


อา าร ซอ คัต ึดง 
(ขา นา มูราดซอ )

Wakamattsun มา คอตประจำเมือง 
Aizuwakamatsu

ซาชิมิเนื้อมา (Basashi)

เต็มอิ่มกบั Aizu ที่เปยมไปดวยเสนห!เต็มอิ่มกับ Aizu ที่เปยมไปดวยเสนห!
Aizuwakamatsu แ ลงร มอา ารและเ ลาญี่ปุนร เลิ , ออนเซ็น, ประ ัติ า ตร 
ร มถึง ถานที ่ทองเที ่ย อันงดงามตามฤดูกาลมากมาย ไมลองมาเที ่ย  Aizu ที ่ 
เปยมไปด ยเ น และ ุดแ น ันเดอรฟูลกันดูบางเ รอคะ?

ในตั เมือง Aizuwakamatsu มีออนเซ็นชื่อดังคือ Higashiyama Onsen และ 
Ashinomaki Onsen เปน ถานที่ที ่ทานจะไดผอนคลายค ามเมื่อยลาจากการ 
ทองเที่ย ไดอยางดี

อา าร ลาก ี ันนากินมาก! ขอตั  ทานกอนนะคะ!

ธรรมชาติธรรมชาติ
Aizuwakamatsu เปยมไปด ยธรรมชาติอันอุดม มบูรณที่ทานจะได 
ัมผั กับฤดูกาลทั ้ง ี ่อยางเต็มอิ ่ม ทั ้งใบไมเปลี ่ยน ีในฤดูใบไมร ง 

และ ิมะในฤดู นา  มาชมค ามงามของที่นี่กันใ ไดนะคะ

      Aizuwakamatsu เมืองแ งประ ัติ า ตร 
มีแ ลงทองเที่ย ที่ ามารถเรียนรู ิถีแ งซามูไร และ ัมผั ปรา าทที่ถูก รางขึ้น 
เพื่อใชใน งครามได มา มชุดกิโมโนทองอดีตกันเถอะ

ประ ติั า ตร

Kozuyu

โซบะ

Aizuwakamatsu เต็มไปด ยอา ารและเครื่องดื่มร ชาติดี ไม าจะเปน 
อา ารทองถิ่น รือเ ลาญี่ปุนก็มีมากมาย ามพลาดลิ้มลองเลยทีเดีย

ลิป ตัถกรรม

เ ลาของ Aizu

ิ าร 3 ชั้น ทรง 6 เ ลี่ยม รางขึ้นในป 1796 
มีค าม ูง 16.5 เมตร ด ยรูปแบบโครง ราง 
ภายในแบบ นเปนเกลีย  ทำใ ทางขึ้นและลง 
ใชทางเดินคนละทาง
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ใชทางเดินคนละทาง

อา ารพื้นบานดั้งเดิมของ Aizu 
เมนูที่นิยมทานกันในช งปใ มแ
ละพิธี ำคัญ เปนซุปที ่ใชเอ็น 

อยเชลลแ งในการทำน้ำซุป 
ตมร มกับผักชนิดตางๆ
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ิ าร Sazae
ยานทองเที่ย ที่เต็มไปด ยบานและอาคารแบบโบราณ
แตแฝงค ามทัน มัย มีรานอา ารและของฝาก อง 
ขางถนนมากมาย
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ถนน Nanokamachi

า ทำมือที่ใชกระดา าญี่ปุนแปะลงบนโครงไมไผ 
โ ด ยปกต ิ แ ล จ ะ ม ี ข น าดป ร ะ ม าณ  1  เ ม ต ร  
มีล ดลายรูปยัก เปนเอกลัก ณ
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ของเลนพื้นบานของ Aizu ที่มีมานานก า 400 ป เปนตุกตา
บูชาเทพเจาแ งการ ึก า ที่มีชื่อ า "Sugawara no Michizane"
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ผาฝาย Aizuผาฝาย Aizuผาฝาย Aizuผาฝาย Aizu

า  Tojindakoา  Tojindakoา  Tojindakoา  Tojindako

โรงเรียน ำ รับลูกของซามูไรแ ง Aizu ใน มัยกอน 
เปน ถานที ่เร ียนรู ต ั ้งแตขนบธรรมเนียมมารยาท 
ไปจนถึง ิธีการรบ การฝกฝนดาบ และการ ึก าตางๆ

โรงเรียน ำ รับลูกของซามูไรแ ง Aizu ใน มัยกอน 
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ไปจนถึง ิธีการรบ การฝกฝนดาบ และการ ึก าตางๆ

Nisshinkan โรงเรียนแ งแค น Aizu

นอยู ใกลกับปรา าท Tsuruga ถูกใชเปน ถานที ่ปลูกพืช มุนไพร 
นานาชนิด ำ รับเจาเมืองทุก มัยในอดีต

นอยู ใกลกับปรา าท Tsuruga ถูกใชเปน ถานที ่ปลูกพืช มุนไพร 
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เนื้อมา ไลดบาง ทานคูกับ  
คาราชิ มิโ ะ (มิโ ะร เผ็ด) 
เนื้อมา ไลดบาง ทานคูกับ  
คาราชิ มิโ ะ (มิโ ะร เผ็ด) น Oyakuen

กิจกรรมยิงธนูญี่ปุน

ก ิจกรรมชงชา

จะเขาเปา

มั๊ยนา?

ชาเขีย ที่ไดดื่ม
ทามกลางบรรยากา
อันงดงามนี่ ิเ ุดๆ

ไปเลย!

ทิ ทั นที่แตกตางกัน

ในแตละฤดูงดงามมาก

จริงๆนะคะ!

ิ ่งกอ รางอันเปน ัญลัก ณเมืองซามูไร Aizuwakamatsu ตั ปรา าทกลายเปนเพียง 
ซากปรัก ักพังด ยผลของ งครามโบะชินในป 1874  และถูก รางขึ้นใ มอีกครั้งในป 1965

ปรา าท Tsuruga

ที่นี ่มีงาน ิลป ัตถกรรมตางๆ มากมาย 
เชน เครื ่องเขิน เปเปอรมาเช เทียนไข 
รูป าดล ดลาย ยงาม และของที่ระลึก 
ทำม ือท ี ่ ใช ล ดลายพ ื ้นบ านในการ      
ราง รรคผลงาน

ออนเซ็นออนเซ็น

ภูเขา Bandai และ
ทะเล าบ Inawashiro-ko




