
โคมระย้า ดอกไม้บนตู้ปลาท่ีงดงามราวกับอยู่ในจินตนาการ!

เพลิดเพลินไปกับดอกไม้ตามฤดูกาล!

สตาร์บัคส์แห่งแรกที่เปิดในสวนพฤษศาสตร์ในญี่ปุ่น

ตัวนากที่มีท่าทางน่ารักน่าชังจนหลงรัก

มีทุกวัน! เวิร์คช็อปดอกไมู้ & ต้นไม้ชนิดต่างๆ

OMIYAGE BIYORI shop charm

แผนท่ีนำเท่ียว

มีอัพเดทสถานะ
การบานของ

ดอกไม้และข้อมูล
อีเว้นต์ต่างๆ

ข้อมูลค่าเข้าชม
ผู้ใหญ่ (ต้ังแต่นักเรียนช้ัน ม.ต้น)

ค่าเข้าชม

เด็ก (� ขวบ-นักเรียนช้ันประถม)

�,� � �  เยน � � �  เยน

HANA BIYORI

ท่านจะได้เพลิดเพลินกับการดื่มกาแฟของสตาร์บัค
ในบรรยากาศท่ีล้อมรอบไปด้วยดอกไม้และต้นไม้นานา
ชนิดพลาดไม่ได้ที่จะแวะมาพบกับเอกลักษณ์ใหม่
ของSTARBUCKS ท่ีแสดงออกมาด้วยธรรมชาติจริงๆ

มีเวิร์คช็อป "ดอกไม้" และ "ต้นไม้ชนิดต่าง "ๆ ให้ได้ร่วมกิจกรรมกันเป็นรายวันอย่างสนุกสนาน 
อาทิ การจัดดอกไม้โดยใช้ดอกไม้ชนิดต่าง  ๆในสวน หรือการจัดสวนมอสในขวดแก้ว

สามารถมองเห็นตัวนากท่ีมีท่าทางน่ารักน่าชังจนหลงรักได้อย่างใกล้ๆ นอกจากน้ีจะได้
เพลิดเพลินกับโชว์บนเวทีของนากน้อยท่ีมีพ่ีเล้ียงมาให้ความรู้เก่ียวกับ
การใช้ชีวิตของตัวนากอย่างสนุกสนานและมีกิจกรรมให้อาหารตัวนากด้วย

ตู้ปลาความยาว � เมตรท่ีมีปลาทะเลสีสันสดใสในทะเลของโอกินาว่าแหวกว่ายอยู่ และ
ตู้ปลายาว � เมตรท่ีมีพืชน้ำเขียวสดอาศัยอยู่เต็มตู้ ท่านจะได้เพลิดเพลินกับการชมปลาก
ว่า �� พันธ์ุ รวมกว่า �,��� ตัว อาทิ ปลาการ์ตูนส้มขาว ปลาผีเส้ือ ปลาทองทะเล

ในสวนญี่ปุ่นแห่งนี้มีเป็นสถานที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์เมียวเค็น พระอวโลกิเตศวร
โพธิสัตว์ รวมถึงเป็นที่ตั้งของประตูศักดิ์สิทธิ์ (ฮิจิริมง) ที่ยกมาตั้งไว้จากพระราชวัง
อิมพีเรียลเกียวโตด้วย ภายในเจดีย์ยังเป็นสถานท่ีประดิษฐานของพระธาตุและพระเกศา
ของพระพุทธเจ้าด้วย ถือได้ว่าเป็น "แหล่งรวมพลัง" ท่ีคนท่ีรู้จักนิยมมากราบไว้สักการะกันและ
มีไม่ก่ีแห่งในโลก

เราต้องการให้ HANA・BIYORI แห่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดแรง
บันดาลใจกับผู้มาเยือนให้นึกถึงความสำคัญของธรรมชาติและการ
รักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับพวกเราเรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้าง
สังคมท่ีให้มนุษย์อยู่ด้วยกันกับธรรมชาติ รักษาส่ิงแวดล้อม ไปพร้อม
กับสร้างความผ่อนคลายทางจิตใจให้ผู้มาเยือนอย่างเต็มท่ี ต่อจากน้ี
เราก็จะทำกิจกรรมเพื่อรักษาธรรมชาติอันมีค่าของเนินเขาทามา
กาว่าแห่งนี้ให้กับลูกหลานในอนาคตต่อไป

ซ้ือท่ีน่ีได้ท่ีเดียว!
มีสินค้าที่มีจำหน่ายเฉพาะที่นี่มาก
มาย อาทิ สินค้าน่ารักๆ จากนากน้อย!

ตู้กระจกท่ีใช้ส่วนประกอบจากธรรมชาติ
มาจำลองพื ้นที ่ที ่ประกอบด้วยพื ้นดิน
และน้ำไว้ด้วยกันมีพืชสำหรับจัดในตู้คร่ึง
บกครึ่งน้ำที่กำลังเป็นที่พูดถึงกันตอนนี้
จำหน่ายด้วย นอกจากนี้ยังมีสินค้าอื่นๆ ให้
เลือกไปเป็นของขวัญหรือของฝาก
อีกมากมาย

*เวลาและจำนวนคร้ังท่ีเปิดเวิร์คช็อปในแต่ละวันแตกต่างกัน 
กรุณาสอบถามรายละเอียดของเวิร์คช็อปวันน้ันๆ ได้ท่ีเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์

คร้ังละไม่เกิน �� กลุ่ม
 (กลุ่มละไม่เกิน � คน)

จัดโถแก้วเล้ียง
ปลาแบบมืออาชีพ

จัดดอกไม้
สดในตะกร้า

จัดดอกไม้
ในกล่อง

จัดขวดแก้วเล้ียง
ปลาแบบง่ายๆ

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ × ดอกไม้

ดอกไม้ตามฤดูกาลทั้งสี่หลักๆ 
ที่สามารถชมได้ที่ HANA・BIYORI

สวนญี่ปุ่นที่มีการจัดแสดง
สมบัติทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า

สวนสี่ฤดู & สวนสนยักษ์ซีคัวญ่า
ดูดอกไม้ที่ 

HANA・BIYORI
ได้ทุกวัน

ดอกซากุระ ดอกอาซาเลีย

ดอกไฮเดรนเยีย ต้นมอส

ดอกพลับพลึงแดง ใบไม้เปลี่ยนสึ

ดอกกุหลาบคริสต์มาส ดอกบ๊วย

ฤดูร้อน

ฤดูใบไม้ร่วง

ฤดูหนาว

ฤดูใบไม้ผลิ

ค่าเข้าชม

ราคาต้ังแต่�,��� เยน

วิธีการสมัคร

สมัครได้ท่ี shop charm
*ปิดรับสมัครเม่ือครบจำนวนคน

จำนวนคนท่ีรับสมัคร

KAWAUSO BIYORI❾

ค่าเข้าชม

คร้ังละ
��� เยน

จำนวนคร้ัง

วันละ � คร้ัง
(จำกัดจำนวนกลุ่ม) (โซนนากน้อย)

สถานท่ี
ให้อาหาร

เวทีย่อย�
*หากฝนตก จะจัดแสดงในอาคาร

จำนวนคร้ัง
วันธรรมดา � รอบ
วันเสาร์ วันอาทิตย์

และวันหยุดนักขัตฤกษ์  � รอบ

สถานท่ี
โชว์นากน้อย

*อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาขึ้นอยู่กับฤดูกาล และอาจมีการหยุดโชว์โดยที่ไม่แจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า 
โดยมีสาเหตุมาจากสุขภาพของตัวนาก

มีของฝากให้เลือกซื้อมากมาย!
สินค้าออริจินัลและต้นไม้ยอดฮิต!

แปลงดอกไม้กลางแจ้งท่ีสามารถชมดอกไม้ตามฤดูกาลได้ตลอดท้ังปี ภายในสวน
ส่ีฤดูมีดอกไม้กว่า ��,��� ต้น และในสวนสนยัก์ซีคัวญ่ามีดอกไม้กว่า �,��� ต้น
ท่านสามารถเดินชมแปลงดอกไม้นานาชนิดได้อย่างเพลิดเพลินเลยทีเดียว!



ปฏิทินดอกไม้ในสวนญี่ปุ่นกลางแจ้ง

เนินเขา
โซรามิ-โนะ-โอกะอาคาร HANA・BIYORI ถนนอิโรโดริ-โคะมิจิ ป่าศักดิ์สิทธิ์

เนินเขาโซรามิ-โนะ-โอกะ

อาคาร HANA・BIYORI 

ถนนอิโรโดริ-โคะมิจิ

ป่าศักด์ิสิทธ์ิ
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ทางเข้าสวน HANA・BIYORI

ทางเชื่อมไปสวนสนุก

จุดขึ้น-ลง
รถชัทเทิลบัสฟรี

ดอกพลับพลึงแดง

สวนมอส

ดอกกุหลาบคริสต์มาส เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
Information

ที่สูบบุหรี่
Smoking area

ห้องให้นมบุตร
Nursing room

ห้องน้ำสำหรับผู้ใช้รถเข็น
Wheelchair accessible lavatory

AED (เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ)
AED automated external defibrillator

ห้องน้ำ
Restroom

สามารถชมดอกไม้ได้ทุกวัน! สวนดอกไม้ที่มาเมื่อไรก็รู้สึกประทับใจ

แห่งแรกในญี่ปุ่น! โชว์ศิลปะที่ผสมผสานเทคโนโลยีดิจิตอลและ 
"แสงสี" จากดอกไม้เข้าไว้ด้วยกัน

ต้น Palo Borracho 
ช่ือวิทยาศาสตร์：Ceiba insignis
ประเทศต้นกำเนิด：ปารากวัย
อายุต้นไม：คาดว่าประมาณ���ปี
สถานที：อาคาร HANA・BIYORI 

ช่ือวิทยาศาสตร์：Sequoia sempervirens
ประเทศต้นกำเนิด：ทวีปอเมริกาเหนือ ทางตะวันตก
อายุต้นไม：ประมาณ �� ปี
ความสูง: ประมาณ �� เมตร
สถานที：ต้นสนยักษ์ซีคัวญ่า 

ต้นสนยักษ์ซีคัวญ่า 

เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม เดือนมิถุนายน เดือนกรกฎาคม เดือนสิงหาคม เดือนกันยายน เดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายน เดือนธันวาคม เดือนมกราคม เดือนกุมภาพันธ์ เดือนมีนาคม

ดอกซากุระ ดอกไฮเดรนเยีย

ดอกหอมหมื่นลี้ 

ดอกกุหลาบคริสต์มาส ดอกคาเมเลีย

ดอกลิ้นมังกรและดอกหน้าแมวดอกพลับพลึงแดง

ใบไม้เปลี่ยนสึ (เช่น ต้นเมเปิ้ล)

ดอกบ๊วยดอกคอสมอส 

ดอกลูพินนัส มากาเร็ต

ดอกเวอร์บีน่า แมรี่โกลด์ดอกอาซาเลีย ดอกกุหลาบพันปี

*อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาขึ้นอยู่กับฤดูกาล
*อาจมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนรอบแสดง

บ่อน้ำนากาเมะ-อิเคะ�

จุดชมทิวทัศน์�

จุดชมทิวทัศน์�

น้ำพุจิไก-โนะ-อิซุมิ�
รูปป้ันไฮเซ็นคาระ-
ทาจิอาการุ-นิฮอนโซ�

สะพานนากาเมะ-บาชิ�

รูปสลักหินยุคโบราณของเปรู�

สวนสน
ยักษ์ซีคัวญ่า��

น้ำตกฮิกาชิ-
โนะ-ทากิ��

น้ำตกนิชิ-โนะ-ทากิ��

น้ำตกนิชิ-โนะ-ทากิ��

เวทีย่อย��

สวนส่ีฤดู��

สะพานนิชิ-บาชิ��

OMIYAGE BIYORI�

��shop charm
（จำหน่ายต้นไม้ชนิดต่างๆ）�

KAWAUSO BIYORI (โซนนากน้อย)�

ต้นไม้ท่ีกลายเป็นหิน��

ประตูศักด์ิสิทธ์ิ��

จุดเส่ียงเซียมซี��

โฮโตะเกเคะบาชิ��

เจดีย์��

โบสถ์เมียวเค็น /
รูปป้ันพระโพธิสัตว์เมียวเค็น��

โคมไฟจิโซ-โทโร��

รูปป้ันยาโซชิ-โซ��
หอพระไตรปิฎก
พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ 
พระโพธิสัตว์กวนอิม ปาง��หน้า

��

บ่อน้ำล้างมือ�� เจดีย์สองช้ัน��

เจดีย์สองช้ันเจดีย์สองช้ันเจดีย์สองช้ัน��

บ่อน้ำศักด์ิสิทธ์ิ��

บ่อน้ำศักด์ิสิทธ์ิ��ต้นไม้ท่ีกลาย
เป็นหิน��

ต้นไม้
สัญลักษณ์

ของ

ชมฟรี

วันธรรมดา � รอบ
วันเสาร์ วันอาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์  � รอบ

จำนวน
รอบ

แสดง

HANA・BIYORI


