
คู่มือการท่องเทีย่วโตโยต้า
ฉบับอาซูเกะ

คู่มือ
นําเท่ียวเมืองโตโยต้า

คู่มือการท่องเท่ียว

โตโยต้า
ฉบับ

โอบาระ

คู่มื
อนํา

เท่ียวเมืองโตโยต้า

โอบาระมีช่ือเสียงในดานโรงละครคาบูกิ

และใบไมรวงเลยนะ!

ดอกชิกิซากุระ และกระดาษวาชิ

ดอกชิกิซากุระบานท้ังในฤดูใบไมผลิ

สัมผัสบรรยากาศบนถนนเกาแก!
とよたび手帖 小原編 タイ語版とよたび手帖 足助編 タイ語版

หุบเขาโครังเคและยานเมืองอาซูเกะ

ท่ีเต็มไปดวยสีสันแหงฤดูกาล

มองแมน้ําใหเพลินและ

หน่ึงในจุดชมใบไมเปล่ียนสีท่ีดีท่ีสุดในญ่ีปุน



คามินิกิฮากูซัน

ชิโมนิกิโมโรยะ

เอตาโร บัมบะ

โอบาราโช-มาเอดะ

โอกาบายาชิชิโมดาจิ

อนุสาวรีย์ธรรมชาติไอจิ
มาเอบาระโนะชิกิซากุระ

วัดดารูมาเดระ

ศาลเจ้าฮากูซัน

ศาลเจ้าชินเม

ซาซายูริ
คามิโนฮานะ

แม่นํา้ทาชิโรกาวะ

แม่นํา้คิตากาวะ

แม่นํ้าอินูบูเซกาวะ

แม่น้ําอินู
บูเซกาวะ

แม่น้ําทาชิโรกาวะ

เซนมิชิกิซากุระโนะซาโตะ
ซากุระส่ีฤดู

วัดรูริโกซันยากูชิจิ

ร้านเต้าหู้ชิบาตะ

ศาลเจ้าชิราโตริ อนชะ

ศาลเจ้าโฮชิโนมิยะ

ศาลาประชาคมโอบาระโคริวคัง เมืองโตโยต้า
ศาลาเด็นโชคัง เมืองโตโยต้า

โอบาระ-อัน
โอบาระคามะ

พิพิธภัณฑ์กระดาษโอบาระ
วาชิโนะฟูรูซาโตะ

วัดเรอุุนจิ

สวนสาธารณะชิกิซากุระ

วัดไซอุนจิ

มิโดริโนะโคเอ็น

ร้านอาหารญ่ีปุ่นชิโตเซะ
วัดโชเกตซุย โอบาระอินาริ

ศาลเจ้าคาโมฮาระ
สวนสาธารณะโอบาระฟูเรไอ

ซากปราสาทอิจิบะ

วัดโคเอนจิ
ศาลเจ้าคูมาโนะ

โอบาระอินาริโนะชิกิซากุระ

0 ม. 200 ม. 400 ม.

คุณใช้การขนส่งสาธารณะ
ของเมืองโตโยต้าใช่ไหม?

รถบัสโตโยต้าโออิเด็น
จะพาคุณเท่ียวเอง

http://michinavitoyota.jp/

พร้อมฟงัก์ช่ันค้นหาของกูเกิลแมพ!

michinavi toyota

คู่มื
อนํ

าเท่ียวเมืองโตโยต้า

แผนท่ีเขต
โอบาระ

ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว
จุดท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
ห้องน้ำ
ที่จอดรถ
วัด
ศาลเจ้า

วิธีเดินทาง: น่ังรถบัสโตโยต้าโออิเด็น สายโอ
บาระ-โตโยต้า จากสถานีเมเท็ตสึไปลงที่คามิ
นิกิ (ประมาณ 1 ช่ัวโมง)
จากนาโกย่า: จากนากายามะไอซีบนถนนซานาเกะกรี
นหรือโตโยต้า-ฟูจิโอกะไอซีบนทางด่วนโทไก-คันโจ 
ให้มุ่งหน้าไปทางเมืองมิซูนามิ จังหวัดกิฟุ บนทางหลวง
หมายเลข 419 ประมาณ ~30 นาที (15 กม.)
จากมิซูนามิไอซีและทางด่วนชูโอ: จากแยกชิบาระ 
ให้เล้ียวไปทางอาเกจิบนทางหลวงหมายเลข 19 แล้วเลีย้ว
ขวาที่แยกโอกาวะและมุ่งหน้าไปทางเมืองโตโยต้าบน
ทางหลวงหมายเลข 419 ประมาณ ~30 นาที (10 กม.)

ทางเดินคาคิไกริ

เวลาเปิดวันท่ี/ช่วงเวลา วันปิด การเดินทางท่ีอยู่ โทรศัพท์

เซนมิชิกิซากุระโนะซาโตะ
ซากุระส่ีฤดู

พิพิธภัณฑ์กระดาษโอบาระ 
เมืองโตโยต้า วาชิโนะฟูรูซาโตะ

สวนสาธารณะโอบาระฟูเรไอ

ใบไม้เปล่ียนสีกับต้นชิกิซากุระ
กว่า 1,200 ต้นอวดสีตัดกัน
แบบไม่มีใครยอมใคร!

โอบาระมีวัฒนธรรมและธรรมชาติ
ท่ีอุดมสมบูรณ์ มีดอกไม้ให้เห็นตลอด
ทุกฤดู ไล่ต้ังแต่ดอกมิตสึมาตะโอเรียน
ทอลเปเปอร์บุชในฤดูใบไม้ผลิ ดอกซาซา
ยูริแบมบูลิลล่ีในช่วงต้นฤดูร้อน และ
ดอกซากุระบานตัดใบไม้แดง
ในฤดูใบไม้ร่วง

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

10:00-18:00  เวิร์คช็อปเร่ิมเวลา 10:00 และ 14:00 (ต้องจองล่วงหน้า) 
ไม่มีกําหนดวันหยุด       ข้ึนรถบัสโตโยต้าโออิเด็นจากสถานีโทโยตาชิ 

สายเมเท็ตสึมิกาวะ ไปลงท่ีวาชิโนะฟูรูซาโตะและเดิน ~4 นาที
164-5 นิกิชิตะ, เอตาโร-โช, เมืองโตโยต้า       0565-65-3200

9:00-17:00
วันจันทร์ (เปดิวันหยุด) และวันหยุดปใีหม่       ข้ึนรถบัสโตโยต้าโออิเด็นจาก

สถานีโตโยต้าชิ สายเมเท็ตสึมิกาวะ ไปลงท่ีเอตาโร
681-1 โอจิ, เอตาโร-โช, เมืองโตโยต้า (โอบาระโคริวคัง)       0565-65-3711

857-6 โอซากิ, โอบาระ-โช, เมืองโตโยต้า
11:00-22:00
วันอังคาร　　 
0565-65-2020

1087-1 ชิโรยามะ, คามินิกิ-โช, เมืองโตโยต้า
7:00-18:00
วันจันทร์　　
0565-65-3023

164-5 นิกิชิตะ, เอตาโร-โช, เมืองโตโยต้า
11:30-21:00
ต้องจองล่วงหน้าในวันจันทร์ - ศุกร์
ไม่มีกําหนดวันหยุด       0565-65-3209

พฤษภาคมและตุลาคม
วันท่ี 1 ถึง 30 พฤศจิกายน

โอบาระวาชิเปน็งานศิลปะจากกระดาษท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะ ซ่ึงสามารถทําได้
โดย "วาด" ภาพด้วยเส้นใยต้นไม้ย้อมสีไปในระหว่างท่ีทําให้เปน็แผ่นกระดาษ 
แวะมาลองทําสมุดปั๊ มตราประทับโกชูอินโจของตัวเองท่ีเวิร์คช็อปน้ีกันนะ!

จะม้วนเชือกเคลือบดินเหนียวให้เป็นวงกลมเองหรือจะพ่ึงแม่พิมพ์
ก็ไม่ว่ากัน มาทําแจกัน ถ้วยชายูโนมิ เคร่ืองประดับโต๊ะ หรืออะไร
ก็ได้แล้วแต่จินตนาการจะพาไป

เรียนรู้เร่ืองประวัติศาสตร์อันลึก
ซ้ึงและความมหัศจรรย์ของคาบู
กิได้ท่ีน่ี

การแสดงโอบาระคาบูกิจากยุคเอโดะเปน็การ
ถ่ายทอดศิลปะเก่าแก่ของโอบาระ เขตโอบาระมีต้นซากุระกว่า 10,000 ต้นท่ัวเขต จึงเปน็ท่ีนิยมในการชมดอกชิกิซากุระ โดย

ดอกชิกิซากุระจะบานปีละสองคร้ัง คร้ังแรกในฤดูใบไม้ผลิและบานอีกคร้ังในฤดูใบไม้ร่วง 
เทศกาลซากุระส่ีฤดูโอบาระชิกิซากุระจะจัดข้ึนในสถานท่ีหลายแห่งระหว่างช่วงท่ีดอกซากุระ
บานเต็มท่ีในเดือนพฤศจิกายน 
*ช่วงเวลาในการจัดอีเวนท์ข้ึนอยู่กับแต่ละท่ี

เมนูปลาไหลของร้านน้ีราดซอสสูตร
ลับท่ีใช้กันมาต้ังแต่ป ีพ.ศ. 2476 
เชียวนะ

ทานเมนูอาหารตามฤดูกาลในพ้ืนท่ีแสน
สงบในบ้านโบราณ... จะมีอะไรดีไปกว่าน้ี
อีก มาชิมรสชาติของฤดูกาลกันเถอะ

เต้าหู้นิการิรสธรรมชาติ ทําจากถ่ัว
เหลืองญ่ีปุน่ 100% ให้รสชาติเหมือนใน
วันวานท่ีแสนสุข

พิพิธภัณฑ์กระดาษโอบาระ 
เมืองโตโยต้า วาชิโนะฟูรูซาโตะ 
ศูนย์ศิลปะและงานประดิษฐ์ วาชิโคเกคัง

โอบาระคามะ

คาบูกิเด็นโชคัง 
เมืองโตโยต้า

โอบาระคาบูกิ เทศกาลซากุระส่ีฤดูโอบาระชิกิซากุระ
โอบาระชิกิซากุระมัทสึริ

ร้านอาหารญ่ีปุ่นชิโตเซะ 
(อาหารญ่ีปุ่น)

โอบาระ-อัน
(อาหารตามฤดูกาลและคาเฟ)่

ร้านเต้าหู้ชิบาตะ (ร้านเต้าหู้)

ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูใบไม้ร่วง ฤดูใบไม้ร่วง

02

03
04 05 06

01

21

เย่ียมชมและสรรค์สร้าง

อาหารจานเด็ด

เทศกาลประจําฤดู



足助小原 อาซูเกะโอบาระ

พบกับเราบน 
Instagram!

ค้นพบความมหัศจรรย์ ของโตโยต้า!
https://www.instagram.com/tourismtoyota/

แล้วรับสิทธิพิเศษต่างๆ ของสมาชิก

เพิ่มเราเป็นเพื่อนใน 
LINE ได้เลย!

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

เชื่อมต่อกับเราทาง 
Facebook!

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

อัดแน่นไปด้วย
ข้อมูลการท่องเที่ยว
เมืองโตโยต้า!
https://www.tourismtoyota.jp/th/

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

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

WEB

ดูรายละเอียดที่นี่: ที่พัก คู่มือแนะนำอาหาร ของฝาก

(ภาษาญี่ปุ่น) (ภาษาอังกฤษ)

Tourism TOYOTA

หุขเขาโครังเคอาซูเกะ
เป็นสถานท่ีท่ีชวนให้ระลึกถึงความหลัง

ด้วยบรรยากาศสบายๆ สไตล์ญ่ีปุ่นโบราณ

เดินเล่นบนถนนท่ีเงียบสงบในอาซูเกะ

ลองทํากิจกรรม
จากยุคโบราณด้วยตัวเอง

ห้ามพลาด ต่ืนแต่เช้าตรู่อย่างสดใสท่ีโครันเก

เดินถ่ายรูปให้รอบเทศกาลซากุระ
ส่ีฤดูโอบาระชิกิซากุระ

ทํากระดาษวาชิด้วยใบไม้ในฤดูใบไม้ร่วง
เพ่ือเป็นของท่ีระลึกถึงการเดินทางในคร้ังน้ี

หยุดพักท่ีโอบาระคามะ ถ้ายังพอมีเวลา 
ลองทําเคร่ืองป้ันดินเผาดูก็ได้นะ!

ร้านหนังสือพร้อมคาเฟแ่ละแกลอร่ีในตัว!

ไปดูใบไม้เปล่ียนสีท้ังทหุบเขาโครังเคและ       โอบาระชิกิซากุระสองจุดชมใบไม้เปล่ียนสีสุดฮิต 
ของจังหวัดไอจิ ได้ในทริปเดียว!

โอบาระเป็นหมู่บ้านศิลปะ ท่ีจะทําให้ทริปท่องเท่ียวคร้ังน้ี
ของคุณเต็มไปด้วยกล่ินอายศิลปะ ต้ังแต่ทิวทัศน์ใบไม้เปล่ียนสีแสนสวยท่ีชิกิซากุระ
และใต้ร่มใบไม้แดง ไปจนถึงเคร่ืองป้ันดินเผา กระดาษวาชิ และอ่ืนๆ อีกมากมาย

ห้องพักดูดีมีสไตล์พร้อมอาหารฝร่ังเศส

สวยข้ึน
กล้องจริงๆ! 
เท่ียวชม
ทิวทัศน์
ในฤดูใบไม้ร่วง
จนกว่าจะพอใจ

สวยข้ึน
กล้องจริงๆ! 
เท่ียวชม
ทิวทัศน์
ในฤดูใบไม้ร่วง
จนกว่าจะพอใจ

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

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

วิธีเดินทาง: น่ังรถบัสโตโยต้าโออิเด็น สายโอ
บาระ-โตโยต้าจากสถานีเมเท็ตสึไปลงท่ีคามินิกิ 
(ประมาณ 1 ช่ัวโมง)
จากนาโกยะ: จากนากายามะไอซีบนถนนซานาเกะกรี
นหรือโตโยต้า-ฟูจิโอกะไอซีบนทางด่วนโทไก-คันโจ ให้
มุ่งหน้าไปทางเมืองมิซูนามิ จังหวัดกิฟุ บนทางหลวง
หมายเลข 419 ประมาณ ~ 30 นาที (15 กม.)
จากมิซูนามิไอซีและทางด่วนชูโอ: จากแยกชิบาระให้
เล้ียวไปทางอาเกจิบนทางหลวงหมายเลข 19 แล้วเล้ียว
ขวาท่ีแยกโอกาวะและมุ่งหน้าไปทางเมืองโตโยต้าบน
ทางหลวงหมายเลข 419 ประมาณ ~30 นาที (10 กม.)

~5 นาที

~40 นาที

~10 นาที

~10 นาที

~5 นาที

~10 นาที

~3 นาที

ม้ือเท่ียง
ท่ีอิซูกาเมะ

วันท่ี 2
ชมใบไม้เปล่ียนสี!

วันท่ี 1

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

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

จากสถานีโจซุย สายเมเท็ตสึมิกาวะขึน้รถบัสโตโยต้าโออิเด็น
ท่ีว่ิงไปเฮียกกูเนนโซและน่ังไปจนสุดสาย    10 ฮิกาชิไกโตะ, 
อาซูเกะ-โช, เมืองโตโยต้า　　 0565-62-0100

ข้ึนรถบัสโตโยต้าโออิเด็นจากสถานีโตโยต้าชิ สายเมเท็ตสึมิกาวะ 
ไปลงท่ีฮิราฮาตากูจิและเดิน ~15 นาที       218 นากานิชิ, คูเรมาตะ-โช, 
เมืองโตโยต้า       090-1077-1940

ท่ีพักแห่งน้ีมีบ่อน้ําพุร้อนเรดอน
ธรรมชาติท่ีหาได้ยากย่ิง ให้คุณได้ผ่อน
คลายและสร้างความสดช่ืนถึงขีดสุด ทุกคน
สามารถใช้บ่อน้ําร้อนร่วมกันได้ 

เพียงขับรถมาจากย่านเมืองอาซูเกะ คุณ
ก็จะได้พบกับโรงแรมแห่งน้ีท่ีให้บริการ
ห้องพักดูดีมีสไตล์พร้อมอาหารฝร่ังเศส

บ้านเก่าแก่อายุกว่า 150 ปหีลังน้ี
เปิดรับผู้เย่ียมชมเพียงวันละกลุ่ม
เดียวเท่าน้ันและท่ีน่ียังเคยใช้เปน็
สถานท่ีถ่ายทําภาพยนตร์อีกด้วย

ท่ีพักท่ีมีกิจกรรมมากมาย เช่น 
การทําพิซซ่าและเก็บไข่ไก่จากเล้าไก่  

ฮิราฮาตะออนเซ็นจูรากูโซ โรงแรมเฮียกกูเนนโซ บ้านนินจาฟาร์มอินน์คกโก

ตัวอย่างโปรแกรมเท่ียวโครังเค     และชิกิซากุระแบบจัดเต็ม
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ค้างคืนในอาซูเกะค้างคืนในโอบาระ

8. ถนนเก่าแก่ในอาซูเกะ

7. พิพิธภัณฑ์
ซันชูอาซูเกะยาชิกิ

6. {เช้าตรู่ท่ี} หุบเขาโครังเค

4. หุบเขาโครังเค {ประดับไฟ}

1. ดอกชิกิซากุระแห่งโอบาระ 
{เซนมิชิกิซากุระโนะซาโตะ}

3. ศูนย์ศิลปะและงานประดิษฐ์

2. ม้ือเท่ียงท่ีโอบาระ-อัน

9. กาแฟสักแก้วท่ีร้านหนังสือมันริน

5. พักท่ีเฮียกกูเนนโซ



เคซาไดระ ตะวันตก

เคซาไดระ

อิมาโอกะ

คาจิฮาระ

นิชิมาจิ

โครังเค

อาซูเกะฮาจิมันกุ

ลานจอด
โอจิเบะวัดโคจากูจิ

สมาคมการท่องเท่ียว
อาซูเกะ

ลานจอดมิยามาจิ

ลานจอดคาวามิ

ลานจอดชูโอ

อาซูเกะ
โคริวคัง

ศาลากลางโตโยต้า
สาขาอาซูเกะ

ลานจอดนิชิมาจิ 1
ลานจอดนิชิมาจิ 2

ศาลเจ้า
อาซูเกะ

โอกามะอินาริ

ปราสาทอาซูเกะ

โครังเค
อิจิโนตานิ

อาซูเกะ-มูระ

ศาลเจ้าอาซูเกะฮาจิมันกุ

ร้านอาหาร
ฮิโนกิ-ชายะ

หุบเขา
โครังเค

พิพิธภัณฑ์ซันชูอาซูเกะยาชิกิ
คาตากาโกะคาเฟ่

อิซูกาเมะ

บ้านเก่าของตระกูลทากูจิ
โอกาชิตสึกาซะฟูไก

ถนนเก่าแก่ในอาซูเกะ
ท่ีพักเก่าของตระกูลซูซูกิ

นิจิเก็ตสึ-โมนากะ 
โซฮนโปะ 
คาวามูรายะ

คูระโนะนากะแกลอร่ี 
ร้านหนังสือและคาเฟมั่นริน

โรงแรมเฮียกกูเนนโซ

0 ม.    100 ม.    200 ม.

ภูเขามายูมิ

ภูเขาอีโมริ

แม่น้ําอาซู
เกะ

แม่น้ําอาซูเก
ะ

แม่
น้ําโ

ทโม
เอะ

แม่นํา้โทโมเอะ

แม่นํ้าโทโมเอะ

สะพาน
โอจิไอ

สะพานโทโมเอะ

สะพานอาซู
เกะโอฮาชิ

สะพาน
ไทเกตสึเกียว

สะพานคุนปุ

สะพานโครัน

คู่มื
อนํ

าเท่ียวเมืองโตโยต้า

แผนท่ีเขต
อาซูเกะ

คุณใช้การขนส่งสาธารณะ
ของเมืองโตโยต้าใช่ไหม?
รถบัสโตโยต้าโออิเด็น

จะพาคุณเท่ียวเอง

พร้อมฟงัก์ช่ันค้นหาของกูเกิลแมพ!

http://michinavitoyota.jp/
michinavi toyota

ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว
จุดท่องเที่ยว

ร้านอาหาร
ห้องน้ำ
ที่จอดรถ

ร้านอาหาร
ห้องน้ำ
ที่จอดรถ

บ้านเก่าแก่จากยุคเอโดะท่ีต้ังเรียงรายเปน็แนวผนังฉาบปนูพลาสเตอร์เพ่ือกันไฟ อยู่ห่างจากถนนในอาซูเกะ
เพียงประมาณสองกิโลเมตรเท่าน้ัน ในเดือนมิถุนายน 2554 ย่านเมืองเก่าแห่งน้ีได้รับแต่งต้ังให้เปน็เขตอนุรักษ์
กลุ่มส่ิงก่อสร้างเก่าแก่ท่ีมีความสําคัญระดับชาติด้วยกลุ่มบ้านโบราณท่ีเปน็ส่ิงก่อสร้างแรกในจังหวัดไอจิ 

เขตอนุรักษ์กลุ่มส่ิงก่อสร้างเก่าแก่ท่ีมีความสําคัญ ย่านเมืองอาซูเกะ

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

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

หุบเขาโครังเค

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

36 อีโมริ, อาซูเกะ-โช, เมืองโตโยต้า     9:00-17:00 
(ปดิรับออเดอร์ 16:30)       วันพฤหัสบดี (วันศุกร์หากวัน
พฤหัสบดีเป็นวันหยุด) / วันหยุดปใีหม่ (25 ธันวาคม - 2 
มกราคม) / วันพุธท่ีสามของเดือน 
ธันวาคม เปดิทุกวันช่วงโกลเด้นวีค 
[27 เมษายน - 5 พฤษภาคม] และใน
เดือนพฤศจิกายน)

0565-62-1188

36 อีโมริ, อาซูเกะ-โช, เมืองโตโยต้า
11:00-15:00 (ในวันท่ี 27 เมษายนถึง 30 กันยายน สามารถ

ใช้บริการลานย่างบาร์บีคิวได้ต้ังแต่เวลา 16:00-20:00)
วันพฤหัสบดี (วันศุกร์หากวันพฤหัสบดีเป็นวันหยุด) 

/ เปดิทุกวันช่วงโกลเด้นวีค
และ วันหยุดฤดูร้อน (20 
กรกฎาคม - 31 สิงหาคม)

0565-62-1188 
(ต้องจองล่วงหน้า)

36 อีโมริ, อาซูเกะ-โช, เมืองโตโยต้า
9:00-17:00 (ปดิรับออเดอร์ 16:30)
วันพฤหัสบดี (วันศุกร์หากวันพฤหัสบดีเป็น วัน

หยุด) / วันหยุดปีใหม่ (25 ธันวาคม - 2 มกราคม)
/ วันพุธท่ีสามของเดือนธันวาคม (เปดิทุกวันช่วง 
โกลเด้นวีค [27 เมษายน - 5 พฤษภาคม] และ
ในเดือนพฤศจิกายน)      0565-62-1188

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

10:00-18:00        ไม่มีกําหนดวัน
หยุดแน่นอนในวันพุธและพฤหัสบดี

2 ชินมาจิ, อาซูเกะ-โช, เมืองโตโยต้า
0565-62-0010

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

ตลอดเวลา      นิชิมาจิ ชินมาจิ ฮม
มาจิ ทามาจิ และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ในอาซูเกะ
-โช เมืองโตโยต้า

0565-62-1272 
(การท่องเท่ียวอาซูเกะ เมืองโตโยต้า)

9:00-16:30 (รอบสุดท้าย 16:00)
วันพฤหัสบดี (เปดิวันพฤหัสบดีในช่วง

โกลเด้นวีคและในเดือนพฤศจิกายน), 25 
ธันวาคมถึง 5 มกราคม

39-2 ซูซาวะ, อาซูเกะ-โช, เมืองโตโยต้า
0565-62-0770

ตลอดเวลา (สํานักงานประจําศาลเปิด
เวลา 10:00-15:00)       เปดิทุกวัน

12 มิยาโนอาโตะ, อาซูเกะ-โช, เมืองโตโยต้า
0565-62-0516

ข้ึนรถบัสเมเท็ตสึจากสถานีโตโยต้าชิ 
สายเมเท็ตสึมิกาวะ ไปลงท่ีโครังเค

อีโมริ, อาซูเกะ-โช, เมืองโตโยต้า
0565-62-1272 (การท่องเท่ียวอาซูเกะ เมืองโตโยต้า)

9:00-17:00 (รอบสุดท้าย 16:30)
วันพฤหัสบดี (หากวันพฤหัสบดี เป็นวันหยุดจะ 

ปิดวันศุกร์แทน) และ 25 ธันวาคม - 2 มกราคม, วัน
พุธท่ีสามของเดือนธันวาคม (ไม่มีกําหนดวันหยุดและวันเปดิท่ีแน่นอน)

ข้ึนรถบัสเมเท็ตสึจากสถานีโตโยตาชิ สายเม
เท็ตสึมิกาวะ ไปลงท่ีโครังเคและเดิน ~10 นาที

36 อีโมริ, อาซูเกะ-โช, เมืองโตโยต้า
0565-62-1188

วันอาทิตย์ท่ีสองของเดือน
     เมษายนและวันก่อนหน้า

วันอาทิตย์ท่ีสองของเดือนตุลาคม
และวันก่อนหน้า

ปลายมีนาคมถึงต้นเมษายน

วันท่ี 1 ถึง 30 พฤศจิกายน

คืนวันท่ี 10 สิงหาคมและ 15 สิงหาคม

กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนมีนาคม

ต้นเดือนสิงหาคมถึง 15 สิงหาคม

22 อิจิโนตานิ, อาซูเกะ-โช, เมืองโตโยต้า        เปดิ 10:30 ปดิรับออเดอร์ 15:00 (หลัง 
15:00 ต้องจองเท่าน้ัน)        วันพฤหัสบดี (เปดิวันหยุด)       0565-62-0508

ร้านอาหารแห่งน้ีมีช่ือเสียงในด้านเมนูชาบู
หมูปา่ หมี นกยูง และอ่ืนๆ อีกมากมาย ปรุงใน
สไตล์มิกาวะพร้อมซุปมิโซะแดง

ร้านอาหารท่ีเปดิมาอย่างยาวนานแห่งน้ีมีจุดขายท่ีเมนูปลาไหล
กับปลาอายุและยังเสิร์ฟเมนูอาหารตามฤดูกาลอย่างหลากหลาย 
แบบขายเฉพาะช่วงอีกด้วย

ร้านอาหารแห่งนีมี้อาหารอร่อยๆ ยัว่น้ําลาย
ท่ีทําจากของป่าหลายอย่าง ท้ังโกเฮ-โมจิ 
ปลาอายุ โซบะ และอุด้ง

ท่ีน่ีมีให้บริการท่ีพักและลานย่างบาร์บีคิว 
พร้อมด้วยอุปกรณ์ทุกอย่างท่ีจําเปน็ต้อง
ใช้! (มีค่าบริการ)

ร้านคาเฟแ่ห่งนีเ้สิร์ฟกาแฟทีช่งด้วย
เมล็ดกาแฟค่ัวถ่านท่ีทําข้ึนใน
พิพิธภัณฑ์ซันชูอาซูเกะยาชิกิ

ของหวานท่ีมีหน้าตารูปทรงละม้ายคล้าย
โคมลอยน้ีเหมาะแก่การเปน็ของฝากอย่างย่ิง!

ร้านหนังสือพร้อมคาเฟแ่ละแกลอร่ีในตัว!

ร้านขนมญ่ีปุน่แห่งน้ีเปิดขายมา
ต้ังแต่ป ีพ.ศ. 2459 แน่ะ!

ถนนเก่าแก่สายสําคัญท่ีเหมาะแก่การ
ถ่ายภาพ!

ปราสาทแห่งน้ีเห็นวิวได้ท้ังเมืองเลยล่ะ!

แวะสักการะเทพแห่งเท้าเพ่ือให้ขาแข็งแรง!

จุดชมใบไม้เปล่ียนสียอดนิยมระดับประเทศ
ประมาณ พ.ศ. 2177 พระสงฆ์นามว่าซาเน
เป็นคนเร่ิมปลูกต้นเมเปิล โดยชาวบ้านได้มา
สานต่องานของท่านในภายหลัง ภาพต้น
เมเปิลกว่า 4,000 ต้นเปล่ียนเป็นสีแดง
พร้อมกันทุกต้นจึงเปน็ภาพท่ีน่าต่ืนตามาก

บ้านพักตากอากาศของซันชู อาซูเกะ ยาชิกิ
ชาวไร่ผู้ร่ํารวย ได้กลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์
ประเพณีพ้ืนบ้านท่ียังมีชีวิต ผู้มาเยือน
สามารถชมการเผาถ่าน งานไม้ ทํากระดาษ 
ทอผ้า ตีเหล็ก และอ่ืนๆ อีกมากมาย ด้วย
วิธีแบบโบราณ หรือจะลองทํากิจกรรม
ต่างๆ เหล่าน้ีด้วยตัวเองก็ยังได้!

โครังเคอิจิโนตานิ
(อาหารญ่ีปุ่นและอาหารตามฤดูกาล)

อิซูกาเมะ (อาหารญ่ีปุ่นและอาหารตามฤดูกาล)

ร้านอาหารฮิโนกิ-ชายะ 
(อาหารท้องถ่ินและอาหารเบาๆ)

อาซูเกะ-มูระ (บาร์บีคิว) คาตากาโกะคาเฟ ่(ร้านคาเฟ)่

โอกาชิตสึกาซะฟูไก

คูระโนะนากะแกลอร่ี
ร้านหนังสือและคาเฟมั่นริน

นิจิเก็ตสึ-โมนากะ 
โซฮนโปะ คาวามูรายะ

ถนนเก่าแก่ในอาซูเกะ 

ปราสาทอาซูเกะ

ศาลเจ้าอาซูเกะฮาจิมันกุ

หุบเขาโครังเค

   พิพิธภัณฑ์ซันชู
อาซูเกะยาชิกิ

เทศกาลฤดูใบไม้ผลิอาซูเกะ

เทศกาลอาซูเกะ

ดินแดนแห่งคาตากูริเอเชียน
ฟอนลิลล่ี

เทศกาลเมเปลิโครังเค

ขับขานยามค่ําคืนและ
เต้นบงโอโดริในอายาโดะ

ตุ๊กตาฮินะแห่งชูมะในเมืองอาซูเกะ

เทศกาลฤดูร้อน
ในอาซูเกะ

ฤดูใบไม้ผลิ

ฤดูใบไม้ร่วง

ฤดูใบไม้ผลิ

ฤดูใบไม้ร่วง

ฤดูร้อน

ฤดูหนาว

ฤดูร้อน

12
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10 11
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02
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07

08
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