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Tokyo-Narita

Tokyo-Haneda

60min

95 min

Minamiboso

ÁÃ. ÂØ·Ð¤Ð ÍÔªÔÍÔ
¹ÒÂ¡à·ÈÁ¹µÃÕàÁ×Í§ÁÔ¹ÒÁÔâºâ«Ð
Yutaka Ishii
Mayor Minamiboso City

เมืองมินามิโบโซะ ตั้งอยูทางตอนใตของคาบสมุทรโบโซะ จังหวัดชิบะ ลอมรอบดวยอาวโตเกียว
และมหาสมุทรแปซิฟก ทางซีกตะวันตกของกระแสน้ำอุนแปซิฟกเหนือ จึงนำพาความอบอุนให
แกชวงฤดูหนาว และบางพื้นที่เย็นสบายตลอดทั้งป และดวยหางจากมหานครโตเกียวเพียง 90
นาที หรือจากสนามบินฮาเนดะเพียง 1 ชัว่ โมง แตวา เปนเมืองทีย่ งั คงทัศนียภาพชนบทแบบดัง้ เดิม
ของญี่ปุน ในฤดูรอนชาวญี่ปุนนิยมมาพักผอนที่ชายหาดของเรา และมาชมทุงดอกไมอันเขียว
ชอุมของเราในชวงตนฤดูใบไมผลิ
แมวาจำนวนนักทองเที่ยวตางชาติจะเดินทางมาเที่ยวญี่ปุนเพิ่มขึ้นมาก แตยังมาเที่ยวเมืองมินามิ
โบโซะไมมากนัก เราจึงกำลังเรงสงเสริมการทองเที่ยวในหลายๆมิติ เพื่อสรางแบรนดเปนที่ยอมรับ
และพรอมใหการตอนรับอยางดีเลิศแกแขกของเรา เราจะยินดีเปนอยางยิ่งถาเมื่อไรก็ตาม
ที่ทานมาเที่ยวญี่ปุน และไดลงมาเที่ยวเมืองมินามิโบโซะ มาสัมผัสกับวัฒนธรรมญี่ปุน และความ
อุดมสมบูรณทางธรรมชาติของเรา
เรารอการมาเยือนของทานอยูที่เมืองมินามิโบโซะ

¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ÊÙ‹
ÁÔ¹ÒÁÔâºâ«Ð

âµà¡ÕÂÇ - ¹ÒÃÔµÐ
âµà¡ÕÂÇ - ÎÒà¹´Ð

Ê¹ÒÁºÔ¹ÊØÇÃÃ³ÀÙÁÔ
-¡ÃØ§à·¾Ï

à´Ô¹·Ò§ÊÙ‹ÁÔ¹ÒÁÔâºâ«Ð

â´ÂÃ¶àª‹Ò (Rental Car)
ใชเวลาเพียง 60 นาที จากสนามบินฮาเนดะ หรือ 95 นาทีจากสนามบินนาริตะ
มุงหนาสู โทมิอุระ-ไอซี (Tomiura IC) ซึ่งเปนประตูสูเมืองมินามิโบโซะ ทานสามารถ
เที่ยวชมสถานที่ตางๆไดอยางสะดวก หรือแมแตเปนทริปสั้น ๆ อีกทั้งเมื่อเชารถ ทาน
ยังสามารถขอใชบริการคืนรถที่สาขาใดก็ไดตางพื้นที่ (Drop-off Service)

¢ÑºÃ¶àª‹Ò-à¢ŒÒ¾Ñ¡ ÃÑºà§Ô¹Ê´¤×¹ 1,000 àÂ¹ !!
เมื่อทานเชารถขับ และเขาพักในแถบมินา
มิโบโซะ รับเงินสดคืนทันทีทานละ 1,000
เยนตอคืน (สูงสุด 4 ทาน)

â´ÂÃ¶ºÑÊ·Ò§´‹Ç¹
(Highway Bus)

อีกทางเลือกสบายๆโดยนั่งรถบัสทางดวน สายมุงหนาสูสถานีทะเทะยะมะ
หรือสถานีชิระฮะมะ ออกทุกๆ 30 นาทีจากสถานีโตเกียว (30 เที่ยวตอวัน)
หรือออกจากสนามบินฮาเนดะ (4 เที่ยวตอวัน)

â´ÂÃ¶ä¿ ËÃ×Í´ŒÇÂºÑµÃà¨á»¹àÃÅ¾ÒÊ
(Japan Rail Pass)

จากในโตเกียว ขึ้นรถไฟสายโซะบุ ฮอนเซ็น (Sobu Honsen Line) หรือสายเคโย
(Keiyo Line) หรือสายอุจิโบะ (Uchibo Line) มุงหนาสูมินามิโบโซะ หากมีบัตรเจ
แปนเรลพาส ทานสามารถนั่งรถไฟ JR ดวนพิเศษชินคังเซ็น หรือรถไฟธรรมดาไปที่
ใดก็ได (ตั๋วกรีน 38,880 เยน สำหรับ 7 วัน * ซื้อตั๋วจากตัวแทนในไทย แลวนำมา
เปลี่ยนที่สถานีในญี่ปุน)

àÊŒ¹·Ò§ã¹ÁÔ¹ÒÁÔâºâ«Ð

áËÅ‹§·‹Í§à·ÕèÂÇÊØ´ÂÍ´ ÊÓËÃÑºàÃÔèÁ·ÃÔ»ã¹ÞÕè»Ø†¹
โตเกียว

25

min

สนามบินนาริตะ

Miyanogi JCT

ÁÔ·«ØÂ àÍŒÒ·àÅç· ¤Ô«ÐÃÐÊØ
30

min

20

min

Tokyo Bay
Aqualine

สนามบินฮาเนดะ

筰
●

筱
●

ÍØÁÔâÎ·ÐÃØ

Kisarazu JCT
Kimitsu IC

วัดเซโจะจิ

筴
●

Kurihama

Hamakanaya

ศูนยพักริมทาง โอเอซิส ฟุระริ โทะมิยะมะ
Hota

■ 笊
胙
● ภูเขาโนะโคะกิริ
笆 วัดนิฮอนจิ
●

วัดกะเคะคันนอน ●
笙
笞
วัดนะโงะจิ ●
สวนชิโรยะมะ

胚
■

胝 โอทสึโนะซะโตะ (ฮะนะคุระบุ)
■

ศูนยพักริมทาง
โทะมิอุระ (บิวะคุระบุ)

筵
●

นยพักริมทาง
■ ศูวะดะอุ
胱
ระ

筅
●

(วะโอะ)

วัดอิชิโดะจิ
ศู
น
ย
พ
ก
ั
ริ
ม
ทาง
胯
■
聒
■
มิโยะชิ วิลเลจ (ฮินะโนะซะโตะ)

วัดโคมัทสึจ ●
筌

筥
●

Kamogawa

筧
●

ศูนยพักริมทาง

Tomiura IC

笵
●

นาขั้นบันไดโอยะมะ

Kyonan-Tomiyama IC

หาดอิวะอิ ●
笘

●
笨

¤ÐâÁÐ¡ÐÇÐ«ÕàÇÔÅ´

● สวนเขื่อนซะกุมะ
笳

Iwai

ประภาคารสุโนะซะค

วัดทันโจะจิ

40

min

Tokyo-Bay-Ferry

笋
●

ÈÒÅà¨ŒÒ·Ð¤ÐàºÐ
(à·¾à¨ŒÒáË‹§¡ÒÃ·ÓÍÒËÒÃ)

ศูนยพักริมทาง
สวนโรสแมรี่

Chikura

筍
●

หาดมินามิจิคุระ

筐 วัดมันโทะคุจิ
●
ศูนยพักริมทาง
ชิระฮะมะ (โนจิมะซะคิ)
笶 ศาลเจาอะวะ
●

胖
■

■−■
胙
胱 = Roadside Station

筺
●

ตลาดดอกไมชิระมะซุ
Shirahama

ประภาคารโนะจิมะซะคิ

笄
●

脉
■

ศูนยพักริมทาง จิคุระ
(ชิโอะคะเซะ โอะโคะคุ)

áËÅ‹§·‹Í§à·ÕèÂÇ
筵¤ÐâÁÐ¡ÐÇÐ«ÕàÇÔÅ´
เปนแหลงทองเที่ยวโปรดปรานของชาวญี่ปุนแหงหนึ่ง ทานสามารถใชเวลาเที่ยวชม
ประมาณครึ่งวัน ชมการแสดงปลาวาฬเพชรฆาตขนาดใหญ ปลาวาฬเบลูกาสุดฉลาด
ปลาโลมาและสิงโตทะเลแสนรู และสัตวน้ำอื่นๆอีกมากมาย ภายในประกอบไปดวย
โซนทะเลลึก โซนแหลงน้ำธรรมชาติญี่ปุน โซนภูเขาหินที่อยูอาศัยของนกเพนกวิน
และสัตวเลี้ยงลูกดวยนมทางทะเลอีกมากมาย

筰ÁÔ·«ØÂ àÍŒÒ·àÅç· ¤Ô«ÐÃÐÊØ
หางเอาทเล็ทที่ใหญที่สุดในแถบโตเกียวและปริมณฑล ประกอบไปดวยรานคา 248
ราน ตั้งแตรานคาสุดเก ไปจนถึงรานแบรนดดังตางประเทศ และภายในยังมีศูนย
อาหารอีกดวย

筱ÍØÁÔâÎ·ÐÃØ
เปนจุดแวะพักชมวิวบริเวณกลางสะพานขามและอุโมงลอดใตอาวโตเกียว (Aqualine
Bridge) เพื่อขามมายังฝงจังหวัดชิบะ ทานสามารถชมทิวทัศนอาวโตเกียว พรอมพัก
ทานอาหาร จิบกาแฟ ซื้อของที่ระลึก และเลนเกมสคีบตุกตา

観光

観光

áËÅ‹§·‹Í§à·ÕèÂÇ
笊ÀÙà¢Òâ¹Ðâ¤Ð¡ÔÃÔ

笙ÇÑ´¡Ðà¤Ð¤Ñ¹¹Í¹

หรือ ภูเขาเลื่อย ตั้งชื่อตามลักษณะ
คลายเลื่อย เนินทิศใตเปนที่ตั้งของ
วัดนิฮอนจิ สามารถนั่งรถเคเบิ้ลจาก
คะนะยะ ขึ้นถึงยอดเขาใน 10 นาที
และสามารถเดินไตเขา (Hiking)
กลับลงมาที่วัดได

หรืออีกชื่อหนึ่งวา วัดไดฟุคุจิ หรือวัด
หนาผา ตามรูปลักษณที่ตั้งอยูบน
หนาผาหันหนาไปสูเมืองและอาวทะเทะ
ยะมะ

笆ÇÑ´¹ÔÎÍ¹¨Ô

笞ÇÑ´¹Ðâ§Ð¨Ô

เปนวัดที่มีประวัติศาสตรยาวนานกวา 1,300 ป และเกาแกที่สุดที่สรางขึ้นโดย
นักบวชเกียวคิ ตามคำสั่งของพระจักรพรรดิโชมุของแถบคันโตะ วัดตั้งอยูทาง
ฝงทิศใตของภูเขาโนะโคะกิริ มีพื้นที่โดยรอบทั้งสิ้น 330,000 ตารางเมตร
สามารถเดินไตเขาขึน้ ไปบูชาพระพุทธรูปหิน, เจาแมรอ ยพระบาท และ 1,500 พระ
อรหันต

กอตั้งขึ้นป ค.ศ.717 ในสมัยคะมะคุระ โดยนักบวชเกียวคิ ภายในวัดมีหองโถง
ใหญ เจดียสองชั้น และประตูเทวมันตร ทานสามารถเดินไตเขา (Hiking) ขึ้น
จากดานหลังของวัด และในชวงฤดูใบไมผลิสามารถชมความงามของดอกซากุระ

笘ËÒ´ÍÔÇÐÍÔ

笨»ÃÐÀÒ¤ÒÃÊØâ¹Ð«Ð¤Ô

ชายหาดทรายขาว เงียบสงบ ทอดยาวกวา 3 กิโลเมตรในอาวโตเกียว ตั้งแต
อดีตเปนที่นิยมของชาวญี่ปุนมาพักผอน เลนน้ำทะเล และทุกๆปจะมีเด็ก
นักเรียนกวา 6,000 คนมาทัศนศึกษาการทอดแหจับปลาแบบดั้งเดิมของบรรพบุรุษ
ตกปลา เลนกีฬาทางน้ำ และกิจกรรมทางน้ำตางๆ และถาในวันที่ทองฟาโปรง
จะสามารถมองเห็นวิวภูเขาไฟฟูจิในอีกดานหนึ่งของอาวโตเกียว

เปนประภาคารที่ตั้งอยูบนเนินตรงปาก
ทางเขาอาวโตเกียว เปนสถานที่ชมทิว
ทัศนที่สวยงามของทองทะเล และเรือ
เดินสมุทร และหากในวันที่ทองฟาแจม
ใสจะสามารถมองเห็นวิวภูเขาไฟฟูจิได

笶ÈÒÅà¨ŒÒÍÐÇÐ
ตำนานวาสรางขึ้นโดยเทพ อะเมะโน
ะโทะมิ โนะ มิโคะโตะ ผูสรางดินแดน
อะวะ เพื่ออุทิศใหกับเทพ อะเมะ
โนะ ฟุโทะดะมะ โนะ มิโคะโตะ ซึ่ง
เปนศาลเจาที่มีศักดิ์สูงที่สุดในดินแดน
อะวะ

観光

áËÅ‹§·‹Í§à·ÕèÂÇ
筐ÇÑ´ÁÑ¹â·Ð¤Ø¨Ô

筅ÇÑ´ÍÔªÔâ´Ð¨Ô

ภายในวัดมีพระนอนองคใหญ ความยาว 16 เมตร สูง 4 เมตร เชื่อกันวาให
ถอดรองเทา ตั้งอธิษฐานบริเวณตรงกลาง จากนั้นเดินเวียน 3 รอบตามเข็มนาิกา
และอธิษฐานจบอีกครั้งที่บริเวณพระพุทธบาท แลวคำอธิษฐานจะเปนจริง

เปนวัดที่มีประวัติยาวนานกวา 1,300 ป
และไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดก
ทางวัฒนธรรมแหงชาติญี่ปุน โดย
ภายในวัดมีโถงยะคุชิโดะ และเจดียทรง
สองชั้น

筥ÇÑ´·Ñ¹â¨Ð¨Ô
เปนวัดที่สรางขึ้นตามสถานที่เกิดของ
นักบวชนิจิเรน ในยุคสมัยคะมะคุระ
(ค.ศ.1185-1333) บริเวณหนาวัด
สามารถนั่งเรือออกไปชมฝูงปลาทะเลได

筺»ÃÐÀÒ¤ÒÃâ¹Ð¨ÔÁÐ«Ð¤Ô

筴ÇÑ´à«â¨Ð¨Ô

เปนประภาคารทรงตะวันตกขนาด
ใหญทเ่ี กาแกมาก สรางขึน้ ในสมัยเมจิ
ยุคแรก เพื่อนำทางเรือเดินสมุทรเขาสู
ฝงญี่ปุน

เปนวัดที่นักบวชนิจิเรน (ค.ศ.1222-1282) มาศึกษาธรรมะในชวงวัยเยาว วัด
ตั้งอยูบนยอดเขาคิโยะซุมิ รายลอมไปดวยปาสนเซดารญี่ปุนอายุกวา 1,000 ป
และบอน้ำโบราณอายุกวา 1,200 ป ในบริเวณโถงกลางเปนบานและที่ศึกษา
ของพระโพธิสัตวโคะคุ โบะซัทสึ ภายในวัดยังมีบริการสถานที่สำหรับศึกษาธรรมะ
บานพัก และอาหารมังสวิรัติ วัดแหงนี้ยังเปนจุดกำเนิดของคาราเต เคียวคุชิน
อีกดวย

筍ËÒ´ÁÔ¹ÒÁÔ¨Ô¤ØÃÐ
ชายหาดสีขาวในมหาสมุครแปซิฟค
ในฤดูรอนผูคนนิยมมาอาบแดด
วายน้ำ และเปนแหลงชื่นชอบในหมู
นักเลนกีฬากระดานโตคลื่น ที่
สามารถเลนไดตลอดทั้งป

筌ÇÑ´â¤ÁÑ·ÊÖ¨Ô

筧¹Ò¢Ñé¹ºÑ¹ä´

âÍÂÐÁÐ à«ç¹ÁÐÍÔ´Ð

หรือเปนที่รูจักในชื่อ วัดใบไมเปลี่ยนสี ตั้ง
อยูภายในหุบเขาอันเงียบสงบ ในฤดูใบไม
รวงชวงปลายเดือนพฤศจิกายน ชาวญี่ปุน
จากทั่วประเทศจะหลั่งไหลมาชมความ
งามของใบไมเปลี่ยนสี

โอยะมะ เซ็นมะอิดะ เปน 1 ใน 100
นาขั้นบันไดที่ดีที่สุดในญี่ปุน ทิวทัศน
สวยงามจะเปลี่ยนไปตามฤดูตางๆ
จึงเปนที่นิยมของหมูนักถายภาพ
และนักทองเที่ยวธรรมชาติ

ÈÒÅà¨ŒÒ·Ð¤ÐàºÐ à·¾à¨ŒÒáË‹§¡ÒÃ·ÓÍÒËÒÃ
áË‹§à´ÕÂÇã¹ÞÕè»Ø†¹
ÈÒÅà¨ŒÒ·Ð¤ÐàºÐ µÑé§ÍÂÙ‹ã¹à¢µ¨Ô¤ØÃÐ àÁ×Í§ÁÔ¹ÒÁÔâºâ«Ð à»š¹ÈÒÅ¢Í§à·¾à¨ŒÒ ÍÔÇÐ¤Ð
ÁØ·ÊÖ¤ÐÃÔ â¹Ð ÁÔâ¤ÐâµÐ ËÃ×Íà·¾à¨ŒÒáË‹§¡ÒÃ·ÓÍÒËÒÃ¾‹Í¤ÃÑÇ¨Ò¡·ÑèÇ»ÃÐà·ÈµŒÍ§
à´Ô¹·Ò§ÁÒÈÑ¡¡ÒÃÐ¢Í¾ÃãËŒ»ÃÐÊº¤ÇÒÁÊÓàÃç¨ã¹ÍÒªÕ¾

笋
●

料理の
神様

เลาขานสืบตอมาวาเมื่อประมาณ 1,800 ปที่ผานมามีขุนนางชั้นผูใหญ
เดินทางมาในภาคตะวันออก และไดมาหยุดบริเวณดินแดนอะวะโนะคุนิ
(ปจจุบันคือโซนมินามิโบโซะ) ซึ่งเทพ อิวะคะมุทสึคะริ โนะ มิโคะโตะ
ไดทำอาหารโดยใช ปลาโบนิโตะ และหอยลายขาวใหขุนนางรับประทาน
แลวประทับใจอยางยิ่งนักกับความอรอยจึงไดใหรางวัลแกเขาและ
แตงตั้งเปนพอครัวสวนตัวศาลเจาแหงนีต้ ง้ั อยูใ นเขตจิครุ ะซึง่ เปนหมูบ า นชาว
ประมงทีอ่ ดุ มสมบูรณ และมีทุงดอกไมสวยงาม สรางถวายใหแกเทพเจา
อิวะคะมุทสึคะริ โนะ มิโคะโตะ หรือศาลเทพเจาแหงการทำอาหาร
แหงเดียวในประเทศญี่ปุน และในวันที่ 17 พฤษภาคม, 17 ตุลาคม, และ
23 พฤศจิกายนของทุกๆป จะจัดใหมี โฮโจะ-ชิคิ หรือการแสดงพิธีมีด
เปดใหนักทองเที่ยวและประชาชนทั่วไปเที่ยวชม

¨Ò¡ÂØ¤ÊÁÑÂàÎÍÑ¹
ยอนกลับไปในยุคสมัยเฮอัน หรือกวา 1,100 ปที่แลว พิธีโฮโจะ-ชิคิได
สืบทอดจากบรรพบุรุษรุนสูรุนโดยเลาขานกันมาวาเริ่มกำเนิดจาก
ขุนนางผูป กครองทองถิน่ ไดมอบหมายผูชวย ใหทำการพัฒนาวิธีการทำ
อาหารใหมๆขึ้นมา ซึ่งตอมาไดถือเปนพิธีกรรมและผูชวยทานนี้ไดรับการ
ยกยองวาเปน บิดาแหงการทำอาหารญี่ปุนยุคฟนฟู

»ÃÑªÞÒÀÒÂãµŒá¼‹¹à¢ÕÂ§
พิธีโฮโจะ-ชิคิ ถือวาเปนพิธีกรรมเพื่อการแสดงความชื่นชมวัตถุดิบ เครื่องใชและเครื่อง
ปรุงอาหารญี่ปุนตางๆโดยไดรับอิทธิพลจากในยุคสมัยที่เกิดการคาการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
กับชาวจีน เพื่อแสดงความขอบคุณตอเครื่องใชในครัว เชน แผนเขียง

ศาลเจาทะคะเบะ
ยังไดถูกกลาวขานถึงในการตูนญี่ปุนซีรียที่เกี่ยวกับการทำอาหาร
อันโดงดังหลายๆ เรื่อง

ÇÐâª¤Ø
ÅÔéÁÅÍ§ÍÒËÒÃÞÕè»Ø†¹ÍÑ¹àÅÔÈÃÊã¹ÁÔ¹ÒÁÔâºâ«Ð
Í§¤¡ÒÃÊË»ÃÐªÒªÒµÔ UNESCO ãËŒ¡ÒÃÃÑºÃÍ§
àÊ¹‹ËÍÒËÒÃÞÕè»Ø†¹ à»š¹ÁÃ´¡·Ò§ÇÑµ¹¸ÃÃÁ¢Í§âÅ¡

和食

วัฒนธรรมการกินอาหารนอกบาน ชวยนำพาใหเกิดการทองเที่ยวไปยังที่ตางๆ
ทั่วประเทศของชาวญี่ปุน จากเหนือจรดใต รายลอมไปดวยทะเลและฤดูที่แตก
ตางทั้ง 4 ฤดู สวนผสมเหลานี้ กอใหเกิดความหลากหลายเกิดการพัฒนา
วัฒนธรรมการทำอาหารที่มีเอกลักษณขึ้นในแตภูมิภาค
วะโชคุ หรืออาหารญี่ปุนสะทอนจากเสนหของธรรมชาติอันสวยงามในแตละ
ฤดูกาล เกิดเปนสวนผสมที่ลงตัวของรูปลักษณ รสชาติ เนื้อสัมผัสและการสราง
สุขภาวะที่สมดุล ดังนั้นวะโชคุ จึงถือเปนหนึ่งในอาหารที่ดีที่สุดในโลกโดยองคการ
ยูเนสโก UNESCO รับรองใหเปนมรดกทางวัฒนธรรม ในป ค.ศ. 2013

มินามิโบโซะ มีชายฝงยาว และพื้นที่เพาะปลูกอันอุดมสมบูรณสืบทอดการจับปลา
และการเพาะปลูกมานานกวาศตวรรษ กอใหเกิดอาหารปรุงจากวัตถุดิบนานาชนิดหลาก
หลายตามฤดูกาลชาวมินามิโบโซะจึงอยากเชิญชวนใหทุกทานไดมาลิ้มลองอาหาร
ญี่ปุนที่นี่

ÅÔéÁÅÍ§ÍÒËÒÃªØ´ÇÐâª¤Ø
เรียวกัง หรือบานพักสไตลญี่ปุนจะเสริฟอาหารวะโชคุที่
เยี่ยมที่สุดอาหารค่ำพิเศษสำหรับผูพักในเรียวกังมักจะ
เสริฟแบบไคเซกิ หรืออาหารชุดคลายกับอาหารชุดของ
ชาวฝรั่งเศส แตสำหรับไคเซกิจะมีรูปแบบที่เปน
เอกลักษณ อาหารครบทุกหมูคัดสรรวัตถุดิบพิเศษตามฤดูกาล
ตั้งใจบรรจงเลือกภาชนะลวดลายสีสันอยางลงตัวโดย
มักจะเริ่มจากอาหารทานเลนเรียกน้ำยอยถวยเล็กๆ
จำนวน 3 - 5 ถวย จากนั้นก็จะทยอย ตามมาอีก 9 - 11
อยาง อาทิ ซุป ปลาดิบรวม ของทอด ของยางของนึ่ง-ตม
ขาว ซุปมิโซะ ผักดองและจบดวยของหวานและผลไม
ตามฤดูกาล

ÇÐâª¤Ø - ÅÔéÁÅÍ§ÍÒËÒÃÞÕè»Ø†¹ÍÑ¹àÅÔÈÃÊã¹ÁÔ¹ÒÁÔâºâ«Ð

和食

ÍÒËÒÃ·ÐàÅ
ประเทญญี่ปุนแวดลอมไปดวยทะเล ปลาทะเลและอาหารทะเลสมบูรณมากหลากหลาย
ตามฤดูกาล วะโชคุ จะเลือกปลาที่อรอยที่สุดตามฤดูกาล ปกติแลวซาชิมิ หรือปลาดิบรวมจะ
ประกอบไปดวยปลา 3-5 ชนิด แตหากทานมาเปนกลุม จะไดลิ้มลองซาชิมิ ทั้งปลา หอย กุง
ปลาหมึก ไขหอยเมน ไขปลา เสริฟบนเรือไมไผขนาดใหญ หรือเรียกวา ฟุนะโมริอีกทั้งปลา
ทะเลยังสามารถนำไปประกอบอาหารไดทั้ง ยาง นึ่ง หรืออบ ทานจิ้มกับซีอิ้ว หรือเกลือ

ËÍÂà»‰ÒÎ×éÍ ËÍÂÊÑ§¢ ¡ØŒ§ÁÑ§¡Ã

อะวาบิ หรือ หอยเปาฮื้อ, ซะสะเอะ หรือ หอยสังข, และอิเซะ-เอะบิ หรือ กุงมังกรอิเซะ
สามารถหาจับไดในแถบมินามิโบโซะ โดยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันชาวประมงหญิงจะ
ดำน้ำหาหอยเปาฮื้อ และหอยสังข สำหรับกุงมังกรสามารถลากอวนไดตามชายฝงหอยและ
กุงสามารถนำมาทานแบบซาชิมิ ยาง หรือนึ่งก็ได

à¤Â·Ò¹´Í¡äÁŒäËÁ ??

ทานเคยทานดอกไมไหม ?? ในเมืองมินามิโบโซะมีรานอาหารหลาย
แหงที่ทานสามารถลิ้มลองอาหารจากดอกไมไมวาจะโรยอยูบนขาว
ปลาดิบ จิราชิ-ซูชิ หรือนำไปทอดแบบเทมปุระซึ่งจะสัมผัสประสบการณ
นี้ไดที่นี่เทานั้น

«ÙªÔ
ดั้งเดิมการทานซูชิ เปนการทานปลาที่ดองเก็บไวรับประทานแตในสมัยเอโดะเริ่มทานซูชิ
แบบปลาดิบ แลวางไวบนขาวที่คลุกดวยน้ำสมหมักออนๆ หรือจะปนเปนกอน จึงเรียกวา
นิกิริ-ซูชิ มาจนปจจุบัน ซูชิ กลายเปนที่รูจักไปทั่วโลก

ÁÒÃÂÒ·¢Í§ÇÐâª¤Ø
àÃÕÂ¹ÃÙŒÇÔ¸Õ¡ÒÃ·Ò¹ÍÒËÒÃÞÕè»Ø†¹´ŒÇÂÁÒÃÂÒ··Õè¶Ù¡µŒÍ§
ยาวนานมากวา 1,000 ปแลวที่อาหารญี่ปุนหรือวะโชคุไดถือกำเนิด
และพัฒนามา การเรียนรูมารยาทในการทานอาหารญี่ปุน เชนการวางจาน
การคีบตะเกียบ เปนตนจะชวยใหเขาใจลึกซึ้งกับสุนทรียะการทาน
อาหารญี่ปุนแบบวะโชคุ

¼‹Í¹¤ÅÒÂ¡Ñº¡ÒÃáª‹¹éÓ¾ØÃŒÍ¹

温泉
áª‹¹éÓ¾ØÃŒÍ¹ËÅÒ¡ËÅÒÂã¹ÁÔ¹ÒÁÔâºâ«Ð
ที่มินามิโบโซะ ทานจะไดพบกับหมูบานน้ำพุรอนที่จะไดผอนคลาย
แชน้ำแรชนิดตางๆ พรอมชมวิวทะเลและขอบฟา ปาเขาอันขียวขจี
และลิ้มลองอาหารหลากหลายตามฤดูกาล
น้ำพุรอนชิระฮะมะ อยูบริเวณตอนใตสุดของมินามิโบโซะทานจะได
แชน้ำแรกับวิวมหาสมุทรแปซิฟค โดยในวันที่ทองฟาปลอดโปรง
ทานจะไดเห็นวิวของ 7 หมูเกาะอิซุ
น้ำพุรอนจิคุระเปนแหลงน้ำพุรอนเกาแกในภรรยากาศหมูบานชาว
ประมง เปนแหลงที่มีแรธาติที่ชวยบำรุงผิวพรรณทานสามารถเลือก
พักในเรียวกังหลายแหง ที่มีบอน้ำรอนกลางแจงใหไดสัมผัสธรรมชาติ
อยางใกลชิด ชำระลางรางกายและจิตใจ

ÍÔÇÐÍÔ
ªÔÃÐÎÐÁÐ áÅÐ ¨Ô¤ØÃÐ
มีบอนาพุรอนและโรงแรมเรียวกังที่พัก
กวา 30 แหงใหเลือกสรรพรอมวิวมหาสมุทร
แปซิฟค หรือบอน้ำรอนกลางแจง

มีบอน้ำพุรอนที่เงียบสงบ ผอนคลาย
ชำระลางรางกายและจิตใจ
●Iwai
●Chikura

●Shirahama

ËŒÍ§ÊäµÅÞÕè»Ø†¹
เอกลักษณคือพื้นของหองสไตลญี่ปุนจะปูดวยเสื่อทะทะมิ
ขนาด 6x3 ฟุต โดยขนาดของหองวัดดวยจำนวนเสื่อเชน
4.5, 6, 8, 10 เสื่อหรือมากกวานั้น ภายในหองจะมี
โทะโคะโนะมะ หรือซุมประตูไม, ฟุซุมะ หรือประตูบานเลื่อน,
โชจิ หรือบานเลื่อนไมบุดวยกระดาษเพื่อใหแสงออนๆ
จากภายนอกผานเขามาได โดยหองญี่ปุนจะนอนโดยการปู
ซะบุตง หรือฟูก และมี เคียวได หรือโตะเครื่องแปงไม
และอื่นๆโดยหองสไตลญี่ปุนสามารถปรับเปลี่ยนเปนหอง
ทานขาว หองนั่งเลน และหองนอนได

มาพักผอนและผอนคลายที่มินามิโบโซะแลวทานจะไดคนพบธารา
บำบัดจากน้ำพุรอนหลากหลายแนว ทามกลางธรรมชาติอันสมบูรณ
และดอกไมหลากสี เปลี่ยนไปตามแตละฤดูกาล

ÇÑ²¹¸ÃÃÁ

文

化

â¡ÐâµÐ âÂÐªÔÁÔ·ÊÖ ¤ÃÙª‹Ò§á¡ÐÊÅÑ¡ÁÑ§¡Ã
โกะโตะ โยะชิมิทสึ (ค.ศ. 1815-1902) เกิดในเขตจิคุระเมืองมินามิโบ
โซะทำงานเปนชางแกะสลักไมในชวงยุคสมัยปลายเอโดะถึงชวงตนยุค
เมจิ ดวยพรสวรรคจากฟา เขาไดสรางผลงานชิ้นแรกตั้งแตอายุเพียง
15 ป ทานสามารถพบเห็นผลงานของเขาในศาลเจาและวัดมากกวา
50 แหง และอีกกวา 50 ศาลเจาเคลื่อนที่ในบริเวณตอนใตของ
จังหวัดชิบะ เขาจะเนนใชไมจำพวกตนเอลม เชน ตนเซลโควาแกะสลักเปน
มังกร จนไดรับฉายานามวา มังกรแหงโยะชิมิทสึ ครูชางเสียชีวิตในวัย
88 ป ทักษะของเขาไดถายทอดใหแกเหลาลูกศิษยมาจนถึงทุกวันนี้
เมื่อทานมาเที่ยวมินามิโบโซะ โปรดหาเวลาแวะไปชมมังกรของเขาได

¶éÓà¨ŒÒËÞÔ§¿Øà«Ð áÅÐµÓ¹Ò¹
8 ÊØ¹Ñ¢¹Ñ¡Ãº
นันโซะ ซาโตะมิ ฮักเค็นเด็น หรือตำนานสุนัขนักรบทั้ง 8 ของซะโตะมิเปนนิยาย
มหากาพยเขียนโดย ทะคิซะวะ บะคิน ในยุคสมัยเอโดะ เกี่ยวกับสุนัขนักรบทั้ง 8
ของพรรคซะโตะมิ โดยในบางสวนของเรื่องราวดำเนินเรื่องที่มินามิโบโซะที่ถ้ำปากทาง
ขึ้นเขาโทะมิซัง เปนที่อยูอาศัยของเจาหญิงฟุเซะและสุนัขยัทสึฟุซะที่จงรักภักดีของ
เขา ตำนานไดแผขยายออกไปเมื่อนางฆาตัวตายในถ้ำ แลวลูกแกวทั้ง 8ลูกได
กระจายในราง นำพาดวงวิญญาณขึ้นไปบนทองฟา ในตอนทายของนิยายผูคนในทองถิ่น
ไดจัดพิธีกรรมเพื่อระลึกถึงนาง และสุนัขนักรบทั้ง 8 นั้นก็มาศักการะดวย

ÅÙ¡á¡ŒÇÁÑ§¡Ã (Dragon Ball)
áÅÐµÓ¹Ò¹ 8 ÊØ¹Ñ¢¹Ñ¡Ãº
ลูกแกวมังกรดรากอนบอล (Dragon
Ball) ทีเ่ ปนการตนู และเกมส
คอมพิวเตอรอันโดงดังไปทั่วญี่ปุนและทั่วโลก
เลาขานวากำเนิดมาจากตำนาน
8 สุนัขนักรบ เมื่อซงโงกุนไดสะสม
ลูกแกวได 7 ลูกเทพเจามังกร
เช็นลอง ก็ไดปรากฎออกมาเพื่อเสกให
พรเปนจริงทานจะสามารถพบเห็น
มังกรเช็นลองแกะสลักไดตามศาลเจา
และวัดตางๆในแถบมินามิโบโซะ

ÊÑÁ¼ÑÊ¡ÅÔè¹ËÍÁ¢Í§´Í¡äÁŒ

花

笄
●
´ŒÇÂÍÒ¡ÒÈàÂç¹ÊºÒÂµÅÍ´·Ñé§»‚

ฤดูใบไมผลิของมินามิโบโซะจะขามฤดุหนาวไปโดยเริ่มตนตั้งแตเดือนธันวาคม
จนทุงดอกไมคอยๆพานสะพรั่ง นักทองเที่ยวสามารถมาชม มาเด็ดดอกไม
พรอมสูดอากาศชายทะเลอันบริสุทธิ์

Flower Map
●Rape blossoms

●Calendula marigolds

●Narcissuses

●Island poppies

●Rape blossoms
●Narcissuses

●Island poppies

·Ø‹§´Í¡¹Ðâ¹ÐÎÐ¹Ð
ดอกนะโนะฮะนะ หรือดอกเบเบี้บลอกโครี่บานเหลืองสะพรั่งไปทั่ว
จังหวัด จนกลายเปนดอกไมประจำจังหวัดชิบะที่ทานสามารถมาเที่ยว
ชมความงดงาม มาถายรูปสวยๆ ไดที่มินามิโบโซะ

●Island poppies

●Rape blossoms
●Stocks

●Stocks

●Common snapdragons

●Island poppies

●Rape blossoms

●Calendula marigolds

桜

ถนนดอกนาซิสซัส

ถนนดอกไมแหงโบโซะ

ทุงดอกไมในชิระมัทส

àÁÉÒÂ¹ - Ä´Ù´Í¡«Ò¡ØÃÐºÒ¹ÊÐ¾ÃÑè§
笶
●

¾Ô¾Ô¸ÀÑ³±ÎÑ¡à¤ç¹à´ç¹
อาคารพิพธิ ภัณฑกอ สรางขึน้ ใหมโดยจำลองแบบปราสาทในสมัยยุค
กลาง บนพื้นที่เดิมของปราสาทพรรคซะโตะมิ

笳
●

ÊÇ¹à¢×èÍ¹«Ð¤ØÁÐ
ทุงดอกซากุระโยริโมะโตะและตนดอกซากุระแบบยอย
เริ่มบานชวงกลางเดือนกุมภาพันธไปจนถึงกลางเดือน
เมษายน

à¡çºÊµÃÍàºÍÃÕè

いちご

狩り

ÊµÃÍàºÍÃÕèá¶ºâºâ«ÐãµŒÍÃ‹ÍÂÁÒ¡
ฤดูหนาวแถบโบโซะใตจะอบอุนจากอิทธิพลของกระแสน้ำอุนแปซิฟค ประกอบกับมีแดด
แจมใส ซึ่งเหมาะสมกับการปลูกสตรอเบอรี่ที่เยี่ยมมากแหงหนึ่งของญี่ปุนสตรอเบอรี่จะหอม
หวานฉ่ำ ทานสามารถเพลิดเพลินไปกับการเก็บสดๆจากสวนและลิ้มลองรสชาติสตรอเบอรี่
สดๆ แบบบุปเฟต ตั้งแตชวงตนเดือนพฤษภาคมเปนตนไป

Ê¶Ò¹·Õèà¡çºÊµÃÍàºÍÃÕè
ÈÙ¹Â¾Ñ¡ÃÔÁ·Ò§â·ÐÁÔÍØÃÐ ºÔÇÐ ¤ÅÑº โทร. 0470-33-4611
ÈÙ¹ÂÊµÃÍàºÍÃÕè â·ÐÁÔÍØÃÐ ÍÔ¨Ôâ¡Ð¡ÐÃ โทร. 0470-20-4401
ÈÙ¹ÂÊµÃÍàºÍÃÕè ªÔÃÐÎÐÁÐ ÍÔ¨Ôâ¡Ð¡ÐÃÔ โทร. 0470-38-5145

びわ

狩り

à¡çºÅÙ¡ºÔÇÐ (ÅÙ¡ âÅ-¤ÇÍµ)

âºÐªØ-ºÔÇÐ
เปนธรรมเนียมมาแตโบราณที่ในชวงตนฤดูรอน ชาวมินามิโบโซะจะนำผลบิวะลูก
ใหญหวานพิเศษ นำขึ้นถวายแดพระจักรพรรดิ และพระบรมวงศานุวงศ จึงเปนที่
นิยมของชาวญี่ปุนมาเก็บลูก โบะชุ-บิวะ สดๆทานในไรแบบบุปเฟตลูกบิวะที่ปลูกใน
เรือนกระจกจะเริ่มออกเดือนพฤษภาคมแตสำหรับที่ปลูกในไรกลางแจงจะออก
กลางเดือนมิถุนายน ดังนั้นโปรดสอบถาม
ขอมูลยืนยันลวงหนากอนเดินทางมา

Ê¶Ò¹·Õèà¡çºÅÙ¡ºÔÇÐ
ÈÙ¹Â¾Ñ¡ÃÔÁ·Ò§â·ÐÁÔÍØÃÐ ºÔÇÐ ¤ÅÑº โทร. 0470-33-4611
ÈÙ¹Â¾Ñ¡ÃÔÁ·Ò§ ¿ØÃÐÃÔ â·ÐÁÔÂÐÁÔ โทร. 0470-57-2601

メロン à¡çºàÁÅÍ¹
狩り

เมลอน ถือเปนผลไมชั้นเลิศ ที่นิยมกิน
ในเทศกาลพิเศษ เนื่องจากในหนึ่งตน
จะใหมีเพียง 1 ลูกเทานั้นเพื่อดูแล
อยางทะนุถนอมใหเจริญเติบโตอยางดีที่
สุด ทานสามารถแวะที่โรงเรือน
กระจกและลิ้มรสเมลอนหวานฉ่ำไดตลอด
ทั้งป

みかん à¡çºÊŒÁáÁ¹´ÒÃÔ¹
狩り

ดวยบริเวณตอนใตของเทือกเขามินมิ
โบโซะมีอากาศที่เย็นสบายเหมาะแก
การเพาะปลูกสมแมนดารินในชวง
เดือนตุลาคมถึงธันวาคมทานและเด็กๆ
จะสามารถสนุกสนานมีความสุขกับ
การเก็บผลสมทานแบบบุปเฟตได

àÁ×Í§·ÕèÁÕÈÙ¹Â¾Ñ¡ÃÔÁ·Ò§ (Roadside Station) ÁÒ¡·ÕèÊØ´ã¹ÞÕè»Ø†¹
ÈÙ¹Â¾Ñ¡ÃÔÁ·Ò§·Ñé§ 8 áË‹§ã¹ÁÔ¹ÒÁÔâºâ«Ð

胙 ÈÙ¹Â¾Ñ¡ÃÔÁ·Ò§ ¿ØÃÐÃÔ â·ÐÁÔÂÐÁÐ
แถวโทะมิยะมะ เปนจุดเชื่อมโยงกับตำนาน นันโซะ ซะโทะมิ
ฮักเค็นเด็น ที่เดินทางสะดวกรวดเร็ว จากทางดวนสาย
ฟุตทสึ-ทะเทะยะมะ ทานสามารถเพลิดเพลินไปกับเสนหของขุนเขา
ทะเล ชิมอาหาร และกิจกรรมตางๆ

ÍØ´Áä»´ŒÇÂ¢Í§Ê´æ ¨Ò¡â·ÐÁÔÂÐÁÐ
ดวยเดินทางสะดวกจากทางดวน หรือถนนทางหลวง ศูนย
ไฮเวยโอเอซิส นี้เพียบพรอมไปดวยสิ่งอำนวยความสะดวกยามเดิน
ทาง และตลาดปลาพื้นบานและของทะเลสดๆ ที่ดำเนินการเอง
โดยสหกรณประมงอิวะอิ พรอมดวยผักสดคุณภาพสูงในราคา
ยอมเยาวสงตรงจากไร อีกทั้งยังมีรานอาหารทะเลสดๆ ปรุงดวย
วัตถุดิบในทองถิ่นใหลิ้มลอง
ศูนยขอมูล ไฮเวย โอเอซิส ฟุระริ โทะมิยะมะ
1900 Nibu, Minamiboso City, 299-2214, Chiba /
Tel.0470-57-2601
เปดบริการตั้งแต 9.00 น. - 18.00 น.
(รานอาหารเปด 9.00 น. – 20.00 น.)

胝 ÈÙ¹Â¾Ñ¡ÃÔÁ·Ò§ âÍ·ÊÖ â¹Ð «ÐâµÐ ¤ÅÑº´Í¡äÁŒ
ºÃÃÂÒ¡ÒÈáÊ¹ÍºÍØ‹¹ ÍØ´Áä»´ŒÇÂ¼ÅäÁŒÊ´æ
áÅÐ´Í¡äÁŒºÒ¹ÊÐ¾ÃÑè§
ดวยพื้นที่กวางขวางถึง 13,200 ตารางเมตร ทานสามารถ
พักผอน และเพลิดเพลินกับดอกไมนานาพรรณตามฤดูกาล พรอม
ทั้งมีศูนยเรียนรูใหไดทดลองกิจกรรมมากมาย เชน การเด็ดดอกไม
การจัดดอกไม เก็บผักผลไมสดๆ และที่พิเศษคือทานสามารถ
เชาปลูกตนเมลอนหรือลูกบิวะ โดยมีเกษตรกรผูชำนาญดูแลให
ตลอด พรอมเก็บผลผลิตสดๆตามฤดูกาล สงตรงถึงบานทาน
ศูนยขอมูล ศูนยพักริมทาง โอทสึโนะซะโตะ ฮะนะคุระบุ
320 Otsu, Tomiura-cho, Minimiboso City, 299-2412,
Chiba / Tel. 0470-33-4616
เปดบริการตั้งแต 9.00 น. – 17.00 น.

àÁ×Í§·ÕèÁÕÈÙ¹Â¾Ñ¡ÃÔÁ·Ò§ (Roadside Station) ÁÒ¡·ÕèÊØ´ã¹ÞÕè»Ø†¹
ÈÙ¹Â¾Ñ¡ÃÔÁ·Ò§·Ñé§ 8 áË‹§ã¹ÁÔ¹ÒÁÔâºâ«Ð

胄 ÈÙ¹Â¾Ñ¡ÃÔÁ·Ò§ “ÁÔâÂÐªÔ ÇÔÅàÅ¨” ÎÔ¹Ðâ¹Ð«ÐâµÐ
แถวมิโยะชิ แวดลอมไปดวยภูมิทัศนชนบทอันเงียบสงบ และ
การทำฟารมโคนม ทานสามารถมาเดินไตเขา (Hiking) ลิ้มลอง
อาหารธรรมชาติ และผลิตภัณฑจากนม

¤ÇÒÁÀÙÁÔã¨¢Í§ÁÔâÂÐªÔ ¤×Í¼Ñ¡Ê´ áÅÐ¹ÁÊ´
ติดกันกับศูนยพักริมทางจะเปนตลาดชุมชนที่ทานสามารถเลือก
ซื้อผักผลไมสดๆจากไรทองถิ่น และยังมีฟารมโคนม และ
ผลิตภัณฑตางๆจากนม เชน นมสดพาสเจอรไรซตรามิโยะชิ ไอศครีม
นมสด เนย และผลิตภัณฑสดๆตามฤดูกาล ใหไดลิ้มลองทุกวัน
ศูนยขอมูล ศูนยพักริมทาง มิโยะชิ มุระ ฮินะโนะซะโตะ
82-2 Kawada, Minamiboso City, 294-0814, Chiba /
Tel. 0470-36-4116
เปดบริการตั้งแต 9.00 น. – 18.00 น.
(ชวงเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ ปดเวลา 17.00 น.)

胚 ÈÙ¹Â¾Ñ¡ÃÔÁ·Ò§ â·ÐÁÔÍØÃÐ ºÔÇÐ ¤ÅÑº
แถวโทะมิอุระ รายลอมไปดวยขุนเขา และมหาสมุทร แหลงปลูก
โบะชุ-บิวะ ที่มากที่สุด ศูนยพักริมทาง โทะมิอุระ บิวะ คลับ ได
รางวัลศูนยดีเลิศที่สุดในญี่ปุน

ÃŒÒ¹¡Òá¿ÊØ´ªÔ¤ áÅÐ¼ÅºÔÇÐ
ศูนยพักริมทาง โทะมิอุระ บิวะ คลับ ไดรับรางวัลศูนยพักริมทาง
ดีเลิศที่สุดของญี่ปุนในป ค.ศ. 2000 ซึ่งภายในศูนยมีผลิตภัณฑ
แปรรูปผลบิวะจากฟารมทองถิ่นที่หลากหลายมากๆ อาทิ ชาใบ
บิวะ เยลลี่บิวะ และที่เปนที่นิยมมากคือรานกาแฟ เสริฟขาวแกง
กะหรี่จากผลบิวะ ไอศครีมบิวะ พาเฟตบิวะ ขนมเคกบิวะ และ
ขนมตางๆจากบิวะ อีกทั้งยังมีศูนยขอมูล สิ่งอำนวยความสะดวกแก
นักทองเที่ยว สามารถติดตอสอบถาม ซื้อตั๋วรถบัสทางดวน และ
เชารถขับ ไดที่นี่
ศูนยขอมูล ศูนยพักริมทางโทะมิอุระ บิวะคุระบุ
123-1 Aoki, Tomiura-cho, Minamiboso City, 299-2416,
Chiba / Tel. 0470-33-4611
เปดบริการตั้งแต 10.00 น. – 18.00 น.

àÁ×Í§·ÕèÁÕÈÙ¹Â¾Ñ¡ÃÔÁ·Ò§ (Roadside Station) ÁÒ¡·ÕèÊØ´ã¹ÞÕè»Ø†¹
ÈÙ¹Â¾Ñ¡ÃÔÁ·Ò§·Ñé§ 8 áË‹§ã¹ÁÔ¹ÒÁÔâºâ«Ð

胖 ÈÙ¹Â¾Ñ¡ÃÔÁ·Ò§ ªÔÃÐÎÐÁÐ â¹Ð¨ÔÁÐ«Ð¤Ô
เสนทางสายเลียบชายทะเลในชิระฮะมะเปนเสนทางที่นิยมขับรถชมวิวทะเล
อีกทั้งยังสามารถแวะเดินขึ้นยอดประภาคารเพื่อชมวิวมหาสมุทร แวะทาน
อาหารกลางวัน เลือกซื้อดอกไม จิบกาแฟริมมหาสมุทร

ÈÙ¹Â¾Ñ¡ÃÔÁ·Ò§áËÅ‹§àÃÕÂ¹ÃÙŒàÃ×èÍ§´Í¡äÁŒ
ตั้งอยูบริเวณตอนใตของคาบสมุทรโบโซะ ไมเพียงแตจะสามารถซื้อดอกไม
สดๆจากฟารมทองถิ่นแลว สำหรับผูที่ชื่นชอบดอกไม ยังสามารถมายังอาคาร
ศูนยเรียนรูเรื่องดอกไม ซึ่งจะมีทั้งองคความรู ขอมูล เอกสารแจกฟรี หรือ
สามารถโทรมาสอบถามชวงเวลาดอกไมบาน และขอมูลฟารมดอกไมทองถิ่นได
ศูนยขอมูล ศูนยพักริมทาง ชิระฮะมะ โนะจิมะซะคิ
9240 Takiguchi, Shirahama-cho, Minamiboso City, 295-0103,
Chiba / Tel. 0470-38-5519
เปดบริการตั้งแต 9.00 น. – 17.00 น.

脉 ÈÙ¹Â¾Ñ¡ÃÔÁ·Ò§ ¨Ô¤ØÃÐ «ÕºÃÕ« ¤Ô§´ŒÍÁ
แถวจิคุระ มีชื่อเสียงดานวัตถุดิบทองถิ่น และการปรุงอาหาร
ทะเลสดๆ มีรานอาหารทะเลมากมาย และรานกาแฟสุดชิค หาก
ทานไดมาสัมผัสบรรยากาศแลวจะตองกลับมาเยือนอีก

ÍŒÍÁ¡Í´¢Í§·ÐàÅÊÕ¤ÃÒÁ
สมชื่อ จิคุระ ซีบรีซ คิงดอม เนื่องจากแวดลอมไปดวยทะเลลึกสี
คราม และแสงแดดสดใส สองมายังเบื้องหนาของศูนยซึ่งมีเรือ
เดินทะเลจอดเทียบทาอยูใหถายรูปที่ระลึก ภายในอาคารยังมี
รานอาหารทะเลสดๆจากทาใหไดลิ้มลอง รานกาแฟชิคๆ รานขาย
ของที่ระลึก และรานขายเครื่องประดับและผลิตภัณฑจากทะเล
ศูนยขอมูล ศูนยพักริมทาง จิคุระ ชิโอะคะเซะ โอโคะคุ
1051 Senda, Chikura-cho, Minamiboso City, 295-0025,
Chiba / Tel. 0470-43-1811
เปดบริการตั้งแต 9.00 น. – 17.00 น.
(รานอาหารเปด 11.00 น. – 20.00 น.)

àÁ×Í§·ÕèÁÕÈÙ¹Â¾Ñ¡ÃÔÁ·Ò§ (Roadside Station) ÁÒ¡·ÕèÊØ´ã¹ÞÕè»Ø†¹
ÈÙ¹Â¾Ñ¡ÃÔÁ·Ò§·Ñé§ 8 áË‹§ã¹ÁÔ¹ÒÁÔâºâ«Ð

胯 ÈÙ¹Â¾Ñ¡ÃÔÁ·Ò§ ÊÇ¹âÃÊáÁÃÕè
แถวมะรุยะมะ มีธรรมชาติที่สมบูรณ แหลงกำเนิดฟารมโคนมญี่ปุน
และยังมีวัดเกาแกที่สุดของมินามิโบโซะ

à¾ÅÔ´à¾ÅÔ¹¡ÑºÇÔÇÊÇ¹ÊäµÅÍÑ§¡ÄÉ
เที่ยวชมและถายรูปกับอาคารสไตลตะวันตกที่จำลองอาคารสถานที่
เกิดของ วิลเลียม เชกสเปยร กวีผูโดงดังของโลก ภายในจัดทำเปน
ศูนยขอมูล พรอมสิ่งอำนวยความสะดวก บริเวณรอบๆ ยังมี กังหันลม
โถงโรสแมรี่ อาคารสไตลโรงเรียนสอนการแสดงอิซุมิ สวนแบบ
อังกฤษประดับดวยดอกไมตามฤดูกาล จำลองบรรยากาศเหมือนอยูใน
ยุโรป และชอปปงเพลิดเพลินที่ตลาดฮะนะมะรุ
ศูนยขอมูล ศูนยพักริมทางสวนโรสแมรี่
1501 Shirako, Minamiboso City, 299-2521, Chiba /
Tel. 0470-46-2882
เปดบริการตั้งแต 9.00 น. – 17.00 น.

胱 ÈÙ¹Â¾Ñ¡ÃÔÁ·Ò§ ÇÐ´ÐÍØÃÐ ÇÐâÍ
ชมวิวทิวทัศนความงามของชายฝงมหาสมุทร หรือเดินไตเขาลัด
เลาะชายฝง ถายรูปกับรูปปนปลาวาฬ อุตสาหกรรมการลาปลา
วาฬอันโดงดังของญี่ปุน

µŒÍ¹ÃÑº´ŒÇÂàÊ×éÍäÁäÇÃÙ»»ÅÒÇÒÌ
ศูนยวะดะอุระ วะโอ เปนศูนยที่เปดขึ้นแหงใหมที่สุดในมินามิ
โบโซะ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ป ค.ศ.2012 ดวยคอนเซ็ปต เดินเลน
-กินอรอย ภายในศูนยขอมูลทองเที่ยว ยังจัดแสดงเปน
พิพิธภัณฑปลาวาฬ ทานสามารถเลือกซื้อปลาแหง ผักดองแบบสด
ดอกไมสด และรับประทานอาหารที่ราน วะดะ-คิชเชน วะดะฮะมะ
ไดลิ้มลองปลาวาฬ และอาหารปลาทองถิ่นขึ้นชื่อของ วะดะอุระ
และที่ขายหมดเร็วแตไมควรพลาดคือ ปลาวาฬทอด เปนอาหาร
ชุดกลางวันเพียงเซตละ 500 เยน
ศูนยขอมูล ศูนยพักริมทาง วะดะอุระ วะโอ
243 Nigaura, Wada-cho, Minamiboso City, 299-2703,
Chiba / Tel. 0470-47-3100
เปดบริการตั้งแต 9.00 น. – 19.00 น.

áËÅ‹§àÃÕÂ¹ÃÙŒã¹ÁÔ¹ÒÁÔâºâ«Ð
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ÊÑÁ¼ÑÊ»ÃÐÊº¡ÒÃ³»ÃÐÁ§

มินามิโบโซะรอบลอมไปทั้งทะเลของอาวโตเกียวทางดานตะวันตก และ
มหาสมุทรทางดานตะวันออกที่อบอุนจากกระแสน้ำอุนแปซิฟค กอใหเกิดความ
หลากหลายทางชีวภาพ เรามีความภาคภูมิใจที่ชาวประมงในจังหวัดชิบะ ไดพัฒนา
เทคนิคการประมงที่หลากหลาย จนสามารถจับไดทั้ง ปลากะพง กุงเคย
กุงมังกรญี่ปุน ไดเองภายในประเทศ อีกทั้งยังเปน 1 ใน 5 แหงของญี่ปุนเทานั้น ที่
ไดรับการอนุญาตอยางถูกกฎหมายใหสามารถลาปลาวาฬธรรมชาติได จึง
อยากใหทุกทานไดมาสัมผัส ทัศนศึกษาและเรียนรูที่ มินามิโบโซะ

3

ขึ้นเรือไปกับชาวประมงทองถิ่น
ไปในแหลงอนุบาลสัตวน้ำ
แหลงประการัง เรียนรูธรรมชาติของ
ปลา การตกปลา อุปกรณหาปลา
เครื่องตรวจจับ และการ
ประมาณความลึกของหมูปลา
- ประมาณเวลา 120 นาที
- ขนาดกลุม 10-200 คน
4

1

·Í´áË¨Ñº»ÅÒ

านจะไดเรียนรูและเพลิดเพลิน
กับวิธีหาปลาแบบโบราณดวยการ
ทอดแหขนาดใหญบริเวณ
ชายหาดน้ำตื้น เด็กเล็กและนักเรียน
สามารถเรียนรูสนุกสนาน สามัคคี
ชวยกันจับปลาเปนๆ ออกจากแห
ดวยตนเอง
- ประมาณเวลา 60 นาที ขึ้นไป
- ขนาดกลุม ตั้งแต 30-500 คน

2

¡ÒÃ´Ó¹éÓµ×é¹

ตั้งแตสมัยโบราณ ชาวประมง
มินามิโบโซะทั้งชายและหญิง จะ
เชี่ยวชาญการดำน้ำตื้นเพื่อจับสัตว
น้ำ ทานสามารถพูดคุยกับชาว
ประมง และเรียนรูประสบการณ
ชีวิต และเทคนิคจับปลาตางๆ
ทั้งแบบสมัยใหมและแบบดั้งเดิม
- ประมาณเวลา 120 นาที ขึ้นไป
- ขนาดกลุม 20-200 คน

µ¡»ÅÒº¹àÃ×Í·‹Í§à·ÕèÂÇ

µ¡»ÅÒªÒÂ½˜›§

ดวยมินามิโบโซะมีชายฝงที่ทอด
ยาวทั้งสองดานทั้งฝงอาวโตเกียว
และฝงมหาสมุทรแปซิฟค ทาน
สามารถใชเพียงแคอุปกรณและ
คันเบ็ดงายๆ เรียนรูวิถีชีวิตสัตวน้ำ
- ประมาณเวลา 120 นาที
- ขนาดกลุม 10-500 คน

5

ÊÑ§à¡µ¡ÒÃ³¡ÒÃÅ‹Ò»ÅÒÇÒÌ

เปนเพียง 1 ใน 5 แหงที่ไดรับอนุญาตถูกตองตามกฎหมายใหสามารถลา
ปลาวาฬธรรมชาติได โดยในชวง 20 มิถุนายน ไปจนถึง 31 สิงหาคม จะเปนชวงลา
ปลาวาฬ และจะนำมาขึ้นที่ทาในมินามิโบโซะ ซึ่งตามกฎหมายอนุญาตจับไดไม
เกิน 26 ตัว ดังนั้นเปนโอกาสดีที่ทานจะไดเรียนรูประวัติศาสตรการลา และการ
กินปลาวาฬ
- ประมาณเวลา 60 นาที ขึ้นไป
- ขนาดกลุม 30 คน ขึ้นไป
6

µÒ¡ÊÒËÃ‹ÒÂá´§

เรียนรูและพูดคุยกับชาวประมง
ดำน้ำเก็บสาหรายแดง แลวนำขึ้น
มาตากแดด สาหรายแดงตาก
แหง หรือสามารถนำไปรวมกับผง
วุน ชาวบานนิยมใชสำหรับเพิ่ม
ความเหนียวในการทำอาหารญี่ปุน
- ประมาณเวลา 120 นาที
- ขนาดกลุม 20 คน ขึ้นไป

7

à´Ô¹ÊÓÃÇ¨ªÒÂËÒ´

เดินบนชายหาด สำรวจและเรียน
รูสิ่งมีชิวิตตามชายหาด เชน หอย
ลูกปู และสามารถเก็บเปลือก
หอยมาทำงานศิลปะได
- ประมาณเวลา 120 นาที
- ขนาดกลุม 10-100 คน

8

·ÓËÑµ¶¡ÃÃÁ¨Ò¡à»Å×Í¡ËÍÂ

เรียนรูการใชเปลือกหอยนานาชนิด หลากหลายรูป
ทรง และสีสัน สรางสรรคเปนผลงานศิลป
หัตถกรรมที่เปนเอกลักษณแบบตัวเอง ซึ่งระดับความยาก
งายของการสอน ขึ้นอยูกับพื้นฐานของแตละกลุมได
- ประมาณเวลา 120 นาที
- ขนาดกลุม 10 คน ขึ้นไป

9

ËÑµ¶¡ÃÃÁâÍªÔºÐ¨Ò¡ÊÒËÃ‹ÒÂ

มีสาหรายหลากหลายพันธุที่สามารถนำมาทำงานหัตถกรรมโอชิบะ หรือการ
ทับใบไม โดยการนำสาหรายไปทับไว จนแหง เชน ทับไวในหนังสือจนแหง จาก
นั้นนำมาทำงานศิลปะตางๆ
- ประมาณเวลา 120 นาที ขึ้นไป
- ขนาดกลุม 20 คน ขึ้นไป (กิจกรรมในหอง)
10

·ÓÇØŒ¹â·Ðâ¤ÐâÃÐà·ç¹

เรียนรูการทำขนมแบบพื้นบานดั้งเดิมจากวุน ดวยการตมสาหรายแดง ผึ่งให
เย็นกลายเปนวุน ระหวางนั้นจะไดเรียนรูวัฒนธรรมการทำอาหารญี่ปุน และ
อาหารโฮมเมดแบบพื้นบาน
- ประมาณเวลา 60 นาที
- ขนาดกลุม 10 คน ขึ้นไป (กิจกรรมในหอง)
11

»œ§Â‹Ò§ºÒºÕ¤ÔÇ

เรียนรูและเพลิดเพลินกับวิธีการ
ทำบาบีคิวจากปลาทะเลสดๆ ซึ่ง
อาจรวมกับกิจกรรมทอดแหจับ
ปลาชายหาดได
- ประมาณเวลา 80 นาที ขึ้นไป
- ขนาดกลุม 30-400 คน
(สามารถทำกิจกรรมในหอง)
12

àÂÕèÂÁªÁÈÙ¹ÂÇÔ¨ÑÂ»ÃÐÁ§

เยี่ยมชมศูนยวิจัยประมงแหง
จังหวัดชิบะ (Chiba Prefectural
Fisheries Research Center)
เรียนรูเกี่ยวกับชีวิตสัตวน้ำ ปลา
ตางๆ และการทำประมง อีกทั้ง
ยังไดเรียนรูโดยตรงกับนักวิจัย
เรื่องการเพาะเลี้ยงหอยเปาฮื๋อ
และทดลองจับดวยตนเอง
- ประมาณเวลา 120-180 นาที
- ขนาดกลุม 20 คน ขึ้นไป (กิจกรรมในหอง)
แหลงกำเนิดฟารมโคนมญี่ปุน และหนึ่งในฟารมปลูกบิวะของญี่ปุน

ÊÑÁ¼ÑÊ»ÃÐÊº¡ÒÃ³à¡ÉµÃ¡ÃÃÁ

ในยุคสมัยเอโดะ โชกุนโตะคุกะวะ โยะชิมุเนะ (โชกุนที่ 8) ไดนำวัวมาจาก
ประเทศอินเดีย นำมาเลี้ยงในทุงหญาที่มินามิโบโซะและเริ่มการทำฟารมโคนม จึง
ถือเปนแหลงกำเนิดของการทำฟารมโคนมแหงแรกของญี่ปุน และตอมาในป
ค.ศ.2005 ผลผลิตจากนมในจังหวัดชิบะ ถือเปนอันดับที่ 4 รองจากฮอกไกโดะ
คะโกะชิมะ และอิบะระคิ และปริมาณผลผลิตจากภาคเกษตร มากที่สุดเปน
อันดับที่ 1 ของประเทศ
13

à¡çºÅÙ¡ºÔÇÐ

ลูกบิวะ หรือลูกโล-ควอต เปนผลไมที่ปลูก
มาตั้งแตสมัยเอโดะ ในสมัยโบราณปลูก
ขึ้นเฉพาะที่สูงชันบริเวณภูเขา ปลูกยาก
ลำบาก ใชแรงงานมาก ดังนั้นจึงถือเปนผล
ไมพิเศษ ในทุกๆปไดนำขึ้นถวายแกพระ
จักรพรรดิ และพระบรมวงศานุวงศ ทาน
สามารถเรียนรูวิธีการปลูกบิวะจากเกษตรกร
และเพลิดเพลินกับการเก็บผลบิวะกินสด
ๆในไรแบบบุปเฟต
- ประมาณเวลา 120 นาที
- ขนาดกลุม 120 คน
14

à¡çº¼Ñ¡¹Ò¹Òª¹Ô´

เรียนรูเกี่ยวกับผัก และการปลูกผักนานาชนิดสีสันหลากหลาย ทั้งกลุมผักกิน
ใบและผักกินหัว เชน กะกล่ำปลี ผักกาดยักษ แครอท และมันฝรั่ง สามารถ
เพลิดเพลินกับการลองเก็บผักนานาชนิดในไร
- ประมาณเวลา 120 นาที
- ขนาดกลุม 20-200 คน
15

¿ÒÃÁâ¤¹Á

มินามิบโซะมีชื่อเสียงวาเปนแหลง
กำเนิดของการทำฟารมโคนมของญี่ปุน
ทานสามารถสัมผัสประสบการณในฟารม
เชน การใหอาหารวัว การปอนนมลูก
วัวดวยขวด การรีดนมแมวัว รวมไปถึง
การทำไอศครีมนมสด และเนย
- ประมาณเวลา 120 นาที
- ขนาดกลุม 20-200 คน

µÒÁÃÍÂà·¾à¨ŒÒáË‹§¡ÒÃ·ÓÍÒËÒÃ áÅÐÈÒÅà¨ŒÒáË‹§à´ÕÂÇã¹ÞÕè»Ø†¹

ÊÑÁ¼ÑÊ»ÃÐÊº¡ÒÃ³¡ÒÃ·ÓÍÒËÒÃÞÕè»Ø†¹

มินามิโบโซะ เปนแหงเดียวในประเทศญี่ปุนที่มีศาลเทพเจาแหงการทำอาหาร
ซึ่งไดรวมกันกอตั้งขึ้นจากกลุมพอครัว ผูผลิตมิโซะ ผูผลิตซอสโชยุ และผูที่
เกี่ยวของในวงการธุรกิจรานอาหาร ทานจะไดเรียนรูและสัมผัสถึงศิลปะการทำ
อาหารญี่ปุนโดยใชวัตถุดิบที่ทานหามาไดสดๆ
16

ªÁ¡ÒÃáÊ´§¾Ô¸ÕÁÕ´

ยอนไปถึงสมัยเฮอัน (ค.ศ.794-1185)
ที่เริ่มมี พิธีมีด แสดงตอหนาสมเด็จ
พระจักรพรรดิ เพื่อแสดงความขอบคุณอาหาร
และเครื่องใชในครัว ทานจะไดชมการ
แตงกายแบบญี่ปุนโบราณ ตั้งแตพิธีเตรียม
และแลปลา โดยความชำนาญขอพอครัวที่
ใชเพียงมีดและตะเกียบยาว โดยมือไม
สัมผัสกับตัวปลาเลยเพื่อสุขอนามัยที่ดี
- ประมาณเวลา 120 นาที
- ขนาดกลุม 50 คน ขึ้นไป
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·Ó»ÅÒµÒ¡áËŒ§

เรียนรูการทำปลาตากแหง เริ่มตน
จากการใชมีด การแลปลา ทำ
ความสะอาดทอง ทาเกลือ มัดและ
ตากทั้งตัวและหาง โดยผลผลิตปลา
แหงจะสงตามไปใหที่บานทาน
- ประมาณเวลา 60 นาที ขึ้นไป
- ขนาดกลุม 30-500 คน
18

·ÓàÊŒ¹â«ºÐ

เรียนรูเทคนิคและการประกอบ
พัดอุจิวะ ที่สืบทอดมาแต
บรรพบุรุษของชาวมินามิโบโซะ ดวยเทคนิค
การใชไมไผที่หาไดนทองถิ่น ทำพัด
ดวยกานไมไผกานเดียว กรีด
ละเอียด แลวยืดหยุนใหโคงงอ จากนั้น
แปะดวยกระดาษสีสวยงาม
- ประมาณเวลา 60-90 นาที
- ขนาดกลุม 10-300 คน

·Óá¡§¡ÐËÃÕèËÍÂÊÑ§¢

เรียนรูวิถีชีวิตและแหลงอยูอาศัยของหอยสังข การดำน้ำเก็บหอย การคัดเลือก
การแกะ การทำความสะอาด จนถึงการตมทำแกงกะหรี่หอยสังขสูตรเฉพาะ
ของมินามิโบโซะ และสุดทายไดชิมฝมือขาวแกงกะหรี่หอยสังขของตัวเอง
- ประมาณเวลา 120 นาที
- ขนาดกลุม 50 คน
21

·Óà¡Å×Í

เรียนรูขั้นตอนและวิธีการทำเกลือธรรมชาติจากน้ำทะเล
- ประมาณเวลา 120 นาที
- ขนาดกลุม 10-500 คน
22

ในยุคสมัยเอโดะ (ค.ศ.1603-1868) ไดพัฒนาการเดินเรือขามอาวโตเกียว โดย
ชาวมินามิโบโซะไดผลิตหัตถกรรมสงไปขายในเอโดะและเมืองใหญ หนึ่งใน
สินคาขึ้นชื่อคือ โบะชุ-อุจิวะ หรือพัดจากไมไผ (จากไมไผซี่แบนๆ และกระดาษ)
ซึ่งถือเปน 1 ใน 3 แหงหลักที่ผลิตพัดอุจิวะที่ดีที่สุดของประเทศญี่ปุน
23

เรียนรูวิธีการทำเสนโซบะ ตั้งแต
การเตรียมแปงโดวจากแปงบักวีต
นวดแปง หั่นเสน เตรียมน้ำซอส
ซึ่งทำจาก โบะนิโตะ หรือ
คัทสึโอะบุชิ หรือปลาตากแหงแลวใส
ออกมาเปนแผน กอนนำไปตมซุป
และซอส
- ประมาณเวลา 120-180 นาที
- ขนาดกลุม 10-50 คน
20

ÊÑÁ¼ÑÊ»ÃÐÊº¡ÒÃ³·ÓËÑµ¶¡ÃÃÁ

¡ÒÃÃÁ¤ÇÑ¹ÍÒËÒÃ

เรียนรูกรรมวิธีรมควันปลาชนิด
ตางๆโดยทานจะไดลิ้มลองทานปลา
รมควันดวย
- ประมาณเวลา 120 นาที
- ขนาดกลุม 10-200 คน

19

àÃÕÂ¹ÃÙŒ¨Ò¡ÀÙÁÔ»˜ÞÞÒ¢Í§ªÒÇÁÔ¹ÒÁÔâºâ«Ð
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·ÓÁÑ¹½ÃÑè§·Í´

เรียนรูพื้นฐานของการทำอาหาร
ดวยการทำมันฝรั่งทอด ที่เด็กๆ
ทุกคนชื่นชอบ
- ประมาณเวลา 180 นาที
- ขนาดกลุม 10-500 คน

24

·Ó¾Ñ´ÍØ¨ÔÇÐ

ËÑµ¶¡ÃÃÁ¨Ò¡¿Ò§¢ŒÒÇ

เรียนรูการทำงานศิลปหัตถกรรมจากฟางและฟางขาว และเทคนิคตางๆ ทำ
เปนพวงมาลัย เรือฟาง เตา เชือก หรือแมกระทั่งทำเปนไปรษณียบัตรจากฟาง
- ประมาณเวลา 60-90 นาที
- ขนาดกลุม 10-300 คน
25

¨Ñ¡ÊÒ¹µÐ¡ÃŒÒ

ใชวัตถุดิบจากธรรมชาติ จักสานเปนตะกรา และเครื่องใชในชีวิตประจำวัน
แบบดั้งเดิมของชาวญี่ปุน
- ประมาณเวลา 120-180 นาที
- ขนาดกลุม 10-50 คน
26

·Ó¶‹Ò¹äÁŒ

เรียนรูเกี่ยวกับปาไม ไมทอน และการทำถานไม โดยการเตรียมไมหรือเยื่อไม
เขาไปเผาในเตาถาน จนไดเปนถานไม
- ประมาณเวลา 120 นาที ขึ้นไป
- ขนาดกลุม 10-40 คน
27

à¤Ã×èÍ§»˜œ¹´Ô¹à¼Ò

ภายในหมูบานเครื่องปนดินเผาดั้งเดิม สามารถเรียนรูการปนดินเผาดวยมือ
แลวนำไปอบภายใน 2-3 ชั่วโมง จากนั้นอาจนำมาวาดลายหรือเคลือบสี
สรางเปนชิ้นงานเครื่องปนดินเผาของตนเองได
- ประมาณเวลา 120-180 นาที
- ขนาดกลุม 10-40 คน
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สงวนลิขสิทธิ์
เมืองมินามิโบโซะ จังหวัดชิบะ

Minamiboso City, Chiba Prefecture.

สมาคมสงเสริมการทองเที่ยวเมืองมินามิโบโซะ
Minamiboso City Tourism Association.
แปลและเรียบเรียงภาษาไทยโดย
นายวันวิวัฒน เกศวา (kook764@yahoo.com)
นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยไซตามะ
ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

