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จังหวัดไซตามะ ญีป่ นุ
ตอนเหนื
เหนือของโตเกี
โตเกียว
สัมผัสธรรมชาติ, โคะเอโดะ, ชอปปง
และกิจกรรมบันเทิงตางๆ!
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Tourism Division, Department of Industry and Labor, Saitama Prefecture
*โปรดทราบ เนื่องจากผลกระทบจากการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม (COVID-19) สถานอํานวยความสะดวกที่ระบุไวในที่นี้จึงอาจทําการหยุดดําเนินการชั่วคราวหรือ
อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาทําการ นอกจากนี้อาจมีการเลื่อนหรือยกเลิกกิจกรรมและเทศกาลตางๆเชนกัน

สัมผัสประสบการณกับอดีตและปจจุบันของญี่ปุนได

ภาคกลางและภาคตะวันออก

ไปกันเลยที่ “จังหวัดไซตามะ”!

ไมวาจะเปนผลงานศิลปะและแหลงทองเที่ยวที่สัมผัสไดกับวัฒนธรรมของญี่ปุน
นั้นมีกระจายอยูทั่วไป รวมถึง "โอมิยะ" ที่สุดของเมืองสวรรคแหงการชอปปง
ขอเชิญทานมาลองเพลิดเพลินกับการเที่ยวในเมืองใหญแหงนี้ดู!

TOCHIGI

“จิจิบุและภาคเหนือ” ดินแดนที่มากดวยมนตเสนหแหงธรรมชาติอันยิ่งใหญ, “ภาคตะวันตก” รูสึกไดถึงกลิ่นอายของญี่ปุน,
GUMMA
“ภาคกลางและภาคตะวันออก” ซึ่งไดหลอหลอมธรรมชาติกับความเปนเมืองใหญ
เขาไวดวยกัน จังหวัดไซตามะนี้มีจุดที่นา
สนใจอยูมากมาย ขอเชิญทานมาสัมผัสกับประวัติศาสตรและวัฒนธรรมญี่ปุนไดที่นี่!
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Haneda Airport
(Tokyo International
Airport)

ภาคตะวันตกที่สามารถสัมผัสประวัติศาสตรของ
คุระซึคุริ(บานเรือนของเหลาพอคาที่สรางแบบมี
โกดังเก็บของ) มาทองเที่ยวสัมผัสกับสิ่งที่ทําให
หวนรําลึกถึงวันเกาๆ ไมวาจะเปนบานเมืองที่
อบอวลไปดวยกลิ่นอายของยุคเอโดะและความ
รูสึกถึงภาพเงาในอดีตของยุคโชวะกันเถอะ!

KANAGAWA

สถานีโอมิยะ
สนามบินฮาเนดะ

ไปชินจูกุ

เอ็กซเพรสบัส
ประมาณ
1 ชั่วโมง
25 นาที

ถึง "สถานีเซบุจิจิบุ"

ไปภาคตะวันตก

Ikebukuro
Sta.

ถึง "สถานีฮอนคาวะโกเอะ"
Koya JCT

เอ็กซเพรสบัส
ประมาณ
1 ชั่วโมง
30 นาที
เอ็กซเพรสบัส
ประมาณ
35 นาที

เดินทางจากสถานีชินจูกุ
จิจิบุและภาคเหนือ

Misatominami IC

TOKYO

ภาคตะวันตก
Narita
International
Airport

Misato
JCT

Tokyo Sta.

สนามบินฮาเนดะ

สถานีชินจูกุทางออกทิศตะวันตก

Koshigaya Sta.
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ภาคเหนือนี้มีสิ่งตางๆอยูมากมายที่จะสรางความประทับใจไมรูลืม สดชื่นชุมฉํ่าใจกับ
ธรรมชาติอันยิ่งใหญของจิจิบุและนากาโทโระและลิ้มรสชาติความอรอยของอาหารพื้น
บานที่ไดพิถีพิถันปรุงแตงพัฒนาขึ้นมาเปนเอกลักษณของตนเอง
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เดินทางจากสนามบินนาริตะ
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ไปภาคกลางและ
ภาคตะวันออก
ถึง "สถานีโอมิยะ"

สาย JR โชนันชินจูกุไลน จาก "สถานีชินจูกุ" ถึง
"สถานีอิเคะบุคุโระ" ประมาณ 5 นาที เปลี่ยน
รถขึ้นสายเซบุอิเคะบุคุโระ โดยรถไฟดวนพิเศษใช
เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที
Narita
International

สายเซบุชินจูกุ จาก Airport
"สถานีเซบุชินจูกุ" โดยรถ
ดวนพิเศษใชเวลาประมาณ 46 นาที
สาย JR ไซเกียว จาก "สถานีชินจูกุ" โดยรถเร็ว
ใชเวลาประมาณ 32 นาที

CHIBA

เดินทางจากสถานีอิเคะบุคุโระ
คุระซึคุริโนะมาจิ/
คาวาโกเอะ

Haneda Airport
(Tokyo International Airport)

Tokyo Bay

ชิชิบุและภาคเหนือ

สายเซบุอิเคะบุคุโระ จาก "สถานีอิเคะบุคุโระ
" โดยรถไฟดวนพิเศษใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
20 นาที

ถึง "สถานีคาวาโกเอะ"

ภาคตะวันตก

สายโทบุโทโจและสาย JR จาก "สถานีอิเคะบุคุโระ"
โดยรถดวนใชเวลาประมาณ 30 นาที

ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก

สาย JR โชนันชินจูกุไลน จาก "สถานีอิเคะบุคุโระ"
ใชเวลาประมาณ 25 นาที

ถึง "สถานีเซบุจิจิบุ"

ถึง "สถานีโอมิยะ"
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สัมผัสกับธรรมชาติอนั ยิง่ ใหญกนั เถอะ!
บานเมืองที่ยังคงสภาพความเปนมาในอดีตของจิจิบุและนากาโทโระที่ลอมรอบดวย
ปาและสายนํ้าใสสะอาดงดงาม เปนแหลงที่นิยมเพราะสะดวกในการเดินทางมาจาก
ใจกลางเมือง มารับสัมผัสธรรมชาติอันยิ่งใหญนี้ไดดวยตัวของทานเอง!
©U/F・S・A・A,
Saitama Sightseeing
Supporter

วิวยอดเยี่ยมมาก!
ขอนั่งพักสบายๆที่มานั่ง
สักหนอย
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Nagatoro
Chichibu

เพลิดเพลินกับการลองแกง
ตามกระแสนํ้าที่ไหลเชี่ยวกราก♪

จิจบิ แุ ละภาคเหนือ
Chichibu &
North Area
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Omiya

เพลิดเพลินกับทิวทัศน

ลองเรือ
นากาโทโระ
長瀞ライン下り
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เนินชิบะซากุระ
พรมดอกไมที่แผขยายไปทั่วบริเวณ
芝桜の丘

“เนินชิบะซากุระ” ซึ่งอยูในสวนสา
ธารณะฮิซึจิยามะ สามารถชมทัศนียภาพ
ของเมืองจิจิบุโดยทั่วได ชมดอกชิบะ
ซากุระ 9 ชนิดจํานวนกวา 4 แสนดอกที่
บานสะพรั่งอยูในลานอันกวางใหญโดยมี
ภูเขา “บุโคซัง” ซึ่งเปนสัญลักษณของจิจิ
บุนั้นตั้งตระหงานอยูเบื้องหลัง
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* Chichibu *

https://bit.ly/3rcUwD2
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秩父名物・豚味噌丼

ิ
ในบรเิ วณน้ี ทานสามารถลม้ิ ลองรสชาต
ความอรอยของอาหารพืน้ เมือง
บุตะมิโซะดง (ขาวหนาหมูมโิ ซะ)

https://bit.ly/3oAHEoE

หุบเขานากาโทโระเปนแหลงที่มีทัศนียภาพอัน
งดงามเปนที่รูจักกันดีมาตั้งแตสมัยโบราณ
การไดนั่งเรือสไตลญี่ปุนขาลองทามกลาง
ทัศนียภาพอันงดงามที่สรางขึ้นจากธรรมชาติของ
“อิวะดะทะมิ” โขดหินขั้นบันไดและ “จิจิบุเซะคิเฮคิ”
หนาผาสูงชันที่ตั้งสูงตระหงานในฝงตรงขามนั้น
ก็เปนกิจกรรมอันเปนที่นิยมอีกอยางหนึ่ง

* Nagatoro *

https://bit.ly/36D6JJv

View

ÍØµÊ‹ÒËÁÒ¶Ö§¹Ò¡Òâ·âÃÐáÅŒÇ¡çÁÒ¹Ñè§Ã¶
¨Ñ¡ÃäÍ¹íéÒ “SL” ¡Ñ¹à¶ÍÐ!
長瀞の蒸気機関車に乗ろう！

“SL พาเลโอเอ็กซเพรส”
ที่ดําเนินการโดยการรถไฟจิจิบุ
ทัศนียภาพที่มองจากหนาตาง
รถไฟนั้นเปนภาพที่มีคาเหมาะแก
การชมเปนอยางยิ่ง

https://bit.ly/3rfpeeW
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แหลงทองเที่ยวอื่นๆที่สามารถสัมผัสถึงธรรมชาติ
e
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การเก็บเกี่ยวผลสม
ที่มีประวัติอันยาวนานถึง 400 ปอันเปนที่นาภาคภูมิใจ
みかん狩り

เมืองโยริอินั้นเปนหนึ่งในพื้นที่จุดเหนือสุดของแหลงที่ทําการเพาะปลูกสมในประเทศญี่ปุน
ซึ่งมีประวัติศาสตรอันยาวนานกวา 400 ป ในฤดูกาลเก็บเกี่ยวจะมีนักทองเที่ยวเดินปา
จํานวนมากที่มาเยือนสวนสมแหงนี้ เพื่อเพลิดเพลินกับการเก็บเกี่ยวผลสม

* Yorii *
สามารถรับประทานสม
ที่เก็บสดๆจากตน
ไดตรงนั้นเลย!
https://bit.ly/2MiSh2p

อยากไปเที่ยวชวงฤดูหนาว!
จุดไลทอัพนํ้าแข็ง
View
View

ศิลปะแหงนํ้าแข็ง

แทงนํ้าแข็งของ
อาชิงาคุโบะ
あしがくぼの氷柱

แทงนํ้าแข็งที่เกิดขึ้นจากอากาศอันหนาวเย็น
วันสุดสัปดาหในระหวางชวงการเปดใหเขาชมนั้นจะถูก
ไลทอัพทั้งหมด เปดสูโลกแหงความฝนและจินตนาการ
ขอเชิญเพลิดเพลินกับหวงบรรยากาศแหงศิลปะแหง
แสงไฟและนํ้าแข็ง!

* Yokoze *

https://bit.ly/3ap5oqN
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天空を彩るポピー

ทุงจิจิบุโคเกนโบะคุโจซึ่งมี
ความสูงจากระดับนํ้าทะเล
500 เมตรนั้น มีตนชาเลป
อปปที่ออกดอกบานสะพรั่ง
กวา 15 ลานตน ทองทุงอัน
กวางสุดตานั้นถูกยอมไปดวย
สีแดงเขม และทองฟานั้นก็ยิ่ง
เปนสีฟา

View

View

นํา้ ตกมารุกามิ
ไดรบั คัดเลือกใหเปนหนึง่ ในรอยนํา้ ตกมีชอ่ื ของญีป่ นุ
丸神の滝

* Minano *

https://bit.ly/3jfaCcv

นํ้าตกของจิจิบุก็เปนอีก
หนึ่งในสถานที่ทองเที่ยวมีชื่อ
ที่อยากไปชมเปนบุญตาสักครั้ง♪

มีการจัด “เทศกาลปอปป”
ในวันเสาร-อาทิตย
ในชวงที่ดอกไมบานดวย!

นํ้าตกมีชื่อที่ไดรับการคัดเลือกใหเปน
“รอยนํ้าตกของญี่ปุน” นํ้าตกจะแบงออก
เปน 3 ชั้น เนื่องจากนํ้าที่ไหลลงมานั้น
ราวกับลื่นตกลงมา ไมมีแองนํ้าตกซึ่งถือ
เปนลักษณะเดนเฉพาะของนํ้าตกนี้
มีความยาวทั้งสิ้น 76 เมตรงดงาม
ราวกับเสนดายสีขาว

ถูกสะกดดวยความยิ่งใหญของนํ้าตก
ลืมแมกระทั่งเวลาที่ผานไป

หุบเขาโอะโนะอุจิ
ที่เต็มไปดวยไอออนลบ

* Ogano *

https://bit.ly/2MJ08Ge

尾ノ内渓谷

หุบเขาโอะโนะอุจิที่ถือเปนตนกําเนิดของภูเขาเรียวคามิ
ซังนั้น เปนแหลงทองเที่ยวที่สามารถเพลิดเพลินไดกับ
ทัศนียภาพที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปของฤดูกาลทั้งสี่
ไมวาจะเปนสีเขียวของตนไมผลิใบ, ใบไมที่เปลี่ยนสี,
หรือนํ้าแข็งที่จับตัวเปนแทง มีนํ้าตกอยูหลายที่
สามารถคาดหวังผลในประสิทธิภาพของไอออนลบได

* Ogano *

https://bit.ly/3an9jEq

7

ูง
การปนเขาบุโคซังอันยิ่งใหญซึ่งมีความส
จากระดับนํ้าทะเล 1,304 เมตร
เปนที่ภาคภูมิใจนั้นก็เปนที่นิยม!
สามารถชมทะเลหมอกไดดวย

ไฟ
ในฤดรู อ นนัน้ จัดแสดงเทศกาล “กอง
หิง่ หอยเทระซาคะทานาดะ" บรรยากาศ
งดงามราวกับฝนทีม่ ขี น้ึ เพียงคืนเดียว
View

ทุงนาเทระซาคะทานะดะ

寺坂棚田

สุดยอดทัศนียภาพทุงนาแบบญี่ปุนกวางใหญไพศาล
ของไซตามะ

* Yokoze *

มีพื้นที่โดยรวมประมาณ 52,000 ตารางเมตร
ทุงนาแบบขั้นบันไดที่มีขนาดใหญที่สุดในจังหวัดไซตามะ
อันเปนที่ภาคภูมิใจ ไมเพียงแตภาพทิวทัศนอันงดงาม
เทานั้นแตยังพรอมดวยระบบการเก็บกักนํ้าอีกดวย
ในฤดูใบไมรวงดอกฮิกังบานะกวา 1.5 ลานดอกที่ปลูกอยู
ที่ถนนตามคันนานั้นก็จะบานสะพรั่งเปนที่ดึงดูดใจนาชม

© Moomin Characters TM

0

มีไกดอาสาสมัคร
ที่ใหคําแนะนําฟรีดวย

จุดที่จะไดสัมผัสกับประวัติศาสตร!

มีทั้งสวนสาธารณะที่ไดทําการ
ซอมแซมปรับปรุงใหเหมาะสมและ
อาคารประวัติศาสตรดวย

Nagatoro
Chichibu

e

rienc

Expe

เพลิดเพลินผอนคลายไปกับโลกแหงความฝน

มูมินวัลเลยปารค
ムーミンバレーパーク

View

20km

ภาคตะวนั ตก
View

View

ภาคตะวันตก

N

https://bit.ly/36AXlWA

West Area

Kawagoe
Omiya
Hanno
Tokorozawa

สวนสนุกที่ทานสามารถสัมผัสกับเรื่องราวของมูมิน
ซึ่งไดกาวสูตางประเทศที่นอกเหนือไปจากประเทศ
ฟนแลนดอันเปนถิ่นกําเนิดของมูมินนี้เปนครั้งแรก
ชมบานมูมินซึ่งเปนที่อยูอาศัยของครอบครัวมูมินอีกทั้ง
เครื่องเลนตางๆหลากหลาย

* Hanno *

https://bit.ly/3j99Eyq

เมะนูมะโชเทนซังคังกิอินโชเทนโด

ซากปราสาทฮาจิงาตะโจ

ที่ถูกกําหนดใหเปนสมบัติของชาติ

หนึ่งในรองรอยทางประวัติศาสตรของประเทศ

妻沼聖天山歓喜院聖天堂

鉢形城跡

วัดพุทธ(ศาลาหลัก)ของ “เมะนูมะโชเทน
ซังคังกิอิน” ที่แตงแตมสีสันดวยลวดลาย
แกะสลักสีสดใสฉูดฉาด ไดจดทะเบียนเปน
สมบัติของชาติเมื่อเดือนกรกฎาคม 2012
ขอเชิญชมเทคนิคการแกะสลักที่กลาวกันวา
เปนฝมืองานแกะสลักในระดับสุดยอดของ
สถาปตยกรรมการประดับตกแตงของชวง
กลางปศตวรรษที่ 18

“ปราสาทฮาจิงาตะ” รองรอยทาง
ประวัติศาสตรที่อยูในเมืองโยริอิ ภูมิภาคคัน
โตซึ่งเปนแหลงรองรอยทางประวัติศาสตร
ที่ประเทศไดระบุไว ในป 1932 มีขนาดใหญ
ที่โดดเดนโดยเฉพาะเปนที่ภาคภูมิใจ และมี
รองรอยปราสาทโบราณเปนจุดที่นาจับตา
มอง ซึ่งไดถูกกําหนดเปนหนึ่งในปราสาทที่
มีชื่อเสียงรอยปราสาทของญี่ปุนอีกดวย

* Kumagaya *

https://bit.ly/3cyS2L3

View

Expe

โทะโคะโระซาวา ซากุระทาวน
* Yokoze *

https://bit.ly/2YGhoyo

สถานที่แหงวัฒนธรรมยอดนิยมที่ทันสมัยที่สุดของญี่ปุน
ところざわサクラタウン

สถานที่แหงวัฒนธรรมยอดนิยมที่ทันสมัยที่สุดของญี่ปุน
ที่รวมเอาพิพิธภัณฑสถาน, พิพิธภัณฑศิลปะ, หองสมุด
และมิวเซียมอานิเมะมาไวเขาดวยกัน และอยาพลาดชม
"โรงละครแหงชั้นหนังสือ" ซึ่งเปนชั้นหนังสือขนาดใหญ
ในมิวเซียมคาโดะคาวา มุซาชิโนะ!
© Kadokawa Culture Museum
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* Tokorozawa *

https://bit.ly/39HNJeG
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View

ศาลเจาคาวาโกเอะฮิคาวะ
ศาลเจาของเทพเจาแหงเนื้อคู
川越氷川神社

ÁÕ¢¹Á
àÂÍÐáÂÐàÅÂ

ภาคตะวนั ตก

©U/F・S・A・A,
Saitama Sightseeing
Supporter

เดินเที่ยวชมบานเมืองของโคะเอโดะ!
บริเวณพื้นที่คาวาโกเอะที่สามารถสัมผัสบรรยากาศของเมืองรอบ
ปราสาทและบานเรือนของเหลาพอคาที่เรียกวาคุระซึคุริ มาเดินเลน
อยางชาๆเที่ยวชมแหลงทองเที่ยวที่สามารถสัมผัสไดถึงประวัติศาสตร
และวัฒนธรรมที่กระจายอยูทั่วไปในคาวาโกเอะ

0

20km

Nagatoro
Chichibu

View

โทคิโนะคาเนะ

ในปจจุบันก็ยังมีการแจงเวลา
วันละ 4 ครั้ง

สัญลักษณของเมืองโคะเอโดะ
時の鐘

“โทคิโนะคาเนะ” สัญลักษณของคาวาโกเอะ
ตั้งสูงตระหงานอยูทามกลางบานเรือนของ
เหลาพอคาที่สรางแบบมีโกดังเก็บของเปยม
ไปดวยบรรยากาศแหงเอโดะ เปนหอนาฬิกา
ที่ชาวทองถิ่นรูจักคุนเคยเปนอยางดีมาตั้งแต
ตนสมัยเอโดะเพื่อเปนการแจงเวลาของเมือง
รอบปราสาท

น
คะชิยะโยโกะโจนี้มีขนมรับประทานเล
ราคาถูกวางขายอยูมากมาย
เดินไปกินไปก็ได♪

* Kawagoe *

https://bit.ly/3pH3TL3

* Kawagoe *

https://bit.ly/2YBAjuz

View

คิตะอิน
ภาคตะวันตก

N

“เครื่องรางดอกซากุระ”
ซื้อเปนของฝากก็เปนที่ชื่นชอบ

ศาลเจา“คาวาโกเอะฮิคาวะ” นั้นเปนที่
รูจักกันดีในนามของศาลเจาของเทพเจา
แหงเนื้อคู เปนศาลเจาที่มีชื่อเสียงมี
นักทองเที่ยวจํานวนมากมาเยือน เสา
ประตูศาลเจาขนาดใหญสีแดงเขมที่สูง
ตระหงานอยูตรงเสนทางเขาสูศาลเจา
นั้น ในบรรดาเสาประตูที่ทําจากไมแลว
ที่นี่ถือวามีขนาดที่ใหญที่สุดในญี่ปุน

ยังคงหลงเหลือมรดกทางวัฒนธรรม
ที่สําคัญอยูจํานวนมาก
喜多院

West Area

Kawagoe
Omiya
Hanno
Tokorozawa

“คาวาโกเอะไดชิ คิตะอิน” ถูกสรางขึ้น
ในป 830 เปนวัดที่ไดเก็บรักษามรดก
ทางวัฒนธรรมที่สําคัญที่ประเทศกําหนด
และสถาปตยกรรมไวจํานวนมากภายใน
บริเวณวัด อาทิ “หองกําเนิดโชกุน โทคุ
กาวาอิเอะมิซึ” และ “หองแตงตัวของคา
สุกะโนะซึโบะเนะ” เปนตน

หอขอมูลที่บอกเลาถึง
ความตื่นเตนและประทับใจของ
เทศกาลคาวาโกเอะมัตสึริ

* Kawagoe *

สีหนาอิริยาบทตางๆของ
รูปปน 500 อรหันต
ก็เปนอีกอยางหนึ่งที่นาชม!

https://bit.ly/2O148CH

View

สัมผัสกับประวัติศาสตรไดที่

คาวาโกเอะมัตสึริไคคัง
川越まつり会館

เทศกาล “คาวาโกเอะมัตสึริ”
ถือเปนมรดกทางวัฒนธรรมพื้นบานที่จับ
ตองไมไดที่สําคัญของประเทศ โดยมี
“คาวาโกเอะมัตสึริไคคัง” สถานที่ซึ่ง
สามารถชมวัฒนธรรมที่เจริญรุงเรือง
โดยมีประวัติศาสตรมากวา 360 ปบวก
เขากับความโดดเดนเปนเอกลักษณของ
คาวาโกเอะ มีคุณคาควรแกการเขาชม

* Kawagoe *

https://bit.ly/39GGO5B
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ภาคตะวนั ตก

นอกจากนีย้ งั มีจดุ ทีน่ า ชมอีกมากมาย!
View

เปนที่นิยมกันมาก ทั้งในดานที่เปน
คอรสเดินปาดวยเชนกัน!

ดอกลิลลี่แมงมุมแหง คินจะคุดะ
มีความงดงามเปนที่สุดในญี่ปุน 巾着田

เปนพื้นที่ที่กอเปนรูปรางขึ้นจากทางแมนํ้าที่คดเคี้ยวของแมนํ้าโคมะ
มีดอกไมที่เบงบานงดงามตลอดทั้งสี่ฤดูกาล โดยเฉพาะดอกลิลลี่แมงมุมที่
บานในฤดูใบไมรวงนั้นมีชื่อเสียงเปนที่รูจักกันดี กลุมดอกลิลลี่แมงมุมกวา
5 ลานดอกที่บานสะพรั่งในพื้นที่ประมาณ 5.5 เฮกตารนั้นมีความงดงาม
เปนที่สุดในญี่ปุน

nce
xperie

* Hidaka *

E

E

https://bit.ly/3tjWpjg

met

Gour

สวนสนุกที่สามารถสัมผัสประสบการณการหมักอาหาร

OH!!! ~หมัก, สุขภาพ, มายากลแหง
อาหาร!!!~

* Hanno *

OH!!! 〜発酵、健康、食の魔法 !!!〜

สถานที่ทองเที่ยวแบบคอมเพล็กซที่มีคอนเซ็ปที่วา "สัมผัสการหมักอาหารที่นาประหลาด
ใจและเพลิดเพลินกับมายากลแหงอาหาร!" ลองรสชาติความอรอยแหงพลังของอาหาร
หมักและสามารถลองสัมผัสประสบการณจากวิธีการที่เรียนรูมาไดดวย

สถานอํานวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยน
ประสบการณหมูบานการเกษตรบนภูเขา

อาคารศิลปะเชิงอุตสาหกรรมดั้งเดิม
ของไซตามะ 埼玉伝統工芸会館

e

ชมการสาธิตการทํากระดาษสไตลญป่ี นุ หรือจะ
เปนการสัมผัสประสบการณทาํ กระดาษสไตล
ญีป่ นุ ดวยตนเองนัน้ เปนกิจกรรมทีเ่ ปนทีน่ ยิ ม
อยูต ดิ กับ "มิจโิ นะเอคิ โอกาวามาจิ" เพลิดเพลิน
กับการจับจายซือ้ ของ อาทิ ผักของทองถิน่ ,
ขนม, ผลิตภัณฑงานศิลปะเชิงอุตสาหกรรมและ
อืน่ ๆไดทอ่ี าคารจําหนายผลิตภัณฑ

met

Gour

ยาสุระงิโนะอิเอะ

สัมผัสประสบการณการทํากระดาษที่

nc
xperie

e
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Expe

ing

p
Shop

やすらぎの家

* Ogawa *

สถานอํานวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยน
ประสบการณหมูบานการเกษตรบนภูเขา ซึ่งไดยาย
บานของชาวทองถิ่นเดิมที่ไดสรางเมื่อ 100 ปกอนมาส
รางขึ้นใหม นอกจากจะสามารถสัมผัสประสบการณ
การทําเสนอุดง(จําเปนตองจอง)แลว จะใชเฉพาะเปน
ที่สําหรับรับประทานอาหารก็ได

https://bit.ly/36SibRJ

View

* Tokigawa *

https://bit.ly/2YCXJQ1

e
rienc

Expe

https://bit.ly/3oGSdq8

วาชิโนะซาโตะ
เพลิดเพลินกับการทํากระดาษและฤดูกาลทั้งสี่

* Sayama *

* Higashi Chichibu *

和紙の里

https://bit.ly/3tjXvLH

View

nce
xperie

E

คลองโนบิโตเมะ
ทานสามารถชมทัศนียภาพที่แตงแตมไปดวย
สีสันอันงดงามของดอกซากุระ
野火止用水

คลองชลประทานที่มีประวัติศาสตรอันยาวนานมากวา 360 ปเปนที่
ภาคภูมิใจ ตามทางเดินริมคลองชลประทานจะมีทางสําหรับเดินเลน
ฤดูใบไมผลินั้นมีโซเมะโยชิโนะซากุระ
และชิดาเระซากุระที่บานสะพรั่ง
* Niiza *
งดงามนาภาคภูมิใจ เปนจุดที่ทาน
สามารถชมทัศนียภาพของความ
สงบรมเย็นแหง "บานเกิด" ได

https://bit.ly/3tjXsiZ
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สามารถชมเทคนิคในการทํากระดาษญีป่ นุ ดวยมือซึง่ เปนประเพณีดง้ั เดิมที่
สืบทอดกันมาประมาณ 1300 ปและยังสามารถสัมผัสประสบการณจริงในการ
ทํากระดาษดวยตนเองไดเชนกัน มาเดินเลนในสวนซึง่ มีบา นทํากระดาษญีป่ นุ ทีม่ งุ
หลังคาดวยตนหญา ดืม่ ดํา่ กับทัศนียภาพของฤดูกาลทัง้ สีท่ ห่ี มุนเวียนเปลีย่ นไป

View

https://bit.ly/3atu9SI

สัมผัสประสบการณการเด็ดใบชา
ของซายามะที่สวนชามิยะโนะเอ็น 宮野園

View

สามารถสัมผัสประสบการณในการฟงบรรยายการเด็ดใบชาไปจนถึงการ
ชงชาเอง

ÃÇÁ·Ñé§Ê¶Ò¹·Õè·ÕèÊÒÁÒÃ¶ÊÑÁ¼ÑÊ»ÃÐÊº¡ÒÃ³·ÕèäÁ‹ä´Œ¾ºº‹ÍÂã¹ªÕÇÔµ»ÃÐ¨íÒÇÑ¹!

ซายามะโคะทะเลสาบอันมีเสนหดึงดูดใจดวย
ทัศนียภาพที่แตกตางกันไปตามแตละฤดูกาล

狭山湖

เพลิดเพลินกับการชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบอันกวางใหญกบั ฤดูกาล
ของดอกซากุระหรือใบไมเปลีย่ นสีซง่ึ สับเปลีย่ นหมุนเวียนกันไปไดตลอดทัง้ ป

* Tokorozawa *

ience

r

Expe

จะลองสรางเรือแคนู
ก็ไดเชนกัน!

เวิรคช็อปเรือแคนู นากุริ
อยูที่ริมทะเลสาบอันเงียบสงบ
名栗のカヌー工房

เพลิดเพลินกับการพายเรือแคนูไมที่ทํา
ขึ้นจากเวิรคช็อปที่อยูริมทะเลสาบนากุริ
ความเงียบสงบริมทะเลสาบนากุริที่ลอม
รอบดวยภูเขาใหญนอยและทองฟาสี
ครามนั้นเปนบรรยากาศที่ทําใหลืมชีวิต
ประจําวันไปเลย

* Hanno *

https://bit.ly/3cFS3ND

https://bit.ly/3rgNjSA
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สามารถลองขับเคลื่อน
รถไฟและ SLได
โดยมีการจําลองสถานการณ!

e

rienc

Expe

สัมผัสประสบการณการลองขับรถไฟที่

พิพิธภัณฑสถานรถไฟ!
鉄道博物館

สถานที่ที่สามารถเรียนรูโดยการสัมผัส
ประสบการณเกี่ยวกับรถไฟโดยเริ่มตั้งแต
ขอมูลและมรดกทางการรถไฟของญี่ปุน,
รถไฟของจริงและวัสดุอุปกรณ, การแสดง
รถไฟจําลอง, ประวัติศาสตรการรถไฟโดย
รวมทั้งหมด ,หลักการและโครงสรางของ
รถไฟและอื่นๆ เปนตน

ÁÕÊÒÇæ·Õáè µ‹§µÑÇ
ÊÇÂæ´Ùà¡Ž ä¡ŽÍÂÙ‹
àÂÍÐàÅÂ¹Ð

ภาคกลางและภาคตะวนั ออก

https://bit.ly/3czkWLl

วิธกี ารทองเทีย่ วเมืองใหญ ไซตามะชิ!
เขตไซตามะชิที่เพียบพรอมไปดวยแหลงชอปปง, ผลงานทางศิลปะ,
รวมถึงแหลงที่สามารถสัมผัสกับวัฒนธรรมของญี่ปุนไดอีกดวย
มาเพลิดเพลินกับการทองเที่ยวที่ไดทําการรองรับขัดเกลามาเปน
อยางดีสมกับเปนสไตลเมืองศูนยกลาง!
ping

©U/F・S・A・A,
Saitama Sightseeing
Supporter

ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก

N
0

20km

Nagatoro
Chichibu

Shop

Central &
East Area

met

大宮

"โอมิยะ" ที่ไดรับสมญานามวาเปนสวรรคของการชอปปง มีทั้ง
"รูมิเนะโอมิยะ" ที่เชื่อมโดยตรงกับสถานีรถไฟและ "โอมิยะราคูน"
อาคารเชิงพาณิชยและอื่นๆ

ดินแดนแหงบอนไซที่ผูหลงใหล
ในบอนไซจากทั่วทุกมุมโลก
จะเดินทางมาเยือน!

* Saitama *

Omiya

เลือกซื้อสินคาที่ตองการ
และของฝาก!

จัดแสดงงานตางๆที่นาสนใจ
เปนที่ดึงดูดใจมากมายหลากหลาย

photo by iStock

พิพิธภัณฑศิลปะบอนไซโอมิย ไซตามะชิ
อยูติดกับหมูบานบอนไซอันมีชื่อเสียงโดงดัง
さいたま市大宮盆栽美術館

แนะนําขอมูลตางๆโดยมีบอนไซเปนหลัก
เชน ภาชนะที่ใชทําบอนไซ, หินธรรมชาติ,
ขอมูลเกี่ยวกับภาพวาด, และขอมูลทาง
ประวัติศาสตร เปนตน เคยเปนสถานที่จัด
งานยอยของ "งานบอนไซโลกครั้งที่ 8 ใน
ไซตามะ" ในป 2017

* Saitama *

https://bit.ly/3cAohJO
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พิพิธภัณฑที่สํารวจคนหาประวัติศาสตรของ
คนกับตุกตา และสืบสานวัฒนธรรมตุกตาไปสู
อนาคต มุงหวังที่จะเผยแพรวัฒนธรรมตุกตา
ไปสูทั้งในและตางประเทศ ดําเนินโครงการที่
ใหผูคนไดมีความคุนเคยกับตุกตา

* Saitama *

https://bit.ly/36yTMjI

https://bit.ly/3jcOGPu

View

พิพิธภัณฑตุกตาอิวะซึกิ
さいたま市岩槻人形博物館

Kawagoe

เมืองแหงการชอปปงที่ดีที่สุดในจังหวัด

e

rienc

Expe

ทีอ่ วิ ะซึกิ เมืองแหงตุก ตาญีป่ นุ

Gour

โอมิยะ

* Saitama *

View

e

rienc

Expe

สวนสาธารณะอิวะซึกิโจชิ
ทีไ่ ดบาํ รุงรักษารองรอยทาง
ประวัตศิ าสตรของปราสาท
岩槻城址公園

ในฤดูใบไมผลิดอกซากุระก็จะผลิบาน
เพิ่มสีสันใหแกภายในสวนไปพรอมกันกับสะ
พานยัตสึฮาชิที่ทาดวยสีแดงทอดขามสระนํ้า
โชบุภายในสวน มีการจัดงานเทศกาลตางๆ
ตลอดทั้งสี่ฤดูกาล อาทิ ซากุระมัตสึริ,
นางาชิบินะ, นิงเงียวคุโยไซ เปนตน

* Saitama *

https://bit.ly/2YA2fPr
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ภาคกลางและภาคตะวนั ออก

View
มีชื่อเสียงในดานที่เปนเวที
แหงการตูนอนิเมะ
"ลักกี้สตาร" เชนกัน!

แหลงทองเที่ยวอื่นที่อยู
ใกลๆอยากแวะไปเที่ยว!

ทองเที่ยวตามแหลง
ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง

* Kasukabe *

View

ดอกฟูจิที่อุชิจิมะ

ศาลเจาวาชิโนะมิยะ

เปนพืชที่ถูกกําหนดใหเปนสมบัติของประเทศ

ศาลเจาใหญที่เกาแกที่สุดในเขตคันโต
鷲宮神社

ซากปราสาทโอชิ ในอดีตกลาวกันวาเปนหนึ่งใน
ปราสาทที่มีชื่อเสียงทั้ง 7 ของเขตคันโต
เปนปราสาทที่ถูกสรางขึ้นในชวงปอารยธรรมสมัยมุโร
มาจิ เมื่อเสร็จสิ้นยุคเซ็นโคคุ เรื่องเลาตอกันมาวาเมื่อ
ครั้งที่มีการโจมตีภูมิภาคคันโตของโทโยโทมิ ฮิเดะโยชิ
ฝายถูกโจมตีก็ไดอดทนตอสูกับยุทธศาสตรการตัดสะ
เบียงและนํ้าจนรอดพนมาได ทําใหไดมาซึ่งสมญานาม
ใหมคือ "อุคิชิโระ"

กิจกรรม

เปนตนไมแหลงกําเนิดของ
"คิวชาคุฟุจิ" (ฟูจิเกาฟุต)
ของแตละพื้นที่ในญี่ปุน

อยาพลาดชม
"การตอนรับจาก
เหลานักรบที่โอชิโจ"!

View

忍城址

เดนิ เลน ในสวนสาธารณะ

* Gyoda *

https://bit.ly/39Gr6Y3

牛島の藤

เปนตนไมที่ไดรับการยอมรับวาเปนที่1ในโลก ซึ่งมีวงปกวา 1,200 ป มีชื่อเสียงขจรไกล ชวงดอกไมบานที่
นาชมนั้นชอดอกไมจะมีความยาวที่สุดถึง 2 เมตร อีกทั้งความงดงามของสีมวงออนของดอกไมนั้นเปน
สเนหดึงดูดใจเปนอยางมาก

สวนดอกกุหลาบ

https://bit.ly/2YGhRAE

* Ina *

ออกดอกบานสะพรั่งถึง
4,800 ชอ 300 พันธุ

สามารถรองรับจํานวน
ผูเขาชมได 44,000 คน!

https://bit.ly/2NQQbaa

バラ園

ฟลาวเวอรปารค

https://bit.ly/3jfbP3x

フラワーパーク

e

グリコピア・イースト

สนามแขงขันรถขนาดใหญที่สุด
* Kawaguchi *

สามารถทัศนศึกษาขั้นตอนการผลิต
ขนมปอกกี้และเพรทซอันมีชื่อเสียง
ของกูลิโกะตั้งแตการผสมวัตถุดิบที่
เปนสวนประกอบไปจนถึงการบรรจุลง
กลองอยางครบวงจร เนื่องจากเปน
ระบบการจองดังนั้นมาจองลวงหนา
กอนไปทัศนศึกษากันเถอะ!

* Kitamoto *

นากาเซนโดชุคุบะมาจิ
ที่ใหความรูสึกถึงบรรยากาศแหงยุคเอโดะ

โซคะมัตสึบาระ

แหลงทัศนียภาพอันงดงามของโอ
คุโนะโฮโซมิจิ
草加松原

* Soka *

ซัตเตะกอนเกนโดซากุระซึซมึ ิ
แหลงทัศนียภาพอันงดงามของ
ซัตเตะ
幸手権現堂桜堤

* Satte *

https://bit.ly/36ydMTO
https://bit.ly/2LdhPNR

https://bit.ly/3pUjQ0c

View

ทําขนมอันเปนที่นิยมในญี่ปุนกัน!

คาวางุจิ ออโตเรซซิ่ง

* Yashio *

มีดอกไมสวยงามเบงบานสะพรั่งไป
ทั่วบริเวณ

ไปทัศนศึกษาโรงงาน

View
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สถานทีส่ ง ขอมูลขาวสารและประชาสัมพันธถงึ ความมี
เสนหข องคาสึคาเบะและสามารถทีจ่ ะรับรูเ กีย่ วกับการ
ทองเทีย่ ว, งานกิจกรรม
* Kasukabe *
ตางๆและขาวสารของ
งานเทศบาล มีมมุ เคร
ยอนชินจังซึง่ ทําหนาที่
เปนผูแ นะนําเมืองให
ดวย เปนสถานทีท่ น่ี า
แวะเขามาชม

https://bit.ly/3oGikO5

rienc

สนามออโตเรซซิ่ง อันภาคภูมิใจซึ่งมีขนาดใหญ
ที่สุดในบรรดาสนามทั้ง 6 แหงทั่วประเทศ รถ
มอเตอรไซคอัตราความเร็วสูงสุด 150กม./ชม.
ในสนามแขงขันที่มีเสียงสนั่นกึกกองจากการเบิ้ล
เครื่องยนตไปพรอมกับแลนฉิวนั้น ใหความตื่นเตน
เราใจสุดยอด!

ฟุรัทโตะคาสึคาเบะ
ぷらっとかすかべ

* Kuki *

รัฐบาลโชกุนในสมัยคามาคุระไดสรางศาล
เจาชินโตขึ้นใหม ในสมัยเอโดะนั้นไดรับ
บริจาคคาพื้นที่ของศาลเจา 400 โคคุ
จากบานโชกุนโทคุกาวา เปนศาลเจาใหญที่
ไดรับการปกปองคุมครองเปนอยางดีจากผู
มีอํานาจในแตละยุคสมัย

Expe

川口オートレース

สถานข้อมูลคาสึคาเบะ

https://bit.ly/2MJ0QmS

https://bit.ly/3pO4bjm

中山道宿場町

โอเคะกาวา ในฐานะที่เปนเมืองที่เปนจุดรวบรวมและ
กระจายผลิตภัณฑทางการ
เกษตรมีผูคนพลุกพลาน
* Okegawa *
เปนที่ครึกครื้น ในปจจุบัน
นี้ที่โอเคะกาวาจุคุเดิมนั้น
ก็ยังคงมีบานพอคาและ
สถานที่พักแรมใหเห็นอยู
มาก ชวนใหรําลึกถึงความ
เจริญรุงเรืองในครั้งที่เปน
https://bit.ly/3cDCzJN
เมืองแหงสถานที่พักแรม
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Local Dishes

อุนะจู(ขาวหนาปลาไหล)
ความอรอยที่เขากันได
เปนอยางดีของรสหวาน
ของนํ้าซอสกับปลาไหล!

ไซตามะที่หลอหลอมธรรมชาติกับความเปนเมืองใหญเขามาไวดวย
กันนี้มีอาหารพื้นบานอรอยๆที่ไดคิดคนพัฒนาขึ้นมาจนบรรลุผล
สําเร็จเปนเอกลักษณของตนเองในแตละพื้นที่อยูมากมาย! ถาจะให
ยกตัวอยางละก็ขอแนะนําอาหารอรอย 6 เมนู!

Hands-on Experience
มีกิจกรรมที่สัมผัสประสบการณไดดวยตนเองอยูมากมาย ทั้งวัฒนธรรมญี่ปุนและ
ธรรมชาติ! เชน ลองสวมชุดกิโมโน, ลองปงขนมเซมเบและอื่นๆ เปนตน ใกลชิดญี่ปุนให
มากขึ้น โดยผานการสัมผัสประสบการณกับวัฒนธรรมอันหลากหลาย

* Ogano *

วาราจิคัทซึ

わらじかつ

อาหารอรอยพื้นบานที่จิจิบุ
ภาคภูมิใจ
ปริมาณที่พอกพูน
เต็มจานนั้นถูกใจ
เปนอยางยิ่ง!

ของมีชื่อที่เปนที่รักใครของชาวทองถิ่น คัทซึดง
ที่มีคัทซึ(หมูชุบแปงขนมปงทอด)ชิ้นใหญๆ 2 ชิ้น
วางบนชามขาว ความเขากันไดเปนอยางดีของ
เนื้อหมูทอดที่กรอบและชุมฉํ่ากับนํ้าซอสสูตรลับ
ดั้งเดิมนั้นเปนเมนูชั้นเลิศ

* Honjo *

ลองสวมดูก็จะตกใจ
ในความหนักของ
เกราะปองกัน
ของนักรบ!

มาสวมชุดกิโมโน
กันทุกคนและถายรูป
เปนที่ระลึกรวมกัน!

* Kawagoe *

เมนูปลาไหล
ของมีชื่อของคาวาโกเอะ
うなぎ料理

"ปลาไหล" เมนูมีชื่อของเมืองคาวาโกเอะที่ลอมรอบดวยแมนํ้า
ไขมันปลาที่พอเหมาะกับความนุมของเนื้อปลานั้นทําใหอยากจะ
ลิ้มลองรสชาติดูสักครั้ง ภายในเมืองคาวาโกเอะนั้นมีรานปลา
ไหลดั้งเดิมที่ดําเนินกิจการมาตั้งแตสมัยเอโดะอยูจํานวนมาก

つみっこ

"ยากิโทริ" ของมีชื่อ
ของฮิกาชิมะซึยามะ
รสชาติเปนที่เลื่องลือ!

ตมกับผักหลากชนิดรสอรอยอุดม
ไปดวยคุณคาทางโภชนาการ

ซึมิคโคะเปนอาหารที่รับประทานกันในชวงระหวาง
การทํางานในสมัยที่บานเมืองมีความเจริญรุงเรืองทาง
ดานการเลี้ยงไหม โดยนําแปงขาวสาลีที่นวดไวมาเด็ด
ออกเปนกอนๆใสลงในหมอไฟแลวตมรวมกับผักหลาก
หลายชนิดซึ่งเปนอาหารมีชื่อของเมืองฮอนโจ

เกราะปองกันของนักรบ

ในเมืองที่เหมาะกับชุดกิโมโน
着付け体験

ซึมิคโคะ(ลูกชิ้นแปงขาวสาลี)

ลองแตงตัวสวม

สัมผัสประสบการณสวมชุดกิโมโน
เขตคาวาโกเอะนั้นมีรานใหเชาชุดกิโมโนอยู
มากมาย แหลงถายรูปที่ระลึกสวยๆ เชน
คุระซึคุริโนะมาจินามิและโทคิโนะคาเนะ
ที่อบอวลไปดวยบรรยากาศแหงความเปน
ญี่ปุน! ขอเชิญมาลองสวมชุดกิโมโนเดินเลน
และเก็บภาพประทับใจเปนที่ระลึกสักภาพ!

จะรูสึกราวกับเปนขุนศึกเลยทีเดียว
* Kawagoe *

* Gyoda *

甲冑体験

ลองสัมผัสประสบการณแตงตัวเปนนักรบที่เขตเกีย
วดะซึ่งเต็มเปยมไปดวยบรรยากาศแหงเซนโคคุ!
มีเสื้อเกราะปองกันทั้งขนาดเด็กและขนาดผูใหญ
อยางละ 1 ชุดที่เตรียมไวใหไดลอง สามารถลอง
สวมใสไดทั้งตัวทานและบุตรของทานไดพรอมกัน

https://bit.ly/2MRrFoM

https://bit.ly/3avBNvR

Other Experiences

* Kazo *
加須うどん

คะโซะอุดงนั้นมีชื่อเสียง
โดดเดนเปนตัวแทนของอุดง
ของไซตามะ
อาหารพื้นบานนี้ไดแพรขยายไปยังเมืองคะ
โซะซึ่งมีความเจริญรุงเรืองทางดานทําการ
เพาะปลูกขาวสาลีและยังคงเปนอาหารพื้น
บานที่เปนที่รักใครของผูคนจนถึงทุกวันนี้ อุ
ดงจานโปรดมีความเหนียวเคี้ยวอรอยกลืน
คลองคอ

* Higashi-matsuyama *

เนื้อสวนหัวหมู

豚のカシラ肉

ที่นํามายางเตาถานไฟออนๆ
"ยากิโทริ(หมู)" ของมีชื่อของฮิกาชิมะซึยามะนั้นมีวิธีการปรุงที่เปนเอกลักษณ
ของตนเองโดยยางเนื้อสวนหัวหมูดวยเตาถานไฟออนๆ ความเขากันไดอยาง
ยอดเยี่ยมของนํ้าซอสเตาเจี้ยวญี่ปุนรสออกเผ็ดกับเนื้อหมูนั้น เปนรสชาติที่
ถาไดลองรับประทานสักครั้งแลวจะติดใจอยากรับประทานซํ้าเลยทีเดียว

* Hidaka *

โคมะนาเบะ

高麗鍋

สัมผัสประสบการณทางสวนเกษตรดวย

ทําจริง สถานที่จริง! ปงขนมเซมเบมีชื่อ

สัมผัสประสบการณชางฝมือทํา

การเก็บผลไม

โซคะเซมเบ

โซบะอุจิ

フルーツ狩り

草加せんべい

そば打ち

* Chichibu & Ogano *

* Soka *

* Ogano *

https://bit.ly/2YCYKYl

https://bit.ly/36DHFSq

https://bit.ly/3jik3bm

ใชผักที่หาไดจากทองถิ่นดีตอสุขภาพ
แตละรานตางก็
คิดคนรสชาติ
อันเปนเอกลักษณ
ของตนเอง!
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อาหารพื้นบานที่คิดคนขึ้นมาเพื่อเปนที่รําลึก 1300 ปของโคมะกุนเคนกุน เงื่อนไข
ที่ขาดไมไดก็คือ "รสกิมจิ", "ใชผักจากฮิดาคะ", "ใชรากโสมเกาหลี"
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ไซตามะอันอุดมสมบูรณไปดวยธรรมชาติ ใหทานได
และดอกไมนานาพันธุท งี่ ดงาม ใหบรรยากาศทีห่ าได
ถูกยอมดวยสีสันตางๆงดงามสดใส ไมวาจะเปนฤดู

CALENDAR
3

4

ชวงเวลาชม: ตนเดือนพ.ค.
กลางเดอื นเม.ย.-

5

6

ดอกโบตัน๋

ดอกไอริสและลาเวนเดอร

(ฮิกาชิมะซึยามะ)

ชวงเวลาชม: น เดือนเม.ย.
ปลายเดอื นมี.ค.-ต

(คุค)ิ

(จิจบิ )ุ

ซากุระ (ชิคิ)

ชวงเวลาชม:
ือน เม.ย.
ปลายเดือน มี.ค. - ปลายเด

ดอกฟูจิ

12

1

2

ดอกซากุระฤดูหนาว
ของสวนสาธารณะโจมิเนะ

(ฮิดาคะ)

ชวงเวลาชม:
เดือนม.ค.-เดือนก.พ.

(คามิคาวะ)

ชวงเวลาชม: -ตนเดือนธ.ค.
ปลายเดือนต.ค.

ดอกโลไบ (นากาโทโระ)
* Ranzan *

ใบไมเปลีย่ นสี หลากสีสนั อันสดใส

รันซังเคโคะคุ

ชวงเวลาชม:
นก.ย.
กลางเดือน-ปลายเดือ

嵐山渓谷

ใบไมเปลีย่ นสี
(รันซัง)

(มินะโนะ)

ชวงเวลาชม: ตนเดือนพ.ค.
ปลายเดอื นเม.ย.-

ชวงเวลาชม: ตนเดือนม.ิ ย.
กลางเดือนพ.ค.-

* Higashi-matsuyama *

ชวงเวลาชม:
ปลายเดือนมี.ค.-ตน เดือนเม.ย.

11

ดอกปอปป

(คาสึคาเบะ)
ชวงเวลาชม: นเดือนเม.ย.
ปลายเดือนมี.ค.-ต

10

ดอกลิลลีแ่ มงมุม

ชวงเวลาชม: ลายเดอื นม.ิ ย
กลางเดือน-ป

ชวงเวลาชม:
อน เม.ย.
ปลายเดอื น มี.ค. - กลางเดื

(อาซะกะ)

9

ดอกเบนิบานะ (โอเคะกาวา)

ซากุระ (โยชิมิ)
ซากุระ

8

ชวงเวลาชม: อนม.ิ ย.
ตนเดือน-ปลายเดื

ชวงเวลาชม: ตนเดือนพ.ค.
กลางเดอื นเม.ย.-

ชิบะซากุระ

ซากุระ (ซัตเตะ)

7

สัมผัสกับฤดูกาลทั้งสี่ ทั้งดอกซากุระ, ดอกบวย, ดอกฟุจิ,
เฉพาะในญี่ปุน อีกทั้งใบไมเปลี่ยนสี ที่ตนไมนานาชนิดจะ
กาลใด ก็สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามเหลานี้ไดทั้งสิ้น!

東松山ぼたん園

สวนดอกโบตั๋น

ชวงเวลาชม: -ตนเดือนธ.ค.
ปลายเดือนพ.ย.

https://bit.ly/3tigiHn

ชวงเวลาชม:
กลางเดือนเม.ย.-ตน เดือนพ.ค.

บลูเฟสติวัลเทศกาล
ดอกไอริสและ
ดอกลาเวนเดอร

ที่ใหญที่สุดในญี่ปุน

ชวงเวลาชม:
ปลายเดือนต.ค.-ตนเดือนธ.ค.

* Kuki *
あやめ・ラベンダーのブルーフェスティバル

ชวงเวลาชม:
ตนเดือน-ปลายเดอื นมิ.ย.

https://bit.ly/3jfd56L
https://bit.ly/3pLDk7e

* Shiki *

いろは親水公園

สวนอิโระฮะชินสุยโคเอ็น

* Kamikawa *

ชวงเวลาชม:
ปลายเดือน มี.ค. - ปลายเดือน เม.ย.

สวนสาธารณะโจมิเนะ

มีดอกซากุระฤดูหนาวสีชมพูออนที่หาดูยาก

เพลิดเพลินกับตนซากุระที่ขึ้นอยู
เปนแนว
* Asaka *

แมนํ้าคุโระเมะที่ไหลผานศูนยกลางใน
เมืองอาซะกะ เสนทางเดินเลนเลียบ
ชายฝงนั้น สามารถเพลิดเพลินกับการ
จอกกิ้งหรือเดินเลนชมบรรยากาศได
และในฤดูใบไมผลิแมนํ้าคุโระเมะที่ถูก
ยอมสีสันดวยดอกซากุระและดอกนาโนะ
ฮานะที่บานสะพรั่งเลียบตามลํานํ้านั้น
ควรคาแกการชมเปนอยางยิ่ง

https://bit.ly/36BN24z

* Yoshimi *

吉見百穴

ชมดอกซากุระที่

โยชิมิเฮียะคุอะนะ

แหลงทองเที่ยวอันมีเสนห

https://bit.ly/2YzIVSe
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นอกจากจะมีดอกไมนานาพันธุที่บานสลับกันไปในแตละ
ฤดูกาลแลว ยังมีสถานที่ตั้งแคมป, รานอาหาร, ราน
จําหนายของที่ระลึก, สถานที่จัดบารบีคิว, ระเบียงชมวิว
และอื่นๆที่ไดจัดเตรียมไวรองรับอยางพรอมสรรพ เปนสวน
สาธารณะที่เพลิดเพลินไดทั้งครอบครัว

黒目川 桜

ตนซากุระที่ขึ้นเรียงรายแตงเติมสีสัน
อันงดงามใหแกแมนํ้าคุโระเมะ

https://bit.ly/2YJxJCt

城峯公園 冬桜

ชวงเวลาชม:
ปลายเดือน มี.ค. - กลางเดือน เม.ย.

* Okegawa *

べに花畑

ชวงเวลาชม:
กลางเดือน-ปลายเดอื นมิ.ย.

สวนดอกเบนิบานะ

長瀞・宝登山ロウバイ園

กลิ่นหอมละไมของ

ดอกโลไบ

ชวงเวลาชม:
เดือนม.ค.-เดือนก.พ.

นั้นอบอวลไปทั่วยอดเขา

ที่ปกคลุมรอบบริเวณดวยสีสม
เมืองโอเคะกาวาที่เจริญรุงเรืองในฐานะที่เปนจุดรวบรวมและ
กระจายสินคาทางการเกษตร, เมืองแหงสถานที่พักแรมรวมถึง
เมืองแหงดอกเบนิบานะในสมัยเอโดะ ปจจุบันไดมีการจัดเทศ
กาลเบนิบานะโดยปรับชวงเวลาจัดงานใหตรงกับชวงดอกเบนิ
บานะบานคือชวงกลางเดือนถึงปลายเดือนมิถุนายน

* Nagatoro *

https://bit.ly/3tkQhY0

https://bit.ly/3pUALjD

https://bit.ly/3aqFFOB
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EVENT

มีกิจกรรมงานเทศกาลที่นาสนใจอยูมากมายรวมถึงงานเทศกาล
คือ "จิจิบุโยมัตสึริ", "คาวาโกเอะมัตสึริ", "คุมะกายะอุจิวะมัตสึริ"
เฉพาะที่นี่เทานั้น!

อันยิ่งใหญทั้ง 3 ซึ่งเปนที่ภาคภูมิใจของจังหวัดไซตามะ
ขอเชิญชวนทานมาเพลิดเพลินกับงานเทศกาลที่มี เพลิดเพลินกับการชม

ทัศนียภาพยาม
อาทิตยอัสดงและแสงไฟ
ที่ลอยตามลํานํ้านั้น
งดงามนาทึ่ง

การรายรําตางๆ
ก็เปนเสนหอีกอยางหนึ่ง!

วันจัดงาน: 2 ธ.ค.,
3 ธ.ค(วนั เทศกาลใหญ)

* Chichibu *

จิจิบุโยมัตสึริ
หนึ่งในเทศกาลฮิคิยามะมัตสึริอันยิ่ง
ใหญทั้งสามในญี่ปุน

ดอกไมไฟดอกใหญที่
พุงทะยานและเบงบาน
บนทองฟายามคํ่าคืน
ในฤดูหนาว

秩父夜祭

เปนงานเทศกาลที่นับอยูในเทศกาลฮิคิยามะมัตสึริอัน
ยิ่งใหญทั้งสามในญี่ปุนเรียงลําดับจากกิองมัตสึริ
ของเกียวโตและทาคายามะมัตสึริของฮิดะ
เปนเทศกาลประจําปอันยิ่งใหญของ "จิจิบุจินจะ"
ซึ่งเปนศูนยรวมศาลเจาใน
ภูมิภาคจิจิบุของจังหวัดไซตา
มะมีประวัติศาสตรมากวา
300 ปเปนที่ภาคภูมิใจ

วันจัดงาน: วันศุกร, วันเสาร,
วันอาทิตยสัปดาหแรกของเดือนส.ค
.

* Asaka *

เทศกาลลอยโคมที่แมนํ้าฟุรุโทะเนะ

เทศกาลไซคะไซ

ทัศนียภาพราวกับความฝนกวางไกลสุดสายตา

เทศกาลของชาวทองถิ่นของอาซะกะที่เต็มเปยมไปดวย
ความรักจากผูคนในทองถิ่น

古利根川流灯まつり

朝霞市民まつり「彩夏祭」

มีสถานทีจ่ ดั งานอยู2 แหงคืออาซะกะและคิตะอาซะกะ
สามารถเพลิดเพลินไดกบั สิง่ ทีส่ รางความประทับใจตางๆ
รวมถึงการรายรําโยสะโคอิ นารุโคะและดอกไมไฟไดทง้ั
สองสถานที่ ชาวทองถิน่ อาซะกะทุกคนก็เขารวมงานดวย

https://bit.ly/36AZ1iQ

วันจัดงาน: วันเสาร-อาทิตย
ตนเดือนส.ค.ของทุกป

* Sugito *

งานเทศกาลที่มีการติดตั้งโคมไฟขนาดใหญที่ทําดวยมือ
250 โคม นํามาติดตั้งใหลอยอยูบนผิวแมนํ้าฟุรุโทะเนะ
แสงไฟของโคมไฟนั้นทอดยาวเปนแนวประมาณ 1
กิโลเมตรปกคลุมทั่วบริเวณผิวนํ้า ทัศนียภาพราวกับความ
ฝนนี้มีความงดงามราวกับทางชางเผือกเลยทีเดียว

https://bit.ly/39E7mEy

วันจัดงาน:
กลางเดือนก.พ. - ตนเดือนมี.ค.

วันจัดงาน: วันที่ 1, 2,

https://bit.ly/3jbCzSr

วันจัดงาน:
วันที่ 3 พฤศจิ
กาย

3 ม.ค.

น

เทศกาลที่ครึกครื้นเราใจ
ตั้งแตกลางวันจนถึง
กลางคืน!
ทีส่ ดุ ของงานพิธที างศาสนา
ในรูปแบบเมืองใหญ
ใหความรูส กึ ถึงบรรยากาศ
ของยุคเอโดะ!

วันจัดงาน: วันเสาร- อาทติ ย
สัปดาหท สี่ ามของเดอื นต.ค.

* Kumagaya *

* Kawagoe *

คาวาโกเอะมัตสึรงิ านเทศกาลของศาลเจาฮิคาวะ
川越まつり
รถลากที่ถูกตกแตงอยางงดงามหรูหรานั้นจะถูกลากวน
รอบเมืองตลอดทั้งวัน การประชันกันของฮายาชิ(การเลน
ดนตรี ตีกลอง เปาขลุย)ที่เรียกกันวา "ฮิคคาวาเซะ" บน
รถลากไดถูกลากสวนกันไปนั้นสรางความตื่นเตนระทึกใจ
อยางยิ่ง ไดรับการจดทะเบียนเปนมรดกทางวัฒนธรรม
พื้นบานที่จับตองไมไดที่สําคัญของประเทศ
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วันจัดงาน: 20-22 ก.ค.

คุมะกายะ อุจิวะมัตสึริ
เทศกาลที่ครึกครื้นตื่นตาตื่นใจ
熊谷うちわ祭
อุจิวะมัตสึริเทศกาลประจําปอันยิ่งใหญของศาลเจาอา
ตาโกะยาสะกะ บรรยากาศของรถลาก 12 คันและการ
แสดงบนรถลากที่วนไปรอบเมืองพรอมๆกับคุมะกายะฮา
ยาชินั้นมีความหรูหรางดงามเปนอยางยิ่งจนไดรับสมญา
นามวาเปนกิองมัตสึริอันดับ 1 ในเขตคันโต

https://bit.ly/3tkOVMP

https://bit.ly/2YA182a

* Konosu *

* Kamikawa *

เทศกาลโคโนะสุ
บิคคุรฮิ นิ ะมัตสึริ

ศาลเจาคานาซานะ

ยาบุซาเมะมัตสึริ

ปรามิดชัน้ ตุก ตาทีส่ งู ทีส่ ดุ ในญีป่ นุ

ผูคนมากมายในวันขึ้นปใหมและ
ที่ตลาดขายตุกตาดารุมะ

(เทศกาลขี่มายิงธนู)
แหงศาลเจาอิซุโมะอิวะอิ

鴻巣びっくりひな祭り

金鑚神社

出雲伊波比神社の流鏑馬まつり

เปนแหลงที่ทําการผลิตตุกตาฮินะที่โดดเดนมา
เปนเวลาเกือบ 400 ปเปนที่ภาคภูมิใจ มีการจัด
แสดงปรามิดชั้นตุกตาฮินะที่สูงที่สุดในญี่ปุน
ใครไดเห็นแลวตองตกใจ ซึ่งตกแตงไวอยาง
สวยงามตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธถึงตนเดือน
มีนาคม

ศาลเจาที่กลาวกันวาเมื่อคราวที่ยามาโตะ ทาเครุไดเดิน
ทางมายังภาคตะวันออกไดทําการบวงสรวงเทพเจา มิมุโร
กะทะเคะที่อยูดานในศาลเจานั้นไดถูกประดิษฐานในฐานะ
ที่เปนตัวแทนของเทพเจา วันขึ้นปใหมวันที่ 1-3 นั้น ที่ศาล
เจาคานาซานะและวัดไดโคฟุโชจิ(คานาซานะไดชิ)จะมีผูคน
จํานวนมากที่เดินทางมานมัสการ
กราบไหวในวันขึ้นปใหมและที่
ตลาดขายตุกตาดารุมะ

เปนงานเทศกาลที่จัดขึ้นที่ศาลเจาอิซุโมะอิวะอิซึ่งถือเปน
ประเพณีดั้งเดิมของพื้นที่นี้มาตั้งแตเมื่อ 950 ปกอน
สามารถชมการแสดงบนอานมาไดอยางใกลชิด
เริ่มจากการยิงเปาดวยธนูจากมาที่วิ่งดวยความเร็วสูง,
การแสดงพัด, การแสดงที่เรียกวาโนโลชิบนอานมาและ
อื่นๆสรางความตื่นเตน
ประทับใจ

https://bit.ly/2YG0vnL

* Moroyama *

https://bit.ly/39Leqzn

https://bit.ly/2Mw9tkR
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Access Guide

ชินคันเซ็น
สาย JR
สายเซบุ
สายโทบุ
รถไฟ NEW SHUTTLE
เส้นทางเดินรถไฟเอกชนอื่นๆ

Kitakanto Expressway

Kan-etsu Expressway

Takasaki Line

17

Honjowaseda

Fukaya
Hanyu

125

Hachiko Line
Kumagaya

Chichibu Railway

Nagatoro

Tobu Tojo Line

Minano

Chichibu

Yorii

SeibuChichibu

Ogose

Tobu Ogose Line
Seibu Chichibu Line

จิจิบุและภาคเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคกลางและภาคตะวันออก

ขอมูลการรถไฟและรถบัส
ที่สุดคุม!
ไปคาวาโกเอะ
SEIBU Rail Pass

จําหนายตั๋วลดราคาขึ้นรถไป-กลับตั้งแต “สถานีทาคา
ดะโนะบาบะ” ถึง “สถานีฮอนคาวาโกเอะ”

การรถไฟเซบุ
www.seiburailway.jp/
railways/tourist/english/
ticket/daypass.html

KAWAGOE DISCOUNT PASS

ตั๋วลดราคาขึ้นรถไป-กลับระหวาง “สถานีอิเคะบุคุโระ”
ถึง “สถานีคาวาโกเอะ” หรือ “สถานีคาวาโกเอะชิ

Keisei Narita
SKY ACCESS Line

Omiya

Koshigaya

Urawamisono

254

Hanno
16

463

Kawaguchi

Kokubunji

Chuo Line

Tachikawa

CHIBA

Chuo Expressway

Ueno

Shinjuku

Seibu
Shinjuku Line

Tomei Expressway

Narita Airport
Terminal 2, 3

Yashio

Ikebukuro

Haijima

Hachioji

Narita
International
Airport

Soka

Niiza

Tokorozawa

Itsukaichi Line
Ken-o Expressway

Joban Expressway
16

254

Seibu Ikebukuro Line

TOKYO

17

Kawagoe

HigashiHanno

Ome Line

Kasukabe

Inachuo

Komagawa

Kawagoe Line
Saitama Railway
Musashino Line

4

Sakado HonKawagoe

140

Satte

Kuki

Konosu
Higashimatsuyama

SAITAMA

Tobu Nikko Line
NEW SHUTTLE
Tobu Urban Park (Noda) Line
Tobu Skytree Line

Kurihashi
122

407

Yokoze

Mitsumineguchi

Gyodashi

Ogawamachi

299

Utsunomiya
Line

Tobu
Isesaki Line

Honjo
Joshin-etsu Expressway

Tohoku
Expressway

Joetsu Shinkansen /
Hokuriku Shinkansen

Narita Line

Tokyo

Keisei Line
Sobu Main Line
Haneda Airport
(Tokyo International Airport)

Chiba

Hamamatsucho
Yamanote Line

Shinagawa

Tokyo Monorail
Keikyu Line

Narita
Airport
Terminal 1

Haneda Airport Terminal 2

Haneda Airport International Terminal

Haneda Airport Domestic Terminal
Haneda Airport Terminal 1

埼玉県内の観光案内所

ศูนยขอมูลการทองเที่ยวในจังหวัดไซตามะ
หากทานมีขอสงสัยหรือตองการขอมูลการทองเที่ยวในระหวางการเดินทาง
ทองเที่ยวในจังหวัดไซตามะ ขอเชิญแวะมาสอบถามไดที่ศูนยขอมูลการทอง
เที่ยวที่อยูใกลๆ!

http://bit.ly/3axnwP4

ทานที่ตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเช็คที่นี่!
ちょこたび埼玉

โจะโคะทาบิไซตามะ
เช็คขอมูลการทองเที่ยวใน
จังหวัดไซตามะไดที่เว็บไซตการ
ทองเที่ยวจังหวัดไซตามะ!

มีขอมูลที่ลงเกี่ยวกับการปองกัน
การแพรระบาดของไวรัสโคโรนา
สายพันธุใหม (COVID-19) ดวย!
https://th.chocotabi-saitama.jp/

การรถไฟโทบุ
www.tobu.co.jp/foreign/th/

新型コロナウイルス接触確認アプリ「COCOA」

ไปไซตามะชิ
TOKYO Wide Pass

ตั๋วขึ้น-ลงรถไดไมจํากัดภายใน 3 วัน อาทิ รถไฟ JR
ชินคันเซ็น, รถไฟดวนพิเศษ, รถไฟดวน, รถไฟธรรมดา
เปนตน ซึ่งอยูในเขตคันโต

JR ญีป่ นุ ตะวันออก
www.jreast.co.jp/e/
Shopping image photo by iStock

*ขอมูลที่แสดง ณ ที่นี้เปนขอมูลปจจุบันของเดือนกุมภาพันธ 2021
*ราคาที่แสดงในหนังสือเลมนี้เปนราคารวมภาษี

"COCOA" แอปพลิเคชันตรวจเช็คการติดตอสัมพันธของไวรัสโคโรนาสายพันธุใ หม (COVID-19)
เปนแอปพลิเคชันที่แจงใหทราบเกี่ยวกับการมี
ติดตอสัมพันธกับผูที่มีบันทึกการติดเชื้อไวรัส
โคโรนาสายพันธุใหม (COVID-19) ซึ่งนําเสนอ
อยางเปนทางการโดยกระทรวงสาธารณสุข
แรงงานและสวัสดิการ ขอแนะนําให
ดาวนโหลดแอปพลิเคชันนี้ไวลวงหนา ตอนที่
ทานจะเดินทางมาทองเที่ยวประเทศญี่ปุน!

Google Play

Apple Store

URL

