
สาย JR สถานีโตเกียวสาย JR สถานีโตเกียว

สายโตเกียวเมโทร
สถานีกินซ่า
สายโตเกียวเมโทร
สถานีกินซ่า

รถไฟยูริคาโมเมะสถานีไดบะรถไฟยูริคาโมเมะสถานีไดบะ

สายรินไกสถานีโตเกียวเทเลพอร์ทสายรินไกสถานีโตเกียวเทเลพอร์ท

ของอร่อยยอดนิยม
อ่ิมท้ังท้อง อ่ิมท้ังใจ!

แผนที่
E-6

โตเกียว

เมื่อข้ามสะพานเรนโบว์บริดจ์อันเลื่องชื่อเรื่องทิวทัศน์ยามค่ำคืนแล้ว จะไปถึงพื้นที่ริมฝั่งอันเป็นแหล่ง
รวมของช้อปปิ้งมอลล์และสถานที่ที่ให้คุณสนุกกับกิจกรรมล้ำสมัยในโตเกียว เริ่มต้นจากโอไดบะ เดิน
ชมอาคารที่ถ่ายรูปขึ้นกล้อง มีที่เที่ยวยอดนิยมมากมายเรียงรายอยู่ขนาดที่เที่ยวได้ไม่หมดในวันเดียว

ไดเวอร์ซิตี้โตเกียว
พลาซ่า

เรนโบว์บริดจ์ (สะพานข้ามอ่าวโตเกียว)
สนามบินโทยามะ (สนามบินโทยามะคิโตะคิโตะ)

แผนที่
E-4

คานาซาวะ

โฮคุริคุเต็มไปด้วยเสน่ห์ของกลิ่นอายและวัฒนธรรม เริ่มต้นจากทัศนียภาพบ้านเมืองคานาซาวะซึซึ่ง
ป็น "เมืองในอาณาเขตปราสาทอันมีผลผลผลิตข้าว 1 ล้านโกคุแห่งคางะ" และอ่าวโทยามะที่ีอุดม
สมบูรณ์ไปด้วยของอร่อยจากท้องทะเ ประสบการณ์สุดพิเศษหลากหลายสไตล์ญี่ปุ่นรอให้คุณมาสัมผัส
ที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นโรงงานช่างฝีมือที่สืบทอดหัตถกรรมดั้งเดิมขั้นสูง ซากปราสาทที่เต็มไปด้วย
ประวัติศาสตร์ หรือของอร่อยทั้งอาหารทะเลและสาเกญี่ปุ่น ฯลฯ

มิตซุยเอาท์เลต็ พาร์ค

โฮคุริคุ โอยาเบะ

บริเวณใกล้เคียงมีทั้งหมู่บ้านมรดกโลกอย่างชิราคาวะโก หมู่บ้านโกคายามะ 
สวนเคนโรคุเอ็น ซึ่งเป็นหนึ่งในสามสวนที่งดงามที่สุดในญี่ปุ่น 
ไปจนถึงท่าเรือประมงฮิมิ ที่เที่ยวอันลือชื่อแห่งจังหวัดโทยามะ 
เต็มอิ่มกับการช้อปปิ้ง และลิ้มรสของอร่อยในเอาท์เล็ตพาร์คแห่งเดียวในโฮคุริคุ

หมู่บ้านโกคายามะ

สวนเคนโรคุเอ็น
ย่านโรงน้ำชาฮิงาชิชายะ

หมู่บ้านโกคายามะ

ออนเซ็นธรรมชาติ คาเซะ โนะ โมริ

สวนทิวลิป สี่ฤดู

โรงงานโนซาคุ

ท่าเรือประมงฮิมิ
จุดพักรถ อามาฮาราชิ

โคเรโด้มุโรมาจิ

สนามบินนานาชาติโตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) /
สนามบินนานาชาตินาริตะ

สนามบินนานาชาติโตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) /
สนามบินนานาชาตินาริตะ

แผนที่
E-6

โตเกียว

บริเวณรอบๆสถานีโตเกียวเป็นแหล่งผสมผสานวัฒนธรรมของญี่ปุ่น ซึ่งมีทั้งย่านธุรกิจที่มีตึกสูงเรียง
ราย และทัศนีภาพบ้านเมืองที่ยังคงมีประวัติศาสตร์หลงเหลืออยู่ ทั้งร้านค้าเก่าแก่ วัด และศาลเจ้า ฯลฯ 
ตั้งอยู่ข้างกัน ให้คุณเพลิดเพลินตั้งแต่การช้อปปิ้ง สัมผัสศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา จนถึงอาหาร
ญี่ปุ่นได้อย่างเต็มอิ่ม

ศูนย์รวมร้านอาหาร
และวัตถุดิบชั้นหนึ่ง

นิฮมบาชิ

ตลาดหลักทรัพย์โตเกียว

ศาลเจ้าฟุคุโตกุ

พระราชวังอิมพีเรียล

สำนักงานใหญ่ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น

โรงละครคาบูกิ

ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียวพลาซ่าไดเวอร์ซิตี้ โตเกียวพลาซ่า

คอนเซ็ปต์คือ "นิฮมบาชิสร้างความมีชีวิตชีวาให้แก่ญี่ปุ่น"ประกอบด้วยโคเรโด้มุโรมาจิ 1 ที่ำลอง
บรรยากาศความมีชีวิตชีวาในยุคเอโดะ โคเรโด้มุโรมาจิ 2 ซึ่งมีโรงภาพยนตร์ครบวงจรเป็นแห่ง
แรกในย่านนิฮมบาชิ โคเรโด้มุโรมาจิ 3 ที่นำเสนอไลฟ์สไตล์คุณภาพสูง โดยมีแกนหลัก อยู่ที่ี 
หลัก อยู่ที่"อาหารและการดำรงชีวิต" และโคเรโด้เทอร์เรซที่ีให้คุณได้ใช้ "เวลาอันมีคุณค่า" ใน
ย่านนิฮมบาชิที่มีทั้งประวัติศาสตร์และประเพณีที่สืบทอดกันมา

เดินทางโดยรถไฟจากสถานีโตเกียวเพียง 18 นาที! ช็อปปิ้งมอลล์ตั้งอยู่ในโอไดบะ 
สถานที่ท่องเที่ยวชั้นนำในญี่ปุ่น ฟู้ดคอร์ทขนาดใหญ่ที่สุดในพื้นที่เป็นแหล่งรวมของ
ร้านอาหารชื่อดังในโตเกียวให้คุณเพลิดเพลินกับความบันเทิงของการรับประทาน
อาหารอันหลากหลาย! และยังเป็นแหล่งรวมแบรนด์แฟชั่นยอดนิยมทั้งในและต่าง
ประเทศ เพลิดเพลินได้ทุกวัยที่นี่

สถานีโทรทัศน์ฟูจิ

พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมและ
วิทยาศาสตร์สมัยใหม่แห่งชาติ

เทพีเสรีภาพ

เรนโบว์บริดจ์

สาย JR 
สถานีคานาซาวะ
สาย JR 
สถานีคานาซาวะ

โคเรโด้มุโรมาจิโคเรโด้มุโรมาจิ

จำนวนร้านค้าประมาณ 130 ร้าน จำนวนร้านค้าประมาณ 160 ร้าน จำนวนร้านค้าประมาณ 170 ร้าน

พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์มิตซุย
นิฮมบาชิ

เต็มอิ่มกับของอร่อย
ส่องประกายจากทะเล

ดูรายละเอียดที่นี่ ดูรายละเอียดที่นี่ ดูรายละเอียดที่นี่

มิตซุยเอาท์เล็ต็ พาร์ค
โฮคุริคุ โอยาเบะ
มิตซุยเอาท์เล็ต็ พาร์ค
โฮคุริคุ โอยาเบะ

เมื่อเดินทางออกจากตัวเมืองซัปโปโรอันเป็นแหล่งรวมของสถานที่ท่องเที่ยว เช่น สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์์์ จะ

พบสถานที่ที่ให้คุณเพลิดเพลินกับกิจกรรมท่ามกลางธรรมชาติของฮอกไกโดตั้งอยู่เรียงราย ทั้งภูเขาที่สามารถชมวิว

ยามค่ำคืน ออนเซ็นคลายความเหนื่อยล้า การสัมผัสประสบการณ์ในฟาร์ม ฯลฯ และอย่าลืมจับตามองอาหารที่ให้คุณ

ได้ลิ้มรสความอุดมสมบูรณ์จากท้องทะเลและภูเขาของฮอกไกโด

มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค

ซัปโปโร คิตะฮิโรชิม่า

หนึ่งในเอาท์เล็ตมอลล์ขนาดใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด

นอกจากแบรนด์แฟชั่นที่หลากหลาย ยังมีของฝากจากท้องถิ่นฮอกไกโดเพียบพร้อม

เป็นมอลล์ภายในอาคาร อากาศอบอุ่นตลอดปี

แผนที่
B-6

ล้ิมรสผลิตผลจาก
ผืนดินให้เต็มอ่ิมเลยสนุกกับญี่ปุ่น

-ช้อปปิ้ง & ของอร่อย-

สนามบินนิวชิโตเสะ

ซัปโปโร
หอนาฬิกาซัปโปโร 
(อดีตโรงศิลปะการต่อสู้ วิทยาลัยการเกษตรซัปโปโร)

สนามบินนิวชิโตเสะ 

กระเช้าลอยฟ้า
ภูเขาโมอิวะ

ทาเคยามะ โคเก็น ออนเซ็น

คุรุรุโนะโมริ

จุดชมวิวฮิตสึจิกาโอกะ
 ซัปโปโร

Northern 
HorsePark

มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค
ซัปโปโร คิตะฮิโรชิม่า
มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค
ซัปโปโร คิตะฮิโรชิม่า

เต็มอ่ิมกับของอร่อย
จากท้องทะเลและภูเขา

เมื่อออกจากใจกลางกรุงโตเกียวผ่าน "อุมิโฮตารุ" บนเส้นทางโตเกียวเบย์ อะควาไลน์ จะไปถึงจุดศูนย์กลางของจัง

หวัดชิบะที่เต็มไปด้วยธรรมชาติอันเขียวขจี มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายรอคุณอยู่ ทั้งสปาที่สามารถชมความงามของ

อ่าวโตเกียวไปพร้อมกันหรือกิจกรรมทางน้ำ จุดรวมของอร่อยที่ให้คุณลิ้มรสผักผลไม้และผลิตผลจากท้องทะเลที่

เติบโตท่ามกลางภูมิอากาศอันอบอุ่น รวมถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่จะช่วยให้คุณผ่อนคลายทั้งกายและใจ 

มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค

คิซาราสึ

เดินทางสะดวกจากสนามบินฮาเนดะ! มีรสบัสวิ่งตรงจากสถานีโตเกียว 
สถานีชินจูกุ และสถานีชินากาวะด้วย หนึ่งในเอาท์เล็ตมอลล์ขนาด
ใหญ่ที่มีจานวนร้านค้ามากที่สุดในญี่ปุ่น

สนามบินนานาชาติโตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) /
สนามบินนานาชาตินาริตะ

โตเกียว

แผนที่
E-7

ภูเขาโนโกงิริ (วัดนิฮงจิ)

มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค
คิซาราสึ
มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค
คิซาราสึ

หุบเขาโยโร

จุดพักรถอุมิโฮตารุ
(โตเกียวเบย์ อะควาไลน์)

หมู่บ้านเยอรมันโตเกียวริวกูโจ สปาโฮเทล
มิคะสึคิ

รถไฟ JR 
สายอุจิโบสถานีโซเดะงะอุระ
รถไฟ JR 
สายอุจิโบสถานีโซเดะงะอุระ

KURKKU FIELDS
คุรุกกุ ฟีลด์

จุดพักรถ คิซาราสึอุมาคุตะ 
โนะ ซาโตะ

(จากการสำรวจโดยบริษัทวิดีโอรีเสิร์ช เมื่อเดือน ก.ค. 2020)

พิมพ์ครั้งที่สอง มิ.ย. 2022 *ข้อมูลที่นำเสนออาจมีการเปลี่ยนแปลง

จำนวนร้านค้าประมาณ 180 ร้าน จำนวนร้านค้าประมาณ 308 ร้าน

ดูรายละเอียดที่นี่ ดูรายละเอียดที่นี่



พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไคยูคัง

เอ็กซ์โปซิตี้

อิ่มพุงกางกับ
ของอร่อยโอซาก้า

โอซาก้าซึ่งได้ชื่อว่าเป็น "เมืองพ่อค้า" เต็มไปด้วยกิจกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในรูปแบบภูมิภาคคันไซอยู่ทั่วเมือง 
เช่น วัฒนธรรมการเล่นตลก และความบันเทิงที่ดูแปลกตา ฯลฯ ในเมืองนี้ คุณจะได้พบกับของกินที่หลากหลายที่จะ
ชวนให้คุณ "กินจนพุงกาง" อย่างแน่นอน ตั้งแต่ของอร่อยรสบ้าน ๆ เช่น ทาโกะยากิ หรือ คุชิคัตสึ ไปจนถึงอาหารชั้น
สูงอย่างปลาปักเป้า ฯลฯ

นอกจากลาล่าพอร์ตและเอ็กซ์โปซิตี้ที่เป็นศูนย์รวมร้านค้าถึง 300 ร้าน
 ยังเป็นหนึ่งในศูนย์รวมครบวงจรขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นที่มีสิ่งอ
อำนวยความสะดวกอันเต็มไปด้วยความบันเทิงมากมาย เช่น 
ชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น

แผนที่
E-3

สนามบินนานาชาติคันไซ

โอซาก้า
โดทงโบริ

มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค

แจ๊สดรีม นางาชิม่า

สนามบินนานาชาติชูบุ (เซนแทรร์)

แผนที่
E-4

นาโกย่า

พื้นที่บริเวณใกล้เคียงนาโกย่าเป็นแหล่งรวมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และแหล่งบันเทิงอันหลากหลาย ตั้งแต่ธรรมชาติอันอุดม
สมบูรณ์ทั้งทะเลและภูเขา ทัศนียภาพบ้านเมืองที่สัมผัสได้ถึงประวัติศาสตร์ จนถึงแหล่งช้อปปิ้งอันดับต้น ๆ ของญี่ปุ่น 
นอกจากของอร่อยของนาโกย่าแล้ว ยังสามารถเต็มอิ่มกับประสบการณ์ที่ต่างไปจากชีวิตประจำวันในหลายรูปแบบ 
ไม่ว่าจะเป็นศาลเจ้าอิเสะ ซูซูกะ เซอร์กิต จนถึงสวนสนุกยอดนิยม

หนึ่งในเอาท์เล็ตมอลล์ขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นสามารถเพลิดเพลินกับ 

"อาหารนาโกย่า" ได้ที่ฟู้ดคอร์ทเพียบพร้อมไปด้วยแบรนด์ชั้นนำหรูหรา

อิเสะชิมะ

มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค
แจ๊สดรีม นางาชิม่า
มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค
แจ๊สดรีม นางาชิม่า

ลองชิมของอร่อย
ของนาโกย่า!

สนามบินนานาชาติชูบุ

ปราสาทนาโกย่า

ซูซูกะ เซอร์กิต

อิเสะ

สวนสาธารณะอนุสรณ์บัมปาคุ

ปราสาทโอซาก้า

โดทงโบริ

หอคอยซือเท็นคาคุ

สวนสาธารณะมิโนโอะ

นางาชิมะสปาแลนด์

นาโกย่า อันปังแมน 
โคโดโมะมิวเซียม & พาร์ค

นาบานะ โนะ ซาโตะ

สายคินเท็ตสึ/JR สถานีคุวานะสายคินเท็ตสึ/JR สถานีคุวานะ
โอซาก้าโมโนเรลสถานีบัมปาคุ คิเน็น โคเอ็งโอซาก้าโมโนเรลสถานีบัมปาคุ คิเน็น โคเอ็ง

มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค

ชิงะ ริวโอ

เพียบพร้อมไปด้วยวัตถุดิบ
ท่ีสัมผัสได้ถึงธรรมชาติ

สนามบินนานาชาติคันไซ

แผนที่
E-4

โอซาก้า

พื้นที่ชิงะมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ทะเลสาบบิวะ ทะเลสาบขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นซึ่งมีชื่อเรียกว่า 
"เหยือกน้ำแห่งภูมิภาคคิงกิิ" ทางตอนเหนือมีภูเขาอันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติ ทางตอนใต้มีสถานที่สำคัญทาง
วัฒนธรรมเรียงราย ทั้งซากปราสาท เช่น ซากปราสาทอาซูจิ วัดและศาลเจ้าต่าง ๆ สามารถชมทัศนียภาพอันงดงาม
ราวกับโปสการ์ดที่เปลี่ยนผันไปตามสี่ฤดูกาลพร้อม ๆ กับทะเลสาบบิวะ

ทะเลสาบบิวะ

ลา โคลีน่า โอมิฮะจิมัง
ซากปราสาทอาซูจิ

โอมิฮะจิมัง

มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค
ชิงะ ริวโอ
มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค
ชิงะ ริวโอ

นั่งรถบัสวิ่งตรงจากเกียวโตใช้เวลา 50 นาทีเอาท์เล็ตมอลล์แห่งนี้โอบล้อมด้วย
ธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งรวมแบรนด์ต่าง ๆ ถึง 230 แบรนด์เดินทางสะดวก
เพียง 500 ม. จากริวโอ I.C

ปราสาทฮิโกะเนะทะเลสาบบิวะ

เอ็กซ์โปซิตี้เอ็กซ์โปซิตี้

จำนวนร้านค้าประมาณ 300 ร้าน จำนวนร้านค้าประมาณ 300 ร้าน จำนวนร้านค้าประมาณ 230 ร้าน

ดูรายละเอียดที่นี่ดูรายละเอียดที่นี่ดูรายละเอียดที่นี่

1 2 3 4 5 6 7

A

B

C

D

E

F

G

●13 มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค โฮคุริคุ โอยาเบะ

คานาซาวะคานาซาวะ

●14 มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค แจ๊สดรีม นางาชิม่า

นาโกย่านาโกย่า

●19 มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค คุราชิกิ

โอคายาม่าโอคายาม่า

มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค /มิตซุยช้อปปิ้งพาร์ค

คู่มือท่องเท่ียวบริเวณใกล้เคียง

●15

●16

●17

●18

มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค โอซาก้า สึรุมิ
มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค มารีนเปีย 
เอ็กซ์โปซิตี้
มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค ชิงะ ริวโอ

โอซาก้าโอซาก้า

❸
❹
❺
❻
❼
❽
❾
●10 

●11

●12

มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค มาคุฮาริ
มิตซุยช้อปปิ้งพาร์ค ลาล่าพอร์ต โตเกียวเบย์
มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค คิซาราสึ
มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค อิรุมะ
มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค โยโกฮาม่า เบย์ไซด์
มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค ทามะ มินามิ โอซาว่า
มิตซุยช้อปปิ้งพาร์ค ลาล่าพอร์ต โตโยสุ
โคเรโด้มุโรมาจิ
ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียวพลาซ่า
มิตซุยช้อปปิ้งพาร์ค ลาโซน่า คาวาซากิพลาซ่า

โตเกียวโตเกียว

❶

ซัปโปโรซัปโปโร
มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค ซัปโปโร คิตะฮิโรชิม่า

❷

เซนไดเซนได
 มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค เซนได พอร์ต

เซนได

ซัปโปโรซัปโปโร

มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค
ซัปโปโร คิตะฮิโรชิม่า
มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค
ซัปโปโร คิตะฮิโรชิม่า

สนามบินนิวชิโตเสะ

สนามบินนานาชาตินาริตะ

สนามบินนานาชาติโตเกียว
(สนามบินฮาเนดะ)

สนามบินนานาชาติชูบุ
(เซนแทรร์)

สนามบินเซนได

มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค
ชิงะ ริวโอ
มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค
ชิงะ ริวโอ

มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค
โฮคุริคุ โอยาเบะ
มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค
โฮคุริคุ โอยาเบะ

เอ็กซ์โปซิตี้เอ็กซ์โปซิตี้

สนามบินโอคายาม่า
(สนามบินโอคายาม่าโมโมทาโร่)

สนามบินโทยามะ
(สนามบินโทยามะคิโตะคิโตะ)

สนามบินโคมัตสึ

สนามบินนานาชาติคันไซ

สนามบินนานาชาติโอซาก้า

มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค /
มิตซุยช้อปปิ้งพาร์ค 

แผนที่
ช้อปปิ้งมอลล์

โอคายาม่า

คานาซาวะคานาซาวะ

มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค
แจ๊สดรีม นางาชิม่า
มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค
แจ๊สดรีม นางาชิม่า

โอซาก้าโอซาก้า

นาโกย่า

โตเกียวโตเกียว

โตเกียวโตเกียว

●1

●2

●17

●19
●16

●15

●12●18

●14

●13

มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค
คิซาราสึ
มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค
คิซาราสึ

●5

●3
●4●9

●7

●6

●8

ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียวพลาซ่าไดเวอร์ซิตี้ โตเกียวพลาซ่า●11

โคเรโด้มุโรมาจิโคเรโด้มุโรมาจิ●10

ดูรายละเอียดการเดินทางจากสนามบินได้ที่นี่


