
รถไฟโทบ ุสกายทรไีลน ์
ลมิเิต็ด เอ็กซเ์พรส 
เรยีวโมะ

แมนํ่�าวาตาราเสะ

ไทเฮคคิงั

อโิรริ

●

โคอนุโด-ฮนเต็น ยาวาตะ 
รา้นโครซิะเรยีว

●

พพิธิภณัฑศ์ลิปะเมอืงอาชคิางะ●

โรงแรมอาชคิางะทาวน●์

●
โรงแรม ทาคาโอะ

●
โรงแรมโทโยโกะอนิน์

●โรงแรมอารไ์นน ์เดอะ 
    ยารด์ อาชคิางะ เอคนิชิ ิ

●

รา้นของฝากอนิเทอรว์ลัโล ่ซ̃เูวอรน์รี์̃
●

●คนิรวิ
●

อจิเิอะ

●ไดน ิโทรติสเึนะ

●รา้นคอฟฟี�ชอ็ป 
   ฮาเระบาเระ

ถนนลอดอโุมงค์

ศาลากลางประจําเมอืง
●

อซุางยิะ●
ทาเคยะ●

อาชคิางะ โซวรนิ●

มตัสมึรุะ คเิน็นคงั
●

รโิชอนิ
(เอ็นมะโด)

●

ฮะจคิรุะ
●

ฮานะ โนะ ยู
●แกลลอรี�เฮคิ

●

คเิซน็
●

นาคา●
กาวะ   

โชยะ●

●คซิาเอะ
    มอน

อโุระ
●

อจีมิะ โชเต็น
●

●
อาชคิางะ มะจนิาคะ

 ยกูะคคุงั
●

รา้นคา้ทั�วไป

รา้นคา้ทั�วไป

●

●ที�ทําการไปรษณีย์

●โทรทิสเึนะ
●วดัฟคุกุอนจิ

●
พพิธิภณัฑโ์ซวอนั

●ศาลเจา้โซ
    วจะยากโุมะ

●โซวอนั โยคงั ฮนโปะ

ฟนุะซาดานะ ฮนเต็น

●
ไดอจิ ิทาชบิานะ

คาเฟ่เอ็นไดฟ์
●

●อโิตะ

สวนโอรฮิเิมะ

●หบุเขาเมเปิล

●วดัโชรนิจิ

ศาลเจา้นชิโินะมยิะ●

บจินิเบ็นเท็น ศาลฮนโจ 
อติสคึชุมิะ
●

●รา้นเคยีวยอูนั

บตุสไึกเค็น

รา้นคา้ทั�วไป●

วดัเจยีวเน็นจิ
●

สวนอาชคิางะ
●

●วดัซนัโปอนิ

●สตารเ์ลน

รา้นคา้ทั�วไป
●

มฟิเุนะยะ คะชเิต็น
●

คาเฟ่กลางสวน
มนิามโินะมงุิ
●

สาย JR เรยีวโมะ

สายโทบอุเิซะซากิ

โทร ิ1-โจเม

โทร ิ2-โจเม

ทางเขา้สถาน ีJR อาชคิางะ

สะพานมโิดริ

วดับนันาจิ
1

โทร ิ3-โจเม

อาซะฮโิช

ยรูะคโุช

โทร ิ7-โจเม ป้ายรถหนา้วดัโอรฮิเิมะ

หนา้ศาลากลางประจําเมอืง

คารยิะโดโจ

เอะอริะคโุช

สะพานวาตาราเสะ

สถานโีทบฝัุ�งเหนอื

สถานโีทบฝัุ�งใต ้

ทางเขา้สถานยีะช-ุยามะเบะ

รา้นคา้ทั�วไป
●

รา้นเบ็นเคยีว-เท
●

ที�ทําการไปรษณีย์
อาชคิางะ สเุคโดะ

●

●ศนูยก์ารเรยีนรูต้ลอดชพี

●
ศาลเจา้อเิสะ

สะพ
านนาคะ

สถานอีาชคิางะชิ

●อาคารหลกัโรงแรมนวิมยิาโกะ

293

293

293

ซเุคโดะ 1-โจเม

67

สะพ
านท

านาคะ

สะพานทานาคะฝั�งเหนอื

ศาลเจา้อาชคิางะโอรฮิเิมะ
3

 ▲
ไปไรอ่งุน่และโรงกล ั�นไวน์

โคโคห่รอืศาลเจา้คาบาซาก ิฮะจมิงักุ

▲
ไป

ส
วน

ด
อก

ไม
อ้าช

คิ
างะ

สถานอีา
ชคิางะ

วะ คาเฟ่ 
ฮนิาตะยะ
●

มอนเซน็โซบะ 
คคิยุะ ฮนเต็น
●

สวนนํ�าผึ�งเร็นกะ
●

อาโออซิชู ิ
●

คาโกยะ
●

●
คาเฟ่กรุะ

●รา้นพอลกา

●อสิสะ-อนั ฮนเต็น

ไปชโิมทสเึคะโนะคนุ ิอชิชะ ฮะจมิงัก ุ▼

สะพ
านวาตาราเสะ วาตาราเสะ

ศาลากลางอาชคิางะ
โอรโิมโนะ

●รา้นคา้ทั�วไป

ศนูยข์อ้มลูนกัทอ่งเที�ยว
เมอืงอาชคิางะ (อาชนิาว)ิ

●โรงแรมนวิมยิาโกะ โฮเทล แอนเนกซ์

●
รา้นไดนชิจิายะ

กงิกามะ

คาเฟ่ลาโบะ.●
 ฮามาดะ    

หนา้โรงเรยีนหญงิลว้นโจชคิโูค

โรงเรยีนอา
ชคิางะกกัโค
2

4

5
A

B

● โคอนุโด ฮนเต็น

●

โคะอนุโด
●

●

●
มารคุาวายะ

●

โรงแรมรทู-อนิ 
อาชคิางะ เอคมิาเอะ ●

โคระคไุซคงั

●
เม็นยะ มตัสึ

●
รา้นเบยีร ์คาเฟ่ แอลล์

●
โรงแรมบสิเนส 
โฮเทล คาวาคามิ●

คาเฟ่เลอฮวั

●
อารต์สเปซและคาเฟ่

● กนิมาร ุฮนเต็น

●●รา้นอาหารญี�ปุ่
นทาเคชเิกะ

●
โรงเรยีนประถม
ยามะเบะ

ชโิมทสเึคะโนะคนุ ิ
อชิชะ ฮะจมิงักุ

ฮะจมิงัยามะ 
โคะฟนุกนุ
●

รา้นคา้ทั�วไป
●

สถ
าน

ยีะ
ช-ุ

ยา
มะ

เบ
ะ

สา
ยโ

ท
บอุ

เิซ
ะซ

าก
ิ

6

สถานโีทมติะ

128

67

สาย JR เรยีวโมะ

พพิธิภณัฑค์รุติะ

7

8
สถานสีวนดอกไมอ้าชคิางะ

เรเฮชไิคโด

นางสุะ 
เคยีวเซคกินุ
10

สวนนางสุะ 
อวิานะ
●

ศาลเจา้นางสุะ อตุสคึชุมิะ
● บอ่ตกปลาเบ็นเท็น

●

บอ่ตกปลานางสุะ
●

ไรอ่งุน่และโรง
กล ั�นไวนโ์คโค่

สายคติะ-คนัโต เอ็กซเ์พรสเวย์

คาคาโบะโจ 3-โจเมทางเขา้อาคะมตัสไึด ดนัจิ

99

ไปนางสุะ เคยีวเซคกินุ ▲

293

อาชคิางะ IC
ศาลเจา้คาบาซาก ิ

ฮะจมิงักุ
11

▲ไปวดัชนิซอือนิ

สวนดอกไมอ้า
ชคิางะ

ศนูยบ์รกิารนักทอ่งเที�ยว

ไทเฮคคิงั
ที�อยู่ 3-6-4 อเิซะ-โจ
โทร +81-284-43-3000ไทเฮคคิงั

โมมจิดิานิ

อาชนิาวิ

ชโิมทสเึคะโนะคนุ ิอชิชะ ฮะจมิงักุ

แมนํ่ �าวาตาราเสะและสะพานตา่งๆ
เนื�องจากเมอืงอาชคิางะมแีมนํ่�าวาตาราเสะคั�นกลางแบง่ออก
เป็นฝั�งเหนอืและใต ้เมอืงของเราจงึมสีะพาน 12 แหง่ที�เชื�อม
เมอืงเขา้ดว้ยกนั แมนํ่�าวาตาราเสะและสะพานตา่งๆ ที�มฉีาก
หลงัเป็นพระอาทติยกํ์าลงัลบัขอบฟ้านั�นเป็นภาพที�งดงามมาก 
คณุยงัชมดอกไมไ้ฟในชว่งฤดรูอ้นรมิแมนํ่�าวาตาราเสะไดด้ว้ย

B

นางสุะ เคยีวเซคกินุ
ศาลเจา้คาบาซาก ิฮะจมิงักุ

บตุสไึกเค็น

สวน
ดอกไมอ้าชคิางะ

ศาลเจา้ยากโุมะ

เชา่จักรยานไดท้ี�
ไทเฮคคิงัหรอือาชนิาว!ิ

นั�งรถไฟไป

สวนดอกไม!้

ไทยาก!ิ
มไีสถ้ั�วแดงขา้งใน

ไรอ่งุน่และโรง
      กลั�นไวนโ์คโค่

“สถานที�สําคญัทางประวตัศิาสตรโ์รงเรยีนอาชคิางะกกั
โค” และ “วดับนันาจ”ิ นั�นเป็นสญัลกัษณท์าง
ประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมของเมอืง
ทางเดนิหนิเชื�อมตอ่ระหวา่งสถานที�สองแหง่นี�
มรีา้นอาหารและรา้นคา้อนัมเีอกลกัษณม์ากมายที�
รมิถนน ซึ�งมชีดุกโิมโนและเครื�องประดบั
และการเดนิชมเมอืงในชดุกโิมโนหรอื ชดุเกราะ
จะทําใหนั้กทอ่งเที�ยวไดส้มัผัส ความรูส้กึเหมอืน
หลดุเขา้ไปยงั ญี�ปุ่ นสมยัโบราณอกีครั �ง

ทางเดนิหนิA

ภาพยนตรแ์นะนํา
เมอืงอาชคิางะ!

ศาลเจา้อาชคิางะโอรฮิเิมะสถานที�สําคญัทางประวตัศิาสตร์
โรงเรยีนอาชคิางะกกัโค

*ในชว่งที�มกีารจัดงานอาชคิางะ อาคาร ิโมโนกาตาริ*ในชว่งที�มกีารจัดงานอาชคิางะ อาคาร ิโมโนกาตาริ

วดับนันาจิ

เพยีงดาวนโ์หลดแอปฟรแีละสแกน
โคด้ดว้ยสมารท์โฟน

ดาวนโ์หลดแอปและสแกนรปู       ที�มสีญัลกัษณ ์(กลอ้งถา่ยรปู)

สแกนเลย
ถา่ยรปูพรอ้มกรอบ

รปูพเิศษของเมอืง

ศาลเจา้ยากโุมะนั�นอยูไ่มไ่กลสวนอาชคิางะ

ศาลเจา้อาชคิางะโอรฮิเิมะ

วดับนันาจิ โรงเรยีนอาชคิางะกกัโค

พพิธิภณัฑค์รุติะ สวนดอกไมอ้าชคิางะ สวนดอกไมอ้าชคิางะ

คณุเที�ยวชมรอบเมอืงอาชคิางะไดด้ว้ยรถบสัหรอืจักรยานเชา่

ไทเฮคคิงั
ไทเฮคคิงัเป็นศนูยก์ลางสําหรับนักทอ่งเที�ยว
ในเมอืงอาชคิางะ ที�นี�จะมขีองฝากมากมายของ
เมอืงอาชคิางะใหค้ณุเลอืกซื�อหา อกีทั �งยงัมี
สํานักงานนักทอ่งเที�ยวและรา้นกาแฟ 
ฉันอยากเดนิชมเมอืงอาชคิางะ ฉันอยากชมธรรมชาตขิองเมอืงนี� ดว้ยการขี�จักรยาน 
ฉันอยากทานอาหารญี�ปุ่ นแท ้ๆ  ถามพนักงานของเราไดท้กุเรื�อง!

แตง่ชดุกโิมโนและชดุเกราะ มชีดุยกูาตะใหใ้สใ่นชว่ง
ฤดรูอ้น ทําผมเป็นทรงญี�ปุ่ นดั �งเดมิ แตง่องคท์รงเครื�อง
ในชดุกโิมโนหรอืชดุเกราะตามใจชอบ และออกไปเดนิ
เที�ยวชมเมอืงไดเ้ลย!

ชมทวิทศันอ์นัสวยงามของทั �ง
เมอืงอาชคิางะและที�ราบคนัโต

สวนดอกไมอ้าชคิางะจะเปิดไฟในตอน
กลางคนืในฤดดูอกวสิทเีรยีตั �งแตเ่ดอืน
เมษายนจนถงึพฤษภาคม และงานประดบั
ไฟจะมตีั �งแตเ่ดอืนตลุาคมถงึกมุภาพันธ์
อยูต่อ่อกีวนัและสนุกไปกบัเมอืงอาชคิางะ!

มะจนิาคะ ยกูะคคุงั

ชมของฝากประจําเมอืงอาชคิางะไดท้ี�นี�!

เดนิ 10 นาทจีากสถานี
สวนดอกไมอ้าชคิางะ
ไปยงัพพิธิภณัฑค์รุติะ

วดับนันาจิ

โรงเรยีนอาชิ
คางะกกัโค

อาหารกลางวนั

เปลี�ยนชุดของคณุที�
มะจนิาคะ ยกูะคคุงั

ศาลเจา้อาชคิางะ
โอรฮิเิมะ

ไทเฮคคิงั

ผา้ยานดาย (ผา้ยอ้มสกีอ่นทอ) ที�ใชเ้สน้ไหม
ซึ�งผลติในเมอืงอาชคิางะ วา่กนัวา่มมีาตั �งแต่
กลางขงิยคุเอโดะ (ประมาณปีค.ศ. 1700 - 1800) 
กรรมวธิผีลติที�เป็นระบบซึ�งกลายมาเป็นการผลติผา้
เมเซน็จํานวนมากนั�นมจีดุเริ�มตน้มาจากเมอืงอา
ชคิางะ ภาพวาดบจินิกะ ซึ�งเป็นภาพวาดของ
หญงิสาวงดงามที�สวมชดุอาชคิางะเมเซน็ ผลงาน
ของจติรกรมอืทองในยคุนั�น ในปัจจบุนัแพรห่ลาย
อยูท่ั�วประเทศ
โดยใชเ้ป็นรปู
โปสเตอรแ์ละ
โปสการด์รปูภาพ

สวมชดุกโิมโนและชดุเกราะเดนิเที�ยวชมเมอืงได ้
ประสบการณพ์เิศษที�เมอืงอาชคิางะเทา่นั�น
คณุผูห้ญงิก็สวมชดุเกราะได!้

อาชคิางะ มะจคิานะ ยกูะคคุงั 2673-1 โทร ิ1-โจเม
โทร: 0284-41-8201

เพลดิเพลนิในเมอืงอาชคิางะดว้ยการปั�นจักรยาน

การเชา่จกัรยาน

สวนดอกไมอ้าชคิางะ

จักรยาน
ธรรมดา

จักรยานไฟฟ้า

3 ชั�วโมง 1 วนั

￥400

￥600

￥800

￥1,200

อาชคิางะ เมเซน็ กโิมโน

กโิมโน (ผูห้ญงิ)

(ผูช้าย)

เกราะ

ยกูาตะ

ทําผม

ราคา

￥4,000

￥3,000
￥3,500～￥5,000

￥3,000

￥1,000

￥4,000

ชั�วโมง

1 ถงึ 3 ชั�วโมง

1 วนั

1 วนัถงึ 1 คนื

1 วนั (พฤษภาคม
ถงึกนัยายน)

3 ชั�วโมง

-

อาชคิางะ เมเซ็นเสน้ทางที�แนะนํา จากอาชคิางะก็เที�ยว
ไดอ้กีหลายที�!

75 นาที

40 นาที

จากสนามบนิ
ฮาเนดะ

สถานอีาชคิางะชิ

สถานอีาซากสุะ

รถไฟเคควิ แอรพ์อรต์
ไลน ์ลมิเิต็ด เอ็กซเ์พรส

ใชเ้วลาของคณุอยา่ง
เพลดิเพลนิที�คาเฟ่
ระหวา่งทางไปสวนอา
ชคิางะละ่เป็นไง

ใชเ้วลาแหง่ความสขุที�คาเฟ่และ
เอร็ดอรอ่ยไปกบัมื�อกลางวนั
พรอ้มทวิทศันข์องไรอ่งุน่
และเยี�ยมชมโรงกลั�นไวน!์

เดนิชมเมอืงในชดุ
กโิมโนและชดุเกราะ 
ชมเมอืงที�เต็มไป
ดว้ยใบไมเ้ปลี�ยนสี
ในฤดใูบไมร้ว่ง

เดนิเที�ยวชมเมอืงในชดุกิ
โมโนะหรอืชดุเกราะ

เดนิเที�ยวชมเมอืง
ในชดุกโิมโนะหรอื

ชดุเกราะ

ไทเฮคคิงั

มะจนิาคะ 
ยกูะคคุงั

วดับนันาจิ

โรงเรยีนอา
ชคิางะกกัโค

อาหาร
กลางวนั

เปลี�ยนชุดของคณุ
ที�มะจนิาคะ ยกูะคคุงั

ศาลเจา้อาชคิา
งะโอรฮิเิมะ

สวนอาชคิางะ

คนืจกัรยานที�
ไทเฮคคิงั

สถาน ีJR อาชคิางะ

สถานสีวนดอกไม้
อาชคิางะ

สถานสีวนดอกไม้
อาชคิางะ

เชา่จกัรยาน
ที�ไทเฮคคิงั

ไรอ่งุน่และโรง
กล ั�นไวนโ์คโค่

สถาน ีJR อาชคิางะ

สถานสีวนดอกไม้
อาชคิางะ

สถานสีวนดอกไม้
อาชคิางะ

9:00 น. ถงึ 16:00 น.แผนกตอ้นรับ

จําเป็นตอ้งจองลว่งหนา้

รถโดยสารประจํา
ทางสายดว่น

2 ชั�วโมง 30 นาที

จากสนามบนิ
นารติะ

สายโทบอุเิซะซากิ
หนา้สถานอีาชคิางะ

1 ชั�วโมง 40 นาที

สถาน ีJRอาชคิางะ
สถานโีทชงิ ิ

สถานโีทบนุกิโก้

รถไฟโทบ ุลมิเิต็ด เอ็กซเ์พรส 
เรวาตี� เคกง

1 ชั�วโมง 40 นาที

สถาน ีJRอาชคิางะ

สถานโีอยามะ

สถานนีาซุชโิอะบาระ

รถไฟ JRชนิคนัเซน็ ยามะบโิคะ

ไปนกิโก้

ไปนาซุชโิอะบาระ

6 นาทโีดยสาย JR เรยีวโมะ

6 นาทโีดยสาย JR เรยีวโมะ

เดนิ 15 นาที เอ็นมซุบุ ิ♥

สาย JR โท
โฮคุ

เมนไลน์

โตเกยีว

ไซตามะ
โอมยิะ

โอยามะ
โทชงิิ

นาซชุโิอะบาระ

โทบนุกิโก ้

อาซากสุะ สนามบนินารติะ
โตเกยีว

สถานอีาชคิางะ

สถานอีาชคิางะชิ

สายโท
บ สุกายท

ร ี

สายโท
บนุกิโก

้

อบิารากิ

ชบิะ

โทชงิิ

อตุสโึนะมยิะ

สนามบนิฮาเนดะ

สาย JR เรยีวโมะ

สาย JR เรยีวโมะ
35 นาที

40 นาที

รถไฟ JR โทโฮค ุ
ชนิคนัเซน็

จากสถานโีตเกยีว

สถาน ีJR โอยามะ

สถาน ีJR อาชคิางะ

ประสบการณพ์เิศษที�เมอืง

อาชคิางะเทา่น ั�น

เที�ยว 1 วนั คอรส์ทอ่งเที�ยวแบบคา้งคนื
9:00
เริ�มตน้เริ�มตน้

9：30

10：00

11：00

12：00

14：00

15：20

15：40

15：50

18：50

13：00

9:00
เริ�มตน้เริ�มตน้

9：30

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

9：30

10：00

13：30

13：40

13：50

17：40

ไปโรงแรม

วนัที� 1

วนัที� 2

เชา่จักรยาน
ไดท้ี�ไทเฮคคิงัและ

อาชนิาว!ิ

ชว่งหลงัมานี� เมอืงอาชคิางะไดก้ลายมาเป็นจดุหมายปลายทาง
ยอดนยิมในการทอ่งเที�ยว ตั �งแตเ่มอืงนี�ไดป้รากฏอยูใ่นอนเิมะที�
เป็นกระแสยอดนยิมไปทั�วโลก การเดนิหาสถานที�ที�ปรากฏอยู่
ในอนเิมะก็น่าสนุกนะ
นักทอ่งเที�ยวเดนิเที�ยวชมเมอืงเกา่ที�มทีางเดนิหนิ พรอ้มแตง่กาย
ในชดุกโิมโนและชดุเกราะได ้

ทรปิการเดนิทางแสนเพลดิเพลนิ 75 นาทบีนรถไฟดว่นพเิศษจากอาซากสุะ 
เมอืงโตเกยีว มาถงึที� “อาชคิางะ” เมอืงแหง่ประวตัศิาสตร ์วฒันธรรม 
และดอกไมท้ี�บานทั�วฝั�งแมนํ่�าวาตาราเสะ
เพลดิเพลนิไปกบัการเดนิทางที�แสนงดงาม เยี�ยมชมสถานที�ตา่งๆ ที�มทีั �ง
โรงเรยีนที�เกา่แกท่ี�สดุในประเทศญี�ปุ่ นอยา่ง “สถานที�สําคญัทางประวตัศิาสตร ์
โรงเรยีนอาชคิางะกกัโค” วดัแหง่สําคญัในประวตัศิาสตร ์อยา่ง “วดับนันาจ”ิ 
ซึ�งมอีารามหลกัเป็นสมบตัขิองชาต ิ“สวนดอกไมอ้าชคิางะ” ที�ไดรั้บเลอืกเป็น
สถานที�ทอ่งเที�ยวแหง่เดยีวในประเทศญี�ปุ่ นที�อยูใ่น “10 สถานที�ทอ่งเที�ยวยอด
นยิมของโลก” โดยสํานักขา่วซเีอ็นเอ็น “พพิธิภณัฑค์รุติะ” หนึ�งในพพิธิภณัฑ์
เครื�องปั�นดนิเผาที�ยอดเยี�ยมที�สดุในโลก อกีทั �งยงัมกีารจัดแสดงเครื�องปั�นดนิเผา
อมิารแิละนาเบะชมิะมากมายซึ�งสรา้งขึ�นในยคุเอโดะ รวมถงึไร ่ไรอ่งุน่และโรง
กลั�นไวนโ์คโค ่ไรท่ี�รังสรรคไ์วนช์ั �นเลศิซึ�งเป็นตวัแทนของประเทศญี�ปุ่ น

75 นาทจีากโตเกยีว
เยี�ยมชมอาชคิางะ 
เมอืงที�เต็มไปดว้ย

ประวตัศิาสตร ์วฒันธรรม 
และดอกไมน้านาพนัธุ!์

75 นาทจีากโตเกยีว
เยี�ยมชมอาชคิางะ 
เมอืงที�เต็มไปดว้ย

ประวตัศิาสตร ์วฒันธรรม 
และดอกไมน้านาพนัธุ!์

แผนที�การเดนิทางจากโตเกยีว

(สนามบนินารติะ ฮาเนดะ สถานอีาซากสุะ สถานโีตเกยีว)

สามารถ

ใสชุ่ดคโิมโน

เดนิชมเมอืง!

สามารถ

ใสชุ่ดคโิมโน

เดนิชมเมอืง!

ปั�นจักรยาน 25 นาที

จากสถาน ีJR สวนดอกไมอ้าชคิางะ 
　 สถานโีอยามะ 　 สถานโีตเกยีว 
หรอืสถานะโอยามะไปนกิโก ้และอื�นๆ

จากสถาน ีJR สวนดอกไมอ้าชคิางะ 　
สถานโีอยามะ 　 สถานโีตเกยีว 
หรอืสถานะโอยามะไปนกิโก ้และอื�นๆ



วดับนันาจิ1 วดัเกา่แกท่ี�กอ่ตั �งขึ�นตั �งแต ่800 ปีกอ่นเมื�อปีค.ศ. 1196 โดยอาชคิางะ โยชคิาเนะในสมยัคามาครุะ (โยชคิาเนะคอื บรรพบรุษุของอาชคิางะ 
ทาคะอจุ ิโชกนุคนแรกของตระกลูโชกนุมโุรมาจ)ิ
วดัแหง่นี�ตั �งอยู ่ณ ใจกลางเมอืงอาชคิางะและมพีื�นที�วดัประมาณ 40,000 ตารางเมตร มคีนํู�าลอ้มรอบทกุดา้นของวดั วดัแหง่นี�ม ี“โอมโิดะ 
(อารามหลกั)” ซึ�งไดรั้บการออกแบบเป็นมรดกประจําประเทศ และ “โชโระ” สนิทรัพยท์างวฒันธรรมที�สําคญัของประเทศ “อสิไซเคยีวโดะ” 
ตน้แปะกว๊ยขนาดใหญซ่ึ�งเป็นอนุสาวรยีธ์รรมชาตสํิาคญัของจังหวดัโทชงิ ิซึ�งวา่กนัวา่มอีายปุระมาณ 600 ปีแลว้ ตน้แปะกว๊ยยกัษ์นี�จะ
เปลี�ยนเป็นสเีหลอืงอรา่มในฤดใูบไมร้ว่ง

สถานที�สาํคญัทางประวตัศิาสตร์
โรงเรยีนอาชคิางะกกัโค2

โรงเรยีนอาชคิางะกกัโคนั�นเป็นที�รูจั้กกนัในฐานะโรงเรยีนที�เกา่แก่
ที�สดุในประเทศญี�ปุ่ นและอาคารโรงเรยีนที�ยงัหลงเหลอือยูนั่ �นกไ็ด ้
กลายเป็นสถานที�ทางประวตัศิาสตรป์ระจําชาตญิี�ปุ่ นเมื�อปีค.ศ. 1921 
มนัีกเรยีนมากมายที�ไดเ้รยีน “คําสอนของขงจื�อ” และ “ศาสตรก์าร
พยากรณ”์ ในสมยัมโุรมาจ ิ(ปีค.ศ. 1336 - 1573) อกีทั �งโรงเรยีน
แหง่นี�ยงัเป็นสถาบนัการศกึษาชั �นนําของประเทศญี�ปุ่ นตั �งแตช่ว่ง
ตน้ศตวรรษที� 15 มาจนถงึชว่งกลางศตวรรษที� 15 ในปีค.ศ. 1549 
โรงเรยีนแหง่นี�ไดรั้บการกลา่วถงึในเรื�องประเทศโพน้ทะเลโดยนักบญุ
ฟรันซสิโก ฆาบเิอร ์ผูท้ี�ไดก้ลา่ววา่โรงเรยีนแหง่นี�คอื “มหาวทิยาลยัที�
ใหญแ่ละมชีื�อเสยีงที�สดุในญี�ปุ่ นตะวนัออก”

สวนดอกไมอ้าชคิางะ7
“ตน้วสิทเีรยียกัษ์” ที�วา่กนัวา่มอีายปุระมาณ 150 ปีนั�นเต็มไปดว้ยพวงดอกไมส้มีว่งหอ้ยระโยงระยางไปทั�วกิ�งกา้นที�แผก่วา้งคลมุพื�นที� 
ประมาณ 2,000 ตารางเมตร และผูท้ี�มาเยี�ยมชมภาพที�แสนตระการตานี�นั �นจะเออ่ลน้ไปดว้ยความสขุที�ไดช้ื�นชม ตน้วสิทเีรยียกัษ์และอโุมงค์
ดอกวสิทเีรยีสขีาวยาว 80 เมตรนั�นเป็นอนุสาวรยีธ์รรมชาตขิองจังหวดัโทชงิ ิและ “เทศกาลตน้วสิทเีรยียกัษ์” นั�นจะจัดขึ�นทกุปีในชว่งกลาง
เดอืนเมษายนไปจนถงึกลางเดอืนพฤษภาคม ซึ�งเป็นชว่งเวลาที�ดทีี�สดุในการชมดอกไม ้นอกจากนั�นแลว้ งานแสดงไฟ “สวนดอกไมเ้รอืงรอง” 
ซึ�งจัดขึ�นในชว่งปลายเดอืนตลุาคมไปจนถงึเดอืนกมุภาพันธข์องปีถดัไปกไ็ดรั้บเลอืกเป็นหนึ�งในสามงานแสดงไฟที�สวยงามที�สดุของประเทศ
ญี�ปุ่ น ซึ�งรับรองโดยองคก์รสง่เสรมิงานจัดแสดงและการทอ่งเที�ยวยาเคะอ ิอกีทั �งยงัไดรั้บรางวลังานจัดแสดงไฟทอ้งถิ�นยอดเยี�ยมตดิกนัถงึ 
5 ปีซอ้นโดยการจัดอนัดบังานจัดแสดงไฟ ซึ�งเป็นการจัดอนัดบัที�คดัเลอืกโดยผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการชมววิในยามกลางคนื และเป็นสถานที�แหง่
เดยีวในประเทศญี�ปุ่ นที�ไดรั้บการจัดอนัดบัเป็น “10 สถานที�ทอ่งเที�ยวยอดนยิมของโลก” โดยสํานักขา่วซเีอ็นเอ็น

ลงที�สถานะสวนดอกไมอ้าชคิางะ

พพิธิภณัฑค์รุติะ8
พพิธิภณัฑเ์ครื�องปั�นดนิเผาที�ใหญ่
ที�สดุในโลก ซึ�งจัดแสดงเครื�อง
ปั�นดนิเผาอมิารแิละ นาเบะชมิะถงึ 
2,000 รายการ มอีาคารที�บรูณะ
ขึ�นมาใหมถ่งึ 20 อาคาร ประกอบ
ไปดว้ย อาคารหลกั พพิธิภณัฑ์
ประวตัศิาสตร ์และหอประชมุจัด
แสดงเครื�องปั�นดนิเผาในสถานที�ที�
อดุมไปดว้ยทวิทศันธ์รรมชาตทิี�
สวยงาม ซึ�งมพีื�นที�ถงึ 80,000 ตาราง
เมตร และดงึดดูความสนใจของผูค้น
ทั�วโลกในฐานะพพิธิภณัฑท์ี�มคีวาม
เป็นเอกลกัษณ์

ไรอ่งุน่และโรงกล ั�นไวนโ์คโค่9
ที�ไรอ่งุน่ซึ�งกอ่ตั �งขึ�นโดยอาจารยแ์ละเหลา่ลกูศษิยต์ั �งแตปี่ค.ศ. 1950 นี�ไมเ่คยมกีารใชย้าฆา่แมลงสกัครั �ง
ตั �งแตเ่ริ�มตน้ทําการเพาะปลกู กระบวนการหมกัที�โรงกลั�นนี�นั �นใชเ้ฉพาะยสีตธ์รรมชาตแิละแบคทเีรยีกรดแลคติ
กธรรมชาตเิป็นหลกั ในปัจจบุนัที�ไรอ่งุน่และโรงกลั�นไวนโ์คโค ่ไวนท์ั �งหมดนั�นเป็นไวนญ์ี�ปุ่ นซึ�งหมกัจากองุน่สาย
พันธุญ์ี�ปุ่ นเทา่นั�น 

ไวนจ์ากไรอ่งุน่และโรงกลั�นไวนโ์คโคนั่�นเป็นไวนช์ั �นนําของประเทศญี�ปุ่ นและจะ
เสริฟ์ในชั �นโดยสารเฟิรส์คลาสของเที�ยวบนิระหวา่งประเทศ และงานเลี�ยงมื�อเย็น
สําคญัเกอืบทกุงานที� จัดขึ�นหลงัจากงานประชมุใหญ ่เชน่ การประชมุสดุยอดและ
การประชมุจ ี7 
อิ�มหนําไปกบัมื�อเที�ยงสดุหรหูราที�คาเฟ่พรอ้มทวิทศันส์วนองุน่ที�ทอดยาวไปตาม
แนวภเูขา

ศาลเจา้คาบาซากฮิะจมิงังนัุ�นวา่กนัวา่เป็นตน้แบบของศาลเจา้ที�ตวัละครหลกัของอนิ
เมะชื�อดงั อาศยัอยู่
ศาลเจา้แหง่นี�อยูใ่นซากรกรา้งของวดัคาบาซาก ิ(สถานที�สําคญัทางประวตัศิาสตร์
ของประเทศ) ซึ�งสรา้งขึ�นโดยอาชคิางะ โยชคิาเนะ ผูก้อ่ตั �งวดับนันาจ ิเพื�อมอบดวง
วญิญาณของมติรสหายของเขาใหแ้กเ่ทพเจา้ อารามปัจจบุนันี�ไดรั้บการบรูณะใหม่
เมื�อปีค.ศ. 1989
เหลา่แฟนๆ วา่กนัวา่ทวิทศันข์องธรรมชาตริอบสถานที�แหง่นี�และศาลเจา้นั�นปรากฏ
อยูใ่นอนเิมะอยา่งชดัเจน

สวนดอกไมอ้าชคิางะ
หากคณุเป็นแฟนอนเิมะ วสิทเีรยียกัษ์สมีว่งในชว่งบานเต็มที� ณ สวนดอกไมอ้า

ชคิางะแหง่นี�คุน้ตาบา้งไหม วสิทเีรยียกัษ์สมีว่งตน้นี�นั �นวา่กนัวา่ทําใหน้กึถงึฉาก

ที�มตีน้วสิทเีรยี อยูใ่นอนเิมะชื�อดงัที�เป็นกระแสไปทั�วโลก ลองมาชมความงามที�

แสนลี�ลบัของวสิทเีรยียกัษ์เหมอืนตวัเอกในอนเิมะเรื�องที�วา่ดสู ิ

โคอนิโมนาคะ
ขนมหวานโบราณซึ�งสะทอ้นตวัตนของ
ประเทศญี�ปุ่ น
ใชถ้ั�วแดงอะซกุทิี�ดทีี�สดุของญี�ปุ่ น

ศาลเจา้อาชคิางะโอรฮิเิมะ โมมจิดิานิ3
เมอืงอาชคิางะนั�นไดรั้บการขนานนามไวใ้นทสเึระซเึระงสุะ (หนึ�งใน 3 บทประพันธร์อ้ย
แกว้ที�โดง่ดงัที�สดุของประเทศญี�ปุ่ น) ในฐานะ “เมอืงแหง่การทอผา้”
ศาลเจา้อาชคิางะโอรฮิเิมะนั�นมปีระวตัอินัยาวนานกวา่ 1200 ปีและเทวดาอารักษ์ที�เป็นผูป้ก
ปักษ์ดแูลเมอืงแหง่การทอผา้เองกป็ระดษิฐานอยูท่ี�ศาลเจา้แหง่นี� 
เทวดาอารักษ์องคน์ี�เป็นที�รูจั้กกนัอยา่งดใีนหมูช่าวเมอืงในฐานะ
เทพเจา้แหง่การพัฒนาดา้นอตุสาหกรรมและการแตง่งาน
“โมมจิดิาน ิ(หบุเขาใบไมแ้ดง)” คอืหบุเขาที�กลายเป็นสแีดงและ
สเีหลอืง หบุเขาแหง่นี�อยูบ่รเิวณใกลเ้คยีงกบัวดั
และเหมาะอยา่งยิ�งสําหรับการเดนิเที�ยวชม

บรเิวณรอบสวนอาชคิางะ
ศาลเจา้ยากโุมะ พพิธิภณัฑโ์ซวอนั

4
รอบสวนสาธารณะอาชคิางะซึ�งรูจั้กกนัในฐานะ
ตําแหน่งที�ยอดเยี�ยมในการชมดอกซากรุะและ
กหุลาบพันปี คณุจะไดพ้บกบั “ศาลเจา้
ยากโุมะ” ซึ�งกลา่วถงึไวใ้นเนื�อเพลง
ของบทเพลงที�แสนโดง่ดงัอยา่ง “วาตาราเสะ-บาช ิ
(สะพาน วาตาราเสะ)” ที�ขบัรอ้งโดยนักรอ้งผูม้ชี ื�อเสยีง
โดง่ดงัของประเทศญี�ปุ่ น อกีทั �งยงัม ี“พพิธิภณัฑโ์ซวอนั” 
สถานที�ที�จัดแสดงภาพวาดและสิ�งของตกทอดของทา
ซาค ิโซวอนั บณัฑติศลิปินผูม้ชีวีติอยูใ่นเมอืงอาชคิา
งะตั �งแตช่ว่งสิ�นสมยัเอโดะไปจนถงึสมยัเมจ ิ
(ประมาณปีค.ศ. 1860 - 1890)

บตุสไึกเค็น หอ้งชาและสวน5
หอ้งชาและสวนแหง่นี�เป็นของ พอ่คา้ที�มั�งคั�งที�สดุในเมอืง
อาชคิางะและกอ่สรา้งขึ�นใกลก้บัแมนํ่�าวาตาราเสะในชว่ง
ตน้ของสมยัเมจ ิ(ประมาณค.ศ. 1870) 
และถกูยา้ยมายงัสถานที�ปัจจบุนัเมื�อ
ปีค.ศ. 1901
ดว้ยชื�อเสยีงที�โดง่ดงัจากใบเมเปิลที�
แสนงดงาม เราขอแนะนําใหเ้ยี�ยมชม
สถานที�แหง่นี�ในฤดใูบไมร้ว่ง

ชโิมทสเึคะโนะคนุ ิอชิชะ ฮะจมิงักุ6
ดว้ยคําวงิวอนตอ่สงครามอนัโหดรา้ย สถานที�
แหง่นี�สรา้งขึ�นโดยมนิาโมโตะโนะโยชอิเิอะ 
หรอืที�รูจั้กกนัในนามฮะจมิงัทาโรเ่มื�อ
ปีค.ศ. 1056 กอ่นที�เขาจะออกไปเพื�อสูร้บ
กบัตระกลูมากอํานาจจากแควน้มตุซ ึ
(สงครามเซน็คเุน็น) เต็มไปดว้ยทรัพยส์มบตัิ
ทางวฒันธรรมมากมาย ภายในพื�นที�ของศาล
เจา้นั�นมศีาลเจา้ “คะโดตะอนิาร”ิ ซึ�งวา่กนั 
วา่เป็นศาลเจา้อนิารทิี�ขลงัที�สดุในการทําลาย
พันธะกบัเหลา่ปีศาจ

ยากโิซบะมนัฝร ั�ง

เมนูทอ้งถิ�นที�สะทอ้นตวัตนของ
เมอืงอาชคิางะ
ลองแลว้จะหยดุไมไ่ด!้

รา้นไดนชิจิายะ

อเิอะโตมโิจ 2220
0284-41-2627

นชิโินะมยิะโจ 3889
0284-22-0313

มโิดรโิจ 1-โจเม 3776
0284-64-8864

มโิดรโิจ 2-โจเม 3768
0284-21-3808
9:00 น. ถงึ 16:00 น.
ท ั�วไป: 220 เยน
เขา้ฟรสํีาหรับผูเ้ยี�ยมชมไมเ่กนิระดบัมธัยมตน้

โชเฮโจ 2338
0284-41-2655
เดอืนเมษายนถงึเดอืนกนัยายน 9:00 น. ถงึ 16:30 น.
เดอืนตลุาคมถงึเดอืนมนีาคม 9:00 น. ถงึ 16:00 น.

ท ั�วไป: 420 เยน/นกัเรยีนมธัยมปลาย: 220 เยน
เขา้ฟรสีาํหรบัผูเ้ย ี�ยมชมไมเ่กนิระดบัมธัยมตน้
*มสีว่นลดสําหรับกลุม่ผูเ้ยี�ยมชม 20 คนขึ�นไป

วนัพธุที�สาม
(วดัถดัไปหากตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษห์รอื
วนัหยดุชดเชย)
(วนัพธุที�สองของเดอืนพฤศจกิายน)

โคมาบะโจ 1542 0284-91-1026

วนัจนัทร ์(วนัถดัไปหากตรงกบัวนัหยดุนักขตัฤกษ์)

*สว่นลด 20% สําหรับกลุม่ 20 คนขึ�นไป

อตัราปกต:ิ 1,250 เยน / นกัเรยีนประถม 
มธัยมตน้ และมธัยมปลาย: 500 เยน

9:30 น. ถงึ 17:00 น.

นางสุะ เคยีวเซคกินุ กลุม่กอ้นหนิ
ขนาดใหญต่ามหบุเขาที�เป็นที�อยูข่อง
เหลา่หิ�งหอ้ยนั�นตั �งอยูท่ี�ตน้นํ�าของ
แมนํ่�านางสุะ  กอ้นหนิเคยีวเซคกินุ
ซึ�งอยูก่บันางสุะ เบ็นเท็นนั�นเป็นกลุม่กอ้นหนิซึ�งผกุรอ่นดว้ยสภาพอากาศและ
แตกออกมาจากหนิแกรนติขนาดใหญ ่ที�มาของหนิกอ้นนี�นั �นเกี�ยวขอ้งกบัความ
รูเ้ชงิวชิาการอยา่งมาก และไดก้ลายมาเป็นอนุสาวรยีธ์รรมชาตขิองประเทศญี�ปุ่ น

นางสุะ เคยีวเซคกินุ10
นางสุะ คามโิจ 4990
0284-41-9977

ทาจมิะโจ 611 0284-42-1194

รา้นขายไวน ์10:00 น. ถงึ 18:00 น. / 
คาเฟ่วนัธรรมดา 11:00 น. ถงึ 15:00 น. (ออเดอรส์ดุทา้ย 14:30 น.)
วนัเสาร ์วนัอาทติย ์วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์11:00 น. ถงึ 17:00 น. (ออเดอรส์ดุทา้ย 16:00 น.)

สิ�นปีและวนัขึ�นปีใหม ่วนัจนัทรถ์งึวนั
ศกุรท์ ี�สามของเดอืนมกราคม

ฮาซามะโจ 607

0284-91-4939
ฤดกูาลท ั�วไป
10:00 น. ถงึ 17:00 น.

วนัที� 31 เดอืนธนัวาคมและ
วนัพธุและวนัพฤหสับดทีี�
สามของเดอืนกมุภาพนัธ์

*อาจมกีารเปลี�ยนแปลงเวลาทําการและ
คา่เขา้ชมสวนไปตามฤดกูาล
โปรดดรูายละเอยีดบนเว็บไซต์

ยาวาตะโจ 387-4
0284-71-0292

คาบาซาคโิจ 1723 0284-41-3504

โทร ิ6-โจเม 3165-2

0284-20-2230 (ฝ่ายวฒันธรรมเมอืงอาชคิางะ)

9:00 น. ถงึ 16:00 น. ฟรี
เปิดในวนัอาทติย ์วนัหยดุนกัขตัฤกษข์องเดอืนเมษายน พฤษภาคม 
ตลุาคม และพฤศจกิายน และวนัอาทติยท์ ี�สองของเดอืนมถินุายน

วนัที�เปิด

ลงที�สถานะสวนดอกไมอ้าชคิางะ

ซอสที�ปรงุขึ�นจาก “อาชคิางะบจินิ” 
ซึ�งเป็นแบรนดผั์กทอ้งถิ�นของเมอืง
อาชคิางะ มซีอสที�ทําจากทั �งหน่อ
ไมฝ้รั�ง มะเขอืเทศ แครอท และหวั
หอมใหเ้ลอืกสรร ไมใ่ชส้ารปรงุแตง่
รสและสสีงัเคราะห์

กลางเมอืงอาชคิางะ

ซื�อของฝากไดท้ี�ไทเฮคคิงั
และอาชนิาว!ิ

ของฝากเมอืง
อาชคิางะ

อาหารเมอืง
อาชคิางะ เมนทูอ้งถิ�น

คาเฟ่

โรงแรมนวิมยิาโกะ

โรงแรมนวิมยิาโกะ โฮเทล แอนเนกซ์

โรงแรมรทู-อนิ อาชคิางะ เอคมิาเอะ

โรงแรมรทู-อนิ ได-น ิอาชคิางะ

โรงแรมโทโยโกะ อนิน ์โทชงิ ิสถานอีาชคิางะทางออกเหนอื

โรงแรม ทาคาโอะ

โรงแรมอารไ์นน ์เดอะ ยารด์ อาชคิางะ ฟคุโุทมิ

โรงแรมอารไ์นน ์เดอะ ยารด์ อาชคิางะ เอคนิชิ ิ

โรงแรมบสิเนส โฮเทล นวิ ไดอเิอะ

โรงแรมอาชคิางะทาวน์

โรงแรมบสิเนส โฮเทล คาวาคามิ

โรงแรมจโิซะโนะย ุโทโยคงั

โรงแรมกงัคะเอ็น

เมอืงอาชคิางะ มนิามโิจ 4254-2

เมอืงอาชคิางะ ทานาคะโจ 634

เมอืงอาชคิางะ โทร ิ1-2688-1

เมอืงอาชคิางะ โฮรโิกะเมโจ 2460

เมอืงอาชคิางะ อเิซะโจ 1-1-6

เมอืงอาชคิางะ อเิซะโจ 3-8-5

เมอืงอาชคิางะ ฟคุโุทมโิจ 2213-1

เมอืงอาชคิางะ โทร ิ2-9-4

เมอืงอาชคิางะ คารยิะโดะโจ 281-12

เมอืงอาชคิางะ โทร ิ2-2623

เมอืงอาชคิางะ อเิซะโจ 3-2-17

เมอืงอาชคิางะ ฮะจคิะโจ 1981

เมอืงอาชคิางะ ทสคึยิะโจ 8-1

0284-71-3333

0284-72-3333

0284-40-1300

0284-70-8400

0284-40-1045

0284-42-1121

0284-43-8933

0284-22-3147

0284-73-0027

0284-21-4114

0284-44-1141

0284-62-0136

0284-41-2338

80

44

135

162

106

68

34

34

18

65

21

33

6

50

20 (จําเป็นตอ้งแจง้ลว่งหนา้สําหรับพาหนะขนาดใหญ่

60 (ที�จอดรถหลายชั �นแบบตกึ)

100

20/30 (ที�จอดรถหลายชั �น)

30

49

36

มบีรกิารจอดรถฟรสํีาหรับพาหนะขนาดใหญ่

33

มบีรกิารจอดรถฟรี

40 (มทีี�จอดรถสําหรับรถบสัขนาดใหญ)่

60

ชื�อสถานที�พัก ที�อยู่ หมายเลขโทรศพัท์ จํานวนหอ้งพัก ที�จอดรถ

จําเป็นตอ้งจองลว่งหนา้

ที�อยู่
เบอรโ์ทรศพัท์

เวลาทําการ
วนัหยดุ ชื�อรา้นคา้

ราคา

พื�นที�อ ื�นๆ

ศาลเจา้คาบาซาก ิ
ฮะจมิงักุ11

เมอืงอาชคิางะ สถานที�สาํหรบัคนรกัอนเิมะ

อาชคิางะชูไม
ชไูมแบบไรเ้นื�อ!?
มแีคท่ี�เมอืงอาชคิางะเทา่นั�น!

รา้นเบ็นเคยีว-เท
รา้นคตัสอึชิ ิ

มนิามโินะมงุ ิคาเฟ่กลางสวนที�
หอ้มลอ้มไปดว้ยดอกไมม้ากมาย

หมทูอด
ราดซอส
ถอืกําเนดิที�เมอืงอาชคิางะเหรอเนี�ย 
ซอสสตูรดั �งเดมิของเมอืงอาชคิา
งะนี�เขา้กบัเนื�อเป็นอยา่งด!ี

คาเฟ่ลาโบะ 
ฮามาดะ

รา้นพอลกา

โซบะญี�ปุ่ น
อรอ่ยไปกบัรสชาตอินัละเมยีดละไมของโซบะ

นํ �าแข็งไส
ไมต่อ้งพดูถงึเรื�องความอรอ่ย 
แตค่ณุจะตอ้งตกใจกบัขนาด!

รา้นเคยีวยอูนั รา้นโครซิะเรยีว

ซอสอาชคิา
งะบจินิ

ครุมิชุโิยคงั
การผสมผสานอยา่งลงตวัระหวา่งโยคงั
และเกาลดัที�ใหร้สหวานออ่นละมนุ เครื�อง
ประดบัแตง่กายชื�อดงัในลวดลายสดุน่ารัก

โทร +81-284-43-3000　 อเีมล kankou@ashikaga-kankou.jpตดิตอ่ สมาคมการทอ่งเที�ยวเมอืงอาชคิางะ

โยโรอเิกยีวเร็ตส ึ
(ขบวนพาเหรดชดุเกราะ)

วนัที� 3 กมุภาพันธ์

แมนํ่�าชโิต
เสะฟคุโุระ

ดอกซากรุะของวดัฟคุกุอนจิ

ซากรุะ
ตน้เดอืนเมษายน

ดอกไมไ้ฟ

วนัเสารแ์รกของเดอืน
สงิหาคม

เทศกาลเกบ็เกี�ยวที�ไรอ่งุน่
และโรงกลั�นไวนโ์คโค่

วนัเสารแ์ละวนัอาทติยท์ี�สาม
ของเดอืนพฤศจกิายน

ใบไมแ้หง่ฤดใูบไมร้ว่ง

กลางเดอืนพฤศจกิายนถงึตน้
เดอืนธนัวาคม

สวนดอกไมอ้าชคิางะ

เทศกาลวสิทเีรยียกัษ์

งานจัดแสดงไฟ

ปลายเดอืนตลุาคมถงึตน้
เดอืนกมุภาพันธ์

สวนดอกไมอ้าชคิางะ

กลางเดอืนเมษายนถงึกลาง
เดอืนพฤษภาคม

อาชคิางะอาคารโิมโน
กาตารติามฤดกูาล

งานประดบัไฟชมดอก
ซากรุะที�วดับนันาจิ

โมมจิดิาน ิเกยีวโดะซนั ตน้แปะกว๊ยยกัษ์
ในวดับนันาจิ

ฤดกูาลท ั�งสี�

แหง่อาชคิางะ

もみじ谷

物外軒

足利公園

足利織姫神社

栗田美術館

あしかが
フラワーパーク

名草巨石群

下野國一社八幡宮

史跡 足利学校

草雲美術館
八雲神社

鑁阿寺

เครื�องประดบัลวดลายอา
ชคิางะเมเซ็น
ที�รองจาน สมดุบนัทกึ กระจก สมดุสะสมตราประทบั
โกะชอุนิโจ และอกีมากมาย สิ�งของที�เต็มไปดว้ยความ
ละเอยีดออ่นที�จะทําใหค้ณุอยากเป็นเจา้ของอยา่งแน่นอน

อโิมะโยคงั
รสชาตทิี�ทําใหค้ณุรูส้กึเหมอืนกําลงัรับ
ประทานมนัรสหวานฉํ�า รสชาตอินัหวานฉํ�า
และละเมยีดละไมที�สบืทอดตอ่กนัมายงั
เจา้ของรา้นรุน่ที� 5 รุน่ปัจจบุนั

คาเฟ่
เมอืงอาชคิางะมคีาเฟ่ที�สวยงามมากมาย 
ที�คาเฟ่ คณุจะไดเ้พลดิเพลนิไปกบัเคก้และไอศกรมีหนา้ตา
สวยงาม และใชเ้วลาอนัแสนสขุไปพรอ้มกบัทอดมองชมทวิทศันแ์หง่ประวตัศิาสตร ์
แวะพักที�สถานที�เหลา่นี�ระหวา่งเดนิเที�ยว

ココ･ファーム･ワイナリー


