秩父

แหล่งท่องเที่ยวในเขตจิจิบุ

Shrine

ศาลเจ้า

Chichibu city sightseeing spot

ภาษาไทย

เขตจิจิบุอยู่ห่างจากใจกลางเมืองประมาณ 80 นาทีโดยรถไฟด่วน เป็นพื้นที่
อันอุดมสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยแม่น้ำอาราคาวะที่ใสสะอาดและ
ภูเขามากมายซึ่งมีลุ่มน้ำจิจิบุเป็นศูนย์กลาง ที่นี่มีกิจกรรมมากมาย ไม่ใช่แค่
เพียงการชมดอกไม้ เดินป่า เล่นน้ำในแม่น้ำ ตั้งแคมป์ แต่ยังมีเทศกาลจิจิบุโย,
เทศกาลริวเซ, เทศกาลคาวาเสะ รวมถึงเทศกาลท้องถิ่นเล็กๆ ให้คุณสามารถ
เพลิดเพลินกับที่แห่งนี้ได้ตลอดทั้งปี

จิจิบุ

โอเก็งกิซันซารุ (ลิงร่าเริงทั้งสาม)
“ดูให้ดี ฟังให้ดี พูดให้ดี”

สวนฮิซึจิยามะ
เนินชิบะซากุระ

MAP I-5

มีชิบะซากุระ 9 สายพันธุ์กว่า 4 แสนต้นในสวนฮิสึ
จิยามะ โดยเทศกาลชิบะซากุระ ช่วงกลางเมษายน
ถึงต้นพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงที่ดอกไม้บาน นักท่อง
เที่ยวสามารถหาทานของขึ้นชื่อของจิจิบุได้ตามร้าน
ค้าและยังหาซื้อของฝากได้อีกด้วย สวนนี้เดินมาได้
จาก “สถานีเซบุจิจิบุ” หรือ “สถานีโยโคเซะ” ของ
รถไฟสายเซบุและ “สถานีโอฮานะบะตาเคะ”ของ
รถไฟสายเซบุประมาณ 20 นาที

จิจิบุมิวซ์ปาร์ค
ถนนสายต้นกิงโกะ(ต้นแปะก๊วย)·ทะเลหมอก

MAP H-4

ป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่มีทั้งจุดชมวิว
สไลเดอร์ น้ำพุ สระว่ายน้ำ ร้านกาแฟรวมไปถึง
กระท่อมพักผ่อน และที่ถนนช่วงหนึ่งยังมีการ
ปลูกต้นกิงโกะข้างทางยาวประมาณ 3km เมื่อ
ถึงฤดูใบไม้ร่วงใบไม้จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแต่ง
เติมสีสันให้กับทิวทัศน์อย่างงดงาม นอกจาก
นี้ยังสามารถมองเห็นทะเลหมอกจากจุดชมวิว
ได้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน

MAP O-4

คุณสามารถสัมผัสกับแสงสีเสียงของการฉายภาพแบบโปรเจ็คชั่นแมพ
ปิ้งและโรงหนัง 3D ในเทศกาลจิจิบุโยที่จัดขึ้นในวันที่ 2-3 ธันวาคม
ของทุกปี นอกจากขบวนแห่รถคาสะโบโกะ・รถยะไตแล้วยังรับชมสิ่ง
สำคัญในเทศกาลจิจิบุโยได้อย่างใกล้ชิด

ตะเวนไปฟุดะโชะสถาน
ที่ศักสิทธิ์ในจิจิบุ

จิจิบุเมอิเซ็นคัง

เก็บผลไม้
Chichibu

จังหวัดกุนมะ

ศาลเจ้าจิจิบุ

MAP N-4

ตามรอยแอนิเมชั่น
MAP I-3

สะพานเก่าชิชิบู

ท่องเที่ยวไปในสถานที่ในจิจิบุที่
ปรากฎเป็นฉากในแอนิเมชั่นเรื่อง
“ดอกไม้ มิตรภาพ และความทรงจำ
(อาโนะฮานะ)” และ “บทเพลงของ
หัวใจ : ถ้อยคำที่งดงาม (โคโคโระ
กะ ซาเคบิตะกัตเตะรุนดะ)”
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Food

Festival

เทศกาล

ฟูจิโอกะ J.C.T.

สา

ยท

าค

าซ

าก

ฮันยุ
คุมากายะ
ชิน
คัน
เซ็น
ฮานะโซโนะ I.C.
สาย
โยริอิ
โ

ทางด่วนคันเอสึ

ด่านเก็บค่าผ่านทางมินาโนะโยริอิ นางาโทโระ

ิ

มิซึมิเนะกุจิ

เซบุจิจิบุ

สายโทบุโทโจ

ออนเซ็นในจิจิบุ

友部

ุริคุ

คุคิชิราโอกะ J.C.T.

つくばJCT

ทางด่วนเค็งโอ
ซึรุกะชิมะ J.C.T.

299

ทางด่วนโจบัน

ทางด่วนโทโฮคุ
โอมิยะ

คาวาโกเอะ

140

長野県

สึ・โ
ฮค

ฮิงาชิฮันโน
ฮันโน
โออุเมะ I.C.

สาย

เซบ

ุอิเค

千葉県

ะบุค

เนริมะ I.C.

ุโระ

ออนเซ็นที่มีชื่อเสียงทั้ง 7 แห่งของ
จิจิบุ ถูกเรียกว่า “จิจิบุนานะโต” มา
ตั้งแต่สมัยเอโดะ มีประวัติศาสตร์
อันยาวนาน ทั้งยังคราคร่ำไปด้วย
นักท่อ茨城空港
งเที่ยวและผู้แสวงบุญ ใน
ปัจจุบันเองมีการให้บริการที่จะช่วย
ให้ผู้มาเยือนผ่อนคลาย ไม่ว่าจะ
เป็นการมาแช่ออนเซ็นแบบวันเดียว
กลับ หรือการค้างแรมในโรงแรมที่
มีบ่อน้ำร้อนที่หลากหลาย

成東

東京国際空港（羽田空港）

รถไฟสายจิจิบุ
山梨県

สถานี
โอฮานะบะตาเคะ

ชินคันเซ็นสายโจเอสึ

412

413

246

สถาน
ม
ี น
ิ าโนะ

สถานีจิจิบุ

2 นาที

15นาท

สถานี
นางาโทโระ

8นาท

สถานี
โยริอิ

20นาท

มี 2 สถานี คือสถานีจิจิบุ และสถานีเซบุจิจิบุ
กรุณาอย่าสับสนกัน
สายเซบุอิเคะบุคุโระ
สถานี
โยโคเซะ

สถานีเซบุจิจิบุ

สถานี
คุมากายะ

ใช้เวลาเพียง 78 นาทีในการเดินทางจากสถานีเซบุอิเคะบุคุโระ
ไปยังสถานีเซบุจิจิบุโดยรถไฟด่วน

โยโกฮามะ

50 นาที

ทางด่วนเค็งโอ

140 20 นาที

นางาโทโระ

90 นาที

ซายามะฮิดากะ I.C.
ทางหลวงหมายเลข 299

พื้นที่เขตจิจิบุ
30นาที

ทางหลวงหมายเลข 140

299 65นาที
จิจิบุ

140

เขตจิจิบุ สำนักงานการท่องเที่ยวอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว

เก็บผลไม้
ที่จิจิบุคุณสามารถมาเก็บผลไม้จำ
พวกสตรอว์เบอร์รี บลูเบอร์รีและ
องุ่นได้
สตรอว์เบอร์รีจะเก็บได้ในช่วงเดือน
มกราคมถึงพฤษภาคม, บลูเบอร์รี
ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม
และองุ่นเก็บได้ในช่วงสิงหาคมถึง
ตุลาคม

ของขึ้นชื่อของจิจิบุ “วาราจิคัตสึ” ตั้งชื่อตาม
ลักษณะของหมูทอดสองชิ้นที่ดูคล้ายกับ
“รองเท้าฟาง (วาราจิ)” หนึ่งคู่ วิธีทานที่ถูก
ต้องคือเอาหมูทอดชิ้นบนวางไว้ในฝาปิด
ชามก่อน แล้วเริ่มทานจากหมูทอดแผ่นที่
2 ทานกับซอสพิเศษรสเผ็ดหวานที่ซึมเข้า
เนื้อ อร่อยสุดๆ

เขตคาวาโกเอะ

เขตฮันโน

โทคิ โนะ คาเนะ
: หอระฆังบอกเวลา
อุทยานสำหรับเด็ก Tove Jansson Akebono

Ogano town

เม็ทซาวิลเลจ (เขตฮันโน)

เขตฮันโนขอมอบช่วงเวลาและประสบการณ์ที่
จะช่วยเติมเต็มชีวิตยามว่างของผู้คนทั้งหลาย
โดยมีธีมเป็นพื้นที่แห่งการบำบัด ไม่ว่าจะเป็น “เ
ม็ทซาวิลเลจ” ที่ให้คุณได้ลองสัมผัสกับวิถีชีวิต
แบบสแกนดิเนเวีย หรือ “อุทยานสำหรับเด็ก
Tove Jansson Akebono” ที่คุณจะเพลิดเพลิน
ไปกับโลกทัศน์ของเทพนิยายสแกนดิเนเวีย รวม
ถึงแม่น้ำและทะเลสาบที่สวยงามที่ซ่อนอยู่ใน
หุบเขา

บริเวณโรงเก็บของแบบโบราณ คุระซึคุริ
(เขตคาวาโกเอะ)

โคะเอโดะ คาวาโกเอะ เมืองที่ยังคงหลงเหลือภาพที่
ชัดเจนของยุคที่โตเกียวถูกเรียกว่าเอโดะ คุณสามารถ
สัมผัสกับขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมเก่าแก่ของ
ญี่ปุ่น ทั้งบริเวณโรงเก็บของแบบโบราณคุระซึคุริ หรือ
หอระฆังโทคิ โนะ คาเนะ หรือตรอกขนมหวาน (คาชิยะ
โยโคโช) และยังมีงานแห่ขบวนรถของเทศกาลคาวาโก
เอะฮิคาวะ (เทศกาลคาวาโกเอะ) ที่จัดขึ้นในเดือน
ตุลาคม ซึ่งงานนี้ก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ขององค์การยูเนสโกเช่นเดียว
กับเทศกาลจิจิบุโยด้วย

ใช้ Wi-Fi ฟรีได้ทั่วทุกที่ในเขตจิจิบุ !

FREE Wi-Fi

รายละเอียดเพิ่มเติมด
ูได้ที่สัญลักษณ์นี้

สหกรณ์จิจิบุเรียวคัง

ยาโดะเน็ตจิจิบุ
แนะนำสิ่งอำนวยความสะดวกที่พัก พักค้างแรมแล้ว
ค่อยๆ เพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวจิจิบุนะ

http://www.yadonet-chichibu.jp/

เดินป่า

การเดินป่าก็ได้รับความนิยมเช่นกัน มีทั้งการเดินตะเวน
ไปตามฟุดะโชะหรือจะเป็นการเดินเล่นในเมืองตามถนน
ใหญ่หรือเส้นทางใกล้ๆ สถานี ไม่อยากลองได้รับการ
เยียวยาจากธรรมชาติสีเขียว สัมผัสประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมด้วยตัวคุณเอง และเสียเหงื่อที่รู้สึกสดชื่นสุดๆ
ดูหน่อยหรอ

เทศกาลจิจิบุโย
(เทศกาลยามค่ำคืนของจิจิบุ)

MAP Q-14

เช่าจักรยาน

ไซคุรุตโตะจิจิบุ

เทศกาลจิจิบุโย จัดขึ้นในวันที่ 2-3 ธันวาคม
ของทุกปี นับเป็นหนึ่งในสามเทศกาลที่มีขบวน
รถแห่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น (นิฮง ซันได
ฮิคิยามะ มัตสึริ) ภาพการลากรถคาสะโบ
โกะ・รถยะไตอันสวยงามตระการตาซึ่งหนัก
กว่า 20t ขณะที่วงดนตรีขบวนแห่ที่องอาจพา
กันตีกลองส่งเสียงช่างน่าประทับใจยิ่งนัก และ
ยังมีการจุดดอกไม้ไฟสุดอลังการ เติมสีสันให้
ยามค่ำคืนของเดือนธันวาคม
(มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ขององค์
การยูเนสโก)

บริการให้เช่าที่ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวจิ
จิบุที่หน้าสถานีเซบุจิจิบุ แม้ว่าจะเดิน
ทางออกไปไกล ก็สามารถนำมาคืนได้ที่
จุดให้เช่าจุดอื่นๆ
ค้นหา

เว็บไซต์ท่องเที่ยวที่รองรับภาษาต่างประเทศ

CHICHIBU QR ทราเวลไกด์

เว็บไซต์ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวที่รองรับภาษาต่างประเทศถึง 6 ภาษา

แอพพลิเคชัน
่ ทีใ่ ห้ขอ้
มูลเมือ่ เกิดภัยพิบต
ั แ
ิ ก
น
่ ก
ั ท่องเทีย
่ วชาวต่างชาติ

อินสตราแกรมอย่างเป็
นทางการของจิจบ
ิ ุ

https://navi.city.chichibu.lg.jp/travel/ja/

เชิญทุกท่านมา “กดไลค์” และ
“ ติดตาม ” กันได้เลย

Safety tips
แอพพลิเคชั่นจัดทำโดย
กรมการท่องเที่ยวที่
ทำให้สามารถทราบ
ข้อมูลที่จำเป็นเมื่อเกิดภัย
พิบัติได้ ช่วยให้นักท่อง
เที่ยวชาวต่างชาติ
สามารถท่องเที่ยวได้
อย่างสบายใจ

สมาคมการท่องเที่ยวจิจิบุ

บุรัตโตะจิจิบุ
© 秩父市

เทศกาลริวเซ

มิโสะโปเตโต้
(มันฝรั่งทอดราดซอสมิโสะ)
ลองมาทานมันฝรัง่ ทอดทีร่ าดด้วย
ซอสมิโสะหวานๆ ซึง่ เป็นอาหารที่
มีตน
้ กำเนิดทีจ
่ จ
ิ บ
ิ ุ ได้ยน
ิ มาว่า “โปเต
คุมะคุง” มาสคอตประจำเขตจิจบ
ิ ก
ุ น
ิ มิ
โสะโปเตโต้มากเกินไปจนมิโสะไหล
ออกมาจากหัวเลยทีเดียว。

สถานีอเิ คะบุคโุ ระ

ฮานะโซโนะ I.C.
ทางหลวงหมายเลข 140

รอบๆ สถานีมิซึมิเนะกุจิบนเส้นทาง
รถไฟสายจิจิบุและจิจิบุมิวซ์ปาร์คนั้น
มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการ
ท่องเที่ยวที่จะช่วยให้คุณได้สัมผัสกับ
ความสนุกจากการทำกิจกรรมกีฬา
ต่างๆ และยังสามารถเพลิดเพลินไปกับ
การสัมผัสประสบการณ์ที่เต็มเปี่ยมไป
ด้วยความตื่นเต้นหวาดเสียวท่ามกลาง
ธรรมชาติอันแสนกว้างใหญ่อีกด้วย

สายโทบุโทโจ

เนริมะ I.C.
ทางด่วนคันเอสึ

สถานีโตเกียว

40นาท

30นาท

4นาที

รถยนต์

วาราจิคัตสึ

กิจกรรมกลางแจ้ง

ไปสนามบินนาริตะ

ไปสนามบินฮาเนดะ

เดิน
5 นาที

เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เก็บเกี่ยวข้าวไม่
ค่อยได้ จึงนิยมทานโซบะและอุด้งกัน
มาตั้งแต่สมัยก่อน แม้แต่ในปัจจุบันก็
ยังมีร้านค้าที่ยังใช้วิธีทำและน้ำซุปตาม
แบบดั้งเดิม และยังมีบางแห่งที่สามารถ
ลองทำโซบะได้อีกด้วย

成田国際空港

อิเคะบุคุโระ
โตเกียว

ฮาจิโอจิ J.C.T.

รถไฟ

โซบะ

ซายามะฮิดากะ I.C.

อุโมงค์คาริซะกะ

เขตจิจิบุ

Nagatoro town

SAITAMA

https://navi.city.chichibu.lg.jp/

ชินคันเซ็นสายโทโฮคุ

จเอ

มินาโนะ
จิจิบุ
รถไฟสายจิจิบุ
JR สายฮาจิโค
โยโคเซะ
โอฮานะบะตาเคะ

เมืองโยโคเซะ

ก่อนอื่นมาเช็คข้อมูลการท่องเที่ยวเขตจิ
จิบุที่นี่เลย !

ทาคาซากิ
JR

เมืองโอกาโนะ

จิจิบุคังโคนาบิ

4

ทางด่วนโจชินเอสึ

เขตคุมากายะ
มืองนางาโทโระ
เมืองมินาโนะ

เจอแล้วจุดที่อยากไปในจิจิบุ !

จังหวัดชิบะ

จังหวัดชิซุโอกะ

เขตจิจิบุและ 4 เมืองใกล้เคียงเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำที่รายล้อมไปด้วยภูเขามากมาย และมีความ
สัมพันธ์ทางวัฒนธรรมที่เข้มแข็งมาตั้งแต่ในอดีต

CHICHIBU OMOTENASHI

สนามบินฮาเนดะ

จังหวัดคานางาวะ

ภูเขาไฟฟูจิ

4 เมืองในเขตพื้นที่จิจิบุ

（เมืองโยโคเซะ・เมืองมินาโนะ・เมืองนางาโทโระ・เมืองโอกาโนะ）

ท่องเที่ยวจิจิบุได้สะดวกมากขึ้น

สนามบินนาริตะ

โตเกียว

Minano town

“นางาโทโระ” สถานที่ท่อง
เที่ยวที่มีเสน่ห์ตรงทิวทัศน์อัน
งดงามสรรค์สร้างจาก
ธรรมชาติ
▲โฮคุทัตสึ โนะ ฟุคุโร่
(นกฮูกที่หันหน้าไปทิศเหนือ) สิ่งที่มีชื่อเสียงคือ “อิวะทา
ทามิ” ศูนย์กลางของหุบเขา
นางาโทโระที่ได้รับเลือกให้
เป็นอนุสรณ์สถานทาง
▲โคะดาคาระ (ลูกที่สำคัญเหมือนกับสมบัติ), โคะโซดาเตะ โทระ (เสือเลี้ยงลูก)
ธรรมชาติของประเทศ และ
“การล่องเรือ” ทิวทัศน์ที่มอง
MAP
D-6
ศาลเจ้ามิตสึมิเนะ
เห็นเหนือผืนน้ำขณะนั่งอยู่
ตั้งอยู่ที่ 1,100m เหนือระดับน้ำทะเล เป็นศาล ในเรือพื้นบ้านของญี่ปุ่นนั้น
งดงามอย่างหาที่เปรียบไม่
เจ้าที่เล่าขานกันว่าวีรบุรุษในตำนานของ
ได้ ทั้งร่างกายและจิตใจ
ญี่ปุ่นชื่อ ยามาโตะ ทาเครุ โนะ มิโคโตะ เป็น
คงจะได้รับการเยียวยาจาก
ผู้สร้าง มีประติมากรรมที่งดงามมากที่โถง
กิจกรรมทางน้ำอย่างการล่อง
ไปประมาณ 3 km นี้
หลัก ในส่วนของสัตว์คุ้มครองเทพเจ้า ที่ทาง
เข้าศาลเจ้าทั่วไปจะมีสุนัข 2 ตัวที่เรียกว่า โค
มะอินุ แต่ที่ศาลเจ้ามิซึมิเนะเป็นหมาป่า และ
มีสถานที่ที่น่าไปเที่ยวชมมากมาย
ยังมีรูปปั้นหมาป่าอยู่ทั่วทุกที่
เช่น ภูเขาเรียวคามิ หนึ่งในภูเขา
ร้อยแห่งที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น,
น้ำตกมารุงามิ หนึ่งในน้ำตกที่ได้
รับเลือกร้อยแห่งของญี่ปุ่น, บิชาม
งซุย หนึ่งในแหล่งน้ำที่มีชื่อเสียง
ในยุคเฮเซ, สวนดอกดาเลีย (ดอก
รักเร่) ขนาดใหญ่ที่สุดในคันโตอัน
น่าภาคภูมิใจ, แท่งน้ำแข็งย้อยที่
โอะโนะอุจิ หนึ่งในร้อยทิวทัศน์ที่
มีชื่อเสียง นอกจากนี้ที่นี่ยังมีชื่อ
เสียงในฐานะเมืองคาบุกิและได้รับ
การยกย่องเป็นอย่างมาก มาเที่ยว
เมืองโอกาโนะที่อุดมสมบูรณ์ไป
ด้วยธรรมชาติและศิลปะแบบ
ดั้งเดิมที่ยังมีชีวิตอยู่ให้ได้นะ

เขตจิจิบุ

จังหวัดยามานาชิ

วัดโชเด็นซังคันกิอิน โชเด็นโด (เขตคุมากายะ)

“โชเด็นโด” ที่เป็นที่รู้จักในฐานะอาคารสมบัติแห่งชาติเพียงหนึ่งเดียวในจังหวัดไซตามะ
เป็นอาคารที่ด้านหนึ่งของกำแพงด้านนอกมีประติมากรรมอันประณีตเป็นจุดดึงดูดที่ยาก
จะต้านทาน
และนอกจากโชเด็นโดแล้ว ในเขตวัดเมนุมะโชเด็นซังที่มีชื่อจารึกมาเป็นเวลานานก็ยังมี
สิ่งก่อสร้างแบบดั้งเดิมที่ทรงคุณค่า อย่างคิโซมงที่มีงานประติมากรรมประดับที่งดงามหรือ
จูมงที่เป็นสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ที่สุด

บ้านเกิดที่เป็นต้นกำเนิดของ
เทศกาลจิจิบุอนโดะ เมืองมินา
โนะมีทั้งสถานที่พักผ่อนที่ใช้
ประโยชน์จากธรรมชาติและ
ดอกไม้หลากหลายชนิดในทุก
ฤดูกาลให้คุณได้
เพลิดเพลิน ! ไม่ว่าจะเป็นทุ่ง
ดอกป๊อปปี้ที่เบ่งบานโดยมี
ท้องฟ้าสีครามเป็นฉากหลัง (เ
ท็นคุป๊อปปี้), ภูเขามากมายที่
ล้อมรอบลุ่มน้ำจิจิบุ หรือทะเล
หมอกที่มองจากยอดของภูเขา
มิโนะยามะที่เป็นภูเขาตั้งโดด
เพียงแห่งเดียวของจิจิบุก็ล้วน
แต่เป็นทิวทัศน์ที่งดงามมาก !
ต้องลองมาที่เมืองมินาโนะกัน
ให้ได้สักครั้งนะ

เมืองโอกาโนะ

สัมผัสประสบการณ์ อาหาร

สนามบินอิบารากิ

จังหวัดอิบารากิ

จังหวัดไซตามะ

ในจิจิบุมีฟุดะโชะที่เป็นสถานที่ศักสิทธิ์ของพระ
โพธิสัตว์คันนอน 34 แห่ง จากหมายเลข 1 ถึง
หมายเลข 34 ระยะทางประมาณ 100 km อยู่
ใกล้กับตัวเมืองจึงเหมาะแก่การเป็นจุดเริ่มต้น
ของการเดินทางแสวงบุญ สองข้างทางยังมี
ทิวทัศน์ของชนบทที่ปลอดโปร่งและบ้านเมือง
เก่าแก่ จึงสามารถเพลิดเพลินกับการเดินเล่นไป
ด้วยได้ในขณะเดียวกัน

Experience

จังหวัดโทจิงิ

ศิลปะจากน้ำแข็ง “แท่งน้ำ
แข็งย้อยแห่งอะชิกะคุโบะ”
ที่เกิดจากอากาศหนาวจัดใน
ช่วงเดือนมกราคมถึงปลาย
เดือนกุมภาพันธ์ ยิ่งเมื่อเปิดไฟ
ไลท์อัพแล้วโลกมหัศจรรย์ก็
บังเกิด
ในช่วงต้นเดือนกรกฏาคม
“นาขั้นบันไดเทราซากะ” ซึ่ง
เป็นทิวทัศน์ชนบทที่เป็น
เอกลักษณ์ของญี่ปุ่นจะมีการ
ประดับไฟ ส่องแสงสวยงาม
และในช่วงต้นฤดูใบไม้ร่วง
ยังชมรวงข้าวสีเหลืองทอง
และดอกฮิกังบานะได้ด้วย

เมืองมินาโนะ

ศาลเจ้าจิจิบุถูกสร้างขึ้นเมื่อ 86 ปีก่อนคริสตกาล มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 2100 ปี คุณ
สามารถชมรูปปั้นแกะสลักของลิงร่าเริงทั้งสาม “ดูให้ดี ฟังให้ดู พูดให้ด”ี ซึ่งตรงข้ามกับลิงสาม
ตัวที่ศาลเจ้านิกโก้โทโชกุ หรือจะเป็น “ซึนางิ โนะ ริว (มังกรล่ามโซ่)” ที่มีตำนานว่าเมื่อนำโซ่ไป
คล้องมังกรแล้วมังกรที่มาทำลายไร่นาก็หายไป

สถานที่ท่องเที่ยวในย่านใกล้เคียงจิจิบุ

Yokoze town

เมืองนางาโทโระ

จิจิบุมัตสึริไคคัง
(ศูนย์จัดแสดงงานเทศกาลจิจิบุ)

MAP T-12
จิจิบุเมอิเซ็นคัง ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ของประเทศ คุณ
สามารถชมกระบวนการการทำ “จิจิบุเมอิ
เซ็น” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของจิจิบุที่เพื่อ
งฟูในอุตสาหกรรมการปลูกหม่อนไหมได้
ตั้งแต่ต้นจนจบ อีกทั้งยังสามารถสัมผัส
ประสบการณ์ทำที่รองแก้วด้วยการทอมือ และ
การย้อมสีน้ำเงินได้อีกด้วย

เมืองโยโคเซะ

เมเปิ้ลจิจิบุ
ที่จิจิบุมีการเก็บน้ำหวานจากต้นเมเปิ้ล และ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้น้ำเชื่อมเมเปิ้ลก็ได้รับความ
นิยมอย่างมาก เชิญมาเลือกซื้อไปเป็นของ
ฝากกันได้เลย !

เหล้าพื้นบ้านของจิจิบุ

ที่จิจิบุผลิตทั้งสาเกญี่ปุ่น, ไวน์, วิสกี้, โชจูและ
เบีย คุณสามารถมานั่งดื่มเหล้าผ่อนคลายตาม
ร้านเหล้า (อิซากายะ) หรือ BAR ได้ตาม
สบาย！ทั้งยังสามารถเข้าไปเยี่ยมชมและ
เพลิดเพลินไปกับโรงเก็บเหล้าทั้ง 3 แห่งใน
เมืองได้อีกหลายวิธีด้วย

เทศกาลคาวาเสะ
เทศกาลที่มีเด็กๆ เป็นศูนย์กลาง จัดขึ้นใน
วันที่ 19-20 กรกฎาคมของทุกปี
นอกจากการแห่รถคาสะโบโกะ・รถยะ
ไตแล้ว เกี้ยวหามที่ถูกแห่ในขบวนงาน
จะถูกนำลงไปในแม่น้ำอาราคาวะที่ใส
สะอาด เพื่อทำ “พีธีล้างเกี้ยว” อีกด้วย
และยังมีการแข่งขันดอกไม้ไฟ เป็นการ
แต่งแต้มสีสันให้กับท้องฟ้ายามค่ำคืน
ของฤดูร้อน

MAP G-2

เป็นเทศกาลที่จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือน
ตุลาคมทุกปี เป็นเหมือนพิธีกรรมที่จัดถวายแด่ศาล
เจ้ามุคุ มีจุดเด่นคือจะมีการยิงบั้งไฟทำมือที่คนใน
ท้องถิ่นทำเรียกว่า ริวเซ ซึ่งบั้งไฟริวเซที่ถูกยิงขึ้น
ไปอย่างงดงามนั้นช่างเหมือนกับมังกรทะยานขึ้น
สู่สวรรค์จริงๆ
(มรดกทางวัฒนธรรมพื้นบ้านที่สำคัญและจับต้อง
ไม่ได้ของประเทศ)

ไม่เพียงแค่การท่องเที่ยว ยังมีข้อมูล
ประสบการณ์ที่น่าสัมผัสรวมถึงของฝาก
ต่างๆ ลงไว้อีกด้วย

http://www.chichibuji.gr.jp/
D：ไปโยชิดะ
Y：ไปโยโคเซะ
K・N：ไปอุรายามะโทคิวะบาชิ

ท่ารถบัส
สถานีเซบุจิจิบุ
ท่ารถหมายเลข
5

องค์กรการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคจิจิบุ

เดไอทาบิ ฟุเรไอจิจิบุ

ท่ารถหมายเลข
6

กรุณาดูที่ Facebook ด้วย

6

ท่ารถหมายเลข 3
ท่ารถหมายเลข
3
1
H：ไปสถานีวาโดะคุโรยะ
M：ไปศาลเจ้ามิซึมิเนะ (รถไฟด่วน)
・ไปนาคาซึกาวะ (รถไฟกึ่งด่วน)
ท่ารถหมายเลข
4

4

1

2
5

3
6

รถบัสเซบุคังโค

4 รถบัสโอกาโนะโชเอ

1

G：ปโอกาโนะชะโกะ・คุริโอะ

T：ไปสถานีมินาโนะ
T：ไปซาดามิเนะโทเกะ
ท่ารถหมายเลข 2
2
ป้อมตำรวจ
P2：ไปเรียวออนเซนยาคุชิโนะยุ

P1：ไปทางมิวซ์ปาร์ค (รถบัสกุรุริน)

สามารถหาข้อมูลท่องเที่ยวพื้นที่เขตจิจิบุรวมถึงเมืองใกล้เคียงได้

https://www.chichibu-omotenashi.com/

5

สมาคมการท่
องเที่ยวจิจิบุ

มัตสึรโิ นะยุ

จุดเรียกแท็กซี่

สถานีเซบุจิจิบุ

สำนักงาน
รถบัสเซบุคังโค

สายเซบุจิจิบุ

秩父

Shrine

แหล่งท่องเที่ยวในเขตจิจิบุ

ศาลเจ้า

Chichibu city sightseeing spot

ภาษาไทย

เขตจิจิบุอยู่ห่างจากใจกลางเมืองประมาณ 80 นาทีโดยรถไฟด่วน เป็นพื้นที่
อันอุดมสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยแม่น้ำอาราคาวะที่ใสสะอาดและ
ภูเขามากมายซึ่งมีลุ่มน้ำจิจิบุเป็นศูนย์กลาง ที่นี่มีกิจกรรมมากมาย ไม่ใช่แค่
เพียงการชมดอกไม้ เดินป่า เล่นน้ำในแม่น้ำ ตั้งแคมป์ แต่ยังมีเทศกาลจิจิบุโย,
เทศกาลริวเซ, เทศกาลคาวาเสะ รวมถึงเทศกาลท้องถิ่นเล็กๆ ให้คุณสามารถ
เพลิดเพลินกับที่แห่งนี้ได้ตลอดทั้งปี

จิจิบุ

โอเก็งกิซันซารุ (ลิงร่าเริงทั้งสาม)
“ดูให้ดี ฟังให้ดี พูดให้ดี”

สวนฮิซึจิยามะ
เนินชิบะซากุระ

MAP I-5

มีชิบะซากุระ 9 สายพันธุ์กว่า 4 แสนต้นในสวนฮิสึ
จิยามะ โดยเทศกาลชิบะซากุระ ช่วงกลางเมษายน
ถึงต้นพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงที่ดอกไม้บาน นักท่อง
เที่ยวสามารถหาทานของขึ้นชื่อของจิจิบุได้ตามร้าน
ค้าและยังหาซื้อของฝากได้อีกด้วย สวนนี้เดินมาได้
จาก “สถานีเซบุจิจิบุ” หรือ “สถานีโยโคเซะ” ของ
รถไฟสายเซบุและ “สถานีโอฮานะบะตาเคะ”ของ
รถไฟสายเซบุประมาณ 20 นาที

จิจิบุมิวซ์ปาร์ค
ถนนสายต้นกิงโกะ(ต้นแปะก๊วย)·ทะเลหมอก

MAP H-4

ป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่มีทั้งจุดชมวิว
สไลเดอร์ น้ำพุ สระว่ายน้ำ ร้านกาแฟรวมไปถึง
กระท่อมพักผ่อน และที่ถนนช่วงหนึ่งยังมีการ
ปลูกต้นกิงโกะข้างทางยาวประมาณ 3km เมื่อ
ถึงฤดูใบไม้ร่วงใบไม้จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแต่ง
เติมสีสันให้กับทิวทัศน์อย่างงดงาม นอกจาก
นี้ยังสามารถมองเห็นทะเลหมอกจากจุดชมวิว
ได้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน

MAP O-4

คุณสามารถสัมผัสกับแสงสีเสียงของการฉายภาพแบบโปรเจ็คชั่นแมพ
ปิ้งและโรงหนัง 3D ในเทศกาลจิจิบุโยที่จัดขึ้นในวันที่ 2-3 ธันวาคม
ของทุกปี นอกจากขบวนแห่รถคาสะโบโกะ・รถยะไตแล้วยังรับชมสิ่ง
สำคัญในเทศกาลจิจิบุโยได้อย่างใกล้ชิด

ตะเวนไปฟุดะโชะสถาน
ที่ศักสิทธิ์ในจิจิบุ

จิจิบุเมอิเซ็นคัง

เก็บผลไม้
Chichibu

Experience

จังหวัดกุนมะ

สนามบินอิบารากิ

จังหวัดอิบารากิ

จังหวัดไซตามะ

ศาลเจ้าจิจิบุ

MAP N-4

ในจิจิบุมีฟุดะโชะที่เป็นสถานที่ศักสิทธิ์ของพระ
โพธิสัตว์คันนอน 34 แห่ง จากหมายเลข 1 ถึง
หมายเลข 34 ระยะทางประมาณ 100 km อยู่
ใกล้กับตัวเมืองจึงเหมาะแก่การเป็นจุดเริ่มต้น
ของการเดินทางแสวงบุญ สองข้างทางยังมี
ทิวทัศน์ของชนบทที่ปลอดโปร่งและบ้านเมือง
เก่าแก่ จึงสามารถเพลิดเพลินกับการเดินเล่นไป
ด้วยได้ในขณะเดียวกัน

ตามรอยแอนิเมชั่น
MAP I-3

สะพานเก่าชิชิบู

ท่องเที่ยวไปในสถานที่ในจิจิบุที่
ปรากฎเป็นฉากในแอนิเมชั่นเรื่อง
“ดอกไม้ มิตรภาพ และความทรงจำ
(อาโนะฮานะ)” และ “บทเพลงของ
หัวใจ : ถ้อยคำที่งดงาม (โคโคโระ
กะ ซาเคบิตะกัตเตะรุนดะ)”

©ANOHANA PROJECT

Food

Festival

เทศกาล

ฟูจิโอกะ J.C.T.

สา

ยท

าค

าซ

าก

ฮันยุ
คุมากายะ
ชิน
คัน
เซ็น
ฮานะโซโนะ I.C.
สาย
โยริอิ
โ

ทางด่วนคันเอสึ

ด่านเก็บค่าผ่านทางมินาโนะโยริอิ นางาโทโระ

ิ

ออนเซ็นในจิจิบุ

友部

มิซึมิเนะกุจิ

เซบุจิจิบุ

สายโทบุโทโจ

สึ・โ
ฮค

ุริคุ

คุคิชิราโอกะ J.C.T.

つくばJCT

ทางด่วนเค็งโอ
ซึรุกะชิมะ J.C.T.

299

ทางด่วนโจบัน

ทางด่วนโทโฮคุ
โอมิยะ

คาวาโกเอะ

140

長野県

ชินคันเซ็นสายโทโฮคุ

จเอ

มินาโนะ
จิจิบุ
รถไฟสายจิจิบุ
JR สายฮาจิโค
โยโคเซะ
โอฮานะบะตาเคะ

ฮิงาชิฮันโน
ฮันโน
โออุเมะ I.C.

สาย

เซบ

ุอิเค

千葉県

ะบุค

เนริมะ I.C.

ุโระ

ออนเซ็นที่มีชื่อเสียงทั้ง 7 แห่งของ
จิจิบุ ถูกเรียกว่า “จิจิบุนานะโต” มา
ตั้งแต่สมัยเอโดะ มีประวัติศาสตร์
อันยาวนาน ทั้งยังคราคร่ำไปด้วย
นักท่อ茨城空港
งเที่ยวและผู้แสวงบุญ ใน
ปัจจุบันเองมีการให้บริการที่จะช่วย
ให้ผู้มาเยือนผ่อนคลาย ไม่ว่าจะ
เป็นการมาแช่ออนเซ็นแบบวันเดียว
กลับ หรือการค้างแรมในโรงแรมที่
มีบ่อน้ำร้อนที่หลากหลาย

成東

東京国際空港（羽田空港）

รถไฟสายจิจิบุ
山梨県

สถานี
โอฮานะบะตาเคะ

ชินคันเซ็นสายโจเอสึ

412

413

246

สถาน
ม
ี น
ิ าโนะ

สถานีจิจิบุ

2 นาที

15นาท

สถานี
นางาโทโระ

8นาท

สถานี
โยริอิ

20นาท

มี 2 สถานี คือสถานีจิจิบุ และสถานีเซบุจิจิบุ
กรุณาอย่าสับสนกัน
สายเซบุอิเคะบุคุโระ
สถานี
โยโคเซะ

สถานีเซบุจิจิบุ

สถานี
คุมากายะ

ใช้เวลาเพียง 78 นาทีในการเดินทางจากสถานีเซบุอิเคะบุคุโระ
ไปยังสถานีเซบุจิจิบุโดยรถไฟด่วน

โยโกฮามะ

50 นาที

ทางด่วนเค็งโอ

140 20 นาที

นางาโทโระ

90 นาที

ซายามะฮิดากะ I.C.
ทางหลวงหมายเลข 299

พื้นที่เขตจิจิบุ
30นาที

ทางหลวงหมายเลข 140

299 65นาที
จิจิบุ

140

เขตจิจิบุ สำนักงานการท่องเที่ยวอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว

เก็บผลไม้
ที่จิจิบุคุณสามารถมาเก็บผลไม้จำ
พวกสตรอว์เบอร์รี บลูเบอร์รีและ
องุ่นได้
สตรอว์เบอร์รีจะเก็บได้ในช่วงเดือน
มกราคมถึงพฤษภาคม, บลูเบอร์รี
ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม
และองุ่นเก็บได้ในช่วงสิงหาคมถึง
ตุลาคม

ของขึ้นชื่อของจิจิบุ “วาราจิคัตสึ” ตั้งชื่อตาม
ลักษณะของหมูทอดสองชิ้นที่ดูคล้ายกับ
“รองเท้าฟาง (วาราจิ)” หนึ่งคู่ วิธีทานที่ถูก
ต้องคือเอาหมูทอดชิ้นบนวางไว้ในฝาปิด
ชามก่อน แล้วเริ่มทานจากหมูทอดแผ่นที่
2 ทานกับซอสพิเศษรสเผ็ดหวานที่ซึมเข้า
เนื้อ อร่อยสุดๆ

เขตจิจิบุ

Nagatoro town

SAITAMA
เขตคาวาโกเอะ

เขตฮันโน

โทคิ โนะ คาเนะ
: หอระฆังบอกเวลา
อุทยานสำหรับเด็ก Tove Jansson Akebono

Ogano town

เม็ทซาวิลเลจ (เขตฮันโน)

เขตฮันโนขอมอบช่วงเวลาและประสบการณ์ที่
จะช่วยเติมเต็มชีวิตยามว่างของผู้คนทั้งหลาย
โดยมีธีมเป็นพื้นที่แห่งการบำบัด ไม่ว่าจะเป็น “เ
ม็ทซาวิลเลจ” ที่ให้คุณได้ลองสัมผัสกับวิถีชีวิต
แบบสแกนดิเนเวีย หรือ “อุทยานสำหรับเด็ก
Tove Jansson Akebono” ที่คุณจะเพลิดเพลิน
ไปกับโลกทัศน์ของเทพนิยายสแกนดิเนเวีย รวม
ถึงแม่น้ำและทะเลสาบที่สวยงามที่ซ่อนอยู่ใน
หุบเขา

บริเวณโรงเก็บของแบบโบราณ คุระซึคุริ
(เขตคาวาโกเอะ)

โคะเอโดะ คาวาโกเอะ เมืองที่ยังคงหลงเหลือภาพที่
ชัดเจนของยุคที่โตเกียวถูกเรียกว่าเอโดะ คุณสามารถ
สัมผัสกับขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมเก่าแก่ของ
ญี่ปุ่น ทั้งบริเวณโรงเก็บของแบบโบราณคุระซึคุริ หรือ
หอระฆังโทคิ โนะ คาเนะ หรือตรอกขนมหวาน (คาชิยะ
โยโคโช) และยังมีงานแห่ขบวนรถของเทศกาลคาวาโก
เอะฮิคาวะ (เทศกาลคาวาโกเอะ) ที่จัดขึ้นในเดือน
ตุลาคม ซึ่งงานนี้ก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ขององค์การยูเนสโกเช่นเดียว
กับเทศกาลจิจิบุโยด้วย

ใช้ Wi-Fi ฟรีได้ทั่วทุกที่ในเขตจิจิบุ !

FREE Wi-Fi

รายละเอียดเพิ่มเติมด
ูได้ที่สัญลักษณ์นี้

สหกรณ์จิจิบุเรียวคัง

ยาโดะเน็ตจิจิบุ
แนะนำสิ่งอำนวยความสะดวกที่พัก พักค้างแรมแล้ว
ค่อยๆ เพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวจิจิบุนะ

http://www.yadonet-chichibu.jp/

เดินป่า

การเดินป่าก็ได้รับความนิยมเช่นกัน มีทั้งการเดินตะเวน
ไปตามฟุดะโชะหรือจะเป็นการเดินเล่นในเมืองตามถนน
ใหญ่หรือเส้นทางใกล้ๆ สถานี ไม่อยากลองได้รับการ
เยียวยาจากธรรมชาติสีเขียว สัมผัสประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมด้วยตัวคุณเอง และเสียเหงื่อที่รู้สึกสดชื่นสุดๆ
ดูหน่อยหรอ

https://navi.city.chichibu.lg.jp/

เทศกาลจิจิบุโย
(เทศกาลยามค่ำคืนของจิจิบุ)

MAP Q-14

เช่าจักรยาน

ไซคุรุตโตะจิจิบุ

เทศกาลจิจิบุโย จัดขึ้นในวันที่ 2-3 ธันวาคม
ของทุกปี นับเป็นหนึ่งในสามเทศกาลที่มีขบวน
รถแห่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น (นิฮง ซันได
ฮิคิยามะ มัตสึริ) ภาพการลากรถคาสะโบ
โกะ・รถยะไตอันสวยงามตระการตาซึ่งหนัก
กว่า 20t ขณะที่วงดนตรีขบวนแห่ที่องอาจพา
กันตีกลองส่งเสียงช่างน่าประทับใจยิ่งนัก และ
ยังมีการจุดดอกไม้ไฟสุดอลังการ เติมสีสันให้
ยามค่ำคืนของเดือนธันวาคม
(มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ขององค์
การยูเนสโก)

บริการให้เช่าที่ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวจิ
จิบุที่หน้าสถานีเซบุจิจิบุ แม้ว่าจะเดิน
ทางออกไปไกล ก็สามารถนำมาคืนได้ที่
จุดให้เช่าจุดอื่นๆ
ค้นหา

เว็บไซต์ท่องเที่ยวที่รองรับภาษาต่างประเทศ

CHICHIBU QR ทราเวลไกด์

เว็บไซต์ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวที่รองรับภาษาต่างประเทศถึง 6 ภาษา

https://navi.city.chichibu.lg.jp/travel/ja/

แอพพลิเคชัน
่ ทีใ่ ห้ขอ้
มูลเมือ่ เกิดภัยพิบต
ั แ
ิ ก
น
่ ก
ั ท่องเทีย
่ วชาวต่างชาติ

อินสตราแกรมอย่างเป็
นทางการของจิจบ
ิ ุ

Safety tips

เชิญทุกท่านมา “กดไลค์” และ
“ ติดตาม ” กันได้เลย

แอพพลิเคชั่นจัดทำโดย
กรมการท่องเที่ยวที่
ทำให้สามารถทราบ
ข้อมูลที่จำเป็นเมื่อเกิดภัย
พิบัติได้ ช่วยให้นักท่อง
เที่ยวชาวต่างชาติ
สามารถท่องเที่ยวได้
อย่างสบายใจ

สมาคมการท่องเที่ยวจิจิบุ

บุรัตโตะจิจิบุ
© 秩父市

เทศกาลริวเซ

มิโสะโปเตโต้
(มันฝรั่งทอดราดซอสมิโสะ)
ลองมาทานมันฝรัง่ ทอดทีร่ าดด้วย
ซอสมิโสะหวานๆ ซึง่ เป็นอาหารที่
มีตน
้ กำเนิดทีจ
่ จ
ิ บ
ิ ุ ได้ยน
ิ มาว่า “โปเต
คุมะคุง” มาสคอตประจำเขตจิจบ
ิ ก
ุ น
ิ มิ
โสะโปเตโต้มากเกินไปจนมิโสะไหล
ออกมาจากหัวเลยทีเดียว。

สถานีอเิ คะบุคโุ ระ

ฮานะโซโนะ I.C.
ทางหลวงหมายเลข 140

รอบๆ สถานีมิซึมิเนะกุจิบนเส้นทาง
รถไฟสายจิจิบุและจิจิบุมิวซ์ปาร์คนั้น
มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการ
ท่องเที่ยวที่จะช่วยให้คุณได้สัมผัสกับ
ความสนุกจากการทำกิจกรรมกีฬา
ต่างๆ และยังสามารถเพลิดเพลินไปกับ
การสัมผัสประสบการณ์ที่เต็มเปี่ยมไป
ด้วยความตื่นเต้นหวาดเสียวท่ามกลาง
ธรรมชาติอันแสนกว้างใหญ่อีกด้วย

สายโทบุโทโจ

เนริมะ I.C.
ทางด่วนคันเอสึ

สถานีโตเกียว

40นาท

30นาท

4นาที

รถยนต์

วาราจิคัตสึ

กิจกรรมกลางแจ้ง

ไปสนามบินนาริตะ

ไปสนามบินฮาเนดะ

เดิน
5 นาที

เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เก็บเกี่ยวข้าวไม่
ค่อยได้ จึงนิยมทานโซบะและอุด้งกัน
มาตั้งแต่สมัยก่อน แม้แต่ในปัจจุบันก็
ยังมีร้านค้าที่ยังใช้วิธีทำและน้ำซุปตาม
แบบดั้งเดิม และยังมีบางแห่งที่สามารถ
ลองทำโซบะได้อีกด้วย

成田国際空港

อิเคะบุคุโระ
โตเกียว

ฮาจิโอจิ J.C.T.

รถไฟ

โซบะ

ซายามะฮิดากะ I.C.

อุโมงค์คาริซะกะ

เมืองโยโคเซะ

ก่อนอื่นมาเช็คข้อมูลการท่องเที่ยวเขตจิ
จิบุที่นี่เลย !

ทาคาซากิ
JR

เมืองโอกาโนะ

จิจิบุคังโคนาบิ

4

ทางด่วนโจชินเอสึ

เขตคุมากายะ
มืองนางาโทโระ
เมืองมินาโนะ

เจอแล้วจุดที่อยากไปในจิจิบุ !

จังหวัดชิบะ

จังหวัดชิซุโอกะ

เขตจิจิบุและ 4 เมืองใกล้เคียงเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำที่รายล้อมไปด้วยภูเขามากมาย และมีความ
สัมพันธ์ทางวัฒนธรรมที่เข้มแข็งมาตั้งแต่ในอดีต

CHICHIBU OMOTENASHI

สนามบินฮาเนดะ

จังหวัดคานางาวะ

ภูเขาไฟฟูจิ

4 เมืองในเขตพื้นที่จิจิบุ

（เมืองโยโคเซะ・เมืองมินาโนะ・เมืองนางาโทโระ・เมืองโอกาโนะ）

ท่องเที่ยวจิจิบุได้สะดวกมากขึ้น

สนามบินนาริตะ

โตเกียว

Minano town

“นางาโทโระ” สถานที่ท่อง
เที่ยวที่มีเสน่ห์ตรงทิวทัศน์อัน
งดงามสรรค์สร้างจาก
ธรรมชาติ
▲โฮคุทัตสึ โนะ ฟุคุโร่
(นกฮูกที่หันหน้าไปทิศเหนือ) สิ่งที่มีชื่อเสียงคือ “อิวะทา
ทามิ” ศูนย์กลางของหุบเขา
นางาโทโระที่ได้รับเลือกให้
เป็นอนุสรณ์สถานทาง
▲โคะดาคาระ (ลูกที่สำคัญเหมือนกับสมบัติ), โคะโซดาเตะ โทระ (เสือเลี้ยงลูก)
ธรรมชาติของประเทศ และ
“การล่องเรือ” ทิวทัศน์ที่มอง
MAP
D-6
ศาลเจ้ามิตสึมิเนะ
เห็นเหนือผืนน้ำขณะนั่งอยู่
ตั้งอยู่ที่ 1,100m เหนือระดับน้ำทะเล เป็นศาล ในเรือพื้นบ้านของญี่ปุ่นนั้น
งดงามอย่างหาที่เปรียบไม่
เจ้าที่เล่าขานกันว่าวีรบุรุษในตำนานของ
ได้ ทั้งร่างกายและจิตใจ
ญี่ปุ่นชื่อ ยามาโตะ ทาเครุ โนะ มิโคโตะ เป็น
คงจะได้รับการเยียวยาจาก
ผู้สร้าง มีประติมากรรมที่งดงามมากที่โถง
กิจกรรมทางน้ำอย่างการล่อง
ไปประมาณ 3 km นี้
หลัก ในส่วนของสัตว์คุ้มครองเทพเจ้า ที่ทาง
เข้าศาลเจ้าทั่วไปจะมีสุนัข 2 ตัวที่เรียกว่า โค
มะอินุ แต่ที่ศาลเจ้ามิซึมิเนะเป็นหมาป่า และ
มีสถานที่ที่น่าไปเที่ยวชมมากมาย
ยังมีรูปปั้นหมาป่าอยู่ทั่วทุกที่
เช่น ภูเขาเรียวคามิ หนึ่งในภูเขา
ร้อยแห่งที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น,
น้ำตกมารุงามิ หนึ่งในน้ำตกที่ได้
รับเลือกร้อยแห่งของญี่ปุ่น, บิชาม
งซุย หนึ่งในแหล่งน้ำที่มีชื่อเสียง
ในยุคเฮเซ, สวนดอกดาเลีย (ดอก
รักเร่) ขนาดใหญ่ที่สุดในคันโตอัน
น่าภาคภูมิใจ, แท่งน้ำแข็งย้อยที่
โอะโนะอุจิ หนึ่งในร้อยทิวทัศน์ที่
มีชื่อเสียง นอกจากนี้ที่นี่ยังมีชื่อ
เสียงในฐานะเมืองคาบุกิและได้รับ
การยกย่องเป็นอย่างมาก มาเที่ยว
เมืองโอกาโนะที่อุดมสมบูรณ์ไป
ด้วยธรรมชาติและศิลปะแบบ
ดั้งเดิมที่ยังมีชีวิตอยู่ให้ได้นะ

เขตจิจิบุ

จังหวัดยามานาชิ

วัดโชเด็นซังคันกิอิน โชเด็นโด (เขตคุมากายะ)

“โชเด็นโด” ที่เป็นที่รู้จักในฐานะอาคารสมบัติแห่งชาติเพียงหนึ่งเดียวในจังหวัดไซตามะ
เป็นอาคารที่ด้านหนึ่งของกำแพงด้านนอกมีประติมากรรมอันประณีตเป็นจุดดึงดูดที่ยาก
จะต้านทาน
และนอกจากโชเด็นโดแล้ว ในเขตวัดเมนุมะโชเด็นซังที่มีชื่อจารึกมาเป็นเวลานานก็ยังมี
สิ่งก่อสร้างแบบดั้งเดิมที่ทรงคุณค่า อย่างคิโซมงที่มีงานประติมากรรมประดับที่งดงามหรือ
จูมงที่เป็นสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ที่สุด

บ้านเกิดที่เป็นต้นกำเนิดของ
เทศกาลจิจิบุอนโดะ เมืองมินา
โนะมีทั้งสถานที่พักผ่อนที่ใช้
ประโยชน์จากธรรมชาติและ
ดอกไม้หลากหลายชนิดในทุก
ฤดูกาลให้คุณได้
เพลิดเพลิน ! ไม่ว่าจะเป็นทุ่ง
ดอกป๊อปปี้ที่เบ่งบานโดยมี
ท้องฟ้าสีครามเป็นฉากหลัง (เ
ท็นคุป๊อปปี้), ภูเขามากมายที่
ล้อมรอบลุ่มน้ำจิจิบุ หรือทะเล
หมอกที่มองจากยอดของภูเขา
มิโนะยามะที่เป็นภูเขาตั้งโดด
เพียงแห่งเดียวของจิจิบุก็ล้วน
แต่เป็นทิวทัศน์ที่งดงามมาก !
ต้องลองมาที่เมืองมินาโนะกัน
ให้ได้สักครั้งนะ

เมืองโอกาโนะ

สัมผัสประสบการณ์ อาหาร

จังหวัดโทจิงิ

ศิลปะจากน้ำแข็ง “แท่งน้ำ
แข็งย้อยแห่งอะชิกะคุโบะ”
ที่เกิดจากอากาศหนาวจัดใน
ช่วงเดือนมกราคมถึงปลาย
เดือนกุมภาพันธ์ ยิ่งเมื่อเปิดไฟ
ไลท์อัพแล้วโลกมหัศจรรย์ก็
บังเกิด
ในช่วงต้นเดือนกรกฏาคม
“นาขั้นบันไดเทราซากะ” ซึ่ง
เป็นทิวทัศน์ชนบทที่เป็น
เอกลักษณ์ของญี่ปุ่นจะมีการ
ประดับไฟ ส่องแสงสวยงาม
และในช่วงต้นฤดูใบไม้ร่วง
ยังชมรวงข้าวสีเหลืองทอง
และดอกฮิกังบานะได้ด้วย

เมืองมินาโนะ

ศาลเจ้าจิจิบุถูกสร้างขึ้นเมื่อ 86 ปีก่อนคริสตกาล มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 2100 ปี คุณ
สามารถชมรูปปั้นแกะสลักของลิงร่าเริงทั้งสาม “ดูให้ดี ฟังให้ดู พูดให้ด”ี ซึ่งตรงข้ามกับลิงสาม
ตัวที่ศาลเจ้านิกโก้โทโชกุ หรือจะเป็น “ซึนางิ โนะ ริว (มังกรล่ามโซ่)” ที่มีตำนานว่าเมื่อนำโซ่ไป
คล้องมังกรแล้วมังกรที่มาทำลายไร่นาก็หายไป

สถานที่ท่องเที่ยวในย่านใกล้เคียงจิจิบุ

Yokoze town

เมืองนางาโทโระ

จิจิบุมัตสึริไคคัง
(ศูนย์จัดแสดงงานเทศกาลจิจิบุ)

MAP T-12
จิจิบุเมอิเซ็นคัง ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ของประเทศ คุณ
สามารถชมกระบวนการการทำ “จิจิบุเมอิ
เซ็น” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของจิจิบุที่เพื่อ
งฟูในอุตสาหกรรมการปลูกหม่อนไหมได้
ตั้งแต่ต้นจนจบ อีกทั้งยังสามารถสัมผัส
ประสบการณ์ทำที่รองแก้วด้วยการทอมือ และ
การย้อมสีน้ำเงินได้อีกด้วย

เมืองโยโคเซะ

เมเปิ้ลจิจิบุ
ที่จิจิบุมีการเก็บน้ำหวานจากต้นเมเปิ้ล และ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้น้ำเชื่อมเมเปิ้ลก็ได้รับความ
นิยมอย่างมาก เชิญมาเลือกซื้อไปเป็นของ
ฝากกันได้เลย !

เหล้าพื้นบ้านของจิจิบุ

ที่จิจิบุผลิตทั้งสาเกญี่ปุ่น, ไวน์, วิสกี้, โชจูและ
เบีย คุณสามารถมานั่งดื่มเหล้าผ่อนคลายตาม
ร้านเหล้า (อิซากายะ) หรือ BAR ได้ตาม
สบาย！ทั้งยังสามารถเข้าไปเยี่ยมชมและ
เพลิดเพลินไปกับโรงเก็บเหล้าทั้ง 3 แห่งใน
เมืองได้อีกหลายวิธีด้วย

เทศกาลคาวาเสะ
เทศกาลที่มีเด็กๆ เป็นศูนย์กลาง จัดขึ้นใน
วันที่ 19-20 กรกฎาคมของทุกปี
นอกจากการแห่รถคาสะโบโกะ・รถยะ
ไตแล้ว เกี้ยวหามที่ถูกแห่ในขบวนงาน
จะถูกนำลงไปในแม่น้ำอาราคาวะที่ใส
สะอาด เพื่อทำ “พีธีล้างเกี้ยว” อีกด้วย
และยังมีการแข่งขันดอกไม้ไฟ เป็นการ
แต่งแต้มสีสันให้กับท้องฟ้ายามค่ำคืน
ของฤดูร้อน

MAP G-2

เป็นเทศกาลที่จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือน
ตุลาคมทุกปี เป็นเหมือนพิธีกรรมที่จัดถวายแด่ศาล
เจ้ามุคุ มีจุดเด่นคือจะมีการยิงบั้งไฟทำมือที่คนใน
ท้องถิ่นทำเรียกว่า ริวเซ ซึ่งบั้งไฟริวเซที่ถูกยิงขึ้น
ไปอย่างงดงามนั้นช่างเหมือนกับมังกรทะยานขึ้น
สู่สวรรค์จริงๆ
(มรดกทางวัฒนธรรมพื้นบ้านที่สำคัญและจับต้อง
ไม่ได้ของประเทศ)

ไม่เพียงแค่การท่องเที่ยว ยังมีข้อมูล
ประสบการณ์ที่น่าสัมผัสรวมถึงของฝาก
ต่างๆ ลงไว้อีกด้วย

http://www.chichibuji.gr.jp/

D：ไปโยชิดะ
Y：ไปโยโคเซะ
K・N：ไปอุรายามะโทคิวะบาชิ

ท่ารถบัส
สถานีเซบุจิจิบุ
ท่ารถหมายเลข
5

องค์กรการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคจิจิบุ

เดไอทาบิ ฟุเรไอจิจิบุ

ท่ารถหมายเลข
6

กรุณาดูที่ Facebook ด้วย

6

ท่ารถหมายเลข 3
ท่ารถหมายเลข
3
1
H：ไปสถานีวาโดะคุโรยะ
M：ไปศาลเจ้ามิซึมิเนะ (รถไฟด่วน)
・ไปนาคาซึกาวะ (รถไฟกึ่งด่วน)
ท่ารถหมายเลข
4

4

1

2
5

3
6

รถบัสเซบุคังโค

4 รถบัสโอกาโนะโชเอ

1

G：ปโอกาโนะชะโกะ・คุริโอะ

T：ไปสถานีมินาโนะ
T：ไปซาดามิเนะโทเกะ
ท่ารถหมายเลข 2
2
ป้อมตำรวจ
P2：ไปเรียวออนเซนยาคุชิโนะยุ

P1：ไปทางมิวซ์ปาร์ค (รถบัสกุรุริน)

สามารถหาข้อมูลท่องเที่ยวพื้นที่เขตจิจิบุรวมถึงเมืองใกล้เคียงได้

https://www.chichibu-omotenashi.com/

5

สมาคมการท่
องเที่ยวจิจิบุ

มัตสึรโิ นะยุ

จุดเรียกแท็กซี่

สถานีเซบุจิจิบุ

สำนักงาน
รถบัสเซบุคังโค

สายเซบุจิจิบุ

