บทสนทนาแบบใชมือชี้กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน

คูมือสําหรับขับรถในประเทศญี่ปุน

เมื่อพบคําที่ตองการสื่อสารในหนานี้ ใหใชมือชี้เพื่อสื่อสารกับคูสนทนา

กรณีที่เกิด
อุบัติเหตุ
การจราจร

警察を呼んでください。

救急車を呼んでください。

ชวยเรียกตํารวจใหหนอย

ชวยเรียกรถพยาบาลใหหนอย

交通事故です。

けが人がいます。

อุบัติเหตุการจราจร

มีคนไดรับบาดเจ็บ

ケガをしました。

具合が悪いです。

ไดรับบาดเจ็บ

รูสึกไมคอยสบาย

医者に診てもらいたい。

頭を打ちました。

อยากใหแพทยชวยตรวจใหหนอย

ไดรับบาดเจ็บที่ศีรษะ

駐車場はありますか？

車はどこに停めればいいですか?

มีที่จอดรถไหม?

จอดรถไดที่ไหนบาง?

レギュラーガソリン 満タン。

ハイオクガソリン 20リッター。

นํ้ามันเบนซินธรรมดาเต็มถัง

นํ้ามันเบนซินออกเทนสูง 20 ลิตร

故障しました。

車が動かない。

รถเสีย

รถไมวิ่ง

Keisatsu wo yonde kudasai

Kyukyusha wo yonde kudasai

Kotsuu jiko desu

Kega nin ga imasu

Kega wo shimashita

กรณีไดรับ
บาดเจ็บหรือ
เจ็บปวยฉุกเฉิน

Guai ga warui desu

Isha ni mite moraitai

กรณีที่จะ
จอดรถ

กรณีจะ
เติมนํ้ามัน

กรณีรถเสีย

Atama wo uchimashita

Chushajo wa arimasuka?

Regyuraa gasorin mantan

Kosho shimashita

Kuruma wa dokoni tomereba ii desuka?

Haioku gasorin niju ritta

Kuruma ga ugokanai

ชั้น 10 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร 159 ถนนสุขุมวิท 21 กทม. 10110
Tel: 0-2261-3525-6 Fax: 0-2261-3529
Website: www.jnto.or.th
Facebook: www.facebook.com/visitjapanth/
March 2018

เที่ยวญี่ปุนให
สนุกดวยรถเชา

การเที่ยวดวยรถเชาจะ
ยิ่งทําใหประเทศญี่ปุน
นาสนใจมากขึ้น

เชารถไดอยางงายดายที่สนามบินหลักและสถานีรถไฟ
มีรถใหเลือกหลายประเภท
ตอบสนองทุกการใชงาน
รานใหบริการรถเชามีอยูทั่วประเทศญี่ปุน

สัมผัสประสบการณที่ตื่นเตนประทับใจและทิวทัศนที่ไมสามารถสัมผัสไดหากมาเที่ยวกับทัวร

ทั้งที่สนามบินและสถานีรถไฟที่สําคัญๆ

ลองออกเดินทางคนพบความพิเศษของประเทศญี่ปุนดวยรถเชาดูไหม

ที่รถไฟชินกันเซ็นและรถไฟดวนพิเศษจอด

P06

การขับรถในประเทศญี่ปุน
แนะนําขอมูลการจราจรของญี่ปุนที่ควรทราบ
รวมทั้งความสะดวกสบายและอุนใจของรถญี่ปุน

P04

โทโฮคุ (Tohoku)

จํานวนสาขาของบริษัทรถเชาหลักๆ (ทั่วประเทศญี่ปุน)*

ชินเอะสึ (Shinetsu)

*เดือนกุมภาพันธ ป 2018 (จากเว็บไซต)

■TOYOTA Rent a Car: ประมาณ 1,200 สาขา
https://rent.toyota.co.jp/th/index.aspx

■ORIX Rent-A-Car:

โฮกุริกุ (Hokuriku)
ชูโกกุ (Chugoku)

1,062 สาขา

http://car.orix.co.jp/eng/

การเชารถเชา

■NIPPON RENT-A-CAR:

ขั้นตอนการจองรถเชาของประเทศญี่ปุนที่
สะดวกและงายดายตั้งแตจองจนถึงสงคืน

857

https://www.nrgroup-global.com/en/
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เพลิดเพลินกับประเทศญี่ปุน
ถาจะไปเที่ยว คุณตองไมพลาดสถานที่เหลานี้
เริ่มออกเดินทางไปยังสถานที่ที่นาสนใจ
ในคิวชูและโทโฮคุกันเลย!

ฮอกไกโด
(Hokkaido)

คิวชู
สาขา (Kyushu)

คันโต (Kanto)
ชูบุ (Chubu)

คันไซ (Kansai)
ชิโกกุ
(Shikoku)

โอกินาวา (Okinawa)

ถาตองการขับเที่ยวสนุกชิลๆ กับเพื่อน
เราขอแนะนํารถซีดานและรถยนต
แฮทซแบ็คที่เหมาะแกการนั่ง 3-4 คน
เลือกรถรุนเล็กที่ราคาไมแพงก็ไดเชนกัน

ถาจะขับเที่ยวอยางมีความสุขกับครอบครัว
เราขอแนะนํารถมินิแวนที่มีอุปกรณ
ครบครันนั่งไดสบายๆ 6-8 คน
หากเปนรถ One Box ก็จะ
สามารถนั่งไดหลายคนดวย

คูรักที่ตองการเพลิดเพลินกับการขับรถ
เราขอแนะนํารถแนวสปอรตที่สนุกสนานกับ
การขับไดอยางเต็มที่
สําหรับการขับรถเที่ยวแบบมาดวยกัน 2 คู
รถอเนกประสงค SUV ก็ถือเปนตัวเลือกที่ดีเชนกัน
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คูมือสําหรับขับรถในประเทศญี่ปุน

คูมือสําหรับขับรถในประเทศญี่ปุน
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การเชารถเชา

การเช่ า รถเช่ า

ขั้นตอนการเชารถ →
ขับ → สงคืนที่ไมยุงยาก
กอนที่จะเดินทางออกจากประเทศไทย

【 สิ่งที่ตองเตรียมไวลวงหนา 】
●หนังสือเดินทาง
*ตองมีการตรวจลงตราตอนเขามาในประเทศญี่ปุน!

●ใบขับขี่สากล
(กรมการขนสงทางบกของประเทศไทย)
https://www.dlt.go.th/th/

●ใบขับขี่ในประเทศไทย

ที่รานรถเชาในประเทศญี่ปุน

สามารถจองได
อยางงายดายดวย

ดําเนินการ

สงคืน

อยางงายดาย

คอมพิวเตอร
สมารทโฟนและแท็บเล็ต

ไดอย
้ างงายดาย

*รานใหบริการรถเชาในประเทศญี่ปุนอาจจะขอใหแสดงเอกสาร
กรุณาพกติดตัวมาดวย

●บัตรเครดิต

เลือกสาขาที่จะเชารถ วันและเวลาที่จะเชา
ประเภทรถ/อุปกรณเสริม
● ตามหลักแลวจะตองสงคืนโดยเติมนํ้ามันใหเต็มถัง

ตรวจสอบราคาและรายละเอียดที่จอง

*หากเติมนํ้ามันไมได คุณสามารถคํานวณจายเปนคาเชื้อเพลิงตามระยะทางที่วิ่งได

แสดงใบขับขี่สากล หนังสือเดินทาง บัตรเครดิต

ใสชื่อ-นามสกุล ที่อยูที่ติดตอได

*หากเจาหนาที่ขอใหแสดงใบขับขี่ในประเทศไทย
กรุณาแสดงใหเจาหนาที่ดูดวย

*กรุณาตรวจสอบการทําประกัน

NT
P O I คุม
สุด

ผานทางดวนอยางงายดาย
ดวยบัตร ETC
● สามารถใชไดโดยไม
ตองจายดวยเงินสด
บนทางดวนที่กําหนด

ETC

0000-0000-00

● ชําระยอดรวมทั้งหมด
ตอนสงคืนรถเชา
*สามารถยืมบัตร ETC ไดจากรานที่เชารถ
(เสียคาใชจาย)
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คูมือสําหรับขับรถในประเทศญี่ปุน

บัตร Japan Expressway Pass
สุดคุม
บัตรขึ้นทางดวนไดไมจํากัดในอัตราคาบริการคงที่ สิทธิพิเศษ
เฉพาะนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่มาเที่ยวญี่ปุนเทานั้น
● บัตรทางดวน Japan Expressway Pass (ภาษาอังกฤษ)
http://www.driveplaza.com/trip/drawari/japan_expass/en.html
● ญี่ปุนตะวันออก (ภาษาไทย)

http://th.driveplaza.com/

● ญี่ปุนตอนกลาง (ภาษาอังกฤษ)

http://global.c-nexco.co.jp/en/

● ญี่ปุนตะวันตก (ภาษาอังกฤษ)

http://global.w-nexco.co.jp/en/

● คิวชู (ภาษาอังกฤษ)

http://global.w-nexco.co.jp/en/kep/

POI

NT

จได้

ห้อุ่นใ

ใ
ที่ช่วย

● นํามาจอดที่สาขาที่อยูใกลที่สุดได
*สาขาที่เชาและสาขาที่สงคืนจะเปนคนละสาขากันก็ได
เชน เชาจากสาขาที่สนามบินนาริตะแลวสงคืนที่สาขาในโตเกียว
*ขอกําหนดในการสงคืนจะตางกันออกไปในแตละบริษัทรถเชา
กรุณาตรวจสอบกอนทําการเชารถ

การบริการเติมนํ้ามันมีสองแบบ
● ปั๊มนํ้ามันจะมีทั้งแบบมีพนักงานบริการและ
บริการตนเอง
● สามารถหาปั๊มนํ้ามันไดดวยระบบนําทางในรถยนต

วิธีการเติมนํ้ามันที่ควรรูไวเพื่อความอุนใจ
เลือกประเภทนํ้ามัน
ที่จะเติมจากสีของ
หัวจายนํ้ามัน

สีเหลือง: นํ้ามันเบนซินออกเทนสูง
สีแดง: นํ้ามันเบนซินธรรมดา
สีเขียว: นํ้ามันดีเซล (สําหรับเครื่องยนตดีเซล)
มีพนักงานคอยบริการ

บริการตนเอง

*ตองตรวจสอบประเภทของนํ้ามันตอนที่เชารถ

คูมือสําหรับขับรถในประเทศญี่ปุน
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ขอมูลเกี่ยวกับรถญี่ปุนที่
ควรรูไวเพื่อใหสะดวกยิ่งขึ้น

ดวยสภาพถนนมีการซอมแซมเปนอยางดีรวมทั้งมารยาทในการขับรถที่ดี
ทําใหคนที่พึ่งเคยขับบนถนนญี่ปุนก็สามารถขับขี่ไดอยางอุนใจ

พวงมาลัยขวา ขับเลนซาย

ถนนไดรับการซอมแซมใหอยูในสภาพดีเสมอ
จึงทําใหขับขี่ไดงาย

ปายจราจรตามถนนสวนใหญมี
ภาษาอังกฤษกํากับอยูดวย

● ทั้งในเมืองหลวงและชานเมืองจะมีถนนสาธารณะที่ไดรับ
การดูแลซอมแซมเปนจํานวนมากจึงขับขี่ไดอยางอุนใจ
● การจราจรไมคอยติดขัดจึงสามารถเคลื่อนตัวไดอยางราบรื่น

ปายบอกจุดหมายปลายทาง ชื่อทางแยก
ชื่อทางดวน ฯลฯ จํานวนมากจะมีทั้ง
ภาษาญี่ปุนและภาษาอังกฤษกํากับ

รถไมเสียงายๆ จึงอุนใจได
มีการตรวจสภาพรถทุก
12 เดือนและทุก 24
เดือนตามที่กฎหมาย
กําหนด และมีการ
ซอมแซมทั้งภายใน
และภายนอกรถอยูเสมอ

ไมสามารถจอดรถบนถนนได กรุณาจอดในที่จอดรถ

อุนใจดวยระบบนําทางในรถยนต

空車 IN

รถสวนใหญจะติดตั้งระบบนําทางในรถยนต ทําใหสามารถไปถึงที่หมายได
อยางราบรื่น นอกจากสามารถแสดงหนาจอเปนภาษาอังกฤษไดแลว
ยังสามารถคนหาจุดหมายปลายทางไดอยางงายดายดวยการใสหมายเลข
โทรศัพทหรือ
ไดอีกดวย

รรู!

กิด
อ เมื่อเ
ที่ติดต ุกเฉิน
เหตุฉ

หากเกิดอุบัติเหตุที่ไมคาดคิดใหโทรแจง
119 (เรียกรถพยาบาล), 110 (แจงตํารวจ) ทันที
หลังจากนั้นติดตอไปที่รานที่เชารถ

เมื่อรถเสียใหติดตอไปยังรานที่เชารถ
มีบริการชวยเหลือฉุกเฉินบนทองถนน 24 ชั่วโมง
และรองรับภาษาอังกฤษอีกดวย

ที่จอดรถแบบหยอดเหรียญ

พื้นที่จอดรถบนถนน

คูมือสําหรับขับรถในประเทศญี่ปุน

สถานบริการจอดรถ

ที่จอดรถตามสถานที่ทองเที่ยว

* ในฤดูหนาว อาจตองใชยางสําหรับฤดูหนาวหรือยางติดโซเพื่อกันลื่น (กรุณาสอบถามที่รานเชารถ)

วรรู!
ขอค

ก

จร
ฎจรา

หากฝาฝนกฎจราจรแลวถูกจับอาจเสียคาปรับและถูกคุมขัง (ตัวอยางกฎจราจร)
■ คาดเข็มขัดนิรภัย

■ การขับแซง
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第一駐車場

空車

IIIII
IIIIIIIII

*เฉพาะรุนที่รองรับ
เทานั้น
*
เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของบริษัท DENSO CORPORATION

ขอคว

ถนนในประเทศญี่ปุนที่ควรรู
เอาไวเพื่อความอุนใจมากยิ่งขึ้น

รถญี่ปุนเปนรถที่ไดรับความเชื่อถือในระดับโลก จึงทําใหรถเชาก็ไดรับความนิยมไปดวย
มีลูกคาเปนจํานวนมากที่มาจากตางประเทศก็ใชบริการรถเชา

การขับรถในประเทศ
ญี่ปุนจะเหมือนกับใน
ประเทศไทย
รถพวงมาลัยขวา
ขับเลนซาย

การขับรถในประเทศญี่ปุน

การขับรถในประเทศญี่ปุน

ที่นั่งคนขับ ที่นั่ง
ขางคนขับ ที่นั่ง
ขางหลัง เบาะที่
นั่งของเด็ก

หามลํ้าเสน
สีเหลือง

■ หามขับรถขณะเมาสุรา

■ หามใชโทรศัพทมือถือ

■ การหยุดรถชั่วคราว

■ หนาที่ในการโทรแจง

หามขับรถขณะ
เมาสุราและหามสั่
งใหคนเมาสุรา
ขับรถดวย

止まれ

หยุดชั่วคราวเพื่อ
ตรวจสอบความ
ปลอดภัย

หามพูดคุย
โทรศัพทหรือใช
โทรศัพทในขณะ
ขับรถ

119
110

119
(เรียกรถพยาบาล),
110 (แจงตํารวจ)

คูมือสําหรับขับรถในประเทศญี่ปุน
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เสนท น
างใ
ตัวอย

คิวชู

!

n
Japa
enjoy
Let's

สัมผัสารณ
ก
ประสบนคิวชู

หากถูกกระตุนจนเกิดความอยากรูอยากเห็น
คุณตองไมพลาดมาลองสัมผัสประสบการณที่นี่
ยิ่งไดลองสัมผัสก็จะยิ่งหลงรักคิวชูและญี่ปุนมากขึ้นไปอีก
07

ใ

5 วัน 4 คืน ระยะทางในการ
ขับรถประมาณ 500 กม.

เบปปุอนเซ็นโฮโยแลนด
(Beppu Onsen Hoyo Land)

ทะเล ภูเขา อนเซ็น และอาหาร
คิวชูมีสถานที่ที่นาขับรถไปเที่ยวมากมายเลย!

01

การบําบัดที่ไดผลดีเยี่ยม

ที่อยู: Konya-jigoku, Myoban 5-kumi, Beppu-shi, Oita

46 520 398*41

อนเซ็นบอโคลนที่ไมเหมือนใครในโลก ราวกับ
นํ้านมที่ไดจากใตพื้นพิภพชวยใหผิวพรรณสวยงามจึงเปน
ที่ชื่นชอบของสุภาพสตรี และมีผลชวยใหผูชายรูสึกสดชื่น
กระปรี้กระเปราอีกดวย สามารถดื่มดํ่ากับการแชนํ้าพุรอนที่
หมูบานในหุบเขาไดจนกวาจะพึงพอใจ

02

Fukuoka Pref.

Fukuoka City
Dazaifu City

03

08

Mt. Hiko

07

Hita City

Kurume City

09

10

Oita City

Mt. Yufu

04

05

Yufu City

06

Oita Pref.

10

01

03

Kuju mountain range
Aso City

Kumamoto Pref.
Mt. Aso

สามารถทานผลที่เก็บใหมๆ ในสวนไดเลย

สวนสตรอวเบอรรีจิคุชิโนะ
(Chikushino Strawberry Fields)
ที่อยู: 1278 Chikushi, Chikushino-shi, Fukuoka

55 154 063*32

สัมผัสประสบการณนาตื่นเตนที่หาไมไดในเมืองไทย

สนุกสนานไปพรอมๆ กับฟงคําอธิบาย

อบทรายรอนริมทะเลเบปปุ
มิระคุคามะ เครื่องปนดินเผาทาคาโทริยากิ
(Beppu Beach Sand Bath) (Takatori ware, Miraku Kiln)
ที่อยู: Shonin-gahama, Beppu-shi, Oita

46 525 044*55

สามารถคนหาจุดหมายปลายทางไดอยางงายดายดวย
ระบบนําทางในรถยนตเพียงแคใส
*เฉพาะรุนที่รองรับ

08

เทานั้น

คูมือสําหรับขับรถในประเทศญี่ปุน

เทานั้น
รูปภาพ : ทางหลวงยามะนามิ (จังหวัดโออิตะ - จังหวัดคุมาโมโต)

บออบทรายรอนเลียบชายทะเลแบงเปนสัดสวน
ความกวาง 6 เมตร ยาว 20 เมตร อุณหภูมริ อ น
กําลังดี 42 องศา เมือ่ เปลีย่ นชุดยูกาตะแลวนอน
ลง เจาหนาทีผ
่ เู ชีย่ วชาญของบออบทรายจะ
ตักทรายมากลบตัวให

สนุกสนานกับการเก็บ
สตรอวเบอรรีและการทํา
แยมในพื้นที่ปลูกสตรอว
เบอรรีที่โอบลอมไปดวย
ธรรมชาติ

ที่อยู: 1-26-62 Takatori, Fukuoka-shi, Fukuoka

13 282 134*06

สามารถลองทําเครือ่ งปน ดินเผา
ทาคาโทริยากิทสี่ บื ทอดตอกัน
มายาวนานได ลองทําชามใน
แบบของตนเองทีม่ เี พียงใบเดียว
ในโลกดูไหม

* กรุณาตรวจสอบชวงเวลาทําการของสถานที่ที่แนะนําและเวลาเปดทําการลวงหนากอนที่จะมาถึง

คูมือสําหรับขับรถในประเทศญี่ปุน

09

เพลิดเพลินกับประเทศญี่ปุน KYUSHU

เพลิดเพลินกับประเทศญี่ปุน

enjo

a
y Jap

n!

ชมชู

สนุกสนานไดอยางเต็มที่ดวยรถเชา
ทัศนียภาพที่อุดมไปดวยธรรมชาติ มากี่ครั้งก็ยังอยากมาอีก

ในคิว

Let's

enjo

a
y Jap

n!

ชิมชู

มีตั้งแตอาหารพื้นเมืองเลื่องชื่อไปจนถึงอาหารทองถิ่น
เต็มอิ่มกับขุมทรัพยแหงอาหารอยางคิวชูกันเลย

ในคิว

เพลิดเพลินไดอยางงายดาย มี
คําอธิบายภาษาอังกฤษใหดวย

08

จิโกกุมุชิโคโบ คันนาวะ
(อาหารที่นึ่งดวยไอนํ้าพุรอน)
(Jigoku-mushi Kobo Kanna-wa)
ที่อยู: Furomoto 5-kumi (Along "Ideyu-saka" street), Beppu-shi, Oita

46 522 403*83

อาหารประเภทนึ่งดวยไอนํ้าพุรอน ซึ่งไดจากพลังความ
รอนใตพิภพในแบบของนํ้าพุรอนเบปปุซึ่งมีตนนํ้าพุรอน
อุณหภูมิสูง ทําใหเกิดไอนํ้าพุรอนที่รอนจัดและมี
สวนผสมของเกลือ จึงสามารถนึ่งอาหารใหสุกไดใน
พริบตา และยังคงความกลมกลอมของวัตถุดิบไวได
อยางดีเยี่ยม!

04

รูปภาพ : ทางหลวงยามะนามิ (จังหวัดโออิตะ - จังหวัดคุมาโมโต)

สนุกสนานกับการขับรถไดเต็มที่

ทางหลวงยามะนามิ
ที่อยู: 1278 Chikushi, Chikushino-shi, Fukuoka

269 201 336*18

เสนทางระหวางเมืองยุฟุ จังหวัดโออิตะไปจนถึงเมือง
อะโซ จังหวัดคุมาโมโต ระยะทาง 50 กม. เสนทางที่จะ
สามารถสนุกสนานกับการขับรถไปพรอมๆ กับการชม
ทิวทัศนอันแสนวิเศษที่อยูตรงหนา

09

06

02

มีใหเลือกมากมายจนไมรูวาจะชิมอะไรดี

อาหารรานแผงลอยในเมืองฟุกุโอกะ
(ยานเท็นจิน ฮากาตะ)
ที่อยู: Fukuoka-shi, Fukuoka

13 319 398*26

รานแผงลอยที่เปดใหบริการเมื่อตะวัน
ลับขอบฟาระหวางตึกในยานเท็นจินและ
ฮากาตะ มีเมนูใหเลือกมากมายตั้งแต
เท็มปุระ อาหารปงยางกระทะรอน ไก
ยางเสียบไม (ยากิโทริ) ไปจนถึงฮากา
ตะราเมง การไดพูดคุยกับคนฮากาตะก็
เปนอะไรที่สนุกสนานไมแพกัน

05

ลิ้มรสความอรอยของเนื้อวัวบุนโกะไปพรอมๆ
กับชมทิวทัศนอันสวยงาม

เบเบ็นโกะ รานอาหารของเกษตรกร
(Farmhouse Restaurant "Bebenko")
ที่อยู: 2407-1 Tano, Kokonoe-machi, Kusu-gun, Oita

ตื่นตาตื่นใจไปกับทิวทัศนที่นาอัศจรรย

จุดชมวิวยุเคมูริ (ไอนํ้าจากอนเซ็น)
ในเบปปุ (Beppu Yukemuri Observatory)
ที่อยู: 8-kumi, Kanna-wa, Beppu-shi, Oita (Royal-town Daikan-yama)

46 523 435*43

จุดชมวิวที่ไดรับการรับรองใหเปน "วิวทิวทัศนของญี่ปุนที่อยาก
ดํารงรักษาเอาไวจนถึงศตวรรษที่ 21" อันดับ 2 รองจากภูเขาไฟ
ฟูจิ และ ทิวทัศนยามคํ่าคืนจากจุดชมวิวก็ไดรับการรับรองใหเปน
"มรดกทิวทัศนยามคํ่าคืนของญี่ปุน" ดวย
10

คูมือสําหรับขับรถในประเทศญี่ปุน

269 015 006*74

เพลิดเพลินอยางเต็มอิ่มกับการ
เดินเที่ยวชมความงามของแตละฤดู

รานอาหารที่ดําเนินการโดยเกษตรกรเจาของฟารมโดยตรง
สามารถลิ้มรสสเต็กคุณภาพดีอยางเชน สเต็กเนื้อวัวบุนโกะได
หามพลาดชิมไกทอดเท็มปุระ (โทริเท็น) อาหารขึ้นชื่อของโออิตะดวย

พื้นที่ชุมนํ้าทาเดะวาระ
(Tadewara Marsh)

ทีอ่ ยู: 255-33 Tano, Kokonoe-machi, Kusu-gun, Oita (Chojabaru Visitor Center)

440 702 807*00

ดานหลังของอุทยานแหงชาติอะโซคุจูที่เรียงรายดวยเทือกเขาคุจู
มีพื้นที่ชุมนํ้าทาเดะวาระ พื้นที่ที่กวางใหญที่สุดในประเทศญี่ปุน
และเปนที่รูจักในระดับสากล

K Y U S H U DR IV E
I N F O R MATION

Kyushu Road Trip
https://www.welcomekyushu.com/kyushu-road-trip/

* กรุณาตรวจสอบชวงเวลาทําการของสถานที่ที่แนะนําและเวลาเปดทําการลวงหนากอนที่จะมาถึง

คูมือสําหรับขับรถในประเทศญี่ปุน
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เพลิดเพลินกับประเทศญี่ปุน KYUSHU

Let's

ง
เสนทา ใน
ง
า

ตัวอย

Japa
njoy

โทโฮคุ

5 วัน 4 คืน ระยะทางในการ
ขับรถประมาณ 600 กม.

ปร

n!

คุ

07

โทโฮ

โอซาวาอนเซ็น
(OSAWA SPA)

เยือนดินแดนที่โอบลอมดวยธรรมชาติอันยิ่งใหญแฝงไวดวย
ความเปนอยูและวัฒนธรรมที่หลอหลอมขึ้นจากกาลเวลา
หากจะเที่ยวโทโฮคุใหเต็มที่ ตองเที่ยวดวยรถเชาถึงจะดีที่สุด
09

ตะลึงกับความรอนของนํ้าพุรอน

ที่อยู: 181 Osawa, Yuguchi, Hanamaki-shi, Iwate

626 047 880*84

สถานที่บําบัดรักษาโรคดวยนํ้าพุรอนที่กลาว
กันวาถูกคนพบมาตั้งแต 1,200 ปที่ผานมา
ชมวิวไปพรอมๆ กับเพลิดเพลินกับการ
ตระเวนแชบอนํ้าพุรอนกลางแจงรวมทั้งบอ
นํ้าพุรอน 6 แหง

08
Mt. Himekami
Morioka City

07

Mt. Hayachine
Hanamaki City

Iwate Pref.

Mt. Yakeishi

Kamaishi City

Mt. Kurikoma

Miyagi Pref.
Mt. Funagata

04

05

06

Rikuzentakata City
Ichinoseki City
Kesennuma City

04

03

01
Ishinomaki City

03
Mt. Zao

02
Sendai City

Mt. Kinka

ชางฝมือไวหนวดเคราก็เทหสุดๆ เลย

หมูบานหัตถกรรมอะคิอุ
(Akiu Traditional Crafts Village)
ที่อยู: 54 Uehara, Yumoto, Akiu-machi, Taihaku-ku, Sendai

464 506 146*01

สามารถคนหาจุดหมายปลายทางไดอยางงายดายดวย
ระบบนําทางในรถยนตเพียงแคใส
*เฉพาะรุนที่รองรับ

เทานั้น

เทานั้น
รูปภาพ : เสนทางฮะชิมันไตแอสไปทไลน (จังหวัดอิวาเตะ - จังหวัดอะคิตะ)

12

คูมือสําหรับขับรถในประเทศญี่ปุน

หมูบานของเหลาชางฝมือ ผู
สรางสรรคงานฝมือเกาแกของญี่ปุน
ถึง 9 แขนง ลองวาดภาพบน
ลูกขาง วาดภาพบนตุกตาโคเคชิ
เคลือบเงาตะเกียบ ยอมคราม
ผาเช็ดหนา ฉลุไมเปนรูปทรงตางๆ
เปนตนได

ไมเคยชมในระยะใกลเทานี้มากอนเลย

หมูบานสุนัขจิ้งจอกซะโอ มิยางิ
(Miyagi Zao Fox Village)
ที่อยู: 11-3 Kawarago, Fukuoka-Yatsumiya, Shiroishi-shi, Miyagi

569 139 481*18

ทามกลางธรรมชาติที่ยิ่งใหญบน
ความสูง 590 เมตรจาก
ระดับนํ้าทะเล สุนัขจิ้งจอกจํานวน
250 ตัว ไดถูกเลี้ยงไวและกวา 100
ตัวถูกเลี้ยงแบบปลอยใหวิ่งไปมา
อยางอิสระ สถานที่ลึกลับยอดนิยม
ที่กําลังเปนที่กลาวถึงในโลกโซเชียล

* กรุณาตรวจสอบชวงเวลาทําการของสถานที่ที่แนะนําและเวลาเปดทําการลวงหนากอนที่จะมาถึง

คูมือสําหรับขับรถในประเทศญี่ปุน
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เพลิดเพลินกับประเทศญี่ปุน TOHOKU

สัมผัสงานหัตถกรรมที่ผลิตสืบทอดตอกันมายาวนานและ
เพลิดเพลินกับอนเซ็นที่มีชื่อเสียงในระดับโลก
e
Let's
สัมผัสารณ สัมผัสประสบการณที่นาตื่นเตนและประทับใจไปกับ
การเที่ยวโทโฮคุกันเถอะ
ะสบก

เพลิดเพลินกับประเทศญี่ปุน

ชมคุ

สิ่งปลูกสรางที่เปนสมบัติของชาติและทิวทัศนที่งดงามจนแทบหยุดหายใจ
โทโฮคุเปนภูมิภาคที่เต็มไปดวยสถานที่ทองเที่ยวที่ไมควรพลาดมากมาย

โทโฮ

n!
Japa
enjoy
Let's

ชิมคุ
โทโฮ

"อาหาร" เปนเสนหที่พิเศษอีกอยางหนึ่งของญี่ปุน
ที่บงบอกถึงฤดูกาลทั้ง 4 อยางชัดเจน
เพลิดเพลินกับการขับรถเชาหาสถานที่ทานอาหารพื้นบานของโทโฮคุ
08

พึ่งเคยลองเปนครั้งแรก สนุกมากๆ เลย

อะซึมะยะ ฮงเต็น (วังโขะโซบะ)
(Azumaya main store)
ที่อยู: 1-8-3 Nakanohashi-dori, Morioka-shi, Iwate

81 709 636*02

ลองมาดูกันวาในชามขนาดทาน
โซบะไดเพียง 1 คํานี้ เราจะ
สามารถทานไดกี่ชามกันนะ เมื่อ
ชามวางลงจะมีคนนําโซบะมา
เติมให ทานสามารถทานได
เรื่อยๆ เทาไหรก็ไดตราบใดที่ยัง
ไมปดฝาชาม

06
รูปภาพ : เสนทางสายซะโอ เอโคไลน (จังหวัดมิยางิ - จังหวัดยามะกาตะ)

สถานที่อันนาประทับใจและอยากกลับมาเที่ยวอีกครั้งใหได

รานขายโมจิ มูราคามิยะโมจิเต็น
(ซุนดะโมจิ) (Murakamiya Mochiten)

วัดชูซอนจิ (Chuson-ji Temple)

ที่อยู: 2-38 Kitame-machi, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi

ที่อยู: 202 Koromonoseki, Hiraizumi, Iwate

21 615 227*65

142 282 772*54

ซุนดะโมจิ ขนมหวานสีเขียวที่เลื่องลือและเปนหนาเปนตาของเมืองเซนได ของ
หวานที่ไมควรพลาดชิม ไดจากการนําถั่วแระที่ตมสุกมาบดใหละเอียด ปรุงรสดวย
นํ้าตาลและเกลือจากนั้นนําไปหอบนแปงโมจิ

ภายในบริเวณวัดชูซอนจิที่ถูกเปดใหเขาเมื่อป 850 ทามกลางบรรยากาศที่นา
เกรงขามยังมีสถานที่นาสนใจอีกมากมาย ดานในมีวิหารทองคําที่งดงามสะกด
สายตาและเปนสิ่งปลูกสรางหลังที่ 1 ที่ถูกรับรองใหเปนสมบัติประจําชาติ
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ขอแนะนําใหลองชิม งา ถั่ววอลนัท
และถั่วแระญี่ปุนบด

02

ซื้ออาหารทะเลสดใหมแลวทานที่ตลาดไดเลย

ตลาดขายสงอาหารทะเล ชิโอะกามะ
(ขาวหนาปลามากุโรสดใหม & หอยนางรมยาง)
(Shiogama Seafood Wholesale Market)
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ที่อยู: 1-20-74 Shinhama-cho, Shiogama-shi, Miyagi

110 260 830*38

ตลาดขายสงแหงนี้มีจํานวนรานคาและประเภทรานคามากที่สุดและ
ใหญที่สุดในแถบตะวันออกของญี่ปุน เชิญมาเพลิดเพลินกับอาหาร
ทะเลที่ซื้อในตลาด สามารถนํามายางหรือทําเปนขาวหนาอาหารทะเล
ทานที่นั่นเลยก็ไดเชนกัน คนทั่วไปก็สามารถเขามาซื้ออาหารทะเลราคาถูกได

ซาบซึ้งใจไปกับทิวทัศนที่งดงามเกินบรรยาย

มัตสึชิมา 1 ใน 3 ทิวทิศนที่สวยงามที่สุดของญี่ปุน
(Nihon-sankei: Matsushima)
ที่อยู: Matsushima-machi, Miyagi-gun, Miyagi
110 443 066*42

มัตสึชิมา หนึ่งในสามสถานที่ที่มีวิวทิวทัศนสวยงามที่สุดในญี่ปุน
คุณสามารถมาลองเรือชมวิวรอบหมูเกาะหรือจะขามสะพานฟุคุอุระ
ไปเดินเลนที่สวนสาธารณะก็ได ซึ่งเราเรียกสะพานแหงนี้วาจุด
เสริมดวงชะตาที่จะชวยใหความรักสมหวังอีกดวย ประทับใจกับ
ทองฟาสีครามและทะเลที่สวยงาม
14

คูมือสําหรับขับรถในประเทศญี่ปุน

หลงใหลไปกับทิวทัศนที่นาอัศจรรย

ฟารมโคอิวาอิ (Koiwai Farm)

TOHOKU DRIVE
INFORMATION

ที่อยู: 36-1 Maruyachi, Shizukuishi-cho, Iwate
81 872 645*33

ทิวทัศนอันงดงามบนพื้นที่ที่เต็มไปดวยธรรมชาติสีเขียว
ชอุมและผืนปาอันยิ่งใหญที่ถูกเพาะปลูกขึ้นมากวา 120
ปจะตราตรึงใจไปตราบนานเทานาน ชวงปลายเดือน
เมษายน - ตนเดือนพฤษภาคมเปนชวงที่อิปปงซากุระ
หรือซากุระตนเดียวกําลังบานสะพรั่งเหมาะแกการชม

ที่ที่
สถานสบาย
ก
สะดว

Road trip at Japan Tohoku
http://www.tohoku-road-trip.jp/th/index.php

จุดพักรถบนทางดวน (SA)
ทางดวนของญี่ปุนจะมีจุดพักรถบนทางดวน
ตามชวงระยะทางที่กําหนดไว มีทั้งหองนํ้า
และปมนํ้ามันใหบริการ เพลิดเพลินกับการซื้อ
สินคา ทานอาหารและหยุดพักเหนื่อยจากการขับรถ

* กรุณาตรวจสอบชวงเวลาทําการของสถานที่ที่แนะนําและเวลาเปดทําการลวงหนากอนที่จะมาถึง

คูมือสําหรับขับรถในประเทศญี่ปุน
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เพลิดเพลินกับประเทศญี่ปุน TOHOKU
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