
旧新井家住宅（長瀞町郷土資料館）旧新井家住宅（長瀞町郷土資料館）

サンバーストアドベンチャーズ
ซันเบิรสต แอดเวนเจอร

サンバーストアドベンチャーズ
ซันเบิรสต แอดเวนเจอร

ศูนยขอมูลทองเที่ยวสถาน�รถไฟนางาโทโระมาจิศูนยขอมูลทองเที่ยวสถาน�รถไฟนางาโทโระมาจิ

月の石もみじ公園
สวนสาธารณะซึกิโนะอิชิ โมมิยิ
月の石もみじ公園
สวนสาธารณะซึกิโนะอิชิ โมมิยิ

リトリートフィールド
Mahora稲穂山
รีทรีตฟลด Mahora อินาโฮยามะ

リトリートフィールド
Mahora稲穂山
รีทรีตฟลด Mahora อินาโฮยามะ

ヘリテイジ美の山
เฮอริเทจมิโนะยามะ
ヘリテイジ美の山
เฮอริเทจมิโนะยามะ

美の山公園
สวนสาธารณะมิโนะยามะ
美の山公園
สวนสาธารณะมิโนะยามะ

ジェラテリア HANA
เจลาเทเรีย ฮานา
ジェラテリア HANA
เจลาเทเรีย ฮานา

โอะงาโนะออนเซ็น เรียวซัมปะกุโอะงาโนะออนเซ็น เรียวซัมปะกุ

ราน MAPLE BASE (แพนเคก)ราน MAPLE BASE (แพนเคก)

รีสอรท PICA จิจิบุรีสอรท PICA จิจิบุ

สวนสัตวโฮโดะซัง
宝登山小動物公園

สวนสัตวโฮโดะซัง

秩父温泉 満願の湯秩父温泉 満願の湯
ออนเซ็นจิจิบุ มังงันโนะยุออนเซ็นจิจิบุ มังงันโนะยุ

秩父観光ぶどう農園
ฟารมไรองุนเพื่อการทองเที่ยวจิจิบุ
秩父観光ぶどう農園
ฟารมไรองุนเพื่อการทองเที่ยวจิจิบุ

秩父川端温泉 梵の湯秩父川端温泉 梵の湯

赤谷温泉 小鹿荘赤谷温泉 小鹿荘
โรงแรมโอจิกะโซ อากายะออนเซ็นโรงแรมโอจิกะโซ อากายะออนเซ็น

クリオステーブル（乗馬）
Kurio Stable (สนามขี่มา)
クリオステーブル（乗馬）
Kurio Stable (สนามขี่มา)

須崎旅館
สุงิซะเรียวกัง
須崎旅館
สุงิซะเรียวกัง

小鹿野町観光交流館小鹿野町観光交流館

兎田ワイナリー＆レストラン
โรงกลั�นไวน & รานอาหาร อุซากิดะ

兎田ワイナリー＆レストラン
โรงกลั�นไวน & รานอาหาร อุซากิดะ

フォレストアドベンチャー・秩父フォレストアドベンチャー・秩父
ฟอรเรสต แอดเวนเจอร จิจิบุฟอรเรสต แอดเวนเจอร จิจิบุ

矢尾本店 酒づくりの森
สำนักงานใหญยะโอะ ซาเกะซึคุริโนะโมริ
矢尾本店 酒づくりの森
สำนักงานใหญยะโอะ ซาเกะซึคุริโนะโมริ

浦山渓谷
 หุบเขาอุรายามะ
浦山渓谷
 หุบเขาอุรายามะ

御宿 竹取物語御宿 竹取物語

武甲山
ภูเขาบุโค
武甲山
ภูเขาบุโค

JAちちぶ
そば道場あらかわ亭
JAちちぶ
そば道場あらかわ亭

ゲストハウス綿
เกสทเฮาสนิชิกิ

ゲストハウス綿
เกสทเฮาสนิชิกิ

尾ノ内百景氷柱尾ノ内百景氷柱

秩父湖
ทะเลสาบจิจิบุ
秩父湖

ทะเลสาบจิจิบุ

道の駅あらかわ
จุดพักรถอาราคาวะ (ตลาดผลิตภัณฑทองถิ�น)

道の駅あらかわ
จุดพักรถอาราคาวะ (ตลาดผลิตภัณฑทองถิ�น)

道の駅ちちぶ道の駅ちちぶ

Comodo（薪釜ピザ）
Comodo (รานพิซซาแบบยางเตาถาน)
Comodo（薪釜ピザ）
Comodo (รานพิซซาแบบยางเตาถาน)

ははそたい焼きははそたい焼き

Laboratorino(薪釜ピザ)
ราน Laboratorino (พิซซา)
Laboratorino(薪釜ピザ)
ราน Laboratorino (พิซซา)

ホテルルートイン秩父
โรงแรมรูทอินน จิจิบุ
ホテルルートイン秩父
โรงแรมรูทอินน จิจิบุ

ガネーシャ（インド料理）
รานอาหารกาเนชา (อาหารอินเดีย)
ガネーシャ（インド料理）
รานอาหารกาเนชา (อาหารอินเดีย)

安田屋安田屋

バス乗り場
จุดขึ้นรถเมล
バス乗り場
จุดขึ้นรถเมล

Sunny（雑貨屋）
Sunny (รานสินคาเบ็ดเตล็ด)
Sunny（雑貨屋）
Sunny (รานสินคาเบ็ดเตล็ด)

第一ホテル秩父
โรงแรมไดอิจิ จิจิบุ

第一ホテル秩父
โรงแรมไดอิจิ จิจิบุ

水戸屋本店(生ロールケーキ)水戸屋本店(生ロールケーキ)

きすけ食堂きすけ食堂 秩父地場産センター 物産館
ศูนยแสดงสินคาผลิตภัณฑทองถิ�นจิจิบุ (ตลาดผลิตภัณฑทองถิ�น)
秩父地場産センター 物産館
ศูนยแสดงสินคาผลิตภัณฑทองถิ�นจิจิบุ (ตลาดผลิตภัณฑทองถิ�น)
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イタリアンジェラート みやま
ไอศกรีมอิตาเลียนเจลาโตมิยามะ
イタリアンジェラート みやま
ไอศกรีมอิตาเลียนเจลาโตมิยามะ

長瀞古沢園
สวนนางาโทโระ ฟูรุซาวะ 
長瀞古沢園
สวนนางาโทโระ ฟูรุซาวะ 

小鹿野温泉 梁山泊小鹿野温泉 梁山泊

秩父ミューズパーク秩父ミューズパーク

MAPLE BASE( パンケーキ )MAPLE BASE( パンケーキ )

PICA 秩父PICA 秩父

聖神社
ศาลเจาฮิจิริ
聖神社
ศาลเจาฮิจิริ

※西武秩父駅から御花畑駅までは徒歩8分
*จากสถาน�รถไฟเซบุจิจิบุถึงสถาน�รถไฟโอฮานะทาเกะใชเวลาเดิน 8 นาที

※西武秩父駅から御花畑駅までは徒歩8分
*จากสถาน�รถไฟเซบุจิจิบุถึงสถาน�รถไฟโอฮานะทาเกะใชเวลาเดิน 8 นาที

Milestone(ベーグル)Milestone(ベーグル)

中津川แมนํ้านากาสึงาวะ

秩父街道ทางหลวงจิจิบุ

彩甲斐街道

秩父公園橋
สะพานสวนสาธารณะจิจิบุ

巴川橋
สะพานแมน้ำโทโมะเอะกาวะ

秩父
やま
なみ
街道

皆野
寄居
有料
道路
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 แมนํ้าโคโมริงาวะ

小森川

JA จิจิบุ โซบะโดโจ อาราคาวะเทJA จิจิบุ โซบะโดโจ อาราคาวะเท

โอยาโดะ ทาเกโตริโมโนงาตาริโอยาโดะ ทาเกโตริโมโนงาตาริ

ศูนยแลกเปลี่ยนการทองเที่ยวของเมืองโองาโนะมาจิศูนยแลกเปลี่ยนการทองเที่ยวของเมืองโองาโนะมาจิ

丸神の滝
นํ้าตกมารุงามิ
丸神の滝
นํ้าตกมารุงามิ

รานอาหารคิสึเกะรานอาหารคิสึเกะ

รานยาซึดะยะรานยาซึดะยะ

ราน Milestone (Bagels)ราน Milestone (Bagels)

รานขนมฮะฮะโซะไทยากิรานขนมฮะฮะโซะไทยากิ

จุดพักรถ จิจิบุจุดพักรถ จิจิบุ

ฮานายุ เบตเต
花湯別邸
ฮานายุ เบตเต

บานหลังเกาของตระกูลอาระอิ 
(หอเอกสารนางาโทโระมาจิเคียวโด) 

บานหลังเกาของตระกูลอาระอิ 
(หอเอกสารนางาโทโระมาจิเคียวโด) 

 ออนเซ็นจิจิบุคาวาบาตะ บนโนะยุ ออนเซ็นจิจิบุคาวาบาตะ บนโนะยุ

アニメ「あの花」舞台

สำนักงานใหญรานมิโตยะ (โรลเคกสด)สำนักงานใหญรานมิโตยะ (โรลเคกสด)

…ที่พักและโรงแรม
…บอน้ำพุรอน
…รานอาหารและเครื่องดื่ม

ตารางเวลารถเมล
คนหาไดที่น��

คำอธิบายเครื่องหมาย

7

宮本家宮本家
บานมิยาโมโต (ออนเซ็นเรียวกัง)บานมิยาโมโต (ออนเซ็นเรียวกัง)

โรงงานผลิตเหลาบุโคโรงงานผลิตเหลาบุโค

อาคารจิจิบุเมเซ็นคังอาคารจิจิบุเมเซ็นคัง
ちちぶ銘仙館ちちぶ銘仙館

秩父観光情報館
ศูนยขอมูลทองเที่ยวจิจิบุ

秩父観光情報館
ศูนยขอมูลทองเที่ยวจิจิบุ

秩父まつり会館秩父まつり会館

รานโซบะโนะโมริรานโซบะโนะโมริ

อาคารจัดแสดงงานเทศกาลจิจิบุอาคารจัดแสดงงานเทศกาลจิจิบุ

รานสินคาหัตถกรรมทสึกุมิ เฮียคคะเต็นฮิงูระรานสินคาหัตถกรรมทสึกุมิ เฮียคคะเต็นฮิงูระ

คาเฟไดซันโดคาเฟไดซันโด

มุซาชิยะสาขาหลักมุซาชิยะสาขาหลัก

tallulahtallulah

武甲酒造武甲酒造

tallulahtallulah

そばの杜そばの杜

ツグミ工芸舎 百果店ひぐらしストアツグミ工芸舎 百果店ひぐらしストア

泰山堂カフェ泰山堂カフェ

21
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20

19
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17

23

武蔵屋本店武蔵屋本店

งานเทศกาลจิจิบุคาวาเสะงานเทศกาลจิจิบุคาวาเสะ

ยุโนะยาโดะ วาโดยุโนะยาโดะ วาโด

秩父観光情報館
ศูนยขอมูลทองเที่ยวจิจิบุ
秩父観光情報館
ศูนยขอมูลทองเที่ยวจิจิบุ

โรงแรมเชิงเกษตร เนเชอรัล ฟารมซิตี้โรงแรมเชิงเกษตร เนเชอรัล ฟารมซิตี้

รานอาหารคิโนโกะโนะซาโตะ ซูซุงะเอ็นรานอาหารคิโนโกะโนะซาโตะ ซูซุงะเอ็น

เสาน้ำแข็งแหงอาชิงะคุโบะเสาน้ำแข็งแหงอาชิงะคุโบะ
あしがくぼの氷柱あしがくぼの氷柱8

秩父川瀬祭り秩父川瀬祭り ナチュラル ファームシティ 農園ホテルナチュラル ファームシティ 農園ホテル

ゆの宿 和どうゆの宿 和どう

きのこの里 鈴加園きのこの里 鈴加園

JURIN’s GEOJURIN’s GEO
ถ้ำหินงอกหินยอยฮาชิดาเตะ / JURIN’s GEOถ้ำหินงอกหินยอยฮาชิดาเตะ / JURIN’s GEO

橋立鍾乳洞／橋立鍾乳洞／

横瀬町ブコーさん観光案内所
สำนักงานแนะนำขอมูลการทองเที่ยวโยโกเซมาจิ บุโคซัง
横瀬町ブコーさん観光案内所
สำนักงานแนะนำขอมูลการทองเที่ยวโยโกเซมาจิ บุโคซัง

24

25

18

ซากุระแหงนางาโทโระ 
(อุโมงคซากุระ)

ซากุระแหงนางาโทโระ 
(อุโมงคซากุระ)

ซากุระแหงนางาโทโระ (ถนนคิตะซากุระ)ซากุระแหงนางาโทโระ (ถนนคิตะซากุระ)

โรงแรมขนาดเล็ก C’est la vieโรงแรมขนาดเล็ก C’est la vie

พิพิธภัณฑทางธรรมชาติประจำจังหวัดไซตามะพิพิธภัณฑทางธรรมชาติประจำจังหวัดไซตามะ

長瀞町観光案内所長瀞町観光案内所

小さなホテル セラヴィ小さなホテル セラヴィ

長瀞の桜
（通り抜けの桜）

長瀞の桜
（通り抜けの桜）

長瀞の桜（北桜通り）長瀞の桜（北桜通り）

埼玉県立自然の博物館埼玉県立自然の博物館10

6

6

白久駅
สถาน�รถไฟชิโรคุ

三峰口駅
สถาน�รถไฟมิทสึมิเนะกุจิ

武州日野駅
สถาน�รถไฟบุชูฮิโนะ

武州中川駅
สถาน�รถไฟบุชูนาคากาวะ

浦山口駅
สถาน�รถไฟอุรายามะกุจิ

影森駅
สถาน�รถไฟคาเงโมริ

西武秩父駅
สถาน�รถไฟเซบุจิจิบุ

秩父駅
สถาน�รถไฟจิจิบุ

大野原駅
สถาน�รถไฟโอโนฮะระ

和銅黒谷駅
สถาน�รถไฟวะโดคุโระยา

皆野（秩父音頭のふる里）駅
สถาน�รถไฟมินะโนะ (แหลงกำเนิดเพลงจิจิบุองโดะ)

親鼻（美の山登山口）駅
สถาน�รถไฟโอยะฮานะ 
(ทางขึ้นภูเขามิโนะยามะ)

上長瀞駅
สถาน�รถไฟคามินางาโทโระ

長瀞駅
สถาน�รถไฟนางาโทโระ

野上駅
สถาน�รถไฟโนงามิ

樋口駅
สถาน�รถไฟบิงุจิ

波久礼駅
สถาน�รถไฟฮากุเระ

御花畑（芝桜）駅
สถาน�รถไฟโอฮานะบาตาเกะ (ชิบะซากุระ)

西武秩父駅
สถาน�รถไฟเซบุจิจิบุ

秩父駅
สถาน�รถไฟจิจิบุ

御花畑駅
สถาน�รถไฟโอฮานะทาเกะ

横瀬駅
สถาน�รถไฟโยโกเซะ

芦ヶ久保駅
สถาน�รถไฟอาชิงะคุโบะ

รถไฟสายเซบุจิจิบุ
西
武
秩
父
線

秩
父
鉄
道

เส
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าง
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ไฟ
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秩
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鉄
道
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「三十槌」バス停「三十槌」バス停

「尾ノ内渓谷入口」バス停
ปายรถเมล “โอโนะอุจิเคโกะคุอิริงูจิ”
「尾ノ内渓谷入口」バス停
ปายรถเมล “โอโนะอุจิเคโกะคุอิริงูจิ”

สวนสาธารณะฮิทสึจิยามะสวนสาธารณะฮิทสึจิยามะ

จิจิบุยุโมโตะ บุโคออนเซ็นจิจิบุยุโมโตะ บุโคออนเซ็น

นาขาวแบบขั้นบันไดเทราซากะนาขาวแบบขั้นบันไดเทราซากะ

สวนเกษตรโคมัตสึซาวะสวนเกษตรโคมัตสึซาวะ

和銅遺跡
โบราณสถานวาโด
和銅遺跡
โบราณสถานวาโด

寳登山神社寳登山神社
ศาลเจาโฮะโดะซันศาลเจาโฮะโดะซัน

秩父鉄道 荒川橋梁
สะพานอารากาวะ รถไฟสายจิจิบุ
秩父鉄道 荒川橋梁
สะพานอารากาวะ รถไฟสายจิจิบุ

宝登山ロープウェイ
กระเชาลอยฟาโฮโดซัง

宝登山ロープウェイ
กระเชาลอยฟาโฮโดซัง

羊山公園羊山公園

秩父湯元 武甲温泉秩父湯元 武甲温泉

秩父橋秩父橋

สะพานจิจิบุ
ฉากในภาพยนตรอนิเมชัน “อะโนะฮะนะ”
สะพานจิจิบุ
ฉากในภาพยนตรอนิเมชัน “อะโนะฮะนะ”

寺坂棚田寺坂棚田

小松沢レジャー農園小松沢レジャー農園

SL Paleo ExpressSL Paleo Express
SLパレオエクスプレスSLパレオエクスプレス

ลองเรือ สายนางาโทโระลองเรือ สายนางาโทโระ
長瀞ラインくだり長瀞ラインくだり

รานยาซุดะยะฮิโนะดะเทน 
(ขาวหนาหมูทอดวาราจิ)
รานยาซุดะยะฮิโนะดะเทน 
(ขาวหนาหมูทอดวาราจิ)

安田屋日野田店
（わらじカツ丼）
安田屋日野田店
（わらじカツ丼）大血川渓谷の紅葉

ใบไมเปลี่ยนสีที่หุบเขาโอจิกาวะ
大血川渓谷の紅葉
ใบไมเปลี่ยนสีที่หุบเขาโอจิกาวะ

ปายรถเมล “มิซทสึจิ”ปายรถเมล “มิซทสึจิ”

ศาลเจามิซึมิเนะศาลเจามิซึมิเนะ

งานเทศกาลกลางคืนจิจิบุงานเทศกาลกลางคืนจิจิบุ

ศาลเจาจิจิบุศาลเจาจิจิบุ

秩父夜祭秩父夜祭

秩父神社秩父神社

三峯神社三峯神社

บอนํ้าพุรอนหนาสถาน�เซบุจิจิบุ มัตสึริโนะยุบอนํ้าพุรอนหนาสถาน�เซบุจิจิบุ มัตสึริโนะยุ
西武秩父駅前温泉 祭の湯西武秩父駅前温泉 祭の湯

4

12

15

3

5

26

9

1

22
อาซามิเรโซ สํานักงานใหญรานคานาซากิอาซามิเรโซ สํานักงานใหญรานคานาซากิ
阿左美冷蔵 金崎本店阿左美冷蔵 金崎本店

จิจิบุมิวสปารคจิจิบุมิวสปารค

2
จิจิบุจีโอกราวิตีปารคจิจิบุจีโอกราวิตีปารค
秩父ジオグラビティパーク秩父ジオグラビティパーク

13

16

14

三十槌の氷柱
เสานํ้าแข็งมิซทสึจิ
三十槌の氷柱
เสานํ้าแข็งมิซทสึจิ

ศูนยขอมูลนักทองเที่ยวเซบุ สถาน�อิเคะบุคุโระ

・มีพนกังานทีพ่ดูภาษาอังกฤษและจนีไดคอยใหบรกิารอยูตลอด
・จําหน�ายตั�วรถไฟดวนพิเศษและตั�วรถไฟสวนลดพิเศษ
　สําหรับชาวตางชาติิ (ชวงเวลาจําหน�ายตั�ว 8.00-15.00 น.)  
・สถานที่ตั้ง: สถาน�รถไฟอิเคะบุคุโระ ชั้น 1 ทางประตูทาง
　ออกทิศตะวันออก

บริการใหขอมูลสถานที่ทองเที่ยวตามสายรถไฟเซบุและบริเวณอิเคะบุคุโระ

เวลาทําการ 8.00-15.00 น. 
เปดทําการทุกวันตลอดทั้งป

ไฮไลทตางๆ ในแตละฤดูของจิจิบุและนางาโทโระ 
ตั้งแตการชมดอกพิงคมอส (ชิบะซากุระ) ที่เบงบานในสวนสาธารณะฮิทสึจิยามะ 

ลองเรือแพในแมนํ้าอารากาวะ ขอพรที่ศาลเจามิทสึมิเนะอันศักดิ์สิทธิ์
ที่จะชวยใหคําอธิษฐานของคุณเปนจริงราวกับปาฏิหาริย 

และการเขารวมงานเทศกาลกลางคืนในฤดูหนาวที่น�าตื่นตาตื่นใจ 
ขอเชิญมาเพลิดเพลินอิ�มเอมกับแตละมนตเสน�หของฤดูกาลทั้งสี่

โดยใชบริการรถไฟ รถเมล หรือรถจักรยานเชา

ฤดูใบไมรวง

ฤดูรอน

ฤดูหนาว

ฤดูใบไมผลิ
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Haneda Airport

Haneda Airport 
Domestic Terminal

Haneda Airport
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Seibu-Ikebukuro Line

Seibu Railway Route Map
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ผูใหญ (อายุ 12 ปขึ้นไป) 710 เยน เด็ก (อายุ 6-11 ป) 360 เยน 
(อิเคะบุคุโระ⇔เซบุจิจิบุ) *คาโดยสารรถดวนพิเศษเที่ยวเดียว

จากอิเคะบุคุโระ (Ikebukuro) ใชเวลาเร็วสุด 77 นาที 
ดวยรถไฟสายเซบุ (Seibu) “รถดวนพิเศษ Laview” ภาษาไทย

จิจิบุ (Chichibu)

นางาโทโระ (Nagatoro)

มิซึมิเนะ (Mitsumine)

ขอมูลการเดินทาง

ตั�วดวนพิเศษ

รถดวนพิเศษ Laview จากสถาน�รถไฟ “อิเคะบุคุโระ” ถึงสถาน�รถไฟ “เซบุจิจิบุ” ใชเวลาเร็วสุด 77 นาที 
ดวยรถไฟดวนพิเศษ Laview ซึ�งมีที่นั�งกวางสบายและเปนที่นั�งแบบระบุที่นั�งทุกที่ รถไฟน�้ไดรับพัฒนาขบวนรถภายใตการกํากับ
ดูแลของคาซูโยะ เซจิมะ ซึ�งเปนนักสถาปนิกที่มีผลงานอยูในระดับโลก

[ตั�วไมจํากัดจํานวนเที่ยวสําหรับรถไฟเซบุทุกสาย]
ใชขึ้นรถไฟไดไมจํากัดจํานวนเที่ยวในสายเซบุทุกสาย (ยกเวนสายทามากาวะ) หรือ รถไฟสายเซบุทุกสาย (ยกเวนสายทามากาวะ)
และรถไฟสายจิจิบุ (จากสถาน�โนะงามิถึงสถาน�มิตสึมิเนะงูจิ) พิเศษสําหรับชาวตางชาติเทานั้น

ตั�วเซบุ 1 วัน
ตั�วเซบุ 1 วัน + นางาโทโระ
ตั�วเซบุ 2 วัน
ตั�วเซบุ 2 วัน + นางาโทโระ

1,000 เยน
1,500 เยน
2,000 เยน
3,000 เยน

(ผูใหญ)
(ผูใหญ)
(ผูใหญ)
(ผูใหญ)

*เด็กคิดครึ�งราคาของตั�วผูใหญ
สถานที่จําหน�ายตั�ว

ศูนยขอมูลนักทองเที่ยวเซบุสถาน�อิเคะบุคุโระ, สํานักงาน

จําหน�ายตั�วสําหรับรถไฟดวนในสถาน�อิเคะบุคุโระ (ชั้น 1, 

ชั้น B1) และสํานักงานจําหน�ายตั�วสําหรับรถไฟดวนในสถาน�

ชินจูกุสายเซบุ *จําเปนตองแสดงหนังสือเดินทางตางประเทศ

ที่ไมใชของญี่ปุน บัตรประจําตัวผูพํานัก (ไซริวการด)

หรือบัตร "SEIBU PRINCE CLUB emi"

โซนที่ใชตั�วไมจํากัด
จํานวนเที่ยวสําหรับ

ตั�วเซบุ 1 วัน / 2 วัน + 
นางาโทโระ

*เด็กคิดครึ�งราคาของตั�วผูใหญ
WAttention

ซื้อลวงหนาได
ที่น��

ขึ้นรถเมลจาก “สถาน�เซบุจิจิบุ” หมายเลข [G1] โองาโนะชาโกะ หรือหมายเลข [G2] ปลายทางคุริโอะ

ตอรถเมลที่ “โองาโนะยะกูบะ” หมายเลข [G13] ปลายทางซากาโมโตะ 

ลงที่ “โอโนะอุจิเคโกะคุอิริงูจิ” (คาโดยสารรวม 960 เยน)

ขึ้นรถเมลจาก “สถาน�เซบุจิจิบุ” หมายเลข [G1] โองาโนะชาโกะ หรือหมายเลข [G2] ปลายทางคุริโอะ

ตอรถเมลที่ “โองาโนะยะกูบะ” หมายเลข [G13] ปลายทางซากาโมโตะ 

ลงที่ “โอโนะอุจิเคโกะคุอิริงูจิ” (คาโดยสารรวม 960 เยน)

→→
→→

แผนที่สวนขยายรอบๆ สถาน�

แผนที่สวนขยายรอบๆ สถาน�

ขึ้นรถเมลจาก “สถาน�เซบุจิจิบุ” หมายเลข [M4] ปลายทางมิตสึมิเนะจิน

ลงที่ “มิซทสึจิ” (710 เยน)

ขึ้นรถเมลจาก “สถาน�เซบุจิจิบุ” หมายเลข [M4] ปลายทางมิตสึมิเนะจิน

ลงที่ “มิซทสึจิ” (710 เยน)

ขึ้นรถเมลจาก “สถาน�มิตสึมิเนะงูจิ” หมายเลข [M3] ปลายทางจิจิบุโกะ หรือ 
[M4] ปลายทางมิตสึมิเนะจิน

ลงที่ “มิซทสึจิ” (450 เยน)

ขึ้นรถเมลจาก “สถาน�มิตสึมิเนะงูจิ” หมายเลข [M3] ปลายทางจิจิบุโกะ หรือ 
[M4] ปลายทางมิตสึมิเนะจิน

ลงที่ “มิซทสึจิ” (450 เยน)

→→
→→

เสานํ้าแข็งโอโนะอุจิเฮียคุเคเสานํ้าแข็งโอโนะอุจิเฮียคุเค



วิธีการขึ้นรถไฟ

จําเปนตองใชตั�วระบุที่นั�ง SL เพิ�มเติมจากตั�ว
รถไฟปกติที่นั�งตามระยะทาง โดยสามารถ
จองตั�วระบุที่นั�ง SL ลวงหนาได 1 เดือนนับ
ตั้งแตวันที่เดินรถจากในเว็บไซตของรถไฟ
สายจิจิบุ

ตั�วแบบระบุที่นั�ง SL 740 เยน
(ผูใหญและเด็กราคาเทากัน)

ออนเซ็นหนาสถาน�เซบุจิจิบุ

มัตสึริโนะยุ
“มัตสึริโนะยุ ออนเซ็นหนาสถาน�เซบุจิจิบุ" เปนโรงอาบนํ้าพุ

อเนกประสงคที่มีแนวคิดจาก “มัตสึริ (เทศกาล)” ซึ�งเปนชื่อที่ไดมาจาก

การเปนเมืองเทศกาลของจิจิบุ ซึ�งในแตละปจะมีการจัดเทศกาล

มากกวา 300 ครั้ง โดยประกอบดวย 3 สวนดวยกัน ไดแก “บริเวณ

บอนํ้าพุรอน”, “ศูนยอาหาร” และ “พื้นที่จําหน�ายผลิตภัณฑ” ซึ�งตาง

แสดงลักษณะเดนอันเปนเอกลักษณของทองถิ�นในเมืองจิจิบุออกมา

อยางเต็มที่ สําหรับ “บริเวณบอนํ้าพุรอน” ซึ�งจะเปนพื้นที่หลัก จะมี

บอนํ้าพุรอนกลางแจง บออาบนํ้าในรม สปาหินรอน พื้นที่พักผอน รวม

ถึงหองพักผอนสวนตัวแบบพรีเมี่ยมเลานจ ฯลฯ

นอกจากรถไฟธรรมดาแลว รถไฟสายจิจิบุยังเปดบริการเดินรถไฟ SL เปนรถไฟทองเที่ยว SL อีกดวย

ในป 2021 จะบริการเดินรถเปนตั�วแบบระบุที่นั�งทั้งหมดซึ�งตองจองลวงหนา 

คุณจะสามารถชื่นชมทิวทัศนธรรมชาติอันยิ�งใหญไดจากหนาตางของขบวนรถ “SL Paleo Express” 

ไมวาจะเปนผืนนากวาง หมูบานอารากาวะ ภูเขาตาง ๆ ในจิจิบุ ฯลฯ

|10.00 น.-23.00 น. 

¥ คาเขาบริเวณบอนํ้าพุรอน 
วันธรรมดา : ผูใหญ 990 เยน, เด็ก 610 เยน; 
วันเสาร-อาทิตย วันหยุด และวันที่ระบุ : ผูใหญ 1,100 เยน, เด็ก 730 เยน

*ภาพตัวอยาง

โกะจูนิเซคิโนะชิฟุคุ
“โกะจูนิเซคิโนะชิฟุคุ” หรือ "ความสุขใน 52 ที่นั�ง" คือรถไฟภัตตาคาร

ที่สามารถชื่นชมความงดงาม 4 ฤดูของจิจิบุและรับประทานอาหาร

เปนคอรสที่ใชวัตถุดิบตามฤดูกาล ทานจะเพลิดเพลินกับอาหาร

ที่ดีที่สุดซึ�งไดรับการดูแลโดยเชฟที่มีชื่อเสียงขณะเพลิดเพลินกับ

การเดินทางที่หรูหราและพิเศษ

อิเคะบุคุโระ→เซบุจิจิบุ

เซบุชินจุกุ→เซบุจิจิบุ

เซบุจิจิบ→ุอิเคะบุคุโระ

เซบุจิจิบุ→เซบุชินจุกุ

Brunch Dinner วิธีการใช

โปรดดูเว็บไซตสําหรับรายละเอียดตางๆ เชน วิธีการ

สํารองหองพัก

ที่พัก

โรงแรมเรียวกังเกาแกในทองถิ�นที่ตั้งอยูทามกลางวิวทิวทัศนอันงดงาม
ของอุทยานธรรมชาตนิชิจิจิบิ ุทานสามารถรบัประทานอาหารเสริฟบนเตาหลมุ
อิโรริและอาหารหมอดิน “จังโกะ นาเบะ” อันเปนสูตรตนตํารับของเจาของ
โรงแรมที่เปนอดีตนักซูโม โดยมีการใชวัตถุดิบในทองถิ�นอยางครบเครื่อง

มิยาโมโตะเคะ โรงแรมเรียวกังทองถิ�น
อายุเกาแกกวา 200 ป 

ตั้งอยูบนเนินสูงในทําเลที่สามารถมองเห็นทิวทัศนของเทือก
เขาจิจิบุและภายในเมือง ซึ�งเปนทัศน�ยภาพที่แสนงดงาม มี
บุฟเฟตขึ้นชื่อที่ใชวัตถุดิบและผักสดตามฤดูกาล ฯลฯ ที่ผลิต
ในจังหวัดไซตามะ

โรงแรมเชิงเกษตร เนเชอรัล ฟารมซิตี้
โรงแรมขนาดยอมจํานวน 5 หองที่อยูทามกลางธรรมชาติ
ของนางาโทโระ หองพัก 4 หองจะมีอางอาบนํ้าแบบเปดโลง 
และมีรานอาหารที่ตกแตงดวยเฟอรนิเจอรโบราณที่ทาน
สามารถเพลิดเพลินไปกับอาหารชุดจัดเลี้ยงแบบเนนผัก

โรงแรมขนาดเล็ก C’est la vie
สามารถแช "นํา้รอนของหมอยา" ทีอุ่ดมไปดวยธาตทุองแดง
และเหลก็ท่ีมปีระวตัศิาสตรเกาแกท่ีสดุในบรรดาออนเซ็นใน
จจิบุิ มหีองรบัรองตาง ๆ ท่ีเลอืกใชบรกิารไดตามวัตถปุระสงค 
ท้ังหองพกัแบบญีปุ่นทั�วไป หองพักแบบญีปุ่นสมัยใหม และ
หองพกัทีมี่บออาบนํา้แบบเปดโลง

ยุโนะยาโดะ วาโด

w419-1 อิโตะ ตําบลนางาโทโระ
t0494-66-3168

¥ 1 คืน อาหาร 2 มื้อ ราคา 28,500 เยนขึ้นไป

จิจิบุยุโมโตะ 
บุโคออนเซ็น

สถาน�ไซคุรุตโตะจิจิบุ
การเชาจักรยาน

ที่น�� นักทองเที่ยวสามารถเชารถจักรยาน และเพลิดเพลินไปกับการปนจักรยาน
เพื่อสักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 34 แหงของจิจิบุได
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ลองเรือ สายนางาโทโระ

พิพิธภัณฑทางธรรมชาติ
ประจําจังหวัดไซตามะ
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สวนสาธารณะฮิทสึจิยามะ 1

SL Paleo 
Express

อาคารจิจิบุเมเซ็นคัง11

ไดรับการสนับสนุนรูปภาพจาก สมาคมสงเสริมการทองเที่ยวเมืองจิจิบุ

ซากุระแหงนางาโทโระ
(ถนนคิตะซากุระ อุโมงคซากุระ)

6

4

12
ถานั�งรถจักรไอนํ้าและออกจาก
สถาน�จิจิบุเวลา 14:36 น. ก็จะ
เดินทางถึงสถาน�รถไฟนางาโทโระ
เวลา 15:05 น. *ตารางเวลาเดินรถ
วันเสาร-อาทิตยและวันหยุด

นาขาวแบบขัน้บันได
เทราซากะ

เปนนาขาวแบบขั้นบันไดที่ใหญที่สุดในจังหวัด เปนจุด
ถายภาพยอดนิยมของนักถายรูป เปนสถานที่ที่ให
บรรยากาศแบบปาในฤดูใบไมรวง เน��องจากมองเห็น
ภูเขาบุโคที่มี Amaryllis (ไมจําพวกมะเขือพวง) 2 
ลานลูกที่บานสะพรั�งตามทองรอง และทุงนาขาวที่
สาดสองเหลืองอรามดั�งทองคํา เปนตน

เปนสวนสนกุทางธรรมชาตท่ีิสามารถเพลดิเพลนิไปกบั
กิจกรรมสุดหวาดเสียวทามกลางธรรมชาติอันยิ�งใหญ
ของหุบเขาอารากาวะ มาสนุกสุดเหวี่ยงในสถานที่ที่มี
กิจกรรมมากมายเปนแหงแรกในญี่ปุนกัน !

สวนเกษตร
โคมัตสึซาวะ

สวนเกษตรเพื่อการทองเที่ยวที่ใหญที่สุดในจิจิบุ 
นักทองเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับการเก็บและ
ลิ้มรสผลไมตามฤดูกาล ในฤดูใบไมรวงสามารถ
เพลิดเพลินไปกับการเก็บองุน การจับปลาเทราต 
การเก็บเห็ดชิตาเกะ และการขุดมันเทศ เปนตน

5

เปนการลองเรือในเขตนางาโทโระของแมนํ้าอารากาวะ 
ดวยเรือแบบญี่ปุน วิวทิวทัศนของโขดหินและหนาผา
แผกวางออกไปสุดลูกหูลูกตา ขณะที่ลองลงไปตาม
กระแสนํ้าเชี่ยวซึ�งถือเปนจุดที่สรางความตื่นเตนและ
ประทับใจไดเปนอยางดี

ลองเรือ สาย
นางาโทโระ

42
สวนสาธารณะ
ฮิทสึจิยามะ

จิจิบุ
จีโอกราวิตีปารค

สวนสาธารณะที่อยูบนเนินเขาที่สามารถมองเห็นตัว
เมืองไดโดยรวม  ตั้งแตชวงกลางเดือนเมษายนถึง
ตนเดือนพฤษภาคมของทุกป ตนชิบะซากุระ 
(พิงคมอส) กวา 4 แสนดอก จาก 10 สายพันธุ จะ
เบงบานอวดโฉมสรางความประทับใจใหกับผูมา
เยี่ยมชม ถือเปนไฮไลทที่สำคัญของสวนแหงน�้

w6360 โอมิยา เมืองจิจิบุ  
t0494-25-5209 (สวนการทองเที่ยว เมืองจิจิบุ)

¥คาเขาชมสวนในชวงระยะเวลาที่ตนพิงคมอสบาน
300 เยน (นักเรียนมัธยมตนและต่ำกวา ไมเสียคาเขา) 
สวนชวงระยะเวลาอื่นๆ ไมเสียคาใชจาย 
|8:00-17:00 น. (นอกเหน�อจากชวงระยะเวลาที่ตอง
เสียคาใชจายเขาชมตนพิงคมอส สามารถเขาชมฟรี) 
/ไมมีวันหยุด

w730-4 อารากาวะนิเองาวะ เมืองจิจิบุ
t050-5305-6176 

 ¥คอรสกิจกรรม เริ�มตั้งแต 3,000 เยน
|10:00-16:00 น. (เปดรับถึง 16:00 น.) / ไมมีวันหยุดที่
แน�นอน
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เสานํ้าแข็งแหงอาชิงะคุโบะ ประดับไฟแสงสีตั้งแตตนเดือนมกราคมถึงปลายเดือนกุมภาพันธ

จุดทองเที่ยวชมเสานํ้าแข็งอื่นๆ
ตรงสวนลาดชันของภูเขาอาชิงะคุโบะมีเสานํ้าแข็งยักษสูง 30 เมตร
เรียงรายกันตลอดความยาว 200 เมตร ในคํ่าคืนวันศุกร 
เสาร-อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษจะมีการจัดแสดงแสงสี
ทําใหทิวทัศนโดยรอบงดงามราวกับดินแดนแหงเทพนิยาย

wอาชิงะคุโบะ ตําบลโยโกเซะ  t 0494-25-0450 (สํานักงานแนะนําการ
ทองเที่ยวโยโกเซะมาจิ บุโคซัง) ¥ เงินสนับสนุนการดูแลรักษาสิ�งแวดลอม 
300 เยน |ตั้งแตเริ�มเปดไฟแสงสีจนถึง 20:00 น. เปดใหเขาชมตั้งแตตน
เดือนมกราคมถึงปลายเดือนกุมภาพันธ
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เมืองเกาของจิจิบุ

รานสินคาหัตถกรรม
ซึงุมิ เฮียคคะเต็น
ฮิงุราชิ

tallulah

เปนรานบูติคที่เปดเมื่อเดือนพฤษภาคม 2558 
เนนสินคาแฟชั�น และมีสินคาเบ็ดเตล็ดที่ใชใน
ชีวิตประจําวันที่สะทอนถึงอารมณสุนทรียของ
เจาของรานไดเปนอยางดี

w11-13 ตําบลบัมบะ เมืองจิจิบุ
t0494-22-2500
|11:00-17:00 น. / เปดบริการเฉพาะวันเสาร-
อาทิตย

แกลอรี่แสดงผลงานศิลปะและรานคาที่ดัด
แปลงจากเรือนยาวที่ทําดวยไม เน�้อหา
ของงานแสดงจะเปลี่ยนไปตามชวงเวลา 
มีการจําหน�ายสินคาเบ็ดเตล็ดของงานศิลปะ
หัตถกรรมทําดวยมือและเครื่องเรือนตางๆ

w11-13 ตําบลบัมบะ เมืองจิจิบุ
t0494-26-6205
|13:00-18:00 น. / ไมมีกําหนดการหยุด
ที่แน�นอน (กรุณาติดตอสอบถาม)
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เสานํ้าแข็งมิซทสึจิ
เปดใหเขาชมตั้งแตตนเดือนมกราคม
ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ 
สมาคมสงเสริมการทองเที่ยวจิจิบุ 
แผนกโอทาคิ 
t0494-55-0707  

เสานํ้าแข็งโอะโนอุจิเฮียคุเค
เปดใหเขาชมตั้งแตตนเดือนมกราคม
ถึงปลายเดือนกุมภาพันธ การแสดง
แสงสีมีเฉพาะวันเสาร เวลา : 8:00-
16:00 น., เวลาจัดการแสดงแสงสี:  
ตั้งแตพระอาทิตยตกจนถึง 20:00 น.

w… ที่อยู t… โทรศัพท ¥… คาใชจาย |… เวลาทำการ

●อยูในจุดตางๆ รอบเมืองจิจิบุ
t 0494-26-6260 (เทศบาลสงเสริมการทองเที่ยว
ภูมิภาคจิจิบุโอโมเทนาชิ)

¥ เชาระยะสั้น (ภายใน 1 ชั�วโมง) ตั้งแต 300 เยน 
ขึ้นไป |9:00-17:00 น.

จิจิบุจีโอกราวิตีปารค2

นาขาวแบบขั้นบันไดเทราซากะ3

สวนเกษตรโคมัตสึซาวะ
5

มีองุนกวา 20 สายพันธุรอให
นักทองเที่ยวเดินทางมาลิ้มลอง
ตั้งแตชวงกลางเดือนสิงหาคม
จนถึงปลายเดือนพฤศจิกายน
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จิจิบุยุโมโตะ 
บุโคออนเซ็น

ออนเซ็นแบบไมมีที่พัก อยูตรงบริเวณตีนเขาของ
ภูเขาบุโค นอกจากบออาบนํ้ากลางแจงแลว ยัง
สามารถแชนํ้ารอนที่อุดมไปดวยกรดคารบอนิคที่มี
คุณสมบัติชวยทําใหผอนคลายจากความเหน��อยลา 
และบํารุงผิวพรรณไดอีกดวย

6 ซากุระแหงนางาโทโระ
(ถนนคิตะซากุระ อุโมงค
ซากุระ)

สถานที่ที่มีชื่อเสียงในการ
ชมดอกไมซึ�งไดรับคัดเลือกใหเปนหนึ�งในรอยแหง
ของจุดชมดอกซากุระขึ้นชื่อในญี่ปุน “ถนนคิตะซากุระ”
เปนเหมือนอุโมงคซากุระที่มีตนซากุระกวา
400 ตน เรียงรายยาวตอกันราว 2.5 กิโลเมตร
ชวงที่เหมาะแกการชมจะเปนกลางเดือนเมษายน
“อุโมงคซากุระ” ที่สวนซากุระยาเอะก็สวยงามดวยเชนกัน

เปนขุมทรัพยทางพืชและสัตว ไดรับการขนานนามวา 
เปนแหลงกําเนิดทางธรณ�วิทยาของประเทศญี่ปุน 
มีการจัดแสดงนิทรรศการทางดานเอกสารที่เกี่ยวของ
กับธรรมชาติของจังหวัดไซตามะ โดยมีศูนยกลางอยู
ที่จิจิบุ

10
พิพิธภัณฑทางธรรมชาติ
ประจําจังหวัดไซตามะ 

“จิจิบุเมเซ็น” เปนผาไหมที่ไดรับการคัดเลือกใหเปน
งานฝมือแบบดั้งเดิมของประเทศ ภายในอาคารมี
การจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติของอุตสาหกรรมการ
ทอผา มีกิจกรรมการทอผา ยอมผาและอื่นๆ อีก
มากมาย

11
อาคารจิจิบุ
เมเซ็นคัง

สามารถนั�งรถไฟหัวจักรไอนํ้าหรือที่เรียกวา SL
เพื่อหวนนึกถึงบรรยากาศเกา ๆ ที่คุนเคย
สะพานอารากาวะ (Arakawa) ที่ยาวถึง 167 เมตร
ถือเปนไฮไลทแหงหนึ�งของทางสายน�้
ตั้งอยูระหวางสถาน�คามินางาโทโระ (Kaminagatoro)
และสถาน�โอยาฮานะ (Oyahana)

12
SL Paleo
Express

wนางาโทโระ  เมืองนางาโทโระ 
t 0494-66-0307 (สํานักงานแนะนําการทองเที่ยว เมือง
นางาโทโระ ) ¥ถนนคิตะซากุระไมคิดคาเขาชม, 
อุโมงคซากุระ : ชวงที่ซากุระบานเหมาะแกการชม จะคิดคา
เขาชม
|ซากุระที่ถนนคิตะซากุระจะบานน�าชมชวงตนเดือนเมษายน
ซากุระในอุโมงคซากุระจะบานน�าชมในเดือน
เมษายนตั้งแตกลางเดือนถึงปลายเดือน

รูปแบบของปลาฉลามยักษ
โบราณ และ Carcharodon 
megalodon โบราณ

กระดูกสันหลังของสัตวทะเล

เลี้ยงลูกดวยนม Pareoparadoxia 

ที่มีชีวิตอยูเมื่อ 15 ลานปที่แลว 

ไดรับการจัดเรียงขึ้นใหม

ไดรับการสนับสนุนรูปภาพจาก สมาคมสงเสริมการทองเที่ยวเมืองจิจิบุ 

เครื่องรางคุมครองพลังชีวิต 
1,000 เยน

13
ศาลเจาเกาแกที่เลาขานกันวาสรางโดยวีรบุรุษในตํานาน
เทพเจาของญี่ปุน “ยามาโตะทาเครุ โนะ มิโคโตะ” และยัง
เปนที่รูจักในฐานะที่เปนจุดแหงพลังที่มีเพียงไมกี่ที่ในญี่ปุน
อีกดวย

w298-1 มิซึมิเนะ เมืองจิจิบุ  t 0494-55-0241

¥ ไมเสียคาใชจายในการเขาสักการะ
|เขาสักการะไดตามอัธยาศัย  สํานักงานของศาลเจา 
9:00 -16:00 น. / ไมมีวันหยุด

ศาลเจามิซึมิเนะ

14
เปนศาลเจาที่คุมครองเขตจิจิบุ ซึ�งเปนศาลเจาเกาแกสําคัญเพียงไมกี่แหงในเขตคันโต
ที่ประดิษฐานมาไดจนครบ 2,100 ปในป 2014  ตําหนักหลักถูกสรางขึ้นใหมอีกครั้งโดย
โทคุคาวะ อิเอยาสุ ตามสถาปตยกรรมชินโตที่เรียกวา “กงเก็งซึคุริ” และไดรับการกําหนด
ใหเปนทรัพยสินทางวัฒนธรรมของจังหวัดไซตามะ ไฮไลทคือผลงานแกะสลักของ
นักแกะสลักจินโกโระ ฮิดาริ เชน “สึนางิโนะริว” หรือ “โคะโซดาเทะโนะโทระ” เปนตน  
*งานบูรณะสีมีกําหนดเสร็จในวันที่ 31 ธันวาคม 2023

w1-3 บังบะมาจิ จิจิบุชิ 
t 0494-22-0262

¥ ไมเสียคาใชจายในการเขาสักการะ
|สํานักงานตําหนักหลัก : 8:30-17:00 น., 
สํานักงานตําหนักเฮเซ : 8:30-18:00 น. 
ไมมีวันหยุด

ศาลเจาจิจิบุ

15
ตั้งอยูที่บริเวณตีนเขาโฮโดะซัง วากันวามีเทพเจาผูพิทักษที่นํา
โชคดีและคุมครองภัยอันตรายเชนไฟไหมหรือขโมย สถิตอยู 
ในชื่อศาลเจามีตัวอักษรที่แปลวา “ทรัพยสมบัติ”  อันเปนมงคล 
จึงมีผูมาสักการะบูชามากมาย ทั้งยังเปนสถานที่ดังที่ถูกแนะนําใน 
Michelin Green Guide Japan (2011) อีกดวย

w1828 นางาโทโระ นางาโทโระมาจิ 
จิจิบุชิ  t 0494-66-0084

¥ ไมเสียคาใชจายในการเขาสักการะ 
|สํานักงานศาลเจา: 9:00-16:00 น., 
ไมมีวันหยุด

ศาลเจาโฮโดะซัง

เปนงานเทศกาลที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนหนึ�งในสามของ
เทศกาลฮิคิยามะที่ใหญที่สุดในญี่ปุน นักทองเที่ยวสามารถ
เพลิดเพลินไปกับการชมรมประดับบนตัวขบวนรถที่งดงาม 
การหมุนขบวนรถ และการยิงดอกไมไฟ

wสถานที่จัดงาน เชน ที่ศาลเจาจิจิบุ บริเวณรอบๆ ศาลเจาจิจิบุ 
ถนนสายหลัก ถนนหนาสถาน�รถไฟจิจิบุ เปนตน
t 0494-21-2277 (สมาคมทองเที่ยวเมืองจิจิบุ)

¥ มีคาใชจายหากตองการที่นั�งในการรับชม

[วันท่ีจัดงาน] วันท่ี 2 และ 3 ธันวาคม16 งานเทศกาลกลางคืนจิจิบุ *กรณุาตดิตอ่สอบถามรายละเอยีดการจัดงานก่อนลว่งหน้า

เปนสถานที่แสดงคะสะโบโกและตัวขบวนรถของงานเทศกาลกลาง
คืนจิจิบุ กรุณาอยาพลาดชมการฉายภาพเสมือนจริงดวยเครื่อง
โปรเจคเตอรแบบ projection mapping ที่จะทำใหทานรูสึก
เสมือนวาเขาไปอยูในงานเทศกาลกลางคืนจริงๆ!

w2-8 ตําบลบัมบะ  เมืองจิจิบุ  t 0494-23-1110

¥ ผูใหญ 500 เยน,  เด็ก 250 เยน
|9:00-17:00 น.(ชวงเมษายนถึงพฤศจิกายน)  
10:00-17:00 น.(ชวงธันวาคมถึงมีนาคม) *ตองเขาอาคารกอน 
16:30 น. / หยุดทุกวันอังคารที่ 4 และที่ 5 ของเดือน (มีนาคม - 
พฤศจิกายน), หยุดทุกวันอังคาร (อังคารที่ 2 ของเดือนธันวาคม - 
เดือนกุมภาพันธ) *เปดในวันหยุดนักขัตฤกษ, หยุดวันที่ 
29 ธันวาคม - 1 มกราคม

17 อาคารแสดงงานเทศกาลจิจิบุ

เปนงานเทศกาลที่จัดเทียบเคียงกับเทศกาลกลางคืนจิจิบุ โดยเปน
เทศกาลที่จัดตอนกลางวันในฤดูรอน และผูรวมงานเปนเด็ก ซึ�งตรง
กันขามกับเทศกาลกลางคืนจิจิบุที่จัดตอนกลางคืนในฤดูหนาว และ
ผูรวมงานเปนผูใหญ  ซึ�งมีความยิ�งใหญอลังการทั้งขบวนแหคาซา
โบโกะ (รมที่มียอดประดับดวยปลายดาบ) และแทนที่งดงาม
ตระการตาซึ�งจะมีเด็ก ๆ  รวมแหทําหนาที่เลนเครื่องดนตรีประกอบ
งานเทศกาล และ "พิธีกรรมลางศาลเจา" ที่จะมีการอัญเชิญศาล
เจา (มิโคชิ) ที่ทําดวยไมสีขาวลงสูแมนํ้าอารากาวะอันใสบริสุทธิ์

wตัวเมืองจิจิบุ ถนนจิจิบุบังบะ และศาลเจาจิจิบุ เปนตน
t 0494-25-5209  (แผนกทองเที่ยวเมืองจิจิบุ)

18 งานเทศกาลจิจิบุคาวาเสะ
[วันท่ีจัดงาน] วันท่ี 19 และ 20 กรกฎาคม *กรณุาตดิตอ่สอบถามรายละเอียดการจดังานก่อนล่วงหน้า

วันที่ 2 ธันวาคม (19:00-20:00 น.) 
และวันที่ 3 ธันวาคม (19:30-22:00 น.) 
จะมีการจุดดอกไมไฟจํานวน 7,000 นัด 
ทั้งขนาด 1 ฟุตและใหญกวานั้น

เพิ�มความอบอุนใหกับรางกายดวยรสชาติ
อรอยของเสนฮิระอุจิ ที่ซึมซับรสกลมกลอม
ของนํ้าซุปตมผักประจําฤดูกาลไว

เหลาบุโคมาซามุเนะไดจินโจ 720 ml 

ราคา 3,363 เยน (ขวา)

เหลาบุโคมาซามุเนะจุนไมไดจินโจ 

จิจิบุงิมมิเนะ 720 ml ราคา 2,310 เยน 

(ซาย)

ขาวหนาหมชุูบแปงทอด
ขนาดใหญ (2 ชิ้น) 
1,100 เยน

ขอแนะนําอาหารพื้นบาน
ของจิจิบุ “มันฝรั�งมิโซะ 
(Miso Potato)”  
(500 เยน) ดวย

รานตั้งอยูที่ชั้น 2 ของ 
“พิพิธภัณฑพื้นบานจิจิบุ” 
ที่เปนสถานที่พบปะ และ
จัดกิจกรรมของชุมชน

โรงงานผลิตเหลาเกาแกที่มีชื่อเสียงยาวนานกวา 260 ป 
สามารถหาซื้อเหลาญี่ปุนชั้นยอดที่ผลิตจากนํ้าที่ไดรับคัดเลือก
วาเปนหนึ�งใน 100 ของนํ้าที่ดีที่สุดในยุคเฮเซ โรงงานเปดให
นักทองเที่ยวเขาชม (กรุณาจองลวงหนา)

w21-27 ตําบลมิยาคาวะ เมืองจิจิบุ 
t 0494-22-0046 |8:00-17:30 น. *เขาชมโรงงานไดถึง 
16.30 น. / หยุดวันขึ้นปใหม 1 มกราคม

โรงงานผลิตเหลา
บุโค

19

รานอาหารที่เปนทั้งผูผลิตและจําหน�ายแปงโซบะและเสนโซบะ
โดยตรง ชวงตั้งแตปลายเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนมีนาคม 
สามารถลิ้มรส “โอะคิริโคมิอุดง” (900 เยน) ซึ�งเปนอาหาร
พื้นบานของจิจิบุไดดวย

w9-19 คะมิมิยายิมาจิ เมืองจิจิบุ  t 0494-23-6348
|11:00-16:00 น. / หยุดทุกวันอังคาร (กรณ�ที่ตรงกับวันหยุด
นักขัตฤกษ จะเปดทําการ)

มุซาชิยะสาขาหลัก
20

เปนรานโซบะที่ตั้งอยูในอาคารเกาแกที่มีประวัติความเปนมากวา 100 ป
สามารถลิ้มลอง “คุรุมิโซบะ” (930 เยน) อาหารขึ้นชื่อที่มีรสชาติเขากัน
เปนอยางดีของความหวานของถั�วคุรุมิกับเสนโซบะทํามือรสเยี่ยม

wชั้น 2 อาคารฟุรุซะโตะ 3-1 โมโตะมาจิ เมืองจิจิบุ 
t0494-26-5335
|11:30-15:00 น. (หรือจนกวาจะขายหมด) / หยุดทุกวันพุธ
*ชวงคํ่าจะรับเฉพาะลูกคาที่จองลวงหนาเทานั้น

รานโซบะโนะโมริ 
21

เปนรานจําหน�ายนํ้าแข็งใส “คาคิโคริ” ซึ�งเปนอาหารประจําหนารอน
ของญี่ปุน ใชวัตถุดิบเปนนํ้าแรธรรมชาติที่หาไดที่นางาโทโระ ทําใหได
ความรูสึกนุมละมุนเมื่อรับประทาน

w27-1 คานาซากิ  มินะโนมาจิ  t 0494-62-1119
|10:00 -16:30 น.  *กรณ�ที่ลูกคามีจํานวนมาก อาจหยุดรับออเดอรเวลา 
15:00 น. / หยุดทุกวันพฤหัสบดี

อาซามิเรโซ สํานักงานใหญ
รานคานาซากิ 

22

เปนคาเฟที่เปนบานแบบยอนยุค ที่มีกลิ�นอายของประวัติศาสตร 
เมนูขึ้นชื่อคือ “Nougat Glacé” (600 เยน) ซึ�งเปนขนมฝรั�งเศสที่
อัดแน�นไปดวยผลไมอบแหง

w11-6 ตําบลบัมบะ เมืองจิจิบุ 
t0494-22-0946
|13:00-16:30 น. (ปดรับออเดอร) / หยุดทุกวันอังคารและวันพุธ 
*หามเด็กอายุตํ่ากวา 7 ปเขา

คาเฟไดซันโด
23

อาหารยางบนจานหิน เชน เน�้อหมูปา เน�้อกวาง เปนตน นําไปยาง
บนกอนหินที่เก็บมาจากชั้นหินทราย (ราคาตอหัวตั้งแต 1994 เยน 
ขึ้นไป) เมนูแนะนําคือเห็ดหอมจากตนไมที่ยางดวยถาน

w178 อารากาวะโอโนฮาระ เมืองจิจิบุ  t 0494-54-1234
|10:30 -16:00 น. / หยุดทุกวันอังคาร (กรณ�ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ 
จะเปดทําการ)

รานอาหารคิโนโกะ
โนะซาโตะ ซูซุงะเอง

24

รานกาแฟที่อยูติดกับถํ้าฮาชิดาเตะ เมนูแนะนําคือ ไอศกรีม “One-On-
One Icecream” (770 เยน) ที่สามารถเลือกจับคูไอศกรีมที่ชื่นชอบได
หลากหลาย

w673-1 คามิคาเงะโมริ เมืองจิจิบุ  t 0494-25-5511 
|9:30-16:30 น. (ปดรับออเดอร) / หยุดทุกวันพุธ 
(แตจะเปดบริการ หากตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ)

JURIN'ｓ
GEO

25

อาหารขึ้นชื่อคือ “ขาวหนาหมูทอดวาราจิ (Waraji Katsudon)” 
ที่มีชื่อเสียงในฐานะอาหารทองถิ�นของจิจิบุ หมูชุบแปงทอด
ชิ้นใหญพิเศษ ที่วางอยูในชามครอบ ใหความรูสึกกรุบกรอบเมื่อ
รับประทาน

w1-6-9 ตําบลฮิโนะดะ เมืองจิจิบุ  t 0494-24-3188
|11:30-16:30 น. / หยุดทุกวันจันทร 

รานยาซุดะยะ
ฮิโนะดะเทน

26

เพลิดเพลินไปกับอาหารตางๆ ระหวางเดินเที่ยวชมเมืองจิจิบุ

*ภาพสําหรับใชเพื่อการโฆษณา

สามารถลิ้มรสไซรัปโฮมเมด
ที่มีมากกวา 10 ชนิดดวยกัน
เชน นํ้าแข็งไสอาซามิผสม
ไซรัปสม (ซาย), นํ้าผึ้งคุราโมโตะ
สูตรดั้งเดิม (ขวา)

โทร +81-4-2996-2888　(สื่อสารไดทั้ง ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี)

○ติดตอสอบถาม

ศูนยลูกคาสัมพันธรถไฟสายเซบุ

ลดเวลาทําการ : 9:00-17:00 น. (ทุกวัน)
*ในชวงน�้เราไดลดระยะเวลาทําการในวันธรรมดาลง 
เพื่อปองกันลูกคาและพนักงานจากการแพรระบาดและการ
แพรกระจายของการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม

*ขอมูลของแผนพับน�้เปนขอมูลปจจุบันเมื่อเดือนมิถุนายน 2021
เน�้อหาที่ตีพิมพอาจมีการเปลี่ยนแปลงเน��องจากสถานการณตางๆ 
ขอความกรุณารับทราบลวงหนาดวย
รบกวนใหทำการยืนยันตรวจสอบลวงหนาเรื่องสิ�งอำนวยความสะดวก 
รานคา เปนตน กอนที่จะออกเดินทาง

ขอมูลลาสุดของจุดตาง ๆ 
ตามแนวทางรถไฟอยูที่น�� !

รอชาทําไม 
ไปคนหาเสน�หบริเวณรอบโตเกียวกัน !

เขาถึงขอมูลการทองเที่ยว
ของจิจิบุไดอยางงายดาย !

Facebook 
รถไฟสายเซบุ

เว็บไซตการทองเที่ยวบริเวณจิจิบุ WAttention × 
รถไฟสายเซบุ

w489-2 นางาโทโระ ตําบลนางาโทโระ (สํานักงานใหญ
ศูนยลองเรือสายนางาโทโระ)
t 0494-66-0950 (สํานักงานใหญศูนยลองเรือสาย
นางาโทโระ)

 ¥คอรส A หรือคอรส B ราคา 1,800 เยน
|ประมาณ 9:00-16:00 น. / หยุดดําเนินการตั้งแต
ตนเดือนธันวาคมถึงตนเดือนมีนาคม

w1417-1 นางาโทโระ นางาโทโระมาจิ 
t0494-66-0404

 ¥คาเที่ยวชมทั�วไป 200 เยน, นักเรียน 100 เยน
|9:00-16:30 น. (เขาพิพิธภัณฑกอน 16:00 น.)
* กรกฎาคม-สิงหาคม เปดถึง 17:00 น. (เขา-
พิพิธภัณฑกอน 16:30 น.) / หยุดทุกวันจันทร
(แตจะเปดในกรณ�ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ
วันหยุดชดเชย ชวงหยุดโกลเดนวีก และชวง
เดือนกรกฎาคม-เดือนสิงหาคม)

w28-1 คุมะกิมาจิ เมืองจิจิบุ 
t0494-21-2112

¥ผูใหญ 210 เยน, นักเรียนมัธยมตน 100 เยน, 
นักเรียนประถม 100 เยน
|9:00-16:00 น. / ไมมีวันหยุด 
(ปด 29 ธันวาคม - 3 มกราคม)

t 048-580-6363 (สวนการขนสง รถไฟสายจิจิบุ)

¥ตั�วโดยสารรถไฟปกติที่ใชนั�งตามระยะทาง + ตั�วระบุที่
นั�ง SL ราคา 740 เยน (ผูใหญและเด็กราคาเดียวกัน)
|ในวันเสารและวันหยุด วิ�งไปกลับ 1 เที่ยวตอ 1 วัน 
ระหวางคุมะไกและมิทสึมิเนะกุจิ / จําเปนตองสอบถาม
วันเดินรถดวยตัวเอง

w1868 โยโกเซะ โยโกเซะมาจิ
t 0494-25-0450 (สํานักงานแนะนําการทองเที่ยว
โยโกเซะมาจิ บุโคซัง) |เขาชมฟรี

w1408 โยโกเซะ โยโกเซะมาจิ 
t0494-24-0412

 ¥คาเก็บองุนและกินบุฟเฟต 30 นาที (1,500 เยน), 
คากนิองุนเขยีวไชนมัสแคทแบบบุฟเฟต 40 นาที (2,800 เยน),
คาเก็บเห็นชิตาเกะ (200 กรัม ราคาตั้งแต 600 เยน) เปนตน
|10:00-16:00 น. (ตองเขาฟารมกอน 15:00 น.) / 
ไมมีวันหยุด

w4628-3 โยโกเซะ โยโกเซะมาจิ  
t0494-25-5151

 ¥ผูใหญ 700 เยน, เด็ก 400 เยน, วันเสาร อาทิตย 
วันหยุดนักขัตฤกษ ผูใหญ 900 เยน, เด็ก 500 เยน
|10:00-21:00 น. (จะปดเวลาน�้ไปสักระยะ เน��องจาก
วิกฤตไวรัสโคโรนา) / ไมมีวันหยุด

w510 นางารุ โอกาโนะมาจิ จิจิบุกุน 
t0494-75-4060

¥ หองพัก 1 คืนพรอมอาหาร 2 มื้อ 
เริ�มจาก 15,000 เยน

w813 คุโรยะ เมืองจิจิบุ  t 0494-23-3611

¥ 1 คืน อาหาร 2 มื้อ ราคา 15,400 เยนขึ้นไป

w5911-1  โอมิยา  เมืองจิจิบุ 
t 0494-22-2000 (8:00-21:00 น.)

¥ 1 คืน อาหาร 2 มื้อ ราคา 9,900 เยน
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