
มแีนะน�ำ
ธรรมเนยีมและ
มำรยำทของ
ประเทศญีปุ่่ น
ทีรู่แ้ลว้จะเทีย่วได ้
สนุกมากขึน้ดว้ย

Discovery!

SHINAGAWA
คน้พบ!! ชนิำกำวำ่

ด ู- เลน่ - เขำ้พกั



Airport Limousine Bus

80 

นาที

Narita Express

68  

นาที

Keikyu Airport Limited Express

11 

นาที

1 2 3 4 5 6

ปฏทินิกจิกรรม

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายนมกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม

ชนิากาวา่ฮานะไคโดกบั
ทา่เทยีบเรอื (มนีาคม)

ซากุระและดอกเรพซีดบานตลอดแนว

ตลิ่งคลองประมาณ 2 กิโลเมตร

เทศกาลคลองชนิากาวา่
 (ตน้เมษายน)

เทศกาลริมน�้าที่จัดขึ้นในสวนสาธารณะ

ลอยน�้าฮิกาชิชินากาว่า ดอกซากุระก็

บานอย่างงดงาม

เทศกาลประจ�าปีศาลเจา้
เอะบาระจนิจะ (ตน้มถินุายน)

เทศกาลที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ยุคเอ

โดะ มีจุดเด่นที่การแห่มิโคชิ (ศาลเจ้า

จ�าลอง) ลงทะเล

ที่ชนิากาวา่
ดู - เลน่ - เขา้พกั 
สมัผสัประเทศญีปุ่่ น
อยา่งลกึซึง้!
ชนิากาวา่เป็นเมอืงทีใ่ชพั้กเป็นฐานทีม่ัน่ในการทอ่งเทีย่วโตเกยีว

กไ็ด ้และยงัเป็นเมอืงทีส่ามารถเพลดิเพลนิกบัการทอ่งเทีย่ว

สัน้ ๆ ทีห่ลากหลายได ้เชน่ เทีย่ววดัและศาลเจา้ ตามรอย

ประวตัศิาสตร ์ตระเวนเทีย่วยา่นรา้นคา้อนัคกึคกั เทีย่วเลน่ชมววิ

รมิน�้า เดนิรับประทานของกนิชัน้เยีย่ม ฯลฯ หนังสอืเลม่นีแ้นะน�า

สถานทีท่ีเ่ต็มไปดว้ยเสน่หข์องชนิากาวา่ และมขีอ้มลูเพือ่ให ้

เขา้ใจวฒันธรรมของประเทศญีปุ่่ น เชน่ ธรรมเนยีมและมารยาท

ของประเทศญีปุ่่ นทีรู่แ้ลว้จะเทีย่วไดส้นุกมากขึน้ดว้ย เชญิใช ้

ขอ้มลูเหลา่นีเ้พือ่สนับสนุนการทอ่งเทีย่วของคณุ

Nippori

Shinagawa

Hamamatsucho

Narita 

International 

Airport

Haneda 

International 

Airport

Keisei Skyliner

JR

JR

Tokyo Monorail

นชิโิคอยิามะอลิลมูเินชัน่ 
(กมุภาพันธ)์

ประดับหน้าสถานีสีสันสดใสด้วยไฟ 

LED ประมาณ 30,000 ดวงเนื่องใน

โอกาสวันวาเลนไทน์

ซากรุะของแมน่�้าเมกโุระ
 (กลางมนีาคม - ตน้เมษายน)

ซากุระประมาณ 800 ต้นในระยะทาง

ประมาณ 4 กิโลเมตรเลียบแม่น�้าเมกุ

โระบานอย่างงดงาม

เทศกาลประจ�าปีศาลเจา้ชิ
นากาวา่จนิจะ (ตน้มถินุายน)

เทศกาลยอดนิยมที่มีประวัติกว่า 800 ปี 

โดยจะแบกมิโคชิ (ศาลเจ้าจ�าลอง) ขึ้นลง

บันไดชัน 53 ชั้น

การเดนิทางแสนสะดวกจากทัง้ในและ
ตา่งประเทศ
การเดินทางสะดวกมาก จากสนามบินฮาเนดะมาสถานีชินากาว่าใช้เวลา

เร็วสุดเพียง 11 นาที และสามารถมาจากสนามบินนาริตะได้โดยไม่ต้อง

เปลี่ยนรถด้วย เป็นบริเวณที่แนะน�าให้มาแวะเมื่อมาเที่ยวโตเกียว อยู่ใกล้

สถานีเทอร์มินอลหลัก เช่น โตเกียว ชิบูย่า ชินจูกุ ฯลฯ และยังสามารถ

เดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยว เช่น โอไดบะ อาซากุสะ โตเกียวทาวเวอร์ 

ฯลฯ ได้ทั้งหมดในเวลาไม่เกิน 30 นาทีด้วย

Narita

International

Airport

Yokohama

Shibuya

Shinjuku

Tokyo

Haneda 

International

Airport

Shinagawa

38 

นาที

24 

นาที

7 

นาที

20  

นาที

คนัฮซิากรุะ ไฮเดรนเยยีสะสคึิซากรุะบว๊ย

新宿 東京

品川

羽田空港

横浜

成田空港
渋谷

TENNOZU ISLE

IK
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AM
I L

IN
E

M
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OIMACHI LINE

KEISEI LINE

KEISEI SKYLINER

空港リムジンバス

成田エクスプレス

京急エアポート快特

日暮里

品川

浜松町

成田空港

羽田空港

京成スカイライナー

東京モノレール
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都営
三田
線

To
e

i 
M

it
a

 L
in

e

都営浅草線
Toei Asakusa Line

JR山手線
JR Yamanote Line

JR横須賀線
JR Yokosuka Line

東海道新幹線
Tokaido Shinkansen

東京モノレール
Tokyo Monorail

JR京浜東北線
JR Keihin-Tohoku Line

りんかい線
Rinkai Line

ゆりかもめ
Yurikamome Line

東急池上線
Tokyu Ikegami Line

Meguro Sta.

T
o

k
y
u

 M
e
g

u
r
o

 L
in

e

Takanawadai Sta.

高輪台駅

Tennozu Isle Sta.

天王洲アイル駅

Daiba Sta.

台場駅

Telecom Center Sta.

テレコムセンター

Fune-no-

kagakukan Sta.

船の科学館駅

Shimbamba 

Sta.

新馬場駅

Aomono-

yokocho Sta.

青物横丁駅

Shinagawa Sta.

品川駅
Gotanda Sta.

五反田駅

Osaki Sta.

大崎駅

Osaki-

hirokoji Sta.

大崎広小路駅

目黒駅

Fudo-mae Sta.

不動前駅

Togoshi Sta.

戸越駅

Oimachi Sta.

大井町駅
Samezu Sta.

鮫洲駅

Tachiaigawa

Sta.

立会川駅

Oi Keibajo-mae Sta.

大井競馬場前駅

Shinagawa 

Seaside Sta.

品川シーサイド駅

Omorikaigan Sta.

大森海岸駅

Omori Sta.

大森駅

Togoshi-koen Sta.

戸越公園駅

Nishi-Oi Sta.

西大井駅

Magome Sta.

馬込駅

Shimo-

shimmei Sta.

下神明駅

Tokyu Oimachi Line

東急大井町線

Nagahara Sta.

長原駅

Togoshi-ginza 

Sta.

戸越銀座駅

Ebara-nakanobu Sta.

荏原中延駅

Nakanobu Sta.

中延駅

Hatanodai Sta.

旗の台駅

Ebara-machi Sta.

荏原町駅

Musashi-koyama Sta.

武蔵小山駅

Nishi-koyama Sta.

西小山駅

Senzoku Sta.

洗足駅

東急
目黒
線

Kita-

shinagawa Sta.

北品川駅

京急線
Keikyu Line

京急線
Keikyu Line

北品川駅

Kita-

shinagawa Sta.

7 8 9 10 11 12

แผนทีช่นิากาวา่

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

เทศกาลฤดรูอ้นโออดิอ
นทะค ุ(ปลายสงิหาคม)

อีเว้นท์ที่จะมีงานหลากหลายหน้าสถานี

โออิมาจิ ทั้งบงโอโดริ การเต้นร�า งาน

ดนตรี ฯลฯ

เมกโุระกาวะ มนินะ
โนะอลิลมูเินชัน่ (กมุภาพันธ)์

จัดแสดง “ซากุระฤดูหนาว” ด้วยการเปิด

ไฟประดับด้วย LED สีดอกซากุระตามแนว

แม่น�้าเมกุโระประมาณ 2.2 กิโลเมตร

เทศกาลทีพั่กชนิากาวา่ 
(ปลายกนัยายน)

หนึ่งในอีเว้นท์ที่ใหญ่ที่สุดในชินากาว่าที่ให้

บรรยากาศราวกับย้อนอดีตไปในยุคเอโดะ 

ต้องไม่พลาดชมโอยรันโดจู

สวนอเิคดะยามะ

แนวตน้ซากรุะ
แมน่�้าเมกโุระ

โกะเท็นยามะ

จดุจอดเรอืชิ
นากาวา่อรุะ

เสน้ทาง
ดอกไม ้ชนิา
กาวา่ฮานะ
ไคโด

เทศกาลปลาซมัมะของเม
กโุระ (ตน้กนัยายน)

แจกปลาซัมมะย่างเตาถ่าน 7,000 ตัวโดยใช้

ปลาจากมิยาโกะ จังหวัดอิวาเตะ ซึ่งเป็นการ

จัดงานภายใต้ธีมเมกุโระโนะซัมมะที่เป็นหนึ่ง

ในหัวข้อของการแสดงระคุโกะแบบดั้งเดิม

ใบไมเ้ปลีย่นสสีวนอเิคด
ะยามะ (พฤศจกิายน)

อิเคดะยามะเป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสี

ชื่อดังที่ในระยะหลังนี้มีชื่อเรื่องเป็นจุดที่

เชื่อว่ามีพลังศักดิ์สิทธิ์ด้วย

เซน็โตคโุย วดัโยเกยีคอุนิ
เนยีวไรจ ิ(13 สงิหาคม)

ภายในวัดมีโคมไฟกว่า 1,000 ดวงเรียง

ราย ท�าให้วัดถูกปกคลุมไปด้วยแสงไฟ

อันอ่อนโยน

T-1

T-2

T-3

T-4

T-5

T-6

T-7

E-4

E-1

H-1

H-8

H-2

H-9

H-3

H-10

H-4
H-11

H-5

H-6

H-7

G-1

G-8

G-2

G-3

G-9

G-4

G-5

G-6

G-7

E-2

E-3

E-6

E-7

E-5

S-1

S-3

S-4

S-5

S-6

P3  ทอ่งเทีย่ว  P5  ประสบการณ ์ P7  ของกนิ  P9  ชอ้ปป้ิง 

P11  โรงแรมและทีอ่าบน�้าสาธารณะ   P13  การเดนิทาง

สารบญั

ศนูยข์อ้มลูนกัทอ่งเทีย่ว
ชนิาคนั พลาซา่ 

info&cafe SQUARE

P15

P15

ทอ่งเทีย่ว
T-1

T-2

T-3

T-4

T-5

T-6

T-7

ศาลเจา้ชนิากาวา่จนิจะ 

วดัโฮเซน็จิ

วดัโฮเร็นจ ิ

วดัโยเกยีคอุนิเนยีวไรจ ิ

เดอะครยุสค์ลบัโตเกยีว 

พพิธิภณัฑศ์ลิปะรว่มสมยัฮาระ 

T.Y.HARBOR

P3

P3

P3

P3

P4

P4

P4

E-1

E-2

E-3

E-4

E-5

E-6

E-7

ประสบการณ์
ฟนุาเซ 

PIGMENT

คาวาระวารโิดโจ (อชิคิาวะโชเต็น)

โตเกยีวซติีเ้คบะ (สนามแขง่มา้โออ)ิ

พพิธิภณัฑส์ตัวน์�้าชนิากาวา่

กโิมโนโฟโตส้ตดูโิอ วะ

คติะโนกะคโุด

P5

P5

P5

P6

P6

P6

P6

ของกนิ
G-1

G-2

G-3

G-4

G-5

G-6

G-7

G-8

G-9

ซชู ิชนิากาวา่ อาโออิ

โซบะแฮนดเ์มด ชนิากาวา่โอคนิะ

ยากนิคิ ุอนิาดะ

มทีบสิโทร มารมุเิช่

ชคูะโซบะ ทากาโนะ

ฮามาดะยะ

เรยีว

รา้นอาหารตะวนัตก โทคะ 

พระราชากบัสตรอวเ์บอรร์ี

P7

P7

P7

P7

P7

P8

P8

P8

P8

ชอ้ปป้ิง
S-1

S-2

S-3

S-4

S-5

S-6

โทโกชกินิซา่

ยา่นรา้นคา้คติะชนิากาวา่

ยา่นรา้นคา้มซุาชโิคะยามะ Palm

นาคะโนะบ ุสคบิโรด้

ออิอนสไตล ์ชนิากาวา่ซไีซด์

อโิต-โยคะโด สาขาโออมิาจิ

P9

P9

P10

P10

P10

P10

โรงแรม
H-1

H-2

H-6

H-7

H-8

H-9

H-10

H-11

เกสตเ์ฮา้สช์นิากาวา่ชคุ ุ

Bamba Hotel

โตเกยีวแมรอิอทโฮเทล

ไดอจิโิฮเทล โตเกยีว ซฟีอรท์

ไดวะรอยเน็ตโฮเทลโตเกยีวโอซาคิ

นวิโอทานอินินโ์ตเกยีว 

อาวเออรส์ อนินฮ์งัควิ 

โตโยโกะอนินช์นิากาวา่ประตู
โคนันเท็นโนสไุอล์

P11

P11

P12

P12

P12

P12

P12

P12

ออนเซ็น
H-3

H-4

H-5

โทโกชกินิซา่ออนเซน็

มซุาชโิคะยามะออนเซน็ ชมิสิยุุ

นาคาโนบอุอนเซน็ มตัสโึนะยุ

P11

P11

P11

S-2

บรเิวณเสน้
ทางโทไคโด
สายเกา่

แปะกว๊ยดาวกระจายทานตะวนั

เมเป้ิล

2



ชนิากาวา่มวีดัและศาลเจา้ทีม่ี
ความเกีย่วขอ้งกบัประวตัศิาสตร์
และวฒันธรรมดัง้เดมิกระจายอยู ่
ในทางกลบักนักเ็ป็นทีน่่าสนใจวา่
มสีถานทีส่มยัใหมท่ีใ่ชป้ระโยชน์
จากท�าเลนีอ้ยูด่ว้ย เชญิมาลอง
เทีย่วชนิากาวา่ เมอืงทีอ่ดตีและ
ปัจจบุนัมาบรรจบกนัดู

รายการตรวจสอบ

เตรยีมแผนทีใ่นมอืชว่ยใหส้ะดวกขึน้

ไมเ่ขา้เขตหา้มเขา้

เชค็กอ่นวา่ถา่ยรปู OK หรอืไม่

หาขอ้มลูเวลาชมซากรุะ ใบไมเ้ปลีย่นส ี
ฯลฯ ทีด่ทีีส่ดุกอ่น

เชค็ชว่งเวลาจัดเทศกาลลว่งหนา้

ไมส่มัผัสอาคาร
อาคารของวัดและศาลเจ้า รวมถึงพระพุทธรูป ฯลฯ เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรม กรุณาอย่าขีดเขียนหรือ

ท�าให้ก�าแพง ฯลฯ เสียหาย และไม่เก็บพืชและสัตว์ ขอให้น�ากลับไปเพียงแค่รูปภาพและความทรงจ�าเท่านั้น

ดอูยา่งสงบ
วัดและศาลเจ้าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่นับถือมาแต่โบราณ กรุณาอย่าส่งเสียงดังและสักการะด้วยจิตใจ

ที่สงบ หากปฏิบัติตนอย่างถูกต้องก็จะได้รับผลบุญมากขึ้น!

เตรยีมเงนิยอ่ยส�าหรับเทศกาล
ร้านแผงลอยเกือบทั้งหมดจะไม่รับบัตรเครดิต และ

ไม่มีจุดแลกเงินด้วย กรุณาเตรียมเหรียญและ

ธนบัตรย่อยไว้ล่วงหน้า

สบูบหุรีใ่นทีส่บูบหุรี่
ห้ามสูบบุหรี่ภายในสถานที่ต่าง ๆ ในสวน

และสวนสาธารณะ รวมถึงบนถนนด้วย 

กรุณาสูบในที่สูบบุหรี่ที่ก�าหนด

วดัโฮเร็นจ ิ T-3

วัดที่มีประวัติเริ่มจากการน�าบ้านคุณเอะบาระ ตระกูล

ที่ยิ่งใหญ่ มาท�าเป็นวัด เป็นที่ประดิษฐานเทพเอบิสึ

ผู้น�ามาซึ่งความรุ่งเรืองในการค้า ความสุข และความ

มั่นคั่ง ต้นชิดาเรซากุระที่ข้างประตูทางเข้าจะสวยงาม

มากในฤดูใบไม้ผลิ

 3-6-18 ฮาตะโนะได ชินากาว่าคุ  
 ไม่มีวันหยุด   9:00 - 17:00   
 http://www.hourenji.or.jp/ เทพเอบิสึ (การค้ารุ่งเรือง)

“การตระเวนสกัการะ 7 เทพเจ้าแห่งโชคลาภ” 
เป็นประเพณีดัง้เดมิของประเทศญ่ีปุน่ ซึง่คอื
การออกไปสกัการะเทพเจ้าทัง้ 7 ทีน่�ามาซึง่ 
“โชคลาภ” เช่น ครอบครวัท่ีเป็นสขุ การค้า
รุง่เรอืง อายุยืน ฯลฯ

กระดาษประทบัตราส�าหรบัประทับ
ตราป๊ัมของ 7 วัดและศาลเจ้าในการ
ตระเวนสักการะ 7 เทพเจ้าแห่งโชค
ลาภ (1,500 เยน) หากสะสมครบทุก
ตราประทบัจะได้รบัแผ่นป้ายขอพร

ช่วงเวลา: ตั้งแต่ 1 ม.ค.

ตระเวนสกัการะ 7 
เทพเจา้แหง่โชคลาภของเอะบาระ

วดัโยเกยีคอุนิเนยีวไรจ ิ

มีชื่อเสียงเรื่องภายในพื้นที่ของวัดที่สามารถ

ชมธรรมชาติอันงดงามที่แตกต่างกันไปทั้ง

สี่ฤดูได้ ทั้งซากุระในฤดูใบไม้ผลิและใบไม้

เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วง ตรงหน้าวิหารมีพระ

ตถาคต 5 องค์ที่เรียกว่า “โออิโนะโอโบโตเคะ” 

ประดิษฐานอยู่เรียงกัน

 5-22-25 นิชิโออิ ชินากาว่าคุ     ไม่มีวันหยุด     9:00 - 17:00    

 https://www.yougyokuin.com/เทพโฮะเทซอน
 (ความสุข อายุยืน และทรัพย์สมบัติ)

Honsenji Temple

Horenji Temple Yogyokuin Nyoraiji Temple

Tour of the Seven Deities of Good Fortune in Ebara

ศาลเจา้ชนิากาวา่จนิจะ
 

T-1

 Shinagawa-jinja Shrine

ศาลเจ้าที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1187 มีสิ่งต่าง ๆ ให้ชมจ�านวนมาก 

เช่น โทริอิ (ซุ้มประตูแดง) ที่ท�าจากหินแกะสลักรูปมังกร ฟูจิสึคะ 

(เนินเขาจ�าลองเพื่อใช้สักการะภูเขาไฟฟูจิ) ฯลฯ หากลอดโทริอิสี

แดงทางด้านขวาของวิหารหลักก็จะพบกับศาลเจ้าอะนะอินาริจิน

จะที่เป็นที่นิยมในฐานะจุดที่เชื่อว่ามีพลังศักดิ์สิทธิ์ด้านการเงิน

 3-7-15 คิตะชินากาว่า ชินากาว่าคุ    ไม่มีวันหยุด   
 เข้าสักการะได้ตามอัธยาศัย   
 http://10jinja.tokyo/shinagawajinja.html

แผ่นป้ายขอพรด้านความ
ปลอดภัยในการเดินทาง

ศาลเจ้าอะนะอินาริจินจะ

วดัโฮเซ็นจ ิ

ทอ่งเทีย่ว

ประตูทางเข้า

วัดที่เก่าแก่ที่สุดในชินากาว่าคุ ซึ่งว่ากัน

ว่าสร้างขึ้นระหว่างปี 806 - 810 มีพระ

กษิติครรภโพธิสัตว์ขนาดใหญ่คอยเฝ้า

คุ้มครองผู้คนในเมือง ในฤดูใบไม้ผลิ

จะมีซากุระบานและในฤดูใบไม้ร่วงจะ

มีต้นแปะก๊วยขนาดใหญ่เปลี่ยนเป็นสี

เหลืองอย่างงดงาม

 3-5-17 มินามิชินากาว่า ชินากาว่าคุ   

 ไม่มีวันหยุด    6:00 - 17:00    http://honsenji.net/

 http://ebara-shichifuku.com/

T-2

T-4

Sightseeing

มารยาท กฎ
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 …ทีอ่ยู　่  …วนัหยดุ　  …เวลาท�าการ　  … เว็บไซต์

3 สกัการะ

ใส่เงินที่หน้าวิหารหลักแล้วสั่นกระดิ่ง โค้งค�านับ 2 ครั้ง 

ตบมือบริเวณหน้าอก 2 ครั้ง พนมมือแล้วขอพร สุดท้าย

โค้งค�านับอีกหนึ่งครั้ง

ศาลเจ้าและวัดเป็นสถานที่ของศาสนาที่ต่างกัน โดยศาลเจ้าเป็นของชินโตและวัดเป็นของ

ศาศนาพุทธ วิธีสักการะก็จะต่างกันอยู่เล็กน้อย ขอให้ค�านึงถึงเรื่องนี้ในการสักการะด้วย

1 เขา้จากประตทูางเขา้

[ศาลเจา้]

[ศาลเจา้]

โค้งค�านับหน้าทางเข้า “โทริอิ (ซุ้มประตูแดง)” 

หนึ่งครั้ง แล้วเข้าด้านใน และเป็นกฎให้คนเดิน

ชิดริมทาง เนื่องจากส่วนตรงกลางของทางเดิน

เป็นที่ส�าหรับเทพเจ้า

ใส่เงินที่หน้าวิหารหลัก พนม

มือบริเวณหน้าอกอย่างสงบ

แล้วขอพร

[วดั]
[วดั]
พนมมือหน้าทางเข้า “ซันมอน (ประตู

ทางเข้า)” หนึ่งครั้ง แล้วเข้าด้านใน 

และอย่าลืมถอดหมวก

①

①

②

②

③

③

④

④

2 ลา้งมอืและปากทีศ่าลาลา้งมอื

ตักน�้าด้วยกระบวยที่มีให้ในศาลา ① ล้างมือซ้ายและ ② 

มือขวาตามล�าดับ ③ ตักน�้าใส่มือซ้ายมาบ้วนปาก แล้ว ④ 

ใช้น�้าที่เหลือมาล้างส่วนด้ามจับกระบวยเพื่อให้คนต่อไปใช้ต่อ

เดอะครยุสค์ลบัโตเกยีว 

ร้านอาหารฝรั่งเศสที่เป็นเรือร้านอาหารและคลับเฮ้าส์ในตัว สามารถรับ

ประทานอาหารกลางวันหรือเย็นภายในเรือร้านอาหารแล้วเพลิดเพลินต่อกับ

ทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวโตเกียวอันกว้างใหญ่จากบนเรือได้

 2-3-16 ฮิกาชิชินากาว่า ชินากาว่าคุ   ซีฟอร์ทสแควร์ ชั้น 1 (คลับเฮ้าส์)
 ลันช์ครุยส์ วันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 12:00 - 13:40 / ดินเนอร์
ครุยส์ 19:00 - 21:00   มีแพ็กเกจอื่นด้วย 
 https://cctokyo.co.jp/

The Cruise Club Tokyo

ร้านอาหารขนาดใหญ่ที่เป็นโรงเบียร์ในตัว สามารถชมวิวคลองจากที่นั่ง

โซนเทอร์เรส เพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันกว้างใหญ่ตรงหน้าพร้อมกับรับ

ประทานอาหารโมเดิร์นอเมริกันและคราฟต์เบียร์ได้

  2-1-3 ฮิกาชิชินากาว่า ชินากาว่าคุ    ไม่มีวันหยุด   
 11:30 - ปิดรับออเดอร์ 14:00 / 17:30 - ปิดรับออเดอร์ 22:00   
วันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 11:30 - ปิดรับออเดอร์ 15:00 / 
17:30 - ปิดรับออเดอร์ 22:00   
 https://www.tysons.jp/tyharbor/

เกาะที่มีเสน่ห์ในทัศนียภาพริมน�้าแบบเปิดโล่ง มีทางเดินเลียบคลอง “บอร์ดวอร์ค” 

เป็นที่พักผ่อน และมีร้านอาหารและร้านค้ารสนิยมดี ฯลฯ ตั้งอยู่เรียงราย

เท็นโนสไุอล์
Tennoz Isle

สามารถซื้อใบรับรอง
การสักการะที่เรียก
ว่า “โกะจุอิน (ตรา
ประทับ)” เมื่อไปสักกา
ระวัดและศาลเจ้าได้

  4-7-25 คิตะชินากาว่า ชินากาว่าคุ   วันจันทร์ (เปิดท�าการหากเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ แล้วหยุดวัน
ธรรมดาวันถัดไป)
  ช่วงสิ้นปีและปีใหม่ *มีหยุดเปลี่ยนนิทรรศการ   
 11:00 - 17:00 (เข้าได้ถึงก่อนปิด 30 นาที)   *วันพุธถึง 20:00 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์   
 http://www.haramuseum.or.jp/

เปิดให้บริการเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยในปี 1979 โดยปรับปรุงมาจากคฤหาสน์ส่วนบุคคลที่สร้าง

ขึ้นในปี 1938 คาเฟ่ติดกับสวนภายในที่มีสนามหญ้าอันกว้างใหญ่และงดงามก็เป็นที่นิยม (ใช้บริการได้

เฉพาะผู้ที่เข้าพิพิธภัณฑ์ศิลปะ)　*ก�าหนดเปิดวันที่ 31 ธันวาคม 2020

พพิธิภณัฑศ์ลิปะรว่มสมยัฮาระ 
Hara Museum of Contemporary Art

โยชิโทโมะ นารา  
 “My Drawing Room”  

 ตั้งแต่ ส.ค. 2004   สนับสนุน
การสร้างสรรค์: graf  

 ช่างภาพ: เคโซ คิโอคุ

T.Y.HARBOR T-7

T-5

T-6

 “สกัการะ”คูม่อื
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รายการตรวจสอบ

ตรวจสอบคา่เขา้และเวลาท�างาน

ตอ้งคนืสิง่ทีย่มืหรอืเชา่มา

หาของทีร่ะลกึทีม่เีฉพาะในทีนั่น้

หาเอกสารแนะน�าสถานที่

คน้หาอเีวน้ทแ์ละชว่งเวลาจัดนทิรรศการของ
สถานทีนั่น้ ๆ 

 2-2-3 เอะบาระ ชินากาว่าคุ   
 หยุดไม่แน่นอน   9:00 - 17:00 *ต้องจองเท่านั้น  
 https://riverstone-roofing.com/kawarawari/

Experience
การทีส่ามารถสมัผัสความเป็นญีปุ่่ น 

เชน่ เรอืยะคาตะบเุนะ กโิมโน และ

ศลิปะการตอ่สูไ้ดก้เ็ป็นอกีเสน่ห์

หนึง่ของชนิากาวา่ มสีถานทีใ่หถ้า่ย

รปูจ�านวนมาก เชน่ ไปพพิธิภณัฑ์

สตัวน์�้ากนัเป็นครอบครัว เทีย่วกลาง

คนืทีส่นามแขง่มา้ ฯลฯ

ทิง้ขยะในทีท่ีก่�าหนด
สถานที่ในประเทศญี่ปุ่นสะอาดมากเพราะทุกคนระวังไม่

ท�าให้สกปรก มีถังขยะส�าหรับขวดพลาสติกและกระป๋อง

เปล่าโดยเฉพาะอยู่ กรุณาแยกขยะให้ถูกต้อง

ขอ้ควรระวงัในการถา่ยรปู
ดูว่ามีค�าเตือนห้ามถ่ายรูป เช่น ป้าย กระดาษ ฯลฯ ติด

อยู่หรือไม่ และแม้จะถ่ายรูปได้แต่ขอให้เลี่ยงการใช้

แฟลชในพิพิธภัณฑ์สัตว์น�้าและสนามแข่งม้าเพราะจะ

ท�าให้สัตว์เครียด

หา้มรับประทานอาหารและ
เครือ่งดืม่ในพืน้ที่
พิพิธภัณฑ์ศิลปะ พิพิธภัณฑ์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์

น�้าจะห้ามไม่ให้น�าอาหารและเครื่องดื่มเข้า แต่หาก

ไปใช้บริการคาเฟ่หรือร้านอาหารภายในสถานที่

ดังกล่าวก็อาจสามารถเพลิดเพลินกับเมนูเฉพาะ

ของที่นั้น ๆ ได้

ใชห้อ้งน�้าอยา่งเชีย่วชาญ
ในการใช้ห้องน�้าให้เข้าแถวและรอใช้ตามล�าดับ 

และระวังอย่ากดผิดโดนปุ่มฉุกเฉินเมื่อต้องการ

กดปุ่มชักโครก

“ยะคาตะบุเนะ (เรือส�าราญแบบญี่ปุ่น)” ที่

สามารถเพลิดเพลินกับเทมปุระและอาหาร

ญี่ปุ่นในเรือที่เต็มไปด้วยบรรยากาศแบบญี่ปุ่น

ได้ ราวกับเป็น “ร้านอาหารลอยน�้า” นอกจากนี้

ยังมีเสน่ห์ที่สามารถชมสถานที่ที่มีชื่อเสียงและ

งดงามของโตเกียว เช่น เรนโบว์บริดจ์ ได้ด้วย

 1-16-8 คิตะชินากาว่า ชินากาว่าคุ (จุดขึ้นเรือ)

 ออกเรือตอนเย็น 1 เที่ยวเท่านั้น (เวลาไม่แน่นอน) / 
ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาที *ต้องจอง

 https://www.funasei.com/english/ 
*ติดต่อสอบถามและจองได้ทางอีเมลของบริษัทท่องเที่ยว
 HIS ที่ระบุด้านขวา 
⇨ harajukutic@his-world.com

ฟนุาเซ 
Funasei

 คาวาระวารโิดโจ (อชิคิาวะโชเต็น) 
Kawara-wari Dojo (Ishikawa Shoten)

ห้องทดลองที่เพียบพร้อมด้วยวัสดุจิตรกรรมที่หายากและมีคุณภาพสูงจากทั่วโลก มี

สารสีกว่า 4,500 สีกับแปรงและพู่กันถึง 600 ชนิด การออกแบบภายในของร้านโดย 

คุณเคนโกะ คุมะ ก็งดงาม

 2-5-5 ฮิกาชิชินากาว่า ชินากาว่าคุ อาคาร TERRADA Harbor One ชั้น 1   
 วันจันทร์และวันพฤหัสบด ี  11:30 - 19:00  
 https://pigment.tokyo/

PIGMENT E-2

โรงยิมที่ทั้งผู้หญิงและเด็กก็สามารถมาสนุ

กกับการ “ฟันกระเบื้อง” ที่แม้นักคาราเต้ก็

จะท�าแค่ในโอกาสพิเศษเท่านั้นได้ มีคอร์ส

ตั้งแต่ 1 แผ่นถึง 30 แผ่น และหากท�าส�าเร็จ

ก็จะได้รับของรางวัลด้วย

E-1

E-3

ประสบการณ์

มารยาท กฎ
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 4-6-9 คามิโอซาคิ ชินากาว่าคุ   

 ดูก�าหนดการแสดงทางเว็บไซต์
 http://kita-noh.com/

ยะคาตะบเุนะ (เรอืส�าราญแบบญ่ีปุน่) ทีใ่ห้คณุสามารถเพลดิเพลนิ

กับการชมทศันียภาพจากเหนือน�า้พร้อมกับรบัประทานเทมปุระ ซา

ชมิ ิฯลฯ ได้ โดยเฉพาะคอร์สชมซากุระหรอืดอกไม้ไฟจะได้รับความ

นยิมอย่างมาก

[สิง่อ�านวยความสะดวก] 
เคร่ืองปรับอากาศ / คาราโอเกะ / ห้องน�า้แบบชกัโครก

2 รักษาเวลา

หากเลยเวลานัดรวมแล้วเรือจะออกโดยไม่รอ 

กรุณารักษาเวลานัดรวมที่ก�าหนด

3 ถอดรองเทา้

ภายในเรอืเป็นห้องญีปุ่น่แบบปเูสือ่ทาทามิ 

กรณุาถอดรองเท้าก่อนเข้าไปเพลิดเพลินอย่าง

ผ่อนคลาย มเีรอืท่ีเป็นโต๊ะญีปุ่น่แบบมช่ีองวาง

ขาด้านล่างส�าหรบัชาวต่างชาตด้ิวย

1 ตอ้งจอง

หากใช้บริการจ�านวนคนน้อย เช่น 

มาเป็นครอบครัว คู่รัก ฯลฯ จะ

เป็นการขึ้นเรือร่วมกับผู้โดยสาร

กลุ่มอื่น ซึ่งจะมีวันให้บริการต่าง

กันตามฤดูกาลและจ�านวนคน

ที่รับได้ก็มีจ�ากัด กรุณาจองล่วง

หน้าทางเว็บไซต์หรือโทรศัพท์ 

(จอง 2 คนขึ้นไป)

สนามแข่งม้าที่มีการแข่งม้าช่วงกลางคืน “ทวิงเคิลเรส” ยอดนิยม คุณจะ

ได้ตื่นตาตื่นใจกับเหล่าม้าที่วิ่งแข่งกันอยู่ตรงหน้าอย่างแน่นอน มี “ข้าว

หน้าอาหารตุ๋น” ที่รับประทานภายในสนามแข่งม้าที่เปิดไฟประดับเป็น

เมนูชั้นเยี่ยม

 2-1-2 คัตสึชิมะ ชินากาว่าคุ   ดูวันเปิดให้บริการในเว็บไซต ์  https://www.tokyocitykeiba.com/

โตเกยีวซติ ีเ้คบะ (สนามแขง่มา้โออ)ิ 
TOKYO CITY KEIBA (Oi Racetrack)

ได้มีการประยุกติกิโมโนผ้าไหมให้ใส่ง่าย มือใหม่ก็สามารถทดลองใส่ได้ง่าย ๆ เจ้าหน้าที่สามารถพูดได้ทั้ง

ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ ต้องจองและโปรดระวังเนื่องจากมีการจ�ากัดจ�านวนคน

 2-24-13 คามิโอซาคิ ชินากาว่าคุ   เมกุโระนิชิกุจิแมนชั่น อาคาร 1 ห้อง 804   

 วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ *มีหยุดช่วงสิ้นปีและปีใหม่ ฯลฯ   
 10:00 - 18:00 (เข้าได้ช้าสุด 16:00)  *ต้องจองภายในวันก่อนหน้าวันที่จะใช้บริการ  
 http://www.kimono-wa.com/

กโิมโนโฟโตส้ตดูโิอ วะ 
Kimono Photo Studio Wa

คติะโนกะคโุด 
Kita Nogakudo

ฟุนาเซ “yakatabune.tokyo”   http://yakatabune.tokyo.e.aad.hp.transer.com/  
สมาคมยะคาตะบุเนะโตเกียว   http://www.yakatabune-kumiai.jp/en/

ตรวจสอบรายละเอยีดเรอืยะคาตะบเุนะไดท้างนี!้

พิพิธภัณฑ์สัตว์น�้าที่จะได้พบกับสิ่งมีชีวิตในทะเล เช่น แมวน�้า เพนกวิน และโลมา

ที่แสนน่ารัก แมงกะพรุนที่แหวกว่ายอย่างงดงามภายในตู้ที่จัดแสดงด้วยไฟ LED ก็

เป็นอีกหนึ่งจุดที่อยากถ่ายภาพเก็บไว้

 3-2-1 คัตสึชิมะ ชินากาว่าคุ   

 วันอังคาร (เปิดท�าการในช่วงวันหยุดฤดูใบไม้ผลิ โกลเด้นวีค วันหยุดฤดูร้อน และวันหยุดฤดูหนาว) และวันที่ 1 ม.ค. 

 10:00 - 17:00 (เข้าได้ช้าสุด 16:30) / ร้านอาหารเปิดถึง 19:00 *แตกต่างกันตามฤดูกาล   
 http://www.aquarium.gr.jp/

ตู้แมงกะพรุนอุโมงค์แมวน�้า

พพิธิภณัฑส์ตัวน์�า้ชนิากาวา่ 
Shinagawa Aquarium

ฐานที่มั่นหลักของศิลปะการแสดงโน

กะคุสไตล์คิตะที่มีประวัติประมาณ 

450 ปี นอกจากการแสดงหลักแล้วยัง

มีกิจกรรมต่าง ๆ นานา เช่น เวิร์คช็อป

เปิดประสบการณ์ส�าหรับมือใหม่ ชาว

ต่างชาติ และเด็ก ๆ ด้วย

จัมปิ้งดอลฟินพาร์เฟ่ต์

E-4

E-6

E-5

E-7

 “เรอืยะคาตะบเุนะ”
คูม่อื
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Gourmet
ชนิากาวา่เป็น “สวรรคแ์หง่ของกนิ” ทีม่รีา้น
ทีไ่ดล้งมชิลนิไกดจ์�านวนมาก เชญิมาเต็ม
อิม่กบัของกนิของชนิากาวา่ ทัง้อาหารญีปุ่่ น 
เชน่ ซชูแิละซาชมิสิด ๆ โซบะ ปลาไหล 
ฯลฯ ตลอดจนราเม็งยอดนยิม เนือ้ววัวากวิ 
ฯลฯ กนั!

รายการตรวจสอบ

เชค็เวลาขายมือ้กลางวนัและมือ้เย็นเอาไวก้อ่น

ถา้ไปไมท่นัเวลาจองตอ้งตดิตอ่ไปแจง้

เชค็กอ่นวา่ตอ้งจองลว่งหนา้หรอืไม่

แจง้ของทีรั่บประทานไมไ่ดต้อนสัง่

เช็คว่าใชบ้ัตรเครดติหรือเงนิอเิล็กทรอนิกส์
ไดห้รอืไม่

สัง่เทา่ทีส่ามารถรับประทานได ้
ในประเทศญี่ปุ่น การรับประทานอาหารที่สั่งมาให้หมด

เป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกว่า “อร่อยมาก” และจะไม่

ค่อยชอบการท�าเศษอาหารตกลงพื้น

รับประทานอาหารอยา่งสบาย ๆ
อาหารญี่ปุ่นมีจุดเด่นที่เพลิดเพลินได้ตั้งแต่ความงามของ

การแต่งจานจนถึงกลิ่นหอมของซุปอันละเอียดอ่อน เชิญรับ

ประทานอย่างสบาย ๆ และไม่ส่งเสียงดังในร้านอาหาร

โอโตชิคืออะไร
ในอิซากายะ (ร้านเหล้าแบบญี่ปุ่น) ฯลฯ จะมีอาหารจาน

เล็กที่ไม่ได้สั่งแต่ก็มาเสิร์ฟให้ที่เรียกว่า “โอโตชิ” ด้วย ซึ่งเป็น

วัฒนธรรมเฉพาะของประเทศญี่ปุ่น (คิดเงินประมาณ 500 

เยน) ซึ่งจะคิดว่าเป็นค่าโต๊ะก็ได้

สั่งอาหารตามจ�านวนคน
เป็นมารยาทที่ต้องสั่งอาหารคนละจาน โดยเฉพาะในช่วง

กลางวันที่มีลูกค้าจ�านวนมาก ขอให้เลี่ยงการนั่งที่นั่งส�าหรับ

หลายคนแล้วสั่งอาหารแค่จานเดียว หากต้องการสั่งมาแบ่งกัน

ให้หารือกับทางร้านดู

ร้านราเม็งที่ได้ลงในมิชลินไกด์โตเกียวซึ่งจะมีลูกค้ามาต่อแถวอย่างไม่ขาดสาย ซุป

รสเข้มให้ความสดชื่นที่ท�าจากกระดูกขาหมู โครงไก่ฮิไน และผลผลิตจากทะเลเข้า

กันกับเส้นโฮมเมดได้เป็นอย่างดี

ใช้เครื่องจ�าหน่ายคูปองอาหาร

  2-15-10 นาคาโนบุ ชินากาว่าคุ   วันพุธ   
 11:30 - 14:30 (ปิดร้านเมื่อซุปหมด)   http://www.geocities.jp/taganoya/

ซูช ิชนิากาวา่ อาโออ ิ

ร้านซูชิชื่อดังที่สามารถลิ้มรสอาหารฝีมือเชฟที่ฝึกมาถึงประมาณ 30 ปี ซูชิที่ใช้ปลาสด ๆ ที่

เจ้าของร้านไปคัดสรรมาจากตลาดด้วยตนเองเป็นเมนูชั้นเยี่ยม รูปลักษณ์ก็สวยงาม

 3-5-3 มินามิชินากาว่า ชินากาว่าคุ อาคารอาโอโยโก ชั้น 4     วันจันทร์ 

 11:30 - ปิดรับออเดอร์ 14:00, 18:00 - ปิดรับออเดอร์ 21:30 / วันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 18:00 - ปิดรับออเดอร์ 21:30

ร้านที่ได้ลงมิชลินไกด์โตเกียว 3 ปีติดต่อกันตั้งแต่ปี 2015 โซบะแฮนด์เมดนุ่มเด้ง

ที่ท�าด้วยแป้งจากเครื่องโม่ภายในร้านมีทั้งรส กลิ่น และสัมผัสเมื่อรับประทาน

ที่เหนือใคร

 1-8-14 คิตะชินากาว่า ชินากาว่าคุ     วันอาทิตย์ และวันจันทร์ที่ 2, 4 และ 5 
ของเดือน *หยุดไม่แน่นอนในวันหยุดนักขัตฤกษ์    11:00 - ปิดรับออเดอร์ 14:00 / 
วันพุธ-ศุกร์ 11:00 - ปิดรับออเดอร์ 14:00, 17:30 - ปิดรับออเดอร์ 20:00 / วันเสาร์และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 10:00 - 14:30  

 http://www009.upp.so-net.ne.jp/sinagawa-okina/index.html

บาราจิราชิ (ข้าวหน้าปลาดิบหั่นชิ้นเล็ก)

ร้านยากินิคุที่บริษัทขายส่งเนื้อบริหารโดยตรง ใช้เฉพาะวัตถุดิบที่คัด

สรรมาเป็นอย่างดี เช่น เนื้อวัววากิวขนด�าที่ดีที่สุดชั้น A5 ซอสที่เชฟผู้

เชี่ยวชาญท�าก็ช่วยดึงรสความอร่อยของเนื้อขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง

 2-13-45 คามิโอซาคิ ชินากาว่าคุ   อาคารทรัสต์ลิงก์ที่ 3 ชั้น 2   
 ช่วงสิ้นปีและปีใหม่     
 17:00 - ปิดรับออเดอร์ 23:30 / 
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 16:00 - ปิดรับออเดอร์ 22:30   
 http://www.kuroge-wagyu.com/hi/

ยุคเคะของแท้

Sushi Shinagawa Aoi

ยากนิคิ ุอนิาดะ 
Yakiniku Inada

ชูคะโซบะ ทากาโนะ 
Chinese Noodles Tagano

โซบะแฮนดเ์มด ชนิากาวา่โอคนิะ 
Soba Shinagawa Okina

มีทบิสโทรที่สามารถรับประทานเนื้อวัววากิ

วของประเทศญี่ปุ่นได้ในราคาที่สมเหตุสม

ผล เมนูที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือ “ชุดรวม 

3 อย่าง” ที่สามารถรับประทานเทียบกัน

ระหว่างเนื้อแดง เนื้อดรายเอจจิ้ง และเนื้อ

ลายหินอ่อนของวัววากิวขนด�าได้

 1-4-8 นิชิโกะทันดะ ชินากาว่าค ุ  วันอาทิตย์ (เปิดท�าการหาก
วันจันทร์เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ แล้วหยุดวันจันทร์)   

 วันจันทร์-ศุกร์และวันก่อนวันหยุดนักขัตฤกษ์ 17:00 - ปิดรับออเด
อร์ 1:00 ของวันถัดไป / วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 17:00 - ปิด
รับออเดอร์ 23:00   http://bistro-marumiche.com/

มทีบสิโทร มารมุเิช ่
Meat Bistro Marumiche

โมริโซบะ ซารุ

มาบุชิเนื้อคอวัว

ชูคะโซบะพิเศษ

ชุดรวม 3 อย่าง

G-1

G-2

G-3 G-4 G-5

ของกนิ

มารยาท กฎ
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(ตัวอย่าง) เครื่องจ�าหน่ายคูปองอาหาร
ของร้านชูคะโซบะ ทากาโนะ

มเีมนูแนะน�าไหมครับ/คะ

(โดเระ กะ โอสสุเุมะ เดสคะ)
どれがおすすめですか？

หากเลอืกไมไ่ดใ้หถ้าม
พนักงาน

โซบะแฮนดเ์มด ชนิากาวา่โอคนิะ 

เป็นร้านอาหารตะวันตกที่ภาคภูมิใจในเมนูออมไรซ์ที่แต่งด้วยเนื้ออกไก่และซอสมะเขือเทศ และแฮมเบิร์ก

ที่ใช้ซอสเดมิกลาสโฮมเมด นโปเลี่ยนก็เป็นเมนูยอดนิยมมาแต่โบราณ

 2-18-3 ฮิราสึคะ ชินากาว่าคุ      วันพฤหัสบดี และวันพุธที่ 3 ของเดือน    
 11:30 - ปิดรับออเดอร์ 14:30, 17:00 - ปิดรับออเดอร์ 22:00    http://touka-togoshi.jp/

ออมไรซ์ซอสมะเขือเทศแบบไข่ม้วนข้าว 
(เมนูกลางวัน)

รา้นอาหารตะวนัตก 
โทคะ 
Western-style Restaurant Toka

ร้านอาหารญี่ปุ่นเก่าแก่ที่เปิดกิจการมานานกว่า 90 ปี ปลา

ไหลมีมันเข้ากับซอสชั้นเยี่ยมที่เติมเพิ่มมาเรื่อย ๆ ตั้งแต่เริ่ม

กิจการได้อย่างเหนือใคร มีข้าวหน้าเทมปุระที่ทอดวัตถุดิบท�า

อาหารสดใหม่ด้วยน�้ามันงาด้วย

 3-25-16 โคะยามะ ชินากาว่าคุ   
 วันอังคาร และวันจันทร์ที่ 3 ของเดือน   
11:30 - ปิดรบัออเดอร์ 14:30, 17:00 - ปิดรับออเดอร์ 21:00 / 
วันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 11:30 - 21:00 (ปิด
รับออเดอร์ 20:30)    
http://www.musashikoyama-palm.com/rs/stores/190/
detail

ฮามาดะยะ 
Hamadaya

ร้านกาแฟที่เปิดกิจการมาแล้ว 33 ปี สามารถมาเพลิดเพลิน

กับเค้กและพาสต้าได้ เมนูขึ้นชื่อ “คิงก์พาร์เฟ่ต์” ที่สูง

ประมาณ 60 ซม. และน�้าหนักรวมประมาณ 3.5 กก. ก็เป็นที่

นิยมจนมีคนมาจากที่ไกล ๆ เพื่อมารับประทาน

 3-24-3 โคะยามะ ชินากาว่าคุ  

 ไม่มีวันหยุด  

 9:00 - ปิดรับออเดอร์ 21:30   
 http://ousamato15.webcrow.jp/

คิงก์พาเฟ่ต์

พระราชากบัสตรอวเ์บอรร์ ี
King and Strawberry

ข้าวหน้าปลาไหล (ทาเคะ)

3 กดปุ่ มเมนูทีอ่ยากรับประทาน

ร้านที่ใช้เครื่องจ�าหน่ายคูปองอาหารแบบแสดงผลได้หลาย

ภาษายังมีอยู่น้อย ขอให้ดูรูปประกอบหากมี หากไม่มีรูปหรือ

อ่านเมนูไม่ออกให้ลองเลือกเมนูซ้ายบนดู เพราะร้านส่วนมาก

จะจัดเมนูหลักหรือเมนูแนะน�าไว้ที่ปุ่มซ้ายบน

1 เชค็เมนู

เลือกเมนูที่อยากสั่งจากป้ายหรือ

ตารางเมนูเอาไว้ก่อน

2 ใสเ่งนิ

ระวังที่ใส่ธนบัตรและที่ใส่เหรียญ

เป็นคนละที่กัน

4 รับคปูองอาหารและเงนิทอน

บางเครื่องอาจไม่ทอนเงินหากไม่กด

ปุ่มหรือโยกคันโยกที่เขียนว่า “おつり 

(เงินทอน)”

5 สง่คปูองใหพ้นักงาน

ส่งคูปองให้พนักงานของร้าน

แล้วนั่งลง

ข้าวหน้าตามใจเชฟ

G-6

G-8

 1-20-10 โทโกชิ ชินากาว่าคุ    วันพุธ (มีหยุดยาวเดือนละครั้ง)    

 11:30 - 13:55, 17:00 - 23:00

อิซากายะ (ร้านเหล้าแบบญี่ปุ่น) ที่ใช้ผลผลิตจากทะเล

สด ๆ ส่งตรงมาจากตลาดปลา และยังมีเหล้าประเภท

ต่าง ๆ อย่างเพียบพร้อม ทั้งเหล้าญี่ปุ่นที่เข้ากับปลาได้

ดี โชจูท้องถิ่น ฯลฯ อีกทั้งมีข้าวหน้าปลาดิบราคาสุด

คุ้มพิเศษเฉพาะกลางวัน!

เรยีว 
Ryo

G-7

G-9

 “คปูองอาหาร”คูม่อื

 …ทีอ่ยู　่  …วนัหยดุ　  …เวลาท�าการ　  … เว็บไซต์

ข้าวหน้าเทมปุระ (มัตสึ)
ซาชิมิรวม

นโปเลี่ยน

โชจูมันเทศ “โทโกชิกินสะ”
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Shopping
ชนิากาวา่มยีา่นรา้นคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงซึง่
ไดอ้อกโทรทศันแ์ละสือ่โซเชยีลมเีดยี
จ�านวนมากจนถกูเรยีกวา่เป็น “สวรรค์
แหง่ยา่นรา้นคา้” สามารถเพลดิเพลนิได ้
ทัง้วนั ตัง้แตเ่ดนิรับประทานจนถงึตามหา
ของทีร่ะลกึ และยงัชอ้ปป้ิงสะดวก ๆ กบั
ซเูปอรม์ารเ์ก็ตขนาดใหญท่ีม่สีนิคา้เพยีบ
พรอ้มไดด้ว้ย

เช็คว่าใชบ้ัตรเครดติหรือเงนิอเิล็กทรอนิกส์
ไดห้รอืไม่

เชค็เวลาปิดรา้นเอาไวก้อ่น

เช็คว่ามีบรกิารส่งของไปโรงแรมหรือสนาม
บนิหรอืไม่

ใชล็้อกเกอรแ์บบหยอดเหรยีญและทีฝ่ากของ
ใหเ้ป็นประโยชน์

เชค็ต�าแหน่งเคานเ์ตอรย์กเวน้ภาษีเอาไวก้อ่น

อิปปุคุโต

ร้านขนมญี่ปุ่นแฮนด์เมด

กับชาญี่ปุ่น มี “ฟุคุคา

ซาเนะ” โดรายากิชื่อดัง

ที่ย่างด้วยมือบนกระทะ

ทองแดง เป็นเมนูที่ได้รับความนิยมอย่างมากตั้งแต่คนท้อง

ถิ่นจนถึงนักท่องเที่ยว

 2-4-18 คิตะชินากาว่า ชินากาว่าคุ    หยุดไม่แน่นอน     
 10:00 - 17:00   
 http://k-shina.com/shop170.html

  2-1-3 โทโกชิ ชินากาว่าคุ      วันพฤหัสบดี   

 10:00 - 20:00    http://www.photokanon.com/

 2-18-8 ฮิราสึคะ ชินากาว่าคุ   

 วันอังคารที่ 3 ของเดือน   

 10:00 - 20:00  
 http://www.nature-doughnuts.jp/shop/070_togoshiginza.htm

โทโกชกินิซา่ 

ย่านร้านค้าที่ยาวที่สุดในโตเกียวด้วยความยาวรวม

ประมาณ 1.3 กม. มีร้านค้าที่หลากหลายตั้งเรียงราย 

ของกินอร่อย ๆ ราคาถูก ฯลฯ ก็มีมาก ขอแนะน�าให้เดิน

รับประทานดู บรรยากาศแบบย่านใจกลางเมืองก็มีเสน่ห์

 http://www.togoshiginza.jp/

Togoshi-ginza Shotengai

โฟโตค้านอน
Photo KANON

ร้านโดนัทที่เป็นมิตรต่อร่างกาย ผลิตอย่าง

ประณีตด้วยมือโดยเลี่ยงการใช้สารปรุงแต่ง

เท่าที่เป็นไปได้ เมนูยอดนิยมคือ “โดนัทสัตว์” 

ที่แสนน่ารัก ฯลฯ

ฟลอเรสตา้ สาขา
โทโกชกินิซา่
Floresta Togoshi-ginza Store

ร้านขนมหวานตะวันตกที่

พิถีพิถันในวัตถุดิบคุณภาพ

สูงและการท�าด้วยมือ มี

สินค้ายอดนิยมที่คน

ท้องถิ่นชื่นชอบ เช่น โรล

เค้ก “ชุคุบะโรล” เค้กที่ใช้หัว

ผักกาด ฯลฯ

 2-30-27 คิตะชินากาว่า ชินากาว่าคุ      วันอังคาร   

 9:30 - 20:00      http://kyo-an.net/

 ชนิากาวา่ คะโช
 (ชา่งฝีมอืขนม) เคยีวอนั

Shinagawa Kasho(Dessert artisans) Kyo-an

ร้านรองเท้าที่เปิดกิจการตั้งแต่ปี 1865 จ�าหน่ายเกตะ

 (รองเท้าแตะแบบไม้) โซริ (รองเท้าแตะแบบใช้หญ้าแห้งสาน) 

ฯลฯ มีรองเท้าสั่งท�าที่เลือกฮานาโอะ (ส่วนที่นิ้วเท้าหนีบของ

รองเท้าแตะ) ได้ถึงประมาณ 1,000 ชนิดด้วย

 2-3-7 คิตะชินากาว่า ชินากาว่าคุ      วันอาทิตย์  

  9:00 - 19:00 / วันหยุดนักขัตฤกษ์ 9:00 - 17:00  
 https://www.getaya.org/

รา้นรองเทา้ มารยุะ
Maru-ya Hakimonoten

Ippukuto

เข้าแถวจ่ายเงิน
ไม่แทรกแถวและเข้าแถวจ่ายเงินตามล�าดับกัน

เตรยีมเงนิสดในระดบัหนึง่
ร้านเล็ก ๆ อาจะไม่รับบัตรเครดิต เตรียมเงินสดย่อย ๆ ไว้ก็

จะสบายใจ

ใชก้ระเป๋ารักษ์โลก
มีร้านที่คิดค่าถุงพลาสติกด้วย พกกระเป๋ารักษ์โลกแบบพับได้ 

ฯลฯ ไปด้วยจะช่วยให้สะดวกขึ้น

ตอ่ราคาแคพ่อประมาณ
ในประเทศญี่ปุ่นโดยทั่วไปจะไม่ต่อราคา

จับสินค้าอย่างระมัดระวัง
ระวังอย่าจับสินค้าที่ละเอียดอ่อน เช่น แก้ว เซรามิค งาน

ฝีมือ ฯลฯ ไม่เปิดซองของสินค้าที่ไม่ซื้อ และวางสินค้าคืน

ในที่เดิมที่หยิบมา

เชค็วา่เป็นรา้นยกเวน้
ภาษีหรอืไม่
เพลิดเพลินกับการซื้อของในราคา

สุดคุ้มโดยใช้ระบบยกเว้นภาษี ร้านที่

สติ๊กเกอร์นี้เป็นร้านยกเว้นภาษี

จ�าหน่ายภาพที่ล้าง
จากฟิล์มและภาพพิมพ์ 
ตลอดจนของใช้ทั่วไปที่
มีรูปภาพสวยงาม ฯลฯ 
มีแกลเลอรี่ให้เช่าซึ่งถูก
ใช้จัดนิทรรศการหลาก
หลายประเภท

ยา่นรา้นคา้คติะชิ
นากาวา่ 
Kita-shinagawa Shotengai

 http://shinagawa-shukuba-matsuri.com/

จัดงาน “เทศกาลที่พักชินากาว่า” ทุกวันเสาร์
และอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกันยายน อย่า
พลาดชมโอยรันโดจูที่สวมชุดกิโมโนอันงดงาม
ตระการตา!

ย่านร้านค้าริมเส้นทางโทไคโดสายเก่าที่เคย

เจริญรุ่งเรืองในฐานะเมืองที่พักในอดีต มีร้านค้า

ที่หลากหลายตั้งอยู่เรียงราย ตั้งแต่ของกินอร่อย 

ๆ จนถึงของใช้ทั่วไป อีกทั้งมีวัดและศาลเจ้ารวม

ถึงสถานที่ที่สัมผัสได้ถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมของ

ประเทศญี่ปุ่นกระจายอยู่

 http://k-shina.com/

S-1

S-2

ชอ้ปป้ิง

รายการตรวจสอบ มารยาท กฎ
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ยา่นรา้นคา้มซุาชโิคะ
ยามะ Palm 

ย่านร้านค้าความยาวรวม 800 เมตร เป็นแบ

บอาร์เคดหลังคาเปิดปิดได้รองรับทุกสภาพ

อากาศ สามารถเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งได้

อย่างสบายใจแม้ในวันที่ฝนตก มีผู้คนคึกคัก

ตลอดและมีจัดอีเว้นท์ต่าง ๆ นานาในแต่ละ

ตามฤดูกาลด้วย

 3-23-5 โคะยามะ ชินากาว่าคุ 
 http://www.musashikoyama-
palm.com/

ซูเปอร์มาร์เก็ตครบวงจรที่สามารถเพลิดเพลินกันได้ทั้งครอบครัว มีจ�าหน่าย

ทั้งเครื่องส�าอาง สินค้าเด็ก สินค้าแฟชั่น ฯลฯ โดยเฉพาะจุดขายผลิตภัณฑ์

อาหารที่เพียบพร้อม มีพื้นที่ส�าหรับรับประทานราเม็งและสเต็กที่เป็นที่

พูดถึงอยู่ด้วย

 1-3-6 โออิ ชินากาว่าคุ      ไม่มีวันหยุด   

 10:00 - 22:00 / วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เฉพาะชั้น B1 - 2 
 9:00 - 22:00 *ในวันที่ก�าหนดอื่น ๆ ร้านเฉพาะทางบางส่วนจะต่างไป   

 http://www.itoyokado.co.jp/special/global/en/

ออิอนสไตล ์ชนิากาวา่ซไีซด ์

ช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ที่

มีสินค้าหลากหลาย ตั้งแต่

ผลิตภัณฑ์อาหาร ตลอดจน

เสื้อผ้าและสินค้าตกแต่ง

ภายใน มีเกือบครบทุกอย่างใน

เครื่องนุ่งห่ม อาหาร และที่อยู่

อาศัย เปิดจนถึงดึกให้สามารถ

ซื้อของได้อย่างสบาย ๆ 

 4-12-5 ฮิกาชิชินากาว่า ชินากาว่าคุ   ไม่มีวันหยุด   

 9:00 - 23:00 / จุดขายผลิตภัณฑ์อาหาร ชั้น B1 8:00 - 24:00 
       *จุดขายและร้านเฉพาะทางบางส่วนจะต่างไป   

 https://www.aeon.com/store/

โฟโตค้านอน

Musashi-koyama Shotegai Palm

AEON STYLE Shinagawa Seaside

นาคะโนะบ ุสคบิโรด้ 
Nakanobu Skip Road ชเิกะโมร ินนิเกยีวยาก ิ/ เซทะค ุเซมเบ้

ร้านขนมญี่ปุ่นที่มีขนมนินเกีย

วยากิหน้า 7 เทพเจ้าแห่งโชค

ลาภเป็นของขึ้นชื่อ ราคาก็ไม่

แพง เหมาะที่สุดส�าหรับการ

ซื้อเป็นอาหารว่างหรือของ

ฝากเล็ก ๆ น้อย ๆ

 2-6-17 ฮิกาชินาคาโนบุ ชินากาว่าคุ   
 วันพุธ    9:30 - 20:00   http://www.shigemori-eishindo.co.jp/

Shigemori Ningyo-yaki/
Zeitaku Senbei

อโิต-โยคะโด สาขาโออมิาจ ิ
Ito-Yokado Oimachi

โยโยกยิะ โกะฟคุเุต็น

เริ่มกิจการปี 1950 มีสินค้าเพียบพร้อมตั้งแต่

กิโมโนแบบดั้งเดิมและโซริ (รองเท้าแตะแบบใช้

หญ้าแห้งสาน) ตลอดจนของเล็ก ๆ น้อย ๆ สไตล์

ญี่ปุ่นราคาย่อมเยา มีจ�าหน่ายเสื้อผ้าและกระเป๋า

ที่ใช้ผ้าเก่าด้วย

 3-8-12 นาคาโนบุ ชินากาว่าคุ    วันพุธ   
 10:00 - 19:00   

 http://www.nakanobu.com/article/
2014100302993/0004829.html

Yoyogiya Gofuku-ten

ย่านร้านค้าแบบอาร์เคดที่เดินทางสะดวกมาก ล้อมรอบด้วยสถานีรถไฟฟ้า 

3 สถานีและรถไฟฟ้าสายอิเคะกามิ สายโออิมาจิ และสายอาซากุสะ มีร้าน

ค้าที่เป็นที่ชื่นชอบของคนท้องถิ่นตั้งเรียงราย เช่น ร้านขายเนื้อและปลา 

คาเฟ่ ร้านขนมปัง ฯลฯ 

 http://www.nakanobu.com/

 https://www.
sevenbank.co.jp/oos/
adv/intlcard02/en/

 https://www.jp-bank.
japanpost.jp/en/ias/en_ias_
index.html

ตู้ ATM ของธนาคารเซเว่นมีติดตั้ง

ที่ร้านสะดวกซื้อ “เซเว่นอีเลฟเว่น” 

และตามสถานีและศูนย์การค้า

ด้วย รองรับ 12 ภาษา

[ธนาคารเซเวน่]

ตู้ ATM ของธนาคารไปรษณีย์

ญี่ปุ่นมีติดตั้งในที่ท�าการไปรษณีย์ 

(รองรับ 2 ภาษา) และที่ร้าน

สะดวกซื้อ “แฟมิลี่มาร์ท” ฯลฯ 

(รองรับ 16 ภาษา) ด้วย

[ธนาคารไปรษณียญ์ีปุ่่ น]
 03-5436-2951  

 1-2-10 นิชิโกะทันดะ ชินากาว่าคุ ธนาคารและบริษัทเงินทุน MUFJ สาขาโกะทันดะ ชั้น 1  
 9:00 - 17:00    วันเสาร์อาทิตย์    http://www.tokyo-card.co.jp/exchange/

[เวลิดเ์คอเรนซชีอ็ป สาขาโกะทนัดะ]

 03-6420-3046    2-10-1 โอซาคิ ชินากาว่าคุ ภายในบัสเทอร์มินอลประตูตะวันตกสถานีโอซาคิ   
 6:00 - 19:00       https://www.exchangers.co.jp/location.html

[เอ็กซเ์ชนเจอรส์ สาขาโอซาค]ิ

 03-5447-7650    3-26-27 ทาคานาวะ มินาโตะคุ ภายในสถานีชินากาว่าของ JR EAST    
 8:30 - 20:30    https://matcha-jp.com/en/viewcard

[ศนูยแ์ลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศววิการด์ สาขา JR ชนิากาวา่]

 3-4-15 เอะบาระ ชินากาว่าคุ     วันอังคาร  
 http://www.musashikoyama-palm.
com/rs/stores/163/detail/

ร้านจ�าหน่ายตู้พระ อุปกรณ์และเครื่องบูชา และหิ้งพระ

โดยเฉพาะ มีจ�าหน่ายธูปหอม ชา และเทียนรูปต่าง ๆ ที่

เหมือนของจริง เช่น รูปซูชิ ฯลฯ ด้วย

รา้นอปุกรณแ์ละ
เครือ่งบชูา ชบิาตะ
Shibata Shinbutsugu-ten
(Gods and Buddha tool shop)

โทรยิุ

ร้านยากิโทริเก่าแก่ที่ภาคภูมิใจ

ในการย่างด้วยหนึ่งในถ่านขาว

ที่ดีที่สุดและซอสที่พิถีพิถันอย่าง

ดี สามารถยืนรับประทานในร้าน

หรือซื้อกลับก็ได้

 3-5-11 เอะบาระ ชินากาว่าคุ   
 ไม่มีวันหยุด    11:30 - 19:30

Toriyu

S-3

S-5

S-4 S-6

 …ทีอ่ยู　่  …วนัหยดุ　  …เวลาท�าการ　  … เว็บไซต์

ตู ้ATM จดุบรกิารแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ
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ทีพั่กของชนิากาวา่ทกุทีจ่ะเต็มไปดว้ย 
“การบรกิารดว้ยใจ” ทัง้โรงแรมทีม่ฟัีงกช์นั
ชัน้สงู เกสตเ์ฮาสท์ีเ่ต็มไปดว้ยบรรยากาศ
ความเป็นญีปุ่่ น ฯลฯ สามารถเต็มอิม่กบั
ชว่งเวลาแหง่สะดวกสบายได ้

เตรียมบันทึกหรืออีเมลยืนยันการ
จองไวก้บัตวั

หากมปัีญหาใหห้ารอืเจา้หนา้ทีข่อง
ทีพั่ก

รักษาเวลาอาหาร เขา้อาบน�้า ฯลฯ 
ทีก่�าหนด

ใชบ้รกิารรับฝากของและสง่ของไป
โรงแรมใหเ้ป็นประโยชน์

หากจะเชค็อนิชา้ ควรแจง้ลว่งหนา้

เกสตเ์ฮา้สช์นิากาวา่ชุค ุ

ที่พักง่าย ๆ ที่เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก มี

บรรยากาศดีแบบย่านใจกลางเมือง เป็น “ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว” ในตัว ช่วย

แนะน�าเส้นทางและให้ข้อมูลการท่องเที่ยว อีกทั้งมีบริการรับฝากของแบบมี

ค่าใช้จ่ายด้วย

 1-22-16 คิตะชินากาว่า ชินากาว่าคุ    ไม่มีวันหยุด 
 IN16:00 / OUT10:00    http://bp-shinagawashuku.com/jp/

 1-22-16 คิตะชินากาว่า ชินากาว่าคุ    ไม่มีวันหยุด 
 IN16:00 / OUT10:00    http://bp-shinagawashuku.com/jp/

ออนเซ็นที่ใช้ในโฆษณาและ

ละครโทรทัศน์บ่อยครั้ง มี

ภาพจิตรกรรมฝาผนังรูป

ภูเขาไฟฟูจิอันทรงพลังที่วาด

ข้ามผนังห้องอาบน�้าชาย

และหญิง มีบ่ออาบน�้ากลาง

แจ้งในสวนและบ่ออาบน�้าแบบใส่ยาด้วย

 6-23-15 โทโกชิ ชินากาว่าคุ   

 วันจันทร์ (เปิดท�าการหากเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ แล้วหยุดวันอังคารถัดไป)      

 15:00 - 25:00 (วันอาทิตย์ 10:00 - 24:00)   

Guesthouse Shinagawa-shuku

 1-1-2 มนิามชินิากาว่า ชนิากาว่าคุ

 ไม่มีวันหยุด  
 IN15:00 / OUT12:00      

 https://47gawa.tokyo/bamba/

Bamba Hotel H-2

ออนเซ็นแบบไปเช้าเย็นกลับ

ที่เป็นที่ชื่นชอบของคนท้อง

ถิ่น สามารถเพลิดเพลินกับบ่อ

อาบน�้ากลางแจ้งและออนเซ็น

น�้าด�าธรรมชาติที่ช่วยให้ผิวลื่น

เนียนได้ ผนังห้องอาบน�้ามีรูป

ภูเขาไฟฟูจิอันทรงพลัง

 2-1-6 โทโกชิ ชินากาว่าคุ      วันศุกร์ 

 15:00 - 25:00 / 
        วันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 8:00 - 12:00, 15:00 - 25:00      

 http://togoshiginzaonsen.com/information/

โทโกชกินิซา่ออนเซ็น 
Togoshi-ginza Onsen

นาคาโนบุออนเซ็น 
มตัสโึนะย ุ
Nakanobu Onsen Matsunoyu

*ห้ามน�าภาชนะอื่นมาใส่แชมพูหรือครีมนวดจากขวดในห้อง

อาบน�้า ให้ใช้แค่ปริมาณที่จ�าเป็น

ตรวจสอบเครือ่งอาบน�้าทีน่�ากลบับา้นได ้
ไม่น�าอย่างอื่นนอกจากวัสดุสิ้นเปลืองที่แยกบรรจุเล็ก ๆ เอา

ไว้กลับบ้าน ห้ามน�าเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ไดร์เป่าผม นาฬิกา 

กาต้มน�้าไฟฟ้า ฯลฯ รวมถึงชุดนอน เสื้อคลุมอาบน�้า ตลอด

จนอุปกรณ์อื่น ๆ ภายในห้องกลับ

*ไม่น�าขยะจากการซื้อของหรืออาหารออกมาวางที่ทางเดิน

หน้าห้อง ให้ทิ้งลงถังขยะในห้อง

ก�าจัดของไมจ่�าเป็นดว้ยตนเอง
ห้ามทิ้งของที่ไม่ใช้แล้ว เช่น กระเป๋าเดินทาง เสื้อผ้า รองเท้า 

ฯลฯ ไว้ในห้อง ทางเดิน หรือบนถนน ส�าหรับกระเป๋าเดินทาง 

กรุณาใช้บริการก�าจัดแบบมีค่าใช้จ่ายที่สนามบิน

ปกตไิมต่อ้งจา่ยทปิ
ปกติไม่ต้องจ่ายทิป ขอให้แสดงความรู้สึกขอบคุณด้วยวาจาและท่าทาง

สบูบหุรีใ่นทีท่ีก่�าหนด
ห้ามสูบบุหรี่ระหว่างเดินที่ทางเดินหรือบนถนน และห้ามสูบบุหรี่แบบใช้

ความร้อนในห้องไม่สูบบุหรี่

พักผอ่นอยา่งสงบ
ผู้เข้าพักจ�านวนมากก�าลังพักผ่อนสบาย ๆ อยู่ ไม่พูดคุยเสียงดังในห้อง

พักและในที่ส่วนรวม

สามารถเต็มอิ่มกับออนเซ็นธรรมชาติ 2 แบบ ได้แก่ ออนเซ็นน�้าด�าสี

อ�าพันและออนเซ็นน�้าทองแบบปล่อยน�้าไหลล้นออก ว่ากันว่าน�้าด�าช่วย

ป้องกันสารพัดโรคและน�้าทองช่วยรักษาแผลตัด ฯลฯ

 3-9-1 โคะยามะ ชินากาว่าคุ       

 วันจันทร์    12:00 - 24:00 / วันอาทิตย์ 8:00 - 24:00  

 http://www.shimizuyu.com/

ออนเซ็นน�้าด�า

มซุาชโิคะยามะออนเซ็น 
ชมิสิยุ ุ
Musashi-koyama Onsen Shimizuyu

โรงแรมที่รีโนเวทมาจากตึกแถว

บ้านชาวบ้านโบราณที่ให้เช่าเหมา

หลัง สามารถใช้เวลาพักผ่อนกับ

ครอบครัวหรือเพื่อน ๆ ในพื้นที่ที่

สัมผัสได้ถึงบรรยากาศความเป็น

ญี่ปุ่นได้

H-1

H-3 H-4 H-5

Hotels & Public Baths
โรงแรมและทีอ่าบน�า้สาธารณะ

รายการตรวจสอบ มารยาท กฎ
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*ปกติห้ามใส่ชุดว่ายน�้าเข้าอาบน�้าในที่อาบน�้าสาธารณะ  

*ผู้ที่มีรอยสักอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าอาบน�้า

 1-6-2 โอซาคิ ชินากาว่าคุ     

 ไม่มีวันหยุด    IN11:00 / OUT14:00 

 http://www.newotani.co.jp/inntokyo/index.html

โตเกยีว แมริ
ออทโฮเทล 

 4-7-36 คิตะชินากาว่า ชินากาว่าคุ   

 ไม่มีวันหยุด   IN15:00 / OUT12:00   

 http://www.tokyo-marriott.com/

โรงแรมนานาชาติที่ตั้งอยู่ที่โกะ

เท็นยามะ เป็นใจกลางเมืองที่

ล้อมรอบด้วยธรรมชาติสีเขียว 

มีอาฟเตอร์นูนทีแบบประยุกต์

และขนมหวานกับขนมปังที่

ซื้อกลับบ้านได้ซึ่งเป็นที่นิยม

ของผู้หญิง
อาฟเตอร์นูนที

ร้านอาหาร “ฟุนะชายะ”

เชื่อมตรงกับสถานีโอซาคิ 

สาย JR มีสุดยอดอาหาร

เช้าที่ผสมผสานอาหารจาก

ประมาณ 40 ชนิดที่ทาง

โรงแรมภูมิใจเสนอ สามารถ

สัมผัสบรรยากาศพิพิธภัณฑ์

ศิลปะได้ในห้องพักที่งดงาม

ด้วยศิลปะร่วมสมัย

นวิโอทานอินิน ์
โตเกยีว 
New Otani Inn Tokyo

 2-2-35 ฮิกาชิชินากาว่า 

 ชินากาว่าคุ   ไม่มีวันหยุด    IN10:00 / OUT16:00   

 https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00244/service/

 1-50-5 โออิ ชินากาว่าคุ  

 ไม่มีวันหยุด    IN14:00 - 22:00 / OUT10:00  

 http://www.oursinn-hankyu.co.jp/ja/

งานวัตถุศิลป์

บิสิเนสโฮเทลที่สามารถเข้าพักได้ในราคา

ย่อมเยาที่ท�าเลอันงดงามริมน�้า หน้าทาง

เข้ามีงานวัตถุศิลป์ “Work2012” ที่เป็น

ตะกร้าขนาดใหญ่ตั้งอยู่

เดินทางสะดวก เพียงเดิน 1 นาที

จากสถานีโออิมาจิ มีห้องยอด

นิยม “ซินนามอโรลรูม” ที่เป็นการ

ร่วมมือกับซินนามอโรล ตัว

การ์ตูนของซานริโอที่เป็นทูตท่อง

เที่ยวของชินากาว่าด้วย

โตโยโกะอนิน ์ชนิากาวา่ 
โคนนักจุ ิเท็นโนสไุอล ์
Toyoko Inn Shinagawa 
Konan-guchi Tennozu Isle

อาวเออรส์ 
อนิน ์ฮงัควิ 
OURS INN HANKYU

เดินทางสะดวกมาก เพียงเดิน 

3 นาทีจากประตูตะวันตกของ

สถานีโอซาคิ เพลิดเพลินกับ

อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์อาหาร

ญี่ปุ่นและตะวันตกได้ที่ “อิล 

เชียนติ โอซาคิ” ห้องพักกว้าง

ใหญ่ให้ความสะดวกสบาย

 2-1-3 โอซาคิ ชินากาว่าคุ    ไม่มีวันหยุด   

 IN14:00 / OUT11:00   

 https://www.daiwaroynet.jp/osaki/

ไดวะรอยเน็ตโฮเทล 
โตเกยีว โอซาค ิ
Daiwa Roynet Hotel Tokyo Osaki

ไดอจิโิฮเทล โตเกยีว 
ซฟีอรท์ 

โรงแรมสูงริมน�้าที่สามารถชมภาพ

พาโนราม่าของท้องฟ้าและทะเล

อันกว้างใหญ่ได้ ที่ร้านอาหารชั้น 

28 มีเท็ปปังยากิให้รับประทาน

พร้อมกับชมทัศนียภาพยามค�่าคืน 

สามารถลิ้มรสคอร์สสเต็กเนื้อวัว

วากิวชั้นเยี่ยมได้

 2-3-15 ฮิกาชิชินากาว่า ชินากาว่าคุ   ไม่มีวันหยุด  
 IN15:00 / OUT12:00 

 https://www.hankyu-hotel.com/hotel/dh/dhtseafort/

Dai-ichi Hotel TOKYO SEAFORT Tokyo Marriott Hotel

น�ายูกาตะมาคลุมตัวแล้ว

สอดแขนทั้งสองข้าง

1

ล้างตัวก่อนลงบ่อ

ปิดด้านหน้าให้ข้างซ้าย

ทับข้างขวา

2

ระวังไม่ให้ผ้าเช็ดตัวหรือ

เส้นผมลงไปในบ่อ

พันผ้าคาดเอวแล้วมัดไว้

ด้านหน้า

3

ห้ามล้างตัวในบ่อ

ในฤดูหนาว ใส่เสื้อคลุมทับยูกา

ตะอีกชั้นหนึ่ง

4

เช็ดตัวให้เรียบร้อย

ก่อนกลับเข้าห้อง

เปลี่ยนเสื้อ

Ⓒ2001, 2018 SANRIO CO., LTD.　APPROVAL NO. G592111

H-6 H-7 H-8

H-9 H-10

H-11

 …ทีอ่ยู　่  …วนัหยดุ　  …เวลาท�าการ　  … เว็บไซต์

 “ยกูาตะ”  “บอ่อาบน�า้”คูม่อื คูม่อื
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เขา้แถวตามล�าดบั
เข้าแถวรอรถไฟและรถบัสตามล�าดับในชานชาลา

สถานีรถไฟ จุดขึ้นรถบัส ฯลฯ ไม่แซงและไม่แทรกแถว

สะพายกระเป๋าไวด้า้นหนา้
เมื่อมีผู้โดยสารจ�านวนมาก เช่น ในชั่วโมงเร่งด่วนตอน

เช้า มีคนเต็มขบวน ฯลฯ หากสะพายกระเป๋าไว้ด้าน

หน้าหรือวางไว้บนชั้นวางก็จะไม่เกะกะ

โดยสารอยา่งสงบ
ระหว่างโดยสารให้ปิดเสียงสมาร์ทโฟนและโทรศัพท์

มือถือ และไม่คุยเสียงดัง

เดนิเลน่สมารท์โฟนเป็นสิง่
อนัตราย!
การใช้สมาร์ทโฟนระหว่างเดินที่ทางเดินหรือชาน

ชาลาของสถานีเป็นสิ่งที่อันตรายมาก! ขอให้หยุด

ยืนในที่ปลอดภัยแล้วค่อยใช้

รถไฟฟ้าแต่ละสายจะมีสีของตัวเอง และแต่ละสถานีจะ
มี หมายเลขสถานีก�ากับอยู่

สัญลักษณ์
สายรถไฟ

หมายเลขสถานี

สีประจ�าสาย

ตระเวนเทีย่วสถานทีท่อ่งเทีย่วชือ่ดงัดว้ยต ัว๋
โดยสารไมจ่�ากดัราคาพเิศษ!

หากใช้ตั๋วโดยสารไม่จ�ากัดท่ีท�าให้ท่องเที่ยวได้ในราคาพิเศษ จะสะดวกสบายมากเพราะสามารถประหยัดเวลา

ซื้อตั๋วเมื่อเปลี่ยนยานพาหนะท่ีโดยสารได้! ขอแนะน�าส�าหรับผู้ที่ต้องการไปสถานท่ีท่องเท่ียวชื่อดังหลาย ๆ ที่

ภายในชนิากาวา่คมุรีถไฟฟ้าวิง่ผา่นหลายสาย ทัง้ JR 
โตควิ เคควิ สายโทเออาซากสุะ สายรนิไค โตเกยีว
โมโนเรล ฯลฯ สะดวกอยา่งมากในการทอ่งเทีย่ว และ
สามารถเดนิเลน่อยา่งเต็มทีม่ากขึน้ดว้ยรถบสัและ
จักรยานแบบแชรไ์ซเคลิไดด้ว้ย

ศนูยป์ระชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่วเคควิ สถานชีนิากาวา่

ศนูยป์ระชาสมัพันธก์ารทอ่งเทีย่วส�าหรับชาวตา่งชาตทิีม่าเทีย่วประเทศญีปุ่่ น

ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวส�าหรับชาวต่างชาติ
ที่มาเที่ยวประเทศญี่ปุ่นที่จะแนะน�าทั้งการ
เดินทาง การท่องเที่ยว ฯลฯ เป็นบูธ “Tickets 
Today" ซึ่งสามารถซื้อตั๋วการแสดงที่มีประมาณ 
50 รายการต่อวันและเป็นจุดแลกเปลี่ยนเงิน
ตราต่างประเทศ “ทราเวลเล็กซ์ สาขาเคคิวชินา
กาว่า” ในตัวด้วย

 ข้างประตูตรวจตั๋วอัตโนมัติ ทางออกทาคานาวะ สถานีชินากาว่า สายเคคิว  
 8:30 - 21:30 (ไม่หยุดตลอดปี)  [ภาษาที่รองรับ] ภาษาอังกฤษ *มีพนักงานที่พูด

ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาฝรั่งเศส หรือภาษาเยอรมนีได้หลายคนแต่ไม่ได้อยู่ประจ�า

Keikyu Tourist Information Center Shinagawa Station

หาแผนผังเสน้ทางรถไฟแลว้
ค�านวณเสน้ทางเดนิทาง

เชค็ของทีห่า้มน�าเขา้ไวก้อ่น

ระวงัชัว่โมงเรง่ดว่น

เช็คตั๋วโดยสารไม่จ�ากัดราคาพเิศษ
ไวก้อ่น

เชค็ราคาและวธิซีือ้ตัว๋

 03-6408-5644   3-26-26 ทาคานาวะ มินาโตะคุ ภายในศูนย์ประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวเคคิว สถานีเคคิวชินากาว่า ชั้น 1   8:30 - 20:00 / วันเสาร์อาทิตย์ 
8:30 - 18:00   https://www.travelex.com/

[ทราเวลเล็กซ ์สาขาเคควิชนิากาวา่]

● JR EAST PASS

สามารถโดยสารที่นั่งแบบจองล่วงหน้าในตู้โดยสารธรรมดาของรถธรรมดา รถด่วน รถด่วนพิเศษ รวมถึงชินคัน

เซ็น ได้ไม่จ�ากัดภายในพื้นที่ที่ก�าหนด และสามารถใช้โดยสารรถประจ�าทางบางสายของ JR 

บัสได้ด้วย

※ภาพคือ JR EAST PASS
（บริเวณโทโฮคุ）

[ราคาจ�าหน่าย] บรเิวณโทโฮค:ุ [จ�าหน่ายในต่างประเทศ] ผูใ้หญ่ (12 ปีขึน้ไป) 19,000 เยน เดก็ (6 - 11 
ปี) 9,500 เยน / [จ�าหน่ายในประเทศญ่ีปุน่] ผูใ้หญ่ (12 ปีขึน้ไป) 20,000 เยน เดก็ (6 - 11 ปี) 10,000 เยน
บรเิวณนากาโน่/นีกาตะ: [จ�าหน่ายในต่างประเทศ] ผูใ้หญ่ (12 ปีขึน้ไป) 17,000 เยน เดก็ (6 - 11 ปี) 8,500 
เยน / [จ�าหน่ายในประเทศญ่ีปุน่] ผูใ้หญ่ (12 ปีขึน้ไป) 18,000 เยน เดก็ (6 - 11 ปี) 9,000 เยน

● Greater Tokyo Pass

ตั๋วโดยสารรถไฟเอกชนและรถไฟใต้ดิน 12 สายในคันโต (สายโทบุ สายเคโอ 

สายเคคิว สายเคเซ สายโอดะคิว สายโตคิว โตเกียวเมโทร รถไฟใต้ดินโทเอ 

รถไฟใต้ดินเทศบาลเมืองโยโกฮาม่า สายมินาโตะมิไร สายโซเท็ตสึ โตเกียว

ซากุระทรัม[สายโทะเด็นอะราคาวะ]) และรถบัสธรรมดาของ 51 บริษัทในโตเกียว คานากาว่า ชิบะ และไซตามะ

ได้ไม่จ�ากัดใน 3 วัน

[ราคาจ�าหน่าย]  ผู้ใหญ่ 7,200 เยน / เด็ก 3,600 เยน 

 https://greater-tokyo-pass.jp/tha/index.html

[ราคาจ�าหน่าย] ผู้ใหญ่ 4,000 เยน / เด็ก 2,000 เยน 

● N'EX TOKYO Round Trip Ticket

สามารถใช้โดยสารไปกลับตู้ธรรมดาแบบจองที่นั่งของ “นาริตะเอ็กซ์เพรส” ระหว่าง

สถานีสนามบินนาริตะเทอร์มินอล 1 หรือสถานีสนามบินนาริตะเทอร์มินอล 2-3 กับ

สถานีภายในบริเวณที่ก�าหนดในโตเกียวได้

 https://www.jreast.co.jp/e/pass/nex_round.html

[ราคาจ�าหน่าย] ผู้ใหญ่ 900 เยน / เด็ก 450 เยน 

● Combined One-day Ticket for Tokyo Metro & Toei Subway

ตั๋วโดยสารที่สามารถใช้โดยสารทุกสายของรถไฟใต้ดินโทเอและโตเกียวเมโทรกี่ครั้ง

ก็ได้ใน 1 วัน เหมาะส�าหรับการเที่ยวภายในโตเกียว

 https://www.tokyometro.jp/th/ticket/1day/index.html

● Japan Bus Pass
ตั๋วโดยสารรถบัสด่วนและรถบัสกลางคืนของ WILLER EXPRESS ทั่วประเทศ 

(ยกเว้นฮอกไกโดและโอกินาว่า) ได้ไม่จ�ากัด

[ราคาจ�าหน่าย] พาสวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี: 3 วัน 10,000 เยน / 5 วัน 12,500 เยน / 7 วัน 15,000 เยน   
พาสทุกวัน: 3 วัน 12,500 เยน / 5 วัน 15,000 เยน 

 http://willerexpress.com/st/3/th/pc/buspass/

● Tokyo 1-Day Ticket

ตั๋วโดยสารรถไฟธรรมดาของ JR ภายใน 23 เขตของโตเกียว รถไฟใต้ดิน นิปโปริโท

เนริไลเนอร์ โทเอซากุระทรัม และโทเอบัสได้ไม่จ�ากัดเป็นเวลา 1 วัน

[ราคาจ�าหน่าย] ผู้ใหญ่ 1,590 เยน / เด็ก 800 เยน 

 https://www.jreast.co.jp/e/pass/tokyo_free.html

[ราคาจ�าหน่าย] ผู้ใหญ่ 2,800 เยน - 5,400 เยน / เด็ก 1,400 เยน - 2,700 เยน 

● Keisei Skyliner & Tokyo Subway Ticket

ตั๋วชุดที่มีตั๋วโดยสารและตั๋วด่วนพิเศษของเคเซสกายไลเนอร์ พร้อม

กับ “Tokyo Subway Ticket” ที่สามารถโดยสารรถไฟใต้ดินของ

โตเกียวได้ทุกสายเป็นเวลา 24, 48 หรือ 72 ชั่วโมง

 http://www.keisei.co.jp/keisei/tetudou/skyliner/th/value_ticket/subway.php

[ราคาจ�าหน่าย]  ผู้ใหญ่ 1,200 - 2,200 เยน / เด็ก 600 - 1,100 เยน 

● WELCOME! Tokyo Subway Ticket

ตั๋วชุดที่มีตั๋วโดยสาร “สถานีสนามบินฮาเนดะเทอร์มินอลเที่ยวบิน

ระหว่างประเทศ -> สายเคคิว สถานีเซ็นกะคุจิ (เที่ยวเดียวหรือไป

กลับ)” และ “ทุกสายของรถไฟใต้ดินโทเอและโตเกียวเมโทร (24, 48 

หรือ 72 ชั่วโมง)”

 http://www.haneda-tokyo-access.com/en/info/discountticket_welcometokyo.html

Getting Around
การเดินทาง

รายการตรวจสอบ มารยาท กฎ

 JR EAST PASS（บริเวณโทโฮค）ุhttp://www.jreast.co.jp/e/eastpass_t/
      JR EAST PASS（บริเวณนากาโน่/นีกาตะ）http://www.jreast.co.jp/e/eastpass_n/
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ทีน่ั่งส�าหรับบคุคลพเิศษ
โปรดเอื้อเฟื้อที่นั่งแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ที่มาพร้อมทารกและเด็ก

เล็ก สตรีมีครรภ์ ฯลฯ และกรุณาปิดโทรศัพท์มือถือในกรณีที่มีผู้

โดยสารหนาแน่นบริเวณที่นั่งส�าหรับบุคคลพิเศษ 

ตูโ้ดยสารเฉพาะสตรี
ตู้โดยสารที่ขึ้นโดยสารได้เฉพาะผู้หญิงเท่านั้น แต่เด็กผู้ชายไม่เกินระดับ

นักเรียนประถม ผู้พิการและผู้ชายที่เป็นผู้ดูแลผู้พิการดังกล่าวก็สามารถ

ใช้บริการได้

*มีก�าหนดเวลาในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนตอนเช้าและเย็น แตกต่างกันตามแต่ละสายรถไฟ

เทีย่วอยา่งสะดวกสบายโดยใชบ้ตัร IC ทีแ่สนสะดวก!

รถบสั

ส�าหรบัราย
ละเอยีดเชญิ

ทางนี้

วธิชี�าระเงนิ
มี 2 แบบ ได้แก่ แบบขึ้นประตูหน้าและแบบขึ้น

ประตูหลัง ขึ้นอยู่กับบริเวณที่ใช้บริการ กดปุ่ม

ที่ผนังเมื่อรถเข้าใกล้ป้ายที่ต้องการลง

[ขึน้ประตหูนา้]

ขึ้นโดยสารจากประตูหน้า ใส่ค่าโดยสารตามที่ก�าหนดในเครื่อง

ช�าระเงินหรือแตะด้วยบัตร IC (สามารถโดยสารจนถึงปลาย

ทางได้ในราคาคงที่)

[ขึน้ประตหูลงั]

ขึ้นโดยสารแล้วรับตั๋วโดยสาร

จากประตูหลังหรือแตะด้วยบัตร 

IC เทียบหมายเลขในตั๋วโดยสาร

กับหมายเลขที่แสดงในป้าย

อิเล็กทรอนิกส์ด้านหน้า ช�าระเงินแล้วลงจากรถ

ส�าหรบัรายละเอยีด
เชญิทางนี้

คูม่อืแท็กซีท่ ัว่ประเทศ

สญัลกัษณช์ว่ยเหลอื
สัญลักษณ์ส�าหรับผู้ที่ใช้ขาเทียม ผู้ที่มีความบกพร่อง

ภายใน ฯลฯ เพื่อให้ผู้คนรอบข้างทราบว่าต้องการความ

ช่วยเหลือและการค�านึงถึง

สญัลกัษณค์ณุแม่
สัญลักษณ์เพื่อปกป้องสุขภาพของสตรีมีครรภ์และ

สตรีที่เพิ่งคลอดบุตร ขอให้แสดงความห่วงใยต่อผู้ที่มี

สัญลักษณ์นี้โดยเอื้อเฟื้อที่นั่งในระบบขนส่งสาธารณะ 

ไม่สูบบุหรี่ ฯลฯ

ราคาจะมีค่าเริ่มใช้บริการที่ใช้ได้ภายในระยะทางที่ก�าหนด หากเกินกว่านั้นจะเป็น 

“ระบบระยะทาง” โดยค�านวณค่าใช้บริการตามระยะทางที่ใช้ไป และมีค่าบริการเพิ่ม

เติมในช่วงดึกด้วย

แท็กซี่ในโตเกียวจะสะอาดและบริการลูกค้าอย่างดี อีกทั้งสบายใจได้เพราะค่าโดยสารก�าหนดตามระยะ

ทางและเวลา เพียงโชว์แผนที่หรือชื่อของที่ที่อยากไปก็พอ หากกังวลให้ใช้บริการเรียกแท็กซี่ด้วยสาย

ด่วนภาษาอังกฤษ

 [สายด่วนภาษาอังกฤษ] นิฮอนโคซือ 03-5755-2336 

*โอเปอเรเตอร์พูดภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ (24 ชั่วโมง)

แท็กซี่

ราคา
โทเอบสั

โทเอบสั
โตควิบสั

โตควิบสั

เคควิบสั

เคควิบสั

สามารถเช่าและคืนจักรยานได้ที่จุดจอดจักรยานใด

ก็ได้ใน 9 เขตในโตเกียว 

รวมถึงในชินากาว่าคุ

ด้วย สะดวกต่อการเดิน

ทางสั้น ๆ หรือการเดิน

เล่นในเมือง

● มีจ�าหน่ายตั๋วจักรยานแบบแชร์ไซเคิล “วันเดย์พาส” (2,160 เยน) ที่สมาคมการท่องเที่ยวชินากาว่า => ดูสถานที่โดยละเอียดที่ปกหลัง

จกัรยานแบบแชรไ์ซเคลิ

จกัรยาน
แบบแชร์
ไซเคลิ

ส�าหรบัรายละเอยีดเชญิทางนี้

รถไฟฟ้า

Suica

บัตร IC ที่ออกได้ที่สถานีของ JR East สามารถ

ใช้โดยสารรถไฟ รถบัส ใช้ซื้อของ ฯลฯ ได้ และ

สามารถใช้แทน PASMO ได้ด้วย

PASMO

ออกได้ที่สถานีรถไฟเอกชน สถานีรถไฟใต้ดิน 

จุดบริการของรถบัส ฯลฯ ภายในโตเกียว

และปริมณฑล สามารถใช้โดยสารรถไฟ รถ

บัส ใช้ซื้อของ ฯลฯ ได้ และสามารถใช้แทน 

Suica ได้ด้วย

ผา่นประตตูรวจต ัว๋
อตัโนมตั ิ
แตะบัตร IC ให้ขนานกับจุดอ่านบัตร

ของประตูตรวจตั๋วอย่างดี หากมีเสียง

ดัง “ปิ๊บ” หรือ “ปิ๊ปิ๊บ” คืออ่านส�าเร็จ

วธิซีือ้
สามารถซื้อ Suica ได้ที่เครื่องจ�าหน่ายตั๋วอเนกประสงค์และจุดจ�าหน่ายตั๋ว 

Midori no Madoguchi ของสถานีของ JR East ภายในพื้นที่ให้บริการของ Suica 

ส่วน PASMO สามารถซื้อได้ที่เครื่องจ�าหน่ายตั๋วหรือเคาน์เตอร์จ�าหน่ายตั๋วเดือน

แบบก�าหนดช่วงโดยสารของรถบัสหรือในสถานี

ดรูายละเอยีดวธิซีือ้
และวธิใีชท้างนี้

ดรูายละเอยีดวธิซีือ้
และวธิใีชท้างนี้

■ บตัร IC ส�าหรบัการคมนาคม    
สะดวกมากขนาดนี้

สามารถใช้ซื้อของเป็นเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้ในร้านสะดวก
ซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต ฯลฯ ที่มีสัญลักษณ์ และสามารถใช้
กับรถบัส แท็กซี่ และล็อกเกอร์แบบหยอดเหรียญที่มีจุด
อ่านบัตรได้

ใชซ้ือ้ของและใชก้บัล็อกเกอรแ์บบ
หยอดเหรยีญได้

ใช้ซ�้าได้ เมื่อยอดเงินเหลือน้อยก็สามารถเติมเงินด้วย
เงินสดได้ที่เครื่องจ�าหน่ายตั๋ว

ใชซ้�า้ได้

 https://www.jreast.co.jp/e/pass/suica.html  https://www.pasmo.co.jp/en/

 http://bit.ly/2A2g8d3

 http://www.taxi-tokyo.or.jp/english/index.html

 https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/thai/
 https://tokyubus.bus-japan.net/th
 http://hnd-bus.com/
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ดขูอ้มลูการทอ่งเทีย่วชนิากาวา่ทางนี!้

สิ่งที่ต้องทำาเมื่อเกิดภัยพิบัติ

*InterFM 89.7MHz (ออกอากาศประชาสัมพันธ์สถานที่ลี้ภัยเมื่อเกิด
ภัยพิบัติ ฯลฯ)

เผยแพร่  ตุลาคม 2018

[กลางแจ้ง]

*หากเป็นที่พัก เช่น โรงแรม ให้ตรวจสอบสถานที่ลี้ภัยและเส้นทางลี้
ภัยเอาไว้ก่อน

[ภายในอาคาร]

เมือ่เกดิแผน่ดนิไหว

 4-5-28 เอะบาระ ชนิากาว่าค ุสแควร์เอะบาระ ชัน้ 1   

 วันพุธ ช่วงสิ้นปีและปีใหม่   

 10:00 - 18:00    http://infoandcafesquare.jp/

info&cafe SQUARE

คาเฟ่แบบคอมมิวนิตี้ที่สามารถดื่มด�่ากับกาแฟ

และขนมหวานโฮมเมดไปพร้อมกับตรวจสอบ

ข้อมูลการท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวแนะน�า

ของชินากาว่าได้ ผ่อนคลายสบาย ๆ ไปกับ ซินนา

มอโรล ทูตท่องเที่ยวของชินากาว่า

ชนิาคนั พลาซา่
Shinakan PLAZA

 1-14-1 โออิ ชินากาว่าคุ อาคารโออิ 1 โจเมะเคียวโด ชั้น 1    

 วันหยุดนักขัตฤกษ์ ช่วงสิ้นปีและปีใหม่   9:30 - 17:00

มอบข้อมูลการท่องเที่ยวของชินากาว่าคุและ

ภายในโตเกียว สามารถรับแผนที่ท่องเที่ยว

ประเภทต่าง ๆ ใบปลิว ฯลฯ ได้ สามารถใช้

ป้ายแสดงข้อมูลดิจิทัลที่รองรับหลายภาษาได้

ด้วย มีจ�าหน่ายตั๋วจักรยานแบบแชร์ไซเคิล “วัน

เดย์พาส” ด้วย 

ตอ้งการเรยีกต�ารวจเพราะ
อบุตัเิหต ุอาชญากรรม 110

119

[ส�านักงานการทอ่งเทีย่วประเทศญีปุ่่ น] 
ค�าแนะน�าเมือ่เจ็บป่วยหรอืไดรั้บบาดเจ็บเพือ่
ใหเ้ทีย่วประเทศญีปุ่่ นไดอ้ยา่งสบายใจ
https://www.jnto.go.jp/emergency/eng/mi_guide.html

เว็บไซตช์นิากาวา่ค ุ
หนา้การป้องกนัภยัพบิตั ิ
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp.e.ke.hp.transer.com/

PC/bosai/bosai-bosai/

ตอ้งการเรยีกรถพยาบาลเพราะ
บาดเจ็บ เจ็บป่วย

ตอ้งการเรยีกรถดบัเพลงิเมือ่เกดิ
ไฟไหม ้

● ออกห่างจากรั้วอิฐบล็อกและหน้าต่างที่เป็นกระจก ท�าตัว

ต�่า ๆ และป้องกันศีรษะจากของที่จะร่วงหล่นลงมา เช่น ป้าย 

กระจก ฯลฯ 

●  หากมีประกาศเตือนสึนามิที่บริเวณชายฝั่ง ให้ลี้ภัยขึ้นที่สูง

หรืออาคารสูง 

● หากรู้สึกถึงอันตรายจากไฟไหม้ขนาดใหญ่ ให้ลี้ภัยไปยังสถาน

ที่ลี้ภัยที่กว้าง

● ออกห่างจากเฟอร์นิเจอร์และหน้าต่างที่เป็นกระจก หลบข้าง

เตียง ใต้โต๊ะที่แข็งแรง ฯลฯ เพื่อป้องกันศีรษะ 

● รอจนกว่าจะหยุดสั่น แล้วลี้ภัยตามค�าสั่งของเจ้าหน้าที่ของ

สถานที่นั่น ๆ

เช็คขอ้มลูลา่สดุแลว้ไปเทีย่วชนิากาวา่อยา่งสนกุสนานและสะดวกสบาย!

 https://home.shinagawa.kokosil.net/en/

แอปพลิเคชันส�าหรับเดินเล่นในเมืองที่แนะน�าสถานที่ท่อง

เที่ยว ทรัพย์สินทางวัฒนธรรม สถานที่ถ่ายท�า ฯลฯ ของชินา

กาว่าด้วยฟังก์ชัน AR (Augmented Reality) มีเนื้อหาและ

ระบบบรรยายด้วยเสียงเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาจีนตัวย่อ 

ภาษาจีนตัวเต็ม และภาษาเกาหลี

■ วา้ว! ทวัรร์อบชนิากาวา่ (kokosil ชนิากาวา่)

แอปพลเิคชนั เว็บไซต ์โซเชยีลมเีดยี

  http://www.city.shinagawa.tokyo.jp.e.ke.hp.transer.com/PC/kuseizyoho/
kuseizyoho-siryo/kuseizyoho-siryo-free_wifi/index.html

บริการ Wi-Fi ฟรีโดยชินากาว่าคุ สามารถใช้ได้ในสถานที่

สาธารณะ สถานีหลัก และสวนสาธารณะในชินากาว่าคุ 

หน้าพอร์ทัลและหน้ายืนยันตัวตนในการเชื่อมต่อจะรองรับ

หลายภาษา (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนตัวย่อ ภาษาจีนตัวเต็ม 

และภาษาเกาหลี)

■ SHINAGAWA FREE Wi-Fi

Wi-Fi ฟรี

 https://shinagawa-kanko.or.jp/?lang=en

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการทีบ่รหิารโดยสมาคมการท่องเท่ียวชนิากาว่า มข้ีอมลูล่าสดุของชนิากาว่า เช่น สถานท่ีท่องเท่ียว เส้นทาง

ตวัอย่าง ของกินในท่ีทีไ่ม่ค่อยมใีครรูจ้กั ข้อมลูอเีว้นท์ ฯลฯ (รองรบัภาษาองักฤษ ภาษาจนีตวัย่อ ภาษาจนีตวัเตม็ และภาษาเกาหลี)

■ สมาคมการทอ่งเทีย่วชนิากาวา่

 http://shinagawonder.jp/

แนะน�าเทศกาล สถานที่เปิดประสบการณ์ 

ฯลฯ พร้อมกับรูปสวย ๆ 

■ shinagawonder

 https://www.youtube.com/
　 channel/UCMN09zoRT10ss1nnjZ64vjg

เผยแพร่วิดีโอสนุก ๆ ของสถานที่ท่องเที่ยว 

เทศกาล ฯลฯ

■ YouTube 
     สมาคมการทอ่งเทีย่วชนิากาวา่

 https://www.instagram.com/shinagawonder/

โพสต์รูปอันมีเสน่ห์ของชินากาว่า

■ shinagawonder 
    Instagram

 http://bit.ly/2rGH7GG

ข้อมลูการท่องเท่ียวและการเปิดประสบการณ์ต่าง ๆ 

ของชนิากาว่า โตเกียวท่ีผสมผสานระหว่างวัฒนธรรม

ใหม่ล่าสดุกับดัง้เดมิ

■ JAPAN TRAVEL
    (หน้าพิเศษของชินากาว่า)




