TOYOTA
CITY

Toyotabi

อัดแน่นไปด้วยข้อมูล
การท่องเที่ยว
เมืองโตโยต้า!

คุณใช้การขนส่งสาธารณะ
ของเมืองโตโยต้าใช่ไหม?

รถบัสโตโยต้าโออิเด็น

ดูรายละเอียดที่น่ี:

จะช่วยให้คุณเดินทางได้ทั่วเมือง
michinavi toyota
http://michinavitoyota.jp/

https://www.tourismtoyota.jp/th/

พร้อมฟังก์ชั่นค้นหาของ
กูเกิลแมพ!

Tourism TOYOTA

ที่พัก

คู่มือแนะนํา
อาหาร

คู่มือแนะนําอาหาร

เพิ่ มเราเป็นเพื่ อนใน
LINE ได้เลย!

แล้วรับสิทธิพิเศษต่างๆ
ของสมาชิก

ของฝาก

การเดินทาง

พบกับเราบน
Instagram!

เชื่อมต่อกับเราทาง
Facebook!

โพสต์ข้อมูลล่าสุด!

https://line.me/R/ti/p/5F4FhVtU3e

https://www.facebook.com/tourismtoyotaEN/

(ภาษาญี่ปุ่น)

(ภาษาอังกฤษ)

ค้นพบความมหัศจรรย์
ของโตโยต้า!

https://www.instagram.com/tourismtoyota/

1-25 โคซากะฮงมาจิ เมืองโตโยต้า จังหวัดไอจิ
471-0034 ประเทศญี่ปน
ุ่ หอการค้าและ
อุตสาหกรรมโตโยต้า ชั้น 1

TEL 0565-85-7777
FAX 0565-85-7700
https://www.tourismtoyota.jp/th/
WEB
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ภาษาไทย

องค์กรนี้ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 2010 โดยคุณคิโยเอะ โนดะ แห่ง
บริษัท Noda Miso Co. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อทําการวิจัย
และเผยแพร่วัฒนธรรมอาหารโกเฮโมจิ
สมาคมทํางานร่วมกับร้านโกเฮโมจิที่มีอยู่ถึง 55 ร้านในโต
้ ชือ
่ ของท้อง
โยต้า เพื่ อโปรโมตโกเฮโมจิให้เป็นอาหารขึน
ถิน
่ และฟื้ นฟู ภูมิภาค
http://www.toyota-go-hey.jp/

น!

โกเฮโมจิของโตโยต้า

สมาคมโกเฮโมจิแหงโตโยตา

ั หอมหวน
น
ิ่ อน
ข
กล มโิ สะเกน
ิ ตา้ อง
นท
า

โกเฮโมจิมักจะถูกเข้าใจว่าเป็นอาหารธรรมดาที่มี
อยู่ทั่วประเทศญี่ปน
ุ่ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ภูมิ
ภาคที่คุณจะพบโกเฮโมจิคือในพื้ นที่ของจังหวัด
ไอจิ กิฟุ และนางาโนะเท่านั้น
เมื่อพิ จารณาถึงต้นกําเนิดของโกเฮโมจิในพื้ นที่นี้
เชื่อกันว่าอดีตเส้นทางการค้าอิดะไคโด (และยังรู้จักกันในชื่อ จูมะไคโด หรือ
ชิโอะโนะมิจิ) ซึ่งเชื่อมระหว่างมิคาวะและมินามิชินชูมีบทบาทสําคัญในการ
เผยแพร่วัฒนธรรมอาหารภูเขาที่มีชื่อเรียกว่า โกเฮโมจิ
จากความแพร่หลายของโกเฮโมจิและความเชื่อมต่อกับเส้นทางการค้า อาจ
กล่าวได้ว่ามีความเป็นไปได้สูงที่พื้นที่โตโยต้าจะเป็นจุดกําเนิดของโกเฮ
โมจิ

ประวัติของ
โกเฮโมจิ
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เฉพาะที่โตโยต้าเท่านั้นที่มีโกเฮ
โมจิรูปรถยนต์!
อาหารพิ เศษชนิดนี้ใช้ข้าว ซอส
มิโสะ และแท่งไม้ซึ่งทําขึ้นใน
ท้องถิ่นทั้งหมด

มาสุซุกะมิโสะ บริษัท โนดะ มิโสะ
Masuzuka Miso Noda Miso Co.

การแนะนําโกเฮโมจิโดยสมาคมโกเฮโมจิแหงโตโยตา

ขาว

ใช้ข้าวสายพั นธุ์มิเนะอาซาฮิ มิ
เนะฮิบิกิ และข้าวท้องถิ่นอื่นๆ
ที่ปลูกในโตโยต้า
ษขอ ที่ 2
ะพเิ ศ

ซอส

ลกั ษณ

ษขอ ที่ 1
ะพเิ ศ

ลกั ษณ

ลกั ษณ

ลักษณะพิเศษของโกเฮโมจิ

อาหารแห่งความ
สุขซึ่งใช้วัตถุดิบ
ในโตโยต้า!
ษขอ ที่ 3
ะพเิ ศ

รูปรองเทาแตะ

มิโสะที่ทําจากถั่วเหลืองของเราผลิตในถังไม้ด้วย
กระบวนการหมักตามธรรมชาติที่ใช้เวลานาน
จึงทําให้มีรสชาติที่กลมกล่อมและมีรสอูมามิ
6 มินามิยามะ มาสุซุกะ นิชิมาจิ เมืองโตโยต้า
ร้านค้า: 9:00-17:00 น.
วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์, โกลเด้นวีก,
ช่วงวันหยุดฤดูร้อน และช่วงวันหยุดปีใหม่
0565-21-0028 MAP：D-3 28

ละพื้นที่!
ขอแนะนํารานคาของสมาคมโกเฮโมจิในแต

แทงไม

ใช้ซอสมิโสะที่ทําจากถั่ว
เหลืองฟุ กุยูตากะที่ปลูกใน
จังหวัดไอจิ

ใช้ไม้ที่ปลูกในโตโยต้า
แม้แต่แท่งไม้ก็คํานึง
ถึงการผลิตและการ
บริโภคในท้องถิ่น

พื้ นที่
Shimoyama
ชิโArea
มยามะ

โกเฮโมจิและร้านชิโมยามะโนะซาโตะ
47-1 Nesaki, Onuma-cho, Toyota City

รูปใบไม

รูปรองเทาแตะ
ขนาดใหญ

(พื้ นที่ชิโมยามะ)

(พื้ นที่ชิโมยามะ)

าด
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โกเฮโมจิของพื้ นที่ชิโมยามะมีขนาดที่
โดดเด่นด้วยความยาวถึง 22 ซม.!
ซอสมิโสะงารสเผ็ดหวานซึ่งทําจาก
ข้าวมิเนะอาซาฮิท่ป
ี ลูกในท้องถิ่นมีส่วน
ผสมของขิง ทําให้ทานได้อย่าง
เพลิดเพลินจนหมดในเวลา
อันรวดเร็ว

2

โกเฮโมจิยะ อาซางิริ

พื้ นที่
อาซาฮิ

อาซาฮิ โคเง็น เก็งกิมุระ เก็งกิคัง

:ที่อยู่

:ช่วงเวลา

:วันปิดทำการ

:หมายเลขโทรศัพท์

MAP：C-2 27

โกเฮโมจิรูปรองเท้าแตะพร้อมซอสมิโสะ

ตลาดดงงุริ โยโกะโจ

0565-68-2755

MAP：F-1 78

โกเฮโมจิรูปรองเท้าแตะพร้อมซอสมิโสะผสมหอมใหญ่
และซอสผสมซอสถั่วเหลืองและวอลนัต

6-1 Harihara, Busetsumachi, Toyota City

0565-82-3666

MAP：G-1 84

โกเฮโมจิรูปวงรีและวงกลมพร้อมซอสมิโสะแดงผสมงาและวอลนัต

4-6 Miyadaira, Asuke-cho, Toyota City

0565-32-7097

ร้านฮิโนกิชายะ (พิ พิธภัณฑ์ซันชู อาสุเกะ)
:เวลาเปิดทำการ

MAP：E-3 102

โกเฮโมจิรูปวงรีพร้อมซอสมิโสะผสมงาและวอลนัต
0565-34-4466

68-1 Neyama, Asahiyawata-cho, Toyota City

โมมิจิโด

MAP：F-3 101

โกเฮโมจิรูปรองเท้าแตะขนาดใหญ่พร้อมซอสมิโสะ

โอโคโนมิยากิ อิปปุกุ

พื้ นที่
อาสุเกะ

0565-90-3530

0565-90-3155

พื้ นที่
โตโยต้า

พื้ นที่
อินาบุ

MAP：F-3 92

โกเฮโมจิรูปรองเท้าแตะขนาดใหญ่พร้อมซอสมิโสะ

2 Hannoki, Higashiobayashi-cho, Toyota City

36 Iimori, Asuke-cho, Toyota City

01

0565-90-3474

มิคาวะโคเก็น แคมป์ วิลเลจ

3-17 Nishimachi, Toyota City

MAP：F-3 90

โกเฮโมจิรูปรองเท้าแตะขนาดใหญ่พร้อมซอสมิโสะ

17-10 Koshikake, Habu-cho, Toyota City

75 Numa, Hanazawa-cho, Toyota City

(พื้ นที่โตโยต้าและอาสุเกะ)

0565-90-3472

โคชิคาเคะซันโซ

(พื้ นที่โอบาระ)

MAP：F-3 94

โกเฮโมจิรูปรองเท้าแตะขนาดใหญ่พร้อมซอสมิโสะ

1-300 Oninotaira, Habu-cho, Toyota City

รูปนํา้ เตา
รูปไมกายสิทธิข์ องชินโต

โกเฮโมจิรูปรองเท้าแตะขนาดใหญ่พร้อมซอสมิโสะ

0565-90-3003

มิคาวาจิ

หลากหลายรูปรางและขนาด!

(พื้ นที่อาสุเกะ อาซาฮิ และอินาบุ)

พื้ นที่
โตโยต้า

มีซอสโกเฮโมจิสําหรับ
นํากลับไปทําเองที่บ้าน
จําหน่ายด้วย

MAP：F-2 70

โกเฮโมจิรูปรองเท้าแตะพร้อมซอสมิโสะ

0565-62-1188

หมายเหตุ: โปรดทราบว่าบางร้านอาจมีโกเฮโมจิท่แ
ี ตกต่างจากที่สมาคมโกเฮโมจิแนะนํา.

MAP：F-2 60

02

สาเกของโตโยต้า

ชา

สาเกท้องถิ่นของโตโยต้าทําจากนํ้าที่สะอาดบริสุทธิ์ในสภาพอากาศที่
เย็นสบาย ลิ้มลองหนึ่งในสาเกอันเป็นขุมทรัพย์สักแก้วคืนนี้

โฮไรเซ็นกินโจเวิร์กช็อป

โตโยต้าเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตชาแหล่งใหญ่ในจังหวัด
่ ี่
ไอจิ เท็นฉะ (ซึ่งใช้สา
ํ หรับการผลิตมัทฉะ) ของทีน
่ ชมในงานออกร้านจําหน่ายชา
เป็นชาทีไ่ ด้รับคําชืน
ต่างๆ เนื่องด้วยความหอมและรสชาติเฉพาะตัว
พื้ นที่

อิชิคาวะเซฉะ

9-48 Hoei-cho, Toyota City
0565-28-4021
MAP：D-3 31

มีความ
ชาที่ปลูกในพื้นที่สูงจะ
กกวา!
มา
น
ุ
ะม
หอมและรสชาติล

Urano Goshi Gaisha Brewery

เฮคิเอ็น โอฉะโนะจุนเป
Hekien Ocha-no-Junpei
พื้ นที่
โตโยต้า

ได้รับรางวัลเหรียญทองในการประกวดสาเกประจําปี
ของประเทศญี่ปน
ุ่ ! สถานที่กําเนิดของคิคุอิชิซึ่งเป็น
ยี่ห้อสาเกที่ได้รับความนิยมในเรื่องรสชาติที่นุ่มละมุน

พื้ นที่
โตโยต้า

48 Shitagoya, Shigo-cho, Toyota City
ร้านค้า วันธรรมดา: 9:00-18:00 น. วันเสาร์: 10:00-15:00 น.
วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์, โกลเด้นวีก และช่วงวันหยุดปีใหม่
0565-45-0020 MAP：D-2 29

MAP：D-3 32

ไร่ชาที่มีอายุยาวนาน เริม่ ดําเนินการตั้งแต่ปี 1870
และส่งมอบกิจการต่อกันมาถึงรุ่นที่ 5 ที่นี่ยังเปิด
โอกาสให้ผู้มาเที่ยวชมได้ลองเก็บใบชาอีกด้วย
38 Yashikibata, Yoshiwara-cho, Toyota-shi
9:00-18:00 น.
วันพุ ธ
0565-52-3119 MAP：D-3 33

ัลถึงสามรางวัล
ใบชาที่ไดรับ รางว
กัด!
มีจําหนายจํานวนจํา

พื้ นที่
โตโยต้า

Inomata Chaen

ไร่ชาแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 600 เมตร
ผลิตชาชิโมยามะที่มีกลิ่นหอม ใบชาจะถูกนําไป
ผ่านกระบวนการที่โรงงานและขายที่ร้านต่างๆ
ไม่มีการขายตรง
0565-90-2530
(สมาคมการท่องเที่ยวชิโมยามะเมืองโตโยต้า)

5-8 Kitamachi, Toyota City
9:00-17:00
วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
0565-32-0110 MAP：D-2 30

Toyoda Iron Works Co., Ltd.
Pulizia Green Baby Leaf Mix
Nakagaki Shuzo Co., Ltd.

ไม่มีการขายตรง
1-4-10 Hinode-cho, Toyota-shi
0565-36-5561
ผลิตภัณฑ์น้ม
ี ีขายที่ AEON, Yamanaka, CO-OP,
Feel, Domy, Epron Foods ฯลฯ

10 Shimodaira, Anma-cho, Toyota City
ร้านค้า: 8:00-20:00
ไม่มีกําหนดวันหยุดที่แน่นอน
0565-68-2522 MAP：F-1 74

ร้านเหล้ามุราซาดะ ซาเกะเต็น
Murasada Saketen Liquor Store

น�าผึ้งหวานฉ�าที่
ผลิตในโตโยต้า!

พื้ นที่
อาสุเกะ

ร้ายขายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์แห่งนีก้ อ่ ตัง้ ขึน้ ในสมัย
เมจิ พบกับสาเกจุนไมกินโจแบรนด์ยอดนิยมอย่าง
Hanko ซึ่งเป็นแบรนด์ท่สี ร้าง
ขึ้นร่วมกับชาวเมืองอาสุเกะ!
8-2 Iimori, Asuke-cho, Toyota City
8:30-18:00
วันพฤหัสบดี
0565-62-0140
MAP：F-2 59

พื้ นที่
โตโยต้า

ใบเบบี้ลีฟได้รับการปลูกแบบไฮโดรโปนิกในโรงงานพื ช
ซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและได้รับการควบคุม

พื้ นที่
อาซาฮิ

โรงผลิตสุราแห่งนี้เป็นที่รู้จักจากสาเก
Shikan ที่มีชื่อเสียง ผลิตจากนํ้าพุ
คุณภาพสูง

03

67 Yashikibata, Yoshiwara-cho, Toyota-shi
9:00-20:00 น.
วันพุ ธ
0565-52-3810

พื้ นที่
โตโยต้า

ก่อตั้งขึ้นในปี 1923 โรงผลิตสุราแห่งนี้มี
ประวัติศาสตร์ยาวนาน และมีช่อ
ื เสียงในเรื่องแบรนด์
สาเก Nioizakura และ Toyota Masamune

o ที่นี่!
ซื้อสาเกอาสุเกะ Hank
งฝาก!
ขอ
น
ขอแนะนําใหซื้อไปเป

ฟุ คามุชฉ
ิ ะและมัทฉะของผูผ
้ ลิตทีเ่ ด็ดใบ
ชาด้วยมือของที่นี่มีความหอมอย่าง
ยิ่งและมีคุณภาพสูง

มาจาก
เพลิดเพลินกับขนมหวานที่ทํา
!
ณ
ุ
มัทฉะคูกับชาของค

เรารับผลิตสาเก
แบบสั่งทําเฉพาะ!

โรงกลั่นสุราอุราโนะโกชิไกฉะ

Toyota Shuzo Inc.

พื้ นที่
โตโยต้า

โคคาเอ็น Kokaen

่ ชี อ
่ อ
โรงกลัน
ื่ เสียงในการผลิตสาเกยีห
้ โฮไรเซ็นและ
่ สุราทีม
อิจิเน็นฟุ โด นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมโรงกลั่นสุรา
และสัมผัสประสบการณ์การกลั่นสาเกได้ด้วยตัวเอง
713 Minami-Mizuwakare, Kuroda-cho, Toyota City
วันธรรมดา: 10:00-18:00 น. วันเสาร์, วันอาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์: 9:30-18:00 น.
เปิดทําการทุกวัน
0565-83-3601
MAP：G-1 86

โตโยต้า

Ishikawa Seicha

อิชิคาวะเซฉะเป็นผู้ผลิตใบชาออร์แกนิกที่
ปราศจากสารเคมี มีช่อื เสียงจากการได้รับรางวัล
ชนะเลิศในงานออกร้านจําหน่ายชาต่างๆ

พื้ นที่
อินาบุ

Horaisen Ginjo Workshop

จากผืนดินของโตโยต้า

โตโยต้า

โคอิเคยะ-ครีเอต
Koikeya-Create (นํ้าผึ้ง)

พื้ นที่
โตโยต้า

ส่วนผสมเป็นนํ้าตาลกว่า 80 เปอร์เซ็นต์! นํ้าผึ้งจาก
ธรรมชาติท่หี าได้ยาก เก็บจากฮิราโตะบาชิโจ
2-166 Kitamachi, Toyota City (สถานี
Toyotashi ทางออกทิศตะวันออก Machinaka
Hiroba หรือเรียกสั้นๆ ว่า Toyoshiba)
10:00-17:00
วันจันทร์
0565-42-6547 (Koikeya-Create)
MAP：D-2 34

น�ามันออร์แกนิกที่
ปลอดภัยและเครื่องปรุ ง
่ ร
ทีม
ี สชาติออ
่ นๆ

นาโนะฮานะ โนเอ็น

พื้ นที่

Nanohana Nouen
โตโยต้า
(นํ้ามันเรพซีดและผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ)

ฟาร์มแห่งนี้จําหน่ายนํ้ามันคุณภาพ
เยี่ยมและเครื่องปรุงที่ผลิตจากวัตถุดิบ
ที่ปลูกขึ้นในพื้ นดินอันอุดมสมบูรณ์

1-17 Hanaoka-cho, Toyota-shi
9:00-17:00 น.
วันเสาร์, วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
0565-41-4837 MAP：D-2 35
(ผลิตภัณฑ์มีจําหน่ายที่สํานักงานของฟาร์ม, ตลาด
เกษตรกรข้างๆ สํานักงานใหญ่ JA และดงกุริโนะซาโตะ)

04

หาซื้อของฝาก!
รวมวัตถุดิบที่อร่อยและหายาก!
พบกับผักสดๆ และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นได้ที่นี่

1-57-1 Wakamiya-cho, Toyota City
ตึก A และตึก B ชั้น 1-7 10:00-20:00
City Plaza ตึก B ชั้น 8-11 Gochiso Dining
11:00-23:00
เปิดทุกวัน (ยกเว้นวันปีใหม่และวันที่มีการซ่อมบํารุง)
0565-33-0004 MAP：D-2 36

Oiden Market

พื้ นที่
โตโยต้า

้ ปศุสัตว์
ตลาดแห่งนี้ขายปลาที่สดที่สุด เนือ
อาหารสําเร็จรูป และสินค้าแปรรูปต่างๆ โดย
เฉพาะผักสดๆ ที่ปลูกโดยกลุ่ม Yume
Note กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ของโตโยต้า!
5-57-1 Motomiya-cho, Toyota City
10:00-19:00
วันจันทร์
0565-77-7582 MAP：D-3 38

พื้ นที่
โตโยต้า

าไมม นี ํ้ามะเขือเทศ
โอฮาชิ เอ็นเก Ohashi Engei
ลองชมิ แลว คุณจะพบว
ดเยี่ยมเทา!
นํ้ามะเขือเทศสดๆ รสชาติหวานฉํ่าของเราทํามา ของที่ไหนยอ
จากมะเขือเทศสีทองจํานวนมาก!

280 Hatabayashi, Oshikamo-cho, Toyota-shi
0565-29-0365 MAP：D-3 37
ผลิตภัณฑ์น้ม
ี ีจําหน่ายที่ JA กรีน เซ็นเตอร์ และ
AEON STYLE โตโยต้า

สถานี Toyotabi

Toyotabi Station

กรีนเซ็นเตอร์ มัตสึไดระ
Green Center Matsudaira

พื้ นที่
มัตสึไดระ

5-1 Maruyama, Matsudairashiga-cho, Toyota City
9:00-18:00
วันจันทร์
0565-58-3301
MAP：E-3 71

กรีนเซ็นเตอร์ ฟุ จิงะโอกะ
Green Center Fujigaoka

161-1 Inaba, Nishinakayama-cho, Toyota City
9:00-18:00
วันอังคารที่สองและสี่ของเดือน
0565-76-6511
MAP：E-2 103

รอยมาก!
ผลไมที่สุกกําลังดีจะอ

โตโยต้าคืออาณาจักรแห่งผลไม้ พี ชและลูกแพร์นาชิซึ่งมีขนาดใหญ่พอๆ กับศีรษะเด็ก
เป็นส่วนหนึ่งของผลไม้ท่มี ีช่อื เสียงของโตโยต้า
พี ชและแพร์: JA Aichi Toyota Fruit Sorting Location
ช่วงเวลาเปิดให้บริการ: ประมาณเดือนมิถุนายน - ธันวาคม

05

0565-46-2225

ดาสาวๆ!
ขิงผงเปนที่นิยมในบรร

้ ที่
พืน

โตโยต้า

ิต ซึ่งไม่ได้มีเพี ยงแค่
โตโยต้าเป็นเมืองอุตสาหกรรมการผล
้
ังเต็มไปด้วยอาหาร
ย
นี
ง
งแห่
้ เมือ
เทคโนโลยีท่ีน่าทึ่งเท่านัน
ิ้ ลองอีกด้วย!
อร่อยๆ ให้ได้ลม

โฮเต็ล คินเซ็นคาคุ และ คินเซ็นโนะยุ (บอนํ้าพุรอนแบบเชาไปเย็นกลับ)
่ ้น
่ ว่ามีธาตุเรดอนธรรมชาติแห่งนี้ได้รับเลือก
บ่อน�าพุร้อนทีข
ึ ชือ
่ี พทย์แนะนํา" โฮเต็ล คินเซ็นคาคุ
ให้เป็น "บ่อน�าพุร้อนมหัศจรรย์ทแ
่ านาเกะออนเซ็นเป็นรีสอร์ตสไตล์ญป
่ี ุ น
่ ายล้อมด้วย
ทีซ
่ ทีร
ธรรมชาติและสวนอันงดงาม

โรงแรมคินเซ็นคาคุ
Hotel Kinsenkaku

21 Umamichiori, Kano-cho, Toyota City
เช็กอิน: 15:00 เช็กเอาต์: 10:00
เปิดทุกวัน
0565-45-6111 MAP：D-2 41

โรงแรมนําเสนอเมนูที่ใช้วัตถุดิบตามฤดูกาลที่อร่อยที่สุด
และใช้ผลผลิตจากท้องถิ่น
ทานอาหารอร่อยๆ ลงแช่ในบ่อนํ้าพุ ร้อน และผ่อนคลายใน
ทริปท่องเที่ยวแบบเช้าไปเย็นกลับ หรือแผนการอื่นๆ

สถานี Toyotabi เป็นจุดให้บริการข้อมูลสําหรับนักท่อง
เที่ยวที่ให้บริการแผ่นพั บสถานที่ท่องเที่ยวจากทั่วเมืองเพื่ อ
ช่วยให้คุณวางแผนการท่องเที่ยวได้อย่างสนุกสนาน แวะ
ซื้อผักท้องถิ่นที่เก็บสดๆ และสินค้าขึ้นชื่อของเมืองโตโยต้า

ของขึ้นชื่อประจําท้องถิ่นของโตโยต้า

ขิงสด 300 กรัมที่ถูกสกัดเข้มข้นมาไว้ในขวด!
แวะจิบกาแฟ ชา และอาหารอื่นๆ ที่หลากหลาย!
่ ลาดค้าส่งเปิดให้คน
คาเฟ่นเี้ ปิดในวันเดียวกับทีต
ทั่วไปเข้าได้
MAP：D-2 40

T-FACE เป็นช็อปปิ้ งเซ็นเตอร์ที่ต้ง
ั อยู่ทาง
ทิศตะวันตกของสถานี รถเข็นใส่ของรูปรถ
Lexus เป็นที่นิยมในหมู่เด็กๆ

ตลาดโออิเด็น

พื้ นที่
โตโยต้า

70 Kanematsu, Takasaki-cho, Toyota City (ตลาดค้าส่งระดับภูมิภาค เมืองโตโยต้า)
หมายเหตุ: เปิดให้บริการเฉพาะวันที่เปิดให้คนทัว
่ ไปเข้า

พื้ นที่
โตโยต้า

T-FACE

Kanon Coffee

พื้ นที่
ฟุ จิโอกะ

คินเซ็นโนะยุ (บ่อนํ้าพุ ร้อนแบบเช้าไปเย็นกลับ)
Kinsen-no-Yu Day Visit Hot Spring

นํ้าพุ ร้อนแร่เรดอนธรรมชาติ 100% เป็นนํ้าพุ ร้อนที่หายากในญี่ปนุ่ นํ้า
ของบ่อนํ้าพุ ร้อนแห่งนี้เป็นที่แรกในจังหวัดไอจิที่ได้รับการอนุมัติให้ดื่มได้
วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี: 9:30-22:30 (เปิดให้เข้าถึง 22:00)
วันศุกร์: 9:30-23:30 (เปิดให้เข้าถึง 23:00)
วันเสาร์: 8:00-23:30 (เปิดให้เข้าถึง 23:00)
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์: 8:00-22:30 (เปิดให้เข้าถึง 22:00)
เปิดทุกวัน
0565-45-5800

อนจิคิ โชคุโด

Restaurant Onjiki Shokudo

(สเต็ก เทปปันยากิ และเทโชคุ [อาหารชุด])

อิ่มอร่อยไปกับมื้ออาหารหลังจากการลงแช่ในบ่อนํ้าพุ ร้อน
ภายในร้านอาหารตกแต่งด้วยไม้ซ่งึ ให้บรรยากาศที่สงบและ
อบอุ่น ที่เคาน์เตอร์เทปปันยากิ เชฟจะปรุงเนื้อและผักคุณ
ภาพชั้นเลิศแบบสดๆ ตรงหน้าคุณ และนอกจากอาหาร
ย่างแล้ว ยังมีอาหารที่ดีต่อสุขภาพในเมนูอีกด้วย
วันจันทร์ - วันศุกร์: 11:00-15:00
17:00-22:00 (สั่งอาหารได้ถึง 21:00)
วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์:
11:00-22:00 (สั่งอาหารได้ถึง 21:00)
0565-45-5800

ผ่อนคลายในบ่อน�าพุร้อน
หลังอิม่ อร่อยกับมือ้ อาหาร!
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ชวงเวลาแหงความหรูหราที่หองอาหารของโรงแรม
โรงแรมเมเท็ตสึ โตโยต้า ตั้งอยูใ่ จกลางเมืองโตโยต้า ตรงด้านหน้าสถานีโตโยต้าชิพอดี
จึงสามารถเดินทางจากโรงแรมไปทั่วเมืองได้งา
่ ย ห้องอาหารของโรงแรมมีเทปปันยากิ
่ ุน
อาหารตะวันตก และอาหารญีป
่ แบบดั้งเดิมให้บริการ

เมเท็ตสึ โตโยต้า โฮเต็ล
Meitetsu Toyota Hotel

1-140 Kitamachi, Toyota-shi
เช็กอิน: 13:00 น. เช็กเอาต์: 11:00 น.
เปิดทําการทุกวัน
0565-35-6611

้ ทีโ่ ตโยต้า
พืน

ออกรายการโทรทัศนมาแลว! ลองชิมหมอไฟแกงกะหรี่มตสึของเรา!
วาคุยะ

WAKUYA (ร้านอาหารและบาร์สไตล์ญี่ปุ่น)

่ งในคุณภาพสูงจากวัวที่เลี้ยงในประเทศ
เครือ
ญี่ปน
ุ่ และสุดยอดนํ้าซุปแกงกะหรี่ กลายมาเป็น
หม้อไฟแกงกะหรี่มตสึที่อร่อยเกินต้านทาน
เติมข้าวหรือชีสลงในนํ้าซุปเป็นการปิดท้าย
1-88 Hoei-cho, Toyota City
อาหารกลางวัน: 11:30-14:00 (สั่งอาหารได้ถึง 13:30)
อาหารคํ่า: 17:00-22:00 (สั่งอาหารได้ถึง 21:30)
เปิดทุกวัน
0565-29-1811 MAP：D-3 42

MAP：C-1 1

ซีซันนัล คิตเช่น Le Bonheur

Seasonal Kitchen Le Bonheur (บุฟเฟต์และบิสโทร)

บุฟเฟต์อาหารกลางวันในตอนกลาง
วัน เปิดสําหรับปาร์ตี้แบบส่วนตัว
10 คนขึ้นไปในตอนกลางคืน
0565-35-4663

ปลาไหลยาง! สัมผัสรสชาติของขึ้นชื่อประจําเมืองโตโยตา
อุนาจู

Unachu (ปลาไหล)

่ สั่งอาหาร
ปลาไหลเป็นๆ ที่แล่กันสดๆ เมือ
ซอสแบบโฮมเมดที่ชวนนํ้าลายสอนั้นมีชื่อเสียงมาก
1-7-1 Takagami, Toyota-shi
มื้อกลางวัน: 11:30-14:00 น. มื้อคํ่า: 16:30-20:00 น.
วันอังคารและวันพุ ธ (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
0565-88-2113 MAP：E-2 43

เชิญลิ้มลองสไตล
ฮิตสึมาบุชิ!
ร้านอาหารญี่ป่น
ุ มิคาวะ

ร้านอาหารจีน มันโยกะ

เสิรฟ
์ เมนูไคเซกิแบบฟู ลคอร์สโดยใช้วต
ั ถุดบ
ิ ตาม
ฤดูกาล เหมาะอย่างยิ่งสําหรับโอกาสพิ เศษ

เพลิดเพลินกับอาหารจีนกวางตุ้งแท้ๆ
ซึ่งมีรสชาติเข้มข้นและโดดเด่น

Japanese Cuisine Mikawa (อาหารญี่ป่น
ุ )

0565-35-6092

อุนางิ แอนด์ จิเน็นโจ มังมารุ
Unagi & Jinenjo Manmaru (ปลาไหล)

ร้านอาหารที่เสิร์ฟเมนูปลาไหลรสเลิศจากมิคาวะ
อิชชิกิและเมนูที่ทําจากมันภูเขา
6-27-1 Maeda-cho, Toyota-shi
มื้อกลางวัน: 11:30-14:00 น. (ปิดรับออเดอร์เวลา 14:00 น.)
มื้อคํ่า: 17:00-23:00 น. (ปิดรับออเดอร์เวลา 22:00 น.)
วันจันทร์ (เปิดทําการหากตรงกับวันโดโยโนะอุชิ,
โกลเด้นวีก และช่วงวันหยุดโอบ้ง)
0565-41-6712 MAP：D-3 44

Chinese Restaurant Manyouka (อาหารจีน)

0565-35-4637

มังปุคุ ชิเต็น

กรอบนอกนุมใน

Manpuku Shiten (ปลาไหล)

ร้านอาหารแห่งนี้เสิร์ฟปลาไหลย่างมายาวนานกว่า 50 ปี!
ปลาไหลจะถูกนําไปย่างและชุบกับซอสที่เป็นสูตรลับของเชฟ
ที่จะทําให้คุณติดใจ!

เทปปัน เคยากิ

เลานจ์ ฮิมาวาริ

ชมการปรุงอาหารของเชฟตรงหน้าใน
ครัวแบบเปิด

นั่งผ่อนคลาย จิบชาสักถ้วยที่คาเฟ่ท่ี
แสนสบายแห่งนี้

Teppan Keyaki (สเต็กและเทปปันยากิ)

0565-35-4663

Lounge Himawari (คาเฟ่)

5-13-10 Kozaka-Honmachi, Toyota-shi
11:00-14:00 น. (ปิดรับออเดอร์เวลา 13:40 น.)
17:00-20:00 น. (ปิดรับออเดอร์เวลา 19:40 น.)
วันจันทร์และวันอาทิตย์ท่ส
ี ามของเดือน
0565-32-1970 MAP：A-3 3

รานปลาไหลที่มีชื่อเสียง
มายาวนาน

อาหารหรูในอาคารที่ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดัง

0565-35-6611

หมายเหตุ: โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่ มเติมเกี่ยวกับเวลาทําการ วันหยุด ฯลฯ ของร้านอาหาร

วัฒนธรรมฤดูรอน! สัมผัสสายลมที่สดชื่นจากแมนํ้า
และอิ่มอรอยไปกับอาหารจากปลาอายุ
ฝายฮิโรเซะ

Hirose-Yana Weir (ฝายดักปลา)

พิ พิ ธภัณฑ์ร้านกาแฟ-ร้านอาหาร

ลิ้มรสปลาอายุที่อุดมด้วยไขมันและเนื้อ
แน่นย่างด้วยเกลือ

ลิ้มรสอาหารฝรั่งเศสระดับดาวมิชลินใน
ราคาที่สมเหตุสมผล

203 Ichiba, Hirose-cho, Toyota City
ต้นเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนตุลาคม
10:00-19:00 (ปิดรับออเดอร์เวลา 18:30)
เปิดทุกวันตลอดฤดูกาล
0565-41-2359 MAP：E-2 75

07

หมายเหตุ: โปรดทราบว่ารายละเอียดในการให้บริการดักปลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องด้วยพายุไต้ฝุ่นและฝนตกหนัก

musée le café-restaurant (อาหารฝรั่งเศส)

ภายในพิ พิธภัณฑ์ศิลปะเทศบาลโตโยต้า,
8-5-1 Kozaka-Honmachi, Toyota City
มื้อกลางวัน: 10:30-15:00 น. คาเฟ่: 10:00-17:00 น.
วันจันทร์ (ตรงกับกําหนดการของพิ พิธภัณฑ์)
0565-32-3332 MAP：D-3 47

ร้านอาหารที่โตโยต้าสเตเดียม Verde Rosso

Toyota Stadium Restaurant Verde Rosso (ร้านอาหารตะวันตก)

ด้วยความสูงจากพื้ นดิน 30 เมตร ร้านอาหารแห่งนี้จึงมีวิวที่
สามารถมองเห็นเมืองได้โดยรอบ อิ่มอร่อยไปกับอาหารกลางวัน
สุดหรูที่รังสรรค์ขึ้นจากความภูมิใจของเชฟ
โตโยต้าสเตเดียม ชั้น 4, 7-2 Sengoku-cho, Toyota-shi
11:00-15:00 น. (ปิดรับออเดอร์เวลา 14:30 น.)
ร้านอาหารรับจองสําหรับงานเลี้ยงกลุ่มใหญ่ทั้งในและนอกช่วงเวลาทําการ
วันอังคาร (อาจปิดให้บริการในบางวันเนื่องจากกิจกรรมต่างๆ
การซ่อมบํารุง และสาเหตุอื่นๆ)
0565-87-5208 MAP：C-2 9

08

้ ทีโ่ ตโยต้า
พืน

อิ่มอรอยไปกับอาหารจากทั่วโลก!
ร้านอาหารไทย Thanisara
Thai Restaurant Thanisara (อาหารไทย)

้ กลับบ้านได้!
มีอาหารกว่า 50 เมนูให้คุณซือ
เพลิดเพลินกับอาหารไทยแท้ๆ ที่บ้านได้เช่นกัน
VITS โตโยต้าทาวน์ ชั้น 4, 5-5 Nishimachi, Toyota-shi
มื้อกลางวัน 11:30-15:00 น.
มื้อคํ่า 17:00-23:00 น.
(ปิดรับออเดอร์เวลา 22:30 น.)
เปิดทุกวัน (ยกเว้นช่วงวันหยุดปีใหม่)
0565-33-5233 MAP：B-2 8

รานอาหารไทยที่ไดรับการ
รับรองโดยรัฐบาลไทย
BAMBI café diner

คายุเท

Kayutei (อาหารฝรั่งเศส)

ร้านอาหารฝรั่งเศสที่มีธีมเป็นสวนดอกไม้
หลังจากอิม
่ อร่อยกับมื้ออาหารแล้วก็ไปเดิน
พั กผ่อนหย่อนใจในสวนดอกไม้ท่ส
ี วยงาม
1-4-1 Obayashi-cho, Toyota City
11:30-15:00 (สั่งอาหารได้ถึง 14:00)
หมายเหตุ: เปิดให้บริการในช่วงเย็นสําหรับ
งานเลี้ยงและการใช้งานส่วนตัวเท่านั้น
วันอังคาร วันเสาร์ และวันอาทิตย์
(เปิดวันอังคารในเดือนเมษายน
พฤษภาคม และพฤศจิกายน)
0565-25-2626

MAP：D-3 46

(นานาชาติ)

คุณสามารถทานเบอร์เกอร์เนื้อชุ่มฉํ่าที่ร้าน café diner เพิ่ ม
ท็อปปิ้ งและเพลิดเพลินกับเบอร์เกอร์ท่คี ุณทําด้วยตัวเอง

่ อดเยีย
่ ม ใช้เวลา
โฮเต็ล โตโยต้า คาสเซิล ตั้งอยูใ่ นทําเลทีย
่ อด
เดินเพียงสองนาทีจากสถานีโตโยต้าชิ การให้บริการทีย
่ มของโรงแรมแห่งนี้จะมอบช่วงเวลาพิเศษให้กบ
เยีย
ั คุณ

Yoshida Bldg. 1F, 2-58-3 Nishimachi, Toyota City
มื้อกลางวัน: 11:00-14:00 มื้อคํ่า: 18:00-23:00
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์: 11:00-20:00
วันจันทร์
0565-32-0880 MAP：C-2 5

ียวหรือจัดเต็ม
ไมวาจะมาดื่มคนเดกัน!
น
ช
เ
กับเพื่อนๆ ก็ได

ทําเลเยี่ยม ชวงเวลาเลิศ!

โฮเต็ล โตโยต้า คาสเซิล

Bullshit

Hotel Toyota Castle
(อาหารอิตาเลียน)

บาร์สไตล์อิตาเลียนซึ่งเสิร์ฟอาหารประเภทเนื้อ
และพาสต้าที่ทําสดใหม่

COMO Square West, 2-160 Kitamachi, Toyota-shi
เช็กอิน: 15:00 น. เช็กเอาต์: 11:00 น.
เปิดทําการทุกวัน
0565-31-2211 MAP：C-2 2

ทางด้านตะวันตกของ Dream Mansion ชั้น 1, 1-80 Nishimachi, Toyota-shi
มื้อกลางวัน 11:00-14:00 น. มื้อคํ่า 18:00-24:00 น.
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เปิดให้บริการเฉพาะงานเลี้ยงและการใช้งานส่วนตัวเท่านั้น)
0565-77-4175
MAP：B-2 4

ร้านอาหารอิตาเลียนสไตล์แคชวล
BACCHUS TOYOTA

Casual Italian Dining BACCHUS TOYOTA (อาหารอิตาเลียน)

บาร์และร้านอาหารสุดเก๋ท่เี สิร์ฟอาหาร
อิตาเลียนตามฤดูกาล

ร้านเทปปันยากิ DAN

่ อ
พบกับช่วงเวลาแห่งความหรูหราทีห
้ ง
อาหารของโรงแรมได้ตลอดทัง
้ วัน!

ชมและทึ่งไปกับการปรุงเทปปันยากิอันน่ามหัศจรรย์ของ
เชฟที่มีความชํานาญได้ในระยะประชิดด้านหน้าคุณ

All Day Dining WINDSOR (ร้านอาหารตะวันตก)

5-24 Nishimachi, Toyota City
มื้อกลางวัน: 11:30-14:30 มื้อคํ่า: 17:00-22:00
วันจันทร์ วันอาทิตย์แรกของเดือน
และมื้อกลางวันจะหยุดในวันอังคาร
0565-63-5775 MAP：B-2 7

Osteria B

ร้านออลเดย์ไดนิ่ง WINDSOR

(อาหารอิตาเลียน)

ร้านอาหารอิตาเลียนใช้ผักที่ปลูกในท้องถิ่นและวิธีการ
ปรุงที่หลากหลาย

6:45-17:00 น. (ปิดรับออเดอร์เวลา 16:30 น.)
มื้อเช้า: 7:00-10:00 น.
10:00-17:00 น. (ปิดรับออเดอร์เวลา 16:30 น.)
หมายเหตุ: หลังเวลา 17:00 น. จะเปิดให้บริการสําหรับงาน
อีเวนต์ของโรงแรมและการใช้งานส่วนตัวเท่านั้น
เปิดทําการทุกวัน
0565-31-2211

Teppanyaki DAN (เทปปันยากิ)

มื้อกลางวัน: 11:30-14:30 (สั่งอาหารได้ถึง 14:00)
มื้อคํ่า: วันธรรมดา 17:30-21:00 (สั่งอาหารได้ถึง 20:30)
วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 17:00-21:00
(สั่งอาหารได้ถึง 20:30)
เวลาทําการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสถานการณ์ต่างๆ
วันจันทร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
0565-31-2211

5-34 Nishimachi, Toyota City
17:00-22:00 (สั่งอาหารได้ถึง 21:00
และสั่งเครื่องดื่มและขนมหวานได้ถึง 21:30)
วันจันทร์ วันอาทิตย์แรกและวันอาทิตย์ที่สามของเดือน
0565-47-7829 MAP：B-2 6

ร้านโตโยต้า กรมเกษตร
ป่าไม้ และประมงฮอกไกโดใต้

ร้านอาหารจีน TAOYUAN
Chinese TAOYUAN (อาหารจีน)

Southern Hokkaido Agriculture Forestry and Fisheries
ี ุ่น)
Department Toyota Shop (ร้านอาหารซีฟูด้ และบาร์สไตล์ญ่ป

ให้บริการอาหารจีนกวางตุง
้ เพื่ อสุขภาพ
ในราคาประหยัด!

อาหารทะเลสดๆ ส่งตรงจากตลาดปลาฮาโกดาเตะ! ข้าวหน้าไข่ปลา
แซลมอนแบบล้นๆ เป็นประสบการณ์อันหรูหราและน่าประทับใจ

09

7-4-1 Wakamiya-cho, Toyota City
17:00-24:00 (สั่งอาหารได้ถึง 23:30)
เปิดทุกวัน
0565-31-1413 MAP：B-1 11

สัมผัสรสชาติของฮอกไกโด

11:30-14:00 น.
วันธรรมดา: 17:30-21:00 น. (ปิดรับออเดอร์เวลา 20:30 น.)
เปิดทําการทุกวัน
0565-31-2211

วาไซโบ โคโรโมะ

Wasaibo Koromo (อาหารไคเซกิ)

นําหัวใจสําคัญของฤดูกาลมาใส่ไว้ในอาหารแต่ละคอร์ส ลิ้มรส
อาหารญี่ปนุ่ ชั้นเลิศที่กระตุ้นประสาทสัมผัสทั้งห้าในพื้ นที่ที่งดงาม

มื้อกลางวัน: 11:30-14:30 (สั่งอาหารได้ถึง 14:00)
มื้อคํ่า: วันธรรมดา 17:30-21:00 (สั่งอาหารได้ถึง 20:30)
วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 17:00-21:00 (สั่งอาหารได้ถึง 20:30)
เวลาทําการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสถานการณ์ต่างๆ
วันอังคาร (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
0565-31-2211

10

้ ทีโ่ ตโยต้า
พืน

ทานไกยาง!
และผักเสียบไมที่หลากหลาย!
ฮาเระ-บาเระ

สัมผัสกับอาหารตามฤดูกาลของทองถิ่นที่รานอาหารสไตลญี่ปุน

Hare-Bare (ร้านอาหารและบาร์)

เริ่มต้นมื้อด้วยไก่ย่าง ผักเสียบไม้
โดเทยากิช่อ
ื ดัง และเมนูอื่นๆ

1-24-2 Wakamiya-cho, Toyota-shi
วันธรรมดา: 17:00-1:00 น. (ปิดรับออเดอร์เวลา 00:30 น.)
วันหยุดนักขัตฤกษ์: 17:00-24:00 น. (ปิดรับออเดอร์เวลา 23:30 น.)
วันอาทิตย์ (หากวันจันทร์ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะเปิดในวันอาทิตย์ และปิดในวันจันทร์)
0565-35-1150 MAP：B-1 10

มุงหนาไปอิซากายะเพื่อกินปลาสดๆ!
นางาซากิ โกชิมะ โรคุโจ

Nagasaki-Goshima Rokujo (ร้านอาหารและบาร์สไตล์ญ่ป
ี ุ่น)

ปลาคุณภาพเยี่ยมและเนื้อสัตว์มากมาย! อิซากายะแห่ง
นี้ให้บริการอาหารตามฤดูกาลที่สดใหม่ท่สี ุดอยู่เสมอ!
อาคาร ST. RITZ ชั้น 2, 8-1-7 Wakamiya-cho, Toyota-shi
17:00-24:00 น.
วันอาทิตย์
0565-35-6699
MAP：B-1 12

โรคุ คันดะ

ROKU KANDA (ร้านอาหารและบาร์)

ฟุ กุอิยะ

โอคาโตะโทกิ

OKATOTOKI (อาหารญี่ปุ่น)

สถานที่อันสันโดษที่ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีโต
โยต้าชิ มีห้องส่วนตัวให้บริการ ลิ้มรส
อาหารทะเลสดๆ ที่ส่งตรงถึงร้าน
อาคาร MK ชั้น 1, 5-2-1 Nishimachi, Toyota City
มื้อคํ่า: 17:00-22:00
วันอาทิตย์
0565-34-5530 MAP：B-2 16

มาเมอัน Mamean (อาหารญี่ปุ่น)
ร้านเอกิมาเอะ

อาหารกลางวันมาเมเซ็นที่มีจํานวนจํากัดได้
รับความนิยมจากบรรดาสาวๆ อิ่มอร่อยไป
กับชุดอาหารกลางวันสไตล์ญ่ป
ี น
ุ่ แท้ๆ

Meitetsu Toyotashi Station (Within Toyota Plaza),
6-81 Nishimachi, Toyota City
11:00-14:00 (สั่งอาหารได้ถึง 13:30) 17:00-22:00
(สั่งอาหารได้ถึง 21:00), วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์:
12:00-21:00 (สั่งอาหารได้ถึง 20:00)
ไม่มีกําหนดวันหยุดที่แน่นอน
0565-37-1430
MAP：B-1 17

ร้านเอกิมินามิ

คุณไม่ควรพลาดคอร์สไคเซกิตามฤดูกาลที่มีจํา
้ งทีม
่ จ
นวนจํากัด เป็นตัวเลือกของงานเลีย
ี ํานวน
หลายคนหรือในโอกาสสําคัญๆ

6-62-1 Nishimachi, Toyota City
11:30-15:00 (สั่งอาหารได้ถึง 14:00)
17:00-23:00
วันจันทร์
0565-32-7708

ร้านอาหารสไตล์ตะวันตกที่ให้บริการอาหาร
ทะเลจากโกชิมะ จังหวัดนางาซากิ
Eishuku Bldg., 1-5-4 Kanda-cho, Toyota City
วันอาทิตย์ - วันพฤหัสบดี: 17:00-22:00 (สั่งอาหารได้ถึง 21:00)
วันศุกร์และวันเสาร์: 17:00-23:00 (สั่งอาหารได้ถึง 22:00)
ไม่มีกําหนดวันหยุดที่แน่นอน
0565-63-5779 MAP：B-3 13

2-35 Nishimachi, Toyota City
17:00-23:00
วันจันทร์
0565-41-7327

MAP：B-2 19

MAP：B-2 18

จัดการโดยตรงโดยเกษตรกร! ลองขาวหนาตางๆ
อันแสนอรอยซึ่งทําจากผลผลิตทางการเกษตรในทองถิ่น
ดงบุริยะ ชิจิโงโระ (MEGLiA M Park Shop)

Donburiya Shichigoro (MEGLiA M Park Shop) (ข้าวหน้าต่างๆ)

Fukuiya (อาหารญี่ปุ่น)

ร้านนีน้ ําเสนออาหารจานพิ เศษทีท่ ําจากปลาตามฤดูกาลหรือ
ไก่จากท้องถิ่น ซึ่งเข้ากันกับสาเกได้อย่างสมบูรณ์แบบ

รานอาหารบรรยากาศผอนคลายพรอมอาหารแสนอรอย
แนะนําสําหรับครอบครัว!
อันคาเกะสปาเก็ตตี้และโอโคโนมิยากิเอ็น

้ ําเสนอข้าวหน้าต่างๆ อันแสน
ร้านอาหารแห่งนีน
อร่อย โดยใช้ข้าวและไข่จากโตโยต้า สามารถ
ซื้อกลับบ้านได้ด้วย

Ankake Spaghetti & Okonomiyaki En (ร้านอาหารและคาเฟ่)

อาหารจานหลักและบุฟเฟต์ท่ม
ี ีอาหารให้เลือกกว่า
50 รายการได้รับความนิยมมาก!

1-27 Maeyama-cho, Toyota City
(ตามวันเปิดทําการของ MEGLiA M Park)
เฉพาะวันปีใหม่
0565-27-8647 MAP：D-3 39

7-6-3 Maeda-cho, Toyota City
มื้อกลางวัน: 11:30-14:00 (สั่งอาหารได้ถึง 14:00)
มื้อคํ่า: 17:30-22:30 (สั่งอาหารได้ถึง 22:00)
วันจันทร์ (เปิดในช่วงโกลเด้นวีกและวันหยุดโอบง)
0565-37-8005 MAP：D-3 48

อิซากายะทองถิ่นยอดนิยม แนะนําสําหรับการแวะดื่มแบบเบาๆ

มีระดับความเผ็ดใหเลือกสําหรับผูที่ทานอาหารเผ็ดไมได!
อากะคาระ

มารุนานะโชเต็น

นิชิมาจิ อาโออิยะ

Nishimachi Aoiya (ร้านอาหารและบาร์สไตล์ญี่ปุ่น)

อิซากายะแห่งนี้เป็นที่นิยมในเรื่องการบริการที่เป็นมิตร
รวมทั้งปริมาณอาหารที่จุใจในราคาที่สมเหตุสมผล
5-32 Nishimachi, Toyota City
17:00-23:00
วันอาทิตย์
0565-31-2995

11

MAP：B-2 14

MARUNANA SHO-TEN (ซานุกิอุด้งและบาร์)

ร้านอุด้งในตอนกลางวันและอิซากายะในตอนกลางคืน
นํ้าซุปและเส้นราเมงเนื้อแน่นหนึบทําขึ้นด้วยความภาคภูมิใจ
2-166 Kitamachi, Toyota City
มื้อกลางวัน: 11:00-14:30 (ออเดอร์สุดท้าย)
วันเสาร์ 15:00 (ออเดอร์สุดท้าย)
มื้อคํ่า: 17:00-22:30 (ออเดอร์สุดท้าย)
วันจันทร์
0565-98-1717 MAP：C-1 15

Akakara (ร้านอาหารและบาร์สไตล์ญี่ปุ่นแบบครอบคลุม)

มีชื่อเสียงจากหม้อไฟอากะคาระนาเบะ!
เลือกระดับความเผ็ดได้จาก 0-10 และท็อปปิ้ งมากมาย
แนะนําให้ทานพร้อมข้าวหรือราเมง

ร้านโตโยต้า
(Toyota Shop)

4-52-2 Maeda-cho, Toyota City
17:30-23:00 (สั่งอาหารได้ถึง 22:30)
วันจันทร์ (เปิดทุกวันในช่วงโกลเด้นวีก
วันหยุดโอบง และในเดือนธันวาคม)
0565-33-8822
MAP：D-3 49

ร้านโตโยต้า หมายเลข 2
(Toyota Shop #2)

4-88 Ekakushinmachi, Toyota City
17:30-23:00（สั่งอาหารได้ถึง 22:30）
วันจันทร์ (เปิดทุกวันในช่วงโกลเด้นวีค
วันหยุดโอบง และเดือนธันวาคม)
0565-25-2240

MAP：D-3 50
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้ ทีโ่ ตโยต้า
พืน

พูดคุยอยางออกรสในคาเฟที่แสนจะมีเสนห
think

ใชเวลาอยางผอนคลายที่บารสุดเก
บาร์รีเซอร์วา

(คาเฟ่)

่ ีต
่ ั้ง
คาเฟ่สุดเก๋ท่ต
ี ั้งอยู่ติดกับ Riso ร้านเบเกอรีท
อยู่ด้านหน้าสถานี เป็นที่นิยมจากอาหารกลางวัน
สุดแฟนซีและรสชาติอร่อย พร้อมผักต่างๆ มากมาย

(Bar Reserva) (ออเทนติกบาร์)

”จากฟาร์มสู่แก้ว”
ค็อกเทลที่สามารถหาทานได้ที่บาร์นี้ในเมืองโตโยต้าเท่านัน
้
อาคาร Uno ชั้น 1, 4-18-1 Showamachi, Toyota City
17:00-23:30
วันอังคาร
0565-33-0138 MAP：D-2 52

2-50 Nishimachi, Toyota City
ขนมปังในช่วงเช้า: 9:00-11:00 อาหารกลางวัน: 11:00-14:00
ขนมหวาน: 14:00-17:00
วันอังคาร (บางครั้งอาจมีวันหยุดในวันจันทร์)
0565-41-4195 MAP：C-2 20

เพลิดเพลินกับอาหารนานาชาติและเครื่องดื่ม

สวีตคอร์น MEGLIA สาขาเอ็มพาร์ค
Sweet Corns MEGLiA M Park Store (คาเฟ่)

คาเฟ่แห่งนี้เสิร์ฟขนมปังโฮมเมด
และเมล็ดกาแฟที่คั่วเอง เซ็ตเมนูท่ี
หลากหลาย ต่างน่าลองทั้งนั้น
1-27 มาเอะยามะโจ เมืองโตโยต้า
วันธรรมดา: 10:00-20:30 น.
วันเสาร์และวันอาทิตย์: 9:00-20:30 น.
เปิดทําการทุกวัน
0565-28-7855 MAP：D-3 51

Mon café

อาหารกลางวันที่ผอนคลายในโกดังที่เปยมเสนห
Kura-Café Que Sera Sera

ผับบริติชที่มีดราฟต์เบียร์จากทั่วโลกให้
เลือก เสิร์ฟจากถังไม้

KITARA 108, 2-170 Kitamachi, Toyota City
วันอังคาร - วันพฤหัสบดี และวันอาทิตย์ 17:00-2:00
วันศุกร์และวันเสาร์ 17:00-4:00
วันจันทร์
0565-41-8821 MAP：C-1 23

MERCADO

(บาร์และร้านอาหาร)

อาหารขึ้นชื่อคือสเต็กสไตล์นิวยอร์ก สั่งมาทาน
กับเบียร์คราฟต์นานาชาติก็เข้ากันได้อย่างดี

1-58 Kosaka-Honmachi, Toyota City
11:00-14:00
วันจันทร์และวันอังคาร
0565-47-8177

อาคาร Aichi ชัน
้ 1, 1-12-4 Kosaka-Honmachi, Toyota City
วันอังคาร - วันพฤหัสบดี และวันอาทิตย์:
17:00-24:00 (สั่งอาหารได้ถึง 23:30)
วันศุกร์และวันเสาร์: 17:00-2:00 (สั่งอาหารได้ถึง 1:30)
วันจันทร์
050-5484-8554 MAP：A-2 24

MAP：A-1 21

รสชาติคลาสสิกที่ชวนใหคิดถึงวันวาน! ของทอดรอนๆ ควันลอยฉุยที่เพิ่งทอดเสร็จใหมๆ
มัตสึโจ

Matsujo (ของทอดและเครื่องเคียง)

ตั้งอยู่ใกล้กับสถานี Toyotashi ร้านแห่งนีเ้ ป็นที่
รักของคนท้องถิน
่ ขอแนะนําโครเกต์ร้อนๆ และ
ของทอดอื่นๆ
4-49 Showamachi, Toyota City
9:00-19:00
วันอาทิตย์
0565-34-1448 MAP：D-2 54

โอโคโนมิยากิ อิปปุกุ

Okonomiyaki Ippuku (โอโคโนมิยากิและขนมหวาน)

แวะพั กเพื่ อทานโอโคโนมิยากิและขนมหวานแบบ
โบราณที่เป็นที่นิยม

13

Booby's British Pub (บาร์และร้านอาหาร)

่ ะมอบช่วงเวลาพิ เศษ
เลานจ์สไตล์เออร์เบินทีจ
ให้กับคุณ มีห้องส่วนตัวให้บริการด้วย
COMO Square East ชั้น 1, 3-110 Kitamachi, Toyota City
20:00-3:00
วันอาทิตย์
0565-47-9937 MAP：C-2 22

(คาเฟ่)

มีชุดอาหารกลางวันเพื่ อสุขภาพและน่าพึ งพอใจสาม
แบบให้เลือก ต้องจองล่วงหน้าเท่านั้น Kura-Café
เป็นสถานที่ที่คุณจะได้ทานอาหารที่ทําให้รู้สึกจิตใจสงบ

3-17 Nishimachi, Toyota City
10:00-20:00
ไม่มีกําหนดวันหยุดที่แน่นอน
0565-34-4466 MAP：C-2 27

บูบีส์ บริติชผับ

(ไดนิ่งเลานจ์)

นิวคิตเชน w/e

New Kitchen w/e (บาร์และร้านอาหาร)

เชฟชาวอิตาลีผู้ช่าํ ชองนําเสนออาหารอิตา
เลียนสุดสร้างสรรค์ทผ
ี่ สมผสานกลิน
่ อายของ
อาหารญี่ปน
ุ่ และจีน
1-140 Kosaka-Honmachi, Toyota City
17:00-23:00 (สั่งอาหารได้ถึง 22:00)
อาหารกลางวันเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์: 11:30-14:00
วันจันทร์
050-5487-0877
MAP：A-2 25

ร้านโรซี ทาโก้และเกี๊ยวซ่า
(ROSIE's Tacos & Gyoza) (นีโอบาร์)

๊ วซ่า และทาโก้! นีโอบาร์
เบียร์คาเคงาวะ เกีย
Rosie ในโตโยต้าเสิร์ฟทาโก้แป้งนุ่มแบบโฮมเมด
และเกี๊ยวซ่าผิวหนา
101 6-7-4 Nishimachi, Toyota City
18:00-24:00 (สั่งอาหารได้ถึง 23:30)
วันอาทิตย์ และ วันจันทร์
0565-32-3489

MAP：B-2 26
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่ ้านอาหารในตัวเมืองโตโยต้า
แผนทีร
A

DOWNTOWN TOYOTA Food Map
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สถานีชินโตโยต้า
ตะวันตก

มัตสึซากายะ
T-FACE อาคาร A

หอการค้าและอุตสาหกรรมโตโยต้า
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วิวสวยๆ ที่ความสูง 30 เมตร
ร้านอาหารที่โตโยต้าสเตเดียม
Verde Rosso

10

ไก่ย่างที่เป็ นที่นิยมอย่างมาก!

หน้า 8

11

ฮาเระ-บาเระ

ข้าวหน้าไข่ปลาแซลมอนล้นๆ
ร้านโตโยต้า กรมเกษตร ป่าไม้
และประมงฮอกไกโดใต้
หน้า 9

หน้า 11

ซากุระมาจิ 1-โจเมะ

ซากุระโจชิพาร์ก

12

ร้านที่เสิร์ฟเมนูปลาชั้นเยี่ยม!

13

นางาซากิ โกชิมะ โรคุโจ

การต้อนรับสไตล์ตะวันตกและญี่ปุน
่
โรคุ คันดะ

หน้า 11

แผนที่
ตว
ั เมอ
ื ง

โคตูม โยตา้
ือ แ น
าร

14

อิซากายะบรรยากาศเชื้อเชิญพร้อมอาหารที่จะทําให้รู้สึกพึงพอใจ

หน้า 11

15

นิชิมาจิ อาโออิยะ

ร้านซานุกิอุด้งในตอนกลางวัน และอิซากายะในตอนกลางคืน
มารุนานะโชเต็น

หน้า 11

16

อิ่มอร่อยไปกับอาหารทะเลสดใหม่

หน้า 11

17

โอคาโตะโทกิ

ะ นํา อ า ห

200m

9

หน้า 09

นิชิมาจิ 2-โจเมะ

โตโยต้า ซิต้ี ฮอลล์

อาหารอิตาเลียนชั้นยอดและการตกแต่งที่สวยงาม
ร้านอาหารอิตาเลียนสไตล์แคชวล
BACCHUS TOYOTA
หน้า 09

ร้านอาหารไทย Thanisara

คิตะมาจิ 3-โจเมะ

สเตเดียม

อาหารไทยต้นตํารับโดยเชฟชาวไทย
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โคซากะฮงมาจิ
1-โจเมะ E.
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คิตะมาจิ 2-โจเมะ
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หน้า 09

คิทาระ

15

อาคารโตโยต้า
ซันโกคัง
โฮเต็ล โตโยต้า
4 คาสเซิล

นิชิมาจิ
5-โจเมะ N.

8
JA ไอจิ
โตโยต้า
ซันโจคุ พลาซ่า

โคะสะคะฮมมะจิ
4-โจเมะ

1

17

18
7

26
16

24
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โคะสะคะฮมมะจิ
1-โจเมะ ตะวันตก

2

10
สถานีโตโยต้าชิ

21

520

เมเท็ตสึ
โตโยต้า โฮเต็ล

12
T-FACE
อาคาร B

ร้านอาหารอิตาเลียนชั้นยอดที่ซ่อนอยู่อย่างลับๆ
Osteria B

ทาเคียวโจ 4-โจเมะ

โชวะมาจิ 4-โจเมะ

หมูมิคาวะและอาหารตามฤดูกาลที่อิซากายะ
ฟุ กุอิยะ

หน้า 12

เมเท็ ต สึ โตโยต้ า โฮเต็ ล

โฮเต็ ล โตโยต้ า คาสเซิ ล

บุฟเฟต์อาหาร
กลางวันคุณภาพเยี่ยม

ซีซันนัล คิตเช่น
Le Bonheur

ร้านออลเดย์ไดนิ่ง
WINDSOR
หน้า 07

รสชาติอาหารญี่ปุน
่
ตามฤดูกาล

18

อาหารสไตล์ตะวันตก
ต้นตํารับ

อาหารเซี่ยงไฮ้แท้ๆ
รสชาติเข้มข้น

ร้านอาหารญี่ป่น
ุ มิคาวะ ร้านอาหารจีน
มันโยกะ

หน้า 10

เทปปั นยากิท่ีจะ
เปิดประสาท
สัมผัสทั้งห้า
ร้านเทปปันยากิ
DAN

อาหารจีนกวาง ร้านอาหารญี่ปุน
่
ตุ้งสไตล์ต้น
ดั้งเดิมที่บริหาร
ตํารับ
จัดการโดยโรงแรม
ร้านอาหารจีน วาไซโบ
TAOYUAN โคโรโมะ

20

ทานมื้อกลางวันบริเวณใกล้ๆ กับสถานี!

หน้า 12

19

ผ่อนคลายที่อิซากายะสไตล์ญ่ีปุน
่

ร้านมาเมอัน เอกิมาเอะ

ร้านมาเมอัน เอกิมินามิ

หน้า 12

หน้า 12

คาเฟ่สุดเก๋ของร้านเบเกอรี่ยอดนิยม

21

อาหารกลางวันในโกดังเก่า
Kura-Café Que Sera Sera

think
หน้า 13

22

ช่วงเวลายอดเยี่ยมที่บาร์สไตล์เออร์เบิน

หน้า 13

23

เบียร์สดจากทั่วโลก
Booby's British Pub

Mon café
หน้า 14

หน้า 07

บรรยากาศที่ผ่อน
คลาย
เทปปัน เคยากิ

หน้า 07

4

หน้า 07

หน้า 10

ช่วงเวลาของการจิบชา
แบบสบายๆ
เลานจ์ ฮิมาวาริ

หน้า 10

24

26

มังปุคุ ชิเต็น

5

แฮมเบอร์เกอร์เนื้อชุ่มฉํ่าและรสชาติอร่อยเหลือเชื่อ
BAMBI café diner

หน้า 09

25

เบียร์ระดับโลกและอาหารอิตาเลียนแท้ๆ
นิวคิตเชน w/e

หน้า 14

หน้า 08

อาหารรสเลิศที่เข้ากันได้ดีกับเครื่องดื่ม!

เนื้อและเบียร์สไตล์นิวยอร์ก

หน้า 14

MERCADO

ปลาไหลย่างที่ทําสดๆ หลังจากที่คุณสั่ง

หน้า 07

Bullshit
15

3

หน้า 10

หน้า 09

เบียร์คาเคงาวะ เกี๊ยวซ่า และทาโก้
ร้านโรซี ทาโก้และเกี๊ยวซ่า

หน้า 14

27

ห่อในกระดาษสีเงินแบบสมัยก่อน
โอโคโนมิยากิ อิปปุกุ

หน้า 14

หน้า 13

ดูข้อมูลร้านอาหารในเมือง!
16

ขนมหวานญี่ปุนที่แนะนําในพื้นที่โตโยตา
คาชิโคโบฟู ไง

(Kashikobo Fuugai) (วากาชิ)

ร้านนี้พิถีพิถันในเรื่องการใช้วัตถุดิบตาม
ฤดูกาล และการทําขนมหวานที่ดีต่อ
สุขภาพของคุณ
3-13-13 Hirashiba-cho, Toyota City
9:00-18:00
เปิดทุกวัน (ยกเว้นวันปีใหม่)
0565-33-1658

MAP：D-2 54
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รับประทานอาหารทองถิน่ และชมความงดงามอันนาประทับใจของแมนํ้า
ในสถานที่ที่เปนหนึ่งในจุดชมใบไมเปลี่ยนสีที่ดีที่สุดของประเทศญี่ปุน
รอบๆ พิพธ
ิ ภัณฑ์ซันชุอาสุเกะยาชิกิ ในหุบเขาโครันเคจะมีร้านอาหารแบบดั้งเดิม
อยูห
่ ลายร้าน สัมผัสชีวต
ิ ในเมืองทีเ่ นิบช้าและชมความงดงามแห่งฤดูกาล

ฟุ คุจูเอ็น

พิ พิ ธภัณฑ์ซันชุอาสุเกะยาชิกิ
Sanshu Asuke Yashiki Museum

FUKU JU EN (วากาชิ)

36 Iimori, Asuke-cho, Toyota City
9:00-17:00 น. (เปิดให้เข้าได้ถึงเวลา 16:30 น.)
วันพฤหัสบดี (วันศุกร์ หากวันพฤหัสบดีตรงกับ
หยุดนักขัตฤกษ์) / ช่วงวันหยุดปีใหม่
(25 ธันวาคม- 2 มกราคม) /
อาจมีวันปิดทําการและเปิดทําการที่ไม่ได้กําหนดไว้
0565-62-1188 MAP：F-2 60

ของหวานตามฤดูกาลแบบตะวันตกและแบบ
ญี่ปน
ุ่ ทั้งแบบดั้งเดิมและแปลกใหม่
ได้เวลาของหวานแล้ว!
41-3 Shinkiri, Kazue-cho, Toyota City
เปิดทําการ 9:00 น.
ปิดรับออเดอร์เวลา 19:00 น.
วันอังคาร
0565-21-0721

น่ากินไปหมด!
เลือกไม่ถก
ู เลยล่ะ!

MAP：D-3 55

คาโฮะโอมิยะ

Kaho Oumiya (วากาชิ)

ถั่วแดงกวนของร้านนี้ทํามาจากถั่วแดงและ
นํ้าตาลที่ดีที่สุด ของหวานญี่ปน
ุ่ ที่ได้รับการ
จัดเรียงเป็นแถวๆ ในตู้โชว์อย่างสวยงามดู
ราวกับเป็นอัญมณีที่อยู่ในกล่องสมบัติ!

24 Tanada, Wakabayashi-Higashimachi, Toyota City
วันอังคาร-วันเสาร์: 8:00-18:00 น. | วันอาทิตย์ 8:00-17:00 น.
วันจันทร์
0565-52-0108 MAP：D-3 56

น่ารักจนไม่กล้ากิน!

ร้านโอกาชิโดโกโระ โชกะโด มิยางามิ

Okashidokoro Shokado Miyagami (ขนมหวานญี่ปุ่นและตะวันตก)

ร้านอาหารฮิโนกิชายะ

อาสุเกะมุระ

ร้านอาหารแห่งนี้เสิร์ฟอาหารเมนูจากภูเขาแสน
อร่อย เช่น ผักซันไซ ปลาอะยุ และโกเฮโมจิ

ที่นี่มีที่พักและพื้ นที่สําหรับทําบาร์บีคิว
พร้อมอุปกรณ์! (มีค่าเช่า)

Hinoki-Chaya Restaurant (อาหารท้องถิ่นและมื้อเบาๆ)

9:00-17:00 น.(ปิดรับออเดอร์เวลา 16:30 น.)
วันพฤหัสบดี (วันศุกร์ หากวันพฤหัสบดีตรงกับหยุดนักขัตฤกษ์) /
ช่วงวันหยุดปีใหม่ (25 ธันวาคม- 2 มกราคม) /
วันพุ ธที่สามของเดือนธันวาคม (เปิดทําการทุกวันช่วงโกลเด้นวีก
[27 เมษายน-5 พฤษภาคม] และในเดือนพฤศจิกายน)
0565-62-1188

Asuke-Mura (เมนูหม้อไฟ [เฉพาะฤดูหนาว])

11:00-15:00 น. (ตั้งแต่ 27 เมษายนถึง 30 กันยายน
สามารถใช้สถานที่ได้เฉพาะช่วงเวลา 16:00-20:00 น. ต้องจองล่วงหน้า)
วันพฤหัสบดี (วันศุกร์ หากวันพฤหัสบดีตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์) /
เปิดทุกวันในช่วงโกลเด้นวีกและวันหยุดฤดูร้อน (20 กรกฎาคม-31 สิงหาคม)
0565-62-1188
(หม้อไฟหมูปา่ มีเฉพาะเดือนมกราคมถึงกลางปลายเดือนมีนาคม ต้องจองล่วงหน้า)

คาตาคาโกะคาเฟ่ Katakago Café (คาเฟ่)

ของหวานญี่ปน
ุ่ ตามฤดูกาลที่มีรสชาติสุดคลาสสิก
เริ่มต้นความอร่อยด้วยถั่วแดงอาซุกิ

คาเฟ่แห่งนี้เสิร์ฟกาแฟที่ชงจากเมล็ดกาแฟที่ค่วั
ด้วยถ่านซึ่งผลิตในพิ พิธภัณฑ์ซันชุอาสุเกะยาชิกิ

3-26-7 Miyagami-cho, Toyota City
9:00-18:00
วันพุ ธและวันอังคารที่สามของเดือน
อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากอีเวนต์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์
โปรดดูรายละเอียดที่เว็บไซต์
0565-32-2416 MAP：D-2 57

9:00-17:00 น. (ปิดรับออเดอร์เวลา 16:30 น.)
วันพฤหัสบดี (วันศุกร์ หากวันพฤหัสบดีตรงกับหยุดนักขัตฤกษ์) /
ช่วงวันหยุดปีใหม่ (เปิดทําการทุกวันช่วงโกลเด้นวีก และใน
เดือนพฤศจิกายน)
0565-62-1188

ชิเซ็นคาโกโบ อาซุกิอัน
(Shizenkakobo Azuki An) (วากาชิ)

โดรายากิที่มีชื่อเสียงของร้านนี้ทําจาก
แพนเค้กหนานุ่มสองแผ่นสอดไส้ถ่ว
ั บด
รสหวานแบบโฮมเมด

17

โกเฮโมจิยา่ งถ่านแสนอร่อย
ซึง่ ทําจากมิโสะแบบโฮมเมด
ของอาสุเกะ ยาชิก!ิ

35 Uenoyamashita, Takemoto-cho, Toyota City
วันธรรมดา: 9:00-19:00
วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์: 9:00-18:00
วันอังคาร และวันจันทร์ที่สองและสามของเดือน
0565-53-5863 MAP：D-3 58

เรามีความภูมิใจกับอาหารที่จัดเตรียมโดยสุดยอดเชฟของเรา
อิ่มอรอยไปกับมื้ออาหารแบบฟูลคอรส ทามกลางธรรมชาติ
เรสเตอรองต์ คาเอเดะ
Restaurant Kaede (อาหารฝรั่งเศส)

อาหารฝรั่งเศสต้นตํารับที่ปรุงจากวัตถุดิบในท้องถิ่น!

10 Higashigaito, Asuke-cho, Toyota City
มื้อกลางวัน เริ่มเวลา 11:00 น. ปิดรับออเดอร์เวลา 14:00 น.
มื้อคํ่า 17:30-19:30 น.
วันพุ ธ (เปิดทําการในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง, วันหยุดโอบ้ง,
ช่วงวันหยุดปีใหม่ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
0565-62-0100
MAP：F-2 61
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เหมาะที่จะเปนของฝาก!
ขนมหวานญี่ปุนตามฤดูกาลจากรานขนมหวานที่เปดมายาวนาน
สุซูมัง ฮงโปะ

Suzuman Honpo (ของฝาก)

รากโกโบหมักมิโสะ และแก่นตะวันคิคุอิโมะดอง
เป็นของฝากจากช่องเขาโครันเคที่ต้องซื้อติด
ไม้ติดมือกลับไป ของดองจะถูกทําด้วยมือตาม
ขนบธรรมเนียมเก่าแก่ของครอบครัว

ไลฟ์คาเฟ่ อาสุเกะโนะคาจิยะซัง

(Live Café Asuke-no-Kajiyasan) (คาเฟ่และอาหารเฉพาะของร้าน)

สามารถเพลิดเพลินกับกาแฟและขนมหวานตาม
ฤดูกาลได้ที่คาเฟ่แห่งนี้ซึ่งตั้งอยู่ช้นั สองของร้านช่าง
ตีเหล็ก ซึ่งดําเนินกิจการมาแล้วเจ็ดรุ่นตัง้ แต่ปลาย
ยุคเอโดะ มีการแสดงดนตรีสดในช่วงวันสุดสัปดาห์

15 Ishibashi, Asuke-cho, Toyota City
10:00-19:00
วันอังคาร
0565-62-0175 MAP：F-2 62

10 Nishimachi, Asuke-cho, Toyota City
11:00-22:00
วันอังคารและวันพุ ธ
0565-62-1000 MAP：F-2 63

อาหารปา ปลาอะยุ และอาหารอื่นๆ
ลิ้มรสอาหารตามฤดูกาลจากภูเขา!
โครันเค อิจิโนะทานิ

Korankei Ichinotani (อาหารญี่ปุ่นและอาหารตามฤดูกาล)

ร้านอาหารแห่งนี้มีชื่อเสียงในเรื่องหม้อไฟ หมูปา่ หมี ไก่ฟา้
และอื่นๆ อีกมากมาย โดยปรุงในสไตล์มิคาวะพร้อมมิโสะแดง
22 Ichinotani, Asuke-cho, Toyota City
เปิดทําการ 10:30 น. ปิดรับออเดอร์ 15:00 น.
(หลัง 15:00 น. รับเฉพาะผู้ท่จ
ี องล่วงหน้าเท่านั้น)
วันพฤหัสบดี (เปิดทําการหากตรงกับวันหยุด)
0565-62-0508 MAP：F-2 64

เป็นทีน่ ิยมจากอาหารญีป่ ุน่ สุดสร้างสรรค์และ
บรรยากาศเป็นกันเอง Ichitani Dining นําเสนอเมนูท่ี
สามารถปรับเปลีย่ นได้ตามความต้องการของลูกค้า

ลิม้ ลองขนมโมนากะแบบโบราณ - ขนมที่มีแผ่นแป้งกรอบ
ด้านนอกและไส้หวานที่ทําด้วยวิธีการเดียวกับเมื่อร้อยปี
ที่แล้ว โมนากะไส้ถ่วั ขาวและถั่วแดงต่างก็อร่อยทั้งคู่

ขนม "ทันโคโระริน" (โคมไฟ) ของร้านนี้เป็น
คัสตาร์ดที่ห่อด้วยวาราบิโมจิรสกาแฟ

22 Tamachi, Asuke-cho, Toyota City
8:30-19:00 น.
วันอังคาร
0565-62-0014 MAP：F-2 68

โมมิจิโด

Okashitsukasa Fuugai (วากาชิ)

7-1 Shinmachi, Asuke-cho, Toyota City
10:00-19:00 น.
วันอังคาร
0565-62-0356 MAP：F-2 69

(Momijido) (อาหารว่าง)

แวะพั กจากการเดินเที่ยวรอบช่องเขาโครันเค
โกเฮโมจิของที่นี่ใช้ข้าวมิเนะอาซาฮิที่หายาก

คังโค เรียวกัง โครันเท

(Kanko Ryokan Korantei) (อาหารญี่ปุ่นและอาหารตามฤดูกาล)

1 Miyadaira, Asuke-cho, Toyota City
11:30-13:30 หรือ 14:00
ไม่มีกําหนดวันหยุดที่แน่นอน
0565-62-0129 MAP：F-2 65

อิซุคาเมะ

Izukame (อาหารญี่ปุ่นและอาหารตามฤดูกาล)

่ ู้จักด้วย
ร้านอาหารที่เปิดมานาน เป็นทีร
เมนูปลาไหล ปลาอะยุ และยังเสิร์ฟอาหาร
ตามฤดูกาลที่หลากหลาย
17 Tamachi, Asuke-cho, Toyota City
เปิดทําการ 11:00 น. ปิดรับออเดอร์เวลา 19:30 น.
วันพฤหัสบดี (เปิดทําการหากตรงกับวันหยุด)
0565-62-0018
MAP：F-2 66

ร้านหนังสือและคาเฟ่คุระโนะนากะ
แกลเลอรี่ มันริน

KURANONAKA Gallery Manrin Bookstore & Café (คาเฟ่)

คาเฟ่ในร้านหนังสือที่มีบรรยากาศแบบโบราณ
ผ่อนคลายด้วยเค้กแสนอร่อย

19

โอคาชิสึคาสะ ฟู ไก

Nichigetsu-Monaka Sohonpo Kawamuraya (วากาชิ)

4-6 Miyadaira, Asuke-cho, Toyota City
เปิดเฉพาะช่วงมีงานอีเวนต์
0565-32-7097 MAP：F-2 70

โรงแรมญี่ปน
ุ่ ดั้งเดิมนําเสนออาหารไคเซกิ
แบบฟู ลคอร์สที่เน้นอาหารท้องถิน
่
เพลิดเพลินกับความอุดมสมบูรณ์ตาม
ฤดูกาลด้วยปลาอายุหรือหม้อไฟหมูปา่

2 Shinmachi, Asuke-cho, Toyota City
10:00-18:00 น.
ไม่มีกําหนด อาจปิดทําการใน
วันพุ ธและวันพฤหัสบดีบางวัน
0565-62-0010 MAP：F-2 67

นิจิเก็ตสึโมนากะ โซฮงโปะ คาวามุระยะ

่ วชมรอบๆ และ
เดินเทีย
เพลิดเพลินไปกับถนนแห่ง
อาสุเกะทีง่ ดงาม

้ ที่
พืน

มัตสึไดระ

งบวก" ที่จะมอบโชคลาภ
มัตสึไดระเป็นที่นิยมในฐานะที่เป็น "จุดรับพลั
่ยวกับประวัติศาสตร์และ
กี
เ
้
นรู
ย
เรี
น
อ
ทางหน้าที่การงานให้กับผู้ท่ีมาเยื
้ า!
้ รสอาหารแสนอร่อยที่เป็นมรดกลําค่
ธรรมชาติของภูมิภาคนี้ และลิม

มันจูอบ สูตรลับที่ตกทอดมากวา 70 ป
โทคุฮง มันจู ฮงโปะ

Tokuhon Manju Honpo (ของหวานญี่ปุ่น)

ถั่วแดงกวนเนื้อนุ่มและขนมปังก้อนที่เข้ากันได้เป็นอย่าง
ดี! นอกจากนี้ เรายังมีมันจูไส้ถั่วขาวกวนและรสชาติอ่น
ื ๆ
ที่ออกเฉพาะช่วงฤดูกาลอีกด้วย
6-5 Hirohata, Nakagaito-cho, Toyota City
8:00-19:00 น.
วันพฤหัสบดี
0565-58-0353 MAP：E-3 72

ดังโงะไสถั่วแดงบดนี้คือ โทคุงาวะ อิเอยาสุ

ร้านนํ้าชาเท็นกะชายะ

Tenka Chaya Tea House (ร้านอาหารญี่ปุ่นและขนมหวาน)

เท็นกะโมจิยอดนิยมที่ได้แรงบันดาลใจจากสามบุคคล
่ น
สําคัญผูร
้ วมญีป
ุ่ ให้เป็นปึกแผ่น สัมผัสรสชาติของบุคคล
สําคัญในประวัติศาสตร์ท่ม
ี ีชื่อเสียงเหล่านี้
34-5 Akabara, Matsudaira-cho, Toyota City
10:00-16:00
วันพุ ธ
0565-58-3725 MAP：E-3 73
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้ ทีอ
่ าซาฮิ
พืน

้ ที่
พืน

อาซาฮิ

รานอาหารในอาซาฮิ โคเก็ง เก็งคิมุระ
ที่คุณจะไดชื่นชมธรรมชาติและเพลิดเพลินกับสวนสัตวเปดดวย

ุโรดานิ,
ั้ ของทะเลสาบโอคุยาฮากิ, หุบเขาค
พื้ นที่น้เี ป็นที่ตง
ิ ออนเซ็น
าฮาก
ย
อคุ
และโ
ะ
ร
ุ
ม
คิ
ง
เก็
ง
็
โคเก
ฮิ
อาซา
่ ก็อร่อย!
และอาหารท้องถิน
พื้ นที่อาซาฮิมีแหล่งนํ้าที่อุดมสมบูรณ์

ร้านอาหารเก็งคิเท

Restaurant Genki-Tei (ร้านอาหาร)

่ี าทานอาหารทีน
่ ช
่ น
ผูท
้ ม
ี่ น
ื่ ชอบมันญีป
ุ่ และอาหาร
ชุดที่มีโกเฮโมจิซ่ง
ึ ทําจากข้าวมิเนะอาซาฮิ
68-2 Neyama, Asahiyawata-cho, Toyota City
9:00-17:00 น.(ปิดรับออเดอร์เวลา 16:30 น.)
วันพฤหัสบดี
(เปิดให้บริการทุกวันในช่วงวันหยุดฤดูร้อนและโกลเด้นวีก)
0565-68-2755
MAP：F-1 78

ซาซาโดะ ออนเซ็น เปนบอนํ้าพุรอนที่เกาแกที่สุดในจังหวัดไอจิ
พักผอนและทานเนื้อสัตวปาในโรงแรมที่มีบอนํ้าพุรอน
อิซามิยะ เบคคัง

Isamiya Bekkan (โรงแรมที่มีบ่อนํ้าพุ ร้อน)

อาซาฮิ โคเก็ง เก็งคิมุระ
มีสวนสัตว์เปิด พื้ นที่
สําหรับกางเต็นท์ และลาน
บาร์บีคิว

โรงแรมที่มีบ่อนํ้าพุ ร้อนที่เก่าแก่ท่ส
ี ุดในจังหวัด
ไอจิ อิ่มอร่อยไปกับเมนูไคเซกิ
ที่ทําจากนํ้าซุปดาชิสูตรต้นตํารับของโรงแรม
8 Sosaku, Sasado-cho, Toyota City
เช็กอิน: 15:00 น.
เช็กเอาต์: 10:00 น.
เปิดทําการทุกวัน
0565-68-2331
MAP：F-1 75

ซื้อขนมหวานญี่ปุนเนื้อนุมไปเปนของฝาก

คันทรี เรสเตอรองต์ เคริวโซ
Country Restaurant Keiryuusou
(อาหารตามฤดูกาล)

17-1 Shizutaki, Tatsuhara-cho, Toyota City
เริ่มให้บริการอาหารตั้งแต่เวลา 11:00 น.,
ปิดรับออเดอร์เวลา 15:00 น. (ต้องจองล่วงหน้า)
การตั้งแคมป์ช่วงกลางวัน เวลา 10:00-16:00 น.
การตั้งแคมป์ค้างคืน เวลา 10:00-10:00 น.
ของวันถัดไป
วันจันทร์ (วันอังคาร
หากวันจันทร์ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์)
0565-68-3197

โอกาชิโดโกโระ ฮิดายะ

โชเอเค็น เซกะโฮะ

ขนมหวานญี่ปนุ่ ตามฤดูกาลที่ทําจากวัตถุดิบชั้นเลิศ
และสูตรที่ผ่านการทดลองและพิ สูจน์แล้ว ร้านนี้มี
ชื่อเสียงในเรื่องการสร้างสรรค์ขนมหวานที่ดึงเอารส
ธรรมชาติของวัตถุดิบออกมาได้เป็นอย่างดี

ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1935 ร้านนี้มีชื่อเสียง
ในด้านขนมหวานญี่ปน
ุ่ ที่ใช้ถั่วบดแบบ
พิ เศษซึ่งทําด้วยถั่วแดงจากฮอกไกโด
ที่ต้มอย่างพิ ถีพิถัน

ลงเล่นน�าในแม่น�าและทาน
่ ้านอาหาร!
บาร์บค
ี ว
ิ ทีร

MAP：F-1 76

3 Teranoshita, Odo-cho, Toyota City
7:30-19:00
วันอังคาร
0565-68-2543 MAP：F-1 79

แกงกะหรี่

เขื่อน

ปลาอะยุสดๆ ที่ฝายดักปลา
ฝายดักปลาโอโดะคันโคยานะ

สวนที่หนึ่ง!

Odo Kanko-Yana (ฝายดักปลา)

จับปลาด้วยมือเปล่าพร้อมชมวิวทิวทัศน์อันน่าประทับใจ!
และอิ่มอร่อยไปกับปลาอะยุท่ป
ี รุงสดใหม่
12-1 Aidagashima, Odo-cho, Toyota City
วันเสาร์ท่ส
ี องของเดือนกรกฎาคม-ปลายเดือนตุลาคม
10:00-19:00 น. (10:00-17:00 ในเดือนตุลาคม)
เปิดทุกวัน
0565-68-2255 MAP：F-1 77

2909-3 Morishita, Shimogiri-cho, Toyota City
9:00-18:00
ไม่มีกําหนดวันหยุดที่แน่นอน
0565-68-3600 MAP：F-1 80

แกงกะหรี่เขื่อนยาฮากิ
เขื่อนยาฮากิเป็นเขื่อนคอนกรีตทรงโค้ง เมนูท่ี
น่าสนุกนี้จะจัดข้าวให้เป็นเหมือนกับรูปทรงของ
เขื่อน แล้วเติมแกงกะหรี่ให้ล้นถึงขอบจาน
เขี่ยข้าวออกแล้วแกงกะหรี่จะทะลักออกมา
นี่แหละ แกงกะหรี่เขื่อนของจริง!

คันทรี เรสเตอรองต์ เคริวโซ

▶P17

จุดจับปลาอะยุแห่งนี้มีทิวทัศน์ท่สี วยงามของแม่น้าํ ยาฮากิ เด็กๆ
สามารถลงมาจับปลาอะยุในแม่นํ้าได้
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Shoeiken Seikaho (ขนมหวานญี่ปุ่นและตะวันตก)

Okashidokoro Hidaya (วากาชิ)

เพลิดเพลินไปกับมันภูเขาญี่ปน
ุ่ และอาหารตาม
ฤดูกาล เช่น หม้อไฟหมูปา่ และบ่อนํ้าพุ ร้อน

หมายเหตุ: โปรดทราบว่ารายละเอียดในการให้บริการดักปลา
อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องด้วยพายุไต้ฝุ่นและฝนตกหนัก

เขื่อน
คุณสามารถเที่ยวชม
งหน้า!
ได้โดยการจองล่ว
ั บัตรทีร่ ะลึกของ
และจะไดร้ บ
เขื่อนอีกด้วย!

ร้านอาหารเก็งคิเท,
ภายในเก็งคิคังที่อาซาฮิ โคเก็ง เก็งคิมุระ
▶P18
22

้ ที่
พืน

อิม่ อรอยไปกับอาหารเพือ่ สุขภาพพรอมสัมผัสบรรยากาศทีอ่ บอุน
เชื้อเชิญของการตกแตงภายในดวยไม!

อินาบุ

ฮิโตะโทกิ

ี ินาบุ ที่ซ่ึงคุณจะได้สัมผัส
อิม
่ อร่อยไปตลอดทางท่อ
์ และบ่อนํ้าพุ ร้อน
าสตร
ศ
ิ
ต
ั
ประว
ธรรมชาติ

ลิ้มลองขนมหวานเหลานี้ซึ่งทํามาจากบลู
เบอรรี่ที่ปลูกดวยความเชี่ยวชาญ!

้ ทีอ
่ น
พืน
ิ าบุ

้ ทีโ่ อบาระ
พืน

Hitotoki (คาเฟ่)

เวิร์กช็อปทําเฟอร์นิเจอร์และคาเฟ่ท่จ
ี ะให้
คุณได้สัมผัสถึงความสุขของชีวิตอัน
เรียบง่าย

เจ้าของร้านมีรสนิยมด้าน
อาหารและการตกแต่งภายในที่
ยอดเยีย่ ม!

8-1 Tahira, Inabu-cho, Toyota-shi
วันพฤหัสบดี-วันอาทิตย์ (อาจมีวันหยุดอื่นที่ไม่ได้กําหนดไว้
ปิดทําการในช่วงวันหยุดฤดูหนาว) 11:00-17:00 น. (ปิดทําการ
16:00 น. ในวันธรรมดา) | มื้อกลางวัน: 11:30-14:00 น.
วันจันทร์-วันพุ ธ (อาจมีวันหยุดอื่นที่ไม่ได้กําหนดไว้
ปิดทําการในช่วงวันหยุดฤดูหนาว)
0565-83-1008 MAP：G-1 85

บลูเบอร์ร่โี นะโคมิจิ

Blueberry-no-Komichi (เบเกอรี่และคาเฟ่)

ไร่บลูเบอร์ร่ป
ี ลอดยาฆ่าแมลงและสารเคมี
และร้านเบเกอรี่ซึ่งมีขนมที่ทํามาจากบลู
เบอร์ร่ท
ี ี่เก็บสดๆ
13-12 Nagishita, Noiri-cho, Toyota-shi
(ร้านเค้กมาโกะ)
9:00-17:00 น.
วันพฤหัสบดี
0565-82-3365

มีบลูเบอร์ร่ีเต็ม
ไปหมดเลย!

ฉลองดวยเนื้อสัตวปาและวัตถุดิบจากภูเขา

ลิ้มรสวัตถุดิบของทองถิ่นในรานที่เปดมายาวนาน

อิโรริโนะยาโดะคิคโคเอ็น

Irori no Yado Kikkoen (อาหารท้องถิ่น)

ร้านอาหารญี่ปุ่นจิโตเสะ

โรงแรมแห่งนี้เป็นบ้านอายุกว่า 150
ปีซ่ง
ึ ถูกย้ายมาตั้งใหม่ ที่นี่ไก่โคชินจะ
้ งดูบนทีร่ าบสูงด้วยความ
ได้รบ
ั การเลีย
รักและเอาใจใส่

857-6 Ozaki, Obara-cho, Toyota City
11:00-22:00 น.
วันอังคาร
0565-65-2020 MAP：E-1 87

หลากหลายวีธีการทานปลาอะยุ!

ฝายดักปลาโออิเด็นยานะ
Oiden-Yana Weir (ฝายดักปลา)

ปลาอะยุย่าง โกเฮโมจิปลาอะยุ ข้าวหน้าปลา
อะยุ... เราจะไม่ปล่อยให้คุณหิว!

หมายเหตุ: โปรดทราบว่ารายละเอียดใน
การให้บริการดักปลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เนื่องด้วยพายุไต้ฝุ่นและฝนตกหนัก

Nakagaito, Onose-cho, Toyota-shi
1 กรกฎาคม-30 กันยายน
ร้านค้า: 10:00-16:00 น. ช่วงคํ่า: 18:00-21:00 น.
(สําหรับกลุ่ม 10 คนขึ้นไปเท่านั้น ต้องจองล่วงหน้า)
โซนบาร์บีคิว: ต้องจองล่วงหน้า
เปิดทําการทุกวัน
0565-83-3200 (สมาคมการท่องเที่ยวอินาบุ)
MAP：G-1 83

เลือกซื้อของฝากและแวะนั่งทานอาหารทานเลน!
Donguri Yokocho (ร้านของฝากและอาหารทานเล่น)

เลือกซื้อและทานอาหารขึ้นชื่อประจําท้องถิ่น เช่น
เส้นอุด้งที่ทํามาจากแป้งข้าวเจ้า และโกเฮโมจิท่ี
ทํามาจากข้าวมิเนะอาซาฮิซ่ง
ึ ปลูกในอินาบุ

Chitose (อาหารญี่ปุ่น)

ปลาไหลของร้านนี้ปรุงด้วยซอสสูตรลับของ
ทางร้านซึ่งใช้มาตั้งแต่ปี 1933

1-1 Ikenotaira, Onose-cho, Toyota-shi
11:00-14:00 น. (ต้องจองล่วงหน้า)
วันพุ ธ
0565-84-1150 MAP：G-1 82

6-1 Harihara, Busetsumachi, Toyota-shi
วันธรรมดา: 09:00-17:00 น. วันเสาร์และวันอาทิตย์: 9:00-18:00 น.
เปิดทุกวันตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนพฤศจิกายน (ปิดทําการวันพฤหัสบดี
ในเดือนธันวาคม-มีนาคม, ปิดทําการวันศุกร์หากวันพฤหัสบดีตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์)
0565-82-3666 MAP：G-1 84

23

โอบาระ
ื งโรงละครคาบูกิ ชิกิซากุระ และกระดาษ
ื เสียงในเร่อ
โอบาระมีช่อ
ี ม
และรสชาติยอดเย่ย
วาชิ ตระเวนกินอาหารที่มีหน้าตาสวยงาม

MAP：G-1 81

ดงกุริ โยโกะโจ

้ ที่
พืน

ปลอยเวลาใหผานไป ผอนคลาย
และลิ้มรสวัตถุดิบจากธรรมชาติที่สตูดิโอเครื่องปนดินเผา
โอบาระอัน

Obara-An (อาหารตามฤดูกาลและคาเฟ่)

อาหารตามฤดูกาลท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบใน
บ้านโบราณ... จะมีอะไรยอดเยี่ยมไปกว่านี้อีกล่ะ?
เชิญคุณมาสัมผัสรสชาติแห่งฤดูกาล
164-5 Nagishita, Eitaro-cho, Toyota-shi
11:30-21:00 น.
วันจันทร์-วันศุกร์ต้องจองล่วงหน้า
ไม่มีกําหนดการปิดทําการที่แน่นอน
0565-65-3209 MAP：E-1 88

เตาหูที่ทําจากนํ้ารสชาติดีจากโอบาระดวยความตั้งใจ
เปนของฝากชั้นเยี่ยม
ร้านเต้าหู้ชิบาตะ

Shibata Tofu Shop (ร้านเต้าหู้)

เต้าหู้นิการิจากธรรมชาติซึ่งทํามาจากถั่ว
เหลืองญี่ปน
ุ่ 100% มีรสชาติที่ชวนให้คิดถึง
วันวานอันตราตรึง
1087-1 Shiroyama, Kaminigi-cho, Toyota-shi
7:00-18:00 น.
วันจันทร์
0565-65-3023 MAP：E-1 89
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เราใช้ขา
้ ว
มิเนะอาซาฮิซ่ึง
เปน
็ สายพน
ั ธุ์
หายาก!

้ ที่
พืน

ชิโมยามะ

าบมิคาวะ และ
่ ใหญ่ในที่ราบสูงมิคาวะ ที่ทะเลส
สัมผัสธรรมชาติอันยิง
่ม
ื ดํ่าไปกับความงาม!
่
และด
ที
ม
ต็
เ
ให้
ก
สนุ
ด
ุ
ส
้
ไปให
ะ
มยาม
โ
้ ชิ
่ ทัง
ทัว

อุนางิโนะมิคาวะ

สัมผัสทัศนียภาพของภูเขาและ
ริมทะเลสาบ

มิคาวะจิ

โกเฮโมจิที่ทําจากข้าวมิเนะอา
ซาฮิท่ป
ี ลูกในชิโมยามะเป็น
เมนูที่คุณไม่ควรพลาด!

Mikawaji (อาหารท้องถิ่น)

้ ทีช
่ โิ มยามะ
พืน

ปลาไหลคือเมนูที่หามพลาด รวมทั้ง
หมูปาและกวางที่ลาโดยเชฟของที่นี่ ซึ่งเปนนักลา
สัตวอีกดวย!

Unagi-no-Mikawa (ปลาไหลและอาหารญี่ปุ่น)

ปลาไหลรสชาติเยี่ยมของร้านนี้จะย่างในซอสซึ่ง
สืบทอดกันมาจากเชฟรุ่นสู่รุ่นนับตัง
้ แต่เปิด
กิจการมา ปลาอะยุและเนื้อสัตว์ปา่ เช่น หมูปา่
และกวาง เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม
1-16 Oninotaira, Habu-cho, Toyota-shi
10:00-20:00 น.
ไม่มีกําหนดการปิดทําการที่แน่นอน
0565-90-3473 MAP：F-3 93

สถานที่ที่เหมาะที่สุดสําหรับการชมทะเลสาบ
มิคาวะ นักท่องเที่ยวจะต้องติดใจโกเฮโมจิ
ซึ่งเป็นอาหารขึ้นชื่อของที่นี่ รวมถึงคนเนียะ
คุซาชิมิแบบโฮมเมดอย่างแน่นอน

โกเฮโมจิขนาดใหญชื่อดังของชิโมยามะ
เปนที่รักของคนทองถิ่น เหมาะสําหรับซื้อไปเปนของฝาก

1-300 Oninotaira, Habu-cho, Toyota City
10:00-18:00 น.
วันอังคาร
0565-90-3472
MAP：F-3 90

โกเฮโมจิและร้านชิโมยามะโนะซาโตะ

Gohei-Mochi & Restaurant Shimoyama-no-Sato (อาหารญี่ปุ่นและโกเฮโมจิ)

มองหาป้ายโกเฮโมจิขนาดใหญ่!
รสขิงของโกเฮโมจิน้น
ั มีเอกลักษณ์มากๆ

่ มผมกัน
มาเยีย
เยอะๆ นะครับ!

47-1 Nesaki, Onuma-cho, Toyota City
เมษายน - ตุลาคม: 9:00-18:00
พฤศจิกายน ธันวาคม และมีนาคม: 9:00-17:30
มกราคมและกุมภาพั นธ์.: 9:00-17:00
หมายเหตุ: จะเสิร์ฟอาหารจนถึง 15:00 ตลอดทั้งปี
หลังจากนั้นจะขายเฉพาะโกเฮโมจิสําหรับซื้อกลับบ้าน
วันพฤหัสบดี และช่วงวันหยุดปีใหม่
0565-90-3003 MAP：F-3 94

ผูที่มารับประทานอาหารที่นี่จะไดรับการตอนรับโดยนกฮูก รานอาหาร
แหงนี้จะเสิรฟอาหารทองถิ่นที่ทํามาจากมันภูเขาและปลาอะยุ
คาจิกะเอ็น

Kajika-en (อาหารท้องถิน
่ )

ร้านอาหารที่ควรมาแวะทานเมื่อได้มาเที่ยวชม
อ่าวมิคาวะ อิ่มอร่อยไปกับอาหารตามฤดูกาล
่ าน
ทีเ่ ปี่ ยมไปด้วยโภชนาการจากปลาแม่น้าํ ทีท
ได้ท้ง
ั แบบย่างหรือซาชิมิ และมันภูเขา

ลิ้มรสอาหารขึ้นชื่อของชิโมยามะพรอมเพลิดเพลินไปกับทิวทัศนที่
งดงามของซากุระหรือใบไมเปลี่ยนสีรอบทะเลสาบมิคาวะ
ศูนย์การท่องเที่ยวทะเลสาบมิคาวะ

29 Kanayama, Habu-cho, Toyota-shi
เปิดทําการ 11:00 น.
วันจันทร์ (วันอังคาร หากวันจันทร์ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์)
0565-90-3320
MAP：F-3 91

Lake Mikawa Tourism Center (อาหารว่างและของฝาก)

ทานโกเฮโมจิขนาดใหญ่ในพื้ นที่
พั กผ่อนพร้อมชมทะเลสาบมิคาวะ

สูดอากาศดีๆ ของภูเขาใหเต็มปอดในบาน
ที่มีอายุกวา 140 ป
โคชิคาเคะซันโซ

Koshikake Sanso (อาหารท้องถิ่น)

บ้านโบราณที่มีอายุกว่า 140 ปีหลังนี้เป็นบ้านที่ถูก
ย้ายมาจากที่อื่น นักท่องเที่ยวสามารถมาทาน
อาหาร ลงเล่นนํ้าในแม่นํ้า และพั กค้างคืนริม
ทะเลสาบมิคาวะท่ามกลางธรรมชาติได้
17-10 Koshikake, Habu-cho, Toyota-shi
11:00-18:00 น. (เปิดทําการถึงเวลา 20:00 น. สําหรับงานเลี้ยง)
วันพุ ธ (เปิดทําการหากตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์), 29
ธันวาคม-1 มกราคม (เปิดทําการตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม)
0565-90-3474

MAP：F-3 92
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1-233 Oninotaira, Habu-cho, Toyota City
9:00-17:00
วันพฤหัสบดี
0565-90-3510 MAP：F-3 96

เพลิดเพลินกับวิวของทะเลสาบ
มิคาวะอันงดงามชวนตะลึง
ไดรฟ์อิน ยามาบิโกะ

Drive-In Yamabiko (อาหารท้องถิ่น)

ลิม
้ รสอาหารตามฤดูกาล ร้านอาหารแห่ง
นี้นําเสนอคามะเมชิชั้นเลิศที่ทําจากข้าว
ผสมกับซาชิมิคอนยัก
1-5 Ezukoya, Habu-cho, Toyota City
เปิด 11:00
ไม่มีกําหนดวันหยุดที่แน่นอน
0565-90-3535 MAP：F-3 97

26

แกงกะหรี่

เขื่อน

สวนที่สอง!

แกงกะหรี่เขื่อนฮาบุ

แกงกะหรี่เขื่อนนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเขื่อนฮาบุที่อยู่
ริมทะเลสาบมิคาวะ ลิม
้ รสแกงกะหรี่สูตรพิ เศษซึ่ง
อัดแน่นไปด้วยวัตถุดิบท้องถิ่นสุดพิ เศษของชิโมยามะ
แกงกะหรีไ่
ซส์บ๊ก
ิ บึม
้ !

เปนที่นิยมจากทั้งรสชาติและ
โอกาสพิเศษในการลุนรับรางวัลเปนโกเฮโมจิ!

้ ทีช
่ โิ มยามะ
พืน
้ ทีฟ
่ จ
พืน
ุ ิโอกะ

โกเฮโมจิยะ อาซางิริ

Gohei-Mochiya Asagiri (อาหารญี่ปุ่นและโกเฮโมจิ)

โกเฮโมจิซึ่งทําจากข้าวมิเนะอาซาฮิท้องถิ่นมี
รสชาติยอดเยี่ยม หากคุณพบคําว่า ”อาซางิริ”
บนแท่งไม้ คุณจะได้โกเฮโมจิอีกอันฟรี!

75 Numa, Hanazawa-cho, Toyota City
10:00-17:00 (นัง่ ทานในร้านได้ถึง 16:00)
วันพฤหัสบดี (เปิดในวันหยุดนักขัตฤกษ์ โกลเด้นวีก และวันหยุดโอบง)
0565-90-3155 MAP：E-3 102

ไดรฟ์อิน ยามาบิโกะ (ต้องจองล่วงหน้า)
▶P26

คาจิกะเอ็น
▶P25

คาเรนโนะยากาตะ

ศูนย์การท่องเที่ยวทะเลสาบมิคาวะ

▶P27

อุนางิโนะมิคาวะ

▶P26

▶P26

ขาวปนที่ทําจากขาวมิเนะอาซาฮิที่ปลูกในชิโมยามะเปนอาหารชั้นเลิศ!

คาเร็นโนะยาคาตะ

Karen-no-Yakata (อาหารว่างและของฝาก)

ตั้งอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้าํ โทโมเอะซึ่งไหลจากทะเลสาบมิคาวะ ข้าวมิ
เนะอาซาฮิซึ่งปลูกในชิโมยามะได้รับการขัดสีด้วยพลังงานจาก
กังหันนํ้า กลิ่นหอมตามฤดูกาลหอมอบอวลอยู่ในอากาศ!

Okashidokoro Shokado Fujioka (ขนมหวานญี่ปุ่นและตะวันตก)

ขนมหวานสไตล์ตะวันตกซึ่งทําจากผลไม้ตามฤดูกาลที่
หลากหลาย ไม่หวานจนเกินไป และละลายในปาก

Kondo Shoten (ของฝาก)

โดเตะทําโดยการต้มมิโสะแดงเป็นเวลา
นาน ทําให้มีรสชาติอร่อยกลมกล่อม
18 Yazawa, Onuma-cho, Toyota City
9:00-18:00
วันพฤหัสบดี
0565-90-2016 MAP：F-3 95

377-3 Joraku, Fukami-cho, Toyota City
9:00-18:00
ทุกวันพุ ธและวันอังคารที่สามของเดือน
อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับการจัดกิจกรรมและวันหยุด
นักขัตฤกษ์ โปรดดูรายละเอียดจากเว็บไซต์
0565-76-0302 MAP：E-2 104

เนื่องจากใชเฉพาะปลาเปนเทานั้น เนื้อสัมผัสจึงดีเยี่ยม

ฝายดักปลาคาวางุจิยานะ
Kawaguchi-Yana Weir (ฝายดักปลา)

ร้านอาหารของฝายดักปลาจะปรุงปลาอะยุสดๆ
ซึ่งเพิ่ งแหวกว่ายในนํ้าไม่กี่นาทีก่อนปรุงให้กับคุณ

รานนี้มีขนมหวานญี่ปุนและตะวันตกแสนอรอย!
คุณสามารถนั่งพักผอนในพื้นที่คาเฟไดอีกดวย

112-1 Jinde, Kamikawaguchi-cho, Toyota City
ปลายเดือนเมษายน-ปลายเดือนตุลาคม
11:00-19:00 ในเดือน พ.ค., มิ.ย. และ ต.ค.
10:30-20:00 ในเดือน ก.ค., ส.ค. และ ก.ย.
เปิดทุกวันตลอดช่วงฤดูกาล
0565-76-2383 MAP：E-1 105

Hidemasuya (ขนมหวานญี่ปุ่นและตะวันตก)

ลิม
ุ่ และตะวันตกหน้าตา
้ รสขนมหวานญี่ปน
สวยงามซึ่งสะท้อนสีสันของฤดูกาล ณ
บริเวณเชิงเขา

หมายเหตุ: โปรดทราบว่ารายละเอียดในการให้บริการดักปลา
อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องด้วยพายุไต้ฝุ่นและฝนตกหนัก

12 Numa, Hanazawa-cho, Toyota City
8:00-19:00
วันพุ ธ
0565-90-2808

ชุดอาหารกลางวันประจําเดือนของที่นี่เปนที่นิยม! รานอาหารที่คุณสามารถสัมผัสรสชาติของฤดูกาลได

MAP：E-3 98

นิวะโทริโตะยางิโตะ

Niwatoritoyagito (เบเกอรี่)

ดําเนินงานโดยฟาร์มฟุ กุ เอบิสุ ฟาร์มที่มุ่งเน้นในเรื่องการ
รีไซเคิลในชิโมยามะ ร้านเบเกอรี่แห่งนี้นําเสนอขนมหวานที่
ทําขึ้นโดยปราศจากสารเติมแต่งหรือวัตถุกันเสีย
14-1 Nesaki, Onuma-cho, Toyota City
จันทร์และอังคาร
0565-90-3311
MAP：F-3 99
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ึ ชื่อในเรื่องดอกวิสเทอเรีย
พื้ นที่น้ีข้น
้ ให้กับคุณ!
ี ะสร้างรอยยิม
ขนมหวานของที่น่จ

ร้านโอกาชิโดโกโระ โชกะโด ฟู จิโอกะ

เขากันไดดีกับขาวขาวหรือสาเก
มิโสะแดงสุดพิเศษทําใหรสชาติอรอย

ฮิเดมาสุยะ

ฟุจิโอกะ
ทําจากวัตถุดิบตามฤดูกาล เพลิดเพลินกับขนมหวานที่เต็มเปยมไปดวยรสชาติแหงฤดูกาล

5 Oninotaira, Habu-cho, Toyota City
10.00 - 17.00 น. (เปิด 10.00 - 16.00 น. ตั้งแต่มกราคม - มีนาคม)
วันอังคาร (วันพฤหัสบดี หากวันอังคารเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์) / วันหยุดปีใหม่
0565-90-4120 MAP：F-3 100

คนโดโชเต็น

้ ที่
พืน

10:00-17:00

ร้านอาหารพร้อมสวนธรรมชาติ Juju

Natural Garden Restaurant Juju (อาหารญี่ปุ่นและตะวันตก)

้ ณ
ทีร่ า้ นนีค
ุ จะได้สม
ั ผัสรสชาติของความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติไปพร้อม
กับชมสวนเขียวชอุ่มที่อาบไล้ด้วยแสงอาทิตย์ กล่องอาหารกลางวันโชกะโด
ซึ่งเป็นอาหารเพื่ อสุขภาพเป็นตัวเลือกยอดนิยม
133 Shimizuguchi, Nishinakayama-cho, Toyota City
มื้อกลางวัน: 11:00-14:00 มื้อคํ่า: 17:00-22:00
วันจันทร์ที่สองของเดือน ช่วงวันหยุดฤดูร้อน และวันหยุดปีใหม่
0565-76-1221 MAP：E-2 106
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▶หน้า 6

28 มาสุซุกะมิโสะ บริษัท โนดะ มิโสะ
■
29 โรงกลั่นสุราอุราโนะโกชิไกฉะ
■
30 Toyota Shuzo Inc.
■
31 อิชิคาวะเซฉะ
■
32 โคคาเอ็น
■
33 เฮคิเอ็น โอฉะโนะจุนเป
■
34 โคอิเคยะ-ครีเอต
■
35 นาโนะฮานะ โนเอ็น
■
36 T-FACE
■
37 โอฮาชิ เอ็นเก
■
38 ตลาดโออิเด็น
■
ดงบุริยะ ชิจิโงโระ
39 (MEGLiA M Park Shop)
■
คานอน คอฟฟี่ สเปเชียล
40
สต์ คอฟฟี่ แอนด์ที
■ ลิโฮเต็
ล คินเซ็นคาคุ และ คินเซ็นโนะยุ
41 (บ่อนํ้าพุ ร้อนแบบเช้าไปเย็นกลับ)
■

42 วาคุยะ
■
43 อุนาจู
■
44 อุนางิ แอนด์ จิเน็นโจ มังมารุ
■
45 ฝายฮิโรเซะ
■
46 คายุเท
■
47 พิ พิธภัณฑ์ร้านกาแฟ-ร้านอาหาร
■
48 อันคาเกะสปาเก็ตตี้และโอโคโนมิยากิเอ็น
■
49 อากะคาระ ร้านโตโยต้า
■
50 อากะคาระ ร้านโตโยต้า หมายเลข 2
■
านข้าวโพดหวาน MEGLIA
51 ร้สาขาเอ็
มพาร์ก
■
บาร์รีเซอร์วา
52
■
53 มัตสึโจ
■
54 คาชิโคโบฟู ไง
■
55 ฟุ คุจูเอ็น
■
56 คาโฮะโอมิยะ
■

57 ร้านโชคาโด มิยากามิ
■
58 ชิเซ็นคาโกโบ อาซุกิอัน
■
พื้ นที่อาสุเกะ

▶หน้า 18

59 ร้านเหล้ามุราซาดะ ซาเกะเต็น
■
60 พิ พิธภัณฑ์ซันชุอาสุเกะยาชิกิ
■
61 เรสเตอรองต์ คาเอเดะ
■
62 ซูซูมัง ฮงโปะ
■
63 ไลฟ์คาเฟ่ อาสุเกะโนะคาจิยะซัง
■
64 โครันเค อิจิโนะทานิ
■
65 คังโค เรียวกัง โครันเท
■
66 อิซุคาเมะ
■
ร้านหนังสือและคาเฟ่คุระโนะนากะ
67 แกลเลอรี่ มันริน
■
68 นิจิเก็ตสึโมนากะ โซฮงโปะ คาวามุระยะ
■
69 โอคาชิสึคาสะ ฟู ไก
■
70 โมมิจิโด
■

พื้ นที่มัตสึไดระ

▶หน้า 20

71 กรีนเซ็นเตอร์ มัตสึไดระ
■
72 โทคุฮง มันจู ฮงโปะ
■
73 ร้านนํ้าชาเท็นกะชายะ
■
พื้ นที่อาซาฮิ

74
■
75
■
76
■
77
■
78
■
79
■
80
■

▶หน้า 21

Nakagaki Shuzo Co., Ltd.
อิซามิยะ เบคคัง
คันทรี เรสเตอรองต์ เคริวโซ
ฝายดักปลาโอโดะคันโคยานะ
ร้านอาหารเก็งคิเท
โอกาชิโดโกโระ ฮิดายะ
โชเอเค็น เซกะโฮะ

พื้ นที่อินาบุ

▶หน้า 23

81 บลูเบอร์รี่โนะโคมิจิ
■
82 อิโรริโนะยาโดะคิคโคเอ็น
■

83 ฝายดักปลาโออิเด็นยานะ
■
84 ตลาดดงงุริ โยโกะโจ
■
85 ฮิโตะโทกิ
■
86 โฮไรเซ็นกินโจเวิร์กช็อป
■
พื้ นที่โอบาระ

▶หน้า 24

พื้ นที่ชิโมยามะ

▶หน้า 25

87 ร้านอาหารญี่ปุ่นจิโตเสะ
■
88 โอบาระอัน
■
89 ร้านเต้าหู้ชิบาตะ
■

90 มิคาวาจิ
■
91 คาจิกะเอ็น
■
92 โคชิคาเคะซันโซ
■
93 อุนางิโนะมิคาวะ
■
94 โกเฮโมจิและร้านชิโมยามะโนะซาโตะ
■
95 คนโดโชเต็น
■

96 ศูนย์การท่องเที่ยวทะเลสาบมิคาวะ
■
97 ไดรฟ์อิน ยามาบิโกะ
■
98 ฮิเดมาสุยะ
■
99 นิวะโทริโตะยางิโตะ
■
100 คาเร็นโนะยาคาตะ
■
101 มิคาวะโคเก็น แคมป์ วิลเลจ
■
102 โกเฮโมจิยะ อาซางิริ
■
พื้ นที่ฟุจิโอกะ
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■
104
■
105
■
106
■

▶หน้า 28

กรีนเซ็นเตอร์ ฟุ จิงะโอกะ
ร้านโชคาโด ฟุ จิโอกะ
ฝายดักปลาคาวางุจิยานะ
ร้านอาหารพร้อมสวนธรรมชาติ Juju
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