เรียบเรียงพิเศษ

เกษตร! ป่ าไม้! ประมง! รวมเสน่หข์ อง MADE IN TOKYO ไว้ในเล่มเดียว!

การเกษตร ป่ าไม้ และประมงในโตเกียว

ป่ า! ทะเล! แผ่นดิน!

ความอุดมสมบูรณ์ของโตเกียว

พื� นที� 23 เขตใจกลางกรุงที�มีอาคารสูงเรียงรายเป็ นสัญลักษณ์ของโตเกียว
แต่ในกรุงโตเกียวยังมีพื�นที�ที�มีเสน่หแ์ ตกต่างไปจากใจกลางกรุง
เช่น พื� นที�มินามิทามะ พื� นที�คิตะทามะ พื� นที�นิชิทามะ และหมู่เกาะ
ที�กระจัดกระจายอยูใ่ นมหาสมุทรแปซิฟิก
มาลิ� มรสและสัมผัสการเกษตร ป่ าไม้ ประมง
และความอุดมสมบูรณ์ของท้องถิ�นในแต่ละพื� นที�กนั เลย

พื� นที� 23 เขต

เข้าใจง่ายในทันที!

พื�นที� 23 เขต P4

ตอนเหนือเป็ นเนินเขาซายามะ ตอนใต้ เป็ นที�ราบสูงกว้ างใหญ่ที�มี
เนินเขาทามะตังอยู
� ่ พื �นที�ที�อดุ มสมบูรณ์ไปด้ วยป่ าไม้ เขียวขจีแห่งนี �
มีสวนสาธารณะขนาดมหึมาที�รังสรรค์จากลักษณะภูมิประเทศตาม
ธรรมชาติ และแหล่งนํ �าผุดที�สามารถเพลิดเพลินกับการเดินเล่น
ริ มนํ �าอยูม่ ากมาย อยูต่ ดิ กับพื �นที� 23 เขต เดินทางจากใจกลางกรุง
ได้ สะดวก จึงมีนกั ท่องเที�ยวมาเยือนอย่างอุน่ หนาฝาคัง� ในช่วง
สุดสัปดาห์

พื �นที�ที�มีหน่วยงานของเมืองหลวงรวมตัวกันมากที�สดุ ในกรุงโตเกียว
มี ส ถานที� ที� น่ า ชมซึ�ง เป็ นสัญ ลัก ษณ์ ข องเมื อ งหลวงของญี� ปุ่ นอยู่
มากมาย เป็ นที�นิยมในหมูน่ กั ท่องเที�ยวจํานวนมากทังในประเทศ
�
และจากต่างประเทศ มีศนู ย์การค้ าใหม่ ๆ กําเนิดขึ �นอย่างต่อเนื�อง
และวิวฒ
ั นาการอยูต่ ลอดเวลา

“จินไดจิโซบะ” เป็ นของขึ �นชื�อในบริ เวณใกล้ เคียงวัดจินไดจิ เมืองโชฟุ

สวนสาธารณะโคงาเนอิ
ทอดยาวไปตาม
ทางนํ �าทามะกาวะโจซุย

พื� นที�คิตะทามะ

เสน่หข์ องโตเกียว

พื�นที�คิตะทามะ P6

สวนสาธารณะโชวะคิเนน เมืองทาจิคาวะ “พิพธิ ภัณฑ์สตูดโิ อจิบลิ เมืองมิตากะ”
ทีม� ดี อกไม้ ตามฤดูกาลบานสะพรั�ง
ออกแบบโดยฮายาโอะ มิยาซากิ
ปรมาจารย์แห่งวงการอนิเมชันญี�ปนุ่

พื� นที�นิชิทามะ

โตเกียวสกายทรี ความสูง 634 ม.

แยกข้ ามถนนชิบยุ ะอันเป็ น
สัญลักษณ์แห่งทัศนียภาพ คามินาริ มงแห่งวัดเซนโซจิ สัญลักษณ์ของ
อาซากุสะ
เมืองหลวงของญี�ปนุ่
สนามบินโชฟุ

โอชิมะ

พื�นที�โทโชะ

ขึ �นกระเช้ าลอยฟ้าไป “โยมิอรุ ิ แลนด์”
ยอดนิยมกันเลย!

P14

ที�ร้านขายตรงจากแหล่งผลิตของ JA จุดพักรถ และร้ าน
ของฝากจากพื �นที�โทโชะมีผลิตผลท้ องถิ�นจากแต่ละพื �นที�
วางจําหน่ายอย่างพร้ อมหน้ า

2

วัดทาคาโอะซังยาคุ
โออินตังตระหง่
�
าน
อยูใ่ นภูเขาทาคาโอะ
“สวนกระรอกมาจิดะ” เลี �ยง
กระรอกอยูน่ อกกรงอย่างอิสระ

เสือชีตาห์แห่ง “สวนสัตว์
ทามะ” ทีป� ระสบความ
สําเร็จในการเพาะพันธุ์
ภายในสวน

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก
การเกษตรและปศุสตั ว์
ที�หาซื �อได้ เฉพาะในพื �นที�
นันก็
� นา่ สนใจเช่นกัน

โอชิมะ ฟุรุซาโตะ ไทเคงคัง P12
คิมามะเท P13
เทศกาลสึบากิ อิซุโอชิมะ P13

โทชิมะ
นิอิจิมะ
ชิคิเนะจิมะ
โคซุชิมะ

โองาซาวาระเป็ น
สถานที�ที�เป็ นจุดเริ� มต้ น
การดูวาฬ

ร้านขายตรงจากแหล่งผลิต
ที�เนงารามิมาเอะซุยเด็ง เมือง
ฮามูระ มีทงุ่ ดอกทิวลิปอัน
ตระการตาที�ปลูกแบบทุตยิ ภูมิ
หลังการเก็บเกี�ยวข้ าว
“วัดชิโอฟุเนะคันนงจิ” เมือง
โอเมะ เต็มไปด้ วยดอกไม้
ตามฤดูกาลหลากสีสนั

ซางามินาดะ

อ่าวซุรุงะ

พื �นที�เนินเขาที�ตงภู
ั � เขาทาคาโอะ แหล่งท่องเที�ยวยอดนิยมที�เป็ น
สัญลักษณ์ของพื �นที�ทามะ และพื �นที�ทอดยาวไปทางใต้ ของแม่นํ �า
ทามะซึง� เป็ นจุดก่อกําเนิดความเขียวขจีอนั อุดมสมบูรณ์มาตังแต่
�
อดีต พื �นที�ทํานาในกรุงโตเกียวเกือบครึ�งหนึง� ของทังหมดรวมตั
�
วกัน
อยูใ่ นพื �นที�นี � สามารถชมทิวทัศน์หมูบ่ ้ านในพื �นที�ภเู ขาและไร่นา
อันงดงามได้ ที�นี�

Hyuga
brewery

P13

เกาะนิอิจิมะเป็ นเกาะแห่งการ
โต้ คลื�นอันดับต้ น ๆ ของญี�ปนุ่

P12

หมูเ่ กาะอิซุ 9 เกาะ และหมูเ่ กาะโองาซาวาระ 2 เกาะ รวม 11 เกาะ
ที�ตงอยู
ั � ใ่ นมหาสมุทรแปซิฟิกแผ่ออกไปทางตอนใต้ จากใจกลางกรุง
เป็ นเกาะที�มีผ้ อู ยูอ่ าศัยของโตเกียวที�บคุ คลทัว� ไปสามารถเดินทาง
ไปได้ หมูเ่ กาะนี �ตังอยู
� ใ่ นเขตภูมิอากาศที�หลากหลายตังแต่
� บริ เวณ
แถบอบอุน่ ไปจนถึงกึง� เขตร้ อน มีทิวทัศน์ที�นา่ ชมในแบบเกาะ
มากมาย เช่น ทะเลที�งดงาม ผลิตผลเฉพาะท้ องถิ�นก็เต็มไปด้ วย
เสน่ห์ อย่าพลาด “ชิมะโชจู” และ “เกลือ” ที�มีรสชาติเป็ นเอกลักษณ์

สนามบินนานาชาติโตเกียว(ฮาเนดะ)

พื� นที�มินามิทามะ

โยโกฮามะ

พื�นที�มินามิทามะ P10
เมื�อข้ ามสะพานอิชิบเุ นะที�ทอดผ่านหุบเขาอากิงาวะไป จะพบกับ
บ่อนํ �าพุร้อนแบบไปเช้ าเย็นกลับชื�อว่า “เซโอโตะโนะยุ”

โตเกียว

มิยาเกะจิมะ
มิคุระจิมะ

พื� นที�โทโชะ

พื �นที�ที�ตงอยู
ั � ห่ น้ าเขตภูเขาทางตะวันตกเฉียงเหนือ มีทศั นียภาพ
ทางธรรมชาติอนั งดงาม ทังนํ
� �าตก หุบเขา ถํ �าหินปูน และปลาแม่นํ �า
แหวกว่ายอยูใ่ นลําธาร เป็ นพื �นที�ที�เรี ยกได้ วา่ เป็ นโอเอซิสของ
โตเกียว สามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมยามว่างกลางแจ้ งและ
บ่อนํ �าพุร้อน

หมู่เกาะอิซุ

ฮาจิโจจิมะ
P12 ไดริวฟาร์ม
P13 ร้านซูชิ กิมปาจิ

P13 ร้านอาหารปลาในท้องถิ่นและอาหารตากแห้ง

ไองาเอะซุยซัง

P13 เทศกาลฟรีเซีย ฮาจิโจจิมะ

ร้านขายของฝาก

พื�นที�นิชิทามะ P8

อาโอกาชิมะ

P13 เทศกาลวัวอาโอกาชิมะ

“มิยาเกะมูระ เรคครี เอชัน� เซ็นเตอร์ ”
ศูนย์ปีนหน้ าผาจําลองขนาดใหญ่
ที�สดุ ในญี�ปนุ่
เส้ นทางเดินเล่นอากาซากิในโคซุชิมะที�
สามารถชมวิวทะเลอันงดงามไปพร้ อมกับ
การเดินสํารวจ

หมู่เกาะโองาซาวาระ
เรือด่วน/เรือขนาดใหญ่
เครื่องบิน
เฮลิคอปเตอร์

จิจิจิมะ

โนเซะโนเอ็ง P12
อิซากายะแบบตะวันตก
CHARA
P13

ฮาฮาจิมะ

3

ปศุสตั ว์

พิพิธภัณฑ์ของเล่นโตเกียว
t03-5367-9601

ไม่เพียงแต่ชมเท่านัน� ยังสามารถสร้ าง เล่น เรี ยนรู้ และสนุกได้
ตังแต่
� เด็กจนถึงผู้ใหญ่ เพียบพร้ อมไปด้ วยของเล่นกว่า 1 หมื�นชิ �น
โดยเฉพาะของเล่นไม้ ให้ ความรู้สกึ อบอุน่ ที�ทําจากวัสดุที�ผลิตใน
ประเทศจะช่วยให้ ร้ ูสกึ ผ่อนคลาย
ภายในยตสึยะฮิโรบะ 4-20 ยตสึยะ เขตชินจูกุ
เดิน 6 นาทีจากสถานียตสึยะซันโจเมะ รถไฟ
โตเกียวเมโทร (M11) ค่าเข้ าชม 1000 เยน
10:00-16:00 น. (เข้ าได้ ถงึ 15:30 น.) พฤหัสบดี
(หากตรงวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะเปิ ดทําการและจะหยุด
ทําการในวันหลัง) นอกจากนี � มีวนั หยุดพิเศษอื�น ๆ
p ไม่มี

“อิโตโนะโคยะ” ที�สามารถ
สัมผัสประสบการณ์ชา่ งไม้
โดยใช้ วสั ดุไม้ ฮิโนกิที�ปลูก
ในประเทศ ก็จะทําให้
ผู้ใหญ่หลงใหลไปด้ วย

4

ดื�มนมรี ดสด ๆ จากฟาร์ มแห่ งเดียว
ใน 23 เขต

ฟาร์มโคอิซุมิ

tไม่ เปิ ดต่ อสาธารณะ

2-7-16 โออิซมุ ิกะคุเอ็นโจ เขตเนริ มะ เดิน 10 นาที
จากสถานีโออิซมุ ิกะคุเอ็น สายเซบุ (SI11) 11:0017:00 น. ไม่มีวนั หยุดประจํา p 2 คัน

ร้ านอาหารจีนที�มีประวัตศิ าสตร์ ยาวนานกว่า 50 ปี รสชาติของ
“นิโคมิโซบะไก่พิเศษ” ที�ใช้ ชินโทริ นะซึง� เป็ นผักเอโดะโตเกียวนัน�
ไม่เปลี�ยนไปเลยตังแต่
� เริ� มเปิ ดกิจการ “แกงกะหรี� หมู” 1100 เยน
ก็เป็ นที�นิยม

ร้ านอาหารเพื�อการเผยแพร่ข้อมูลวัฒนธรรม ซึง� นอกจากผักเอโดะ
โตเกียวแล้ ว ยังนําเสนอรสชาติและเทคนิคที�ยงั ไม่เป็ นที�แพร่หลาย
จากทัว� ประเทศ เรื� องอาหารก็ต้องแน่นอนอยูแ่ ล้ ว ตัวอาคารยังมี
โครงสร้ างที�ทําให้ ร้ ูสกึ ถึงทัศนียภาพในสมัยเอโดะ สําหรับอาหาร
กลางวัน เซ็ต “โฮเนนมัมปุกุ โชกะโดโกเซน” 2300 เยน เป็ นที�นิยม

อ่าวโตเกียวติดกับพื �นที�อา่ วที�มีอาคารเรี ยงราย ในสมัยเอโดะเป็ น
ท่าเรื อชันดี
� ที�มีนํ �าเค็มผสมกับนํ �าจืด เรี ยกปลาสดใหม่ที�จบั ได้ ที�นี�วา่
“เอโดะมาเอะ” เป็ นแหล่งที�มอบของอร่อยจากทะเลอันอุดมสมบูรณ์
ให้ แก่ผ้ คู นในเอโดะมาโดยตลอด เรื อเอโดะยากาตะบุเนะเป็ นการ
ล่องเรื อเล่นที�ผ้ คู นรู้จกั ดีมาตังแต่
� อดีตในฐานะกิจกรรมสันทนาการ
ในอ่าวโตเกียวซึง� เป็ นแหล่งทําการประมงยอดนิยม ปั จจุบนั ก็
สามารถเพลิดเพลินกับเรื อยากาตะบุเนะหลากหลายคอร์ สตาม
ฤดูกาลหรื ออีเวนต์ตา่ ง ๆ

ซือ� ไวน์ ท� ผี ลิตในโตเกียวจากโรงบ่ มกันเลย

โตเกียวไวเนอรี�
t03-3867-5525

ไวเนอรี� แห่งแรกในกรุงโตเกียวที�พิถีพิถนั ในการ “ให้ ความรู้สกึ ว่า
ทํามากับมือ” บ่มไวน์สดไม่ผา่ นการกรองและไม่ผา่ นความร้ อน
มีไวน์ออริ จินอลประมาณ 20 ชนิด และมีไวน์ที�ทําจากองุน่ ที�ปลูก
ในโตเกียวเท่านันด้
� วย
2-8-7 โออิซมุ ิกะคุเอ็นโจ เขตเนริ มะ เดิน 10 นาที
จากสถานีโออิซมุ ิกะคุเอ็น สายเซบุ (SI11) 11:0017:00 น. พุธ p ไม่มี

พบกับลูกวัวน่ารักได้ ใน 23 เขต

แนะนําอีเวนต์ใน 23 เขต

* กรุณาดูข้อมูลอีเวนต์ลา่ สุดจาก “ปฏิทินอีเวนต์โตเกียว” ในคูม่ ือท่องเที�ยวโตเกียวอย่างเป็ นทางการ GO TOKYO

เทศกาลดอกมอร์นิ�งกลอรีอ� ิรยิ ะ (เขตไทโต)

คิบะ โนะ คาคุโนริ (เขตโคโต)

อิริยะ ภายในอิริยะคิชิโมจิน)

และการท่องเที�ยว ฝ่ ายส่งเสริ มท้ องถิ�นเขตโคโต)

ต้ นเดือน ก.ค./บริ เวณอิริยะคิชิโมจิน
t03-3841-1800 (คณะกรรมการจัดงานเทศกาลดอกมอร์ นิ�งกลอรี�
●

เทศกาลปลาทองพิเศษเขตเอโดงาวะ

(เขตเอโดงาวะ)

ต้ นเดือน ก.ย./สวนสาธารณะเกียวเซน เขตเอโดงาวะ
t03-5662-0539 (ผู้รับผิดชอบผลิตผลเกษตรกรรม
●

แผนกการส่งเสริ มอุตสาหกรรม เขตเอโดงาวะ)

กลางเดือน ต.ค./สวนสาธารณะคิบะ
t03-3647-9819 (ผู้รับผิดชอบสมบัตทิ างวัฒนธรรม แผนกวัฒนธรรม
●

วันที� 2 พ.ย. เป็ นวัน
การเกษตรเมืองหลวง!
วันที� 2-3 พ.ย./หน้ าพิพิธภัณฑ์สมบัติ ศาลเจ้ าเมจิ
t042-528-1370 (ฝ่ ายผู้รับผิดชอบเทศกาลเกษตรกรรมกรุงโตเกียว JA

เทศกาลเกษตรกรรมกรุงโตเกียว (เขตชิบยุ ะ)
●

โตเกียวชูโอ)

โตเกียว อาจิวาอิ เฟสต้า (เขตชิโยดะ)
●

รสชาติของนมเข้ มข้ นอร่อย
145 กรัม 380 เยน

ชัน� 2 เซริ นะ วิลเลจ 3-8-15 รปปงงิ เขตมินาโตะ
เดิน 5 นาทีจากสถานีรปปงงิ รถไฟโตเกียวเมโทร/
รถไฟใต้ ดนิ โทเอ (H04/E23) 11:45-4:00 น.
(อาทิตย์เปิ ด 17:00-24:00 น.) ไม่มีวนั หยุด p ไม่มี

“โตเกียวชาโมะ เรี ยวโงกุคอร์ ส” แบบดื�มได้ ไม่อนั � สามารถเต็มอิ�มกับไก่
โตเกียวชาโมะย่างและหม้ อไฟเรี ยวมะนาเบะสไตล์สกุ ี �ยากี � 5100 เยน
(สัง� ตังแต่
� 3 ที�ขึ �นไป)

เรือเอโดะยากาตะบุเนะ

“เนริมะนูโว” ใช้ องุน่ ทีป� ลูก
ในเขตเนริมะ 720 มล.
2500 เยน (จําหน่ายตังแต่
�
ประมาณเดือนพฤศจิกายน
ของทุกปี )

พื� นที� 23 เขต

t03-3405-9011

t03-3277-3330

คอลัมน์
วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนัก
ขัตฤกษ์เปิ ดให้ บริการอาหารกลางวัน
สามารถเพลิดเพลินกับการดืม�
เปรียบเทียบรสชาติไวน์ทบี� ม่ จาก
โตเกียวไวเนอรี�หลากหลายชนิด

พื� นที�นิชิทามะ

นิฮมบาชิมุโรมาจิ โฮเนนมัมปุกุ

1-8-6 นิฮมบาชิมโุ รมาจิ เขตชูโอ เดิน 1 นาทีจาก
สถานีมิตสึโคชิมาเอะ รถไฟโตเกียวเมโทร (G12/Z09)
11:30-14:00 น. และ 17:00-23:00 น. (เสาร์ /วันหยุด
นักขัตฯ เปิ ดถึง 22:00 น.) อาทิตย์ p ไม่มี

“นิโคมิโซบะไก่พิเศษ” ใส่ผกั ชินโทริ นะ
อย่างไม่อนั � 1430 เยน

เขตมินาโตะ

โคฮิเอน

เขตชูโอ

ฟาร์ มแห่งเดียวใน 23 เขต ไม่ได้ เป็ นฟาร์ มเพื�อการท่องเที�ยว
แต่สามารถส่องดูคอกวัวที�พวกลูกวัวน่ารักอาศัยอยู่ และลิ �มรส
“ไอซ์มิลค์” เข้ มข้ นทําจากนมรี ดสด ๆ ได้

บ่มไวน์
“ห้ องแสดงกู๊ดทอย” รวบรวม
ของเล่นชันเลิ
� ศจากทังในและ
�
นอกประเทศ

“เนื �อส่วนอกของหมูโมจิบตุ ะผลิตในโจชู ผักเอโดะโตเกียว
และผักตามฤดูกาลนึง� ” สําหรับ 2 ท่าน 3190 เยน (สัง� ตังแต่
� 2 ที�ขึ �นไป)

1-3-20 โยโกอามิ เขตซูมิดะ ติดกับสถานีเรี ยวโงกุ
สาย JR/รถไฟใต้ ดินโทเอ (JB21/E12) 11:00-21:30 น.
จันทร์ (หากตรงวันหยุดนักขัตฯ จะหยุดวันถัดไป)
p ไม่มี

พื� นที�มินามิทามะ

ป่ าไม้

เขตเซตากายะมีสวนเก็บผลไม้ เช่น บลูเบอร์ รี สตรอว์เบอร์ รี ฯลฯ ด้ วย

พืน� ที�ท� สี ามารถเล่ นและเรี ยนรู้ ห้อมล้ อม
ไปด้ วยกลิ�นหอมของไม้

นิโคมิโซบะรสเลิศ
ใช้ ชนิ โทรินะซึ�งเป็ น
ผักเอโดะโตเกียว

ร้ านอาหารเฉพาะทางที�จดั หาไก่โตเกียวชาโมะทังตั
� วซึง� ครบครัน
ทังสามด้
�
าน คือ ความอร่อย ความกลมกล่อม และความเคี �ยวเพลิน
สามารถลิ �มรสในรูปแบบเสียบไม้ ยา่ งและหม้ อไฟเรี ยวมะนาเบะ
ขอแนะนํา “โตเกียวชาโมะ เรี ยวโงกุคอร์ ส” แบบดื�มได้ ไม่อนั �

❶ มะเขือเทศจิ�วสายพันธุ์ใหม่โตในเรื อนเพาะปลูกในเขตเนริ มะ ❷ เขตเอโดงาวะเป็ น
แหล่งเพาะพันธุ์ปลาทอง คุณภาพระดับท็อปคลาสของประเทศ ❸ เขตเนริ มะและ

จุดสัมผัสประสบการณ์เกษตร ป่ าไม้ และประมง

เนซุโทริฮานะ
สาขาเรียวโงกุเอโดะ โนเรน

ร้ านอาหารเฉพาะทาง
ที�ค้นหาความเอร็ดอร่ อย
ของไก่ โตเกียวชาโมะ

t03-6658-8208

❸

❷

เขตซูมิดะ

พื� นที�โทโชะ

เต็มไปด้วย
ความประทับใจ
และความตืน� เต้น!

ใช้ ผักเอโดะโตเกียว
ตามฤดูกาลเป็ นหลัก

“ข้ าวหม้ อไฟหัวไชเท้ าคาเมอิโดะกับหอยอาซาริ ”
ที�สามารถเต็มอิ�มกับกับข้ าวจานเล็กตามฤดูกาล
หัวไชเท้ าคาเมอิโดะ 3 ชนิด หม้ อไฟหัวไชเท้ าคาเมอิโดะ
กับหอยอาซาริ ข้ าวหุงด้ วยชาข้ าวสาลี 1980 เยน

ร้านขายของฝาก

❶

พื� นที�นิชิทามะ

4-18-9 คาเมอิโดะ เขตโคโต เดิน 7 นาทีจาก
สถานีคาเมอิโดะ สาย JR และสายโทบุ (JB23/TS44)
11:30-14:30 น. (สัง� อาหารได้ ถงึ 14:00 น.
เสาร์ /อาทิตย์/วันหยุดนักขัตฯ เปิ ดตังแต่
� 11:00 น.)
17:00-21:00 น. (สัง� อาหารได้ ถงึ 19:30 น.) วันจันทร์
ที�สามของเดือน (ยกเว้ นเดือน ม.ค. ส.ค. และ ธ.ค.
หากวันจันทร์ ตรงวันหยุดนักขัตฯ จะหยุดวันถัดไป)
p มีที�จอดรถที�ทําสัญญาเช่า

ผักเอโดะโตเกียวที�ถ่ายทอดวัฒนธรรม
การกินในยุคเอโดะสูป
่ ัจจุบน
ั

“หัวไชเท้ าคาเมอิโดะ”
เก็บเกี�ยวได้ มากในช่วงต้ น
ฤดูใบไม้ ผลิ มีแกนสีขาว

ของอร่อย

หัวไชเท้ าคาเมอิโดะมีผลบางกว่าหัวไชเท้ าทัว� ไปแต่รสชาติเข้ มข้ น
และมีวิตามินซีสงู เป็ นร้ านเฉพาะทางที�ใช้ วิธีปรุงที�หลากหลายเพื�อ
ค้ นหาความอร่อย

ผลิตผลหลัก กวางตุ้งญี�ปุ่น ชินโทรินะ หัวไชเท้ าคาเมอิโดะ หัวไชเท้ าเนริมะ หัวไชเท้ าโอคุระ ถั�วลิสง
�
ในท้องถิน
สตรอว์ เบอร์ รี มะเขือเทศ กะหลํ�าปลี บร็อคโคลี� ดอกไซคลาเมน ปลาทอง เป็ นต้ น

“ชินโทริ นะ” ปั จจุบนั ใช้ เป็ น
วัตถุดบิ สําหรับทําอาหารจีนด้ วย

Gourmet

t03-3637-1533

พืน� ที� 23 เขตซึ�งเป็ นจุดรวมของหน่ วยงานของเมืองหลวงกรุ งโตเกียว
หนึ�งในเมืองหลวงที�ใหญ่ ท� สี ุดในโลก ท่ ามกลางทิวทัศน์ เมืองสมัยใหม่
มีไร่ นาและฟาร์ มเลีย� งสัตว์ ตงั � อยู่ด้วย มีผลิตผลท้ องถิ�นที�หาได้ เฉพาะ
ในโตเกียวเป็ นจํานวนมากด้ วย เช่ น ยังมีการเพาะปลูกผักแบบดัง� เดิม
ที�สืบทอดมาตัง� แต่ สมัยเอโดะ

ผักดังเดิ
� มที�เพาะปลูกในบริ เวณชานเมืองโตเกียวตังแต่
� สมัยเอโดะ
ถึงประมาณปี โชวะที� 40 (ค.ศ.1965) และคํ �าจุนวิถีชีวิตการกินอยู่
ของผู้อยูอ่ าศัยมาตลอด มีปริ มาณเก็บเกี�ยวน้ อยและขันตอนในการ
�
เพาะปลูกยุง่ ยาก แต่ได้ รับการจับตามองในฐานะวัตถุดิบอาหาร
ที�มีคา่

23 เขต

กา

พื�นที� 23 เขต

เขตโคโต

คาเมอิโดะ มาซุโมโตะ
สาขาใหญ่

มง

ผลิ ต ผลท้อ งถิ� น ที� เ ติ บ โตในเมื อ งหลวง

ร ป่าไม ้ และปร
ะ
เร กษต

ร้ านเฉพาะทางที�
นําหัวไชเท้ าคาเมอิโดะ
มาปรุ งด้ วยวิธีดงั � เดิม
เสิร์ฟให้ รับประทาน

เดือน ต.ค./ถนนมารุโนอุจินากะโดริ
ถนนเกียวโค ศูนย์การประชุมนานาชาติโตเกียว
สวนสาธารณะฮิบยิ ะ ฯลฯ

URL

https://twitter.com/tokyoajifes

(ทวิตเตอร์ อย่างเป็ นทางการของโตเกียว อาจิวาอิ เฟสต้ า)

เทศกาลดอกมอร์ นิ�งกลอรี� อิริยะ

เทศกาลปลาทองพิเศษเขตเอโดงาวะ

5

❶

3-29-8 ฮาโกโรโมะโจ เมืองทาจิคาวะ เดิน 7 นาที
จากสถานีนิชิคนุ ิตาจิ สาย JR (JN25) 11:00-21:30 น.
(คอร์ สอาหารกลางวัน วันธรรมดา 11:30-14:30 น.
ต้ องจองล่วงหน้ า) ไม่มีวนั หยุดประจํา p 3 คัน

❶ ปลูกอุโดะซึง� เป็ นผักเอโดะโตเกียวในดิน กลิน
� หอมเฉพาะตัวและสัมผัสลิ �นชุม่ ฉํ�าเข้ ากัน
ได้ กบั อาหารทุกรูปแบบ ❷ กล่าวกันว่าเมืองโคไดระเป็ นแหล่งปลูกบลูเบอร์ รีแห่งแรก
❸ มะเขือเทศจิ�วยอดนิยมขายที�ร้านขายตรงจากแหล่งผลิต

เปิ ดสวนเกษตรที�มีพมุ่ ไม้ แบบโทปิ อารี� ตดั แต่งเป็ นรูปสัตว์ตา่ ง ๆ
อยูเ่ รี ยงรายให้ เข้ าชมเป็ นพิพิธภัณฑ์ สามารถเพลิดเพลินกับ
ความงามของดอกไม้ ตงแต่
ั � ฤดูใบไม้ ผลิถงึ ฤดูร้อน และใบไม้
เปลี�ยนสีในฤดูใบไม้ ร่วง และบางช่วงยังมีการจัดงานจําหน่าย
พุม่ ไม้ คอนเทนเนอร์ แบบนํากลับไปได้ เลย

เบนซ์ฟาร์ม

t042-327-0644

สัมผัสประสบการณ์เก็บดอกไม้ ตามฤดูกาล เช่น ดอกป๊ อปปี ใ� นต้ น
ฤดูใบไม้ ผลิ ดอกทานตะวันในฤดูร้อน ดอกคอสมอสในฤดูใบไม้ ร่วง
และการเก็บบลูเบอร์ รีก็เป็ นที�นิยม และยังจําหน่ายผัก ดอกไม้ ที�
เก็บสด ๆ จากสวน และผลิตผลของเมืองโคไดระอีกด้ วย
1-464 ซุซกุ ิโจ เมืองโคไดระ จากสถานีฮานะโคงาเนอิ
สายเซบุ (SS18) ขึ �นรถบัสทาจิคาวะสายที�มงุ่ หน้ าไปทาง
โคคุบนุ จิคติ ะงุจิ ใช้ เวลา 15 นาที ลงที�เคียวไซจูตากุ แล้ ว
เดิน 3 นาที แล้ วแต่เมนูที�จะใช้ บริ การ เดือน มี.ค.-ธ.ค.
10:00-17:00 น. ทุกวันจันทร์ ในช่วงที�เปิ ดทําการ
(มีวนั หยุดพิเศษอื�น ๆ) และหยุดตังแต่
� ปลายเดือน ธ.ค. ถึง
ต้ นเดือน มี.ค. p 20 คัน

ปศุสตั ว์

เมืองคุนิตาจิ

เพราะว่ าเป็ นภัตตาคารของ
เกษตรกรจึงรั บรองความสด
ของผักได้

ชิอชุ ิจายะ

t042-849-7007

ซือ� ไข่ ไก่ สดๆ ได้ จาก
เครื� องจําหน่ ายอัตโนมัต!ิ

ฟาร์มเลี� ยงไก่ทาคาโนะ
t042-361-9377

ฟาร์ มเลี �ยงไก่นี �เปิ ดกิจการมา 90 ปี แล้ ว เลี �ยงไก่ประมาณ 3700 ตัว
มีเครื� องจําหน่ายไข่อตั โนมัติตงอยู
ั � ท่ ี�มมุ หนึง� ของฟาร์ ม สามารถซื �อ
ไข่ที�ออกมาใหม่ ๆ ได้ อย่างง่ายดาย ไข่แดงเนื �อแน่นและรสชาติ
เข้ มข้ นเป็ นที�นิยม

6-14-1 มินามิโจ เมืองฟุจู เดิน 20 นาทีจาก
สถานีฟจุ ฮู มมาจิ สาย JR (JN20) แตกต่างไปตาม
สินค้ า 7:00-19:00 น. (เครื� องจําหน่ายอัตโนมัต)ิ
ไม่มีวนั หยุด p 10 คัน

7181 ยาโฮะ เมืองคุนิตาจิ เดิน 8 นาทีจากสถานี
ยาโฮะ สาย JR (JN23) 11:00-15:00 น. และ
17:00-22:00 น. จันทร์ p 10 คัน

คาเฟ่ ลากูรสั

t042-344-7199

ร้ านนี �ภูมิใจเสนออาหารตามครัวเรื อนใช้ ผกั ที�ปลูกในโคไดระ
เมืองโคไดระมีชื�อเสียงในฐานะแหล่งผลิตส้ มยูซคุ ณ
ุ ภาพดี ต้ อง
ลองชิมเค้ กส้ มยูซใุ นภาพให้ ได้ ! ระเบียงร้ านใช้ เป็ นคาเฟ่ น้ องหมา
ก็ได้
1-24-14 มิโซโนะโจ เมืองโคไดระ เดิน 5 นาที
จากสถานีโคไดระ สายเซบุ (SS19) 10:30-18:00 น.
ไม่มีวนั หยุดประจํา p 3 คัน

คอลัมน์

มาเรียนรูเ้ กี�ยวกับสายพันธุอ์ อริจนิ อลของโตเกียวที�ศนู ย์
วิจยั การเกษตรป่ าไม้ครบวงจรแห่งกรุงโตเกียวกันเลย!
t042-528-0505

ไข่สดมีแบบสีขาว และสี
นํ �าตาล ชนิดละ 200 เยน
จํานวนฟองแตกต่างกัน
ขึ �นอยูก่ บั ขนาดของไข่

สามารถชมโทปิ อารี� รูปสัตว์ตา่ ง ๆ เช่น สุนขั โลมา ฯลฯ

ดอกไม้ หลากชนิดบานสะพรั�งทัว� ฟาร์ ม
ตังแต่
� ฤดูใบไม้ ผลิถงึ ฤดูใบไม้ ร่วง
การเก็บบลูเบอร์ รีก็เป็ นที�นิยม
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พื� นที� 23 เขต

เมืองมิตากะ

“เค้ กส้ มยูซปุ ลูกในโคไดระ (พร้ อมครี มสด)” 460 เยน เป็ นสินค้ ารสเลิศที�
ได้ รับการอนุมตั เิ ป็ นแบรนด์ของโคไดระจากหอการค้ าโคไดระ
เมืองโคไดระ

บ้ านของเจ้ าของพร้ อมสวนอันงดงามที�สร้ างขึ �นมา 55 ปี ได้ รับการ
ปรับปรุงเป็ นร้ านอาหารนี � นําเสนอเมนูที�ระดมใส่ผกั ที�เก็บได้ ในสวน
ที�บ้านและเก็บได้ ในยาโฮะ ย่านท้ องถิ�น “สลัดบาร์ ลันช์ (พร้ อม
ขนมปั งฝรั�งเศส)” 660 เยน เป็ นที�นิยม

ที�นี�เป็ นศูนย์วิจยั ที�ให้ การสนับสนุนการเกษตร ป่ าไม้ และอุตสาหกรรมอาหารของ
กรุงโตเกียว ดําเนินกิจกรรมสร้ างสายพันธุ์ออริ จินอลของโตเกียว สร้ างเมืองสีเขียว
และพัฒนาเทคโนโลยีเพื�อเพิ�มประสิทธิผลในพื �นที�เกษตรที�จํากัดในกรุงโตเกียว
สามารถชมเส้ นทางเดินเล่นที�มีทงดอกไม้
ั�
และต้ นไม้ เขียวขจีกบั
ลานอเนกประสงค์ที�มีดอกซากุระงดงามในฤดูใบไม้ ผลิได้
ตามอัธยาศัย
“โตเกียวโคมาจิ
(ต้ นหอม)”
สายพันธุ์ใหม่
ที�เริ� มจําหน่าย
ต้ นกล้ าตังแต่
�
เดือนเมษายน
ปี 2018

เมนูเด็ดฝี มือเชฟ
ที�ร้ ู ลึกถึงเสน่ ห์ของผัก

“โตเกียว โอฮิซามะ เบอร์ รี”
สตรอว์เบอร์ รีสายพันธุ์ใหม่
สําหรับปลูกกลางแจ้ ง มีกําหนด
การจําหน่ายที�ร้านขายตรงจาก
แหล่งผลิตในเดือนพฤษภาคม
ปี 2020

ไซเอนคาเฟ่ dono
t0422-76-3488

เมนูยอดนิยมคือเมนูที�ใช้ ผกั สดในท้ องถิ�นส่งตรงจากเกษตรกรที�
ทําสัญญา 30 รายผู้ปลูกผักในพื �นที�มซุ าชิโนะ เชฟจากภัตตาคาร
ที�ได้ รับอนุมตั จิ ากสมาคมซอมเมอลิเยร์ ผกั แห่งประเทศญี�ปนเป็
ุ่ น
ผู้แสดงฝี มือ

ชัน� 2 ซันซันคัง ศาลากลางภายในเทศบาลเมืองมิตากะ 1-1-1 โนซากิ
เมืองมิตากะ จากสถานีมิตากะ สาย JR (JC12/JB01) ขึ �นรถบัสโอดะคิว
ที�มงุ่ หน้ าไปสถานีเซงงาวะ ใช้ เวลา 9 นาที ลงที�มิตากะชิยากุโชะมาเอะ แล้ ว
เดิน 1 นาที 11:00-21:15 น. (สัง� อาหารได้ ถงึ 20:45 น.) วันจันทร์ และ
วันหยุดของศาลากลางเมืองมิตากะ p ใช้ ที�จอดรถของศาลากลางเมือง
มิตากะ
นอกจากที�นงั� แบบโต๊ ะ
ยังมีที�นงั� แบบยกพื �น
เป็ นที�ชื�นชอบของลูกค้ า
หลากหลายวัย

พื� นที�มินามิทามะ

“พิซซ่าเฟรชสลัด ย่างเตาหิน”
โรยหน้ าผักสดเก็บในเช้ าของ
วันนัน� 990 เยน

เมนูยอดนิยมคือเฮลตี �เพลตเซ็ต
ข้ าวหุงกับธัญพืช (ในภาพเป็ น
โลโคโมโคแฮมเบิร์ก ซอส
Demi-Glace) 1100 เยน

พื� นที�โทโชะ

t042-531-0123

เกษตร

สนุกกับประสบการณ์
เก็บดอกไม้ ส� ีฤดู

พื� นที�นิชิทามะ

❸

❷

ไร่ชาอันงดงามกว้ างสุดลูกหูลกู ตา

แนะนําอีเวนต์ในคิตะทามะ

* กรุณาดูข้อมูลอีเวนต์ลา่ สุดจาก “ปฏิทินอีเวนต์โตเกียว” ในคูม่ ือท่องเที�ยวโตเกียวอย่างเป็ นทางการ GO TOKYO

มหกรรมเกษตร ป่ าไม้ และประมงโตเกียว

t042-528-0505 (องค์กรสาธารณประโยชน์ มูลนิธสิ ง่ เสริมการเกษตร ป่ าไม้ และประมงแห่งกรุงโตเกียว สํานักงานทาจิคาวะ)

อีเวนต์แสนสนุกมากมายเพื�อให้ ทกุ ท่านได้ มาเยือน ดู
สัมผัสเสน่ห์ของการเกษตร ป่ าไม้ และประมงในโตเกียว
ทังจํ
� าหน่ายผักสด เมล็ดพันธุ์ดอกไม้ ผลิตภัณฑ์แปรรูปผลิต
โดยเกษตรกรในกรุงโตเกียว แสดงผลงานแนะนํางานวิจยั
ทดลอง สัมผัสประสบการณ์การเกษตร ห้ องเรี ยนช่างไม้
ที�ใช้ วสั ดุไม้ ผลิตในทามะ เป็ นต้ น
วันที�จดั :
วันเสาร์ ปลายเดือนตุลาคม
สถานที�จดั : องค์ กรสาธารณประโยชน์ มูลนิธิส่งเสริม
การเกษตร ป่ าไม้ และประมงแห่ ง
กรุ งโตเกียว สํานักงานทาจิคาวะ
ค่ าเข้ าชม: ฟรี

ร้านขายของฝาก

เข้ าชมสวนที�มีพ่ ุมไม้ แบบโทปิ อารี� สุดน่ ารั ก

4-1-3 นิชิซนุ ะโจ เมืองทาจิคาวะ เดิน 20 นาที
จากสถานีทาจิคาวะ สายเซบุ (SS35) เข้ าชมฟรี
10:00-16:00 น. อาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์
p 5 คัน

ผ่ อนคลายไปกับเค้ ก
กลิ�นหอมส้ มยูซุและนํา� ชา

จุดสัมผัสประสบการณ์เกษตร ป่ าไม้ และประมง

ดอกไม้ เรียงราย
พุม่ ไม้ตกแต่ง พิพิธภัณฑ์สีเขียว (โคบายาชิโยจูเอน)

ของอร่อย

“อากิงาวะกิว สุกี �ยากี �ไคเซกิ อากิงาวะ” สุกี �ยากี �เนื �อวัวอากิงาวะเป็ นจานหลัก
ใช้ ผกั ที�ปลูกในเมืองทาจิคาวะอย่างไม่อนั � 8470 เยน

สําหรับชาเขียว แน่ นอนต ้องเป็ น
“ชาโตเกียวซายามะ” ที�ชาดําก็มีเสน่ ห ์
เช่นเดียวกัน

เต็มไปด้วย
ความประทับใจ
และความตืน� เต้น!

Gourmet

ลิ �มรสอาหารไคเซกิที�เลือกใช้ “เนื �อวัวอากิงาวะ” วัวสายพันธุ์ญี�ปนุ่
ขนดําเลี �ยงในโตเกียว และผักสด เหล้ าที�ผลิตในท้ องถิ�นพื �นที�ทามะ
เช่น ภายในเมืองทาจิคาวะ โดยมีธีมว่า “ลิ �มรสโตเกียว” จัดส่ง
อาหารไคเซกิภายนอกด้ วย

ผลิตผลหลัก โตเกียวอุโดะ สมุนไพร องุ่น สาลี� กีว� ี บลูเบอร์ รี มะเขือเทศ ต้ นหอมไฮจิมะ ถั�วแระญี�ปุ่น
�
ในท้องถิน
แคร์ รอต ส้ มโตเกียวซายามะ ไข่ ไก่ ดอกคริสต์ มาส เป็ นต้ น

ชาซายามะเป็ นหนึง� ในสามใบชาที�โด่งดังที�สดุ ในญี�ปนุ่ ผลิตในไร่ชา
ที�กว้ างขวางตังแต่
� ภาคตะวันตกของจังหวัดไซตามะจนถึงทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือของทามะ กรุงโตเกียว ซึง� ชาส่วนที�ผลิตทาง
ฝั� งกรุงโตเกียวนันเรี
� ยกว่าชาโตเกียวซายามะ มีชื�อเสียงในด้ าน
รสชาติที�คงที�มาโดยตลอด และยังผลิต “ชาดําโตเกียว” ด้ วย

คิตะทามะ

พื� นที�คิตะทามะ

พืน� ที�นีเ� ป็ นทางเข้ าสู่พนื � ที�ทามะที�ตงั � อยู่ตดิ กับ 23 เขต เป็ นเมืองที�พกั อาศัย
ยอดนิยมอันดับต้ น ๆ ภายในกรุ งโตเกียว มีไร่ นาอยู่ในพืน� ที�อยู่อาศัย
ปลูกผลิตภัณฑ์ ทางการเกษตรที�หลากหลาย

t042-521-3180

กา

พื�นทีค� ติ ะทามะ

เมืองทาจิคาวะ

ไคเซกิ รินโตะ

ร ป่าไม ้ และปร
ะ
เร กษต

มง

เกษตรกรรมในเมืองรูปแบบใหม่เฟื� องฟู

อาหารไคเซกิอัน
ละเมียดละไมที�เลือกใช้
เนือ� วัวอากิงาวะและ
วัตถุดบิ ที�ผลิตในท้ องถิ�น

จะมีร้านค้ าต่าง ๆ มาออกร้ านที�ลานหญ้ าในมูลนิธิสง่ เสริ ม
การเกษตร ป่ าไม้ และประมงแห่งกรุงโตเกียว สํานักงาน
ทาจิคาวะ ที�มีต้นสนหิมาลายาสูงตระหง่าน

7

สตูเบน โอทามะ

“TOKYO X ลันช์” 1540 เยน ให้ คณ
ุ ลิ �มรสไส้ กรอก แฮม
เบคอน และหมูชบุ แป้งทอด

785 ฟุสสะ เมืองฟุสสะ เดิน 3 นาทีจากสถานีฟสุ สะ สาย JR (JC57)
ภัตตาคาร 11:30-14:00 น. และ 17:30-21:30 น. (เสาร์ /อาทิตย์/วันหยุด
นักขัตฯ 11:30-15:00 น. และ 17:00-21:30 น./ร้ านค้ า 10:00-21:30 น.
(วันอังคารเปิ ดถึง 16:30 น. เสาร์ /อาทิตย์/วันหยุดนักขัตฯ เปิ ดตังแต่
� 11:30 น.)
อังคาร (ร้ านค้ าไม่มีวนั หยุด) p 11 คัน

❷

ธีมปาร์ คสําหรั บคอสุราที�สามารถ
เรี ยนรู้ การผลิตสุรา

อิชิคาวะชุโซ

t042-553-0100

โรงสุราเก่าแก่ เปิ ดกิจการเมื�อปี ค.ศ.1863 แบรนด์หลักคือสาเก
ญี�ปนุ่ “ทามะจิมงั ” และยังผลิตเบียร์ ตงแต่
ั � ปี 1998 เป็ นต้ นมาด้ วย
เดินชมภายในโรงสุราได้ ตามอัธยาศัย นอกจากนี �ยังมีบริ การไกด์
นําทัศนศึกษา (มีคา่ ใช้ จา่ ย) ด้ วย

ห้ องเรี ยนธรรมชาติที�สามารถเรี ยนรู้เกี�ยวกับสัตว์และพืชจะเปลี�ยนเนื �อหา
ไปตามฤดูกาล

ป่ าไม้

เต็มอิ�มกับการสัมผัสประสบการณ์ ท� ี
หลากหลายกับธรรมชาติของโอคุทามะ

โตเกียวโตะ ฮิโนฮาระ โทมินโนะโมริ

1 คุมางาวะ เมืองฟุสสะ เดิน 20 นาทีจากสถานีไฮจิมะ สาย JR/
เซบุ (JC55/SS36) คอร์ สทัศนศึกษาทามะจิมงั 700 เยน (ต้ องจอง
ทางเว็บไซต์) *คอร์ สอื�น ๆ มีคา่ ใช้ จา่ ยแตกต่างไปตาม
คอร์ ส ร้ านขายตรง 10:00-18:00 น. ภัตตาคาร
“ฟุสสะ โนะ บีรุโกยะ” 11:30-20:30 น. (สัง� อาหารได้
ไม่เกินเวลานี �) “โซงุระ” 10:30-17:15 น. (สัง� อาหารได้
ไม่เกินเวลานี �) อังคาร (เฉพาะร้ านขายตรง ไม่มี
วันหยุดในเดือนธันวาคม) p 30 คัน

t042-598-6006

แนะนําการผลัดเปลี�ยนฤดูของสี�ฤดูบนจอขนาดใหญ่ในชินริ นคัง
ซึง� เป็ นอาคารหลัก นอกจากจะสามารถสัมผัสประสบการณ์ตา่ ง ๆ
ได้ ฟรี จากห้ องเรี ยนธรรมชาติ และการลองตัดตอไม้ เช่น ต้ นสน
และไม้ ฮิโนกิแล้ ว ยังสามารถลองทําเก้ าอี �หรื อชันวางของได้
�
ใน
ห้ องเรี ยนช่างไม้ ภายในศูนย์หตั ถกรรมจากวัสดุไม้ ด้วย

7146 คาซุมะ ฮิโนฮาระมุระ นิชิทามะ จากสถานี
มุซาชิอิตสึกะอิจิ สาย JR (JC86) ขึ �นรถบัสนิชิโตเกียวที�
มุง่ หน้ าไปคาซุมะ ใช้ เวลา 64 นาที ลงสุดสาย ต่อรถบัส
อีก 15 นาที ค่าประกัน 100 เยนสําหรับห้ องเรี ยน
ธรรมชาติ *ค่าธรรมเนียมอื�น ๆ ขึ �นอยูก่ บั รายการที�ใช้
บริ การ 9:30-16:30 น. (เวลาทําการแตกต่างตาม
ฤดูกาล กรุณาสอบถาม) จันทร์ (หากตรงวันหยุด
นักขัตฯ จะหยุดวันถัดไป) p 100 คัน

สําหรับการทัศนศึกษาแบบมีคา่ ใช้ จา่ ย
สามารถฟั งบรรยายเกี�ยวกับการผลิตสุรา
ในโรงบ่มสุราที�สร้ างขึ �นในปี ค.ศ.1880
ขวาไปซ้ าย “ทามะจิมงั จุนไม ไม่กรอง”
720 มล. 990 เยน เบียร์ ท้องถิ�น “TOKYO
BLUES” 330 มล. 513 เยน “โตเกียว โนะ
โมริ ” บ่มในถังต้ นสนโตเกียว 720 มล.
1100 เยน

มิโตซันโซ

t042-598-6138

ภูมิใจเสนอเมนูผกั ป่ าจากภูเขาที�เป็ นการใช้ ประโยชน์จากธรรมชาติ
ของโอคุทามะ สามารถลิ �มรสฟุกิโนะโตในช่วงต้ นฤดูใบไม้ ผลิ และ
ทาระโนเมะระหว่างกลางเดือน เม.ย. ถึงกลางเดือน พ.ค. ปลาอายุ
ช่วงต้ นฤดูร้อนก็นา่ สน มีบอ่ นํ �าพุร้อนแบบไปเช้ าเย็นกลับด้ วย
เต็มอิ�มกับความอุดมสมบูรณ์ของภูเขาในโตเกียวให้ เต็มที�กนั เลย

2603 คาซุมะ ฮิโนฮาระมุระ นิชิทามะ จากสถานี
มุซาชิอิตสึกะอิจิ สาย JR (JC86) ขึ �นรถบัสนิชิโตเกียวที�
มุง่ หน้ าไปคาซุมะ ใช้ เวลา 1 ชัว� โมง ลงสุดสาย เดิน 10 นาที
11:00-17:00 น. (เสาร์ /อาทิตย์/วันหยุดนักขัตฯ เปิ ดถึง
16:00 น.) พฤหัสบดีที� 2 และ 4 ของเดือน p 20 คัน

เมืองอากิรุโนะ

โซบะบดในครกหินนวดเองกับมือ อิงุซะ
t042-558-8590

ร้ านนี �รู้จกั กันดีวา่ บดแป้งโซบะในครกหินแล้ วทําเส้ นโดยการนวดเอง
กับมือ และยังภูมิใจเสนอเมนูที�ใช้ ไก่โตเกียวชาโมะ และผักสดจาก
พื �นที�ใกล้ เคียง เช่น ฮิโนฮาระมุระ อีกด้ วย โปรดจับตามองด้ วยว่า
ไม่มีการใช้ สารปรุงแต่งอาหารใด ๆ ในนํ �าซุปเลย

เลี �ยงโคนมประมาณ 120 ตัว ทัศนศึกษา
แบบหมูค่ ณะเท่านัน� ต้ องจองล่วงหน้ า

เจลาโต้ รสเลิศ
ใช้ นมรี ดสด ๆ

673-4 อาเมมะ เมืองอากิรุโนะ เดิน 15 นาทีจาก
สถานีอากิงาวะ สาย (JC83) หรื อ สถานีฮิงาชิอากิรุ
สาย JR (JC82) 11:00-15:00 น. และ 17:00-21:00 น.
พุธ, พฤหัสบดี p 11 คัน

คอลัมน์

สนุกกับการตกปลาในลําธารที�จดุ ตกปลาเรนโบว์เทราต์
ในนิชิทามะ ดินแดนแห่งธารนํ�าบริสุทธิ�

พื �นที�นิชิทามะที�อดุ มสมบูรณ์ไปด้ วยภูเขาและแม่นํ �าอันงดงามมีจดุ ตกปลาเป็ น
จํานวนมาก โอคุทามะ ฟิ ชชิ�ง เซ็นเตอร์ (เมืองโอเมะ), จุดตกปลาเรนโบว์เทราต์
นานาชาติโอตาบะ (โอคุทามะมาจิ), จุดตกปลาเรนโบว์เทราต์นานาชาติฮิคาวะ
(โอคุทามะมาจิ), จุดตกปลาลําธารแม่นํ �ามิเนดานิ (โอคุทามะมาจิ), จุดตกปลา
ลําธารนิปปาระ (โอคุทามะมาจิ), โตเกียวเทราต์คนั ทรี� (โอคุทามะมาจิ),
จุดตกปลาเทราต์นานาชาติอากิงาวะ (เมืองอากิรุโนะ), จุดตกปลาเทราต์นานาชาติ
ฮิโนฮาระมุระคาโนโตะ (ฮิโนฮาระมุระ), หมูบ่ ้ านพักผ่อนกับธรรมชาติฮิโนเดะมาจิ
ซากานะเอ็ง (ฮิโนเดะมาจิ)
สอบถามรายละเอียดที�โอคุทามะ ฟิ ชชิ�ง เซ็นเตอร์ t 0428-78-8393
ตกปลาเรนโบว์เทราต์
ในลําธารที�ล้อมรอบ
ไปด้ วยธรรมชาติกนั เถอะ

พื� นที�มินามิทามะ

ผลิตสุรา

ฮิโนฮาระมุระ

คอร์ สยอดนิยมที�
เสิร์ฟผักป่ าจากภูเขา
และปลาแม่ นํา� ลงในถาด

“ชาโมะด้ ง” ที�ให้ คณ
ุ เพลิดเพลินกับรสชาติ
ลุม่ ลึกของไก่โตเกียวชาโมะ 1480 เยน

เจลาโต้ ที�ใช้ นมรี ดสด ๆ ดับเบิล 430 เยน
(ในภาพเป็ นรสนมรี ดสด ๆ และรสชาดํา
โตเกียว) ซิงเกิล 330 เยน

พื� นที�โทโชะ

“ยามาซากุระคอร์ ส” เซ็ตรวมผักป่ าจากภูเขา
12 ชนิด โทโรโระ และปลาแม่นํ �า เช่น ยามาเมะ
(อาจเปลี�ยนเป็ นอิวานะตามฤดูกาล)
2530 เยน

จุดสัมผัสประสบการณ์เกษตร ป่ าไม้ และประมง

t042-519-9327
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พื� นที� 23 เขต

ปลายามาเมะ

เปิ ดสวนผึ �งในเมืองอากิรุโนะ เมืองฮาจิโอจิ ฯลฯ โดยมีศนู ย์กลาง
บริ เวณใกล้ แม่นํ �า เช่น แม่นํ �าอากิงาวะ และแม่นํ �าทามะ ร้ านนี �เป็ น
ทังร้� านค้ าและพิพิธภัณฑ์ จัดให้ ชมการปฏิบตั ิงานเลี �ยงผึ �ง และ
ทําเทียน (ต้ องจองล่วงหน้ า)

นํ �าผึ �งทําจากดอกอาคาเซีย ซากุระ นํ �าผึ �ง
จากดอกไม้ ผสมหลากชนิด ลูกเกาลัด ฯลฯ
100 กรัม 1047 เยน

353-3 นางาโอกะฮาเซเบะ มิซโุ ฮะมาจิ นิชิทามะ
เดินทางโดยรถยนต์ 6 นาทีจากสถานีฮาโกเนะงาซากิ
สาย JR 10:30-17:00 น. พุธ p 50 คัน

ปริ มาณผลิตดอกไซคลาเมนที�มากที�สดุ ในกรุงโตเกียว

บ่อที�มีปลาที�เพาะพันธุ์แหวกว่ายกัน
อย่างสบาย ๆ

สตูดิโอสุขภาพและธรรมชาติ
สวนผึ� ง มิตสึบาจิฟาร์ม

สามารถชิมและเปรี ยบเทียบรสชาติของนํ �าผึ �งได้ ใน
พิพิธภัณฑ์

t042-557-8077

เปิ ดกิจการในปี ค.ศ.1946 ฟาร์ มนี �มีประวัติศาสตร์ เก่าแก่เป็ นอันดับ
ต้ น ๆ ในกรุงโตเกียว ร้ านเจลาโต้ ภายในฟาร์ มมีสนิ ค้ าที�เป็ นที�นิยม
คือไอศกรี มเจลาโต้ หลากชนิดที�ใช้ นมรี ดสด ๆ กับวัตถุดบิ ในท้ องถิ�น
อย่างไม่มีหวง

❶ “วัสดุไม้ ที�ผลิตในทามะ” ใช้ เวลาเลี �ยงดูถงึ หลายสิบปี ❷ ที�เมืองโอเมะมีการเพาะเห็ดหอม
ขอนไม้ กนั อย่างแพร่หลาย มีสถานที�ที�สามารถสนุกกับการเก็บเห็ดหอมด้ วย ❸ มิซโุ ฮะมาจิมี

นอกจากพิพธิ ภัณฑ์ ยังสามารถชมการเลีย� งผึง�
และลองสัมผัสประสบการณ์ ได้ ด้วย

37-3 อุเอโนะได เมืองอากิรุโนะ เดิน 10 นาทีจาก
สถานีมซุ าชิมาซุโกะ สาย JR (JC85) 10:30-17:00 น.
พุธ p 13 คัน

❸

มิซุโฮะมาจิ

ชิมิซุโบคุโจ WESTLAND FARM

แนะนําอีเวนต์ในนิชิทามะ

วันสัมผัสสัตว์เลี�ยง

* กรุณาดูข้อมูลอีเวนต์ลา่ สุดจาก “ปฏิทินอีเวนต์โตเกียว” ในคูม่ ือ
ท่องเที�ยวโตเกียวอย่างเป็ นทางการ GO TOKYO

t0428-31-2171 (องค์กรสาธารณประโยชน์ มูลนิธสิ ง่ เสริมการเกษตร ป่ าไม้ และประมงแห่งกรุงโตเกียว สํานักงานโอเมะ)

อีเวนต์แสนสนุกมากมายเพื�อให้ ทกุ ท่านได้ มาเยือน ดู
สัมผัสเสน่ห์ของการเกษตร ป่ าไม้ และประมงในโตเกียว
ทังจํ
� าหน่ายผักสด เมล็ดพันธุ์ดอกไม้ ผลิตภัณฑ์แปรรูปผลิต
โดยเกษตรกรในกรุงโตเกียว แสดงผลงานแนะนํางานวิจยั
ทดลอง สัมผัสประสบการณ์การเกษตร ห้ องเรี ยนช่างไม้
ที�ใช้ วสั ดุไม้ ผลิตในทามะ เป็ นต้ น
วันที�จดั :
วันเสาร์ ปลายเดือนเมษายน และวันเสาร์
ปลายเดือนตุลาคม
สถานที�จดั : องค์ กรสาธารณประโยชน์ มูลนิธิส่งเสริม
การเกษตร ป่ าไม้ และประมงแห่ ง
กรุ งโตเกียว สํานักงานโอเมะ
ค่ าเข้ าชม: ฟรี
* อาจยกเลิกเนื�องจากเหตุผลเกี�ยวกับการป้องกันโรคระบาด

ร้านขายของฝาก

ปศุสตั ว์

เต็มอิ�มกับเมนูผัก
ตามฤดูกาลของนิชทิ ามะ
และไก่ โตเกียวชาโมะ

พื� นที�คิตะทามะ

❶

ของอร่อย

เมื�อเพลิดเพลินกับอาหาร
ที�ภตั ตาคารชัน� 2 แล้ ว
อย่าลืมซื �อของฝากที�
ร้ านค้ าชัน� 1

ร้ านเก่าแก่เปิ ดกิจการในปี ค.ศ.1932 แฮมและไส้ กรอกที�พิถีพิถนั
ในการผลิตด้ วยกรรมวิธีดงเดิ
ั � มของเยอรมันมีคณ
ุ ภาพระดับโลก
สามารถลิ �มรสแฮม เบคอน และไส้ กรอกที�แปรรูปมาจากเนื �อหมู
แบรนด์โตเกียว “TOKYO X”

พื� นที�นิชิทามะ

t042-551-1325

�
�
“ศูนย ์เพาะเลียงปลาโอคุ
ทามะ” ผูป้ กป้ องปลายามาเมะในแม่นําทามะ

เต็มไปด้วย
ความประทับใจ
และความตืน� เต้น!

Gourmet

เมืองฟุ สสะ

พืน� ที�ท� เี ต็มไปด้ วยธรรมชาติตดิ กับเทือกเขาชิจบิ ุ จังหวัดไซตามะ
และเทือกเขาทันซาวะ จังหวัดคานางาวะ แน่ นอนว่ านอกจากผัก
แล้ ว ยังมีการปลูกวาซาบิชัน� เลิศตามลําธารระหว่ างภูเขา และ
เพาะเลีย� งปลายามาเมะและอิวานะเป็ นจํานวนมาก และยังเป็ น
พืน� ที�ท� คี าํ � จุนการป่ าไม้ ของกรุ งโตเกียว

ศูนย์นี �เพาะเลี �ยงไข่และลูกปลา (ตัวอ่อนใช้ ในการ
ขยายพันธุ์) ยามาเมะ เรนโบว์เทราต์ และอิวานะ
ซึง� เป็ นทรัพยากรท้ องถิ�นที�มีคา่ การแจกจ่ายลูกปลา
ให้ กบั สหกรณ์ประมงแม่นํ �าแล้ วปล่อยลงแม่นํ �าช่วย
รักษาสภาพที�สามารถตกปลายามาเมะได้ ตามแม่นํ �า
ที�เชื�อมต่อจากแม่นํ �าทามะ เข้ าชมบ่อสําหรับชมและ
ห้ องจัดนิทรรศการในพื �นที�ทศั นศึกษาได้ ตามอัธยาศัย

นิ ชท
ิ ามะ

กา

พื�นที�นิชิทามะ
ผลิตผลหลัก วาซาบิ โนราโบนะ ข้ าวโพดหวาน มะเขือเทศ มะเขือม่ วง ดอกไซคลาเมน เนือ� หมู (TOKYO X) เนือ� ไก่
�
ในท้องถิน
(โตเกียวชาโมะ) ปลายามาเมะ ปลาอิวานะ ปลาเรนโบว์เทราต์ วัสดุไม้ ท�ผี ลิตในทามะ เป็ นต้น

ร ป่าไม ้ และปร
ะ
เร กษต

ร้ านเก่ าแก่ ท� พ
ี ถิ ีพถิ ัน
ในการทําแฮมสไตล์ เยอรมัน
แบบดัง� เดิม

มง

โอเอซิสในโตเกียวที�สมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติ

ตื�นตาตื�นใจไปกับขนาดตัวที�ใหญ่ของวัว
เมื�อมองในระยะใกล้ ชิด

9

t042-635-7882

พืน� ที�ทาํ นาในกรุ งโตเกียวเกือบครึ�งหนึ�งของทัง� หมดรวมตัวกันอยู่ในพืน� ที�
มินามิทามะ งานทําไร่ ทาํ นาและงานเลีย� งสัตว์ กเ็ ฟื� องฟู มีทศั นียภาพท้ องนา
ที�ได้ รับความอุดมสมบูรณ์ จากแม่ นํา� ทามะที�สร้ างความเขียวขจีมาตัง� แต่
ในอดีตอยู่หลายแห่ ง และยังเป็ นที�ร้ ู จกั กันดีว่าเป็ นแหล่ งปลูกผลไม้ ชัน� เลิศ
อีกด้ วย

ผลิตผลหลัก องุ่น สาลี� เสาวรส แอปเปิ � ล ลูกพลับ เห็ดหอมเพาะบนขอนไม้ เนือ� หมู (TOKYO X)
�
ในท้องถิน
ไข่ ไก่ (โตเกียวอุคกเค) ดอกไซคลาเมน เป็ นต้ น

“โตเกียว อาวาเซะสึเคะ โมริ โซบะ” 1650 เยน
นํ �าซุปออกรสหวานน้ อย ๆ รสชาติลมุ่ ลึก เป็ นที�นิยม

❶

ใช้ วตั ถุดบิ ที�ไว้ วางใจได้
โดยใช้ ผกั ในท้องถิ�นที�ปลูกใน
พืนที
� �เกษตรที�บริหารงาน
โดยตรง

“ทาคาโอะ” องุ่นที�กําเนิ ดในโตเกียว และ
� กโตพันธุ ์หายาก
“อินางิ” สาลีลู

เมืองทามะ

ฮาตาเกะ เดอ คิทเช่น
t042-400-0915

พึงพอใจกับจุดตกปลาที�ล้อมรอบด้ วย
ธรรมชาติอันงดงาม
t042-651-0869

ชัน� 6 โคโคเลีย ทามะเซ็นเตอร์ 1-46-1 โอจิไอ
เมืองทามะ เดิน 5 นาทีจากสถานีทามะเซ็นเตอร์
สายเคโอ/โอดะคิว (KO41/OT06) 11:00-22:00 น.
(สัง� อาหารได้ ถงึ 21:00 น.) วันหยุดของโคโคเลีย
ทามะเซ็นเตอร์ p ใช้ ที�จอดรถของโคโคเลีย
ทามะเซ็นเตอร์

2435-3 ทาคาโอะมาจิ เมืองฮาจิโอจิ เดิน 4 นาที
จากสถานีทาคาโอะซังงุจิ สายเคโอ (KO53) เข้ าชม
ฟรี 8:00-17:00 น. (เดือน ธ.ค.-มี.ค. เปิ ดถึง
16:00 น.) ไม่มีวนั หยุด (มีวนั หยุดเพื�อซ่อมบํารุง)
p ไม่มี

เลี �ยงโคนมประมาณ 100 ตัว
ที�ร้านขายตรง นอกจากเครื� องดื�มโยเกิร์ต
500 มล. 880 เยนแล้ ว ยังจําหน่ายนม
และไอศกรี มถ้ วยอีกด้ วย

ปศุสตั ว์

สนุกกับการลองรี ดนมวัวและ
เดินเล่ นกับลูกวัว

อิโซนุมะ มิลค์ฟาร์ม
t042-637-6086

t042-665-6688

ภูเขาทาคาโอะเป็ นที�นิยมขนาดที�เรี ยกได้ วา่ เป็ น “ภูเขาที�มีนกั ปี นเขา
มากที�สดุ ในโลก” สามารถเรี ยนรู้วิธีเที�ยวภูเขาทาคาโอะให้ สนุก เช่น
แนะนําสัตว์และพืชที�มีชีวิตอยูท่ ี�นนั� ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สิง� ที�
น่าชมตามฤดูกาล ข้ อควรรู้ในการปี นเขา และเส้ นทางปี นเขา ฯลฯ
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1353 คามิองงาตะมาจิ เมืองฮาจิโอจิ จากสถานี
ทาคาโอะ สาย JR/เคโอ (JC24/KO52) ขึ �นรถบัสนิชโิ ตเกียว
ทีม� งุ่ หน้ าไปจิมบะโคเกงชิตะ ใช้ เวลา 20 นาที ลงทีช� กิ าราอิชิ
เดิน 2 นาที ตกปลาแบบใช้ เหยือ� สด 3300 เยน (สูงสุด
10 ตัว) เหยือ� ปลอม (ลัวร์ /ฟลาย) ประเภทละ 3850 เยน
(สูงสุด 10 ตัว) 8:00-16:30 น. (เดือน พ.ย.-มี.ค.
8:30-16:00 น.) ไม่มวี นั หยุด p 50 คัน

TAKAO 599 MUSEUM

แค่มองลําธารใสสะอาดล้ อมรอบด้ วยต้ นไม้ เขียวขจี
ก็จะรู้สกึ ผ่อนคลาย

นอกจากจะลิ �มรสปลาเทราต์ที�ตกได้ ที�นนั� เลยแล้ ว ยังขอให้
เจ้ าหน้ าที�เอาเครื� องในออกให้ เพื�อที�จะนํากลับบ้ านได้ ด้วย

พื� นที� 23 เขต

“มิโดริ โนะ ออมไรซ์” ข้ าวสีเขียวที�ให้ จินตภาพของหมูบ่ ้ านในภูเขาของ
เมืองอินางิ ใช้ ผกั โขมที�ผลิตในท้ องถิ�นเป็ นส่วนประกอบ 1210 เยน
เมืองอินางิ

green world cafe
t042-379-8042

ลิม� รสอาหารที�ใช้
ผักสดหลากหลายที�ผลิต
ในเมืองฮิโนะเป็ นหลัก

เจ้ าของร้ านซึง� เป็ นนักดนตรี ใช้ ผกั ที�ผลิตในเมืองอินางิอย่างเต็มที�
นําเสนอเมนูคาเฟ่ ที�ชว่ ยให้ งามจากภายในร่างกาย และยังมุง่
สร้ างความรู้สกึ ให้ สมั ผัสถึงฤดูกาลที�หมุนเวียน

ชัน� 2 สเตชัน� ไซด์บลิ ดิ �ง คุริยามะ 2208 ยาโนะคุจิ
เมืองอินางิ ติดกับสถานีโยมิอรุ ิ แลนด์ สายเคโอ
(KO37) 11:00-16:00 น. และ 18:30-22:00 น.
จันทร์ คืนวันอังคารและพุธ p ไม่มี

ใช้ วตั ถุดบิ ที�ปลอดภัยและสบายใจ โดยใช้ ผกั สดจาก “ยูเมะบาตาเกะ”
เป็ นหลัก ซึง� เป็ นสวนผักที�บริ หารโดยตรง อาหารกลางวันสุดคุ้มซึง�
เปลี�ยนไปตามวันมี 2 ชนิด คือเนื �อและปลา ชนิดละ 900 เยน
จําหน่ายผักที�หน้ าร้ านด้ วย

จุดตกปลาเทราต์คิตะอาซากาวะ
องงาตะ

แนะนําระบบนิเวศและวัฒนธรรมใน
ภูเขาทาคาโอะด้ วยวีดทิ ศั น์ และสิ�งจัดแสดง

เมนูเลื�องชื�อสําหรับอาหารกลางวัน
วันธรรมดา “ฮานาคาโงะ โกเซน”
1820 เยน เต็มอิ�มกับความ
หลากหลายทังผั
� กสดและซาชิมิ

คําขวัญคือ “โรงงานโยเกิร์ตที�เล็กที�สดุ ในโลก” เปิ ดห้ องเรี ยนรี ดนมวัว
ทุกวันอาทิตย์ตงแต่
ั � เวลา 13:00 น. (ใช้ เวลาประมาณ 90 นาที
700 เยน) และยังสามารถเลือกกิจกรรมเสริ ม เช่น เดินเล่นกับลูกวัว
หรื อ ลองทําเนยได้ ด้วย ต้ องโทรจองล่วงหน้ า
1625 โคบิกิมาจิ เมืองฮาจิโอจิ เดิน 10 นาที
จากสถานียามาดะ สายเคโอ (KO49) เข้ าชมฟรี
9:00-17:00 น. ไม่มีวนั หยุด p 4 คัน

พื� นที�นิชิทามะ

ภายใน “มินามิ โนะ เมงุมิ” ร้ านขายตรงของ
JA 6-31 มังงันจิ เมืองฮิโนะ เดิน 15 นาทีจาก
สถานีมงั งันจิ สายทามะโมโนเรล (TT08)
10:00-17:00 น. (สัง� อาหารได้ ถงึ 16:30 น.)
พุธ p ใช้ ที�จอดรถของ “มินามิ โนะ เมงุมิ”
ร้ านขายตรงของ JA

❶ ทากาสึกิมาจิที�เป็ นที�ร้ ู จกั กันดีวา่ เป็ นแหล่งปลูกข้ าวของเมืองฮาจิโอจิ มีท้องนากว้ างขวาง
ขนาดใหญ่ที�สดุ ในโตเกียว ❷ เห็ดหอมเพาะบนขอนไม้ ที�ปลูกในเมืองฮาจิโอจิมีกลิน� หอมและ
เนื �อแน่น ปริ มาณการผลิตเป็ นอันดับหนึง� ของกรุงโตเกียว ❸ “เซนจิมารุ” ลูกพลับหวานปลูก

พื� นที�มินามิทามะ

“อินางิ” สาลี�ในฝั นที�ไม่ได้ หาได้
ง่าย ๆ

จุดตกปลายอดนิยมในแม่นํ �าคิตะอาซากาวะที�แยกออกจากแม่นํ �า
ทามะ สามารถสนุกกับการตกปลาโดยใช้ เหยื�อปลอมแบบมืออาชีพ
ได้ ด้วย มีให้ เช่าเบ็ด และจําหน่ายเหยื�อล่อปลา สามารถไปมือเปล่า
ได้ ปลาเทราต์ที�ตกได้ สามารถนํามาย่างบาร์ บีควิ ลิ �มรสกันที�นนั� เลย

ป่ าไม้

เมืองฮิโนะ

กรีนโอเอซิสคาเฟ่ 042

แนะนําอีเวนต์ในมินามิทามะ

ฮันนี�มสั ตาร์ ดพอร์ คแซนด์ยอดนิยม 570 เยน

* กรุณาดูข้อมูลอีเวนต์ลา่ สุดจาก “ปฏิทินอีเวนต์โตเกียว”
ในคูม่ ือท่องเที�ยวโตเกียวอย่างเป็ นทางการ GO TOKYO

พื� นที�โทโชะ

ประมง

จัดแสดงระบบนิเวศอันอุดมสมบูรณ์
ของภูเขาทาคาโอะ
(ภาพโดย/ Taiji Yamazaki)

1-25-5 เฮียวเอะ เมืองฮาจิโอจิ เดิน 2 นาที
จากสถานีฮาจิโอจิมินามิโนะ สาย JR (JH30)
11:30-14:00 น. และ 17:00-21:00 น. อังคาร
อาจหยุดคืนวันจันทร์ เป็ นบางครัง� p 4 คัน

เพลิดเพลินกับแซนด์วิชที�ร่วมมือกับ JA โตเกียวมินามิ ใช้ ผกั สดที�
คัดสรรจากเมืองฮิโนะ เมืองอินางิ และเมืองทามะ ตังอยู
� ใ่ นร้ าน
ขายตรงของ JA โตเกียวมินามิ

❸

❷

“ทาคาโอะ” ได้ รับขนานนามว่า
เป็ นองุน่ ชื�อดังของโตเกียว

จุดสัมผัสประสบการณ์เกษตร ป่ าไม้ และประมง

“คุตสึโรงิ โนะ ชิบาฟุ ฮิโรบะ” เขียวขจี
(ภาพโดย/ Taiji Yamazaki)

เชื�อมความสัมพันธ์
ของผู้คนในท้องถิ�น
ผ่ านผลผลิตทางการเกษตร
ของเมืองอินางิ

t042-843-4038

ทัว� เมืองมาจิดะ จําหน่ายไวน์ที�ใช้ ลกู พลับนี �เป็ นวัตถุดบิ ด้ วย

เต็มไปด้วย
ความประทับใจ
และความตืน� เต้น!

ของอร่อย

คอลัมน์

การรวมตัวครั�งยิง� ใหญ่ของผลิตผล
ในท้องถิ�น
Farmer’s market โตเกียวมินามิ
โนะ เมงุมิ

ตลาดดอกมอร์นิ�งกลอรีเ� ซเซกิ

t042-338-6848 (แผนกเศรษฐกิจและการท่องเที�ยว เมืองทามะ)

นอกจากดอกมอร์ นิ�งกลอรี� สีสดใสที�เกษตรกรในท้ องถิ�นปลูกขึ �น
นับ 1000 กระถางแล้ ว ยังจําหน่ายผักที�ปลูกในท้ องถิ�นและ
ผลิตผลในท้ องถิ�นด้ วย
วันที�จดั :
เสาร์ และอาทิตย์ ต้นเดือน ก.ค.
สถานที�จดั : บริเวณทางออกทิศตะวันตกของ
สถานีเซเซกิซากุระงาโอกะ (KO27)

t042-589-0373

ร้ านขายตรงที�นอกจากจะจําหน่ายผลิตผลในท้ องถิ�น จับตามองการจัดวางสินค้ าที�งดงาม
ภายในร้ านด้ วย
แล้ ว ยังมีผลิตผลจากทัว� ประเทศให้ เลือกซื �อด้ วย
คําขวัญของการบริ การคือ “ความปลอดภัย ความ
สบายใจ ความสดใหม่” มีคาเฟ่ แซนด์วิช ร้ านจําหน่าย
เนื �อและร้ านกับข้ าวอยูภ่ ายใน ให้ เพลิดเพลินทัง�
การจับจ่ายและการรับประทานอาหาร

6-31 มังงันจิ เมืองฮิโนะ เดิน 15 นาทีจากสถานี
มังงันจิ สายทามะโมโนเรล (TT08) 10:00-20:00 น.
(กรี นโอเอซิสคาเฟ่ 042 เปิ ดถึง 17:00 น.) พุธ
(หากตรงกับวันหยุดนักขัตฯ จะเปิ ดทําการ) p 80 คัน

แยมสาลี�ใช้ ผลไม้ ที�ผลิต
ในเมืองอินางิ (ซ้ าย),
แยมองุน่ ทาคาโอะ (ขวา)
ขวดละ 200 กรัม 540 เยน

ผลิต “โทโยดะเบียร์ ” ที�เคยมี
ในสมัยเมจิขึ �นใหม่อีกครัง�
TOYODA BEER
330 มล. 509 เยน (ซ้ าย),
พรี เมียม TOYODA BEER
สินค้ าจํากัดพิเศษ
750 มล. 2750 เยน(ขวา)

“ฮารามิเนะ โนะ อิซมุ ิ”
สาเกญี�ปนทํ
ุ่ าจากข้ าว
ที�ผลิตในเมืองทามะ
720 มล. 1210 เยน

ดอกมอร์ นิ�งกลอรี�
จะเบ่งบานสดใส
ในช่วงเช้ า ขอแนะนํา
ให้ ไปแต่เช้ า
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ร้านขายของฝาก

องุน่ พันธุ์ “ทาคาโอะ” ที�ปลูกในเมืองอินางิและเมืองฮิโนะเป็ น
สายพันธุ์ที�หน่วยงานทดลองวิจยั ของกรุงโตเกียวคิดค้ นขึ �น ลักษณะ
พิเศษคือมีเมล็ดน้ อยและมีรสหวานจัด สาลี�พนั ธุ์ “อินางิ” เป็ น
สายพันธุ์ลกู โตที�ลกู หนึง� มีนํ �าหนักตังแต่
� 700 กรัมขึ �นไป กรุบกรอบ
และมีนํ �าหวานอัดแน่น!

เมนูที�เป็ นที�ร้ ูจกั กันคือ “ซันจิองั จูนิวาริ โซบะ” ที�นวดแป้งใบอ่อน
ของโซบะเข้ ากับจูวาริ โซบะ 1100 เยน “โตเกียว อาวาเซะสึเคะ
โมริ โซบะ” ใส่วตั ถุดบิ ที�ผลิตในโตเกียวอย่างเต็มที� ไม่วา่ จะเป็ น
เนื �อหมู TOKYO X ไก่โตเกียวชาโมะ เห็ดไมตาเกะผลิตใน
ฮิโนฮาระมุระ

Gourmet

พื� นที�คิตะทามะ

ร้านโซบะสด ซันจิองั

มินามิทามะ

กา

พื�นที�มินามิทามะ

เมืองฮาจิโอจิ

ร ป่าไม ้ และปร
ะ
เร กษต

มง

พึงพอใจกับวัตถุดบิ
ผลิตในโตเกียวที�
เปี� ยมไปด้ วยสารอาหาร
และจูนิวาริโซบะ

แหล่งปลูกข้าวในโตเกียวที�มีทศั นียภาพท้องนากว้างไกล

จิจิจิมะ
อาโอกาชิมะ

ฮาฮาจิมะ

ผลิตผลหลัก อาชิตาบะ ถั�วลันเตา มันเทศ เลมอน มะม่ วง อาหารทะเล (ปลาคินเมะได เมกะจิกิ
�
คุซายะ) ไม้ ประดับ (ตระกูลฟิ นิกซ์ บูวาร์ เดีย หมากผู้หมากเมีย) ไม้ กระถาง
ในท้องถิน

205-4 คิตะโนะยามะ โมโตมาจิ โอชิมะมาจิ จาก
ท่าเรื อโมโตมาจิ ขึ �นรถบัสโอชิมะที�มงุ่ หน้ าไปโอชิมะโคเอง
ใช้ เวลา11 นาที ลงที�โอชิมะคูโคอิริงจุ ิ เดิน 1 นาที
11:00-18:00 น. (อาหารกลางวันเปิ ดถึง 14:00 น.)
จันทร์ อังคาร และมีวนั หยุดพิเศษอื�น ๆ p 6 คัน

เต็มไปด้วย
ความประทับใจ
และความตืน� เต้น!

ความกลมกลืนเป็ น
หนึ�งเดียวกันระหว่ าง
หน้ าชุบนํา� ซอสโชยุ
กับข้ าวนัน� อร่ อยลํา�

นํ�ามัน
สึบากิ

❷

❸

“อุมิโนะเซ อาราชิโอะ”
ของเกาะโอชิมะที�ทําจาก
นํ �าทะเลในกระแสนํ �าอุน่
คูโรชิโอะที�เข้ มข้ นจากการ
สัมผัสแสงแดดและลม

t04992-2-3991

สามารถลองสกัดนํ �ามันสึบากิซงึ� เป็ นประสบการณ์ที�หายากใน
ทัว� ประเทศ นําเมล็ดที�บดแล้ วมานึง� เมื�อสกัดนํ �ามันด้ วยเครื� องอัด
ความดันแล้ วก็ลองชิมกันเลย สามารถบรรจุนํ �ามันสึบากิที�สกัดได้
ใส่ขวดนํากลับบ้ านได้ ใช้ เวลาประมาณ 90 นาที

125-4 คิตะโนะยามะ โมโตมาจิ โอชิมะมาจิ จาก
ท่าเรือโมโตมาจิ ขึ �นรถบัสโอชิมะทีม� งุ่ หน้ าไปโอชิมะโคเอง
ใช้ เวลา 10 นาที หรือจากท่าเรือโอคาดะ ขึ �นรถบัสโอชิมะ
ทีม� งุ่ หน้ าไปท่าเรือโมโตมาจิ ใช้ เวลา 8 นาที ลงทีฟ� รุ ุซาโตะ
ไทเคงคัง อิริงจุ ิ เดิน 1 นาที สกัดนํ �ามันสึบากิ 2700 เยน
(ต้ องจองล่วงหน้ าตังแต่
� 2 คนขึ �นไป) 10:00-16:30 น.
อังคาร p 10 คัน

ทะเลในหมูเ่ กาะอิซเุ ป็ นแหล่งประมงปลาคินเมะได ปลาราคาแพง ใช้ วิธีตกปลาด้ วยคันเบ็ด
ทีละตัวเป็ นหลัก

“ชิมะซูชิ” 1 ที� 2090 เยน
วันนี �มีปลาเมะได ชิมะอาจิ โอโกะ ฯลฯ

เพาะ
เห็ดหอม

ร้านซูชิ กิมปาจิ
t04996-2-1405

เก็บเห็ดหอมที�เหมาะกับสภาพอากาศของ
เกาะฮาจิโจจิมะและเพลิดเพลินกับบาร์ บคี วิ

ไดริวฟาร์ม

t04996-7-0136

ฟั งอธิบายพร้ อมกับ
ทดลองกระบวนการ
ตังแต่
� นําเมล็ดสด
ออกจากตัวเมล็ด
มาร่อนเปลือกออก
คัว� และชงกาแฟ

สามารถลองเก็บเห็ดหอม และย่างบาร์ บคี วิ ทีใ� ห้ คณ
ุ ลิ �มรสเห็ดหอม
เก็บสด ๆ ทีห� น้ าเรือนเพาะเห็ดเลย (+1000 เยน) “อุมคิ าเซะชีตาเกะ”
ทีเ� ติบโตมากับภูมอิ ากาศทีเ� ป็ นเอกลักษณ์ในฮาจิโจจิมะทังลมทะเล
�
และความชื �น มีเนื �อแน่นและเป็ นของฝากยอดนิยม
1650 นากาโนะโก ฮาจิโจมาจิ จากสนามบิน
ฮาจิโจจิมะ เดินทางด้ วยรถยนต์ 17 นาที ค่าเข้ า
550 เยน (เมื�อเข้ าและเก็บเห็ด / รวมค่าเก็บเห็ด)
ค่าเก็บเห็ด 100 กรัม 281 เยน
หากต้ องการเก็บ
เห็ดหรื อเข้ าชม ต้ องสอบถามและจองล่วงหน้ า p 3 คัน

เก็บเมล็ดที�สกุ
เป็ นสีแดง

ปลูก
กาแฟ

12

คุณเรี ยวจิ โอซาวะ เจ้ าของสวน
เคยเป็ นนักเพาะพันธุ์ด้วงคีมใน
อดีต เขาได้ ค้นพบว่าภูมิอากาศ
ในเกาะฮาจิโจจิมะเหมาะแก่การ
เพาะเลี �ยงเห็ดหอม

“จุกเุ ซ! นามะคุซายะ” 1628 เยน รับประทานเหมือนปลาย่าง

ลองเก็บเกี�ยว คั�วเมล็ดกาแฟ
และชิมรสชาติกาแฟ

โนเซะโนเอ็ง

t080-2098-9560

นางาทานิ จิจิจิมะ โองาซาวามุระ จากท่าเรื อ
ฟุตามิ ขึ �นรถบัสซนเอ 11 นาที ลงที�โนเงียวเซ็นเตอร์
แล้ วเดิน 5 นาที ลองผลิตกาแฟด้ วยตนเอง 4500 เยน
(ต้ องจองภายในก่อนเที�ยงวันก่อนหน้ า)
กรุณา
สอบถาม p ประมาณ 3 คัน

“ซาชิมะปลาสดในเกาะ 5 ชนิด” ที�จดั จานอย่างสวยงาม ชนิดละ 1040 เยน

ฮาจิโจจิมะ

ฮาจิโจจิมะ

บรรพบุรุษได้ เริ� มปลูกต้ นกาแฟในสมัยเมจิ และได้ เลี �ยงต้ นกล้ านัน�
ด้ วยใจอย่างพิถีพิถนั มาตลอด สามารถเข้ าชมสวน ลองเก็บเมล็ด
กาแฟและนํามาคัว� ได้ และเพลิดเพลินกับการชิมรสชาติกาแฟ
เมื�อสกัดนํ �ามันแล้ ว
สามารถใช้ นํ �ามัน
สึบากิที�สกัดได้ มา
ผัดกับอาชิตาบะ
รับประทานได้
โยกคันบังคับของ
เครื� องอัดความดัน
เพื�อสกัดนํ �ามัน

พื� นที� 23 เขต

ที�ซบั ซ้ อนและอิทธิพลจากกระแสนํ �าอุน่ คูโรชิโอะ มีการประกอบการประมงด้ วยวิธีที�หลากหลาย

❷ เสาวรส ผลไม้ เขตกึง� ร้ อนมีเสน่ห์อยูท
่ ี�กลิน� หอมสดชื�นและรสชาติหวานอมเปรี ย� ว ❸ พื �นที�

จุดสัมผัสประสบการณ์เกษตร ป่ าไม้ และประมง

โอชิมะ ฟุรุซาโตะ ไทเคงคัง

กลิ�นหอมและรสชาติ
ของปลาคุซายะที�มี
เอกลักษณ์ เฉพาะนัน�
ยิ�งเคีย� วยิ�งลึกลํา�

“อาชิตาบะพิลาฟเซ็ต” 1100 เยน รับประทาน
เพียงแค่คําเดียวก็สมั ผัสถึงกลิน� หอม
และรสชาติของอาชิตาบะได้

❶ พื �นที�โทโชะเป็ นแหล่งประมงที�ดีอน
ั โดดเด่นในประเทศเนื�องจากลักษณะภูมิประเทศก้ นทะเล

มีแบรนด์เหล้ าโชจูที�เป็ น
ตัวแทนของแต่ละเกาะ เช่น
“อาโอจู” ของเกาะอาโอกาชิมะ
“โอยามะอิจิ” ของเกาะมิยาเกะ
จิมะ เป็ นต้ น

สัมผัสประสบการณ์ สกัดนํา� มันสึบากิท�เี กาะ
โอชิมะ เกาะแห่ งดอกสึบากิชนั � นําของญี�ปนุ่

อาหารทําจากปลาสด
ในเกาะในราคาย่ อมเยา

บรรยากาศภายในร้ านดูสงบ
แบบกระท่อมในภูเขา

❶

ชิมะโชจูรสชาติเป็ นเอกลักษณ์
กับเกลือที�ได ้จากทะเลอันงดงาม
หมูเ่ กาะต่าง ๆ ในพื �นที�โทโชะมีโรงผลิตสุราที�ใช้ มนั เทศหรื อข้ าวสาลี
เป็ นวัตถุดบิ สําหรับการหมักโชจูเป็ นจํานวนมาก รสชาติหลากหลาย
แตกต่างไปตามภูมิอากาศของเกาะ มีเกาะที�มีเกลือเป็ นผลิตผลที�มี
ชื�อเสียงเป็ นจํานวนมากด้ วย รสชาติสมั ผัสได้ ถงึ ความหรรษาแห่ง
ธรรมชาติที�ได้ รับความอุดมสมบูรณ์จากกระแสนํ �าอุน่ คูโรชิโอะ

ของอร่อย

พื� นที�คิตะทามะ

หมู่เกาะโองาซาวาระ
ฮาจิโจจิมะ

Gourmet

พูดถึงผลิตผลในพื �นที�โทโชะก็ต้องนึกถึงอาชิตาบะ “อาชิตาบะพิลาฟ”
โรยอาชิตาบะเป็ นอันดับสุดท้ ายอย่างไม่อนั � คงความเขียวสดและ
เคี �ยวเพลิน ยิ�งช่วงแตกใบอ่อนในเดือน ก.พ. ถึง มี.ค. ยิ�งอร่อยเป็ น
พิเศษ

เมื�อเดินทางจากใจกลางกรุ งไปทางตอนใต้ ของมหาสมุทรแปซิฟิก จะพบกับ
หมู่เกาะอิซุ เช่ น เกาะโอชิมะ เกาะมิยาเกะจิมะ เกาะฮาจิโจจิมะ และเมื�อลง
ใต้ ไปอีกจะได้ พบกับหมู่เกาะโองาซาวาระ เช่ น เกาะจิจจิ มิ ะ เกาะฮาฮาจิมะ
มีระยะทางจากแผ่ นดินใหญ่ ประมาณ 100-1000 กม. มีจุดประกอบกิจการ
ประมงที�อุดมสมบูรณ์ มีการเพาะปลูกเสาวรสและอาชิตาบะเป็ นจํานวนมาก

โทโชะ

พื� นที�นิชิทามะ

มิครุ ะจิมะ

t04992-2-2400

และยังลิ �มรสเอโดะมาเอะซูชิฝีมือมาสเตอร์
ผู้สงั� สมวิชามาจากซึกิจิได้ ด้วย

ภูมิใจเสนอ “ชิมะซูชิ” ซึง� ใช้ ปลาที�สงั� จากท่าเรื อโคโนะมินาโตะ ฯลฯ
มาพักไว้ 1 วันแล้ วหมักเบา ๆ ลักษณะเฉพาะอยูท่ ี�การใช้ มสั ตาร์ ด
และข้ าวหมักนํ �าส้ มที�มีรสหวานเล็กน้ อย นอกจากชิมะซูชิแล้ วอยาก
ให้ จบั ตามองความพิถีพิถนั ที�ใช้ ข้าวแบบเอโดะมาเอะ (นํ �าส้ มแดง)
2521 โอกะโกมุระ ฮาจิโจมาจิ จากสนามบิน
ฮาจิโจจิมะ ขึ �นคอมมิวนิตี �บัส ใช้ เวลา 12 นาที ลงที�ซเู ปอร์
อาซานุมะเดิน 4 นาที 12:00-13:30 น. (สัง� อาหารได้
ไม่เกินเวลานี �) และ 17:00-20:30 น. (สัง� อาหารได้ ไม่เกิน
เวลานี �) (ต้ องจองล่วงหน้ า) พฤหัสบดี และมีวนั หยุด
พิเศษอื�น ๆ p 20 คัน

โองาซาวาระ

t04998-2-3051

เจ้ าของร้ านผู้เคยทํางานที�ร้านขายปลาและสหกรณ์ประมงผู้ชํ�าชอง
เป็ นผู้คดั สรรปลามาเอง จึงสามารถให้ บริ การเมนูปลาสดจากเกาะ
เช่น เมบาจิมากุโระ หรื อ คัมปาจิ ได้ ในราคาย่อมเยา อาจได้ พบกับ
เมนูที�ใช้ ปลาที�ไม่มีขายตามท้ องตลาดอีกด้ วย

t04996-2-2745

ร้ านอาหารบริ หารโดยตรงโดยไองาเอะซุยซัง ผู้ผลิตและจําหน่าย
คุซายะ อาหารหมักชันเลิ
� ศ “นามะคุซายะ” ทําจากปลาอาโอมุโระ
ที�บม่ จนได้ ที�โดยไม่ต้องตากแห้ ง ทําให้ นมุ่ ใกล้ เคียงกับปลาย่าง
บรรจงรสชาติที�ผ้ ทู ี�เริ� มลองรับประทานก็สามารถรับประทานได้ งา่ ย

ฮิงาชิมาจิ จิจิจิมะ โองาซาวาระมุระ เดิน 3 นาที
จากท่าเรื อฟุตามิ 17:30-24:00 น. ไม่มีวนั หยุด
ประจําในช่วงที�เรื อโองาซาวาระมารุเปิ ดให้ บริ การ
p ไม่มี

2333 โอกะโกมุระ ฮาจิโจมาจิ จากสนามบิน
ฮาจิโจจิมะ ขึ �นคอมมิวนิตี �บัส ใช้ เวลา 12 นาที ลงที�ซเู ปอร์
อาซานุมะเดิน 3 นาที 10:00-21:00 น. (อาหาร
กลางวัน 11:30-14:00 น. อิซากายะ 17:00-21:00 น.)
อาทิตย์ p 10 คัน

คอลัมน์

Hyuga brewery บริวผับที�ใช้น� าํ ในเกาะ
และอาชิตาบะ
t04992-7-5335

ด้ วยความคิดที� “อยากใช้ นํ �าที�อร่อยในเกาะ
ทําเป็ นอะไรสักอย่าง” ผ่านกรรมวิธีการ
ทดลองหลายครัง� หลายครา จึงได้ เป็ น
คราฟต์เบียร์ นี �มา ใช้ อาชิตาบะในท้ องถิ�น
และปรับสมดุลของรสชาติอย่างลงตัว
มองทะเลพร้ อมกับดื�มสักแก้ ว!
142-2 โคซึชิมามุระ เดิน 7 นาทีจาก
ท่าเรื อโคซึชิมะ 18:00-22:30 น. ไม่มี
วันหยุดประจํา p ไม่มี

ไลท์เอลใส่อาชิตาบะ 770 เยน

อิซากายะแบบตะวันตก CHARA

ร้านอาหารปลาในท้องถิ�นและ
อาหารตากแห้ง ไองาเอะซุยซัง

พื� นที�มินามิทามะ

มิยาเกะจิมะ

คิมามะเท

พื� นที�โทโชะ

ชิคเิ นะจิมะ
โคซุชิมะ

เกาะโอชิมะ
โทชิมะ
นิอิจิมะ หมู่เกาะอิซุ

แนะนําอีเวนต์ในโทโชะ

* กรุณาดูข้อมูลอีเวนต์ลา่ สุดจาก “ปฏิทินอีเวนต์โตเกียว” ในคูม่ ือท่องเที�ยวโตเกียวอย่างเป็ นทางการ GO TOKYO

เทศกาลสึบากิ อิซุโอชิมะ

ประมาณเดือน ม.ค.-มี.ค. / ท่าเรื อโมโตมาจิ สวนสาธารณะโอชิมะ เขตยอดเขามิฮาระ
t04992-2-2177 (สมาคมการท่องเที�ยวโอชิมะ)
●

เทศกาลฟรีเซีย ฮาจิโจจิมะ

ประมาณเดือน มี.ค.-เม.ย. / สถานที�จดั เทศกาลฟรี เซีย ฮัคเคซัง ในเกาะฮาจิโจจิมะ
และอื�น ๆ )
t04996-2-1377 (สมาคมการท่องเที�ยวฮาจิโจจิมะ)
●

ร้านขายของฝาก

ชิโมดะ

โอชิมะ

กา

พื�นที�โทโชะ

อาตามิ

ร ป่าไม ้ และปร
ะ
เร กษต

อาชิตาบะสดกรอบ
มีกลิ�นหอมและ
รสชาติสดชื�น

มง

ของอร่อยจากแผ่นดินและทะเลในหมูเ่ กาะทีอ� บอุน่

สนามบินโชฟุ
โตเกียว
สนามบินฮาเนดะ
โยโกฮามะ

เทศกาลวัวอาโอกาชิมะ

ต้ นเดือน ส.ค. / ลานข้ างโรงยิมอาโอกาชิมะมุระ
t04996-9-0111 (ที�วา่ การหมูบ่ ้ านอาโอกาชิมะมุระ)
●

อีเวนต์ในลักษณะเฉพาะของเกาะ เช่น งานประกวดวากิว
การแสดงทางวัฒนธรรม
ทุง่ ดอกฟรี เซียที�มองเห็นฮาจิโจฟูจิ
(ภาพโดย/แผนกอุตสาหกรรม
และการท่องเที�ยว ฮาจิโจมาจิ)
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JA โตเกียวมิโดริ ฟาร์มเมอร์เซ็นเตอร์ มิโนเร
ทาจิคาวะ
ผลิตภัณฑ์จากนมโตเกียวก็มีหลากหลาย ขนมปั งกรอบนมโตเกียว (14 ชิ �น)
คุ้กกี �นมโตเกียว (8 ชิ �น) ชนิดละ 500 เยน บามคูเฮนนมโตเกียว 290 เยน

ชัน� 1 JA โตเกียวมินามิ ชินจูกุ บิลดิ �ง 2-10-12
โยโยงิ เขตชิบยุ ะ เดิน 4 นาทีจากสถานีชินจูกุ
สาย JR (JY17/JC05/JB10/JA11/JS20)
11:00-18:30 น. (อาจเปลี�ยนแปลงตามอีเวนต์
ที�จดั ) อาทิตย์ จันทร์ p ไม่มี

นํ �าสลัดต้ นหอมไฮจิมะ
190 มล. 480 เยน

ซุปมิโซะผักกวางตุ้งเอโดะโตเกียว
ซุปมิโซะผักกวางตุ้งเอโดะโตเกียว
แบบลดปริ มาณโซเดียม แต่ละชนิด
1 ซอง 100 เยน (อบแห้ ง)

t042-538-7227

จําหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรและปศุสตั ว์รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูป
ในพื �นที�ดแู ลของโตเกียวมิโดริ เช่น เมืองทาจิคาวะ นอกจากจะ
รวบรวมชาโตเกียวซายามะที�ผลิตในกรุงโตเกียวมาให้ เลือกชม
หลากหลายชนิดแล้ ว มุมคาเฟ่ ยังจําหน่ายซอฟต์ครี มชาดําโตเกียว
ยอดนิยมอีกด้ วย
2-1-5 ซุนางาวะโจ เมืองทาจิคาวะ จากสถานี
ทาจิคาวะ สาย JR (J19/JN26) ขึ �นรถบัสทาจิคาวะที�
มุง่ หน้ าไปโอยามะดันจิ โอริ คาเอชิโจ ใช้ เวลา 10 นาที
ลงที�โชวะคิเนนโคเองซุนางาวะงุจิ แล้ วเดิน 5 นาที
10:00-18:00 น. (เดือน พ.ย.-มี.ค. เปิ ดถึง 17:00 น.)
ไม่มีวนั หยุด p 86 คัน

ซื� อผลิ ต ผลท้อ งถิ� น ที� เ ต็ ม ไปด้ว ยเสน่ ห ์!

ร้านขายตรงผลิตภัณฑ์เกษตร
ป่ าไม้ และประมงในโตเกี
และประมงในโตเกียวยว

ภูมิใจเสนอพื �นที�ที�กว้ างขวางโอ่อา่

โตเกียวไอแลนด์
t03-5472-6559

อกริ คทิ เช่นจําหน่ายอาหารกลางวัน
และข้ าวกล่องด้ วย

หากต้ องการซือ� ผลิตผลท้ องถิ�นที�ผลิตในโตเกียว
ขอแนะนําร้ านค้ าขายตรงในแต่ ละพืน� ที�!
ประทับใจไปกับสินค้ าที� หลากหลายและรสชาติของผลิตภัณฑ์ เกษตร
และปศุสัตว์ รวมถึงผลิตภัณฑ์ แปรรู ปที�หาซือ� ได้ เฉพาะในพืน� ที�นัน� !

ซุปมิโซะอาชิตาบะ
เกาะมิยาเกะจิมะ
1 ซอง 200 เยน
(อบแห้ ง)

พื� นที� 23 เขต

ภายในร้ านที�สว่างด้ วยการใช้ วสั ดุธรรมชาติ จําหน่ายชีสรมควัน ถัว�
รมควัน ฯลฯ ที�ใช้ ไม้ ซากุระผลิตในทามะ และยังจําหน่ายอาหาร
แปรรูป เช่น แยม และจําหน่ายโต๊ ะ เก้ าอี � เขียงที�ทําจากวัสดุไม้ ผลิต
ในทามะ
6700 โองุโนะ ฮิโนเดะมาจิ นิชิทามะ
เดินทางโดยรถยนต์ 7 นาที
จากสถานีมซุ าชิอิตสึกะอิจิ สาย JR (JC86)
10:00-17:00 น. วันจันทร์ (หากตรงกับ
วันหยุดนักขัตฯ จะเปิ ดทําการ) p 30 คัน

ชาดําโตเกียวใช้ ใบชา
ที�ปลูกในท้ องถิ�น (แดง)
ชนิดใบชา 50 กรัม
648 เยน (ทอง)
ชนิดซอง 3 กรัม
12 ห่อ 846 เยน

ภายในร้ านสัมผัสได้ ถงึ ความอบอุน่ จากไม้

มินามิ
ทามะ

ชีสรมควัน (ก้ อน) 130 กรัม 648 เยน

มิจโิ นะเอกิ ฮาจิโอจิ
ทากิยามะ

นํ �ามันสึบากิสด ผลิตผลท้ องถิ�น
จากอิซโุ อชิมะ (บริ ษัท สึบากิ จํากัด)
ราคาตามขนาด 15 มล. 1000 เยน
เป็ นต้ นไป

ร้ านสินค้ าส่งจากหมูเ่ กาะอิซแุ ละหมูเ่ กาะโองาซาวาระภายในอาคาร
ผู้โดยสารท่าเรื อทาเคชิบะ สามารถซื �อผลิตภัณฑ์ที�เป็ นที�ภาคภูมิใจ
ของแต่ละเกาะได้ ตังอยู
� ใ่ กล้ โตเกียวทาวเวอร์ สามารถแวะมาเยือน
ระหว่างการท่องเที�ยวกรุงโตเกียวได้

มีพื �นที�จําหน่ายชาโตเกียวซายามะด้ วย

t042-597-7411

t042-696-1201

แยม “มิจิโกะ โนะ เทซุกรุ ิ คอนฟิ จรู ์ ” จากฟาร์ มฮาจิโอจิ

ฟาร์ มเมอร์ มาร์ เก็ตที�เต็มไปด้ วยของอร่อยผลิตในเมืองฮาจิโอจิ โยเนซุ ขวดละ 140 มล. 670 เยน เป็ นต้ นไป
นอกจากร้ านขายตรงจากแหล่งผลิต ยังเพียบพร้ อมไปด้ วย
ฟู้ดคอร์ ทที�สามารถลิ �มรสไอศกรี มนมสดที�ใช้ นมผลิตในฮาจิโอจิ
และเมนูที�ใช้ ผกั ในท้ องถิ�น สามารถเพลิดเพลินกับการจับจ่าย
และของอร่อยไปพร้ อมกัน

ภายในอาคารผู้โดยสารท่าเรื อทาเคชิบะ 1-12-2 ไคกัง
เขตมินาโตะ เดิน 7 นาทีจากสถานีฮามามัตสึโจ สาย
JR (JY28/JK23) 9:00-22:30 น. (เปิ ดถึง 23:00 น.
ในวันที�มีเที�ยวเรื อขนาดใหญ่ออกจากท่าเวลา 23:00 น.)
ไม่มีวนั หยุด p ไม่มี

ชีสรมควันแบบหัน� ชิ �น 50 กรัม 360 เยน

ร้านขายของฝาก

1-592-2 ทากิยามะมาจิ เมืองฮาจิโอจิ จาก
สถานีฮาจิโอจิ สาย JR (JC22/JH32) ขึ �นรถบัส
นิชิโตเกียวที�มงุ่ หน้ าไปโทบุกิ ผ่านอุโมงค์ฮิโยโดริ ยามะ
ใช้ เวลา 9 นาที ลงที�มิจิโนะเอกิ ฮาจิโอจิ ทากิยามะ
อิริงจุ ิ แล้ วเดิน 3 นาที 9:00-21:00 น. ไม่มี
วันหยุด p 96 คัน

กาแฟข้ าวกล้ องฝี มือ
เกษตรกรโตเกียว ไม่ใช้
เมล็ดกาแฟ ปราศจาก
คาเฟอีน 1 ซอง 170 เยน

แกงกะหรี� เนื �ออากิงาวะใช้
เนื �อวัวอากิงาวะอย่างไม่อนั �
200 กรัม 550 เยน (พร้ อม
รับประทาน)

พื� นที�โทโชะ

นําเสนอความสําคัญของการผลิตและบริ โภคในท้ องถิ�น และเสน่ห์
ของผลิตภัณฑ์เกษตร ป่ าไม้ และประมง จําหน่ายผลิตผลท้ องถิ�น
ทุกพื �นที�ในกรุงโตเกียว และจัดอีเวนต์เกี�ยวกับอาหารและการเกษตร
จากทัว� ประเทศเป็ นรายสัปดาห์ จําหน่ายอาหารที�ทําจากวัตถุดบิ
ในท้ องถิ�นที� “อกริ คทิ เช่น” ที�อยูภ่ ายในบริ เวณเดียวกัน

มิยาบิโคโบ โอทามะ อุไมโมโนะคัง
อุโดะเดรสซิง� ที�ใช้
โตเกียวอุโดะซึง� เป็ น
ผักเอโดะโตเกียวอย่าง
ไม่อนั � ผลิตภัณฑ์เลื�องชื�อ
ของเมืองทาจิคาวะ
190 มล. 480 เยน

พื� นที�นิชิทามะ

t03-3370-3001

พื� นที�มินามิทามะ

JA โตเกียว อะกรีพาร์ค

โทโชะ

นิชิ
ทามะ

ซอฟต์ครี มชาดํา
โตเกียวรสชาติ
และกลิม� หอม
สดชื�น 300 เยน

พื� นที�คิตะทามะ

คิตะ
ทามะ

23 เขต

ชิมะโชจูจากเกาะต่าง ๆ เรี ยงรายหลากหลายชนิด
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คาเฟ่ และภัตตาคารที�มีเมนูหายาก เช่น ชาอาชิตาบะ 300 เยน
ให้ ลิ �มลองด้ วย

คราฟต์ชไู ฮทําจากผลิตผลท้ องถิ�นของโองาซาวาระ
เสาวรสโองาซาวาระ เลมอนโองาซาวาระ ชนิดละ
330 มล. 300 เยน

มิครุ ะโนะเกนซุย นํ �าแร่จาก
เกาะมิครุ ะจิมะที�โอบล้ อมด้ วย
ป่ าดงดิบ 500 มล. 160 เยน

ผักสดจากท้ องถิ�นเรี ยงรายเต็มพื �นที�ในร้ านที�กว้ างขวาง

แพชชัน� ฟรุตไซเดอร์ ที�ใช้
เสาวรสปลูกในฮาจิโอจิ
200 มล. 250 เยน

มะม่วงหิมพานต์ ถัว� ปากอ้ ารมควัน ชนิดละ 50 กรัม 360 เยน
คาคิโนะทาเนะรมควัน 40 กรัม 360 เยน
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� �ที�มี
สร ้างการผลิตและบริโภคในพืนที
ปริมาณการบริโภคสูง!

วัสดุไม้ที�ผลิตในทามะเติบโตบนเนิ น
ลาดเอียงที�สูงช ัน

มีการทําเกษตรกรรมที�มีเอกลักษณ์ โดยใช้ สภาพแวดล้ อม
ทางธรรมชาติของแต่ ละพืน� ที� คือ พืน� ที�เมืองหลวง พืน� ที�ภเู ขา
และพืน� ที�เกาะ ในพืน� ที�เมืองหลวง ใช้ จุดแข็งที�เด่ นชัดที�สุดคือ
การอยู่ใกล้ พนื � ที�บริโภค ในการนําผลิตผลทางการเกษตรที�
หลากหลายซึ�งผลิตในพืน� ที�ประมาณ 80% มาจําหน่ ายที�ร้าน
ขายตรงจากแหล่ งผลิตในบริเวณใกล้ เคียง โดยเฉพาะพืน� ที�
ที�ปลูกผลไม้ มีเป็ นจํานวนมาก และมีการเพาะพันธุ์ท� เี ป็ น
ออริจนิ อลด้ วย “ผักเอโดะโตเกียว” ที�ปลูกในโตเกียวตัง� แต่
สมัยเอโดะถ่ ายทอดประวัตศิ าสตร์ และวัฒนธรรมมาจนถึง
ปั จจุบนั นอกจากนี � การเกษตรในพืน� ที�นีไ� ม่ ได้ มีเพียง
กิจกรรมการผลิตเท่ านัน� แต่ ยังมีบทบาทที�หลากหลาย
เช่ น มีนาข้ าวอยู่ในโตเกียว ซึ�งทัศนียภาพของท้ องนานัน�
ช่ วยให้ ผ้ ูคนรู้ สึกผ่ อนคลาย ยิ�งไปกว่ านัน� พืน� ที�เกษตรยังมี
บทบาทในการป้องกันภัยพิบตั ิ เช่ น มีผลในการช่ วยลด
การเพิ�มของอุณหภูมิ การใช้ เป็ นที�หลบภัยชั�วคราวในยาม
เกิดภัยพิบตั ิ หรื อป้องกันการลุกลามของอัคคีภยั ซึ�งได้ รับ
การประเมินคุณค่ าในหลายด้ าน

40% ของพืน� ที�โดยรวมของกรุ งโตเกียวเป็ นป่ าไม้ โดยมี
ศูนย์ กลางอยู่ท� พ
ี นื � ที�นิชทิ ามะซึ�งตัง� อยู่ตดิ กับเทือกเขาชิจบิ ุ
และเทือกเขาทันซาวะ เป็ นพืน� ที�ท� คี าํ � จุนการป่ าไม้ ของ
กรุ งโตเกียว วัสดุไม้ ท� ผี ลิตในพืน� ที�ทามะเรี ยกว่ า “ไม้ โตเกียว
วัสดุไม้ ผลิตในทามะ” การที�จะเลีย� งดูวัสดุไม้ ผลิตในทามะ
คุณภาพสูงบนเนินลาดเอียงที�สูงชันโดยใช้ เวลายาวนาน
หลายปี งานป่ าไม้ เช่ น การกําจัดวัชพืช การตัดเล็มกิ�ง
และการเลือกตัดไม้ ท� หี นาแน่ นออก เป็ นสิ�งที�ขาดไม่ ได้ เลย
งานป่ าไม้ ไม่ เพียงแต่ มีประโยชน์ ต่อการดํารงชีวติ ของพวกเรา
จากการใช้ วัสดุไม้ เป็ นที�อยู่อาศัย เชือ� เพลิง หรื อกระดาษ
เท่ านัน� ป่ าที�ได้ รับการกระตุ้นการหมุนเวียนของป่ าจากการ
ปลูกต้ นกล้ า เลีย� งดูจนเติบโต แล้ วตัดมาใช้ งาน และได้ รับ
การรั กษาไว้ อย่ างงดงามด้ วยงานป่ าไม้ จะเป็ นต้ นกําเนิด
สภาพแวดล้ อมที�สะดวกสบายสําหรั บเมืองหลวง ทัง� ด้ านนํา�
อากาศ ทัศนียภาพ และความเงียบสงบ ฯลฯ ป่ าที�รากไม้
และดินดูดซับนํา� ฝนดั�งฟองนํา� ยังมีบทบาทสําคัญเป็ น
“เขื�อนกันชายฝั� งของทุกคน” เป็ นที�อยู่อาศัยของสิ�งมีชีวติ
และเป็ นที�พกั ผ่ อนหย่ อนใจของผู้คนอีกด้ วย

การป่ าไม้ในโตเกียว

การเกษตรในโตเกียว

ในพื �นที�เมืองหลวง ลักษณะพิเศษของ
เกษตรกรรมคือการเกษตรแบบจํานวน
น้ อยแต่มากชนิด

“ชินโทริ นะ” และ “หัวไชเท้ า
คาเมอิโดะ” ผักเอโดะโตเกียว
ที�ปลูกในพื �นที� 23 เขต

อาชิตาบะที�ปลูก
ตามเกาะในพื �นที�
โทโชะนํามาทําเป็ น
ผลิตภัณฑ์แปรรูป
เช่น ชา และขนม

จุดเด่นของการเกษตร
การประมงในโตเกียว ป่ าไม้ และประมง
ในโตเกียว
ของอร่อยจากทะเลและของอร่อย
จากแม่นํา�

พืน� ที�โทโชะที�ได้ รับผลดีจากลักษณะภูมปิ ระเทศก้ นทะเลที�
ซับซ้ อนและกระแสนํา� อุ่นคูโรชิโอะเป็ นแหล่ งประมงชัน� นําของ
ประเทศ ใช้ วธิ กี ารประมงที�หลากหลายในการจับของอร่ อย
จากท้ องทะเลที�สดใหม่ ขนึ � มา “คุซายะ” อาหารทะเลแปรรูปที�
หมักปลาด้ วยนํา� หมักที�มกี ลิ�นและรสชาติเฉพาะตัวแล้ วนําไป
ตากแดดก็มลี กั ษณะพิเศษของเฉพาะที�น� ี ส่ วนทางอ่ าว
โตเกียว ก็ทาํ การประมงเช่ นเดียวกัน ซึ�งพวกปลาที�จบั ได้ ใน
บริเวณนีเ� รียกว่ า “เอโดะมาเอะ” และเป็ นที�นยิ มมาก
นอกจากนี � ตามแม่ นาํ � ต่ าง ๆ เช่ น แม่ นาํ � ทามะ
สหกรณ์ ประมงได้ ดาํ เนินการปล่ อยปลาลงนํา�
ทําให้ รักษาสภาพแวดล้ อมของแม่ นาํ � ที�งดงาม
เอาไว้ ได้ มีปลาอายุ ยามาเมะ อิวานะ เรนโบว์
เทราต์ แหวกว่ าย การเพาะเลีย� งก็เป็ นที�
แพร่ หลาย มีการพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ ช� อื ว่ า
“โอคุทามะ ยามาเมะ” ด้ วย แถบลําธารใสสะอาดมีจุดตกปลา
จํานวนมากให้ เพลิดเพลินกับการตกปลาเรนโบว์ เทราต์ หรื อ
ปลาอายุได้

ยามาเมะ สายพันธุ์แซลมอน ที�ได้ รับ
การขนานนามว่า “ราชินีแห่งลําธาร”

พื �นที�โทโชะมีปลาคินเมะไดเป็ นผลิตผลใน
ท้ องถิ�นที�สําคัญ

เรี ยบเรี ยงพิเศษ

การเกษตร ป่ าไม้ และประมงในโตเกียว
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กรุงโตเกียวส่งเสริ มการใช้ วสั ดุไม้ ผลิตในทามะ
เพื�อปกป้องป่ าไม้ ในพื �นที�ทามะ และสามารถ
สัมผัสไม้ จากทามะได้ ในหลายแห่งในกรุงโตเกียว
อุเอโนะโนะโมริ PARK SIDE CAFÉ (ซ้ าย)
อาคารสถานีโทโกชิกินซ่า สายโทคิวอิเคงามิ (ขวา)
วัสดุไม้ ผลิตในทามะที�ใช้
เวลาในการเลี �ยงดูยาวนาน
หลายสิบปี

การดูแล เช่น การตัดเล็มกิ�ง จะทําให้ ได้ วสั ดุไม้ ที�มีปมน้
ุ่ อย

หากต้องการทราบข้อมูลล่าสุดเกี�ยวกับการเกษตร
ป่ าไม้ และประมง กรุณาดูที�เว็บไซต์!
เว็บไซต์รวมข้อมูลการเกษตร ป่ าไม้ และประมงในโตเกียว
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