
รอช้้าทำไม ไปค้้นหาเสน่ห์
 บริเวณรอบโตเกีียวกีัน

เดิินเล่่นไปตามทาง ย้้อนเวล่าไปกัับคาวาโกัเอะ 

เรีีย้นรี้้ปรีะวัติศาสตร์ีแล่ะชมธรีรีมชาติที�ชิชิบุ 

ดิ่�มดิำ�าบรีรีย้ากัาศแบบต่างแดินที�ฮัันโน 

ค้นพบโทโคโรีะซาวะอีกัครีั�ง กัับเสน่ห์์ไรี้ขีีดิจำำากััดิ 

เต็มไปดิ้วย้ธีมปารี์ค จำุดิเที�ย้วแนะนำาสำาห์รัีบครีอบครีัว 

เขี้าส้่โล่กัแห์่ง “ชาซาย้ามะ” ห์น่�งในสามชาช่�อดิังขีองญี่ี�ปุ�น 

จำุดิถ่่าย้รี้ปย้อดินิย้ม สามารีถ่ชมวิวไดิ้ตล่อดิสี�ฤดิ้ 

ตรีะเวนชิมเมน้เดิ็ดิตล่อดิเส้นทางรีถ่ไฟ SEIBU กััน

ภาษาไทย้

จุุดถ่่ายภาพ: สวน Chikurin

!



เพีียงมีีตั๋๋�วพิีเศษของรถไฟสาย SEIBU อย่าง [SEIBU 1Day Pass] อย่่ในมีือ 
ก็็สามีารถน๋�งรถไฟสาย SEIBU ได้้แบบไมี่อ๋�น แวะเที่ี�ยวตั๋ามีเส้นที่างรถไฟได้้อย่างเต็ั๋มีอิ�มี แถมี

ย๋งเชื่ื�อมีก็๋บสถานที่ี�ศ๋ก็ด้ิ�สิที่ธิ์ิ�อย่างคาวาโก็เอะและชื่ิชื่ิบุ 
ให้้ได้้ชืื่�นชื่มีเสน่ห้์แห้่งบรรยาก็าศสมี๋ยเอโด้ะได้้อย่างเตั๋็มีอิ�มีด้้วย 

เรียก็ได้้ว่าเป็็นค่่ห้่ที่ี�เห้มีาะที่ี�สุด้สำาห้ร๋บน๋ก็ที่่องเทีี่�ยว

ซื้อได้ที่ไหน

การซื้อตั๋วโดยสาร ราคาและประเภทตัว๋โดยสาร:

นั�งรีถ่ไฟสาย้ Seibu ท่องเที�ย้วให์้ทั�วดิ้วย้
“ตั�วนั�งรีถ่ไฟไดิ้ไม่อั�น”

ตั๋วพิิเศษรถไฟสาย SEIBU       https://wattention.com/seibu-railway-tc/ticket/

※นอกจากน้� ยงัม้ีตัว๋ SEIBU 2Day Pass และ SEIBU 2Day Pass + Nagatoro 
※สำาหรบัผู้้ �ท้�ต �องการนั�งรถไฟด่วนพิิเศษ จำาเป็นต�องซ้ื้� อตัว๋ด่วนพิิเศษแยกต่างหาก
※ระยะเวลาการใช้�ตัว๋: วนัท้�ซ้ื้� อตัว๋เท่านั�น  
สามีารถใช้�ได�กบัรถไฟสาย SEIBU ทุกสาย / รถไฟสาย SEIBU ทุกสาย + รถไฟสาย Chichibu (ระหวา่งสถาน้ Nogami - Mitsumineguchi) ยกเว �นรถไฟ
สาย Seibu Tamagawa

● สถ่านี Ikebukuro 
     เคาน์เตอรจ์ำาหน่ายตัว๋ limited-express ช้ั�น 1 
     เวลาทำาการ: 7:00-20:00 น.

SEIBU 
1DAY PASS
1,000 เยน

SEIBU 
1DAY PASS + Nagatoro

1,500 เยน

● สถ่านี Seibu-Shinjuku
     เคาน์เตอรจ์ำาหน่ายตัว๋ limited-express 
     เวลาทำาการ: 7:00-20:00 น.

● สถ่านี Ikebukuro
     เคาน์เตอรจ์ำาหน่ายตัว๋ ช้ั�น B1 
     เวลาทำาการ: 7:00-20:00 น.

● SEIBU Tourist Information Center Ikebukuro   
      เวลาทำำาการ: 8:00-15:00 น.  วนัหยุุด: ไมีม้่ี
      รายุละเอีียุดการใหบ้รกิาร: ให�ข้ �อมีล้การท่องเท้�ยวตามีรถไฟสาย Seibu และบริเวณใกล�เค้ยงอิเคบุคุโระ / จำาหน่ายตัว๋พิิเศษสำาหรบัช้าวต่างช้าติ
      ภาษาทีำ�ใหบ้รกิาร: จ้นและองักฤษ (ทุกวนั), เกาหล้ (เป็นบางช้ว่งเวลา) 

  　▶

● สถ่านี Ikebukuro
     ทางออก East ช้ั�น 1   

● SEIBU Tourist Information Center Shinjuku       เวลาทำำาการ: 8:00-14:00 น.  วนัหยุุด: ไมีม้่ี
รายุละเอีียุดการใหบ้รกิาร: ให�ข้ �อมีล้การท่องเท้�ยวตามีรถไฟสาย Seibu และบริเวณใกล�เค้ยงชิ้นจกุ้ / ให�ข้ �อมีล้เก้�ยวกบัตัว๋พิิเศษสำาหรบัช้าวต่างช้าติ
ภาษาทีำ�ใหบ้รกิาร: ภาษาองักฤษ (ทุกวนั) ภาษาจน้และภาษาเกาหล้ (เป็นบางช้ว่งเวลา)      

※ระยะเวลาการใช้�ตัว๋: วนัท้�ซ้ื้� อตัว๋เท่านั�น  
ประกอบด�วยตัว๋เข้ �าปารค์ 1 Day, ตัว๋รถบสัไป-กลบัจากสถาน้ Hanno / 
Higashi-Hanno ถึง metsä, และตัว๋ SEIBU 1Day Pass (นั�งรถไฟสาย 
SEIBU ได�ทุกสายแบบไมีอ่ั�น ยกเว �นสาย Seibu Tamagawa) 
※ส่วนหนึ�งข้องเคร้�องเล่นในปารค์ต�องจา่ยแยกต่างหาก

MOOMINVALLEY
PARK

Ticket & Travel Pass

※ระยะเวลาการใช้�ตัว๋: วนัท้�กำาหนดใช้�เท่านั�น  
สามีารถใช้�เพ้ิ�อไป-กลบัจากสถาน้ Seibu Shinjuku, Takadanobaba 
หร้อ Ikebukuro ถึงสถาน้ Hon-Kawagoe 1 ครั�งเท่านั�น

SEIBU 
KAWAGOE 

PASS 
700 เยน

สามารถซือ้ได้บนเว็บไซต์
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สถาปนิกผู้้ �ม้ีช้้�อเส้ยง Kengo Kuma ได�ออกแบบ
สถาปัตยกรรมีภายในข้อง “ร�านอาหารเคล้�อนท้� - 52  
ท้�นั�งแหง่ความีสุข้” ซึื้�งวิ�งระหวา่งสถาน้ Ikebukuro และสถาน้ 
Seibu-Chichibu, สถาน้ Seibu-Shinjuku และสถาน้ Seibu-
Chichibu  ข้อเชิ้ญมีาสมัีผู้สัความีสุข้ล�นข้ณะนั�งรถไฟหรห้รา 
รบัประทานอาหารเลิศรสท้�ใช้�วตัถุดิบตามีฤดก้าล พิร�อมีรบั
ช้มีทศัน้ยภาพิอนังดงามีกนัได�เลย

ราคา: คอรส์บรนัช้ ์10,000 เยน, คอรส์ดินเนอร ์15,000 เยน ※รวมีคา่รถไฟและคอรส์อาหาร (รวมีภาษ้) ตารางการเปิิดใหบ้รกิาร: เป็นรถไฟช้ั �วคราว ม้ีกำาหนดให�บริการเป็นเวลา 
100 วนัต่อป้ในวนัหยุดนักข้ตัฤกษ์และสุดสปัดาหเ์ป็นหลกั
วิธีีการจอีง: อ่านรายละเอ้ยดเพิิ�มีเติมีในเว็บไซื้ต ์                     https://www.seiburailway.jp/railways/seibu52-shifuku/en/  ※ข้�อมีล้ล่าสุดเด้อนกนัยายน 2022

เที่ยวอย่างมั่นใจ
และปลอดภััย

ร้านอาหารเคลื่อนที่ 

เวลาทำาการข้อง Main Building และ Annex: 10:00 – 21:00 น. (วนัจนัทร ์– เสาร)์ 10:00 – 20:00 น. 
(วนัอาทิตยแ์ละวนัหยุดนักข้ตัฤกษ์) ※ เวลาทำาการข้องร�านอาจจะแตกต่างกนั
เวลาทำาการสวนลอยฟ� า, ร �านอาหาร&บาร,์ Food Court: 10:00 – 22:00 น. (เด้อนพิ.ค., มิี.ย., ก.ย.) 10:00 – 22:30 น. (เด้อนก.ค. – ส.ค.)
10:00 – 20:00 น. (เด้อนต.ค. – เมี.ย.) 

Seibu Department Store

เช้้�อมีติดกบั “สถาน้ Ikebukuro” ม้ีเคร้�องสำาอางครบครนัระดบัท็อปคลาสใน
ภาคคนัโต สามีารถเพิลิดเพิลินกบัสวนลอยฟ� าอนัเป็นสญัลกัษณข์้องห�างอยา่ง 
"สวนดอกบวั" และธรรมีช้าติในแต่ละฤดก้าล 

รถไฟด่วนพิิเศษคันใหม่ "Laview" และ "Red Arrow" แค่ได้นั่งก็สนุกแล้ว
รถไฟด่วนพิิเศษ Laview และ Red Arrow ข้องรถไฟสาย SEIBU 
นอกจากจะให�เราได�เดินทางอยา่งสะดวกสบายและรวดเร็วทนัใจ
แล�ว ระยะเวลาระหวา่งนั�งบนรถไฟยงักลายเป็นอ้กหนึ�งความีสนุก
ข้องการเดินทางด�วย รถไฟด่วนพิิเศษข้บวนใหมี ่“Laview” ได�
สถาปนิกช้้�อดงั เซื้จิมีะ คาซื้โ้ยะ มีาช้ว่ยดแ้ลการออกแบบ ตวัรถไฟ
ท้�ติดด�วยกระจกบานใหญ่ได�อารมีณแ์ปลกใหมี ่และด�านในก็ยงัม้ีท้�
นั�งกว �างข้วางนั�งสบายด�วย แถมียงัม้ีท้�ช้ารจ์แบตเตอร้�และ Wi-Fi 
ให�บริการทุกข้บวนรถ สะดวกสุดๆ มีากไปกวา่นั�นด้ไซื้น์สุดลำ�าข้อง
รถไฟ Laview ยงัทำาให�คว �าตำาแหน่งรถไฟท้�ด้ท้�สุดในญ้�ปุ่นมีาได�
จากรางวลั Blue Ribbon และรางวลัการออกแบบจาก iF Design 
Award 2020 ด�วย
※ ต�องซ้ื้� อตัว๋ด่วนพิิเศษแยกต่างหากเม้ี�อใช้�บริการ

ฟังทางน้ี!

ทางรถไฟสาย SEIBU ต�องข้อความีร่วมีม้ีอจากผู้้�โดยสารทุก
ท่านให�ปฏิิบัติตามีมีาตรการป� องกันการระบาดข้องไวรัส 
COVID-19 ด�วยการสวมีหน�ากากอนามียัตลอดการเดินทาง งด
เว �นการพิด้คุย และล�างม้ีอ ฆ่า่เช้้� อโรคเม้ี�อถึงจุดหมีายอยา่ง
เคร่งครดั จะได�ไปเท้�ยวกนัอยา่งปลอดภยัและอุ่นใจ

Laview Laview Red Arrow

ฟังทางน้ี!

ฟังทางน้ี!

52 ที่นั่งแห่งความสุข

สาขา Ikebukuro

ฟังทางน้ี!
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◆ โคเอโดิะ คุรีารีิ (Koedo Kurari)
เหล�าสาเกท้�ม้ีประวติัศาสตรก์วา่ 120 ป้ ได�ถก้ชุ้บช้้วติขึ้� นท้�น้�  
“Koedo Kurari” ด�านในแบ่งออกเป็นหลายอาคารคลงัสินค�าม้ี
ตั�งแต่ท้�ถก้สร�างขึ้� นในสมียัเมีจิ ไทโช้ และโช้วะ ม้ีทั�งร �านข้ายข้อง
ฝาก ร�านอาหาร และบริการให�ชิ้มีสาเก ถ�าอยากสมัีผู้สัความี
เป็นคาวาโกเอะแบบเต็มีๆ ต�องห�ามีพิลาดท้�น้�เลย

การเดินทาง: เดิน 3 นาท้จากสถาน้ Hon-Kawagoe (รถไฟสาย 
Seibu Shinjuku)

◆ พรีะรีาชวังฮัอนมารุี โกัะเทน 
       ในปรีาสาทคาวาโกัเอะ 
ในสมียัเอโดะพิระราช้วงัฮอนมีารุ โกะเทนใน
ปราสาทคาวาโกเอะนั�นเคยเป็นท้�พิกัแรมีข้อง
เหล่าโช้กุนมีากอ่น เจ �าปราสาทได�สร�าง
พิระราช้วงัในบริเวณนิโนะมีารุมีาหลายช้ั �ว
อายุคน แต่เกิดเหตุเพิลิงไหมี�ในป้ 1848 จงึ
บร้ณะพิระราช้วงัฮอนมีารุขึ้� นมีาใหมี ่เม้ี�อเข้ �าส้่
สมียัเมีจิตัวอาคารก็ถ้กร้� อถอนอย้่หลายครั�ง 
จนในปัจจุบนัเหล้อเพ้ิยงทางเข้�า ห�องโถง และ
ห�องพิกัคนรบัใช้�ให�ได�ช้มี

◆ วัดิคิตะอิน
วดัคิตะอินถก้สร�างขึ้� นเม้ี�อประมีาณ 1,200 
ป้กอ่น และม้ีประวติัศาสตรม์ีายาวนาน 
ภายในวดัม้ีร้ปปั� นหินข้องพิระอรหันต์ถึง  
538 รป้ ม้ีรป้ปั� นตามีนักษัตรอย้ ่ 12 รป้ 
ลองหารป้ปั� นตามีนักษัตรข้องตนเอง วา่กนั
วา่ถ�าข้อพิรพิร�อมีลบ้ท้�ศ้รษะ พิรท้�ข้อจะ
กลายเป็นจริง

ม้ีคา่เข้ �าช้มี 
การเดินทาง: เดินจากสถาน้ Hon-Kawagoe ข้องรถไฟสาย Shinjuku ประมีาณ 15 นาท้ หร้อนั�ง
รถบสั CO-EDO Loop ลงท้�ป� าย Kita-in

◆ ตรีอกัร้ีานขีนม Kashiya Yokocho
"Kashiya Yokocho" หร้อถนนแหง่ข้นมีหวาน ท้�น้�ม้ีร �านข้นมีกวา่ 
20 ร�านท้�รวบรวมีทั�งข้นมีโบราณท้�เห็นแล�วช้วนให�นึกถึงสมียัเด็ก 
รวมีถึงข้นมีท้�ทำาจากมีนัหวานในคาวาโกเอะ
การเดินทาง: นั�งรถบสั CO-EDO Loop ลงท้�ป� าย Kashiya Yokocho 
แล�วเดินต่ออ้ก 1 นาท้

Kasho Umon
(สาขา Toki no Kane)
ร�านคะโช้อุมีงเป็นร�านข้นมี
ญ้�ปุ่นท�องถิ�นในคาวาโกเอะ
ภายในร�านวางข้ายข้นมี
มีากมีายท้�ทำามีาจากมีนัหวาน
หนึ�งในนั�นค้อ "อิโมีะโคอิ" ท้�
เป็นข้นมียอดนิยมีอนัดบั
และยงัม้ีซื้อฟตค์ร้มีรสมีนัมีว่ง
ท้�ฮิตมีากเช้น่เด้ยวกนั

เดิินเล่่นในเม่องเกั่า 
ย้้อนเวล่าที�คาวาโกัเอะ
คาวาโก็เอะถ่ก็เรียก็ว่า Little Edo เพีราะที่ี�นี�มีบี้านเรือนสมี๋ยเอโด้ะและเมีจิิ
ห้ลงเห้ลืออย่่มีาก็มีาย เห้มีือนก็๋บได้ย้้อนเวลามีาเด้ินเล่นในเมีืองเก็่า 
บรรยาก็าศของที่ี�นี�ส๋มีผั๋สได้้ถึงก็ารผัสมีผัสานของว๋ฒนธิ์รรมีด้๋�งเด้ิมี
และความีสมี๋ยให้ม่ี ใชื่้เวลาห้นึ�งว๋นสบายๆ ที่ี�คาวาโก็เอะและเดิ้นตั๋ามีรอย
ป็ระว๋ตั๋ิศาสตั๋ร์ก็๋น

ที่่�นี่่�มี่ขนี่มีโบราณ

อยู่่�เต็็มีไปหมีด

29
※สแกน QR Code เข้าส่่เว็บไซต์เพิื่อด่ข้อม่ลเพิิ่มเติม

◆ Kurano-machi (เมอ่งแห่์งโกัดัิง)
คุระ โนะ มีาจิ เป็นยา่นท้�ม้ีอาคารคลงัสินค�ตั�งอย้เ่ร้ยงรายอาคาร
ลกัษณะน้� ม้ีช้้�อเร้ยกวา่ "คุระ" ในปัจจุบนัคุระถก้ดดัแปลงเป็น
ร�านอาหารและร�านข้ายข้องฝาก ดึงดด้ให�นักท่องเท้�ยวเข้ �ามีา
เย้�ยมีช้มีบรรยากาศสมียัเอโดะ หนึ�งในนั�นค้อหอระฆ่งั "โทคิโนะ 
คาเนะ" ท้�ดโ้ดดเด่นกวา่ใครเพ้ิ�อน  ถ้อเป็นเอกลกัษณข์้องคาวา
โกเอะนั�นเอง ระฆ่งัจะดงับอกเวลาวนัละ 4 ครั�ง เส้ยงข้องระฆ่งัจะ
ก�องกงัวานไปทั �วคาวาโกอะ ยิ�งได�บรรยากาศความีข้ลงัข้องคุระ
มีากยิ�งขึ้� น

การเดินทาง: เดิน 12 นาท้จากสถาน้ Hon-Kawagoe ข้อง
รถไฟสาย Shinjuku หร้อนั�งรถบสั CO-EDO Loop ลงท้�ป� าย 
Kurano-machi แล�วเดินต่ออ้ก 3 นาท้

Katsuobushi Nakaichi Honten
ร�านนากาอิจิฮอนเท็นเริ�มีกิจการมีาตั�งแต่ปลายสมียั
เอโดะ และอด้ตเคยเป็นร�านข้ายปลามีากอ่นปัจจุบนั
กลายเป็นร�านข้ายปลาโอแห�ง และข้องแห�งต่างๆ โดย
เฉพิาะและยงัม้ีโอนิกิริยา่งให�ได�ลองชิ้มีปลาโอแห�ง
หร้อปลาอิวาชิ้แห�งด�วย เป็นเมีน้ยอดนิยมีท้�ต�องต่อ
แถวเลยท้เด้ยว

ม้ีคา่เข้ �าช้มี
การเดินทาง: เดิน 23 นาท้จากสถาน้ Hon-Kawagoe (รถไฟสาย Seibu Shinjuku) หร้อนั�งรถบสั 
CO-EDO Loop 10 นาท้ ลงท้�ป� าย City Museum / City Art Museum

03



4

◆ ความงดิงามขีองธรีรีมชาติในชิชิบุ
ความีแตกต่างระหวา่ง 4 ฤดก้าลในชิ้ชิ้บุสามีารถเห็นได�อยา่งช้ดัเจน ฤดใ้บไมี�ผู้ลิต�นชิ้บะ
ซื้ากุระจะเบ่งบานไปทั �วบริเวณ ฤดร้ �อนจะได�เห็นทิวทศัน์ข้องทุ่งดอกโซื้บะ ฤดใ้บไมี�ร่วง
ต�นไมี�ทั�งหลายจะถก้ย �อมีเป็นส้ส�มีแดงเหม้ีอนภาพิวาด และเม้ี�อเข้ �าส้่ฤดห้นาวจะได�เห็นววิ
เสานำ�าแข็้งอนัสวยงามีท้�ทำาให�ล้มีความีหนาวไปช้ั �วข้ณะ

ฤดใูบไม้ผ้ลิ: Shibazakura no Oka (สวน Hitsujiyama)
การเดินทาง: เดิน 20 นาท้จากสถาน้ Seibu-Chichibu (รถไฟสาย Seibu Chichibu) หร้อ
สถาน้ Yokoze
ฤดรูอ้ีน: Chichibu Hanami no Sato
การเดินทาง: เดิน 20 นาท้จากสถาน้ Busyu-Nakagawa (รถไฟสาย Chichibu)
ฤดใูบไม้ร้ว่ง: Chichibu Takigawa Keikoku
การเดินทาง: นั�งรถบสัสาย Nakatsugawa จากสถาน้ Mitsumineguchi (รถไฟสาย 
Chichibu) ลงท้�ป� าย Chichibuko เปล้�ยนไปขึ้� นรถบสัสาย Kawamata แล�วลงท้�ป� าย 
Kawamata เดินต่ออ้ก 10 นาท้
ฤดหูนาว: Misotsuchi no Tsurara
การเดินทาง: ขึ้� นรถบสัจากสถาน้ Seibu-Chichibu (รถไฟสาย Seibu Chichibu) ลงท้�ป� าย 
Misotsuchi เดินต่ออ้ก 5 นาท้

สวนใกัล้่โตเกัีย้ว สัมผััสธรีรีมชาติ 
แล่ะปรีะวัติศาสตรี์แห์่งชิชิบุ
นั�งรีถ่ไฟจำากัโตเกัยี้วเพีย้ง 77 นาทก็ีัจำะมาถ่ง่ชชิบิ ุเมอ่งที�อดุิมสมบร้ีณ์์ไปด้ิวย้ธรีรีมชาติ 
ววิทวิทศัน์จำะเปลี่�ย้นไปตามฤด้ิกัาล่ เห์มาะสำาห์รีบัใครีที�ต้องกัารีพักัผ่ัอนจำากัความ
วุน่วาย้ในเม่องห์ล่วง ที�นี�ทั�งเดิินทางสะดิวกัแล่ะมธีรีรีมชาตเิตม็ไปห์มดิ นอกัจำากันี�ยั้งมี
เทศกัาล่ที�มปีรีะวตัศิาสตร์ีกัว่า 300 ปี ถ่อ่เป็นเอกัล่กััษณ์์ขีองชชิบิเุล่ย้กัว่็าได้ิ ความ
ครี่�นเครีงแล่ะเตม็ไปด้ิวย้พลั่งขีองชชิบิดุิง่ดิด้ิให้์นกััท่องเที�ย้วมาเย้ี�ย้มเย้ยี้นอย้้เ่สมอ

◆ Chichibu Geo Gravity Park
ถ�าอยากผู้จญภยัท่ามีกลางธรรมีช้าติต�องมีาท้�น้�เลย “Chichibu Geo Gravity Park” ท้�ตั�ง
อย้ใ่นพ้ิ� นท้�แมีน่ำ�าอาราคาวะไหลผู่้าน เราจะได�ท�าทายกบัสะพิานแข้วนบนหุบเข้าอา
ราคาวะช้้�อวา่ “Canyon Walk” และ “Canyon Fly” หร้อการโหนสลิง ใครท้�ช้อบความี
ท�าทายขึ้� นมีาหน่อยก็ต�องลอง “Canyon Swing” ชิ้งช้�าข้นาดยกัษ์ท้�ให�เราได�บินบนฟ� า 
รบัรองวา่ได�สนุกเต็มีท้�แน่นอน
การเดินทาง: เดิน 10 นาท้จากสถาน้ Mitsumineguchi (รถไฟสาย Chichibu)
※ ต�องจองกอ่นล่วงหน�า

◆ Matsuri No Yu ออนเซ็น
       ห์น้าสถ่านี Seibu-Chichibu
“Matsuri No Yu” ม้ีทั�งออนเซ็ื้น ศน้ยอ์าหาร
และร�านข้ายข้องฝากจากชิ้ชิ้บุ เม้ี�อเข้ �าส้่ด �านใน
จะได�สมัีผู้สัเสน่หแ์บบชิ้ชิ้บุข้องแท� โดยเฉพิาะ
ออนเซ็ื้นท้�อย้ด่ �านใน ม้ีบ่อออนเซ็ื้นกลางแจ�งให�
แช้ก่นัอยา่งสบายใจ ม้ีออนเซ็ื้นนำ�าโซื้ดาเข้�มีข้�น
สง้ และสปาหินร�อนให�ได�ลองด�วย เหน้�อยจาก
การท่องเท้�ยวแล�วมีาผู่้อนคลายท้�น้�ได�เลย

◆ ศาล่เจำ้ามิตส่มิเนะ
ศาลเจ�ามิีตสึมิีเนะตั� งอย้่ลึกเข้ �าไปบนภ้เข้าชิ้ชิ้บุ 
นอกจากจะเป็นพิาวเวอรส์ป็อตท้�เช้้�อกนัวา่ศกัดิ�สิทธิ�
ท้�สุดในแถบคนัโตแล�ว ยงัเป็นจุดช้มีธรรมีช้าติท้�อุดมี
สมีบร้ณอ้์กด�วย สมัีผู้สัถึงพิลงัภายในศาลเจ�า พิร�อมี
กบัช้มีทะเลหมีอก ดอกซื้ากุระ ใบไมี�แดง และหิมีะ
ได�ตามีฤดก้าล เป็นเหตุผู้ลท้�ม้ีทั�งผู้้ �คนท้�ศรทัธาและ
นักท่องเท้�ยวมีาเย้�ยมีเยย้นกนัไมีข่้าดสาย

การเดินทาง: ลงสถาน้ Seibu-Chichibu (รถไฟสาย 
Seibu Chichibu) เปล้�ยนมีาขึ้� นรถบสั Seibu ปลาย
ทาง Mitsumine Jinja หร้อ ลงสถาน้ Mitsumineguchi (รถไฟสาย 
Chichibu) แล�วเปล้�ยนมีาขึ้� นรถบสั Seibu
※ รถบสัเท้�ยวสุดท�ายจากศาลเจ�ามิีตสึมิีเนะค้อรอบ 16:30 น.

◆ อาห์ารีปรีะจำำาเมอ่งชิชิบุ
“บุตะมิีโสะด�ง” หร้อข้�าวหน�าหมีมิ้ีโสะ ดดัแปลง
มีาจากเมีน้ดั�งเดิมีข้องชิ้ชิ้บุ และ “ชิ้ชิ้บุวาราจิ
คตัสึด�ง” ข้ �าวหน�าหมีท้อดชิ้� นโตเหม้ีอนวาราจิ 
(รองเท�าฟาง) ทั�งสองเมีน้น้� อร่อยสุดๆ ถ�าอยาก
ลองชิ้มีทั�งค้ก็่ไมีต่�องกงัวลไป สั �งเมีน้ “ดบัเบิ� ล
ด�ง” ได�เลย จะได�ลองชิ้มีทั�งหมีมิ้ีโสะและหมีท้อด
วาราจิ

春 夏

冬秋

ออนเซ็ื้นม้ีคา่บริการ
การเดินทาง: หน�าสถาน้ Seibu-Chichibu 
(รถไฟสาย Seibu Chichibu)

มีาลองที่้าที่ายู่กันัี่

36
※สแกน QR Code เข้าส่่เว็บไซต์เพิื่อด่ข้อม่ลเพิิ่มเติม

บุุตะมิิโสะด้ง

ดับุเบุิ�ลด้ง

     พุดดิ�งชิิชิิบุุ 
รสเชิอร์ร่� (ซ้้าย) 
รสเมิเปิิล (ขวา)

ทาร์์ตเมเปิ้้�ลชิิชิิบุุ
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ด่ิ�มดิำ�าบรีรีย้ากัาศแบบ
ต่างแดินที�ฮัันโน

◆ MOOMINVALLEY PARK &  metsä village
“MOOMINVALLEY PARK” ตั�งอย้ใ่นบริเวณทะเลสาบมิียาซื้าวะท้�ห �อมีล�อมีไปด�วยธรรมีช้าติ เป็น
ธ้มีปารค์แหง่แรกในเอเช้้ยท้�จะพิาทุกคนเข้�าส้่โลกแหง่นิทานมีมิ้ีน กอ่นจะไปถึงปารค์เราจะได�
เจอกบั “metsä village” กอ่น ท้�น้�เราจะได�สมัีผู้สับรรยากาศแบบประเทศแถบสแกนดิเนเวย้
ด�วยววิทะเลสาบและป่าอนัร่มีร้�น

หลงั metsä village เราจะได�พิบกบัหนังส้อนิทานมีมิ้ีนเล่มียกัษ์แสนน่ารกัท้�ประตท้างเข้�า เป็น
สญัญาณวา่เรากำาลงัก�าวเข้ �าส้่โลกแหง่มีมิ้ีนนั�นเอง “MUUMILAAKSO” เป็นบริเวณหลกัข้อง 
MOOMINVALLEY PARK ซึื้�งเป็นท้�ตั�งข้องบ�านมีมิ้ีนและกระท่อมีอาบนำ�าท้�จำาลองออกมีาอยา่ง
เสม้ีอนจริง และเคร้�องเล่น “Umi no Orchestra-go” ท้�จะพิาเราไปผู้จญภยัในโลกใต�นำ�าส่วนใน
บริเวณ “KOKEMUS” เป็นพ้ิ� นท้�จดันิทรรศการเก้�ยวกบัเร้�องราวข้องมีมิ้ีน รวมีถึงแนะนำาให�เราได�
ร้ �จกักบัผู้้ �เข้้ยน Tove Jansson ให�มีากขึ้� น นอกจากน้� ยงัม้ีร �านท้�วางข้ายสินค�ามีมิ้ีนท้�ใหญ่ท้�สุดใน
โลกให�เราได�เล้อกซ้ื้� อเป็นท้�ระลึกกอ่นกลบับ�านด�วย การเดินทาง: จากสถาน้ Hannō (รถไฟสาย Ikebukuro) ขึ้� นรถบสัฝั�งไป metsä ประมีาณ 13 นาท้ ลง

ท้�ป� าย metsä
MOOMINVALLEY PARK: ม้ีคา่เข้ �า metsä village: คา่เข้ �าฟร้

◆ Tove Jansson Akebono Kodomo no Mori Park

◆ Cafe PUISTO

◆ CARVAAN

◆ ไล่ท์อัพบนสะพานวารีิอิวะ รีิมฝั่่�งแม่นำ�าฮัันโน

ท้�น้� ม้ีบรรยากาศเหม้ีอนเทพินิยายด�วยกลิ�นอายแหง่ประเทศแถบสแกนดิเนเวย้ เหม้ีอนกบัเอาภาพิในหวัข้อง Tove 
Jansson มีาจำาลองให�เราได�สมัีผู้สัในช้้วติจริง ทั�งเด็กและผู้้ �ใหญ่จะได�ใช้�เวลาผู่้อนคลายท่ามีกลางสิ�งม้ีช้้วติและ
พ้ิช้พินัธุด์อกไมี� กระท่อมีเล็กๆ ท้�เรามีกัจะเห็นในนิทานก็เปิดให�เข้ �าช้มีได� รายละเอ้ยดทุกซื้อกทุกมุีมีท้�ออกแบบมีา
เป็นอยา่งด้คงต�องทำาให�หลายคนประทบัใจเป็นแน่ ช้ว่งสุดสปัดาหม้์ีการประดบัไฟ ภายในสวนจะได�บรรยากาศม้ี
เสน่หไ์ปอ้กแบบ

คา่เข้�าฟร้ 
การเดินทาง: เดิน 20 นาท้จากสถาน้ Motokaji (รถไฟสาย Ikebukuro)

Café PUISTO ตั�งอย้ใ่น Tove Jansson Akebono 

Kodomo no Mori Park ด้ไซื้น์ท้�สร�างจากไมี�ได�

บรรยากาศสไตล์นอร์ดิกท้�อบอุ่นและผู่้อนคลาย 

ภายในร�านม้ีเมีน้ให�เล้อกเยอะแยะมีากมีาย ม้ีเมีน้

ท้�ใช้ �วตัถุดิบท�องถิ�นท้�ทั�งสดใหมีแ่ละอร่อยด�วย เช้น่ 

สลดั แฮมีเบิรก์มีะเข้้อเทศ และผู้ลไมี�กบัข้องหวาน

ตามีฤดก้าล รบัรองวา่นักชิ้มีต�องถก้ใจแน่นอน

ส่วนผู้สมีระหว่างร�านอาหารกับโรงบ่มี
คราฟตเ์บ้ยร ์ตั�งอย้ใ่นบริเวณริมีฝั�งแมีน่ำ�า
ฮนัโน ด�านในตกแต่งเป็นสไตลต์ะวนัตก
ผู้สมีผู้สานกับอาหรับให�บรรยากาศ
หรห้ราและโรแมีนติก อยา่งกบัอย้ใ่น
ปราสาทต่างแดนก็วา่ได� ถ�านั�งท้�โต๊ะด�าน
นอกจะมีองเห็นววิหุบเข้าแมีน่ำ�าอิรุมีะ ไมี่
ว่าจะตอนกลางวันหร้อกลางค้นก็ได�
บรรยากาศสุดพิิเศษเหม้ีอนกนั คราฟต์
เบ้ยรท์ำาเองก็ม้ีหลากช้นิดและรสช้าติให�
ได�เล้อกสรร ส่วนอาหารสไตล์
ตะวนัออกกลางข้องท้�น้� ก็ถ้กออกแบบมีา

อยา่งด้ให�ถก้ปากคนทั �วไปโดยเช้ฟผู้้�เช้้�ยวช้าญเร้�องเคร้�องเทศ รบัรองวา่ถ�า
ได�กลิ�นจะต�องนำ�าลายสออยา่งอดไมีไ่ด�แน่นอน

ริมีฝั�งแมี่นำ�าฮันโนเป็นส่วนหนึ� งข้อง
แมีน่ำ�าอิรุมีะ เป็นบริเวณนำ�าต้� นท้�คน
ท�อ ง ถิ� น นิ ยมีมีา เ ล่ นนำ�า ห ร้ อ ปิ� ง
บารบ้์คิวกนั ทุกวนัหลงัพิระอาทิตย์
ตกดินจนถึงส้�ทุ่มี โปรเจคเตอรจ์ะ
ฉายภาพิเสริมีบรรยากาศบนสะพิาน
ให�น่าต้�นตาทุกครึ�งช้ั �วโมีง ใครช้อบ
ถ่ายรป้เตร้ยมีตวัมีาให�ด้ อาจจะถ่าย
ร้ปออกมีาเหม้ีอนท้�เห็นในภาพิก็ได�
นะ

การเดินทาง: เดิน 20 นาท้จากสถาน้ Motokaji (รถไฟสาย Ikebukuro)

การเดินทาง: เดิน 12 นาท้จากสถาน้ Hannō (รถไฟสาย Ikebukuro) 
ทางออก North Exit

การเดินทาง: เดิน 15 นาท้จากสถาน้ Hannō (รถไฟสาย Ikebukuro)

เม่�อพด้ิถ่ง่กัารีเที�ย้วญี่ี�ปุ�น เรีากัม็กััจำะนก่ัถ่ง่กัารีช่�นชมธรีรีมชาติ
แล่ะวฒันธรีรีมขีองแต่ล่ะท้องถ่ิ�น แต่ความจำรีงิแล้่วสถ่านที�ที�เตม็
ไปด้ิวย้กัล่ิ�นอาย้แบบต่างแดินกัมี็เสน่ห์์ที�แตกัต่างออกัไปเห์ม่อน
กันั แถ่มย้งัเพิ�มความต่�นเต้นให้์กับัทรีปิอกีัด้ิวย้ เมอ่งฮันัโนตั�งอย้้่
ในพ่�นที�ที�เตม็ไปด้ิวย้ธรีรีมชาต ิ ห่์างจำากัโตเกัยี้วออกัไปปรีะมาณ์ 
1 ชั�วโมงด้ิวย้รีถ่ไฟ เรีาจำะได้ิเห์น็ววิกัรีะท่อมจำิ�วตั�งเรียี้งรีาย้อย้้ริ่ีม
ทะเล่สาบ บรีรีย้ากัาศเห์มอ่นอย้้ใ่นเทพนยิ้าย้ในเมอ่งแถ่บสแกัน
ดิเินเวยี้ไม่มผีัดิิ รีบัรีองว่าจำะทำาให้์ไม่อย้ากักัล่บับ้านเล่ย้ทีเดิยี้ว

 ©Moomin Characters™
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โทโคโรีะซาวะ
กัับเสน่ห์์ไรี้ขีีดิจำำากััดิ

◆ Tokorozawa Sakura Town

◆ Grand Emio Tokorozawa

◆ Nomen Art Museum ◆ Corot

◆ Uzuraya

ท้�น้� เป็นศน้ยก์ลางแหง่การเผู้ยแพิร่วฒันธรรมีป็อปคลัเจอรข์้องญ้�ปุ่นท้�ใหญ่ท้�สุด เริ�มีจาก
พิิพิิธภณัฑ์ ์Kadokawa Culture Museum ท้�ได�สถาปนิกช้้�อดงัอยา่ง คุมีะ เคนโกะ เป็นผู้้ �ออกแบบ 
เป็นพ้ิ� นท้�ท้�รวบรวมีร�านค�ากบัวฒันธรรมีเข้�าไว �ด�วยกนั ซึื้�งม้ีทั�งม้ีศาลเจ�า โรงแรมี และร�านค�า
มีากมีาย ใน Kadokawa Culture Museum จะม้ีนิทรรศการหลากหลายมีาจดัวนเวย้นกนัไป 
ส่วนท้�ห �ามีพิลาดเลยก็ค้อ “Hondana Gekijou (โรงละครช้ั�นหนังส้อ)” ช้ั�นหนังส้อข้นาดยกัษ์ท้�
สง้ถึง 8 เมีตร และจุหนังส้อได�กวา่ 30,000 เล่มี ตำาแหน่งข้องช้ั�นหนังส้อท้�จดัวางอยา่งอิสระจะ
ปลุกสมีองข้องเราให�ต้�นตวั เป็นบรรยากาศแปลกใหมีท้่�ไมีว่า่ใครก็คงคาดไมีถึ่ง

“ศาลเจ�ามุีซื้าชิ้โนะเรยว์ะ” อนัเป็นท้�ประดิษฐานข้องเทพิเจ�าประจำาศาลเจ�าโตเก้ยวไดจินกุ และ
ยงัเป็นสถานท้�อนัดบั1 ข้องทวัร ์ “ตามีรอยสถานท้�ในอนิเมีะทั �วประเทศ” ด�วย ด้ไซื้น์ท้�ทนัสมียั
ทำาให�เป็นศาลเจ�าท้�ม้ีบรรยากาศแปลกใหมี ่นอกจากน้� ยงัม้ีร �านหนังส้อ “Da Vinci Store” ท้�จะ
เปิดประสบการณแ์ปลกใหมี ่ และโรงแรมีท้�คอลแลปกบัเกมีและอนิเมีะช้้�อดงัต่างๆอยา่ง “EJ 
Anime Hotel” อ้กด�วย หร้อถ�าอยากชิ้มีเมีน้จากวตัถุดิบท้�ผู้ลิตในโทโคโระซื้าวะ ก็ต�องมุีง่หน�าไป
ท้�ร �าน “Canteen KADOKAWA” ซึื้�งเป็นโรงอาหารสำาหรบัพินักงาน และเป็นร�านอาหารท้�คน
ทั �วไปสามีารถเข้�ามีาชิ้มีได�ด�วย เมีน้ข้องท้�น้�จะเปล้�ยนไปทุกสปัดาห ์ ทำาให�ไมีว่า่จะมีาก้�ครั�งก็จะ
ได�ทานอาหารอร่อยในรสช้าติท้�ไมีจ่ำาเจ

“Grand Emio Tokorozawa” เปิดให�
บริการในเด้อนกนัยายน 2020 เป็น
ศน้ยก์ารค�าท้�เช้้�อมีต่อกบัสถาน้ ซึื้�ง
รวบรวมีแฟช้ั �นแบรนดไ์ว �มีากมีาย ร�าน
บางส่วนให�บริการสินค�าแบบปลอด
ภาษ้ และยงัม้ีร�านอาหารหลากช้นิด
ให�เล้อกทาน ท้�น้�ม้ีรถบสัไป-กลบั
ระหวา่งสนามีบินอ้กต่างหาก ทำาให�
เดินทางสะดวกสุดๆ

พิิพิิธภณัฑ์ท้์�เปิดโอกาสให�เราได�ช้มีหน�ากากละครโน
ในระยะประชิ้ด ด�านในจดัแสดงผู้ลงานหน�ากากละคร
โนโดยอาจารย ์ฟุคุยามีะ เกนเซื้ไว �อย้ม่ีากมีาย ในเวลา
เปิดข้องพิิพิิธภณัฑ์ ์ นักท่องเท้�ยวสามีารถเข้�ามีาช้มี
กระบวนการทำาหน�ากากละครโนได�ด�วย ใครท้�สนใจ
เก้�ยวกบัวฒันธรรมีละครโนข้องญ้�ปุ่นต�องห�ามีพิลาด

ท้�น้�ผู้สมีผู้สานระหวา่งบ�านญ้�ปุ่นโบราณกบัฟารม์ีเกษตร
เข้�าไว �ด�วยกนั นอกจากจะได�สมัีผู้สักลิ�นอายแบบบ�าน
ญ้�ปุ่นดั�งเดิมีแล�ว ยงัได�ทดลองเก็บเก้�ยวผู้ลผู้ลิตด�วย ลอง
มีาเท้�ยวญ้�ปุ่นในอ้กสไตลก็์น่าสนุกด้เหม้ีอนกนันะ

ท้�น้� เร้ยกได�วา่เป็นผู้้ �บุกเบิกร�านอาหารท้�เช้้�ยวช้าญเก้�ยวกบัไข้่
นกกระทาโดยเฉพิาะ ทั�งข้ �าวหอ่ไข้ท้่�ใช้ �ไข้น่กกระทาจดัเต็มี
แบบไมีห่วง พุิดดิ� งสต้รพิิเศษ หร้อไข้น่กกระทาดองรสช้าติ
ต่างๆ เป็นร�านท้�เปิดโอกาสให�เราร้ �จกักบัเสน่หข์้องไข้น่ก
กระทาแบบท้�หาไมีไ่ด�ท้�ไหน

การเดินทาง: จากสถาน้ Tokorozawa (รถไฟสาย Shinjuku หร้อ Ikebukuro) ทางออก East 
Exit นั�งรถบสัต่อ หร้อ จากสถาน้ Akitsu (รถไฟสาย Ikebukuro) เปล้�ยนไปขึ้� นสาย JR 
Musashino ลงท้�สถาน้ Higashi-Tokorozawa เดินต่ออ้ก 10 นาท้

การเดินทาง: อย้เ่ช้้�อมีกบัสถาน้ Tokorozawa (รถไฟสาย Shinjuku หร้อ Ikebukuro)

ม้ีคา่เข้ �าช้มี
การเดินทาง: เดิน 15 นาท้จากสถาน้ 
Tokorozawa (รถไฟสาย Shinjuku หร้อ 
Ikebukuro) 

การเดินทาง: เดิน 15 นาท้จากสถาน้ 
Shimoyamaguchi หร้อสถาน้ Seibukyūjō-
mae (รถไฟสาย Sayama)

การเดินทาง: เดิน 5 นาท้จาก
สถาน้ Kōkū-kōen (รถไฟ
สาย Shinjuku)

เม่องโทโคโรีะซาวะตั�งอย้้่ใกัล่้กัับโตเกัีย้ว ที�นี�เต็มไปดิ้วย้ธรีรีมชาติอุดิม
สมบ้รีณ์์กัับวัฒนธรีรีมแล่ะปรีะวัติศาสตรี์อันฝั่่งรีากัล่่กั Tokorozawa 
Sakura Town เป็นศ้นย้์กัล่างแห์่งกัารีเผัย้แพรี่ซับคัล่เจำอรี์ให์ม่ล่่าสุดิใน
ญี่ี�ปุ�นที�เพิ�งเปิดิตัวไปไดิ้ไม่นาน ทำาให์้คนเรีิ�มห์ันมามองห์าเสน่ห์ท์ี�ซ่อนอย้้่ใน
เม่องโทโคโรีะซาวะกัันอีกัครีั�ง เม่�อแล่นดิ์มารี์คให์ม่แห์่งนี�ผัสมผัสานกัับ
ความคล่าสสิคขีองโทโคโรีะซาวะจำะออกัมาเป็นอย้่างไรีต้องรีอติดิตาม

17 22
※สแกน QR Code เข้าส่่เว็บไซต์เพิื่อด่ข้อม่ลเพิิ่มเติม
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เตม็ไปด้ิวย้ธีมปาร์ีค 
จำดุิเที�ย้วแนะนำาสำาห์รีบัครีอบครีวั

บนเส้นทางรีถ่ไฟสาย้ SEIBU มแีห์ล่่งท่องเที�ย้วสนุกัๆ
สำาห์รีับครีอบครีัวห์รี่อกัลุ่่มเพ่�อนมากัมาย้เต็มไปห์มดิ 
ตั�งแต่กัารีไปเชีย้ร์ีนกัักัฬีาเบสบอล่ทมี Saitama Seibu 
Lions ในสนามกัฬีากั่�งกัล่างแจ้ำง ห์รีอ่จำะใช้เวล่าสนุกัสนาน
กับัล่ก้ัๆ ในสวนสนุกักัย็้งัได้ิ แน่นอนว่าไปแช่ออนเซน็ให้์
ผ่ัอนคล่าย้สไตล์่ผ้้ัให์ญ่ี่กัท็ำาได้ิเช่นกันั

◆ Lions TEAM STORE FLAGS

มิาสคอตที่มิ Saitama Seibu Lions 
กำำาลังรอคุณอย่่

ไลออนส์ยากำิสุดพิเศษที่�หาทีาน
ได้แค่ที่�น่�เที่านั�น

ชิิมิแซ้นด์วิชิหมิ่ทีอดพลางชิมิ
กำารแข่งขัน

◆ สวนสนุกั Seibuen Yuenchi   

สวนสนุกท้�ม้ีอายุมีายาวนานกวา่ 70 ป้อยา่ง Seibuen Yuenchi ท้�ไมีไ่ด�ม้ีเพ้ิยงแต่
เคร้�องเล่นท้�มีากมีายเท่านั�น เพิราะท้�น้�ยงัม้ี Fujimi Tenboto และชิ้งช้�าสวรรคท้์�
สามีารถมีองเห็นววิทิวทศัน์บริเวณโดยรอบข้องสวนสนุกได�จากด�านบนยอด ซึื้�ง
ไมี่ว่าจะเป็นเด็กหร้อผู้้ �ใหญ่ก็สามีารถเพิลิดเพิลินไปกบัสวนสนุกแห่งน้� ได�อย่าง
เต็มีท้� และในเด้อนพิฤษภาคมี 2022 ท้�ผู่้านมีา ม้ีการปรบัปรุงภายใหมีภ่ายใน
สวน ซึื้�งจะพิาทุกคนย�อนกลบัไปในป้ 1960 ข้องญ้�ปุ่น ผู้้ �เข้ �าช้มีสามีารถเร้ยนร้ �
ประวติัศาสตร์ไปพิร�อมีกบัสัมีผู้ัสกบับรรยากาศและวฒันธรรมีท้�ช้วนให�นึกถึง
อด้ตได�

ม้ีคา่เข้ �าช้มี
การเดินทาง: สถาน้ Seibuen-yūenchi (รถไฟสาย Yamaguchi)

※สแกน QR Code เข้าส่่เว็บไซต์เพิื่อด่ข้อม่ลเพิิม่เติม

ร�านข้ายสินค�าข้องท้�ระลึกข้องท้มี Lions ท้�ม้ีความีกว�างกวา่ 600 ตารางเมีตร ตั�งอย้ติ่ดกบั 
BELLUNA DOME เลย ใครท้�ม้ีแผู้นจะไปสมัีผู้สับรรยากาศเบสบอลญ้�ปุ่นข้นานแท�ท้�สนามีก้ฬา 
ลองมีาแวะซ้ื้� อข้องท้�ระลึกไปพิร�อมีเช้้ยรใ์นสนามี รบัรองวา่จะอินกบับรรยากาศยิ�งกวา่เดิมี

การเดินทาง: เดิน 4 นาท้จากสถาน้ Seibukyūjō-mae (รถไฟสาย Sayama หร้อ Yamaguchi)

41 03
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◆ BELLUNA DOME    
ท้�น้� เราจะได�ลองชิ้มีข้�าวกล่องท้�ออกแบบโดยนักก้ฬาเบสบอลท้มี Saitama 
Seibu Lions และห�ามีพิลาดชิ้มีข้นมียอดฮิตอยา่งไลออนสย์ากิด�วย หลงัจากนั�น
ก็มีาเช้้ยรเ์หล่านักก้ฬากนั!

©SEIBU Lions /
TEZUKA PRODUCTIONS
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หากอยากใช้�เวลาพิกัผู่้อนอยา่งเง้ยบสงบ ลองมีาแช้อ่อนเซ็ื้นกลางแจ�งท้� Niwa no Yu พิลางช้มี
ทิวทศัน์สวนญ้�ปุ่นก็เป็นไอเด้ยท้�ด้ไมีน่�อยเลย แถมียงัม้ีสระนำ�า Bade Pool และซื้าวน่าให�ได�ผู่้อน
คลายยิ�งขึ้� นด�วย

ม้ีคา่เข้ �าช้มี
การเดินทาง: เดิน 1 นาท้จากสถาน้ Toshimaen (รถไฟสาย Toshima)

◆ Komatsuzawa Leisure Farm

ฟารม์ีแหง่น้� อุดมีสมีบร้ณไ์ปด�วยธรรมีช้าติแหง่ชิ้ชิ้บุ นอกจากจะเปิดให�เราลองเก็บเก้�ยวผู้ลไมี�
ญ้�ปุ่นตามีฤดก้าลแล�ว ยงัม้ีกิจกรรมีสนุกๆ อยา่งการทำาเส�นอุด�งและโซื้บะ อบพิิซื้ซ่ื้า หร้อปิ� ง
บารบ้์คิวด�วย เหมีาะท้�สุดสำาหรบัครอบครวัท้�อยากมีาใช้�เวลาพิกัผู่้อนร่วมีกนั

ราคาแต่ละกิจกรรมีจะแตกต่างกนั สามีารถอ่านรายละเอ้ยดได�ในเว็บไซื้ต์
การเดินทาง: สามีารถติดต่อทางฟารม์ีล่วงหน�าให�นำารถช้ตัเติลบสัมีารบัได�ท้�หน�าสถาน้ Yokoze 
(รถไฟสาย Seibu Chichibu)

จากกลางเม้ีองโตเก้ยวมีาถึงเอาทเ์ลตใช้�เวลาประมีาณ 1 ช้ั �วโมีง ระยะหา่งไมีไ่กลจากชิ้ชิ้บุและ
นากะโทโระ ลองแวะไปช้�อปปิ� งหร้อหาอะไรทานดก็้ได�นะ

การเดินทาง: จากสถาน้ Irumashi (รถไฟสาย Ikebukuro) ไปท้�ท่ารถหมีายเลข้ 2 ขึ้� นรถบสั
ปลายทาง Mitsui Outlet Park ลงท้�ป� ายสุดท�าย

◆ MITSUI OUTLET PARK IRUMA

◆ Musashinosabo สาขีา Edo-Tokyo Open     
        Air Architectural Museum
ร�าน Musashinosabo สาข้า Edo-Tokyo Open Air 
Architectural Museum ตั�งอย้ใ่นบ�านข้อง Georg de Lalande 
ท้�ม้ีสถาปัตยกรรมีด�านนอกเป็นแบบตะวนัตก ส่วนด�านในก็
ตกแต่งอยา่งหรห้รา เม้ี�อเข้ �ามีานั�งจะได�ชิ้มีอาหารตะวนัตก
สไตลญ้์�ปุ่นในบรรยากาศย�อนยุค

◆ Niwa no Yu

2335
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◆ Tokorozawa Aviation Museum & Saishoutei
พิิพิิธภัณฑ์แ์ห่งน้� ถ้กสร�างขึ้� นในโทโค

โระซื้าวะซึื้�งเป็นท้�แรกท้�ม้ีสนามีบินใน

ญ้�ปุ่น ท้�น้�จดัแสดงเคร้�องบินและ

เคร้�องยนตน์านาช้นิด ผู้้ �มีาเย้�ยมีช้มี

สามีารถทดลองเป็นนักบินได�ด�วย

เคร้�องบินจำาลอง ในข้ณะเด้ยวกนัก็

มีาช้มีสวนญ้�ปุ่นท้� Saishoutei ห�องช้า

ท้�ตั�งอย้ใ่นสวน Tokorozawa Aviation 

Memorial Park แหง่น้�  พิลางชิ้มีข้นมี

ญ้�ปุ่นและจิบช้าเข้้ยวอยา่งผู่้อนคลาย

ม้ีคา่เข้ �าช้มี
การเดินทาง: หน�าสถาน้ Kōkū-kōen (รถไฟสาย 
Shinjuku)

◆ Edo-Tokyo Open Air Architectural Museum
พิิพิิธภณัฑ์แ์หง่น้� เปิดให�ได�ช้มีอาคารต่างๆ กวา่ 30 อาคาร ซึื้�งล�วนถก้เคล้�อนย�ายและบร้ณะมีา
จากสมียัเอโดะจนถึงกลางสมียัโช้วะ เราจะได�เห็นโตเก้ยวในแต่ละยุคสมียัเม้ี�อเดินเล่นภายใน
สวน เหม้ีอนได�เดินทางข้�ามีเวลาไปด�วยเลย

ม้ีคา่เข้ �าช้มีในส่วนข้องพิิพิิธภณัฑ์์
การเดินทาง: จากสถาน้ Hana-Koganei (รถไฟสาย Shinjuku) ขึ้� นรถบสั (ปลายทาง 
Musashi-Koganei) ท้�จุดขึ้� นรถบสั Minami Hana-Koganei ลงท้�ป� าย Koganei Koen Nishi-
guchi เดินต่อ 5 นาท้
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เขี้าส้่โล่กัแห่์งชา ล่ิ�มล่อง “ชาซาย้ามะ” 
ห์น่�งในสามขีองชาช่�อดิัง

◆ Miyano-en 

ถ�าได�ฟังบรรยายเร้�องความีร้ �เก้�ยวกบัช้า 
นอกจากจะได�ร้ �จกัช้าญ้�ปุ่นมีากขึ้� นแล�ว ยงั
ได�เคล็ดลบัในการช้งช้าให�อร่อยด�วยนะ

ในเม้ีองซื้ายามีะ ไร่ช้าส่วนใหญ่มีกัจะ
อย้ใ่นยา่นท้�พิกัอาศยั กลายเป็น

ทิวทศัน์ท้�ม้ีเอกลกัษณไ์มีเ่หม้ีอนใคร

ท้� Miyano-en ม้ีข้นมีหวาน
ทำาจากช้าจำาหน่ายด�วย 
หนึ�งในนั�นซึื้�งเป็นท้�นิยมีค้อ 
“โรลเค�กช้าซื้ายามีะ”

ชาชิซุโอกัะขี่�นช่�อเรี่�องสี ชาอุจำิภาค
ภ้มิใจำในกัล่ิ�น ส่วนรีสชาติต้องชาซา
ย้ามะ “ชาวญี่ี�ปุ�นอธิบาย้สุดิย้อดิชา
สามปรีะเภทไว้เช่นนั�น วิธีกัารีที�เรีีย้กัว่า 
ซาย้ามะฮัิอิเรีะ (คั�วใบชาที�อุณ์ห์ภ้มิ
ส้ง)” ซ่�งเป็นขีั�นตอนปิดิท้าย้ใน
กัรีะบวนกัารีคั�วใบชาส่งผัล่ให์้ใบชาซา
ย้ามะมีรีสชาติล่่กัล่ำ�าย้ิ�งขี่�น ใครีช่�นชอบ
ชา ไม่ล่องแวะไปซาย้ามะเพ่�อล่ิ�มล่อง
ชาซาย้ามะดิ้ห์น่อย้ล่่ะ?

◆ Tea Café - Musashi Rikyu

อยู่ากัร่เ้ร่�องชาซายู่ามีะมีากักัว่�านี่่�มีั�ยู่?
มีาที่่�นี่่�เพื่่�อเร่ยู่นี่ร่เ้กั่�ยู่ว่กัับชา หร่อมีาลองเก็ับใบชากัันี่!

Miyano-en ม้ีประวติัศาสตรย์าวนานกวา่ 100 
ป้ เริ�มีให�นักท่องเท้�ยวมีาเปิดประสบการณเ์ก็บ
ใบช้าได�ตั�งแต่เด้อนพิฤษภาคมี – พิฤศจกิายน
ข้องทุกป้ และยงัม้ีเวริค์ช็้อปนวดใบช้าด�วยม้ีอ 
ให�เราได�สมัีผู้สัช้าญ้�ปุ่นแบบข้นานแท�

การเดินทาง: เดิน 12 นาท้จากสถาน้ 
Sayamashi (รถไฟสาย Shinjuku) 
※ กิจกรรมีต�องจองกอ่นล่วงหน�า

Tea Café – Musashi Rikyu ตั�งอย้ติ่ดกบั Araien Honten โดย
ช้าซื้ายา-มีะท้�ปล้กในไร่ข้องทางร�านเคยได�รับรางวัลถ�วย
จกัรพิรรดิมีาแล�ว คาเฟ่แหง่น้� จำาหน่ายอาหารและข้นมีหวาน
หลากหลายช้นิดท้�ทำาจากช้า จึงดึงดด้ลก้ค�าผู้้ �ช้้�นช้อบช้าจาก
หลายพ้ิ� นท้�ทั �วโลก

การเดินทาง: สถาน้ Kotesashi (รถไฟสาย Ikebukuro) 
ทางออก North Exit ตั�งอย้ใ่นร�าน Araien Honten

ช้ว่งท้�กำาลงักอ่สร�างวดัแหง่น้�  พิระจิกากุ ไดชิ้ ผู้้ �เป็นนักบวช้ 
นิกายเทนไดได�นำาใบช้าจากเก้ยวโตมีาปล้กเพ้ิ�อใช้�เป็นยา
รกัษาโรค จนส่งผู้ลถึงบริเวณคาวาโกเอะกบัซื้ายามีะ วา่กนั
ว่าเป็นจุดเริ�มีต�นให�พ้ิ� นท้�เหล่าน้� กลายเป็นแหล่งปล้กใบช้า 
และกลายเป็นข้องขึ้� นช้้�อข้องท้�น้�ในท้�สุด ภายในวดัจึงวาง
แผู่้นหินท้�สลกัวา่“แหล่งกำาเนิดช้าซื้ายามีะ” ไว �อย้ด่ �วย 
ปัจจุบนัห�องช้า “Fusentei” ก็ยงัจดัพิิธ้ช้งช้าอย้เ่ป็นประจำา 
ในฤดใ้บไมี�ผู้ลิข้องทุกป้แนะนำาให�แวะมีาท้� “SakuraCafe” 
เพิราะจะได�ช้มีดอกซื้ากุระพิลางชิ้มีข้นมีญ้�ปุ่นและช้าอนัขึ้� น
ช้้�อ

การเดินทาง: เดิน 12 นาท้จากสถาน้ Hon-Kawagoe 
(รถไฟสาย Shinjuku)

◆ วัดิพุทธนิกัาย้เทนไดิ  
         นากัะอิน

※สแกน QR Code เข้าส่่เว็บไซต์เพิื่อด่ข้อม่ลเพิิ่มเติม
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หากได�ไปนั�งในคาเฟ่ช้าซึื้�งม้ีการตกแต่งภายใน
สไตลญ้์�ปุ่น พิร�อมีลิ� มีรสอาหารและข้นมีหวานทำา
จากช้า ก็น่าจะได�สมัีผู้สับรรยากาศอนัเง้ยบสงบ
แบบญ้�ปุ่นอยา่งแท�จริง

Musashi-Rikyu 
parfait

Okoi-matcha affogato
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ที�นี�จำำาห์น่าย้ขีองฝั่ากัซ่�งห์าซ่�อที�อ่�นไม่ไดิ้นอกัจำากัจำังห์วัดิ
ไซตะมะห์รี่อเม่องไซตะมะ ซ่�อชารีสห์วานห์รีอ่ผัลิ่ตภัณ์ฑ์์
เกัี�ย้วกัับชากัล่ับไปเป็นขีองที�รีะล่่กักั็น่าจำะดิีเห์ม่อนกััน

คุุกก้�รสชา Sayama Langue de chat
/ Morita-en

เจุลาโต้มิัทีฉะ /
Seifu-en

ชิ็อคโกำแล็ตรสชิาเซ้็นฉะซ้ายามิะ 
/ หาซ้้�อได้ร้านค้าและไร่ชิาบุาง
แห่งในจุังหวัดไซ้ตามิะ

โคล่ารสชิา Sayama
/ Masudaen Honten

Matcha Mint Tablet
/ Araien Honten

◆ Iruma City Museum ALIT 

ม้ีการจัดแสดงงานออกแบบห�องช้งช้าเซ็ื้นฉะและอุปกรณ์
สำาหรบัช้งช้าเซ็ื้นฉะ บ่งบอกให�ร้ �วา่พิิธ้ช้งช้าเข้้ยวเซ็ื้นฉะนั�นม้ี
ววิฒันาการมีาอยา่งไรจนถึงปัจจุบนั

ท้�พิิพิิธภัณฑ์์ม้ีผู้ลิตภัณฑ์์เก้�ยวกับช้าวางจำาหน่ายหลากหลาย
ช้นิด ผู้้ �ท้�ช้้�นช้อบช้าควรมีาช้มีให�ได�

◆ Ochakko Salon Issen 

นำ�ามีนัช้าซึื้�งได�จากผู้ลช้านั�นนำามีาใช้�บำารุงผิู้วพิรรณได�

ร �านอาหารในพิิพิิธภณัฑ์ช์้าให�บริการอาหาร “Ocha-
kaiseki” (อาหารญ้�ปุ่นแบบหรห้รา) ใช้�ช้า Sayama และผู้กั
สดใหมีท้่�เพิิ�งเก็บจากสวนเป็นวตัถุดิบ นอกจากช้าญ้�ปุ่น
นานาประเภทแล�ว ยงัม้ีสินค�าอ้�นๆ ช้ว่ยให�สำาราญใจได�ทั�ง
ช้าจ้น ช้าดำา และช้าอ้กหลายช้นิดจากทั �วโลก ถ้อเป็นแหล่ง
ท่องเท้�ยวท้�ม้ีเอกลกัษณเ์ฉพิาะตวั

ม้ีข้ �อมีล้แนะนำาเก้�ยวกบัห�องทำาพิิธ้ช้งช้าโดยละเอ้ยดบนแผู้นท้� 
ทุกสิ�งล�วนม้ีความีเก้�ยวข้�องกบัวฒันธรรมีช้า

เม้ีองอิรุมีะเป็นแหล่งผู้ลิตช้า Sayama แหง่หลกั โดยใน
พิิพิิธภณัฑ์ม้์ีการจดัแสดงและแนะนำาเก้�ยวกบัช้า ทั�งยงัม้ี
การสร�างห�องช้งช้าขึ้� นใหมีด่�วย เม้ี�อมีาถึงท้�น้�จะได�เร้ยนร้ �
วฒันธรรมีเก้�ยวกบัช้าในหลายภมิ้ีภาคทั �วโลก

ม้ีคา่เข้ �าช้มี
การเดินทาง: จากสถาน้ Irumashi (รถไฟสาย Ikebukuro) 
นั�งรถบสัไป Irumashi-hakubutsukan ท้�ป� ายหมีายเลข้ 2 
ลงท้�ป� ายสุดท�าย

◆ Tea Café - Musashi Rikyu

23 23

ของฝากัเก่ั�ยู่ว่กัับ "ชาซายู่ามีะ" 
มี่ให้เล่อกัซ่�อมีากัมีายู่
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จำุดิถ่่าย้รี้ปย้อดินิย้ม 
สามารีถ่ชมวิวได้ิตล่อดิสี�ฤดิ้

เม่�อเรีานั�งรีถ่ไฟ SEIBU จำากัตัวเม่องออกัไปแถ่บชานเมอ่ง 
ทัศนีย้ภาพที�เห็์นจำากัต่กัส้งที�ตั�งเรีีย้งรีาย้กัันเป็นแถ่วจำะค่อย้ๆ
กัล่าย้เป็นวิวธรีรีมชาติที�มีภ้เขีาเป็นฉากัห์ล่ัง ทั�งดิอกัซากัุรีะสีชมพ้
บานสะพรีั�ง ต้นไม้ที�แผั่กัิ�งกั้านเขียี้วขีจำี ใบไม้ที�เรีิ�มเปล่ี�ย้นสีเม่�อล่ม
แห์่งฤดิ้ใบไม้รี่วงพัดิผั่านมา ห์ิมะแล่ะนำ�าแข็ีงท่ามกัล่างความห์นาว
เห์น็บ ทั�งห์มดิล่้วนเป็นทัศนีย้ภาพที�เรีาจำะไดิ้ชมตล่อดิสี�ฤดิ้กัาล่ จำุดิ
ถ่่าย้รี้ปย้อดินิย้มต่างๆ เห์ล่่านี�กัำาล่ังรีอทุกัคนให์้มาถ่่าย้รีป้สวย้ๆ 
กัันอย้้่นะ

◆ ถ่นน Nakano-dori สถ่านี Araiyakushi-Mae

◆ สวนอาจำิไซ

◆ ซากัุรีะที�แม่นำ�าชินกัาชิ

◆ เทศกัาล่ดิอกัทานตะวันคิโย้เซ

ถ�าอยากได�รป้รถไฟวิ�งผู่้านอุโมีงคต์�นซื้ากุระส้สวยก็ต�องมีาท้�ถนนเส�นน้� เลย จากสถาน้ 
Araiyakushi-mae ออกทางประต ้South Exit จากนั�นก็เดินมีาทางตะวนัตก 5 นาท้ก็จะพิบกบั
สะพิานลอย Arai 5-chome แล�ว จากบนน้� เป็นจุดถ่ายรป้สุดพิิเศษเฉพิาะฤดใ้บไมี�ผู้ลิเท่านั�น ถ�า
โช้คด้อาจจะได�เจอรถไฟส้เหล้องตดักบัดอกซื้ากุระส้ช้มีพิด้�วยนะ

การเดินทาง: สถาน้ Araiyakushi-mae (รถไฟสาย Shinjuku)

สวนอาจิไซื้ตั�งอย้ใ่นเม้ีองโคะไดระ โตเก้ยว เป็นสวนท้�เต็มีไปด�วยธรรมีช้าติเหมีาะกบัการเดิน
เล่นเป็นท้�สุด ภายในสวนปลก้ต�นอาจิไซื้ไว �กวา่ 1,500 ต�น ดอกอาจิไซื้หลากส้สนัจะเริ�มีบาน
ช้ว่งต�นเด้อนมิีถุนายนจนถึงปลายเด้อนข้องทุกป้

การเดินทาง: เดิน 5 นาท้จากสถาน้ Kodaira (รถไฟสาย Shinjuku)

แมีน่ำ�าชิ้นกาชิ้ไหลผู่้านด�านหลงัข้องศาลเจ�าคาวาโกเอะฮิคาวะ ม้ีต�นซื้ากุระพินัธุโ์ซื้เมีโยชิ้โนะกวา่ 
300 ต�นเบ่งบานอย้ต่ลอดสองฝั�งแมีน่ำ�า และจะเริ�มีบานช้ว่งต�นเด้อนเมีษายนข้องทุกป้ เม้ี�อเดิน
ไปตามีทางก็จะได�ช้มีทศัน้ยภาพิข้องดอกซื้ากุระประกอบกบัแมีน่ำ�าจากบนสะพิานด�วย ดอก
ซื้ากุระร่วงโรยปกคลุมีผู้้นนำ�าเป็นบรรยากาศแสนโรแมีนติก

การเดินทาง: เดิน 24 นาท้จากสถาน้ Hon-Kawagoe (รถไฟสาย Shinjuku)

ดอกทานตะวนัเป็นหน้�งในดอกไมี�อนัเป็นสญัลกัษณแ์หง่ฤดร้ �อน และจะเริ�มีบานช้ว่งฤดร้ �อนเป็นช้ว่ง
เวลาเด้ยวกนักบัเทศกาลดอกทานตะวนัคิโยเซื้ ท้�จะถก้จดัขึ้� นโดยสมีาคมีท้�กอ่ตั�งขึ้� นเพ้ิ�อนำาพ้ิ� นท้�ท�อง
ถิ�นมีาใช้�ให�เกิดประโยช้น์สง้สุด ช้ว่งเวลาระหวา่งเทศกาลจะม้ีผู้้ �คนมีากมีายจากทั �วประเทศมีา
เย้�ยมีเยย้นกนัเพ้ิ�อช้มีทุ่งดอกทานตะวนัท้�เบ่งบานกวา่ 100,000 ต�น
※สามีารถอ่านรายละเอ้ยดข้องเทศกาลในแต่ละป้ได�ในเว็บไซื้ต์

คา่เข้ �าช้มีฟร้
การเดินทาง: จากสถาน้ Kiyose (รถไฟสาย 
Ikebukuro) เปล้�ยนไปขึ้� นรถบสั Seibu 
(ปลายทาง Shiki ประต ้ South Exit) ลงท้�
ป� าย Green Town Kiyoto เดินต่ออ้ก 6 นาท้
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※สแกน QR Code เข้าส่่เว็บไซต์เพิื่อด่ข้อม่ลเพิิ่มเติม

11



◆ Showa Kinen Park

◆ สะพานคาเนอิชิซุย้คัง

◆ FUJIMI TERRACE 
        สถ่านี Higashi-Kurume

◆ สวนโรีไบ ภ้เขีาโฮัโดิซัง นากัะโทโรี

◆ ฮัิดิากัะ คินจำาคุดิะ

◆ เสานำ�าแขี็งแห์่งอาชิกัาคุโบะ

ทั�งดอกทิวลิปท้�แต่งแต�มีส้สนัในฤดใ้บไมี�ผู้ลิ ดอกอาจิไซื้และดอก
ทานตะวนัท้�บานเต็มีท้�ในฤดร้ �อน ดอกคอสมีอสและใบแปะกว๊ยส้
ทองในฤดใ้บไมี�ร่วง ทั�งหมีดล�วนหาช้มีได�ในสวนแหง่น้�  แมี�ในฤด้
หนาวหิมีะท้�ปกคลุมีสวนญ้�ปุ่นจนกลายเป็นส้ข้าวโพิลนก็งดงามีเช้น่
กนั เป็นสวนท้�เราสามีารถเพิลิดเพิลินทิวทศัน์ท้�แตกต่างกนัไป
ตลอดส้�ฤด้

ม้ีคา่เข้ �าช้มี
การเดินทาง: จากสถาน้ Musashi-Sunagawa (รถไฟสาย 
Haijima) เดิน 20 นาท้ถึงทางเข้�าฝั�ง Sunagawa, เดิน 25 นาท้ถึง
ทางเข้�าฝั�ง Tamagawa Josui

เม้ี�อเข้ �าส้่ฤดใ้บไมี�ร่วง บรรยากาศรอบๆ นากะโทโรจะเริ�มีถก้ย �อมีเป็นส้แดงเหล้องดอ้บอุ่น ถ�า
อยากช้มีทศัน้ยภาพิแบบ 360 องศาให�ลองมีาท้�สะพิานคาเนอิชิ้ซุื้ยคงัในช้ว่งเด้อนพิฤศจิกายน
เลย จากบนสะพิานจะได�เห็นววิใบไมี�แดงกบัแมีน่ำ�าอาระคาวะประกอบกนัอยา่งงดงามี

การเดินทาง: เดิน 15 นาท้จากสถาน้ Nogami (รถไฟสาย Chichibu)

FUJIMI TERRACE ท้�อย้บ่นช้ั�น 2 ข้องสถาน้ Higashi-
Kurume เป็นจุดช้มีววิท้�สามีารถมีองเห็นภเ้ข้าไฟฟจิ้ได� 
นับเป็น 1 ใน 100 จุดช้มีภเ้ข้าไฟฟจ้ิในแถบคนัโต ความี
พิิเศษค้อภาพิถนนท้�มุีง่หน�าเข้ �าส้่เม้ีองเป็นเส�นตรง กบัพ้ิ� น
หลงัท้�ม้ีภเ้ข้าไฟฟจ้ิตั�งตระหงา่น เป็นววิภเ้ข้าไฟฟจิ้ท้�แปลก
ใหมีอ่ยา่งไมีเ่คยเห็นมีากอ่น ในฤดห้นาวถ�าดวงด้พิอ อาจ
จะได�เห็นไดมีอนดฟ์จิ้※¹ด�วยนะ

การเดินทาง: ทางออก West Exit ช้ั�น 2 ข้องสถาน้ 
Higashi-Kurume (รถไฟสาย Ikebukuro)

※¹ ช้ั �วข้ณะท้�ดวงอาทิตยต์กลงมีาซื้�อนทบักบัยอดภเ้ข้าไฟ
ฟจ้ิ ทำาให�เกิดเป็นประกายแสงเหม้ีอนเพิช้ร

เม้ี�อขึ้� นกระเช้�า Hodosan Ropeway ไปถึงยอดเข้าท้�ความีสง้ 497 เมีตรแล�ว จะได�ช้มีทั�งววิ
หุบเข้าอนัอุดมีสมีบร้ณข์้องชิ้ชิ้บุ และเหล่าดอกไมี�นานาพินัธุท้์�เบ่งบานอย้โ่ดยรอบ บนยอดเข้า
จะม้ีสวนท้�ม้ีดอกโรไบบานสะพิรั �งกวา่ 3,000 ต�นในช้ว่งปลายเด้อนธนัวาคมี – กุมีภาพินัธ ์
บรรยากาศจะฟุ� งไปด�วยกลิ�นหอมีข้องดอกไมี�ให�จิตใจได�ผู่้อนคลาย

การเดินทาง: จากสถาน้ Nagatoro (รถไฟสาย Chichibu) เดินประมีาณ 20 นาท้ไปยงัสถาน้
กระเช้�าท้�ต้นเข้า ขึ้� นกระเช้�าไปยงัยอดเข้า เดินต่ออ้กประมีาณ 5 นาท้

ทศัน้ยภาพิดอกฮิกงับานะกวา่ 5 ล�านดอกท้�บานสะพิรั �งท่ามีกลางป่าไมี�แบบน้� สามีารถดไ้ด�ใน
ฤดใ้บไมี�ร่วงเท่านั�น ต�นไมี�น�อยใหญ่ส้เข้้ยวข้จ้ผู้สมีผู้สานกบัส้แดงสดข้องดอกฮิกงับานะอยา่ง
งดงามี

การเดินทาง: เดินจาก 15 นาท้จากสถาน้ Koma (รถไฟสาย Ikebukuro) หร้อ จากสถาน้ 
Hannō (รถไฟสาย Ikebukuro) เปล้�ยนไปขึ้� นรถบสั (ปลายทางสถาน้ Komagawa / Saitama 
Medical University International Medical Center) ลงท้�ป� าย Kinchakuda เดินต่อ 3 นาท้

ท้�น้�เป็น 1 ใน 3 จุดช้มีเสานำ�าแข็้งแหง่ชิ้ชิ้บุ เสานำ�าแข็้งท้�ม้ีความีกว�าง 200 เมีตร และความีสง้
กวา่ 30 เมีตรจะกอ่ตวัขึ้� นในช้ว่งท้�อากาศหนาวจดัในเด้อนมีกราคมี – กุมีภาพินัธ ์ ตอนกลาง
ค้นช้ว่งสุดสปัดาหจ์ะม้ีการประดบัไฟ ท�องฟ� าฤดห้นาวท้�ดเ้ย็นยะเยอ้กกบัพ้ิ� นท้�ท้�ปกคลุมีด�วย
หิมีะจะกลายเป็นโลกแหง่แฟนตาซ้ื้ในช้ั �วพิริบตา

การเดินทาง: เดิน 10 นาท้จากสถาน้ Ashigakubo (รถไฟสาย Seibu Chichibu)
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◆ ย้่านกัารีค้า 
        Nogata Shotengai

ม้ีร �านอาหาร ร�านข้ายผู้กัผู้ลไมี� และร�านข้ายข้องช้ำาราว 60 แหง่ตลอดยา่นการค�าท้�ม้ีการดแ้ลรกัษาเป็นอยา่งด้ จะเร้ยกวา่ท้�น้�เป็นครวั
ระดบัท�องถิ�นก็ไมีใ่ช้ก่ารกล่าวเกินจริงเลย สามีารถลิ� มีลองรสช้าติแบบญ้�ปุ่นท้�เหม้ีอนรสม้ีอแมีแ่ละเฝ� าดว้ถ้ิช้้วติข้องคนท�องถิ�นทั �วไปได�

การเดินทาง: สถาน้ Nogata (รถไฟสาย Shinjuku)

◆ รี้านอาห์ารี Nogata Shokudou 
        @ ถ่นน Honmachi-Dori

◆ Hinasakudo @ถ่นน Kitahara-Dori

เจ �าข้องร�านม้ีความีช้้�นช้อบกบ จึงพิิมีพิล์ายกบท้�ออกแบบเองบนข้นมี Obanyaki ข้อง
ทางร�าน ด้ไซื้น์น่ารกัจนหลายคนอาจไมีก่ล�ารบัประทาน จดัเป็นอาหารท�องถิ�นท้�ได�รบั
ความีนิยมีมีาก นอกจากน้� ท้�ร �านร่วมีอยา่งร�าน Kanmidokoro ยงัสามีารถลิ� มีรสข้นมี
ญ้�ปุ่นอนัหอมีหวานได�อ้กหลากหลายช้นิด

การเดินทาง: เดิน 2 นาท้จากสถาน้ Nogata (รถไฟสาย Shinjuku) จากทางออก 
North Exit

อาหารแนะนำาค้ออาหารชิุด A (ไก่ำทีอด 2 ชิิ�น 
และหมิ่ผััดขิง) ราคา 960 เยน (รวมิภาษ่)

ขนม Obanaki ไส้คุร้ม 140 เยน 
(รวมภาษี้)

◆ Kintoki Senbei 
        @ ถ่นนห์น้าสถ่านี Nogataekimae-Dori
ร�านเกา่แกท้่�กอ่ตั�งตั�งแต่ป้ค.ศ. 1933 ม้ีทั�งเซื้มีเบ�ยา่งด�วยม้ีอแบบ
ดั�งเดิมี เซื้มีเบ�รป้ภเ้ข้าไฟฟจิ้ยอดนิยมีในหมี้ช่้าวต่างช้าติ หร้อจะเป็น
เซื้มีเบ�รถวาซื้าบิช้้ส ม้ีหลากหลายรสช้าติจนเล้อกไมีถ่ก้

การเดินทาง: เดิน 1 นาท้จากสถาน้ Nogata (รถไฟสาย Shinjuku) 
ทางออก South Exit

Fujisan senbei 80 เยน (ไม่รวมภาษ้ี)

Norikaku senbei 90 เยน 
(ไม่รวมภาษี้)

◆ Misomendokoro Hanamichi 
        @ ถ่นน Kitahara-Dori
เมีน้คลาสสิกข้องท้�น้�ค้อมิีโสะราเมีง ประกอบด�วยซุื้ปเข้�มีข้�นกบัหมีช้้าช้ชิ้้� นหนา 
ตบท�ายด�วยผู้กัแบบพิน้ช้ามี น้�แหละค้อเอกลกัษณข์้องร�านน้�  ในหนึ�งคำาจะได�
ลิ� มีรสหวานหอมีข้องทั�งผู้กัและเน้� อหมี ้ ถ�าใครช้อบรสช้าติแบบเข้�มีข้�นจะใส่
กระเท้ยมีเพิิ�มีลงไปก็ยอ่มีได� ลองมีาชิ้มีเมีน้ท้�ซ่ื้อนอย้ใ่นยา่นการค�าแหง่น้� กนั!

ตล่อดิเส้นทางรีถ่ไฟ SEIBU ที�วิ�งผั่านตั�งแต่ในเมอ่งไปยั้ง
แถ่บชานเม่องไม่ไดิ้มีแค่ทิวทัศน์อันสวย้งามเท่านั�น แต่ย้ัง
เต็มไปดิ้วย้วัฒนธรีรีมอาห์ารีอันเป็นเอกัลั่กัษณ์์ขีองแต่ล่ะ
ท้องถ่ิ�นดิ้วย้ ล่องแวะในเมอ่งห์รี่อขี้างทางดิ ้ จำะได้ิล่องชิม
อาห์ารีท้องถ่ิ�น แล่้วกัล่าย้เป็นนักัชิมตัวย้ง!

ตรีะเวนชิมเมนเ้ด็ิดิ 
ตล่อดิเส้นทางรีถ่ไฟ SEIBU

การเดินทาง: เดิน 3 นาท้จาก
สถาน้ Nogata (รถไฟสาย 
Shinjuku) ทางออก North Exit

ม้ีร �านอาหาร ร�านข้ายผู้กัผู้ลไมี� และร�านข้ายข้องช้ำาราว 
60 แหง่ตลอดยา่นการค�าท้�ม้ีการดแ้ลรกัษาเป็นอยา่งด้ 
จะเร้ยกว่าท้�น้� เป็นครวัระดบัท�องถิ�นก็ไมี่ใช้่การกล่าวเกิน
จริงเลย สามีารถลิ� มีลองรสช้าติแบบญ้�ปุ่นท้�เหม้ีอนรสม้ีอ
แมีแ่ละเฝ� าดว้ถ้ิช้้วติข้องคนท�องถิ�นทั �วไปได�

การเดินทาง: สถาน้ Nogata (รถไฟสาย Shinjuku)
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◆ FUSSA NO BIRUGOYA    
       “Ishikawa Brewery”

◆ L’AUTOMNE สาขีา Akitsu

◆ Alishan Café

ร�านน้� พิร�อมีเสิร์ฟอาหารมีังสวิรัติท้�ทำาจากวัตถุดิบ
ออรแ์กนิค ให�ลก้ค�าได�ชิ้มีรสช้าติแหง่ธรรมีช้าติ 
ท่ามีกลางธรรมีช้าติแบบเต็มีอิ�มี ถ�านั�งท้�โต๊ะด�านนอก
จะได�ยนิเส้ยงแมีน่ำ�าโคมีะ ให�บรรยากาศแบบอิสระ
และผู่้อนคลาย

ร�านข้องหวานร�านโปรดข้องคนท�องถิ�น หน�าตาข้องข้นมีท้�ละเอ้ยด
อ่อนและงดงามีอยา่งกบังานศิลปะจะทำาให�เราต้�นตา ทั�งยงักระตุ�น
ต่อมีรบัรสให�อยากชิ้มีขึ้� นมีาทนัใด เม้ี�อนำาเข้ �าปากแล�วก็รบัร้ �ได�ถึง
รสช้าติอนัละเอ้ยดอ่อนและความีหวานอนัแสนพิอด้ เหม้ีอนกบัวา่
ข้นมีชิ้� นน้� จะเป็นตวัแทนความีทรงจำาแหง่ทริปน้� เลยก็วา่ได�

การเดินทาง: เดิน 5 นาท้จากสถาน้ Akitsu (รถไฟสาย 
Ikebukuro) ทางออก South Exit

ร �านอาหารอิตาเล้ยนโดยโรงสาเกอิชิ้กาวะท้�ม้ีอายุมีา
นานกวา่ 150 ป้ มีาท้�ร �านน้� เราจะได�ชิ้มีทั�งคราฟตเ์บ้ยร์
ท้�บ่มีเองอยา่ง “Tama no Megumi” และ “TOKYO 
BLUES” หร้อเหล�าสาเกช้้�อดงัอยา่ง “Tamajiman” เบ้ยร์
และเหล�าเหล่าน้� นอกจากจะเข้�ากนักบัเมีน้ไส�กรอกท้�ทำา
ในท�องถิ�นแล�ว ก็ยงัเข้ �ากบัเมีน้ตะวนัตกจานอ้�นอ้กเช้น่
กนั ความีอร่อยท้�แผู่้กระจายในปากจะทำาให�จดจำาม้ี� อน้�
ไปอ้กนาน

การเดินทาง: เดิน 20 นาท้จากสถาน้ Haijima (รถไฟ
สาย Haijima)

◆ Asami Reizou 
         สาขีาถ่นน Hodosando

◆ Kokuya

ร�าน Asami Reizou ทำานำ�าแข็้งจากนำ�า
ธรรมีช้าติมีาตั�งแต่ป้ค.ศ. 1890 ฤดห้นาวในชิ้
ชิ้บุอากาศหนาวจดั ทางร�านจึงนำานำ�า
ธรรมีช้าติน้� มีาแช้แ่ข็้งไว � ทำาให�เราม้ีโอกาสได�
ทานนำ�าแข็้งไสจากนำ�าแข็้งธรรมีช้าติตลอดป้ 
ความีพิิเศษค้อรสสมัีผู้สัข้องนำ�าแข็้งอนัละเอ้ยด
อ่อน ประกอบกบัความีหวานข้องไซื้รปัโฮมี
เมีด ความีลงตวัท้�เกิดขึ้� นในปากน้� อร่อยสุดๆ 
เป็นรสช้าติท้�จะไมีม้่ีวนัล้มีเลยท้เด้ยว

การเดินทาง: เดิน 3 นาท้จาก
สถาน้ Nagatoro (รถไฟสาย 
Chichibu)

ร�าน “Kokuya” ตั�งอย้ใ่นซื้อยท้�หา่งจากสถาน้ Hannō ประมีาณ 8 
นาท้ เป็นร�านอุด�งเกา่แกใ่นท�องถิ�นท้�กอ่ตั�งมีาตั�งแต่สมียัเอโดะ เมีน้
ซิื้กเนเจอรข์้องท้�น้� ค้อมุีซื้าชิ้โนะอุด�ง ซึื้�งส้บทอดตามีข้นมีธรรมีเน้ยมี
ดั�งเดิมีมีาอยา่งยาวนาน เป็นอุด�งท้�ทานกบัซุื้ปหมี ้ เห็ดและต�นหอมี
ต�นตำารบั ซุื้ปท้�เค้�ยวมีาอยา่งเข้ �มีข้�น เข้ �ากนักบัเส�นอุด�งหนึบส้ �ฟัน
ท้�ทางร�านทำาเองได�เป็นอยา่งด้ ความีสุข้ในหนึ�งคำาเป็นอยา่งน้� น้�เอง

การเดินทาง: เดิน 8 นาท้จากสถาน้ Hannō (รถไฟสาย Ikebukuro)

การเดินทาง: เดิน 10 นาท้จากสถาน้ Koma (รถไฟ
สาย Seibu Chichibu)
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ข้อมิ่ล ณ วันที่� 30 กำันยายน 2022

WAttention X SEIBU
เว็บไซตั๋์พีิเศษ

※ รายละเอียด้ของสถานที่ี�และอีเวนตั๋์บนห้น๋งสือเล่มีนี� รวมีถึง
เนื�อห้าเก็ี�ยวก็๋บตั๋ลอด้เส้นที่างรถไฟสาย SEIBU สามีารถอ่าน
เพีิ�มีเตั๋ิมีได้้ในเว็บไซตั๋์ห้ล๋งสแก็น QR CODE

※ อาจิมีกี็รณีีที่ี�ว๋นห้รือเวลาที่ำาก็ารของสถานที่ี�และอีเวนตั๋์
จิะเป็ลี�ยนแป็ลง ก็รุณีาตั๋รวจิสอบรายละเอียด้ที่ี�ห้น้าเว็บไซตั๋์
ที่างก็ารก็่อนออก็เด้ินที่าง
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