D

E

F

G

H
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ศาลเจ้าฮิจิริ

ࡡࡍࡩࡐࡐࡩ࠾ࡩࡵࡎࡵ࡚ࡧ

มีการค้นพบแร่
ทองแดงธรรมชาติ
บริเวณใกล้ๆ ศาลเจ้า
และถูกนำมาผลิต “ว
าโดไคจิน” ซึ่งเป็นเงิน
ตราชนิดแรกของญี่ปุ่น
ที่ใช้กันอย่างแพร่
หลาย ปัจจุบันเป็นที่
นิยมในเรื่องของ
เทพเจ้าแห่งการสร้าง
รายได้, เทพเจ้าแห่ง
เงินตรา MAP I-2

Wider Chichibu Area Map

2

จีโอพาร์คจิจิบุ

ࡨ࠾ࡢ࡞ࡨࡋ࠸ࡐࡘࡧ

พื้นที่เขตจิจิบุได้รับการขนานนามว่าเป็น
แหล่งกำเนิดของธรณีวิทยาญี่ปุ่น มีแหล่ง
ศึกษาเกี่ยวกับสภาพทางธรณีมากมาย

ริวเซไคคัง



ࡡࡍࡩࡐࡵࡤࡵࡐࡧࡥࡩ࡚ࡧ

ࡷࡒ࡚ࡠࡊ࡙ࡿࡘ࡙ࡩࡵࡐࡧ࠻ࡩ࡞ࡧ

࡞ࡐࡡࡩࡏࡩ࡚ࡊࡧ



ࡑ

ࡳࡘࡤ࠾ࡘࡐࡩࡵࡐࡧ

โดโคะอิคุเบ้

CL

ࡋࡤࡋࡴࡎࡺ࠸ࡂࡻ
࡚ࡤࡓࡰࡼࡵࡋ࡙ࡡࡩ࡚

ࡏࡐࡩ࠻ࡩ࡚ࡘࡂࡩࡁࡵࡐࡧ

ࡰࡐ࡙ࡿࡤࡌࡡࡩࡢ࠸࡚࡚ࡘࡎࡼࡤ࠾ࡍࡻࡐࡑࡧࡂࡨ࠾
ࡳࡂࡺࡐࡳࡌࡤ࡚ࡿ
TF

OMOTENASHI

ࡳࡂࡳ࡞ࡻࡐࡤࡳࡳ࡞ࡻࡐ
ࡥࡤࡌࡡࡒࡤࡌࡑ࠻ࡨ࠾

ࡴࡎࡺ࠸ࡂࡻࡵࡥࡁࡵࡐࡧ

OMOTENASHI

ࡴࡓࡐࡎࡻࡶࡐࡳࡘࡤ࠾ࡑ

ࡋࡕࡨ࠸࡚ࡍࡑ

ࡡࡍࡩࡐࡵࡤࡥࡩࡐࡧࡑࡧࡌࡩࡳ࠻ࡧ
ࡡࡍࡩࡐࡳࡂࡑࡑ
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ࡡࡍࡩࡐࡘࡂࡘࡳࡐࡧ࠸
ࡡࡍࡩࡐࡁࡵ࡚࠻

࡚ࡍࡷࡖࡡ

ࡋࡕࡨ࠸࡚ࡍ
ࡤࡩ࡚ࡩ࠻ࡩ࡞ࡧ



ࡕࡕࡏࡗࡨࡊࡈࡿࡳ࠹ࡻࡤࡐࡤ࡚ࡩ࡙ࡩࡘࡧ
ࡤ࡚ࡩ࡚ࡧࡳࡒ࡙

ชิดาเระซากุระทีว่ ด
ั เซอุนจิ

1304

คำอธิบาย

࠸ࡧ
ࡂࡧ
ࡩ࡚
࠻ࡿ࠻

มุมมองทางธรณีวิทยา
ถนนที่มีค่าผ่านทาง
ถนนแห่งชาติ

ࡤࡵ

ถนนทั่วไป

ตัวอย่างการเดินทางท่องเที่ยว

จิจิบุฟุรุซะโตะคัง

MAP M-5

OMOTENASHI

ࡏࡐࡩ࠻ࡩ࡚ࡤࡧࡁ࠻ࡩ࠾ࡧ
ࡏࡐࡩ࠻ࡩ࡚ࡷࡂࡌࡩࡘࡧࡳ࡚ࡵࡂࡐࡧ

ࡖࡋࡧࡵࡁࡧࡢࡘࡩ࡙ࡳ࠹ 15・࡞ࡨࡋࡵࡁ࡚ࡐ

CL

CP

TF

ที่ถนนบัมบะซึ่งเป็นทางไปยังศาลเจ้าจิจิบุยัง
มีอาคารที่ทันสมัยหลงเหลืออยู่ คุณสามารถ
เดินเล่นไปพร้อมกับชมภูมิทัศน์ทาง
ประวัติศาสตร์ของเมือง

ࡏࡐࡩ࠻ࡩ࡚ࡷࡂࡌࡩࡘࡧࡁࡐࡵ࡙

ࡩ࡙ࡳ࠹

14・ࡤ

ࡧࡵࡑ

ที่ซากของการขุดแร่ทองแดงกลางแจ้งซึ่งมีระยะ
เดินเท้าจากศาลเจ้า 15 นาทีนั้นมีอนุสาวรีย์
ใหญ่ตั้งอยู่ ว่ากันว่าหากนำเงินไปล้างที่ธารน้ำ
ที่อยู่ข้างๆ จะช่วยให้เงินทองไหลมาเทมา

ได้รับพลังที่ช่วยให้ผ่านพ้นวันนี้ได้แล้ว
พรุ่งนี้ก็มาพยายามกันอีกนะ

เดิน
5:00p.m

จิจิบุนั้นกว้างมาก ลองมาเที่ยวในแต่ละ
ฤดูที่แตกต่างกันดูนะ

ࡪࡐࡨ࠸࠾ࡩࡐࡑ࡚ࡢࡩ࡚ࡡࡻ࡞ࡐࡎࡼࡤ࠾ࡍࡻࡐࡑ (ࡋࡼࡩࡐࡳࡢࡐࡤ)

ศาลเจ้าจิจิบุอิมามิยะ

ม่ลองมองหาโพรงรูปหัวใจบนต้นเคะยาคิ
(ต้นเอล์ม) ในเขตศาลเจ้าดูหน่อยหรอ

เที่ยว
แบบค้างคืน

โรงแรมที่พัก
ทานอาหารในเมือง

กลับเข้าโรงแรมทีพ
่ ก
ั หรือเพลิดเพลินกับการทานอาหารเย็นในเมือง
ท่านสนใจทานอาหารเย็นเป็นเครือ
่ งในหมูซง่ึ เป็นของขึน
้ ชือ
่ ของจิจบ
ิ ไุ หม?

เนินดังโกะซากะ

สถานีโอฮานะบะตาเคะ
สถานีเซบุจิจิบุ
ก่อนจะกลับลองมาแช่ออนเซ็นและหา
ซื้อของฝากได้

࠸ࡧࡂࡩ࠸ࡧ

ࡋࡤࡕ࡙ࡕ
CP
CP

ถนนคุโระมง・ถนนไคซึคิโช

11

ศาลเจ้าจิจิบุอิมามิยะที่จิจิบุเป็นที่รู้จัก
ในฐานะพาวเวอร์สปอต กล่าวกันว่า
ต้นริวจินที่เรียกกันว่า “โคมะซึนางิ
โนะ เคะยาคิ (ต้นเอล์มสำหรับผูก
ม้า)” ที่อยู่ในเขตศาลเจ้ามีอายุมาก
ถึง 1000 ปี

แผนทีใ่ นเมืองจิจบ
ิ ุ
Chichibu Downtown Map

ࡷࡒࡘࡂࡘࡳࡐࡧ࠸

N

O

12

CP

CL

⬇

P

ࡡ࡞ࡐࡥࡂ࡙ࡩࡘࡧ
(ࡳࡋࡐࡩ࠸ࡡࡍࡩࡐࡳࡂࡑࡑ20ࡐࡩࡎ) ➡

13

࡚ࡼࡩࡐ࠹ࡼࡩ࡞ࡢࡐࡼࡩࡳࡐࡼࡤ
࠸࡞ࡋ࠾࡙ࡧ

ࡋࡤࡋࡴࡎࡺ࠸ࡂࡻ
࡚ࡤࡓࡰࡼࡵࡋ࡙ࡡࡩ࡚

ࡑ࠻ࡨ࠾ࡵ࠻ࡷࡥࡳࡤࡤ࡚ࡿ
ࡳࡂࡳ࡞ࡻࡐࡤࡳࡳ࡞ࡻࡐ

ࡰࡐ࡙ࡿ࠹ࡼࡤࡘࡰࡐࡨ࠸ࡎࡻࡤ࠾ࡳࡎࡻ࡙࡞ࡑ ࡳࡁࡻࡩ࡚ࡍ

ࡷࡒࡤࡳ࠻ࡧࡑ࠻ࡵ࡚ࡧ

⬇

M

ࡑࡳࡘࡤࡳࡂࡺࡐ࠻ࡨ࠾

࠻ࡩࡳࡘࡧࡵࡐࡧࡵ࠸ࡧࡤࡁ
(࡚ࡰࡒࡡࡨ࠸ࡳࡌࡻࡩࡢࡐ)

ࡎࡩ࠾ࡳ࠹ࡼࡩࡡࡪࡐࡨ࠸࠾ࡩࡐࡑ࡚ࡢࡩ࡚ࡡࡻ࡞ࡐࡎࡼࡤ࠾ࡍࡻࡐࡑ

ࡘࡨࡌࡡ࡚ࡵࡐࡧ࡙
TF

MAP L-9

L

จุดอพยพ

CP

ถนนทั้ง 2 สายนี้เรียงรายไปด้วยอาคารที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งทอตั้งแต่สมัยก่อน ยังคงหลง
เหลือกลิ่นอายบรรยากาศของช่วงต้นโชวะ
ต้องไปเดินผ่าน “ตรอกสายลม” ที่เชื่อมทั้งสอง
ฝั่งไว้ให้ได้เลยนะ
MAP N-6

K

(ostomate)

ࡎࡻ࡞ࡻࡩ࠸ࡩ࡚ࡳ࠹ࡌࡑ
ࡤࡩ࠻ࡩ࡚ࡤࡐࡡ࡚ࡊࡿࡡࡍࡩࡐࡑ

ࡳࡐࡐࡋࡨ࠾ࡵ

ࡡࡪࡐࡨ࠸࠾ࡩࡐࡑ࡚ࡢࡩ࡚ࡡࡻ࡞ࡐࡎࡼࡤ࠾ࡍࡻࡐࡑ
ࡨ࠾ࡢ࡞ࡨࡋࡷࡂࡌࡩࡘࡧ

ศาลเจ้าฮิจิริ

4:00p.m

รองรับออสโตเมท

CP

OMOTENASHI

2:30p.m

เส้นทางรถไฟ

ห้องน้ำ

ࡤࡩ࠻ࡩ࡚ࡒ࡚ࡧ࡞ࡨࡌࡩࡡࡌ࡚ࡿࡴࡧ࡞ࡨࡉࡐࡏ࡚࡚ࡘ

ࡖࡋࡧࡵࡁࡧࡢࡘࡩ࡙ࡳ࠹ 13・࡞ࡨࡋࡳ࠸ࡺࡐ

ศาลเจ้าจิจิบุอิมามิยะ

MAP P-11

เนินลาดที่ต้องลากรถคาสะโบโกะ・รถยะไต
ขึ้นไปในวันที่ 3 ธันวาคม ซึ่งเป็นจุดสำคัญ
ในเทศกาลจิจิบุโย

ࡢࡼࡩ࠾࡙ࡩࡵࡤࡧ

เป็นที่รู้จักในเรื่องพาวเวอร์สปอตของ
โชคด้านการเงินและการทำมาค้าขึ้น

10

อาคารสาธารณะ

OMOTENASHI

เส้นทางรถไฟ

ศาลเจ้าจิจิบุอิมามิยะ

ป้อมตำรวจ

CL

รถบัส

เดินทางแบบโยกเยกไปกับรถไฟจิจิบุ
บนสายรถไฟท้องถิ่นของจิจิบุ

99

ATM ระหว่างประเทศ

ࡏࡐࡩ࠻ࡩ࡚ࡵࡎ࡞ࡧ

สถานีจ้ามิตสึมิเนะกุจิ

ศาลเจ้าฮิจิริ

เช่ารถ

ࡂࡨࡐࡂࡐࡤࡐ

࡞ࡨࡋࡵࡂࡳࡤࡐ

ถ้าได้รู้ถึงความน่าดึงดูดของเทศกาลจิจิบุโย
แล้วต้องอยากไปชมของจริงแน่ๆ

4:00p.m

รถบัส

ธนาคาร

ࡘࡩࡘ࡙



เดิน

แท็กซี่

ไปรษณีย์

ࡁࡧࡢࡘ

ࡡࡍࡩࡐࡵࡤࡥࡩࡐࡧࡑࡧࡌࡩࡳ࠻ࡧ

ࡖࡋࡧࡵ

࡚ࡍࡷࡖࡡࡩ࡙ࡑ

เดินเล่นชมโรงกลั่นสุราหรือภูมิทัศน์
บ้านเมืองเก่าแก่ และเชิญลิ้มลองอาหารด้วย

88

เช่ารถจักรยาน

ࡍࡐࡐࡥ࠾ࡩࡁࡘࡩ

(ศูนย์จด
ั แสดงงานเทศกาล)

เดินเล่นในเมือง

ร้านค้าปลอดภาษี

MAP O-7

ถนนบัมบะ

OMOTENASHI

⬅ࡍ࠾

1:30p.m

ตู้ล็อกเกอร์หยอดเหรียญ

ปั๊มน้ำมัน

ࡂࡰࡳࡒࡤ࡚ࡿࡘࡩࡳ࠸ࡺࡌࡳࡑ࠻

จิจิบุมัตสึริไคคัง

77

จุดกระจายสัญญาณ WiFi

ร้านสะดวกซื้อ

ศาลเจ้ามิตสึมิเนะ

จิจิบุมัตสึริไคคัง

ࡷࡒࡥࡨࡐࡵࡐ➡

ช็อปปิ้ง

OMOTENASHI

ศาลเจ้าที่มีจุดเด่นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นงาน
ประติมากรรมที่ตกทอดมาสร้างโดยจินโกโร่ ฮิดาริ
หรือ “เซียมซีน้ำทำนาย (มิซุอุระมิคุจ)ิ ” ที่พอนำไป
แช่น้ำแล้วตัวหนังสือจึงจะปรากฎออกมาv

สัมผัสกับเทศกาลจิจิบุโยพร้อมแสงสี
เสียงที่น่าตื่นตาตื่นใจ !!

วัด

ࡩࡳࡼࡩࡡ࡞ࡧ

นั่งรถบัสจากสถานีเซบุจิจิบุ ตรงไปยัง
ศาลเจ้ามิตสึมิเนะ

พาวเวอร์สปอตที่โดดเด่นที่สุดในคันโต !
ไฮไลท์อีกมากมาย !

บรรยากาศของศาลเจ้าอาจจะทำให้คุณลืม
เรื่องเวลา ต้องระวังเรื่องเวลาของรถบัสขาก
ลับด้วยนะ

ศาลเจ้า

CP ที่จอดรถแบบหยอดเหรียญ

สถานีเซบุจิจิบุ

ศาลเจ้ามิตสึมิเนะ

66

การท่องเที่ยว

140

10:30a.m

12:30p.m

ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว

จุดถ่ายภาพ

แต่ เ ดิ ม เป็ น อาคารร้ า นขายส่ ง ผ้ า
ไหมเมเซ็ น ที ่ ร ุ ่ ง เรื อ งในยุ ค ไทโช
ปั จ จุ บ ั น อาคารหลั ง นี ้ ถ ู ก นำมาใช้
ประโยชน์ เ ป็ น ที ่ จ ั ด แสดงและขาย
สิ น ค้ า ท้ อ งถิ ่ น รวมถึ ง ร้ า นอาหาร
และเป็ น จุ ด ท่ อ งเที ่ ย วที ่ น ั ก ท่ อ ง
เที ่ ย วสามารถมานั ่ ง ดื ่ ม สาเกในตอน
กลางคื น ได้

รถบัส

ศาลเจ้าจิจิบุ

คำอธิบาย

ࡤࡳࡤࡵࡐࡧࡘࡩ

ࡑࡧ

ࡘ࠾

บ่อน้ำพุร้อน

9:00a.m
จุดเริ่มต้น

OMOTENASHI

ࡍࡐࡐࡑࡨࡘ

เส้นทางจิจิบุ

ࡵࡁ

เก็บผลไม้

ࡂࡰࡳࡒࡤ࡚ࡿࡘࡩࡳ࠸ࡺࡌ࡙ࡩࡵࡤࡵ࠸ࡧ

299

ࡍࡐࡐ࠻ࡵ࡚ࡧࡘ࠾

ࡏࡐࡩ࠻ࡩ࡚ࡷࡂࡌࡩࡘࡧࡳ࠻࠾ࡁࡐ࠻ࡐ

สถานที่น่าชมดอกไม้

44

55

ที่ชั้น 1 ของตึกสถานีจิจิบุเต็มไปด้วยของฝาก
ของจิจิบุ มีทั้งหมูหมักมิโสะ ชะคุชินะซึเคะหรือ
ผักกวางตุ้งก้านขาวดอง และขนมที่ทำจากเม
เปิ้ลไซรัปซึ่งได้จากต้นเมเปิ้ลของจิจิบ

ࡴࡖࡘࡻࡘࡩ࡚ࡿࡎ

ࡍࡐࡐࡷ࠻ࡂ࠾

แผนเที่ยววัน
เดียวกลับ

ࡡ࡞ࡐࡳࡘ࡙࡞ࡳ࠻࠾ࡵࡐࡧࡵࡘ࡚

ࡑࡖ࡚ࡂࡧࡵࡌࡧ࠻ࡨ࠾

ศูนย์อุตสาหกรรมท้องถิ่นจิบะซัง
เซ็นเตอร์ MAP P-3

ࡎࡻࡩ࡚ࡍࡑࡨࡡࡩࡳࡼࡩࡑ

OMOTENASHI

สถานที่น่าชมใบไม้แดง

แผนเที่ยว
(วันที่สอง)
2 วัน พัก 1 คืน

TF（ࡂࡨࡐࡋ࡚ࡨ࠸ࡡࡿࡵ࠻ࡐࡩ࠸ࡧ）

ࡗࡰࡳ࠹ࡩࡵ࠻ࡁࡵࡂ

ࡳ࠹ࡻࡤࡐࡤ࡚ࡩ࡙ࡩࡘࡧ

ࡡࡍࡩࡐࡑࡁࡰࡥࡵࡐࡧ

ࡑࡘࡨࡌࡡ࡚ࡷ࠻࠻ࡨ࠾
(ࡰࡐ࡙ࡿࡨࡋࡴࡡࡋ࠾࠾ࡩࡐࡳࡎ࠸ࡩࡑ)

ࡰࡐ࡙ࡿ࠹ࡼࡤࡘࡰࡐࡨ࠸ࡎࡻࡤ࠾ࡳࡎࡻ࡙࡞

OMOTENASHI

ࡳࡘࡤ࠾ࡵ࡙ࡵ࠻ࡳࡂࡧ

ࡢࡼࡩ࠾࡙ࡰࡐ࠻ࡨࡡࡑ

CP

ࡡࡍࡩࡐࡤࡧࡁ࠸ࡩ࠻ࡵࡑࡧ

ࡖࡡ ࡩ࠾࡚
ࡩ࡙ ࡍ
ࡳࡂࡑ


เดิน

13:00p.m
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OMOTENASHI

ࡵࡘࡵࡌࡘࡩ

จิจิบุเมอิเซ็นคัง

เดิน

22

ࡎࡩ࠾ࡳ࠹ࡼࡩࡋࡕࡨ࠸࡚ࡍࡑ

OMOTENASHI

299

ࡡ࡞ࡐࡥࡂ࡙ࡩࡘࡧ
ࡳࡐࡐࡁࡑࡧࡂࡩ࠸࡚ࡧࡷ ࡳࡡࡼࡐࡎ

ࡍࡼࡪࡢࡐ࡙ࡼࡤ࡙ࡥࡩࡁࡋࡩࡳࡌࡧ

ࡡࡍࡩࡐࡑࡁࡰࡐࡩ࠻ࡩ࠾ࡩ࡞ࡧ

ࡩ࡙ࡑ

ࡡࡍࡩࡐࡵ࡙ࡵ࠻ࡳࡂࡧ

ࡡࡍࡩࡐࡤ࡚ࡩ࡙ࡩࡘࡧ࠸

ࡑࡥࡩࡐࡩࡘࡵࡐࡧࡂࡩࡵࡌࡧ

ถ้าจองเอาไว้ล่วงหน้าก็จะสามารถลอง
ทำงานทอมือ ฯลฯ ได้ด้วย

ศาลเจ้าจิจิบุ

ࡋࡕࡨ࠸࡚ࡍࡑ

ࡑ࡚ࡠࡨࡎࡑࡷࡥࡳࡤࡤ࡚ࡿ

ࡩࡳࡼࡩࡑ

ࡩࡳࡼࡩࡑࡤࡘࡩࡘ࡙ࡧ

ข้ามถนนบัมบะไปยังศาลเจ้าจิจิบุ จะเดิน
ไปทานอาหารจากร้านตามทางไปด้วยก็ยังได้

SL

รถไฟสายจิจิบุ “SL พาเลโอ
เอ็กซ์เพรส” มีให้บริการตั้งแต่ช่วง
เดือนเมษายนถึงธันวาคม โดยวิ่งไป
-กลับ 1 รอบในวันเสาร์อาทิตย์และ
วันหยุดราชการ ระหว่างสถานีคุมา
กายะถึงสถานีมิซึมิเนะกุจิ

MAP M-4

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพื้นที่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ที่ปรับปรุงมาจากบ้านของพ่อค้าที่สร้างขึ้นในช่วง
ต้นยุคเมจิ ตรงบริเวณพักผ่อนชั้น 1 ที่ไม่เสียค่าใช้
จ่าย มีนาฬิกาแบบวางตั้งเรือนใหญ่และแท่นบูชา
ขนาดมหึมาอยู่ด้วย

ࡳࡡࡼࡐࡎࡩ࠾࡚ࡍࡷࡖࡡࡩ࡙ࡳࡂࡑ

ࡑࡘ࡞ࡂࡿࡒࡩ࡚ࡿ࠻

ࡡࡍࡩࡐ࠻ࡩࡳ࠾ࡵࡘ࡚

ࡋࡕࡨ࠸࡚ࡍ
ࡵࡤࡌࡩ࠻ࡤࡤࡐࡳࡂࡺࡐ

ฮอตสปอตจิจิบุคัง

ࡡࡍࡩࡐࡑ

เดิน

เดิน

แท่นนำทางเสริมโชครูปร่าง
แปลกๆ ที่อยู่กระจัดกระจายไปทั่ว
ตัวเมืองจิจิบุที่เรียกว่า “โดโคะอิ
คุเบ้ (ไปไหนกันดี)” ทั้งหมดมี
กว่า 100 แบบ แล้วคุณหละหาเจอ
กี่แบบ?

ࡰࡐ࡙ࡿ࠹ࡼࡤࡘࡰࡐࡨ࠸ࡎࡻࡤ࠾ࡳࡎࡻ࡙࡞

ࡡࡍࡩࡐࡳࡂࡑࡑ

MAP E-5

10:00a.m

สถานีเซบุจิจิบุ

ࡑ࡚ࡠࡨࡎࡴࡎࡺ࠸ࡂࡻࡘࡩ࡚ࡂࡤ

ࡩ࡚ࡩ࠻ࡩ࡞ࡧ

MAP H-5
มีชิดาเระซากุระประมาณ
30 ต้นและในบรรดานั้นมี
ต้นที่ว่ากันว่ามีอายุกว่า
600 ปีซึ่งงดงามมาก ช่วงที่
ดีที่สุดสำหรับการมาเที่ยวชม
คือต้นเดือนเมษายน

12:00p.m

ࡷࡒࡐࡩ࠾ࡩࡵࡎࡵ࡚ࡧ

OMOTENASHI

OMOTENASHI

ชิดาเระซากุระที่วัดเซอุนจิ

จุดเริ่มต้น ประมาณ 80 นาทีจากสถานีอิเคะบุคุโระ
โดยรถไฟด่วนพิเศษสายเซบุ

100m

T

CP

ࡎࡩ࠾ࡳ࠹ࡼࡩࡡࡍࡩࡐࡑ

ศาลเจ้าฮิจริ ิ

ࡩࡳࡼࡩࡘࡌࡡࡘࡳࡐࡧ

สถานีเซบุจิจิบุ

50m

S

11

299
⬅ࡍ࠾ࡡࡧࡕࡩࡐࡡ

ࡡ࡞ࡐࡘࡵࡐࡧ࡙ࡩࡘࡧ

ริวเซไคคัง

สถานที่ที่ให้คุณได้สัมผัส
ประสบการณ์ความรู้สึก
ที่ราวกับได้ไปอยู่ในเทศ
กาลริวเซจริงๆ ด้วยการ
จัดแสดงบั้งไฟริวเซของ
จริง และการฉายภาพ
งานเทศกาลบนจอสกรีน
ขนาดใหญ่ MAP H-2

ࡳ࠹ࡻࡤࡐࡖࡌࡩࡳࡡࡧ
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ࡍࡐ

10:30a.m

ࡐ

ࡵࡐࡵࡐࡧ࠸ࡢࡩࡑ

แท่งน้ำแข็งย้อยทีม
่ โิ สะซึจิ

7

0

⬆

࡚ࡍࡷࡖࡡࡩ࡙ࡑ

ࡳࡘࡤ࠾ࡵࡤ࠸ࡩࡵࡐࡧ

ࡳ࠹ࡻࡤࡐࡎࡩ࠻ࡂࡩ࡞ࡧ

ࡷ࠻

ࡷࡒ࠻ࡘࡩ࠸ࡩ࡙ࡧ

R

OMOTENASHI

แท่งน้ำแข็งย้อยที่มิโสะซึจิ

ࡂ
ࡐࡷ

Q

⬆

CP

ࡘࡐࡩࡵࡐࡧࡐࡩ࠾ࡩࡵࡎࡵ࡚ࡧ IC

ࡋࡕࡨ࠸࡚ࡍ ࡑࡵࡤࡑࡩࡁ࡚ࡧ IC
࡚࡞ࡳࡂࡷ࠻࠻ࡨ࠾
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มื่อเข้าฤดูหนาวธรรมชาติก็จะสร้างแท่งน้ำ
แข็งย้อยขนาดใหญ่ยักษ์ขึ้น เป็นแหล่งท่อง
เที่ยวที่มีชื่อเสียงในจิจิบุที่มีอากาศหนาวจัด
ตั้งแต่กลางเดือนมกราคมถึงปลายเดือน
กุมภาพันธ์จะมีการเปิดไฟไลท์อัพ ซึ่งเป็น
ภาพที่ยอดเยี่ยมระดับผลงานชิ้นเอกเลยที
เดียว
ࡡࡐࡩࡘࡒࡨࡻࡐࡨ࠸࡚࡙ࡩࡐ
BMX ࡎࡩ࠻ࡂࡩ࡞ࡧ

5

P

ࡷࡒࡵࡤ࠸ࡩࡵࡐࡧ
CP

ࡵ࡚࠾࠸ࡨࡻࡐࡡࡩࡳ࠸ࡑࡵ࠻ࡁࡵࡂ
TF

ࡡࡧࡕࡩࡐࡑࡳ࠸ࡻࡩ

4

6

ࡍࡐ

ࡘࡐࡩࡵࡐࡧࡵࡤࡂ࠸ࡧ IC

ใบไม้แดงที่โอตาคิ

ใบไม้แดงทีโ่ อตาคิ

O

ࡡࡍࡩࡐ࠻ࡩࡘࡐࡩ࠾ࡩࡵࡎࡵ࡚ࡧ

ࡑࡷࡘࡌࡧ IC

แม้จะอยู่ในเขตจิจิบุ ก็สามารถชมใบไม้
แดงที่สวยงามได้ที่ย่านโอตาคิ โดย
สามารถมาเที่ยวชมได้ในช่วงปลายเดือน
ตุลาคมถึงปลายเดือนพฤศจิกายนของ
ทุกปี

N

⬆

OMOTENASHI

ࡡࡍࡩࡐࡘࡐࡩࡵࡐࡧ

3

M

ࡳࡘࡤ࠾ࡐࡩ࠾ࡩࡵࡎࡵ࡚ࡧ

ࡡࡍࡩࡐࡵࡤ࡙ࡧࡥࡩࡐࡧ

ࡳࡎ࠸ࡩ࡚࡞ࡳࡂ

L

ࡗࡰࡳ࠹ࡩࡵࡥࡵࡋࡧ 497
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ࡳ࠹ࡻࡤࡐ࠻ࡨ࠸࠻ࡩ࠻

K

ࡩࡐ
ࡩࡘ


แผนทีภ
่ าพรวมเขตจิจบ
ิ ุ

J
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C
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ศาลเจ้าฮิจิริ

ࡡࡍࡩࡐࡐࡩ࠾ࡩࡵࡎࡵ࡚ࡧ

มีการค้นพบแร่
ทองแดงธรรมชาติ
บริเวณใกล้ๆ ศาลเจ้า
และถูกนำมาผลิต “ว
าโดไคจิน” ซึ่งเป็นเงิน
ตราชนิดแรกของญี่ปุ่น
ที่ใช้กันอย่างแพร่
หลาย ปัจจุบันเป็นที่
นิยมในเรื่องของ
เทพเจ้าแห่งการสร้าง
รายได้, เทพเจ้าแห่ง
เงินตรา MAP I-2

Wider Chichibu Area Map

2

จีโอพาร์คจิจิบุ

ࡨ࠾ࡢ࡞ࡨࡋ࠸ࡐࡘࡧ

พื้นที่เขตจิจิบุได้รับการขนานนามว่าเป็น
แหล่งกำเนิดของธรณีวิทยาญี่ปุ่น มีแหล่ง
ศึกษาเกี่ยวกับสภาพทางธรณีมากมาย

ริวเซไคคัง



ࡡࡍࡩࡐࡵࡤࡵࡐࡧࡥࡩ࡚ࡧ

ࡷࡒ࡚ࡠࡊ࡙ࡿࡘ࡙ࡩࡵࡐࡧ࠻ࡩ࡞ࡧ

࡞ࡐࡡࡩࡏࡩ࡚ࡊࡧ



ࡑ

ࡳࡘࡤ࠾ࡘࡐࡩࡵࡐࡧ

โดโคะอิคุเบ้

CL

ࡋࡤࡋࡴࡎࡺ࠸ࡂࡻ
࡚ࡤࡓࡰࡼࡵࡋ࡙ࡡࡩ࡚

ࡏࡐࡩ࠻ࡩ࡚ࡘࡂࡩࡁࡵࡐࡧ

ࡰࡐ࡙ࡿࡤࡌࡡࡩࡢ࠸࡚࡚ࡘࡎࡼࡤ࠾ࡍࡻࡐࡑࡧࡂࡨ࠾
ࡳࡂࡺࡐࡳࡌࡤ࡚ࡿ
TF

OMOTENASHI

ࡳࡂࡳ࡞ࡻࡐࡤࡳࡳ࡞ࡻࡐ
ࡥࡤࡌࡡࡒࡤࡌࡑ࠻ࡨ࠾

ࡴࡎࡺ࠸ࡂࡻࡵࡥࡁࡵࡐࡧ

OMOTENASHI

ࡴࡓࡐࡎࡻࡶࡐࡳࡘࡤ࠾ࡑ

ࡋࡕࡨ࠸࡚ࡍࡑ

ࡡࡍࡩࡐࡵࡤࡥࡩࡐࡧࡑࡧࡌࡩࡳ࠻ࡧ
ࡡࡍࡩࡐࡳࡂࡑࡑ

140

ࡡࡍࡩࡐࡘࡂࡘࡳࡐࡧ࠸
ࡡࡍࡩࡐࡁࡵ࡚࠻

࡚ࡍࡷࡖࡡ

ࡋࡕࡨ࠸࡚ࡍ
ࡤࡩ࡚ࡩ࠻ࡩ࡞ࡧ



ࡕࡕࡏࡗࡨࡊࡈࡿࡳ࠹ࡻࡤࡐࡤ࡚ࡩ࡙ࡩࡘࡧ
ࡤ࡚ࡩ࡚ࡧࡳࡒ࡙

ชิดาเระซากุระทีว่ ด
ั เซอุนจิ

1304

คำอธิบาย

࠸ࡧ
ࡂࡧ
ࡩ࡚
࠻ࡿ࠻

มุมมองทางธรณีวิทยา
ถนนที่มีค่าผ่านทาง
ถนนแห่งชาติ

ࡤࡵ

ถนนทั่วไป

ตัวอย่างการเดินทางท่องเที่ยว

จิจิบุฟุรุซะโตะคัง

MAP M-5

OMOTENASHI

ࡏࡐࡩ࠻ࡩ࡚ࡤࡧࡁ࠻ࡩ࠾ࡧ
ࡏࡐࡩ࠻ࡩ࡚ࡷࡂࡌࡩࡘࡧࡳ࡚ࡵࡂࡐࡧ

ࡖࡋࡧࡵࡁࡧࡢࡘࡩ࡙ࡳ࠹ 15・࡞ࡨࡋࡵࡁ࡚ࡐ

CL

CP

TF

ที่ถนนบัมบะซึ่งเป็นทางไปยังศาลเจ้าจิจิบุยัง
มีอาคารที่ทันสมัยหลงเหลืออยู่ คุณสามารถ
เดินเล่นไปพร้อมกับชมภูมิทัศน์ทาง
ประวัติศาสตร์ของเมือง

ࡏࡐࡩ࠻ࡩ࡚ࡷࡂࡌࡩࡘࡧࡁࡐࡵ࡙

ࡩ࡙ࡳ࠹

14・ࡤ

ࡧࡵࡑ

ที่ซากของการขุดแร่ทองแดงกลางแจ้งซึ่งมีระยะ
เดินเท้าจากศาลเจ้า 15 นาทีนั้นมีอนุสาวรีย์
ใหญ่ตั้งอยู่ ว่ากันว่าหากนำเงินไปล้างที่ธารน้ำ
ที่อยู่ข้างๆ จะช่วยให้เงินทองไหลมาเทมา

ได้รับพลังที่ช่วยให้ผ่านพ้นวันนี้ได้แล้ว
พรุ่งนี้ก็มาพยายามกันอีกนะ

เดิน
5:00p.m

จิจิบุนั้นกว้างมาก ลองมาเที่ยวในแต่ละ
ฤดูที่แตกต่างกันดูนะ

ࡪࡐࡨ࠸࠾ࡩࡐࡑ࡚ࡢࡩ࡚ࡡࡻ࡞ࡐࡎࡼࡤ࠾ࡍࡻࡐࡑ (ࡋࡼࡩࡐࡳࡢࡐࡤ)

ศาลเจ้าจิจิบุอิมามิยะ

ม่ลองมองหาโพรงรูปหัวใจบนต้นเคะยาคิ
(ต้นเอล์ม) ในเขตศาลเจ้าดูหน่อยหรอ

เที่ยว
แบบค้างคืน

โรงแรมที่พัก
ทานอาหารในเมือง

กลับเข้าโรงแรมทีพ
่ ก
ั หรือเพลิดเพลินกับการทานอาหารเย็นในเมือง
ท่านสนใจทานอาหารเย็นเป็นเครือ
่ งในหมูซง่ึ เป็นของขึน
้ ชือ
่ ของจิจบ
ิ ไุ หม?

เนินดังโกะซากะ

สถานีโอฮานะบะตาเคะ
สถานีเซบุจิจิบุ
ก่อนจะกลับลองมาแช่ออนเซ็นและหา
ซื้อของฝากได้

࠸ࡧࡂࡩ࠸ࡧ

ࡋࡤࡕ࡙ࡕ
CP
CP

ถนนคุโระมง・ถนนไคซึคิโช

11

ศาลเจ้าจิจิบุอิมามิยะที่จิจิบุเป็นที่รู้จัก
ในฐานะพาวเวอร์สปอต กล่าวกันว่า
ต้นริวจินที่เรียกกันว่า “โคมะซึนางิ
โนะ เคะยาคิ (ต้นเอล์มสำหรับผูก
ม้า)” ที่อยู่ในเขตศาลเจ้ามีอายุมาก
ถึง 1000 ปี

แผนทีใ่ นเมืองจิจบ
ิ ุ
Chichibu Downtown Map
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࡚ࡤࡓࡰࡼࡵࡋ࡙ࡡࡩ࡚

ࡑ࠻ࡨ࠾ࡵ࠻ࡷࡥࡳࡤࡤ࡚ࡿ
ࡳࡂࡳ࡞ࡻࡐࡤࡳࡳ࡞ࡻࡐ

ࡰࡐ࡙ࡿ࠹ࡼࡤࡘࡰࡐࡨ࠸ࡎࡻࡤ࠾ࡳࡎࡻ࡙࡞ࡑ ࡳࡁࡻࡩ࡚ࡍ

ࡷࡒࡤࡳ࠻ࡧࡑ࠻ࡵ࡚ࡧ

⬇

M

ࡑࡳࡘࡤࡳࡂࡺࡐ࠻ࡨ࠾

࠻ࡩࡳࡘࡧࡵࡐࡧࡵ࠸ࡧࡤࡁ
(࡚ࡰࡒࡡࡨ࠸ࡳࡌࡻࡩࡢࡐ)

ࡎࡩ࠾ࡳ࠹ࡼࡩࡡࡪࡐࡨ࠸࠾ࡩࡐࡑ࡚ࡢࡩ࡚ࡡࡻ࡞ࡐࡎࡼࡤ࠾ࡍࡻࡐࡑ

ࡘࡨࡌࡡ࡚ࡵࡐࡧ࡙
TF

MAP L-9

L

จุดอพยพ

CP

ถนนทั้ง 2 สายนี้เรียงรายไปด้วยอาคารที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งทอตั้งแต่สมัยก่อน ยังคงหลง
เหลือกลิ่นอายบรรยากาศของช่วงต้นโชวะ
ต้องไปเดินผ่าน “ตรอกสายลม” ที่เชื่อมทั้งสอง
ฝั่งไว้ให้ได้เลยนะ
MAP N-6

K

(ostomate)

ࡎࡻ࡞ࡻࡩ࠸ࡩ࡚ࡳ࠹ࡌࡑ
ࡤࡩ࠻ࡩ࡚ࡤࡐࡡ࡚ࡊࡿࡡࡍࡩࡐࡑ

ࡳࡐࡐࡋࡨ࠾ࡵ

ࡡࡪࡐࡨ࠸࠾ࡩࡐࡑ࡚ࡢࡩ࡚ࡡࡻ࡞ࡐࡎࡼࡤ࠾ࡍࡻࡐࡑ
ࡨ࠾ࡢ࡞ࡨࡋࡷࡂࡌࡩࡘࡧ

ศาลเจ้าฮิจิริ

4:00p.m

รองรับออสโตเมท

CP

OMOTENASHI

2:30p.m

เส้นทางรถไฟ

ห้องน้ำ

ࡤࡩ࠻ࡩ࡚ࡒ࡚ࡧ࡞ࡨࡌࡩࡡࡌ࡚ࡿࡴࡧ࡞ࡨࡉࡐࡏ࡚࡚ࡘ

ࡖࡋࡧࡵࡁࡧࡢࡘࡩ࡙ࡳ࠹ 13・࡞ࡨࡋࡳ࠸ࡺࡐ

ศาลเจ้าจิจิบุอิมามิยะ

MAP P-11

เนินลาดที่ต้องลากรถคาสะโบโกะ・รถยะไต
ขึ้นไปในวันที่ 3 ธันวาคม ซึ่งเป็นจุดสำคัญ
ในเทศกาลจิจิบุโย

ࡢࡼࡩ࠾࡙ࡩࡵࡤࡧ

เป็นที่รู้จักในเรื่องพาวเวอร์สปอตของ
โชคด้านการเงินและการทำมาค้าขึ้น

10

อาคารสาธารณะ

OMOTENASHI

เส้นทางรถไฟ

ศาลเจ้าจิจิบุอิมามิยะ

ป้อมตำรวจ

CL

รถบัส

เดินทางแบบโยกเยกไปกับรถไฟจิจิบุ
บนสายรถไฟท้องถิ่นของจิจิบุ

99

ATM ระหว่างประเทศ

ࡏࡐࡩ࠻ࡩ࡚ࡵࡎ࡞ࡧ

สถานีจ้ามิตสึมิเนะกุจิ

ศาลเจ้าฮิจิริ

เช่ารถ

ࡂࡨࡐࡂࡐࡤࡐ

࡞ࡨࡋࡵࡂࡳࡤࡐ

ถ้าได้รู้ถึงความน่าดึงดูดของเทศกาลจิจิบุโย
แล้วต้องอยากไปชมของจริงแน่ๆ

4:00p.m

รถบัส

ธนาคาร

ࡘࡩࡘ࡙



เดิน

แท็กซี่

ไปรษณีย์

ࡁࡧࡢࡘ

ࡡࡍࡩࡐࡵࡤࡥࡩࡐࡧࡑࡧࡌࡩࡳ࠻ࡧ

ࡖࡋࡧࡵ

࡚ࡍࡷࡖࡡࡩ࡙ࡑ

เดินเล่นชมโรงกลั่นสุราหรือภูมิทัศน์
บ้านเมืองเก่าแก่ และเชิญลิ้มลองอาหารด้วย

88

เช่ารถจักรยาน

ࡍࡐࡐࡥ࠾ࡩࡁࡘࡩ

(ศูนย์จด
ั แสดงงานเทศกาล)

เดินเล่นในเมือง

ร้านค้าปลอดภาษี

MAP O-7

ถนนบัมบะ

OMOTENASHI

⬅ࡍ࠾

1:30p.m

ตู้ล็อกเกอร์หยอดเหรียญ

ปั๊มน้ำมัน

ࡂࡰࡳࡒࡤ࡚ࡿࡘࡩࡳ࠸ࡺࡌࡳࡑ࠻

จิจิบุมัตสึริไคคัง

77

จุดกระจายสัญญาณ WiFi

ร้านสะดวกซื้อ

ศาลเจ้ามิตสึมิเนะ

จิจิบุมัตสึริไคคัง

ࡷࡒࡥࡨࡐࡵࡐ➡

ช็อปปิ้ง

OMOTENASHI

ศาลเจ้าที่มีจุดเด่นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นงาน
ประติมากรรมที่ตกทอดมาสร้างโดยจินโกโร่ ฮิดาริ
หรือ “เซียมซีน้ำทำนาย (มิซุอุระมิคุจ)ิ ” ที่พอนำไป
แช่น้ำแล้วตัวหนังสือจึงจะปรากฎออกมาv

สัมผัสกับเทศกาลจิจิบุโยพร้อมแสงสี
เสียงที่น่าตื่นตาตื่นใจ !!

วัด

ࡩࡳࡼࡩࡡ࡞ࡧ

นั่งรถบัสจากสถานีเซบุจิจิบุ ตรงไปยัง
ศาลเจ้ามิตสึมิเนะ

พาวเวอร์สปอตที่โดดเด่นที่สุดในคันโต !
ไฮไลท์อีกมากมาย !

บรรยากาศของศาลเจ้าอาจจะทำให้คุณลืม
เรื่องเวลา ต้องระวังเรื่องเวลาของรถบัสขาก
ลับด้วยนะ

ศาลเจ้า

CP ที่จอดรถแบบหยอดเหรียญ

สถานีเซบุจิจิบุ

ศาลเจ้ามิตสึมิเนะ

66

การท่องเที่ยว

140

10:30a.m

12:30p.m

ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว

จุดถ่ายภาพ

แต่ เ ดิ ม เป็ น อาคารร้ า นขายส่ ง ผ้ า
ไหมเมเซ็ น ที ่ ร ุ ่ ง เรื อ งในยุ ค ไทโช
ปั จ จุ บ ั น อาคารหลั ง นี ้ ถ ู ก นำมาใช้
ประโยชน์ เ ป็ น ที ่ จ ั ด แสดงและขาย
สิ น ค้ า ท้ อ งถิ ่ น รวมถึ ง ร้ า นอาหาร
และเป็ น จุ ด ท่ อ งเที ่ ย วที ่ น ั ก ท่ อ ง
เที ่ ย วสามารถมานั ่ ง ดื ่ ม สาเกในตอน
กลางคื น ได้

รถบัส

ศาลเจ้าจิจิบุ

คำอธิบาย

ࡤࡳࡤࡵࡐࡧࡘࡩ

ࡑࡧ

ࡘ࠾

บ่อน้ำพุร้อน

9:00a.m
จุดเริ่มต้น

OMOTENASHI

ࡍࡐࡐࡑࡨࡘ

เส้นทางจิจิบุ

ࡵࡁ

เก็บผลไม้

ࡂࡰࡳࡒࡤ࡚ࡿࡘࡩࡳ࠸ࡺࡌ࡙ࡩࡵࡤࡵ࠸ࡧ

299

ࡍࡐࡐ࠻ࡵ࡚ࡧࡘ࠾

ࡏࡐࡩ࠻ࡩ࡚ࡷࡂࡌࡩࡘࡧࡳ࠻࠾ࡁࡐ࠻ࡐ

สถานที่น่าชมดอกไม้

44

55

ที่ชั้น 1 ของตึกสถานีจิจิบุเต็มไปด้วยของฝาก
ของจิจิบุ มีทั้งหมูหมักมิโสะ ชะคุชินะซึเคะหรือ
ผักกวางตุ้งก้านขาวดอง และขนมที่ทำจากเม
เปิ้ลไซรัปซึ่งได้จากต้นเมเปิ้ลของจิจิบ

ࡴࡖࡘࡻࡘࡩ࡚ࡿࡎ

ࡍࡐࡐࡷ࠻ࡂ࠾

แผนเที่ยววัน
เดียวกลับ

ࡡ࡞ࡐࡳࡘ࡙࡞ࡳ࠻࠾ࡵࡐࡧࡵࡘ࡚

ࡑࡖ࡚ࡂࡧࡵࡌࡧ࠻ࡨ࠾

ศูนย์อุตสาหกรรมท้องถิ่นจิบะซัง
เซ็นเตอร์ MAP P-3

ࡎࡻࡩ࡚ࡍࡑࡨࡡࡩࡳࡼࡩࡑ

OMOTENASHI

สถานที่น่าชมใบไม้แดง

แผนเที่ยว
(วันที่สอง)
2 วัน พัก 1 คืน

TF（ࡂࡨࡐࡋ࡚ࡨ࠸ࡡࡿࡵ࠻ࡐࡩ࠸ࡧ）

ࡗࡰࡳ࠹ࡩࡵ࠻ࡁࡵࡂ

ࡳ࠹ࡻࡤࡐࡤ࡚ࡩ࡙ࡩࡘࡧ

ࡡࡍࡩࡐࡑࡁࡰࡥࡵࡐࡧ

ࡑࡘࡨࡌࡡ࡚ࡷ࠻࠻ࡨ࠾
(ࡰࡐ࡙ࡿࡨࡋࡴࡡࡋ࠾࠾ࡩࡐࡳࡎ࠸ࡩࡑ)

ࡰࡐ࡙ࡿ࠹ࡼࡤࡘࡰࡐࡨ࠸ࡎࡻࡤ࠾ࡳࡎࡻ࡙࡞

OMOTENASHI

ࡳࡘࡤ࠾ࡵ࡙ࡵ࠻ࡳࡂࡧ

ࡢࡼࡩ࠾࡙ࡰࡐ࠻ࡨࡡࡑ

CP

ࡡࡍࡩࡐࡤࡧࡁ࠸ࡩ࠻ࡵࡑࡧ

ࡖࡡ ࡩ࠾࡚
ࡩ࡙ ࡍ
ࡳࡂࡑ


เดิน

13:00p.m

33

OMOTENASHI

ࡵࡘࡵࡌࡘࡩ

จิจิบุเมอิเซ็นคัง

เดิน

22

ࡎࡩ࠾ࡳ࠹ࡼࡩࡋࡕࡨ࠸࡚ࡍࡑ

OMOTENASHI

299

ࡡ࡞ࡐࡥࡂ࡙ࡩࡘࡧ
ࡳࡐࡐࡁࡑࡧࡂࡩ࠸࡚ࡧࡷ ࡳࡡࡼࡐࡎ

ࡍࡼࡪࡢࡐ࡙ࡼࡤ࡙ࡥࡩࡁࡋࡩࡳࡌࡧ

ࡡࡍࡩࡐࡑࡁࡰࡐࡩ࠻ࡩ࠾ࡩ࡞ࡧ

ࡩ࡙ࡑ

ࡡࡍࡩࡐࡵ࡙ࡵ࠻ࡳࡂࡧ

ࡡࡍࡩࡐࡤ࡚ࡩ࡙ࡩࡘࡧ࠸

ࡑࡥࡩࡐࡩࡘࡵࡐࡧࡂࡩࡵࡌࡧ

ถ้าจองเอาไว้ล่วงหน้าก็จะสามารถลอง
ทำงานทอมือ ฯลฯ ได้ด้วย

ศาลเจ้าจิจิบุ

ࡋࡕࡨ࠸࡚ࡍࡑ

ࡑ࡚ࡠࡨࡎࡑࡷࡥࡳࡤࡤ࡚ࡿ

ࡩࡳࡼࡩࡑ

ࡩࡳࡼࡩࡑࡤࡘࡩࡘ࡙ࡧ

ข้ามถนนบัมบะไปยังศาลเจ้าจิจิบุ จะเดิน
ไปทานอาหารจากร้านตามทางไปด้วยก็ยังได้

SL

รถไฟสายจิจิบุ “SL พาเลโอ
เอ็กซ์เพรส” มีให้บริการตั้งแต่ช่วง
เดือนเมษายนถึงธันวาคม โดยวิ่งไป
-กลับ 1 รอบในวันเสาร์อาทิตย์และ
วันหยุดราชการ ระหว่างสถานีคุมา
กายะถึงสถานีมิซึมิเนะกุจิ

MAP M-4

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพื้นที่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ที่ปรับปรุงมาจากบ้านของพ่อค้าที่สร้างขึ้นในช่วง
ต้นยุคเมจิ ตรงบริเวณพักผ่อนชั้น 1 ที่ไม่เสียค่าใช้
จ่าย มีนาฬิกาแบบวางตั้งเรือนใหญ่และแท่นบูชา
ขนาดมหึมาอยู่ด้วย

ࡳࡡࡼࡐࡎࡩ࠾࡚ࡍࡷࡖࡡࡩ࡙ࡳࡂࡑ

ࡑࡘ࡞ࡂࡿࡒࡩ࡚ࡿ࠻

ࡡࡍࡩࡐ࠻ࡩࡳ࠾ࡵࡘ࡚

ࡋࡕࡨ࠸࡚ࡍ
ࡵࡤࡌࡩ࠻ࡤࡤࡐࡳࡂࡺࡐ

ฮอตสปอตจิจิบุคัง

ࡡࡍࡩࡐࡑ

เดิน

เดิน

แท่นนำทางเสริมโชครูปร่าง
แปลกๆ ที่อยู่กระจัดกระจายไปทั่ว
ตัวเมืองจิจิบุที่เรียกว่า “โดโคะอิ
คุเบ้ (ไปไหนกันดี)” ทั้งหมดมี
กว่า 100 แบบ แล้วคุณหละหาเจอ
กี่แบบ?

ࡰࡐ࡙ࡿ࠹ࡼࡤࡘࡰࡐࡨ࠸ࡎࡻࡤ࠾ࡳࡎࡻ࡙࡞

ࡡࡍࡩࡐࡳࡂࡑࡑ

MAP E-5

10:00a.m

สถานีเซบุจิจิบุ

ࡑ࡚ࡠࡨࡎࡴࡎࡺ࠸ࡂࡻࡘࡩ࡚ࡂࡤ

ࡩ࡚ࡩ࠻ࡩ࡞ࡧ

MAP H-5
มีชิดาเระซากุระประมาณ
30 ต้นและในบรรดานั้นมี
ต้นที่ว่ากันว่ามีอายุกว่า
600 ปีซึ่งงดงามมาก ช่วงที่
ดีที่สุดสำหรับการมาเที่ยวชม
คือต้นเดือนเมษายน

12:00p.m

ࡷࡒࡐࡩ࠾ࡩࡵࡎࡵ࡚ࡧ

OMOTENASHI

OMOTENASHI

ชิดาเระซากุระที่วัดเซอุนจิ

จุดเริ่มต้น ประมาณ 80 นาทีจากสถานีอิเคะบุคุโระ
โดยรถไฟด่วนพิเศษสายเซบุ

100m

T

CP

ࡎࡩ࠾ࡳ࠹ࡼࡩࡡࡍࡩࡐࡑ

ศาลเจ้าฮิจริ ิ

ࡩࡳࡼࡩࡘࡌࡡࡘࡳࡐࡧ

สถานีเซบุจิจิบุ

50m

S

11

299
⬅ࡍ࠾ࡡࡧࡕࡩࡐࡡ

ࡡ࡞ࡐࡘࡵࡐࡧ࡙ࡩࡘࡧ

ริวเซไคคัง

สถานที่ที่ให้คุณได้สัมผัส
ประสบการณ์ความรู้สึก
ที่ราวกับได้ไปอยู่ในเทศ
กาลริวเซจริงๆ ด้วยการ
จัดแสดงบั้งไฟริวเซของ
จริง และการฉายภาพ
งานเทศกาลบนจอสกรีน
ขนาดใหญ่ MAP H-2

ࡳ࠹ࡻࡤࡐࡖࡌࡩࡳࡡࡧ

140

ࡍࡐ

10:30a.m

ࡐ

ࡵࡐࡵࡐࡧ࠸ࡢࡩࡑ

แท่งน้ำแข็งย้อยทีม
่ โิ สะซึจิ

7

0

⬆

࡚ࡍࡷࡖࡡࡩ࡙ࡑ

ࡳࡘࡤ࠾ࡵࡤ࠸ࡩࡵࡐࡧ

ࡳ࠹ࡻࡤࡐࡎࡩ࠻ࡂࡩ࡞ࡧ

ࡷ࠻

ࡷࡒ࠻ࡘࡩ࠸ࡩ࡙ࡧ

R

OMOTENASHI

แท่งน้ำแข็งย้อยที่มิโสะซึจิ

ࡂ
ࡐࡷ

Q

⬆

CP

ࡘࡐࡩࡵࡐࡧࡐࡩ࠾ࡩࡵࡎࡵ࡚ࡧ IC

ࡋࡕࡨ࠸࡚ࡍ ࡑࡵࡤࡑࡩࡁ࡚ࡧ IC
࡚࡞ࡳࡂࡷ࠻࠻ࡨ࠾

299

มื่อเข้าฤดูหนาวธรรมชาติก็จะสร้างแท่งน้ำ
แข็งย้อยขนาดใหญ่ยักษ์ขึ้น เป็นแหล่งท่อง
เที่ยวที่มีชื่อเสียงในจิจิบุที่มีอากาศหนาวจัด
ตั้งแต่กลางเดือนมกราคมถึงปลายเดือน
กุมภาพันธ์จะมีการเปิดไฟไลท์อัพ ซึ่งเป็น
ภาพที่ยอดเยี่ยมระดับผลงานชิ้นเอกเลยที
เดียว
ࡡࡐࡩࡘࡒࡨࡻࡐࡨ࠸࡚࡙ࡩࡐ
BMX ࡎࡩ࠻ࡂࡩ࡞ࡧ

5

P

ࡷࡒࡵࡤ࠸ࡩࡵࡐࡧ
CP

ࡵ࡚࠾࠸ࡨࡻࡐࡡࡩࡳ࠸ࡑࡵ࠻ࡁࡵࡂ
TF

ࡡࡧࡕࡩࡐࡑࡳ࠸ࡻࡩ

4

6

ࡍࡐ

ࡘࡐࡩࡵࡐࡧࡵࡤࡂ࠸ࡧ IC

ใบไม้แดงที่โอตาคิ

ใบไม้แดงทีโ่ อตาคิ

O

ࡡࡍࡩࡐ࠻ࡩࡘࡐࡩ࠾ࡩࡵࡎࡵ࡚ࡧ

ࡑࡷࡘࡌࡧ IC

แม้จะอยู่ในเขตจิจิบุ ก็สามารถชมใบไม้
แดงที่สวยงามได้ที่ย่านโอตาคิ โดย
สามารถมาเที่ยวชมได้ในช่วงปลายเดือน
ตุลาคมถึงปลายเดือนพฤศจิกายนของ
ทุกปี

N

⬆

OMOTENASHI

ࡡࡍࡩࡐࡘࡐࡩࡵࡐࡧ

3

M

ࡳࡘࡤ࠾ࡐࡩ࠾ࡩࡵࡎࡵ࡚ࡧ

ࡡࡍࡩࡐࡵࡤ࡙ࡧࡥࡩࡐࡧ

ࡳࡎ࠸ࡩ࡚࡞ࡳࡂ

L

ࡗࡰࡳ࠹ࡩࡵࡥࡵࡋࡧ 497

ࡳࡘࡤ࠾ࡘࡐࡩࡵࡐࡧ

ࡳ࠹ࡻࡤࡐ࠻ࡨ࠸࠻ࡩ࠻

K

ࡩࡐ
ࡩࡘ


แผนทีภ
่ าพรวมเขตจิจบ
ิ ุ

J

ࡡࡍࡩࡐࡑ

C

ࡩࡘ

1

B

ࡑ ࡙

A

CL

OMOTENASHI

Q

CP

14

ࡷࡒࡘࡂࡘࡳࡐࡧ
ࡎࡻࡩ࡚ࡍࡑࡨࡡࡡࡍࡩࡐࡳࡂࡑࡑ
⬇

R

S

T

