The town where the Edo atmosphere still lives on

欢迎来到江户风情之街-川越

Here is an example of the recommended routes!

เมืองที่ยังคงไวซึ่งบรรยากาศยอนยุค

Kawagoe

Welcome to

นี่คือตัวอยางเสนทางที่แนะนํา!

推荐行程之一

It’s an emmusubi (match-making) route!
เสนทางเอมมูซุบิ (หาเนื้อคู)!

这是求姻缘行程喔！
P.8

Kawagoe has prospered through the ages
as an important point in transportation. In
the Edo period, it developed as a castle
town and was called “Koedo” (Little
Edo). During World War II, while many
regions of Japan suffered from air
strikes, Kawagoe luckily escaped the
flames and the citizens, who saw the
value of the time-honored townscape,
have continued to carefully preserve it.
Enjoy the atmosphere of good old Japan
in Kawagoe, the city nationally
designated as a historical town!

In Koedo Kawagoe, there are many shrines that bring
benefits especially in the realms of marriage. They
include Kawagoe Hachimangu Shrine, Kawagoe Kumano
Shrine, Kawagoe Hikawa Shrine, and more. This time,
we’d like to introduce Kawagoe Hikawa Shrine.

Kawagoe Hikawa Shrine
Bus
5 min.

Bus
2 min.

You can eat while
you walk around
the Toki-no-Kane

P. 5-6

and other
pages
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Around Toki no kane

Honmaru Goten of Kawagoe Castle

Bus
6 min.

Kawagoe Sta.

川越八幡宫、川越熊野神社、川越冰川神社等，
在小江户川越有许多求姻缘相当灵验的神社，这
次介绍的是冰川神社。

ในโคะเอโดะ คาวาโกเอะ มีศาลเจามากมายที่ผูคนนิยมไปขอพร
กันโดยเฉพาะเรื่องการแตงงาน ไดแก ศาลเจาคาวาโกเอะ ฮาชิ
มังกุ, ศาลเจาคาวาโกเอะ คุมาโนะ, ศาลเจาคาวาโกเอะ ฮิคาวะ
และอื่นๆ อีกมาก ครั้งนี้เราขอแนะนําศาลเจาคาวาโกเอะ ฮิคาวะ

Bus
15 min.
P.7

Bus
6 min.

Hon-Kawagoe Sta.

Kita-in Temple

Emmusubi-dama

Bus
9 min.

川越自古以来即为交通要塞而繁荣昌盛，在江
户时代则作为城下町蓬勃发展，被称之为小江
户。第二次世界大战期间，日本各地遭受空
袭，川越则幸运地免于焚毁，由体悟到古老街
道价值的市民珍视保存下来。在被国家认定为
“历史城市”的川越，感受日本往昔的美好氛
围！

Kurazukuri Zone (Old Storehouse Zone)

Kawagoe Hikawa Shrine’s Furin Kairo
(Corridor of Wind Chimes) (summer only)

Hon-Kawagoe Sta.
Kawagoe Sta. Omiya Sta.

Kawagoeshi
Sta.

ine

Shinjuku Sta.
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Takadanobaba Sta.

Akabane Sta.

Approx.
25 min.

Tabata Sta.
Ikebukuro Sta.
Tokyo Metro
Fukutoshin Line

JR Kawagoe Line

¥320

Ueno Sta.

JR Yamanote line

P1

Data Symbols

Address

推荐用这条路线前往川越！

เสนทางที่แนะนําสําหรับเดินทางไปยังคาวาโกเอะ!

Approx.
20 min.
¥590

在抵达后就想立刻观光的人，则推荐您搭乘西武新宿
线，可乘坐至接近观光景点的本川越站。

Access

Closed

Fee / Price

สายโทบุ โทโจ เสนทางเร็วที่สุดจากใจกลางโตเกียว

Approx.
50 min.

It is said that if you
write your wish on the
ema and tie it within the
shrine grounds and your
wish will come true.

Approx.
30 min.

If you want to get to Kawagoe as quickly as possible from
central Tokyo, take an express train on the Tobu Tojo Line
that will take you to Kawagoe Station in about 30 minutes.

据说将愿望写于绘马上并
绑在神社内，其愿望即能
成真。

如果想要从东京都内尽快达到川越，可以搭乘东武
东上线的急行列车，只要30分钟就能到川越站。

Hon-Kawagoe
Sta.

J = JCB
M = MasterCard

V = Visa
= UnionPay

URL

เลากันวาถาเขียนคําอธิษฐานบน
ปายขอพรและแขวนไวบริเวณ
ศาลเจา คําอธิษฐานของคุณจะ
เปนจริง

Kawagoe
Sta.

หากคุณตองการไปคาวาโกเอะโดยเร็วที่สุด ขอแนะนํารถไฟสายโท
บุโทโจซึ่งจะพาทานไปถึงคาวาโกเอะภายใน 30 นาที โดยรถดวน

A = American Express
D = Diners

Accepted credit cards

Please take it
slow through
this area.

Travel around Kawagoe by rickshaw
เที่ยวรอบคาวาโกเอะโดยรถลาก
坐人力车巡游川越

บรรยากาศสองขางถนนที่มีโกดังสินคาตั้งเรียงรายสวยงามนาประทับใจ เดินเที่ยวชมเมือง
เหมือนยอนเวลากลับสูอดีต

I

川越まつり会館
Kawagoe Festival Museum

O

Strolls back in time
เดินยอนเวลากลับสูอดีต

穿越时空的漫步

（P.6）
大沢家住宅
Osawa House

K

蔵造りの町並み
Kurazukuri Zone

G

Kurazukuri Zone
(Old Storehouse Zone)

L （P.5）

T

he Kawagoe street with the most
storehouses. Following a major fire in 1893,
it was rebuilt with storehouse-style structures
that remain even today. They are combined
shop-storehouses (misegura) finished in a
black mortar called Edoguro modeled after
old Edo streets. The street with its grand
storehouses presents a great spectacle.

Rokken-machi
六軒町

ถนนคาวาโกเอะเรียงรายไปดวยโกดังสินคา หลังจากเกิด
เพลิงไหมครั้งใหญในป 1893 จึงมีการกอสรางขึ้นใหมเปน
อาคารสไตลโกดังที่ยังหลงเหลือมาจนถึงทุกวันนี้ โดยเปน
โกดังที่มีหนารานขายของ (มิเซะกุระ) ที่สรางดวยปูนสีดํา
ที่เรียกวาเอโดะกุโระ ซึ่งจําลองแบบมาจากถนนในเอโดะ
เกา ถนนสายนี้มีโกดังสินคาขนาดใหญที่นาตื่นตาตื่นใจ

If you’re a little tired, some sweets await
ถารูสึกเหนื่อย ขนมหวานรอคุณอยู
逛累了就来品尝点心吧

（P.4）

2

จุดจอดจักรยาน

*Bicycle port locations are current as of December 2018.
*站点位置为2018年12月时的信息。

*จุดจอดจักรยานลาสุดเมื่อเดือนธันวาคม 2018

西口
West exit

Old Kawagoe Street

设有自行车站点的地点

（P.7）

C

喜多院
Kita-in Temple

Taisho-roman Street

A

小江戸蔵里
Koedo Kurari

Samban-cho
三番町

ll

A neighborhood to encounter simple, good-old flavors

Bicycle ports locations

Crea Ma

1 ‒ 12

แผนที่เมืองคาวาโกเอะ

The street feels like you're on a movie location
ถนนที่ทําใหรูสึกเหมือนฉากถายทําภาพยนตร

宛如取景地一般的街道

street from the good, old days, dating back to
the Taisho Period (1912-1926). Many shops
are well-established, having been in business since
Edo times or for more than three generations.
Some have been used as TV or film sets.
古色古香的大正时代街景的老街。从江户时代
（1912-1926）经营至今的店铺和超过3代的老店也
为数不少。电视节目和电影也曾来此取景。

旧川越街道

ne

Li

川越地图

大正浪漫夢通り
Taisho-roman Street

Everywhere around town is picturesque

成田山川越別院
Naritasan
Kawagoe Betsuin
Temple

8
M（P.5
）
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Kawagoe MAP

Kita-in Entrance
喜多院入口

Matsue-cho
松江町

J （P.5）
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10:00-16:00
Wed.
Credit cards not accepted.
www.kasumiflower.co.jp/jinrikiya/

They make the
run even if you’re
going some
distance

旧山崎家別邸
Yamazaki House

（P.4）

本川越駅
Hon-Kawagoe Sta.
川越八幡宮
Kawagoe
Hachimangu Shrine

東口
East exit 川越駅観光案内所
Kawagoe Station
Tourist Information Office

川越駅
Kawagoe Sta.

唯有在小江户川越，人力车才会融入风景之中。除观
光以外还可以提供导游服务，只要您提出需求就可以
告诉您哪里有美味的店家。费用为20分钟2000日元
起，推荐40分钟4000日元的套餐，费用皆未含税。

can also offer guidance on
your tour, and will suggest
restaurants if you tell them your ตอนนี้คุณอยูในโคะเอโดะ คาวาโกเอะ ลองใชบริการรถลากที่เหมาะ
สําหรับถายรูปมาก คนลากรถยังเปนไกดพาคุณเที่ยวและแนะนําราน
tastes. Charges start at ¥2,000
for 20 minutes. We recommend อาหารที่ถูกรสปากของคุณ คาบริการเริ่มตนที่ ¥2,000 สําหรับ 20
40 minutes for ¥4,000. All costs นาที เราขอแนะนํา 40 นาทีที่ ¥4,000 คาบริการยังไมรวมภาษี
are before tax.
090-7007-6039 AJITO
11-5 Renjaku-cho, Kawagoe City

本川越駅観光案内所
Hon-Kawagoe Station
Tourist Information Office

東

JR

ทุกคนจะไดยอนกลับไปในวัยเด็กเมื่อเดินเขาไปในซอยนี้ รานคา
กวา 20 รานเรียงรายตลอดซอยขายขนมขบเคี้ยวโบราณ เชน
นํ้าตาลปน (อะเมะซะอิคุ) นํ้าตาลปงฟู (คารุเมะยากิ) และขาว
เกรียบ (เซมเบ)

D

（P.8）

川越市駅
Kawagoeshi Sta.

Rickshaws can
also be your guide
around the town.

you’re in Koedo
Kawagoe, take a rickshaw,
S ince
which is picture-perfect. They

変身処・美々庵
Vivian（P.4）

（P.7）

Renjaku-cho
連雀町

9

E

任何人走进这条小巷都会重返童心。小巷里林立着怀旧
的糖果工艺品、糖霜饼干和仙贝等约20家店铺。

仲町観光
案内所
Naka-cho
Tourist
Information
Office

H

12

E

川越城本丸御殿
Honmaru Goten of
Kawagoe Castle

Jinrikisha Kawagoe Jinrikiya

時の鐘
Toki no kane
(Time Bell Tower)

熊野神社
Kumano Shrine

Kashiya Yokocho (Penny Candy Lane)
veryone goes back to being a kid when
they step down this lane. Some 20 shops
line the street, offering traditional snacks
such as amezaiku, karumeyaki, and senbei.

Where would
you like to go?

西武
新宿
線
Shi Seib
nju u
ku
Lin
e

川越藏造式建筑最多的街道。以明治26年（1893
年）的川越大火为契机，镇上纷纷盖起藏造建筑，
并一直保留至今。其特别之处在于模仿江户街景涂
上黑漆的“店藏”，又名“江户黑”。厚重的藏造
大街十分壮观。

A

蓮馨寺
Renkei-ji Temple

（P.8）

Civic
市民会館入口

B

7

3

N（P.6）
Auditorium Entrance

6

Naka-cho
仲町

川越市立博物館
Kawagoe
City Museum

4

鍛冶町広場
Kajimachi Park

（P.8）

川越市立美術館
Kawagoe
City Art Museum

Shiyakusho-mae (City Hall)
市役所前

（P.6）

（P.3）

Each warehouse is turned
into a shop full of charm

（P.5）

A
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川越市役所
Kawagoe City Hall

P

5

（P.8）

川越氷川神社
Kawagoe
Hikawa Shrine

（P.8）

（P.6）
小江戸
川越観光協会
Fudanotsuji
札の辻 Koedo Kawagoe
Tourist Association

菓子屋横丁
Kashiya Yokocho

藏造式建筑的老街气氛绝佳。可以享受穿越时空的漫步。

F

Q

P2

*Information current as of June 2019

Saibansho-mae
(Courthouse)
裁判所前

元町休憩所
Motomachi
Rest House

（P.3）

The atmosphere of the storehouse-lined streets is just stunning. Go for a
stroll while slipping back in time.

P3

Ikebukuro
Sta.

เดินเที่ยวเมืองคาวาโกเอะ

Kawagoe Town Stroll
川越街道漫步

Emmusubi Ema
(votive picture
tablet)

To-bu To-jo- Line, the fastest
way from central Tokyo

Seibu-Shinjuku
Sta.

สําหรับใครที่อยากไปเที่ยวทันทีที่ถึง เราขอแนะนําสถานีฮงคาวาโกเอะ
ที่ซึ่งมีสถานที่ทองเที่ยวไมไกลจากตัวสถานี ซึ่งสามารถไปไดดวย
รถไฟสายเซบูชินจุกุ

Hours

Ladies in love, come
on out!

从都内最快的“东武东上线”

If you want to get off the train and start sightseeing right
away, the Seibu Shinjuku Line is the choice for you! Get
off at Hon-Kawagoe Station, which is nearby tourist spots.

Kawagoe Sta.

Tel. No.

routes for getting to Kawagoe!

สายเซบุ ชินจุกุ เสนทางเร็วที่สุดไปยังเขตคุระซุคุริ

Tōbu Tōjō Line

ถาคุณเก็บไวบูชา คุณจะมีโชคไดคูครองที่ดี
สําหรับการแตงงาน โดยเครื่องรางนี้มีแจก
เพียง 20 ชิ้นตอน 8 โมงเชาของทุกวัน ทําให
มีคนยืนตอคิวยาวตั้งแตเชาตรูทุกวัน ถาอยาก
ได คุณควรมากอนตั้งแตเชาตรู

ถาเก็บชิ้นใดชิ้นหนึ่งไวกับ
ตัว คุณจะมีโชคไดพบเนื้อ
คู สําหรับคูสามีภรรยา ถา
ทั้งสองคนเก็บไวคนละชิ้น
ก็จะมีความสุขรวมกัน

Seibu-Shinjuku Line, the
fastest to the Kurazukuri zone

Wakoshi Sta.

Tokyo Sta.

Hamamatsucho
Sta.
Haneda
Shinagawa Sta.
Airport

持有其中一个即可遇
到良缘。有对象的人
与对象各持一个则可
获得幸福。

最接近藏之街的“西武新宿线”

Shibuya Sta.

ACCESS to
KAWAGOE
from TOKYO

If you keep either one, you will be
blessed with a good match. For
couples, if you each keep one and
you will be happy together.

Recommended

Tokyo Metro
Fukutoshin Line
Express

Approx.
25 min.

Nippori Sta.

Seibu Shinjuku Sta.

Shibuya Sta.

Narita
Airport

ik y

lin
Se

Wakoshi
Sta.

JR Keihin-Tōhoku line

Sa

ōjō
uT

JR Kawagoe
line

JR

b
Tō

Tokorozawa
Sta.

Omiya Sta.

由洁身过的巫女拾集神社内的小石
头。好好地保管将可遇到良缘。每
天早上8:00起限量提供20个，因为
十分受欢迎，建议尽早前来。

Emmusubi

คาวาโกเอะเจริญรุงเรืองมาตลอดในฐานะศูนยกลางการขนสง
ในสมัยเอโดะ เมืองนี้ไดรับการพัฒนาใหเปนเมืองปราสาท
และเรียกวา “โคะเอโดะ” (เอโดะนอย) ระหวางสงครามโลก
ครั้งที่สอง หลายพื้นที่ของญี่ปุนไดรับความเสียหายจากการ
โจมตีทางอากาศ แตคาวาโกเอะโชคดีที่รอดพนจากการเผา
ทําลายในครั้งนั้น และชาวเมืองที่มองเห็นคุณคาของตัวเมือง
ที่มีประวัติศาสตรเกาแกตางก็ชวยกันอนุรักษความงดงามนี้ไว
สัมผัสกลิ่นอายโบราณของญี่ปุนสมัยกอนในคาวาโกเอะ เมือง
ที่ไดรับการยกยองใหเปนเมืองประวัติศาสตรของประเทศ!

Rows of dagashi penny candy at a store
in Kashiya Yokocho

If you keep it treasured, you will be
blessed with a good partner for marriage.
Just 20 of emmusubi-dama are given
out from 8 every morning. Since there’s
always a long line from early every
morning, you should spend the night in
Kawagoe if you want to get one.

A street to take you back in
time to the Taisho Period

The City of Kawagoe Bicycle System

A

convenient bicycle sharing service is
available to use for your sightseeing.
For details, please inquire at the Tourist
Information Office.

观光时可以使用便利的共享单车。详情请咨
询旅游咨询处。

บริการใหยืมจักรยานที่สะดวกสบายสําหรับเที่ยวชมเมือง
กรุณาสอบถามรายละเอียดไดที่สํานักงานขอมูลการทองเที่ยว

Kawagoe Station Tourist Information Office
川越站旅游咨询处

สํานักงานขอมูลการทองเที่ยวสถานีคาวาโกเอะ

24-9 Wakita-machi, Kawagoe City
Apr.-Jun.: 9:00-18:00, Jul.-Oct.: 9:00-19:00, Nov.-Mar.: 9:00-17:00

Hon-Kawagoe Station Tourist Information Office
本川越站旅游咨询处

สํานักงานขอมูลการทองเที่ยวสถานีฮงคาวาโกเอะ

1F SEIBU HONKAWAGOE PePe, 1-22 Shintomi-cho, Kawagoe City
Apr.-Jun.: 9:00-18:00, Jul.-Oct.: 9:00-19:00, Nov.-Mar.: 9:00-17:00

ถนนเมื่อครั้งวันวานตั้งแตยุคไทโช (1912-1926) รานคาสวนใหญ
เกาแกและดําเนินธุรกิจมาตั้งแตสมัยเอโดะหรือนานกวาสามชั่วอายุ
คน บางรานถูกใชเปนฉากในรายการโทรทัศนหรือภาพยนตร

B Kimono
Rental Vivian

Choose a sash
to match the
kimono

eople who have never worn kimono
before including foreigners are all
P
welcome to try. One-day rentals of these

beautiful outfits start from ¥ 2,000 (before
tax) (including kimono, sash, footwear, and
fitting help; reservations accepted).

不论是第一次穿和服的人还是海外游客都可
租借。店家会帮您漂亮地穿上和服，租金一
天2000日元起（不含税）（含和服、腰带、
协助穿着、鞋袜等。可预约。）

ผูที่ยังไมเคยสวมชุดกิโมโนมากอนรวมถึงชาวตางชาติควร
ลองเชาชุดมาสวมใส คาเชาชุดสวยๆ นี้เริ่มตนที่วันละ
¥2,000 (ไมรวมภาษี) (ประกอบดวยชุดกิโมโน สายคาด
เอว รองเทา และบริการชวยสวมใส, จองลวงหนาได)

They will also help
you get dressed

090-3524-8979
14-15 Saiwai-cho, Kawagoe City
10:00-18:00 (Mon.-Fri.: until 17:00)
Tue. (Open if the 8th, 18th or
28th of the month is a Tuesday.
Closed the following Wednesday.)
Credit cards not accepted.
www.coedovivian.com
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J Kikizake Dokoro Showagura
ききざけ処 昭和蔵

sake from 35 different Saitama sake breweries
all in one hall. There is a sampling machine from which
Jyouapanese
can enjoy tasting each brewery’s best sake for a fee,
so please try comparing the different varieties.

埼玉县内35家酒厂的日本酒汇聚一堂。设有付费品尝各酒
厂招牌酒的试饮机，不妨试喝评比一番。

เหลาสาเกญี่ปุนจากโรงกลั่นสาเก 35 แหงในไซตามะมารวมกันอยูในที่
เดียว คุณสามารถลิ้มรสสาเกชั้นดีที่สุดของแตละโรงกลั่นไดจากเครื่อง
จําหนายสาเกอัตโนมัติ สามารถลองชิมและเปรียบเทียบแตละรสชาติ
049-229-6110
Within Koedo Kurari, 1-10-1
Shintomi-cho, Kawagoe City
11：00-19：00
Sometimes temporarily closed
A,D,J,M,V
www.machikawa.co.jp/sake

This assortment is a sight to see
with Japanese sake from 35
breweries

!
You have to try these

非吃不可！川越美食

คุณตองลองชิม! อาหารรสเลิศในคาวาโกเอะ

Gourmet Foods
Kawagoe has an array of delicious foods,
from famous local delicacies to easily
enjoyable take-out. Try all the different
options to find your favorite flavors!

Kawagoe Kamameshi Set with
Kawagoe local specialties of eel
and sweet potatoes, ¥1,420

K

in

Kawagoe

川越当地美食众多，从名产到可以轻松外带享用的佳肴一应俱
全，多多尝试，寻找你喜欢的味道吧。

คาวาโกเอะมีอาหารรสเลิศมากมายตั้งแตอาหารทองถิ่นชั้นเยี่ยมที่ขึ้นชื่อไปจนถึง
อาหารซื้อกลับบานงายๆ แตอรอย ลองชิมทุกอยางเพื่อหารสชาติที่คุณชื่นชอบ!

Ishokuya
Torisei

Sweet Potato
Chips, ¥500

居食屋 とりせい

N Koedo Osatsuan

t this long-established
restaurant which was founded
A
over 110 years ago, you can enjoy a

小江戸おさつ庵

T

hese visually stunning sweet potato chips come with a
dipping sauce which you can choose from ten different
options. They’re crispy thanks to being freshly fried. On
holidays, lines are out the door.

leisurely meal as you gaze across the
courtyard. Please try the Kamameshi
rice made with local specialties of eel
and sweet potatoes.

Choosing based
on the bottle
label is fun too

视觉震撼十足的地瓜片，另附可从10种口味任选的沾酱。新
鲜现炸口感酥脆，若遇假日可要有排队的心理准备。

在创业超过110年的老店，可以一边
欣赏庭院一边悠闲地用餐。欢迎大家
来品尝特产鳗鱼和地瓜釜饭。

รานอาหารเกาแกแหงนี้เปดมานานกวา 110
ป คุณสามารถรับประทานอาหาร
สบายๆ พรอมชมสวนรอบบาน ลองชิมขาว
อบ (คามะเมชิ) ตํารับทองถิ่นที่ปรุ
งพิเศษจากปลาไหลและมันเทศ

There is also a “fermented foods corner” with an
array of miso and soy sauce

L

Kawagoe Art Cafe
Elevato

049-226-5788
14-2 Saiwai-cho, Kawagoe City
Mon.-Fri.: 11:00-15:00 (L.O. 14:00), Sat.,
Sun. & Hol.: 11:00-16:00 (L.O. 15:00)
None scheduled
www.kawagoe-torisei.com

川越アートカフェ エレバート

ou can enjoy a draft beer from Kawagoe’s premium beer, COEDO.
Each of the six varieties have completely different tastes and
Y
flavors, so find your favorite.

There are carp swimming in the pond in the
courtyard

这里能够品尝到川越的手工啤酒COEDO生啤。6款产品风味和口感迥异，
来找找看有没有合自己口味的吧。

Kurobuta Pork
Hotdog, ¥600
Neko Mamma
Grilled Rice Ball,
¥250

O Nakaichi
中市本店

A

คุณสามารถเพลิดเพลินกับ COEDO เบียรสดระดับพรีเมียมของคาวาโกเอะ ทั้งหกแบบมีกลิ่น
และรสชาติที่แตกตางกัน ลองชิมดูวาคุณชอบแบบไหน
049-222-0241
6-4 Naka-cho, Kawagoe City
11:00-18:00 (L.O. 17:30)
Wed.
A,D,J,M,V,銀
https://kawagoeartkafeerebato.gorp.jp/

049-226-3297
15-21 Saiwai-cho, Kawagoe City
11：00-17：00 (Limited quantity)
None scheduled

มันเทศอบกรอบที่ดูนากินนี้มาพรอมกับซอสจิ้มที่คุณเลือกไดจาก 10 รสชาติ
อบมาใหมๆ กรอบอรอย วันหยุดตองตอแถวออกมานอกประตูกันเลยทีเดียว

Tsukemen, ¥850

以柴鱼片为主的干货专卖店。在店头以炭火烧烤
的烤饭团香气扑鼻，搭配满满的柴鱼片一同享
用，堪称绝品。

รานขายอาหารตากแหงโดยเฉพาะปลาแหงโบนิโตะ
กอนขาวปนยางบนเตาถานหอมหวนชวนรับประทาน
โดยเฉพาะเมื่อโรยปลาแหงโบนิโตะเยอะๆ

An assortment of bologna sausage,
fresh ham and salami, ¥800
COEDO Draft Beer, from ¥750

049-222-2861
1-15-3 Motomachi,
Kawagoe City
10：00-18：00
None scheduled
Credit cards not accepted
www.miocasalo.co.jp

Mio Casalo Kawagoe
P
Kura no Machi

specialty shop with dried foods focusing on
dried bonito. The fragrant rice balls grilled
over a charcoal fire at the shop are exquisite when
complemented with lots of dried bonito.

ミオ・カザロ 川越 蔵のまち店

049-222-0126
5-2 Saiwai-cho, Kawagoe City
10：00-19：00
Wed. *Grilled rice balls are
not available on Tues. too
www.nakaichi-h.com

M

io Casalo’s sausage and ham made with Koedo
Kurobuta pork are popular. Enjoy a walk with a hotdog
packed full of freshly grilled, piping hot and juicy sausage.
使用小江户黑猪制成的火腿和香肠深受欢迎。热狗内夹着热腾
腾又鲜嫩多汁的现烤香肠，最适合散步时享用。

ไสกรอกและแฮมของมิโอะ คาซาโลที่ทําจากเนื้อหมูโคะเอโดะ คุโรบุตะ
เปนที่นิยมมาก เดินกินฮอทด็อกสอดไสไสกรอกยางสดรอนๆ เนื้อชุมฉํ่า

Q glin coffee Motomachi Shop 1

Kawagoe Coppepan Tokachi
Bean Paste Margarine,
Mandarin Orange Whipped
Cream for ¥280 each

glin coffee元町１号店

T

heir original parfait-inspired frozen
drinks called Parzen are popular.
Enjoy one together with a fluffy and
chewy coppepan bun.

M Ganja

頑者 本店

A

popular restaurant for tsukemen, thick noodles eaten
together with a rich dipping soup made from fish stock.
Ganja’s soup is characteristic for being rich but smooth.

以芭菲为原型的特制冻饮PARZEN极具
人气，可搭配口感蓬松有弹性的夹心
面包一起享用。

049-226-1194
1-1-8 Shintomi-cho,
Kawagoe City
11：30-16：20
Sun.
www.ganja.co.jp

เครือ่ งดืม่ เย็นปน แบบพารเฟตต น ตํารับทีเ่ รียกวา
พารเซนเปนสินคาขายดี ลองกินคูก บั ขนมปงเนือ้ ฟู
นุม สอดไสตา งๆ

人气沾面店，极粗面搭配加入鱼粉的浓郁酱汁享用。特色汤
头，浓厚却具有清爽的口感。

Caramel Nut Parzen (short), ¥580
Coffee Jelly Parzen (short), ¥580

รานอาหารซึเคเมงยอดนิยม ราเมงเสนหนากินคูกับนํ้าซุปปลาตมเขมขน นํ้าซุป
ของกันจามีความเขมขนแตแฝงดวยความนุมลิ้น

049-298-7006
1-1-20 Motomachi,
Kawagoe City
8：00-18：00
None scheduled
www.glincoffee.jp
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Must-visit and must-experience destinations!

The only honmaru goten
existing in eastern Japan.

Landmark

Landmarks, Experiences & Souvenirs
绝对值得一游！亲身感受！名胜、体验、特产

สถานที่ทองเที่ยวที่ตองไมพลาด!

Kawagoe treasures history and tradition and has many
famous places and souvenir shops that are worth a visit.

F

สถานที่สําคัญ ประสบการณ และของที่ระลึก

คาวาโกเอะรํ่ารวยไปดวยประวัติศาสตรและประเพณี มีสถานที่สําคัญ
และรานขายของที่ระลึกมากมายที่ไมควรพลาดไปเยี่ยมชม

C Kita-in Temple
This is Kawagoe's
most famous
temple.

uilt in 830, here remains numerous important cultural
properties including the room where 3rd Tokugawa
B
shogun Iemitsu was born, his nursemaid Kasuga no
Tsubone’s powder room, and the 500 Rakan statues.

建于830年。保留有德川3代将军家光的“家光诞生之间”、
“春日局化妆之间”和“五百罗汉”等许多重要文化遗产。

สรางขึ้นในป 830 และยังคงเปนสถานที่สําคัญมากทางวัฒนธรรม
ประกอบดวยหองคลอดโชกุนโทะกุงะวะที่ 3 อิเอะมิตสึ หองแตงตัวและ
แตงหนาของแมนมคาสุงะ โนะ สึโบเนะ และรูปสลักหินพระอรหันต
500 องค
049-222-0859
1-20-1 Kosenba-machi, Kawagoe City
Sun. and Hol.: 8:50-16:50 (Winter: until 16:20)
Mon.-Fri.: 8:50-16:30 (Winter: until 16:00)
¥400 (Adult), ¥200 (Elementary and junior high school student)
www.kawagoe.com/kitain/english/

The 538 stone
statues make a
powerful impact

dored as the tutelary
shrine for all of Kawagoe
A
during the Edo Period. The

Landmark

重视历史和传统的川越充满了值得一游的名胜和特产店。

shrine is also famous today
for venerating a matchmaking
deity. The gateway arch (torii)
is the largest one made of wood
in Japan.

E Honmaru Goten of Kawagoe Castle

在江户时代，被尊崇为川越的总镇守。到
了现代，这里作为保佑良缘的神社也非常
有名。巨大的鸟居是雄冠日本的木造鸟居。

K

awagoe Castle was built in the mid-15th century by Ota Sukekiyo (Doshin) and his
son Sukenaga (Dokan). The honmaru goten is all that remains, built some 400 years
later in 1848 by Kawagoe’s then-lord Matsudaira Naritsune. The Kawagoe City Museum
and City Art Museum are nearby.
049-222-5399 (Kawagoe City Museum)
2-13-1 Kuruwamachi, Kawagoe City
9:00-17:00 (Admission: until 16:30)
Mon. (If a public holiday, the following
day will be closed instead), 4th Fri.
¥100 (Adult), ¥50 (High school and
college student), free for junior high
school student or younger
http://museum.city.kawagoe.saitama.jp/hommaru/

ชาวเมืองสักการบูชาในฐานะศาลเจาที่คุมครองเมือง
คาวาโกเอะในสมัยเอโดะ ปจจุบันศาลเจายังมีชื่อเสียง
ดานเทพประทานพรใหสมหวังในความรัก ซุมทางเขา (โทริอิ)
เปนซุมที่ทําจากไมที่ใหญที่สุดในญี่ปุน

川越城建于15世纪中叶，由太田氏父子道真和
道灌所筑。唯一留下来的建筑物本丸御殿建
于大约400年后的1848年，由川越藩主松平齐
典建造。附近有市立博物馆和市立美术馆。

The shop is filled
with curiosities

049-224-0589
2-11-3 Miyashitamachi,
Kawagoe City
www.kawagoehikawa.jp

ปราสาทคาวาโกเอะสรางขึ้นในชวงกลางศตวรรษที่ 15
โดยโอตะ สุเคะคิโยะ (โดชิน) และบุตรชายของเขา สุเคะ
นากะ (โดกัง) ฮอนมารุ โกเทนคืออาคารแหงเดียวที่ยังหลง
เหลืออยู สรางขึ้นเมื่อ 400 ปกอนในป 1848 โดยทานขา
หลวงมัตสึไดระ นาริตสึเนะ พิพิธภัณฑเมืองคาวาโกเอะ
และพิพิธภัณฑศิลปะของเมืองก็อยูในบริเวณใกลเคียงนี้

G

Kawagoe handicrafts

Souvenir

There are many
things to see on
the grounds!

ye-catching folk crafts line the shelves of
E
this store, encompassing traditional local
toys, tenko masks, such as plump-faced

women, and men with pursed mouths used
in the Kawagoe festival, fan-shaped kites and
miniature festival floats. The building itself is
an amazing cultural treasure.

Experience

A Tenko mask
used in the
Kawagoe Festival

D Yamazaki House
he residence which combines Japanese and European
styles was built in 1925 as the villa for the fifth
Tgeneration
master of the well-established confectionery

Kameya. The garden, which includes a tea room, is stunning.
老字号点心店“龟屋”第5代传人的别墅，建于1925年的
日西合璧住宅。配有茶室的庭院引人入胜。

บานพักอาศัยสไตลญี่ปุนและยุโรปผสมกัน สรางขึ้นในป 1925
เปนบานพักของหัวหนาครอบครัวรานขนมคามิยะรุนที่หา ภายใน
บานมีสวนและหองนํ้าชาที่ตกแตงสวยงาม

049-224-5940
2-7-8 Matsue-cho, Kawagoe City
Apr.-Sep.: 9:30-18:30, Oct.-Mar.:
9:30-17:30
1st and 3rd Wed. (If a public holiday,
the following weekday will be closed
instead), Dec. 29-Jan. 1
¥100 (Adult), ¥50 (High school and
college students), free of charge for
junior high school students and younger
www.city.kawagoe.saitama.jp/
welcome/kankospot/kurazukurizone/
kyuyamazakike.html

Experience
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Souvenir

川越唐栈拥有丝绢般柔软触感，在江户时
代作为川越代表性的纺织品曾经开创了一
个时代，但是在明治到大正期间，由于未
能跟上机械化浪潮而没落。约30年前，镇
内开始多措并举，旨在复兴本镇的名产唐
栈。“吴服神田”是川越唐栈的特约店。
从和服布料到小饰品，品类十分丰富。

ผาทอโทซังของคาวาโกเอะมีเนื้อผานุมนวลคลายผาไหม
เปนยุคหนึ่งในสมัยเอโดะที่สิ่งทอนี้ทําใหภูมิภาคนี้เปนที่
รูจัก อยางไรก็ตาม เครื่องจักรทอผาในชวงตนศตวรรษที่
20 ทําใหอุตสาหกรรมนี้ถดถอยและไมเปนที่นิยมอีกตอ
ไป ในชวงประมาณ 30 ปที่ผานมา มีความพยายาม
รณรงคไปทั่วเมืองเพื่อฟนอุตสาหกรรมทอผานี้ขึ้นอีกครั้ง
ในฐานะสินคาพื้นบานที่มีเอกลักษณ รานโกฟุกุ กังดะ
เลือกใชผาโทซังของคาวาโกเอะในการผลิตสินคาหลาก
หลายประเภทตั้งแตมวนผาไปจนถึงเครื่องประดับจุกจิก
049-222-1235
3-1 Saiwai-cho, Kawagoe City
10：00-19:00
Wed.
A,D,J,M,V
www.kawagoe.com/kanda/english/

店内陈列着传统的乡土玩具和川越祭时使用
的天狐、阿龟、火男等面具以及风筝、花车
迷你模型等，每一件都是引人瞩目的民间艺
术品。建筑本身也是极佳的文物遗产。

หัตถกรรมพื้นบานที่สะดุดตาเรียงรายบนชั้นวางของรานนี้
ประกอบดวยของเลนพื้นเมืองดั้งเดิม หนากากหมาปาเทง
โกะ หนากากหญิงอวน หนากากชายหุบปากที่ใชใน
เทศกาลคาวาโกเอะ วาวรูปพัด และรถขบวนแหยอสวน
ตัวตึกเองก็เปนสมบัติทางวัฒนธรรมที่ลํ้าคาอีกดวย

Kawagoe Festival
ith a history of some 370
years, the Kawagoe festival
W
maintains the Edo-Period Tenka

The garden is a
national
registered
monument (place
of scenic beauty)

Gofuku
Kanda

W

H Tsuchikane

Very popular
these days for
matchmaking
benefits

Kawagoe Tozan

ith its gentle feel akin to silk, Kawagoe
tozan-weave fabric created a singular
era during Edo times as the textile for which
the region was known. However, early 20th
century mechanization left it behind and
output shrank. Starting about 30 years ago,
efforts have been underway around town
to revive it as a local specialty. The shop
Gofuku Kanda is specially contracted to use
Kawagoe tozan. The selection is bountiful,
from rolls of cloth to small accessories.

It’s really
exciting!

Landmark

Kawagoe
Hikawa Shrine

Festival tradition and features
gorgeous Edo-style floats. One
of the Kanto region’s three major
festivals, it is also a Nationally
Designated Important Intangible
Folk Cultural Asset. The hayashi
(festival music played with flutes,
drums, and gongs, aided by dancers)
competitions that arise when two
floats face off are a highlight. Held
on October 19 (Saturday) and 20
(Sunday) in 2019. Come to Kawagoe
for both days by all means.
http://kawagoematsuri.jp/English

UNESCO
Intangible
Cultural
Heritage

National
Important
Intangible
Folk Cultural
Property

川越祭是始于约370年前的祭典，使江户时
代的“天下祭”传承至今，主角是壮丽的江
户型花车。作为关东三大祭典之一，被国家
指定为重要无形民俗文化遗产。最值得一
看的是花车彼此对阵时举行的囃子竞演
（使用笛子、太鼓、铜锣、舞蹈来比赛）。
2019年的举办时间为10月19日（周六）、20
日（周日）。强烈推荐这两天来川越。

ดวยประวัติศาสตรยอนกลับไปกวา 370 ป เทศกาล
คาวาโกเอะยังคงรักษาประเพณีดั้งเดิมของเทศกาล
เทงกะในยุคเอโดะ ซึ่งประกอบดวยรถขบวนแห
สไตลเอโดะที่สวยงาม เปนหนึ่งในสามเทศกาล
สําคัญของเขตคันโต และยังไดรับการขึ้นทะเบียน
เปนสมบัติทางวัฒนธรรมพื้นบานที่มีความสําคัญ
ระดับประเทศ ชมไฮไลตการประชันฮิยาชิ (เพลงใน
เทศกาลที่บรรเลงดวยขลุย กลอง ฆอง และนัก
เตน) ที่เกิดขึ้นเมื่อรถขบวนแหสองขบวนมาพบกัน
จัดขึ้นในวันเสารที่ 19 และอาทิตยที่ 20 ตุลาคม
2019 ขอเชิญคุณมาที่คาวาโกเอะทั้งสองวัน

Everything
is made in
Japan!

049-222-0836
1-5-4 Shintomi-cho, Kawagoe City
10：00-18：00
Wed.
Credit cards not accepted.
www.koedokko.net/meiten/11tutikane/tsutikane.html

I

T

wo of the floats that
were actually paraded
in the Kawagoe festival are
on display. Videos of the
festival itself can also be
viewed on a large screen.
You can get a feel for the
festival atmosphere yearround here.

展示有两台在川越祭上实际使用的花
车。在大屏幕上可以看到祭典当天的视
频。在这间资料馆，随时都可以感受
到川越祭的气氛。

มีการจัดแสดงรถขบวนแหสองคันที่ใช
จริงในเทศกาลคาวาโกเอะ ชมวิดีโอ
เกี่ยวกับเทศกาลบนจอภาพขนาด
ใหญ คุณสามารถรับรูถึงบรรยากาศ
ของเทศกาลไดตลอดปที่นี่

049-225-2727
2-1-10 Motomachi, Kawagoe City
9:30-18:30 (Apr.-ep.) / 9:30-17:30 (Oct.-Mar.)
2nd and 4th Wed., End-of-year and New Year holidays
¥300 (Adult), ¥100 (Elementary and junior high school student)
http://kawagoematsuri.jp/matsurimuseum/

A shelf stocked with
rolls of Kawagoe
Tozan cloth

Kawagoe
Festival Museum
The museum is filled
with the festival's
excitement and
emotions

Popular small
accessories made
using Kawagoe tozan

Kawagoe Monthly Event
Information
川越·每月的活动信息
1st

Experience

8th

ขอมูลกิจกรรมประจําเดือนในคาวาโกเอะ

Festival Day for Seven Deities of Good Fortune
七福神庙会

วันเทศกาลเทพเจาแหงโชคลาภทั้งเจ็ด

Donryu Day (Renkei-ji Temple)
吞龙节
（莲馨寺）

วันดงริว (วัดเรนเคอิจิ)

Kawagoe kimono day

18th 川越和服节

วันกิโมโนของคาวาโกเอะ

*Days with the number 8 in every month. The 8th, 18th, and 28th.

Flea market (Naritasan Kawagoe Betsuin Temple)
28th 跳蚤市场（成田山川越别院） ตลาดนัดของเกา (วัดนาริตะซัง คาวาโกเอะ เบะสึอิน)
The Kawagoe Festival takes place on October 19 (Sat.) and 20 (Sun.) in
2019. (*Held yearly on the 3rd weekend of October)
2019年的川越祭时间为10月19日
（周六）
和20日
（周日）
。
（*每年10月的第3个
周六和周日）

เทศกาลคาวาโกเอะจัดขึ้นในวันเสารที่ 19 และอาทิตยที่ 20 ตุลาคม 2019 (*จัดขึ้นทุกปในวันสุด
สัปดาหที่ 3 ของเดือนตุลาคม)
Collaborator: ONESTEP Co., Ltd.
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