คู่มือท่องเที่ยว

เมืองโตโยต้า
คู่มือพาเที่ยวสถานที่มหัศจรรย์แห่งเมืองโตโยต้า
โดยชาวเมืองโตโยต้า ผู้อาศัยและรักในเมืองนี้!

ภาษาไทย

สีไหนสื่อถึงอารมณ์ของคุณ พบกับทุกๆ
สีสันแห่งธรรมชาติในเมืองโตโยต้า

สัมผัสอากาศเย็นของฤดูใบไม้ร่วงอันตระการตาที่จะเปลี่ยนภูเขาทั้งลูกเป็นสีแดงเพลิง

อาสุเกะ: หุบเขาโครันเค
หนึ่งในสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับการชมใบไม้เปลี่ยนสีในประเทศ
ญีปุ่น จะมีการเปิดไฟประดับในช่วงกลางคืนให้ภูเขาฉาบด้วยแสง
สีทองอร่าม เกิดเป็นภาพสวยงามราวกับร่ายมนตร์

ย่านชนบทจะสวยงามราวกับเทพนิยายเมื่อถึงอากาศดอกซากุระบานและใบไม้เปลี่ยนสี ที่ต่างพากันอวดสีสัน

โอบาระ: เซ็นมิชิกิซากุระโนะซาโตะ
ชิกิซากุระบานสะพรั่งพร้อมกัน ดอกชิกิซากุระจะบานในฤดูใบไม้ผลิและ
ฤดูใบไม้ร่วง โดยในฤดูใบไม้ร่วงจะบานเต็มที่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน

พบความสดใสแห่งฤดูใบไม้ผลิ
ฟังเสียงนกร้องและผีเสื้อร่ายรำราวกับอยู่ในเทพนิยาย...

ในช่วงเวลาเช่นนี้ อย่ามัวแต่เก็บตัวอยู่ในบ้าน
เชิญออกมาสัมผัสเสียงแห่งธรรมชาติ

ในฤดูร้อนแมกไม้สีเขียวชอุ่มจะสะท้อนกับแสงแดด
และน้ำใสในแม่น้ำจะไหลอย่างเยือกเย็น...

ชิโมยามะ: ทะเลสาบมิคาวะ
นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นบอลลูน พายเรือคายัก
ล่องเรือ และทำกิจกรรมที่หลากหลายได้รอบๆ
ทะเลสาบ

มัตสึไดระ: หุบเขาโอทากิ

อาซาฮิ: ดอกท้อช่อระย้าแห่งคามินากะ

อินาบุ: ป่าเม็นโนะคิ

ว่ากันว่าหุบเขาโอทากิเป็นหุบเขาที่
สวยงามที่สุดในประเทศญี่ปุ่น

ดอกท้อช่อระย้าจะเพิ่มความสดใสให้กับทิวทัศน์แห่งนี้
โดยจะบานเต็มที่ในช่วงต้นเดือนเมษายน

ป่าต้นบีชญี่ปุ่นที่มีอายุมากกว่า 300 ปี ในฤดูหนาว
ความงดงามตามธรรมชาติของป่าแห่งนี้จะทำให้คุณตื่นตะลึง

เมื่อมาเยือนโตโยต้า คุณจะได้สัมผัส
กับความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติอัน
แปลกตาและฤดูกาลทั้งสี่ของญี่ปุ่น
อย่างแท้จริง

หน้า07 อนาคตที่โตโยต้า

หน้า22

สัมผัสโลกแห่ง

ทดลองขับขี่เทคโนโลยี
แห่งอนาคตซึ่งคุณจะ
พบได้ที่โตโยต้าเท่านั้น

เมืองแห่งยานยนต์

ท่องเที่ยวและเก็บภาพ
เมืองโตโยต้า

ลองสิ่งที่คุณไม่
เคยท�ำมาก่อนกับ
กิจกรรมกลางแจ้งที่
ยอดเยี่ยม!

ตื่นตาตื่นใจไปกับ
เทศกาลต่างๆ!
มีกิจกรรมสนุกๆ
มากมายที่โตโยต้า!

หน้า17

เทศกาลประจ�ำฤดู

หน้า09 กิจกรรมกลางแจ้ง

โตโยต้าที่แสนยอดเยี่ ยมของฉัน

หน้า11

โบรชัวร์น้จ
ี ะให้ข้อมูลที่ดีท่ส
ี ุดเกี่ยวกับการ

สวมวิญญาณ
นักส�ำรวจแล้ว
ท่องเที่ยวในสถานที่ทาง
ประวัติศาสตร์!

โดยคนท้องถิ่น เราหวังว่าจะเพิ่ มความสนุก
โตโยต้ามีส่ง
ิ ใหม่ๆ ให้คุณได้ค้นพบในทุกครั้ง
แน่นอน เลือกท่องเที่ยวตามสถานที่ที่คุณ

ปลดปล่อยความคิด
สร้างสรรค์ไปกับงาน
ฝีมือ!

หน้า14

เรามีกิจกรรมเกี่ยว
กับงานฝีมือและ
กิจกรรมกลางแจ้งที่
เด็กๆ จะต้องชอบ

ชมศิลปะสาธารณะ

โชว์ฝีมือกันสักหน่อย!
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เพี ยงแค่มาเยือนสถาน
ที่ทางศิลปะเหล่านี้
คุณก็จะได้รับความ
เพลิดเพลินใจ แล้วคุณ
จะต้องตกหลุมรัก!

พาเด็กๆ
มาเที่ยวกัน!

สาเก มิโสะ และชาเขียว!
ตามรอยนักชิมตัวจริง

และตื่นเต้นในการเดินทางให้กับคุณ
ที่มาเยือน ซึ่งคุณจะอยากกลับมาอีกอย่าง
สนใจในทริปที่แสนมหัศจรรย์ของคุณ

เที่ยวชมสถานที่ที่ยอด
เยี่ยมต่างๆ ทั่วโตโยต้า!
เลือกแผนการเดินทาง
แล้วก็ลุยเลย

ปิดทริปด้วยการผ่อน
คลายในโรงแรมที่มี
บ่อน�้ำพุ ร้อน!

หน้า25

หน้า15

อาหารขึ้นชื่อในโตโยต้า

ท่องเที่ยวโตโยต้า ซึ่งเป็นข้อมูลที่แนะน�ำ

พั กค้างคืนที่บ่อน�้ำพุ ร้อน
ในโตโยต้า

หน้า13

หน้า23

ความยอดเยี่ยม ของโตโยต้า
จากใจคน ท้องถิ่น

ประวัติศาสตร์และประเพณี:
ท่องเที่ยวในสถานที่ส�ำคัญ
ทางประวัติศาสตร์
สองแห่งในโตโยต้า

เก็บภาพช่วงเวลาที่
สร้างแรงบันดาลใจให้
กับคุณ!

หน้า27

ตัวอย่างเส้นทาง
ท่องเที่ยว 4 เส้นทางที่
คุณจะต้องหลงรัก

หน้า29

แผนที่เมือง
โตโยต้า
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สัมผัสโลกแห่งอนาคตที่เมือง

เมืองโตโยต้
า
เมืองแห่งยานยนต์

โตโยต้าเต็มไปด้วยเซอร์ไพรส์
และสิ่งต่างๆ ให้ค้นพบ!
ไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนก็จะพบกับ
เทคโนโลยีอันล�้ำสมัย!

โตโยต้า เมืองแห่งยานยนต์ โตโยต้ามีชื่อเสียงในด้าน

ชมภายในตัวรถรุ่น MIRAI
ซึ่งเป็นรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยเซลล์
เชื้อเพลิง และได้ชื่อว่าเป็นอีโคคาร์
อย่างแท้จริง โดยคุณจะได้สัมผัสกับ
แรงบันดาลใจของโตโยต้า มอเตอร์ ซึ่ง
เป็นผู้บุกเบิกนวัตกรรม!

ที่นี่เป็นที่ต้ง
ั ของอดีตบ้านพั ก
ของคิอิจิโร่ โทโยดะ ซึ่งได้รับการ
ปรับปรุงใหม่ รูปแบบบ้านสไตล์
ตะวันตกของบ้านหลังนี้ถือว่า
ทันสมัยมากในยุคนั้น

่ วโตโยต้าและ
อุตสาหกรรมยานยนต์ที่ดีที่สุดในโลก มาเทีย
สัมผัสกับเทคโนโลยีที่ล�ำ้ สมัยกว่าเมืองอื่นๆ ในประเทศ
ญี่ปุ่น รถบัสที่ขับเคลื่อนด้วยเซลล์เชื้อเพลิงที่วิง
่ ตามท้อง
ถนนและยังมีบริการรถเช่า (sharing service) โดยมี

โรงงานแบบเสมือนจริงจะแสดง
กระบวนการผลิตรถยนต์ใน
รูปแบบอันตื่นตา! คุณจะรู้สึก
ราวกับอยู่ภายในโรงงานจริงๆ!

รถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กให้เช่าอีกด้วย ลองมาชมสุดยอด
เทคโนโลยีแห่งอนาคตกัน

โตโยต้า

เที่ยวแบบเจาะลึกกับคนท้องถิน
่
ไกด์น�ำเที่ยวพิ พิ ธภัณฑ์
โตโยต้าไคคัง
เรามีบริการพาเที่ยวพิ พิธภัณฑ์โตโย
ต้าไคคัง ไกด์ที่เปี่ ยมด้วยรอยยิ้มของ
เราจะพาคุณเที่ยวชมโดยรอบ

ิ
ต
ั
ว
ประ

่
เมืองโตโยต้าในทุกวันนี้เคยเป็นเมืองเล็กๆ ชือ
ว่าโคโรโมะ
เมืองแห่งนี้มีความรุ่งเรืองทาง
เศรษฐกิจในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถึงต้น
ศตวรรษที่ 20 โดยอุตสาหกรรมหลักของที่นี่
คือการเลี้ยงไหม แต่ในช่วงทศวรรษที่ 1930 ที่
ทั่วโลกต่างเผชิญกับเศรษฐกิจตกต�่ำ จึงท�ำให้
การเลี้ยงไหมพลอยได้รับผลกระทบไปด้วย ใน
เวลานั้น เป็นช่วงเดียวกับที่บริษัท โตโยต้า
มอเตอร์ จ�ำกัด ได้ก่อตั้งโรงงานรถยนต์ขึ้นที่
โคโรโมะ ซึ่งท�ำให้เกิดการจ้างงานจ�ำนวนมาก
โดยมีการตั้งโรงงานขึ้นที่โคโรโมะถึง
7 แห่งและโรงงานผลิตชิน
้ ส่วน
อื่นๆ อีกในพื้ นที่โดยรอบ ซึ่ง
เมื่อโคโรโมะได้พัฒนาขึ้นมาจาก
อุตสาหกรรมยานยนต์ จึงได้
เปลี่ยนชื่อเมืองมาเป็นเมือง
โตโยต้าในปี 1959

โตโยต้า

พิ พิธภัณฑ์โตโยต้าไคคัง

หออนุสรณ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1974 เพื่ อ
เฉลิมฉลองให้กับการผลิตรถยนต์ครบคันที่ 10
ล้านของบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ภายในมีการ
จัดแสดงรถยนต์หายากหลายคัน ซึ่งรวมถึง
Toyota Model AA sedan และ Toyopet
Crown Model RS ซึ่งเป็นรถยนต์รุ่นแรกที่
ผลิตขึ้นในประเทศญี่ปุ่นทัง
้ คัน

พิ พิ ธภั ณ ฑ์ โ ตโยต้ า ไคคั ง จะจั ด แสดงเทคโนโลยี
ของโตโยต้า มอเตอร์ และวิธีการผลิต คุณจะ
ได้ เ รี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ล่ า สุ ด และรถยนต์
ในอนาคตที่ออกแบบโดยโตโยต้า มอเตอร์ ซึ่ง
รวมถึ ง รถยนต์ ไ ฮบริ ด ที่ ล�้ ำ สมั ย และรถยนต์ ที่ ขั บ
เคลื่อนด้วยเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน

9:30-17:00 น.
วันจันทร์ (หากวันจันทร์ตรง
กับหยุดนักขัตฤกษ์ จะปิดท�ำการในวันอังคาร) ช่วงวัน
หยุดปีใหม่
จากสถานีโตโยต้าชิของรถไฟเมเท็ตสึ
สายมิคาวะ นั่งรถบัสเมเท็ตสึไปยังคุรากะอิเคะ โคเอ็น
มาเอะ แล้วเดินต่อประมาณ 3 นาที
250 มินามิ อิ
เคดะโจ เมืองโตโยต้า ☎ 0565-88-8811 MAP C-4

9:30-17:00 น.
วันอาทิตย์, ช่วงวันหยุดปีใหม่,
โกลเด้นวีก, วันหยุดฤดูร้อน
จากสถานีโตโยต้าชิ
ของรถไฟเมเท็ตสึ สายมิคาวะ นั่งรถบัสเมเท็ตสึไปยังโตโย
ต้าฮงฉะมาเอะ แล้วเดินต่อประมาณ 5 นาที
1 โตโยต้า
โจ เมืองโตโยต้า ☎ 0565-29-3355 (ติดต่อสอบถาม
เกี่ยวกับการเข้าชม: 0565-29-3345) MAP B-4

1/9/1933

เมืองโตโยต้ากลาย
มาเป็นเมืองแห่ง
รถยนต์ได้อย่างไร
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หออนุสรณ์โตโยต้าคุรา
กะอิเคะ

1936

1937

1938

1955

1975

1997

2005

2008

2014

ก้าวสูอ
่ นาคต

ก่อตั้งแผนกยานยนต์ของ

เปิดตัวรถยนต์

ก่อตั้ง Toyota Motor

โรงงานโคโรโมะ (ปัจจุบันคือ

เปิดตัวรถยนต์ Toyopet

โตโยต้า มอเตอร์เริม
่ ด�ำเนิน

เปิดตัวรถยนต์ระบบ

ตัวแทนจ�ำหน่าย Lexus เปิด

จ�ำหน่ายรถยนต์ Prius

เปิดตัวรถยนต์ระบบเซลล์

เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะมาถึงใน

Toyoda Automatic Loom

Toyoda Model AA

Co., Ltd.

โรงงานฮงฉะ) เริ่มด�ำเนินงาน

Crown

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ไฮบริด Prius

ด�ำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่น

คันที่หนึ่งล้าน

เชื้อเพลิง MIRAI

อนาคต...

Works, Ltd.

Sedan

โตโยต้า

โตโยต้าอีโคฟู ลทาวน์

อี โ คฟู ลทาวน์ เ ป็ น อาคารส� ำ หรั บ การเรี ย นรู้ เ ชิ ง
ปฏิ บั ติ ท่ี คุ ณ จะได้ พ บกั บ เทคโนโลยี ล้� ำ สมั ย ซึ่ ง
พั ฒนาโดยบริษัทและมหาวิทยาลัยต่างๆ คุณจะ
ได้พบกับหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ซึ่งสามารถวิดพื้ น
และซิตอัพได้ราวกับเป็นมนุษย์ ได้ลอง Winglet
ซึ่งเป็นหุ่นยนต์พาหนะส่วนบุคคล และทดลองขับ
รถยนต์ขนาดเล็กพิ เศษ
9:00-17:00 น.
วันจันทร์ (เปิดท�ำการหากตรงกับวันหยุด
นักขัตฤกษ์) 28 ธันวาคม-4 มกราคม
เดินประมาณ 10 นาทีจาก
สถานีโตโยต้าชิของรถไฟเมเท็ตสึ สายมิคาวะ
3-11 โมโตชิโระ
โจ เมืองโตโยต้า ☎ 0565-77-5669 MAP G-4

Winglet จะเคลื่อนที่เมื่อ
คุณถ่ายน�้ำหนักลง มีเพี ยง
ไม่กี่ที่ในประเทศญี่ปุ่นที่
เปิดให้ทดลองขับ ซึ่งคุณ
สามารถมาลองได้ที่นี่!

ต่อด้วยการเที่ยวชมโรงงานซึ่งอัดแน่นไปด้วยความตื่นเต้น!
โตโยต้า

ทัวร์ชมโรงงานโตโยต้า มอเตอร์

โตโยต้า

โรงงานคิวพี คอร์ปอเรชั่น โคโรโมะ

เยี่ ย มชมโรงงานประกอบชิ้ น ส่ ว นโมโตมาจิ
ทาคาโอกะ หรือสึสึมิท่ต
ี ั้งอยู่ในเมืองโตโยต้า
ที่โรงงานเหล่านี้
คุณจะได้เห็นเครื่องยนต์
และยางรถยนต์ ท่ี ป ระกอบกั บ โครงรถที่ ท� ำ
สีแล้ว ชมการตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้ม
งวดในขั้นตอนสุดท้าย และการขนส่งสินค้า
ที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

เ ข้ า ช ม ก า ร ผ ลิ ต ม า ย อ ง เ น ส แ ล ะ น�้ ำ
สลัดอย่างใกล้ชิด ไฮไลต์ของการชม
โรงงานแห่งนี้คือเครื่องตีไข่ ที่สามารถ
ตีไข่ได้ 600 ฟองต่อนาที พร้อมทั้ง
การแยกไข่ขาว ไข่แดง และเปลือก
ออกจากกัน ความเร็วและความแม่นย�ำ
ของเครื่องจะท�ำให้คุณตะลึง ผู้เข้าชม
จะได้รับถุงมายองเนสและน�้ำสลัดเป็น
ที่ระลึกติดไม้ติดมือกลับไปอีกด้วย!

ลงทะเบียนออนไลน์เพื่ อเข้าชม
วันเสาร์, วันอาทิตย์, ช่วงวันหยุดปีใหม่,
โกลเด้นวีก, วันหยุดฤดูร้อน ￥ ไม่มีค่าใช้จ่าย
☎ 0565-29-3355
นักท่องเที่ยวไม่สามารถเลือกได้ว่าจะชมโรงงานใด
มีให้บริการเป็นภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ

ลงทะเบียนออนไลน์หรือทางโทรศัพท์เพื่ อเข้าชม
ทัวร์เยี่ยมชมโรงงานเริ่มเวลา 10:00 น.
และ 13:30 น.
วันเสาร์, วันอาทิตย์ และวัน
อื่นๆ ที่โรงงานปิดท�ำการน ￥ ไม่มีค่าใช้จ่าย
2-1 นิจินันโจ เมืองโตโยต้า
☎ 0565-34-0221 MAP G-4

วันที/่ ช่วงเวลา

เวลาเปิดทำการ

วันปิดทำการ

การเดินทาง

ทีอ
่ ยู่

ค่าธรรมเนียม

หมายเลขโทรศัพท์

อีเมล
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มีการตกปลาเทราต์
บาร์บีคิว
และเห็ดชิตาเกะแบบไม่อั้น

ชิโมยามะ

พาลูกๆ ของคุณไปทริปตกปลาดูสิ!

ศูนย์การท่องเที่ยวโน
ฮาระกาวะ

ตลอดเส้ น ทางใน
หุบเขาแม่น้�ำโนฮาระ
มีจุดตกปลาถึง 38
จุ ด ที่ อ ยู่ ท่ า มกลาง
ธรรมชาติ
เลือก
จุ ด ที่ มี ก ว้ า ง แ ล ะ
ลึ ก ที่ คุ ณ ชอบแล้ ว
ต ก ป ล า เ ร น โ บ ว์
เทราต์มาท�ำบาร์บีคิว!

ปลดปล่อยความเป็นคุณในกิจกรรมเอาต์ดอร์

ฤดูปลาเทราต์: วันอาทิตย์ที่สองของเดือนเมษายน-27
ธันวาคม
8:30-17:00 น.
เปิดให้บริการทุกวันใน
ฤดูปลาเทราต์ (อาจปิดชั่วคราวในบางวัน)
~35
นาทีจากโตโยต้า-มัตสึไดระ I.C. ของทางด่วนโทไคคัน
โจ
14-1 อิชิบาชิ โนฮาระโจ เมืองโตโยต้า ☎ 056590-3414 (เฉพาะช่วงกลางวัน) MAP E-4

กิจกรรมเอาต์ดอร์

โตโยต้าเป็นเมืองที่ล้อมรอบด้วยป่าและต้นไม้ ซึ่งจะให้คุณได้สัมผัสกับ

ธรรมชาติอันยิ่งใหญ่! ไม่ว่าจะเป็นการตกปลา กางเต็นท์พักแรม บาร์บีคิว

โตโยต้า

การวิ่งในเส้นทางวิบาก SUP (บอร์ดยืนพาย) อย่ามัวแต่ยืนเฉย

ภูเขา แม่น�ำ้ และรถยนต์
- สนุกสนานไปกับกิจ
กรรมเอาต์ดอร์อันตื่นเต้น
ที่ไม่เหมือนใครของ
โตโยต้า!

ออกมาพบคุณคนใหม่กันเถอะ

โตโยต้า

ORBIT

ทั้งสนุกและ
ปลอดภัยกับ
เด็กๆ!

เที่ยวแบบเจาะลึกกับคนท้องถิ่น

ORBIT มีการจัดสอนบอร์ดยืนพาย
ส�ำหรับผู้เล่นระดับเริ่มต้นที่แม่น�้ำยาฮากิ
ในสวนซุยเก็น เมืองโตโยต้า ซึ่งไม่ว่าคุณ
จะอยู่ในระดับไหน ครูฝึกจะสอนวิธีการเดิน
บนน�้ำจากสวนซุยเก็นไปยังสะพานคิวโจ

เจ้าของร้าน ORBIT
คู่รักคู่นี้เริ่มเล่นเซิร์ฟตั้งแต่
สมัยเรียน และตอนนี้ได้
เปิดร้านเซิร์ฟในเมืองโตโย
ต้า เมื่อทั้งคู่ว่างเว้นจากการ
ดูแลร้าน ก็จะมาเล่นบอร์ด
ยืนพายที่แม่น้ำ� ยาฮากิแห่งนี้

ข้อมูลร้านค้า

12:00-20:30 น. (เปิดเวลา 13:00 น. ในวันเสาร์
และวันอาทิตย์)
วันอังคาร
เดินประมาณ 3
นาทีจากสถานีโตโยต้าชิของรถไฟเมเท็ตสึ สายมิคาวะ
อาคารซาคาฮิระ 103, 6-3-4 นิชิมาจิ เมืองโตโยต้า
☎ 0565-32-0575 MAP G-4

เดินป่า ส�ำรวจถ�้ำ และกิจกรรมสนุกๆ อีกมากมาย!
มัตสึไดระ

หุบเขาโอทากิ

ชุ่มฉ�่ำที่หุบเขา
โอทากิ!

ทั้งแม่น้ำ� ใสๆ ทีไ่ หลผ่านระหว่างหินขนาดใหญ่ยักษ์ และทิวทัศน์ทม่ี ีสีสัน
สวยงามซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลนั้นเป็นสิ่งที่ท�ำให้หุบเขาโอทากิได้ช่ือ
ว่าเป็นหุบเขาที่สวยงามที่สุดในพื้ นที่ตอนกลางของญี่ปุ่น ที่นี่เป็นสถานที่อัน
ยอดเยี่ยมส�ำหรับการเดินเขา ปิ้ งบาร์บีคิว และกิจกรรมน่าสนุกอีกนับไม่ถ้วน
ตลอดทั้งปี
เปิดทุกวัน โซนบาร์บีคิว (ต้องจองล่วงหน้า) เปิด
เฉพาะวันเสาร์, วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่วันที่ 1
เมษายน-30 พฤศจิกายน และในช่วงวันหยุดฤดูร้อน
~10 นาทีจาก
โตโยต้า-มัตสึไดระ I.C. ของทางด่วนโทไค-คันโจ
โอทากิโจ เมืองโตโย
ต้า ☎ 0565-77-8089 (สมาคมการท่องเที่ยวมัตสึไดระ) MAP C-4

สถานที่ท่องเที่ยวแบบเอาต์ดอร์แห่งใหม่ท่ีรวมการ
ปีนป่ายผ่านน�้ำตกและการส�ำรวจถ�้ำเข้าด้วยกัน อยู่
ท่ามกลางความมืด คลานผ่านม่านน�้ำตก และเดิน
ทางเข้าสู่การผจญภัยที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้น!
พฤษภาคม-ตุลาคม (ต้องจองล่วงหน้า)
เปิดท�ำการทุกวัน
☎ 0581-58-2400 (ผู้จัดทริป) MAP C-4
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ชิโมยามะ

10:00-17:00 น. (ปิดรับออเดอร์อาหาร: 11:0015:00 น.)
วันจันทร์ (วันอังคาร หากวันจันทร์ตรง
กับวันหยุดนักขัตฤกษ์) ในช่วงฤดูหนาว (ธันวาคมมีนาคม) วันจันทร์และวันอังคาร
~45 นาทีจากชิดา
เระ I.C. ของซานาเกะกรีนโร้ด
17-1 ชิซุทากิ ทัตสึฮา
ระโจ เมืองโตโยต้า ☎ 0565-68-3197 MAP F-2

เกสต์เฮาส์
โคชิคาเคะซันโซ

สนุก!
ตื่นเต้น! เร้าใจ!
จนคุณจะต้องติดใจ!

ชิโมยามะ

เส้นทางวิบากอาซากิริ 26ism

ทดสอบทักษะการปั่นจักรยานบนเส้นทางวิบากบนภูเขาที่
มิคาวะโคเก็น แคมป์ วิลเลจ สัมผัสความตื่นเต้นในการปั่น
จักรยานไปตามเส้นทางที่สูงชัน! มีเส้นทางส�ำหรับนักปั่น
ระดับเริ่มต้นและระดับกลางด้วย
1 มีนาคม-15 ธันวาคม
9:00-16:15 น. (เปิดให้เข้าถึงเวลา
15:30 น.)
วันพฤหัสบดี (เปิดทุกวันในเดือนพฤษภาคม,
กรกฎาคม, สิงหาคม, ตุลาคม และพฤศจิกายน)
ประมาณ
30 นาทีจากจิคาระอิชิ I.C. ของซานาเกะกรีนโร้ด
2 ฮันโนกิ ฮิกาชิโอบายาชิโจ เมืองโตโยต้า
☎ 0565-90-3530 MAP E-4

ทางลูกรังบนภูเขา
ก็เหมาะส�ำหรับ
มือใหม่เช่นกัน!

เสียงของ
ล�ำธารและเสียงร้อง
ของจั๊กจั่นจะปลอบ
ประโลมจิตใจของคุณ

ตกปลาเทราต์ในแม่น้�ำสายตื้นที่รายล้อมด้วยภูเขา
ปรุงและทานปลาที่ตกได้กันแบบสดๆ
ที่พักใน
ภูเขาส�ำหรับผู้ท่ีต้องการพั กค้างคืนจะเป็นบ้านเก่า
แก่อายุ 140 ปีที่ได้รับการปรับปรุงใหม่
การตกปลาเทราต์: ตลอดทั้งปี
10:00-16:00 น.
วันพุ ธ
~50 นาทีจากโตโยต้า-มัตสึไดระ I.C.
ของทางด่วนโทไค-คันโจ
17-10 โคชิคาเคะ ฮาบุโจ
เมืองโตโยต้า ☎ 0565-90-3474 MAP F-5

น�ำจักรยานใส่ลงไปในกระเป๋า
จักรยาน แล้วคุณก็สามารถน�ำ
จักรยานขึ้นไปบนรถบัสโออิเด็นได้!

สนุกกันได้ทั้ง
ครอบครัว! มาปลด
ปล่อยพลังทั้งหมด
ของคุณได้ที่นี่!

สนามแข่งรถอิชิโนะ
เซอร์กิต

ทริปจักรยานเพื่ อ

ความผ่อนคลายในโตโยต้า!

สนามแข่งรถที่น�ำเสนอประสบการณ์การขับ
รถโกคาร์ตของจริง ไม่มีอุปกรณ์ง้น
ั หรือ?
ไม่มีปัญหา! ที่นี่มีทั้งหมวกกันน็อก ถุงมือ
และทุกสิ่งที่คุณต้องการในการแข่งรถ
ให้เช่า พุ่ งทะยานไปบนสนามแข่งได้แบบ
นักแข่งรถตัวจริง!

คอลัมนิสต์ของเรา
ก็ไปปั่นจักรยาน
รอบโตโยต้ามา
ด้วย สแกนเพื่ อดู
เพิ่ มเติม!

9:00-22:00 น.
เปิดท�ำการทุกวัน
~5 นาทีจากโตโยต้า-คัมปาจิ I.C. ของ
ทางด่วนโทไค-คันโจ ~5 นาทีจากจิคาระ
อิชิ I.C. ของซานาเกะกรีนโร้ด
264 โดบาชิ อิชิโนะโจ เมืองโตโยต้า
☎ 0565-42-1718 MAP C-3

มาผ่อนคลายไปกับทริปจักรยาน โตโยต้า
เต็ ม ไปด้ ว ยสถานที่ ท่ี เ หมาะส� ำ หรั บ การ
ท่องเที่ยวด้วยจักรยาน! คุณสามารถน�ำ
จักรยานขึ้นรถบัสไปบนภูเขาได้

ปีละสองครัง
่ ง
้ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้รว

ชิโมยามะ

คันทรี เรสเตอรองต์
เคริวโซ

ร้ า นอาหารแห่ ง นี้ มี ส ถานที่ ใ ห้ แ คมปิ้ งแบบเช้ า ไปเย็ น กลั บ
และมีบ่อตกปลาเรนโบว์เทราต์ด้วย หลังเล่นน�้ำในแม่น�้ำ
แล้ว สามารถเพลิดเพลินไปกับการทานอาหารริมแม่น�้ำได้
คุณจะได้ลองข้าวแกงกะหรี่เขื่อนยาฮากิที่มีชื่อเสียงที่นี่!

ครอบครัวคากิยะ

วันจันทร์, วันพุ ธ, วันพฤหัสบดี, วันเสาร์
และวันอาทิตย์ (ต้องจองล่วงหน้า)

แบล็กวอเตอร์ ชาวเวอร์
เคฟวิ่ง

อาซาฮิ

โตโยต้า มิคาวะ ไฮแลนด์ส แอดเวนเจอร์

อีเวนต์น้ีน�ำเสนอแผนการท่องเที่ยวที่ประหยัดและ
รวมทุกอย่างแบบครบถ้วน ทั้งที่พัก มื้ออาหาร
และกิจกรรมเอาต์ดอร์ เช่น การขึ้นบอลลูนลม
ร้อน คายัก บอร์ดยืนพาย (SUP) จักรยานภูเขา
และอื่นๆ อีกมากมาย! เชิญมาเพลิดเพลินไปกับ
ธรรมชาติท่ง
ี ดงามของที่ราบสูงมิคาวะ

โตโยต้า

ซานาเกะ แอดเวนเจอร์ ฟิลด์

สั ม ผั ส ประสบการณ์ ก ารขั บ ขี่
แบบออฟโรดด้วยรถ
SUV
และ MUV รุ่นล่าสุดของโต
โยต้า มอเตอร์! คุณสามารถ
ขับเอง หรือให้ผู้ดูแลขับก็ได้
ที่ นี่ มี บ ริ เ วณส� ำ หรั บ การท� ำ
บาร์ บี คิ ว และแคมปิ้ งแบบเช้ า
ไปเย็นกลับด้วย

รอบๆ พื้ นที่ชิโมยามะ เมืองโตโยต้า จุดขึ้น
บอลลูนลมร้อน: ฮาบุโจ เมืองโตโยต้า (เหมืองแร่
หน้าเกสต์เฮาส์ริมทะเลสาบมิคาวะ “ยามาบิโกะ”)
☎ 0565-90-2530 (สมาคมการท่องเที่ยวคาเร็น
โนะซาโตะ ชิโมยามะ) MAP F-5

วิวจากบน
ท้องฟ้าสุดยอด
ไปเลยครับ!

9:00-18:00 น. (แผนกต้อนรับ:
10:00-16:00 น.)
วันพฤหัสบดี
(เปิ ด ท� ำ การหากตรงกั บ วั น หยุ ด
นักขัตฤกษ์)
เดินประมาณ 15
นาที จ ากสถานี ค ามิ โ ตโยต้ า ของ
รถไฟเมเท็ตสึ สายโตโยต้า
16-1 มุไคยามะ อิโบะโจ เมืองโต
โยต้า ☎ 0565-46-5551
MAP B-3

ค้นหาอุปกรณ์
แคมปิ้ งที่คุณ
ต้องการ!

โตโยต้า

SWEN สาขาโตโยต้า

SWEN คือร้านขายอุปกรณ์เอาต์ดอร์ทใ่ี หญ่ทส
ี่ ด
ุ
่ ค
่ ณ
ในพื้ นทีม
ิ าวะ มีอป
ุ กรณ์ทก
ุ อย่างทีค
ุ ต้องการ
่ น
ตัง
ุ กีฬาทีท
ั สมัยไปจนถึงอุปกรณ์สำ� หรับ
้ แต่ชด
มืออาชีพ
วันธรรมดา 10:30-20:00 น. (10:00-20:00
น. วันเสาร์, วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
วันพุ ธ
4-5-1 มาเอะยามะโจ เมืองโตโยต้า
☎ 0565-25-2252 MAP B-4
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มัตสึไดระโกเอ็นจิ ซึ่งเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ท่ามกลาง
ธรรมชาติ ด้วยความงดงามของธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และ
สถานที่ทางประวัติศาสตร์หลายแห่งที่เกี่ยวข้องกับตระกูลมัตสึไดระ
ซึ่งเคยเป็นตระกูลผู้ปกครองที่ทรงอ�ำนาจในอดีต ท�ำให้พื้นที่นี้ดู

ราวกับถูกหยุดเวลาไว้ในช่วงยุคกลางของญี่ปุ่น
ในภาพนี้คือเพดานที่ตกแต่งด้วยภาพวาดเคลือบเงา 108 ภาพ

~15 นาทีจากโตโยต้า-มัตสึไดระ I.C. ของทางด่วน
โทไค-คันโจ
มัตสึไดระโจ เมืองโตโยต้า
☎ 0565-77-8089 (สมาคมการท่องเที่ยวมัตสึไดระ)
MAP D-4

ดูรายละเอียดบนประตูนน
่ั สิ!
หอหลักของวัดน่าจะสร้าง
โดยช่างไม้คนเดียวกันกับ
ที่
สร้างศาลเจ้านิกโกโทโชก
ุ

ง
่
ห
แ
2

ประเพณี

ทางปร

มัตสึไดระโกเอ็นจิ

โตโยต้ามีย่าน

สถานที่ก�ำเนิดของ
วัดโคเก็ตสึอิน

03

หอมัตสึไดระโก

05

โรงน้ำชา
เท็นกะชายะ

บ่อน้ำมิโซเมะ

04
P

50m

แผนที่เดินเที่ยวชม
มัตสึไดระโก
01 ศาลเจ้ามัตสึไดระโทโชกุ

ศาลเจ้าแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่ ออุทิศให้แด่โทคุกาวะ อิเอยาสุ
และมัตสึไดระ จิคาอุจิ ผู้ก่อตั้งตระกูลมัตสึไดระ อย่า
พลาดชมภาพวาดดอกไม้ท้องถิ่น 108 ภาพบนเพดาน!

02 บ่อน้ำ�อุบุยุโนะอิโดะ

รูปปั้นมัตสึไดระจิคาอุจิ

เที่ยวแบบเจาะลึก
กับคนท้องถิ่น

ะทั
สะสมตราปร บโกะชอุ นิ !

สุซุกิ สมาชิกของคณะกรรมกา
รมัตสึไดระโก ฟุ รุซาโตะ ซุคุริ
คณะกรรมการมัตสึไดระโก ฟุ รุซาโตะ ซุคุริก่อตั้งขึ้น
ในปี 1995 เมื่อการพั ฒนามัตสึไดระโกเอ็นจิแล้วเสร็จ
เราได้ด�ำเนินการจัดการพื้ นที่และจัดหาทัวร์น�ำเที่ยวซึ่ง
ผู้มาเยี่ยมชมสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่
น่าตื่นตาตื่นใจของตระกูลมัตสึไดระได้
มัตสึไดระโกมีช่อื เสียงโด่งดังในเรื่อง “จุดรับพลังงานบวก”
นอกจากสถานที่ทางประวัติศาสตร์แล้ว ย่านนี้ยังมีสิ่งที่เป็นไฮไลต์
อีกมากมาย บึงทนโบะนุมะที่เป็นที่อยู่ของแมลงปอแดงแคระ
(scarlet dwarf dragonfly) บ่อน�้ำมิโซเมะโนะอิโดะซึ่งเป็นสถานที่
ที่จิคาอุจิกับภรรยานามว่า มิซุฮิเมะ ตกหลุมรักกันเป็นครั้ง
11
แรก นอกจากนี้ยังมีสวนดอกไอริสด้วย

น�้ำจากบ่อน�้ำนี้เคยถูกใช้ส�ำหรับอาบให้เด็กแรกเกิดใน
ตระกูลมัตสึไดระ ซึ่งรวมถึงโทคุกาวะ อิเอยาสุด้วย
ว่ากันว่าน�้ำนี้ท�ำให้มีอายุยืนยาวและท�ำให้คลอดลูกได้
อย่างปลอดภัย ซึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวได้ใช้ด้วย

ก�ำแพงมุโรมาจิ

ที่นี่คือสถานที่ที่จิคาอุจิกับ
ภรรยา มิซุฮิเมะ ตกหลุมรักกัน
เป็นครั้งแรก เชื่อกันว่าจะท�ำให้
คุณโชคดีในเรื่องความรัก!

ซึ่งเป็นบรรพบุรุษ

ชมมัตสึไดระโก
หรืออาสุเกะที่ไร้

06

เปิดตลอด
นิชิมาจิ, ชินมาจิ, ฮงมา
จิ, ทามาจิ และย่านอื่นๆ ในอาสุเกะโจ เมือง
โตโยต้า ☎ 0565-62-1272 (สมาคม
การท่องเที่ยวอาสุเกะ เมืองโตโยต้า)

เยย
ี่ มชม
แห่งเท เทพเจ้า
้าเพื่อ
สุขภา
พข
แข็งแ าที่
รง!

05

420

420

ศาลเจ้าอาสุเกะฮาจิมังกู

0

ร้อมบรรยากาศของงาน
โบราณพ
เทศ ก
ย
า
ส
าล!
ถนน

ครั้ ง หนึ่ ง อาสุ เ กะเคยเป็ น เมื อ งแวะพั กที่ เ จริ ญ
รุ่งเรืองบนเส้นทางทางการค้าอิดะไคโด
และบ้าน
พ่ อค้าในอดีตบางหลังยังคงหลงเหลืออยู่ตามถนน
สายต่างๆ ในอาสุเกะ เพลิดเพลินไปกับการเดินลัด
เลาะตามตรอกซอกซอยผ่ า นสถาปั ต ยกรรมที่ มี
เอกลักษณ์ของเมือง

กาลเวลา สถานที่

คุณสามารถสะสมตรา
ประทับได้ท่ศี าลเจ้ามัตสึได
ระโทโชกูและวัดโคเก็ตสึอิน!

โระริน

อาสุเกะ

ตามถนนของอาสุเกะที่ยาวประมาณสองกิโลเมตรเรียง
รายไปด้วยบ้านเรือนจากสมัยเอโดะซึ่งมีผนังฉาบ
ปูนปลาสเตอร์เพื่ อป้องกันไฟ ในเดือนมิถุนายน ปี 2011
ย่านเมืองแห่งนี้ได้รับเลือกให้เป็นย่านอนุรักษ์กลุ่มอาคาร

เต็มไปด้วยสิ่งที่
คุณพลาดไม่ได้!

ในศตวรรษที่ 14 จิคาอุจิได้สร้างสิ่งปลูกสร้างหลาย
หลังที่วัดโคเก็ตสึอิน รวมถึงพระพุ ทธรูปพระอมิ
ตาภะของวัด ซึ่งเป็นสิ่งสักการะหลักของวัดด้วย
ประตูหลักและอาคารหลักของวัดที่สร้างโดยอิเอมิตสึ
(หลานชายของอิเอยาสุ) ยังคงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้

04 กำ�แพงมุโรมาจิ

โทคุฮง มันจู ฮงโปะ

ทางเดินลงไปยังวัดโคเก็ตสึอินขนาบข้างด้วยก�ำแพงมุโร
มาจิและประตูไม่มหี ลังคาซึง่ สร้างบรรยากาศแบบในอดีต

05 รูปปั้นมัตสึไดระจิคาอุจิ
8:00-19:00 น.
6-5 ฮิโรฮาตะ ที่ทางเข้าของย่านประวัติศาสตร์มีเสาหิน 7 คู่และรูปปั้ น
วันพฤหัสบดี
นาคาไกโตะโจ เมืองโตโยต้า
ส�ำริด จิคาอุจิ ผู้ก่อตั้งตระกูมัตสึไดระ ตั้งอยู่ รูปปั้ น
☎ 0565-58-0353 MAP C-4
่
แสดงให้เห็นถึงร่างกายทีก�ำย�ำแข็งแรงของจิคาอุจิ

ทั่วทั้งเมืองจะสว่างไสวในช่วง
เทศกาลอย่างเช่น เทศกาลตุ๊กตา
ฮินะแห่งจูมะในเมืองอาสุเกะ และ
เทศกาลโคมไฟทันโคโระริน

อนสิงหาคม)

โบราณที่ส�ำคัญแห่งชาติแห่งแรกในไอจิ

ทั้งสองแห่งนี้ล้วน

200m

เทศกาลโคมไฟทันโค

(ต้นถึงกลางเดื

03 วัดโคเก็ตสึอิน

โทคุฮงม
ันจูเป็น
ของฝาก
ทห
ี่ ้าม
พลาด!

มอง
ามารถ
าสาทส
ือง
จากปร ได้ทัว่ ทงั้ เม
เห็นวิว

▲
ภูเขาอีโมริ รับตร
าประทับโกะช
หุบเขาโครันเค
ุอินแบบลิมิเต็
ด
เอดิช่นั ในช่วงเ
ทศกาลโครัน
เคโมมิ
จิในเดือนพฤศ
จิกายน และเท
ศกาล
เท้าในเดือนม
ีนาคม!

ปราสาทอาสุเกะ

เมืองอาสุเกะ
ตุ๊กตาฮินะแห่งจูมถึงะใน
ต้นเดือนมีนาคม)
(ต้นเดือนกุมภาพันธ์

ภูเขามายูมิ
▲

พิพิธภัณฑ์อาสุเกะของ
เมืองโตโยต้า

เจ้าของร้านหนังสือมันรินในอาสุเกะ มีช่อื
เสียงในเรื่องบรรยากาศที่เป็นเอกลักษณ์
และหนังสือหลากหลายประเภท

ซึ่งยังคงหลง
เอโดะ เดินเที่ยว

นิจิเก็ตสึโมนากะ โซฮงโปะ คาวามุระยะ

แม่น้ำอาสุเกะ

04 ถนนสายโบราณของอาสุเกะ

9:00-16:30 น. (เปิดให้เข้าได้ถึงเวลา
16:00 น.)
วันพฤหัสบดี (เปิดท�ำการใน
ช่วงโกลเด้นวีกและเดือนพฤศจิกายน), 25
ธันวาคม-5 มกราคม
39-2 สุซาวะ อาสุ
เกะโจ เมืองโตโยต้า ☎ 0565-62-077

03

33

366

04

01 02

8:30-19:00 น.
วันอังคาร
22 ทามาจิ อาสุเกะโจ เมืองโต
โยต้า ☎ 0565-62-0014

05 ปราสาทอาสุเกะ

ถนนสายโบราณของอาสุเกะ

153

วามุระยะ

โทมิโกะ ฟุ คามิ เจ้าของร้านหนังสือ
มันรินและแกลเลอรี่คุระโนะนากะ

เมืองเก่าอาสุเกะ
เหลืออยู่จากสมัย

โอคาชิสึคาสะ ฟู ไก

03 นิจิเก็ตสึโมนากะ โซฮงโปะ คา

เที่ยวแบบเจาะลึกกับคนท้องถิน่

กาวะ และย่าน
0

ร้านหนังสือมันริน

ย่านอนุรักษ์กลุ่มอาคารโบราณที่ส�ำคัญ

อนุสาวรีย์จิคาอุจิ

สระเท็นกะ

ตระกูลมัตสึไดระ
ของตระกูลโทคุ

ประตูไม่มีหลังคา

10:00-18:00 น.
ไม่มีก�ำหนด
อ า จ ปิ ด ท� ำ ก า ร ใ น วั น พุ ธ แ ล ะ วั น
พฤหัสบดีบางวัน
2 ชินมาจิ อาสุเกะ
โจ เมืองโตโยต้า ☎ 0565-62-0010

สถานที่ทางประวัติศาสตร์เหล่า
นี้มีความงดงามตลอดทั้งปี
ขอเชิญคุณมาส�ำรวจเมืองและ
ค้นหาสถานที่ที่คุณชื่นชอบ!

ได้แก่ มัตสึไดระโก

บ่อน�้ำอุบุยุโนะอิโดะ

02

หลุมฝังศพ

ร้านหนังสือและคาเฟ่

02 คุระโนะนากะ แกลเลอรี่ มันริน

เปิดตลอด (ส�ำนักงานของ
ศาลเจ้าเปิด 10:00-15:00 น.)
12 มิ
เปิดท�ำการทุกวัน
ยาโนะอาโตะ อาสุเกะโจ เมืองโต
โยต้า ☎ 0565-62-0516

ส�ำคัญ 2 แห่ง

01

10:00-19:00 น.
วันอังคาร
7-1 ชินมาจิ อาสุเกะโจ เมืองโต
โยต้า ☎ 0565-62-0356

ร้านขนมหวานญ
ป
ี่ ุ่น
แห่งนีเ้ ปิดมาตั
้งแต่ปี
1916!

06 ศาลเจ้าอาสุเกะฮาจิมังกู

ประวัติศาสตร์ที่
ศาลเจ้ามัตสึไดระโทโชกุ

01 โอคาชิสึคาสะ ฟู ไก
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ซึ่งสามารถพบเห็นได้ในศาลเจ้ามัตสึไดระโทโชกุ

ของหวานทีม่ ีรูปร่า
งเหมือน
โคมไฟกระดาษเป็น
ของ
ฝากทย
ี่ อดเยีย
่ ม!

MAP

ถนนสายประวัติศาส
ตร์
เป็นสถานทีท่ เี่ หมาะ
ส�ำหรับการถ่ายรูป

ร้านหนังสือพร้อ
มคาเฟ ่
และแกลเลอรี!่

ย่านเมืองอาสุเกะ

มัตสึไดระโกเอ็นจิ

ระหว่างศาลเจ้ามัตสึไดระโทโชกุและวัดโคเก็ตสึอินเป็นที่ตั้งของ

แผนที่เดินเที่ยวชมย่าน
เมืองอาสุเกะ รวมอยูD-3่ใน

แม่น้ำโทโมเอะ

ประวัติศาสตร์และ

มัตสึไดระ

ถนนสายโบราณของอาสุเกะ

© Hideyoshi Ido

~15 นาทีจากจิคาระอิชิ I.C. ของซานาเกะกรีนโร้ด ~20 นาทีจาก
โตโยต้า-คัมปาจิ I.C. ของทางด่วนโทไค-คันโจ
นิชิมาจิ, ชินมาจิ,
ฮงมาจิ, ทามาจิ และย่านอื่นๆ ในอาสุเกะโจ เมืองโตโยต้า ☎ 056562-1272 (สมาคมการท่องเที่ยวอาสุเกะ เมืองโตโยต้า) MAP D-3
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งานฝีมือโบราณยังคงมีชีวิตอยู่ในโตโยต้า
ขอเชิญคุณมาท�ำงานฝีมือที่น่าอัศจรรย์และ
สร้างความทรงจ�ำที่แสนพิ เศษ

ลองท�ำสิ่งที่คุณไม่เคย
ท�ำมาก่อน! การ
ประดิษฐ์สิ่งต่างๆ
ด้วยมือจะเปิดโลกใบ
ใหม่ให้กับคุณ!

อาสุเกะ

ซันชุชิชิโมริชาจู

ทาเคโอะ เจ้าของซันชุชิชิโมริชาจู

ประดิษฐ์แอ็กเซสเซอรี่ของคุณเองจากหิน
ธรรมชาติ หนังและเขาของหมูป่าและกวาง! (ต้อง
จองล่วงหน้า) คุณจะได้เครื่องประดับชิ้นพิ เศษ
ภายใน 20-30 นาที

คุณทาเคโอะฝึกควบคุมสัตว์ป่าและค้นหา
วิธีการต่างๆ เพื่ อใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างมีประสิทธิภาพ เขาจัดเวิร์กช็อปที่ใช้
ประโยชน์จากทุกสิ่งที่ภูเขามอบให้

10:00-16:00 น.
วันจันทร์-วันพฤหัสบดี
~20 นาทีจากจิคาระอิชิ I.C. ของซานาเกะกรีนโร้ด
20 สุเกตะ ชินโมริโจ เมืองโตโยต้า
☎ 090-4250-8144 MAP E-2

เที่ยวแบบเจาะลึกกับคนท้องถิ่น

โตโยต้า

่ วแบบเจาะลึก
เทีย
กับคนท้องถิ่น

วันอาทิตย์แรกของเดือน (ดูรายละเอียดในเว็บไซต์)
11:00-14:00
ขึ้นรถบัสประมาณ 5 นาทีจากสถานีโต
โยต้าชิของรถไฟเมเท็ตสึ สายมิคาวะ
1-10-12 ฮิกาชิยามะโจ เมืองโตโยต้า
☎ 0565-80-3377 MAP C-4

โอบาระ

โคโคโระ

10:00-16:00 น.
วันพุ ธ, วันอาทิตย์
และช่วงวันหยุดปีใหม่ (อาจมีวันปิดท�ำการนอกเหนือจากก�ำหนดการ)
เดินประมาณ 10 นาทีจากสถานีทาเคมุระของรถไฟเมเท็ตสึ สายมิ
คาวะ
47-1 ยูทากะ ทาเกะโจ เมืองโตโยต้า ☎ 0565-50-2194 (เรา
อาจไม่สามารถรับโทรศัพท์ได้ในขณะที่ท�ำงานเครื่องแก้วอยู่) MAP B-5

อินาบุ

ดงกุริเวิร์กช็อป

เรี ย นรู้ แ ละสนุ ก ไปกั บ การ
สร้างสรรค์ผลงานด้วยมือ
ของคุณ! ศูนย์ศิลปะและ
งานฝีมือนี้มีการให้ความรู้
และเวิร์กช็อปฟรี ผู้เข้าร่วม
สามารถท�ำเครื่องปั้ นดินเผา
ผ้าย้อม ฯลฯ ได้ มาลองท�ำ
ด้วยตัวของคุณเอง!
9:00-17:00 น.
วันพฤหัสบดี (หากวันพฤหัสบดีตรงกับวัน
หยุดนักขัตฤกษ์ จะปิดในวันศุกร์แทน) และ 29 ธันวาคม-3 มกราคม
~40 นาทีจากจิคาระอิชิ I.C. ของซานาเกะกรีนโร้ด
15 ฮา
ริฮาระ บุเซ็ตสึมาจิ เมืองโตโยต้า ☎ 0565-83-3838 MAP G-2
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ศูนย์ศิลปะและงานฝีมือ

คุณนิชิซากิมีส่วนร่วมในการจัด
งานนิทรรศการพิ เศษที่หลาก
หลายและแกลเลอรี่ทาคาฮาชิ
เซ็ตสึโร่ซึ่งเชื่อมต่อกับพิ พิธภัณฑ์

เนินลาดเป็นจุด
ถ่ายภาพยอด
นิยม!

โตโยต้า

พิ พิ ธภัณฑ์ศิลปะ
เทศบาลเมืองโตโยต้า

พิ พิธภัณฑ์นี้จัดแสดงประติมากรรมและ
ภาพวาดรวมกว่า 3,500 ชิ้น โดยเน้นไปที่
ศิลปะตะวันตกตั้งแต่ช่วงต้นยุคสมัยใหม่จนถึง
ปัจจุบัน และศิลปะญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยเมจิ
เป็นต้นมา ที่นี่เป็นสถานที่ส�ำหรับพั ก
ผ่อนหย่อนใจและเติมเต็มชีวิต
ของผู้คนในเมืองโตโยต้า

ชิโมยามะ

คาเร็นโนะยาคาตะ

สร้างสรรค์พวงมาลัย
ดอกไม้แห้งและกระปุก
เครื่องหอมจากดอก
ลาเวนเดอร์ หรือลองท�ำ
กระปุกเกลือหอม กลิ่น
อโรม่าที่รายล้อมจะท�ำให้คุณ
รูส้ ก
ึ ผ่อนคลายและสดชืน่ !
10:00-17:00 น.
(ปิด 16:00 น. ในเดือนมกราคม-มีนาคม)
วันอังคาร (หากวันอังคาร
ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะปิดในวันพุ ธแทน) และช่วงวันหยุดปีใหม่
~40 นาทีจากโตโยต้า-มัตสึไดระ I.C. ของทางด่วนโทไค-คันโจ
5 โอนิโนะไทระ ฮาบุโจ เมืองโตโยต้า ☎ 0565-90-4120 MAP E-5

โอบาระ

โอบาระคามะ

น�ำเส้นดินเหนียวมา
ซ้อนต่อกันหรือท�ำด้วย
แม่พิมพ์ สร้างสรรค์
แจกัน ถ้วยชายุโนมิ
เ ค รื่ อ ง ป ร ะ ดั บ โ ต๊ ะ
หรือสิ่งต่างๆ ตาม
จินตนาการของคุณ
10:00-18:00 น. เวิร์กช็อปเริ่มเวลา 10:00 น. และ 14:00
น. (ต้องจองล่วงหน้า)
ไม่มีก�ำหนดการปิดท�ำการที่แน่นอน
จากสถานีโตโยต้าชิของรถไฟเมเท็ตสึ สายมิคาวะ ขึ้นรถบัส
โตโยต้าโออิเด็นไปวาชิโนะฟุ รุซาโตะ แล้วเดินต่อประมาณ 4 นาที
164-5 นากิชิตะ เอทาโระโจ เมืองโตโยต้า ☎ 0565-65-3200 MAP D-1

โตโยต้าชิมินเกคัง มินเกโนะโมริ

เรี ย นรู้ แ ละสนุ ก ไปกั บ การ
สร้างสรรค์ผลงานด้วยมือ
ของคุณ! ศูนย์ศิลปะและ
งานฝี มื อ นี้ มี ก ารให้ ค วามรู้
และเวิร์กช็อปฟรี ผู้เข้าร่วม
สามารถท�ำเครื่องปั้ นดินเผา
ผ้าย้อม ฯลฯ ได้ มาลองท�ำ
ด้วยตัวของคุณเอง!
9:00-17:00 น.
วันจันทร์ (เปิดท�ำการหากตรงกับวัน
หยุดนักขัตฤกษ์)
~10 นาทีจากชิดาเระ I.C. ของซานาเกะกรี
นโร้ด
86-100 ไฮวะ ฮิราโตะบาชิโจ เมืองโตโยต้า
☎ 0565-45-4039 MAP C-3

โตโยต้า

แสงธรรมชาติท่ส
ี าดส่องเข้ามาภายในพิ พิธภัณฑ์
ท�ำให้พื้นที่ภายในสวยงามและผ่อนคลาย ซึ่งเป็น
ผลงานการออกแบบของสถาปนิก โยชิโอะ ทานิกุจิ
10:00-17:30 น. (เปิดให้เข้าได้ถึงเวลา 17:00 น.)
วันจันทร์ (เปิดท�ำการหากตรงกับวันหยุดนักขัต
ฤกษ์)
เดินประมาณ 15 นาทีจากสถานีโตโยต้าชิ
ของรถไฟเมเท็ตสึ สายมิคาวะ
8-5-1 โคซากะฮ
งมาจิ เมืองโตโยต้า ☎ 0565-34-6610 MAP G-4

ดูก�ำหนดการได้ที่ www.kayutei.co.jp
10:00-17:00 น. (ต้องจอง
ล่วงหน้า)
วันอังคาร (เปิดทุกวันในเดือนเมษายน, พฤษภาคม และ
พฤศจิกายน)
เดินประมาณ 20 นาทีจากสถานีสึจิฮาชิของรถไฟเมเท็ตสึ สาย
มิคาวะ
1-3-3 โอบายาชิโจ เมืองโตโยต้า ☎ 0565-24-7600 MAP B-4

ไปป์ออร์แกนของจริงที่
ประกอบด้วยไปป์ 3,922
อันได้รับฉายาว่า “ราชา
แห่งเครื่องดนตรี”

ที่ เ ห ม า ะ ส� ำ ห รั บ ก า ร จั ด
คอนเสิร์ตเป็นอย่างยิ่ง

เวทีที่โรงละครโนแห่งนี้สร้างขึ้นให้
ดู เ หมื อ นกั บ เวที ใ นสมั ย โมโมยามะ
ช่ ว งเวลาที่ ล ะครโนเป็ น รู ป แบบ
ความบันเทิงที่ได้รับความนิยม
อย่ า พลาดชมหลั ง คาหน้ า
จั่วขนาดใหญ่บนเวที!
เวทีหลังคาหน้าจัว
่ ซึ่งท�ำจากไม้สนไซเปรส
ทั้งหมดนั้นจะท�ำให้คุณได้สัมผัสโลก
ของศิลปะการแสดงคลาสสิกของญี่ปุ่น

โตโยต้า

ิ ถา่ ยภา
รป

สินค้าของที่นี่ได้รับการท�ำขึ้นอย่างพิ ถีพิถัน เพื่ อให้ผู้ใช้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

สัมผัสประสบการณ์ท่ี สนามกีฬาโตโยต้า ที่สมบูรณ์แบบ!
นนอก!
าพจากด้า

ถ่ายภ

สัมผัสสนามกีฬาที่สวยงามซึ่งออกแบบโดย
คิโช คุโรคาวะ ด้วยตัวของคุณเอง! เทีย่ วชมด้าน
ใน
ของสนาม
กีฬา!
ทัวร์ชมสนามกีฬา
เที่ยวชมด้านในของสถานที่ที่ปกติแล้วคุณจะไม่มี
โอกาสได้เห็น อย่างเช่นห้องล็อกเกอร์ของนักกีฬา!

พิ พิ ธภัณฑ์สวนดอกไม้คายุเท

เข้ า ร่ ว มคลาสการจั ด
สวนแล้ ว ค้ น พบความ
ลับในการเลือกและดูแล
ดอกไม้ของคุณ คอร์ส
รายเดือนต่างๆ จะจัด
ขึ้ น ใ น บ ริ เ ว ณ ส ว น ที่
สวยงามซึ่งเต็มไปด้วย
ดอกไม้ตามฤดูกาล

โตโยต้า

9:00-21:00 น. วันจันทร์ (เปิด
ท�ำการหากตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์) และ
ช่วงวันหยุดปีใหม่
ถัดจากสถานีโต
(โตโยต้า ซันโกคัง ชั้น 10 และ 11)
โยต้าชิของรถไฟเมเท็ตสึ สายมิคาวะ
โตโยต้า ซันโกคัง,
ฮอลล์คอนเสิร์ตที่สะอาด เต็มไปด้วย
1-200 นิชิมาจิ เมืองโตโย
รายละเอียดอันชาญฉลาด และ
ต้า
บรรยากาศคลาสสิก เป็นสถานที่
☎ 0565-35-8200 MAP G-4

(โตโยต้า ซันโกคัง ชั้น 8)

9:00-16:30 น. (เวิร์กช็อป 9:00-16:00 น.)
วันจันทร์
และ 28 ธันวาคม-มกราคม
~20 นาทีจากซานาเกะ I.C. ของ
ซานาเกะกรีนโร้ด
216-1 โฮระ เอทาโระโจ เมืองโตโยต้า
☎ 0565-65-2953 MAP D-1

มินเกโนะโมริท่พ
ี ิ พิ ธภัณฑ์งาน
ฝีมือพื้ นบ้านของเมืองโตโยต้า

ฮอลล์คอนเสิร์ต
เมืองโตโยต้า

โนกาคุโด
ของเมืองโตโยต้า

เวิร์กช็อปท�ำโกะชุอินโจต้องจองล่วงหน้า (คอร์สยาว: 2 ชั่วโมง คอร์สสั้น: 40 นาที)

โตโยต้า

โตโยต้า

พ

ลองเป่าแก้วหรือท�ำ
ตราประทับของคุณ
เ อ ง ด้ ว ย แ ก้ ว
รีไซเคิล! สร้างสรรค์
ง า น เ ค รื่ อ ง แ ก้ ว ที่
หาไม่ได้จากที่ไหน

ภาพสถานที่ที่น่าตื่นตาตื่นใจเหล่านี้

ท

เวิรก
์ ช็อปเครือ
่ งแก้วรีไซเคิล

พิ พิ ธภัณฑ์ศิลปะกระดาษโอบาระของเมืองโตโยต้า
(วาชิโนะฟุ รุซาโตะ)

คิอิ นิชิซากิ ภัณฑารักษ์ท่ี
พิ พิ ธภัณฑ์ศิลปะเทศบาล
เมืองโตโยต้า

โอบาระวาชิเป็นศิลปะจากกระดาษที่มีเอกลักษณ์
คุณ
สามารถท�ำได้ด้วยการ “เพนต์” ภาพด้วยเส้นใยพื ชย้อม
สีในขณะที่คุณขึ้นรูปกระดาษ เยี่ยมชมเวิร์กช็อปและลอง
ท�ำสมุดตราประทับโกะชุอินโจด้วยตัวของคุณเอง!

9:00-17:00 น. (เปิดให้เข้าได้ถึงเวลา 16:30 น.)
วันพฤหัสบดี
(หากวันพฤหัสบดีตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะปิดในวันศุกร์แทน) และ
25 ธันวาคม-2 มกราคม, วันพุ ธที่สามของเดือนธันวาคม (อาจมีวันเปิด
ท�ำการและปิดท�ำการนอกเหนือจากก�ำหนดการ)
จากสถานีโตโยต้าชิ
ของรถไฟเมเท็ตสึ สายมิคาวะ ขึ้นรถบัสไปโครันเค แล้วเดินต่อ 10 นาที
36 อีโมริ อาสุเกะโจ เมืองโตโยต้า ☎ 0565-62-1188 MAP D-3

โตโยต้า

ถ่ายภาพงานท่สี �ำเร็จแล้ว
ของคุณในมุม
อินสตาแกรมของเรา!

พิ พิ ธภัณฑ์ซันชุอาสุเกะยาชิกิ

บ้านพั กตากอากาศของเกษตรกรผู้ร่ำ� รวย ซันชุอาสุเกะยาชิกิ
คือพิ พิธภัณฑ์ประเพณีพ้ื นบ้านที่ยังคงมีชีวิต นักท่องเที่ยว
จะได้ชมการท�ำถ่านหิน งานไม้ การท�ำกระดาษ การจักสาน
การตีเหล็ก และอื่นๆ อีกมากมาย ที่ท�ำในแบบดั้งเดิม และยัง
สามารถลองท�ำกิจกรรมเหล่านั้นด้วยตนเองได้อีกด้วย!

ศิลปะก�ำลังเฟื่องฟู ในโตโยต้า! คุณจะพบว่าตัวคุณก�ำลังถ่าย

โตโยต้าเต็มไปด้วยอาคาร
ขนาดใหญ่และสวยงามโซเชียล
ซึ่งดูยอดเยี่ยมบนโซเชียล
มีเดีย... คว้ากล้องของ
คุณแล้วมาเที่ยวชมสิคะ!

L’éclat de rire

เรียนรู้เคล็ดลับการท�ำอาหารฝรั่งเศสในขณะที่คุณดูเชฟแสดง
กลหลังเคาน์เตอร์ หลังจากการสาธิต ทุกคนจะได้ล้ม
ิ รสอาหาร
นอกจากนี้คุณยังจะได้สูตรอาหารที่คุณสามารถน�ำไปท�ำเองที่
บ้านได้ง่ายๆ อีกด้วย! ในแต่ละเดือนจะมีกิจกรรมที่แตกต่าง
กันออกไป เช่น กิจกรรมวาดภาพด้วยชอล์กและอื่นๆ!

อาสุเกะ

ชมศิลปะสาธารณะ

วันเสาร์ที่สามของเดือน
10:00-15:00 น.
เดินประมาณ 7 นาทีจากสถานีโตโยต้าชิของรถไฟเม
เท็ตสึ สายมิคาวะ
1-51 โมโตชิโระโจ เมืองโตโยต้า
(สวนสาธารณะซากุระโจชิและสถานที่อื่นๆ โดยรอบ)
tccm@athena.ocn.ne.jp (TCCM) MAP H-4

ตลาดริมทางและ
ตลาดในสวนสาธารณะ
ตลาดงานฝีมือพร้อมด้วย
ร้านขายอาหารริมทาง สินค้า
แฮนด์เมด
และอื่นๆ
อีก
มากมาย ให้คุณมาเลือกซื้อ
หาของที่คุณชื่นชอบ!

โตโยต้า
โตโยต้า

สนามกีฬาโตโยต้าและ
สะพานโตโยต้าโอฮาชิ

สิ่งก่อสร้างอันน่าอัศจรรย์ใจสองสิ่งในสถานที่
เดียว! aซึ่งได้รับการกล่าวขวัญว่าเป็นหนึ่งใน
ภูมิทัศน์ท่ง
ี ดงามที่สุดในไอจิ MAP H-4

นิชิมาจิ ซัมโป

พิเศษ!

ุด
ของฝากส

ตลาดที่น�ำถนนหนทางของ
เมื อ งและผู้ ค นในเมื อ งมารวม
กัน ทั่วทั้งเมืองเหมือนกับเป็นเวที
ไม่ว่าจะเป็น ร้านค้า สวน
สาธารณะ ลานจอดรถ โดย
จะเปลี่ยนธีมทุกครั้งที่
มีการจัดงาน

วันเสาร์ที่สามของเดือนคี่
10:00-15:00 น.
เดิน
ประมาณ 3 นาทีจากสถานีโตโยต้าชิของรถไฟเมเท็ตสึ สายมิคาวะ
พื้ นที่นิชิมาจิของเมืองโตโยต้า (นิชิมาจิและบริเวณโดยรอบ)
info@nishimachi-sanpo.com (NISHIMACHI
COMPANY) MAP G-4
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นกน้อยร้องเพลง ฝูงวัว... ดื่มด�่ำไปกับธรรมชาติ

เด็กๆ เป็นวัยที่อยากรู้อยากเห็น

และเพลิดเพลินไปกับแม่น�้ำ ป่าไม้

อาซาฮิ โคเก็ง เก็งคิมุระ

เล่นกับเหล่าสัตว์ต่างๆ อย่างใกล้ชิดที่สวนสัตว์
เปิด ขี่ม้า ตั้งแคมป์ ท�ำไส้กรอก เพลิดเพลินไป
กับธรรมชาติ ดูดาวผ่านกล้องโทรทรรศน์ และ
อื่นๆ อีกมากมาย! ที่นี่ยังมีโซนบาร์บีคิวพร้อม
อุปกรณ์ทุกอย่างที่คุณต้องการด้วย!

และสวนสาธารณะของเมืองโตโยต้า!

!

อินาบุ

อาซาฮิ

วันเสาร์ท่ส
ี องของเดือนกรกฎาคม-ปลายเดือนตุลาคม
10:00-19:00 น.
เปิดทุกวันในช่วงฤดูบลูเบอร์รี่
~40 นาทีจากโตโยต้า-คัมปาจิ I.C. ของทางด่วนโทไคคันโจ
12-1 ไอดะกะชิมะ โอโดะโจ เมืองโตโยต้า
☎ 0565-68-2255 MAP E-1

มาซาโกะ สุกิตะ
ไร่บลูเบอร์ร่ี อินาบุ

ดูดาวที่จุดชมวิว!

คุณสุกิตะเคยท�ำงานในบริษัท
ก่อสร้างซึ่งเป็นงานที่แตกต่าง
จากในปัจจุบันโดยสิน้ เชิง ตอนนี้
เธอปลูกบลูเบอร์รี่ในอินาบุ บุคลิก
ที่รา่ เริงและเข้มแข็งเป็นคุณสมบัติ
ที่ยอดเยี่ยมที่สุดของเธอ

ฤดูร้อนหมายถึงการเล่นน�้ำในสระ!

บลูเบอร์ร่โี นะโคมิจิ

ฟาร์ ม ที่ ช นะรางวั ล มาแล้ ว มากมายแห่ ง นี้ ป ลู ก ทั้ ง สตรอว์
เบอร์รี่ ลูกแพร์ ลูกท้อ และผลไม้อ่น
ื ๆ ด้วยความรักและ
ใส่ใจ ลองเก็บสตรอว์เบอร์ร่ก
ี ินแบบสดๆ กันดูสิ! คุณ
สามารถกินได้ไม่อั้นในเวลา 45 นาที ที่น่ม
ี ีสตรอว์เบอร์รี่
พั นธุ์อากิฮิเมะรสหวานฉ�่ำแทบไม่มีรสเปรี้ยวเลย ลูกใหญ่
เต็มค�ำและหวานสุดๆ ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว
คุณสามารถซื้อผลไม้อื่นๆ เช่น ลูกท้อและลูกแพร์ ได้ที่ร้าน

ต้นเดือนกรกฎาคม-ต้นเดือนกันยายน
9:00-17:00
น. (ปิดรับลูกค้าเวลา 16:00 น.)
เปิดทุกวันในช่วงฤดู
บลูเบอร์ร่ี
จากจิคาระอิชิ I.C. ของซานาเกะกรีน
โร้ด
มุ่งหน้าไปทางตะวันออกของทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 153
1-5 มิยาโนะเซ็นโกะ
โนอิริโจ เมืองโตโยต้า
☎ 0565-82-3365 MAP G-1

ฤดูสตรอว์เบอร์รี่: มกราคม-กลางเดือนพฤษภาคม
10:00-14:00 น.
ไม่มีก�ำหนดการปิดท�ำการที่
แน่นอน
~10 นาทีจากคาโนะ I.C. ของซานา
์ร่ี
์เบอร
เกะกรีนโร้ด
23 มาเอดะ โอโทเบะโจ เมืองโต
รอว
ต
ส
ัก
โยต้า ☎ 0565-41-4719 MAP B-3
ฉันร

ออกมาเที่ยวเล่นข้างนอก! ลองสิง
่ ใหม่ๆ!

มัตสึไดระ

ฟาร์มลูกท้อ, ลูกแพร์
โตโยต้า
และสตรอว์เบอร์รี่ “อุเมะโค”

ต้นบลูเบอร์รี่กว่า 4,200 ต้น 50 สายพั นธุ์ ในไร่ขนาด
4 เฮกตาร์! ไม่จ�ำกัดเวลา! กินได้ไม่อั้น! จะมีอะไรดีไป
กว่านี้อีกล่ะ และเมื่ออิ่มอร่อยกับบลูเบอร์รี่อย่างจุใจ
แล้ว คุณยังสามารถเข้าไปนั่งพั กผ่อนคลายในร้านของ
หวานที่อยู่ใกล้ๆ กันอีกด้วย

ี ิ
น้ส
เหล่า
หวาน ลย!
ม
น
ดูข
ั้ เ
ั้ นน
ทง
น่ากิน

ฝายดักปลาโอโดะคันโคยานะ

ปลายเดือนมิถุนายน-ต้นเดือนกันยายน (ดูฤดูกาล
เปิดสวนน�้ำได้ท่เี ว็บไซต์)
9:30-17:00 น. (เปิดให้เข้า
ได้ถึงเวลา 16:00 น. เปิดท�ำการ 9:00 น. ในช่วงโอบ้ง/
วันหยุดฤดูร้อน)
ปิดในวันธรรมดาก่อนวันหยุดฤดู
ร้อน (ช่วงวันหยุดฤดูร้อนเปิดทุกวัน)
~10 นาทีจาก
โตโยต้า-ฮิกาชิ I.C. ของทางด่วนอิเซวันกัน
1-1 อิปปงมัตสึ อิวาคุระโจ เมืองโตโยต้า ☎ 056558-3513 (แผนกต้อนรับของสนามเทนนิส) MAP C-5

นๆ!

หวา

ท�ำจากบลูเบอร์รี่ในท้อง
ถิ่นจากอินาบุ 100%

เรียนรู้เกี่ยวกับความมหัศจรรย์ของเขื่อน!

ุ สามารถใหอ้ าห
คณ
าร

15

มั

นจ

ะอ

ร่อยที่สุดเมือ่

คุณ

้วยตัวเอง!

10:00-17:00 น. (ปิด 16:00 น. ในเดือนมกราคมมีนาคม)
วันอังคาร (หากวันอังคารตรงกับวันหยุด
นักขัตฤกษ์ จะปิดในวันพุ ธแทน) และช่วงวันหยุดปีใหม่
~40 นาทีจากโตโยต้า-มัตสึไดระ I.C. ของทางด่วน
โทไค-คันโจ
5 โอนิโนะไทระ ฮาบุโจ เมืองโตโยต้า
☎ 0565-90-4120 MAP E-5

10:00-17:00 น.
วันพุ ธ (หากวันพุ ธตรงกับวันหยุด
นักขัตฤกษ์ จะปิดในวันพฤหัสบดีแทน)
~30 นาทีจากโต
โยต้า-มัตสึไดระ I.C. ของทางด่วนโทไค-คันโจ
15-1 คา
คิตะ ฮาบุโจ เมืองโตโยต้า ☎ 0565-91-1186 (ส�ำหรับจอง
ล่วงหน้า) MAP E-5

ท
้ ำท ด
ได

ลองท�ำเครื่องหอมจากดอกไม้ตามฤดูกาลหรือกระปุกเกลือ
หอมกัน! เมื่อท�ำเสร็จแล้ว คุณยังสามารถข้ามแม่น้ำ� ไปยัง
พื้ นที่ขนาดใหญ่อันเขียวชอุ่ม ซึ่งมีเส้นทางเดินเที่ยว สวน
สาธารณะที่พาสุนัขมาเดินเล่นได้ และอื่นๆ อีกมากมาย

โตโยต้า

้ด้วย!

คาเร็นโนะยาคาตะ

ว์ได

้ ้วย!
ไดด

ชิโมยามะ

ยามายุริ แฮนด์เมด
ชิโมยามะ
เวิร์กช็อป
ลองท�ำไส้กรอกและแฮมด้วยวัตถุดิบที่ดีที่สุด!
แล้วน�ำไปปิ้ งที่โซนบาร์บีคิว

ฟอเรสต้า ฮิลส์ วอเตอร์พาร์ก

สระว่ายน�้ำขนาดใหญ่ยักษ์ท่ล
ี ้อมรอบด้วยสวนขนาด
มหึมา สระว่ายน�้ำและสไลเดอร์แบบน�้ำไหลเป็นที่ช่น
ื
ชอบของนักท่องเที่ยว สวนน�้ำแห่งนี้ต้ง
ั อยู่ภายใน
โรงแรมสไตล์รีสอร์ตที่มีบ่อตกปลา (จ�ำกัดช่วงเวลา
ของปี) สนามเทนนิส และสิง
่ ที่น่าสนใจอื่นๆ

สัต

า
ขม

ุ สามารถน
คณ
นำส
นุ ั

1 กรกฎาคม-30 กันยายน
ร้านค้าเปิด 10:00-16:00 น.
ช่วงค�่ำ 18:00-21:00 น. (ส�ำหรับกลุ่ม 10 คนขึ้นไปจ�ำเป็นต้อง
จองล่วงหน้า) โซนบาร์บีคิวต้องจองล่วงหน้า
เปิดทุกวันใน
ช่วงฤดูบลูเบอร์ร่ี
~60 นาทีจากโตโยต้า-คัมปาจิ I.C. ของ
ทางด่วนโทไค-คันโจ
โอโนเสะโจ เมืองโตโยต้า
จับส
ดๆ
☎ 0565-83-3200 (สมาคมการท่องเที่ยวอินาบุ)
MAP G-1

ปี น ขึ้ น ไปบนตาข่ า ยดั ก ปลาขนาดใหญ่ แ ล้ ว จั บ ปลา!
พร้อมทั้งชมวิวที่งดงามของแม่น�้ำยาฮากิ แม้แต่เด็ก
เล็กๆ ก็สามารถสนุกกับการจับปลาด้วยมือเปล่า เชิญ
คุณมาเพลิดเพลินไปกับ ทิว ทัศ น์ที่ส วยงามและปลาอะ
ยุย่าง!

เที่ยวแบบเจาะลึกกับคนท้องถิ่น

เก็บผลไม้!

ไปดูนกกัน

9:00-17:30 น. (ปิด 16:30 น. ในช่วงเดือน
ตุลาคม-มีนาคม)
วันจันทร์ (เปิดท�ำการหากตรง
กับวันหยุดนักขัตฤกษ์) และ 28 ธันวาคม-4
มกราคม
จากสถานีโตโยต้าชิของรถไฟเมเท็ตสึ
สายมิคาวะ ขึ้นรถบัสโออิเด็นไปยังชิเซ็น คันซัตสึโนะ
โมริ
4-1206-1 ฮิกาชิยามะโจ เมืองโตโยต้า
☎ 0565-88-1310 MAP C-4

ว!
ูหนา

วันพฤหัสบดี (หากวัน
9:00-17:00 น.
พฤหัสบดีตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์จะปิดในวันศุกร์
แทน เปิดในช่วงวันหยุดฤดูใบไม้ผลิ, วันหยุดฤดูร้อน,
วันหยุดฤดูหนาว) และ 28 ธันวาคม-1 มกราคม
~45 นาทีจากโตโยต้า-คัมปาจิ I.C. ของทางด่วนโทไค-คัน
โจ
68-1 เนยามะ อาซาฮิยาวาตะโจ เมืองโตโยต้า
☎ 0565-68-2755 MAP F-1

ฤด
วง

ิ !
ชี วี ต
งม

สวรรคข์
อง
สิ ่

่ มี
สัมผัสกับธรรมชาติในป่าเพื่ อการศึกษาธรรมชาติแห่งนี้ ซึง
ทัง
้ เส้นทางเดินธรรมชาติ ศาลา จุดชมนก และอื่นๆ
เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์ทางธรรมชาติและงานอีเวนต์
ต่างๆ ซึ่งรวมถึงการเดินชมธรรมชาติและงานฝีมือ

ไม่ว่าจะย่างด้วยเกลือ ทอด
ทาด้วยซอส กินดิบๆ หุงกับข้าว...
คุณสามารถเพลิดเพลินกับการ
ทานปลาอะยุได้หลายวิธี!

ให้พวกเขาได้ท่องเที่ยวอย่างอิสระ

ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติเป็น
สิ่งที่ยอดเยี่ยมของโตโยต้า พา
ครอบครัวของคุณมาเล่น ทานอาหาร
และผ่อนคลายจนถึงที่สุดได้ที่นี่!

ารถเล่นเลือ่ นหมิ ะได้
ในช
สาม
ณ
่

สวนสาธารณะ
โตโยต้า
คุรากะอิเคะ
สวนสาธารณะที่เหมาะส�ำหรับทุกคนในครอบครัวและมีสถานที่
ท่องเที่ยวรอบๆ สระคุรากะอิเคะ คุณสามารถจอดรถไว้ท่จ
ี ุดพั ก
รถคุรากะอิเคะ PA บนทางด่วนแล้วเดินลงมายังสวนสาธารณะ
แห่งนี้ได้อย่างสะดวกสบาย ที่นี่มีสิ่งที่น่าสนใจให้ชมและท�ำหลาก
หลาย ไม่ว่าจะเป็นสวนสัตว์ สวนพฤกษศาสตร์ ฟาร์มส�ำหรับ
นักท่องเที่ยว บ้านเด็กเล่น และอื่นๆ อีกมากมาย! ถ้าฝนตก คุณก็
9:00-17:00 น. (สวนสัตว์: 10:00-16:30 น.) สามารถเข้าข้างในได้!

วันจันทร์ (เฉพาะสวนพฤกษศาสตร์และสวน
สัตว์เท่านั้น) และ 29-31 ธันวาคม
จากสถานี
โตโยต้าของรถไฟเมเท็ตสึ สายมิคาวะ ขึ้นรถบัส
เมเท็ตสึแล้วลงรถที่คุรากะอิเคะโคเอ็นมาเอะ
714-5 โฮซาวะ ยานามิโจ เมืองโตโยต้า
☎ 0565-80-5310 (ส�ำนักงานจัดการสวน
สาธารณะคุรากะอิเคะ) MAP C-4

อาซาฮิ

ฝากดักปลาโออิเด็นยานะ

สนุกไปกับการจับปลาด้วยมือของคุณเอง แล้วเล่นน�ำ้
ในแม่น้ำ� ที่ฝายดักปลาโออิเด็นยานะซึ่งเป็นสถานที่ท่อง
เที่ยวยอดนิยม ใกล้ๆ กับแม่น�้ำมีเต็นท์ร้านค้าที่คุณ
สามารถทานปลาอะยุย่าง หุงกับข้าว ผสมกับโกเฮโมจิ
และวิธีการปรุงแบบอื่นๆ

ด ๆ!

อาซาฮิ

ทานปลาและเล่นน�้ำ!
อินาบุ

ออกจากบ้านและมาเล่นกันเถอะ!

เปิดตลอด
เปิดท�ำการทุกวัน
ประมาณ 30 นาทีจากจิคาระอิชิ
I.C. ของซานาเกะกรีนโร้ด
2 ฮันโนกิ ฮิกาชิโอบายาชิโจ เมืองโตโยต้า
☎ 0565-90-2530 (สมาคมการท่องเที่ยวคาเร็นโนะซาโตะ ชิโมยามะ)
MAP E-4

ป่าเพื่ อการศึกษาธรรมชาติ
ของเมืองโตโยต้า

มา
เที่ยวกัน!

ง
ุ ส
ปร

มิคาวะโคเก็น
แคมป์ วิลเลจ

สถานที่ตั้งแคมป์บนเนินเขาของที่ราบสูงมิคาวะที่สูง 600 เมตร
เหนือระดับน�้ำทะเลแห่งนี้มีทั้งสนามเทนนิส สนามกอล์ฟ และ
อื่นๆ อีกมากมาย สระน�้ำอาซากิริอิเคะที่อยู่ใกล้ๆ กันนั้นเป็นจุด
ยอดนิยมในการตกปลาแบบฟลายฟิชชิง
่

โตโยต้า

เด็กๆ
คุ

ชิโมยามะ

พา

ส�ำรวจที่ราบสูงและป่า!

า
ักปล
ีฝายด รรค์ของ
ม
า
้
ต
ว
โย
เป็นส
ในโต ซ่ง
่ง ึ ทีเดียว!
ห
แ
ย
6
ะยุเล
ปลาอ

เขื่อนยาฮากิ

สัมผัสรูปร่างที่น่าตื่นตาตื่นใจของเขื่อนนี้ ไม่ว่าจะไปเพื่ อ
ขับรถเล่นหรือขี่มอเตอร์ไซค์ หรือเช่าเรือแล้วไปตกปลา
สามารถเพลิดเพลินที่เขื่อนได้ตลอดทั้งปี
ตลอดเวลา (ทัวร์น�ำเที่ยวช่วงวันธรรมดา 9:30-16:00 น.
หร่ี
จ�ำเป็นต้องจองทางออนไลน์)
เปิดท�ำการทุกวัน
กงกะ
ม
ิ้ รสแ
ล
ง
~35 นาทีจากชิดาเระ I.C. ของซานาเกะกรีนโร้ด
อ
ล
ชิซุราเสะโจ เมืองโตโยต้า
ื น!
เข่อ
☎ 0565-68-2321 (ส�ำนักงานจัดการเขื่อน
และอ่างเก็บน�้ำยาฮากิ) (ปิดท�ำการวันเสาร์,
วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
MAP F-1

อัดแน่นไปด้วยสถานที่ยอดนิยม!

ท้อง
ฟ
ดวง า้ ทเี่ ต็ม
ไ
ดาว
แบบ ปด้วย
สมจ
ริง!

เรียนและเล่นไปพร้อมๆ กัน!

ศูนย์เรียนรู้ด้านความ
ปลอดภัยทางการจราจร
ในเมืองโตโยต้า

ศูนย์แห่งนี้มีกิจกรรมสัมผัสประสบการณ์สนุกๆ ที่
หลากหลายส� ำ หรั บ เด็ ก เพื่ อการเรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ กฎ
จราจร ขับรถเล่นในเมืองจ�ำลองด้วยรถต่างๆ อย่าง
เช่น มินิ SL และโกคาร์ต ห้ามพลาดลองจักรยานและ
รถยนต์จ�ำลอง ฯลฯ
9:00-17:00 น.
วันจันทร์ (เปิดท�ำการหากตรงกับ
วันหยุดนักขัตฤกษ์)
~5 นาทีจากโตโยต้า-คัมปาจิ I.C.
ของทางด่วนโทไค-คันโจ
494-24 โคยามาดะ อิเคดะโจ
เมืองโตโยต้า ☎ 0565-88-5055 MAP C-3

มีกิจกรรมส�ำหรับเด็กมากมาย
รวมถึงการทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์

โตโยต้า

พิ พิธภัณฑ์สัมผัสประสบการณ์ของ
เมืองโตโยต้า

พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ สั ม ผั ส ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ พ ร้ อ ม ก า ร แ ส ด ง แ ล ะ
เวิร์กช็อปวิทยาศาสตร์ยอดนิยม ในท้องฟ้าจ�ำลอง แสดงให้เห็น
ดาว 265,000 ดวง กลุ่มดาว และกาแล็กซี่ต่างๆ ซึ่งคุณจะ
ได้เห็นดาวในกาแล็กซี่ทางช้างเผือกครบทุกดวง!
9:00-17:00 น.
วันจันทร์ (เปิดท�ำการหากตรงกับวันหยุด
นักขัตฤกษ์) และช่วงวันหยุดปีใหม่
เดินประมาณ 7 นาทีจาก
สถานีโตโยต้าชิของรถไฟเมเท็ตสึ สายมิคาวะ
ภายในศูนย์โตโย
ต้าซังเกียวบุนกะ 1-25 โคซากะ-ฮงมาจิ เมืองโตโยต้า
☎ 0565-37-3007 MAP G-4
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ฤดูใบไม้ผลิคือฤดูแห่งซากุระในโตโย
ต้า ความงดงามของต้นซากุระช่อ
ระย้าบานสะพรั่งและกิ่งก้านสาขาที่
แผ่กว้างออกไปจะท�ำให้คุณตกตะลึง
จนแทบลืมหายใจ!

โตโยต้า

เทศกาลประจ�ำฤดู

เที่ยวแบบเจาะลึกกับคนท้องถิ่น
ชายหนุ่มที่เทศกาลโคโรโมะ
ชาวเมืองท้องถิ่นที่คุ้นเคยกับ
เทศกาลนี้ดีจะพาคุณเที่ยวชม!

โตโยต้าอุดมไปด้วยธรรมชาติท่ีมีสีสันสดใสสวยงามตลอดทั้งปี มีการจัดงานเทศกาล
ดั้งเดิมและงานอีเวนต์ใหญ่ๆ ตลอดทั้งฤดูกาลต่างๆ ซึ่งท�ำให้ทั่วทั้งเมืองคึกคัก

12

1314

ฤดูร้อนนี้ สนุกไปกับ
การเต้นระบ�ำโออิเด็นและ
ดอกไม้ไฟ! มาเต้นไปกับ
พวกเรากัน!
1 2
4 5

10
11 15

3

6

7 8
มัตสึไดระ

เทศกาลฤดูใบไม้ผลิท่ี
มัตสึไดระ

1

4

ช่วงเวลาจัดงาน: วันเสาร์และวันอาทิตย์ก่อน
17 เมษายน
MAP D-4
พิ ธีกรรมชินโตที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 400 ปี เทศกาลนี้
ประกอบด้วยพิ ธีโอมิซุโทริ ซึ่งเป็นพิ ธีกรรมการผันน�้ำศักดิ์สิทธิ์ และ
การแสดงดอกไม้ไฟแบบถือด้วยมือ ซึ่งเป็นภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจ
อาซาฮิ

ดอกท้อช่อระย้าที่คามินากะ

17

2

ช่วงเวลาจัดงาน: ต้นเดือนเมษายน
E-1
เดินไปตามทางเดินระยะทางยาว 1 กิโลเมตรที่เรียง
รายไปด้วยต้นท้อช่อระย้าจ�ำนวน 3,000 ต้น
MAP
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อาสุเกะ

9

เทศกาลฤดูใบไม้ผลิท่อ
ี าสุเกะ

3

ช่วงเวลาจัดงาน: วันอาทิตย์ที่สองของเดือน
เมษายนและวันก่อนหน้า
MAP D-3
ในเทศกาลส�ำหรับเด็กผู้หญิงที่สวยงามนี้ ย่านทั้งเจ็ดที่ตั้ง
อยู่ ใ จกลางของพื้ นที่ อ าสุ เ กะจะน� ำ รถแห่ ที่ ป ระดั บ ประดา
ด้วยดอกไม้ออกมาอวดโฉมแล้วเดินแห่ไปรอบๆ เมือง
อาสุเกะ

ดอกไม้ในวงศ์ Asian
Fawnlily (คาตาคุริ)

5

ช่วงเวลาจัดงาน: ปลายเดือนมีนาคม-ต้นเดือนเมษายน
D-3
ดอกไม้แสนน่ารักเหล่านี้จะบานสะพรั่งบนเนินเขาฝั่ งตะวันตกเฉียงเหนือ
ของภูเขาอีโมริในโครันเค ซึ่งจะบานพร้อมกันในช่วงปลายเดือนมีนาคม
MAP

อินาบุ

เทศกาลซากุระช่อระย้าที่
วัดไดอันจิ

6

ช่วงเวลาจัดงาน: ต้นเดือน-กลางเดือนเมษายน
MAP G-1
ต้นซากุระช่อระย้าที่มีอายุประมาณ 180 ปีนี้จะสว่างไสว
ด้วยแสงไฟในยามค�่ำคืน เป็นภาพที่ชวนตะลึง คุณจะ
ประทับใจไปกับความงดงามของของซากุระต้นนี้!
Inabu
อินาบุ

เทศกาลซากุระช่อระย้าที่
วัดซุยเรียวจิ

7

ช่วงเวลาจัดงาน: ต้นเดือน-กลางเดือนเมษายน
G-2
อย่าพลาดชมประตูโชโรมงของวัดและต้นซากุระช่อระย้าที่มีอายุ
กว่า 370 ปี! ซึ่งถือเป็นอนุสาวรีย์ทางธรรมชาติของจังหวัดไอจิ
MAP

ฟุ จโิ อกะ

เทศกาลดอกวิสทีเรีย

ช่วงเวลาจัดงาน: ต้นเดือนพฤษภาคม

8
MAP

C-2
การแสดงศิลปะการต่อสู้และคอนเสิร์ตต่างๆ จะ
ถูกจัดขึ้นที่ “ฟู จิโนะไคโร” ตลาดที่คุณสามารถ
ซื้อสินค้าขึ้นชื่อของท้องถิ่นได้
โตโยต้า

เทศกาลซากุระซุยเก็น

9

ช่วงเวลาจัดงาน: ปลายเดือนมีนาคม-ต้นเดือนเมษายน
B-4
งานอีเวนต์ต่างๆ
จะถูกจัดขึ้นใต้กิ่งก้านสีชมพู ของต้นซากุระ
450 ต้นที่ก�ำลังบานสะพรั่ง การประดับไฟของที่น่กี ็น่าอัศจรรย์ใจ
MAP

โตโยต้า

เทศกาลดอกไม้ไฟโตโยต้า
โออิเด็น

10

ระบ�ำโออิเด็น

11

ช่วงเวลาจัดงาน: วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือน
กรกฎาคม
MAP H-4
หนึ่งในเทศกาลดอกไม้ไฟที่ใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาค
โทไค ซึ่งจัดขึ้นรอบๆ แม่น้ำ� ยาฮากิและตรง
กลางของสนามกีฬาโตโยต้า
โตโยต้า

ช่วงเวลาจัดงาน: วันก่อนการแสดงดอกไม้ไฟ
G-4
ไม่ว่าใครก็สามารถเข้าร่วมเทศกาลนี้ได้! เต้นระบ�ำไปพร้อม
กับเสียงเพลง “เชิญมาชม แล้วเต้นร�ำไปพร้อมกัน!”
MAP

อาซาฮิ

เทศกาลกระดิ่งลม
โอโดะยูเมะคาเคะฟุ ริน

12 13

ช่วงเวลาจัดงาน: กลางเดือนกรกฎาคม-31
สิงหาคม
MAP E-1
ที่วัดฟุ รินจิ (วัดโซฟุ คุจิ) เขียนค�ำอธิษฐานแล้ว
แขวนไว้กับกระดิ่งลม
นอกจากนี้
คุณยัง
สามารถเช่าชุดยูคาตะที่ร้านเช่าชุดอาซาฮิ โจเซ
โนะไคได้ด้วย (อาซาฮิ โจเซโนะไค: 0565-682153)

อาสุเกะ

การขับร้องเพลงในยามค�่ำคืนและ 14
การเต้นระบ�ำบงโอโดริในอายาโดะ

ช่วงเวลาจัดงาน: ช่วงเย็นของวันที่ 10
สิงหาคม และ 15 สิงหาคม
MAP E-3
งานโอบ้งนี้จัดขึ้นในบริเวณวัดเฮโชจิ ซึ่งเป็นวัดพุ ทธ
นิกายโซโตะที่เก่าแก่ โดยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น
ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมพื้ นบ้านที่จับต้องไม่ได้ที่ส�ำคัญ
อาสุเกะ

เทศกาลฤดูร้อนในอาสุเกะ

15 16

ช่วงเวลาจัดงาน: ต้นเดือนสิงหาคม-15 สิงหาคม
D-3
เทศกาลโคมไฟทันโคโระริน เทศกาลโคมไฟมันโดที่แม่น้ำ� อาสุเกะ เทศกาลดอกไม้
ไฟ และโทโระนากาชิ ซึ่งเป็นงานฉลองเทศกาลโอบ้งที่ส�ำคัญ โดยจะมีการน�ำ
โคมไฟไปลอยในแม่น้ำ� เทศกาลทั้งหมดนี้จัดขึ้นในอาสุเกะในช่วงฤดูร้อน
MAP

18

2
3

7

เทศกาลในช่วงฤดูใบไม้
ร่วงที่เต็มไปด้วยสีสัน
จะถูกจัดขึ้นทั่วเมืองโต
โยต้า! พวกเราก็จะไปที่
นั่นด้วย!

1

4 5

โตโยต้า

เทศกาลโคโรโมะ

1

4 5

ช่วงเวลาจัดงาน: วันอาทิตย์ท่ส
ี ามของเดือน
MAP H-4
ตุลาคมและวันก่อนหน้า
หนึ่งในเทศกาลที่ย่ิงใหญ่ที่สุดในเขตพื้ นที่มิคาวะ
รถแห่อันวิจิตรตระการตาจะเคลื่อนไปรอบเมือง
และจะมีการแสดงดอกไม้ไฟ
โตโยต้า

19

เทศกาลซานาเกะ

2

ช่วงเวลาจัดงาน: วันอาทิตย์ท่ส
ี องของเดือน
MAP B-2
ตุลาคมและวันก่อนหน้า
ชมการแสดง “โบโนะเตะ” ซึ่งเป็นรูปแบบของความบันเทิงพื้ นบ้านใน
ท้องถิ่น และศิลปะการต่อสู้ของเกษตรกรที่มีมาตั้งแต่สมัยมุโรมาจิ

อาสุเกะ

เทศกาลอาสุเกะ

3

ช่วงเวลาจัดงาน: วันอาทิตย์ที่สองของเดือน
MAP D-3
ตุลาคมและวันก่อนหน้า
เทศกาลที่จัดขึ้นในศาลเจ้าอาสุเกะฮาจิมังกู โดยมีไฮไลต์
คืองาน “บงเท็นนาเกะ” ซึ่งผู้คนจะมาแย่งกันรับการ์ด
แห่งความโชคดีหรือ บงเท็น ที่ตกแต่งรถแห่กัน
โอบาระ

เทศกาลวัฒนธรรมโอบาระ

6

ช่วงเวลาจัดงาน: ปลายเดือนตุลาคม MAP D-1
ชมการแสดงความบั น เทิ ง ดั้ ง เดิ ม ของเขตพื้ นที่ โ อ
บาระ ซึ่งรวมถึง โอบาระคาบูกิ ที่มีมาตั้งแต่สมัยเอโดะ

อาสุเกะ

ชมภาพที่สวยงามของกระดาษ
โปรยที่เต้นระบ�ำอยู่ในอากาศใน
เทศกาลโคโรโมะ! ซึ่งจะท�ำให้คุณ
ตื่นเต้นอย่างแน่นอน!

8 9
10 11

6

เทศกาลใบไม้แดงที่โครันเค

7

D-3
ช่วงเวลาจัดงาน: 1-30 พฤศจิกายน
หนึ่งในจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีท่ียอดเยี่ยมที่สุดใน
ญี่ปุ่น ในช่วงฤดูเทศกาลจะมีการประดับไฟและ
การจัดงานอีเวนต์อ่น
ื ๆ
MAP

อินาบุ

12

เทศกาลใบไม้แดงที่สวนสา
ธารณะโออิไดระ

8

ช่วงเวลาจัดงาน: ต้นเดือน-กลางเดือน
MAP G-2
พฤศจิกายน
คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยงามจากสะพาน
คาเซะโนะสึริบาชิ ที่นี่ยังมีตลาดและงานอีเวนต์อ่นื ๆ ด้วย

มัตสึไดระ

เทศกาลใบไม้แดงที่หุบเขาโอทากิ

หุบเขาโครันเคเป็นหนึ่ง
ในจุดชมใบไม้เปลี่ยนสี
ช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่มีชื่อ
เสียงที่สุด มีจุดให้คุณ
ถ่ายรูปมากมาย!
9

ช่วงเวลาจัดงาน: ต้นเดือน-กลางเดือน
MAP C-4
พฤศจิกายน
หุบเขาโอทากิได้รับการขนานนามว่าเป็นหุบเขาที่
สวยงามที่สุดในภาคกลางของญี่ปุ่น เพลิดเพลิน
ไปกับใบไม้เปลี่ยนสีที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
อินาบุ

เทศกาลใบไม้แดงที่ทาคาโดยะ

10

ช่วงเวลาจัดงาน: กลางเดือนพฤศจิกายน MAP F-2
ส�ำรวจพื้ นที่ชุ่มน�้ำพร้อมใบไม้เปลี่ยนสีที่งดงาม
ในระหว่างทางไปเขื่อนคุโรดะ

ฟุ จโิ อกะ

เทศกาลใบไม้เปลี่ยนสีที่ฟุจิโอกะ
การค้นพบแสงสีในฝัน

11

สีที่ตัดกันระหว่างซากุระ
สายพั นธุ์ชิกิซากุระและ
ใบไม้เปลี่ยนสีในโอบาระคือ
ผลงานศิลปะที่รังสรรค์
โดยธรรมชาติ!

C-3
ช่วงเวลาจัดงาน: ปลายเดือนพฤศจิกายน
จะมีการประดับไฟในสี่พื้นที่ของภูมิภาคพร้อมกัน อีเวนต์น้เี ต็ม
ไปด้วยความสนุกสนาน ซึ่งมีทั้งร้านค้าและการแสดงบนเวที
โอบาระ

MAP

เทศกาลชิกิซากุระ ซากุระสี่ฤดูที่โอบาระ 12

MAP D-1
ช่วงเวลาจัดงาน: 1-30 พฤศจิกายน
คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับใบไม้เปลี่ยนสีสีแดงสดใสและซากุระสาย
พั นธุ์ชิกิซากุระสีชมพู ได้พร้อมๆ กัน งานนี้จัดขึ้นในสถานที่ 4 แห่ง

โตโยต้าเป็นที่ตั้งของหุบเขาโครันเค หนึ่งในสถานที่ชม
ใบไม้เปลี่ยนสีที่ยอดเยี่ยมที่สุดในญี่ป่น
ุ และจุดชมสีสัน
ของฤดูใบไม้ร่วงที่มีช่อ
ื เสียงอื่นๆ อีกมากมาย เชิญคุณ
มาเพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์ธรรมชาติท่ง
ี ดงามน่าทึ่ง
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#ถูกทิ้งร้าง #สถานีนิชินาคากาเนะ

#ดอกบัว #ซุยโออิน

#ฉันอยากจะพบปะกับผู้คนที่ชื่นชอบดอกไม้ #คายุเท

#อาคาร #พิ พิธภัณฑ์งานฝีมือพื้ นบ้านของเมืองโตโยต้า

#ของฝาก #โอมิยะ #ฟุ คุจูเอ็น

#สถาปัตยกรรมดั้งเดิม #คิราคุเท

ท่องเที่ยวและเก็บภาพ

า
้
ต
ย
โ
เมืองโต

1

1

คุณสามารถดูภาพของ
เมืองโตโยต้าที่คุณชื่นชอบ
ได้ในอินสตาแกรม
ทางการของเรา!

เมื่อเราพบกับบางสิ่ งที่สวยงาม เราจะรีบกดชัตเตอร์ทันที
ท�ำไมวิวที่งดงามเหล่านี้ถึงท�ำให้เราอยากจะถ่ายรูปนะ?
ในโตโยต้าช่างเต็มไปด้วยความงดงามซะจริงๆ

#แผนที่ดอกไม้ #ดอกพลับพลึงแดงที่แม่น�้ำไอซุมาเมะ

2 3
5 6

4
7

ลมในฤดูหนาวช่าง
หนาวเย็นและสดชื่น!
เทศกาลเปลือยท�ำให้
ผมรู้สึกมีไฟ

ภาพของเมืองโตโยต้าที่ปกคลุม
ไปด้วยหิมะระยิบเป็นประกายช่าง
งดงาม ดูแลร่างกายของคุณให้
อบอุ่นด้วยล่ะ

มัตสึไดระ

เทศกาลเท็นกะ

1

ช่วงเวลาจัดงาน: วันอาทิตย์ท่ส
ี องของเดือน
MAP D-4
กุมภาพั นธ์
เทศกาลนี้จัดขึ้นเพื่ อเฉลิมฉลองให้แด่ชัยชนะของมัตสึไดระ
จิคาอุจิ ผู้ซึ่งปรารถนาให้แผ่นดินมีความสงบสุข ในงานจะ
มีเหล่าชายหนุ่มที่อยู่ในช่วงปีชงนุ่งผ้าเตี่ยวมารวมตัวกัน
อาสุเกะ
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ตุ๊กตาฮินะแห่งจูมะใน
เมืองอาสุเกะ

2

ช่วงเวลาจัดงาน: กลางเดือนกุมภาพั นธ์-กลาง
MAP D-3
เดือนมีนาคม
เดินเที่ยวเล่นในย่านเมืองอาสุเกะไปพร้อมๆ กับชม
ตุ๊กตาฮินะที่ตกแต่งบ้านและร้านค้าแบบดั้งเดิม

อินาบุ

ยูคิมิ ไคโด อินาบุ

3

ช่วงเวลาจัดงาน: วันเสาร์แรกของเดือน
MAP G-2
กุมภาพั นธ์
โคมไฟที่ท�ำขึ้นด้วยมือจากหิมะตามธรรมชาติจะส่อง
สว่างให้แก่พ้ื นดินด้วยแสงอันนวลตา เหล่าพ่ อค้า
จะมาแข่งขันกันเพื่ อดูว่าใครจะท�ำซุปได้ดีท่ส
ี ุด
อาซาฮิ

เล่นเลื่อนหิมะที่อาซาฮิ
โคเก็ง เก็งคิมุระ

4

ช่วงเวลาจัดงาน: ต้นเดือนธันวาคม-ปลายเดือน
MAP F-2
มีนาคม
เนินลาดส�ำหรับเล่นเลื่อนหิมะเพี ยงแห่งเดียวในไอจิ โดยมี
ทางเดินเลื่อนด้านข้าง และลานขนาดใหญ่ส�ำหรับเล่นหิมะ

อินาบุ

เทศกาลฮินะตามปฏิทิน
จันทรคติในอินาบุ

#คาเฟ่น่ารักๆ #ช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยม

#ใบไม้เปลี่ยนสี #ศาลเจ้าโรคุโช

#ฉันชอบสะพาน #หุบเขาคัมปาจิ

#ของหวาน #เค้กเฮาส์อันเกะ

#ภูมิทัศน์ทางประวัติศาสตร์ #ตรอกมันริน

#ฉันไปตลาดมา #ตลาดศาลเจ้าโคโรโมะ

5

ช่วงเวลาจัดงาน: ปลายเดือนกุมภาพั นธ์-ต้น
MAP G-2
เดือนเมษายน
จะมีการจัดแสดงตุ๊กตาฟุ คุโยเสะฮินะ ซึ่งเป็น
ตุ๊กตาฮินะที่ได้รับการตกแต่งตามธีมในแบบที่
คุณไม่เคยเห็นมาก่อน
อินาบุ

ยุซุยฮิโรบะ
น�้ำตกน�้ำแข็งในอินาบุ

6
MAP

G-2
ช่วงเวลาจัดงาน: มกราคม-กุมภาพั นธ์
น�้ ำ ตกน�้ ำ แข็ ง ที่ คุ ณ จะสามารถชมได้ เ ฉพาะใน
ช่วงฤดูหนาวเท่านั้น เมื่อเปิดไฟที่ประดับอยู่ ที่นี่
จะดูราวกับฉากในเทพนิยาย

อินาบุ

ป่าเม็นโนะคิ

7
MAP

H-2
ช่วงเวลาจัดงาน: ธันวาคม-กุมภาพั นธ์
ป่าต้นบีชญี่ปุ่นที่มีอายุกว่า 300 ปี เมื่ออุณหภูมิ
ลดลงต�่ำกว่า -5 องศาเซลเซียส ต้นไม้จะถูก
ปกคลุมไปด้วยน�้ำแข็ง
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ในโตโยต้า

วัตถุดบ
ิ ล�ำ้ ค่า
จากภูเขา
โตโยต้า
ปลาอะยุและหมูปา่
ของโตโยต้ารสชาติ
เข้มข้นและอร่อย!
เที่ยวแบบเจาะลึก
กับคนท้องถิน
่

ร
า
ห
า
อ
ำ
�
น
ะ
น
แ
ด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ โตโยต้าจึงอุดมไปด้วยวัตถุดิบ
จากทัง
้ บนภูเขาและในแม่น�้ำ! วัฒนธรรมอาหารหมักดองที่เฟื่อง
ฟู ของภูมิภาคช่วยให้สามารถดัดแปลงวัตถุดิบเป็นอาหารรสเลิศ
ได้ เชิญคุณมาเพลิดเพลินไปกับอาหารขึ้นชื่อที่ทั้งดีต่อสุขภาพ
และรสชาติอร่อยของโตโยต้า

ไวลด์เกม (เนื้อสัตว์ปา่ )

อุดมไปด้วยสารอาหารและรสสัมผัมนุ่มนวล
เนื้อสัตว์ป่ามีรสชาติอร่อยไม่ว่าคุณจะน�ำไปปรุง
แบบใด ส่วนใหญ่แล้วมีจ�ำหน่ายในช่วงฤดูล่า
สัตว์ในฤดูใบไม้ร่วง กวางและหมูป่าจะกินผลไม้
และถั่วที่พบได้ตามภูเขา ซึ่งท�ำให้เนื้อของพวก
มันหวานและนุ่ม เนื้อสัตว์ป่าเหล่านี้ยังน�ำมาท�ำ
เป็นไส้กรอกและโครเก็ตต์ได้ด้วย

โตโยต้า

ชูอิจิ ฮากิยามะ, CEO ของ
ร้านโครันเค อิจิโนะทานิ

ร้านอาหารญี่ปุ่น อิจิโนะทานิ
ของคุณฮากิยามะ ตั้งอยู่ใกล้
กับแม่น�้ำโทโมเอะและพื้ นที่กึ่ง
อุทยานแห่งชาติไอจิโคเก็ง

โตโยต้า

โคคาเอ็น

9:00-20:00 น.
วันพุ ธ
เดินประมาณ 13 นาที
จากสถานีวาคาบายาชิของ
รถไฟเมเท็ตสึ สายมิคาวะ
67 ยาชิกิบาตะ โยชิ
วาระโจ เมืองโตโยต้า
☎ 0565-52-3810
MAP A-5

เกษตรกรเพี ยงผู้เดียวในจังหวะไอจิที่ได้รับชัยชนะในการแข่งขัน
Kyoto Tea Skill Competition และเป็นผู้ผลิตชาเองในทุก
ขั้นตอน ตั้งแต่การเก็บเกี่ยวไปจนถึงการวางจ�ำหน่ายในร้าน
ชิโมยามะ

การผลิตชาที่เข้มงวดและ
พิ ถีพิถันในเมืองโตโยต้า
แม้ว่าอาจไม่ได้มีช่อ
ื เสียงในระดับโลก แต่โตโยต้าคือหนึ่งในผู้ผลิตชาราย
ใหญ่ในไอจิ และผลิตใบชาสามสายพั นธุ์ ซึ่งได้แก่ เซ็นฉะ คาบุเซฉะ และเท็นฉะ
ซึ่งน�ำมาท�ำเป็นมัทฉะ โตโยต้าผลิตเท็นฉะได้มากว่าเมืองอื่นๆ ในจังหวัด และ
คุณภาพระดับสูงก็ท�ำให้มีชื่อเสียงในงานแฟร์ต่างๆ ทั่วประเทศ

โตโยต้า

ไม่มีก�ำหนด
ไม่มีก�ำหนด
เดินประมาณ 3 นาที
จากสถานีสุเอโนะฮาระของ
รถไฟไอจิลูป
9-48 โฮเอโจ
เมืองโตโยต้า
☎ 0565-28-4021
MAP B-5

อาหารจากมิโสะ

โกเฮโมจิเป็นอาหารดั้งเดิมของ
ท้องถิ่น ท�ำจากข้าวบดน�ำมาเสียบไม้
แล้วย่างกับซอสรสเข้มข้น
คอมฟอร์ตฟู ด
้ ที่มีรูปร่างคล้ายกับรองเท้า
แตะนี้มีเบื้องหลังคือวัฒนธรรม
อาหารหมักดองและประวัติศาสตร์
เส้นทางการค้า ประเพณีหนึ่งเชื่อว่า
มันถูกท�ำขึ้นเป็นครั้งแรกในโตโยต้า!

โตโยต้า

โกเฮโมจิ
โตโยต้า

มาสุซุกะมิโสะ บริษัท
โนดะ มิโสะ

9:00-17:00 น. (ร้านค้า)
วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัต
ฤกษ์, โกลเด้นวีก, ช่วงวันหยุดฤดูร้อน และช่วงวันหยุดปี
ใหม่
เดินประมาณ 4 นาทีจากสถานีคิตะโนะมาสุซุกะของ
รถไฟไอจิลูป
6 มินามิยามะ มาสุซุกะ นิชิมาจิ เมืองโตโย
ต้า ☎ 0565-21-0028 MAP B-5

การกลั่นสาเก

โรงกลั่นสาเกที่ผลิตสาเกด้วยมือโดยใช้วิธีเก่าแก่ซ่ง
ึ มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร รสชาติของสาเก
แสดงถึงทักษะของคนท�ำสาเก สาเกรสเลิศของโตโยต้าถูกท�ำขึ้นภายใต้สภาพอากาศที่เย็น ใช้น้ำ�
บริสุทธิ์ และความช�ำนาญของคนท�ำสาเกระดับปรมาจารย์ เชิญหยิบถ้วยมาแล้วลองชิมดู

การกลั่นสาเกไม่ใช่เรื่องง่าย ทักษะของคนท�ำสาเกจะ
ปรากฎอยู่ในวิธีการกลั่นสาเกให้บริสุทธิข์ องพวกเขา

โตโยต้าเป็ นสถานที่ท่ีเหมาะกับชา
เก็บใบชารสเยี่ยมที่ปลูกขึ้นด้วยวิธีแบบดั้งเดิม

อิชิคาวะ
เซฉะ

อิชิคาวะเซฉะผลิตใบชาออร์แกนิกที่ปลอดสารเคมี
ได้รับรางวัลมาแล้วมากมายจากทั้งในงานแสดงสินค้าและการประกวด
(ไร่ชาหลักอยู่ในพื้ นที่ชิโมยามะ และร้านเอาต์เล็ตอยู่ในพื้ นที่คามิโกะ)

ี ูสิ!
ลองน่ด

มิโสะรสเลิศที่ท�ำขึ้นด้วยความรัก ความใส่ใจ และมีลักษณะ
เด่นที่ผู้ท�ำมิโสะแต่ละคนพัฒนามาเป็ นเวลาหลายปี

ตั้งอยู่ในโรงเก็บเครื่องบินที่เคยเป็นสนามบินของกองทัพ
เรือ มาสุซุกะมิโสะผลิตมิโสะจากถั่วเหลืองโดยใช้กรรมวิธี
การหมักแบบธรรมชาติซึ่งต้องใช้เวลานานในการหมักนี้มา
ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท มิโสะของพวกเขาถูกหมักในถังไม้
จ�ำนวน 400 ใบด้วยความรักและ
ความใส่ใจของผู้ท�ำ และจากยีสต์ท่ี
อยู่ในโกดัง มิโสะนี้จึงเหมือนกับ
“มีชีวิต” มีท้ง
ั รสชาติอูมามิ
และนุ่มนวล กลมกล่อม
เป็นอาหารเพื่ อสุขภาพ
ส�ำหรับโต๊ะอาหารของคุณ

ปลาแม่น้ ำ�

่ ามารถจับ
แม่น้ำ� ยาฮากิมีฝายดักปลา “ทีส
ปลาด้วยตัวคุณเอง” กระจายอยู่ทั่ว
ที่ฝายส�ำหรับนักท่องเที่ยวเหล่านี้ คุณจะได้
จับปลาอะยุด้วยมือเปล่า แล้วน�ำไปย่างในที่ที่
จัดไว้ ปลาแม่น�้ำที่ว่ายไปตามแม่น้ำ� ซึ่งไหล
เร็วนี้จะมีไขมันน้อยและรสชาติอร่อย ไม่ว่าจะ
ย่าง ทอด กินดิบๆ และวิธีท�ำให้อร่อยอื่นๆ
อีกมากมาย ซึ่งคุณจะได้เพลิดเพลินหลัง
จากจับสดๆ จากแม่น�้ำ

่ งดื่ม
เครือ
แอลกอฮอล์และ
อาหารหมักดอง

โตโยต้า

โรงกลั่นสุราอุราโนะโกชิไกฉะ

โตโยต้า

การท�ำมิโสะ

เที่ยวแบบเจาะลึกกับคนท้องถิ่น
บริษัท โนดะ มิโสะ โยชินาริ โนดะ หุ้นส่วนสามัญ
เขาได้ใช้แนวคิดที่เป็นนวัตกรรมของเขาในการสอนเกี่ยว
กับความสุขจากมิโสะ รวมถึงวิธีการกินและปรุงมิโสะ

อินาบุ

โฮไรเซ็นกินโจเวิร์กช็อป
(Sekiya Brewery Co., Ltd.)

เรารับออเดอร์ โรงกลั่นของบริษัท Sekiya Brewery เป็นที่รู้จักจากแบรนด์
สาเกท้องถิ่น โฮไรเซ็นและอิจิเน็นฟุ โด เวิร์กช็อปนี้จะเปิด
สาเกแบบสั่งท�ำ โอกาสให้คุณได้มีส่วนร่วมในการท�ำสาเก และท�ำสาเกรสชาติ
ของคุณเอง สนุกไปกับการท�ำสาเกด้วยตัวคุณเองได้ท่น
ี ี่
ที่ไม่มีใคร
10:00-18:00 น. (เปิด 9:30 น. ในวันเสาร์, วันอาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เปิดท�ำการทุกวัน
~40 นาที
เหมือน
จากจิคาระอิชิ I.C. ของซานาเกะกรีนโร้ด
713 มินามิมิซุวา
คาเระ คุโรดะโจ เมืองโตโยต้า ☎ 0565-83-3601 MAP F-2

โรงกลัน่ อุราโนะโกชิไกฉะ เป็นสถานทีถ่ ือก�ำเนิดของคิคุอิชิ แบรนด์สาเกทีช่ นะ
รางวัลเหรียญทองจาก Annual Japan Sake Awards สาเกที่ท�ำด้วยมือจะมีรส
นุ่มนวล และทิ้งกลิ่นกรุ่นอยู่ในปาก เป็นสาเกที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง

เฮคิเอ็น
โอฉะโนะจุนเป

9:00-18:00 น. (วันเสาร์ 10:00-15:00 น.)
วัน
อาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์, โกลเด้นวีก, ช่วงวันหยุดฤดู
ร้อน และช่วงวันหยุดปีใหม่
เดินประมาณ 7 นาทีไปทาง
ทิศเหนือจากสถานีชิโกะของรถไฟไอจิลูป
48 ชิตะโกยะ
ชิโกะโจ เมืองโตโยต้า ☎ 0565-45-0020 MAP B-3

9:00-18:00 น.
วันพุ ธ
เดินประมาณ 14 นาทีจากสถานีวาคาบา
ยาชิของรถไฟเมเท็ตสึ สายมิคาวะ
38 ยาชิกิบาตะ, โยชิวาระโจ,
เมืองโตโยต้า
☎ 0565-52-3119
MAP A-5

เที่ยวแบบเจาะลึกกับคนท้องถิ่น
Sekiya Brewery Co.,
Ltd. ทาเคชิ เซกิยะ, เอ็ก
เซ็กคิวทีฟไดเร็กเตอร์

เที่ยวแบบเจาะลึกกับคนท้องถิ่น
ยาสุฮิโระ อาราอิ, หัวหน้าคนท�ำสาเกที่
โรงกลั่นอุราโนะโกชิไกฉะ

ไร่นี้ปลูกชามาตั้งแต่ปี 1870 และปัจจุบันบริหารงานโดยเจ้าของรุ่นที่ห้า ที่ไร่มี
กิจกรรมให้คุณลองเก็บใบชาด้วย

ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหาร
บริษัทรุ่นที่ 7 ในปี 2010

เขาเรียนด้านจุลชีววิทยาในมหาวิทยาลัย

ของขึ้นชื่อ
ประจ�ำท้อง
ถิ่นของ
โตโยต้า
ข้อมูลสินค้าขึ้น
ชื่อในท้องถิ่น!

23

ข้าวมิเนะอาซาฮิ

มันภูเขา (ยามะอิโมะ)

ลูกท้อ

ลูกแพร์นาชิยักษ์

บลูเบอร์รี่

แฮมและไส้กรอก

หมูซันชู

น�้ำผึ้ง

เต้าหู้ (โทฟุ )

ข้าวมิเนะอาซาฮิถูกปลูกและ
บริโภคในเขตพื้ นที่มิคาวะเป็นส่วน
ใหญ่ เป็นสายพั นธุ์ข้าวที่หาได้ยาก
เมล็ดของมันมีขนาดเล็ก แต่เมื่อ
หุงสุก เมล็ดข้าวจะแวววาว
เหนียวนุ่ม และรสชาติอร่อย

มันภูเขาถูกปลูกในพื้ นที่อาซาฮิและ
อินาบุซ่ง
ึ เต็มไปด้วยภูเขา ได้รับ
การยกย่องว่าเป็นอาหารที่มี
สรรพคุณทางยา ว่ากันว่ามันภูเขา
นี้จะช่วยกระตุ้นการย่อยอาหารและ
ช่วยให้ดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้น

พื้ นที่ซานาเกะเป็นผู้ผลิตลูกท้ออันดับหนึ่ง
ในไอจิ โดยผลิตลูกท้อเป็นปริมาณถึง 488
เมตริกตันจากเก้าสายพั นธุ์ต่อปี ลูกท้อ
ของซานาเกะมีขนาดใหญ่ เนื้อเยอะ และชุ่ม
ฉ�่ำ รสชาติยอดเยี่ยม และรูปลักษณ์
สวยงามน่ากิน เหมาะที่จะน�ำไปเป็นของฝาก

ลูกแพร์นาชิสายพั นธุ์อาทาโกะและนีทากะมีชื่อ
เสียงระดับโลกในเรื่องขนาดที่ใหญ่เป็นพิ เศษ
สายพั นธุ์อาทาโกะนั้นจะมีขนาดใหญ่เท่าหัว
เด็กเล็กเลยทีเดียว ลูกแพร์นาชิจะมีวาง
จ�ำหน่ายเป็นของฝากในเดือนธันวาคมซึ่งเป็น
เดือนที่ลูกแพร์จะสุกพอดีพร้อมรับประทาน

บลูเบอร์รี่เป็นผลไม้เพื่ อสุขภาพ
ยอดนิยมที่เหมาะจะน�ำไปเป็น
ของฝาก ตั้งแต่เดือนมิถุนายน
ถึงสิงหาคม คุณจะสามารถ
เก็บบลูเบอร์รี่ที่ฟาร์มบลูเบอร์รี่
ได้ด้วยตัวของคุณเอง

แฮมและไส้กรอกแต่ละชนิดท�ำ
ขึ้นด้วยมือด้วยความรักและ
ความใส่ใจโดยใช้วัตถุดิบที่ดี
ที่สุด

แบรนด์หมูของท้องถิ่น หมูจะ
ได้รับการเลี้ยงดูด้วยความรัก
และใส่ใจ และให้อาหารเป็น
อาหารดั้งเดิมของเกษตรกรซึ่ง
ท�ำจากข้าวและข้าวสาลี เนื้อหมู
จึงมีไขมันน้อยและมีรสหวาน

ตลอดชีวิตของผึ้งหนึ่งตัวจะรวบรวม
น�้ำผึ้งได้เพี ยงหนึ่งช้อนโต๊ะ ในโตโยต้า
ที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์น้นั น�้ำผึ้งสี
ทองอร่ามจะถูกเก็บเกี่ยวตามฤดูกาล
จากดอกไม้ชนิดต่างๆ และน�ำไปผ่าน
กรรมวิธีและบรรจุในแบบดัง้ เดิม

เต้าหู้ซึ่งท�ำจากถั่วและน�้ำบริสุทธิ์
นี้จะท�ำให้คุณได้เพลิดเพลินไป
กับรสชาติธรรมชาติของวัตถุดิบ
ขอแนะน�ำเต้าหู้สีเขียวที่ท�ำจากถั่ว
ลันเตา และเต้าหู้สีด�ำที่ท�ำจาก
ถัว
่ ด�ำ
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โตโยต้า
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ซานาเกะออนเซ็น

โอบาระ

โฮเต็ล คินเซ็นคาคุ

มีชื่อเสียงในเรื่องบ่อน�้ำพุ ร้อนธาตุเรดอนที่ได้รับ
เลือกให้เป็น “บ่อน�้ำพุ ร้อนมหัศจรรย์ท่แ
ี พทย์แนะน�ำ”
โฮเต็ล คินเซ็นคาคุมีสวนสไตล์ญ่ป
ี ุ่นที่งดงาม ซึ่งใน
สวนประกอบด้วยน�้ำตก ทะเลสาบ ดอกไม้ และต้นไม้
และในยามค�่ำคืนจะสว่างไสวด้วยไฟ 350 ดวง

อาซาฮิ

ซาซาโดะออนเซ็น

อาหารที่ท�ำขึ้นจากวัตถุดิบท้องถิ่น

บ่อน�้ำพุ ร้อนฮิราตะออนเซ็นจะไหลมายังโรงแรมแห่งนี้
ซึ่งตั้งอยู่บนแม่น้ำ� ยาฮากิในพื้ นที่โอบาระ เมืองแห่งต้น
ชิกิซากุระ ดอกชิกิซากุระจะบานในช่วงฤดูใบไม้ร่วง
พร้อมๆ กับใบไม้เปลี่ยนสีท่มี ีสีสันสดใส เป็นภาพที่ชวน
ตื่นตาตื่นใจ น�้ำของบ่อน�้ำพุ ร้อนที่มีธาตุกัมมันตรังสี
อ่อนๆ จะปลอบประโลมร่างกายและจิตใจของคุณ

ผ่อนคลายและรู้สึกกระปรี้กระเปร่าใน
อ่างอาบน�้ำกลางแจ้ง!

เพิ่ มความอบอุ่นให้ร่างกายด้วยหม้อไฟหมูป่า

อิซามิยะ เบคคัง

โทฟุ ยะ

ซาซาโดะออนเซ็นเป็นบ่อน�้ำพุ
ร้อนที่เก่าแก่ท่ส
ี ุดในไอจิ น�้ำของ
ที่นี่ใสและให้สัมผัสที่นุ่มนวล หลัง
แช่น้ำ� อย่างผ่อนคลายแล้ว ก็ต่อ
ด้วยการทานอาหารขึ้นชื่อตาม
ฤดูกาล ซึ่งได้แก่ ปลาอะยุ หม้อ
ไฟหมูป่า ผักซันไซ มันภูเขา ฯลฯ

โทฟุ ยะเป็นโรงแรมสไตล์ญ่ป
ี ุ่น
ดั้งเดิม ห้องพั กทุกห้อง
สามารถมองเห็นวิวแม่น�้ำและ
ภูเขาได้ แขกผู้หญิงจะต้องหลง
รักอาหารไคเซกิตามฤดูกาล
แบบฟู ลคอร์สของโรงแรมและ
บ่อน�้ำพุ ร้อนในร่มขนาดใหญ่
พร้อมวิวแม่น�้ำอย่างแน่นอน
ซาซาโดะออนเซ็นเป็นบ่อน�้ำพุ ร้อนที่ใหญ่ที่สุดในโอคุยาฮากิ
ออนเซ็นโก

~20 นาทีจากชิดาเระ I.C.
ของซานาเกะกรีนโร้ด
8 โซซาคุ ซาซาโดะโจ เมืองโตโยต้า
☎ 0565-68-2654 MAP D-2

โรงแรมสไตล์เมืองที่ตั้งอยู่
ใจกลางเมือง มีบริการให้เช่า
จักรยานฟรี

เดิน 4 นาทีจากสถานีโตโยต้าชิ
ของรถไฟเมเท็ตสึ ที่นี่เป็นบิสิ
เนสโฮเต็ลที่อยู่ใกล้กับสนามกีฬา
โตโยต้ามากที่สุด

1-30 ชินเมโจ เมืองโตโยต้า
☎ 0565-33-7337 MAP H-4

4-28 คิตะมาจิ เมืองโตโยต้า

☎ 0565-34-5555 H-4

ดูท่ค
ี ู่มือแนะน�ำ
อาหารโตโยต้าฉบับ
พกพาของเรา!
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โฮเต็ล โตโยต้า แคสเซิล

แวะพั กเพื่ อแช่น�้ำแบบ
เช้าไปเย็นกลับ

ช็อปปิ้งของฝากและแช่น้ ำ� ใน
บ่อน�้ำพุร้อนในที่เดียว!

บ่อน�้ำพุร้อนอื่นๆ ในโตโยต้า

อาซาฮิ

โอโดะออนเซ็น

บ่อน�้ำพุ ร้อนในโอคุยาฮากิ
ออนเซ็นโก บ่อน�้ำพุ ร้อน
กัมมันตรังสีจะท�ำให้
ร่างกายคุณอบอุ่นได้ทันที!
โอโดะโจ เมืองโตโยต้า
E-1

MAP

อาซาฮิ

ซาคากิโนะออนเซ็น

บ่อน�้ำพุ ร้อนธาตุก�ำมะถันที่
ไหลมาจากพื้ นที่บนภูเขามา
ตามแม่น้ำ� อาซุริ แม่น�้ำสาย
ย่อยของแม่น�้ำยาฮากิ
ซาคากิโนะโจ เมืองโตโยต้า
E-2

MAP

อาสุเกะ

ชิราซากิออนเซ็น

ฟุ จโิ อกะ

บ่อแช่เท้า
อิชิดะทามิ
ฟุ เรไอ ฮิโรบะ

มีต�ำนานเล่าว่า นกกระยาง
บาดเจ็บตัวหนึ่งได้รับการ
รักษาให้หายโดยการแช่น�้ำใน
บ่อน�้ำพุ ร้อนธาตุก�ำมะถันนี้

อ่างแช่เท้าที่ดึงน�้ำจากบ่อน�้ำพุ
ร้อนอัลคาไลน์และกัมมันตรังสี
อ่อนๆ ซึ่งมีการใช้ปั๊มบ่อน�้ำพุ ร้อน

ชโอฮิระ คาโกฮายาชิโจ
เมืองโตโยต้า MAP D-3

318-1 อิเคโนะไทระ อิชิดะทา
มิโจ เมืองโตโยต้า MAP C-1

เดิน 5 นาทีจากสถานีสึจิฮาชิ!
โรงแรมนี้มีอ่างอาบน�้ำขนาด
กว้างขวางและบุฟเฟต์อาหารเช้า
ต้า

5-18 อาเคโบโนะโจ เมืองโตโย

☎ 0565-28-5872 MAP B-4

โรยัล โฮเต็ล อุโอฮาจิ
น�ำเสนออาหารเช้าฟรี Wi-Fi และ
ที่จอดรถ อาหารดั้งเดิมตาม
ฤดูกาลที่เสิร์ฟในห้องอาหารของ
โรงแรมก็สุดยอด
2-14-1 มิยามะโจ เมืองโตโยต้า

☎ 0565-28-7700 MAP B-4

พาเลซ อินน์ โตโยต้า

พลาซ่า โฮเต็ล โตโยต้า

เชื่อมต่อโดยตรงกับด้านหน้าของ
สถานีชินอุวาโกโรโมะของรถไฟสาย
ไอจิลูปไลน์ โรงแรมที่สะดวกสุดๆ
ในที่ตั้งที่เงียบสงบ เดินเพี ยงสอง
นาทีจากโคโรโมะออนเซ็น

โรงแรมแห่งแรกในโตโยต้าที่มีท้ง
ั
ห้องซาวน่าและห้องพั กแบบ
แคปซูลส�ำหรับผู้ชาย จอดรถได้
ฟรีและสามารถใช้บริการอ่างน�้ำพุ
ร้อนธาตุเรดอนได้

1-9-1 สึคาสะโจ เมืองโตโยต้า
☎ 0565-32-0011 MAP G-5

โฮเต็ล มัตสึคาเซะ

เป็นที่นิยมในเรื่องห้องพั กที่เก๋ไก๋
และมีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกแบบ
ครบครัน พร้อมบุฟเฟต์อาหาร
เช้าที่มีเมนูให้เลือกหลากหลาย

อ่างอาบน�้ำกลางแจ้ง ห้องพั กที่
หลากหลาย และอาหารท้องถิ่น
รสเลิศ! ความพิ เศษสามข้อใน
โรงแรมเดียว!

โคโม สแควร์ เวสต์
2-160 คิตะมาจิ เมืองโตโยต้า
☎ 0565-31-2211 MAP G-4

☎ 0565-28-2797 MAP B-4

5-11 มิโดริกาโอกะ เมืองโตโยต้า

เมเท็ตสึ โตโยต้า โฮเต็ล

เดิน 1 นาทีจากสถานีโตโยต้าชิ
ของรถไฟเมเท็ตสึ เป็นที่พักที่
เหมาะส�ำหรับการเที่ยวชมสถานที่
ท่องเที่ยวโดยรอบ
1-140 คิตะมาจิ เมืองโตโยต้า

☎ 0565-35-6611 MAP G-4

เซ็นเตอร์ โฮเต็ล โตโยต้า

เดิน 5 นาทีจากสถานีโตโยต้าชิ
ของรถไฟเมเท็ตสึ ดีไซน์โฮเต็ล
พร้อม Wi-Fi ฟรีทุกห้อง
4-26-8 นิชิมาจิ เมืองโตโยต้า

☎ 0565-30-0500 MAP G-4

บ่อน�้ำพุ ร้อนดงกุริโนะยุ
ตลาดดงกุริ โยโกะโจ

1-88 โฮเอโจ เมืองโตโยต้า
☎ 0565-29-1811 MAP B-4

โฮเต็ล ฟอเรสต้า

รีสอร์ตแบบออลอินวัน พร้อมสิง
่
อ�ำนวยความสะดวกพร้อมสรรพ
และโรงแรมแบบแคชวล
1-1 อิปปงมัตสึ อิวาคุระโจ
เมืองโตโยต้า
☎ 0565-58-3500 MAP C-5

พื้ นที่กึ่งอุทยานแห่งชาติ
ไอจิ โคเก็ง / อาซาฮิ
โคเก็ง เก็งคิมุระ

มีบ้านพั กทั้งหมด 10 หลัง แต่ละ
หลังมาพร้อมกับห้องนอนสองห้อง
พื้ นที่กว้างขวางและสะดวกสบาย
68-1 เนยามะ อาซาฮิยาวาตะ
โจ เมืองโตโยต้า
☎ 0565-68-2755 MAP F-2

โอบาระ

อาสุเกะ

เฮียะคุเน็นโซ

ขับรถ 5 นาทีถึงโครันเค
โรงแรมแห่งนี้เสิร์ฟอาหาร
ฝรั่งเศสต้นต�ำรับ
10 ฮิกาชิไกโตะ อาสุเกะโจ
เมืองโตโยต้า
☎ 0565-62-0100 MAP E-3

ชิโมยามะ

ดงกุริโนะยุ: 10:00-21:00 น. (เปิดรับลูกค้าถึงเวลา
20:00 น. เปิด 9:30 น. ในวันเสาร์, วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัต
ฤกษ์) ดงกุริ โยโกะโจ: 9:00-17:00 น. (ปิด 18:00 น. ในวันเสาร์,
วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ดงกุริโนะยุ: วันพฤหัสบดี (หาก
ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะปิดในวันถัดไปแทน) ดงกุริ โยโกะโจ: เปิด
ท�ำการทุกวันตั้งแต่เดือนเมษายน-พฤศจิกายน, วันพฤหัสบดี (หากตรง
กับวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะปิดในวันถัดไปแทน) ตั้งแต่เดือนธันวาคมมีนาคม
~40 นาทีจากจิคาระอิชิ
I.C. ของซานาเกะกรีนโร้ด
22-1 ฮา
ริฮาระ บุเซ็ตสึมาจิ เมืองโตโยต้า
☎ 0565-82-3135 MAP G-2
บริเวณอ่างอาบน�้ำกลางแจ้งมี
อ่างอาบน�้ำไม้ทรงกลมและทางเดิน

น ท่ ี พั ก ต า ม พ้ ื น ท่ี
แนะนำ

บิสิเนส โฮเต็ล โคซานากิ

จุดพั กรถดงกุริโนะซาโตะ อินาบุ

ชั้นวางของในตลาดดงกุริ โยโกะโจ เรียงรายไปด้วยผัก
ตามฤดูกาลที่ได้จากที่ราบสูง ถัดจากตลาดคือ ดงกุริ
โนะยุ ซึ่งคุณสามารถอบอุ่นร่างกายในอ่างอาบน�้ำได้

มัตสึไดระ

ดูรายละเอียดเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับโรงแรม
ได้ท่ีเว็บไซต์ของเรา!

~40 นาทีจากจิคาระอิชิ I.C. ของซานาเกะกรีนโร้ด
213-2 นาโนะโฮระ บุเซ็ตสึมาจิ เมืองโตโยต้า
☎ 0565-82-2544
MAP G-2

อินาบุ

อาซาฮิ

โตโยต้า เพรสทีจ โฮเต็ล

โฮเต็ล โอคาดายะ

โรงแรมบ่อน�้ำพุ ร้อนที่ท�ำจากไม้พร้อม
บรรยากาศอบอุ่น อ่างอาบน�้ำในร่มขนาดใหญ่
ส�ำหรับทั้งผู้ชายและผู้หญิงล้วนท�ำจากไม้สน
ไซเปรส มื้อกลางวันในวันธรรมดามีจ�ำหน่ายใน
ราคา 2,000 เยน (ไม่รวมภาษี) และสามารถ
เข้าไปใช้บริการในเลานจ์และอ่างอาบน�้ำได้ด้วย

ลองอาหารที่ท�ำจากปลา
แม่น�้ำที่รสชาติเยี่ยมยอด!

โรงแรมในตัวเมืองโทโยตะ

ซิตี้ โฮเต็ล อานตี้ส์

นัตสึยาเกะออนเซ็น

ผ่อนคลายและเพลิดเพลินไปกับรสชาติของอาหารป่าต้น
ต�ำรับและอาบน�้ำในอ่างน�้ำที่ท�ำจากต้นสนไซเปรส

ชิโมยามะ

~30 นาทีจากชิดาเระ I.C. ของซานาเกะกรีนโร้ด
722 ฮิกาชิดะ ฮิราตะโจ
เมืองโตโยต้า
☎ 0565-65-3611
MAP D-2

อิ่มอร่อยไปกับเนื้อสัตว์ปา่ ที่บ่อน�้ำพุ
ร้อนที่เก่าแก่ท่ีสุดในไอจิ

~20 นาทีจากชิดาเระ I.C.
ของซานาเกะกรีนโร้ด
7 นาวาเตะ ซาซาโดะโจ เมืองโตโยต้า
☎ 0565-68-2331 MAP D-2

โตโยต้า

มัตสึไดระ

ฮิราฮาตะออนเซ็น จูราคุโซ

ผู้ชื่นชอบออนเซ็นจะต้องหลงรักบ่อน�้ำพุ ร้อนแห่งนี้

ชุนจูอัน ชิซุยคาคุ

โตโยตา้

อินาบุ

ฮิราฮาตะออนเซ็น

โรงแรมแห่งนี้น�ำเสนออาหารไคเซกิแบบฟู ล
คอร์สที่ท�ำจากวัตถุดิบตามฤดูกาล

บ่อน�้ำพุ ร้อนแห่งนี้มีน�้ำไหลมาเป็นเวลากว่า 1,200 ปีแล้ว

อินาบุ

ผ่อนคลายร่างกายและจิตใจในเมืองที่เต็มไป
ด้วยต้นชิกิซากุระ

คุณสามารถแวะพั กเพื่ อ
แช่น�้ำโดยไม่จ�ำเป็นต้อง
ค้างคืนได้ด้วย

อาหารรสเลิศ ซึ่งรวมถึง
ไคเซกิตามฤดูกาล

โอบาระ
อาซาฮิ

อาสุเกะ

ในโตโยต้า

ปลอบประโลมร่างกายและจิตใจใน
บ่อน�้ำพุร้อนธาตุเรดอนที่หาได้ยาก

ขึ้นรถชัตเทิลบัสฟรี (ให้บริการวันพุ ธ) จากสถานีโตโยต้าชิของ
รถไฟเมเท็ตสึ สายมิคาวะ ขึ้นรถชัตเทิลบัสฟรี (ให้บริการทุกวัน)
จากสถานีโจซุยของรถไฟเมเท็ตสึ สายโตโยต้า หรือสถานีฟุจิกาโอ
กะของรถไฟใต้ดินนาโกย่า สายฮิกาชิยามะ
21 อุมามิจิโดริ คาโนะโจ เมืองโตโยต้า
☎ 0565-45-6111 MAP B-2

ฟุจิโอกะ

อาสุเกะ

อินาบุ

นินจา แมนชั่น

อิโรริโนะยาโดะคิคโคเอ็น

15 ฮิคาเกะ ชิโมซากิริโจ เมือง
โตโยต้า
☎ 090-4565-3544 MAP B-4

1-1 อิเคโนะไทระ อิโนเสะโจ
เมืองโตโยต้า
☎ 0565-84-1150 MAP H-1

บ้านโบราณอายุกว่า 150 ปีนี้
เปิดให้เข้าชมได้แค่หนึ่งกลุ่มต่อ
วัน และเคยถูกใช้เป็นสถานที่
ถ่ายท�ำภาพยนตร์ด้วย

ชิโมยามะ

ที่พักในเส้นทางที่ยังไม่เป็นที่
รู้จัก ซึ่งมีการเลี้ยงไก่โคเก็งโค
จิน สายพั นธุ์แท้ๆ ของไก่นาโก
ย่าโคจิน

ชิโมยามะ

ฟาร์ม อินน์ คคโค

คาจิกะเอ็น

มิคาวะจิ

เสิร์ฟอาหารท้องถิน
่ แบบ
คอมฟอร์ตฟู ด
้ ซึ่งรวมถึงโทโรโระจิรุ
(ซุปมันภูเขาบด)

่ ีร้านอาหารริม
โรงแรมทีม
ทะเลสาบพร้อมวิวของทะเลสาบ
มิคาวะแห่งนี้เสิร์ฟอาหารที่ท�ำ
จากวัตถุดิบตามฤดูกาล

เกสต์เฮาส์โคชิคาเคะซันโซ

โ ร ง แ ร ม ที่ น� ำ เ ส น อ กิ จ ก ร ร ม
ต่างๆ อย่างเช่น การท�ำพิ ซซ่า
และเก็บไข่สดๆ จากเล้าไก่
218 นาคานิชิ คุเรมาตะโจ
เมืองโตโยต้า
☎ 090-1077-1940 MAP E-1

29 คานายามะ ฮาบุโจ เมืองโต
โยต้า
☎ 0565-90-3320 MAP E-5

1-300 โอนิโนะไทระ ฮาบุโจ
เมืองโตโยต้า
☎ 0565-90-3472 MAP F-5

17-10 โคชิคาเคะ ฮาบุโจ
เมืองโตโยต้า
☎ 0565-90-3474 MAP F-5

บ้านโบราณอายุกว่า 140 ปีแห่ง
นี้เป็นบ้านที่ถูกย้ายมาตั้งใน
สถานที่ปัจจุบัน เป็นที่พักท่ามกลาง
ภูเขาในชนบทอันเงียบสงบ

26

ภูเขา แม่น้ำ และเมือง สำรวจจุดท่องเที่ยวที่

ตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยว
4 เส้นทางที่คุณจะต้องหลงรัก

ยอดเยี่ยมที่สุดในโตโยต้า นี่คือตัวอย่าง

1

ซึ่งเราก็คิดว่าคุณจะต้องหลงรักเช่นกัน!

ทริปเที่ยวรอบเมืองที่จะกระตุ้นความ
สงสัยใคร่รู้ของคุณ
โตโยต้า

~30 นาที

1

สถานี
โตโยต้าชิ

โตโยต้า

~20 นาที

พิพิธภัณฑ์โตโยต

2

้าไคคัง

รวบรวมรถยนต์ทม
่ี ช
ี อ
่ื เสียงนับพันคันมา
ไว้ในทีเ่ ดียว! ทีน
่ จ
่ี ะทำให้คณ
ุ หลงใหลใน
รถยนต์
▶หน้า 08

ศบาลเมืองโตโยต
พิพิธภัณฑ์ศิลปะเท

้า

ดื่มด่ำงานศิลปะที่พิพิธภัณฑ์! อย่า
พลาดชมภายนอกของตัวอาคารที่
โฉบเฉี่ยว ทันสมัย!
▶หน้า 14

โตโยต้าอีโคฟูล

สัมผัสเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่
โตโยต้าอีโคฟูลทาวน์!
▶หน้า 07

4

โตโยต้าสเตเด

คอร์ส
ตัวอย่าง

2

อาซาฮิ

อาหารชั้นยอดสดๆ จากแหล่งผลิต!

อาสุเกะ

ลองลิ้มชิมรสอาหารขึ้นชื่อของท้องถิ่น
ด้วยแผนการท่องเที่ยวสำหรับนักกิน

ได้ลม
้ิ รสอาหารสดๆ ทีส
่ ง
่ ตรงจากแหล่งผลิต!
อิม
่ อร่อยไปกับวัตถุดบ
ิ ชัน
้ เลิศจากธรรมชาติ!

พฤษภาคม-ตุลาคม

เต็มไปด้วยอาหารขึ้นชื่อ
รสเลิศของท้องถิ่น
ทั้งหมดรวมอยู่ในที่เดียว!

นะ
าโอโดะคันโคยา

จับปลาอะยุด้วยมือเปล่าแล้วนำไป
ย่างในจุดที่กำหนด!
▶หน้า 16

1

งต์ เคริวโซ
คันทรี เรสเตอรอ

เพลิดเพลินไปกับการจับปลาเรนโบว์
เทราต์และบาร์บค
ี ว
ิ
▶หน้า 10

อินาบุ

~10 นาที
~5 นาที

อินาบุ
~35 นาที

3

มาสนุก
กันไ
ครอบค ด้ทั้ง
รัว!

2

บลูเบอร์รี่โนะโค

มิจิ

เก็บบลูเบอร์รี่หวานๆ แล้วกินเลยแบบสดๆ
▶หน้า 15

โฮไรเซ็นกินโจเวิร์กช็อป

ซื้อสาเกบริสุทธิ์โดยการชั่งน้ำหนัก
และสาเกผลิตจำนวนจำกัดที่คุณ
สามารถหาซื้อได้ที่นี่เท่านั้น!
▶หน้า 24

4

จุดพักรถดงกุริโนะซาโตะ อินาบุ

หุบเขาโครันเค

7

ถนนสายโบราณของอาสุ

สำรวจสถานที่ทาง
ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กับตระกูลมัตสึไดระ
▶หน้า 11

~30 นาที

เดินเที่ยวเล่นบนถนนที่งดงามของอาสุเกะ
▶หน้า 12

ปลดปล่อยตัวคุณท่ามกลางธรรมชาติ

ชิโมยามะ

ชิโมยามะ

เกะ

~1 นาที

ชิโมยามะ

วก
ความสะด
มีสิ่งอำนวย ์แคมปิ้งและ
าร
ค
สำหรับ
มปิ้งให้เช่า
อุปกรณ์แค

~1 นาที

2

ตัวอย่าง

มิคาวะโคเก็น แคมป์ วิลเลจ
เพลิดเพลินไปกับมื้อกลางวันที่เป็น
บาร์บีคิวร่วมกับครอบครัวของคุณ
โดยที่คุณไม่ต้องเตรียม
อุปกรณ์ใดๆ มาทั้งสิ้น!
▶หน้า 15

วันที่ 2

มัตสึไดระโกเอ็นจิ

เล่น กิน และนอนในป่า

สัมผัสประสบการณ์กลาง
แจ้งที่ยอดเยี่ยม

เส้นทางวิบากอาซากิร

ิ 26ism

ลองปั่นจักรยานภูเขาเป็นครั้งแรก
ได้ที่ 26ism!
▶หน้า 09

ที่พัก
สนุกสุด
เหว
กับก ี่ยงไป
กลางแ ิจกรรม
จ้งที่ยอ
ดเยี่ยม
!

3

มิคาวะโคเก็น แคมป์ วิลเลจ

ดูดาวได้อย่างเต็มตาตลอดทั้งปี!
▶หน้า 15
โตโยต้า

โตโยต้า

ชิโมยามะ

~15 นาที

~50 นาที

ลองชิมโกเฮโมจิยอดนิยมและขนมปังทีท
่ ำ
จากข้าวมิเนะอาซาฮิซง
่ึ ปลูกในอินาบุ!
▶หน้า 26

ฉันจะซื้ออะไร
กลับบ้านดีนะ...

มัตสึไดระ

8

กิจกรรม! การผจญภัย!

วันที่ 1

มหัศจรรย์ใ
จไปกับภาพว
าด
เคลือบเงาบน
เพดานที่งดง
าม

อาสุเกะ

ยามเช้าตรู่อันแสนสดชื่นที่
โครันเคเป็นอะไรที่พลาดไม่ได้
▶หน้า 19

4

านฝีมือ

Stay

เพลิดเพลินไปกับมื้อค่ำที่ร้าน
อาหารฝรั่งเศสแท้ๆ
▶หน้า 26

ทั่วทั้งภูเขาจะสว่างไสวด้วยแสงไฟ
เป็นภาพที่งดงามเกินบรรยาย
▶หน้า 19

วิวยอดเยี่ยมไม่
ว่าจะใน
ยามเช้าหรือยา
มค่ำคืน!

วันที่ 2

1

ากท
หาของฝ !
ม
ยอดเยี่ย

ศูนย์ศิลปะและง

หุบเขาโครันเค

เฮียะคุเน็นโซ

~15 นาที

6

ไม่มอ
ี ะไรจะยอดเยีย
่ มไปกว่าความหรูหราจากการ

3

4

ลองทำกระดาษวาชิโดยใช้ใบไม้เปลี่ยนสี
ของฤดูใบไม้ร่วงเพื่อเป็นที่ระลึก
สำหรับการท่องเที่ยวของคุณ
▶หน้า 13

ตรวจสอบได้ที่นี่!

ี่

27

แวะพักที่โอบาระคามะ และถ้าหากคุณ
มีเวลาเหลือ ขอแนะนำให้คุณลองทำ
เครื่องปั้นดินเผาดู!
▶หน้า 13

Ha:mo RIDE

กรกฎาคม-ตุลาคม

ฝายดักปล

ะ
ุระบานที่โอบาร

5

โอบาระคามะ

เดินไปรอบๆ แล้วถ่ายรูปที่เทศกาลชิกิซากุระ
ซากุระสี่ฤดูที่โอบาระ
▶หน้า 20

คอร์ส
ตัวอย่าง

~6 นาที

โอบาระ

ทัวร์ชมสนามกีฬาโตโยต้า
(ต้องจองล่วงหน้า)
▶หน้า 14

หรือ

1

~35 นาที

อาสุเกะ

~4 นาที

ียม

(ภาษาญี่ปุ่น)
Ha:mo RIDE เป็นบริการรถเช่า (sharing service) ที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าขนาดกะทัดรัด
มีให้บริการสำหรับนักท่องเทีย
่ วและผูม
้ าเยีย
่ มชมโดยไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิก มีคา่ ใช้จา่ ยเริม
่ ต้นที่
1,000 เยนต่อชัว
่ โมง (รวมภาษี) คุณสามารถเช่าและคืนรถได้ทศ
่ี น
ู ย์บริการลูกค้าของ
Ha:mo RIDE ที่ด้านหน้าของสถานีโตโยต้าชิ!
☎ 0800-123-8008 (คอลเซ็นเตอร์ Ha:mo RIDE)
(การใช้บริการนี้ คุณจะต้องมีใบขับขี่ที่ออกในประเทศญี่ปุ่น)

ขุมทรัพย์ คุณจะได้พบสิ่งใหม่ๆ ทุกครั้งที่คุณมา

~5 นาที

ทาวน์

เดินไปก็ดีนะ แต่ทำไมไม่ลองสิ่งนี้ใน
การเดินทางดูล่ะ

!
นต์สำหรับคุณ
นี่คือเมืองรถย
รย์!
จร
ศ
ั
มห
ด
ุ
ส
ี
ลย
เทคโนโ

1

และยังเป็นแหล่งดอกไม้ป่าซึ่งเปรียบได้ดั่ง

อาสุเกะ

2

ดอกชิกิซาก

สถานที่ที่ดีที่สุดในการเพลิดเพลินไปกับใบไม้เปลี่ยนสี

โอบาระ

สวยงามอย่างใกล้ชิด!

~15 นาที

3

โครันเค, ชิกิซากุระโนะซาโตะ
และเวิร์กช็อปงานทำมือ

กับยานยนต์และสถาปัตยกรรมที่

~20 นาที

หุบเขาโครันเคและพื้นที่โอบาระเป็นส่วนหนึ่งของ

เฉพาะเดือนพฤศจิกายนเท่านั้น

โอบาระ

เพลิดเพลินไปกับสถานที่ที่เกี่ยวข้อง

~20 นาที

โตโยต้า

ไปดูใบไม้เปลี่ยนสีกันเถอะ!

วันที่ 1

แผนการท่องเที่ยวที่ยอดเยี่ยมในการ

โตโยต้า

สถานี
โตโยต้าชิ

3

เส้นทางท่องเที่ยว 4 เส้นทางที่เรารัก

รถยนต์และศิลปะ!

คอร์ส
ตัวอย่าง

คอร์ส
ตัวอย่าง

4

ยามายุริ แฮนด์เมด เวิร์กช็อป

ลองทำไส้กรอกด้วยตัวคุณเอง
▶หน้า 15

5

ซานาเกะ แอดเวนเจอร
์ ฟิลด์

ผจญภัยด้วยรถโฟร์วีลไดรฟ์
▶หน้า 10

6

ซานาเกะออนเซ็น

แวะแช่ตัวในบ่อน้ำพุร้อนเพื่ออบอุ่นร่างกาย!
▶หน้า 25

28

C

D

E

F

G

H

อิโรริโนะยาโดะคิคโคเอ็น

โอบาระ CC

เซ็นมิชิกิซากุระโนะซาโตะ

155

โทจิชิเรียวคัง มินามิ

มิโยชิกาโอกะ

สระไอจิ

โจซุย

รถไฟ
เม

ทาเคมุระ

ถน
น
โตโ คินุอุร
ยต ะ
้า

มิคาวะ ยัตสึฮาชิ

โตโยต้า JCT

29

คอมมิวนิตี้บัสของโตโยต้า
"โตโยต้าโออิเด็นบัส"
จะพาคุณเดินทางไปรอบๆ โตโยต้า

ภูเขาโฮโรคุ

วัดโคเก็ตสึอิน
มัตสึไดระโกเอ็นจิ

มัตสึไดระ

คิตาโนะมาสุซุกะ

B

โรยัล
CC

แม่น้ำโทโมเอะ
สำนักงานสาขาชิโมยามะ
เนซากิ

ยามายุริ แฮนด์เมด เวิร์กช็อป

คาจิกะเอ็น

มิคาวะจิ

เกสต์เฮาส์โคชิคาเคะซันโซ

ทะเลสาบมิคาวะ

ชินอุวะโกโรโมะ
เมืองโอคาซากิ

D

ข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการทราบเกี่ยวกับระบบขนส่ง
สถานที่ท่องเที่ยว และอื่นๆ อีกมากมายในโตโยต้า!
http://michinavitoyota.jp/

E

โคโรโมะโจ 1

สะพานคิวโจ
สกายฮอลล์โตโยต้า

โตโยต้า
นิชิมาจิ ซัมโป อีโคฟูลทาวน์
พิพิธภัณฑ์ศิลปะเทศบาล
เมืองโตโยต้า ฮอลล์คอนเสิร์ตเมือง
โรงเรียนประถม
โตโยต้าและโนกาคุโด

ศาลเจ้าอิวาซุเท็นมังกู

C

โตโยต้า
สเตเดียม

ตลาดในสวนสาธารณะ (สวนสาธารณะซากุระโจชิ)

โตโยต้า ซิตี้
ฮอลล์

ฮอลล์วัฒนธรรมของ
ชาวเมือง

สวนสาธารณะ
จูโอ

สวนสาธารณะ
ชิราฮามะ
สวนสาธารณะ
ยาฮาตะ
ตลาดริมถนนและ

เซ็นเตอร์ โฮเต็ล
โตโยต้า

โตโยต้า มิคาวะ ไฮแลนด์ส แอดเวนเจอร์

301

เทศกาลโคโรโมะ
เทศกาลดอกไม้ไฟ
โตโยต้าโออิเด็น

VITS
โตโยต้าทาวน์

153

ชิโมยามะ

คาเร็นโนะยาคาตะ

เครือข่ายคอมมิวนิตี้บัสจะเชื่อมสถานีโตโยต้าชิกับส่วนอื่นๆ ของเมือง โดยที่ป้ายรถบัสตั้งอยู่
ใกล้กับจุดหมายหลักๆ ของนักท่องเที่ยว การเดินทางด้วยรถบัสนี้เป็นวิธีการเดินทางที่ยอด
เยี่ยมในการเที่ยวชมรอบเมือง นอกจากนี้ค่าโดยสารยังถูกมากอีกด้วย!
ดูขอ
้ มูล
เพิม
่ เติม

ศูนย์การท่องเที่ยวโนฮาระกาวะ

301

248

โคซากะฮงมาจิ 6

โรงเรียนมัธยมปลาย
โตโยต้าคิตะ

สะพาน
โตโยต้าโอฮาชิ

AEON

สถานีตำรวจโตโยต้า

อุวะโกโรโมะ

สะพานคาโมะกาวะ W.

301

โมโตชิโระ

419

พาเลซ อินน์
โตโยต้า

โมะ

้ำคา

แม่น

โรงเรียนมัธยมปลาย
โตโยต้าฮิกาชิ

248

ิ
ฮาก

มาสุซุกะมิโสะ
บริษัท โนดะ มิโสะ

สำหรับนักท่องเที่ยวที่ใช้ระบบขนส่งสาธารณะ

โทคุฮง มันจู ฮงโปะ

โอคุโทโนะ จินยะ

เม

A

สำนักงานสาขามัตสึไดระ

ภูเขาโรคุโช

473
แม่น้ำโนฮาระ

นโท

เมืองอันโจ

ศาลเจ้ามัตสึไดระโทโชกู

ฟอเรสต้า ฮิลส์ วอเตอร์พาร์ก

ด่ว
ทาง

อุชิดะ
1
เมืองจิริว

ไอ
จลิ
ูป

คุกิวไดระโจ

โฮเต็ล ฟอเรสต้า

โตโยต้าฮิกาชิ I.C.

สำนักงานสาขาคามิโกะ
มิคาวะ-คามิโกะ
รถไฟ

มิคาวะ
จิริว

คามิโกะ SA
เอคาคุ
โรงงานโตโยต้า
มอเตอร์ คามิโกะ

เฮคิเอ็น
โอฉะโนะจุนเป

สวนยัตสึฮาชิ
คาคิตสึบาตะ

อิชิคาวะเซฉะ

สุเอโนะฮาระ

เทศกาลเท็นกะ
เทศกาลฤดูใบไม้ผลิที่มัตสึไดระ

เมเท็ตสึ โตโยต้า โฮเต็ล
โฮเต็ล โตโยต้า แคสเซิล
ซิตี้ โฮเต็ล อานตี้ส์
โตโยต้า เพรสทีจ โฮเต็ล

้ำยา
แม่น

จิริว

อิโคมะ I.C.

เทศกาล
ซากุระซุยเก็น

พลาซ่า โฮเต็ล
โตโยต้า

มัตสึไดระ Bri. E.

419

153
เมเกลีย
เซ็นเตอร์

พิพิธภัณฑ์สัมผัสประสบการณ์
ของเมืองโตโยต้า
ORBIT
ระบำโออิเด็น

เส้นทางวิบากอาซากิริ 26ism

มิคาวะโคเก็น แคมป์ วิลเลจ

อุเม็ตสึโบะ

จินนากะโจ 1 N.

สวนสาธารณะ มัตสึซากายะ
ฮิโมริ
ชินโตโยต้า

ฟาร์มบนที่ราบสูงมิคาวะ
คาโมะ GC

เทศกาลใบไม้แดงที่หุบเขาโอทากิ
หุบเขาโอทากิ

153

5

โตโยต้า-มินามิ I.C.

โรงงานโตโยต้า
มอเตอร์ ฮงฉะ
มิคาวะ- พิพิธภัณฑ์โตโยต้าไคคัง โอมิโจ 1
โตโยต้า
SWEN สาขาโตโยต้า

ภูเขาโทเมียว

เท

ฟเม

โรงเรียนประถม
โคโรโมะ

โรงงานคิวพี
คอร์ปอเรชั่น
โคโรโมะ

ชินโทเม

5

โคคาเอ็น

เม

ไฟ

รถ

ย

สา

"โคโคโระ" เวิร์กช็อป
เครื่องแก้วรีไซเคิล

อิซุมิโจ 2

77

สาย
็ สึ
ต

ฮิกาชิอุเม็ตสึโบะโจ 8

ซาคาเอะมาจิ 3

420

ะ
าโก
วะ
มิคา ม่น้ำค
แ
อิ
ารา
นอ
า
สะพ

ฮิกาชิอุเม็ตสึโบะโจ 1

รถไ

สวนสาธารณะ
ฮิราชิบะ

จุดตกปลาเทราต์ที่หุบเขาคามิโคชิ

น
ทางด่ว

วาคาบายาชิ

สึ

็ต
เท

โตโยต้าโจ S.

อุวะโกโรโมะ

โตโยต้า-มัตสึไดระ I.C.

155

พิพิธภัณฑ์ซันชุอาสุเกะยาชิกิ

คุรากะอิเคะ สมาร์ท I.C.

นินจา แมนชั่น

ไอคังอุเม็ตสึโบะ
สวนสาธารณะ
นิชิยามะ

ภูเขาฮาซุกาทาเกะ

การขับร้องเพลงในยามค่ำคืนและการเต้นระบำบงโอโดริในอายาโด

หออนุสรณ์โตโยต้าคุรากะอิเคะ
สวนสาธารณะคุรากะอิเคะ

แบล็กวอเตอร์
ชาวเวอร์ เคฟวิ่ง

N

ทิศเหนือ

สวนโบราณสถานปราสาทอาสุเกะ
ดอกไม้ในวงศ์ Asian Fawnlily (คาตาคุริ)

โออิวาเกะ

L’éclat de rire
ป่าเพื่อการศึกษาธรรมชาติของเมืองโตโยต้า

เมืองชิทาระ

สึ
รถไฟเมเท็ตะ
สายมิคาว

419

วะ

า
มิค

โตโยต้าชิ
โตโยต้า ซิตี้ ฮอลล์

ถนนชาอุสุยามะโคเก็ง

4

บิสิเนส โฮเต็ล
โคซานากิ

155

กัน

โฮเต็ล
มัตสึคาเซะ

153

สถานีผลิตไฟฟ้าจากลมเม็นโนะคิ

เฮียะคุเน็นโซ

มเอะ

โรงงานโตโยต้า
มอเตอร์ สึสึมิ

วัน

นันซัง CC

ป่าเม็นโนะคิ

แผนที่ศูนย์ต่างๆ ในเมืองโตโยต้า

้ำโทโ

สึจิฮาชิ

ศาลเจ้าอาสุเกะฮาจิมังกู
เทศกาลฤดูใบไม้ผลิในอาสุเกะ,
เทศกาลฤดูร้อนในอาสุเกะ,
เทศกาลในอาสุเกะ
กอล์ฟคลับ ไดจู

สึคิกะไทระ

257
ฟาร์มดันโดซังประจำจังหวัด

33

ร้านหนังสือมันรินและแกลเลอรี่คุระโนะนากะ, 33
โอคาชิสึคาสะ ฟูไก
นิจิเก็ตสึ โมนากะ คาวามุรายะ

สำนักงานสาขาอาสุเกะ

โตโยต้าคอร์ส

อ

อาสุเกะ

เทศกาลโคมไฟทันโคโระริน

ตุ๊กตาฮินะแห่งจูมะในเมืองอาสุเกะ

นาคากาเนะ
Ele. Sch. S.

กามิ

์อิเซ
ุโมงค

33

เคียววะ CC
จูเคียว GC
อิชิโนะคอร์ส

อิเซกามิพาส

153

แม่น

4
76

พิพิธภัณฑ์สวนดอกไม้คายุเท

อิเซ

ชินอุวะโกโรโมะ

โอคุระ

ชิราซากิออนเซ็น สถานีตำรวจ
อาสุเกะ
มินเกโนะโมริ
39
เมืองโตโยต้า
เทศกาลใบไม้แดงที่โครันเค
ศูนย์เรียนรู้ด้านความปลอดภัยทางการจราจรในเมืองโตโยต้า

สถานีตำรวจโตโยต้า

โรยัล โฮเต็ล
อุโอฮาจิ

อาสุกาวะ

โตโยต้า-คัมปาจิ I.C.

ซานาเกะ

โตโยต้า CC

ชินโตโยต้า

โตโยต้า I.C.

่วน

จิคาระอิชิ I.C.

อิวาตะคิโจ-ทาคาอิริ

เมืองมิโยชิ

ฮงชินโจ 5

งด

11

สำนักงาน พิพิธภัณฑ์งานฝีมือพื้น
สาขาซานาเกะ บ้านของเมืองโตโยต้า

ชิโกะ
เทต
็ สึ ส
า

โคซากะโจ 10

ทา

สนามแข่งรถอิชิโนะ
เซอร์กิต

ชิโกะโจ-โยโมดะ

ยตา้
ตโ
ยโ

เทโฮ CC

11

ชิดาเระ I.C.

ฮิราโตะบาชิ
็ตสึ
เมเท วะ
ไอคังอุเม็ตสึโบะ รถไฟายมิคา โคชิโด
ิ
ส
ฮาก
้ำยา
อุเม็ตสึโบะ
แม่น

โตโยต้า

153

เทศกาลใบไม้เปลี่ยนสีที่ฟุจิโอกะ
การค้นพบแสงสีในฝัน

โรงกลั่นสุราอุราโนะโกชิไกฉะ

คามิโตโยต้า

โทเม-มิโยชิ I.C.

ตำบลโทโก

6

นิชิฮิโรเสะ I.C.

ไคซุ

เซนต์ครีก GC

นาคายามะ I.C.

ซานาเกะฮิกาชิ I.C.

366

ภูเขาโจกายามะ

โฮไรเซ็นกินโจเวิร์กช็อป
(Sekiya Brewery Co., Ltd.)
เทศกาลใบไม้แดงที่ทาคาโดยะ

19
ซันชุชิชิโมริชาจู

33

ฟุคามิโจราคุ

โตโยต้าโชวะโนะโมริ
ฟุจิโอกะ I.C. นิชินาคายามะสึจิไกโตะ

ฟาร์มลูกท้อ, ลูกแพร์ ฟุจิโอกะ CC
และสตรอว์เบอร์รี่
"อุเมะโค"

ซานาเกะ
แอดเวนเจอร์ 58
ฟิลด์

ซานาเกะ CC

ซาคากิโนะออนเซ็น
แม่น้ำอาซุริ

นาโกย่ากรีน CC

ันโจ

โคเมะโนอิ

คาโนะ I.C.
ซานาเกะ I.C.
Jr.H.S.W.

โฮมิ

สำนักงานสาขาย่อยโฮมิ

คุโรซาวะ

6 ซานาเกะ I.C.

โอทากิ

3

โทโก PA

ร้ด

ซาซาโดะ CC

เทศกาลซากุระช่อระย้าที่วัดซุยเรียวจิ
เทศกาลใบไม้แดงที่สวนสาธารณะโออิไดระ
ยุซุยฮิโรบะ น้ำตกน้ำแข็งในอินาบุ

โฮเต็ล โอคาดายะ

มายุมิโอฮาชิ W.

เท็ตสึ
รถไฟเม ต้า
โย
สายโต

ม

3

โทเ

่วน

งด

มิโยชิ CC
ฟาร์มไอจิ

จ

ไค-ค

ไอจิคิวฮาคุคิเน็นโคเอ็น

ฮิกาชินาโกย่า CC

ซาซาบาระ

สวนโมริโคโระ
สวนอนุสรณ์สถานงาน
Expo 2005 ที่ไอจิ

เมืองนิสชิน

รีนโ

ิลูป

นากาคุเตะ I.C.

นาโกย่า
ฮิโรฮาตะ GC

ไอจ

เกไดโดริ

กะก

อาซาฮิ

11

33

มิตสึคุริฮามะอิบะ

เทศกาลดอกวิสทีเรีย

ันโ

เทศกาลซานาเกะ

ยาคุสะ-ฮิกาชิ I.C.
ซาน
ยาคุสะ
าเ
ไฟ

โคเอ็นนิชิ

ะ (สา

ลินิโม

ทา

นิสชิน JCT

ุค
ยโทบ

รถ

นากาคุเตะ
โคเซ็นโจ

พิพิธภัณฑ์
ยานยนต์โตโยต้า

-ค

โฮเต็ล คินเซ็นคาคุ

ยาคุสะ I.C.

ว)
วิ เรีย

ไค

่วนโท

พิพิธภัณฑ์เซรามิกจังหวัดไอจิ

โท

ทางด

เมืองนากาคุเตะ

่วน

ไอจิ
ไคโชโนะโมริเซ็นเตอร์

จุดพักรถดงกุริโนะซาโตะ อินาบุ,
บ่อน้ำพุร้อนดงกุริโนะยุ,
ตลาดดงกุริ โยโกะโจ

ยา

เซโตะ ดิจิตัล ทาวเวอร์

ฟุจิโอกะ อีโนะโจ

สำนักงานสาขาฟุจิโอกะ

หุบเขาคุโรดานิ

153

สำนักงานสาขาอินาบุ
ภูเขานัตสึยาเกะ-โจกายามะ

จิลูป

งด

อาซาฮิ โคเก็ง เก็งคิมุระ

บลูเบอร์รี่โนะโคมิจิ

ฟไอ

ทา

ดงกุริเวิร์กช็อป
เทศกาลฮินะตามปฏิทิน
จันทรคติในอินาบุ

ภูเขาโคมายามะ

เล่นเลื่อนหิมะที่อาซาฮิ โคเก็ง เก็งคิมุระ
คันทรี เรสเตอรองต์ เคริวโซ

19

โนอิริ

ยูคิมิ ไคโด อินาบุ

ทะเลสาบโอคุยาฮากิ

อาซาฮิ โคเก็ง เก็งคิมุระ

ฝายดักปลาโอโดะคันโคยานะ

หมู่บ้านเนบะ

2

2

ยามากุจิ

ศูนย์การเรียนรู้กลางแจ้ง
สำหรับเยาวชนอาซาฮิโคเก็ง

ชุนจูอัน ชิซุยคาคุ โทฟุยะ
อิซามิยะ เบคคัง

ฟุจิโอกะ

เซโตะกุจิ

เทศกาลกระดิ่งลม โอโดะยูเมะคาเคะฟุริน

11

257

เขื่อนยาฮากิ

สำนักงานสาขาอาซาฮิ

ฟาร์ม อินน์ 19
คคโค โอโดะออนเซ็น

อินาบุ OGM CC

รถไ

33

ดอกท้อช่อระย้าที่คามินากะ

ฮิราฮาตะออนเซ็น จูราคุโซ

เทศกาลชิกิซากุระ
ซากุระสี่ฤดูที่โอบาระ

419
เมืองเซโตะ

เทศกาล
วัฒนธรรมโอบาระ
(การแสดง
คาบูกิของโอบาระ)

สวนสาธารณะโอบาระฟุเรไอ
สำนักงานสาขาโอบาระ

เขื่อนคิเสะ

บ่อแช่เท้าอิชิดะทามิ
ฟุเรไอ ฮิโรบะ

เซโตะ-อาคัตสึ I.C.

โอบาระคามะ

พิพิธภัณฑ์ศิลปะกระดาษโอบาระของเมืองโตโยต้า
(วาชิโนะฟุรุซาโตะ)
ศูนย์ศิลปะและงานฝีมือ
13

ชิราคาวะฮิกิจิ

จังหวัดนากาโนะ

ไพนส์ GC

่น้ำ

โอบาระ

อินาบุ

20 อาซาฮิคอร์ส

ชิโมนิกิ โมโรยะ

แม

เซโตะ-ชินาโนะ I.C.

กอล์ฟคลับ ไดจู

19

19

้าชิ

19

เทศกาลซากุระช่อระย้าที่วัดไดอันจิ

ฝายดักปลาโออิเด็นยานะ

โตโยต

สถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ ว
โรงแรมและเรียวคัง
อีเวนต์

ทิศเหนือ

20

เมืองเอนะ

รถไฟไอจิลูป

N

จังหวัดกิฟุ
เมืองโทกิ

1

1

แผนที่พื้นที่โตโยต้า

กิ

B

ฮา

A

ชิโมอิจิบะโจ 5

F

ละวัด
เยี่ยมชมศาลเจ้าแ
สะสม
ในโตโยต้าเพื่อเก็บ
ิน!
ตราประทับโกะชุอ
ตราประทับของวัดและศาลเจ้า
แต่ละแห่งจะแตกต่างกันออกไป!

G

H

ศาลเจ้าอาสุเกะฮาจิมังกู

วัดโคเก็ตสึอิน

มัตสึไดระโก

โตโยต้ามีสถานที่ทาง
ประวัติศาสตร์อยู่ทั่วเมือง
เช่น ศาลเจ้าซานาเกะจินจะ
และศาลเจ้าโคโรโมะจินจะ

แผนที่โตโยต้า

30

การเดินทางมายังเมืองโตโยต้า
ทางด่วนโทไค-โฮคุริคุ
ทางด่วนโทไค-คันโจ
ทางด่วนโฮคุริคุ

มิโนะเซกิJCT

ทางด่วนนากาโนะ

ทางด่วนเมชิน

ทางด่วนจูโอ

อิจิโนะมิยะJCT

ไมบาระ
JCT

โคมากิJCT

โทกิJCT

รถไฟ JR สายหลักจูโอ

โอคายะJCT
รถไฟ JR สายหลักจูโอ

ทางด่วนโทเม

JR โทไคโดชินคันเซ็น
โอซาก้า-นาโกย่า ~50 นาที

ไอจิลูปไลน์ ~30 นาที

คุซัตสึJCT

ทางด่วนโทไค-คันโจ
จากโตเกียว ทางด่วนโทเม

ทางด่วนเมชิน

รถไฟใต้ดินสายสึรุไมและ
สายเมเท็ตสึโตโยต้า ~50 นาที

ไอจิลูปไลน์
~30 นาที

รถไฟเมเท็ตสึ สายนาโกย่า และ
รถไฟเมเท็ตสึ สายมิคาวะ ~55 นาที

ทางด่วนเมฮัน

ทางด่วนโทเม

ทางด่วนฮิกาชิเมฮัน

โตโยต้าJCT

ยคคะอิจิJCT
ทางด่วนอิเซวันกัน

คาเมะยามะJCT

東京

โตเกียว IC ~240 นาที

大阪

สุอิตะ IC ~160 นาที

โตโยต้า IC

ทางด่วนเมชิน ทางด่วนโทเม

จากโอซาก้า

ทางด่วนโทเม

ทางด่วนชินเมชิน

เซกิJCT

ทางด่วนจูโอ

โตโยต้า IC

จากคานาซาวะ ทางด่วนโฮคุริคุ ทางด่วนเมชิน ทางด่วนโทเม

金沢

คานาซาวะ-นิชิIC ~200 นาที

โตโยต้า IC

ทางด่วนจูโอ

ทางด่วนชินโทเม
โกเท็มบะ
JCT

โตโยต้าฮิกาชิ
JCT
ทางด่วนโทเม

JR โทไคโดชินคันเซ็น นาโกย่า-โตเกียว ~100 นาที

อัดแน่นไปด้วยข้อมูลการท่องเที่ยวเมืองโตโยต้า!
ดูรายละเอียดที่นี่:

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

คุณใช้การขนส่งสาธารณะ
ของเมืองโตโยต้าใช่ไหม?

รถบัสโตโยต้าโออิเด็น

Tourism TOYOTA

จะช่วยให้คุณเดินทางได้ทั่วเมือง

ข้อมูลที่พัก

คู่มือแนะนำอาหาร ของฝากและของขวัญ

michinavi toyota
http://michinavitoyota.jp/

พร้อมฟังก์ชั่นค้นหาของ
กูเกิลแมพ!

เพิ่มเราเป็นเพื่อนใน
LINE ได้เลย!

เชื่อมต่อกับเราทาง
Facebook!

(ภาษาญี่ปุ่น)

พบกับเราบน
Instagram!

(ภาษาอังกฤษ)

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

โพสต์ข้อมูลล่าสุด!

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

ค้นพบความมหัศจรรย์ของโตโยต้า!

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

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

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

สมาคมการท่องเที่ยวอาซาฮิ
ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวอาซาฮิ

สมาคมการท่องเที่ยวอาสุเกะ
เมืองโตโยต้า

สมาคมการท่องเที่ยวอินาบุ

สมาคมการท่องเที่ยวโอบาระ

34-1 มิยาไดระ อาสุเกะโจ เมืองโตโยต้า จังหวัดไอจิ
444-2424
เวลาทำการ: 8:30-17:15 น. ปิดทำการ: วันพฤหัสบดี
TEL 0565-62-1272 FAX 0565-62-0424

4-1 ฮาริฮาระ บุเซ็ตสึมาจิ เมืองโตโยต้า จังหวัดไอจิ 441-2522
เวลาทำการ: [ฤดูร้อน (มีนาคม-พฤศจิกายน)] 9:00-17:00 น.
[ฤดูหนาว (ธันวาคม-กุมภาพันธ์)] 9:30-16:30 น.
ปิดทำการ: ช่วงวันหยุดปีใหม่
TEL 0565-83-3200 FAX 0565-82-3777

441-1 อุเอไดระ โอบาระโจ เมืองโตโยต้า จังหวัดไอจิ
470-0531
เวลาทำการ: 9:00-16:00 น.
ปิดทำการ: วันสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
TEL 0565-65-3808 FAX 0565-66-0015

สมาคมการท่องเที่ยวคาเร็นโนะซาโตะ
ชิโมยามะ

สมาคมการท่องเที่ยวฟุจิโอกะ

สมาคมการท่องเที่ยวมัตสึไดระ

245 ทานากะ ฟุจิโอกะอีโนะโจ เมืองโตโยต้า
จังหวัดไอจิ 470-0451
เวลาทำการ: 8:30-17:15 น.
ปิดทำการ: วันสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
TEL 0565-76-6108 FAX 0565-76-0205

64 ยานาบะ คุกิวไดระโจ เมืองโตโยต้า จังหวัดไอจิ
444-2216
เวลาทำการ: 9:00-16:00 น. ปิดทำการ: ไม่มีกำหนด
TEL 0565-77-8089 FAX 0565-77-8089

อาซาฮิโนรินไคคังฮอลล์ 13-13 ชิจิโชมากิ
โอโดะโจ เมืองโตโยต้า จังหวัดไอจิ 442-2846
เวลาทำการ: 9:00-17:00 น. ปิดทำการ: วันพุธ
TEL 0565-68-3653 FAX 0565-68-3654

37-1 โคเอดาวะ โอนุมะโจ เมืองโตโยต้า จังหวัดไอจิ
444-3242
เวลาทำการ: 8:30-17:00 น.
ปิดทำการ: วันสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
TEL 0565-90-2530 FAX 0565-90-2530

ในกรณีเจ็บป่วย
ได้รับบาดเจ็บ
หรือเพลิงไหม้

SOS

โปรด แจ้ง
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