ภาษาไทย

รอช้้าทำไม ไปค้้นหาเสน่่ห์์
บริิเวณรอบโตเกีียวกััน !

เดิินเล่่นไปตามทาง ย้้อนเวลาไปกัับคาวาโกเอะ
เรีียนรู้้�ประวััติิศาสตร์์และชมธรรมชาติิที่่�ชิิชิิบุุ
ดื่่�มด่ำำ��บรรยากาศแบบต่่างแดนที่่�ฮัันโน
ค้้นพบโทโคโระซาวะอีีกครั้้�ง กัับเสน่่ห์์ไร้้ขีีดจำำ�กััด
เต็็มไปด้้วยธีีมปาร์์ค จุุดเที่่�ยวแนะนำำ�สำำ�หรัับครอบครััว
เข้้าสู่่�โลกแห่่ง “ชาซายามะ” หนึ่่�งในสามชาชื่่�อดัังของญี่่�ปุ่่�น
จุุดถ่่ายรููปยอดนิิยม สามารถชมวิิวได้้ตลอดสี่่�ฤดูู
ตระเวนชิิมเมนููเด็็ดตลอดเส้้นทางรถไฟ SEIBU กััน

จุุดถ่่ายภาพ: สวน Chikurin

นั่่�งรถไฟสาย Seibu ท่่องเที่่�ยวให้้ทั่่�วด้้วย
“ตั๋๋�วนั่่�งรถไฟได้้ไม่่อั้้�น”
เพีียงมีีตั๋๋�วพิิเศษของรถไฟสาย SEIBU อย่่าง [SEIBU 1Day Pass] อยู่่�ในมืือ
ก็็สามารถนั่่�งรถไฟสาย SEIBU ได้้แบบไม่่อั้้�น แวะเที่่�ยวตามเส้้นทางรถไฟได้้อย่่างเต็็มอิ่่�ม แถม
ยัังเชื่่�อมกัับสถานที่่�ศัักดิ์์�สิิทธิ์์�อย่่างคาวาโกเอะและชิิชิิบุุ
ให้้ได้้ชื่่�นชมเสน่่ห์์แห่่งบรรยากาศสมััยเอโดะได้้อย่่างเต็็มอิ่่�มด้้วย
เรีียกได้้ว่่าเป็็นคู่่�หููที่่�เหมาะที่่�สุุดสำำ�หรัับนัักท่่องเที่่�ยว

การซื้อตั๋วโดยสาร ราคาและประเภทตัว๋ โดยสาร:
SEIBU
1DAY PASS
1,000 เยน

SEIBU
1DAY PASS + Nagatoro
1,500 เยน

นอกจากนี้้� ยัังมีีตั๋๋�ว SEIBU 2Day Pass และ SEIBU 2Day Pass + Nagatoro
สำำ�หรัับผู้้ที่่� �ต้้องการนั่่�งรถไฟด่่วนพิิเศษ จำำ�เป็็ นต้้องซื้้� อตั๋๋�วด่่วนพิิเศษแยกต่่างหาก
※ระยะเวลาการใช้้ตั๋๋�ว: วัันที่่�ซื้้�อตั๋๋�วเท่่านั้้� น
สามารถใช้้ได้้กัับรถไฟสาย SEIBU ทุุกสาย / รถไฟสาย SEIBU ทุุกสาย + รถไฟสาย Chichibu (ระหว่่างสถานีี Nogami - Mitsumineguchi) ยกเว้้นรถไฟ
สาย Seibu Tamagawa
※
※

MOOMINVALLEY
PARK
Ticket & Travel Pass

SEIBU
KAWAGOE
PASS
700 เยน

ระยะเวลาการใช้้ตั๋๋�ว: วัันที่่�กำ�ำ หนดใช้้เท่่านั้้�น
สามารถใช้้เพื่่�อไป-กลัับจากสถานีี Seibu Shinjuku, Takadanobaba
หรืือ Ikebukuro ถึึงสถานีี Hon-Kawagoe 1 ครั้้�งเท่่านั้้�น
※

ซื้อได้ที่ไหน

● สถานีี Ikebukuro
ทางออก East ชั้้�น 1

ระยะเวลาการใช้้ตั๋๋�ว: วัันที่่�ซื้้�อตั๋๋�วเท่่านั้้�น
ประกอบด้้วยตั๋๋�วเข้้าปาร์์ค 1 Day, ตั๋๋�วรถบััสไป-กลัับจากสถานีี Hanno /
Higashi-Hanno ถึึง metsä, และตั๋๋�ว SEIBU 1Day Pass (นั่่�งรถไฟสาย
SEIBU ได้้ทุุกสายแบบไม่่อั้้�น ยกเว้้นสาย Seibu Tamagawa)
※ส่่วนหนึ่่� งของเครื่่�องเล่่นในปาร์์คต้้องจ่่ายแยกต่่างหาก
※

● SEIBU Tourist Information Center Ikebukuro

เวลาทำำ�การ: 8:00-15:00 น. วัันหยุุด: ไม่่มีี
รายละเอีียดการให้้บริิการ: ให้้ข้้อมููลการท่่องเที่่�ยวตามรถไฟสาย Seibu และบริิเวณใกล้้เคีียงอิิเคบุุคุุโระ / จำำ�หน่่ ายตั๋๋�วพิิเศษสำำ�หรัับชาวต่่างชาติิ
ภาษาที่่�ให้้บริิการ: จีีนและอัังกฤษ (ทุุกวััน), เกาหลีี (เป็็ นบางช่่วงเวลา)

● สถานีี Ikebukuro
● สถานีี Ikebukuro
เคาน์์เตอร์์จำ�ำ หน่่ ายตั๋๋�ว limited-express ชั้้�น 1 เคาน์์เตอร์์จำ�ำ หน่่ ายตั๋๋�ว ชั้้�น B1
เวลาทำำ�การ: 7:00-20:00 น.
เวลาทำำ�การ: 7:00-20:00 น.

● สถานีี Seibu-Shinjuku
เคาน์์เตอร์์จำ�ำ หน่่ ายตั๋๋�ว limited-express
เวลาทำำ�การ: 7:00-20:00 น.

● SEIBU Tourist Information Center Shinjuku

เวลาทำำ�การ: 8:00-14:00 น. วัันหยุุด: ไม่่มีี
รายละเอีียดการให้้บริิการ: ให้้ข้อ้ มููลการท่่องเที่่�ยวตามรถไฟสาย Seibu และบริิเวณใกล้้เคีียงชิินจููกุุ / ให้้ข้อ้ มููลเกี่่�ยวกัับตั๋๋�วพิิเศษสำำ�หรัับชาวต่่างชาติิ
ภาษาที่่�ให้้บริิการ: ภาษาอัังกฤษ (ทุุกวััน) ภาษาจีีนและภาษาเกาหลีี (เป็็ นบางช่่วงเวลา)

สามารถซื้้�อได้้บนเว็็บไซต์์
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▶ ตั๋๋�วพิิเศษรถไฟสาย SEIBU 　　 https://wattention.com/seibu-railway-tc/ticket/

ฟัังทางนี้้�!

เที่่�ยวอย่่างมั่่�นใจ
และปลอดภััย

ทางรถไฟสาย SEIBU ต้้องขอความร่่วมมืือจากผู้้โ� ดยสารทุุก
ท่่ า นให้้ปฏิิ บัั ติิ ต ามมาตรการป้้ องกััน การระบาดของไวรัั ส
COVID-19 ด้้วยการสวมหน้้ากากอนามััยตลอดการเดิินทาง งด
เว้้นการพููดคุุย และล้้างมืือ ฆ่่าเชื้้� อโรคเมื่่�อถึึงจุุดหมายอย่่าง
เคร่่งครััด จะได้้ไปเที่่�ยวกัันอย่่างปลอดภััยและอุ่่�นใจ

ฟัังทางนี้้�!

ร้้านอาหารเคลื่่�อนที่่�
52 ที่่�นั่่�งแห่่งความสุุข

สถาปนิิ กผู้้มี� ีชื่่อ� เสีียง Kengo Kuma ได้้ออกแบบ
สถาปัั ตยกรรมภายในของ “ร้้านอาหารเคลื่่อ� นที่่� - 52
ที่่�นั่่ง� แห่่งความสุุข” ซึ่่ง� วิ่่ง� ระหว่่างสถานีี Ikebukuro และสถานีี
Seibu-Chichibu, สถานีี Seibu-Shinjuku และสถานีี SeibuChichibu ขอเชิิญมาสััมผัสั ความสุุขล้้นขณะนั่่�งรถไฟหรููหรา
รัับประทานอาหารเลิิศรสที่่�ใช้้วััตถุุดิิบตามฤดููกาล พร้้อมรัับ
ชมทััศนีียภาพอัันงดงามกัันได้้เลย
ราคา: คอร์์สบรัันช์์ 10,000 เยน, คอร์์สดิินเนอร์์ 15,000 เยน ※รวมค่่ารถไฟและคอร์์สอาหาร (รวมภาษีี) ตารางการเปิิดให้้บริิการ: เป็็ นรถไฟชั่่�วคราว มีีกำำ�หนดให้้บริิการเป็็ นเวลา
100 วันต่อปี ในวันหยุดนักขัตฤกษ์และสุดสัปดาห์เป็ นหลัก
วิิธีกี ารจอง: อ่่านรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมในเว็็บไซต์์
https://www.seiburailway.jp/railways/seibu52-shifuku/en/ ※ข้้อมููลล่่าสุุดเดืือนกัันยายน 2022

ฟัังทางนี้้�!

รถไฟด่่วนพิิเศษคัันใหม่่ "Laview" และ "Red Arrow" แค่่ได้้นั่่�งก็็สนุุกแล้้ว
รถไฟด่่วนพิิเศษ Laview และ Red Arrow ของรถไฟสาย SEIBU
นอกจากจะให้้เราได้้เดิินทางอย่่างสะดวกสบายและรวดเร็็วทัันใจ
แล้้ว ระยะเวลาระหว่่างนั่่�งบนรถไฟยัังกลายเป็็ นอีีกหนึ่่� งความสนุุ ก
ของการเดิินทางด้้วย รถไฟด่่วนพิิเศษขบวนใหม่่ “Laview” ได้้
สถาปนิิ กชื่่�อดััง เซจิิมะ คาซููโยะ มาช่่วยดููแลการออกแบบ ตััวรถไฟ
ที่่�ติิดด้้วยกระจกบานใหญ่่ได้้อารมณ์์แปลกใหม่่ และด้้านในก็็ยังั มีีที่่�
นั่่�งกว้้างขวางนั่่�งสบายด้้วย แถมยัังมีีที่่�ชาร์์จแบตเตอรี่่�และ Wi-Fi
ให้้บริิการทุุกขบวนรถ สะดวกสุุดๆ มากไปกว่่านั้้�นดีีไซน์์สุุดล้ำำ��ของ
รถไฟ Laview ยัังทำำ�ให้้คว้้าตำำ�แหน่่ งรถไฟที่่�ดีีที่่�สุุดในญี่่�ปุ่่� นมาได้้
จากรางวััล Blue Ribbon และรางวััลการออกแบบจาก iF Design
Award 2020 ด้้วย
※ ต้้องซื้้� อตั๋๋�วด่่วนพิิเศษแยกต่่างหากเมื่่�อใช้้บริิการ

Laview

Laview

Red Arrow

ฟัังทางนี้้�!

Seibu Department Store
สาขา Ikebukuro

เชื่อมติดกับ “สถานี Ikebukuro” มีเครื่องสำ�ำอางครบครันระดับท็อปคลาสใน
ภาคคันโต สามารถเพลิดเพลินกับสวนลอยฟ้ าอันเป็ นสัญลักษณ์ของห้างอย่าง
"สวนดอกบัว" และธรรมชาติในแต่ละฤดูกาล
เวลาทำำ�การของ Main Building และ Annex: 10:00 – 21:00 น. (วัันจัันทร์์ – เสาร์์) 10:00 – 20:00 น.
(วัันอาทิิตย์์และวัันหยุุดนัักขััตฤกษ์์) ※ เวลาทำำ�การของร้้านอาจจะแตกต่่างกััน
เวลาทำำ�การสวนลอยฟ้้ า, ร้้านอาหาร&บาร์์, Food Court: 10:00 – 22:00 น. (เดืือนพ.ค., มิิ.ย., ก.ย.) 10:00 – 22:30 น. (เดืือนก.ค. – ส.ค.)
10:00 – 20:00 น. (เดืือนต.ค. – เม.ย.)
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เดิินเล่่นในเมืืองเก่่า

ย้้อนเวลาที่่�คาวาโกเอะ
คาวาโกเอะถููกเรีียกว่่า Little Edo เพราะที่่�นี่่�มีีบ้้านเรืือนสมััยเอโดะและเมจิิ
หลงเหลืืออยู่่�มากมาย
เหมืือนกัับได้้ย้้อนเวลามาเดิินเล่่นในเมืืองเก่่า
บรรยากาศของที่่�นี่่�สััม ผัั ส ได้้ ถึึ ง การผสมผสานของวััฒนธรรมดั้้� ง เดิิ ม
และความสมััยใหม่่ ใช้้เวลาหนึ่่�งวัันสบายๆ ที่่�คาวาโกเอะและเดิินตามรอย
ประวััติิศาสตร์์กััน

29

※สแกน QR Code เข้้าสู่่�เว็็บไซต์์เพื่่�อดููข้้อมููลเพิ่่�มเติิม

◆ Kurano-machi (เมืืองแห่่งโกดััง)

◆ โคเอโดะ คุุราริิ (Koedo Kurari)

คุุระ โนะ มาจิิ เป็็ นย่่านที่่�มีีอาคารคลัังสิินค้้ตั้้�งอยู่่�เรีียงรายอาคาร
ลัักษณะนี้้� มีีชื่่�อเรีียกว่่า "คุุระ" ในปัั จจุุบันั คุุระถููกดััดแปลงเป็็ น
ร้้านอาหารและร้้านขายของฝาก ดึึงดููดให้้นัักท่่องเที่่�ยวเข้้ามา
เยี่่�ยมชมบรรยากาศสมััยเอโดะ หนึ่่� งในนั้้�นคืือหอระฆััง "โทคิิโนะ
คาเนะ" ที่่�ดููโดดเด่่นกว่่าใครเพื่่�อน ถืือเป็็ นเอกลัักษณ์์ของคาวา
โกเอะนั่่�นเอง ระฆัังจะดัังบอกเวลาวัันละ 4 ครั้้�ง เสีียงของระฆัังจะ
ก้้องกัังวานไปทั่่�วคาวาโกอะ ยิ่่�งได้้บรรยากาศความขลัังของคุุระ
มากยิ่่�งขึ้้�น
การเดิินทาง: เดิิน 12 นาทีีจากสถานีี Hon-Kawagoe ของ
รถไฟสาย Shinjuku หรืือนั่่�งรถบััส CO-EDO Loop ลงที่่�ป้้ าย
Kurano-machi แล้้วเดิินต่่ออีีก 3 นาทีี

เหล้้าสาเกที่่�มีีประวััติิศาสตร์์กว่่า 120 ปีี ได้้ถููกชุุบชีีวิิตขึ้้�นที่่�นี่่�
“Koedo Kurari” ด้้านในแบ่่งออกเป็็ นหลายอาคารคลัังสิินค้้ามีี
ตั้้�งแต่่ที่่�ถููกสร้้างขึ้้�นในสมััยเมจิิ ไทโช และโชวะ มีีทั้้�งร้้านขายของ
ฝาก ร้้านอาหาร และบริิการให้้ชิิมสาเก ถ้้าอยากสััมผัสั ความ
เป็็ นคาวาโกเอะแบบเต็็มๆ ต้้องห้้ามพลาดที่่�นี่่� เลย
การเดิินทาง: เดิิน 3 นาทีีจากสถานีี Hon-Kawagoe (รถไฟสาย
Seibu Shinjuku)

Katsuobushi Nakaichi Honten
ร้้านนากาอิิจิิฮอนเท็็นเริ่่�มกิิจการมาตั้้�งแต่่ปลายสมััย
เอโดะ และอดีีตเคยเป็็ นร้้านขายปลามาก่่อนปัั จจุุบันั
กลายเป็็ นร้้านขายปลาโอแห้้ง และของแห้้งต่่างๆ โดย
เฉพาะและยัังมีีโอนิิ กิิริิย่า่ งให้้ได้้ลองชิิมปลาโอแห้้ง
หรืือปลาอิิวาชิิแห้้งด้้วย เป็็ นเมนููยอดนิิ ยมที่่�ต้้องต่่อ
แถวเลยทีีเดีียว
◆ ตรอกร้้านขนม Kashiya Yokocho
"Kashiya Yokocho" หรืือถนนแห่่งขนมหวาน ที่่�นี่่� มีีร้้านขนมกว่่า
20 ร้้านที่่�รวบรวมทั้้�งขนมโบราณที่่�เห็็นแล้้วชวนให้้นึึ กถึึงสมััยเด็็ก
Kasho Umon
รวมถึึงขนมที่่�ทำ�ำ จากมัันหวานในคาวาโกเอะ
(สาขา Toki no Kane)
การเดิินทาง: นั่่�งรถบััส CO-EDO Loop ลงที่่�ป้้ าย Kashiya Yokocho
ร้้านคะโชอุุมงเป็็ นร้้านขนม
แล้้วเดิินต่่ออีีก 1 นาทีี
ญี่่�ปุ่่� นท้้องถิ่่�นในคาวาโกเอะ
ภายในร้้านวางขายขนม
มากมายที่่�ทำ�ม
ำ าจากมัันหวาน
หนึ่่� งในนั้้�นคืือ "อิิโมะโคอิิ" ที่่�
เป็็ นขนมยอดนิิ ยมอัันดัับ
โบราณ
และยัังมีีซอฟต์์ครีีมรสมัันม่่วง
ที่่�นี่่�มีีขนม มด
ปห
ที่่�ฮิิตมากเช่่นเดีียวกััน
ยู่่�เต็ม็ ไ
อ

◆ วััดคิิตะอิิน

วััดคิิตะอิินถููกสร้้างขึ้้�นเมื่่�อประมาณ 1,200
ปีีก่่อน และมีีประวััติิศาสตร์์มายาวนาน
ภายในวััดมีีรููปปั้้� นหิินของพระอรหัันต์์ถึึง
538 รููป มีีรููปปั้้� นตามนัักษััตรอยู่่� 12 รููป
ลองหารููปปั้้� นตามนัักษััตรของตนเอง ว่่ากััน
ว่่าถ้้าขอพรพร้้อมลููบที่่�ศีีรษะ พรที่่�ขอจะ
กลายเป็็ นจริิง
มีีค่่าเข้้าชม
การเดิินทาง: เดิินจากสถานีี Hon-Kawagoe ของรถไฟสาย Shinjuku ประมาณ 15 นาทีี หรืือนั่่�ง
รถบััส CO-EDO Loop ลงที่่�ป้้ าย Kita-in
3

03

◆ พระราชวัังฮอนมารุุ โกะเทน

ในปราสาทคาวาโกเอะ
ในสมััยเอโดะพระราชวัังฮอนมารุุ โกะเทนใน
ปราสาทคาวาโกเอะนั้้�นเคยเป็็ นที่่�พักั แรมของ
เหล่่าโชกุุนมาก่่อน
เจ้้าปราสาทได้้สร้้าง
พระราชวัังในบริิ เวณนิิ โนะมารุุ มาหลายชั่่�ว
อายุุคน แต่่เกิิดเหตุุเพลิิงไหม้้ในปีี 1848 จึึง
บููรณะพระราชวัังฮอนมารุุขึ้้�นมาใหม่่ เมื่่�อเข้า้ สู่่�
สมััยเมจิิตััวอาคารก็็ถููกรื้้� อถอนอยู่่�หลายครั้้�ง
จนในปัั จจุุบันั เหลืือเพีียงทางเข้า้ ห้้องโถง และ
ห้้องพัักคนรัับใช้ใ้ ห้้ได้้ชม

มีีค่่าเข้้าชม
การเดิินทาง: เดิิน 23 นาทีีจากสถานีี Hon-Kawagoe (รถไฟสาย Seibu Shinjuku) หรืือนั่่�งรถบััส
CO-EDO Loop 10 นาทีี ลงที่่�ป้้ าย City Museum / City Art Museum

สวนใกล้้โตเกีียว สััมผััสธรรมชาติิ
และประวััติิศาสตร์์แห่่งชิิชิิบุุ

นั่่�งรถไฟจากโตเกีียวเพีียง 77 นาทีีก็จ
็ ะมาถึึงชิิชิบุ
ิ ุ เมืืองที่่�อุด
ุ มสมบููรณ์์ไปด้้วยธรรมชาติิ
วิิวทิิวทััศน์์จะเปลี่่�ยนไปตามฤดููกาล
เหมาะสำำ�หรับ
ั ใครที่่�ต้อ
้ งการพัักผ่อ
่ นจากความ
วุ่่�นวายในเมืืองหลวง ที่่�นี่่ทั้้
� ง
� เดิินทางสะดวกและมีีธรรมชาติิเต็็มไปหมด นอกจากนี้้�ยัง
ั มีี
เทศกาลที่่�มีป
ี ระวััติศ
ิ าสตร์์กว่า่ 300 ปีี ถืือเป็็นเอกลัักษณ์์ของชิิชิบุ
ิ เุ ลยก็็ว่า่ ได้้ ความ
ครื้้�นเครงและเต็็มไปด้้วยพลัังของชิิชิบุ
ิ ดึึ
ุ งดููดให้้นักท่
ั อ
่ งเที่่�ยวมาเยี่่�ยมเยีียนอยู่่�เสมอ
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◆ ความงดงามของธรรมชาติิในชิิชิิบุุ

春

秋

ความแตกต่่างระหว่่าง 4 ฤดููกาลในชิิชิิบุุสามารถเห็็นได้้อย่่างชััดเจน ฤดููใบไม้้ผลิิต้้นชิิบะ
ซากุุระจะเบ่่งบานไปทั่่�วบริิเวณ ฤดููร้้อนจะได้้เห็็นทิิวทััศน์์ของทุ่่�งดอกโซบะ ฤดููใบไม้้ร่่วง
ต้้นไม้้ทั้้�งหลายจะถููกย้้อมเป็็ นสีีส้้มแดงเหมืือนภาพวาด และเมื่่�อเข้้าสู่่�ฤดููหนาวจะได้้เห็็นวิิว
เสาน้ำำ��แข็็งอัันสวยงามที่่�ทำ�ำ ให้้ลืืมความหนาวไปชั่่�วขณะ
ฤดููใบไม้้ผลิิ: Shibazakura no Oka (สวน Hitsujiyama)
การเดิินทาง: เดิิน 20 นาทีีจากสถานีี Seibu-Chichibu (รถไฟสาย Seibu Chichibu) หรืือ
สถานีี Yokoze
ฤดููร้อ้ น: Chichibu Hanami no Sato
การเดิินทาง: เดิิน 20 นาทีีจากสถานีี Busyu-Nakagawa (รถไฟสาย Chichibu)
ฤดููใบไม้้ร่ว่ ง: Chichibu Takigawa Keikoku
การเดิินทาง: นั่่�งรถบััสสาย Nakatsugawa จากสถานีี Mitsumineguchi (รถไฟสาย
Chichibu) ลงที่่�ป้้ าย Chichibuko เปลี่่�ยนไปขึ้้�นรถบััสสาย Kawamata แล้้วลงที่่�ป้้ าย
Kawamata เดิินต่่ออีีก 10 นาทีี
ฤดููหนาว: Misotsuchi no Tsurara
การเดิินทาง: ขึ้้�นรถบััสจากสถานีี Seibu-Chichibu (รถไฟสาย Seibu Chichibu) ลงที่่�ป้้ าย
Misotsuchi เดิินต่่ออีีก 5 นาทีี

◆ ศาลเจ้้ามิิตสึึมิิเนะ

ศาลเจ้้ามิิ ต สึึ มิิ เ นะตั้้� ง อยู่่�ลึึ ก เข้ ้า ไปบนภููเขาชิิ ชิิ บุุ
นอกจากจะเป็็ นพาวเวอร์์สป็็ อตที่่�เชื่่�อกัันว่่าศัักดิ์์�สิิทธิ์์�
ที่่�สุุดในแถบคัันโตแล้้ว ยัังเป็็ นจุุดชมธรรมชาติิที่่�อุุดม
สมบููรณ์์อีีกด้้วย สััมผัสั ถึึงพลัังภายในศาลเจ้้า พร้้อม
กัับชมทะเลหมอก ดอกซากุุระ ใบไม้้แดง และหิิมะ
ได้้ตามฤดููกาล เป็็ นเหตุุผลที่่�มีีทั้้�งผู้้ค� นที่่�ศรััทธาและ
นัักท่่องเที่่�ยวมาเยี่่ย� มเยีียนกัันไม่่ขาดสาย
การเดิินทาง: ลงสถานีี Seibu-Chichibu (รถไฟสาย
Seibu Chichibu) เปลี่่�ยนมาขึ้้�นรถบััส Seibu ปลาย
ทาง Mitsumine Jinja หรืือ ลงสถานีี Mitsumineguchi (รถไฟสาย
Chichibu) แล้้วเปลี่่�ยนมาขึ้้�นรถบััส Seibu
※ รถบััสเที่่�ยวสุุดท้้ายจากศาลเจ้้ามิิตสึึมิิเนะคืือรอบ 16:30 น.
ั
มาลองท้้าทายกัน

◆ Chichibu Geo Gravity Park

ถ้้าอยากผจญภััยท่่ามกลางธรรมชาติิต้้องมาที่่�นี่่� เลย “Chichibu Geo Gravity Park” ที่่�ตั้้�ง
อยู่่�ในพื้้� นที่่�แม่่น้ำ�ำ�อาราคาวะไหลผ่่าน เราจะได้้ท้้าทายกัับสะพานแขวนบนหุุบเขาอา
ราคาวะชื่่�อว่่า “Canyon Walk” และ “Canyon Fly” หรืือการโหนสลิิง ใครที่่�ชอบความ
ท้้าทายขึ้้�นมาหน่่ อยก็็ต้้องลอง “Canyon Swing” ชิิงช้้าขนาดยัักษ์์ที่่�ให้้เราได้้บิินบนฟ้้ า
รัับรองว่่าได้้สนุุ กเต็็มที่่�แน่่ นอน
การเดิินทาง: เดิิน 10 นาทีีจากสถานีี Mitsumineguchi (รถไฟสาย Chichibu)
※ ต้้องจองก่่อนล่่วงหน้้า

夏

冬

◆ อาหารประจำำ�เมืืองชิิชิิบุุ

“บุุตะมิิโสะด้้ง” หรืือข้้าวหน้้าหมููมิิโสะ ดััดแปลง
มาจากเมนููดั้้�งเดิิมของชิิชิิบุุ และ “ชิิชิิบุุวาราจิิ
คััตสึึด้้ง” ข้้าวหน้้าหมููทอดชิ้้�นโตเหมืือนวาราจิิ
(รองเท้้าฟาง) ทั้้�งสองเมนููนี้้� อร่่อยสุุดๆ ถ้้าอยาก
ลองชิิมทั้้�งคู่่�ก็็ไม่่ต้้องกัังวลไป สั่่�งเมนูู “ดัับเบิ้้�ล
ด้้ง” ได้้เลย จะได้้ลองชิิมทั้้�งหมููมิิโสะและหมููทอด
วาราจิิ
ดัับเบิ้้�ลด้้ง

บุุตะมิิโสะด้้ง

ทาร์์ตเมเปิ้้�ลชิิชิิบุุ
พุุดดิ้้�งชิิชิิบุุ
รสเชอร์์รี่่� (ซ้้าย)
รสเมเปิิล (ขวา)

◆ Matsuri No Yu ออนเซ็็น

หน้้าสถานีี Seibu-Chichibu
“Matsuri No Yu” มีีทั้้�งออนเซ็็น ศููนย์์อาหาร
และร้้านขายของฝากจากชิิชิิบุุ เมื่่�อเข้้าสู่่�ด้้านใน
จะได้้สััมผัสั เสน่่ ห์แ์ บบชิิชิิบุุของแท้้ โดยเฉพาะ
ออนเซ็็นที่่�อยู่่�ด้้านใน มีีบ่่อออนเซ็็นกลางแจ้้งให้้
แช่่กันั อย่่างสบายใจ มีีออนเซ็็นน้ำำ��โซดาเข้้มข้้น
สููง และสปาหิินร้้อนให้้ได้้ลองด้้วย เหนื่่� อยจาก
การท่่องเที่่�ยวแล้้วมาผ่่อนคลายที่่�นี่่� ได้้เลย
ออนเซ็็นมีีค่่าบริิการ
การเดิินทาง: หน้้าสถานีี Seibu-Chichibu
(รถไฟสาย Seibu Chichibu)
04
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ดื่่�มด่ำำ��บรรยากาศแบบ
ต่่างแดนที่่�ฮัันโน

เมื่่อ
� พููดถึึงการเที่่�ยวญี่่ปุ่่
� น
� เราก็็มักจ
ั ะนึึกถึึงการชื่่น
� ชมธรรมชาติิ
และวััฒนธรรมของแต่่ละท้้องถิ่่�น แต่่ความจริิงแล้้วสถานที่่�ที่่เ� ต็็ม
ไปด้้วยกลิ่่�นอายแบบต่่างแดนก็็มีเี สน่่ห์ที่่
์ แ� ตกต่่างออกไปเหมืือน
กััน แถมยัังเพิ่่�มความตื่่น
� เต้้นให้้กับ
ั ทริิปอีีกด้ว
้ ย เมืืองฮัันโนตั้้�งอยู่่�
ในพื้้�นที่่�ที่่เ� ต็็มไปด้้วยธรรมชาติิ ห่่างจากโตเกีียวออกไปประมาณ
1 ชั่่�วโมงด้้วยรถไฟ เราจะได้้เห็็นวิิวกระท่่อมจิ๋๋�วตั้้�งเรีียงรายอยู่่�ริิม
ทะเลสาบ บรรยากาศเหมืือนอยู่่�ในเทพนิิยายในเมืืองแถบสแกน
ดิิเนเวีียไม่่มีผิ
ี ด
ิ รัับรองว่่าจะทำำ�ให้้ไม่่อยากกลัับบ้้านเลยทีีเดีียว
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©Moomin Characters™

◆ MOOMINVALLEY PARK & metsä village
“MOOMINVALLEY PARK” ตั้้�งอยู่่�ในบริิเวณทะเลสาบมิิยาซาวะที่่�ห้้อมล้้อมไปด้้วยธรรมชาติิ เป็็ น
ธีีมปาร์์คแห่่งแรกในเอเชีียที่่�จะพาทุุกคนเข้้าสู่่�โลกแห่่งนิิ ทานมููมิิน ก่่อนจะไปถึึงปาร์์คเราจะได้้
เจอกัับ “metsä village” ก่่อน ที่่�นี่่� เราจะได้้สััมผัสั บรรยากาศแบบประเทศแถบสแกนดิิเนเวีีย
ด้้วยวิิวทะเลสาบและป่่าอัันร่่มรื่่�น
หลััง metsä village เราจะได้้พบกัับหนัังสืือนิิ ทานมููมิินเล่่มยักั ษ์์แสนน่่ ารัักที่่�ประตููทางเข้้า เป็็ น
สััญญาณว่่าเรากำำ�ลังั ก้้าวเข้้าสู่่�โลกแห่่งมููมิินนั่่�นเอง “MUUMILAAKSO” เป็็ นบริิเวณหลัักของ
MOOMINVALLEY PARK ซึ่่�งเป็็ นที่่�ตั้้�งของบ้้านมููมิินและกระท่่อมอาบน้ำำ��ที่่�จำ�ำ ลองออกมาอย่่าง
เสมืือนจริิง และเครื่่�องเล่่น “Umi no Orchestra-go” ที่่�จะพาเราไปผจญภััยในโลกใต้้น้ำำ��ส่่วนใน
บริิเวณ “KOKEMUS” เป็็ นพื้้� นที่่�จัดั นิิ ทรรศการเกี่่�ยวกัับเรื่่�องราวของมููมิิน รวมถึึงแนะนำำ�ให้้เราได้้
รู้้จั� กั กัับผู้้เ� ขีียน Tove Jansson ให้้มากขึ้้�น นอกจากนี้้� ยัังมีีร้้านที่่�วางขายสิินค้้ามููมิินที่่�ใหญ่่ที่่�สุุดใน
โลกให้้เราได้้เลืือกซื้้� อเป็็ นที่่�ระลึึกก่่อนกลัับบ้้านด้้วย

◆ Tove Jansson Akebono Kodomo no Mori Park

การเดิินทาง: จากสถานีี Hannō (รถไฟสาย Ikebukuro) ขึ้้�นรถบััสฝั่่�งไป metsä ประมาณ 13 นาทีี ลง
ที่่�ป้้ าย metsä
MOOMINVALLEY PARK: มีีค่่าเข้้า metsä village: ค่่าเข้้าฟรีี
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◆ CARVAAN

ที่่�นี่่� มีีบรรยากาศเหมืือนเทพนิิ ยายด้้วยกลิ่่�นอายแห่่งประเทศแถบสแกนดิิเนเวีีย เหมืือนกัับเอาภาพในหััวของ Tove
Jansson มาจำำ�ลองให้้เราได้้สััมผัสั ในชีีวิิตจริิง ทั้้�งเด็็กและผู้้ใ� หญ่่จะได้้ใช้้เวลาผ่่อนคลายท่่ามกลางสิ่่�งมีีชีีวิิตและ
พืืชพัันธุ์์�ดอกไม้้ กระท่่อมเล็็กๆ ที่่�เรามัักจะเห็็นในนิิ ทานก็็เปิิ ดให้้เข้้าชมได้้ รายละเอีียดทุุกซอกทุุกมุุมที่่�ออกแบบมา
เป็็ นอย่่างดีีคงต้้องทำำ�ให้้หลายคนประทัับใจเป็็ นแน่่ ช่่วงสุุดสััปดาห์์มีีการประดัับไฟ ภายในสวนจะได้้บรรยากาศมีี
เสน่่ ห์ไ์ ปอีีกแบบ
ค่่าเข้้าฟรีี
การเดิินทาง: เดิิน 20 นาทีีจากสถานีี Motokaji (รถไฟสาย Ikebukuro)

◆ Cafe PUISTO
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Café PUISTO ตั้้�งอยู่่�ใน Tove Jansson Akebono
Kodomo no Mori Park ดีีไซน์์ที่่�สร้้างจากไม้้ได้้
บรรยากาศสไตล์์น อร์์ดิิ ก ที่่� อ บอุ่่�นและผ่่ อ นคลาย
ภายในร้้านมีีเมนููให้้เลืือกเยอะแยะมากมาย มีีเมนูู
ที่่�ใช้้วััตถุุดิิบท้้องถิ่่�นที่่�ทั้้�งสดใหม่่และอร่่อยด้้วย เช่่น
สลััด แฮมเบิิร์ก์ มะเขืือเทศ และผลไม้้กัับของหวาน
ตามฤดููกาล รัับรองว่่านัักชิิมต้้องถููกใจแน่่ นอน
การเดิินทาง: เดิิน 20 นาทีีจากสถานีี Motokaji (รถไฟสาย Ikebukuro)
05

ส่่วนผสมระหว่่างร้้านอาหารกัับโรงบ่่ม
คราฟต์์เบีียร์์ ตั้้�งอยู่่�ในบริิเวณริิมฝั่่ง� แม่่น้ำ�ำ�
ฮัันโน ด้้านในตกแต่่งเป็็ นสไตล์์ตะวัันตก
ผสมผสานกัั บ อาหรัั บ ให้้บรรยากาศ
หรููหราและโรแมนติิก อย่่างกัับอยู่่�ใน
ปราสาทต่่างแดนก็็ว่า่ ได้้ ถ้้านั่่�งที่่�โต๊๊ะด้้าน
นอกจะมองเห็็นวิิวหุุบเขาแม่่น้ำ�ำ�อิิรุุมะ ไม่่
ว่่ า จะตอนกลางวััน หรืือกลางคืืนก็็ ไ ด้้
บรรยากาศสุุดพิิเศษเหมืือนกััน คราฟต์์
เบีียร์์ทำ�ำ เองก็็มีีหลากชนิิ ดและรสชาติิให้้
ได้้เลืือกสรร
ส่่วนอาหารสไตล์์
ตะวัันออกกลางของที่่�นี่่� ก็็ถููกออกแบบมา
อย่่างดีีให้้ถููกปากคนทั่่�วไปโดยเชฟผู้้เ� ชี่่�ยวชาญเรื่่�องเครื่่�องเทศ รัับรองว่่าถ้้า
ได้้กลิ่่�นจะต้้องน้ำำ��ลายสออย่่างอดไม่่ได้้แน่่ นอน

การเดิินทาง: เดิิน 12 นาทีีจากสถานีี Hannō (รถไฟสาย Ikebukuro)
ทางออก North Exit

◆ ไลท์์อััพบนสะพานวาริิอิิวะ ริิมฝั่่�งแม่่น้ำำ��ฮัันโน
ริิ มฝั่่ �งแม่่น้ำ�ำ�ฮัันโนเป็็ นส่่วนหนึ่่� งของ
แม่่น้ำ�ำ�อิิรุุมะ เป็็ นบริิเวณน้ำำ��ตื้้�นที่่�คน
ท้้อ ง ถิ่่� น นิิ ย มม า เ ล่่ น น้ำำ�� ห รืื อ ปิ้้� ง
บาร์์บีีคิิวกััน ทุุกวัันหลัังพระอาทิิตย์์
ตกดิินจนถึึงสี่่�ทุ่่�ม โปรเจคเตอร์์จะ
ฉายภาพเสริิมบรรยากาศบนสะพาน
ให้้น่่ าตื่่�นตาทุุกครึ่่�งชั่่�วโมง ใครชอบ
ถ่่ายรููปเตรีียมตััวมาให้้ดีี อาจจะถ่่าย
รููปออกมาเหมืือนที่่�เห็็นในภาพก็็ได้้
นะ
การเดิินทาง: เดิิน 15 นาทีีจากสถานีี Hannō (รถไฟสาย Ikebukuro)

โทโคโระซาวะ

กัับเสน่่ห์์ไร้้ขีีดจำำ�กััด

17

เมืืองโทโคโระซาวะตั้้�งอยู่่�ใกล้้กัับโตเกีียว
ที่่�นี่่�เต็็มไปด้้วยธรรมชาติิอุุดม
สมบููรณ์์กัับวััฒนธรรมและประวััติิศาสตร์์อัันฝัังรากลึึก
Tokorozawa
Sakura Town เป็็นศููนย์์กลางแห่่งการเผยแพร่่ซัับคััลเจอร์์ใหม่่ล่่าสุุดใน
ญี่่�ปุ่่�นที่่�เพิ่่�งเปิิดตััวไปได้้ไม่่นาน ทำำ�ให้้คนเริ่่�มหัันมามองหาเสน่่ห์์ที่่�ซ่่อนอยู่่�ใน
เมืืองโทโคโระซาวะกัันอีีกครั้้�ง
เมื่่�อแลนด์์มาร์์คใหม่่แห่่งนี้้�ผสมผสานกัับ
ความคลาสสิิคของโทโคโระซาวะจะออกมาเป็็นอย่่างไรต้้องรอติิดตาม
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※สแกน QR Code เข้้าสู่่�เว็็บไซต์์เพื่่�อดููข้้อมููลเพิ่่�มเติิม

◆ Tokorozawa Sakura Town
ที่่�นี่่� เป็็ นศููนย์์กลางแห่่งการเผยแพร่่วัฒ
ั นธรรมป็็ อปคััลเจอร์์ของญี่่�ปุ่่� นที่่�ใหญ่่ที่่�สุุด
เริ่่�มจาก
พิิพิิธภััณฑ์์ Kadokawa Culture Museum ที่่�ได้้สถาปนิิ กชื่่�อดัังอย่่าง คุุมะ เคนโกะ เป็็ นผู้้อ� อกแบบ
เป็็ นพื้้� นที่่�ที่่�รวบรวมร้้านค้้ากัับวััฒนธรรมเข้้าไว้้ด้้วยกััน ซึ่่�งมีีทั้้�งมีีศาลเจ้้า โรงแรม และร้้านค้้า
มากมาย ใน Kadokawa Culture Museum จะมีีนิิ ทรรศการหลากหลายมาจััดวนเวีียนกัันไป
ส่่วนที่่�ห้้ามพลาดเลยก็็คืือ “Hondana Gekijou (โรงละครชั้้�นหนัังสืือ)” ชั้้�นหนัังสืือขนาดยัักษ์์ที่่�
สููงถึึง 8 เมตร และจุุหนัังสืือได้้กว่่า 30,000 เล่่ม ตำำ�แหน่่ งของชั้้�นหนัังสืือที่่�จัดั วางอย่่างอิิสระจะ
ปลุุกสมองของเราให้้ตื่่�นตััว เป็็ นบรรยากาศแปลกใหม่่ที่่�ไม่่ว่า่ ใครก็็คงคาดไม่่ถึึง
“ศาลเจ้้ามุุซาชิิโนะเรย์์วะ” อัันเป็็ นที่่�ประดิิษฐานของเทพเจ้้าประจำำ�ศาลเจ้้าโตเกีียวไดจิินกุุ และ
ยัังเป็็ นสถานที่่�อันั ดัับ1 ของทััวร์์ “ตามรอยสถานที่่�ในอนิิ เมะทั่่�วประเทศ” ด้้วย ดีีไซน์์ที่่�ทันั สมััย
ทำำ�ให้้เป็็ นศาลเจ้้าที่่�มีีบรรยากาศแปลกใหม่่ นอกจากนี้้� ยัังมีีร้้านหนัังสืือ “Da Vinci Store” ที่่�จะ
เปิิ ดประสบการณ์์แปลกใหม่่ และโรงแรมที่่�คอลแลปกัับเกมและอนิิ เมะชื่่�อดัังต่่างๆอย่่าง “EJ
Anime Hotel” อีีกด้้วย หรืือถ้้าอยากชิิมเมนููจากวััตถุุดิิบที่่�ผลิิตในโทโคโระซาวะ ก็็ต้้องมุ่่�งหน้้าไป
ที่่�ร้้าน “Canteen KADOKAWA” ซึ่่�งเป็็ นโรงอาหารสำำ�หรัับพนัักงาน และเป็็ นร้้านอาหารที่่�คน
ทั่่�วไปสามารถเข้้ามาชิิมได้้ด้้วย เมนููของที่่�นี่่� จะเปลี่่�ยนไปทุุกสััปดาห์์ ทำำ�ให้้ไม่่ว่า่ จะมากี่่�ครั้้�งก็็จะ
ได้้ทานอาหารอร่่อยในรสชาติิที่่�ไม่่จำ�ำ เจ
การเดิินทาง: จากสถานีี Tokorozawa (รถไฟสาย Shinjuku หรืือ Ikebukuro) ทางออก East
Exit นั่่�งรถบััสต่่อ หรืือ จากสถานีี Akitsu (รถไฟสาย Ikebukuro) เปลี่่�ยนไปขึ้้�นสาย JR
Musashino ลงที่่�สถานีี Higashi-Tokorozawa เดิินต่่ออีีก 10 นาทีี

©KENGO KUMA & ASSOCIATES
©KAJIMA CORPORATION

◆ Grand Emio Tokorozawa

“Grand Emio Tokorozawa” เปิิ ดให้้
บริิการในเดืือนกัันยายน 2020 เป็็ น
ศููนย์์การค้้าที่่�เชื่่�อมต่่อกัับสถานีี ซึ่่�ง
รวบรวมแฟชั่่�นแบรนด์์ไว้้มากมาย ร้้าน
บางส่่ ว นให้้บริิ ก ารสิิ น ค้้าแบบปลอด
ภาษีี และยัังมีีร้้านอาหารหลากชนิิ ด
ให้้เลืือกทาน
ที่่�นี่่� มีีรถบััสไป-กลัับ
ระหว่่างสนามบิินอีีกต่่างหาก ทำำ�ให้้
เดิินทางสะดวกสุุดๆ

◆ Uzuraya
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ที่่�นี่่� เรีียกได้้ว่่าเป็็ นผู้้บุ� ุกเบิิกร้้านอาหารที่่�เชี่่�ยวชาญเกี่่�ยวกัับไข่่
นกกระทาโดยเฉพาะ ทั้้�งข้้าวห่่อไข่่ที่่�ใช้้ไข่่นกกระทาจััดเต็็ม
แบบไม่่หวง พุุดดิ้้�งสููตรพิิเศษ หรืือไข่่นกกระทาดองรสชาติิ
ต่่างๆ เป็็ นร้้านที่่�เปิิ ดโอกาสให้้เรารู้้จั� กั กัับเสน่่ ห์ข์ องไข่่นก
กระทาแบบที่่�หาไม่่ได้้ที่่�ไหน

การเดิินทาง: อยู่่�เชื่่�อมกัับสถานีี Tokorozawa (รถไฟสาย Shinjuku หรืือ Ikebukuro)

การเดิินทาง: เดิิน 5 นาทีีจาก
สถานีี Kōkū-kōen (รถไฟ
สาย Shinjuku)

◆ Nomen Art Museum

◆ Corot

พิิพิธิ ภััณฑ์์ที่่�เปิิ ดโอกาสให้้เราได้้ชมหน้้ากากละครโน
ในระยะประชิิด ด้้านในจััดแสดงผลงานหน้้ากากละคร
โนโดยอาจารย์์ ฟุุคุยุ ามะ เกนเซไว้้อยู่่�มากมาย ในเวลา
เปิิ ดของพิิพิธิ ภััณฑ์์ นัักท่่องเที่่�ยวสามารถเข้้ามาชม
กระบวนการทำำ�หน้้ากากละครโนได้้ด้้วย ใครที่่�สนใจ
เกี่่�ยวกัับวััฒนธรรมละครโนของญี่่�ปุ่่� นต้้องห้้ามพลาด

ที่่�นี่่�ผสมผสานระหว่่างบ้้านญี่่�ปุ่่� นโบราณกัับฟาร์์มเกษตร
เข้้าไว้้ด้้วยกััน นอกจากจะได้้สััมผัสั กลิ่่�นอายแบบบ้้าน
ญี่่�ปุ่่� นดั้้ง� เดิิมแล้้ว ยัังได้้ทดลองเก็็บเกี่่�ยวผลผลิิตด้้วย ลอง
มาเที่่�ยวญี่่�ปุ่่� นในอีีกสไตล์์ก็น่็ ่าสนุุกดีีเหมืือนกัันนะ

มีีค่่าเข้้าชม
การเดิินทาง: เดิิน 15 นาทีีจากสถานีี
Tokorozawa (รถไฟสาย Shinjuku หรืือ
Ikebukuro)
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การเดิินทาง: เดิิน 15 นาทีีจากสถานีี
Shimoyamaguchi หรืือสถานีี Seibukyūjōmae (รถไฟสาย Sayama)

06

เต็็มไปด้้วยธีีมปาร์์ค
จุุดเที่่�ยวแนะนำำ�สำ�หรั
ำ
บ
ั ครอบครััว

©SEIBU Lions /
TEZUKA PRODUCTIONS

※สแกน QR Code เข้้าสู่่�เว็็บไซต์์เพื่่�อดููข้้อมููลเพิ่่�มเติิม

◆ BELLUNA DOME

41

บนเส้้นทางรถไฟสาย SEIBU มีีแหล่่งท่่องเที่่�ยวสนุุกๆ
สำำ�หรัั บ ครอบครัั ว หรืือกลุ่่�มเพื่่� อ นมากมายเต็็ ม ไปหมด
ตั้้�งแต่่การไปเชีียร์นั
์ กกี
ั ฬ
ี าเบสบอลทีีม Saitama Seibu
Lions ในสนามกีีฬากึ่่ง
� กลางแจ้้ง หรืือจะใช้้เวลาสนุุกสนาน
กัับลููกๆ ในสวนสนุุกก็ยั
็ ง
ั ได้้ แน่่นอนว่่าไปแช่่ออนเซ็็นให้้
ผ่่อนคลายสไตล์์ผู้ใ�้ หญ่่ก็ทำ
็ �ำ ได้้เช่่นกััน

ไลออนส์์ยากิิสุุดพิิเศษที่่�หาทาน
ได้้แค่่ที่่�นี่่�เท่่านั้้�น
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ที่่�นี่่� เราจะได้้ลองชิิมข้้าวกล่่องที่่�ออกแบบโดยนัักกีีฬาเบสบอลทีีม
Saitama
Seibu Lions และห้้ามพลาดชิิมขนมยอดฮิิตอย่่างไลออนส์์ยากิิด้้วย หลัังจากนั้้�น
ก็็มาเชีียร์์เหล่่านัักกีีฬากััน!

มาสคอตทีีม Saitama Seibu Lions
กำำ�ลัังรอคุุณอยู่่�

ชิิมแซนด์์วิิชหมููทอดพลางชม
การแข่่งขััน

◆ Lions TEAM STORE FLAGS
ร้้านขายสิินค้้าของที่่�ระลึึกของทีีม Lions ที่่�มีคี วามกว้้างกว่่า 600 ตารางเมตร ตั้้ง� อยู่่�ติิดกัับ
BELLUNA DOME เลย ใครที่่�มีแี ผนจะไปสััมผัสั บรรยากาศเบสบอลญี่่�ปุ่่� นขนานแท้้ที่่�สนามกีีฬา
ลองมาแวะซื้้� อของที่่�ระลึึกไปพร้้อมเชีียร์์ในสนาม รัับรองว่่าจะอิินกัับบรรยากาศยิ่่�งกว่่าเดิิม
การเดิินทาง: เดิิน 4 นาทีีจากสถานีี Seibukyūjō-mae (รถไฟสาย Sayama หรืือ Yamaguchi)

◆ สวนสนุุก Seibuen Yuenchi
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สวนสนุุ กที่่�มีีอายุุมายาวนานกว่่า 70 ปีี อย่่าง Seibuen Yuenchi ที่่�ไม่่ได้้มีีเพีียงแต่่
เครื่่�องเล่่นที่่�มากมายเท่่านั้้�น เพราะที่่�นี่่� ยังั มีี Fujimi Tenboto และชิิงช้้าสวรรค์์ที่่�
สามารถมองเห็็นวิิวทิิวทััศน์์บริิเวณโดยรอบของสวนสนุุ กได้้จากด้้านบนยอด ซึ่่�ง
ไม่่ว่่าจะเป็็ นเด็็ กหรืือผู้้ใ� หญ่่ก็็สามารถเพลิิดเพลิินไปกัับสวนสนุุ กแห่่งนี้้� ได้้อย่่าง
เต็็มที่่� และในเดืือนพฤษภาคม 2022 ที่่�ผ่่านมา มีีการปรัับปรุุงภายใหม่่ภายใน
สวน ซึ่่�งจะพาทุุกคนย้้อนกลัับไปในปีี 1960 ของญี่่�ปุ่่� น ผู้้เ� ข้้าชมสามารถเรีียนรู้้ �
ประวััติิศาสตร์์ไปพร้้อมกัับสััมผััสกัับบรรยากาศและวััฒนธรรมที่่� ชวนให้้นึึ กถึึ ง
อดีีตได้้
มีีค่่าเข้้าชม
การเดิินทาง: สถานีี Seibuen-yūenchi (รถไฟสาย Yamaguchi)

TM & © TOHO CO., LTD.
©TEZUKA PRODUCTIONS
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◆ Edo-Tokyo Open Air Architectural Museum
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พิิพิิธภััณฑ์์แห่่งนี้้� เปิิ ดให้้ได้้ชมอาคารต่่างๆ กว่่า 30 อาคาร ซึ่่�งล้้วนถููกเคลื่่�อนย้้ายและบููรณะมา
จากสมััยเอโดะจนถึึงกลางสมััยโชวะ เราจะได้้เห็็นโตเกีียวในแต่่ละยุุคสมััยเมื่่�อเดิินเล่่นภายใน
สวน เหมืือนได้้เดิินทางข้้ามเวลาไปด้้วยเลย

◆ Musashinosabo สาขา Edo-Tokyo Open
Air Architectural Museum
ร้้าน Musashinosabo สาขา Edo-Tokyo Open Air
Architectural Museum ตั้้�งอยู่่�ในบ้้านของ Georg de Lalande
ที่่�มีีสถาปัั ตยกรรมด้้านนอกเป็็ นแบบตะวัันตก ส่่วนด้้านในก็็
ตกแต่่งอย่่างหรููหรา เมื่่�อเข้้ามานั่่�งจะได้้ชิิมอาหารตะวัันตก
สไตล์์ญี่่�ปุ่่� นในบรรยากาศย้้อนยุุค

มีีค่่าเข้้าชมในส่่วนของพิิพิิธภััณฑ์์
การเดิินทาง: จากสถานีี Hana-Koganei (รถไฟสาย Shinjuku) ขึ้้�นรถบััส (ปลายทาง
Musashi-Koganei) ที่่�จุุดขึ้้�นรถบััส Minami Hana-Koganei ลงที่่�ป้้ าย Koganei Koen Nishiguchi เดิินต่่อ 5 นาทีี

◆ Komatsuzawa Leisure Farm
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◆ Tokorozawa Aviation Museum & Saishoutei
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พิิพิิธภััณฑ์์แห่่งนี้้� ถููกสร้้างขึ้้�นในโทโค
โระซาวะซึ่่�งเป็็ นที่่�แรกที่่�มีีสนามบิินใน
ญี่่�ปุ่่� น
ที่่�นี่่� จัดั แสดงเครื่่�องบิินและ
เครื่่�องยนต์์นานาชนิิ ด ผู้้ม� าเยี่่ย� มชม
สามารถทดลองเป็็ นนัั ก บิิ น ได้้ด้้วย
เครื่่�องบิินจำำ�ลอง ในขณะเดีียวกัันก็็
มาชมสวนญี่่�ปุ่่� นที่่� Saishoutei ห้้องชา
ที่่�ตั้้�งอยู่่�ในสวน Tokorozawa Aviation
Memorial Park แห่่งนี้้� พลางชิิมขนม
ญี่่�ปุ่่� นและจิิบชาเขีียวอย่่างผ่่อนคลาย

ฟาร์์มแห่่งนี้้� อุุดมสมบููรณ์์ไปด้้วยธรรมชาติิแห่่งชิิชิิบุุ นอกจากจะเปิิ ดให้้เราลองเก็็บเกี่่�ยวผลไม้้
ญี่่�ปุ่่� นตามฤดููกาลแล้้ว ยัังมีีกิิจกรรมสนุุ กๆ อย่่างการทำำ�เส้้นอุุด้้งและโซบะ อบพิิซซ่่า หรืือปิ้้� ง
บาร์์บีีคิิวด้้วย เหมาะที่่�สุุดสำำ�หรัับครอบครััวที่่�อยากมาใช้้เวลาพัักผ่่อนร่่วมกััน
ราคาแต่่ละกิิจกรรมจะแตกต่่างกััน สามารถอ่่านรายละเอีียดได้้ในเว็็บไซต์์
การเดิินทาง: สามารถติิดต่่อทางฟาร์์มล่่วงหน้้าให้้นำำ�รถชััตเติิลบััสมารัับได้้ที่่�หน้้าสถานีี Yokoze
(รถไฟสาย Seibu Chichibu)

มีีค่่าเข้้าชม
การเดิินทาง: หน้้าสถานีี Kōkū-kōen (รถไฟสาย
Shinjuku)

◆ MITSUI OUTLET PARK IRUMA

◆ Niwa no Yu

23

จากกลางเมืืองโตเกีียวมาถึึงเอาท์์เลตใช้้เวลาประมาณ 1 ชั่่�วโมง ระยะห่่างไม่่ไกลจากชิิชิิบุุและ
นากะโทโระ ลองแวะไปช้้อปปิ้้� งหรืือหาอะไรทานดููก็็ได้้นะ
การเดิินทาง: จากสถานีี Irumashi (รถไฟสาย Ikebukuro) ไปที่่�ท่่ารถหมายเลข 2 ขึ้้�นรถบััส
ปลายทาง Mitsui Outlet Park ลงที่่�ป้้ ายสุุดท้้าย

39

หากอยากใช้้เวลาพัักผ่่อนอย่่างเงีียบสงบ ลองมาแช่่ออนเซ็็นกลางแจ้้งที่่� Niwa no Yu พลางชม
ทิิวทััศน์์สวนญี่่�ปุ่่� นก็็เป็็ นไอเดีียที่่�ดีีไม่่น้้อยเลย แถมยัังมีีสระน้ำำ�� Bade Pool และซาวน่่ าให้้ได้้ผ่่อน
คลายยิ่่�งขึ้้�นด้้วย
มีีค่่าเข้้าชม
การเดิินทาง: เดิิน 1 นาทีีจากสถานีี Toshimaen (รถไฟสาย Toshima)
08

เข้้าสู่่�โลกแห่่งชา ลิ้้�มลอง “ชาซายามะ”
หนึ่่�งในสามของชาชื่่�อดััง
ชาชิิซุุโอกะขึ้้�นชื่่�อเรื่่�องสีี
ชาอุุจิิภาค
ภููมิิใจในกลิ่่�น ส่่วนรสชาติิต้้องชาซา
ยามะ
“ชาวญี่่�ปุ่่�นอธิิบายสุุดยอดชา
สามประเภทไว้้เช่่นนั้้�น วิิธีีการที่่�เรีียกว่่า
ซายามะฮิิอิิเระ
(คั่่�วใบชาที่่�อุุณหภููมิิ
สููง)”
ซึ่่�งเป็็นขั้้�นตอนปิิดท้้ายใน
กระบวนการคั่่�วใบชาส่่งผลให้้ใบชาซา
ยามะมีีรสชาติิลึึกล้ำำ��ยิ่่�งขึ้้�น ใครชื่่�นชอบ
ชา ไม่่ลองแวะไปซายามะเพื่่�อลิ้้�มลอง
ชาซายามะดููหน่่อยล่่ะ?

※สแกน QR Code เข้้าสู่่�เว็็บไซต์์เพื่่�อดููข้้อมููลเพิ่่�มเติิม

◆ Miyano-en

◆ Tea Café - Musashi Rikyu
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Miyano-en มีปี ระวััติศิ าสตร์์ยาวนานกว่่า 100
ปีี เริ่่ม� ให้้นัักท่่องเที่่�ยวมาเปิิ ดประสบการณ์์เก็็บ
ใบชาได้้ตั้้ง� แต่่เดืือนพฤษภาคม – พฤศจิิกายน
ของทุุกปีี และยัังมีเี วิิร์ค์ ช็็อปนวดใบชาด้้วยมืือ
ให้้เราได้้สััมผัสั ชาญี่่�ปุ่่� นแบบขนานแท้้
การเดิินทาง: เดิิน 12 นาทีีจากสถานีี
Sayamashi (รถไฟสาย Shinjuku)
※ กิิจกรรมต้้องจองก่่อนล่่วงหน้้า
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Tea Café – Musashi Rikyu ตั้้�งอยู่่�ติิดกัับ Araien Honten โดย
ชาซายา-มะที่่� ป ลููกในไร่่ ข องทางร้้านเคยได้้รัับ รางวััล ถ้้วย
จัักรพรรดิิมาแล้้ว คาเฟ่่ แห่่งนี้้� จำำ�หน่่ ายอาหารและขนมหวาน
หลากหลายชนิิ ดที่่�ทำ�ำ จากชา จึึงดึึงดููดลููกค้้าผู้้ชื่่� �นชอบชาจาก
หลายพื้้� นที่่�ทั่่ว� โลก
การเดิินทาง: สถานีี Kotesashi (รถไฟสาย Ikebukuro)
ทางออก North Exit ตั้้�งอยู่่�ในร้้าน Araien Honten

ถ้้าได้้ฟัั งบรรยายเรื่่�องความรู้้เ� กี่่�ยวกัับชา
นอกจากจะได้้รู้้จั� กั ชาญี่่�ปุ่่� นมากขึ้้�นแล้้ว ยััง
ได้้เคล็็ดลัับในการชงชาให้้อร่่อยด้้วยนะ
อยากรู้้�เรื่่�องชาซายามะมากก
ว่่านี้้�มั้้�ย?
มาที่่�นี่่�เพื่่�อเรีียนรู้้�เกี่่�ยวกัับชา
หรืือมาลองเก็็บใบชากััน!
Okoi-matcha affogato

Musashi-Rikyu
parfait

หากได้้ไปนั่่�งในคาเฟ่่ ชาซึ่่�งมีีการตกแต่่งภายใน
สไตล์์ญี่่�ปุ่่� น พร้้อมลิ้้�มรสอาหารและขนมหวานทำำ�
จากชา ก็็น่่าจะได้้สััมผัสั บรรยากาศอัันเงีียบสงบ
แบบญี่่�ปุ่่� นอย่่างแท้้จริิง

◆ วััดพุุทธนิิกายเทนได
ในเมืืองซายามะ ไร่่ชาส่่วนใหญ่่มักั จะ
อยู่่�ในย่่านที่่�พักั อาศััย กลายเป็็ น
ทิิวทััศน์์ที่่�มีีเอกลัักษณ์์ไม่่เหมืือนใคร

ที่่� Miyano-en มีีขนมหวาน
ทำำ�จากชาจำำ�หน่่ ายด้้วย
หนึ่่� งในนั้้�นซึ่่�งเป็็ นที่่�นิิยมคืือ
“โรลเค้้กชาซายามะ”
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นากะอิิน
ช่่วงที่่�กำ�ลั
ำ งั ก่่อสร้้างวััดแห่่งนี้� ้ พระจิิกากุุ ไดชิิ ผู้้เ� ป็็ นนัักบวช
นิิ กายเทนไดได้้นำำ�ใบชาจากเกีียวโตมาปลููกเพื่่�อใช้้เป็็ นยา
รัักษาโรค จนส่่งผลถึึงบริิเวณคาวาโกเอะกัับซายามะ ว่่ากััน
ว่่าเป็็ นจุุดเริ่่�มต้้นให้้พื้้� นที่่�เหล่่านี้� ้ กลายเป็็ นแหล่่งปลููกใบชา
และกลายเป็็ นของขึ้้�นชื่่�อของที่่�นี่่� ในที่่�สุุด ภายในวััดจึึงวาง
แผ่่นหิินที่่�สลัักว่่า“แหล่่งกำำ�เนิิ ดชาซายามะ”
ไว้้อยู่่�ด้้วย
ปัั จจุุบันั ห้้องชา “Fusentei” ก็็ยังั จััดพิิธีีชงชาอยู่่�เป็็ นประจำำ�
ในฤดููใบไม้้ผลิิของทุุกปีี แนะนำำ�ให้้แวะมาที่่� “SakuraCafe”
เพราะจะได้้ชมดอกซากุุระพลางชิิมขนมญี่่�ปุ่่� นและชาอัันขึ้้�น
ชื่่�อ
การเดิินทาง: เดิิน 12 นาทีีจากสถานีี Hon-Kawagoe
(รถไฟสาย Shinjuku)

ของฝากเกี่่�ยวกัับ "ชาซายามะ"
มีีให้้เลืือกซื้้�อมากมาย
ที่่�นี่่�จำำ�หน่่ายของฝากซึ่่�งหาซื้้�อที่่�อื่่�นไม่่ได้้นอกจากจัังหวััด
ไซตะมะหรืือเมืืองไซตะมะ ซื้้�อชารสหวานหรืือผลิิตภััณฑ์์
เกี่่�ยวกัับชากลัับไปเป็็นของที่่�ระลึึกก็็น่่าจะดีีเหมืือนกััน

Matcha Mint Tablet
/ Araien Honten

ช็็อคโกแล็็ตรสชาเซ็็นฉะซายามะ
/ หาซื้้�อได้้ร้้านค้้าและไร่่ชาบาง
แห่่งในจัังหวััดไซตามะ

เจลาโต้้มััทฉะ /
Seifu-en

คุุกกี้้�รสชา Sayama Langue de chat
/ Morita-en

โคล่่ารสชา Sayama
/ Masudaen Honten

มีี ก ารจััด แสดงงานออกแบบห้้องชงชาเซ็็ น ฉะและอุุ ป กรณ์์
สำำ�หรัับชงชาเซ็็นฉะ บ่่งบอกให้้รู้้ว่� า่ พิิธีีชงชาเขีียวเซ็็นฉะนั้้�นมีี
วิิวัฒ
ั นาการมาอย่่างไรจนถึึงปัั จจุุบันั

◆ Iruma City Museum ALIT
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มีีข้อ้ มููลแนะนำำ�เกี่่�ยวกัับห้้องทำำ�พิิธีีชงชาโดยละเอีียดบนแผนที่่�
ทุุกสิ่่�งล้้วนมีีความเกี่่�ยวข้้องกัับวััฒนธรรมชา

เมืืองอิิรุุมะเป็็ นแหล่่งผลิิตชา Sayama แห่่งหลััก โดยใน
พิิพิิธภััณฑ์์มีีการจััดแสดงและแนะนำำ�เกี่่�ยวกัับชา ทั้้�งยัังมีี
การสร้้างห้้องชงชาขึ้้�นใหม่่ด้้วย เมื่่�อมาถึึงที่่�นี่่� จะได้้เรีียนรู้้ �
วััฒนธรรมเกี่่�ยวกัับชาในหลายภููมิิภาคทั่่�วโลก

◆ Ochakko Salon Issen
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ร้้านอาหารในพิิพิิธภััณฑ์์ชาให้้บริิการอาหาร
“Ochakaiseki” (อาหารญี่่�ปุ่่� นแบบหรููหรา) ใช้้ชา Sayama และผััก
สดใหม่่ที่่�เพิ่่�งเก็็บจากสวนเป็็ นวััตถุุดิิบ นอกจากชาญี่่�ปุ่่� น
นานาประเภทแล้้ว ยัังมีีสิินค้้าอื่่�นๆ ช่่วยให้้สำำ�ราญใจได้้ทั้้�ง
ชาจีีน ชาดำำ� และชาอีีกหลายชนิิ ดจากทั่่�วโลก ถืือเป็็ นแหล่่ง
ท่่องเที่่�ยวที่่�มีีเอกลัักษณ์์เฉพาะตััว

มีีค่่าเข้้าชม
การเดิินทาง: จากสถานีี Irumashi (รถไฟสาย Ikebukuro)
นั่่�งรถบััสไป Irumashi-hakubutsukan ที่่�ป้้ ายหมายเลข 2
ลงที่่�ป้้ ายสุุดท้้าย

ที่่� พิิพิิธภััณฑ์์มีีผลิิ ตภััณฑ์์เกี่่�ยวกัับชาวางจำำ�หน่่ ายหลากหลาย
ชนิิ ด ผู้้ที่่� �ชื่่�นชอบชาควรมาชมให้้ได้้

น้ำำ��มันั ชาซึ่่�งได้้จากผลชานั้้�นนำำ�มาใช้้บำำ�รุุงผิิวพรรณได้้
10

จุุดถ่่ายรููปยอดนิิยม

สามารถชมวิิวได้้ตลอดสี่่�ฤดูู
เมื่่�อเรานั่่�งรถไฟ
SEIBU
จากตััวเมืืองออกไปแถบชานเมืือง
ทัั ศ นีี ย ภาพที่่� เ ห็็ น จากตึึกสููงที่่� ตั้้� ง เรีี ย งรายกัั น เป็็ น แถวจะค่่ อ ยๆ
กลายเป็็นวิิวธรรมชาติิที่่�มีีภููเขาเป็็นฉากหลััง ทั้้�งดอกซากุุระสีีชมพูู
บานสะพรั่่�ง ต้้นไม้้ที่่�แผ่่กิ่่�งก้้านเขีียวขจีี ใบไม้้ที่่�เริ่่�มเปลี่่�ยนสีีเมื่่�อลม
แห่่งฤดููใบไม้้ร่่วงพััดผ่่านมา หิิมะและน้ำำ��แข็็งท่่ามกลางความหนาว
เหน็็บ ทั้้�งหมดล้้วนเป็็นทััศนีียภาพที่่�เราจะได้้ชมตลอดสี่่�ฤดููกาล จุุด
ถ่่ายรููปยอดนิิยมต่่างๆ เหล่่านี้้�กำำ�ลัังรอทุุกคนให้้มาถ่่ายรููปสวยๆ
กัันอยู่่�นะ
※สแกน QR Code เข้้าสู่่�เว็็บไซต์์เพื่่�อดููข้้อมููลเพิ่่�มเติิม

◆ ถนน Nakano-dori สถานีี Araiyakushi-Mae
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◆ ซากุุระที่่�แม่่น้ำำ��ชิินกาชิิ

29

ถ้้าอยากได้้รููปรถไฟวิ่่ง� ผ่่านอุุโมงค์์ต้้นซากุุระสีีสวยก็็ต้้องมาที่่�ถนนเส้้นนี้้� เลย
จากสถานีี
Araiyakushi-mae ออกทางประตูู South Exit จากนั้้�นก็็เดิินมาทางตะวัันตก 5 นาทีีก็็จะพบกัับ
สะพานลอย Arai 5-chome แล้้ว จากบนนี้้� เป็็ นจุุดถ่่ายรููปสุุดพิิเศษเฉพาะฤดููใบไม้้ผลิิเท่่านั้้�น ถ้้า
โชคดีีอาจจะได้้เจอรถไฟสีีเหลืืองตััดกัับดอกซากุุระสีีชมพููด้้วยนะ
การเดิินทาง: สถานีี Araiyakushi-mae (รถไฟสาย Shinjuku)

แม่่น้ำ�ำ�ชิินกาชิิไหลผ่่านด้้านหลัังของศาลเจ้้าคาวาโกเอะฮิิคาวะ มีีต้้นซากุุระพัันธุ์์�โซเมโยชิิโนะกว่่า
300 ต้้นเบ่่งบานอยู่่�ตลอดสองฝั่่�งแม่่น้ำ�ำ� และจะเริ่่�มบานช่่วงต้้นเดืือนเมษายนของทุุกปีี เมื่่�อเดิิน
ไปตามทางก็็จะได้้ชมทััศนีียภาพของดอกซากุุระประกอบกัับแม่่น้ำ�ำ�จากบนสะพานด้้วย
ดอก
ซากุุระร่่วงโรยปกคลุุมผืืนน้ำำ��เป็็ นบรรยากาศแสนโรแมนติิก
การเดิินทาง: เดิิน 24 นาทีีจากสถานีี Hon-Kawagoe (รถไฟสาย Shinjuku)

◆ สวนอาจิิไซ

◆ เทศกาลดอกทานตะวัันคิิโยเซ

19

15

ดอกทานตะวัันเป็็ นหนี่่� งในดอกไม้้อัันเป็็ นสััญลัักษณ์์แห่่งฤดููร้้อน และจะเริ่่�มบานช่่วงฤดููร้้อนเป็็ นช่่วง
เวลาเดีียวกัันกัับเทศกาลดอกทานตะวัันคิิโยเซ ที่่�จะถููกจััดขึ้้�นโดยสมาคมที่่�ก่อ่ ตั้้�งขึ้้�นเพื่่�อนำำ�พื้้�นที่่�ท้้อง
ถิ่่�นมาใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด
ช่่วงเวลาระหว่่างเทศกาลจะมีีผู้ค้� นมากมายจากทั่่�วประเทศมา
เยี่่ย� มเยีียนกัันเพื่่�อชมทุ่่�งดอกทานตะวัันที่่�เบ่่งบานกว่่า 100,000 ต้้น
※สามารถอ่่านรายละเอีียดของเทศกาลในแต่่ละปีี ได้้ในเว็็บไซต์์

สวนอาจิิไซตั้้�งอยู่่�ในเมืืองโคะไดระ โตเกีียว เป็็ นสวนที่่�เต็็มไปด้้วยธรรมชาติิเหมาะกัับการเดิิน
เล่่นเป็็ นที่่�สุุด ภายในสวนปลููกต้้นอาจิิไซไว้้กว่่า 1,500 ต้้น ดอกอาจิิไซหลากสีีสัันจะเริ่่�มบาน
ช่่วงต้้นเดืือนมิิถุุนายนจนถึึงปลายเดืือนของทุุกปีี
การเดิินทาง: เดิิน 5 นาทีีจากสถานีี Kodaira (รถไฟสาย Shinjuku)
11

ค่่าเข้้าชมฟรีี
การเดิินทาง: จากสถานีี Kiyose (รถไฟสาย
Ikebukuro) เปลี่่�ยนไปขึ้้�นรถบััส Seibu
(ปลายทาง Shiki ประตูู South Exit) ลงที่่�
ป้้ าย Green Town Kiyoto เดิินต่่ออีีก 6 นาทีี

◆ Showa Kinen Park

34

ทั้้�งดอกทิิวลิิปที่่�แต่่งแต้้มสีีสัันในฤดููใบไม้้ผลิิ ดอกอาจิิไซและดอก
ทานตะวัันที่่�บานเต็็มที่่�ในฤดููร้้อน ดอกคอสมอสและใบแปะก๊๊วยสีี
ทองในฤดููใบไม้้ร่่วง ทั้้�งหมดล้้วนหาชมได้้ในสวนแห่่งนี้้� แม้้ในฤดูู
หนาวหิิมะที่่�ปกคลุุมสวนญี่่�ปุ่่� นจนกลายเป็็ นสีีขาวโพลนก็็งดงามเช่่น
กััน
เป็็ นสวนที่่�เราสามารถเพลิิดเพลิินทิิวทััศน์์ที่่�แตกต่่างกัันไป
ตลอดสี่่�ฤดูู
มีีค่่าเข้้าชม
การเดิินทาง: จากสถานีี Musashi-Sunagawa (รถไฟสาย
Haijima) เดิิน 20 นาทีีถึึงทางเข้้าฝั่่�ง Sunagawa, เดิิน 25 นาทีีถึึง
ทางเข้้าฝั่่�ง Tamagawa Josui

◆ ฮิิดากะ คิินจาคุุดะ
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◆ สะพานคาเนอิิชิิซุุยคััง

36

ทััศนีียภาพดอกฮิิกังั บานะกว่่า 5 ล้้านดอกที่่�บานสะพรั่่�งท่่ามกลางป่่าไม้้แบบนี้้� สามารถดููได้้ใน
ฤดููใบไม้้ร่่วงเท่่านั้้�น ต้้นไม้้น้้อยใหญ่่สีีเขีียวขจีีผสมผสานกัับสีีแดงสดของดอกฮิิกังั บานะอย่่าง
งดงาม
การเดิินทาง: เดิินจาก 15 นาทีีจากสถานีี Koma (รถไฟสาย Ikebukuro) หรืือ จากสถานีี
Hannō (รถไฟสาย Ikebukuro) เปลี่่�ยนไปขึ้้�นรถบััส (ปลายทางสถานีี Komagawa / Saitama
Medical University International Medical Center) ลงที่่�ป้้ าย Kinchakuda เดิินต่่อ 3 นาทีี

เมื่่�อเข้้าสู่่�ฤดููใบไม้้ร่่วง บรรยากาศรอบๆ นากะโทโรจะเริ่่�มถููกย้้อมเป็็ นสีีแดงเหลืืองดููอบอุ่่�น ถ้้า
อยากชมทััศนีียภาพแบบ 360 องศาให้้ลองมาที่่�สะพานคาเนอิิชิิซุุยคัังในช่่วงเดืือนพฤศจิิกายน
เลย จากบนสะพานจะได้้เห็็นวิิวใบไม้้แดงกัับแม่่น้ำ�ำ�อาระคาวะประกอบกัันอย่่างงดงาม
การเดิินทาง: เดิิน 15 นาทีีจากสถานีี Nogami (รถไฟสาย Chichibu)

◆ เสาน้ำำ��แข็็งแห่่งอาชิิกาคุุโบะ

◆ สวนโรไบ ภููเขาโฮโดซััง นากะโทโร

34

ที่่�นี่่� เป็็ น 1 ใน 3 จุุดชมเสาน้ำำ��แข็็งแห่่งชิิชิิบุุ เสาน้ำำ��แข็็งที่่�มีีความกว้้าง 200 เมตร และความสููง
กว่่า 30 เมตรจะก่่อตััวขึ้้�นในช่่วงที่่�อากาศหนาวจััดในเดืือนมกราคม – กุุมภาพัันธ์์ ตอนกลาง
คืืนช่่วงสุุดสััปดาห์์จะมีีการประดัับไฟ ท้้องฟ้้ าฤดููหนาวที่่�ดููเย็็นยะเยืือกกัับพื้้� นที่่�ที่่�ปกคลุุมด้้วย
หิิมะจะกลายเป็็ นโลกแห่่งแฟนตาซีีในชั่่�วพริิบตา
การเดิินทาง: เดิิน 10 นาทีีจากสถานีี Ashigakubo (รถไฟสาย Seibu Chichibu)

◆ FUJIMI TERRACE

สถานีี Higashi-Kurume

36

เมื่่�อขึ้้�นกระเช้้า Hodosan Ropeway ไปถึึงยอดเขาที่่�ความสููง 497 เมตรแล้้ว จะได้้ชมทั้้�งวิิว
หุุบเขาอัันอุุดมสมบููรณ์์ของชิิชิิบุุ และเหล่่าดอกไม้้นานาพัันธุ์์�ที่่�เบ่่งบานอยู่่�โดยรอบ บนยอดเขา
จะมีีสวนที่่�มีีดอกโรไบบานสะพรั่่�งกว่่า 3,000 ต้้นในช่่วงปลายเดืือนธัันวาคม – กุุมภาพัันธ์์
บรรยากาศจะฟุ้้�งไปด้้วยกลิ่่�นหอมของดอกไม้้ให้้จิิตใจได้้ผ่่อนคลาย
การเดิินทาง: จากสถานีี Nagatoro (รถไฟสาย Chichibu) เดิินประมาณ 20 นาทีีไปยัังสถานีี
กระเช้้าที่่�ตีีนเขา ขึ้้�นกระเช้้าไปยัังยอดเขา เดิินต่่ออีีกประมาณ 5 นาทีี
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FUJIMI TERRACE ที่่�อยู่่�บนชั้้�น 2 ของสถานีี HigashiKurume เป็็ นจุุดชมวิิวที่่�สามารถมองเห็็นภููเขาไฟฟููจิิได้้
นัับเป็็ น 1 ใน 100 จุุดชมภููเขาไฟฟููจิิในแถบคัันโต ความ
พิิเศษคืือภาพถนนที่่�มุ่่�งหน้้าเข้้าสู่่�เมืืองเป็็ นเส้้นตรง กัับพื้้� น
หลัังที่่�มีีภููเขาไฟฟููจิิตั้้�งตระหง่่าน เป็็ นวิิวภููเขาไฟฟููจิิที่่�แปลก
ใหม่่อย่่างไม่่เคยเห็็นมาก่่อน ในฤดููหนาวถ้้าดวงดีีพอ อาจ
จะได้้เห็็นไดมอนด์์ฟููจิ※
ิ ¹ด้้วยนะ
การเดิินทาง: ทางออก West Exit ชั้้�น 2 ของสถานีี
Higashi-Kurume (รถไฟสาย Ikebukuro)
※¹ ชั่่�วขณะที่่�ดวงอาทิิตย์์ตกลงมาซ้้อนทัับกัับยอดภููเขาไฟ
ฟููจิิ ทำำ�ให้้เกิิดเป็็ นประกายแสงเหมืือนเพชร
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ตระเวนชิิมเมนููเด็็ด

ตลอดเส้้นทางรถไฟ SEIBU
ตลอดเส้้นทางรถไฟ SEIBU ที่่�วิ่่�งผ่่านตั้้�งแต่่ในเมืืองไปยััง
แถบชานเมืืองไม่่ได้้มีีแค่่ทิิวทััศน์์อัันสวยงามเท่่านั้้�น แต่่ยััง
เต็็มไปด้้วยวััฒนธรรมอาหารอัันเป็็นเอกลัักษณ์์ของแต่่ละ
ท้้องถิ่่�นด้้วย ลองแวะในเมืืองหรืือข้้างทางดูู จะได้้ลองชิิม
อาหารท้้องถิ่่�น แล้้วกลายเป็็นนัักชิิมตััวยง!

※สแกน QR Code เข้้าสู่่�เว็็บไซต์์เพื่่�อดููข้้อมููลเพิ่่�มเติิม

◆ ย่่านการค้้า

Nogata Shotengai

07

มีีร้้านอาหาร ร้้านขายผัักผลไม้้ และร้้านขายของชำำ�ราว 60 แห่่งตลอดย่่านการค้้าที่่�มีีการดููแลรัักษาเป็็ นอย่่างดีี จะเรีียกว่่าที่่�นี่่� เป็็ นครััว
ระดัับท้้องถิ่่�นก็็ไม่่ใช่่การกล่่าวเกิินจริิงเลย สามารถลิ้้�มลองรสชาติิแบบญี่่�ปุ่่� นที่่�เหมืือนรสมืือแม่่และเฝ้้ าดููวิิถีีชีีวิติ ของคนท้้องถิ่่�นทั่่�วไปได้้
การเดิินทาง: สถานีี Nogata (รถไฟสาย Shinjuku)

◆ ร้้านอาหาร Nogata Shokudou
@ ถนน Honmachi-Dori

มีีร้้านอาหาร ร้้านขายผัักผลไม้้ และร้้านขายของชำำ�ราว
60 แห่่งตลอดย่่านการค้้าที่่�มีีการดููแลรัักษาเป็็ นอย่่างดีี
จะเรีียกว่่าที่่�นี่่� เป็็ นครััวระดัับท้้องถิ่่�นก็็ไม่่ใช่่การกล่่าวเกิิน
จริิงเลย สามารถลิ้้�มลองรสชาติิแบบญี่่�ปุ่่� นที่่�เหมืือนรสมืือ
แม่่และเฝ้้ าดููวิิถีีชีีวิติ ของคนท้้องถิ่่�นทั่่�วไปได้้
การเดิินทาง: สถานีี Nogata (รถไฟสาย Shinjuku)
อาหารแนะนำำ�คืืออาหารชุุด A (ไก่่ทอด 2 ชิ้้�น
และหมููผััดขิิง) ราคา 960 เยน (รวมภาษีี)

◆ Hinasakudo @ถนน Kitahara-Dori

ขนม Obanaki ไส้้ครีีม 140 เยน
(รวมภาษีี)

เจ้้าของร้้านมีีความชื่่�นชอบกบ จึึงพิิมพ์ล์ ายกบที่่�ออกแบบเองบนขนม Obanyaki ของ
ทางร้้าน ดีีไซน์์น่่ารัักจนหลายคนอาจไม่่กล้้ารัับประทาน จััดเป็็ นอาหารท้้องถิ่่�นที่่�ได้้รัับ
ความนิิ ยมมาก นอกจากนี้้� ที่่�ร้้านร่่วมอย่่างร้้าน Kanmidokoro ยัังสามารถลิ้้�มรสขนม
ญี่่�ปุ่่� นอัันหอมหวานได้้อีีกหลากหลายชนิิ ด
การเดิินทาง: เดิิน 2 นาทีีจากสถานีี Nogata (รถไฟสาย Shinjuku) จากทางออก
North Exit

เคยได้้รัับรางวััล Bib
Gourmand ในโตเกีียวจาก
Michelin Guide ด้้วยนะ!

Fujisan senbei 80 เยน (ไม่่รวมภาษีี)

◆ Kintoki Senbei

Norikaku senbei 90 เยน
(ไม่่รวมภาษีี)
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@ ถนนหน้้าสถานีี Nogataekimae-Dori
ร้้านเก่่าแก่่ที่่�ก่อ่ ตั้้�งตั้้�งแต่่ปีี ค.ศ. 1933 มีีทั้้�งเซมเบ้้ย่่างด้้วยมืือแบบ
ดั้้�งเดิิม เซมเบ้้รููปภููเขาไฟฟููจิิยอดนิิ ยมในหมู่่�ชาวต่่างชาติิ หรืือจะเป็็ น
เซมเบ้้รถวาซาบิิชีีส มีีหลากหลายรสชาติิจนเลืือกไม่่ถููก
การเดิินทาง: เดิิน 1 นาทีีจากสถานีี Nogata (รถไฟสาย Shinjuku)
ทางออก South Exit

การเดิินทาง: เดิิน 3 นาทีีจาก
สถานีี Nogata (รถไฟสาย
Shinjuku) ทางออก North Exit

◆ Misomendokoro Hanamichi

@ ถนน Kitahara-Dori
เมนููคลาสสิิกของที่่�นี่่� คืือมิิโสะราเมง ประกอบด้้วยซุุปเข้้มข้น้ กัับหมููชาชููชิ้้�นหนา
ตบท้้ายด้้วยผัักแบบพููนชาม นี่่� แหละคืือเอกลัักษณ์์ของร้้านนี้้� ในหนึ่่� งคำำ�จะได้้
ลิ้้�มรสหวานหอมของทั้้�งผัักและเนื้้� อหมูู ถ้้าใครชอบรสชาติิแบบเข้้มข้น้ จะใส่่
กระเทีียมเพิ่่�มลงไปก็็ย่อ่ มได้้ ลองมาชิิมเมนููที่่�ซ่อ่ นอยู่่�ในย่่านการค้้าแห่่งนี้้� กััน!

◆ FUSSA NO BIRUGOYA
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“Ishikawa Brewery”
ร้้านอาหารอิิ ต าเลีียนโดยโรงสาเกอิิ ชิิ ก าวะที่่� มีี อ ายุุ ม า
นานกว่่า 150 ปีี มาที่่�ร้้านนี้้� เราจะได้้ชิิมทั้้�งคราฟต์์เบีียร์์
ที่่�บ่่มเองอย่่าง “Tama no Megumi” และ “TOKYO
BLUES” หรืือเหล้้าสาเกชื่่�อดัังอย่่าง “Tamajiman” เบีียร์์
และเหล้้าเหล่่านี้้� นอกจากจะเข้้ากัันกัับเมนููไส้้กรอกที่่�ทำ�ำ
ในท้้องถิ่่�นแล้้ว ก็็ยังั เข้้ากัับเมนููตะวัันตกจานอื่่�นอีีกเช่่น
กััน ความอร่่อยที่่�แผ่่กระจายในปากจะทำำ�ให้้จดจำำ�มื้้�อนี้้�
ไปอีีกนาน
การเดิินทาง: เดิิน 20 นาทีีจากสถานีี Haijima (รถไฟ
สาย Haijima)

◆ Kokuya
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ร้้าน “Kokuya” ตั้้�งอยู่่�ในซอยที่่�ห่า่ งจากสถานีี Hannō ประมาณ 8
นาทีี เป็็ นร้้านอุุด้้งเก่่าแก่่ในท้้องถิ่่�นที่่�ก่อ่ ตั้้�งมาตั้้�งแต่่สมััยเอโดะ เมนูู
ซิิกเนเจอร์์ของที่่�นี่่� คืือมุุซาชิิโนะอุุด้้ง ซึ่่�งสืืบทอดตามขนมธรรมเนีียม
ดั้้�งเดิิมมาอย่่างยาวนาน เป็็ นอุุด้้งที่่�ทานกัับซุุปหมูู เห็็ดและต้้นหอม
ต้้นตำำ�รับั ซุุปที่่�เคี่่�ยวมาอย่่างเข้้มข้้น เข้้ากัันกัับเส้้นอุุด้้งหนึึ บสู้้ฟั� ั น
ที่่�ทางร้้านทำำ�เองได้้เป็็ นอย่่างดีี ความสุุขในหนึ่่� งคำำ�เป็็ นอย่่างนี้้� นี่่� เอง
การเดิินทาง: เดิิน 8 นาทีีจากสถานีี Hannō (รถไฟสาย Ikebukuro)

◆ Asami Reizou

36

สาขาถนน Hodosando

ร้้าน Asami Reizou ทำำ�น้ำ�ำ�แข็็งจากน้ำำ��
ธรรมชาติิมาตั้้�งแต่่ปีี ค.ศ. 1890 ฤดููหนาวในชิิ
ชิิบุุอากาศหนาวจััด
ทางร้้านจึึงนำำ�น้ำ�ำ�
ธรรมชาติินี้้�มาแช่่แข็็งไว้้ ทำำ�ให้้เรามีีโอกาสได้้
ทานน้ำำ�� แข็็ ง ไสจากน้ำำ�� แข็็ ง ธรรมชาติิ ต ลอดปีี
ความพิิเศษคืือรสสััมผัสั ของน้ำำ��แข็็งอัันละเอีียด
อ่่อน ประกอบกัับความหวานของไซรััปโฮม
เมด ความลงตััวที่่�เกิิดขึ้้�นในปากนี้้� อร่่อยสุุดๆ
เป็็ นรสชาติิที่่�จะไม่่มีีวัันลืืมเลยทีีเดีียว

◆ Alishan Café
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ร้้านนี้้� พร้้อมเสิิ ร์์ฟ อาหารมััง สวิิ รััติิ ที่่� ทำ�ำ จากวััต ถุุ ดิิ บ
ออร์์แกนิิ ค
ให้้ลููกค้้าได้้ชิิมรสชาติิแห่่งธรรมชาติิ
ท่่ามกลางธรรมชาติิแบบเต็็มอิ่่�ม ถ้้านั่่�งที่่�โต๊๊ะด้้านนอก
จะได้้ยิินเสีียงแม่่น้ำ�ำ�โคมะ ให้้บรรยากาศแบบอิิสระ
และผ่่อนคลาย
การเดิินทาง: เดิิน 10 นาทีีจากสถานีี Koma (รถไฟ
สาย Seibu Chichibu)

การเดิินทาง: เดิิน 3 นาทีีจาก
สถานีี Nagatoro (รถไฟสาย
Chichibu)

◆ L’AUTOMNE สาขา Akitsu
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ร้้านของหวานร้้านโปรดของคนท้้องถิ่่�น หน้้าตาของขนมที่่�ละเอีียด
อ่่อนและงดงามอย่่างกัับงานศิิลปะจะทำำ�ให้้เราตื่่�นตา ทั้้�งยัังกระตุ้้�น
ต่่อมรัับรสให้้อยากชิิมขึ้้�นมาทัันใด เมื่่�อนำำ�เข้้าปากแล้้วก็็รับั รู้้ไ� ด้้ถึึง
รสชาติิอันั ละเอีียดอ่่อนและความหวานอัันแสนพอดีี เหมืือนกัับว่่า
ขนมชิ้้�นนี้้� จะเป็็ นตััวแทนความทรงจำำ�แห่่งทริิปนี้้� เลยก็็ว่า่ ได้้
การเดิินทาง: เดิิน 5 นาทีีจากสถานีี Akitsu (รถไฟสาย
Ikebukuro) ทางออก South Exit
@milleh.kojima
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◀ชมทิิวทััศน์์นอกเมืือง

สัญลักษณ์สถานีชุมทาง

โตเกีียว▶

อาจมีีกรณีีที่่�วัันหรืือเวลาทำำ�การของสถานที่่�และอีีเวนต์์
จะเปลี่่�ยนแปลง กรุุณาตรวจสอบรายละเอีียดที่่�หน้้าเว็็บไซต์์
ทางการก่่อนออกเดิินทาง
※

รายละเอีียดของสถานที่่�และอีีเวนต์์บนหนัังสืือเล่่มนี้้� รวมถึึง
เนื้้�อหาเกี่่�ยวกัับตลอดเส้้นทางรถไฟสาย SEIBU สามารถอ่่าน
เพิ่่�มเติิมได้้ในเว็็บไซต์์หลัังสแกน QR CODE
※

ข้้อมููล ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2022

WAttention X SEIBU
เว็็บไซต์์พิิเศษ

