
จังหวัดโอซากา, เมืองโอซากา, เมืองซากาอิ, จังหวัดเกียวโต, 
เมืองเกียวโต, จังหวัดเฮียวโกะ, เมืองโกเบ, จังหวัดนาระ, 
จังหวัดชิกะ, จังหวัดวากายามะ, จังหวัดมิเอะ, จังหวัดฟุกุอิ, 
จังหวัดทตโตริ, จังหวัดโทคุชิมะ คันไซ
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ทองเที่ยวฉบับ
ทางการ

คันไซ, ญ่ีปุน

ภาษาไทย

関西



คันไซ

ฮอกไกโด

โตเกียว (นาริตะ/ฮาเนดะ)⇔
โอซากา (คันไซ/อิตามิ)
ประมาณ 1 ชั�วโมง 30 นาที

ฮอกไกโด (ชินชิโตะเสะ)⇔
โอซากา (คันไซ/อิตามิ) 
ประมาณ 1 ชั�วโมง 50 นาที

ฮิโรชิมา⇔โอซากา
ประมาณ 
1 ชั�วโมง 40 นาที

โตเกียว⇔โอซากา
ประมาณ 
2 ชั�วโมง 30 นาที

ฟุกุโอกะ

นาโกยา
ฮิโรชิมา

โตเกียว

16

สนามบิน
นานาชาติคันไซ

เกียวโต

ฟุกุอิ

ชิกะ

โอซากา
มิเอะ

นาระ

วากายามะ
โทคุชิมะ

เฮียวโกะ

ทตโตริ

สถาน�
โอซากา

สถานีเกียวโต

สถาน�นาระ

ทะเลทราย
ทตโตริ

ประมาณ 3 ชั่วโมง

ชายหาด
ชิราฮามะ

ประมาณ 2.5 ชั่วโมง

นํ�าตกนะชิ
(เสน้ทางคมุาโนะโคโดะ)

ประมาณ 4.5 ชั่วโมง

สวนนาระ
(นาระโคเอ็น)
ประมาณ 1 ชั่วโมง

ศาลเจา้ฟุชิมิ
อินาร ิไทฉะ
ประมาณ 40 นาที

ปราสาทฮิโกเนะ
ประมาณ 1.5 ชั่วโมง

อามาโนะ
ฮาชิดาเตะ
ประมาณ 2 ชั่วโมง

ปราสาทฮิเมจิ
ประมาณ 1 ชั่วโมง

สนามบิน
นานาชาตคินัไซ

สุสาน
จกัรพรรดินินโตกุ

ประมาณ 1 ชั่วโมง

ประมาณ 40 นาที

เมรเิคน พารค์
ประมาณ 40 นาที

นํ�าวนนารุโตะ
ประมาณ 2 ชั่วโมง

สะพานเถาวลัย ์
ที�หุบเขาอิยะ

ประมาณ 3.5 ชั่วโมง

1

2

5

3

7

4

6

9 10

11

12

14

15

17

หนา้ผาโทจนิโบ
ประมาณ 3 ชั่วโมง

ศาลเจา้
อิเสะ จงิกู

ประมาณ 2 ชั่วโมง

ประมาณ 30 นาที
(รถไฟดวนประเภท

Special Rapid Service)

ประมาณ 50 นาที
(รถไฟดวนประเภท
Rapid Service)
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ปราสาท
โอซากา้

ประมาณ 30 นาที

คิโนะซากิ
ออนเซ็น

ประมาณ 2.5 ชั่วโมง

สถานที�ทอ่งเที�ยวที�สาํคญัในคนัไซและการเดินทาง
จังหวัดโอซากา, เมืองโอซากา, เมืองซากาอิ, จังหวัดเกียวโต, เมืองเกียวโต, จังหวัดเฮียวโกะ, เมืองโกเบ, 

จังหวัดนาระ, จังหวัดชิกะ, จังหวัดวากายามะ, จังหวัดมิเอะ, จังหวัดฟุกุอิ, จังหวัดทตโตริ, จังหวัดโทคุชิมะ

ไปสัมผัสกับสถานที่ทองเที่ยวของคันไซที่เต็มไปดวยมนตเสนหกันเถอะ!
(แสดงระยะเวลาที่ใชโดยประมาณจากสถานีโอซากา โดยไมรวมเวลาเปลี่ยนขบวนรถไฟ)

สถานีโอซากา - สถานีอุเมดะ -    - สถานีนัมบะ -    - สถานีโอซากานัมบะ 
-    - สถานีอิสุซุกาวะ -    - ไนคูมาเอะ

คาโดยสาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล กรุณาตรวจสอบลวงหนา

วิธีการเดินทางโดยใชเสนทางหลักและคาโดยสาร รถไฟ รถประจําทาง

สถาน�โอซากา -    - สถาน�ฟุคุจิยามะ -    - สถาน�อามาโนะฮาชิดาเตะ

(รถไฟ JR ดวนพิเศษโคโนโทริ - รถไฟดวนพิเศษฮาชิดาเตะ)

7,600 เยน
สถานีโอซากา -    - สถานีทตโตริ -    - ทะเลทรายทตโตริ

(รถไฟ JR ดวนพิเศษซุปเปอรฮาคุโตะ-รถประจําทางในเมือง) 620 เยน

5,680 เยน

160 เยน

2,400 เยน

400 เยน

7,480 เยน

1,980 เยน

860 เยน

1,030 เยน

สถานีโอซากา -    - สถานีซันโนะมิยะ -    - สถานีมินาโตะโมโตมาจิ

(รถไฟ JR ดวนประเภท Special Rapid Service - 

รถไฟใตดินประจําเมืองโกเบ - เดินประมาณ 10 นาที)

(รถไฟ JR สายโอซากาคันโจเซน วิ่งรอบนอก (โสะโตะมาวาริ) - 

เดินประมาณ 20 นาที)

สถาน�โอซากา -    - สถาน�โอซากาโจโคเอ็น

สถาน�โอซากา -    - สถาน�ฮิโกเนะ

(รถไฟ JR ดวนประเภท Special Rapid Service - 

เดินประมาณ 15 นาที)

(รถไฟ JR ดวนประเภท Special Rapid Service -

รถไฟ JR สายนาระ - เดินประมาณ 5 นาที)

สถานีโอซากา -    - สถานีนาระ -    - โทไดจิ ไดบุสึ เด็น คาสึกะ ไทฉะ มาเอะ

(รถไฟ JR ดวนสายยามาโตะจิ - รถประจําทางในเมือง)

4,060 เยน(เดิน - รถไฟใตดินโอซากา - เดิน - 
รถไฟดวนพิเศษสายคินเท็ตสึ - รถประจําทางในเมือง)

7,650 เยน

สถานีโอซากา -    - สถานีเทนโนจิ -    - สถานีคิอิคัตสึอุระ 
-    - นะชิโนะทากิมาเอะ
(รถไฟ JR สายโอซากาคันโจเซน วิ่งรอบใน (อุจิมาวาริ) -
รถไฟ JR ดวนพิเศษสายคุโระชิโอะ - รถประจําทางในเมือง)

5,710 เยน

สถานีโอซากา -    - สถานีเทนโนจิ -    - สถานีชิราฮามะ 
-    - ชิราฮามะ บัสเซ็นเตอร
(รถไฟ JR สายโอซากาคันโจเซน วิ่งรอบใน (อุจิมาวาริ) -
รถไฟ JR ดวนพิเศษสายคุโระชิโอะ - รถประจําทางในเมือง)

สถานีโอซากา -    - สถานีเทนโนจิ -    - สถานี Kansai Airport

(รถไฟ JR สายโอซากาคันโจเซน วิ่งรอบใน (อุจิมาวาริ) - 

รถไฟ JR ดวนพิเศษฮารุกะ)

(รถไฟ JR สายโอซากาคันโจเซน วิ่งรอบใน (อุจิมาวาริ) -

รถไฟ JR สายฮันวะ - เดินประมาณ 5 นาที)

1

5,700 เยน
สถาน�โอซากา -    - สถาน�คิโนะซากิออนเซ็น

(รถไฟ JR ดวนพิเศษโคโนโทริ)
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10,340 เยน

สถานีโอซากา -    - สถานีชินโอซากา -    - สถานีโอคายามา 

-    - สถานีโอโบะเกะ -    - คะซึระบาชิ
(รถไฟ JR สายเกียวโต - ชินคันเซ็น - รถไฟ JR ดวนพิเศษสายนัมปู)
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1,620 เยน
สถานีโอซากา -    - สถานีฮิเมจิ -    - ฮิเมจิโจโอเทะมงมาเอะ

(รถไฟ JR ดวนประเภท Special Rapid Service - 
รถประจําทางในเมือง)

3,300 เยน
ทารถดวนประจําทาง JR สถานีโอซากา -    - นารุโตะ โคเอ็นกุจิ

(รถดวนประจําทาง JR สายอาวะ เอ็กซเพรส)

สถาน�โอซากา -    - สถาน�เทนโนจิ -    - สถาน�โมะซุ

สถาน�โอซากา -    - สถาน�อาวาระออนเซ็น -    - โทจินโบ

(รถไฟ JR ดวนพิเศษ ธันเดอรเบิรด - รถประจําทางในเมือง)

สถานีโอซากา -    - สถานีเกียวโต -    - สถานีอินาริ

2 3



โอคายามา

โคจิ

โทคุชิมะ

คากาวา

กิฟุ

ทตโตริ เฮียวโกะ

เกียวโต

ชิกะ

ไอจิ

ฟุกุอิ

นาระ

วากายามะ

มิเอะโอซากา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่นี่
https://kansaiguide.jp/exciting/

วิถีชีวิตแหงสายน้ํา

ทะเลสาบบิวะโกะ
และโฮคุริคุฝงตะวันตก

ปราสาทฮิเมจิและเสนทางสูเมืองหลวง

ฮาริมะ ใจกลางคันไซ

โอซากา / เกียวโต / โกเบ / นาระ

ตํานานกําเนิดญ่ีปุนและสะพานขามทะเล

อาวาจิชิมะ~โทคุชิมะ

ดินแดนที่สรางสรรคโดยธรรมชาติ

ทัมบะ

ความงามและความอุดมสมบูรณของชายฝง

ชายฝงซังอิน

หนา

8
หนา
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หนา
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หนา
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หนา
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หนา

14

หนา

15

หนา

6-7

หนา
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ทองเท่ียวคันไซท่ีเต็มไปดวยมนตเสนหในแบบท่ีคุณยังไมรูจัก

เกียวโต

สึรุกะ

โอสึ

นากาฮาม่า

ฮิโกเนะ

โคกะ

อิงะ

อิเสะ

โทะบะ

ชิมะ

โอซาก้า
นาระ

ซากาอิ

อะคะชิ

นารุโตะ

โทคุชิมะ

อาวาจิชิมะ

ฮิเมจิ

มิยาสึ
โอะบะมะ

คิโนะซากิ

ทตโตริ

อะโกะ

โคยะซัน

เกียวทัมบะ

โทสึคาวะ

นะจิคัตสึอุระ

โยะชิโนะ

ทานาเบะ

ชิราฮามะ

คาดะ

ชิงงู

คานาซาว่า

ฟุกุอิ

อาวาระ

อิคารุกะ

ทัมบะ
ซาซายามะ

โกเบ

ดินแดนแหงซามูไรและศิลปหัตถกรรม

ทะเลสาบ
บิวะโกะและมิเอะ
ฝงทิศตะวันออกไปซังอิน

ไปชูบุ

ไปชิโกะกุ

ไปยังเซโตะอุจิ

ในคันไซนอกจากจะมีเมืองหลัก ๆ อยาง 
โอซากา, เกียวโต, โกเบ, นาระแลวยังมี
สถานที่อื่น ๆ ที่มีเสนหอีกมากมาย
ที่คนทองถิ่นไดอนุรักษไวมาอยางดี
ซึ่งคุณสามารถสัมผัสไดที่นี่ไมวาจะเปน
ขนบธรรมเนียมประเพณี, ตํานานเทพเจา, วัฒนธรรม,
และอาหารการกินที่สืบทอดตอกันมาอยางชานาน

ลองจัดทริปเล็กๆเพื่อเดินทางไปพักที่นั่น 
และเพลิดเพลินไปกับการสัมผัสประสบการณทองถิ่น
แบบพิเศษราวกับวาไดคนพบสิ่งใหมๆที่แตกตางออกไป 
เราหวังวาคุณจะไดรูจักญี่ปุนมากยิ่งขึ้น

และนี่คือ 8 พื้นที่ที่เต็มไปดวยมนตเสนห 
พรอมเชิญคุณไปตื่นตาตื่นใจ

จากตํานานเทพเจาสูเสนทางโบราณ

อิเสะ~นาระ

เสนทางแสวงบุญคุมาโนะโคโดะ

คาบสมุทรคิอิ

44 55

https://kansaiguide.jp/exciting/


คันไซเคยเปนเมืองหลวงญ่ีปุนเปนเวลามากกวา 1,000 ป ทําใหยังมีประเพณ�และวัฒนธรรมตาง ๆ ท่ียัง

สืบทอดมาถึงปจจุบัน นอกจากจะมีเมืองหลัก ๆ อยางเกียวโต โอซากาแลว โคะโตะหรือบริเวณ เมือง

หลวงเกาท่ีนาระและมินาโตะมาจิในโกเบก็เปนแหลงท่ีไดรับความนิยมเพราะเต็มไปดวยสีสัน

ของความเปนคันไซ ซึ�งในฐานะท่ีเปนแหลงท่ีทองเท่ียว ท่ีน��มีเสนหดึงดูดผูคนอยางมากมาย

โกเบโอซากา้

นาระเกียวโต

4 เมืองใหญของคันไซ 
ที่เต็มไปดวยประเพณีและวัฒนธรรม

“มิซุโนะมิยาโกะ” ซึ่งมีเศรษฐกิจรุงเรืองผานการคมนาคม

ทางนํ้า เปนดานเขาออกนอกประเทศ และคนสวนใหญ 

จะใชชีวิตอยูที่นี่เปนหลัก

มินาโตะมาจิมีความเฟองฟูในฐานะที่เปนแหลงการคาระหวางประเทศ

มาตั้งแตอดีต ซึ่งเสนหของที่นี่คือการผสมผสานความทันสมัยใหเขากับ

วัฒนธรรมตะวันตก

โคะโตะหรือเมืองหลวงเกาที่เต็มไปดวยกลิ่นอายประวัติศาสตรที่เคยเจริญรุงเรือง

มาตั้งแตศตวรรษที่ 8 ซึ่งยังคงมีการทํานุบํารุงสิ่งปลูกสรางทางพุทธศาสนา

และมรดกทางวัฒนธรรมอันเปนที่นาภาคภูมิใจเสนอตอชาวโลก 

เปนเวลานานกวา1,000 ปที่ ที่แหงนี้เคยเปน 

“เมืองหลวงของประเทศญี่ปุน” ที่นี่คุณจะสามารถสัมผัสไดถึง

ความสุนทรียภาพที่เปนเอกลักษณของญี่ปุนอยางแทจริง

โดทมโบริ / โอซากา

กระเชาไฟฟาร็อคโค / เฮียวโกะ

วัดคงไคโคเมียวจิ / เกียวโต ศาลเจาฟุชิมิ อินาริ ไทฉะ / เกียวโต วัดโทไดจิ / นาระ

นิคมท่ีพักในอดีตสําหรับชาวตางชาติในโกเบ / เฮียวโกะ

สวนนาระ (นาระ โคเอ็น) / นาระ

โยะชิโนะ / นาระ

พิพิธภัณฑไคยูคัง / โอซากา

ไปยัง “8 พ้ืนท่ีในคันไซ ท่ีคุณยังไมเคยรูมากอน” หนาถัดไป
หนา

8
หนา

9
หนา

10
หนา

11
หนา

12
หนา

13
หนา

14
หนา

15

เกียวโต

โอซากาโกเบ
นาระ

เกียวโต

โอซากาโกเบ
นาระ

เกียวโต

โอซากาโกเบ
นาระ

เกียวโต

โอซากาโกเบ
นาระ
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ทตโตริ

เฮียวโกะ

โทคุชิมะ

ฟุกุอิ

เกียวโต
ชิกะ

โอซากา
นาระ

มิเอะ

วากายามะ

ทตโตริ

เฮียวโกะ

โทคุชิมะ

ฟุกุอิ

เกียวโต
ชิกะ

โอซากา
นาระ

มิเอะ

วากายามะ

เสนทางคุมาโนะโคโดะ~

การเดินทางบําเพ็ญเพียรสักการะสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิ

เพ่ือกลับสูจุดต้ังตนของจิตใจแบบญ่ีปุน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่นี่
https://kansaiguide.jp/exciting/04/

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่
https://kansaiguide.jp/exciting/05/

คาบสมุทรคิอิเปนบริเวณที่มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของญี่ปุนอยูเปนจํานวนมาก 

คุมาโนะโคโดะที่ทอดยาวไปจนถึงศาลเจาคุมาโนะ ฮอนงู ไทฉะนั่นเปน 

เสนทางแสวงบุญที่สืบเนื่องมานานกวาพันป ซึ่งมีผูศรัทธาเดินทางมา 

บําเพ็ญเพียร สักการะตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตาง ๆ เปนจํานวนมาก 

มาลองตามรอยนักแสวงบุญในอดีต เพื่อสัมผัสถึงพลังศักดิ์สิทธิ์เหลานั้น 

ดวยกันดูไหม

ทองเท่ียวบนเสนทางสายโรแมนติก 

ยุคโบราณจากตํานานเทพ

จากอิเสะที่เปนที่ตั้งของศาลเจาอิเสะ จิงกู ซึ่งเปนที่สุดของศาสนาชินโต มุงสูนาระที่ยังหลงเหลือ

วัดวาอาราม ศาลเจาในสมัยโบราณไวอยู เดินตามรอยเทาตั้งแตยุคที่เปนตํานานเทพเจาและ 

สืบตอไปยังยุคโบราณและยุคกลางในบริเวณที่ญี่ปุนกอรากฐานขึ้นมา และยังเปนบริเวณที่มี 

วัฒนธรรมในยุคอื่น ๆ อีกผสมปนเปกัน ไมวาจะเปน สุสานโคะฟุน, ซูโม, เหลาสาเกญี่ปุน 

และ อะมะ (นักงมจับสัตวนํ้าในทะเลที่เปนผูหญิง) เปนตน

คาบสมุทรคิอิ
วากายามะ / นาระ / มิเอะ

อิเสะ ~ นาระ
นาระ / มิเอะ

ไดมงซากะ / วากายามะ

อุจิบาชิ / มิเอะ

วัดฮะเซะเดะระ / นาระ

อามาโกยะ / มิเอะ

โคยะซัน / วากายามะ

เกาะเอ็นเก็ตสึโท / วากายามะ

วัดเซกังโทะจิและน้ําตกนะชิ
บนเทือกเขานะชิ / วากายามะ

©"Visit ISESHIMA" Bureau
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ทตโตริ

เฮียวโกะ

โทคุชิมะ

ฟุกุอิ

เกียวโต
ชิกะ

โอซากา
นาระ

มิเอะ

วากายามะ

ทตโตริ

เฮียวโกะ

โทคุชิมะ

ฟุกุอิ

เกียวโต
ชิกะ

โอซากา
นาระ

มิเอะ

วากายามะ

การทองเท่ียวท่ีสัมผัสวิถีชีวิตแหงสายน้ํา 

ท่ีซึ�งถูกรายลอมไปดวยทะเลสาบและภูเขา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่นี่
https://kansaiguide.jp/exciting/03/

ดูรายละเอียดเพิ�มเติมไดท่ีน��
https://kansaiguide.jp/exciting/08/

ทะเลสาบบิวะโกะ ทะเลสาบที่ใหญที่สุดในญี่ปุน เทือกเขาที่ทอดตัวติดกัน 

ทางทิศตะวันตก ทําใหบริเวณนี้มีความชุมชื้น เพราะมีแหลงนํ้าธรรมชาติ 

ที่อุดมสมบูรณ นํ้าเปนปจจัยที่ทําใหมนุษยสามารถดํารงชีวิตอยูได แลวยัง 

ทําใหเกิดวัฒนธรรมการผลิตเหลาสาเกและวัฒนธรรมการหมักอาหาร 

นํ้าและภูเขาเปนสัญลักษณแหงแรงศรัทธา จึงทําใหบริเวณนี้เปนพื้นที่ 

ที่มีความศักดิ์สิทธิ์อีกดวย มาลองสัมผัสทัศนียภาพอันกวางใหญไพศาลของ

ทะเลสาบบิวะโกะ ไปพรอม ๆ กับสัมผัสวิถีชีวิตที่มีนํ้าหลอเลี้ยงกันเถอะ

เนื่องจากอยูใกลกับเกียวโตจึงมีซามูไรและนักรบเดินทางผานไปมาเปนจํานวน

มาก ซึ่งหมูบานนินจาบางแหงยังคงเปนที่รูจักและไดรับการอนุรักษไว

นอกจากนี้ยังมีการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมพื้นบานที่ไมวาจะเปน อาวุธ, 

เครื่องปนดินเผา, กระดาษสาญี่ปุน, มีด ฯลฯ 

รวมไปถึงผลิตแวนตาและการประดิษฐสรางสรรคสิ่งใหม ๆ มาจนถึงปจจุบัน 

มาเพลิดเพลินไปกับดินแดนแหงงานฝมือทางประวัติศาสตรของที่นี่กันเถอะ

ทองเท่ียวดินแดนแหงนักรบและเรียนรู

ศิลปหัตถกรรมท่ีสืบทอดมาถึงปจจุบัน

ทะเลสาบบิวะโกะและโฮครุคิุ
ฝั �งตะวนัตก

ทะเลสาบบิวะโกะและมิเอะ
ฝั �งทิศตะวนัออก ชิกะ / มิเอะ / ฟุกุอิ

วัดเอเฮจิ / ฟุกุอิ

ปราสาทฮิโกเนะ / ชิกะ

พิพิธภัณฑแวนตา / ฟุกุอิ

ศาลเจาชิระฮิเกะ / ชิกะ

ทะเลสาบบิวะโกะจากเขาฮิเอะซัน / ชิกะ

ชิกะ / ฟุกุอิ
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ทตโตริ

เฮียวโกะ

โทคุชิมะ

ฟุกุอิ

เกียวโต
ชิกะ

โอซากา
นาระ

มิเอะ

วากายามะ

ทตโตริ

เฮียวโกะ

โทคุชิมะ

ฟุกุอิ

เกียวโต
ชิกะ

โอซากา
นาระ

มิเอะ

วากายามะ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่นี่
https://kansaiguide.jp/exciting/02/

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่นี่
https://kansaiguide.jp/exciting/06/

ทองเท่ียวแบบด่ืมด่ําไปกับตํานานกําเนิดญ่ีปุน

และต่ืนตาต่ืนใจไปกับสะพานขามทะเล

กลาวกันวาเทพพระเจาสรางอาวาจิชิมะเปนที่แรกในญี่ปุน ซึ่งทะเลที่อยู 

รายรอบเกาะนั้นก็ลวนมีความงามที่แตกตางกันออกไป ไมวาจะเปน 

กระแสนํ้าวน ภูมิทัศนของตัวเกาะ หรือสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลก 

ที่เชื่อมระหวางเกาะฮอนชูกับเกาะชิโกะกุก็มีความสวยงามไมแพกัน 

กลาวไดวาทะเลเปนแหลงกําเนิดของวัฒนธรรมตาง ๆ รวมไปถึง 

การแสดงพื้นบานที่สืบทอดกันมาอยางโจรุริหรือการเชิดหุนอีกดวย

ลองไปทองเที่ยว ณ จุดกําเนิดของประเทศญี่ปุนกันเถอะ

ฮารมิะ
เฮียวโกะ เฮียวโกะ / โทคุชิมะ / วากายามะ

ชมปราสาทฮิเมจิท่ีแสนสงางามและเดินทางทองเท่ียว

ไปตามเสนทางสูเมืองหลวง

แมวาเวลาจะผานไปนานกวา 400 ปแลวแตปราสาทฮิเมจิก็ยังคงตั้งตระหงาน 

งดงาม และถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งวา “ปราสาทนกกระยางขาว” ซึ่งเปนปอม 

ปราการปกปองจุดยุทธศาสตรที่เชื่อมตอกับถนนที่มุงหนาสูเมืองหลวงและ

เสนทางการเดินทะเลจากทาเรือ นอกจากนี้ตามทางที่ซามูไรเดินทางผาน 

ในอดีตนั้น ทั้งรานสาเกและรานดาบก็มีการพัฒนาอยากตอเนื่องมาจนถึง

ปจจุบัน ลองมาสัมผัสสถานที่ที่เต็มไปดวยมนตเสนหของวัฒนธรรมกันเถอะ

อาวาจชิิมะ ~ โทคชิุมะ

ปราสาทฮิเมจิ / เฮียวโกะ

โรงงานผลิตมีดดาบคิเคียวฮายะมิสึ / เฮียวโกะ

น้ําวนนารุโตะ / โทคุชิมะ

เคอิโนะมัตสึบาระ / เฮียวโกะ

อาวะโอโดริ / โทคุชิมะ สะพานเถาวัลย ท่ีหุบเขาอิยะ / โทคุชิมะอาริมะออนเซ็น / เฮียวโกะ
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ทตโตริ

เฮียวโกะ

โทคุชิมะ

ฟุกุอิ

เกียวโต
ชิกะ

โอซากา
นาระ

มิเอะ

วากายามะ

ทตโตริ

เฮียวโกะ

โทคุชิมะ

ฟุกุอิ

เกียวโต
ชิกะ

โอซากา
นาระ

มิเอะ

วากายามะ

ทองเท่ียวอยางผอนคลายไปกับดินแดน

ท่ีสรางสรรคข้ึนโดยธรรมชาติสีเขียว

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่นี่
https://kansaiguide.jp/exciting/07/

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่นี่
https://kansaiguide.jp/exciting/01/

“ทัมบะ” พื้นที่ที่ถูกรายลอมไปดวยธรรมชาติสีเขียว ซึ่งมีผลิตภัณฑทาง 

การเกษตรที่ยังหลงเหลือมาจนถึงปจจุบัน

โดยเกียวทัมบะนั้นไดโอบอุมเมืองหลวงดวยผลิตภัณฑทางการเกษตรและ

วัสดุไม ทําใหชุมชนที่อยูรายลอมปราสาท (โจกะมะจิ) และทัมบะซาซายามะ 

มีความเจริญรุงเรือง ในฐานะที่เปนศูนยกลางการคมนาคมที่สําคัญนั่นเอง

มาชารจพลังเพื่อผอนคลายดวยธรรมชาติและทัศนียภาพดั้งเดิมอันกวางใหญ

ของญี่ปุนกันเถอะ

ต่ืนตาต่ืนใจไปกับชายฝงท่ีอุดมสมบูรณ งดงาม 

และยิ�งใหญอลังการ

ดวยลักษณะของภูมิประเทศที่มีภูเขาอยูติดกับทะเลจึงเกิดเปนทัศนียภาพ

ที่มีความสวยงาม และมีความแปลกตา

ซึ่งภูมิทัศนที่มีเนินทรายอยูติดทะเลก็เปนอีกที่หนึ่งที่มีความนาสนใจเชนกัน

และเนื่องจากอยูติดทะเลจึงทําใหมีความเจริญกาวหนาดานอุตสาหกรรม

การประมง รวบไปถึงวัฒนธรรมทางอาหารที่มีเอกลักษณพิเศษ 

ลองไปสัมผัสวิถีชีวิตที่อยูกันอยางเรียบงายและรายลอมไปดวยธรรมชาติ

กันเถอะ

ทมับะ
เฮียวโกะ / เกียวโต

ชายฝั �งซงัอิน
ทตโตริ / เฮียวโกะ / เกียวโต

มิยามะ คายาบุกิ โนะ ซาโตะ / เกียวโต

ทะเลทรายทตโตริ / ทตโตริ

ชายฝงอุระโดเมะ / ทตโตริเทศกาลกิองมัตสึริ ศาสเจาโฮะโฮะคาเบะ / เฮียวโกะ
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เขตเมืองใหญ่ โอซาก้า เกียวโต

โกเบ

โซนกลาง ชั้น 1 อาคารผูโดยสาร 1 ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ
เวลาใหบริการ 07:00 - 22:00 น.  เปดทุกวัน
โทร. 072-456-6160

▶ศูนยบริการขอมูลนักทองเท่ียวคันไซ
   ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ

เวลาใหบริการ 08:00 - 21:00 น.  เปดทุกวัน
โทร. 06-6582-1400 *สําหรับสอบถามขอมูลทางโทรศัพทเทานั้น

▶สายดวนบริการใหขอมูลรถประจําทางและรถไฟใตติดโอซากา

ศูนยบริการทองเที่ยวโอซากา, บริเวณทางเดินกลาง ชั้น 1 
สถานี JR โอซากา  เวลาใหบริการ 07:00 - 23:00 น.  เปดทุกวัน
เวลาจําหนายตั๋ว 08:00 - 22:00 น.

▶บริการขอมูลนักทองเที่ยวโอซากา

ชั้น 1 สถานีนังไค นัมบะ
เวลาใหบรกิาร 09:00 - 20:00 น. *วนัที ่31 ธ.ค. - 3 ม.ค. 10:00 - 18:00 น. 
เปดทุกวัน

▶บริการขอมูลนักทองเที่ยวนัมบะ

ชั้น 1 สถานีฮังคิว โอซากา-อุเมดะ
เวลาใหบริการ 08:00 - 17:00 น.  เปดทุกวัน

▶ศูนยขอมูลทองเที่ยวฮังคิว, โอซากา - อุเมดะ

ชั้น 3.5 อาคารวิง หางสรรพสินคาคินเท็ตสึ
เวลาเปดใหบริการ 10:00 - 20:30 น.
ปดวันที่ 1 ม.ค.
โทร. 06-6625-2021

▶เคานเตอรบริการขอมูลนักทองเที่ยวตึกอาเบโนะ ฮารุคัส 

โอซาก้า

ช้ัน 2 อาคารสถาน�เกียวโต  เวลาใหบริการ 08:30 - 19:00 น. เปด
ทุกวัน  โทร. 075-343-0548

▶ศูนยบริการขอมูลนักทองเที่ยวเกียวโต (Kyo Navi)

ช้ัน 3F เกียวโตทาวเวอร  เวลาใหบริการ 10:00 - 18:00 น. 
เปดทุกวัน (ปดวันท่ี 30 ธ.ค. - 2 ม.ค.)
โทร. 075-341-0280

▶ศูนยบริการขอมูลนักทองเที่ยวคันไซ, เกียวโต

ช้ัน B1 สถาน�ฮังคิว เกียวโต-คาวาระมาจิ
เวลาใหบริการ 08:30 - 17:00 น.  เปดทุกวัน

▶ศูนยบริการขอมูลนักทองเที่ยวฮังคิว, เกียวโต

ช้ัน B1 สถาน�เคฮัง กิอง-ชิโจ  เวลาใหบริการ 09:30 - 18:30 น.
เปดทุกวัน

▶ศูนยบริการขอมูลนักทองเที่ยวเคฮัง, กิองชิโจ

ต้ังอยูบริเวณทิศใตของประตูทิศตะวันออกของสถาน� JR ซันโนะมิยะ 
และช้ันลางของสถาน�พอรตไลนเนอร ซันโนะมิยะ 
เวลาใหบริการ 09:00 - 19:00 น. (วันท่ี 31 ธ.ค. - 2 ม.ค. 
เวลา 09:00 - 15:00 น.) เปดทุกวัน  โทร. 078-322-0220

▶ศูนยบริการขอมูลโกเบ

ศนูยบ์รกิารขอ้มูลนกัทอ่งเที�ยวหลกั

ในภมิูภาคคนัไซ

เยี�ยมไปเลย! คนัไซ

2020

1616

เวลาทําการอาจแตกตางกันไปขึ้นอยูกับสถานการณการแพรกระจายของเชื้อ

สําหรับขอมูลลาสุด โปรดเยี่ยมชมที่เว็บไซตหรือติดตอศูนยบริการขอมูลใน 

แตละพื้นที่

เกียวโต

โกเบ

*  หามไมใหพิมพซ้ําหรือคัดลอกขอมูลในเอกสารน�้
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แนะนาํการเปลี�ยนขบวนรถไฟในคนัไซ (แผนที�ชั�นใตดิ้น)ลกัษณะรถไฟในญี�ปุ่น

1

●สําหรับข้ึนรถไฟ ทานจําเปนตองซ้ือตั�วกระดาษ หรือบัตร IC ท่ีมียอดเงินท่ีเติมไวลวงหนาอยางเพียงพอ

●ในรถไฟดวนประเภท Limited express บางสาย นอกจากตั�วโดยสารธรรมดาแลว ทานจําเปนตองมีตั�ว

โดยสารพิเศษสําหรับรถไฟดวนประเภท Limited express

●ในรถไฟดวนประเภท Limited express บางสาย จําเปนตองจองท่ีนั�ง และจะมีหมายเลขท่ีนั�งและหมายเลข

โบก้ีกํากับบนตั�วท่ีนั�ง

ปบ
!

วิธีใชเ้ครื�องจาํหน่ายตั �วอตัโนมตัิ

ไปยงัช่องใสต่ั �ว

◎การซื� อตั �ว
1. ตรวจสอบราคาสถาน�ปลายทาง จากตารางคาโดยสารท่ีอยูเหน�อ

เคร่ืองจําหนายตั�วอัตโนมัติ

2. ใสเงินตามราคาคาโดยสารเขาท่ีเคร่ือง จากน้ันเลือก คาโดยสาร

ของสถาน�ปลายทาง และอยาลืมรับเงินทอน หลังชําระเงิน

◎การซื� อบตัร IC (ในกรณีที�เป็นบตัร ICOCA)

1. หากตองการเปล่ียนเปนภาษาอังกฤษใหกดท่ีปุม “English”

2. กด “IC card purchase” (ซ้ือบัตร IC) บนหนาจอ

3. ใสเงินสดจํานวน 2,000 เยน ซึ�งจะมีคามัดจําบัตร จํานวน 500 เยน ดังน้ันทานจะมียอดเงิน

อิเล็กทรอนิกสเปนจํานวน 1,500 เยน

* เม่ือคืนบัตร ทานจะไดรับเงินมัดคืน จํานวน 500 เยน

ชองใสตั๋วในสถานีรถไฟสวนใหญจะเปนระบบอัตโนมัติ 

ทานสามารถผานเขาไปไดโดยใสตั๋วกระดาษเขาไป

ในชองใสตั๋วหรือสแกนบัตร IC ตรงที่ชองสแกนบัตร

ข้ันตอนการดําเนินการอาจแตกตางไปตาม 

ชนิดของเคร่ือง หากทานประสบปญหา กรุณา

ติดตอเจาหนาท่ีประจําสถาน�

1. ใสบัตรเขาไปยังชองใสบัตร 

ที่อยูดานขวาบนของเครื่อง

2. เลือกจํานวนเงินที่ทานตองการเติมเงิน 

จากยอดเงินที่ขึ้นบนหนาจอ

3. ใสเงินสดตามจํานวนที่ทานเลือก

4. หยิบบัตรที่เติมเงินเสร็จแลว

วิธีเตมิเงินบตัร IC ผ่านเครื�องอตัโนมตัิ

ช่ือสถาน�อาจมีช่ือท่ี

คลายกันแตอยูหางกัน  

หรือ อาจมีช่ือสถาน� ท่ี

แตกตางกัน

แตสามารถเดินถึงกันได

เกรด็การเดินทาง : ชื�อสถานี 特 急
Limited E

xpress

快 速
Rapid

急 行
Expres

s

普 通
Local 回 送

Out o
f Serv

ice 

ซื� อตั �ว (ตั �วสาํหรบัโดยสาร) หรอืบตัร IC

2

มี 2 วิธีสําหรับซ้ือตั�ว หรือบัตร IC : ซ้ือกับเจาหนาท่ีสถาน�ท่ีชองบริการ และซ้ือผาน

เคร่ืองจําหนายตั�วอัตโนมัติ

เกี�ยวกบับตัร IC
เมื่อเติมเงินในบัตร IC ใหเพียงพอกับ 

แผนการเดินทางของทานแลว 
ทานจะสามารถขึ้นรถไฟ รถไฟใตดิน 
รถประจําทาง และยังสามารถใชระบบ 

ขนสงสาธารณะอื่น ๆ ไดอีกดวย
สะดวก สบาย ใชงาย 
เพียงแคสแกนบัตร IC 
ทั้งขาเขาและขาออก

รอขึ้นรถไฟตรง

ตําแหนงที่ระบุไว

ปายแสดงขอมูลรถไฟ

ที่กําลังจะมาเทียบ

ชานชาลารอบถัดไป

ตรวจสอบเวลารถไฟ

ขบวนที่ทานตองการ

จะขึ้นไดที่ตารางแสดง

เวลาเดินรถ
ตรวจสอบหมายเลขชานชาลาของรถไฟและ

หมายเลขประตูรถไฟที่ปายแสดงขอมูลการเดินรถไฟ ฯลฯ  

จากนั้นตอแถวรอ ณ จุดที่กําหนดไว เมื่อรถไฟมาถึง 

ใหผูโดยสารทั้งหมดที่อยูดานในรถไฟออกมากอน 

แลวจึงขึ้นรถไฟตามแถวอยางเปนระเบียบ 

รถไฟญ่ีปุนมีช่ือเรียกท่ีแตกตางกันไปตามบริษัทรถไฟ มี

ท้ัง “Limited express” “Rapid” และ “Express” 

นอกจากน�้ ยังมีรถไฟบางสายท่ีวิ�งเสนทางเดียวกัน แต

จอดคนละสถาน� ในรถไฟประเภท Limited express บาง

สาย ทานจําเปนตองจายคาธรรมเน�ยมพิเศษ นอกเหน�อไป

จากคาโดยสารปกติ หากมีขอสงสัยประการใด

กรุณาตรวจสอบรายละเอียดกับเจาหนาท่ีประจําสถาน�

ประเภทรถไฟ

สถาน�โอซากา สถาน�อุเมดะ

สถานีกิอง-ชิโจ
สถานีเกียวโต-
คาวารามาจิ

เปล่ียนโดยการเดินเทา

JR

เคฮัง ฮังคิว

รถไฟใตดิน

สถานีโกเบ สถาน�โกเบ-
ซันโนะมิยะ

เปลี่ยนโดยการเปลี่ยนขบวนรถไฟ

JR JR

JR ฮังคิว
ฮันชิน

ไปยงัชานชาลาที�ทา่นตอ้งการขึ� นรถไฟ

สถาน�โอซากา สถาน�รถไฟ
ชินโอซากา

บริเวณโอซากา บริเวณเกียวโต
รถไฟใตดินโอซากา : สถานีอุเมดะ, นิชิ-อุเมดะ, ฮิกาชิ-อุเมดะ

ฮันชิน : สถานีโอซากา-อุเมดะ, ฮังคิว : สถานีโอซากา-อุเมดะ

JR-West : สถานีโอซากา, สถานีคิตะชินจิ แนะนําการเปลี่ยนรถไฟ

รถไฟใตดินโอซากา : สถาน�นัมบะ, คินเท็ตสึ/ฮันชิน : สถาน�โอซากา-นัมบะ,

นังไค : สถาน�นัมบะ, JR-West : สถาน� JR-นัมบะ แนะนําการเปล่ียนรถไฟ

รถไฟใตดิน : สถาน�เกียวโต, รถไฟสายคินเท็ตสึ : สถาน�เกียวโต

JR-West : สถาน�เกียวโต แนะนําการเปล่ียนขบวนรถไฟ

บริเวณโกเบ
รถไฟใตดิน : สถาน�ซันโนะมิยะ, สถาน�ซันโนะมิยะ-ฮะนะโดะเค-มาเอะ

ฮังคิว : สถาน�โกเบ-ซันโนะมิยะ,

ฮันชิน : สถาน�โกเบ-ซันโนะมิยะ, พอรตไลนเนอร : สถาน�ซันโนะมิยะ,

JR-West : สถาน�ซันโนะมิยะ แนะนําการเปล่ียนขบวนรถไฟ

คําอธิบายภาพ

ขอมูลทองเที่ยว

ชองใสตั๋ว

บันไดเลื่อน

ลิฟต

หองนํ้า 

ชั้นดิน

ทางเดินใตดิน

ทางรถไฟ (บนดิน)

ทางรถไฟ (ใตดิน)

POINT POINT

Ho
w to use

R a i l w a y
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มาเรยีนรูม้ารยาททางสงัคมของญี�ปุ่นกนัเถอะ!

รา้นอาหาร หอ้งนํ�า ชื�อและสญัลกัษณห์อ้งนํ�า
ช่ือเรียกหองน้ําในญ่ีปุน อาจแตกตาง กันไป

ตามท่ีต้ังและสภาพแวดลอม 

สัญลักษณหองน้ําโดยทั�วไป

จะติดไวดานซาย แตก็อาจจะ 

มีสัญลักษณอ่ืน ๆ ดวยเชนกัน

便所 厠

WC

お手洗い

ลกัษณะรถประจาํทางญี�ปุ่น
●ในการข้ึนรถประจําทาง ทานจะตองมีเงินสด หรือตั�ว หรือบัตร IC (ในรถประจําทางบางสาย อาจไมสามารถใชบัตร IC ได)

●กรุณาหลีกเล่ียงท่ีจะชําระเงินดวยธนบัตรมูลคาสูง (ธนบัตรใบละ 5,000 หรือ 10,000 เยน) ในรถประจําทางบางคัน

จะไมทอนเงิน หากทานเตรียมตามจํานวนเงินท่ีพอดีไวลวงหนา ก็จะทําใหการชําระเงินของทานสะดวกข้ึน

●ตารางคาโดยสารจะแตกตางตามพ้ืนท่ีและบริษัทรถประจําทาง บางก็เปนคาโดยสารราคาเดียว บางก็เปนคาโดยสาร

ตามทองท่ีอ่ืน ๆ เปนตน ซึ�งมีท้ังแบบท่ีผูโดยสารจะตองชําระเงินตอนข้ึนรถทันที และแบบท่ีชําระเงินตอนลงรถ

●โดยทั�วไป การเดินรถจะเปล่ียนไปตามวันปกติ วันเสารและวันหยุดราชการ กรุณาตรวจสอบวันและเวลา

ใหแนนอนออกกอนเดินทาง

●สามารถชําระเงินดวยเงินสดและบัตรเครดิต แตบางบริษัท อาจไมรับบางบัตรเครดิต กรุณาตรวจสอบกับคนขับเม่ือข้ึน

รถ

●มีคาโดยสารชวงแรกสําหรับวิ�งไปในระยะหนึ�ง (เชน 640 เยนสําหรับ 2 กิโลเมตรแรก)          ทานจะตองจายราคา

น�้ แมวาทานจะใชบริการในระยะท่ีส้ันกวาก็ตาม

●ในญ่ีปุน ทานไมจําเปนตองใหทิปแกคนขับ

ลกัษณะแท็กซี�ในญี�ปุ่น

1 จดุขึ� นรถประจาํทาง
จุดขึ้นรถประจําทาง (ปายรถประจําทาง) จะมีลักษณะแตกตางกันไป 

ตามจุดหมายปลายทาง หมายเลขรถประจําทางจะอยูเหนือที่นั่ง 

คนขับ และอยูที่ดานขางรถประจําทาง  ตรวจสอบใหแนชัดวา 

รถที่ทานโดยสารอยูนั้นจะไปยังจุดหมายของทาน ประตูหนึ่งจะมีไว 

เพื่อขึ้นรถสวนอีกประตูหนึ่งมีไวเพื่อลงรถเทานั้น ตําแหนงประตู 

(หนาหลัง) ขึ้นอยูกับรถประจําทาง

1 จดุสาํคญัเมื�อขึ� นรถแท็กซี�

2

รถแท็กซี่จํานวนมากมักจอดเรียงกันอยูเพื่อรอรับผูโดยสารในสถานีใหญ ๆ 

หรือในโรงแรม นอกจากนี้ยังสามารถเรียกรถแท็กซี่ที่วิ่งอยูบนถนน 

ที่ญี่ปุนรถแท็กซี่มีหลายสี หลายชนิด จะมีจุดสังเกตอยูที่ไฟบนหลังคา 

ถาไฟสวาง หมายถึงรถคันนั้นวาง

คาโดยสารจะขึ้นที่มิเตอร ทันทีที่ทานชําระเงินดวยเงินสดหรือบัตรเครดิต 

ประตูทางดานซายก็จะเปดอัตโนมัติ  กรุณาอยาเปดประตูดานขวาเพราะ 

อาจเกิดอันตราย ซึ่งผูโดยสารจะตองทําการแจงสถานที่ที่จะใหรถจอด 

และกอนลงจากรถ กรุณาตรวจสอบวาลืมสิ่งของอะไรหรือไม

จดุสาํคญัเมื�อลงจากรถแท็กซี�

คนขับรถจะเปนคนบังคับประตูรถ ที่จะเปดปดไดโดยอัตโนมัติ 

โดยทั่วไปผูโดยสารจะนั่งอยูที่ดานซายของเบาะหลัง 

หากมีผูโดยสารหลายคนอาจจะตองมีคนหนึ่งไปนั่งเบาะขางคนขับ 

ซึ่งประตูจะไมใชแบบอัตโนมัติใหทําการเปดปดเบา ๆ

ในรถประจําทางบางสาย ผูโดยสารตองชําระเงินเมื่อขึ้นหรือลงจากรถ หากสังเกตเห็น 

ตั๋วอยูบริเวณทางขึ้นรถใหหยิบตั๋วนั้นเพื่อใชตอนจายเงิน หากทานตองการที่จะชําระ 

คาโดยสารดวยบัตร IC สามารถสแกนบัตรได หากทานตองการชําระคาโดยสารดวย

เงินสด ใหทานใสเงินลงในชองใสคาโดยสารแลวตามดวยตั๋ว

2 จดุสาํคญัเวลาลงจากรถ
เม่ือทานตองการลงในปายถัดไป ใหทานกดปุมท่ีอยูขางท่ีนั�งหรือราวจับ เพ่ือ

บอกคนขับรถวาทานตองการลง

โดยสามารถตรวจสอบคาโดยสารไดจากหมายเลขบนตั�วท่ีทานไดรับตอนข้ึนรถ 

เตรียมเงินเพ่ือชําระและตอแถวเพ่ือเตรียมพรอมท่ีจะลงจากรถ วิธีการชําระเงิน 

ใหใสเงินและตั�วลงในชองคาโดยสาร หากทานตองการชําระดวยบัตร IC ใหสแกน

บัตรตรงท่ีสแกนบัตร 

出口

京 都 市 交 通 局

＊＊＊＊

入口
8931
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หมายเลขที่แสดงอยู 

ดานหนาหรือดานขาง

รถประจําทาง คือ 

หมายเลขแสดงสาย 

รถประจําทาง

หากไมมีผูโดยสาร

ทานใดกดปุม 

รถจะไมจอดในปาย

ถัดไป หากมีตั๋วออกมา ให 

ตรวจสอบคาโดยสาร

จากหมายเลขบนตั๋ว 

ของทาน

ประตูจะเปดปด 

อัตโนมัติ 

ทานไมจําเปนตอง

ทําการเปดปดเอง

สัญลักษณ

แสดงจุดขึ้นรถแท็กซี่

ประตูจะเปดปด

อัตโนมัติ 

ทานไมจําเปนตอง

ทําการเปดปดเอง

และยังมีวิธีเรียก “หองน้ํา” ในแบบอ่ืนๆ อีก

เมื�อเดินทาง
โดยรถสาธารณะ

ออนเซ็น หรอื 
อา่งอาบนํ�าสาธารณะ

หลีกเลี่ยงที่จะคุยโทรศัพท หรือพูดคุย

เสียงดังบนรถไฟ หรือรถประจําทาง

ในแบบบุฟเฟต ไมควรที่จะ

ตักอาหารในปริมาณมาก

เกินกวาปริมาณที่ทาน

สามารถรับประทานหมดได

ที่ญี่ปุนทานไมตองใหทิป 

ไมมีธรรมเนียมใหพนักงาน

เสิรฟรับทิป

กอนที่จะแชตัวลงไปในอาง 

ทานตองชําระลางรางกาย

ของทานใหสะอาดกอน

หามนําผาเช็ดตัวจุม

ลงในอางนํ้า

หามเหยียบบน

ที่นั่งชักโครก

หลังจากใชกระดาษชําระ

แลวใหทิ้งลงในชักโครก 

สวนขยะอื่น ๆ ใหทิ้งลง

ในถังขยะที่อยูในหองนํ้า

化粧室

ถาไฟบนหลังคา

สวาง 

หมายความวา 

แท็กซี่คันนั้นวาง

Ho
w to use

B u s

Ho

w to use

T a x i

BENJO
KAWAYA OTEARAI

KESHO
SHITSU

20 21



เบอรโทรศัพทฉุกเฉิน
ตรวจสอบขอมูลการติดตอไวลวงหนา จะทําใหทานไมต่ืนตระหนกเม่ือเกิดเหตุการณฉุกเฉิน

119 อเมริกัน เอ็กซเพรส

ไดเนอรส คลับ

JCB

มาสเตอรการด

วีซา การด

ยูเนี่ยน เพย

0120-020-120
0120-074-024
0120-794-082

00531-11-3886
00531-11-1555
0034-800-800-287

ในกรณ�ท่ีเจ็บปวยหรือบาดเจ็บ

สําหรับ Android สําหรับ iPhone

เบอรโทรศัพท
เพ่ือเรียกรถพยาบาล

110
ในกรณ�ท่ีเกิดเหตุอาชญากรรมหรืออุบัติเหตุ เปนตน

เบอรโทรศัพท
เพ่ือเรียกตํารวจ

บริษัทบัตรเครดิต

เบอรโทรศัพท
เพ่ือแจงบัตรเครดิตสูญหาย

ขอมูลและนาวิเกเตอรที่เชื่อถือได 

เพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินทาง

ในญี่ปุนของทาน

เช็คขอมูลในเว็บไซตตอไปนี้เพื่อติดตาม

ขาวสารเกี่ยวกับการการคมนาคมที่อาจ

เกิดเหตุลาชา 

ซึ่งอาจกระทบตอ

แผนการเดินทาง

ของทาน

แอปพลิเคชันที่ไมเสียคาบริการ ซึ่งมีวัตถุประสงค 

เพื่อแจงขอมูลฉุกเฉินตาง ๆ เชน แผนดินไหว, 

สึนามิ, ภูเขาไฟระเบิด และ 

ขอมูลอื่น ๆ รวมถึง 

ปรากฏการณทางธรรมชาติ

Safty Tips JAPAN OFFICIAL
TRAVEL APP

For your safe travel

พูดกับคนญ่ีปุนท่ีอยูรอบตัวทาน โดยใชอุปกรณชวยเหลือตาง ๆ เม่ือ

ประสบภัย

การเตรียมปากกาและกระดาษไว จะทําใหทานส่ือสารไดสะดวกข้ึน

分かる範囲で、お手伝いをお願いします。ただし、答えがご自
身も分からない場合は、はっきりとお伝えください。下段は、回
答の際に指を差してご利用ください。

พูดกับคนญี่ปุน 話しかけられた日本人の方へ

日本語ภาษาไทย

ฉันควรจะอยูท่ีน��ใชไหม?
หรือวาฉันควรยายไปในท่ีปลอดภัย?

ここで待機すべきですか？
どこかに避難した方がいいですか？

このあたりで、津波がくるおそれはありますか？
津波警報は出ていますか？

しばらく、あなたに付いていって、
行動をともにしても良いですか？

今、どういうことがアナウンスされていますか？

私は〇〇に向かっています。
現在の状況で〇〇に行くことはできますか？

あなたのスマートフォンで、
このサイトを見せてもらえますか？

แถวน�้มีความเส่ียงท่ีจะเกิดสึนามิไหม?
มีสัญญาณเตือนสึนามิใชไหม?

ขอฉันตามคุณไปสักพักไดไหม?

เม่ือก้ีมีประกาศอะไร?

ฉันกําลังไปท่ี…อยู 
ฉันสามารถ…ภายใตสถานการณน�้ไดหรือไม?

อพยพไปดวยกัน
ตามฉันมา

คุณควรอยูท่ีน��สักพัก

รบกวนใชสมารทโฟนของคุณเพ่ือเปดเว็บไซตน�้ไดไหม?

ขอโทษ ฉันไมสามารถบอกอะไรคุณได 
เพราะฉันยังไมมีขอมูลท่ีชัดเจน

กรุณารอสักครู ฉันจะเช็คขอมูล

เมื�อประสบภยั

いっしょに避難しましょう。付いてきてください。

しばらくこの場で待機するのがよいです。

確かな情報を調べてみますので、
数分お待ちください。

私もまだ状況がよくわからず、
確かなことをお伝えできません。
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ทานจะไดสวนลดตามสถานที่ละรานคาตาง ๆ มากมาย 
เมื่อทานแสดงบัตร

ใชเพื่อเดินทางโดยรถไฟสาย JR, รถไฟใตดิน, 
การเดินทางสวนตัวโดยรถไฟ และรถประจําทาง

เพียงแตะบัตรท่ีชองใสตั�วเทาน้ัน ก็

ทานจะพรอมเดินทาง

ทานสามารถใชไดตลอดเพราะ

ไมมีวันหมดอายุ

ไมจําเปนตองซ้ือตั�วทุกคร้ังเม่ือตองข้ึนรถไฟ

บัตรน�้ สามารถเติมเงินได

3,000 เยน
รวมคามัดจํา 
500 เยน

พรอมกับแผนที่แสดงเครือขาย
การเดินรถไฟในคันไซ

สําหรับผูใหญเทานั้น
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จุดใหบริการ Wi-Fi 30,000 แหงในคันไซ

สิ่งอํานวยความสะดวก
มากมายในคันไซ

สนามบินหลัก ไดแก
สนามบินนานาชาติคันไซ ฯลฯ

สถานีมวลชนหลัก
ในโอซากา, เกียวโต ฯลฯ

หรือคนหาแอปพลิเคชันจาก App store

kansai wi-fi

ชนิดตั๋วที่เปนบัตร IC พรอมสิทธิพิเศษ

ดูเว็บไซตเรา

ไมมีวัน
หมดอายุ

เยี่ยมชมเว็บไซต “KANSAI ONE PASS” 
เพื่อดูสิทธิประโยชนและรานคาที่รวมรายการ
ทานอาจไดรับสวนลด เมื่อแสดงบัตร 
KANSAI ONE PASS

หมายเหตุ
* เมื่อแสดงบัตร KANSAI ONE PASS ที่ สถานที่และรานคาตาง ๆ ที่รวมรายการจะมีสวนลดมากมาย
* เขาชมเว็บไซต KANSAI ONE PASS (http://kansaionepass.com) เพื่อรับขอมูลที่เปนสิทธิประโยชน 
* หากบัตร KANSAI ONE PASS ของทานมีปญหา ทานจะไดรับบัตรใหมที่มีสัญลักษณมาตรฐาน ICOCA design หลังจากที่ทานแจงเรื่องที่สํานักงาน JR West, เคฮัง, คินเท็ตสึ, นังไค, รถไฟใตดินโอซากา, สํานักงานการเดินรถประจําเมืองโกเบ, 
สํานักงานการเดินรถประจําเมืองเกียวโตที่มีสัญลักษณ ICOCA กํากับ ทานจะไดรับบัตรใหมในวันถัดไป แตโปรดทราบวาทานจะไมสามารถไดรับสิทธิพิเศษจากบัตรใหมที่มีสัญลักษณมาตรฐาน ICOCA 

*โปรดทราบ สวนลดตาง ๆ อาจถูกยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง โดยที่ไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ทานสามารถตอ Wi-Fi ไดฟรีดวยการสัมผัสเพียงคร้ังเดียว
แอปพลิเคชันท่ีจะทําใหทานสนุกและสะดวกกับการเดินทางในภูมิภาคคันไซ



旅行連絡会　協力：国土交通省・観光庁
旅行連絡会…交通機関や宿泊・観光施設等の旅行関係業界の業界団体等で構成。詳しくは、https://www.jata-net.or.jp/virus/を参照ください。

ความรวมของทุกทานจะทำใหเดินทางไดอยางปลอดภัยและสนุกสนาน

คูมือการทองเที่ยวอยางเปนทางการของคันไซ 2021-22 (1)
ฉบับตีพิมพเดือนกุมภาพันธ 2021 จัดทำโดย  ©KANSAI Tourism Bureau

มีการแกไขปรับปรุงตามขอมูลปจจุบันในเดือนมกราคม 2021

แตอยางไรก็ตามขอมูลที่บันทึกไวอาจมีการแกไขเปลี่ยนแปลงโดยที่ไมแจงใหทราบลวงหนา

ถึงจะสนุกยังไง แตตอง
พยายามงดการสนทนาในรถไฟ

หากเดินทาง ตองลางมือและ
ใชแอลกอฮอลฆาเชื้อ

ถารถแนน อยาเพิ�งไป
รออีกสักพักคอยไป

ทักทายกันดวยรอยยิ้ม
แทนการจับมือ

การตรวจเช็คสภาพรางกายทุกเชา
เปนเทรนดการทองเที่ยวแบบใหม

อยาลืม ตรวจสอบสถานการณ
ของจุดหมายปลายทาง

ใสหนากาก ตัวเองก็มั�นใจ
รอบขางก็มั�นใจ

พูดคุยใหพอดี
เพลิดเพลินกับอาหาร

ทำการระบายอากาศอยูบอย ๆ
สูดอากาศภายนอกที่สดชื่น

ถาตอแถวสบาย ๆ โดยทิ้งระยะหาง
ก็จะทำใหรูสึกสบายไมอึดอัด 

เลือกของฝากโดยใชสายตา
ไมใชมือสัมผัส

มารยาทในการ
ทอ่งเที�ยวแบบใหม่
การเดินทางทองเที่ยวที่สนุกและปลอดภัย 
หลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการติดเชื้อ 




