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สถานีโอสึคันนน

สถานีโอโตบาชิ

สถานีซันโน

สถานี
โคกาเนะ

สถานีฟุชิมิ

สถานีซึรุไม
สถานี

คามิมาเอซึ
รถไฟใต้ดินสายซึรุไม

สา
ยห

ลัก
 JR

 จูโ
อรถ

ไฟ
ใต

้ดิน
สา

ยเ
มโ

จ

สถานีเซ็นเก็น-โจ

สถานี
มารุโนะอุจิ

สถานีอาราฮาตะ สถานีโกคิโซ

สถานีซากุระยามะ

รถ
ไฟ

ใต
้ดิน

สา
ยซ

าก
ุระ

โด
ริ

สถานีมิซุโฮะ
คุยาคุโชะ

สถานีมิซุโฮะ
อันโดโจนิชิ

สถานี
อาราทามะบาชิ

สถานีฟุคิอาเกะ

สถานีฮิกาชิ เบ็ตซึอิน

สถานีซากาเอะ

สถานี
ชิยาคุโชะ

สถานีฮิกาชิโอเทะ

สถานี
ฮิซายะโอโดริ

สถานีเมโจโคเอ็น

รถไฟใต้ดินสายเมโจ

สถานีคานายามะ

สถานียาบะโจ

สถานีฮิบิโนะ

สถานีโรคุบัน-โจ

สถานี
เท็นมะ-โจ

สถานี
จินกูมาเอะ

สถานีโฮริตะ

สถานีอัตสึตะ

สถานีจินกูนิชิ

สถานี
นิชิ

ทาคาคุระ

รถไฟใต้ดินสายเมโจ

รถ
ไฟ

ใต้ด
ินส

าย
เมโ

กะ

สถานีนากามูระ
คุยาคุโชะ

(ที่ว่าการเขตนากามุระ)

สถานี
นาโกย่า

สายรถไฟใต้ดินซากุระโดริ

สถานีกลางโคคุไซ
(อินเตอร์เนชันแนล เซ็นเตอร์)

สถานีทาคาโอกะ
สถานีคุรุมามิจิ

รถไฟใต้ดินสายฮิกาชิยามะ

สถานี
โอโซเนะ

สายหลัก JR จูโอ

สาย
หล

ัก J
R จ

ูโอ

สถานีโมริชิตะ

สายเมเท็ตสึ เซโตะ

สถานีชิมิซึ

สถานีอามากาซากะ

สถานีชินซากาเอะ-มาจิ
สถานีจิคุสะ

สถานีโคเมโนะ

สถานีี
ซาซาชิมะ ไรบุ  
(ซาซาชิมะ ไลฟ์)

สายอาโอ
นามิ

สายคินเท็ตสึ นาโกย่า

สายหลัก
 JR 

คันไซ

สายหลัก JR โทไคโด

สายหลัก JR โทไคโด

สายเมเท็ตสึ นาโกย่า

สายเมเท็ตสึ นาโกย่า

เม
เท

็ตส
ึ

สา
ยโ

ทโ
กน

าเม
ะ

JR โทไคโด ชินคันเซ็น

สถานีคาเมจิมะ

สถานีซาโก รถ
ไฟ

ใต
้ดิน

สา
ยซ

ึรุไ
ม

สายเมเท็ตสึ

นาโกย่า

สายหลัก JR โทไคโด

ชินคันเซ็น สาย JR โทไคโด

สถานีอิไมเคะ

รถไฟใต้ดิน 
สาย

ฮิกาชิยามะ

สถานีซากาเอะ-มาจิ

ทางไปสวนพฤกษศาสตร์
และสวนสัตว์ฮิกาชิยามะ
และสกายทาวเวอร์,วัดคาคุ
โอซังนิตไทจิ

ทางไปอาริมัตสึ
และนารุมิ

ทางไป
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำท่าเรือนาโกย่า, 
ท่าเรือนาโกย่า, เลโก้แลนด®์แจแปน, 
พิพิธภัณฑ์การรถไฟญี่ปุ่น SCMAGLEV

ทางไป
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำท่าเรือนาโกย่า, 
ท่าเรือนาโกย่า, เลโก้แลนด®์แจแปน, 
พิพิธภัณฑ์การรถไฟญี่ปุ่น SCMAGLEV

เขต
   มิซุโฮะ  

เขต
   มิซุโฮะ  

เขต
อัตสึตะ
เขต

อัตสึตะ

เขตโชวะเขตโชวะ

เขตจิคุสะเขตจิคุสะ

เขตนากะเขตนากะ

เขตนากามุระเขตนากามุระ

เขตนาคากาวะเขตนาคากาวะ

เขต
ฮิกาชิ
เขต

ฮิกาชิ

เขตคิตะเขตคิตะ

เขต
นิชิ
เขต
นิชิ

ชิจิริโนะวาตาชิ
(สวนมิยะโนะวาตาชิ)

ศูนย์ข้อมูลสําหรับนักท่องเท่ียว
สถานีคานายามะ

ศูนย์ข้อมูลสําหรับนักท่องเท่ียว
สถานีนาโกย่า

ศูนย์ข้อมูลสําหรับนักท่องเท่ียว
โอเอซิส 21 ไอ เซ็นเตอร์

เขตพ้ืนท่ี
ชิเคะมิจิ

ศาลเจ้าไอจิ
โกโคคุ

โรงละคร
ชิกิ นาโกย่า

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เมืองนาโกย่า 

พิพิธภัณฑ์บราเธอร์

ท่ีว่าการ
ประจําจังหวัดไอจิ

พิพิธภัณฑ์การรถไฟญ่ีปุ่น
SCMAGLEV
เลโก้แลนด์® เจแปน

โปรดใช้บริการ
สายหลักเมเท็ตสึ นาโกย่า

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ํา
ท่าเรือนาโกย่า
ท่าเรือนาโกย่า
โปรดใช้บริการ

รถใต้ดินสายเมโกะ

โปรดใช้บริการรถไฟ
เมเท็ตสึ สายนาโกย่า

เมืองมรดกญ่ีปุ่น 
อะริมัตสึ นารุมิ

สวนฮิซายะโอโดริ

วัดฮิกาชิ
เบ็ตสึอิน

พิพิธภัณฑ์ศิลปะ
เมืองนาโกย่า

สวนฮิซายะ
โอโดริ 

ถนนในชิราคาเบะ
จิคาระและชุโมคุ-โจ

พิพิธภัณฑ์เงินตราธนาคาร MUFG

โรงละครโนห์
นาโกย่า

หอเอกสาร
เมืองนาโกย่า

สวน
โทคุกาวะเอ็น

ถนนวัฒนธรรม
ชุโมกุคัง

ถนนวัฒนธรรม
พิพิธภัณฑ์ฟุตาบะ

ศูนย์อุตสาหกรรม
และการค้าแห่งนาโกย่า

พิพิธภัณฑ์โมริมุระ
แห่งศิลปะยามาโทเอะ

นุโนอิเคะ
โบสถ์คาทอลิก

โซนคินชาจิ โยโคโจ
มุเนะฮารุ

โซนคินชาจิ โยโคโจ
โยชินาโอะ

พิพิธภัณฑ์ศิลปะ
โทคุกาวะ

ศาลากลาง
จังหวัดนาโกย่า

ชูบุ อิเล็คทริค พาวเวอร์ 
มิไร ทาวเวอร์ 

และสวนฮิซายะโอโดริ
พิพิธภัณฑ์โมริมุระ

แห่งศิลปะ
ยามาโทเอะ

สวน
ชิโรโทริ

นาโกย่าคองเกรส
เซ็นเตอร์

วัด
เออิโคคุจิ

พิพิธภัณฑ์
การไฟฟ้า

ศาลเจ้า
โทโชกุ

ถนน
ช้อปปิ้ ง
เอ็นโด-จิ

ศาลเจ้า
นาโกย่า

วัด
บันโชจิ

หอเอกสาร
เก่ียวกับการ

คมนาคมในเขตเมือง

ดอลฟนิส์ อารีน่า
(สนามกีฬาประจํา

จังหวัดไอจิ)

ศาลเจ้า
เท็นจินฉะ
ซากุระ

วัด
เอ็นโดจิ

พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยีโตโยต้า 

JR เซ็นทรัล ทาวเวอร์

สะพานมัตสึชิเกบาชิมัตสึชิเกะล็อคเกท

ห้าง ASUNAL คานายามะ

พิพิธภัณฑ์เมืองนาโกย่า

ศาลเจ้า
อัตสึตะจินกู

สะพานนายาบาชิ

สวนซึรุมะ

สวนชิราคาวะ

พิพิธภัณฑ์ศิลปะโฮริ

โอเอซิส 21

วัดเคนจูจิ

หอสมุดโฮสะ

มิโซโนซะ
โรงละคร

สวนโนริทาเกะ

วัดโอสึ คันนน

ปราสาทนาโกย่า
พระราชวังฮงมารุ โกเท็น

สวนเมโจ

นาโกย่า
อินเตอร์เนชันแนล

เซ็นเตอร์ สวนพฤกษศาสตร์
และสวนสัตว์ฮิกาชิยามะ
วัดคาคุโอซัง
นิตไทจ
โปรดใช้บริการ

รถไฟใต้ดินสายฮิกาชิยามะ

ถนนซันโนโดริ

ถนนยากุมะโดริ

ถนนนิชิกิโดริ

ถนนโอสึโดริ

ถน
นโ

อซ
ึโด

ริ

ถนนโอซึโดริ

ถนนฮิซายะโอโดริ

ถนนซากุระโดริ

ถนนโอสึโดริ

ถนนฮิโรโคจิโดริ ถนนฮิโรโคจิโดริ

เส้นทาง 22

เส้นทาง 19

อีดะไคโด

เส้น
ทา

ง 
19

เส้นทางเอกาวะเซ็น

ถนนฮิโรโคจิโดริ

ถนนนิชิกิโดริ
ถนนนิชิกิโดริ

ถนนวาคามิยะโอโดริ

เส้นทางสนามบิน 
(คูโคเซ็น)

ทางด่วนนาโกย่า เส้นทาง C1 เซอร์เคิล 1

ทางด่วนนาโกย่า เส้นทาง C
1 เซอร์เคิล 1

ทางด่วนนาโกย่า

 เส้นทาง 3 โอดากะ

ทางด่วนนาโกย่า เส้นทาง 4 โทไค

ทางด่วนนาโกย่า เส้นทาง 2 ฮิกาชิยามะ

ทางด่วนนาโกย่า เส้นทาง 5 มัมบะ

ทา
งด

่วน
นา

โก
ย่า

 เส
้นท
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 C
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เซ

อร
์เค

ิล 
1

ทา
งด

่วน
นา

โก
ย่า

 เส
้นท

าง
 6

 ค
ิโย

สึ

ทางด่วนนาโกย่า เส้นทาง C1 เซอร์เคิล 1

ทางด่วนนาโกย่า เส้นทาง 2 ฮิกาชิยามะ

ทา
งด

่วน
นา

โก
ย่า

 เส
้นท

าง
 4

 โ
ทไ

ค

ทางด่วนนาโกย่า เส้นทาง 1 คุสุโนกิ

ทางด่วนนาโกย่า

เส้นทาง C
1 เซอร์เคิล 1

ห้าง
PARCO

ถนนช้อปป้ิง โอสึถนนช้อปป้ิง โอสึ

โรงแรม
โรส คอร์ท

โคเมเฮียว

ร้านมัตสึซากายะ
นาโกย่า ร้านโยโดบาชิ

คาเมร่า

โรงแรม ANA คราวน์พลาซ่า
แกรนด์คอร์ท นาโกย่า

เมเท็ตสึ อินน์
นาโกย่า
คานายามะ

ห้างอิออน อัตสึตะ

ห้าง LACHIC

เมลซา
สกายล์ 

ร้านมิตซึโคชิ

ร้านดงกิโฮเต

เดอะทาวเวอร์โฮเทลนาโกย่า
RAYARD

Hisaya-odori Park

ไอริส ไอจิ

ร้านบิ๊ก คาเมร่า

โรงแรมนาโกย่า
คันโค 

ฮิลตัน นาโกย่า
โรงแรม
นาโกย่า คราวน์ 

ไดวะ รอยัล
โฮเต็ล ดี-ซิตี้

นาโกย่า
นายาบาชิ

คอร์ทยาร์ดบายแมริออท
นาโกย่า

นิชิเท็ตสึ อินน์
นาโกย่านิชิกิ

เมเท็ตสึ อินน์
นาโกย่า นิชิกิ

นิชิเท็ตสึโฮเต็ล ครูม นาโกย่า

KITTE
นาโกย่า

JR เกท
ทาวเวอร์

สวน
NADYA

ดีไซน์
ฮอลล์

ศูนย์ศิลปะ
ไอจิ

โรงแรมนาโกย่า
โตคิว

โรงแรมเซ็นท์เมน
นาโกย่า

โรงละครจิคุสะ เพลย์เฮ้าส์

สวน
ฟูกิอาเกะ

โรงพยาบาล
มิตซูบิช นาโกย่า

มัสยิด
นาโกย่า นาโกย่า ไพรม์ 

เซ็นทรัล ทาวเวอร์ 

เมเท็ตสึ อินน์ 
นาโกย่า ซากุระโดริ

อาคาร
ไดนาโกย่า

เมเท็ตสึ อินน์ 
นาโกย่า เอคิมาเอะ

ตลาดกลาง
ยานากิบาชิ

ศูนย์อุตสาหกรรมและแรงงานไอจิ 
(WINC ไอจิ)

นาโกย่า ลูเซ็นท์
ทาวเวอร์

สไปรัลทาวเวอร์

เซ็ปป์
นาโกย่า

โกลบอล เกต
โรงแรมนาโกย่าปรินซ์
สกายทาวเวอร์ 

ตลาดกลางซาซาชิมะ
JICA
จูบุ

โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยนาโกย่า

มหาวิทยาลัยสุขภาพฟูจิตะ
โรงพยาบาลบันทะเนะ

โรงพยาบาล
ฉุกเฉิน

สำหรับวันอาทิตย์
และวันหยุด

ศูนย์ศิลปะ
การแสดง

เมืองนาโกย่า

อาคาร อิไมเคะ ก๊าซอาคารอุนริว เฟล็กซ์

ศูนย์วัฒนธรรม
แห่งนากะ

JR นาโกย่า ทาคาชิมายะ

โรงแรมนาโกย่า
แมริออท แอสโซเซีย

ซังโค อินน์ นาโกย่า ชินคันเซ็นกุจิ

เมเท็ตสึ อินน์ นาโกย่าเอกิ
ชินคันเซ็นกุจิ

โรงแรมสตริงส์
นาโกย่า

เมเท็ตสึ อินน์ นาโกย่าเอกิ ชินคันเซ็นกุจิ
คินเท็ตสึ พาสเซ่

ห้างสรรพสินค้าเมเท็ตสึ
ตุ๊กตา "นานะจัง" ขนาดยักษ์

มิดแลนด์
สแควร์

4
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CA
68

JR

E
01

M
01

T
10

นาโกย่า สวรรค์แห่งการช้อปปิ้ ง 
การท่องเท่ียว และความบันเทิง!

ศูนย์ข้อมูลสําหรับนักท่องเท่ียว 
H.I.S. นาโกย่า 

(ช้ัน 16 อาคารไดนาโกย่า)

หอเอกสารใต้
แห่งเมืองนาโกย่า

สวนโทคุกาวะ
พิพิธภัณฑ์ศิลปะโทคุกาวะ

ห้องสมุดโฮสะ

เส้นทางสายวัฒนธรรม
พิพิธภัณฑ์ฟุตาบะ

ปราสาทนาโกย่าตะวันออก / 
ชิยาคุโช (ศาลาว่าการเมือง) 

สวนโนริทาเกะ

สถานีนาโกย่า

พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์
อุตสาหกรรม 

และเทคโนโลยีโต
โยต้า

โนริทาเกะการ์เด้น 
ทิศตะวันตก

ชิเคมิจิ

ปราสาทนาโกย่า

ชูบุ อิเล็คทริค พาวเวอร์ มิไร ทาวเวอร์

ฮิโรโคจิ ฟุชิมิ
ฮิโรโคจิ ซาคาเอะ

ร้านอัตสึตะโฮไรเคน
สาขาหลักอัตสึตะ

ร้านอัตสึตะโฮไรเคน
สาขาจินกู

ร้านอัตสึตะโฮไรเคน
สาขามัตสึซากายะ

ร้านเซไกโนะยามะจัง
สาขาหลัก

ยาบะตง
สาขาหลักยาบะ-โจ

เส้นทาง ”เมกุร” รถบสันาโกย่าเพือ่การนำเที่ยว

เส้นทาง "เมกุรุ"
รถบัสท่องเท่ียวรอบนาโกย่า

สาย JR โทไคโด ชินคันเซ็น

สาย JR ธรรมดา

รถไฟใต้ดินสายเมโจ

รถไฟใต้ดินสายเมโก

สายอาโอนามิ

รถไฟใต้ดินสายซึรุไม

รถไฟใต้ดินสายซากุระโดริ

สายเมเท็ตสึ

รถไฟใต้ดินสายฮิกาชิยามะ

ทางออกทางด่วน
ทางเข้าทางด่วน

สายคินเท็ตสึ

ศูนย์ข้อมูลสําหรับนักท่องเท่ียว

จุดท่องเท่ียว/มรดกทางวัฒนธรรม/
จุดท่ีน่าสนใจ

ร้านอาหารซามูไร "นาโกย่า เมชิ"

จุดช้อปปิ้ ง

อาคารอํานวยความสะดวก

สวนสาธารณะ/พ้ืนท่ีสีเขียว

แหล่งน้ํา

โรงพยาบาล/คลินิก

สถานีตํารวจ

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図(タイル)を使用しています。
（承認番号 平27情使、 第1098号）
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ชิสึโอกะ

ไอจิ

คานากาวะ

โตเกียว

ไซตามะ

ยามานาชิ

นากาโนะ

นีกาตะ

กุนมะ
โทจิกิ

โทยามะ

 อิชิคาวะ

ฟูคุอิ

กิฟุ

ชิกะ

มิเอะ

นาระ 

วาก
ายามะ

โอซาก้า

เกียวโต

เฮียวโกะ

ไอจิ (นาโกย่า)

ซัปโปโร 1 ช่ัวโมง 55 นาที

อาคิตะ 1 ช่ัวโมง 30 นาที

เซ็นได 1 ช่ัวโมง 20 นาที

โตเกียว 1 ช่ัวโมง 10 นาที

ฟุกุโอกะ1 ช่ัวโมง 15 นาที

นาฮะ 2 ช่ัวโมง

คุมาโมโตะ1 ช่ัวโมง 15 นาที

มัตสึยามะ1 ช่ัวโมง

คาโกชิมะ1 ช่ัวโมง 15 นาที

โอคุฮิดะ
ออนเซ็น

ชิกะโคเก็น

อินุยามะ

ชิโอจิริ

กุโจ
เกโระ

มัตสึซากะ  ซึ

ซึ

มาโกเมะ/ซึมาโกะ

ชิรากาวะโก

คามิโคจิ

ภูเขาไฟฟูจิ

นาคัตสึกาวะ

โอดาวาระ

ชินโยโกฮาม่า
ชินฟูจิ

ชิสึโอกะ

ฮามามัตสึ

กามาโกริ

โทบะ

โทโยฮาชิ

อิกะ อุเอโนะ

ยคไคจิ

นาโกย่า

คารุยซาวะ

กิฟุ

คุมาโนชิ

ไมบาระ

อิเซชิ

นาระ
ชินโกเบ

คานาซาวะ

สายหลัก
JR โฮคุริคุ
ชิราซากิ
ทางด่วน

โทยามะ

สายหลัก
JR ทาคายามะ

รถไวด์วิว
ทางด่วนฮิดะ

นากาโนะ

สายหลัก
JR จูโอ

รถไวด์วิว
ทางด่วน
ชินาโนะ

ชินโอซาก้า

JJR โทไคโด
ชินคันเซ็น

โนโซมิ
ด่วนพิเศษ

โตเกียว

JR โทไคโด
ชินคันเซ็น

โนโซมิ
ด่วนพิเศษ

เกียวโต

JR โทไคโด
ชินคันเซ็น

โนโซมิ
ด่วนพิเศษ

ฟุคุอิ

สายหลัก 
JRโฮคุริคุ
ชิราซากิ
ทางด่วน

ทาคายามะ

สายหลัก
JR ทาคายามะ
ทิวทัศน์มุมกว้าง
ทางด่วนฮิดะ 

3 ช่ัวโมง  4 ช่ัวโมง

3 ช่ัวโมง

มัตสึโมโตะ

สายหลัก
JR จูโอ

รถไวด์วิว
ทางด่วน
ชินาโนะ

2 ช่ัวโมง 10 นาที

55 นาที

1 ช่ัวโมง 40 นาที

40 นาที

2 ช่ัวโมง 10 นาที
2 ช่ัวโมง 20 นาที

สนามบินนานาชาติ
เซ็นทรัลเจแปน

ชินคันเซ็น
รถไฟธรรมดา
ทางเก็บค่าผ่านทาง
เส้นทางเรือ
เส้นทางบิน

เมือง/สถานีหลัก
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง

*:เวลาการเดินทางเปน็เวลาโดยประเมิน
จําเปน็สําหรับการเดินทางมายังสถานีนาโกย่า

*: เวลาเท่ียวบินเป็นเวลาประเมินในการมาถึงสนามบินนานาชาติเซ็นทรัลเจแปน
*: ข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลง กรุณาตรวจสอบ
รายละเอียดจากแต่ละบริษัทผ่านทางอินเทอร์เน็ตและช่องทางอ่ืนๆ
*: ระยะทางเปน็เพียงสัดส่วนท่ีประมาณการ

นาโกย่า: สายเมเท็ตสึ
 (28 นาทีด้วยรถไฟท่ีเร็วท่ีสุด)
ซึ: เรือสายสนามบินซึ (45 นาที)

สนามบินนาโกย่า

ไอจิ: ศูนย์กลางการคมนาคม
ท่ีเข้าถึงได้มากท่ีสุดของญ่ีปุ่น!

JR

JR
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01

ฝ่ังซากุระ
โดริ

ฝ่ังไทโคโดริ

ฝ่ังฮิโรโคจิฝ่ังฮิโรโคจิ

ESCA

ซันโรด

เกตวอล์ค

ยูนิมอลล์ดินาร์ด

ถนนซากุระโดริ

ถนนไทโคโดริ

ถนนฮิโรโคจิโดริ

ถนนเมเอกิโดริ

สายอาโอนามิ

สายหลัก JR คันไซชานชาลาสายอาโอนามิ

สายหลัก JR โทไคโด

ชานชาลาสาย JR ธรรมดา

ชานชาลา JR ชินคันเซ็น

สาย JR จูโอ/JR คันไซ

สายเมเท็ตสึ นาโกย่า

สายเมเท็ตสึ นาโกย่า

สา
ยค

ินเ
ท็ต

สึ 
นา

โก
ย่าJR โทไคโด ซันโย ชินคันเซ็น

ทางเดินกลางนาโกย่า

ทางเดินเชื่อมอาคารกลาง

ทางเดินเชื่อมอาคารทิศใต้

ทางเดินเชื่อมอาคารทิศเหนือ

อาคารผู้โดยสารกลาง
ชานชาลารถไฟใต้ดินสายซากุระโดริ

ชานชาลารถไฟใต้ดินสายฮิกาชิยามะ

ทางไปฮิซายะโอโดริ, โทคุชิเกะ 

รถไฟใต้ดินสายฮิกาชิยามะ

 ทางไปซากาเอะ, ฟูจิกาโอกะ

ทางไปทาคาบาตะ

(ทีว่่
าการ

เขต
นาก

ามรุ
ะ) รถ

ไฟใต้ดินสา
ยซาก

รุะโด
ริ

ทาง
ไปน

ากาม
รุะคยุ

าคุโช
ะ

JR เซ็นทรัลทาวเวอร์

JR เกตทาวเวอร์

JR
เอ็กซ์เพรสบัส

ทาวเวอร์ การ์เดน

ศูนย์รถบัส
เมเท็ตสึ

ตุ๊กตา
 “นานะจัง”
 ขนาดยักษ์

โรงแรมนาโกย่า
 แมริออท
 แอสโซเซีย

ห้างสรรพสินค้า JR
 ทาคาชิมายะ

แฟชั่นวัน

นาฬิกาทอง

นาฬิกาเงิน

อาคาร
ไดนาโกย่า

อาคารนาโกย่า

อาคาร
มิดแลนด์
สแควร์

อาคาร
สไปรัล

ยามาดะ เด็นกิ LABI

ซูปเปอร์มาเก็ตเซโจอิชิ 

ทางเข้าทิศเหนือ
ไทโกะโดริ

ทางเข้าทิศใต้
ไทโกะโดริ 

ห้างสรรพสินค้า
เมเท็ตสึ

อิเซตัน เฮาส์

เมเท็ตสึ
แกรนด์
โฮเทล

เมเท็ตสึ
 นิวแกรนด์

โฮเทล

ร้านบิ๊ก คาเมร่า

ทางเข้าถนน
ซากุระโดริ

ทาวเวอร์
 เทอร์เรส

ทางเดินใต้ดิน

กลางนาโกย่า

ถนนอุไมมงโดริกรูเมต์

ศูนย์ข้อมูลสําหรับ
นักท่องเท่ียวเมืองนาโกย่า

เคาน์เตอร์สอบถามข้อมูล JR 
(สํานักงานเจแปนเรลพาส)

ศูนย์ข้อมูลสําหรับนักท่องเท่ียว 
H.I.S. นาโกย่า 
(ช้ัน 16 อาคารไดนาโกย่า)

รถบัสท่องเท่ียวนาโกย่า "เมกุรุ"
สถานีนาโกย่า
อาคารผู้โดยสารรถบัส
ชานชาลา 11 สถานี JR นาโกย่า

สถานี JR นาโกย่า

สถานีเมเท็ตสึ
นาโกย่า
(ใต้ดิน)

สถานีคินเท็ตสึ 
นาโกย่า
(ใต้ดิน)

25 นาที

JRสํานักงานจําหน่ายบัตร ข้อมูล ที่ออกบัตรโดยสาร

โรงแรม

ป้อมตํารวจ

เคร่ืองกดเงินสด

ล็อกเกอร์เก็บกระเปา๋
สัมภาระ

แท็กซ่ี

รถบัส

ร้านอาหาร

ท่ีทําการไปรษณีย์

พ้ืนท่ีช้ัน 1 สถานี JR

ห้างใต้ดินและทางเดิน
ข้อความสีชมพู: ห้างใต้ดิน

สาย JR ชินคันเซ็น

สายคินเท็ตสึ (ใต้ดิน)

สาย JR ธรรมดา

รถไฟใต้ดินสายซากุระโดริ

รถไฟใต้ดินสายฮิกาชิยามะ

สายเมเท็ตสึ (ใต้ดิน)

สายอาโอนามิ
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L
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S
01
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01
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01
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01

เกียวโต 
ชินโอซาก้า

ทางไปชินอุนุมะ, เมเท็ตสึ กิฟุ ทางไปกิฟุ ทางไปชินคานิ, มิทาเกะ ทางไปทาจิมิ, นาคัตสึกาวะ

ทางไปอีดะ

ทางไป
ฮามามัตสึ
 ชิสึโอกะ
 โตเกียว

ไปคุวานะ, ยคไคจิ

สายยูโทริโตะ

สาย
หลัก

 JR
 จูโอ

สายหลัก JR จูโอ

 สาย JR 
ทาเคโทโย

สายเมเท็ตสึ
โคมากิ

สายเมเท็ตสึ โตโยต้า

เมเท็ตสึ สายมิคาวะ

เมเท็ตสึ
สายมิคาวะ

  

คินเท็ตสึ

สายนาโกย่า

สายหลัก JR โทไคโด

สายเมเท็ตสึ อินุยามะ เมเท็ตสึ
สายฮิโรมิ

สายเมเท็ตสึ

 อินุยามะ

เมเท็ตสึ
สายสนามบิน

เมเท็ตสึ
สายโทโกนาเมะ

เมเท็ตสึ จิตะ
นิวไลน์

สายเมเท็ตสึ โควะ

สายเมเท็ตสึ โควะ

เมเท็ตสึ
สายนิชิโอะ

เมเท็ตสึ
สายกามาโกริ

สายเมเท็ตสึ
มิคาวะ

เมเท็ตสึ
สายโทโยคาวะ

สายโทโยเท็ตสึอัตสึมิ

สาย JR อีดะ

สาย JR อีดะ

สายหลัก JR โทไคโด

เมเท็ตสึ
สายนาโกย่า

สายเมเท็ตสึ นาโกย่า

สายหลัก JR โทไคโด

JR โทไคโด ชินคันเซ็น

ชินคันเซ็น JR โทไคโด

สายเมเท็ตสึ นาโกย่า

สาย
เมเท็

ตสึ ซึ
ชิมะ

สายเมเท็ตสึ บิไซ

สายเมเท็ตสึ เซโตะ

สายเมเท็ตสึ เซโตะ

สายหลัก
JR
คันไซ

สายอาโอนามิ

สายเมเท็ตสึ
 บิไซ

ไอจิ ลูป ไลน์

ไอจิ ลูป ไลน์

รถไฟลินิโม

นาโกย่า

คานายามะ

สนามบินนานาชาติ
เซ็นทรัลเจแปน

มิคาวะ อันโจ

โทโยฮาชิ

โอโซเนะ

ซากาเอะซากาเอะ
นากามุระ คุยาคุโชะ
(พ้ืนท่ีเขต นากามุระ)

โคคุ
ไซ 

เซ็น
เตอ

ร์

(ศูน
ย์นา

นาช
าติ)

นิชิ
 บิว
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ซึรุ
ซาโ
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โนน
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นารุ
โคคิ

ตะ

ไอโ
ออิ

ยาม
ะ

คามิ
ซาว

ะ

โทคุ
ชิเก

ะ

ทาคาโอกะ คุรุมามิจิ

อิริ
นาก

ะ

คาคุ
โอซั

ง

ฮิก
าชิย

ามะ
โคเ

อ็น
 (ส

วน
ฮิก

าชิย
ามะ

)

ชิโอ
กาม

ะกุจิ

อุเอ
ดะ

ฮาร
ะ

ฮิร
าบา

ริ

โฮชิ
กาโ

อก
ะ

อิช
ชา

คามิ
ยาชิ

โระ

เกไ
ดโด

ริ

โทจ
ิชิเร

ียว
คัง

 มิน
ามิ

ไอจ
ิคิว

ฮาค
ุ คิเ

น็น
โคเ

อ็น

(สว
นเอ

็กซ
์โป/

สวน
โมร

ิโคโ
ระ)

ฮอ
นโก

เมโ
จ โ

คเอ็
น

อินาซาวะ

คิโยสึ

โจชิ
น

โชไ
นโด

ริ

โคโนมิยะ

ชินคิโยสึ

คาเมจิมะ

นากามุระโคเอ็น

อิวาซึกะ

โทไคโดริ

คินโจฟุโต

มินาโตะ
คุยาคุโชะ
ซึคิจิกุจิ

นาโกย่าโกะ
(ท่าเรือนาโกย่า)

ฮิกาชิ เบ็ตซึอิน

จินกู ชินิ

สุมิโยชิ-โจ

จิตะ ฮันดะ

ฟุคิ

อุสึมิ 
โควะ

ชินไมโกะ

สายโทโกนาเมะ

รินคุ โทโกนาเมะ

โอสึ คันนน ยาบะ-โจ

ทาคาบาตะ

คานิเอะ

ฮอนจิน
นากามุระ
นิซเซกิ

ชิปโป

โชไ
นเรี

ยว
คุจิ

โคเ
อ็น

อิวาคุระ

นิชิฮารุ

โคนัน

ทามาโนอิ

ทากาตะจินจะมาเอะ

โคมากิ

เมโจ โคเอ็น

ชายากาซากะ

คาสุไก

คาจิกาวะ
โอวาริอาซาฮี

โอบาตะเรียวคุจิ

ฟุกิอาเกะ นาโกย่า ไดกาคุฟุกิอาเกะ

อัตสึตะ

คาซาเดระ

โอดากะ

ฮันดะ

ทาเคโทโย เฮคินัน

ฮิบิโนะ
โรคุบัน-โจ

ซากุระยามะ

นิชิทาคาคุระ
เท็มมะ-โจ โฮริตะ เมียวอนโดริ

มิซุโฮะ อันโดโจ ฮิกาชิ

ซากุระ
ฮอมมาจิ

นิชิโอะ

อันโจ

ฟุตากาวะ

ฮิกาชิโอคาซากิ

อาริมัตสึ

คิระโยชิดะ

มิซุโฮะ คุยาคุโชะะ

มิซุโฮะ อันโดโจ ฮิกาชิ
ศูนย์โซโกริฮาบิริ 

มิคาวะ ทาฮาระ

ยาโกโตะ
นิชเซกิ

จิยูกาโอกะ

ยูยะออนเซ็น

โทเอ

ซานาเกะ
ฮอนนากาชิโนะ

ชินชิโระ

ชิยาคุโชะ
(ศาลากลาง)

โอวาริ เซโตะ

อินุยามะยูเอ็น

ซึกากุจิ

ซึชิมะ

คามิ โอไต

เมเท็ตสึ อิจิโนมิยะ
โอวาริ อิจิโนมิยะ

คามิ อีดะ

ฮิซายะโอโดริ

เฮอันโดริ นาโกย่า นาโกย่า
โดมมาเอะ

ยาดะ

สึนาดาบาชิ

โคโซจิ ซโตชิ

ชินเซโตะ

ฟุชิมิ โมโตยามะ

ยาโกโตะ

ยากุซะ

จิคุสะ

ซากาเอะมาจิ อิไมเคะ

มารุ
โนะ

อุจิ

โกคิโซ

ฟูจิกาโอกะ

อาไคเคะ

โอทากาวะ

คินเท็ตสึ
ยาโตมิ

ฮัตตะ

ยาโตมิ

จิริว

ชิน อันโจ

ชิน โตโยต้า โตโยต้าชิ

อุเมซึโบะ

นากาโอกาซากิ

โอคาซากิ

โอคาซากิโคเอ็นมาเอะ

อาราตามะบาชิ

ซึรุไม

จินกูมาเอะ

โอบุ

คาริยะ

คามิมาเอซึ

โทโยคาวะ

ชินโทโยฮาชิ

กามาโกริ

โค

โทโยคาวะ
อินาริ

อินุยามะ

คินเท็ตสึ
ฮัตตะ

*: ระยะทางเป็นเพียงสัดส่วนท่ีประมาณการ
*: เลขหมายของสถานีเป็นไปตามรูปแบบการระบุกรรมสิทธ์ิของแต่ละบริษัท
*: สถานีหลักของสายรถไฟหลักจะมีการระบุช่ือและรหัสสถานี สถานีอ่ืนๆ จะข้ึนเปน็จุดให้เห็น

สา
ยร

ถไ
ฟใ

ต้ดิ
นน

าโก
ย่า

สา
ยร

ถไ
ฟห

ลัก ชินคันเซ็น JR โทไคโด
สายรถไฟ JR ธรรมดา

สายอาโอนามิ
สายเมเท็ตสึ

สายคินเท็ตสึ
รถไฟลินิโม
ไอจิ ลูป ไลน์
สายโทโยเท็ตสึ
สายยูโทริโตะ

สายเมโจ

สายเมโก
สายคามิอีดะ

สายซึรุไม
สายซากุระโดริ

สายฮิกาชิยามะ

กดติดตามโซเชียลมีเดียของพวกเราเพื่อรับข้อมูล
ดีๆ สำหรับการท่องเที่ยว
ในแต่ละฤดูกาล!

นาโกย่าเป็นถิ่นฐานของตระกูลโทคุกาวะ แห่งโอวาริ และเป็นแหล่งพัฒนา
อุตสาหกรรมต่างๆ บริเวณเมเอกิและโอสึมีสถานที่ที่มีเอกลักษณ์หลายแห่ง 
ทำให้พื้นที่เหล่านี้มีความน่าสนใจและน่าเที่ยวชม

ค่าธรรมเนียม
วันท่ีปดิทําการเวลาทําการท่ีอยู่
การเดินทางโทรศัพท์

*: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามข้อมูลล่าสุดกับสถานที่แต่ละแห่ง

ข้อมูลข้อมูล
จุดท่องเท่ียวนาโกย่าจุดท่องเท่ียวนาโกย่า

ตรวจสอบราย
ละเอียดเพิ่มเติม

ได้ที่

�-�-� คินโจฟุโตะ,
 เขตมินาโตะ
050-5840-0505
เดินเพียงไม่นาน 
จากสถานีคินโจฟุโตะ
(สายอาโอนามิ)

3-2-2 คินิฟุโตะ, เขตมินาโตะ
052-389-6100 (เฉพาะภาษาญี�ปุ่น)       10:00-17:30 น. (เขา้ไดถึ้ง 17:00 น.)
วนัองัคาร (หากเป็นวนัหยดุจะเปิดใหบ้ริการ และปิดในวนัถดัไปแทน) 28 ธนัวาคม - 
1 มกราคม  *: เปิดวนัองัคารในช่วงปิดภาคเรียน เช่น ช่วงวนัหยดุฤดูใบไมผ้ลิ
ผูใ้หญ่ 1,000 เยน, นกัเรียนมธัยมปลาย มธัยมตน้ และประถม 500 เยน 
เดก็อาย ุ3-5 ขวบ 200 เยน
เดินเพียงไม่นานจากสถานีคินโจฟุโตะ (สายอาโอนามิ)

1-3 มินาโตะมาจิ เขตมินาโตะ          052-654-7080
เวลาทำการปกติ 9:30-17:30 น., เวลาทำการฤดูหนาว 9:30-17:00 น., 
ระหว่างการปิดภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน 9:30-20:00 น. 
*: เข้าได้ถึง 1 ชั่วโมงก่อนเวลาปิดทำการ
วันจันทร์ (หากเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์จะเปิดทำการ และปิดในวันถัดไปแทน) 
เปิดวันจันทร์ช่วงโกลเด้นวีค, ช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน และช่วงปิด
ภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิและฤดูหนาว *: อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ผู้ใหญ่และนักเรียนมัธยมปลาย 2,030 เยน, นักเรียนมัธยมต้นและประถม 
1,010 เยน, เด็กเล็กอายุ 4-5 ขวบ 500 เยน
เดิน 5 นาที จากทางออก 3 ของสถานีนาโกย่าโกะ (รถไฟใต้ดิน สายเมโกะ)

1-1 โฮ-โจ, เขตจิคุสะ
052-751-2121
5:00-16:30 น.
ไม่เสียค่าใชจ่้าย
เดิน 15 นาทีจาก
ทางออก 1 ของสถานี
คาคุโอซงั (รถไฟใตดิ้น
สายฮิกาชิยามะ)

1-1-1 จินก,ู เขตอตัสึตะ        052-671-4151
ศาลเจา้เปิดตลอด หอเกบ็สมบติั: 9:00-16:30 น. (เขา้ไดถึ้ง 16:10 น.)
ศาลเจา้เปิดทุกวนั หอ้งโถงสมบติัปิดทุกวนัจนัทร์, 
วนัพธุสุดทา้ยของเดือนและวนัถดัไป และระหวา่งวนัที� 25-31 ธนัวาคม
เยี�ยมชมศาลเจา้โดยไม่มีค่าใชจ่้ายไดต้ลอดเวลา  หอเกบ็สมบติั: 
ผูใ้หญ่ 300 เยน นกัเรียนมธัยมตน้และประถม 150 เยน
เดิน 3 นาทีจากทางออกทิศตะวนัตกของสถานีจินกมูาเอะ (สายเมเทต็สึ นาโกยา่) 
หรือเดิน 3 นาทีจากทางออก 3 ของสถานีจินกนิูชิ (รถไฟใตดิ้นสายเมโจ)

1-1 ฮงมารุ เขตนากะ               052-231-1700
9:00-16:30 น. (พระราชวงัฮงมารุโกเทน็เปิดใหเ้ขา้ถึง 16:00 น.)
29 ธนัวาคม-1 มกราคม (ปัจจุบนัตวัปราสาทยงัปิดอยู)่
ผูใ้หญ่ 500 เยน (นกัเรียนมธัยมปลายขึ�นไป)
เดิน 5 นาทีจากทางออก 7 ของสถานีชิยาคุโช (รถไฟใตดิ้นสายเมโจ) / 
หรือนั�งรถบสัชมเมืองเม-กรุุ แลว้ลงรถที�ป้ายที� 4

�-�-�� โนริทาเกะ ชินมาจิ เขตนิชิ          ���-���-����
�:��-��:�� น. (เขา้ไดถึ้ง ��:�� น.)
วนัจนัทร์ (หากเป็นวนัหยดุนกัขตัฤกษจ์ะเปิดใหบ้ริการ 
และปิดในวนัถดัไปแทน), ช่วงสิ�นปีและปีใหม่
ผูใ้หญ่ ��� เยน, ผูสู้งอายตุั�งแต่ �� ปีขึ�นไป ��� เยน, 
นกัเรียนมธัยมปลายและมธัยมตน้ ��� เยน, นกัเรียนประถม ��� เยน
เดิน � นาที จากสถานีซาโค (เมเทต็สึ สายนาโกยา่) 
หรือเดินทางโดยรถบสัท่องเที�ยวนาโกยา่เมกรุุ และลงที�ป้าย หมายเลข  �

ปราสาทนาโกย่าเป็นหนึ�งในปราสาทที�มีชื�อเสียงที�สุดของญี�ปุ่น 
และเป็นความพยายามครั�งสุดท้ายในการรวมประเทศของโทคุกาวะ 
อิเอยาสุ และหลังจากใช้เวลาบูรณะกว่า �� ปี 
ปราสาทอันงดงามแห่งนี�ก็เปิดให้สาธารณชนเข้าชมอย่างเต็มรูปแบบ!

�-�-�� โนริทาเกะโจ เขตนิชิ             ���-���-����
ศนูยห์ตัถกรรมและพิพิธภณัฑโ์นริทาเกะ: ผูใ้หญ่และนกัเรียน ��� เยน, 
ผูสู้งอายตุั�งแต่ �� ปีขึ�นไป ��� เยน, เดก็อายตุ ํ�ากวา่ชั�นมธัยมปลาย ไม่มีค่าเขา้ชม
เดิน � นาที จากทางออก � ของสถานีคาเมจิมะ (รถไฟใตดิ้นสายฮิกาชิยามะ) 
หรือเดินทางโดยรถบสัท่องเที�ยวนาโกยา่เมกรุุ และลงที�ป้าย 
หมายเลข  2-A  หรือ  2-B

เปิดในโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งการก่อตั้ง "บริษัทโนริทาเกะ" ผู้ผลิตเซรา
มิกชั้นนำ ท่านจะได้สนุกสนานไปกับทัวร์ชมการผลิต นิทรรศการจัดแสดง
ผลิตภัณฑ์โนริทาเกะเมื่อครั้งอดีต กิจกรรมเวิร์คช็อปลงสี และช็อปปิ้ง

เรียนรู้เกี�ยวกับเทคโนโลยีด้านการถักทอก่อนที�จะกลายมาเป็น
ผู้นำในเทคโนโลยีรถยนต์ ท่านจะได้เห็นการทำงานของ
เครื�องจักรขนาดยักษ์ที�กำลังทำงานและสั�นสะเทือนไปทั�งอาคาร

พิพิธภณัฑก์ารรถไฟแห่งนี� มีการ
จดัแสดงรถไฟแมกเลฟ ซึ�งเป็น
รถไฟที�ขบัเคลื�อนดว้ยมอเตอร์
แนวราบบนรางแม่เหลก็ไฟฟ้า

ศาลเจ้าเก่าแก่ที�เก็บรักษาดาบอันศักดิ�สิทธิ�ที�เป็นหนึ�งในสาม
สมบัติศักดิ�สิทธิ�ของประเทศญี�ปุ่นเอาไว้ ชมหนึ�งในโคมไฟหินที�
ใหญ่ที�สุดในญี�ปุ่นและอาคารสำคัญทางประวัติศาสตร์อื�นๆ

วาฬเพชฌฆาต โลมา วาฬเบลูกา้แสนน่ารัก 
และสิ�งมีชีวิตใตน้ํ� าที�มีสีสันสวยงาม

วดัอนัน่าทึ�งแห่งนี�สร้างขึ�นในปี 1904 เพื�อจุดประสงคใ์นการเก็บ
พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา้ซึ� งประเทศญี�ปุ่นไดรั้บจาก
ประเทศไทย

สวนสนุกตัวต่อเลโก®้กลางแจ้งสำหรับเด็กมาถึงญี�ปุ่นแล้ว สวน
สนุกแห่งนี�มี � โซน พร้อมเครื�องเล่นกว่า �� รายการและการ
แสดงที�ทุกคนในครอบครัวสามารถเพลิดเพลินได้!

C1

A1

1017 โทคุกาวะ-โจ, เขตฮิกาชิ           052-935-6262
10:00-17:00 น. (เขา้ไดถึ้ง 16:30 น.)
วนัจนัทร์ (หากเป็นวนัหยดุจะเปิดใหบ้ริการ และปิดในวนัถดัไปแทน),
ช่วง สิ�นปีและวนัปีใหม่
ผูใ้หญ่ 1,400 เยน, นกัเรียนมธัยมปลายและนกัศึกษามหาวทิยาลยั 700 เยน
นกัเรียนมธัยมตน้และประถม 500 เยน 
เดิน 15 นาทีจากสถานีโอโซเนะ (สายเมเทต็สึ เซโตะ, JR จูโอ, ยโูทริโตะ 
และรถไฟใตดิ้นสายเมโจ) / หรือนั�งรถบสัท่องเที�ยวเมกรุุ และลงที�ป้าย  6

จดัแสดงของสะสมหรูหราของตระกูล รวมถึงมว้นกระดาษนิยาย
เก่าแก่ที�สุดของญี�ปุ่น "เรื�องเล่าของเกน็จิ"ซึ� งไดรั้บการขึ�นทะเบียน
ใหเ้ป็นสมบติัของญี�ปุ่น

F1 A1

D7

�-��-� ซากาเอะ, เขตนากะ        052-201-4486
�:��-��:�� น. (เขา้ไดถึ้ง ��:�� น.)
วนัจนัทร์ (หากเป็นวนัหยดุจะเปิดใหบ้ริการ และปิดในวนัถดัไปแทน)
วนัศุกร์ที� � ของเดือน (หากเป็นวนัหยดุจะเปิดใหบ้ริการ และปิดใน
วนัถดัไปแทน), ช่วงสิ�นปีและวนัปีใหม่
นิทรรศการและทอ้งฟ้าจาํลอง: ผูใ้หญ่ ��� เยน, นกัเรียนมธัยมปลายและ
นกัศึกษามหาวทิยาลยั ��� เยน (แสดงบตัรนกัเรียน/นกัศึกษา)
เดิน � นาทีจากทางออก � หรือ � ของสถานีฟุชิมิ (รถไฟใตดิ้นสายฮิกา
ชิยามะ/ซึรุไม) / หรือนั�งบสัท่องเที�ยวเมกรุุ และลงที�ป้าย  ��  แลว้เดิน � นาที

สถานที�ตั�งของทอ้งฟ้าจาํลองที�ใหญ่ที�สุดแห่งหนึ�งในโลกและเป็น
สถานที�ทางดา้นวิทยาศาสตร์และความสนุกที�น่าตื�นตาตื�นใจ!C3

�-��-� ฮิกาชิ-ซากรุะ เขตฮิกาชิ
��.��-��.�� น. (แตกต่างกนั
ไปตามแต่ละสถานที�และฤดูกาล)
ปิดทาํการโดยไม่กาํหนดตารางการปิด 
�-� ครั� งต่อปี
ไม่มีค่าใชจ่้าย
052-962-1011
เดิน � นาทีจากทางออก � ของสถานีซาคาเอะ (รถไฟใตดิ้นสายเมโจ / 
ฮิกาชิยามะ) / นั�งรถบสันาํเที�ยวเม~กรุุแลว้ลงรถที�ป้ายที� �

พื�นที�นี� มีทั�งเพดานกระจกพร้อมสระนํ�าสะทอ้น (Spaceship Aqua), 
สนามหญา้, เทอร์มินลัรถบสั, บริเวณสาํหรับจดังานอีเวนต ์
และร้านคา้ ทั�งหมดนี�รวมอยูใ่นที�เดียว

D2

ชูบุ อิเลค็ทริค พาวเวอร์ มิไร ทาวเวอร์: �-�-�� นิชิคิ เขตนาคะ
สวนฮิซายะโอโดริ: นิชิคิ �-โจเมะ และมารุโนะอุจิ �-โจเมะ เขตนาคะ
ชูบุ อิเลค็ทริค พาวเวอร์ มิไร ทาวเวอร์: ผูใ้หญ่ (ตั�งแต่นกัเรียนมธัยมปลายขึ�นไป) 
��� เยน; นกัเรียนมธัยมตน้และประถม ��� เยน; เดก็อาย ุ� ถึง � ขวบ ไม่มีค่าเขา้ชม
ชูบุ อิเลค็ทริค พาวเวอร์ มิไร ทาวเวอร์: ���-���-����
สวนฮิซายะโอโดริ: ���-���-����
เดินเพียงเลก็นอ้ยจากสถานีซาคาเอะ (รถไฟใตดิ้น สายเมโจ/ ฮิกาชิยามะ) 
หรือจากสถานีฮิซายะโอโดริ (รถไฟใตดิ้น สายเมโจ / ทสึรุไม) 
หรือเดินทางโดยรถบสัท่องเที�ยวนาโกยา่เมกรุุ และลงที�ป้าย หมายเลข �

สวนที�ปรับโฉมใหม่และแหล่งช็อปปิ� ง! สญัลกัษณ์แห่งนาโกยา่ที�ไดรั้บการขึ�นทะเบียนเป็นมรดก
ทางวฒันธรรมที�จบัตอ้งไดแ้ห่งนี�  ไดถ้กูเปลี�ยนชื�อจาก "หอส่งสญัญาณโทรทศันน์าโกยา่" เป็น 
"ชูบุ อิเลค็ทริค พาวเวอร์ มิไร ทาวเวอร์" ในเดือนพฤษภาคม ����

D2

H 4
ยอ้นกลบั

H 4
ยอ้นกลบั

I 3
ยอ้นกลบั

H 4
ยอ้นกลบั

3-70 ฮิกาชิยามะ โมโตะมาจิ เขตชิคุสะ
9:00 ถึง 16:50 น. (เข้าได้ถึง 16:30 น.)
วันจันทร์ (หากเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์จะเปิดให้บริการ 
และปิดในวันถัดไปแทน), 29 ธันวาคม ถึง 1 มกราคม
ผู้ใหญ่ (ตั้งแต่นักเรียนมัธยมปลายขึ้นไป) 500 เยน
052-782-2111
เดิน 3 นาที จากทางออก 3 ของสถานีฮิกาชิยามะ โคเอ็ง 
(รถไฟใต้ดิน สายฮิกาชิยามะ)

พบกบั "ชาบานิ" กอริลล่าทรงเสน่ห์ สายพนัธ์ุเวสเทิร์น โลวแ์ลนด์
ที�หล่อที�สุดในโลก และเที�ยวชมสวนขนาดใหญ่อนัน่าตื�นตาตื�นใจ!I 3

ยอ้นกลบั

©2019 The LEGO Group

ปราสาทนาโกย่า
พระราชวงัฮงมารุ โกเทน็

โนริทาเกะการ์เด้น

พพิธิภณัฑ์ศิลปะ โทคุกาวะ
พพิธิภณัฑ์อนุสรณ์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยโีตโยต้า

ศาลเจ้าอตัสึตะจนิกู

พพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์
เมอืงนาโกย่า

โอเอซิส �� พิพิธภัณฑ์สัตว์
น้ำท่าเรือนาโกย่า

พพิธิภณัฑ์การรถไฟ
ญี�ปุ่นSCMAGLEVวดัคาคุโอซังนิตไทจิ เลโก้แลนด์® เจแปน

สวนสัตว์และสวน
พฤกษศาสตร์ฮิกาชิยามะ

ชูบุ อิเล็คทริค พาวเวอร์ มิไร 
ทาวเวอร์ และสวนฮิซายะโอโดริ2
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ร้านเซไกโนะยามะจงัเปิดให้บริการทั�งหมด �� สาขาในไอจ!ิ (����.��)

ร้านยาบะตงมทีั�งหมด �� สาขาในไอจ ิ(����.��)

ร้านโฮไรเคนสุดพเิศษนี�มถีงึ � สาขาในนาโกย่า! (����.��)

ปีกไก่ทอด "เทบาซาก"ิ

สิ�งที�มีชื�อเสียงไปทั�วประเทศของนาโกยา่และเป็นกบัแกลม้เบียร์ชั�
นยอด ซึ�งพลาดไม่ได!้ ความเผด็และกรุบกรอบเป็นความอร่อยอนัน่
าอศัจรรย ์ของทอ้งถิ�นแห่งนี�  และเป็นที�ชื�นชอบของผูค้นมากมาย!

ร้านเซไกโนะยามะจงั สาขาหลกั

เมนูพิเศษที�เป็นที�นิยมของนาโกยา่ มีซอสหลากหลายใหเ้ลือก ทั�งแบบ
เขม้ขน้ แบบชุ่มซอส หรือจะเป็นแบบรสหวานอ่อนๆ ทาํไมไม่ลอง
มาคน้หาแบบที� คุณชอบทานดูล่ะ?

ร้านยาบะตง สาขาหลกัยาบะ-โจ 

ความปรารถนาและความคาดหวงัจากนกัท่องเที�ยวทั�วโลก ทาํให้ฮิ
ตสึมาบุชิ อนัยอดเยี�ยมของไอจิเติบโตขึ�นในพื�นที� ใชป้ลาไหล 
"อุนางิ" คุณภาพสูง ที�น่าดึงดูดใจเป็นพิเศษ!

ร้านอตัสึตะโฮไรเคน
สาขาหลกัอตัสึตะ 

"มโิซะคตัสึ" ข้าวหน้าหมูทอดราดซอส

"ฮิตสึมาบูชิ" ข้าวหน้าปลาไหลชั�นเยี�ยมD7

D3

D3

" น า โ ก ย่ า เ ม ชิ "  ข อ ง ไ อ จิ

�-�-� ซากาเอะ, เขตนากะ 052-242-1342
เดิน � นาทีจากทางออก �� ของสถานีซากาเอะ
ของรถไฟใตดิ้นสายฮิกาชิยามะ/เมโจ"

�-�-�� โอสึ, เขตนากะ ���-���-����
เดิน � นาทีจากทางออก � ของสถานียาบะ-โจ
ของรถไฟใตดิ้นสายเมโจ

��� โกโด-โจ, เขตอตัสึตะ 052-671-8686
เดิน � นาทีจากทางออก � ของสถานีเทม็มะ-โจ
ของรถไฟใตดิ้นสายเมโจ 

อาหารของซามูไร

โทร. 119 โทร. 110

ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยวสถานีนาโกย่า 
(เมืองนาโกย่า)

โอเอซิส 21 ไอ เซ็นเตอร์
(เมืองนาโกย่า)

ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยวคานายามะ 
(เมืองนาโกย่า)

เซ็นทรัล เจแปน ทราเวล เซ็นเตอร์ 
(เมืองโทโกนาเมะ)

จุดบริการข้อมูลสนามบินนาโกย่า 
(เมืองโทโยยามะ)

ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยวเมืองโทโกนาเมะ 
(เมืองโทโกนาเมะ)

พลาซ่าข้อมูลโทโยฮาชิ 
(เมืองโทโยฮาชิ)

นาวิ เทอร์เรซ 
(ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยวเมืองกามาโกริ)

สแกนลิ้งกจากโคดดานลางและเช็คขอมูลตางๆ มากมาย
เราไดรวบรวมทุกสิ่งที่นาสนใจที่สุดในไอจิมาไวใหทาน!

หากทานพบปัญหาและตองการความชวยเหลือ สามารถติดตอและขอความชวยเหลือ
จากพนักงานของเราไดท่ีศูนยขอมูลสําหรับนักทองเท่ียวดังตอไปน้ี! (มีคาบริการในการโทร)

การเดินทาง
และบริเวณใกล้เคียง

ข้อมูลเกี่ยวกับ ของฝากและ
การช้อปปิ้ง

ค้นพบทุกสิ่งอย่าง
เกี่ยวกับไอจิ

จองที่พัก ได้ง่ายๆ จะไปที่ไหน เป็นที่แรกกันดี?

สิ่งที่น่าสนใจ: พบกับไอจิกันเลย! อาหารการกิน

อีเวนต์ที่น่าสนใจ
และน่าตื่นเต้น

แผนการเดินทางที่สนุก
และประหยัดเวลา!

ใช้ คิวอาร์ โค้ด เหล่านี้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์

เว็บไซต์ทางการเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดไอจิ

（+81）52-541-4301

（+81）52-323-0161

（+81）568-28-5633

（+81）532-33-9531

（+81）52-963-5252

（+81）569-38-7388

（+81）569-34-8888

（+81）533-79-6526

www . a i c h i - n ow . j p

สถานีนาโกย่าและบริเวณโดยรอบ

เครือข่ายรถไฟใต้ดินเมืองนาโกย่าและรถไฟหลักๆ ของจังหวัดไอจิ

การเดินทางไปจังหวัดไอจิ

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการโทร สามารถโทรเบอร์ฉุกเฉินได้โดยไม่ต้องปลดล็อครหัส

กรณีท่ีเกิดไฟไหม้ เจ็บป่วย
หรือบาดเจ็บ เหตุฉุกเฉิน

รายงาน อาชญากรรม
หรืออุบัติเหตุ ทางถนน

แสกน คิวอาร โคด น้ี ดูรายการศูนยขอมูลสําหรับนักทองเท่ียวในจังหวัดไอจิ 
ซ่ึงโทรสอบถามขอมูลได!

รายชื่อศูนย์ข้อมูล
สำหรับนักท่องเที่ยว

จังหวัดไอจิ
สำนักงานท่องเที่ยวและประชุม
แผนกการท่องเที่ยวและประชุม

3-1-2 ซัมโนะมะรุ เขตนาคะ เมืองนาโกยา ไอจิ 460-8501

ชมแหลงทองเท่ียวท่ีเป็น
เอกลักษณไมเหมือนท่ี
ไหนของไอจิในวิดีโอ!

https://www.youtube.com/watch?v=wWDJfRDx1Ug

วิดีโอประชาสัมพันธ์จังหวัดไอจิ (YouTube)

2/2022

สถานีนาโกย่า

อาคารผู้โดยสารรถบัส
ชานชาลา 11 สถานี JR นาโกย่า

พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์ 
อุตสาหกรรม 
และเทคโนโลยีโต โยต้า

โนริทาเกะการ์เด้น

ชิเคมิจิ

สวนโทคุกาวะ
พิพิธภัณฑ์ศิลปะโทคุกาวะ
ห้องสมุดโฮสะ

ปราสาทนาโกย่าตะวันออก / 
ชิยาคุโช (ศาลาว่าการเมือง) 

เส้นทางสายวัฒนธรรม 
พิพิธภัณฑ์ฟุตาบะ

ชูบุ อิเล็คทริค พาวเวอร์ 
มิไร ทาวเวอร์

หอเอกสารใต้ 
แห่งเมืองนาโกย่า

ฮิโรโคจิ ซาคาเอะ

ฮิโรโคจิ ฟุชิมิ

ปราสาทนาโกย่า

โนริทาเกะการ์เด้น ทิศตะวันตก

*: ระยะทางเป็นเพียงสัดส่วนที�ประมาณการ*: ระยะทางเป็นเพียงสัดส่วนที�ประมาณการ

ห้างอิออน อัตสึตะ 
คานายามะ อัตสึตะ

ร้านบ๊ิก คาเมร่า 
สาขาฝ่ังตะวันตกสถานีนาโกย่า

ร้านดงกิโฮเต สาขานาโกย่า 
ซากาเอะ

อิเซตัน เฮาส์ 
สาขาอาคารไดนาโกย่า

JR นาโกย่า ทาคาชิมายะ 
สถานี JR นาโกย่า

ห้าง LACHIC 
นาโกย่า ซากาเอะ

โคเมเฮียว 
สาขาหลักโอสึ

ห้างมัตสึซากายะ 
สาขานาโกย่า ซากาเอะ

ห้างสรรพสินค้าเมเท็ตสึ 
สาขาหลัก

เมลซา 
สาขาหลักซากาเอะ

มิดแลนด์ สแควร์ 
สถานีนาโกย่า

ห้างมิตสึโคชิ สาขานาโกย่า 
ซากาเอะ

ห้าง PARCO นาโกย่า 
สาขานาโกย่า ซากาเอะ

โยโดบาชิ คาเมร่า 
สาขามัตสึซากายะ

1-2-11 มัตสึโนะ, เขตอัตสึตะ

6-9  ซึบากิ-โจ, เขตนากามุระ

3-17-15 นิชิกิ, เขตนากะ

3-28-12 เมเอกิ, เขตนากามุระ

1-1-4  เมเอกิ, เขตนากามุระ

3-6-1 ซากาเอะ, เขตนากะ

3-25-31 โอสึ, เขตนากะ

3-16-1 ซากาเอะ, เขตนากะ

1-2-1 เมเอกิ, เขตนากามุระ

3-4-5 ซากาเอะ, เขตนากะ

4-7-1 เมเอกิ, เขตนากามุระ

3-5-1 ซากาเอะ, เขตนากะ

3-29-1 ซากาเอะ, เขตนากะ

3-16-1 ซากาเอะ, เขตนากะ

[D-6]
052-884-0200
9:00-22:00 น.

[A-3]
052-459-1111
10:00-21:00 น.

[D-2]
052-957-6311
24 ช่ัวโมง

[B-2]
052-224-2222
11:00-21:00 น.

[B-2]
052-566-1101
10:00-20:00 น.

[D-3]
052-259-6666
11:00-21:00 น.

[C-3]
052-242-0088
10:30-19:30 น.

[D-3]
052-251-1111
10:00-20:00 น.

[B-3]
052-585-1111
10:00-20:00 น.

[D-3]
052-251-7511
10:00-20:00 น.

[B-2]
052-527-8877
11:00-20:00 น.

[D-3]
052-252-1111
10:00-19:30 น.

[D-3]
052-264-8111
10:00-21:00 น.

[D-3]
052-265-1010
10:00-22:00 น.

ช้อปป้ิง สําหรับตัวเองหรือหาของฝาก?
         สํารวจร้านค้าหลักๆ ของเมืองนาโกย่ากัน

โอสึ, เขตนากะ

052-261-2287

เดิน � นาทีจากทาง ออก � 
ของสถานี คามิมาเอะซึ
(สายรถไฟใตดิ้น-สายเมโจ/ซึรุไม)

[D-3]

เครื�องใช้อิเล็กทรอนิกส์ งานเทศกาลต่างๆ และ
ป๊อปคัลเจอร์ สถานที�ที�มีความคล้ายคลึงกับย่า
นอากิฮาบาระ ช็อปปิ�งอย่างเพลิดเพลินโดยไม่
ต้องกังวลว่าจะเปียกฝน 

ย่านช้อปปิ้ งโอสึ

ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว

愛知　

จังหวัดไอจิ
แผนที่ท่องเที่ยว

AICHI

タイ語
ไทย 



นากาโนะนากาโนะนากาโนะ

ชิสึโอกะชิสึโอกะชิสึโอกะ

กิฟุกิฟุกิฟุ

นาโกย่า

ชิตะ

มิคาวะ
ตะวันตก มิคาวะ

ตะวันออก

โอวาริ

มิเอะ

4

1

5

2

3

1

3

4

5

2

6

8

7

เมืองโ
คนัน

ฟุโซ
-โจ

เมืองอ
ินุยา

มะ

โอ
กุจิ-

โจ เมือง

โค
มาก

ิ

เมืองค
าซ

ุไก

เมืองเซ
โต

ะ

โอ
วาร

ิ

เมืองอ
าซ

าฮ
ี

เมือง

นาก
าค

ุเทะ

เมือง

นิชชิน

เมือง

นาโ
กย่า

โท
โก

โจ

เมืองม
ิโย

ชิ

เมืองโ
ทโย

อาเก
ะ

เมืองคาริยะ

เมืองจ
ิริว

เมืองอ
ันโจ

เมืองโ
อคาซ

าก
ิ

เมืองโ
ตโย

ต้า

เม
ือง

ทา
คา

ฮา
มะ

เมือง
เฮคินัน

เมืองน
ิชิโอ

ะ

โค
ตะ-โจ

เมืองก
าม

า

โม
ริ

เมืองโ
ทโย

คาว
ะ

เมืองท
าฮ

าร
ะ

เมืองโ
ทโย

ฮาช
ิ

เมืองช
ินชิโร

ะ

ชิทาร
ะ-โจ

โท
โย

เน
ะ-ม

ุระ

โท
เอ-โจ

เมืองโ
อบุเมือง

โท
ไค

เมืองช
ิตะ

เมือง
ฮันดะ

ฮิกาช
ิอุรา

โจ

เม
ือง

โท
โก

น
าเ

มะ

ทาเค
โท

โย
-

โจ

มินาม
ิจิตะ-โ

จ

มิฮาม
ะ-โ

จ

เมือง

อิจิโน
มิยะ

เมือง

อินาซ
าว

ะ

เมืองค
ิตะนาโ

กย่า

เมือง

อิวาค
ุระ

เมือง

อาม
ะ

โอ
ฮาร

ุ-โจ

โท
โย

ยา
มะ

-โ
จ

เมือง

คิโยสึ

เมือง

ยา
โท

มิ

โท
บิชิมาม

ุระ

อาก
ุย-โ

จ

เมือง

ซึชิมะ

เมือง

ไอ
ไซ

คานิเอะ-โจ

สถานีกิฟุ

สถานีมิโนโอตะ

สถานีเมเท็ตสึ กิฟุ

สถานีทามาโนอิ

สถานีโอวาริ อิจิโนมิยะ
สถานีเมเท็ตสึ อิจิโนมิยะ

สถานีอินุยามะ
อินุยามะสถานียูเอ็น

สถานีมิทาเกะ

สถานีโคมากิ
สถานีโคโซจิ

สถานีทาจิมิ

สถานีโทคิชิ

สถานีมิซุนามิ

สถานีคาสุไกสถานี
คามิโอไท

สถานีชิปโป

สถานีอิวาคุระ

สถานีทากาทาจินจะมาเอะ 

สถานีโคโนมิยะ
สถานีอินาซาวะ

สถานีโคนัน

สถานีซึชิมะ

สถานี
ยาโทมิ

สถานี
คินเท็ตสึ
คานิเอะ

สถานีคานิเอะ

สถานีคินเท็ตสึ ยาโทมิ

สถานีคุวานะ

สถานีฮิกาชิ
นาโกย่าโกะ

สถานี
คินโจฟุโต

โทไคโด ชินคันเซ็น

สายเมเท็ตสึ นาโกย่า

สถานีโอทากาวะ

สถานี
โอบุ

สถานี
อาริมัตสึ

สถานีจูเคียว 
เคบาโจมาเอะ

สถานีโอโคซากิ

สถานีอันโจ

สถานีฮิกาชิ
 โอคาซากิ

สถานีนากะ โอคาซากิ

สถานีโอคาซากิ
โคเอ็นมาเอะ

สถานีชินอันโจ

สถานีโมโตจุคุ สถานีชินชิโระ

สถานีฮอนนากาชิโนะ

สาย JR
 อีดะ

สถานียูยะออนเซ็น

สถานีโทเอ

สถานี
โอโซเระ

สายรถรางโทโยเท็ตสึ 

สถานีโทโยคาวะ

สถานีชินโทโยฮาชิ

สถานี
ฟุตากาวะ

สถานี
กามาโกริ

สถานีโค

สถานีมิคาวะมิยะ

สถานีโทโยคาวะ
อินาริ

สถานีอาไควากุจิ

สถานีมิคาวะทาฮาระ

สายเมเท็ตสึโทโยคาวะ

สถานีจิริว

สถานี
มิคาวะ
ยัตสึฮาชิ

สาย
เมเท

็ตสึมิคาว
ะ

สถานีคาริยะ
สถานีคาริยาชิ 

สถานีเฮคินัน

สถานีฮันดะ

สถานีฮิกาชิอุระ

สถานีคาเมซากิ

สถานี
ซูมิโยชิโจ

สถานี
ทาเคโทโย

สถานีฟูคิ

สถานีคิระโยชิดะ สถานีนิชิอุระ

สถานี
นิชิโอะ

สถานี
มิคาวะ

ทาคาฮามะ

สายเมเท็ตสึ กามาโกริ

สถานีโควะ

สถานีโควากุจิ

สถานี
อุสึมิ

สถานีจิตะโอคุดะ

เรือเฟอร์รี่อ่าวอิเสะ

สถานี
จิตะ

ฮันดะ

สถานีโทโกนาเมะ

สถานี
ชินไมโค

สายสนามบิน ซึ

สถานีรินคุ โทโกนาเมะ

สถานีสนามบิน
นานาชาติ

เซ็นทรัลเจแปน

สายสนามบินเมเท็ตสึ

สถานีสุกากุจ

สถานีชินคิโยสึ

สถานีคิโยสึ

สถานี
จินกูมาเอะ

สถานี
คานายามะ

สถานีจิคุสะ

สถานีอาไคเคะ
สายเมเท็ตสึ โตโยต้า

ลินิโม

สถานีโอโซเนะ
สถานีฟูจิกาโอกะ

สถานีนิชชิน

สาย

เมเท็ตสึ

เซโตะ

ไอจิ ลูป ไลน์

สายเมเท็ตสึ
ซึชิมะ

สาย
JR

คันไซ

สายคินเท็ตสึ

นาโกย่า

สา
ยเ

มเ
ท

็ตส
ึ บ

ิไซ

สถานีโอบาตะ
เรียวคุจิ

สถานี
ชินเซโตะ

 

สถานี
โอวาริ
เซโตะ

สถานี
เซโตะชิ

สถานีโอวาริ
อาซาฮี

สถานีซานาเกะ

ถนนชาอุสึยามะโคเก็น

สถานีชินโตโยต้า

สถานีโตโยต้าชิ

สถานีอุเมซึโบะ

สถานียากุซะ

ไอจิคิวฮาคุ
สถานีคิเน็นโคเอ็น

สถานี
เกไดโดริ

สถานี
คามิ
อีดะ

สายยูโทริโตะ
สายโจโฮคุ

ส
าย

เม
เท

็ตส
อิน

ุยา
มะ

สถานี
คาจิกาวะ

สถานี
คาจิกาวะ

สถานี
ซากาเอ
มาจิ

สถานี
โอเอะ

ส
าย

เม
เท

็ตส
ึ

มิค
าว

ะ

สายเมเท็ตสึ โทโกนาเม
ะ

ส
าย

 JR
 โ

ท
เค

โท
โย

สาย
เม

เท
็ตส

ึ
นิชิโ

นะ

สายห
ลัก JR โท

ไคโด

เรือท่องเที ่ยว

เมเท็ตสึมารีน
เรือท่องเที ่ยว

เมเท็ตสึมารีน

เรือเฟ
อร์รี ่ซากุชิมะ

เรือเฟอร์รี ่ไทเฮโย

ส
าย

อา
โอ

น
าม

ิ

สา
ยเ

มเ
ท็ต

สึ
โค

มา
กิ

สาย JR
 จูโอ

สายเมเท็ตสึ
โควะ

สายเมเท็ตสึ

จิตะ นิวไลน์

สาย
โท

โยเท็ตสึ อัตสึมิ

สาย
เมเท

็ตสึ

ฮิโร
มิ

ลานจอดโอวาริ

ชิบุคาวะ
เทราโนะ I.C.

ท
างด่วน

ซัน
เอ็น

 น
ัน

ชิน

โฮไรเคียว I.C.

ยากุซะ I.C.

นิชิอุระออนเซ็น

คิระออนเซ็น

คาตาฮาระออนเซ็น

ชิราซากิออนเซ็น

ซาซาโดะออนเซ็นซานาเกะออนเซ็น

ยูยะออนเซ็น

มินามิจิตะออนเซ็น (อุสึมิ)

มินามิจิตะออนเซ็น (ยามามิ)

มินามิชจิตะออนเซ็น (โทโยฮามะ)

อินุยามะออนเซ็น

มิยะออนเซ็น

กามาโกริออนเซ็น

สวนดอกไม้มินามิจิตะ

สวนส้มกามาโกริ

ประภาคารแหลมอิราโกะ

ลากูนา เท็น บอช

พิพิธภัณฑ์
ยานยนต์
โตโยต้า

พิพิธภัณฑ์เมจิมุระ

ซากุชิมะ

ปราสาทโอคาซากิ

ปราสาท
คิโยสึ

โทโยคาวะอินาริ

ศาลเจ้าซึชิมะ

ฮิมาคาจิมะ

ชิโนจิมะ

พิพิธภัณฑ์มัทฉะ
ไซโจเอ็น วากุ วากุพิพิธภัณฑ์

INAX

พิพิธภัณฑ์มาเนคิเนโกะ

พิพิธภัณฑ์การบินไอจิ

สกีรีสอร์ทและทุ่งต้นฟล็อกซ์
ภูเขาชาอุสึยามะ

หมู่บ้านศิลปะ
ชิปโป

สมบัติของชาติ
ปราสาทอินุยามะ

ทางเดินเครื่องปั้น
ดินเผาโทโกนาเมะ

ฮัตโจคุระ-โดริ
ถนนแห่งโรงหมัก

เต้าเจี้ยวมิโซะ

นอนฮอย พาร์ค สวนสัตว์โทโยฮาชิ
และสวนพฤกษศาสตร์

ยตสึยะเซ็นไมดะ
นาข้าวขั้นบันไดนับพันทุ่ง

สีสันแห่งฤดูใบไม้ร่วงที่โครังเค
และเมืองเก่าอาสุเกะ 

โอบาระชิคิซากุระ 
ซากุระฤดูหนาว

คาริยะไฮเวย์
โอเอซิส

พิพิธภัณฑ์คุนิซาคาริ 
สาเกโนะบุงคะคัง

พิพิธภัณฑ์มิซคัน
(MIM)

อาคารอิฐแดง
ฮันดะ

สนามบินนาโกย่า

สนามบินนานาชาติ
เซ็นทรัล เจแปน 

เซ็นแทรร์

สถานีนาโกย่า

สถานีมิคาวะอันโจ

สถานีโทโยฮาชิ

สถานีกิฟุฮาชิมะ

ทางไป มิโนะ ทางไปมิโนะ ทางไปนาคาซึกาวะ

ทางไปอีดะ

ทางไป โตเกียว

ทางไปทาคายามะ

ทางไป
เกียวโต
โอซาก้า

ทางไป โทบะ

ทางไป ซึ

ทางไป คาเมยามะ

ทางไป เซ็นได, โทมาโคไม

ทะเลสาบ
ฮามานาโกะ

อ่าวมิคาวะ

โมโรซากิ

อ่าวอิเสะ

แม่น ้ำอิบิกาวะ

แม
่น

ำ้ค
ิโซ

กา
วะ

แม่น
้ ำนาการา กา

วะ

ทะเลสาบอิรุกะ

สระนำ้มิโยชิ

สระนำ้ไอจิ

ทะเลสาบอาบุระกะฟุจิ

ทะเลสาบโซริอิเคะ

ทะเลสาบมิคาวะ

ทะเลสาบโอคุยาฮากิ

อ่างเก็ยนำ้คุโรดะ

ทะเลสาบโฮไร

ทะเลสาบอาซากิริ

ทะเลสาบมิโดริ

สระนำ้อาชิกะ

3
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2

1

ท
างด่วน

น
าโกย่า

ท
างด่วน

น
าโกย่า

อิจิโนมิยะ 
คิโซกาวะ I.C.
อิจิโนมิยะ 
คิโซกาวะ I.C.

โคมากิ I.C.โคมากิ I.C.

อิจิโนมิยะ I.C.อิจิโนมิยะ I.C.

คุสุโนกิ JCTคุสุโนกิ JCT

โคมากิ JCTโคมากิ JCT

โคมากิ ฮิกาชิ I.C.โคมากิ ฮิกาชิ I.C.

คาซุไก I.C.คาซุไก I.C.

นาโกย่า I.C.นาโกย่า I.C. นากาคุเทะ
I.C.
นากาคุเทะ
I.C.

ยาคุสะฮิกาชิ I.C.ยาคุสะฮิกาชิ I.C.

ทางด่วนอิเซวันกัน
ทางด่วนอิเซวันกัน

เซโตะ ชินาโนะ I.C.เซโตะ ชินาโนะ I.C.

เซโตะ อาคาซุ I.C.เซโตะ อาคาซุ I.C.

นิชชิน JCTนิชชิน JCT

เมืองอิจิโนมิยะ
JCT
เมืองอิจิโนมิยะ
JCT

ทางด่วนฮิกาชิ เมฮัน

ทางด่วนฮิกาชิ เมฮัน

ทางด่
วนจูโอ

ทางด่
วนจูโอ

ท
างด่วนโทไคคนัโจ

ท
างด่วนโทไคคนัโจ

ทวิน อาร์ช 138

สวนมันดาระจิ

ศาลเจ้ามาสุมิดะ

เวิร์ลด์ เนเจอร์ พลาซ่า

จุดพักรถ “มิจิโนะเอกิ”
ทัตสึตะ ฟุเรไอโนะซาโตะ

ที่พัก
ตระกูลฮัตโตริ

เซ็นโดฮิระ
โคมง ล็อค

สวนโซบุเอะจินเคียว
ศาลเจ้าโอวาริโอคุนิทามะ
(ศาลเจ้าโกะโนะมิยะ)

วัดเซ็นโคจิ
โทไค เบ็ตซึอิน

สวน
เท็นโนกาวะ

โอวาริ
ออนเซ็น

ศาลเจ้า
จิโมคุจิ
คันนน

โทมิโยชิทาเทฮายะ
ศาลเจ้าฮัคเคนชะ

ศูนย์การท่องเที่ยวตำบลคานิเอะ 
“ไซโตะ”

คิริน เบียร์
พาร์ค  นาโกย่า

ไคนัน โคโดโมะโนะคุนิ
แอดเวนเจอร์พาร์คสำหรับเด็ก

พิพิธภัณฑ์แห่งประวัติศาสตร์
เครื่องสูบระบายน้ำ

พอร์ท เมสเซ นาโกย่า
สวนชมนก

ยาโทมิ
ยาโจเอ็น

ปราสาทโคมากิ

โอบาตะ
เรียวคุจิ

กรีนพาร์ค

สวนผลไม้
โทโกคุซัง

สวนโจโคจิ

พิพิธภัณฑ์เซโตะกุระ

เครื่องดินเผาชินาโนะ
ศูนย์เซรามิก

พิพิธภัณฑ์เซรามิก
จังหวัดไอจิ

สวนอนุสรณเอ็กซ์โป
(สวนโมริโคโระ)

บ้านของซัตสึกิและเม

จุดพักรถ “มิจิโนะเอกิ”
เซโตะ ชินาโนะ

สวนอิวายาโด

ไอจิฟาร์ม

ไอจิฟอเรสต์พาร์ค
สกายวอร์ด

อาซาฮี
ทาวเวอร์

ปราสาทอิวาซากิ

พิพิธภัณฑ์ศิลปะ MASPRO
พิพิธภัณฑ์รถไฟใต้ดิน

และรถรางเมืองนาโกย่า

ศูนย์
เกษตรกรรม

นาโกย่า
(เดลาฟาร์ม)

ซากปราสาท
คุตซึคาเกะ

วัดมิโยชิ อินาริคาคุ
มันพุคุจิ

พืน้ที่ในตำนานแห่ง
การสู้รบโอเคฮาซามะ

เมืองมรดกญี่ปุ่น
อาริมัตสึนารุมิ

เมืองคาสุไก
พิพิธภัณฑ์

อนุสรณ์โทฟุ

พิพิธภัณฑ์การบิน "Boon"

พิพิธภัณฑ์ MRJ 

สวนดอกไม้
โคนัน

มามะ
ศาลเจ้า
คันนน

วัดจัคโคอิน
อินุยามะ อินเตอร์เนชันแนล ยูธ โฮสเทล

ศาลเจ้า
ฮาริซึนะ

ศาลเจ้าซังโค อินาริ

พิพิธภัณฑ์ลิตเติล เวิลด์ มิวเซียม ออฟ แมน

สวนพักผ่อน
ฮัสโซ เนเจอร์

ทะเลสาบอิรุกะ 

ศาลเจ้า
โมโมทาโร่

ปราสาท เดอะ แคนดี้
ศาลเจ้าโออากาตะ

ศาลเจ้าทากาตะ

เลโก้แลนด์®
เจแปน 

6

2
คุสุโนกิ JCTคุสุโนกิ JCT

นาโกย่า I.C.นาโกย่า I.C.

คามิยาชิโระ JCTคามิยาชิโระ JCT

โอบุ I.C.โอบุ I.C. นาโกย่า
มินามิJCT
นาโกย่า
มินามิJCT

นิชชิน JCTนิชชิน JCT

ศูนย์การท่องเที่ยวตำบลคานิเอะ 
“ไซโตะ”

ไคนัน โคโดโมะโนะคุนิ
แอดเวนเจอร์พาร์คสำหรับเด็ก

พิพิธภัณฑ์แห่งประวัติศาสตร์
เครื่องสูบระบายน้ำ

พิพิธภัณฑ์การรถไฟญี่ปุ่น
SCMAGLEV

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
ท่าเรือนาโกย่า

โรงงาน
เบียร์อาซาฮี
นาโกย่า

นาโกย่าโดม

วัดนิตไทจิ

สวนสัตว์ฮิกาชิยามะ
และสวนพฤกษศาสตร์,

ฮิกาชิยามะ
สกายทาวเวอร์

โอบาตะ
เรียวคุจิ

กรีนพาร์ค

สวนผลไม้
โทโกคุซัง

ไอจิฟอเรสต์พาร์ค
สกายวอร์ด

อาซาฮี
ทาวเวอร์

ปราสาทอิวาซากิ

ศาลเจ้า
อัตสึตะจินกู

พิพิธภัณฑ์รถไฟใต้ดิน
และรถรางเมืองนาโกย่า

ศูนย์
เกษตรกรรม

นาโกย่า
(เดลาฟาร์ม)

พระพุทธรูป
องค์ใหญ่
แห่งจาราคุเอ็น

เมืองมรดกญี่ปุ่น
อาริมัตสึนารุมิ

เมืองคาสุไก
พิพิธภัณฑ์

อนุสรณ์โทฟุ

3
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4
6
2

เซ็นแทรร์ ฮิกาชิ I.C.เซ็นแทรร์ ฮิกาชิ I.C.

ฮันดะ-จูโอ
I.C.  JCT

ฮันดะ-จูโอ
I.C.  JCT

อากุอิ PA (เลนฝั่งขาออก)อากุอิ PA (เลนฝั่งขาออก)

โทโยโอกะ I.C.โทโยโอกะ I.C.

อุโมงค์คินุอุระ

อุโมงค์คินุอุระ

ถนน

มินามิจิตะ
ถนน

มินามิจิตะ

โอบุ I.C.โอบุ I.C.

โอบุ PA 
(เลนฝั่งขาเข้า)
โอบุ PA 
(เลนฝั่งขาเข้า)

นาโกย่า
มินามิJCT
นาโกย่า
มินามิJCT

ถน
นจ

ิตะ
ฮัน

โต

ถน
นจ

ิตะ
ฮัน

โต

ถนนจิตะโอดัน
ถนนจิตะโอดัน

พิพิธภัณฑ์การรถไฟญี่ปุ่น
SCMAGLEV พืน้ที่ในตำนานแห่ง

การสู้รบโอเคฮาซามะ

สวนการสู้รบ
โอเคฮาซามะ

พระพุทธรูป
องค์ใหญ่
แห่งจาราคุเอ็น

JA อากุริทาวน์
เก็นกิโนะซาโตะ

อนุสรณ์สถานไฮชู

วัดไดโคจิ

ไอจิ
เฮลธ์

วิลเลจ
พาร์ค

ศาลเจ้า
อาคิบะ

พิพิธภัณฑ์
กระเบือ้งหลังคา

ยากิโมโนะ 
โนะซาโตะ

สวน
อาคาชิ

อาริกาโตะโนะ
ซาโตะ

ซากปราสาทโอโนะ

สวนเมนไท โทโกนาเมะ

พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์
นิอิมินันคิจิ

ห้างอิออน โทโกนาเมะ

พิพิธภัณธ์โมริตะสาเก

มินามิจิตะ บีชแลนด์

วัดโนมะไดโบ

ถิ่นกำเนิดเซมเบ้กุ้ง 
เอบิเซ็นเบโนะซาโตะ

โทโยฮามะซากานะฮิโรบะ

ศูนย์พลาซ่า
เทศกาลปลาไท

"ไท มัตสึริ"

บ้านแห่งอาหารและสุขภาพ

จอยฟูลฟาร์ม อุโนอิเคะ

ถนนแมวกวัก โทโกนาเมะ

สวนชินไมโค มารีนพาร์ค

ศาลเจ้าคามิซากิ

6

5
2

3

1

4

ยาคุสะฮิกาชิ I.C.ยาคุสะฮิกาชิ I.C.

โตโยต้า ฟูจิโอกะ I.C.โตโยต้า ฟูจิโอกะ I.C.

จิคาราอิชิ I.C.จิคาราอิชิ I.C.

โทเม มิโยชิ I.C.โทเม มิโยชิ I.C. โตโยต้า
คัมปาจิ I.C.
โตโยต้า
คัมปาจิ I.C.

โตโยต้า มัตสึไดระ I.C.โตโยต้า มัตสึไดระ I.C.
โตโยต้า I.C.โตโยต้า I.C.

โตโยต้า มินามิ I.C.โตโยต้า มินามิ I.C.

อุโมงค์คินุอุระ

อุโมงค์คินุอุระ

คาริยะ PAคาริยะ PA
โตโยต้า ฮิกาชิ I.C.โตโยต้า ฮิกาชิ I.C.

โอคาซากิ SAโอคาซากิ SA

โตโยต้า ฮิกาชิ JCTโตโยต้า ฮิกาชิ JCT

โอคาซากิ I.C.โอคาซากิ I.C.

โอคาซากิ
 ฮิกาชิ I.C.
โอคาซากิ
 ฮิกาชิ I.C.

โอโทวะ
 กามาโกริ I.C.
โอโทวะ
 กามาโกริ I.C.

ถนนโอโทวะ กามาโกริ
ถนนโอโทวะ กามาโกริ

ซันกาเนะซัง
สกายไลน์

ซันกาเนะซัง
สกายไลน์

ทางด่วนชินโทเม

ทางด่วนชินโทเม

โตโยต้า JCTโตโยต้า JCT

ซานาเกะ กรีนโรด

ซานาเกะ กรีนโรด

ท
างด่วนโทไคคนัโจ

ท
างด่วนโทไคคนัโจ

ทางด่วนโทเม

ทางด่วนโทเม

พิพิธภัณฑ์เซรามิก
จังหวัดไอจิ

สวนอนุสรณเอ็กซ์โป
(สวนโมริโคโระ)

บ้านของซัตสึกิและเม

โบโนเทะ ฮอลล์

ตรอกวิสทีเรีย “ฟูจิโนะไคโระ”

พิพิธภัณฑ์ศิลปะกระดาษโอบาระ
เมืองโตโยต้า 

(วาชิโนะฟุรุซาโตะ)

ช่องแคบคัมปาจิ

หออนุสรณ์โตโยต้า คุรากาอิเคะ

สวนคุรากาอิเคะ

โตโยต้าสเตเดียม

พิพิธภัณฑ์โตโยต้า ไคคัง

โอคุโทโนะ
ป้อมจินยะ

ศาลเจ้า
อิวาซุ เทนมันกู

เก็บองุ่นที่โคมาดาจิ

พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งโอคาซากิ

พิพิธภัณฑ์ศิลปะ
เด็กทั่วโลก
 วัดอิจิฮาตะซัง

ยาคุชิจิ
จุดพักรถ “มิจิโนะเอกิ” ฟูจิคาวะชุคุ

สวนสัตว์
IPC วันวัน

วัดไดจุจิ

วัดทาคิซังจิ

สวนยัทสึฮาชิ คาคิสึบาตะ

มัตสึไดระโก

วัดโคเก็ตซึอิน

หุบเขาโอทาคิ
ส่วนของแม่น้ำที่มีน้ำไหลเชี่ยว

อิจิโนะทานิ

หมู่บ้านเก่าแห่ง
ซันชู อาสุเกะ

ปราสาทอาสุเกะ

คาเรน โนะ
ยาคาตะ

สวนโออิไดระ

สวนเมนโนกิ

จุดพักรถ “มิจิโนะเอกิ”
สึกุ โคเก็น กรีนพาร์ก

จุดพักรถ “มิจิโนะเอกิ” อากุริ
สเตชั่น นากุระ

จุดพักรถ “มิจิโนะเอกิ”
ดงกุริโนะซาโตะ อินาบุ

อาซาฮีโคเก็น 
(ที่ราบอาซาฮี)

เก็นกิมุระ

โรงแรมฮักคุเน็นโช

สวนซุยเก็น

เขตเมือง
โตโยต้า

พิพิธภัณฑ์
ศิลปะ

ไอจิฟาร์ม
 

ไอจิฟาร์ม

ซากปราสาท
คุตซึคาเกะ

วัดมิโยชิ อินาริคาคุ
มันพุคุจิ

พืน้ที่ในตำนานแห่ง
การสู้รบโอเคฮาซามะ

ศาลเจ้า
อาคิบะ

ศาลเจ้าจิริว

พิพิธภัณฑ์
กระเบือ้งหลังคา

ยากิโมโนะ 
โนะซาโตะ

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
ริมทะเลเฮคินัน

โคโทเอ็น วิสเทอเรีย
เฟสทิวัล พาร์ค ชาเขียวโชคาคุเอ็น

ซากปราสาทนิชิโอะ

วัดเคโซจิ

วัดมุเรียวจิ
(วัดกันฟุจิ)

วัด
ฮอนโคจิ

พลาซ่าจำหน่าย
ปลาอิตชิกิ

ที�เกิดของ
อิชิคาวะ โจซัน

อาบุรากาฟุจิ
สวนดอกไม้ไอริส

จุดพักรถ “มิจิโนะเอกิ”
เด็นพาร์ก อันโจ

เด็นพาร์ค สวนวัฒนธรรม
และอุตสาหกรรมอันโจ

จุดพักรถ “มิจิโนะเอกิ”
นิชิโอะ โอคาโนะยามะ

จุดพักรถ “มิจิโนะเอกิ”
ฟุเดกาคิโนะซาโตะ โคตะ

มิคาวะอิตชิกิ
ศาลเจ้าซุวะ

หุบเขา
คุราการิ

สวนกิจกรรมทางธรรมชาติสำหรับเด็ก
วันพาร์ค

โอโตกาวะยานะ
โอโตกาวะ โซบะ

บะหมี�

สวนอาโออิ

เฮคินัน
ทันโทเปีย

สวน
อาคาชิ

อาริกาโตะโนะ
ซาโตะ

4

6

3

5

2

1

7

นากาชิโนะ ชิทาระ โคเก็น PA.นากาชิโนะ ชิทาระ โคเก็น PA.

ชินชิโระ I.C.ชินชิโระ I.C.

โอโทวะ
 กามาโกริ I.C.
โอโทวะ
 กามาโกริ I.C.

โทโยคาวะ I.C.โทโยคาวะ I.C.

ถนนโอโทวะ กามาโกริ
ถนนโอโทวะ กามาโกริ

สวนเมนโนกิ

จุดพักรถ “มิจิโนะเอกิ”
โทโยเนะ กรีนพอร์ต มิยาจิมะ

พื้นที่กลางแจ้ง
อนยุโนะซาโตะ 

จุดชมวิวสตาร์ฟอเรสท์ มิโซโนะ

โทเอ ออนเซ็น ฮานะมัตสึริโนะยุ

ที่พักของเจ้าหญิงจิโยะ

ช่องแคบจีวะ

ภูเขาโฮไรจิ/วัดโฮไรจิ

น้ำตก
อาเทระ โนะ นานาทากิ

ซากปราสาทคาคิโมโตะ

โทเอโดม

ห้องโถงงานเทศกาลฮานะมัตสึริ

จุดพักรถ “มิจิโนะเอกิ”
สึกุ โคเก็น กรีนพาร์ก

คิราระโนะโมริ

คิวคามุระ ชาอุสึยามะ
โคเก็น

จุดพักรถ “มิจิโนะเอกิ” อากุริ
สเตชั่น นากุระ

ปราสาทดามิเนะ

อาจิโนะยามาซุย

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
และประวัติศาสตร์

ทะเลแห่งชีวิต

วัดมุเรียวจิ
(วัดกันฟุจิ)

วัด
ฮอนโคจิ

จุดพักรถ “มิจิโนะเอกิ”
ทาฮาระ เมคคุน เฮาส์

จุดพักรถ “มิจิโนะเอกิ”
โทโยฮาชิ

จุดพักรถ “มิจิโนะเอกิ” 
สถานีอาคาบาเนะ โลโค

มารุกะ
มารุกะ

ห้องโถงทาฮาระมัตสึริ

ซันเทะ พาร์ค
ทาฮาระ

สวนเก็บผลไม้
นิวอัตสึมิคันโค

ซีไซด์ฟาร์ม 
อิราโกะ

จุดชมวิว
ภูเขาซาโอ

โรงเก็บ
เซมเบ้เซกิ

ซากปราสาททาฮาระ
สวนทาคิกาชิระ

ถนนทิวต้นสนโกยุ

ฮิกาชิ มิคาวะ
สวนฟุรุซาโตะ

ศาลเจ้ายาซึรุกิ

สวน
อาคัตสึคายามะ

ศาลเจ้าหลัก
โทกะ

พืน้ทีลุ่่มนำ้อิโมชิซึเก็น

หอเอกสาร
ฟุตากาวะจุคุ ฮอนจิน

ปราสาท
โยชิดะ

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์
ชินชิโระ ชิทารากาฮาระ

ฟอเรสต์ แอดเวนเจอร์
ชินชิโระ

สถานที่แห่งการสู้รบ
นากาชิโนะ-ชิทารากาฮาระ

สวนซากุระบุจิ

ฮิโรมิยานะ

จุดพักรถ “มิจิโนะเอกิ” 
อิราโกะ คริสตัล พอร์ต

คิวคามุระ อิราโกะ

ซันไรส์ สโตนเกต 
"ฮิอิโนะเซกิมง"

จุดพักรถ “มิจิโนะเอกิ”
มคคุลุ ชินชิโระ

จุดพักรถ “มิจิโนะเอกิ”
โฮไร มิคาวะ ซังโกคุ

จุดพักรถ “มิจิโนะเอกิ” 
สึคุเดะ เตะซุคุริมุระ

วัดมันโคจิ

สวนชินชิโระเจเนอรัล

1

1

7

7

1

5

2

4
6

6

2

เซ็นแทรร์ ฮิกาชิ I.C.เซ็นแทรร์ ฮิกาชิ I.C.

ทางด่วนเมชินทางด่วนเมชิน

กิฟุ ฮาชิมะ I.C.กิฟุ ฮาชิมะ I.C.

วันกัน
คุวานะ I.C.
วันกัน
คุวานะ I.C.

วันกัน 
นากาชิมะ I.C.
วันกัน 
นากาชิมะ I.C.

มิเอะ คาวาโกเอะ I.C.มิเอะ คาวาโกเอะ I.C.

นากาชิมะ I.C.นากาชิมะ I.C.

โทโยโอกะ I.C.โทโยโอกะ I.C.

อุโมงค์คินุอุระ

อุโมงค์คินุอุระ

ทางด่วนอิเซวันกัน
ทางด่วนอิเซวันกัน

เวิร์ลด์ เนเจอร์ พลาซ่า

จุดพักรถ “มิจิโนะเอกิ”
ทัตสึตะ ฟุเรไอโนะซาโตะ

เซ็นโดฮิระ
โคมง ล็อค

สวนโซบุเอะจินเคียว

วัดเซ็นโคจิ
โทไค เบ็ตซึอิน

ไคนัน โคโดโมะโนะคุนิ
แอดเวนเจอร์พาร์คสำหรับเด็ก

พิพิธภัณฑ์แห่งประวัติศาสตร์
เครื่องสูบระบายน้ำ

พิพิธภัณฑ์การรถไฟญี่ปุ่น
SCMAGLEV

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
ท่าเรือนาโกย่า

พอร์ท เมสเซ นาโกย่า
สวนชมนก

ยาโทมิ
ยาโจเอ็น

พิพิธภัณฑ์
กระเบือ้งหลังคา

ยากิโมโนะ 
โนะซาโตะ

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
ริมทะเลเฮคินัน

อาจิโนะยามาซุย

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
และประวัติศาสตร์

ทะเลแห่งชีวิต

พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์
ริมทะเล

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
ทาเคชิมะ

ทาเคชิมะไอจิ คิดส์ แลนด์

พลาซ่าจำหน่าย
ปลาอิตชิกิ

จุดพักรถ “มิจิโนะเอกิ”
ทาฮาระ เมคคุน เฮาส์

จุดพักรถ “มิจิโนะเอกิ” 
สถานีอาคาบาเนะ โลโค

ซันเทะ พาร์ค
ทาฮาระ

จุดชมวิว
ภูเขาซาโอ

โรงเก็บ
เซมเบ้เซกิ

ซากปราสาททาฮาระ
สวนทาคิกาชิระ

สวนอาโออิ

เฮคินัน
ทันโทเปีย

สวน
อาคาชิ

อาริกาโตะโนะ
ซาโตะ

สวนเมนไท โทโกนาเมะ
ห้างอิออน โทโกนาเมะ

พิพิธภัณธ์โมริตะสาเก

เที่ยวบินแห่งความฝัน

มินามิจิตะ บีชแลนด์

วัดโนมะไดโบ

ประภาคารโนมะ 

ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้า
นานาชาติไอจิ “Aichi Sky Expo”

ตลาดปลาอุโอทาโระ

เอบิเซ็นพาร์ก ฮงเต็น

ถิ่นกำเนิดเซมเบ้กุ้ง 
เอบิเซ็นเบโนะซาโตะ

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของท่าเรือโควะ

โทโยฮามะซากานะฮิโรบะ

ศูนย์พลาซ่า
เทศกาลปลาไท

"ไท มัตสึริ"

แลกเปลีย่น
วัฒนธรรม

สิง่อำนวยความสะดวก
เบ็นเท็น ซาลอน

ศูนย์นักท่องเทีย่ว
ท่าเรือโมโรซากิ

จุดชมวิว
ฮาซุมิซากิ

บ้านแห่งอาหารและสุขภาพ

จอยฟูลฟาร์ม อุโนอิเคะ

สวนชินไมโค มารีนพาร์ค

ศาลเจ้า
โมโมทาโร่

จุดพักรถ “มิจิโนะเอกิ” 
อิราโกะ คริสตัล พอร์ต

คิวคามุระ อิราโกะ

หาด
โคอิจิกาฮามะ

ซันไรส์ สโตนเกต 
"ฮิอิโนะเซกิมง"

หาดคิระ
ไวกิกิ

เลโก้แลนด์®
เจแปน 

1

ทาจิมิ I.C.

โทคิ I.C.

มิซึนามิ I.C.

เอนะ I.C.

โทคิ JCT

มิคคาบิ JCT

มิคคาบิ I.C.

ฮามามัตสึ อินาสะ I.C.

ฮามามัตสึ อินาสะ JCT

ฮามามัตสึ อินาสะ คิตะ I.C.

ทางด่วนเมชิน

กิฟุ ฮาชิมะ I.C.

วันกัน
คุวานะ I.C.

วันกัน 
นากาชิมะ I.C.

มิเอะ คาวาโกเอะ I.C.

นากาชิมะ I.C.

โคมากิ ฮิกาชิ I.C.

ทางด่วนอิเซวันกัน

ถนนเชื่อมต่อทางด่วนชินโทเม

ทา
งด่

วน
โท

ไคโฮคุริคุ

เวิร์ลด์ เนเจอร์ พลาซ่า

เซ็นโดฮิระ
โคมง ล็อค

สวนโซบุเอะจินเคียว

วัดเซ็นโคจิ
โทไค เบ็ตซึอิน

สวนชมนก
ยาโทมิ

ยาโจเอ็น

โทเอ ออนเซ็น ฮานะมัตสึริโนะยุ

น้ำตก
อาเทระ โนะ นานาทากิ

ซากปราสาทคาคิโมโตะ

จุดพักรถ “มิจิโนะเอกิ”
สึกุ โคเก็น กรีนพาร์ก

คิวคามุระ ชาอุสึยามะ
โคเก็น

พืน้ทีลุ่่มนำ้อิโมชิซึเก็น

หอเอกสาร
ฟุตากาวะจุคุ ฮอนจิน

สวนดอกไม้
โคนัน

วัดจัคโคอิน
อินุยามะ อินเตอร์เนชันแนล ยูธ โฮสเทล

ศาลเจ้า
ฮาริซึนะ

พิพิธภัณฑ์ลิตเติล เวิลด์ มิวเซียม ออฟ แมน

สวนพักผ่อน
ฮัสโซ เนเจอร์

ทะเลสาบอิรุกะ 

ศาลเจ้า
โมโมทาโร่

เจแปนมังกี้พาร์ค

G H I J K L M N

G H I J K L M N

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

ตรวจสอบราย
ละเอียดเพ่ิมเติม

ได้ท่ี

ตรวจสอบราย
ละเอียดเพ่ิมเติม

ได้ท่ี

*: ข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลง โปรดสอบถามข้อมูลล่าสุดกับสถานท่ีแต่ละแห่ง

*: ข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลง โปรดสอบถามข้อมูลล่าสุดกับสถานท่ีแต่ละแห่ง

*: ข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลง โปรดสอบถามข้อมูลล่าสุดกับสถานท่ีแต่ละแห่ง

*: ข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลง โปรดสอบถามข้อมูลล่าสุดกับสถานท่ีแต่ละแห่ง

"ชิงช้าของไฮดี�" บนเกาะฮิมาคาจมิะ

ตรวจสอบราย
ละเอียดเพ่ิมเติม

ได้ท่ี

ตรวจสอบราย
ละเอียดเพ่ิมเติม

ได้ท่ี

ชมทิวทศันอ์นัน่าทึ�งที�มีแม่นํ�าคิโซกาวะ

เป็นฉากหลงัจากปราสาทที�เก่าแก่ที�สุด

ที�ยงัคงหลงเหลืออยูข่องญี�ปุ่นและเป็น

ผลงานชิ�นเอกทางสถาปัตยกรรม

ยอ้นเวลากลบัไปในยคุเมจิในพิพิธภณัฑก์ลางแจง้ที�มีสิ�งก่อสร้างที�ถกูแยกชิ�นส่วน 

เคลื�อนยา้ย และนาํมาประกอบใหม่กวา่ �� หลงั

ปราสาทของ "โอดะ โนบุนากะ" ขนุพลและวรีบุรุษแห่งพื�นที�แห่งนี�  ที�สร้างขึ�นมาใหม่

อยา่งยิ�งใหญ่ ซึ� งนกัท่องเที�ยวสามารถเรียนรู้ประวติัศาสตร์ที�น่าสนใจของเมืองตลอดยุ

คเซ็นโกคุ (ยคุสงครามกลางเมือง)

รถยนตห์ายากราว ��� คนั บอกเล่าเรื�องราวตั�งแต่ยคุแรกเริ�มของยานพาหนะที�วิ�งดว้ย

นํ�ามนั อีกทั�งยงัมีโชวรู์มวฒันธรรมทางดา้นยานยนตที์�จดัแสดงวตัถุต่างๆ กวา่ �,��� ชิ�น

ศาลเจา้แห่งนี� มีประวติัศาสตร์เกี�ยวขอ้งกบัซามูไรที�มีชื�อเสียงมากที�สุดมานานกวา่ �,��� ปี 

และยงัมีการจดังานเทศกาลเทน็โนมตัสึริซึ� งเป็นหนึ�งในสามเทศกาลทางแม่นํ� าที�สาํคญั

ของญี�ปุ่นโดยในงานเทศกาลจะมีขบวนเรือที�ไดรั้บการตกแต่งอยา่งสวยงามล่องไปตามแม่นํ�า

ประวัติศาสตร์เกือบสองศตวรรษของงานลงยาสีแบบคลัวซอนเน่ "ชิปโปยากิ" 

มารวมอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี� ที�นี�คุณจะได้เห็นงานของช่างฝีมือผู้เชี�ยวชาญ

และผลงานศิลปะที�สำคัญอย่างยิ�งยวด

ชมพิพิธภัณฑ์แมวกวักนำโชคที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นที่ "เซโตะ" เมืองแห่ง

เครื่องปั้นดินเผา พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ จัดแสดงแมวกวักนำโชคจากทั่วทั้งประเทศญี่ปุ่น 

และยังมีกิจกรรมเวิร์คช็อปให้ได้ลองทำอีกด้วย

เกาะชายฝั�งซึ� งมีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ 

และมีชื�อเสียงดา้นวตัถุดิบจากทะเล เช่น 

ปลาหมึกยกัษ ์"ทาโกะ" และปลาปักเป้า 

“ฟุกุ”

สร้างขึ้นภายใต้แนวคิด "โจโซ" หรือวัฒนธรรมอาหารหมัก ท่านจะได้เรียนรู้

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเกี่ยวกับน้ำส้มสายชูและวัตถุดิบหลักอื่นๆ ของอาหารไอจิ และ

อิทธิพลที่อาหารเหล่านี้มีต่อประวัติศาสตร์ในพื้นที่ผ่านกาลเวลาอันยาวนาน

อาคารขนาดใหญ่ 6 อาคารจัดแสดงงานเซรามิกจากทั่วโลก 

มีทั้งศิลปะจากโมเสก กระเบื้อง เทคโนโลยี และ กิจกรรมต่างๆ

เต็มไปดว้ยชิ�นงานเซรามิกนบัไม่ถว้นทั�วพื�นที�ที�เตาเผามีความสาํคญัทางประวติัศาสตร์

เมื�อเดินไปตามทางเดินจะพบกบัรูปปั� นแมวกวกั "มาเนะคิเนโกะ"!

โรงเก็บเหลา้สาเกเก่าแก่อายุกว่า ��� ปีซึ� งกลายเป็นแลนด์มาร์คทางวฒันธรรม เรียนรู้

ววิฒันาการที�เป็นเอกลกัษณ์ของเหลา้สาเก ลิ�มรสหรือลองทาํสาเกดว้ยตวัเองเป็นสถานที�

ที�เหมาะสาํหรับการซื�อของฝากมาก

เดินเล่นท่ามกลางสวนขนาดใหญ่ที�มีดอกไมเ้บ่งบานและตื�นตาตื�นใจไปกบัทศันียภาพ

อนัน่าอศัจรรยแ์บบเต็มมุมมอง!

ความงดงามของซากรุะที�บานในฤดูใบไม้

ผลิและใบตน้เมเปิ� ลที�มีสีแดงในฤดูใบไม้

ร่วง สามารถชมปรากฏการณ์ทาง

ธรรมชาติที�หาชมไดย้ากทั�งสองอยายา่งที�

โอบาระ และยงัสามารถชมศิลปะโบราณ

จากกระดาษญี�ปุ่นวาชิไดอี้กดว้ย

ตน้เมเปิ� ลญี�ปุ่นกวา่ �,��� ตน้จะแต่งแตม้ สีสันแห่งฤดูใบไมร่้วงที�ยากจะลืมเลือน อีก

ทั� งในบริเวณใกลเ้คียงยงัมีเมืองเก่าอาสุเกะที�น่าหลงใหลดว้ย

กล่าวกนัวา่เป็นสถานที�เกิดของวรีบุรุษโทคุกาวะ อิเอยาสึ สถานที�แห่งนี� เคยเตม็ไปดว้ย

ความขดัแยง้ แต่ปัจจุบนัไดก้ลายเป็นพิพิธภณัฑ ์และยงัเป็นจุดชมซากรุะอีกดว้ย

คุณจะไดส้มัผสัวา่ทาํไม "มิโซะ" จึงสามารถสร้างความสุขใหคุ้ณได ้และยงัมีสิ�งอื�นที�น่า

สนใจเกี�ยวกบัอาหารหมกัที�เป็นตาํนานชนิดนี�  ซึ� งเป็นความภาคภมิูใจของจงัหวดัไอจิ!

สมัผสัประสบการณ์พิเศษมีเฉพาะโรงงานชาเขียวเท่านั�น! 

ทดลองชิมชา เรียนรู้เกี�ยวกบัพฒันาการของใบชาและเลือกซื�อของฝากจากชาเขียวรสเลิศ

จุดพกัรถที�มีเอกลกัษณ์ไม่เหมือนใคร เพราะมีทั�งสวนสนุก, นํ�าพรุ้อน "ออนเซ็น",อาหาร

อร่อย, ร้านคา้ และอีกมากมาย แมแ้ต่หอ้งนํ� าอนังดงามและยอดเยี�ยมของจุดพกัรถแห่งนี�

กย็งัน่าชม! 

งานศิลปะที�มีอยูท่ ั�วพื�นที�ซึ� งไดรั้บการอนุรักษอ์นังดงามแห่งนี�ทาํใหที้�นี�เป็นจุดหมายปลาย

ทางที�เยี�ยมยอดสาํหรับการหลบหนีความวุน่วายและยงัเดินทางมาง่ายโดยเรือเฟอร์รี� จึงเป็น

สถานที�ยอดนิยมของคู่รัก

สวนสนุกที�หา้มพลาดเมื�อมาเยอืน

ไอจิ ที�นี�มีทั�งศนูยก์ารคา้ขนาด

ใหญ่ สถานที�สาํหรับครอบครัว 

และสระวา่ยนํ�ากลางแจง้ในหกพื�

นที�ที�จะใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อน

�-� ไคโยโจ เมืองกามาโกริ

ที�ราบบนยอดเขาที�สูงที�สุดของจงัหวดัไอจิ บนพื�นที� �.� เฮกตาร์ (�.�� ตารางกิโลเมตร) 

ที�ปกคลุมดว้ยตน้ฟลอ็กซ์ซึ�งจะบานในช่วงปลายฤดูใบไมผ้ลิทาํใหเ้กิดเป็นทิวทศันอ์นัน่าทึ�ง 

และถือเป็นสวนที�ตั�งอยูสู่งที�สุดในญี�ปุ่นดว้ย

ผลงานทางภูมิทศัน์อนัน่าประทบัใจ ทุ่งนาขั�นบนัไดแบบดั�งเดิมที�ทอดยาวไปตามเนินเขา

เป็นภาพที�สามารถพบเห็นไดต้ลอดปี

เพลิดเพลินไปกบัการเกบ็ผลไมป้ระจาํฤดูกาล เช่น สม้และสตรอวเ์บอร์รี ไดต้ลอดทั�งปี อี

กทั�งยงัมีฤดูเกบ็องุ่นและเมล่อนที�ไดรั้บความนิยมอีกดว้ย

หนึ�งในศาลเจา้อินาริสามแห่งที�สาํคญัที�สุดของประเทศญี�ปุ่น สถานที�ศกัดิ� สิทธิ� แห่งนี� มีรูปปั� น

จิ�งจอกขาวจาํนวนมากคอยปกป้องคุม้ครองอยู ่รวมทั�งมีสิ�งก่อสร้างอื�นๆ ที�น่าประทบัใจดว้ย

สถานที�แบบนี�หาไดย้ากแมใ้นญี�ปุ่นเอง ที�นี�เป็นทั�งสวนสนุก, 

สวนพฤกษชาติ สวนสตัว ์แถมยงัเป็นพิพิธภณัฑอี์กดว้ย! 

มาดูหมีขั�วโลกดาํผดุดาํวา่ยอยา่งทรงพลงัแบบระยะประชิดเพื�อความตื�นเตน้ยิ�งขึ�น!

หนึ�งในประภาคาร �� แห่งที�ตอ้งมาชมใหไ้ดข้องประเทศญี�ปุ่น และเป็นประภาคารที�เก่าแก่

ที�สุดในจงัหวดัไอจิ ตั�งอยูบ่ริเวณปากอ่าวมิคาวะอนักวา้งใหญ่ และเป็นหนึ�งใน"สถานที�ศกัดิ�

สิทธิ� ของคู่รัก" ที�มีชื�อเสียงมากที�สุดอีกดว้ย

จัดแสดงเครื�องบินของจริงมากมาย ตั�งแต่ YS-�� ซึ�งเป็นเครื�องบินโดยสารลำแรกของ

ญี�ปุ่น อีกทั�งยังสามารถลองเป็นนักบินหรือช่าง หรือลงมือทำกิจกรรมที�ห้องทดลอง

วิทยาศาสตร์ Science Lab

��-� คิตะโคเคน็, เมืองอินุยามะ
�.��-��:�� น. (เขา้ไดถึ้ง ��:�� น.)
��-�� ธนัวาคม
ผูใ้หญ่ ��� เยน, นกัเรียนประถมและมธัยมตน้
��� เยน
0568-61-1711
เดิน �� นาทีจากสถานีอินุยามะ 
(สายเมเทต็สึ อินุยามะ)

�-��� โอคุเอ-โจ, เมืองโทโกนาเมะ
��:��-��:�� น. (เขา้ไดถึ้ง ��:�� น.)
วนัพธุ (เปิดใหบ้ริการหากเป็นวนัหยดุ),ช่วงสิ�นปี
และวนัปีใหม่
ผูใ้หญ่ ��� เยน, นกัเรียนมธัยมปลายและนกัศึกษา 
��� เยน, นกัเรียนมธัยมตน้และประถม ��� เยน
*: กิจกรรมสมัผสัประสบการณ์มีค่าใชจ่้ายเพิ�มเติม
0569-34-8282
จากสถานีโทโกนาเมะ (สายเมเทต็สึ โทโกนาเมะ) 
หรือท่าอากาศยานนานาชาติเซ็นแทรร์ โดยสารรถบสัจิตะ
ไปลงที� “INAX ไลฟ์มิวเซียมมาเอะ” และเดิน � นาที

�-� นาคะมุระโจ เมืองฮานดะ
�:�� ถึง ��:�� น. (โปรดโทรจองล่วงหนา้) 
ทวัร์แบบครบถว้น �� นาที, 
ทวัร์แบบรวบรัด �� นาที
วนัพฤหสับดี (หากเป็นวนัหยดุนกัขตัฤกษจ์ะเปิดใหบ้ริการ 
และปิดในวนัถดัไปแทน), ช่วงสิ�นปีและปีใหม่
ผูใ้หญ่ ��� เยน, นกัเรียนมธัยมปลายและมธัยมตน้ 
��� เยน, นกัเรียนประถม ��� เยน
0569-24-5111
เดิน � นาที จากสถานีฮานดะ (JR สายทาเคะโทโยะ)

* พิพิธภณัฑมิ์สคนั (MIM) ปิดทาํการชั�วคราว

ฮิมาคาจิมะ/ชิโนจิมะ, มินามิจิตะ-โจ

บริเวณซากาเอะ-มาจิ, เมืองโทโกนาเมะ
ไม่มีกาํหนดเวลา
ทางเดินจะเปิดใหเ้ขา้ชมตลอด  
(บางสถานที�อาจมีวนัที�ปิดใหบ้ริการ)
ไม่เสียค่าใชจ่้ายสาํหรับการเดินเล่นชมทางเดิน
(บางสถานที�อาจมีค่าใชจ่้าย)
0569-34-8888
เดิน � นาทีจากสถานีโทโกนาเมะ  
(สายเมเทต็สึ โทโกนาเมะ)

�-�� ฮิกาชิ ฮอนมาจิ,  เมืองฮนัดะ
��:��-��:�� น. (โปรดโทรจอง)
วนัพฤหสับดี (หากเป็นวนัหยดุจะเปิดใหบ้ริการ 
และปิดในวนัถดัไปแทน),วนัหยดุเทศกาลโอบง้
 ช่วงสิ�นปีและวนัปีใหม่
ไม่เสียค่าใชจ่้าย
0569-23-1499
เดิน � นาทีจากสถานีฮนัดะ   (สาย JR ทาเคโทโย)

�� ทาคามิได, โทโยโอกะ, มินามิจิตะ-โจ
�:��-��:�� น
�-� มกราคม 
ผูใ้หญ่ ��� เยน, นกัเรียนประถม ��� เยน
0569-65-2432
โดยสารแทก็ซี� �� นาที จากสถานีอุตสึมิ (สายเมเทต็สึ
จิตะ นิวไลน)์ หรือโดยสารคอมมิวนิตี�บสัมินามิจิตะโจ 
จากสถานีโควะ (สายเมเทต็สึ โควะ) ไปลงที� 
“ไทมตัสึริ ฮิโรบะ/ฮานะ ฮิโรบะมาเอะ” 
และเดินต่อ �� นาที

���� จูซนัวาริ, โทชิมะ, ชิปโป-โจ,เมืองอามะ 
�:��-��:�� น.
วนัจนัทร์และวนัหลงัจากวนัหยดุ,
�� ธนัวาคม - � มกราคม
ผูใ้หญ่ ��� เยน, นกัเรียนประถมและมธัยมตน้
 ��� เยน

052-443-7588
เดิน �� นาที หรือโดยสารรถแทก็ซี� � นาที
จากสถานีชิปโป (สายเมเทต็สึ อินุยามะ)

���-� โคเซ-โจ, เมืองโอคาซากิ 

�:��-��:�� น. (เขา้ไดถึ้ง ��:�� น.)

��-�� ธนัวาคม

ผูใ้หญ่ ��� เยน (นกัเรียนมธัยมตน้ขึ�นไป) 

เดก็อาย ุ� ขวบขึ�นไป ���  เยน

0564-22-2122

เดิน �� นาที หรือโดยสารรถแทก็ซี� � นาที 

จากสถานีฮิกาชิ โอคาซากิ (สายเมเทต็สึ นาโกยา่)

คาคุคิว: �� โอคนั-โดริ, ฮตัโจ-โจ, เมืองโอคาซากิ

มารุยะ: �� โอคนั-โดริ, ฮตัโจ-โจ, เมืองโอคาซากิ 

 �:��-��:�� น. (วนัธรรมดาเปิด ��:�� น.) 

โปรดสอบถามวนัทาํการอีกครั� ง

ไม่เสียค่าใชจ่้าย

คาคุคิว: ����-��-����

มารุยะ: ����-��-����

เดิน � นาทีจากสถานีโอคาซากิ โคเอน็มาเอะ

(สายเมเทต็สึ นาโกยา่)

�� โยโกะมาจิยาชิกิ คามิมาจิ เมืองนิชิโอะ

ตั�งแต่ 10:00-, 13:00-, 15:00- 
สาํหรับผูที้�จองล่วงหนา้เท่านั�น 
(จองผา่นเวบ็ไซตห์รือโทรศพัท)์

วนัพฤหสับดีแรกของทุกเดือน และวนัขึ�นปีใหม่ 
(1-3 มกราคม)

1,000 เยน (อายตุั้งแต่ 3 ปีข้ึนไป)

0563-77-6572 (จองทวัร์)

นั�งแทก็ซี� 8 นาทีจากสถานีนิชิโอะ 
(รถไฟเมเทต็สึ สายนิชิโอะ)

��� มาโกฮาจิ, โอบาระ-โจ,  เมืองโตโยตา้ 
ดอกซากรุะบาน: ตน้เดือนเมษายน และตน้เดือน
ถึงกลางเดือน พฤศจิกายน, ใบไมเ้ปลี�ยนสี: เดือน
ตุลาคมถึงเดือน ธนัวาคมช่วง เวลาที�ดีที�สุดสาํหรั
บการมาชมทั�งคู่: ตน้เดือนถึงปลายเดือน
พฤศจิกายน  
0565-65-3808
จากสถานีโตโยตา้-ชิ 
(สายเมเทต็สึโตโยตา้หรือสายมิคาวะ) โดยสารรถ
บสัโตโยตา้โออิเดน็ (สายโอบาตะ โตโยตา้ที�มุ่
งหนา้ ไปคามินิกิ) และลงรถที� “โอบาระ โอคุสะ
” (ใชเ้วลาประมาณ � ชั�วโมง)

�� โยชิโนะ, ฮิกาชิซาไก-โจ, เมืองคาริยะ

เปิดทุกวนัตลอด �� ชั�วโมง 

(อาจแตกต่างไปตามสถานที�) 

ไม่มีวนัปิดใหบ้ริการ (อาจแตกต่างไปตามสถานที�)

ไม่เสียค่าใชจ่้าย (บางสถานที�อาจมีค่าใชจ่้าย)

0566-35-0211

จากสถานีคาริยะ โดยสารรถบสัประจาํเมืองคาริยะ

(สาย JR โทไคโด) ไปลงที� “คาริยะไฮเวยโ์อเอซิส”

ซากชิุมะ, อิตชิกิ-โจ, เมืองนิชิโอะ

0563-72-9607

จากสถานีนิชิโอะ (สายเมเทต็สึ นิชิโอะ)โดยสาร

รถบสัเมเทต็สึ (สายนิชิโอะ อิตชิกิ) ไปยงั "ท่าเรือ

เฟอร์รี� เกาะซากชิุมะ"และนั�งเรือ เฟอร์รี� /เรือเร็วไป

ยงัเกาะซากชิุมะ (ใชเ้วลา �� นาที)

��-��� โกโชไดระ, ซาคาอุบะ, หมู่บา้นโทโยเนะ

 คิตะชิทาระ-กงุ

ปิดทาํการบางวนัโดยไม่ไดก้าํหนด

ค่าเขา้ชมจะแตกต่างกนัโดยขึ�นอยูก่บักิจกรรม 

0536-87-2345

ประมาณ � ชั�วโมง �� นาที จากโทโยคาวะ I.C.

ของทางด่วนโทเม

��� ยตสึยะ, เมืองชินชิโระ

0536-32-0022

จากสถานีฮงนากาชิโนะ (สาย JR อีดะ) 

โดยสารรถแท็กซ่ีเป็นเวลา 25 นาที หรือรถบัสโตโยเท็ตสึ 

สายทากุจิ (ลงรถท่ีทาคิอุเอะ และเดินต่อ 40 นาที)

�-��� โออานะ, โออิวะ-โจ, เมืองโทโยฮาชิ 
�:��-��:�� น. (เขา้ไดถึ้ง ��:�� น.)
วนัจนัทร์ (ในกรณีที�ตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษจ์ะปิด
ในวนัถดัไปแทน), �� ธนัวาคม-� มกราคม
ผูใ้หญ่ ��� เยน, นกัเรียนมธัยมตน้และประถม
 ��� เยน
0532-41-2185
เดิน � นาทีจากทางออกทิศใตข้องสถานีฟุตากาวะ
(สาย JR โทไคโด)

�-�� โอกริุมิ เซดะโจ เมืองกามะโกริ จงัหวดัไอจิ

�:�� ถึง ��:�� น. (เปิดรับลงทะเบียนการเกบ็ผลไม ้
�:�� ถึง ��:�� น.) (เวลาอาจะมีการเปลี�ยนแปลง) 
ฤดูกาล: สตรอวเ์บอร์รี ม.ค.-พ.ค., เมล่อน 
มิ.ย.-ก.ย., องุ่น มิ.ย.-ก.ย., สม้ ต.ค.-ธ.ค.

เปิดทุกวนั

ไม่มีค่าเขา้ (มีภาษีแยกต่างหาก)

����-��-���� (�:�� ถึง ��:�� น.)

เดินทางโดยรถยนต ์ประมาณ �� นาที จากโอโทวะ 
กามะโกริ ไอ.ซี. บนทางด่วนโทเม

โคยามะ, อิราโกะ-โจ, เมืองทาฮาระ
0531-23-3516
จากสถานีมิคาวะ-ทาฮาระ (รถไฟโทโยฮาชิ สายอตัสึมิ )  
โดยสารรถบสัโทโยเทต็สึไปยงั “อิราโกะมิซากิ” 
และเดิน �� นาที

� โทโยคาวะ-โจ, เมืองโทโยคาวะ 

0533-85-2030

เดิน � นาทีจากสถานีโทโยคาวะ อินาริ

(สายเมเทต็สึ โทโยคาวะ)

� ยะคุชิมะจิ เมืองเซโตะ
��:�� ถึง ��:�� น. (เขา้ไดถึ้ง ��:�� น.)
วนัองัคาร (เปิดในกรณีที�เป็นวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์
ไม่มีค่าเขา้ชม (มีค่าเขา้ชมสาํหรับบางนิทรรศการ)
0561-21-0345
เดิน �� นาที จากสถานีโอวาริเซโตะ 
(เมเทต็สึ สายเซโตะ)

โทโยบะ โทโยยามะโจ ����-��-����
�:�� ถึง ��:�� น. (เขา้ไดถึ้ง ��:�� น.)
วนัองัคาร (หากเป็นวนัหยดุนกัขตัฤกษจ์ะเปิดใหบ้ริการ 
และปิดในวนัถดัไปแทน) *: มีวนัหยดุที�ไม่ไดก้าํหนดล่วงหนา้ 
โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากเวบ็ไซตอ์ยา่งเป็นทางการ
ผูใ้หญ่ �,��� เยน, นกัศึกษาและนกัเรียนมธัยมปลาย 
��� เยน, นกัเรียนมธัยมตน้และประถม ��� เยน
มีรถบสัจากสถานีนาโกยา่, สถานีซาคาเอะ (รถไฟใตดิ้น
สายเมโจ / ฮิกาชิยามะ), สถานีคาจิกาวะ (JR สายชูโอหลกั) 
และสถานีนิชิฮารุ (เมเทต็สึ สายอินุยามะ)

อุจิยามะ เมืองอินุยามะ
�:��-��:�� น. *: อาจมีการเปลี�ยนแปลงขึ�นอยูก่บั
งานอีเวนตแ์ละฤดูกาล 
วนัหยดุบางวนัในฤดูร้อนและฤดูหนาว โปรดดูรายละเอียด
เพิ�มเติมจากเวบ็ไซตท์างการของพิพิธภณัฑเ์มจิมุระ
ผูใ้หญ่ �,��� เยน, นกัศึกษามหาวทิยาลยั  �,��� เยน, 
นกัเรียนมธัยมปลาย �,��� เยน, 
นกัเรียนมธัยมตน้และประถม ��� เยน
0568-67-0314
จากสถานีอินุยามะ (รถไฟเมเทต็สึ สายอินุยามะ) 
นั�งบสักิฟุไปลงที�ป้าย “เมจิมุระ”

�-� ชิโรยาชิกิ, อาซาฮี, เมืองคิโยสึ
�:��-��:�� น.
วนัจนัทร์ (หากเป็นวนัหยดุจะเปิดใหบ้ริการ และ
ปิดในวนัถดัไปแทน), ��-�� ธนัวาคม
ผูใ้หญ่ ��� เยน,นักเรียนประถมและมธัยมตน้
 ��� เยน 
052-409-7330
เดิน �� นาทีจากสถานีชินคิโยสึ 
(สายเมเทต็สึ นาโกยา่) 

��-��� โยโคะมิจิ เมืองนาคะคุเทะ
�:�� ถึง ��:�� น. (เขา้ไดถึ้ง ��:�� น.)
วนัจนัทร์ (หากเป็นวนัหยดุนกัขตัฤกษจ์ะเปิดใหบ้ริการ 
และปิดในวนัถดัไปแทน), ช่วงสิ�นปีและปีใหม่
ผูใ้หญ่ �,��� เยน, นกัเรียนมธัยมปลายและมธัยมตน้ 
��� เยน, นกัเรียนประถม ��� เยน
0561-63-5151
เดิน � นาที จากทางออก � ของสถานีเกไดโดริ (ลินิโม่)

� ชินเม-โจ, เมืองซึชิมะ
0567-26-3216

เดิน �� นาทีจากสถานีซึชิมะ
(สายเมเทต็สึ อินุยามะ)

อิโมริ, อาสุเกะ-โจ, เมืองโตโยตา้ 
0565-62-1272
จากสถานีฮิกาชิ โอคาซากิ (สายเมเทต็สึ นาโกยา่) 
โดยสารรถบสัเมเทต็สึ ไปลงที� "โครังเค" และ
เดิน �� นาที
*: จะมีการประดบัไฟตอนกลางคืน
ในช่วงเวลาจาํกดั

วนัธรรมดา ��:�� ถึง ��:�� น., วนัเสาร์ วนัอาทิตย ์
และช่วงวนัหยดุปิดภาคเรียนฤดูร้อน �:�� ถึง ��:�� น. 
*: อาจมีการเปลี�ยนแปลงตามช่วงเวลาในรอบปี

ปิดทาํการโดยไม่กาํหนดวนัล่วงหนา้

ตั�วแบบพาสปอร์ต ผูใ้หญ่ �,��� เยน, นกัเรียนประถม 
�,��� เยน, เดก็เลก็อายตุั�งแต่ � ขวบขึ�นไป �,��� เยน

0570-097117

มีรถบสัรับส่งใหบ้ริการจากสถานีกามะโกริ 
(รถไฟ JR สายโทไคโด)

จากสถานีโควะ (สายเมเทต็สึ โควะ), เดิน � 
นาทีไปยงัท่าเรือโควะแลว้ขึ�นเรือท่องเที�ยว
เมเทต็สึจากท่าเรือทะเลโควะ:
• �� นาทีหากโดยสารเรือเร็ว
ไปยงัเกาะฮิมาคาจิมะ
• �� นาทีหากโดยสารเรือเร็ว
ไปยงัเกาะชิโนจิมะ (ผา่นเกาะฮิมาคาจิมะ)

����-��-���� (ฮิมาคาจิมะ) 
����-��-���� (ชิโนจิมะ)
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ปราสาทอินุยามะ สมบัติประจําชาติ

พิพิธภัณฑ์ยานยนต์โตโยต้า

ชิปโป  อาร์ต วิลเลจ

พิพิธภัณฑ์เมจิมุระ ปราสาทคิโยสึ

พิพิธภัณฑ์มาเนกิเนโกะ

พิพิธภัณฑ์การบินไอจิ

ทางเดินคร่ืองปั้ นดินเผาโทโกนาเมะ

สวนดอกไม้มินามิจิตะ "คันโค โนเอ็น ฮานะ ฮิโรบะ"

โอบาระชิกิซากุระ ชมซากุระในฤดูหนาว

สีสันแห่งฤดูใบไม้ร่วงท่ีโครังเคและเมืองเก่าอาสุเกะ 

ลากูนา เท็น บอร์ช

พิพิธภัณฑ์มิสคัน (MIM)

เกาะฮิมาคาจิมะและเกาะชิโนจิมะ

ศาลเจ้าซึชิมะ

พิพิธภัณฑ์ INAX

พิพิธภัณฑ์คุนิซาคาริ สาเกโนะบุงคะคัง

ฮัตโจคุระ-โดริ ถนนแห่ง โรงหมักเต้าเจ้ียวมิโซะ

พิพิธภัณฑ์มัทฉะ ไซโจเอ็น วากุ วากุ

คาริยะไฮเวย์โอเอซิส เกาะซากุชิมะ

ภูเขาชาอุสึยามะ ยตสึยะเซ็นไมดะ นาข้าวข้ันบันไดนับพันทุ่ง

สวนส้มกามะโกริ ศาลเจ้าและวัดโทโยคาวะ อินาริ

"นอนฮอย พาร์ค" สวนพฤกษศาสตร์และสวนสัตว์โทโยฮาชิ ประภาคารแหลมอิราโกะ

ปราสาทโอคาซากิ 

อาคารสไตลเ์ยอรมนัซึ�งเคยเป็นโรงหมกัเบียร์แห่งนี� ถือเป็นสมบติัทางวฒันธรรมที�สาํคญั 

ยงัคงมีการเสิร์ฟเบียร์ที�หมกัในทอ้งถิ�น และจดังานอีเวนตต่์างๆ ตลอดทั�งปี

� เอโนกิชิตะ-โจ, เมืองฮนัดะ
�:��-��:�� น.
ช่วงสิ�นปีและวนัปีใหม่
ผูใ้หญ่ ��� เยน (นกัเรียนมธัยมปลายขึ�นไป)
0569-24-7031
เดิน � นาทีจากสถานีซูมิโยชิ-โจ
(สายเมเทต็สึ โควะ)

อาคารอิฐแดงฮันดะ H5
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54321เช็กเว็บไซต์
เพื่อดู

งานอีเวนต์
ตามฤดูกาลต่างๆ!

ร่วมหลงใหลไปกบัเทศกาลท้องถิ�น
 และสานต่อวฒันธรรมดั�งเดมิของเรา!

เทศกาล
เพลิดเพลินไปกบัวฒันธรรมดั�งเดิมของไอจิผา่นผูค้นที�มุ่งมั�นสาน

ต่อประเพณีดั�งเดิมซึ� งไดรั้บความสนใจและเป็นที�ยอมรับจากคน

ทั�วไป โดยในปี ���� กิจกรรมใน � เทศกาลขบวนแห่ที�เรียกว่า

 "ยามะ โฮโกะ ยาไต"ไดรั้บการขึ�นทะเบียนใหเ้ป็นหนึ�งในมรดก

ทางวฒันธรรมที�จบัตอ้งไม่ไดจ้ากยเูนสโก

 

เทศกาลนี� มีตน้กาํเนิดมาจาก
ความศรัทธาในเทน็โน ภาย
ในเทศกาลจะมีการแสดง
ขบวนเรือแห่ที�มีความสง่างาม
ในแม่นํ�า และการลอยตน้กก
อนัศกัดิ� สิทธิ�

เรือดันจิริบุเนะและเมียวชินากาชิ
ในเทศกาลสึนาริ 

คานิเอะ-โจ
วนัหยดุสุดสปัดาห์แรกใน
เดือนสิงหาคม
0567-95-1111

ไมแ้กะสลกัเป็นรูปเครื�องเพศ

ชายขนาดยาว � เมตรภายใน

ศาลเจ้าเคลื�อนที�ได้จะถูกแห่

ไปรอบๆ เป็นเทศกาลที�มีความ

เก่าแก่ และได้รับความนิยม

มากในหมูน่กัท่องเที�ยวต่างชาติ

ศาลเจา้รูปปลาไทขนาดยกัษ์

จะถกูแห่ไปรอบๆ เมือง และ

ปล่อยลงสู่ทะเล เป็นเทศกาล

ของชาวทะเลที�น่าประทบัใจ

เทศกาลโคมไฟ มิคาวะ อิตชิกิ 
เป็นเทศกาลที�มีประวติัศาสตร์

ยาวนานกว่า ��� ปี โคมไฟ

กระดาษยกัษ์ � คู่ ขนาดยาว

� ถึง �� เมตรจะประดบัประดา

ทอ้งฟ้ายามคํ�าคืนในฤดูร้อน

เทศกาลฮานะ
ศิลปะการแสดงอนัศกัดิ� สิทธิ�

ของพื�นที�โอคุมิคาวะที�มีประ-

วติัศาสตร์ยาวนานกว่า 700 ปี

ชาวเมืองจะแต่งตวัเป็นยกัษ์

และเตน้รําตลอดทั�งคืน 
ชิทาระ-โจ, โทเอ-โจ และ

โทโยเนะ-มุระ

จดัขึ�นใน 11 เขต ตั�งแต่เดือน

พฤศจิกายน ถึง เดือนมีนาคม

เทศกาลดอกไม้ไฟมือถือ
"เทซึตสึ ฮานาบิ"

เทศกาลดอกไมไ้ฟที�มีชื�อเสียง
ในฮิกาชิ มิคาวะ เป็นการแสดง
ถึงความกลา้หาญที�น่าประทบัใจ 
และไฟที�ใชบู้ชาในพิธีกรรม
อนัศกัดิ� สิทธิ�

โทโยฮาชิ, โทโยคาวะและ
เมืองอื�นๆ
จดัขึ�นในหลายพื�นที�ตั�งแต่
ปลายเดือนกรกฎาคม ถึง 
เดือนตุลาคม 

โคมไฟกระดาษขนาดใหญ่จะ

ถกูแบกไวด้ว้ยคนเพียงคนเดียว 

และเตน้รําไปรอบๆ ท่ามกลาง

เสียงกลองและเสียงดนตรีแห่ง

เทศกาล

เทศกาลมิยะ
ขบวนแห่อนัน่าทึ� ง � ขบวน
จะแห่ไปรอบเมือง ก่อนที�จะ
แห่ลงไปในทะเล

"ฮาดากะมัตสึริ"
เทศกาลเปลือยในโคโนมิยะ

ผูช้ายนบัพนัคนที�นุ่งเพียงผา้
เตี�ยวท่ามกลางอากาศเหน็บ
หนาวพยายามแยง่กนัเขา้ไป
แตะ “ชายโชคดี” เพื�อขจดั
ความโชคร้ายออกไป

เมืองโคมากิ

�� มีนาคม

0568-76-2906

มินามิจิตะ-โจ

สุดสปัดาห์ช่วงปลายเดือน

กรกฎาคม

0569-62-3100

เมืองคาริยะ
วนัเสาร์สุดทา้ยของเดือน
กรกฎาคมและวนัถดัไป
0566-23-4100

เมืองนิชิโอะ 

��-�� สิงหาคม

0563-73-4276

เมืองกามาโกริ

วนัหยุดสุดสัปดาห์ที� � หรือ

� ของเดือนตุลาคม

0533-68-2526

เมืองอินาซาวะ
วนัที� �� ของวนัปีใหม่ตาม
ปฏิทินจนัทรคติ (เดือน-
กมุภาพนัธ์หรือมีนาคม)
0587-22-1414

หนึ�งในสามเทศกาลใหญ่ที�เกี�ยวกบั

แม่นํ� าของญี�ปุ่น เรือขบวนแห่อนั

งดงามที�ล่องไปตามแม่นํ�าเทน็โน

ในวนัก่อนเทศกาลเคยเป็นที�โปรด

ปรานของท่านโอดะ โนบุนากะ

เรือดันจิริบุเนะในเทศกาลโอวาริ
ซึชิมะ เท็นโน

ขบวนแห่ � ขบวนที�ถูก
แกะสลกัและตกแต่งดว้ย
สิ�งทออย่างงดงามจะถูก
ดึงลงไปในทะเลในช่วง
เวลาที�นํ�าลงท่ามกลางเสียง
ดนตรีอนัไพเราะ

ขบวนแหเทศกาล คาเมะซากิ ชิโอฮิ 

ไฮไลท์ของขบวนแห่คือการ

แสดงละครหุ่นเชิดบุงราคุและ

หุ่นเชิดคาราคุริ

การเชิดหุนบุงราคุและคาราคุริ
บนขบวนแหในเทศกาลจิริว

เริ�มจดัขึ�นตั�งแต่สมยัเอโดะ เป็นงานเทศกาล
ที�มีการแสดงหุ่นเชิดคาราคุริร่ายรําอยูบ่นขบวน
แห่ ไฮไลทที์�ไม่ควรพลาดชมในงานเทศกาล
นี� คือการกลบัขบวนแห่ที�เรียกว่า “ดงเด็น” 
และขบวนพาเหรดในช่วงเย็นที�จะประดับ
ตกแต่งดว้ยโคมไฟกระดาษ

ขบวนแหเทศกาลอินุยามะ

เมืองจิริว
ก่อนเทศกาล: � พฤษภาคม,
เทศกาล: � พฤษภาคม
0566-83-1111

เมืองฮนัดะ
�-� พฤษภาคม 
(วนัหยดุราชการ)
0569-28-0019

เมืองซึชิมะและเมืองไอไซ
วนัเสาร์ที�สี�ของเดือนกรกฎาคม
และวนัถดัไป
0567-26-3216

เมืองอินุยามะ
วนัเสาร์แรกของเดือนเมษายน: ก่อนเทศกาล,
วนัถดัไป: เทศกาลหลกั
0568-61-6000

เทศกาลโฮเน็น
ของศาลเจ้าทากาตะ
 

เทศกาล "ปลาไท" 
ปลากระพงของโทโยฮามะ เทศกาล คาริยะ มันโด 

ในไอจิ

แต่ละฤดูเตม็ไปด้วยเทศกาลดั�งเดมิมากมาย!แต่ละฤดูเตม็ไปด้วยเทศกาลดั�งเดมิมากมาย!ฤดูร้อนฤดูใบไม้ผลิ ฤดูใบไม้ร่วง ฤดูหนาวฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง ฤดูหนาว

ไอจิ ลปู ไลน ์

สายโทโยเทต็สึ

สายยโูทริโตะ

ถนนที�เกบ็ค่าผา่นทาง

ถนนหลกั

เรือเฟอร์รี� /เรือเร็ว

ชินคนัเซ็น สาย JR โทไคโด

สาย JR

สายอาโอนามิ

สายเมเทต็สึ

สายคินเทต็สึ

ลินิโม

นํ�าพรุ้อนออนเซ็น

จุดท่องเที�ยว

*: แผนที�นี� ระบุเพียงสถานีหลกัๆ เท่านั�น

*: ระยะทางเป็นเพียงสดัส่วนที�ประมาณการ

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図（タイル）を使用しています。（承認番号　平 27情使、第 1098 号）

ที�อยู่

เวลาทาํการ

วนัที�ปิดทาํการ

ค่าธรรมเนียม

การเดินทาง

โทรศพัท์

พื้นท่ีท่ีรวมถึงนาโกยา่และฝั่ งตะวนัตกทัง้หมด
ของไอจิ เปน็พื้นท่ีท่ีมกีารคมนาคมสะดวก 
เต็มไปด้วยสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมชีื่อเสยีงมากมาย 
เชน่ ปราสาทนาโกยา่ และสถานท่ีอ่ืนๆ ท่ีมคีวาม
สาํคัญทางประวติัศาสตรอ์ยา่งปราสาทอินมุายะ

พื้นท่ีคาบสมุทรจิตะถกูล้อมรอบด้วยอ่าวอิเสะและอ่าวมคิาวะ 
เปน็พื้นท่ีแหง่ความอุดมสมบูรณข์องท้องทะเล และเปน็
แหล่งวตัถดิุบเมนอูาหารทะเลท่ีนา่ท่ึงของไอจิ นอกจากนี ้
ผู้มาเยอืนยงัจะได้สมัผสัประสบการณท่ี์นา่รื่นรมยจ์ากการ
ชมอุตสาหกรรมดัง้เดิมของท่ีนีอ่ยา่งเซรามกิและโรงหมกั อีกด้วย

บา้นเกิดของวรีบุรุษโทคกุาวะ อิเอยาส ึสถานท่ีท่ี
แสนโรแมนติกแหง่นีเ้คยเป็นท่ีพกัอาศัยของซามูไร
และเปน็สถานท่ีท่ีมเีหตกุารณส์าํคัญทางประวติัศาสตร์
เกิดขึน้อีกทัง้ยงัเปน็เมอืงต้นกําเนดิและเป็นแหล่งทํา
เต้าเจ้ียวหรอืฮัตโจมโิซะท่ีมชีื่อเสยีงอีกด้วย!

อากาศอบอุ่นและวฒันธรรมท่ีมเีอกลักษณข์องคาบสมุทรอั
ตสมึแิละผูค้นท่ีอยูใ่นบรเิวณนีเ้ปน็แรงสนบัสนนุหลัก
ของธรรมชาติท่ีแทรกซมึอยูใ่นพื้นท่ีแสนวเิศษแห่งนี ้
เหมาะสาํหรบัการทํากิจกรรมกลางแจ้งและทานอาหารอร่
อยๆ เปน็อยา่งมาก!

เทคโนโลยแีละประเพณีเทคโนโลยแีละประเพณี

โอวาริ

จิตะ

มิคาวะตะวันตก 

มิคาวะตะวันออก 

เสน้ทางท้ังหมดในไอจิ
จะนาํคณุไปสูโ่ลกของ

http://www.ninja-japan.com/en/ https://busho-tai.jp/profile_english/https://busho-tai.jp/profile_english/

 ฮัตโตริ ฮันโซ และเหล่านินจา®  นาโกย่า โอโมเทะนาชิ บุโชไต®

แห่งไอจิบ้านเกิดบ้านเกิดของของ
ซามูไรซามูไร แห่งไอจิแห่งไอจิแห่งไอจิบ้านเกิดบ้านเกิดบ้านเกิดของของของ
ซามูไรซามูไรซามูไร
ของ ของ 

วีรบุรุษ วีรบุรุษ บ้านเกิดบ้านเกิด ทั ้งสามทั ้งสามทั ้งสามของ ของ ของ 
วีรบุรุษ วีรบุรุษ วีรบุรุษ บ้านเกิดบ้านเกิดบ้านเกิด

西三河尾 張

知 多
東三河
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