมีม้ีอจากผู้้�โด่ยัสำารั 
ทุี่กท่ี่านให�ป็ฏิิบติัั๋ตั๋ามีมีาตั๋รัการัป็� องกนัการัรัะบาด่ข้องไวรัสัำ 
COVID-19 ด่�วยัการัสำวมีหน�ากากอนามียััตั๋ลอด่การัเดิ่นที่าง 
งด่เว �นการัพิด้่คุยั และล�างม้ีอ ฆ่า่เช้้� อโรัคเม้ี�อถึงจุด่หมีายัอยัา่ง
เครั่งครัดั่ จะได่�ไป็เท้ี่�ยัวกนัอยัา่งป็ลอด่ภยััและอุ่นใจ

สำถาป็นิกผู้้ �ม้ีช้้�อเส้ำยัง Kengo Kuma ได่�ออกแบบ
สำถาปั็ตั๋ยักรัรัมีภายัในข้อง “รั�านอาหารัเคล้�อนท้ี่� - 52 ท้ี่�นั�ง
แหง่ความีสุำข้” ซึื้�งวิ�งรัะหวา่งสำถาน้ Ikebukuro และสำถาน้ 
Seibu-Chichibu, สำถาน้ Seibu-Shinjuku และสำถาน้ Seibu-
Chichibu รัวมีถึงรัะหวา่งสำถาน้ Seibu-Shinjuku และสำถาน้ 
Hon-Kawagoe ข้อเชิ้ญี่มีาสำมัีผู้สัำความีสุำข้ล�นข้ณะนั�งรัถไฟ
หรัห้รัา รับัป็รัะที่านอาหารัเลิศรัสำท้ี่�ใช้�วตัั๋ถุดิ่บตั๋ามีฤด่ก้าล 
พิรั�อมีรับัช้มีที่ศัน้ยัภาพิอนังด่งามีกนัได่�เลยั

รัาคา: คอรัส์ำบรันัช้ ์10,000 เยัน, คอรัส์ำดิ่นเนอรั ์15,000 เยัน ※รัวมีคา่รัถไฟและคอรัส์ำอาหารั (รัวมีภาษ้) ตั๋ารัางการัเปิ็ด่ให�บริัการั: เป็็นรัถไฟช้ั �วครัาว ม้ีกำาหนด่ให�
บริัการัเป็็นเวลา 100 วนัต่ั๋อป้็ในวนัหยุัด่นักข้ตัั๋ฤกษ์และสุำด่สำปั็ด่าหเ์ป็็นหลกั
วธ้ิีการัจอง: อ่านรัายัละเอ้ยัด่เพิิ�มีเติั๋มีในเว็บไซื้ตั๋ ์    https://www.seiburailway.jp/railways/seibu52-shifuku/en/  ※ข้�อมีล้ล่าสุำด่เด้่อนธีนัวาคมี 2020

02

เช้้�อมีติั๋ด่กบั “สำถาน้ Ikebukuro” ม้ีเคร้ั�องสำำาอางครับครันัรัะด่บัท็ี่อป็คลาสำ
ในภาคคนัโตั๋ สำามีารัถเพิลิด่เพิลินกบัสำวนลอยัฟ� าอนัเป็็นสำญัี่ลกัษณข์้อง
ห�างอยัา่ง "สำวนด่อกบวั" และธีรัรัมีช้าติั๋ในแต่ั๋ละฤด่ก้าล

เวลาที่ำาการัข้อง Main Building และ Annex: 10:00 – 21:00 น. (วนัจนัที่รั ์– เสำารั)์ 10:00 – 20:00 น. 
(วนัอาทิี่ตั๋ยัแ์ละวนัหยุัด่นักข้ตัั๋ฤกษ์) เวลาที่ำาการัข้องรั�านอาจจะแตั๋กต่ั๋างกนั
เวลาที่ำาการัสำวนลอยัฟ� า, รั �านอาหารั&บารั,์ Food Court: 10:00 – 22:00 น. (เด้่อนพิ.ค., มิี.ยั., ก.ยั.) 
10:00 – 22:30 น. (เด้่อนก.ค. – สำ.ค.) 10:00 – 20:00 น. (เด้่อนตั๋.ค. – เมี.ยั.)

นั�งรถ่ไฟดิ่วนพิิเศษ “Laview” แล่ะ “Red Arrow” แค่ไดิ้นั�งก่็สันุก่แล่้ว
รัถไฟด่่วนพิิเศษ Laview และ Red Arrow ข้องรัถไฟสำายั SEIBU 
นอกจากจะให�เรัาได่�เดิ่นที่างอยั่างสำะด่วกสำบายัและรัวด่เร็ัว
ที่นัใจแล�ว รัะยัะเวลารัะหวา่งนั�งบนรัถไฟยังักลายัเป็็นอ้กหนึ�ง
ความีสำนุกข้องการัเดิ่นที่างด่�วยั รัถไฟด่่วนพิิเศษข้บวนใหมี ่
“Laview” ได่�สำถาป็นิกช้้�อด่งั เซื้จิมีะ คาซื้โ้ยัะ มีาช้ว่ยัด่แ้ลการั
ออกแบบ ตั๋วัรัถไฟท้ี่�ติั๋ด่ด่�วยักรัะจกบานใหญ่ี่ได่�อารัมีณแ์ป็ลก
ใหมี ่ และด่�านในก็ยังัม้ีท้ี่�นั�งกว �างข้วางนั�งสำบายัด่�วยั แถมียังัม้ีท้ี่�
ช้ารัจ์แบตั๋เตั๋อร้ั�และ Wi-Fi ให�บริัการัทุี่กข้บวนรัถ สำะด่วกสุำด่ๆ 
มีากไป็กวา่นั�นด้่ไซื้น์สุำด่ลำ�าข้องรัถไฟ Laview ยังัที่ำาให�คว �า
ตั๋ำาแหน่งรัถไฟท้ี่�ด้่ท้ี่�สุำด่ในญ้ี่�ปุ่็นมีาได่�จากรัางวลั Blue Ribbon 
และรัางวลัการัออกแบบจาก iF Design Award 2020 ด่�วยั
※ ตั๋�องซ้ื้� อตั๋ั �วด่่วนพิิเศษแยักต่ั๋างหากเม้ี�อใช้�บริัการั

Laview Laview Red Arrow

ร้านอาห่ารเคล่ื�อนที่่�
52 ที่่�นั�งแห่่งความืสัุขี

Seibu Department Store 
สัาขีา Ikebukuro

ฟังที่างน่�! 
เที่่�ย้วอย้่างมืั�นใจำ
แล่ะปล่อดิภัย้



◆ Kurano-machi (ย่า่นโกดัังเก่า)
คุรัะ โนะ มีาจ ิเป็็นยัา่นท้ี่�ม้ีอาคารัคลงัสิำนค�าตั๋ั�งอยั้เ่ร้ัยังรัายัอาคารั 
ลกัษณะน้� ม้ีช้้�อเร้ัยักวา่ “คุรัะ” ในปั็จจุบนัคุรัะถก้ด่ดั่แป็ลงเป็็นรั�าน
อาหารัและรั�านข้ายัข้องฝาก ดึ่งด่ด้่ให�นักท่ี่องเท้ี่�ยัวเข้ �ามีาเยั้�ยัมีช้มี
บรัรัยัากาศสำมียััเอโด่ะ หนึ�งในนั�นค้อหอรัะฆ่งั “โที่คิ โนะ คาเนะ” 
ท้ี่�ด่โ้ด่ด่เด่่นกวา่ใครัเพ้ิ�อน ถ้อเป็็นเอกลกัษณข์้องคาวาโกเอะ
นั�นเอง รัะฆ่งัจะด่งับอกเวลาวนัละ 4 ครัั�ง เส้ำยังข้องรัะฆ่งัจะก�อง
กงัวานไป็ที่ั �วคาวาโกเอะ ยัิ�งได่�บรัรัยัากาศความีข้ลงัข้องคุรัะมีาก
ยัิ�งขึ้� น

การัเดิ่นที่าง: เดิ่น 12 นาท้ี่จากสำถาน้ Hon-Kawagoe (รัถไฟ
สำายั Shinjuku) หร้ัอนั�งรัถบสัำ CO-EDO Loop ลงท้ี่�ป็� ายั 
Kurano-machi แล�วเดิ่นต่ั๋ออ้ก 3 นาท้ี่

Katsuobushi Nakaichi Honten

รั�านนากาอิจิฮอนเท็ี่นเริั�มีกิจการัมีาตั๋ั�งแต่ั๋ป็ลายั
สำมียััเอโด่ะ และอด้่ตั๋เคยัเป็็นรั�านข้ายัป็ลามีากอ่น 
ปั็จจุบนักลายัเป็็นรั�านข้ายัป็ลาโอแห�ง และข้อง
แห�งต่ั๋างๆ โด่ยัเฉพิาะ และยังัม้ีโอนิกิริัยัา่งให�ได่�
ลองชิ้มีป็ลาโอแห�งหร้ัอป็ลาอิวาชิ้แห�งด่�วยั เป็็น
เมีน้ยัอด่นิยัมีท้ี่�ตั๋�องต่ั๋อแถวเลยัท้ี่เด้่ยัว

◆ Koedo Kurari
เหล�าสำาเกท้ี่�ม้ีป็รัะวติัั๋ศาสำตั๋รัก์วา่ 120 ป้็ ได่�ถก้ชุ้บช้้วติั๋ขึ้� น
ท้ี่�น้�  “Koedo Kurari” ด่�านในแบ่งออกเป็็นหลายัอาคารัคลงั
สิำนค�าม้ีตั๋ั�งแต่ั๋ท้ี่�ถก้สำรั�างขึ้� นในสำมียััเมีจิ ไที่โช้ และโช้วะ ม้ีที่ั�ง
รั �านข้ายัข้องฝาก รั�านอาหารั และบริัการัให�ชิ้มีสำาเก ถ�า
อยัากสำัมีผู้ัสำความีเป็็นคาวาโกเอะแบบเต็ั๋มีๆตั๋�องห�ามี
พิลาด่ท้ี่�น้�เลยั

การัเดิ่นที่าง: เดิ่น 3 นาท้ี่จากสำถาน้ Hon-Kawagoe  
(รัถไฟสำายั Shinjuku)

◆ ปราสาทฮอนมารุ โกะเทน 
ในปราสาทคาวาโกเอะ 
ในสำมียััเอโด่ะป็รัาสำาที่ฮอนมีารุั โกะเที่นใน
ป็รัาสำาที่คาวาโกเอะนั�นเคยัเป็็นท้ี่�พิกัแรัมี
ข้องเหล่าโช้กุนมีากอ่น เจ �าป็รัาสำาที่ได่�สำรั�าง
ป็รัาสำาที่ในบริัเวณนิโนะมีารุัมีาหลายัช้ั �ว
อายุัคน แต่ั๋เกิด่เหตุั๋เพิลิงไหมี�ในป้็ 1848 
จงึบร้ัณะป็รัาสำาที่ฮอนมีารุัขึ้� นมีาใหมี ่ เม้ี�อ
เข้ �าสำ้่สำมีัยัเมีจิตั๋ัวอาคารัก็ถ้กร้ั� อถอนอยั้่
หลายัครัั�ง จนในปั็จจุบนัเหล้อเพ้ิยังที่างเข้�า 
ห�องโถง และห�องพิกัคนรับัใช้�ให�ได่�ช้มี

ม้ีคา่เข้ �าช้มี
การัเดิ่นที่าง: เดิ่น 23 นาท้ี่จากสำถาน้ Hon-Kawagoe (รัถไฟสำายั Shinjuku) หร้ัอนั�งรัถบสัำ 
CO-EDO Loop 10 นาท้ี่ ลงท้ี่�ป็� ายั City Museum / City Art Museum

◆ วดััคิตะอิน
วันคิตั๋ะอินถ้กสำรั�างขึ้� นเม้ี�อป็รัะมีาณ 
1,200 ป้็กอ่น และม้ีป็รัะวติัั๋ศาสำตั๋รัม์ีา
ยัาวนาน ภายัในวดั่ม้ีรัป้็ปั็� นหินข้อง
พิรัะอรัหนัตั๋ถึ์ง 538 รัป้็ ม้ีรัป้็ปั็� นตั๋ามี
นักษัตั๋รัอยั้ ่ 12 รัป้็ ลองหารัป้็ปั็� นตั๋ามี
นักษัตั๋รัข้องตั๋นเอง วา่กนัวา่ถ�าข้อพิรั
พิรั�อมีลบ้ท้ี่�ศ้รัษะ พิรัท้ี่�ข้อจะกลายัเป็็น
จริัง 

ม้ีคา่เข้ �าช้มี
การัเดิ่นที่าง: เดิ่น 15 นาท้ี่จากสำถาน้ Hon-Kawagoe (รัถไฟสำายั Shinjuku) หร้ัอนั�งรัถบสัำ 
CO-EDO Loop ลงท้ี่�ป็� ายั Kita-in

◆ ตรอกรา้นขนม Kashiya Yokocho
“Kashiya Yokocho” หร้ัอถนนแหง่ข้นมีหวาน ท้ี่�น้�ม้ีรั �านข้นมี
กวา่ 20 รั�านท้ี่�รัวบรัวมีที่ั�งข้นมีโบรัาณท้ี่�เห็นแล�วช้วนให�นึกถึง
สำมียััเด็่ก รัวมีถึงข้นมีท้ี่�ที่ำาจากมีนัหวานในคาวาโกเอะ 

การัเดิ่นที่าง: นั�งรัถบสัำ CO-EDO Loop ลงท้ี่�ป็� ายั Kashiya 
Yokocho แล�วเดิ่นต่ั๋ออ้ก 1 นาท้ี่

Kasho Umon
(สาขาToki no Kane)

รั�านคะโช้อุมีงเป็็นรั�านข้นมี
ญ้ี่�ปุ่็นที่�องถิ�นในคาวาโกเอะ 
ภายั ในรั�านวา งข้ายัข้นมี
มีากมีายัท้ี่�ที่ำามีาจากมีนัหวาน 
หนึ�งในนั�นค้อ “อิโมีะโคอิ” ท้ี่�
เป็็นข้นมียัอด่นิยัมีอนัด่บั 1 
และยังัม้ีซื้อฟตั๋ค์ร้ัมีรัสำมีนัมี่วง
ท้ี่�ฮิตั๋มีากเช้น่เด้่ยัวกนั

เดิ้นั่เล่่นั่ในั่เมื่องเก่่า
ย้อนั่เวล่าท่่�คาวาโก่เอะ
คัาวาโก็เอะถ่ก็เรยีก็ว่า “Little Edo” เพีราะทีี่�นี�มีีบา้นเรอืนสมีย๋เอโด้ะและ
เมีจิหิ้ลงเห้ลืออย่ม่ีาก็มีาย เห้มืีอนก็บ๋ได้ย้อ้นเวลามีาเดิ้นเลน่ในเมืีองเก่็า 
บรรยาก็าศของทีี่�นี�สม๋ีผัส๋ได้ถึ้งก็ารผัสมีผัสานของวฒ๋นธรรมีด้๋�งเดิ้มีและ
คัวามีสมีย๋ให้ม่ี ใชื่เ้วลาห้นึ�งวน๋สบายๆ ทีี่�คัาวาโก็เอะและเดิ้นตั๋ามีรอย
ป็ระวต๋ั๋ศิาสตั๋รก์็น๋

ที่่�นี่่�ม่ีขนี่มีโ
บราณ

อยู่่�เต็ม็ีไปห
มีด!
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◆ ความงดังามของธรรมชาติในชชิบุิุ
ความีแตั๋กต่ั๋างรัะหวา่ง 4 ฤด่ก้าลในชิ้ชิ้บุสำามีารัถเห็นได่�อยัา่งช้ดั่เจน ฤด่ใ้บไมี�ผู้ลิตั๋�นชิ้บะ
ซื้ากุรัะจะเบ่งบานไป็ที่ั �วบริัเวณ ฤด่ร้ั �อนจะได่�เห็นทิี่วที่ศัน์ข้องทุ่ี่งด่อกโซื้บะ ฤด่ใ้บไมี�รั่วง
ตั๋�นไมี�ที่ั�งหลายัจะถก้ยั �อมีเป็็นส้ำสำ�มีแด่งเหม้ีอนภาพิวาด่ และเม้ี�อเข้ �าสำ้่ฤด่ห้นาวจะได่�เห็นววิ
เสำานำ�าแข็้งอนัสำวยังามีท้ี่�ที่ำาให�ล้มีความีหนาวไป็ช้ั �วข้ณะ
ฤด่ใ้บไมี�ผู้ลิ: Shibazakura no Oka (สำวน Hitsujiyama)
การัเดิ่นที่าง: เดิ่น 20 นาท้ี่จากสำถาน้ Seibu-Chichibu (รัถไฟสำายั Seibu Chichibu) หร้ัอ
สำถาน้ Yokoze
ฤด่ร้ั �อน: Chichibu Hanami no Sato
การัเดิ่นที่าง: เดิ่น 20 นาท้ี่จากสำถาน้ Busyū-Nakagawa (รัถไฟสำายั Chichibu)
ฤด่ใ้บไมี�รัว่ง: Chichibu Takigawa Keikoku
การัเดิ่นที่าง: นั�งรัถบสัำสำายั Nakatsugawa จากสำถาน้ Mitsumineguchi (รัถไฟสำายั Chichibu)
ลงท้ี่�ป็� ายั Chichibuko เป็ล้�ยันไป็ขึ้� นรัถบสัำสำายั Kawamata แล�วลงท้ี่�ป็� ายั Kawamata เดิ่นต่ั๋ออ้ก 
10 นาท้ี่
ฤด่ห้นาว: Misotsuchi no Tsurara 
การัเดิ่นที่าง: ขึ้� นรัถบสัำจากสำถาน้ Seibu-Chichibu (รัถไฟสำายั Seibu Chichibu) ลงท้ี่�ป็� ายั 
Misotsuchi เดิ่นต่ั๋ออ้ก 5 นาท้ี่

สวนั่ใก่ล้่โตั๋เก่่ยว ส่ม่ผ่ัสธรรม่ชาติั๋
แล่ะประว่ติั๋ศาสตั๋ร์แห่้งชิชิบุุ
น๋ �งรถไฟจิาก็โตั๋เกี็ยวเพีียง 77 นาทีี่ก็็จิะมีาถึงชิื่ชิื่บุ เมืีอง
ทีี่�อุด้มีสมีบ่รณ์ไ์ป็ด้ว้ยธรรมีชื่าตั๋ิ วิวทิี่วที่ศ๋นจ์ิะเป็ลี�ยนไป็
ตั๋ามีฤด้่ก็าล เห้มีาะสำาห้รบ๋ใคัรทีี่�ตั๋อ้งก็ารพีก๋็ผ่ัอนจิาก็
คัวามีวุ่นวายในเมืีองห้ลวง ทีี่�นี�ที่๋�งเดิ้นที่างสะด้วก็และมีี
ธรรมีชื่าตั๋ิเตั๋็มีไป็ห้มีด้ นอก็จิาก็นี� ยง๋มีีเที่ศก็าลทีี่�มีี
ป็ระวต๋ั๋ิศาสตั๋รก์็ว่า 300 ปี็ ถือเป็็นเอก็ลก๋็ษณ์ข์องชิื่ชิื่บุ
เลยก็็ว่าได้ ้ คัวามีคัรื� นเคัรงและเตั๋็มีไป็ด้ว้ยพีลง๋ของ 
ชิื่ชิื่บุดึ้งด้่ด้ให้น้๋ก็ที่่องเทีี่�ยวมีาเยี�ยมีเยียนอย่่เสมีอ  

◆ Chichibu Geo Gravity Park
ถ�าอยัากผู้จญี่ภยััท่ี่ามีกลางธีรัรัมีช้าติั๋ตั๋�องมีาท้ี่�น้�เลยั “Chichibu Geo Gravity 
Park” ท้ี่�ตั๋ั�งอยั้ใ่นพ้ิ� นท้ี่�แมีน่ำ�าอารัาคาวะไหลผู่้าน เรัาจะได่�ที่�าที่ายักบัสำะพิาน
แข้วนบนหุบเข้าอารัาคาวะช้้�อวา่ “Canyon Walk” และ “Canyon Fly” หร้ัอการั
โหนสำลิง ใครัท้ี่�ช้อบความีที่�าที่ายัขึ้� นมีาหน่อยัก็ตั๋�องลอง “Canyon Swing” ชิ้งช้�า
ข้นาด่ยักัษ์ท้ี่�ให�เรัาได่�บินบนฟ� า รับัรัองวา่ได่�สำนุกเต็ั๋มีท้ี่�แน่นอน

การัเดิ่นที่าง: เดิ่น 10 นาท้ี่จากสำถาน้ Mitsumineguchi (รัถไฟสำายั Chichibu)  
※ตั๋�องจองกอ่นล่วงหน�า

◆ Matsuri No Yu ออนเซ็น็
หนา้สถานี Seibu-Chichibu
“Matsuri No Yu” ม้ีที่ั�งออนเซ็ื้น ศน้ยั์
อาหารัและรั�านข้ายัข้องฝากจากชิ้ชิ้บุ เม้ี�อ
เข้ �าสำ้่ด่ �านในจะได่�สำมัีผู้สัำเสำน่หแ์บบชิ้ชิ้บุข้อง
แที่� โด่ยัเฉพิาะออนเซ็ื้นท้ี่�อยั้ด่่ �านใน ม้ีบ่อ 
ออนเซ็ื้นกลางแจ�งให�แช้ก่นัอยัา่งสำบายัใจ ม้ี
ออนเซ็ื้นนำ�าโซื้ด่าเข้�มีข้�นสำง้ และสำป็าหิน
รั�อนให�ได่�ลองด่�วยั เหน้�อยัจากการัท่ี่อง
เท้ี่�ยัวแล�วมีาผู่้อนคลายัท้ี่�น้�ได่�เลยั

◆ ศาลเจ้า้มติสมึเินะ 
ศาลเจ�ามิีตั๋สึำมิีเนะตั๋ั�งอยั้่ลึกเข้ �าไป็บนภ้เข้าชิ้ชิ้บุ 
นอกจากจะเป็็นพิาวเวอรั์สำป็็อตั๋ท้ี่� เช้้�อกันว่า
ศกัดิ่�สิำที่ธิี�ท้ี่�สุำด่ในแถบคนัโตั๋แล�ว ยังัเป็็นจุด่ช้มี
ธีรัรัมีช้าติั๋ท้ี่�อุด่มีสำมีบร้ัณอ้์กด่�วยั สำมัีผู้สัำถึงพิลงั
ภายัในศาลเจ�า พิรั�อมีกบัช้มีที่ะเลหมีอก ด่อก
ซื้ากุรัะ ใบไมี�แด่ง และหิมีะได่�ตั๋ามีฤด่ก้าล เป็็น
เหตุั๋ผู้ลท้ี่�ม้ีที่ั�งผู้้ �คนท้ี่�ศรัทัี่ธีาและนักท่ี่องเท้ี่�ยัวมีา
เยั้�ยัมีเยัย้ันกนัไมีข่้าด่สำายั

การัเดิ่นที่าง: ลงสำถาน้ Seibu-Chichibu (รัถไฟ
สำายั Seibu Chichibu) เป็ล้�ยันมีาขึ้� นรัถบสัำ Seibu ป็ลายัที่าง 
Mitsumine Jinja หร้ัอ ลงสำถาน้ Mitsumineguchi (รัถไฟสำายั 
Chichibu) แล�วเป็ล้�ยันมีาขึ้� นรัถบสัำ Seibu ※รัถบสัำเท้ี่�ยัวสุำด่ที่�ายั
จากศาลเจ�ามิีตั๋สึำมิีเนะค้อรัอบ 16:30 น.

◆ อาหารประจ้ำาเมอืงชชิบุิุ
“บุตั๋ะมิีโสำะด่�ง” หร้ัอข้�าวหน�าหมีมิ้ีโสำะ ด่ดั่แป็ลง
มีาจากเมีน้ด่ั�งเดิ่มีข้องชิ้ชิ้บุ และ “ชิ้ชิ้บุวารัาจิ
คตัั๋สึำด่�ง” ข้ �าวหน�าหมีท้ี่อด่ชิ้� นโตั๋เหม้ีอนวารัาจิ  
(รัองเที่�าฟาง) ที่ั�งสำองเมีน้น้� อร่ัอยัสุำด่ๆ ถ�าอยัาก
ลองชิ้มีที่ั�งค้ก็่ไมีต่ั๋�องกงัวลไป็ สำั �งเมีน้ “ด่บัเบิ� ล
ด่�ง” ได่�เลยั จะได่�ลองชิ้มีที่ั�งหมีมิ้ีโสำะและหมี้
ที่อด่วารัาจิ 

▲ ดัับเบ้�ลด้ัง

ใบุไมื้ผัล่ิ ฤดิ่ร้อน

ฤดิ่ห่นาวใบุไมื้ร่วง

ออนเช็้นม้ีคา่บริัการั
การัเดิ่นที่าง: หน�าสำถาน้ Seibu-Chichibu  
(รัถไฟสำายั Seibu Chichibu)

 มีาลองที่้าที่ายู่กัันี่เถอะ!
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 บุตะม้ิโสะด้ัง   พุุดัด้ั�งช้ิช้ิบุ
รสเชิอร์ร่� (ซ้้าย)
รสเมิเป้ิล (ขวา)

▲ 

ทาร์ตเมิเป้ิ�ลช้ิช้ิบุ

▲ 



ดื้�ม่ด้ำ�าบุรรยาก่าศ
แบุบุต่ั๋างแด้นั่ท่่�ฮ่ันั่โนั่

◆ MOOMINVALLEY PARK &  metsä village
“MOOMINVALLEY PARK” ตั๋ั�งอยั้ใ่นบริัเวณที่ะเลสำาบมิียัาซื้าวะท้ี่�ห �อมีล�อมีไป็ด่�วยัธีรัรัมีช้าติั๋ 
เป็็นธ้ีมีป็ารัค์แหง่แรักในเอเช้้ยัท้ี่�จะพิาทุี่กคนเข้�าสำ้โ่ลกแหง่นิที่านมีมิ้ีน กอ่นจะไป็ถึงป็ารัค์เรัา
จะได่�เจอกบั “metsä village” กอ่น ท้ี่�น้�เรัาจะได่�สำมัีผู้สัำบรัรัยัากาศแบบป็รัะเที่ศแถบสำแกน
ดิ่เนเวย้ัด่�วยัววิที่ะเลสำาบและป่็าอนัรัม่ีร้ั�น

หลงั metsä village เรัาจะได่�พิบกบัหนังส้ำอนิที่านมีมิ้ีนเล่มียักัษ์แสำนน่ารักัท้ี่�ป็รัะตั๋ท้ี่างเข้�า 
เป็็นสำญัี่ญี่าณวา่เรัากำาลงัก�าวเข้ �าสำ้โ่ลกแหง่มีมิ้ีนนั�นเอง “MUUMILAAKSO” เป็็นบริัเวณหลกั
ข้อง MOOMINVALLEY PARK ซึื้�งเป็็นท้ี่�ตั๋ั�งข้องบ�านมีมิ้ีนและกรัะท่ี่อมีอาบนำ�าท้ี่�จำาลองออกมีา
อยัา่งเสำม้ีอนจริัง และเคร้ั�องเล่น “Umi no Orchestra-go” ท้ี่�จะพิาเรัาไป็ผู้จญี่ภยััในโลกใตั๋�นำ�า
ส่ำวนในบริัเวณ “KOKEMUS” เป็็นพ้ิ� นท้ี่�จดั่นิที่รัรัศการัเก้�ยัวกบัเร้ั�องรัาวข้องมีมิ้ีน รัวมีถึง
แนะนำาให�เรัาได่�รั้ �จกักบัผู้้ �เข้้ยัน Tove Jansson ให�มีากขึ้� น นอกจากน้� ยังัม้ีรั �านท้ี่�วางข้ายัสิำนค�า
มีมิ้ีนท้ี่�ใหญ่ี่ท้ี่�สุำด่ในโลกให�เรัาได่�เล้อกซ้ื้� อเป็็นท้ี่�รัะลึกกอ่นกลบับ�านด่�วยั

การัเดิ่นที่าง: จากสำถาน้ Hannō (รัถไฟสำายั Ikebukuro) ขึ้�นรัถบสัำฝั�งไป็ metsä ป็รัะมีาณ 13 
นาท้ี่ ลงท้ี่�ป็� ายั metsä
MOOMINVALLEY PARK: ม้ีคา่เข้ �า metsä village: คา่เข้ �าฟร้ั

05

◆ Tove Jansson Akebono Kodomo no Mori Park

◆ Cafe PUISTO

◆ CARVAAN

◆ ไลท์อัพบุนสะพานวารอิิวะ รมิฝั่่� งแมน่ำ�าฮันโน

ท้ี่�น้� ม้ีบรัรัยัากาศเหม้ีอนเที่พินิยัายัด่�วยักลิ�นอายัแหง่ป็รัะเที่ศแถบสำแกนดิ่เนเวย้ั เหม้ีอนกบัเอาภาพิในหวั
ข้อง Tove Jansson มีาจำาลองให�เรัาได่�สำมัีผู้สัำในช้้วติั๋จริัง ที่ั�งเด็่กและผู้้ �ใหญ่ี่จะได่�ใช้�เวลาผู่้อนคลายั
ท่ี่ามีกลางสิำ�งม้ีช้้วติั๋และพ้ิช้พินัธุีด์่อกไมี� กรัะท่ี่อมีเล็กๆ ท้ี่�เรัามีกัจะเห็นในนิที่านก็เปิ็ด่ให�เข้ �าช้มีได่� รัายั
ละเอ้ยัด่ทุี่กซื้อกทุี่กมุีมีท้ี่�ออกแบบมีาเป็็นอยัา่งด้่คงตั๋�องที่ำาให�หลายัคนป็รัะที่บัใจเป็็นแน่ ช้ว่งสุำด่สำปั็ด่าหม้์ี
การัป็รัะด่บัไฟ ภายัในสำวนจะได่�บรัรัยัากาศม้ีเสำน่หไ์ป็อ้กแบบ

คา่เข้�าฟร้ั การัเดิ่นที่าง: เดิ่น 20 นาท้ี่จากสำถาน้ Motokaji (รัถไฟสำายั Ikebukuro)

Café PUISTO ตั๋ั�งอยั้ใ่น Tove Jansson 
Akebono Kodomo no Mori Park ด้่ไซื้น์ท้ี่�สำรั�าง
จากไมี�ได่�บรัรัยัากาศสำไตั๋ลน์อรัดิ์่กท้ี่�อบอุ่นและ
ผู่้อนคลายั ภายัในรั�านม้ีเมีน้ให�เล้อกเยัอะแยัะ
มีากมีายั ม้ีเมีน้ท้ี่�ใช้ �วตัั๋ถุดิ่บที่�องถิ�นท้ี่�ที่ั�งสำด่
ใหมีแ่ละอร่ัอยัด่�วยั เช้น่ สำลดั่ แฮมีเบิรัก์ และ
ผู้ลไมี�กบัข้องหวานตั๋ามีฤด่ก้าล รับัรัองวา่นัก
ชิ้มีตั๋�องถก้ใจแน่นอน

ส่ำวนผู้สำมีรัะหวา่งรั�านอาหารักบัโรังบม่ี
ครัาฟตั๋เ์บ้ยัรั ์ ตั๋ั�งอยั้ใ่นบริัเวณริัมีฝั�งแมี่
นำ�าฮนัโน ด่�านในตั๋กแต่ั๋งเป็็นสำไตั๋ล์
ตั๋ะวนัตั๋กผู้สำมีผู้สำานกับอาหรัับให�
บรัรัยัากาศหรั้หรัาและโรัแมีนติั๋ก 
อยัา่งกบัอยั้ใ่นป็รัาสำาที่ต่ั๋างแด่นก็วา่ได่� 
ถ�านั�งท้ี่�โต๊ั๋ะด่�านนอกจะมีองเห็นวิว
หุบเข้าแมีน่ำ�าอิรุัมีะ ไมีว่า่จะตั๋อนกลาง
วนัหร้ัอกลางค้นก็ได่�บรัรัยัากาศสุำด่
พิิเศษเหม้ีอนกนั ครัาฟตั๋เ์บ้ยัรัท์ี่ำาเองก็
ม้ีหลากช้นิด่และรัสำช้าติั๋ให�ได่�เล้อกสำรัรั 

ส่ำวนอาหารัสำไตั๋ลต์ั๋ะวนัออกกลางข้องท้ี่�น้�ก็ถก้ออกแบบมีาอยัา่งด้่ให�
ถก้ป็ากคนที่ั �วไป็โด่ยัเช้ฟผู้้�เช้้�ยัวช้าญี่เร้ั�องเคร้ั�องเที่ศ รับัรัองวา่ถ�าได่�
กลิ�นจะตั๋�องนำ�าลายัสำออยัา่งอด่ไมีไ่ด่�แน่นอน

ริัมีฝั�งแมี่นำ�าฮันโนเป็็นส่ำวนหนึ� ง
ข้องแมีน่ำ�าอิรุัมีะ เป็็นบริัเวณนำ�า
ต้ั๋� นท้ี่�คนที่�องถิ�นนิยัมีมีาเล่นนำ�า
หร้ัอปิ็� งบารับ้์คิวกนั ทุี่กวนัหลงั
พิรัะอาทิี่ตั๋ยั์ตั๋กดิ่นจนถึงส้ำ� ทุ่ี่มี 
โป็รัเจคเตั๋อรั์จะฉายัภาพิเสำริัมี
บรัรัยัากาศบนสำะพิานให�น่าต้ั๋�น
ตั๋าทุี่กครึั�งช้ั �วโมีง  ใครัช้อบถ่ายั
รัป้็เตั๋ร้ัยัมีตั๋วัมีาให�ด้่ อาจจะถ่ายั
รั้ป็ออกมีาเหม้ีอนท้ี่�เห็นในภาพิ
ก็ได่�นะการัเดิ่นที่าง: เดิ่น 20 นาท้ี่จากสำถาน้ Motokaji (รัถไฟสำายั Ikebukuro)

การัเดิ่นที่าง: เดิ่น 12 นาท้ี่จากสำถาน้ Hannō (รัถไฟสำายั 
Ikebukuro) ที่างออก North Exit

การัเดิ่นที่าง: เดิ่น 15 นาท้ี่จากสำถาน้ Hannō (รัถไฟสำายั Ikebukuro)

เมืี�อพีด่้ถึงก็ารเทีี่�ยวญี�ปุ่็น เราก็็มีก๋็จิะนึก็ถึงก็ารชืื่�นชื่มีธรรมีชื่าตั๋แิละ
วฒ๋นธรรมีของแตั๋ล่ะพืี� นทีี่� แตั๋ค่ัวามีจิรงิแลว้สถานทีี่�ทีี่�เตั๋ม็ีไป็ด้ว้ย
ก็ลิ�นอายแบบตั๋า่งแด้นก็็มีีเสน่ห้ที์ี่�แตั๋ก็ตั๋า่งออก็ไป็เห้มืีอนก็น๋ แถมี
ยง๋เพิี�มีคัวามีตั๋ื�นเตั๋น้ให้ก้็บ๋ที่รปิ็อีก็ด้ว้ย เมืีองฮัน๋โนตั๋๋�งอย่ใ่นพืี� นทีี่�ทีี่�
เตั๋ม็ีไป็ด้ว้ยธรรมีชื่าตั๋ ิ ห่้างจิาก็โตั๋เกี็ยวออก็ไป็ป็ระมีาณ์ 1 ชื่๋ �วโมีง
ด้ว้ยรถไฟ เราจิะได้เ้ห็้นวิวก็ระที่อ่มีจิิ�วตั๋๋�งเรยีงรายอย่ร่มิีที่ะเลสาบ 
บรรยาก็าศเห้มืีอนอย่ใ่นเที่พีนิยายในเมืีองแถบสแก็นดิ้เนเวียไม่ีมีี
ผิัด้ รบ๋รองว่าจิะที่ำาให้ไ้ม่ีอยาก็ก็ลบ๋บา้นเลยทีี่เดี้ยว
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โท่โคโระซาวะ 
ก่่บุเสน่ั่ห์้ไร้ข่ีด้จำำาก่่ด้

◆ Tokorozawa Sakura Town

◆ Grand Emio Tokorozawa

◆ Nagayamon Nomen Art Museum ◆ Corot

◆ Uzuraya

ท้ี่�น้�เป็็นศน้ยัก์ลางแหง่การัเผู้ยัแพิรัป็่็อป็คลัเจอรัข์้องญ้ี่�ปุ่็นท้ี่�ใหญ่ี่ท้ี่�สุำด่ เริั�มีจากพิิพิิธีภณัฑ์ ์
Kadokawa Culture Museum ท้ี่�ได่�สำถาป็นิกช้้�อด่งัอยัา่ง คุมีะ เคนโกะ เป็็นผู้้ �ออกแบบ ศาล
เจ�า โรังแรัมี และรั�านค�า เป็็นพ้ิ� นท้ี่�ท้ี่�รัวบรัวมีรั�านค�ากบัวฒันธีรัรัมีเข้�าไว �ด่�วยักนั  ใน 
Kadokawa Culture Museum จะม้ีนิที่รัรัศการัหลากหลายัมีาจดั่วนเวย้ันกนัไป็ ส่ำวนท้ี่�ห �ามี
พิลาด่เลยัค้อ “Hondana Gekijou” (โรังละครัช้ั�นหนังส้ำอ) ช้ั�นหนังส้ำอข้นาด่ยักัษ์ท้ี่�สำง้ถึง 8 
เมีตั๋รั และจุหนังส้ำอได่�กวา่ 50,000 เล่มี ตั๋ำาแหน่งข้องช้ั�นหนังส้ำอท้ี่�ด่ไ้มีเ่ป็็นรัะเบ้ยับแต่ั๋
เต็ั๋มีไป็ด่�วยัความีคิด่สำรั�างสำรัรัค ์เป็็นบรัรัยัากาศแป็ลกใหมีท้่ี่�ไมีว่า่ใครัก็คงคาด่ไมีถึ่ง

“ศาลเจ�ามุีซื้าชิ้โนะเรัยัว์ะ” อนัเป็็นท้ี่�ป็รัะดิ่ษฐานข้องเที่พิเจ�าป็รัะจำาศาลเจ�าโตั๋เก้ยัวได่จนิกุ 
และยังัเป็็นสำถานท้ี่�เบอรั ์1 ข้องที่วัรั ์“ตั๋ามีรัอยัสำถานท้ี่�ในอนิเมีะที่ั �วป็รัะเที่ศ” ด่�วยั ด้่ไซื้น์ท้ี่�
ที่นัสำมียััที่ำาให�เป็็นศาลเจ�าท้ี่�ม้ีบรัรัยัากาศแป็ลกใหมี ่ นอกจากน้� ยังัม้ีรั �านหนังส้ำอ “Da Vinci 
Store” ท้ี่�จะเปิ็ด่ป็รัะสำบการัณแ์ป็ลกใหมี ่และโรังแรัมีธ้ีมีอนิเมีะอยัา่ง “EJ Anime Hotel” อ้ก
ด่�วยั หร้ัอถ�าอยัากชิ้มีเมีน้จากวตัั๋ถุดิ่บท้ี่�ผู้ลิตั๋ในโที่โคโรัะซื้าวะ ก็ตั๋�องมุีง่หน�าไป็ท้ี่�รั �าน 
“Canteen KADOKAWA” ท้ี่�โด่่งด่งัจากการัเป็็นรั�านอาหารัโป็รัด่ข้องเหล่าพินักงานบริัษัที่มีา
กอ่น เมีน้ข้องท้ี่�น้�จะเป็ล้�ยันไป็ทุี่กสำปั็ด่าห ์ ที่ำาให�ไมีว่า่จะมีาก้�ครัั�งก็จะได่�ที่านอาหารัอร่ัอยั
ในรัสำช้าติั๋ท้ี่�ไมีจ่ำาเจ

“Grand Emio Tokorozawa” เปิ็ด่
ให�บริัการัในเด้่อนกนัยัายัน 2020 
เ ป็็นศ้นยั์การัค�า ท้ี่� เ ช้้� อมีต่ั๋อกับ
สำถาน้ ซึื้�งรัวบรัวมีแฟช้ั �นแบรันด่ไ์ว �
มีากมีายั รั�านบางส่ำวนให�บริัการั
สิำนค�าแบบป็ลอด่ภาษ้ และยังัม้ี
รั�านอาหารัหลากช้นิด่ให�เล้อกที่าน 
ท้ี่�น้� ม้ีรัถบสัำไป็-กลบัรัะหว่างสำนามี
บินอ้กต่ั๋างหาก ที่ำาให�เดิ่นที่าง
สำะด่วกสุำด่ๆ

พิิพิิธีภณัฑ์ท้์ี่�เด้่ยัวในญ้ี่�ปุ่็นท้ี่�ให�เรัาได่�ช้มีหน�ากาก
ละครัโนในรัะยัะป็รัะชิ้ด่  ด่�านในจดั่แสำด่งผู้ลงาน
หน�ากากละครัโนโด่ยัอาจารัยั ์ฟุคุยัามีะ เกนเซื้ไว �
อยั้ม่ีากมีายั ในเวลาเปิ็ด่ข้องพิิพิิธีภณัฑ์ ์ นักท่ี่อง
เท้ี่�ยัวสำามีารัถเข้�ามีาช้มีกรัะบวนการัที่ำาหน�ากาก
ละครัโนได่�ด่�วยั ใครัท้ี่�สำนใจเก้�ยัวกบัวฒันธีรัรัมี
ละครัโนข้องญ้ี่�ปุ่็นตั๋�องห�ามีพิลาด่

ท้ี่�น้�ผู้สำมีผู้สำานรัะหวา่งบ�านญ้ี่�ปุ่็นโบรัาณกบัฟารัม์ี
เกษตั๋รัเข้�าไว �ด่�วยักนั นอกจากจะได่�สำมัีผู้สัำกลิ�นอายั
แบบบ�านญ้ี่�ปุ่็นด่ั�งเดิ่มีแล�ว ยังัได่�ที่ด่ลองเก็บเก้�ยัว
ผู้ลผู้ลิตั๋ด่�วยั ลองมีาเท้ี่�ยัวญ้ี่�ปุ่็นในอ้กสำไตั๋ลก็์น่าสำนุก
ด้่เหม้ีอนกนันะ

ท้ี่�น้� เร้ัยักได่�วา่เป็็นผู้้ �บุกเบิกรั�านอาหารัท้ี่�เช้้�ยัวช้าญี่เก้�ยัว
กบัไข้น่กกรัะที่าโด่ยัเฉพิาะ  ที่ั�งข้ �าวหอ่ไข้ท้่ี่�ใช้ �ไข้น่ก
กรัะที่าจดั่เต็ั๋มีแบบไมีห่วง พุิด่ดิ่� งสำต้ั๋รัพิิเศษ หร้ัอไข้น่ก
กรัะที่าด่องรัสำช้าติั๋ต่ั๋างๆ เป็็นรั�านท้ี่�เปิ็ด่โอกาสำให�เรัารั้ �จกั
กบัเสำน่หข์้องไข้น่กกรัะที่าแบบท้ี่�หาไมีไ่ด่�ท้ี่�ไหน

การัเดิ่นที่าง: จากสำถาน้ Tokorozawa (รัถไฟสำายั Shinjuku หร้ัอ Ikebukuro) ที่างออก East 
Exit นั�งรัถบสัำต่ั๋อ หร้ัอ จากสำถาน้ Akitsu (รัถไฟสำายั Ikebukuro) เป็ล้�ยันไป็ขึ้� นสำายั JR 
Musashino ลงท้ี่�สำถาน้ Higashi-Tokorozawa เดิ่นต่ั๋ออ้ก 10 นาท้ี่

การัเดิ่นที่าง: อยั้เ่ช้้�อมีกบัสำถาน้ Tokorozawa (รัถไฟสำายั Shinjuku หร้ัอ Ikebukuro)

ม้ีคา่เข้ �าช้มี
การัเดิ่นที่าง: เดิ่น 15 นาท้ี่จาก
สำถาน้ Tokorozawa (รัถไฟสำายั 
Shinjuku หร้ัอ Ikebukuro)

การัเดิ่นที่าง: เดิ่น 15 นาท้ี่จากสำถาน้ 
Shimoyamaguchi หร้ัอสำถาน้ 
Seibukyūjō-mae (รัถไฟสำายั Sayama)

การัเดิ่นที่าง: เดิ่น 5 นาท้ี่
จากสำถาน้ Kōkū-kōen
(รัถไฟสำายั Shinjuku)

เมืีองโที่โคัโระซาวะตั๋๋�งอย่ใ่ก็ลก้็บ๋โตั๋เกี็ยว ทีี่�นี�เตั๋ม็ีไป็ด้ว้ยธรรมีชื่าตั๋อิดุ้มี
สมีบ่รณ์ก์็บ๋วฒ๋นธรรมีและป็ระวต๋ั๋ศิาสตั๋รอ์น๋ฝัง๋ราก็ลึก็ Tokorozawa Sakura 
Town เป็็นศน่ยก์็ลางแห่้งก็ารเผัยแพีรซ่บ๋คัล๋เจิอรใ์ห้ม่ีลา่สุด้ในญี�ปุ่็นทีี่�เพิี�งเปิ็ด้
ตั๋ว๋ไป็ได้ไ้ม่ีนาน ที่ำาให้ค้ันเริ�มีห้น๋มีามีองห้าเสน่ห้ที์ี่�ซ่อนอย่ใ่นเมืีองโที่โคัโระ 
ซาวะก็น๋อีก็คัร๋�ง เมืี�อแลนด้ม์ีารค์ัให้ม่ีแห้่งนี� ผัสมีผัสานก็บ๋คัวามีคัลาสสิคัของ
โที่โคัโระซาวะจิะออก็มีาเป็็นอยา่งไรตั๋อ้งรอตั๋ดิ้ตั๋ามี 
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17 22
※สัแก่น QR Code เขี้าสั่่เว็บุไซติ์เพิ่�อดิ่ขี้อมื่ล่เพิิ�มืเติิมื

©KENGO KUMA & ASSOCIATES
©KAJIMA CORPORATION
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เต็ั๋ม่ไปด้้วยธ่ม่ปาร์ค 
จุำด้เท่่�ยวแนั่ะนั่ำา
สำาห้ร่บุครอบุคร่ว

บนเสน้ที่างรถไฟสาย SEIBU มีีแห้ลง่ที่อ่งเทีี่�ยวสนุก็ๆ
สำาห้รบ๋คัรอบคัรว๋ห้รือก็ลุ่มีเพืี�อนมีาก็มีายเตั๋็มีไป็ห้มีด้ 
ตั๋๋�งแตั๋ก่็ารไป็เชีื่ยรน์ก๋็กี็ฬาเบสบอลทีี่มี Saitama Seibu 
Lions ในสนามีกี็ฬากึ็�งก็ลางแจิง้ ห้รอืจิะใชื่เ้วลาสนุก็สนาน
ก็บ๋ลก่็ๆในสวนสนุก็ก็็ยง๋ได้ ้ แน่นอนว่าไป็แช่ื่ออนเซ็นให้้
ผัอ่นคัลายสไตั๋ลผ์ั่ใ้ห้ญก็่็ที่ำาได้เ้ช่ื่นก็น๋

◆ Lions TEAM STORE FLAGS

มิาสคอตท่มิ Saitama Seibu Lions 
กำำาลังรอคุณอย่�

ไลออนส์ยาก้ำสุดัพุ้เศษท่�หา
ทานได้ัแค�ท่�น่�เท�านั�น

ช้ิมิแซ้นด์ัว้ชิหม่ิทอดัพุลาง
ชิมิกำารแข�งขัน

◆ สวนสนกุ Seibuen Yuenchi   
สำวนสำนุกท้ี่�ม้ีอายุัมีายัาวนานกวา่ 70 ป้็อยัา่ง Seibuen Yuenchi ท้ี่�ไมีไ่ด่�ม้ี
เพ้ิยังแต่ั๋เคร้ั��องเล่นท้ี่�มีากมีายัเท่ี่านั�น เพิรัาะท้ี่�น้�ยังัม้ี Gyaro Tower และ
ชิ้งช้�าสำวรัรัคท้์ี่�สำามีารัถมีองเห็นวิวทิี่วที่ศัน์บริัเวณโด่ยัรัอบข้องสำวนสำนุกได่�
จากด่�านบนยัอด่ ซึื้�งไมีว่า่จะเป็็นเด็่กหร้ัอผู้้ �ใหญ่ี่ก็สำามีารัถเพิลิด่เพิลินไป็
กบัสำวนสำนุกแหง่น้� ได่�อยัา่งเต็ั๋มีท้ี่�
ในป้็ 2021 จะม้ีการัป็รับัป็รุังใหมี ่ เตั๋ร้ัยัมีพิบกบัโลกอนัแสำนอบอุ่นและ
สำงบสุำข้ เม้ี�อเรัาจะได่�ยั �อนเวลากลบัไป็ในญ้ี่�ปุ่็นยั �อนยุัคป้็ 1960 ตั๋ั�งหน�าตั๋ั�ง
ตั๋ารัอสำวนสำนุก Seibuen แบบใหมีก่นัได่�เลยั

ม้ีคา่เข้ �าช้มี
การัเดิ่นที่าง: ตั๋ั�งอยั้ห่น�าสำถาน้ Seibu-yūenchi (รัถไฟสำายั Tamako หร้ัอ 
Yamaguchi)
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※สัแก่น QR Code เขี้าสั่่ Google Map เพิ่�อดิ่ขี้อมื่ล่เพิิ�มืเติิมื

รั�านข้ายัสิำนค�าข้องท้ี่�รัะลึกข้องท้ี่มี Lions ท้ี่�ม้ีความีกว�างกวา่ 600 ตั๋ารัางเมีตั๋รั ตั๋ั�ง
อยั้ติ่ั๋ด่กบั MetLife Dome เลยั ใครัท้ี่�ม้ีแผู้นจะไป็สำมัีผู้สัำบรัรัยัากาศเบสำบอลญ้ี่�ปุ่็น
ข้นานแที่�ท้ี่�สำนามีก้ฬา ลองมีาแวะซ้ื้� อข้องท้ี่�รัะลึกไป็พิรั�อมีเช้้ยัรัใ์นสำนามี รับัรัองวา่
จะอินกบับรัรัยัากาศยัิ�งกวา่เดิ่มี

การัเดิ่นที่าง: เดิ่น 4 นาท้ี่จากสำถาน้ Seibukyūjō-mae (รัถไฟสำายั Sayama หร้ัอ 
Yamaguchi)
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◆ MetLife Dome   
ท้ี่� น้� เรัาจะได่�ลองชิ้มีข้�าวกล่องท้ี่�ออกแบบโด่ยันักก้ฬาเบสำบอลท้ี่มี 
Saitama Seibu Lions และห�ามีพิลาด่ชิ้มีข้นมียัอด่ฮิตั๋อยัา่งไลออนสำย์ัากิ
ด่�วยั หลงัจากนั�นก็มีาเช้้ยัรัเ์หล่านักก้ฬากนั!

©SEIBU Lions /
TEZUKA PRODUCTIONS



หากอยัากใช้�เวลาพิกัผู่้อนอยัา่งเง้ยับสำงบ ลองมีาแช้อ่อนเซ็ื้นกลางแจ�งท้ี่� Niwa no Yu 
พิลางช้มีทิี่วที่ศัน์สำวนญ้ี่�ปุ่็นก็เป็็นไอเด้่ยัท้ี่�ด้่ไมีน่�อยัเลยั แถมียังัม้ีสำรัะนำ�า Bade Pool และ
ซื้าวน่าให�ได่�ผู่้อนคลายัยัิ�งขึ้� นด่�วยั

ม้ีคา่เข้ �าช้มี
การัเดิ่นที่าง: เดิ่น 1 นาท้ี่จากสำถาน้ Toshimaen (รัถไฟสำายั Toshima)

◆ Komatsuzawa Leisure Farm

ฟารัม์ีแหง่น้� อุด่มีสำมีบร้ัณไ์ป็ด่�วยัธีรัรัมีช้าติั๋แหง่ชิ้ชิ้บุ นอกจากจะเปิ็ด่ให�เรัาลองเก็บเก้�ยัว
ผู้ลไมี�ญ้ี่�ปุ่็นตั๋ามีฤด่ก้าลแล�ว ยังัม้ีกิจกรัรัมีสำนุกๆ อยัา่งการัที่ำาเสำ�นอุด่�งและโซื้บะ อบพิิซื้ซ่ื้า 
หร้ัอปิ็� งบารับ้์คิวด่�วยั เหมีาะท้ี่�สุำด่สำำาหรับัครัอบครัวัท้ี่�อยัากมีาใช้�เวลาพิกัผู่้อนร่ัวมีกนั

คา่ใช้�จา่ยัแต่ั๋ละกิจกรัรัมีจะแตั๋กต่ั๋างกนั สำามีารัถอ่านรัายัละเอ้ยัด่ได่�ในเว็บไซื้ตั๋์
การัเดิ่นที่าง: สำามีารัถติั๋ด่ต่ั๋อที่างฟารัม์ีล่วงหน�าให�นำารัถช้ตัั๋เติั๋ลบสัำมีารับัได่�ท้ี่�หน�าสำถาน้ 
Yokoze (รัถไฟสำายั Seibu Chichibu)

08

จากกลางเม้ีองโตั๋เก้ยัวมีาถึงเอาที่เ์ลตั๋ใช้�เวลาป็รัะมีาณ 1 ช้ั �วโมีง รัะยัะหา่งไมีไ่กลจากชิ้ชิ้บุ
และนากะโที่โรัะ ลองแวะไป็ช้�อป็ปิ็� งหร้ัอหาอะไรัที่านด่ก็้ได่�นะ

การัเดิ่นที่าง: จากสำถาน้ Irumashi (รัถไฟสำายั Ikebukuro) ไป็ท้ี่�ท่ี่ารัถหมีายัเลข้ 2 ขึ้� น
รัถบสัำป็ลายัที่าง Mitsui Outlet Park ลงท้ี่�ป็� ายัสุำด่ที่�ายั

◆ MITSUI OUTLET PARK IRUMA

◆ Musashinosabo สาขา Edo-Tokyo 
Open Air Architectural Museum
รั�าน Musashinosabo สำาข้า Edo-Tokyo Open Air 
Architectural Museum ตั๋ั�งอยั้ใ่นบ�านข้อง Georg de 
Lalande ท้ี่�ม้ีสำถาปั็ตั๋ยักรัรัมีด่�านนอกเป็็นแบบตั๋ะวนัตั๋ก 
ส่ำวนด่�านในก็ตั๋กแต่ั๋งอยัา่งหรัห้รัา เม้ี�อเข้ �ามีานั�งจะได่�ชิ้มี
อาหารัตั๋ะวนัตั๋กสำไตั๋ลญ้์ี่�ปุ่็นในบรัรัยัากาศยั�อนยุัค 

◆ Niwa no Yu
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◆ Tokorozawa Aviation Museum & Saishoutei
พิิพิิธีภณัฑ์แ์ห่งน้� ถ้กสำรั�างขึ้� นในโที่
โคโรัะซื้าวะซึื้�งเป็็นท้ี่�แรักท้ี่�ม้ีสำนามี
บินในญ้ี่�ปุ่็น ท้ี่�น้�จดั่แสำด่งเคร้ั�องบิน
และเคร้ั�องยันตั๋น์านาช้นิด่ ผู้้ �มีา
เยั้� ยัมีช้มีสำามีารัถที่ด่ลองเป็็น
นักบินได่�ด่�วยัเคร้ั�องบินจำาลอง ใน
ข้ณะเด้่ยัวกันก็มีาช้มีสำวนญ้ี่�ปุ่็นท้ี่� 
Saishoutei ห�องช้าท้ี่�ตั๋ั�งอยั้ใ่นสำวน 
Tokorozawa Aviation Memorial 
Park แหง่น้�  พิลางชิ้มีข้นมีญ้ี่�ปุ่็น
และจิบช้าเข้้ยัวอยัา่งผู่้อนคลายั

ม้ีคา่เข้ �าช้มี
การัเดิ่นที่าง: หน�าสำถาน้  Kōkū-kōen (รัถไฟ
สำายั Shinjuku)

◆ Edo-Tokyo Open Air Architectural Museum
พิิพิิธีภณัฑ์แ์หง่น้� เปิ็ด่ให�ได่�ช้มีอาคารัต่ั๋างๆ กวา่ 30 อาคารั ซึื้�งล�วนถก้เคล้�อนยั�ายัและ
บร้ัณะมีาจากสำมียััเอโด่ะจนถึงกลางสำมียััโช้วะ เรัาจะได่�เห็นโตั๋เก้ยัวในแต่ั๋ละยุัคสำมียััเม้ี�อ
เดิ่นเล่นภายัในสำวน เหม้ีอนได่�เดิ่นที่างข้�ามีเวลาไป็ด่�วยัเลยั

ม้ีคา่เข้ �าช้มีในส่ำวนข้องพิิพิิธีภณัฑ์์
การัเดิ่นที่าง: จากสำถาน้ Hana-Koganei (รัถไฟสำายั Shinjuku) ขึ้� นรัถบสัำ  
(ป็ลายัที่าง Musashi-Koganei) ท้ี่�จุด่ขึ้� นรัถบสัำ Minami Hana-Koganei ลงท้ี่�ป็� ายั 
Koganei Koen Nishi-guchi เดิ่นต่ั๋อ 5 นาท้ี่
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เข้ีาส่่โล่ก่แห่้งชา ลิ่�ม่ล่อง"ชาซายาม่ะ" 
ห้น่ั่�งในั่สาม่ขีองชาชื�อด่้ง

◆ Miyano-en 

ถ�าได่�ฟังบรัรัยัายัเร้ั�องความีรั้ �เก้�ยัวกบั
ช้า นอกจากจะได่�รั้ �จกัช้าญ้ี่�ปุ่็นมีากขึ้� น
แล�ว ยังัได่�เคล็ด่ลบัในการัช้งช้าให�
อรัอ่ยัด่�วยันะ

ในเม้ีองซื้ายัามีะ ไร่ัช้าส่ำวนใหญ่ี่มีกัจะ
อยั้ใ่นยัา่นท้ี่�พิกัอาศยัั กลายัเป็็น

ทิี่วที่ศัน์ท้ี่�ม้ีเอกลกัษณไ์มีเ่หม้ีอนใครั

ท้ี่� Miyano-en ม้ีข้นมี
หวานที่ำาจากช้าจำาหน่ายั
ด่�วยั หนึ�งในนั�นซึื้�งเป็็นท้ี่�
นิยัมีค้อ “โรัลเค�กช้าซื้า
ยัามีะ” 

ชื่าชิื่ซุโอก็ะขึ� นชืื่�อเรื�องสี ชื่าอจุิภิาคัภมิ่ีใจิ
ในก็ลิ�น สว่นรสชื่าตั๋ติั๋อ้งชื่าซายามีะ” 
ชื่าวญี�ปุ่็นอธิบายสุด้ยอด้ชื่าสามีป็ระเภที่
ไวเ้ช่ื่นน๋�น วิธีก็ารทีี่�เรยีก็ว่า ซายามีะฮิั-
อิเระ (คั๋ �วใบชื่าทีี่�อณุ์ห้ภมิ่ีส่ง)” ซึ�งเป็็น
ข๋�นตั๋อนปิ็ด้ที่า้ยในก็ระบวนก็ารคั๋ �วใบชื่า
สง่ผัลให้ใ้บชื่า Sayama มีีรสชื่าตั๋ลึิก็ลำ�ายิ�ง
ขึ� น ใคัรชืื่�นชื่อบชื่า ไม่ีลองแวะไป็ซายา-
มีะเพืี�อลิ� มีลองชื่าซายามีะด้ห่้น่อยละ่?

◆ Tea Café - Musashi Rikyu

อยู่ากัร่้จัักัชาซายู่ามีะมีากักัว่�านี่่�มีั�ยู่?
มาที่่�นี่่�เพื่่�อเรี่ยนี่เกรี็ดความรี้�เก่�ยวกับชา หรี่อมาลองเก็บใบชากันี่!

Miyano-en ม้ีป็รัะวติัั๋ศาสำตั๋รัย์ัาวนาน
กวา่ 100 ป้็ เริั�มีให�นักท่ี่องเท้ี่�ยัวมีาเปิ็ด่
ป็รัะสำบการัณ์เก็บใบช้าได่�ตั๋ั�งแต่ั๋เด้่อน
พิฤษภาคมี - พิฤศจิกายันข้องทุี่กป้็ และ
ยังัม้ีเวริัค์ช็้อป็นวด่ใบช้าด่�วยัม้ีอ ให�เรัา
ได่�สำมัีผู้สัำช้าญ้ี่�ปุ่็นแบบข้นานแที่�

การัเดิ่นที่าง: เดิ่น 12 นาท้ี่จากสำถาน้ 
Sayamashi (รัถไฟสำายั Shinjuku)
※ กิจกรัรัมีตั๋�องจองกอ่นล่วงหน�า

Tea Café - Musashi Rikyu ตั๋ั�งอยั้ติ่ั๋ด่กบั Araien Honten 
โด่ยัช้าซื้ายัามีะท้ี่�ป็ล้กในไร่ัข้องที่างรั�านเคยัได่�รับัรัางวลั
ถ�วยัจกัรัพิรัรัดิ่มีาแล�ว คาเฟ่แหง่น้� จำาหน่ายัอาหารัและ
ข้นมีหวานหลากหลายัช้นิด่ท้ี่�ที่ำาจากช้า จึงดึ่งด่ด้่ลก้ค�าผู้้ �
ช้้�นช้อบช้าจากหลายัพ้ิ� นท้ี่�ที่ั �วโลก

วธ้ิีเดิ่นที่าง: สำถาน้ Kotesashi (รัถไฟสำายั Ikebukuro) 
ที่างออก North Exit  ตั๋ั�งอยั้ใ่นรั�าน Araien Honten

ช้ว่งท้ี่�กำาลงักอ่สำรั�างวดั่แหง่น้�  พิรัะจกิากุ ได่ชิ้ ผู้้ �เป็็น
นักบวช้นิกายัเที่นได่ได่�นำาใบช้าจากเก้ยัวโตั๋มีาป็ลก้
เพ้ิ�อใช้�เป็็นยัารักัษาโรัค จนส่ำงผู้ลถึงบริัเวณคาวาโกเอะ
กบัซื้ายัามีะ วา่กนัวา่เป็็นจุด่เริั�มีตั๋�นให�พ้ิ� นท้ี่�เหล่าน้�
กลายัเป็็นแหล่งป็ลก้ใบช้า และกลายัเป็็นข้องขึ้� นช้้�อ
ข้องท้ี่�น้�ในท้ี่�สุำด่ ภายัในวดั่จงึวางแผู่้นหินท้ี่�สำลกัวา่  
“แหล่งกำาเนิด่ช้าซื้ายัามีะ” ไว �อยั้ด่่ �วยั ปั็จจุบนัห�องช้า 
“Fusentei” ก็ยังัจดั่พิิธ้ีช้งช้าอยั้เ่ป็็นป็รัะจำา ในฤด่ ้
ใบไมี�ผู้ลิข้องทุี่กป้็แนะนำาให�แวะมีาท้ี่� “SakuraCafe” 
เพิรัาะจะได่�ช้มีด่อกซื้ากุรัะพิลางชิ้มีข้นมีญ้ี่�ปุ่็นและช้า
อนัขึ้� นช้้�อ

การัเดิ่นที่าง: เดิ่น 12 นาท้ี่จากสำถาน้ Hon-
Kawagoe (รัถไฟสำายั Shinjuku)

◆ วดััพุทธนกิาย่เทนไดั 
        นากะอิน 
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หากได่�ไป็นั�งในคาเฟ่ช้าซึื้�งม้ีการัตั๋กแต่ั๋งภายัใน
สำไตั๋ลญ้์ี่�ปุ่็น พิรั�อมีลิ� มีรัสำอาหารัและข้นมีหวานที่ำา
จากช้า ก็น่าจะได่�สำมัีผู้สัำบรัรัยัากาศอนัเง้ยับสำงบ
แบบญ้ี่�ปุ่็นอยัา่งแที่�จริัง

Musashi-Rikyu 
parfait 

Okoi-matcha affogato
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ทีี่�นี�จิ ำาห้น่ายของฝัาก็ซึ�งห้าซื� อทีี่�อื�นไม่ีได้น้อก็จิาก็จิง๋ห้ว๋ด้ 

ไซตั๋ะมีะห้รอืเมืีองไซตั๋ะมีะ ซื� อชื่ารสห้วานห้รอืผัลิตั๋ภณ๋์ฑ์์
เกี็�ยวก็บ๋ชื่าก็ลบ๋ไป็เป็็นของทีี่�ระลึก็ก็็น่าจิะดี้เห้มืีอนก็น๋

คุกำก่ำ�รสชิา Sayama Langue de chat 
/ Morita-en

เจลาโต้มัิทฉะ / 
Seifu-en

ชิอ็คโกำแล็ตรสชิาเซ้น็ฉะ
ซ้ายามิะ / หาซ้้�อได้ัร้าน
ค้าและไร�ชิาบางแห�งใน
จังหวัดัไซ้ตามิะ 

โคล�ารสชิา Sayama / 
Masudaen Honten

Matcha Mint Tablet / 
Araien Honten

◆ Iruma City Museum ALIT

ม้ีการัจัด่แสำด่งงานออกแบบห�องช้งช้าเซ็ื้นฉะและ
อุป็กรัณส์ำำาหรับัช้งช้าเซ็ื้นฉะ บ่งบอกให�รั้ �วา่พิิธ้ีช้งช้าเข้้ยัว
เซ็ื้นฉะนั�นม้ีววิฒันาการัมีาอยัา่งไรัจนถึงปั็จจุบนั

ท้ี่�พิิพิิธีภัณฑ์์ม้ีผู้ลิตั๋ภัณฑ์์เก้�ยัวกับช้าวางจำาหน่ายัหลาก
หลายัช้นิด่ ผู้้ �ท้ี่�ช้้�นช้อบช้าควรัมีาช้มีให�ได่�

◆ Ochakko Salon Issen

นำ�ามีนัช้าซึื้�งได่�จากผู้ลช้านั�นนำามีาใช้�บำารุังผิู้วพิรัรัณได่�

รั �านอาหารัในพิิพิิธีภณัฑ์ช์้าให�บริัการัอาหารั "Ocha-
kaiseki" (อาหารัญ้ี่�ปุ่็นแบบหรัห้รัา) ใช้�ช้า Sayama และ
ผู้กัสำด่ใหมีท้่ี่�เพิิ�งเก็บจากสำวนเป็็นวตัั๋ถุดิ่บ นอกจากช้า
ญ้ี่�ปุ่็นนานาป็รัะเภที่แล�ว ยังัม้ีสิำนค�าอ้�นๆ ช้ว่ยัให�สำำารัาญี่
ใจได่�ที่ั�งช้าจ้น ช้าด่ำา และช้าอ้กหลายัช้นิด่จากที่ั �วโลก 
ถ้อเป็็นแหล่งท่ี่องเท้ี่�ยัวท้ี่�ม้ีเอกลกัษณเ์ฉพิาะตั๋วั

ม้ีข้ �อมี้ลแนะนำาเก้�ยัวกบัห�องที่ำาพิิธ้ีช้งช้าโด่ยัละเอ้ยัด่บน
แผู้นท้ี่� ทุี่กสิำ�งล�วนม้ีความีเก้�ยัวข้�องกบัวฒันธีรัรัมีช้า

เม้ีองอิรุัมีะเป็็นแหล่งผู้ลิตั๋ช้า Sayama แหง่หลกั โด่ยั
ในพิิพิิธีภัณฑ์ม้์ีการัจดั่แสำด่งและแนะนำาเก้�ยัวกบัช้า 
ที่ั�งยังัม้ีการัสำรั�างห�องช้งช้าขึ้� นใหมีด่่�วยั เม้ี�อมีาถึงท้ี่�น้�
จะได่�เร้ัยันรั้ �วฒันธีรัรัมีเก้�ยัวกบัช้าในหลายัภ้มิีภาค
ที่ั �วโลก

ม้ีคา่เข้ �าช้มี
วธ้ิีเดิ่นที่าง: จากสำถาน้ Irumashi (รัถไฟสำายั 
Ikebukuro) นั�งรัถบสัำไป็ Irumashi-hakubutsukan ท้ี่�
ป็� ายัหมีายัเลข้ 2 ลงท้ี่�ป็� ายัสุำด่ที่�ายั
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◆ Tea Café - Musashi Rikyu
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ของฝากเก่�ยวกับ "ชาซายามะ" 
ม่ให้้เลืือกซื�อมากมาย



จุำด้ถ่ายร่ปยอด้นิั่ยม่ 
สาม่ารถชม่วิวได้้ตั๋ล่อด้ส่�ฤด่้

เมืี�อเราน๋ �งรถไฟ SEIBU จิาก็ตั๋ว๋เมืีองออก็ไป็แถบชื่านเมืีอง ที่ศ๋นียภาพี
ทีี่�เห็้นจิาก็ตั๋ึก็ส่งทีี่�ตั๋๋�งเรียงรายก็๋นเป็็นแถวจิะค่ัอยๆก็ลายเป็็นวิว
ธรรมีชื่าตั๋ทีิี่�มีีภเ่ขาเป็็นฉาก็ห้ลง๋ ที่๋�งด้อก็ซากุ็ระสีชื่มีพีบ่านสะพีร๋ �ง 
ตั๋น้ไมีที้ี่�แผั่กิ็�งก็า้นเขียวขจิ ี ใบไมีที้ี่�เริ�มีเป็ลี�ยนสีเมืี�อลมีแห้่งฤด้ใ่บไมี้
รว่งพีด๋้ผั่านมีา หิ้มีะและนำ�าแข็งที่า่มีก็ลางคัวามีห้นาวเห้น็บ ที่๋�งห้มีด้
ลว้นเป็็นที่ศ๋นียภาพีทีี่�เราจิะได้ช้ื่มีตั๋ลอด้สี�ฤด้ก่็าล จิดุ้ถ่ายร่ป็ยอด้นิยมี
ตั๋า่งๆ เห้ลา่นี� ก็ ำาลง๋รอทุี่ก็คันให้ม้ีาถ่ายร่ป็สวยๆ ก็น๋อย่น่ะ

◆ ถนน Nakano-dori สถานี Araiyakushi-mae

◆ สวนอาจ้ไิซ็ 

◆ ซ็ากรุะที�แมน่ำ�าชนิกาช ิ

◆ เทศกาลดัอกทานตะวนัคิโย่เซ็ 

ถ�าอยัากได่�รัป้็รัถไฟวิ�งผู่้านอุโมีงคต์ั๋�นซื้ากุรัะส้ำสำวยัก็ตั๋�องมีาท้ี่�ถนนเสำ�นน้� เลยั จากสำถาน้ 
Araiyakushi-mae ออกที่างป็รัะตั๋ ้South Exit จากนั�นก็เดิ่นมีาที่างตั๋ะวนัตั๋ก 5 นาท้ี่ก็จะ
พิบกบัสำะพิานลอยั Arai 5-chome แล�ว จากบนน้� เป็็นจุด่ถ่ายัรัป้็สุำด่พิิเศษเฉพิาะฤด่้
ใบไมี�ผู้ลิเท่ี่านั�น ถ�าโช้คด้่อาจจะได่�เจอรัถไฟส้ำเหล้องตั๋ดั่กบัด่อกซื้ากุรัะส้ำช้มีพิด้่�วยันะ

การัเดิ่นที่าง: สำถาน้ Araiyakushi-mae (รัถไฟสำายั Shinjuku)

สำวนอาจิไซื้ตั๋ั�งอยั้ใ่นเม้ีองโคะได่รัะ โตั๋เก้ยัว เป็็นสำวนท้ี่�เต็ั๋มีไป็ด่�วยัธีรัรัมีช้าติั๋เหมีาะกบั
การัเดิ่นเล่นเป็็นท้ี่�สุำด่ ภายัในสำวนป็ลก้ตั๋�นอาจิไซื้ไว �กวา่ 1,500 ตั๋�น ด่อกอาจิไซื้หลาก
ส้ำสำนัจะเริั�มีบานช้ว่งตั๋�นเด้่อนมิีถุนายันจนถึงป็ลายัเด้่อนข้องทุี่กป้็

การัเดิ่นที่าง: เดิ่น 5 นาท้ี่จากสำถาน้ Kodaira (รัถไฟสำายั Shinjuku)

แมีน่ำ�าชิ้นกาชิ้ไหลผู่้านด่�านหลงัข้องศาลเจ�าคาวาโกเอะฮิคาวะ ม้ีตั๋�นซื้ากุรัะพินัธุีโ์ซื้เมีโยัชิ้โนะ
กวา่ 300 ตั๋�นเบ่งบานอยั้ต่ั๋ลอด่สำองฝั�งแมีน่ำ�า และจะเริั�มีบานช้ว่งตั๋�นเด้่อนเมีษายันข้องทุี่กป้็ 
เม้ี�อเดิ่นไป็ตั๋ามีที่างก็จะได่�ช้มีที่ศัน้ยัภาพิข้องด่อกซื้ากุรัะป็รัะกอบกบัแมีน่ำ�าจากบนสำะพิาน
ด่�วยั ด่อกซื้ากุรัะร่ัวงโรัยัป็กคลุมีผู้้นนำ�าเป็็นบรัรัยัากาศแสำนโรัแมีนติั๋ก

การัเดิ่นที่าง: เดิ่น 24 นาท้ี่จากสำถาน้ Hon-Kawagoe (รัถไฟสำายั Shinjuku)

ด่อกที่านตั๋ะวนัเป็็นหน้�งในด่อกไมี�อนัเป็็นสำญัี่ลกัษณแ์หง่ฤด่ร้ั �อน และจะเริั�มีบานช้ว่งป็ลายั
เด้่อนกรักฎาคมี – สิำงหาคมี เป็็นช้ว่งเวลาเด้่ยัวกนักบัเที่ศกาลด่อกที่านตั๋ะวนัคิโยัเซื้ ท้ี่�จะถก้
จดั่ขึ้� นโด่ยัสำมีาคมีท้ี่�กอ่ตั๋ั�งขึ้� นเพ้ิ�อนำาพ้ิ� นท้ี่�ที่�องถิ�นมีาใช้�ให�เกิด่ป็รัะโยัช้น์สำง้สุำด่ ช้ว่งเวลา
รัะหว่างเที่ศกาลจะมี้ผู้้ �คนมีากมีายัจากที่ั �วป็รัะเที่ศมีาเยั้�ยัมีเยั้ยันกันเพ้ิ�อช้มีทุ่ี่งด่อก
ที่านตั๋ะวนัท้ี่�เบ่งบานกวา่ 100,000 ตั๋�น ※สำามีารัถอ่านรัายัละเอ้ยัด่ข้องเที่ศกาลในแต่ั๋ละป้็
ได่�ในเว็บไซื้ตั๋์

คา่เข้ �าช้มีฟร้ั
การัเดิ่นที่าง: จากสำถาน้ Kiyose (รัถไฟ
สำายั Ikebukuro) เป็ล้�ยันไป็ขึ้� นรัถบสัำ 
Seibu (ป็ลายัที่าง Shiki ป็รัะตั๋ ้ South 
Exit) ลงท้ี่�ป็� ายั Green Town Kiyoto เดิ่น
ต่ั๋ออ้ก 6 นาท้ี่
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◆ Showa Kinen Park

◆ สะพานคาเนอิชซุิ็ย่คัง 

◆ FUJIMI TERRACE 
สถานี Higashi-Kurume

◆ สวนโรไบุ ภูเูขาโฮโดัซ็งั นากะโทโร 

◆ ฮิดัากะ คินจ้าคดุัะ 

◆ เสานำ�าแขง็แห่งอาชกิาคโุบุะ 

ที่ั�งด่อกทิี่วลิป็ท้ี่�แต่ั๋งแตั๋�มีส้ำสำนัในฤด่ใ้บไมี�ผู้ลิ ด่อกอาจิไซื้และ
ด่อกที่านตั๋ะวนัท้ี่�บานเต็ั๋มีท้ี่�ในฤด่ร้ั �อน ด่อกคอสำมีอสำและใบ
แป็ะกว๊ยัส้ำที่องในฤด่ใ้บไมี�รั่วง ที่ั�งหมีด่ล�วนหาช้มีได่�ในสำวน
แหง่น้�  แมี�ในฤด่ห้นาวหิมีะท้ี่�ป็กคลุมีสำวนญ้ี่�ปุ่็นจนกลายัเป็็นส้ำ
ข้าวโพิลนก็งด่งามีเช้น่กนั เป็็นสำวนท้ี่�เรัาสำามีารัถเพิลิด่เพิลิน
ทิี่วที่ศัน์ท้ี่�แตั๋กต่ั๋างกนัไป็ตั๋ลอด่ส้ำ�ฤด่้

ม้ีคา่เข้ �าช้มี
การัเดิ่นที่าง: จากสำถาน้ Musashi-Sunagawa (รัถไฟสำายั 
Haijima) เดิ่น 20 นาท้ี่ถึงที่างเข้�าฝั�ง Sunagawa, เดิ่น 25 
นาท้ี่ถึงที่างเข้�าฝั�ง Tamagawa Josui

เม้ี�อเข้ �าสำ้่ฤด่ใ้บไมี�รั่วง บรัรัยัากาศรัอบๆ นากะโที่โรัจะเริั�มีถก้ยั �อมีเป็็นส้ำแด่งเหล้องด่้
อบอุ่น ถ�าอยัากช้มีที่ศัน้ยัภาพิแบบ 360 องศาให�ลองมีาท้ี่�สำะพิานคาเนอิชิ้ซุื้ยัคงัในช้ว่ง
เด้่อนพิฤศจิกายันเลยั จากบนสำะพิานจะได่�เห็นววิใบไมี�แด่งกบัแมีน่ำ�าอารัะคาวะ
ป็รัะกอบกนัอยัา่งงด่งามี

การัเดิ่นที่าง: เดิ่น 15 นาท้ี่จากสำถาน้ Nogami (รัถไฟสำายั Chichibu)

FUJIMI TERRACE ท้ี่�อยั้บ่นช้ั�น 2 ข้องสำถาน้ Higashi-
Kurume เป็็นจุด่ช้มีววิท้ี่�สำามีารัถมีองเห็นภเ้ข้าไฟฟจ้ไิด่� 
นับเป็็น 1 ใน 100 จุด่ช้มีภเ้ข้าไฟฟจ้ใินแถบคนัโตั๋ 
ความีพิิเศษค้อภาพิถนนท้ี่�มุี่งหน�าเข้ �าสำ้่เม้ีองเป็็นเสำ�น
ตั๋รัง กบัพ้ิ� นหลงัท้ี่�ม้ีภเ้ข้าไฟฟจ้ติั๋ั�งตั๋รัะหงา่น เป็็นววิ
ภเ้ข้าไฟฟจ้ท้ิี่�แป็ลกใหมีอ่ยัา่งไมีเ่คยัเห็นมีากอ่น ในฤด่้
หนาวถ�าด่วงด้่พิอ อาจจะได่�เห็นได่มีอนด่ฟ์จ้*ิ1ด่�วยันะ

การัเดิ่นที่าง: ที่างออก West Exit ช้ั�น 2 ข้องสำถาน้ 
Higashi-Kurume (รัถไฟสำายั Ikebukuro)

*1ช้ั �วข้ณะท้ี่�ด่วงอาทิี่ตั๋ยัต์ั๋กลงมีาซื้�อนที่บักบัยัอด่ภเ้ข้าไฟฟจ้ิ 
ที่ำาให�เกิด่เป็็นป็รัะกายัแสำงเหม้ีอนเพิช้รั

เม้ี�อขึ้� นกรัะเช้�า Hodosan Ropeway ไป็ถึงยัอด่เข้าท้ี่�ความีสำง้ 497 เมีตั๋รัแล�ว จะได่�ช้มีที่ั�งววิ
หุบเข้าอนัอุด่มีสำมีบร้ัณข์้องชิ้ชิ้บุ และเหล่าด่อกไมี�นานาพินัธุีท้์ี่�เบ่งบานอยั้โ่ด่ยัรัอบ บน
ยัอด่เข้าจะม้ีสำวนท้ี่�ม้ีด่อกโรัไบบานสำะพิรัั �งกวา่ 3,000 ตั๋�นในช้ว่งป็ลายัเด้่อนธีนัวาคมี - 
กุมีภาพินัธี ์บรัรัยัากาศจะฟุ� งไป็ด่�วยักลิ�นหอมีข้องด่อกไมี�ให�จิตั๋ใจได่�ผู่้อนคลายั

การัเดิ่นที่าง: จากสำถาน้ Nagatoro (รัถไฟสำายั Chichibu) เดิ่น 20 นาท้ี่ไป็ยังัสำถาน้
กรัะเช้�าท้ี่�ต้ั๋นเข้า ขึ้� นกรัะเช้�าไป็ยังัยัอด่เข้า เดิ่นต่ั๋ออ้ก 5 นาท้ี่

ที่ศัน้ยัภาพิด่อกฮิกงับานะกวา่ 5 ล�านด่อกท้ี่�บานสำะพิรัั �งท่ี่ามีกลางป่็าไมี�แบบน้� สำามีารัถ
ด่ไ้ด่�ในฤด่ใ้บไมี�รั่วงเท่ี่านั�น ตั๋�นไมี�น�อยัใหญ่ี่ส้ำเข้้ยัวข้จ้ผู้สำมีผู้สำานกบัส้ำแด่งสำด่ข้องด่อก 
ฮิกงับานะอยัา่งงด่งามี

การัเดิ่นที่าง: เดิ่นจาก 15 นาท้ี่จากสำถาน้ Koma (รัถไฟสำายั Ikebukuro) หร้ัอ จาก
สำถาน้ Hannō (รัถไฟสำายั Ikebukuro) เป็ล้�ยันไป็ขึ้� นรัถบสัำ (ป็ลายัที่างสำถาน้ Komagawa 
/ Saitama Medical University International Medical Center) ลงท้ี่�ป็� ายั Kinchakuda 
เดิ่นต่ั๋อ 3 นาท้ี่

ท้ี่�น้�เป็็น 1 ใน 3 จุด่ช้มีเสำานำ�าแข็้งแหง่ชิ้ชิ้บุ เสำานำ�าแข็้งท้ี่�ม้ีความีกว�าง 200 เมีตั๋รั และ
ความีสำง้กวา่ 30 เมีตั๋รัจะกอ่ตั๋วัขึ้� นในช้ว่งท้ี่�อากาศหนาวจดั่ในเด้่อนมีกรัาคมี – กุมีภาพินัธี์
ตั๋อนกลางค้นจะม้ีการัป็รัะด่บัไฟ ที่�องฟ� าฤด่ห้นาวท้ี่�ด่เ้ยัน็ยัะเยัอ้กกบัพ้ิ� นท้ี่�ท้ี่�ป็กคลุมีด่�วยั
หิมีะจะกลายัเป็็นโลกแหง่แฟนตั๋าซ้ื้ในช้ั �วพิริับตั๋า

การัเดิ่นที่าง: เดิ่น 10 นาท้ี่จากสำถาน้ Ashigakubo (รัถไฟสำายั Seibu Chichibu)
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◆ ย่า่นการค้า 
Nogata Shotengai

ม้ีรั �านอาหารั รั�านข้ายัผู้กัผู้ลไมี� และรั�านข้ายัข้องช้ำารัาว 60 แหง่ตั๋ลอด่ยัา่นการัค�าท้ี่�ม้ีการัด่แ้ลรักัษาเป็็นอยัา่งด้่ จะเร้ัยักวา่ท้ี่�น้�เป็็นครัวัรัะด่บั
ที่�องถิ�นก็ไมีใ่ช้ก่ารักล่าวเกินจริังเลยั สำามีารัถลิ� มีลองรัสำช้าติั๋แบบญ้ี่�ปุ่็นท้ี่�เหม้ีอนรัสำม้ีอแมีแ่ละเฝ� าด่ว้ถ้ิช้้วติั๋ข้องคนที่�องถิ�นที่ั �วไป็ได่� 
การัเดิ่นที่าง: สำถาน้ Nogata (รัถไฟสำายั Shinjuku)

◆ รา้นอาหาร Nogata Shokudou 
        @ ถนน Honmachi-Dori

◆ Hinasakudo @ ถนน Kitahara-Dori
เจ �าข้องรั�านม้ีความีช้้�นช้อบกบ จงึพิิมีพิล์ายักบท้ี่�ออกแบบเองบนข้นมี Obanyaki 
ข้องที่างรั�าน ด้่ไซื้น์น่ารักัจนหลายัคนอาจไมีก่ล�ารับัป็รัะที่าน จดั่เป็็นอาหารั
ที่�องถิ�นท้ี่�ได่�รับัความีนิยัมีมีาก นอกจากน้� ท้ี่�รั �านรัว่มีอยัา่งรั�าน Kanmidokoro 
ยังัสำามีารัถลิ� มีรัสำข้นมีญ้ี่�ปุ่็นอนัหอมีหวานได่�อ้กหลากหลายัช้นิด่

การัเดิ่นที่าง: เดิ่น 2 นาท้ี่จากสำถาน้ Nogata (รัถไฟสำายั Shinjuku) จาก
ที่างออก North Exit

อาหารแนะนำาค้อ อาหารชุิดั A (ไกำ�ทอดั 2 ช้ิ�น
และหม่ิผััดัข้ง) ราคา 960 เยน (รวมิภาษ่)

ขนมิ Obanyaki ไส้คร่มิ 140 เยน (รวมิภาษ่)

◆Kintoki Senbei 
       @ ถนนหนา้สถานี Nogataekimae-Dori
รั�านเกา่แกท้่ี่�กอ่ตั๋ั�งตั๋ั�งแต่ั๋ป้็ค.ศ. 1933 ม้ีที่ั�งเซื้มีเบ�ยัา่งด่�วยัม้ีอ
แบบด่ั�งเดิ่มี เซื้มีเบ�รัป้็ภเ้ข้าไฟฟจิ้ยัอด่นิยัมีในหมี้ช่้าวต่ั๋างช้าติั๋ 
หร้ัอจะเป็็นเซื้มีเบ�รัถวาซื้าบิช้้สำ ม้ีหลากหลายัรัสำช้าติั๋จนเล้อก
ไมีถ่ก้

การัเดิ่นที่าง: เดิ่น 1 นาท้ี่จากสำถาน้ Nogata (รัถไฟสำายั 
Shinjuku) ที่างออก South Exit

Fujisan senbei 80 เยน
 (ไมิ�รวมิภาษ่)

Norikaku senbei 
90 เยน (ไมิ�รวมิภาษ่)

◆ Misomendokoro Hanamichi 
         @ ถนน Kitahara-Dori
เมีน้คลาสำสิำกข้องท้ี่�น้�ค้อมิีโสำะรัาเมีง ป็รัะกอบด่�วยัซุื้ป็เข้�มีข้�นกบัหมีช้้าช้ชิ้้�น
หนา ตั๋บที่�ายัด่�วยัผู้กัแบบพิน้ช้ามี น้�แหละค้อเอกลกัษณข์้องรั�านน้�  ในหนึ�งคำา
จะได่�ลิ� มีรัสำหวานหอมีข้องที่ั�งผู้กัและเน้� อหมี ้ ถ�าใครัช้อบรัสำช้าติั๋แบบเข้�มีข้�น
จะใส่ำกรัะเท้ี่ยัมีเพิิ�มีลงไป็ก็ยัอ่มีได่� ลองมีาชิ้มีเมีน้ท้ี่�ซ่ื้อนอยั้ใ่นยัา่นการัค�าแหง่
น้� กนั!

ตั๋ลอด้เสน้ที่างรถไฟ SEIBU ทีี่�วิ�งผั่านตั๋๋�งแตั๋ใ่นเมืีองไป็ยง๋แถบ
ชื่านเมืีองไม่ีได้มี้ีแค่ัทิี่วที่ศ๋นอ์น๋สวยงามีเที่า่น๋�น แตั๋ย่ง๋เตั๋ม็ีไป็
ด้ว้ยว๋ฒนธรรมีอาห้ารอ๋นเป็็นเอก็ล๋ก็ษณ์ข์องแตั๋่ละที่อ้งถิ�น
ด้ว้ย ลองแวะในเมืีองห้รอืขา้งที่างด้ ่ จิะได้ล้องชิื่มีอาห้ารที่อ้ง
ถิ�น แลว้ก็ลายเป็็นนก๋็ชิื่มีตั๋ว๋ยง!

ตั๋ระเวนั่ชิม่เม่น่ั่เด็้ด้
ตั๋ล่อด้เส้นั่ท่างรถไฟ SEIBU

การัเดิ่นที่าง: เดิ่น 3 นาท้ี่
จากสำถาน้ Nogata (รัถไฟ
สำายั Shinjuku)

อาหารัท้ี่� ม้ีรัสำช้าติั๋เหม้ีอนรัสำม้ีอแมี่นั� นได่�ม้ีการั
ส้ำบที่อด่ต่ั๋อกนัมีาตั๋ั�งแต่ั๋ป้็ค.ศ. 1936 และยังัคงได่�รับั
ความีช้้�นช้อบจากผู้้�คนในที่�อง ถิ�นไมี่ข้าด่สำายั 
เน้�องจากอาหารัชุ้ด่แนะนำา (มีาพิรั�อมีเคร้ั�องเค้ยัง 
ไกท่ี่อด่ 2 ชิ้� นและหมีผู้้ดั่ขิ้ง) ข้องที่างรั�านนั�นถก้นำา
มีาเล่าถึงในการัต์ั๋น้ด่งัเร้ั�อง “Shinya Shokudō” จึงม้ี
ผู้้ �ให �ความีสำนใจมีากขึ้� น

การัเดิ่นที่าง: เดิ่น 1 นาท้ี่จากสำถาน้ Nogata (รัถไฟ
สำายั Shinjuku) ที่างออก South Exit
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เคยได�รีับรีางวัล Bib Gourmand 
ในี่โตเก่ยวจาก MICHELIN GUIDE 

ด้ว่ยู่นี่ะ!



◆ FUSSA NO BIRUGOYA
     “Ishikawa Brewery”

◆ L’AUTOMNE 
        สาขา Akitsu

◆ Alishan Café

รั�านน้� พิรั�อมีเสิำรัฟ์อาหารัมีงัสำวริัติัั๋ท้ี่�ที่ำาจากวตัั๋ถุดิ่บ
ออรัแ์กนิค ให�ลก้ค�าได่�ชิ้มีรัสำช้าติั๋แหง่ธีรัรัมีช้าติั๋ 
ท่ี่ามีกลางธีรัรัมีช้าติั๋แบบเต็ั๋มีอิ�มี ถ�านั�งท้ี่�โต๊ั๋ะด่�าน
นอกจะได่�ยันิเส้ำยังแมีน่ำ�าโคมีะ ให�บรัรัยัากาศแบบ
อิสำรัะและผู่้อนคลายั

รั�านข้องหวานรั�านโป็รัด่ข้องคนที่�องถิ�น หน�าตั๋าข้องข้นมีท้ี่�
ละเอ้ยัด่อ่อนและงด่งามีอยั่างกบังานศิลป็ะจะที่ำาให�เรัาต้ั๋�น
ตั๋า ที่ั�งยังักรัะตุั๋�นต่ั๋อมีรับัรัสำให�อยัากชิ้มีขึ้� นมีาที่นัใด่ เม้ี�อนำา
เข้ �าป็ากแล�วก็รัับรั้ �ได่�ถึงรัสำช้าติั๋อันละเอ้ยัด่อ่อนและความี
หวานอนัแสำนพิอด้่ เหม้ีอนกบัวา่ข้นมีชิ้� นน้� จะเป็็นตั๋วัแที่น
ความีที่รังจำาแหง่ที่ริัป็น้� เลยัก็วา่ได่� 

การัเดิ่นที่าง: เดิ่น 5 นาท้ี่จากสำถาน้ Akitsu (รัถไฟสำายั 

Ikebukuro) ที่างออก South Exit

รั �านอาหารัอิตั๋าเล้ยันโด่ยัโรังสำาเกอิชิ้กาวะท้ี่�ม้ีอายุั
มีานานกวา่ 150 ป้็ มีาท้ี่�รั �านน้� เรัาจะได่�ชิ้มีที่ั�งครัา
ฟตั๋เ์บ้ยัรัท้์ี่�บ่มีเองอยัา่ง “Tama no Megumi” และ 
“TOKYO BLUES” หร้ัอเหล�าสำาเกช้้�อด่งัอยัา่ง 
“Tamajiman”  เบ้ยัรัแ์ละเหล�าเหล่าน้� นอกจากจะ
เข้�ากนักบัเมีน้ไสำ�กรัอกท้ี่�ที่ำาในที่�องถิ�นแล�ว ก็ยังัเข้ �า
กบัเมีน้ตั๋ะวนัตั๋กจานอ้�นอ้กเช้น่กนั ความีอร่ัอยัท้ี่�แผู่้
กรัะจายัในป็ากจะที่ำาให�จด่จำาม้ี� อน้� ไป็อ้กนาน

การัเดิ่นที่าง: เดิ่น 20 นาท้ี่จากสำถาน้ Haijima 
(รัถไฟสำายั Haijima)
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◆ Asami Reizou 
สาขาถนน Hodosando

◆ Kokuya

รั�าน Asami Reizou ที่ำานำ�าแข็้งจากนำ�า
ธีรัรัมีช้าติั๋มีาตั๋ั�งแต่ั๋ป้็ค.ศ. 1890 ฤด่ห้นาว
ในชิ้ชิ้บุอากาศหนาวจดั่ ที่างรั�านจึงนำานำ�า
ธีรัรัมีช้าติั๋น้� มีาแช้แ่ข็้งไว � ที่ำาให�เรัาม้ีโอกาสำ
ได่�ที่านนำ�าแข็้งไสำจากนำ�าแข็้งธีรัรัมีช้าติั๋
ตั๋ลอด่ป้็ ความีพิิเศษค้อรัสำสำมัีผู้สัำข้องนำ�า
แข็้งอนัละเอ้ยัด่อ่อน ป็รัะกอบกบัความี
หวานข้องไซื้รัปั็โฮมีเมีด่ ความีลงตั๋วัท้ี่�เกิด่
ขึ้� นในป็ากน้� อร่ัอยัสุำด่ๆ เป็็นรัสำช้าติั๋ท้ี่�จะ
ไมีม้่ีวนัล้มีเลยัท้ี่เด้่ยัว

การัเดิ่นที่าง: เดิ่น 3 นาท้ี่จาก
สำถาน้ Nagatoro (รัถไฟสำายั 
Chichibu)

รั�าน “Kokuya” ตั๋ั�งอยั้ใ่นซื้อยัท้ี่�หา่งจากสำถาน้ Hannō ป็รัะมีาณ 
8 นาท้ี่ เป็็นรั�านอุด่�งเกา่แกใ่นที่�องถิ�นท้ี่�กอ่ตั๋ั�งมีาตั๋ั�งแต่ั๋สำมียััเอ
โด่ะ เมีน้ซิื้กเนเจอรัข์้องท้ี่�น้� ค้อมุีซื้าชิ้โนะอุด่�ง ซึื้�งส้ำบที่อด่ตั๋ามี
ข้นมีธีรัรัมีเน้ยัมีด่ั�งเดิ่มีมีาอยัา่งยัาวนาน เป็็นอุด่�งท้ี่�ที่านกบัซุื้ป็
หมี ้เห็ด่และตั๋�นหอมีตั๋�นตั๋ำารับั ซุื้ป็ท้ี่�เค้�ยัวมีาอยัา่งเข้ �มีข้�น เข้ �ากนั
กบัเสำ�นอุด่�งหนึบสำ้ �ฟันท้ี่�ที่างรั�านที่ำาเองได่�เป็็นอยัา่งด้่ ความีสุำข้
ในหนึ�งคำาเป็็นอยัา่งน้� น้�เอง

การัเดิ่นที่าง: เดิ่น 8 นาท้ี่จากสำถาน้ Hannō 
(รัถไฟสำายั Ikebukuro)

การัเดิ่นที่าง: เดิ่น 10 นาท้ี่จากสำถาน้ Koma  
(รัถไฟสำายั Seibu Chichibu)
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ข้อม่ิล ณ เด้ัอนธัันวาคมิ 2020

※ อาจมีีกรณีีที่ี�วัันหรือเวัลาที่ำาการของสถานที่ี�และอีเวันต์์จะเปลี�ยนแปลง 
กรุณีาต์รวัจสอบรายละเอียดที่ี�หน้าเวั็บไซต์ท์ี่างการก่อนออกเดินที่าง

※ รายละเอียดของสถานที่ี�และอีเวันต์์บนหนังสือเล่มีนี� รวัมีถึงเนื�อหา
เกี�ยวักับต์ลอดเส้นที่างรถไฟสาย SEIBU สามีารถอ่านเพิ่่�มีเต์ิมีได้ใน
เวั็บไซต์์หลังสแกน QR CODE
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Japanese Electrical  Appliance & Drug Store日本電器藥妝綜合商場

DISCOUNT
免稅 優惠MAX

TAX-FREE

照相機、手錶、家電、
玩具、隱形眼鏡 等等

Cameras, Watches,  
Home appliances,Toys, 
Contact lens etc.
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