่ี วเมอ
ื งโต
เทย
ื นาํ
โยต
ู่ อ
คม
า้

คู่มือการท่องเท
ย
ี่ ว

โตโยต้า
ฉบับ

อาซูเกะ

ื งโตโย
่ี วเมอ
าํ เทย
ตา้
ืมู่ น
อ
ค

่ียว
คู่มือการท่องเท

โตโยต้า
ฉบับ

โอบาระ

หุบเขาโครังเคและยานเมืองอาซูเกะ
โอบาระมีชื่อเสียงในดานโรงละครคาบูกิ

ที่เต็มไปดวยสีสันแหงฤดูกาล

ดอกชิกิซากุระ และกระดาษวาชิ

หนึ่งในจุดชมใบไมเปลี่ยนสีที่ดีที่สุดในญี่ปุน
มองแมนํ้าใหเพลินและ
สัมผัสบรรยากาศบนถนนเกาแก!

ดอกชิกิซากุระบานทัง้ ในฤดูใบไมผลิ
とよたび手帖 足助編 タイ語版

とよたび手帖 小原編 タイ語版

และใบไมรวงเลยนะ!

อนุสาวรีย์ธรรมชาติไอจิ
มาเอบาระโนะชิกิซากุระ
เซนมิชิกิซากุระโนะซาโตะ
ซากุระสี่ฤดู
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วัดรูริโกซันยากูชิจิ
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ศาลเจ้าฮากูซัน
โอกาบายาชิชิโมดาจิ

แม
่นาํ้
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ชิโ
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ะ

ชิโมนิกิโมโรยะ

ซาซายูริ
คามิโนฮานะ

ศาลเจ้าโฮชิโนมิยะ

เอตาโร บัมบะ

ศาลาประชาคมโอบาระโคริวคัง เมืองโตโยต้า
ศาลาเด็นโชคัง เมืองโตโยต้า

โอบาระ-อัน
โอบาระคามะ

วะ
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่น้าํ
แม

พิ พิธภัณฑ์กระดาษโอบาระ
วาชิโนะฟู รูซาโตะ
วัดเรอุุนจิ

โอบาราโช-มาเอดะ

มิโดริโนะโคเอ็น

1
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200 ม. 400 ม.

วัดโชเกตซุย โอบาระอินาริ
ศาลเจ้าคาโมฮาระ

โอบาระอินาริโนะชิกิซากุระ

ะ
าว
รก
ชิโ
ทา
่น้ าํ
แม

สวนสาธารณะชิกิซากุระ

ร้านอาหารญี่ปน
ุ่ ชิโตเซะ
สวนสาธารณะโอบาระฟู เรไอ วัดไซอุนจิ

จากนาโกย่า: จากนากายามะไอซีบนถนนซานาเกะกรี
นหรือโตโยต้า-ฟู จิโอกะไอซีบนทางด่วนโทไก-คันโจ
ให้มง
ุ่ หน้าไปทางเมืองมิซน
ู ามิจังหวัดกิฟุบนทางหลวง
หมายเลข 419 ประมาณ ~30 นาที (15 กม.)
จากมิ ซู น ามิ ไ อซี แ ละทางด่ ว นชู โ อ: จากแยกชิ บ าระ
้ วไปทางอาเกจิบนทางหลวงหมายเลข 19 แล้วเลีย
้ ว
ให้เลีย
ขวาที่แยกโอกาวะและมุ่งหน้าไปทางเมืองโตโยต้าบน
ทางหลวงหมายเลข 419 ประมาณ ~30 นาที (10 กม.)

คุณใช้การขนส่งสาธารณะ
ของเมืองโตโยต้าใช่ไหม?

รถบัสโตโยต้าโออิเด็น
จะพาคุณเที่ยวเอง
michinavi toyota

ซากปราสาทอิจิบะ
วัดโคเอนจิ

ศาลเจ้าคูมาโนะ

http://michinavitoyota.jp/

พร้อมฟังก์ช่น
ั ค้นหาของกูเกิลแมพ!

ะจําฤดู
เทศกาลปร

ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูใบไม้ร่วง

ฤดูใบไม้ร่วง

โอบาระคาบูกิ

เทศกาลซากุระสี่ฤดูโอบาระชิกิซากุระ
โอบาระชิกิซากุระมัทสึริ

พฤษภาคมและตุลาคม

การแสดงโอบาระคาบูกิจากยุคเอโดะเป็นการ
ถ่ายทอดศิลปะเก่าแก่ของโอบาระ

็ด
อาหารจานเด

วิธีเดินทาง: นั่งรถบัสโตโยต้าโออิเด็น สายโอ
บาระ-โตโยต้า จากสถานีเมเท็ตสึไปลงที่คามิ
นิกิ (ประมาณ 1 ชั่วโมง)

ศาลเจ้าชินเม

สวนสาธารณะโอบาระฟู เรไอ

พิ พิ ธภัณฑ์กระดาษโอบาระ
เมืองโตโยต้า วาชิโนะฟู รูซาโตะ
ศูนย์ศิลปะและงานประดิษฐ์ วาชิโคเกคัง

9:00-16:30 (เวิร์คช็อป 9:00-16:00)
วันจันทร์และ 28 ธ.ค. - 4 ม.ค.
~20 นาทีจากซานาเกะไอซีบนถนนซานาเกะกรีน
216-1 โฮระ, เอตาโร-โช, เมืองโตโยต้า
0565-65-2953

ศาลเจ้าชิราโตริ อนชะ

พิ พิ ธภัณฑ์กระดาษโอบาระ
เมืองโตโยต้า วาชิโนะฟู รูซาโตะ

ร้านอาหาร
ห้องน้ำ
ที่จอดรถ
วัด
ศาลเจ้า
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่ สามารถทําได้
โอบาระวาชิเป็นงานศิลปะจากกระดาษที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ซึง
โดย "วาด" ภาพด้วยเส้นใยต้นไม้ย้อมสีไปในระหว่างที่ทําให้เป็นแผ่นกระดาษ
แวะมาลองทําสมุดปั๊มตราประทับโกชูอินโจของตัวเองที่เวิร์คช็อปนี้กันนะ!

ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว
จุดท่องเที่ยว

ค์สร้าง
ี มชมและสรร
เย่ย

คามินิกิฮากูซัน

ร้านเต้าหู้ชิบาตะ

เซนมิชิกิซากุระโนะซาโตะ
ซากุระสี่ฤดู
ใบไม้เปลี่ยนสีกับต้นชิกิซากุระ
กว่า 1,200 ต้นอวดสีตัดกัน
แบบไม่มีใครยอมใคร!

โอบาระมีวัฒนธรรมและธรรมชาติ
ที่อุดมสมบูรณ์ มีดอกไม้ให้เห็นตลอด
ทุกฤดู ไล่ต้ง
ั แต่ดอกมิตสึมาตะโอเรียน
ทอลเปเปอร์บุชในฤดูใบไม้ผลิ ดอกซาซา
ยูริแบมบูลิลลี่ในช่วงต้นฤดูร้อน และ
ดอกซากุระบานตัดใบไม้แดง
ในฤดูใบไม้ร่วง

02

วันที่ 1 ถึง 30 พฤศจิกายน

เขตโอบาระมีต้นซากุระกว่า 10,000 ต้นทั่วเขต จึงเป็นที่นิยมในการชมดอกชิกิซากุระ โดย
ดอกชิกิซากุระจะบานปีละสองครั้ง ครั้งแรกในฤดูใบไม้ผลิและบานอีกครั้งในฤดูใบไม้ร่วง
้ ในสถานทีห
่ ดูโอบาระชิกซ
่ ลายแห่งระหว่างช่วงทีด
่ อกซากุระ
เทศกาลซากุระสีฤ
ิ ากุระจะจัดขึน
บานเต็มที่ในเดือนพฤศจิกายน
*ช่วงเวลาในการจัดอีเวนท์ขึ้นอยู่กับแต่ละที่

โอบาระคามะ

จะม้วนเชือกเคลือบดินเหนียวให้เป็นวงกลมเองหรือจะพึ่ งแม่พิมพ์
ก็ไม่ว่ากัน มาทําแจกัน ถ้วยชายูโนมิ เครื่องประดับโต๊ะ หรืออะไร
ก็ได้แล้วแต่จินตนาการจะพาไป

10:00-18:00 เวิร์คช็อปเริม
่ เวลา 10:00 และ 14:00 (ต้องจองล่วงหน้า)
ไม่มีกําหนดวันหยุด
ขึ้นรถบัสโตโยต้าโออิเด็นจากสถานีโทโยตาชิ
สายเมเท็ตสึมิกาวะ ไปลงที่วาชิโนะฟู รูซาโตะและเดิน ~4 นาที
164-5 นิกิชิตะ, เอตาโร-โช, เมืองโตโยต้า
0565-65-3200
03

คาบูกิเด็นโชคัง
เมืองโตโยต้า

เรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์อันลึก
ซึ้งและความมหัศจรรย์ของคาบู
กิได้ท่น
ี ี่
9:00-17:00
วันจันทร์ (เปิดวันหยุด) และวันหยุดปีใหม่
ขึ้นรถบัสโตโยต้าโออิเด็นจาก
สถานีโตโยต้าชิ สายเมเท็ตสึมิกาวะ ไปลงที่เอตาโร
681-1 โอจิ, เอตาโร-โช, เมืองโตโยต้า (โอบาระโคริวคัง)
0565-65-3711
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ร้านอาหารญี่ปุ่นชิโตเซะ
(อาหารญี่ปุ่น)

เมนูปลาไหลของร้านนี้ราดซอสสูตร
ลับที่ใช้กันมาตัง
้ แต่ปี พ.ศ. 2476
เชียวนะ
857-6 โอซากิ, โอบาระ-โช, เมืองโตโยต้า
11:00-22:00
วันอังคาร
0565-65-2020
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โอบาระ-อัน
(อาหารตามฤดูกาลและคาเฟ่)

ทานเมนูอาหารตามฤดูกาลในพื้ นที่แสน
สงบในบ้านโบราณ... จะมีอะไรดีไปกว่านี้
อีก มาชิมรสชาติของฤดูกาลกันเถอะ
164-5 นิกิชิตะ, เอตาโร-โช, เมืองโตโยต้า
11:30-21:00
ต้องจองล่วงหน้าในวันจันทร์ - ศุกร์
ไม่มีกําหนดวันหยุด
0565-65-3209

วันที่/ช่วงเวลา

เวลาเปิด

วันปิด

ร้านเต้าหู้ชิบาตะ (ร้านเต้าหู้)

06

เต้าหู้นิการิรสธรรมชาติ ทําจากถัว
่
เหลืองญี่ปน
ุ่ 100% ให้รสชาติเหมือนใน
วันวานที่แสนสุข
1087-1 ชิโรยามะ, คามินิกิ-โช, เมืองโตโยต้า
7:00-18:00
วันจันทร์
0565-65-3023

ที่อยู่

โทรศัพท์

การเดินทาง
2

小原

โอบาระ

วันที่

่ย
ี นสี!
ชมใบไม้เปล

1

ตัวอย่างโปรแกรมเที่ยวโครังเค

่ ะทําให้ทริปท่องเทีย
่ วครัง
โอบาระเป็นหมู่บ้านศิลปะ ทีจ
้ นี้
ของคุณเต็มไปด้วยกลิ่นอายศิลปะ ตั้งแต่ทิวทัศน์ใบไม้เปลี่ยนสีแสนสวยที่ชิกิซากุระ
และใต้ร่มใบไม้แดง ไปจนถึงเครื่องปั้ นดินเผา กระดาษวาชิ และอื่นๆ อีกมากมาย

ไปดูใบไม้เปลี่ยนสีท้ง
ั ทหุบเขาโครังเคและ
ของจังหวัดไอจิ ได้ในทริปเดียว!

โอบาระชิกิซากุระสองจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีสุดฮิต

3. ศูนย์ศิลปะและงานประดิษฐ์
2. มื้อเที่ยงที่โอบาระ-อัน

จากนาโกยะ: จากนากายามะไอซีบนถนนซานาเกะกรี
นหรือโตโยต้า-ฟู จิโอกะไอซีบนทางด่วนโทไก-คันโจ ให้
มุ่งหน้าไปทางเมืองมิซูนามิ จังหวัดกิฟุ บนทางหลวง
หมายเลข 419 ประมาณ ~ 30 นาที (15 กม.)
จากมิซูนามิไอซีและทางด่วนชูโอ: จากแยกชิบาระให้
เลี้ยวไปทางอาเกจิบนทางหลวงหมายเลข 19 แล้วเลี้ยว
ขวาที่แยกโอกาวะและมุ่งหน้าไปทางเมืองโตโยต้าบน
ทางหลวงหมายเลข 419 ประมาณ ~30 นาที (10 กม.)

อัดแน่นไปด้วย
ข้อมูลการท่องเที่ยว
เมืองโตโยต้า!
https://www.tourismtoyota.jp/th/
Tourism TOYOTA
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หยุดพั กที่โอบาระคามะ ถ้ายังพอมีเวลา
ลองทําเครื่องปั้ นดินเผาดูก็ได้นะ!

~40 นาที

ทํากระดาษวาชิด้วยใบไม้ในฤดูใบไม้ร่วง
เพื่ อเป็นของที่ระลึกถึงการเดินทางในครั้งนี้

4. หุบเขาโครังเค {ประดับไฟ}

ค้างคืนในโอบาระ
ฮิราฮาตะออนเซ็นจูรากูโซ

ฟาร์มอินน์คกโก

ที่พักแห่งนี้มีบ่อนํ้าพุ ร้อนเรดอน
ธรรมชาติที่หาได้ยากยิ่ง ให้คุณได้ผ่อน
่ ถึงขีดสุดทุกคน
คลายและสร้างความสดชืน
สามารถใช้บ่อนํ้าร้อนร่วมกันได้

ที่พักที่มีกิจกรรมมากมาย เช่น
การทําพิ ซซ่าและเก็บไข่ไก่จากเล้าไก่
ขึ้นรถบัสโตโยต้าโออิเด็นจากสถานีโตโยต้าชิ สายเมเท็ตสึมิกาวะ
ไปลงที่ฮิราฮาตากูจิและเดิน ~15 นาที
218 นากานิชิ, คูเรมาตะ-โช,
เมืองโตโยต้า
090-1077-1940

~30 นาทีจากชิดาเระไอซีบนถนนซานาเกะกรีน
722 ฮิกาชิดะ, ฮิราฮาตะ-โช, เมืองโตโยต้า
0565-65-3611

ดูรายละเอียดที่นี่:

ที่พัก

คู่มือแนะนำอาหาร

ของฝาก

9. กาแฟสักแก้วที่ร้านหนังสือมันริน
ร้านหนังสือพร้อมคาเฟ่และแกลอรี่ในตัว!

~10 นาที

จากภูมิภาคคันโต: จากโตโยต้าเจซีทีบนทางด่วนโทเมหรือชินโทเม ให้
เข้าสู่ โตโยต้า-คันปาจิไอซีบนทางด่วนโทไก-คันโจ และมุ่งหน้าไปทาง
ตะวันออกด้วย ทางหลวงหมายเลข 153 ประมาณ ~19 นาที (13 กม.)

สวยขึ้น
กล้องจริงๆ!
เที่ยวชม
ทิวทัศน์
ในฤดูใบไม้ร่วง
จนกว่าจะพอใจ

จากภูมิภาคคันไซ: จากโตโยต้าเจซีทีบนทางด่วนโทเมหรือชินโทเม ให้
เข้าสู่ โตโยต้า-คันปาจิไอซีบนทางด่วนโทไก-คันโจ และมุ่งหน้าไปทาง
ตะวันออกด้วย ทางหลวงหมายเลข 153 ประมาณ ~19 นาที (13 กม.)

ค้างคืนในอาซูเกะ
โรงแรมเฮียกกูเนนโซ

บ้านนินจา

บ้านเก่าแก่อายุกว่า 150 ปีหลังนี้
เปิดรับผู้เยี่ยมชมเพี ยงวันละกลุ่ม
เดียวเท่านั้นและที่นี่ยังเคยใช้เป็น
สถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์อีกด้วย

เพี ยงขับรถมาจากย่านเมืองอาซูเกะ คุณ
ก็จะได้พบกับโรงแรมแห่งนี้ที่ให้บริการ
ห้องพั กดูดีมีสไตล์พร้อมอาหารฝรั่งเศส

6. {เช้าตรู่ที่} หุบเขาโครังเค
ห้ามพลาด ตื่นแต่เช้าตรู่อย่างสดใสที่โครันเก

1-25 โคซากะฮงมาจิ เมืองโตโยต้า จังหวัดไอจิ 471-0034 ประเทศญี่ปุ่น
หอการค้าและอุตสาหกรรมโตโยต้า ชั้น 1

TEL 0565-85-7777
FAX 0565-85-7700

หุขเขาโครังเคอาซูเกะ
เป็นสถานที่ที่ชวนให้ระลึกถึงความหลัง
ด้วยบรรยากาศสบายๆ สไตล์ญี่ปน
ุ่ โบราณ

8. ถนนเก่าแก่ในอาซูเกะ
เดินเล่นบนถนนที่เงียบสงบในอาซูเกะ

ห้องพั กดูดีมีสไตล์พร้อมอาหารฝรั่งเศส

2

อาซูเกะ

~3 นาที
~10 นาที

5. พั กที่เฮียกกูเนนโซ

วิธีเดินทาง: นั่งรถบัสโตโยต้าโออิเด็น สายโอ
บาระ-โตโยต้าจากสถานีเมเท็ตสึไปลงที่คามินิกิ
(ประมาณ 1 ชั่วโมง)

มื้อเที่ยง
ที่อิซูกาเมะ

7. พิ พิ ธภัณฑ์
ซันชูอาซูเกะยาชิกิ

~10 นาที

~5 นาที

เดินถ่ายรูปให้รอบเทศกาลซากุระ
สี่ฤดูโอบาระชิกิซากุระ

วันที่

ลองทํากิจกรรม
จากยุคโบราณด้วยตัวเอง
~5 นาที

1. ดอกชิกิซากุระแห่งโอบาระ
{เซนมิชิกิซากุระโนะซาโตะ}

足助

และชิกิซากุระแบบจัดเต็ม

้ รถบัสโตโยต้าโออิเด็น
จากสถานีโจซุยสายเมเท็ตสึมก
ิ าวะขึน
่ ิ่งไปเฮียกกูเนนโซและนั่งไปจนสุดสาย
ทีว
10 ฮิกาชิไกโตะ,
อาซูเกะ-โช, เมืองโตโยต้า
0565-62-0100

เพิ่มเราเป็นเพื่อนใน
LINE ได้เลย!
(ภาษาญี่ปุ่น)

WEB

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

10 นาทีจากคูราไกเกะสมาร์ทไอซีบนทางด่วนโทไก-คันโจ
15 ฮิกาเกะ, ชิโมซากิริ-โช, เมืองโตโยต้า
090-6801-0473

เชื่อมต่อกับเราทาง
Facebook!
(ภาษาอังกฤษ)

โพสต์ข้อมูลล่าสุด!

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

พบกับเราบน
Instagram!

ค้นพบความมหัศจรรย์ ของโตโยต้า!

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

แผนที่เขต

ย่านเมืองอาซูเกะ

บ้านเก่าแก่จากยุคเอโดะที่ตั้งเรียงรายเป็นแนวผนังฉาบปูนพลาสเตอร์เพื่ อกันไฟ อยู่ห่างจากถนนในอาซูเกะ
เพี ยงประมาณสองกิโลเมตรเท่านั้น ในเดือนมิถุนายน 2554 ย่านเมืองเก่าแห่งนี้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเขตอนุรักษ์
กลุ่มสิ่งก่อสร้างเก่าแก่ที่มีความสําคัญระดับชาติด้วยกลุ่มบ้านโบราณที่เป็นสิ่งก่อสร้างแรกในจังหวัดไอจิ

อาซูเกะ

ฤดูใบไม้ผลิ

โรงแรมเฮียกกูเนนโซ

โอกามะอินาริ

นิจิเก็ตสึ-โมนากะ
ะ
โซฮนโปะ
ซูเก
คาวามูรายะ แม่น้าํ อา
คูระโนะนากะแกลอรี่
ร้านหนังสือและคาเฟ่มันริน
โอกาชิตสึกาซะฟู ไก
ถนนเก่าแก่ในอาซูเกะ

สะพาน
โอจิไอ

อาซูเกะ
ศาลเจ้า
โคริวคัง
อะ อาซูเกะ ศาลากลางโตโยต้า
เ
โม
ท
สาขาอาซู
เ
กะ
้ าํ โ
โครังเค
สะพานโทโมเอะ
มน่

แ

ศาลเจ้าอาซูเกะฮาจิมันกุ
อาซูเกะฮาจิมันกุ

สะพานอาซู
เกะโอฮาชิ

ลานจอดมิยามาจิ
สมาคมการท่องเที่ยว
อาซูเกะ

บ้านเก่าของตระกูลทากูจิ
ที่พักเก่าของตระกูลซูซูกิ

ปราสาทอาซูเกะ
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คูระโนะนากะแกลอรี่
ร้านหนังสือและคาเฟ่มันริน

ร้านหนังสือพร้อมคาเฟ่และแกลอรี่ในตัว!

โครังเค
อิจิโนตานิ

สะพานโครัน

อาซูเกะ-มูระ

ร้านอาหาร
ฮิโนกิ-ชายะ

ถนนเก่าแก่ในอาซูเกะ

ถนนเก่าแก่สายสําคัญทีเ่ หมาะแก่การ
ถ่ายภาพ!
ตลอดเวลา
นิชิมาจิ ชินมาจิ ฮม
มาจิ ทามาจิ และพื้ นที่อื่นๆ ในอาซูเกะ
-โช เมืองโตโยต้า
0565-62-1272
(การท่องเที่ยวอาซูเกะ เมืองโตโยต้า)

ภูเขามายูมิ

ลานจอดนิชิมาจิ 1
ลานจอดนิชิมาจิ 2

วัดโคจากูจิ

10:00-19:00
วันอังคาร
7-1 ชินมาจิ, อาซูเกะ-โช, เมืองโตโยต้า
0565-62-0356

04

คาจิฮาระ

ลานจอดคาวามิ

10:00-18:00
ไม่มีกําหนดวัน
หยุดแน่นอนในวันพุ ธและพฤหัสบดี
2 ชินมาจิ, อาซูเกะ-โช, เมืองโตโยต้า
0565-62-0010

ลานจอด
โอจิเบะ

แม
่นํา้
โท
โม
เอะ

สะพานคุนปุ

คุณใช้การขนส่งสาธารณะ
ของเมืองโตโยต้าใช่ไหม?

หุบเขาโครังเค

จุดท่องเที่ยว

05

ร้านอาหาร
ห้องน้ำ
ที่จอดรถ

michinavi toyota

http://michinavitoyota.jp/

พร้อมฟังก์ช่น
ั ค้นหาของกูเกิลแมพ!

จากภูมิภาคคันไซ: จากโตโยต้าเจซีทีบนทางด่วนโทเมหรือชินโทเม ให้เข้าสู่โต
โยต้า-คันปาจิไอซี บนทางด่วนโทไก- คันโจและมุ่งหน้าไปทางตะวันออกด้วย
ทางหลวงหมายเลข 153 ประมาณ ~19 นาที (13 กม.)
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นิจิเก็ตสึ-โมนากะ
โซฮนโปะ คาวามูรายะ

ร้านขนมญี่ปน
ุ่ แห่งนี้เปิดขายมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2459 แน่ะ!

8:30-19:00
วันอังคาร
22 ทามาจิ, อาซูเกะ-โช, เมืองโตโยต้า
0565-62-0014

หุบเขาโครังเค

้ รถบัสเมเท็ตสึจากสถานีโตโยต้าชิ
ขึน
สายเมเท็ตสึมิกาวะ ไปลงที่โครังเค
อีโมริ, อาซูเกะ-โช, เมืองโตโยต้า
0565-62-1272 (การท่องเที่ยวอาซูเกะ เมืองโตโยต้า)

9:00-16:30 (รอบสุดท้าย 16:00)
วันพฤหัสบดี (เปิดวันพฤหัสบดีในช่วง
โกลเด้นวีคและในเดือนพฤศจิกายน), 25
ธันวาคมถึง 5 มกราคม
39-2 ซูซาวะ, อาซูเกะ-โช, เมืองโตโยต้า
0565-62-0770

06

ศาลเจ้าอาซูเกะฮาจิมันกุ

แวะสักการะเทพแห่งเท้าเพื่ อให้ขาแข็งแรง!

ตลอดเวลา (สํานักงานประจําศาลเปิด
เวลา 10:00-15:00)
เปิดทุกวัน
12 มิยาโนอาโตะ, อาซูเกะ-โช, เมืองโตโยต้า
0565-62-0516

เทศกาลฤดูใบไม้ผลิอาซูเกะ
วันอาทิตย์ท่ส
ี องของเดือน
เมษายนและวันก่อนหน้า

ฤดูใบไม้รว
่ ง

เทศกาลอาซูเกะ

วันอาทิตย์ท่ส
ี องของเดือนตุลาคม
และวันก่อนหน้า

ฤดูใบไม้ผลิ

09

พิ พิ ธภัณฑ์ซันชู
อาซูเกะยาชิกิ

08

บ้านพั กตากอากาศของซันชู อาซูเกะ ยาชิกิ
ชาวไร่ผู้รํ่ารวย ได้กลายมาเป็นพิ พิธภัณฑ์
ประเพณีพื้นบ้านที่ยังมีชีวิต ผู้มาเยือน
สามารถชมการเผาถ่าน งานไม้ ทํากระดาษ
ทอผ้า ตีเหล็ก และอื่นๆ อีกมากมาย ด้วย
วิธีแบบโบราณ หรือจะลองทํากิจกรรม
ต่างๆ เหล่านี้ด้วยตัวเองก็ยังได้!

9:00-17:00 (รอบสุดท้าย 16:30)
วันพฤหัสบดี (หากวันพฤหัสบดี เป็นวันหยุดจะ
ปิดวันศุกร์แทน) และ 25 ธันวาคม - 2 มกราคม, วัน
พุ ธที่สามของเดือนธันวาคม (ไม่มีกําหนดวันหยุดและวันเปิดที่แน่นอน)
้ รถบัสเมเท็ตสึจากสถานีโตโยตาชิ สายเม
ขึน
เท็ตสึมิกาวะ ไปลงที่โครังเคและเดิน ~10 นาที
36 อีโมริ, อาซูเกะ-โช, เมืองโตโยต้า
0565-62-1188

ฤดูร้อน

ขับขานยามคํ่าคืนและ
เต้นบงโอโดริในอายาโดะ

ฤดูใบไม้รว
่ ง

ฤดูหนาว

เทศกาลเมเปิลโครังเค

ตุ๊กตาฮินะแห่งชูมะในเมืองอาซูเกะ

ปลายมีนาคมถึงต้นเมษายน

คืนวันที่ 10 สิงหาคมและ 15 สิงหาคม

วันที่ 1 ถึง 30 พฤศจิกายน

ร้านอาหารฮิโนกิ-ชายะ
(อาหารท้องถิ่นและอาหารเบาๆ)

้ อ
ร้านอาหารแห่งนีม
ี าหารอร่อยๆ ยัว
่ นํา้ ลาย
่ ําจากของป่าหลายอย่าง ทัง
ทีท
้ โกเฮ-โมจิ
ปลาอายุ โซบะ และอุด้ง

36 อีโมริ, อาซูเกะ-โช, เมืองโตโยต้า 9:00-17:00
(ปิดรับออเดอร์ 16:30)
วันพฤหัสบดี (วันศุกร์หากวัน
พฤหัสบดีเป็นวันหยุด) / วันหยุดปีใหม่ (25 ธันวาคม - 2
มกราคม) / วันพุ ธที่สามของเดือน
ธันวาคม เปิดทุกวันช่วงโกลเด้นวีค
[27 เมษายน - 5 พฤษภาคม] และใน
เดือนพฤศจิกายน)
0565-62-1188
12

ฤดูร้อน

ดินแดนแห่งคาตากูริเอเชียน
ฟอนลิลลี่

็ด
อาหารจานเด

ปราสาทแห่งนี้เห็นวิวได้ทั้งเมืองเลยล่ะ!

จะพาคุณเที่ยวเอง

ร้านอาหาร
ห้องน้ำ
ที่จอดรถ
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จุดชมใบไม้เปลี่ยนสียอดนิยมระดับประเทศ
ประมาณ พ.ศ. 2177 พระสงฆ์นามว่าซาเน
เป็นคนเริม
่ ปลูกต้นเมเปิล โดยชาวบ้านได้มา
สานต่องานของท่านในภายหลัง ภาพต้น
เมเปิลกว่า 4,000 ต้นเปลี่ยนเป็นสีแดง
พร้อมกันทุกต้นจึงเป็นภาพที่น่าตื่นตามาก

ปราสาทอาซูเกะ

รถบัสโตโยต้าโออิเด็น

พิ พิธภัณฑ์ซันชูอาซูเกะยาชิกิ
คาตากาโกะคาเฟ่

จากภูมิภาคคันโต: จากโตโยต้าเจซีทีบนทางด่วนฮิกาชิ-เมฮันหรืออิเซวันกัง
ให้เข้าสู่โตโยต้า-คันปาจิไอซีบนทางด่วนโทไก- คันโจและมุ่งหน้าไปทางตะวัน
ออกด้วยทางหลวงหมายเลข 153 ประมาณ ~14 นาที (10 กม.)
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เคซาไดระ

นิชิมาจิ

สะพาน
ไทเกตสึเกียว

เอะ
้าํ โทโม
แม่น

200 ม.

ะ
ซูเก
้ําอา
แม่น

โอกาชิตสึกาซะฟู ไก

่ ีหน้าตารูปทรงละม้ายคล้าย
ของหวานทีม
โคมลอยนี้เหมาะแก่การเป็นของฝากอย่างยิ่ง!

ลานจอดชูโอ

ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว
100 ม.

เคซาไดระ ตะวันตก

01

อิมาโอกะ

อิซูกาเมะ

ภูเขาอีโมริ

หุบเขา
โครังเค

0 ม.

ะจําฤดู
เทศกาลปร

ี มชม
เย่ย
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ร้านอาหารแห่งนี้มีชื่อเสียงในด้านเมนูชาบู
หมูปา่ หมี นกยูง และอื่นๆ อีกมากมาย ปรุงใน
สไตล์มิกาวะพร้อมซุปมิโซะแดง

อาซูเกะ-มูระ (บาร์บีคิว)

36 อีโมริ, อาซูเกะ-โช, เมืองโตโยต้า
11:00-15:00 (ในวันที่ 27 เมษายนถึง 30 กันยายน สามารถ
ใช้บริการลานย่างบาร์บีคิวได้ต้ง
ั แต่เวลา 16:00-20:00)
วันพฤหัสบดี (วันศุกร์หากวันพฤหัสบดีเป็นวันหยุด)
/ เปิดทุกวันช่วงโกลเด้นวีค
และ วันหยุดฤดูร้อน (20
กรกฎาคม - 31 สิงหาคม)
0565-62-1188
(ต้องจองล่วงหน้า)

22 อิจิโนตานิ, อาซูเกะ-โช, เมืองโตโยต้า
เปิด 10:30 ปิดรับออเดอร์ 15:00 (หลัง
15:00 ต้องจองเท่านั้น)
วันพฤหัสบดี (เปิดวันหยุด)
0565-62-0508

ต้นเดือนสิงหาคมถึง 15 สิงหาคม

กลางเดือนกุมภาพั นธ์ถึงกลางเดือนมีนาคม

ที่น่ม
ี ีให้บริการที่พักและลานย่างบาร์บีคิว
พร้อมด้วยอุปกรณ์ทุกอย่างที่จําเป็นต้อง
ใช้! (มีค่าบริการ)

โครังเคอิจิโนตานิ
(อาหารญี่ปุ่นและอาหารตามฤดูกาล)

เทศกาลฤดูร้อน
ในอาซูเกะ
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คาตากาโกะคาเฟ่ (ร้านคาเฟ่)

่ งด้วย
ร้านคาเฟ่แห่งนีเ้ สิรฟ
์ กาแฟทีช
เมล็ดกาแฟคั่วถ่านที่ทําขึ้นใน
พิ พิธภัณฑ์ซันชูอาซูเกะยาชิกิ
36 อีโมริ, อาซูเกะ-โช, เมืองโตโยต้า
9:00-17:00 (ปิดรับออเดอร์ 16:30)
วันพฤหัสบดี (วันศุกร์หากวันพฤหัสบดีเป็น วัน
หยุด) / วันหยุดปีใหม่ (25 ธันวาคม - 2 มกราคม)
/ วันพุ ธที่สามของเดือนธันวาคม (เปิดทุกวันช่วง
โกลเด้นวีค [27 เมษายน - 5 พฤษภาคม] และ
ในเดือนพฤศจิกายน)
0565-62-1188

อิซูกาเมะ (อาหารญี่ปุ่นและอาหารตามฤดูกาล)

ร้านอาหารที่เปิดมาอย่างยาวนานแห่งนี้มีจุดขายที่เมนูปลาไหล
กับปลาอายุและยังเสิร์ฟเมนูอาหารตามฤดูกาลอย่างหลากหลาย
แบบขายเฉพาะช่วงอีกด้วย
17 ทามาจิ, อาซูเกะ-โช, เมืองโตโยต้า
เปิด 11:00 ปิดรับออเดอร์ 19:30
วันพฤหัสบดี (เปิดวันหยุด)
0565-62-0018
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