
ภาษาไทย

ประหยัดประมาณ 

28％

รับฟรี “คูปองส่วนลด 5%”
ใช้ได้ที่ห้างสรรพสินค้าโทบุในอิเคะบุคุโระ 

มีเจ้าหน้าที่รองรับหลายภาษา

บริการพิเศษจาก 10 ร้าน
เพียงแสดง “KAWAGOE DISCOUNT PASS” หรือ “KAWAGOE DISCOUNT PASS
Premium” ที่ 10 ร้านในใจกลางเมืองคาวาโกเอะ ก็สามารถรับสิทธิพิเศษได้้
*ต้องแสดง “KAWAGOE DISCOUNT PASS” หรือ “KAWAGOE DISCOUNT PASS Premium” ก่อนเข้าร้าน
*ไม่สามารถรับสิทธิพิเศษได้โดยการแสดงใบปลิวน้ี

KAWAGOE PASS
ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวโทบุ อิเคะบุคุโระ
ตั้งอยู่ติดกับห้างสรรพสินค้าโทบุ โดยเชื่อมตรงกับสถานีโทบุอิเคะบุคุโระชั้น B1
มีจำาหน่ายตั๋วสุดคุ้มที่สะดวกต่อการเที่ยวคาวาโกเอะ!  
เจ้าหน้าที่สามารถพูดภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้ (อาจไม่อยู่ตลอดเวลา)
เจ้าหน้าที่สามารถพูดภาษาอังกฤษเเละภาษาจีนได้้ 8:00～16:00
[วันหยุด] เปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุด　โทร／03-3984-0578
อีเมล／09615@tobutoptours.co.jp　ภาษาอังกฤษ , ภาษาจีน (อาจไม่อยู่บางวัน)

1

*จุดออกตั๋วที่ (2), (3) และ (4) รับเฉพาะเงินสด

สายโทโจ
ประตู
ทางออกกลาง 1

สายโทโจ
ประตู
ทางออกกลาง 2

ชั้น 1
สายโทโจประตู
ทางออกทิศใต้

2 โทบุท็อปทัวร์สาขาสถานี
อิเคะบุคุโระ(ใต้บันได) 
เวลาทำาการ／
จันทร์～ศุกร์ :11：00～19：00
เสาร์～อาทิตย์ : ปิดทำาการ

53 4

จุดแนะนำาสถานีจอดรถของรถไฟสายโทบุโทโจ อิเคะบุคุโระ~คาวาโกเอะ

จุดแนะนำาทางขึ้นรถบัสสถานีคาวาโกเอะประตูตะวันออก และ ปลายทาง

เมื่อจะกลับสถานีอิเคะบุคุโระ กรุณาขึ้นรถไฟขบวนที่ไปอิเคะบุคุโระเท่านั้น
หากขึ้นขบวนที่ไปโมโตะมาจิ-ชูคะไกหรือไปชินคิบะจะมีค่าใช้จ่ายแยกต่างหาก

หากข้ึนท่ีสถานีอิเคะบุคุโระ กรุณาข้ึนรถไฟขบวนท่ีออกจากชานชาลาหมายเลข 1 - 2 

*ข้อมูลที่ระบุเป็นข้อมูล ณ มีนาคม 2022 เเละอาจมีการเปลี่ยนเเปลงเนื้อหา

หากต้องการไปเดินเล่นบริเวณเมืองโกดัง สามารถลงที่ป้าย “อิจิบังไก” หรือ “ฟุดะโนะสึจิ” 
นอกจาก “รถบัสวนรอบสถานที ่ม ีช ื ่อเส ียงของล ิตเต ิ ้ลเอโดะ” แล้ว โทบุบัสเวสต์ย ังม ีให้บร ิการรถประจำาทางท ี ่ผ่านไปทางคุระ
โนะมาจ ิจากจุดข ึ ้นรถหมายเลข ของประตูตะวันออกด้วย หากจะไปบร ิเวณคุระโนะมาจ ิขอแนะนำาให้ใช ้จ ุดข ึ ้นรถหมายเลข

 (W1-1) หร ือจุดข ึ ้นรถหมายเลข (W1-2) ซ ึ ่งม ีจ ำานวนรอบรถบัสมาก สามารถไปถ ึงได้โดยเร ็ว และสามารถโดยสารได้ไม่จ ำาก ัดภาย
ในช่วงเส้นทางท ี ่ก ำาหนด หากใช้บร ิการรถประจำาทางด้วยก ็จะช่วยให้สะดวกมากย ิ ่งข ึ ้น
*1 รถบัสวนรอบสถานที ่มีชื ่อเสียงของลิตเติ ้ลเอโดะ (หมายเลข ) จะวนไปตามสถานที ่ท่องเที ่ยวต่าง ๆ ซึ ่งจะใช้เวลากว่าจะถึงคุระโนะมาจิ
*2 รถบัสที ่ออกจากจุดขึ ้นรถหมายเลข  จะสะดวกต่อผู ้ที ่จะไปทางศาลเจ้าฮิคาวะ แต่จะไม่ผ่านอิจิบังไกและฟุดะโนะสึจิ

*ข้อมูลตารางเวลาและเส้นทางรถบัสเป็นข้อมูล มีนาคม 2022
*อาจมีการเปลี่ยนแปลงตารางเวลารถบัสได้

ข้อควรระวัง
*ช่วงเวลาที ่ใช้งานได้: ใช้ได้เฉพาะในวันที ่ใช้ ซึ ่งต้องอยู ่ภายใน 1 เดือนนับจากวันที ่ออกตั ๋ว
*หากเลยช่วงเวลาที่ใช้งานได้ไปแล้ว ตั๋วจะเป็นโมฆะแม้จะยังไม่ได้ใช้งานก็ตาม
*สามารถขอคืนเงินโดยหักค่าธรรมเนียมการคืนเงินได้ที่จุดจำาหน่าย เฉพาะในกรณีที่อยู่ภายในช่วงเวลาที่ใช้งานได้และยังไม่ได้ถูกใช้งาน 
*หากทำาตั๋วสูญหายจะไม่สามารถออกใบใหม่ได้

Point

1

Point

2

คาวาโกเอะชิ

KAWAGOE 
DISCOUNT PASS
KAWAGOE DISCOUNT PASSคืออะไร

ตารางเวลารถบัสวนรอบสถานที ่มีชื ่อเสียงของลิตเติ ้ลเอโดะ ดูตารางเวลา
ทางนี้ สถานีอิเคะบุคุโระ〜สถานีคาวาโกเอะ

เร็วสุด 26 นาทีด้วย
รถด่วนพิเศษคาวาโกเอะ!

ซื้อตั๋วที่นี่

ชั้น 1 ไปประตูเหนือ

คำอธิบายสัญลักษณ์
สายมารุโนะอุจิ

สายยูราคุโจ

สายฟุคุโทะชิน
ชั้น 1 สายโทบุโทโจ
ไปประตูตรวจตั๋วทิศใต้

（ประตูตรวจตั๋วทิศใต้ ）

（ประตูตรวจตั๋วกลาง 1）

（ประตูตรวจตั๋วทิศเหนือ）

（ประตูตรวจตั๋วกลาง 2）

ชั้น 1 
ไปประตูตะวันตก

ไปประตูตะวันออก

ห้างสรรพสินค้าโทบุ

ไปประตูตะวันออก
ไปทางซันไชน์ซิตี้

ไปประตูเซบุ

สถานีอิเคะบุคุโระสถานีอิเคะบุคุโระ
แผนผังใต้ดินโดยรวมแผนผังใต้ดินโดยรวม

ข้อควรระวังเมื่อจะเดินทางกลับสถานีอิเคะบุคุโระ

ช่วงเส้นทางที่ใช้ตั๋วโดยสารแบบ 1 วันได้
้กรุณาดูช่วงเส้นทางในแผนที่หน้ากลาง

สามารถใช้ตั๋วโดยสารแบบ 1 วันได้

คุระโนะมาจิ
(ผ่าน)

ศาลเจ้า
คาวาโกเอะฮิคาวะ

(ผ่าน)
หมายเลข 

(1)
W1-1

ไปชินเมโจชะโคะ ◯◯ ――

หมายเลข 
(2)

W1-2
ไปฮะชิมันดันช・ิ

สถานีฮิกาชิมัตสึยามะ ◯◯ ――

หมายเลข 
(3)
T1

รถบัสวนรอบสถานีที่มีชื่อเสียง
ของลิตเติ้ลเอโดะ

△△
※1 ◯◯

หมายเลข 
(5)

W1-5
ไปสถานีโอเคกาวะ 

(ทางยามะกายาโดะ) ◯◯ ――

หมายเลข 
(6)

W1-6
ไปสถานีวาคาบะ ・ไพโอเนียร์ ◯◯ ――

หมายเลข 
(7)

W1-7

ไปมหาวิทยาลัยการเเพทย์ไซตามะ・
สถานีอะเกโอะทางออกตะวันตก・

ฮิราคาตะ・สนามกีฬาคาวาโกเอะ ※2
―― ◯◯

http://www.tobu-bus.com/en/kawagoe/

ต้องแสดงพาสปอร์ตเมื่อซื้อ KAWAGOE DISCOUNT PASS

อายุการใช้งาน
1 เดือนหลังจากที่ออกบัตรซึ่งมีผล
เฉพาะวันที่นำามาใช้งานเท่านั้น

KAWAGOE DISCOUNT PASS  Premium KAWAGOE DISCOUNT PASS
ราคา ［ผู้ใหญ］่710เยน

ราคา［เด็ก］370เยน
ราคา ［ผู้ใหญ］่1,050เยน

ราคา［เด็ก］540เยน

รถไฟ รถไฟ

รถบัส

สิทธิประโยชน์ในร้านค้าที่ร่วม

รถด่วนพิเศษ ● ● ● ●

รถด่วนเฉพาะ ● ● ● ● ● ●

รถด่วน ● ● ● ● ● ● ● ● ●

รถเร็ว ● ● ● ● ● ● ● ● ●

รถกึ่งเร็ว ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
รถธรรมดา อิเคะบุคุโระ

คิตะอิเคะบุคุโระ

ชิโมะอิตะบาชิ

โอยามะ

นาคะอิตะบาชิ

โทคิวะได

คามิอิตะบาชิ

โทบุเนริมะ

ชิโมะอะคะสึคะ

นาริมาสุ

วะโคชิ

อะสะคะ

อะสะคะได

ชิคิ

ยานาเสะกาวะ

มิสุโฮะได

สึรุเสะ

ฟูจิมิโนะ

คามิฟุคุโอกะ

ชินกะชิ

คาวาโกเอะ

คาวาโกเอะชิ

โอะกาวะมาจิ

เพียงแสดง “KAWAGOE DISCOUNT PASS” 
หรือ "KAWAGOE DISCOUNT PASS
Premium" และพาสปอร์ต
ที่เคาน์เตอร์ยกเว้นภาษีของห้างสรรพสินค้า
โทบุในอิเคะบุคุโระ 
ก็รับฟรีทันที “คูปองส่วนลด 5%”

อิเคะบุคุโระ~คาวาโกเอะ、เร็วสุด 26 นาทีด้วยรถด่วนพิเศษ!

เม่ือเทียบกับค่าโดยสารรถไฟและรถบัส
 ท่ีใช้ในคอร์สตัวอย่างของ
“KAWAGOE DISCOUNT PASS PREMIUM”

คาวาโกเอะ
อิเคะบุคุโระ

อุเอโนะ

โตเกียว
ชินากาว่า

สนามบินฮาเนดะ

สนามบินนาริตะ

“KAWAGOE DISCOUNT PASS” เป็นชุดส่วนลดค่าโดยสารรถไฟสายโทบุโทโจ
และยังมีสิทธิพิเศษจากร้านค้าที ่ร่วมรายการในเมืองคาวาโกเอะ
โดยเป็นตั ๋วที ่คุ ้มมากเฉพาะสำาหรับนักท่องเที ่ยวชาวต่างชาติเท่านั ้น 
และยังมีจำาหน่าย “KAWAGOE DISCOUNT PASS Premium”
ที่นอกจากจะมีสิทธิประโยชน์ตาม“KAWAGOE DISCOUNT PASS”แล้ว
ยังสามารถโดยสารรถบัสในเมืองคาวาโกเอะได้ด้วย
เชิญเลือกรูปแบบที่ชอบตามสไตล์การท่องเที ่ยวของคุณ และอิสระไปกับเมืองคาวาโกเอะ
ที่เต็มไปด้วยบรรยากาศสมัยยุคเอโดะ

ส่วนลดค่าโดยสารไปกลับรถไฟสายโทบุโทโจ
จากสถานีอิเคะบุคุโระไปสถานีคาวาโกเอะ
หรือสถานีคาวาโกเอะชิ
“KAWAGOE DISCOUNT PASS Premium”
สามารถโดยสารระหว่างสถานีคาวาโกเอะ
และสถานีคาวาโกเอะชิได้ไม่จำากัดด้วย!

“KAWAGOE DISCOUNT
PASS Premium”
สามารถโดยสารรถบัสภายใน
เมืองคาวาโกเอะได้ด้วย
“KAWAGOE DISCOUNT PASS Premium”
สามารถโดยสารรถบัสบัสของโทบุ “รถบัส

ท่องเที่ยวสถานที่มีชื่อเสียงของลิตเติ้ลเอโดะ” ที่สะดวกต่อ
การท่องเที่ยวภายในช่วงเส้นทางที่กำาหนดได้ไม่จำากัดเที่ยว
ในเวลา 1 วัน! ดูเส้นทางที่กำาหนดได้ในแผนที่
*”KAWAGOE DISCOUNT PASS” ใช้โดยสารรถบัสไม่ได้
*รถบัสอาจเปลี่ยนเส้นทางหรือหยุดให้บริการในช่วงอีเว้นท์ ฯลฯ
อาทิ เทศกาลคาวาโกเอะ

Point

3คาวาโกเอะ

อิเคะบุคุโระ

สิทธิประโยชน์ในร้านค้าที่ร่วม
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A วัดคิตะ-อิน

วัดนาริตะซัง สาขาคาวาโกเอะ

คาวะโกเอะโจฮอนมารุโกะเทน

พิพิธภัณฑ์และพิพิธ
ภัณฑ์ศิลปะเมือง

ศาลเจ้าคาวาโกเอะฮิคาวะ

วัดคิตะ-อิน

แครมอลล์

คาวาโกเอะโจ
ฮอนมารุโกะเทน

โทคิโนะคาเนะ

ถนนคาชิยะโยะโคโช

ห้องโถงงานเทศกาลคาวะโกเอะ

ภูมิทัศน์เมืองโกดัง

แ
น
ว
ต
น้
ซ
า
กุ
ร
ะ
แ
ม
น่
ำ้
ช
นิ
ก
ะ
ช
ิ

โคะเอโดะคุราริ

โทบุโฮเทล

แผนที่
คาวาโกเอะ
เส้นทางเดินรถโทบุบัส

หากเป็น KAWAGOE DISCOUNT PASS Premium
จะโดยสารโทบุบัส

ในช่วงเส้นทางที่กำาหนด!

養寿院

長喜院

行伝寺

ถนนคาชิยะ
โยะโคโช ห้องโถง

งานเทศ
กาลคาวะ
โกเอะ โทคิโนะ

คาเนะ

ธนาคาร
ไซตามะ
ริโซนา

ภูมิทัศน์เมือง
โกดัง

นาคะโจ

อิจิบังไก

ฟุดะโนะสึจิ

ฟุดะโนะสึจิ

วัดโยจูอิน

วัดโชคิอิน

วัดเกียวเด็นจิ

มีรถประจำาทางทั่วไปที่วิ่งจากสถานีคาวาโกเอะ
ไปทางคุระโนะมาจิจำานวนมาก หากจะไปบริเวณ
คุระโนะมาจิ ขอแนะนำาให้ใช้จุดขึ้นรถหมายเลข
 (1) (W1-1) หรือจุดขึ้นรถหมายเลข (2)
 (W1-2) ซึ่งมีจำานวนรถมากจึงสามารถไปถึงได้
โดยเร็ว

เดินเล่น
ในคาวาโกเอะ

10 ร้านที่เพียงแค่แสดงตั๋วก็รับสิทธิประโยชน์ได้

“คาวาโกเอะ”เป็นเมืองที ่ยังคงมีบรรยากาศของยุคเอโดะ
หลงเหลืออยู ่ ซึ ่งถูกใช้เป็นสถานที ่ถ่ายทำา

ภาพยนต์ด้วย สามารถมาเดินเล่น
ในบรรยากาศเมืองโกดังที ่ยังคงมี

กลิ ่นอายของยุคไทโช
ตลอดจนยุคเมจิ

และเอโดะได้

T1  ประตูตะวันออกสถานีคาวาโกเอะหมายเลข (3) 8 นาที  
T2  คิตะอินมาเอะ(ลง)

วัดคิตะ-อินA
ปราสาทคาวาโกเอะ หน่ึงในเจ็ด
ปราสาทช่ือดังของคันโต
ปัจจุบันยังคงเหลือร่องรอยให้พบเห็น
พระราชวังฮอมมารุท่ีเห็นอยู่
ในปัจจุบันสร้างข้ึนเม่ือปี 1848

คาวะโกเอะโจฮอนมารุโกะเทนC
เป็นวัดสาขาของวัดนาริตะซัง
ชินโซจิซึ่งเป็นนิกายชินกอน
เริ่มมาจากคุณโชออน อิชิคาวะ
จากชิบะ ได้ขอพระอจลนาถ
ช่วยรักษาโรคตาแล้วหายขาด
จึงสร้างขึ้นมาในปี 1850

T1  ประตูตะวันออกสถานีคาวาโกเอะหมายเลข (3) 9นาที  
T3  นาริตะซังมาเอะ(ลง)

วัดนาริตะซัง สาขาคาวาโกเอะB

10 ร้านบริเวณใจกลางคาวาโกเอะที่เพียงแค่แสดงตั๋วก็รับสิทธิพิเศษต่างๆนานาได้
เชิญมาแวะพักและเลือกซื้อของฝากระหว่างเดินเล่นในคาวาโกเอะ

【เส้นทางตัวอย่าง】

T1  ประตูตะวันออกสถานีคาวาโกเอะหมายเลข (3) 18 นาที
T7  ฮาคุบุตสึคังมาเอะ(ลง)

หากได้ชมพิพิธภัณฑ์เมือง
ที่ถ่ายทอดประวัติศาสตร์
ของคาวาโกเอะ ก็จะทำาให้
ประทับใจกับคาวาโกเอะได้
มากขึ้น พิพิธภัณฑ์ศิลปะที่
ตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันจัดแสดง
ผลงานของจิตรกรที่มีความ
เกี่ยวข้องกับคาวาโกเอะ

T1  หมายเลข (3) ประตูตะวันออกสถานีคาวาโกเอะ
18 นาที  T7  ฮาคุบุตสึคังมาเอะ(ลง)

พิพิธภัณฑ์ของเมืองและพิพิธภัณฑ์ศิลปะD
ศาลเจ้าที่เชื่อว่าเป็นผู้พิทักษ์
คาวาโกเอะทั้งหมด
ห้องโถงหลักได้รับการตกแต่งด้วย
รูปปั้นที่ประณีตในรูปแบบของหุ่น
ของเทศกาลคาวาโกเอะ
“เซียมซีปลา”เป็นกิจกรรมยอดนิยม
ที่มีการใช้คันเบ็ดตกคำาทำานาย
ที่ติดกับตัวปลาของเล่น ฯลฯ

W1-7  ประตูตะวันออกสถานีคาวาโกเอะหมายเลข (7) 10 นาที  W17  
คาวาโกเอะฮิคาวะจินจะ(ลง) T1  ประตูตะวันออกสถานีคาวาโกเอะหมายเลข (3) 20 นาที  
T8  คาวาโกเอะฮิคาวะจินจะ(ลง) W1-1〜5  

ประตูตะวันออกสถานีคาวาโกเอะหมายเลข (1), (2) และ (5) 9 นาที  W9  คิตะมาจิ(ลง)徒歩５分

ศาลเจ้าคาวาโกเอะฮิคาวะE
สถานที่ที่จะให้คุณได้สัมผัสกับ
เทศกาลคาวาโกเอะ ที่มีประวัติ
ยาวนานถึง 370 ปี ภายในจัด
แสดงรถดะชิ(รถลากสำาหรับใช้ใน
เทศกาล)ที่หรูหราสวยงาม 
จำานวน 2 คัน

W1-1〜6  ประตูตะวันออกสถานีคาวาโกเอะหมายเลข (1), (2), (5) และ (6)
 8 นาที  W8  ฟุดะโนะสึจิ(ลง)
T1  ประตูตะวันออกสถานีคาวาโกเอะหมายเลข (3) 23 นาที  T11  ฟุดะโนะสึจิ(ลง)

ห้องโถงงานเทศกาลคาวะโกเอะG
ถนนบรรยากาศย้อนยุคที่มี
ร้านขนมตั้งเรียงกันกว่า 20 ร้าน
สามารถพบกับขนมต่างๆ 
จำานวนมาก ตั้งแต่ขนมสำาหรับ
เด็กๆ ไปจนถึงลูกกวาด ดังโงะ
ขนมจากมันเทศที่เป็นของขึ้นชื่อ
ของคาวาโกเอะ 

ถนนคาชิยะโยะโคโชF

W1-1〜6  ประตูตะวันออกสถานีคาวาโกเอะหมายเลข (1), (2), (5) และ (6) 8 นาที  W8  ฟุดะโนะสึจิ(ลง) เดิน 3 นาที
T1  ประตูตะวันออกสถานีคาวาโกเอะหมายเลข (3) 23 นาที  T11  ฟุดะโนะสึจิ(ลง) เดิน 3 นาที

W1-1〜6  ประตูตะวันออกสถานีคาวาโกเอะหมายเลข (1), (2), (5) และ (6) 7 นาที  W7  อิจิบังไก(ลง)
T1  ประตูตะวันออกสถานีคาวาโกเอะหมายเลข (3) 12 นาที  T5  โอเทะมาจิ(ลง)→ เดิน 5 นาที
T1  ประตูตะวันออกสถานีคาวาโกเอะหมายเลข (3) 24 นาที  T12  อิจิบังไก(ลง)

โทคิโนะคาเนะH
วัดนิกายโจโดะที่มีความเกี่ยวข้อง
กับตระกูลโทคุคาวะ สร้างขึ้นในยุค
มุโรมาจิ ว่ากันว่าหากได้สัมผัสและ
ลูบ“โอะบินสึรุซามะ” สีแดงสด
ที่ประดิษฐานอยู่ตรงหน้าจุดขอพร
จะช่วยให้หายป่วยได้

วัดเรนเคจิJ
เป็นส่ิงท่ีสร้างข้ึนทันทีหลัง
คาวาโกเอะประสบอัคคีภัยคร้ังใหญ่
ในปี 1893 โดยอ้างอิงตามโกดัง
ท่ีรอดจากอัคคีภัยคร้ังดังกล่าว
ปัจจุบันยังสามารถสัมผัสได้ถึง
บรรยากาศของยุคเมจิได้

ภูมิทัศน์เมืองโกดัง (คุระโนะมาจิ)I

W1-1〜6  ประตูตะวันออกสถานีคาวาโกเอะหมายเลข (1), (2), (5) และ (6) 7 นาที  W7  อิจิบังไก(ลง)
T1  ประตูตะวันออกสถานีคาวาโกเอะหมายเลข (3) 24 นาที   T12  อิจิบังไก(ลง)

ย่านร้านค้ามีอาคารสไตล์
ย้อนยุคตั้งเรียงราย สามารถ
สัมผัสได้ถึงบรรยากาศยุคโทโช
ในอดีต ในฤดูใบไม้ผลิจะมีธง
ปลาคาร์พกว่า 800 ตัวประดับ
อยู่เหนือถนน

ถนนไทโชโรมังยูเมะK

W1-1〜6  ประตูตะวันออกสถานีคาวาโกเอะหมายเลข (1), (2), (5) และ (6) 6分  W6  นาคะโจ(ลง)
หรือ 5 นาที  W5  วัดเรนเคจิ(ลง)
W1-7   ประตูตะวันออกสถานีคาวาโกเอะหมายเลข (7) 5 นาที  W12  ชิโมะมัตสึเอะโจ(ลง)
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เมื่อจะกลับสถานีอิเคะบุคุโระ กรุณาขึ้นรถไฟขบวนที่ไปอิเคะบุคุโระเท่านั้น
หากขึ้นขบวนที่ไปโมโตะมาจิ-ชูคะไกหรือไปชินคิบะจะมีค่าใช้จ่ายแยกต่างหาก

ข้อควรระวังเมื่อจะเดินทางกลับสถานีอิเคะบุคุโระ

มีสิ่งน่าสนใจ

จำานวนมาก!

สถานีคาวาโกเอะสถานีอิเคะบุคุโระ

T8 ศาลเจ้าคาวาโกเอะฮิคาวะ T2 คิตะอินมาเอะ

สถานีคาวาโกเอะ

START

สถานีอิเคะบุคุโระ

GOAL

โทคิโนะคาเนะ
ห้องโถงงานเทศกาลคาวะโกเอะ
ถนนคาชิยะโยะโคโช

เดินเล่นเมืองโกดัง

รถบัสวนรอบสถานที่มีชื่
อเสียงของลิตเติ้ลเอโดะ

รถบัสวนรอบสถานที่มีชื่
อเสียงของลิตเติ้ลเอโดะ

รถบัสวนรอบสถานที่มีชื่
อเสียงของลิตเติ้ลเอโดะ

T11 ฟุดะโนะสึจิ

คำาแนะนำา

รถลาก

รถลากท่ีพบได้ท่ัวไปในเมืองโกดังน้ันให้
ความรู้สึกหรูหราและงดงาม เป็นส่ิงเเนะ
นำาในการเท่ียวชมเมืองคาวาโกเอะ

เช่ากิโมโน

ใส่ชุดกิโมโนของญี่ปุ่น
แล้วเดินเล่นในคาวาโกเอะ
มีทุกอย่างที่จำาเป็นให้พร้อม
สามารถเช่าชุดกิโมโนแบบ
ไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยได้

ถนนไทโช 
โรมังยูเมะ

ซ้ือของท่ีระลึก!

วัดเรนเคจิ

รถบัสวนรอบสถานที่มีชื่
อเสียงของลิตเติ้ลเอโดะ

F

G

H

I

สนุกกับการตก
ปลาเซียมซี

ด้วยรถด่วนพิเศษคาวาโกเอะ

ด้วยรถด่วนพิเศษคาวาโกเอะ

ได้ไม่จำากัด

ช่วงฤดูใบไม้ผลิ
จะมีประดับธง

ปลาคาร์พจำานวนมาก

ขอแนะนำาขนมหวาน
จากมันเทศที่เป็นของ

ขึ้นชื่อ!

วัดเก่าแก่ท่ีเป็นท่ีคุ้นเคยในช่ือ
คาวาโกเอะไดชิ มีส่ิงน่าสนใจ
จำานวนมาก เช่น พระตำาหนักท่ีย้าย
มาจากปราสาทเอโดะและสามารถ
สักการะห้าร้อยอรหันต์ได้ อีกท้ังเป็น
ท่ีนิยมในการชมไบไม้เปล่ียนสี 
มีนักท่องเท่ียวจำานวนมากเดินทางมา
ในช่วงกลางฤดูใบไม้ร่วงของทุกปี

ภูมิทัศน์เมืองที่มีอาคารผนังปูนสีดำาและ
ประตูแบบเปิดสองบานแยกออกจากกัน
ตั้งอยู่เรียงรายเป็นทัศนียภาพชั้นนำาของ
คาวาโกเอะลิตเติ้ลเอโดะ มีหอระฆัง 
“โทคิโนะคาเนะ” ที่ตั้งเด่นอยู่ตรงกลาง
เป็นสัญลักษณ์ของคาวาโกเอะที่คุ้นตา

W1-1〜6  ประตูตะวันออกสถานีคาวาโกเอะหมายเลข (1), (2), (5) และ (6)
 5 นาที  W5  วัดเรนเคจิ(ลง)

ร้านอาหารที่เป็นบ้านสไตล์
ญี่ปุ่นล้อมสวนที่สร้างขึ้นในปี 
1868 เมนูยอดนิยมเป็นเบนโตะ
ที่รวมอาหารญี่ปุ่นหลายๆอย่าง
เอาไว้ มีจำาหน่ายเฉพาะช่วง
กลางวันของวันธรรมดา

ร้านอาหารที่อยู่ในมุมหนึ่ง
ของ “โทโฮยะมะวะ” ร้านเครื่อง
ปั้นดินเผาในอาคารแบบโกดัง
มี “ชุดอาหารไคเซกิมันเทศ”
เป็นเมนูยอดนิยม

สามารถเช่าและใส่ชุดกิโมโน
แล้วไปเดินเล่นในคาวาโกเอะ
ได้อย่างสบายๆ ขอแนะนำาให้
จองทางเว็บไซต์
http://www.coedovivian.com

ร้านปลาไหลน้ำาจืดโดยเฉพาะ
เมนูชั้นเยี่ยมเป็น “อิโมะจู
(ข้าวหน้าปลาไหลไส้มันเทศ)”
ที่จะเพิ่มมันเทศนึ่งด้วยเข่งไม้ไผ่

ร้านอาหาร “ยามะยะ” โทรอคโกะ โคะเอโดะคาวะโกเอะ  
เฮนชินโดโคโระ “บิบิอัง” อุนักโกะ1 2 3 4 5

★ส่วนลด10%จากราคาตั้ง ★ ส่ังอาหารกล่องญ่ีปุ่น “คาโกเมะเบนโตะ” 
“ซึบาสะเบนโตะ” ในวันธรรมดารับฟรี1รายการ

★  ลด5%เมื่อสั่ง “ซะสึมะอิโมะมินิไคเซคิ” ★ รับของขวัญฟรีเมื่อซื้อสินค้า1,000เยน 
(ไม่รวมภาษี)ขึ้นไป (ยกเว้นค่าเช่ากิโมโน)

★รับฟรี1รายการเมื่อสั่งอาหาร

ร้านขนมแฮนด์เมดที่คาชิยะ
โยโตโจ มี “โดนัทมัน” เมนูที่
เป็นที่นิยัมสมกับเป็นคาวาโกเอะ

ร้านดังที่มีเมนูยอดนิยมเป็น
อาหารและขนมที่ใข้มัน
เช่น อิโมะโดอิ (โมจิไส้มัน
และถั่วแดง)และอิโมะโอโดะวะ
(ข้าวหุงพร้อมอบมัน)

ร้านน้ำาชาที่สืบทอดซายามะ
ที่มีประวัติยาวนานมาจนถึง
ปัจจุบัน ชั้น 2 มีคาเฟ่แบบ
ปูเสื่อทาทามิ (เสื่อญี่ปุ่น)

ร้านขนมที่ก่อตั้งมาแล้วกว่า
230 ปี ขนมโดรายากิรูปเต่า
และขนมโมนาคะรูปเต่า
ขนาดพอดีคำา เป็นเมนูชั้นเยี่ยม
ที่ได้รับเลือกให้เป็น
 “คาวาโกเอะ
ซีเล็คชั่น”ด้วย

ร้านชื่อดังที่ก่อตั้งในปี 1914
วันเสาร์อาทิตย์จะคึกคักไปด้วย
ผู้คนจำานวนมากที่มาตามหา
รสชาติแบบดั้งเดิม

อินะบะยะฮ่องโปะ อุมง (สาขาอิจิบังกะอิ, 
สาขาโทคิโนะคาเนะ) นางามิเนะเอ็น คาเมะยะ (สาขาใหญ่, 

สาขาโมโตมาจิ) ทามะริกิเซกะ6 7 8 9 10

★ รับฟรี “โดนัทรสมันหวาน” 1ชิ้นเมื่อซื้อครบ 
1,000เยน (ไม่รวมภาษี)

★ลด5% เมื่อซื้อ “มันหวานอบ อิโมะโคอิ” 
สำาหรับเดินทานนอกร้าน

★รับชาญี่ปุ่นฟรี1แพค เมื่อซื้อสินค้าที่ร้าน ★ลด5% ※ไม่รวมสินค้าที่ลดราคาแล้ว ★ รับฟรีขนม “ชิโยะมุซูบิ” เมื่อซื้อสินค้าครบ 
1,000เยนขึ้นไป (รวมภาษีแล้ว)

ร้านผลิตภัณฑ์ฝีมือ 
พื้นบ้าน “สึจิคาเนะ”

อาคารโกดังที่เรียบหรู ภายใน
ร้านเต็มไปด้วยงานฝีมือพื้นบ้าน
ที่หลากหลาย มีเอกลักษณ์เฉพาะ
ตัว และชวนให้นึกถึงอดีต


