豊田市

เมืองโตโยต้า

อัดแน่นไปด้วย
ข้อมูลการท่องเที่ยว
เมืองโตโยต้า!

คุณใช้การขนส่งสาธารณะ
ของเมืองโตโยต้าใช่ไหม?

รถบัสโตโยต้าโออิเด็น

ดูรายละเอียดที่นี่:

จะช่วยให้คุณเดินทางได้ทั่วเมือง
michinavi toyota
http://michinavitoyota.jp/

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

พร้อมฟังก์ชั่นค้นหาของ
กูเกิลแมพ!

Tourism TOYOTA

ที่พัก

คู่มือแนะนำอาหาร

เพิ่มเราเป็นเพื่อนใน
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 ประเทศญี่ปุ่น หอการค้าและ
อุตสาหกรรมโตโยต้า ชั้น 1

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

2019.11

คู่มือแนะนำ
อาหาร
ภาษาไทย

อิ่มอร่อยไปกับ
อาหารป่า
อาหารป่าเป็นเนื้อที่อร่อยอุดมด้วย
สารอาหารและมรสสัมผัสนุ่มไม่ว่าจะ
ปรุงด้วยวิธีใดโดยจะมีให้บริการใน
ฤดูกาลล่าสัตว์ช่วงฤดูใบไม้ร่วงและ
ฤดูหนาวกวางและหมูป่าจะกินผลไม้
และถั่วในภูเขาจึงทำให้เนื้อมีรสชาติ
หวานนุ่มนอกจากนี้ยังนำไปทำเป็น
ไส้กรอกและโครเก็ตต์ได้อีกด้วย

คันทรี เรสเตอรองต์ เคริวโซ

อิซุคาเมะ

(อาหารญี่ปุ่นและอาหารตามฤดูกาล)

อาสุเกะ

ร้านอาหารญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงในเรื่องเมนูปลา
ไหลและปลาอะยุ อิ่มอร่อยไปกับเมนูที่ปรุงขึ้น
จากวัตถุดิบที่ยอดเยี่ยมที่สุดในฤดูกาล
17 ทามาจิ อาสุเกะโจ เมืองโตโยต้า
เปิดทำการ 11:00 น. ปิดรับออเดอร์ 19:30 น.
วันพฤหัสบดี (เปิดทำการหากตรงกับวันหยุด)
0565-62-0018 แผนที่: F-2 52

อิโรริโนะยาโดะคิคโคเอ็น
(อาหารท้องถิ่น)

L’éclat de rire

(อาหารฝรั่งเศส)

1-10-12 ฮิกาชิยามะโจ เมืองโตโยต้า
มื้อกลางวัน 11:30-14:00 น. (ปิดรับออเดอร์ 13:30 น.)
มื้อเย็น 18:00-22:00 น. (ปิดรับออเดอร์ 21:00 น.)
วันจันทร์
0565-80-3377 แผนที่: E-2 34

1-1 อิเคโนะไทระ อิโนเสะโจ เมืองโตโยต้า
11:00-14:00 น. (ต้องจองล่วงหน้า)
วันพุธ
0565-84-1150

แผนที่: G-1 57

โครันเค อิจิโนะทานิ

(อาหารญี่ปุ่นและอาหารตามฤดูกาล)

ร้านอาหารแห่งนี้มีที่ตั้งแคมป์ช่วงกลางวันและ
บ่อตกปลาเรนโบว์เทราต์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่
สนุกสนานพร้อมอาหารจานเด็ด

อินาบุ

อิ่มอร่อยไปกับไก่นาโกย่าโคจินพันธุ์แท้ย่างถ่าน
ร้านอาหารแห่งนี้ดำเนินการโดยฟาร์มเพาะเลี้ยง
ไก่ และไก่ของพวกเขาก็ทั้งสดและอร่อย!

โตโยต้า

อิ่มอร่อยไปกับอาหารทางต้ของประเทศ
ฝรั่งเศสในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย
อาหารป่านั้นเข้ากันได้ดีกับเครื่องดื่ม

อาซาฮิ

(อาหารตามฤดูกาล)

เมนูพิเศษ: อิ่มอร่อยไปกับ
อาหารป่า

อาสุเกะ

มีหม้อไฟทุกประเภท ไม่ว่าจะหมูป่า หมี ไก่ฟ้า ฯลฯ
ปรุงในซุปมิโสะแดง ซึ่งเป็นสูตรลับของทางร้าน
22 อิจิโนะทานิ อาสุเกะโจ เมืองโตโยต้า
เปิดทำการ 10:30 น. ปิดรับออเดอร์ 15:00 น.
(หลัง 15:00 น. รับเฉพาะผู้ที่จองล่วงหน้าเท่านั้น)
วันพฤหัสบดี (เปิดทำการหากตรงกับวันหยุด)
0565-62-0508 แผนที่: F-2 51

17-1 ชิซุทากิ ทัตสึฮาระโจ เมืองโตโยต้า
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
แผนที่: F-1 46

เกสต์เฮาส์โคชิคาเคะซันโซ
(อาหารท้องถิ่น)

ชิโมยามะ

ร้านอาหารที่มีเมนูผักซันไซ ปลาอายุ เห็ด
เนื้อหมูป่า และเมนูตัวต่อหาทานยาก!
17-10 โคชิคาเคะ ฮาบุโจ เมืองโตโยต้า
11:00-18:00 น. (เปิดทำการถึงเวลา 20:00 น. สำหรับงานเลี้ยง)
วันพุ(เปิดทำการหากตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์), 29
ธันวาคม-1 มกราคม (เปิดทำการตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม)
0565-90-3474 แผนที่: F-3 67

อาคารเก่าแก่อายุ 140
ปีหลังนี้ถูกย้ายไปตั้งที่ริมอ่าวมิคาวะ
อิ่มอร่อยในบรรยากาศแบบสมัยอดีต

อาสุเกะมุระ
อุนางิโนะมิคาวะ

ชิโมยามะ

(ปลาไหลและอาหารญี่ปุ่น)

ร้านอาหารที่ใช้ปลาไหลเป็นวัตถุดิบหลักซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของคนท้องถิ่น
นอกจากนี้ยังมีเมนูอาหารป่าซึ่งเป็นวัตถุดิบที่เชฟเป็นผู้ล่าเองอีกด้วย

คาจิกะเอ็น

(อาหารท้องถิ่น)

:ที่อยู่

:ช่วงเวลา

:เวลาเปิดทำการ

ชิโมยามะ

ภัตตาคารแห่งนี้โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติอันงดงามในทุกฤดูกาล
มีเมนูแกงกะหรี่เขื่อน ปลาแม่น้ำ ผักซันไซ และหม้อไฟหมูป่า

1-16 โอนิโนะไทระ ฮาบุโจ เมืองโตโยต้า
10:00-20:00 น.
ไม่มีกำหนดการปิดทำการที่แน่นอน
0565-90-3473 แผนที่: F-3 68
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(เมนูหม้อไฟ [เฉพาะฤดูหนาว])

29 คานายามะ ฮาบุโจ เมืองโตโยต้า
เปิดทำการ 11:00 น.
วันจันทร์ (วันอังคาร หากวันจันทร์ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์)
แผนที่: F-3 66
0565-90-3320
:วันปิดทำการ

:หมายเลขโทรศัพท์

อาสุเกะ

พื้นที่กลางแจ้งยอดนิยมซึ่งคุณสามารถทำบาร์บีคิวได้ ในฤดูหนาว
คุณสามารถเพลิดเพลินกับหม้อไฟไยไยซึ่งเป็นหม้อไฟ
หมูป่าแบบกินไม่อั้นต่อเนื่อง 120 นาทีในที่พักด้วย
13-4 คาวามิ ยากามิโจ เมืองโตโยต้า
11:00-15:00 น. (ต้องจองล่วงหน้า)
วันพฤหัสบดี (วันศุกร์ หากวันพฤหัสบดีตรงกับหยุดนักขัตฤกษ์)
(เปิดให้บริการทุกวันระหว่างช่วงโกลเด้นวีกและวันหยุดฤดูร้อน)
0565-62-1188 แผนที่: F-2 49
เมนูหม้อไฟจะมีให้บริการตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกลาง-ปลายเดือนมีนาคม (ต้องจองล่วงหน้า)
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โตโยต้า

โตโยต้าเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตชาแหล่งใหญ่ในจังหวัด
ไอจิ เท็นฉะ (ซึ่งใช้สำหรับการผลิตมัทฉะ) ของที่นี่ เป็นชา
ที่ได้รับคำชื่นชมในงานออกร้านจำหน่ายชาต่างๆ เนื่อง
ด้วยความหอมและรสชาติเฉพาะตัว

อิชิคาวะเซฉะ

โตโยต้า

ชาที่ปลูกในพื้นที่สูงจะมีความ
หอมและรสชาติละมุนมากกว่า!

อิชิคาวะเซฉะเป็นผู้ผลิตใบชาออร์แกนิกที่ปราศจากสารเคมี
มีชื่อเสียงจากการได้รับรางวัลชนะเลิศในงานออกร้านจำหน่ายชาต่างๆ

วัฒนธรรมอาหารหมักและ
ดองของเมืองโตโยต้า

โตโยต้า

แผนที่: D-3 23

ที่ทำมาจาก
เพลิดเพลินกับขนมหวาน ุณ!
งค
ขอ
ชา
บ
ั
ก
่
คู
มัทฉะ

ฟุคามุชิฉะและมัทฉะของผู้ผลิตที่เด็ดใบชาด้วยมือ
ของที่นี่มีความหอมอย่างยิ่งและมีคุณภาพสูง

6 มินามิยามะ มาสุซุกะ นิชิมาจิ เมืองโตโยต้า
ร้านค้า: 9:00-17:00 น.
วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์, โกลเด้นวีก,
ช่วงวันหยุดฤดูร้อน และช่วงวันหยุดปีใหม่
0565-21-0028 แผนที่: D-3 20

เฮคิเอ็น โอฉะโนะจุนเป

โตโยต้า

67 ยาชิกิบาตะ โยชิวาระโจ เมืองโตโยต้า
9:00-20:00 น.
วันพุธ
0565-52-3810
แผนที่: D-3 24

ไร่ชาที่มีอายุยาวนาน เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 1870
และส่งมอบกิจการต่อกันมาถึงรุ่นที่ 5
ที่นี่ยังเปิดโอกาสให้ผู้มาเที่ยวชมได้ลองเก็บใบชาอีกด้วย

เรารับผลิตสาเก
แบบสั่งทำเฉพาะ!

อินาบุ

น
ขิงผงเปน็ ที่นิยมใ
บรรดาสาวๆ!

โตโยต้า

น้ำมะเขือเทศสดๆ รสชาติหวานฉ่ำของเรา
ทำมาจากมะเขือเทศสีทองจำนวนมาก!

280 ฮาตาบายาชิ โอชิคาโมะโจ เมืองโตโยต้า
0565-29-0365
ผลิตภัณฑ์นี้มีจำหน่ายที่ JA กรีน เซ็นเตอร์ และ
AEON STYLE โตโยต้า

แผนที่: D-3 22

คานอน คอฟฟี่
สเปเชียลลิสต์ คอฟฟี่แอนด์ที

ลูกท้อและลูกแพร์นาชิสายพันธุ์อาทาโกะ:
ซานาเกะ เซ็นกะโจ
0565-46-2225

มองหาแหล่งรวมของฝา
อยู่ใช่ไหม! ที่นี่แหละ ใช ก
่เลย

!

โตโยต้า

ขิงผงอบเป็นสินค้าที่ลูกค้าชื่นชอบ
เพียงแค่หยิบมือก็เพิ่มความอบอุ่นให้กับคุณได้!
6-4 อิจโจเด็น อุคิไกโจ เมืองมิโยชิ
9:00-15:00 น. (ปิดรับออเดอร์เวลา 14:30 น.)
วันพุธ, วันอาทิตย์
0561-36-9539 แผนที่: D-2 26

มัตสึซากายะ โตโยต้า

ส่วนหนึ่งของ...

โอฮาชิ เอ็นเก

ของขึ้นชื่อประจำท้องถิ่นของโตโยต้า
โตโยต้าคืออาณาจักรแห่งผลไม้ ผลไม้ที่มีชื่อเสียง
ของโตโยต้าก็เช่น ลูกท้อที่ปลูกในซานาเกะ และลูก
แพร์นาชิที่มีขนาดใหญ่พอๆ กับศีรษะของเด็ก

โตโยต้า

48 ชิตะโกยะ ชิโกะโจ เมืองโตโยต้า
ร้านค้า วันธรรมดา: 9:00-18:00 น. วันเสาร์: 10:00-15:00 น.
วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์, โกลเด้นวีก และช่วงวันหยุดปีใหม่
0565-45-0020 แผนที่: D-2 21
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แผนที่: D-3 25

สินค้าประเภทอาหารที่ผลิตจากวัตถุดิบรสชาติเยี่ยม!
ซึ่งคุณจะไม่สามารถหาของฝากสุดพิเศษนี้ได้จากที่อื่น

ได้รับรางวัลเหรียญทองในการประกวดสาเกประจำปี
ของประเทศญี่ปุ่น! สถานที่กำเนิดของคิคุอิชิซึ่งเป็น
ยี่ห้อสาเกที่ได้รับความนิยมในเรื่องรสชาติที่นุ่มละมุน

ลองชิม แล้วคุณจะพบว่า
ไม่มีน้ำมะเขือเทศของที่ไหน
ยอดเยี่ยมเท่า!

38 ยาชิกิบาตะ, โยชิวาระโจ, เมืองโตโยต้า
9:00-18:00 น.
วันพุธ
0565-52-3119

ผลไม้ที่สุกกำลังดีจะอร่อยมาก!

โรงกลั่นสุราอุราโนะโกชิไกฉะ

ใ
ราง บชาที่ไ
มีจำห วัลถึงสามด้รับ
น่ายจ รางว
ำนวน ัล
จำกัด
!

ของดีประจำเมือง

โรงกลั่นสุราที่มีชื่อเสียงในการผลิตสาเกยี่ห้อโฮไรเซ็นและอิจิเน็นฟุโด
นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมโรงกลั่นสุราและสัมผัส
ประสบการณ์การกลั่นสาเกได้ด้วยตัวเอง
713 มินามิมิซุวาคาเระ คุโรดะโจ เมืองโตโยต้า
วันธรรมดา: 10:00-18:00 น. วันเสาร์, วันอาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์: 9:30-18:00 น.
เปิดทำการทุกวัน
0565-83-3601 แผนที่: G-1 61

โตโยต้า

โคคาเอ็น

มิโสะที่ทำจากถั่วเหลืองของเราผลิตในถังไม้ด้วย
กระบวนการหมักตามธรรมชาติที่ใช้เวลานาน
จึงทำให้มีรสชาติที่กลมกล่อมและมีรสอูมามิ

โฮไรเซ็นกินโจเวิร์กช็อป

ของฝากจาก
เมืองโตโยต้า

9-48 โฮเอโจ เมืองโตโยต้า
0565-28-4021

สาเกที่ผลิตขึ้นจากน้ำสะอาด บริสุทธิ์ มิโสะที่หมักในถังไม้ และอาหารอื่นๆ นำวัฒนธรรมการทำอาหารของโตโยต้าสู่โต๊ะอาหารของคุณ

มาสุซุกะมิโสะ
บริษัท โนดะ มิโสะ

โตโยต้า

ชา

ของฝากจาก
เมืองโตโยต้า

เมืองโตโยต้าที่มีธรรมชาติอุดม
สมบูรณ์นำเสนออาหารที่ยอดเยี่ยม
จากภูเขาและแม่น้ำ! เลือกซื้อของ
ฝากจากร้านค้าเหล่านี้และนำความ
ทรงจำอันน่าประทับใจกลับบ้าน
มีอาหารขึ้นชื่อของเมืองโตโยต้า
ให้คุณเลือกมากมาย

โตโยต้า

พบกับอาหารขึ้นชื่อของท้องถิ่นที่ผ่านการคัดสรรมาอย่าง
พิถีพิถัน! เป็นสถานที่ช็อปของฝากที่ห้ามพลาด
6-85-1 นิชิมาจิ เมืองโตโยต้า
วันธรรมดา: 10:00-19:00 น. วันเสาร์,
วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์: 10:00-19:30 น.
1 มกราคม
0565-37-1111 แผนที่: D-2 27
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พื้นที่

โตโยต้า

ออกรายการโทรทัศน์มาแล้ว! ลองชิมหม้อไฟแกงกะหรี่มตสึของเรา!
วาคุยะ

ิต ซึ่งไม่ได้มีเพียงแค่
โตโยต้าเป็นเมืองอุตสาหกรรมการผล
ังเต็มไปด้วยอาหาร
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โฮเต็ล คินเซ็นคาคุ และ คินเซ็นโนะยุ (บ่อน้ำพุร้อนแบบเช้าไปเย็นกลับ)
บ่อน้ำพุร้อนที่ขึ้นชื่อว่ามีธาตุเรดอนธรรมชาติแห่งนี้ได้รับเลือกให้เป็น
"บ่อน้ำพุร้อนมหัศจรรย์ที่แพทย์แนะนำ" โฮเต็ล
คินเซ็นคาคุที่ซานาเกะออนเซ็นเป็นรีสอร์ตสไตล์ญี่ปุ่นที่รายล้อมด้วย
ธรรมชาติและสวนอันงดงาม

พื้นที่โตโยต้า

(ร้านอาหารและบาร์สไตล์ญี่ปุ่น)

เครื่องในคุณภาพสูงจากวัวที่เลี้ยงในประเทศญี่ปุ่นและสุดยอดน้ำซุป
แกงกะหรี่ กลายมาเป็นหม้อไฟแกงกะหรี่มตสึที่อร่อยเกินต้านทาน
เติมข้าวหรือชีสลงในน้ำซุปเป็นการปิดท้าย
1-88 โฮเอโจ เมืองโตโยต้า
วันจันทร์-วันศุกร์: 11:30-14:00 น.
(ปิดรับออเดอร์อาหารและเครื่องดื่มเวลา 13:45 น.)
17:00-23:30 น. (ปิดรับออเดอร์อาหารและเครื่องดื่มเวลา 23:00 น)
วันเสาร์: 11:30-23:30 น. (ปิดรับออเดอร์อาหารและเครื่องดื่มเวลา 23:00 น)
วันอาทิตย์: 11:30-22:30 น. (ปิดรับออเดอร์อาหารและเครื่องดื่มเวลา 22:00 น.)
เปิดทำการทุกวัน
0565-29-1811
แผนที่: D-3 29

ช่วงเวลาแห่งความหรูหราที่ห้องอาหารของโรงแรม
โรงแรมเมเท็ตสึ โตโยต้า ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโตโยต้า ตรงด้านหน้าสถานีโตโยต้าชิพอดี
จึงสามารถเดินทางจากโรงแรมไปทั่วเมืองได้ง่าย ห้องอาหารของโรงแรมมีเทปปันยากิ
อาหารตะวันตก และอาหารญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมให้บริการ

เมเท็ตสึ โตโยต้า โฮเต็ล
คินเซ็นโนะยุ

(บ่อน้ำพุร้อนแบบเช้าไปเย็นกลับ)

1-140 คิตะมาจิ เมืองโตโยต้า
เช็กอิน: 13:00 น. เช็กเอาต์: 11:00 น.
เปิดทำการทุกวัน
0565-35-6611

แผนที่: B-1 1

21 อุมามิจิโดริ คาโนะโจ เมืองโตโยต้า
วันธรรมดา: 9:30-23:30 น. (ปิดรับลูกค้าเวลา 23:00 น.)
วันเสาร์, วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
08:00 น. -23:30 น. (ปิดรับลูกค้าเวลา 23:00 น.)
เปิดทำการทุกวัน
0565-45-5800 แผนที่: D-2 28

ซีซันนัล คิตเช่น Le Bonheur
(บุฟเฟต์และบิสโทร)

ให้บริการอาหารแบบบุฟเฟต์ใน
ช่วงกลางวันและบิสโทรแบบชิคๆ
ในช่วงกลางคืน

โอนิจิคิ โชคุโด (สเต็ก เทปปันยากิ และเทโชคุ (อาหารชุด)
อิ่มอร่อยไปกับมื้ออาหารหลังจากการลงแช่ใน
บ่อน้ำพุร้อน ภายในร้านอาหารตกแต่งด้วยไม้ซึ่ง
ให้บรรยากาศที่สงบและอบอุ่น ที่เคาน์เตอร์เทปปัน
ยากิ เชฟจะปรุงเนื้อและผักคุณภาพชั้นเลิศแบบ
สดๆ ตรงหน้าคุณ และนอกจากอาหารย่างแล้ว
ยังมีอาหารที่ดีต่อสุขภาพในเมนูอีกด้วย
วันธรรมดา: 11:00-23:00 น. (ปิดรับออเดอร์เวลา 22:00 น.
[21:30 น. สำหรับเทปปันยากิ])
เปิดทำการทุกวัน
0565-45-5800

ร้านอาหารญี่ปุ่นมิคาวะ

มื้อกลางวัน: 11:30-14:00 น. (ปิดรับออเดอร์เวลา 13:00 น.)
มื้อค่ำ: 17:30-21:00 น. (ปิดรับออเดอร์เวลา 20:30 น.)
เปิดทำการทุกวัน
0565-35-4663

(อาหารญี่ปุ่น)

เสิร์ฟเมนูไคเซกิแบบฟูลคอร์สโดย
ใช้วัตถุดิบตามฤดูกาล เหมาะอย่าง
ยิ่งสำหรับโอกาสพิเศษ
มื้อกลางวัน: 11:30-14:30 น. (ปิดรับออเดอร์เวลา 14:00 น.)
มื้อค่ำ: 17:30-21:00 น. (ปิดรับออเดอร์เวลา 20:30 น.)
เปิดทำการทุกวัน
0565-35-6092

ผ่อนคลายในบ่อน้ำพุร้อน
หลังอิ่มอร่อยกับมื้ออาหาร!

ร้านอาหารจีนโทเก็น ฮันเต็น

(อาหารจีน)

อาหารจีนในราคาย่อมเยา
วันธรรมดา: 11:00-15:00 น. (ปิดรับออเดอร์เวลา 14:00 น.)
17:30-21:00 น. (ปิดรับออเดอร์เวลา 20:00 น.)
วันเสาร์, วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์: 11:00-23:00 น
(ปิดรับออเดอร์เวลา 22:30 น.)
เปิดทำการทุกวัน
0565-45-8522
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เทปปัน เคยากิ

(สเต็กและเทปปันยากิ)

ชมการปรุงอาหารของเชฟตรงหน้าใน
ครัวแบบเปิด
มื้อกลางวัน: 11:30-14:30 น. (ปิดรับออเดอร์เวลา 14:00 น.)
มื้อค่ำ: 17:30-21:00 น. (ปิดรับออเดอร์เวลา 20:30 น.)
เปิดทำการทุกวัน
0565-35-4663

เลานจ์ ฮิมาวาริ

(คาเฟ่)

นั่งผ่อนคลาย จิบชาสักถ้วยที่คาเฟ่ที่
แสนสบายแห่งนี้
9:30-18:15 น. (ปิดรับออเดอร์เวลา 18:00 น.)
เปิดทำการทุกวัน
0565-35-6611
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การตกแต่งภายในยอดเยี่ยม!
เหมาะสำหรับการปาร์ตี้อย่างยิ่ง!

อิ่มอร่อยไปกับอาหารจากทั่วโลก!

ร้านอาหารไทย
Thanisara (อาหารไทย)

ร้านอาหารไทยที่มีอาหารไทยกว่า 70 เมนู
ทั้งอาหารจากกรุงเทพฯ เชียงใหม่ และภาคอีสาน!

คายุเท

(อาหารฝรั่งเศส)

VITS โตโยต้าทาวน์ ชั้น 4, 5-5 นิชิมาจิ เมืองโตโยต้า
มื้อกลางวัน 11:30-15:00 น.
มื้อค่ำ 17:00-23:00 น.
(ปิดรับออเดอร์เวลา 22:30 น.)
เปิดทุกวัน (ยกเว้นช่วงวันหยุดปีใหม่)
0565-33-5233 แผนที่: A-3 4

ร้านอาหารฝรั่งเศสที่มีธีมเป็นสวนดอกไม้
หลังจากอิ่มอร่อยกับมื้ออาหารแล้วก็ไปเดิน
พักผ่อนหย่อนใจในสวนดอกไม้ที่สวยงาม
1-4-1 โอบายาชิโจ เมืองโตโยต้า
11:30-15:00 น. (ปิดรับออเดอร์เวลา 14:00 น)
หมายเหตุ: เปิดให้บริการในช่วงเย็นสำหรับงานเลี้ยงและ
การใช้งานส่วนตัวเท่านั้น)
วันเสาร์และวันอาทิตย์
(สงวนไว้เฉพาะสำหรับงานแต่งงาน แต่สามารถเดินเที่ยวชมสวนได้)
ปิดทำการวันอังคาร ยกเว้นในเดือนเมษายน,
พฤษภาคม, มิถุนายน และพฤศจิกายน
0565-25-2626 แผนที่: D-3 30

บาร์และร้านอาหารไทย
Khon Kaen Sakaba

อาหารไทยแท้ๆ โดยเชฟจากจังหวัดขอนแก่น
ซึ่งตั้งอยู่ในภาคอีสานของประเทศไทย
VITS โตโยต้าทาวน์ ชั้น 1, 5-5 นิชิมาจิ เมืองโตโยต้า
17:30-4:00 น. ของวันถัดไป ปิดรับออเดอร์เวลา 3:00 น.)
วันอาทิตย์
0565-41-5553 แผนที่: A-2 5

(อาหารฝรั่งเศส)

ทำเลเยี่ยม ช่วงเวลาเลิศ!

มีอาหารรสเลิศและไวน์ฝรั่งเศสให้
บริการในบรรยากาศสบายๆ
1-10-12 ฮิกาชิยามะโจ เมืองโตโยต้า
มื้อกลางวัน 11:30-14:00 น. (ปิดรับออเดอร์ 13:30 น.)
มื้อเย็น 18:00-22:00 น. (ปิดรับออเดอร์ 21:00 น.)
วันจันทร์
0565-80-3377 แผนที่: E-2 34

กัน!

กับเพื่อนๆ ก็ได้เช่น

ียวหรือจัดเต็ม
ไม่ว่าจะมาดื่มคนเด

(อาหารอิตาลี)

โฮเต็ล โตโยต้า คาสเซิล ตั้งอยู่ในทำเลที่ยอดเยี่ยม ใช้เวลาเดิน
เพียงสองนาทีจากสถานีโตโยต้าชิ การให้บริการที่ยอดเยี่ยมของ
โรงแรมแห่งนี้จะมอบช่วงเวลาพิเศษให้กับคุณ

โฮเต็ล โตโยต้า คาสเซิล
โคโม สแควร์ เวสต์, 2-160 คิตะมาจิ เมืองโตโยต้า
เช็กอิน: 15:00 น. เช็กเอาต์: 11:00 น.
เปิดทำการทุกวัน
0565-31-2211
แผนที่: C-2 2

ร้านออลเดย์ไดนิ่ง WINDSOR
(ร้านอาหารตะวันตก)

บาร์สไตล์อิตาเลียนซึ่งเสิร์ฟอาหารประเภท
เนื้อและพาสต้าที่ทำสดใหม่
ทางด้านตะวันตกของ Dream Mansion ชั้น 1, 1-80 นิชิมาจิ เมืองโตโยต้า
มื้อกลางวัน 11:00-14:00 น.
มื้อค่ำ 18:00-24:00 น.
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
(วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เปิดให้บริการเฉพาะงานเลี้ยงและ
การใช้งานส่วนตัวเท่านั้น)
0565-77-4175
แผนที่: B-2 3

พบกับช่วงเวลาแห่งความหรูหราที่ห้อง
อาหารของโรงแรมได้ตลอดทั้งวัน!
6:45-17:00 น. (ปิดรับออเดอร์เวลา 16:30 น.)
มื้อเช้า: 6:45-10:00 น.
มื้อกลางวัน: 11:30-14:30 น. (ปิดรับออเดอร์เวลา 14:00 น.)
หมายเหตุ: หลังเวลา 17:00 น.
จะเปิดให้บริการสำหรับงานอีเวนต์ของโรงแรมและการใช้งานส่วนตัวเท่านั้น
เปิดทำการทุกวัน
0565-31-2211

ร้านเทปปันยากิ DAN
(เทปปันยากิ)

Booby’s British Pub
(ร้านอาหารและบาร์)

ผับสไตล์อังกฤษที่มีเบียร์สดจากทั่วโลก
ให้เลือกดื่ม เสิร์ฟตรงจากถัง ในวันเสาร์
และอาทิตย์จะเปิดให้บริการช่วงมื้อ
กลางวันด้วย
KiTARA 108, 2-170 คิตะมาจิ เมืองโตโยต้า
วันจันทร์-วันพฤหัสบดี 17:00-2:00 น. / วันศุกร์ 17:00-5:00 น.
วันเสาร์ 11:00-5:00 น. / วันอาทิตย์ 11:00-2:00 น.
เปิดทำการทุกวัน
0565-41-8821

แผนที่: C-1 6
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เราเสิร์ฟเบียร์สิงห์สดๆ จากถัง!

(อาหารไทย) เป็นร้านในเครือเดียวกับร้าน Thanisara

L’éclat de rire

Bullshit

พื้นที่โตโยต้า

ชมและทึ่งไปกับการปรุงเทปปันยากิอันน่ามหัศจรรย์ของ
เชฟที่มีความชำนาญได้ในระยะประชิดด้านหน้าคุณ

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

ร้านอาหารจีน TAOYUAN
(อาหารจีน)

ให้บริการอาหารจีนกวางตุ้งเพื่อสุขภาพ
ในราคาประหยัด!
มื้อกลางวัน: 11:30-14:00 น.
มื้อค่ำ 17:00-21:00 น.(ปิดรับออเดอร์เวลา 20:30 น.)
เปิดทำการทุกวัน
0565-31-2211
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สัมผัสกับอาหารตามฤดูกาลของท้องถิ่นที่ร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่น

ทานไก่ย่าง!
และผักเสียบไม้ที่หลากหลาย!
ฮาเระ-บาเระ

คาคิตสึบาตะ

(อาหารญี่ปุ่น)

ร้านอาหารญี่ปุ่นร้านนี้เลือกใช้แต่วัตถุดิบตาม
ฤดูกาลชั้นเลิศที่สุด เชิญทดลองดื่มสาเก
ท้องถิ่นของโตโยต้า

(ร้านอาหารและบาร์)

เริ่มต้นมื้อด้วยไก่ย่าง ผักเสียบไม้ โดเทยากิชื่อดัง
และเมนูอื่นๆ

โคโม สแควร์ เวสต์ ชั้น 2
2-160 คิตะมาจิ เมืองโตโยต้า
11:30-14:00 น. (ปิดรับออเดอร์เวลา 13:30 น.)
17:00-24:00 น. (ปิดรับออเดอร์เวลา 23:30 น.)
เปิดทำการทุกวัน
0565-35-8220 แผนที่: C-2 12

1-24-2 วาคามิยะโจ เมืองโตโยต้า
วันธรรมดา: 17:00-1:00 น. (ปิดรับออเดอร์เวลา 00:30 น.)
วันหยุดนักขัตฤกษ์: 17:00-24:00 น. (ปิดรับออเดอร์เวลา 23:30 น.)
วันอาทิตย์ (หากวันจันทร์ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะ
เปิดในวันอาทิตย์ และปิดในวันจันทร์)
0565-32-7810 แผนที่: B-1 7

โอคาโตะโทกิ

เพลิดเพลินไปกับเครื่องดื่มชั้นเลิศและปลาสดๆ ที่อิซากายะ!

(อาหารญี่ปุ่น)

สถานที่อันสันโดษที่ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีโตโยต้าชิ
มีห้องส่วนตัวให้บริการ ลิ้มรสอาหารทะเลสดๆ
ที่ส่งตรงถึงร้าน

โนมิคุยโดโคโระ โรคุ

(ร้านอาหารและบาร์สไตล์ญี่ปุ่น)

อิซากายะร้านนี้ให้บริการอาหารทะเลคุณภาพชั้น
เลิศและมีโซจููชั้นยอดที่หลากหลายให้ได้เลือกดื่ม

อาคาร MK ชั้น 1 นิชิมาจิ เมืองโตโยต้า
วันจันทร์-วันเสาร์, วันหยุดนักขัตฤกษ์, วันก่อนวันหยุดนักขัตฤกษ์: 17:00-24:00 น.
(ปิดรับออเดอร์อาหารเวลา 23:00 น., ปิดรับออเดอร์เครื่องดื่มเวลา 23:30 น.)
วันอาทิตย์: 17:00-24:00 น.
(ปิดรับออเดอร์อาหารเวลา 23:00 น.,
ปิดรับออเดอร์เครื่องดื่มเวลา 23:00 น.)
ไม่มีกำหนดการปิดทำการที่แน่นอน
0565-34-5530 แผนที่: A-2 13

บิสิเนสโฮเต็ล α-1 โตโยต้า ชั้น1, 1-4-2 คันดะโจ เมืองโตโยต้า
มื้อเช้า: 6:30-9:30 น. (ปิดรับออเดอร์เวลา 9:00 น.)
มื้อกลางวัน: 12:00-14:00 น. (ปิดรับออเดอร์เวลา 13:30 น.)
มื้อค่ำ: 17:00-24:00 น. (ปิดรับออเดอร์เวลา 23:00 น.)
มื้อเช้า: เปิดทำการทุกวัน มื้อกลางวัน: ปิดทำการในวันเสาร์, วันอาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ มื้อค่ำ: ปิดทำการในวันอาทิตย์
0565-32-7810 แผนที่: A-4 8

นางาซากิ โกชิมะ โรคุโจ
(ร้านอาหารและบาร์สไตล์ญี่ปุ่น)

ปลาคุณภาพเยี่ยมและเนื้อสัตว์มากมาย!
อิซากายะแห่งนี้ให้บริการอาหารตาม
ฤดูกาลที่สดใหม่ที่สุดอยู่เสมอ!
อาคาร ST. RITZ ชั้น 2, 8-1-7 วาคามิยะโจ เมืองโตโยต้า
17:00-24:00 น.
วันอาทิตย์
0565-35-6699 แผนที่: A-1 9

ฮารุ

พื้นที่โตโยต้า

•

มาเมอัน

(อาหารญี่ปุ่น)

ร้านเอกิมาเอะ

อาหารกลางวันมาเมเซ็นที่มีจำนวนจำกัดได้รับ
ความนิยมจากบรรดาสาวๆ อิ่มอร่อยไปกับชุด
อาหารกลางวันสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ
6-62-1 นิชิมาจิ เมืองโตโยต้า
มื้อกลางวัน: 11:00-14:00 น.
มื้อค่ำ: 17:00-23:00 น.
วันจันทร์
0565-32-7708
แผนที่: B-2 14

(ร้านอาหารและบาร์)

•

ร้านเอกิมินามิ

คุณไม่ควรพลาดคอร์สไคเซกิตามฤดูกาลที่มี
จำนวนจำกัด เป็นตัวเลือกของงานเลี้ยงที่มี
จำนวนหลายคนหรือในโอกาสสำคัญๆ
2-35 นิชิมาจิ เมืองโตโยต้า
17:00-23:00 น.
วันจันทร์
0565-41-7327
แผนที่: B-3 15

บาร์แบบชิคๆ ที่ให้บริการอาหารทะเลในสไตล์
ญี่ปุ่นและตะวันตก เหมาะสำหรับค่ำคืนแห่ง
การออกเดต!
อาคาร Miria ชั้น 1 และชั้น 2,
5-28-1 นิชิมาจิ เมืองโตโยต้า
17:00-24:00 น. (ปิดรับออเดอร์เวลา 23:00 น.)
วันอาทิตย์
0565-32-6335 แผนที่: B-2 10

โรคุ คันดะ

(ร้านอาหารและบาร์)

ร้านอาหารสไตล์ตะวันตกที่ให้บริการอาหารทะเล
จากโกชิมะ จังหวัดนางาซากิ

า
้
ต
ย
โ
ต
พื้นที่โ

อาคารเอชูกุ 1-5-4 คันดะโจ เมืองโตโยต้า
17:00-23:00 น. (ปิดรับออเดอร์เวลา 22:00 น.)
วันอาทิตย์ (รับจองในวันอาทิตย์ โปรดสอบถามเพิ่มเติม)
ปิดทำการวันอาทิตย์และวันพฤหัสบดี
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงสิ้นเดือนตุลาคม)
0565-63-5779 แผนที่: A-4 11
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ปลาไหลย่าง! สัมผัสรสชาติของขึ้นชื่อประจำเมืองโตโยต้า
อุนาจู

พูดคุยอย่างออกรสในคาเฟ่ที่แสนจะมีเสน่ห์

(ปลาไหล)

CAFE CONCESSION

ปลาไหลเป็นๆ ที่แล่กันสดๆ
เมื่อสั่งอาหาร ซอสแบบโฮมเมดที่
ชวนน้ำลายสอนั้นมีชื่อเสียงมาก

พื้นที่โตโยต้า

(คาเฟ่)

คาเฟ่แห่งนี้เสิร์ฟเมนูสเต็กและคราฟต์เบียร์
เมนูอาหารกลางวันเก๋ๆ และขนมหวานที่ทำขึ้น
อย่างพิถีพิถันด้วยมือ
1-27-2 วาคามิยะโจ เมืองโตโยต้า
11:00-23:00 น.(ปิดรับออเดอร์เวลา 22:30 น)
เปิดทำการทุกวัน
0565-34-1112
แผนที่: B-1 17

1-7-1 ทาคากามิ เมืองโตโยต้า
มื้อกลางวัน: 11:30-14:00 น.
มื้อค่ำ: 16:30-20:00 น.
วันอังคาร (เปิดทำการหากตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์)
และวันพุธในสองสัปดาห์ของแต่ละเดือน
0565-88-2113 แผนที่: E-2 31

กรอบนอกนุ่มใน

เชิญลิ้มลองสไตล์
ฮิตสึมาบุชิ!
อุนางิ แอนด์ จิเน็นโจ มังมารุ
(ปลาไหล)

ร้านอาหารที่เสิร์ฟเมนูปลาไหลรสเลิศจาก
มิคาวะ อิชชิกิและเมนูที่ทำจากมันภูเขา
6-27-1 มาเอดะโจ เมืองโตโยต้า
มื้อกลางวัน: 11:30-14:00 น. (ปิดรับออเดอร์เวลา 14:00 น.)
มื้อค่ำ: 17:00-23:00 น. (ปิดรับออเดอร์เวลา 22:00 น.)
วันจันทร์ (เปิดทำการหากตรงกับวันโดโยโนะอุชิ,
โกลเด้นวีก และช่วงวันหยุดโอบ้ง)
0565-41-6712 แผนที่: D-3 32

มังปุคุ ชิเต็น

2-56 ซากุระมาจิ เมืองโตโยต้า
มื้อกลางวัน: 10:00-15:00 น.
(ปิดรับออเดอร์เวลา 14:30 น.)
คาเฟ่: 15:00-17:00 น. (ปิดรับออเดอร์เวลา 16:30 น.)
วันอาทิตย์
0565-41-8510 แผนที่: C-3 18

(คาเฟ่)

ร้านอาหารแห่งนี้เสิร์ฟปลาไหลย่างมายาวนานกว่า
50 ปี! ปลาไหลจะถูกนำไปย่างและชุบกับซอสที่เป็น
สูตรลับของเชฟที่จะทำให้คุณติดใจ!

คาเฟ่แห่งนี้เสิร์ฟขนมปังแฮนด์เมดและ
เมล็ดกาแฟที่คั่วเอง เซ็ตเมนูที่หลาก
หลาย ต่างน่าลองทั้งนั้น
1-27 มาเอะยามะโจ เมืองโตโยต้า
วันธรรมดา: 10:00-20:30 น.
วันเสาร์และวันอาทิตย์: 9:00-20:30 น.
เปิดทำการทุกวัน
0565-28-7855
แผนที่: D-3 35

ร้านปลาไหลที่มีชื่อเสียง
มายาวนาน

โดดเด่นด้วยวิวริม
แม่น้ำหรือข้างสนามกีฬา!

ร้านอาหารที่โตโยต้าสเตเดียม Verde Rosso
(ร้านอาหารตะวันตก)

ด้วยความสูงจากพื้นดิน 30 เมตร ร้านอาหาร
แห่งนี้จึงมีวิวที่สามารถมองเห็นเมืองได้โดย
รอบ อิ่มอร่อยไปกับอาหารกลางวันสุดหรูที่
รังสรรค์ขึ้นจากความภูมิใจของเชฟ
โตโยต้าสเตเดียม ชั้น 4, 7-2 เซ็นโกคุโจ เมืองโตโยต้า
11:00-15:00 น. (ปิดรับออเดอร์เวลา 14:30 น.)
ร้านอาหารรับจองสำหรับงานเลี้ยงกลุ่มใหญ่ทั้งในและ
นอกช่วงเวลาทำการ
วันอังคาร (อาจปิดให้บริการในบางวันเนื่องจากกิจกรรมต่างๆ
การซ่อมบำรุง และสาเหตุอื่นๆ)
0565-87-5208 แผนที่: C-2 19
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ลองทานข้าวฮายาชิซึ่งเป็นอาหารขึ้นชื่อในโกดังอายุ 100 ปี
ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ และดื่มด่ำไปกับรสชาติอ่อนๆ
ของมะเขือเทศโมโมทาโร่

สวีตคอร์น MEGLIA สาขาเอ็มพาร์ค

(ปลาไหล)

5-13-10 โคซากะ-ฮงมาจิ เมืองโตโยต้า
11:00-14:00 น. (ปิดรับออเดอร์เวลา 13:45 น.)
17:00-20:00 น. (ปิดรับออเดอร์เวลา 19:45 น.)
วันจันทร์และวันอาทิตย์ที่สามของเดือน
0565-32-1970 แผนที่: A-4 16

คุระคาเฟ่ แอนด์ มาร์เช่
โคโรโมะ โนเอ็น (คาเฟ่)

ดูข้อมูลการท่องเที่ยว
ในตัวเมืองได้ที่นี่!

Tฮอลล์คอนเสิร์ตของเมืองโตโยต้า

https://www.tourismtoyota.jp/th/facilities/
หากคุณได้มาเยือนอาคารกีฬาและวัฒนธรรมในตัว
เมืองโตโยต้าล่ะก็ ลองมาเที่ยวชมย่านต่างๆ รอบๆ
เมืองโตโยต้าดูสิ ตั้งแต่บ่อน้ำพุร้อนไปจนถึงสถานที่
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีสถานที่ต่างๆ ที่ทำให้คุณ
รู้สึกสดชื่นและกระปรี้กระเปร่า ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากตัว
เมืองไปเพียงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้น
โตโยต้าสเตเดียม
12

แผนที่ร้านอาหารในตัวเมืองโตโยต้า
A

โยต้า
สถานีชินโต

1

B
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พื้นที่เก๋ไก๋ที่เหมาะสำหรับการออกเดต

บุฟเฟต์อาหาร
รสชาติอาหารญี่ปุ่น
กลางวันคุณภาพเยี่ยม ตามฤดูกาล

บรรยากาศที่ผ่อน
คลาย
เทปปัน
เคยากิ

หน้า 6
13

ร้านอาหารญี่ปุ่นมิคาวะ

2
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นำอา หาร

นางาซากิ โกชิมะ โรคุโจ

หน้า 9
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การต้อนรับสไตล์ตะวันตกและญี่ปุ่น
โรคุ คันดะ

โซจููที่ส่งตรงจากโรงกลั่น

หน้า 9

13

อิ่มอร่อยไปกับอาหารทะเลสดใหม่
โอคาโตะโทกิ

คาคิตสึบาตะ

หน้า 10

ช่วงเวลาของการจิบ
ชาแบบสบายๆ

เลานจ์ ฮิมาวาริ

อาหารสไตล์ตะวันตก
ต้นตำรับ

ร้านเทปปันยากิ
DAN
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หน้า 10

โฮเต็ ล โตโยต้ า คาสเซิ ล

เทปปันยากิที่จะเปิด อาหารจีนกวางตุ้ง
ประสาทสัมผัสทั้งห้า สไตล์ต้นตำรับ

หน้า 6

หน้า 6

ร้านที่เสิร์ฟเมนูปลาชั้นเยี่ยม!

หน้า 9

14

ทานมื้อกลางวันบริเวณใกล้ๆ กับสถานี!

ผ่อนคลายที่อิซากายะสไตล์ญี่ปุ่น
ร้านมาเมอัน เอกิมินามิ

หน้า 10

16

ร้านอาหารจีน
TAOYUAN

15

ร้านมาเมอัน เอกิมาเอะ

หน้า 8
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หน้า 9

ร้านออลเดย์ไดนิ่ง
WINDSOR

ซีซันนัล คิตเช่น
Le Bonheur

หน้า 9

ฮารุ

โคตู่ม โยต้า

ไก่ย่างที่เป็นที่นิยมอย่างมาก!
ฮาเระ-บาเระ

โนมิคุยโดโคโระ โรคุ

10

ือ แ น ะ

อาหารทะเลคุณภาพชั้นเลิศกับโซจู
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หน้า 8

หน้า 7

ซากุระมาจิ 1-โจเมะ

ซากุระโจชิพาร์ก

โตโยต้า ซิตี้ ฮอลล์

อาหารไทยรสเลิศกับเบียร์สิงห์
บาร์และร้านอาหารไทย
Khon Kaen Sakaba

Booby's British Pub

8

15

รถไฟเมเท

โคซากะฮงมาจิ 4-โจเมะ

12

VITS
โตโยต้าทาวน์

นิชิมาจิ
5-โจเมะ

6

คิตะมาจิ 3-โจเมะ

ไปยังโตโยต้า
สเตเดียม 19

2

์

10

4

342

อาคารโตโยต้า
ซันโกคัง
โฮเต็ล โตโยต้า
3 คาสเซิล

5

5

หน้า 8

คิตะมาจิ 2-โจเมะ

นิชิมาจิ
5-โจเมะ N.

อาหารไทยต้นตำรับโดยเชฟชาวไทย
ร้านอาหารไทย
Thanisara

คิทาระ

14
13

4

เมเท็ตสึ
โตโยต้า โฮเต็ล

17

มัตสึซากายะ

3

ทาเคียวโจ 4-โจเมะ

โชวะมาจิ 4-โจเมะ

สถานีโตโยต้าชิ

2

C

ปลาไหลย่างที่ทำสดๆ หลังจากที่คุณสั่ง

หน้า 10

17

มังปุคุ ชิเต็น

หน้า 8

สเต็กที่ปรุงให้สุกด้วยอุณหภูมิต่ำ
และคราฟต์เบียร์!
CAFE
CONCESSION

หน้า 11

อาหารรสเลิศที่เข้ากันได้ดีกับ
เครื่องดื่ม!

18

ข้าวหน้าซอสฮายาชิ เมนูขึ้นชื่อที่จะ
ทำให้คุณน้ำลายสอ!

คุระคาเฟ่ แอนด์ มาร์เช่
โคโรโมะ โนเอ็น

Bullshit

หน้า 7

หน้า 12

หน้า 12

19

วิวสวยๆ ที่ความสูง 30 เมตร
ร้านอาหารที่โตโยต้าสเตเดียม
Verde Rosso

หน้า 11
14

พื้นที่โตโยต้า

พื้นที่

ของฝากจากเมืองโตโยต้า
เค้กเฮาส์ อันเกะ

(เบเกอรี่)

ร้านเค้กร้านนี้เป็นที่ชื่นชอบของคนท้องถิ่น
มีทั้งเมนูประจำร้านที่ขายดีและของหวานตาม
ฤดูกาล ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง
61-15 อิชิฮิระ ฮิราโตะบาชิโจ เมืองโตโยต้า
9:00-19:30 น. (วันอาทิตย์ 9:00-19:00 น.)
วันพุธและวันหยุดซึ่งไม่ได้
ระบุวันอีกหนึ่งวัน
0565-45-1039
แผนที่: E-2 36

พื้นที่มัตสึไดระ

มัตสึไดระ

พลังบวก" ที่จะมอบโชคลาภ
มัตสึไดระเป็นที่นิยมในฐานะที่เป็น "จุดรับ
้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และ
นรู
ย
เรี
น
อ
าเยื
ม
่
ี
ท
้
ผู
บ
ั
ก
ให้
ทางหน้าที่การงาน
นอร่อยที่เป็นมรดกล้ำค่า!
หารแส
รสอา
ม
้
ิ
และล
้
ธรรมชาติของภูมิภาคนี

ที่พักตากอากาศที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติในพื้นที่ซึ่งเป็นบ้านเกิดของตระกูลโทคุกาวะ
ผ่อนคลายและเพลิดเพลินไปกับอาหารในมัตสึไดระ บ้านเกิดของ
ตระกูลมัตสึไดระซึ่งว่ากันว่าเป็นบรรพบุรุษของตระกูลโทคุกาวะ

ร้านหน้าตาแบบนี้!
น่ารักใช่มั้ย

ฟุคุจูเอ็น

โฮเต็ล ฟอเรสต้า ฮิลส์

(วากาชิ)

ของหวานตามฤดูกาลแบบตะวันตกและแบบญี่ปุ่นทั้ง
แบบดั้งเดิมและแปลกใหม่ ได้เวลาของหวานแล้ว!

1-1 อิปปงมัตสึ อิวาคุระโจ เมืองโตโยต้า
เช็กอิน: 14:00 น. เช็กเอาต์: 11:00 น.
เปิดทำการทุกวัน
0565-58-3500
แผนที่: E-3 42

41-3 ชินคิริ คาสุเอะโจ เมืองโตโยต้า
เปิดทำการ 9:00 น.
ปิดรับออเดอร์เวลา 19:00 น.
วันอังคาร 0565-21-0721
แผนที่: D-3 37

น่ากินไปหมด!
เลือกไม่ถูกเลยล่ะ!

คาโฮะโอมิยะ

น่ารักจนไม่กล้ากิน!

(วากาชิ)

ถั่วแดงกวนของร้านนี้ทำมาจากถั่วแดงและ
น้ำตาลที่ดีที่สุด ของหวานญี่ปุ่นที่ได้รับการจัด
เรียงเป็นแถวๆ ในตู้โชว์อย่างสวยงามดูราวกับ
เป็นอัญมณีที่อยู่ในกล่องสมบัติ!
24 ทานาดะ วาคาบายาชิ-ฮิกาชิมาจิ เมืองโตโยต้า
วันอังคาร-วันเสาร์: 8:00-18:00 น. | วันอาทิตย์ 8:00-17:00 น.
วันจันทร์
0565-52-0108 แผนที่: D-3 38

โชคาโด (ร้านมิยากามิ)

ฟอนทาน่า

อิ่มอร่อย
ท่ามกลางทิวทัศน์ตาม
ฤดูกาลที่น่าอัศจรรย์ใจ

(อาหารฝรั่งเศส)

ลิ้มรสอาหารฝรั่งเศสต้นตำรับ พร้อมดื่มด่ำไปกับ
ธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ที่งดงามในทุกฤดูกาล...
มื้อเช้า 7:00-10:00 น. (ปิดรับออเดอร์เวลา 9:30 น.)
มื้อกลางวัน 11:30-15:00 น. (ปิดรับออเดอร์เวลา 14:30 น.)
มื้อค่ำ 17:00-21:00 น. (ปิดรับออเดอร์เวลา 20:30 น.
ปิดรับออเดอร์อาหารแบบคอร์สเวลา 20:00 น.)
เปิดทำการทุกวัน
0565-58-3528

สำรับอลังการแบบญี่ปุ่นจะ
นำรอยยิ้มมาสู่คุณ

วาโดโคโระ ฮานะโนะซาโตะ

ลิ้มลองเมนูที่ปรุงขึ้นจากวัตถุดิบตามฤดูกาลในสถานที่
ที่แสดงถึงจิตวิญญาณแบบญี่ปุ่น
มื้อกลางวัน 11:30-15:00 น.
(ปิดรับออเดอร์เวลา 14:00 น.)
มื้อค่ำ 17:00-21:00 น. (ปิดรับออเดอร์เวลา 20:30 น.)
(ปิดรับออเดอร์อาหารแบบไคเซกิเวลา 20:00 น.)
เปิดทำการทุกวัน
0565-58-3530

(วากาชิ)

ของหวานญี่ปุ่นตามฤดูกาลที่มีรสชาติสุดคลาสสิก
เริ่มต้นความอร่อยด้วยถั่วแดงอาซุกิ
3-26-7 มิยากามิโจ เมืองโตโยต้า
วันจันทร์-วันเสาร์: 9:00-19:00 น.
วันอาทิตย์: 9:00-18:30 น.
วันพุธและวันอังคารที่สามของเดือน
0565-32-2416 แผนที่: D-2 39

น้ำผึ้งหวานฉ่ำที่
ผลิตในโตโยต้า!
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(คาเฟ่และเลานจ์)

ผ่อนคลายจิตใจของคุณที่เลานจ์ชาแห่งนี้ซึ่งโอบล้อมไป
ด้วยธรรมชาติอันงดงามของฟอเรสต้า
น้ำมันออร์แกนิกที่
ปลอดภัยและเครื่องปรุง
ที่มีรสชาติอ่อนๆ

นาโนะฮานะ โนเอ็น

ส่วนผสมเป็นน้ำตาลกว่า 80 เปอร์เซ็นต์! น้ำผึ้งจาก
ธรรมชาติที่หาได้ยาก เก็บจากฮิราโตะบาชิโจ

ฟาร์มแห่งนี้จำหน่ายน้ำมันคุณภาพเยี่ยมและเครื่องปรุงที่
ผลิตจากวัตถุดิบที่ปลูกขึ้นในพื้นดินอันอุดมสมบูรณ์

69-1 มาบาเสะ ฮิราโตะบาชิโจ เมืองโตโยต้า
9:30-18:00 น.
วันเสาร์, วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
(ปิดในช่วงวันหยุดปีใหม่และวันหยุดฤดูร้อน)
0565-42-6547 แผนที่: E-2 40

เลานจ์ที่เสิร์ฟชาใน
บรรยากาศผ่อนคลาย

Lounge Estacion

โคอิเคยะ-ครีเอต
(น้ำผึ้ง)

(อาหารญี่ปุ่น)

(น้ำมันเรพซีดและผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ)

1-17 ฮานาโอกะโจ เมืองโตโยต้า
9:00-17:00 น.
วันเสาร์, วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
0565-41-4837 แผนที่: D-2 41
(ผลิตภัณฑ์มีจำหน่ายที่สำนักงานของฟาร์ม, ตลาด
เกษตรกรข้างๆ สำนักงานใหญ่ JA และดงกุริโนะซาโตะ)

วันธรรมดา: 9:30-17:00 น.
วันเสาร์และวันอาทิตย์: 9:30-20:00 น.
เปิดทำการทุกวัน
0565-58-3500

มันจูอบ สูตรลับที่ตกทอดมากว่า 70 ปี
โทคุฮง มันจู ฮงโปะ

(ของหวานญี่ปุ่น)

ถั่วแดงกวนเนื้อนุ่มและขนมปังก้อนที่เข้ากันได้เป็น
อย่างดี! นอกจากนี้ เรายังมีมันจูไส้ถั่วขาวกวนและ
รสชาติอื่นๆ ที่ออกเฉพาะช่วงฤดูกาลอีกด้วย
6-5 ฮิโรฮาตะ นาคาไกโตะโจ เมืองโตโยต้า
8:00-19:00 น.
วันพฤหัสบด
0565-58-0353 แผนที่: E-3 43
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พื้นที่

อาซาฮิ

พื้นที่อาซาฮิ

ปลาอะยุสดๆ ที่ฝายดักปลา
ฝายดักปลาโอโดะคันโคยานะ
(ฝายดักปลา)

ิ, หุบเขาคุโรดานิ,
พื้นที่นี้เป็นที่ตั้งของทะเลสาบโอคุยาฮาก
ออนเซ็น
ิ
าฮาก
ย
อคุ
และโ
ะ
ร
ุ
ม
คิ
ง
เก็
ง
็
อาซาฮิ โคเก
าหารท้องถิ่นก็อร่อย!
และอ
ณ์
ร
ู
มสมบ
ด
ุ
อ
่
ที
ำ
พื้นที่อาซาฮิมีแหล่งน้

จับปลาด้วยมือเปล่าพร้อมชมวิวทิวทัศน์อันน่าประทับใจ!
และอิ่มอร่อยไปกับปลาอะยุที่ปรุงสดใหม่

ซาซาโดะ ออนเซ็น เป็นบ่อน้ำพุร้อนที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดไอจิ
พักผ่อนและทานเนื้อสัตว์ป่าในโรงแรมที่มีบ่อน้ำพุร้อน

12-1 ไอดะกะชิมะ โอโดะโจ เมืองโตโยต้า
วันเสาร์ที่สองของเดือนกรกฎาคม-ปลายเดือนตุลาคม
10:00-19:00 น.
เปิดทำการทุกวัน
0565-68-2255 แผนที่: F-1 47

ชุนจูอัน ชิซุยคาคุ โทฟุยะ
(โรงแรมที่มีบ่อน้ำพุร้อน)

จุดจับปลาอะยุแห่งนี้มีทิวทัศน์ที่สวยงามของแม่น้ำยาฮากิ
เด็กๆ สามารถลงมาจับปลาอะยุในแม่น้ำได้

โรงแรมที่มีบ่อน้ำพุร้อนที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดไอจิ
อิ่มอร่อยไปกับเมนูไคเซกิ
ที่ทำจากน้ำซุปดาชิสูตรต้นตำรับของโรงแรม

ร้านอาหารในอาซาฮิ โคเก็ง เก็งคิมุระ ที่คุณจะได้ชื่นชม
ธรรมชาติและเพลิดเพลินกับสวนสัตว์เปิดด้วย

7 นาวาเตะ ซาซาโดะโจ เมืองโตโยต้า
เช็กอิน: 15:00 น. | เช็กเอาต์: 10:00 น.
เปิดทำการทุกวัน
0565-68-2331 แผนที่: F-1 44

ร้านอาหารเก็งคิเท
(ร้านอาหาร)

ผู้ที่มาทานอาหารที่นี่ชื่นชอบมันญี่ปุ่นและอาหาร
ชุดที่มีโกเฮโมจิซึ่งทำจากข้าวมิเนะอาซาฮิ
68-2 เนยามะ อาซาฮิยาวาตะโจ เมืองโตโยต้า
9:00-17:00 น.(ปิดรับออเดอร์เวลา 16:30 น.)
วันพฤหัสบดี
(เปิดให้บริการทุกวันในช่วงวันหยุดฤดูร้อนและโกลเด้นวีก)
0565-68-2755
แผนที่: F-1 48

อิซามิยะ เบคคัง

(โรงแรมที่มีบ่อน้ำพุร้อน)

เพลิดเพลินไปกับมันภูเขาญี่ปุ่นและอาหารตาม
ฤดูกาล เช่น หม้อไฟหมูป่า และบ่อน้ำพุร้อน
8 โซซาคุ ซาซาโดะโจ
เมืองโตโยต้า
เช็กอิน: 15:00 น.
เช็กเอาต์: 10:00 น.
ไม่มีกำหนดการปิด
ทำการที่แน่นอน
0565-68-2654
แผนที่: F-1 45

อาซาฮิ โคเก็ง เก็งคิมุระ
มีสวนสัตว์เปิด พื้นที่สำหรับ
กางเต็นท์ และลานบาร์บีคิว

แกงกะหรี่

เขื่อน

ส่วนที่หนึ่ง!

แกงกะหรี่เขื่อนยาฮากิ
เขื่อนยาฮากิเป็นเขื่อนคอนกรีตทรงโค้ง เมนูที่น่า
สนุกนี้จะจัดข้าวให้เป็นเหมือนกับรูปทรงของ
เขื่อน แล้วเติมแกงกะหรี่ให้ล้นถึงขอบจาน
เขี่ยข้าวออกแล้วแกงกะหรี่จะทะลักออกมา
นี่แหละ แกงกะหรี่เขื่อนของจริง!

ลงเล่นน้ำในแม่น้ำ
และทานบาร์บีคิวที่
ร้านอาหาร!

คันทรี เรสเตอรองต์ เคริวโซ
▶หน้า 17

คันทรี เรสเตอรองต์ เคริวโซ
(อาหารตามฤดูกาล)

โอบล้อมด้วยธรรมชาติ ลิ้มรสอาหารตาม
ฤดูกาลและเนื้อสัตว์ป่าที่จับได้ในโตโยต้า
17-1 ชิซุทากิ ทัตสึฮาระโจ เมืองโตโยต้า
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 แผนที่: F-1 46

17

คุณสามารถเที่ยวชม
เขื่อนได้โดยการจอง
ด้รับ
ล่วงหน้า! และจะไ
่อน
บัตรที่ระลึกของเขื
อีกด้วย!

ชุนจูอัน ชิซุยคาคุ โทฟุยะ
▶หน้า 17

ร้านอาหารเก็งคิเท,
ภายในเก็งคิคังที่อาซาฮิ โคเก็ง เก็งคิมุระ
▶หน้า 18

18

พื้นที่

อาหารป่า ปลาอะยุ และอาหารอื่นๆ
ลิ้มรสอาหารตามฤดูกาลจากภูเขา!

อาสุเกะ

โครันเค อิจิโนะทานิ

เคที่มีสีสันสวยงาม มีถนนสาย
ในพื้นที่อาสุเกะ เป็นที่ตั้งของหุบเขาโครัน
จากเที่ยวชมทัศนียภาพอัน
ง
หลั
ปี
100
า
่
มากว
ม
พเดิ
งสภา
ค
่
ที
โบราณ
ด
เด็
ารจาน
ยอาห
ว
งด้
อ
ท้
ม
งดงามแล้วก็มาเติ

(อาหารญี่ปุ่นและอาหารตามฤดูกาล)

ร้านอาหารแห่งนี้ขึ้นชื่อในเรื่องหม้อไฟหมูป่า เนื้อหมี ไก่ฟ้า
และอาหารอื่นๆ ที่ปรุงในสไตล์มิคาวะ พร้อมมิโสะแดง

รับประทานอาหารท้องถิ่นและชมความงดงามอันน่าประทับใจของแม่น้ำใน
สถานที่ที่เป็นหนึ่งในจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ดีที่สุดของประเทศญี่ปุ่น

22 อิจิโนะทานิ อาสุเกะโจ เมืองโตโยต้า
เปิดทำการ 10:30 น. ปิดรับออเดอร์ 15:00 น.
(หลัง 15:00 น. รับเฉพาะผู้ที่จองล่วงหน้าเท่านั้น)
วันพฤหัสบดี (เปิดทำการหากตรงกับวันหยุด)
0565-62-0508 แผนที่: F-2 51

อิซุคาเมะ

รอบๆ พิพิธภัณฑ์ซันชุอาสุเกะยาชิกิ ในหุบเขาโครันเคจะมีร้านอาหารแบบดั้งเดิม
อยู่หลายร้าน สัมผัสชีวิตในเมืองที่เนิบช้าและชมความงดงามแห่งฤดูกาล

(อาหารญี่ปุ่นและอาหารตามฤดูกาล)

ร้านอาหารที่เปิดมานาน เป็นที่รู้จักด้วย
เมนูปลาไหล ปลาอะยุ และยังเสิร์ฟ
อาหารตามฤดูกาลที่หลากหลาย

พิพิธภัณฑ์ซันชุอาสุเกะยาชิกิ

17 ทามาจิ อาสุเกะโจ เมืองโตโยต้า
เปิดทำการ 11:00 น. ปิดรับออเดอร์เวลา 19:30 น.
วันพฤหัสบดี (เปิดทำการหากตรงกับวันหยุด)
0565-62-0018 แผนที่: F-2 52

36 อีโมริ อาสุเกะโจ เมืองโตโยต้า
9:00-17:00 น. (เปิดให้เข้าได้ถึงเวลา 16:30 น.)
วันพฤหัสบดี (วันศุกร์ หากวันพฤหัสบดีตรงกับหยุดนักขัตฤกษ์) /
ช่วงวันหยุดปีใหม่ (25 ธันวาคม- 2 มกราคม) / วันพุธที่สามของ
เดือนธันวาคม / อาจมีวันปิดทำการและเปิดทำการที่ไม่ได้กำหนดไว้
0565-62-1188 แผนที่: F-2 49

โกเฮโมจิย่างถ่านแสนอร่อยซึ่ง
ทำจากมิโสะแบบโฮมเมดของ
อาสุเกะ ยาชิกิ!

ร้านหนังสือและคาเฟ่คุระโนะนากะ
แกลเลอรี่ มันริน (คาเฟ่)
คาเฟ่ในร้านหนังสือที่มีบรรยากาศแบบโบราณ
ผ่อนคลายด้วยเค้กแสนอร่อย

อาสุเกะมุระ

ร้านอาหารฮิโนกิชายะ

(เมนูหม้อไฟ [เฉพาะฤดูหนาว])

(อาหารท้องถิ่นและมื้อเบาๆ)

ร้านอาหารแห่งนี้เสิร์ฟอาหารเมนูจากภูเขาแสน
อร่อย เช่น ผักซันไซ ปลาอะยุ และโกเฮโมจิ
9:00-17:00 น.(ปิดรับออเดอร์เวลา 16:30 น.)
วันพฤหัสบดี (วันศุกร์ หากวันพฤหัสบดีตรงกับหยุดนักขัตฤกษ์) /
ช่วงวันหยุดปีใหม่ (25 ธันวาคม- 2 มกราคม) / วันพุธที่สามของเดือน
ธันวาคม (เปิดทำการทุกวันช่วงโกลเด้นวีก [27 เมษายน-5 พฤษภาคม
0565-62-1188
] และในเดือนพฤศจิกายน)

คาตาคาโกะคาเฟ่

พื้นที่อาสุเกะ

ที่นี่มีที่พักและพื้นที่สำหรับทำบาร์บีคิว
พร้อมอุปกรณ์! (มีค่าเช่า)
11:00-15:00 น. (ตั้งแต่ 27 เมษายนถึง 30 กันยายน สามารถใช้
สถานที่ได้เฉพาะช่วงเวลา 16:00-20:00 น. ต้องจองล่วงหน้า)
วันพฤหัสบดี (วันศุกร์ หากวันพฤหัสบดีตรงกับวันหยุด
นักขัตฤกษ์) / เปิดทุกวันในช่วงโกลเด้นวีกและวันหยุดฤดู
0565-62-1188
ร้อน (20 กรกฎาคม-31 สิงหาคม)
(หม้อไฟหมูป่ามีเฉพาะเดือนมกราคมถึงกลางปลายเดือนมีนาคม ต้องจองล่วงหน้า)

(คาเฟ่)

คาเฟ่แห่งนี้เสิร์ฟกาแฟที่ชงจากเมล็ดกาแฟที่คั่วด้วย
ถ่านซึ่งผลิตในพิพิธภัณฑ์ซันชุอาสุเกะยาชิกิ

2 ชินมาจิ อาสุเกะโจ เมืองโตโยต้า
10:00-18:00 น.
ไม่มีกำหนด อาจปิดทำการในวันพุธและ
วันพฤหัสบดีบางวัน
0565-62-0010 แผนที่: F-2 53

เดินเที่ยวชมรอบๆ และ
เพลิดเพลินไปกับถนนแห่ง
อาสุเกะที่งดงาม

เหมาะที่จะเป็นของฝาก!
ขนมหวานญี่ปุ่นตามฤดูกาลจากร้านขนมหวานที่เปิดมายาวนาน

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

เรามีความภูมิใจกับอาหารที่จัดเตรียมโดยสุดยอดเชฟของเรา อิ่ม
อร่อยไปกับมื้ออาหารแบบฟูลคอร์ส ท่ามกลางธรรมชาติ
เรสเตอรองต์ คาเอเดะ

(อาหารฝรั่งเศส)

อาหารฝรั่งเศสต้นตำรับที่ปรุงจากวัตถุดิบในท้องถิ่น!

10 ฮิกาชิไกโตะ อาสุเกะโจ เมืองโตโยต้า
มื้อกลางวัน เริ่มเวลา 11:00 น. ปิดรับออเดอร์เวลา 14:00 น.
มื้อค่ำ 17:30-19:30 น.
วันพุธ (เปิดทำการในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง, วันหยุดโอบ้ง,
ช่วงวันหยุดปีใหม่ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
0565-62-0100 แผนที่: F-2 50
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นิจิเก็ตสึโมนากะ โซฮงโปะ
คาวามุระยะ (วากาชิ)

โอคาชิสึคาสะ ฟูไก

ลิ้มลองขนมโมนากะแบบโบราณ - ขนมที่มีแผ่นแป้งกรอบ
ด้านนอกและไส้หวานที่ ทำด้วยวิธีการเดียวกับเมื่อร้อยปีที่
แล้ว โมนากะไส้ถั่วขาวและถั่วแดงต่างก็อร่อยทั้งคู่

ขนม "ทันโคโระริน" (โคมไฟ) ของร้านนี้เป็น
คัสตาร์ดที่ห่อด้วยวาราบิโมจิรสกาแฟ

22 ทามาจิ อาสุเกะโจ เมืองโตโยต้า
8:30-19:00 น.
วันอังคาร
0565-62-0014 แผนที่: F-2 54

(วากาชิ)

7-1 ชินมาจิ อาสุเกะโจ เมืองโตโยต้า
10:00-19:00 น.
วันอังคาร
0565-62-0356 แผนที่: F-2 55

20

พื้นที่

อินาบุ

ฮิโตะโทกิ

ณจะได้สัมผัส
อิ่มอร่อยไปตลอดทางที่อินาบุ ที่ซึ่งคุ
ร้อน
ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และบ่อน้ำพุ

โอบาระ

มีบลูเบอร์รี่เต็ม
ไปหมดเลย!

13-12 นากิชิตะ โนอิริโจ เมืองโตโยต้า
(ร้านเค้กมาโกะ)
9:00-17:00 น.
วันพฤหัสบดี
0565-82-3365

ิ ชิกิซากุระ และกระดาษวาชิ
โอบาระมีชื่อเสียงในเรื่องโรงละครคาบูก
ชาติยอดเยี่ยม
และรส
ยงาม
ตาสว
า
น้
ห
ี
ม
่
ที
อาหาร
น
ตระเวนกิ

แผนที่: G-1 56

ฉลองด้วยเนื้อสัตว์ป่าและวัตถุดิบจากภูเขา

ลิ้มรสวัตถุดิบของท้องถิ่นในร้านที่เปิดมายาวนาน

(อาหารท้องถิ่น)

ร้านอาหารญี่ปุ่นจิโตเสะ

โรงแรมแห่งนี้เป็นบ้านอายุกว่า 150 ปีซึ่งถูกย้ายมา
ตั้งใหม่ ที่นี่ ไก่โคชินจะได้รับการเลี้ยงดูบน
ที่ราบสูงด้วยความรักและเอาใจใส่

(อาหารญี่ปุ่น)

ปลาไหลของร้านนี้ปรุงด้วยซอสสูตรลับของ
ทางร้านซึ่งใช้มาตั้งแต่ปี 1933

1-1 อิเคโนะไทระ อิโนเสะโจ เมืองโตโยต้า
11:00-14:00 น. (ต้องจองล่วงหน้า)
วันพุธ
0565-84-1150 แผนที่: G-1 57

857-6 โอซากิ โอบาระโจ เมืองโตโยต้า
11:00-22:00 น.
วันอังคาร
0565-65-2020 แผนที่: E-1 62

หลากหลายวีธีการทานปลาอะยุ!
ฝายดักปลาโออิเด็นยานะ

(ฝายดักปลา)

ปลาอะยุย่าง โกเฮโมจิปลาอะยุ ข้าวหน้าปลาอะยุ...
เราจะไม่ปล่อยให้คุณหิว!
นาคาไกโตะ โอโนเสะโจ เมืองโตโยต้า
1 กรกฎาคม-30 กันยายน
ร้านค้า: 10:00-16:00 น. ช่วงค่ำ: 18:00-21:00 น.
(สำหรับกลุ่ม 10 คนขึ้นไปเท่านั้น ต้องจองล่วงหน้า)
โซนบาร์บีคิว: ต้องจองล่วงหน้า
เปิดทำการทุกวัน
0565-83-3200 (สมาคมการท่องเที่ยวอินาบุ)

แผนที่: G-1 58

เลือกซื้อของฝากและแวะนั่งทานอาหารทานเล่น!
(ร้านของฝากและอาหารทานเล่น)

เลือกซื้อและทานอาหารขึ้นชื่อประจำท้องถิ่น เช่น เส้นอุด้งที่ทำมาจากแป้งข้าวเจ้า
และโกเฮโมจิที่ทำมาจากข้าวมิเนะอาซาฮิซึ่งปลูกในอินาบุ
6-1 ฮาริฮาระ บุเซ็ตสึมาจิ เมืองโตโยต้า
วันธรรมดา: 09:00-17:00 น. วันเสาร์และวันอาทิตย์: 9:00-18:00 น.
เปิดทุกวันตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนพฤศจิกายน (ปิดทำการวันพฤหัสบดี
ในเดือนธันวาคม-มีนาคม, ปิดทำการวันศุกร์หากวันพฤหัสบดีตรงกับวันหยุด
0565-82-3666 แผนที่: G-1 59
นักขัตฤกษ์)
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เจ้าของร้านมีรสนิยมด้าน
อาหารและการตกแต่งภายใน
ที่ยอดเยี่ยม!

พื้นที่

ไร่บลูเบอร์รี่ปลอดยาฆ่าแมลงและสารเคมี
และร้านเบเกอรี่ซึ่งมีขนมที่ทำมาจากบลูเบอร์รี่
ที่เก็บสดๆ

ดงกุริ โยโกะโจ

(คาเฟ่)

8-1 ทาฮิระ อินาบุโจ เมืองโตโยต้า
วันพฤหัสบดี-วันอาทิตย์ (อาจมีวันหยุดอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้
ปิดทำการในช่วงวันหยุดฤดูหนาว) 11:00-17:00 น. (ปิดทำการ
16:00 น. ในวันธรรมดา) | มื้อกลางวัน: 11:30-14:00 น.
วันจันทร์-วันพุธ (อาจมีวันหยุดอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้
ปิดทำการในช่วงวันหยุดฤดูหนาว)
0565-83-1008 แผนที่: G-1 60

(เบเกอรี่และคาเฟ่)

อิโรริโนะยาโดะคิคโคเอ็น

พื้นที่โอบาระ

เวิร์กช็อปทำเฟอร์นิเจอร์และคาเฟ่ที่จะให้คุณได้
สัมผัสถึงความสุขของชีวิตอันเรียบง่าย

ลิ้มลองขนมหวานเหล่านี้ซึ่งทำมาจากบลู
เบอร์รที่ปลูกด้วยความเชี่ยวชาญ!
บลูเบอร์รี่โนะโคมิจิ

พื้นที่อินาบุ

อิ่มอร่อยไปกับอาหารเพื่อสุขภาพพร้อมสัมผัสบรรยากาศที่
อบอุ่นเชื้อเชิญของการตกแต่งภายในด้วยไม้!

ปล่อยเวลาให้ผ่านไป ผ่อนคลาย และลิ้มรส
วัตถุดิบจากธรรมชาติที่สตูดิโอเครื่องปั้นดินเผา
โอบาระอัน

(อาหารตามฤดูกาลและคาเฟ่)

อาหารตามฤดูกาลท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบในบ้านโบราณ...
จะมีอะไรยอดเยี่ยมไปกว่านี้อีกล่ะ?
เชิญคุณมาสัมผัสรสชาติแห่งฤดูกาล
164-5 นากิชิตะ เอทาโระโจ เมืองโตโยต้า
11:30-21:00 น.
วันจันทร์-วันศุกร์ต้องจองล่วงหน้า
ไม่มีกำหนดการปิดทำการที่แน่นอน
0565-65-3209 แผนที่: E-1 63

เต้าหู้ที่ทำจากน้ำรสชาติดีจากโอบาระด้วยความตั้งใจ
เป็นของฝากชั้นเยี่ยม
ร้านเต้าหู้ชิบาตะ

(ร้านเต้าหู้)

เต้าหู้นิการิจากธรรมชาติซึ่งทำมาจากถั่วเหลืองญี่ปุ่น
100% มีรสชาติที่ชวนให้คิดถึงวันวานอันตราตรึง
1087-1 ชิโรยามะ คามินิกิโจ เมืองโตโยต้า
7:00-18:00 น.
วันจันทร์
0565-65-3023 แผนที่: E-1 64
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พื้นที่

เราใช้ข้าว
มิเนะอาซาฮิซึ่ง
เป็นสายพันธุ์
หายาก!

ชิโมยามะ

งมิคาวะ ที่ทะเลสาบมิคาวะ และ
สัมผัสธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ในที่ราบสู
่ และดื่มด่ำไปกับความงาม!
ที
ทั่วทั้งชิโมยามะ ไปให้สุด สนุกให้เต็ม

สัมผัสทัศนียภาพของภูเขาและริม
ทะเลสาบ

โกเฮโมจิที่ทำจากข้าวมิเนะอา
ซาฮิที่ปลูกในชิโมยามะเป็น
เมนูที่คุณไม่ควรพลาด!

มิคาวะจิ

(อาหารท้องถิ่น)

สถานที่ที่เหมาะที่สุดสำหรับการชมทะเลสาบมิคาวะ นักท่อง
เที่ยวจะต้องติดใจโกเฮโมจิซึ่งเป็นอาหารขึ้นชื่อของที่นี่
รวมถึงคนเนียะคุซาชิมิแบบโฮมเมดอย่างแน่นอน

ปลาไหลคือเมนูที่ห้ามพลาด
รวมทั้งหมูป่าและกวางที่ล่าโดยเชฟของที่นี่
ซึ่งเป็นนักล่าสัตว์อีกด้วย!
อุนางิโนะมิคาวะ (ปลาไหลและอาหารญี่ปุ่น)
ปลาไหลรสชาติเยี่ยมของร้านนี้จะย่างในซอสซึ่งสืบทอดกันมา
จากเชฟรุ่นสู่รุ่นนับตั้งแต่เปิดกิจการมา ปลาอะยุและเนื้อสัตว์ป่า
เช่น หมูป่าและกวาง เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม

แกงกะหรี่
มาเยี่ยมผมกัน
เยอะๆ นะครับ!

เขื่อน

ส่วนที่สอง!

แกงกะหรี่เขื่อนฮาบุ

แกงกะหรี่เขื่อนนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเขื่อนฮาบุที่
อยู่ริมทะเลสาบมิคาวะ ลิ้มรสแกงกะหรี่สูตรพิเศษซึ่ง
อัดแน่นไปด้วยวัตถุดิบท้องถิ่นสุดพิเศษของชิโมยามะ
แกงกะหรี่ไซส์บิ๊กบึ้ม!

ผู้ที่มารับประทานอาหารที่นี่จะได้รับการต้อนรับโดยนกฮูก
ร้านอาหารแห่งนี้จะเสิร์ฟอาหารท้องถิ่นที่ทำมาจากมันภูเขาและปลาอะยุ

มิคาวะจิ
▶หน้า 23

(อาหารท้องถิ่น)

ร้านอาหารที่ควรมาแวะทานเมื่อได้มาเที่ยวชมอ่าวมิคาวะ อิ่ม
อร่อยไปกับอาหารตามฤดูกาลที่เปี่ยมไปด้วยโภชนาการจาก
ปลาแม่น้ำที่ทานได้ทั้งแบบย่างหรือซาชิมิ และมันภูเขา

อุนางิโนะมิคาวะ

โคชิคาเคะ ซันโซ
▶หน้า 23

29 คานายามะ ฮาบุโจ เมืองโตโยต้า
เปิดทำการ 11:00 น.
วันจันทร์ (วันอังคาร หากวันจันทร์ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์)
0565-90-3320 แผนที่: F-3 66

▶หน้า 24

คาจิกะเอ็น
▶หน้า 23

พื้นที่

สูดอากาศดีๆ ของภูเขาให้เต็มปอดในบ้าน
ที่มีอายุกว่า 140 ปี

ฟุจิโอกะ

เกสต์เฮาส์โคชิคาเคะซันโซ

พื้นที่นี้ขึ้นชื่อในเรื่องดอกวิสเทอเรีย
กับคุณ!
ขนมหวานของที่นี่จะสร้างรอยยิ้มให้

บ้านโบราณที่มีอายุกว่า 140 ปีหลังนี้เป็นบ้าน
ที่ถูกย้ายมาจากที่อื่น นักท่องเที่ยวสามารถมา
ทานอาหาร ลงเล่นน้ำในแม่น้ำ และพักค้างคืน
ริมทะเลสาบมิคาวะท่ามกลางธรรมชาติได้

โชคาโด (ร้านฟุจิโอกะ)

(อาหารท้องถิ่น)

17-10 โคชิคาเคะ ฮาบุโจ เมืองโตโยต้า
11:00-18:00 น. (เปิดทำการถึงเวลา 20:00 น. สำหรับงานเลี้ยง)
วันพุธ (เปิดทำการหากตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์), 29
ธันวาคม-1 มกราคม (เปิดทำการตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม)
0565-90-3474

แผนที่: F-3 67

23

พื้นที่ฟุจิโอกะ

1-16 โอนิโนะไทระ ฮาบุโจ เมืองโตโยต้า
10:00-20:00 น.
ไม่มีกำหนดการปิดทำการที่แน่นอน
0565-90-3473 แผนที่: F-3 68

1-300 โอนิโนะไทระ ฮาบุโจ เมืองโตโยต้า
10:00-18:00 น.
วันอังคาร
0565-90-3472 แผนที่: F-3 65

คาจิกะเอ็น

พื้นที่ชิโมยามะ

(เบเกอรี่)

เพลิดเพลินไปกับรสชาติละมุนลิ้นของขนมหวาน
แบบตะวันตกที่ทำจากผลไม้ตามฤดูกาล
377-3 โจราคุ ฟุคามิโจ เมืองโตโยต้า
วันจันทร์-วันเสาร์: 9:00-19:00 น.
วันอาทิตย์: 9:00-18:30 น.
วันพุธและวันอังคารที่สามของเดือน
0565-76-0302 แผนที่: E-2 69
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