
	 หนงัสอืเล่มนีเ้ริม่ตน้มาจากความคดิทีว่า่ “ใครมาโตเกยีว 

ก็ต้องได้น่ังรถไฟสายยะมะโนะเตะท้ังน้ัน” จึงทำให้หนังสือเล่มเล็ก ๆ  

พอดีมือเล่มนี้ได้โอกาสถือกำเนิดขึ้นมาเป็นผลงานเล่มที่ 2  

ของแอดมิน นะนะ เมย์ พัต ดาว ออยลี่ และโซระ จากเพจ  

ไม่ใช่กรูรู แต่กรูรู้ของถูกในโตเกียว 

	 ตั้งแต่ที่คนไทยสามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวญี่ปุ่นได้ 

โดยไม่ต้องขอวีซ่านั้น คงปฏิเสธไม่ได้ว่าในโตเกียว โดยเฉพาะ  

ช่วงวันหยุดเทศกาล มองไปทางไหนก็เจอคนไทยมาเที่ยว  

ยิ่งรถไฟสายหลักอย่างเจอาร์ยะมะโนะเตะก็ยิ่งคลาคล่ำไปด้วย 

นักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่บ้างก็เตรียมตัวมาอย่างดี บ้างก็ยัง 

เก้  ๆ  กัง  ๆ พวกเราจึงเกิดแรงบันดาลใจทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา  

เพราะอยากให้ทุกคนใช้เวลาในโตเกียวด้วยรถไฟสายหลักนี้ 

อย่างคุ้มค่าที่สุด 

	 รถไฟสายนี้วิ่งผ่านทั้งหมด  29 สถานี โดยสถานีที่ 

คนไทยรูจ้กัชือ่กนัตัง้แตย่งัไมไ่ดเ้ดนิทางเขา้ประเทศ เชน่ ชนิจกุ ุ 

ชิบุยะ ฮะระจุกุ โตเกียว หรืออะกิฮะบะระ ก็ล้วนแต่อยู่ใน 

เส้นทางของรถไฟสายนี้ทั้งสิ้น ทั้งที่ความจริงแล้วสถานีเล็ก  ๆ  

ทีเ่ราไมคุ่น้ชือ่กม็ขีองดีของเดด็ซอ่นอยูม่ากมาย ซึง่ทกุคนทีถ่อื 

หนังสือเล่มนี้อยู่จะได้ทำความรู้จักกับขุมทรัพย์น้อยใหญ่เหล่านี้ 

ไปพร้อม ๆ กับพวกเราค่ะ

นำ
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การซื้อตั๋ววัน
ของรถไฟเจอาร์สายยะมะโนะเตะ

(JR Yamanote Line)

	 วิธีเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในโตเกียว หลัก  ๆ  

ผู้คนนิยมใช้รถไฟมากกว่ารถบัส เนื่องจากมีสถานีที่ครอบคลุม  

ตรงเวลา และราคาถูกที่สุดเมื่อเทียบกับการเดินทางด้วยระบบ 

ขนส่งสาธารณะอื่น  ๆ รถไฟในโตเกียวมีอยู่สองอย่างคือ รถไฟ 

ใต้ดินและรถไฟบนดิน เรียกให้เข้าใจกันง่าย  ๆ  ก็คือรถไฟเจอาร์ 

สายต่าง ๆ (JR Railway) นั่นเอง

	 สายรถไฟที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในโตเกียวก็คือ รถไฟ 

เจอาร์สายยะมะโนะเตะ เป็นรถไฟที่วิ่งวนเป็นวงกลม จอดตาม 

สถานีใหญ ่ๆ จนครบ 29 สถานี

	 ในวันท่ีต้องเดินทางไปหลาย  ๆ ท่ีเช่นวันท่ีเราเดินทางท่องเท่ียว 

ในโตเกียว หากต้องการประหยัดค่าโดยสารรถไฟก็สามารถซื้อ 

ตัว๋วนั (1 Day Ticket) ได ้ ซึง่ตัว๋ชนดินีส้ามารถขึน้รถไฟเจอารไ์ด ้

ไม่จำกัดเที่ยว

JR山手線
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ซื้อที่ไหน

ราคาเท่าไร

ระยะเวลา
การใช้งาน

ตู้ขายตั๋วหน้าสถานีรถไฟเจอาร์

750
เยน

• ใช้ได้กับรถไฟเจอาร์ตั้งแต่เวลาที่กดตั๋ว 

ออกมาจนกระทั่งเที่ยวสุดท้าย ซึ่งปกติแล้ว 

รถไฟเทีย่วแรกจะใหบ้รกิารเวลา 4.30 น. และ 

รถไฟเที่ยวสุดท้ายคือเวลา 0.30 น.
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• ขึ้นได้ทั้งสาย Local Train  

(รถไฟธรรมดาที่จอดทุกป้าย)  

และ Rapid Train (รถไฟดว่น 

ทีจ่ะจอดเฉพาะบางปา้ยเทา่นัน้)

ขึ้นรถไฟเจอาร์
สายไหนได้บ้าง?

กด
ซื้อตั๋ว
อย่างไร

Local Train Rapid Train

 เลือกเปลี่ยนภาษาจากภาษาญ่ีปุ่นเป็นภาษาอังกฤษ 

 ตรงมุมบนด้านขวาของหน้าจอ

 เลือก

 เลือก

 ใส่เงินเข้าไปในตู้ จะเป็นธนบัตรหรือเหรียญก็ได้

 รับบัตรและเงินทอน

Discount Ticket

Tokunai Pass

Discount
Ticket

JR Line
Ticket

Transfer
Ticket

Multiple Trip
Ticket

Green Car
Ticket

Limited
Express

Tokunai Pass

750

Discount Ticket (adult)
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เส
้นท
าง
ที่ค
รอ
บค
ลุม
ขอ
งต
ั๋วน
ี้ สถานีอิเกะบุกุโระ IKEBUKURO

สถานีเมจิโระ
Mejiro

สถานีโอสึกะ 
Otsuka

สถานีทะกะดะโนะบะบะ
Takadanobaba

สถานีชินโอกุโบะ
Shin - Okubo

สถานีโยโยงิ
Yoyogi

สถานีฮะระจุกุ
Harajuku

สถานีเอะบิซุ
Ebisu

สถานีเมงุโระ 
Meguro

สถานีโกทันดะ
Gotanda

สถานีโอซากิ
Osaki

สถานีชินจุก ุSHINJUKU

สถานีชินะงะวะ 
SHINAGAWA

สถานีชิบุยะ SHIBUYA

ก่อนตัดสินใจจะซื้อตั๋ววัน

แนะนำให้คำนวณเส้นทาง

ของเราเสียก่อนว่า

จะเดินทางจากสถานีไหน

ไปสถานีไหน กี่สถานี

และต้องเสียเงิน

ค่าเดินทางในวันนั้น

เป็นเงินเท่าไร
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สถานีซุกะโมะ
Sugamo

สถานีโคมะโกเมะ
Komagome

สถานีทะบะตะ
Tabata

สถานีนิชินิปโปะริ
Nishi - Nippori

สถานีนิปโปะริ
Nippori

สถานีอุงุอิสุดะนิ
Uguisudani

สถานีโอะกะชิมะจิ
Okachimachi

สถานีอะกิฮะบะระ 
Akihabara

สถานีคันดะ
Kanda

สถานีชินบะชิ
Shinbashi

สถานีทะมะจ ิ
Tamachi

สถานียุระกุโช 
Yurakucho

สถานีฮะมะมัตสึโช 
Hamamatsucho

สถานีอุเอะโนะ UENO

สถานีโตเกียว TOKYO

แล้วค่อยนำมาเปรียบเทียบ

กับราคาตั๋ว 750 เยน

ว่าอย่างไหนคุ้มค่ากว่ากัน

ตรวจสอบการเดินทาง

พร้อมราคาตั๋วรถไฟได้ที่

www.hyperdia.com / en



ข้อควรรู้
ก่อนไปเที่ยวญี่ปุ่น

63
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คนญ่ีปุ่นไม่นิยมเดินกินหรือด่ืม หากซ้ือของกินเล่น 
ควรยืนกินท่ีหน้าร้านให้หมดแล้วค่อยเดินเท่ียวต่อ 
หรือถ้าจะให้ดีต้องหาท่ีน่ังกินให้เรียบร้อยก่อน 
การถือแก้วสตาร์บัคส์เดินเก๋  ๆบนถนนท่ีญ่ีปุ่น 
มีให้เห็นแค่ในนิตยสาร

ต้องแยกขยะก่อนท้ิง

คนทีน่ีไ่ด้รับการปลูกฝังให้กินอาหารให้หมด
เวลาไปร้านอาหาร ถ้าคิดว่าจะกินข้าวปริมาณน้อย

ให้ส่ังว่า “โกะฮัง ซุกุนะเมะ เดะ”
แปลว่า ขอข้าวน้อยนะคะ

ในกรณีรถแน่น ไม่มีท่ีน่ัง หากเห็นคนชรา คนท้อง หรือคนพิการ
ท่ีอยากลุกให้เขาน่ังจริง ๆ ให้ลุกออกไปโดยไม่ต้องเรียก 

เม่ือเขาเห็นแล้วจะเดินมาน่ังเอง การสะกิดเรียกจะทำให้เขารู้สึกว่า
เป็นภาระและต้องพ่ึงพาผู้อ่ืน การลุกข้ึนเดินจากท่ีน่ังไปเงียบ ๆ 

เป็นการแสดงความมีน้ำใจอย่างสุภาพท่ีสุด

เจอเด็กประถมบนรถไฟไม่ต้องลุกให้น่ัง
เพราะเด็กต้ังแต่วัยประถมข้ึนไปจะถูกฝึกให้เป็นฝ่ายยืน

ถ้าเราลุกให้น่ัง พวกเขาจะงงว่าลุกให้ทำไม 

ถ้าบนรถไฟแน่นระดับท่ีว่ามีคนยืน 
เราไม่ควรน่ังไขว่ห้าง ไม่ใช่กฎ แต่เป็นมารยาท

เพราะอาจทำให้คนอ่ืนยืนลำบาก

สำหรับผู้ท่ีอาศัยอยู่ท่ีญ่ีปุ่น การแยกขยะมีความสำคัญมาก
เช่น เวลาท่ีต้องการท้ิงขยะจำพวกกล่องนม 
จะต้องคล่ีกล่องออกแล้วทำให้แบน
จากน้ันล้างน้ำด้านในกล่องให้สะอาดก่อนท้ิง
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11

13

08

10
09

12

14

ข้ึนแท็กซ่ีไม่ต้องเปิดหรือปิดประตูเอง คนขับรถ
จะเป็นผู้เปิดให้เราด้วยคันบังคับเปิด - ปิดประตูแบบอัตโนมัติ

การเข้าร้านอาหารในญ่ีปุ่น ควรส่ังอาหาร 1 เมนูต่อ 1 คน
(ยกเว้นกรณีมีเด็ก) การส่ังจานเดียวมาแบ่ง 3 คน

ไม่ค่อยเหมาะสมนัก ยกเว้นเมนูท่ีทำเพ่ือกินหลาย  ๆคน
อยู่แล้ว เช่น พิซซ่าหรือหม้อไฟ

ห้ามสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ ใครอยากสูบจริง  ๆต้องไปท่ีห้อง
สำหรับสูบบุหร่ี ซ่ึงจะมีให้บริการตามสถานีรถไฟและห้างสรรพสินค้า

ปัจจุบันสถานท่ีท่องเท่ียวหลายแห่งไม่อนุญาตให้ใช้ไม้เซลฟ่ีในการถ่ายรูป 
โดยจะมีป้ายเตือนไว้ ต้องสังเกตให้ดี เน่ืองจากอาจเกิดอันตรายได้

สถานท่ีท่ีห้ามใช้ไม้เซลฟ่ีเด็ดขาดเลยก็เช่น ดิสนีย์แลนด์
และสถานีรถไฟใต้ดิน Tokyo Metro (ความจริงไม่ควรใช้ไม้เซลฟ่ี

บริเวณชานชาลาสถานีรถไฟทุกท่ีเพ่ือหลีกเล่ียงอันตราย)

ร้านราเม็งไม่ใช่ท่ีสำหรับการน่ังพูดคุยกัน
หากอยากน่ังแช่ให้ไปคาเฟ่จะเหมาะกว่า

คาเฟ่หรือร้านเบเกอร่ีส่วนมากจะเขียนไว้ในเมนูเลยว่าต้องส่ังขนม
หรืออาหารคนละ 1 อย่าง และเคร่ืองด่ืมคนละ 1 แก้ว 
เป็นอย่างน้อย ใครไม่อยากกิน ไม่ต้องเข้าร้านไปน่ังเป็นเพ่ือนใคร
นะคะ เพราะพอเข้าไปแล้ว คุณต้องส่ังค่ะ

ร้านสะดวกซ้ือส่วนใหญ่มักจะมีห้องน้ำไว้บริการ
หากอยากเข้าห้องน้ำท่ีญ่ีปุ่นให้นึกถึงร้านสะดวกซ้ือ
เหมือนท่ีอยู่ไทยต้องไปแวะป๊ัมน้ำมัน
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15

17

19

21
20
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18

การเลือกกินอาหารกลางวันแบบเซตถือเป็นการลดค่าใช้จ่ายอย่าง
ชาญฉลาด เพราะอาหารท่ีเสิร์ฟน้ันใกล้เคียงกับเซตอาหารค่ำ
แต่ราคาของเซตอาหารกลางวันถูกกว่าเซตอาหารค่ำเกือบคร่ึง

การซ้ือน้ำด่ืมขวดใหญ่จากซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านสะดวกซ้ือ
เป็นการประหยัดเงินได้อีกวิธีหน่ึง เพราะว่าน้ำขวดใหญ่มีราคาถูกกว่า
น้ำขวดเล็ก ซ้ือแล้วแบ่งใส่ขวดด่ืมระหว่างวันได้ประหยัดสุด  ๆไปเลย

ร้านค้าท่ีญ่ีปุ่นจะต้อนรับลูกค้าเป็นอย่างดี
พนักงานจะทักทายลูกค้าทุกคนด้วยใบหน้าย้ิมแย้ม 
แม้ว่าเราจะไม่ซ้ือก็ตาม

เวลาเข้าร้านอาหาร
ก่อนกินข้าว พนักงานจะนำผ้าเย็นหรือผ้าร้อน

มาวางไว้ให้สำหรับเช็ดมือ
แต่ก็มีคุณลุงบางท่านเอาไปเช็ดหน้าบ้างเหมือนกัน 

ชักโครกทีปิ่ดฝาอยู่แสดงว่าเรียบร้อยดี อยู่ในสภาพพร้อมใช้ 
ไม่ต้องกังวลค่ะ ซ่ึงตรงข้ามกับเมืองไทยอย่างส้ินเชิง

เวลาเข้าร้านอาหารญ่ีปุ่นประเภทป้ิงย่างหรือชาบู
จะมีผ้าคลุมกระเป๋าแจกเพ่ือกันเป้ือน

และกันกล่ินอาหารติดกระเป๋า

ร้านค้าท่ีญ่ีปุ่นแทบทุกร้าน
สามารถใช้บัตรเครดิตได้
แม้กระท่ังการจ่ายค่าแท็กซ่ี 
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25

27

22

24
23

26

28

คนญ่ีปุ่นไม่เปิดเสียงโทรศัพท์
และไม่คุยโทรศัพท์บนรถไฟ 

เพราะเป็นการรบกวนคนรอบข้าง

ตามห้างสรรพสินค้าหรือสวนสนุกจะมีรถเข็นให้ยืมใช้ได้
รวมถึงวีลแชร์สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการ 

และรถเข็นสำหรับเด็กเล็ก

ห้ามน่ังท่ีฟุตปาธ เพราะขวางทางเดินและดูไม่เป็นระเบียบ 

 บนฟุตปาธ ไม่ควรเดินบนทางสำหรับจักรยาน 
เวลาเดินบนทางเท้าให้สังเกตว่ามีรูปจักรยานอยู่หรือเปล่า 

ท่ีญ่ีปุ่นอนุญาตให้ข่ีจักรยานบนทางเท้าได้ 
แต่ต่างสถานท่ีอาจจะข่ีกันคนละด้าน บางทีก็ด้านซ้าย 
บางท่ีก็ด้านขวา สังเกตว่าคนอ่ืนเขาเดินกันด้านไหน

ไม่อย่างน้ันอาจจะโดนเสียงกร่ิงกร๊ิง  ๆดังไล่มาจากข้างหลังได้

ตามสถานีรถไฟจะมีลิฟต์สำหรับผู้พิการ 
ถ้าสถานีไหนไม่มี ให้แจ้งท่ีนายสถานี
เขาจะพาไปยังลิฟต์พิเศษท่ีมีให้บริการ

การใช้อนเซ็นท่ีญ่ีปุ่น ต้องถอดเส้ือผ้าออกท้ังหมด
สามารถพกผ้าขนหนูผืนเล็กเข้าไปได้เพียงอย่างเดียว
และทุกคนต้องอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดก่อนลงแช่ในบ่ออนเซ็น

ต้องข้ามถนนตรงทางม้าลาย สังเกตได้ว่าท่ีญ่ีปุ่นไม่ว่าจะเป็นถนนแคบ
ซอกซอยเล็กแค่ไหน ก็จะมีทางม้าลายให้คนข้ามเสมอ

แต่ก่อนจะข้ามต้องรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนเดินเท้าก่อนนะ
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ท้ิงขยะลงถังขยะเท่าน้ัน และต้องถูกถังด้วย ต้องรับผิดชอบขยะ
ของตัวเอง ห้ามท้ิงม่ัวซ่ัว หลังจากเกิดเหตุผู้ก่อการร้ายวางระเบิดทีญ่ีปุ่่น
เป็นเหตุให้จำนวนถังขยะลดลง ดังน้ันคนญ่ีปุ่นจึงมักจะพก
ถุงพลาสติกสำหรับใส่ขยะระหว่างวันแล้วนำกลับไปท้ิงท่ีบ้าน

กระดาษชำระใช้แล้วท้ิงลงชักโครกได้เลย 
ไม่ต้องท้ิงลงถังขยะ เพราะคนญ่ีปุ่นมองว่าเป็นแหล่ง

แพร่เช้ือโรค ส่วนถังขยะเล็ก  ๆในห้องน้ำหญิง 
มีไว้สำหรับท้ิงผ้าอนามัยเท่าน้ัน

ก่อนมาเท่ียวสวนสนุก เช่น ดิสนีย์แลนด์หรือยูเอสเจ
สามารถเช็กจำนวนคนท่ีมาเท่ียวในแต่ละวันว่ามีมากหรือน้อย

ได้จากเว็บไซต์น้ี ดิสนีย์ www15.plala.or.jp/gcap/disney
ยูเอสเจ www15.plala.or.jp/gcap/usj

บัตรเอทีเอ็มไทยสามารถกดเงินได้
แต่ต้องกดจากตู้เอทีเอ็ม

ท่ี 7 - 11 ท่ีไปรษณีย์
และท่ีธนาคารซิต้ีแบงก์เท่าน้ัน

หากสุนัขท่ีเราเล้ียงถ่ายอุจจาระบนทางสาธารณะ
เจ้าของต้องพกท่ีตักพร้อมถุงพลาสติกเพ่ือนำกลับไปท้ิงท่ีบ้าน

ไม่ต้องให้ทิปพนักงาน เพราะท่ีญ่ีปุ่นถือว่าการให้เงินเป็นการดูถูก 
ถ้าวางเงินทิปไว้ พนักงานก็จะว่ิงเอามาคืนเน่ืองจากคิดว่าเราลืมเงินทอน

คนญ่ีปุ่นแต่งตัวตามฤดูกาล
ดังน้ันหากต้องการให้กลมกลืน

ควรแต่งตัวให้ถูกสีถูกฤดูกาล ดังน้ี
ฤดูใบไม้ผลิ ใส่เส้ือผ้าสีสดใส ลายดอก 

ฤดูร้อน ใส่เส้ือผ้าสีสดใส รองเท้าสบาย ๆ 
ฤดูใบไม้ร่วง เส้ือผ้ามักจะเป็นโทนสีน้ำตาลเข้ม

เลือดหมู บู๊ตหนังบาง ๆ 
ส่วน ฤดูหนาว มักใส่เส้ือผ้าสีเข้ม เทา ดำ 

น้ำตาลเข้ม ใส่บู๊ตหนา เช่น มูตง 
(บู๊ตท่ีด้านนอกเป็นผ้ากำมะหย่ี

ด้านในบุด้วยขนนุ่ม ๆ ช่วยให้เท้าอุ่น)
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38

40

42
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เวลาซ้ือน้ำขวดจะไม่มีหลอดมาให้
เพราะคนญ่ีปุ่นส่วนมากจะยกขวดด่ืมเลย

เวลาเข้าร้านอาหาร
มักมีน้ำด่ืมบริการฟรี

คาราโอเกะมักจะมีช่วงฟรีไทม์ คือร้องได้ไม่อ้ัน
และดร๊ิงค์บาร์ก็จะมีราคาถูกกว่าช่วงเวลาอ่ืน 
ส่วนมากจะเร่ิมต้ังแต่เวลา 11.00 - 19.00 น. 

การถ่ายรูปคนแปลกหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาต
ถือว่าผิดกฎหมาย และหากคนท่ีถูกถ่ายเป็นผู้หญิง
เขาสามารถเดินไปแจ้งตำรวจได้เลย
เพราะมีกฎหมายคุ้มครองผู้หญิง
เร่ืองการโดนลักลอบถ่ายรูป

ทุกวันหลัง 20.00 น.เป็นต้นไป ซูเปอร์มาร์เก็ตจะมีการ
ลดราคาอาหารปรุงสำเร็จท่ีทำแบบวันต่อวัน
และหลัง 21.00 น.เป็นต้นไป ส่วนมากจะลดคร่ึงราคา

เวลากินราเม็ง คนญ่ีปุ่นจะกินเสียงดัง ไม่ใช่ไม่มีมารยาท 
แต่น่ันเป็นมารยาทของคนญ่ีปุ่น ท่ีกินเสียงดังก็เพ่ือ
เป็นการแสดงให้เจ้าของร้านเห็นว่าราเม็งน้ันอร่อย

มือถือหรือไอโฟนท่ีญ่ีปุ่นจะไม่สามารถปิดเสียงชัตเตอร์
เวลาถ่ายรูปได้ เพ่ือป้องกันการแอบถ่าย
เน่ืองจากคนญ่ีปุ่นเคารพสิทธิส่วนบุคคลมาก
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46

48

43

45
44

47

49

ค่าตัดผม ทำสีผม
สระและซอยผมท่ีญ่ีปุ่นแพงมาก

เวลาเข้าร้านแมคโดนัลด์หรือเคเอฟซี
จะไม่มีซอสมะเขือเทศให้เหมือนท่ีไทย 
ถ้าอยากได้ ต้องขอจากพนักงาน

เวลารับประทานอาหารร่วมกัน แล้วต้องการแบ่งอาหารจากชามเรา
ไปให้เพ่ือน ห้ามส่งอาหารต่อกันโดยใช้ตะเกียบ เพราะคนญ่ีปุ่น
ถือว่าการทำแบบน้ันเปรียบเหมือนการคีบและส่งต่อกระดูก
คนเสียชีวิตลงกล่องใส่กระดูกบรรพบุรุษ

ไม่มีการต่อราคาสินค้า
ในการซ้ือของจากร้านท่ัว  ๆไป 

นอกจากร้านค้าตามตลาดนัดเท่าน้ัน
แต่อย่างไรก็ดี ไม่ต่อราคาจะดีกว่า
เพราะคนญ่ีปุ่นไม่ค่อยคุ้นเคยกับ

การถูกต่อรองราคาสินค้า

หากซ้ือสินค้าในวันท่ีฝนตก ส่วนมากพนักงานจะนำถุงพลาสติกใส
มาครอบถุงกระดาษให้อีกช้ันหน่ึงเพ่ือไม่ให้ถุงเปียกฝน

รถเมล์ท่ีน่ีไม่ต้องโบก เพราะจอดทุกป้าย

การใช้บัตรเครดิตซ้ือสินค้าในญ่ีปุ่น 
พนักงานมักจะถามว่าต้องการชำระเงินก่ีคร้ัง 
เพราะบัตรเครดิตญ่ีปุ่นสามารถผ่อนจ่ายได้ทุก  ๆบัตร
โดยไม่ต้องแจ้งกับบริษัทบัตรเครดิตล่วงหน้า 
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ชาและกาแฟตามคาเฟ่ในญ่ีปุ่นมักจะไม่มีรสชาติอะไรเลย
นอกจากรสขม เน่ืองจากคนญ่ีปุ่นไม่ชอบกินชา
หรือกาแฟแบบหวาน ๆ แต่เราสามารถหยิบไซรัป

และนมกระปุกเล็ก  ๆ ท่ีแคชเชียร์หรือตามจุดวางทิชชู
มาเติมในชาหรือกาแฟได้ตามต้องการ

มาเท่ียวญ่ีปุ่นต้องเดิน เดิน และเดิน ส้นสูงสวย ๆ 
เก็บไว้ท่ีบ้านเลย เลือกผ้าใบท่ีสวมสบายเท้าเท่าน้ัน

พยากรณ์อากาศท่ีญ่ีปุ่นแม่นมาก ฉะน้ันตรวจสอบอากาศ
ก่อนวันเดินทางบ้างก็ดี เพราะบางทีอากาศท่ีน่ีก็แปรปรวน
เช้าหนาวอยู่ดี ๆ บ่ายฝนตกซะอย่างน้ัน

ในช่วงช่ัวโมงเร่งด่วน (ตอนเช้าประมาณ 7.00 - 9.00 น. 
และตอนเย็นประมาณ 17.00 - 19.00 น.)

ควรหลีกเล่ียงการเข็นกระเป๋าเดินทางข้ึนรถไฟ
เพราะลำพังแค่คนก็แทบจะเบียดเข้ารถไฟไม่ได้แล้ว

สามารถประหยัดค่าโดยสารรถไฟได้
ด้วยการซ้ือต๋ัววัน มีท้ังสาย JR และ Tokyo Metro

นักท่องเท่ียวไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม 8% (อาจจะเพ่ิมเป็น 10%

ในปี ค.ศ. 2016) หากซ้ือของจากร้านท่ีมีป้าย Tax Free ถ้าซ้ือยา 
อาหาร และเคร่ืองสำอาง ต้ังแต่ 5,001 เยนข้ึนไป หรือสินค้าอ่ืน ๆ 
ต้ังแต่ 10,001 เยนข้ึนไป เพียงแสดงพาสปอร์ตก็ได้รับสิทธ์ิน้ันทันที

เก็บใบเสร็จค่าโดยสารแท็กซ่ีเอาไว้ให้ดี
เพราะในน้ันจะมีทะเบียนรถและเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แท็กซ่ี 
เผ่ือลืมของไว้ในรถ จะได้โทร.ตามได้
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ใครอยากประหยัดค่าท่ีพักในญ่ีปุ่น 
โฮสเทลหรือโรงแรมแบบหอพักก็เป็นทางเลือกท่ีดี 
ราคาคืนหน่ึงไม่เกิน 1,000 บาท แถมยังมีมากมายหลายท่ี 

ขนมญ่ีปุ่นโบราณแบ่งได้เป็น 4 ชนิด คือ
แป้งห่อถ่ัว ถ่ัวห่อแป้ง หวานมาก และหวานมาก  ๆค่ะ

กระแสไฟฟ้าท่ีญ่ีปุ่นต่างจากท่ีเมืองไทยคือ ท่ีญ่ีปุ่น 110 โวลต์ 
แต่ท่ีเมืองไทย 220 โวลต์ ดังน้ันเคร่ืองใช้ไฟฟ้าบางอย่างใช้ท่ี
ญ่ีปุ่นได้ แต่ใช้ท่ีไทยไม่ได้ ยกเว้นเคร่ืองใช้ไฟฟ้าบางประเภทท่ี
ใช้ไฟได้ต้ังแต่ 110 - 220 โวลต์ ฉะน้ันควรดูให้ดีก่อนซ้ือกลับมา

อัพเดตเคล็ดลับการเท่ียวญ่ีปุ่นให้สนุก
และใช้จ่ายอย่างประหยัดได้ทุกวันท่ีเพจ
ไม่ใช่กรูรู แต่กรูรู้ของถูกในโตเกียว
ถ้าไม่เช่ือ กรุณากลับไปอ่านต้ังแต่ข้อ 1 ค่ะ

ซ้ือขนมของฝากท่ีตลาดอะเมะโยะโกะถูกกว่าท่ีตึกม่วง

การข้ึนบันไดเล่ือนท่ีโตเกียวให้ยืนชิดซ้าย 
ท่ีโอซะกะให้ยืนชิดขวา แต่ถ้าจำไม่ได้

แค่สังเกตคนรอบข้างว่าเขายืนชิดข้างไหนก็พอ

ปล๊ักไฟท่ีญ่ีปุ่นแตกต่างจากท่ีเมืองไทย ทีญ่ีปุ่่น
จะใช้ปล๊ักท่ีมีขาเสียบแบบ 2 ขาเท่าน้ัน ใครมีปล๊ักแบบอ่ืน

ต้องเตรียมปล๊ักสามตาไปแปลงไฟด้วยนะ
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สถานีอิเกะบุกุโระ

池袋駅

JR Ikebukuro

Station



	 ย่านธุรกิจและแหล่งบันเทิงที่มีคนพลุกพล่านที่สุด 

เป็นอันดับ 2 ของโตเกียว เพราะมีรถไฟสายหลักของ 

โตเกียวตัดผ่านถึงสามสาย และเป็นศูนย์กลางของเขต 

โทะชิมะ (Toshima) ซ่ึงเป็น 1 ใน 23 เขตการปกครองพิเศษ 

ของโตเกียว

	 สถานีอิเกะบุกุโระเรียกได้ว่าเป็นสถานที่ที่ตอบโจทย์ 

ความต้องการของเหล่าบรรดานักช็อปเลยก็ว่าได้ เพราะ 

นอกจากการเดนิทางที่สะดวกสบายแลว้ ยา่นนีย้ังล้อมรอบ 

ดว้ยหา้งสรรพสนิคา้ใหญ ่ๆ มากมาย เชน่ หา้งเซบ ุ (SEIBU)  

ที่อยู่ติดกับสถานีสายเจอาร์ ตึกซันไชน์ซิตี้ (Sunshine  

City) ตึกที่รวบรวมแหล่งสันทนาการต่าง ๆ เอาไว้ในที่เดียว  

นอกจากนี้ยังมีแบรนด์เสื้อผ้าชั้นนำต่าง  ๆ  ของญี่ปุ่น และ 

รา้นเครือ่งใชไ้ฟฟา้อยา่งบิก๊คาเมรา่ (BIC CAMERA) ซึง่มอียู ่

รอบ  ๆ  สถานีนี้ถึง 6 สาขา อีกทั้งยังมีร้านอาหารเด็ด  ๆ  

อีกมากมาย เรียกว่ามาที่เดียวครบทุกความต้องการ
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Ikebukuro Store

(Sario Shop)

Gift Gate

Gift Gate
สาขาอิเกะบุกุโระ

ม ี 2 ชั้น
ให้เลือกซื้อสินค้า
ได้อย่างจุใจ
และที่สำคัญ
สาขานี้สามารถ
ขอคืนภาษีได้ด้วย
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	 ใครหลงรัก  Hel lo  Ki t ty,  Kik i  &  Lala,  

My Melody, Kero Kero Keroppi และอีกหลาย 

คาแร็คเตอร์ที่อยู่ในสังกัดซานริโอ (Sanrio) โมเดลลิ่ง 

แล้วละก ็ ต้องกรี๊ดสลบแน่ ๆ

 Gift Gate เป็นร้านขายของเฉพาะแบรนด์ 

ซานรโิอ มสีนิคา้ลขิสทิธิแ์ทใ้หเ้ลอืกซือ้กนัแบบจดัหนกั  

จัดเต็ม โดยไม่ต้องกังวลเรื่องของเลียนแบบ สินค้า 

ในรา้นไมไ่ดม้เีฉพาะตุก๊ตานา่รกั  ๆ เทา่นัน้ ยงัมขีา้วของ 

เครื่องใช้ต่าง  ๆ  นานาเยอะแยะไปหมด ไม่ว่าจะเป็น 

เสื้อผ้า กระเป๋า ของกระจุกกระจิก ไปจนถึงของใช้ 

ในชีวิตประจำวัน เช่น ถ้วย ชาม แม้แต่ผ้าอ้อม 

สำเร็จรูปหรือกระดาษทิชชูลายน่ารัก ๆ ก็ยังมี

 1 - 12 - 10, Yanzu Building 1F / 2F, Higashiikebukuro, Toshima-ku, Tokyo
 35.729697, 139.714466
 รถไฟ JR Yamanote Line สถาน ี JR Ikebukuro ทางออก East

	 เดินมาทางตึก Sunshine City
 จันทร์ - ศุกร์ 11.00 - 20.30 น. เสาร ์ - อาทิตย์ 10.30 - 20.30 น. 
 www.sanrio.co.jp/english
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หลายคนอาจจะคุ้นหู
หรือเคยได้ยินชื่อมาบ้าง
เพราะร้านนี้มีสาขาอยู่ใน

ประเทศไทยที่ซอยสุขุมวิท 39 นั่นเอง
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	 ร้านนี้เน้นหมูชาชูชิ้นโต ๆ นุ่ม ๆ น้ำซุปรสชาติเข้มข้น เมนู 

ซิกเนเจอร์ของร้าน ได้แก่ คะกุนิบังกะระ (Kakuni Bankara)  

ชื่อเดียวกับร้าน มีหมูสามชั้นตุ๋นชิ้นใหญ่ 2 ชิ้นขนาดเต็มชาม  

ราคา 720 เยน ส่วนเมนูที่ทางร้านตั้งใจนำเสนอก็คือ ซังโกะอิชิ  

(Sankoichi) ราเมง็หมชูาชใูนนำ้ซปุคอลลาเจน ราคา 1,130 เยน  

เป็นเมนูที่สาว ๆ ญี่ปุ่นนิยมสั่งกันมาก ส่วนใครชอบแบบแห้งหรือ 

ที่เรียกว่า สึเกะเม็ง (Tsukemen) ต้องลองเมนูนี้เลย คะกุนิ 

สึเกะเม็ง (Kakuni Tsukemen) ราเม็งเส้นเหนียวนุ่มโปะด้วย 

เนื้อหมูสามชั้นตุ๋น เสิร์ฟพร้อมน้ำซุปรสเข้มข้นสูตรเด็ดของร้าน  

ราคา 1,150 เยน ก่อนรับประทานให้นำเส้นมาจุ่มซุปพอหมาด ๆ  

นอกจากน้ียังมีเก๊ียวซ่ารสเลิศ 5 ช้ิน (ใหญ่มาก) ในราคา 400 เยน 

เท่านั้น

 1 - 13 - 4, Higashiikebukuro, Toshima-ku, Tokyo
 35.729998, 139.715231
 รถไฟ JR Yamanote Line สถาน ี JR Ikebukuro

	 ทางออก East เดินมาทางตึก Sunshine City
 จันทร์ - พฤหัสบดี 11.00 - 5.30 น. ศุกร์ - อาทิตย์ 11.00 - 6.00 น.
 www.ramen-bankara.com (ภาษาญี่ปุ่น)

สาขาอิเกะบุกุโระ

BankaraRamen
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	 ถ้าพูดถึงขนมชูโรส บางคนอาจจะนึกไม่ออกว่าหน้าตาเป็นอย่างไร  

ชูโรสมีลักษณะเป็นแท่งยาวเคลือบด้วยน้ำตาลแล้วนำไปทอดในน้ำมัน ซึ่ง 

ร้านนี้พิเศษกว่าร้านอื่น  ๆ เพราะพนักงานจะทอดให้เมื่อลูกค้าสั่งเท่านั้น  

เราจะได้กินชูโรสร้อน  ๆ  หอม  ๆ  กรอบ  ๆ มีให้เลือกหลายรส ทั้ง  Plain,  

Organic Sugar, Cinnamon Sugar (เป็นรสที่ได้รับความนิยมที่สุด) หรือ  

Milk Tea เป็นต้น ราคา 200 - 220 เยน หรือถ้าอยากได้แบบสอดไส้ครีม  

เมนูประเภท Churro Crema ก็มีให้เลือกอีกหลายไส ้ เช่น Milky, Double  

Chocolate, Berry Cinnamon เปน็ตน้ ราคาชิน้ละ 350 เยน หรอืจะจิม้กบั 

ท็อปปิ้งรสต่าง  ๆ อย่างเมนูประเภท Churro & Dip ก็เพิ่มอีก 150 เยน  

หากไม่ชอบกินขนมหวาน มีเมนูของคาวให้เลือกคือเมนูประเภท Churro  

Dog มี 2 อย่างให้เลือก คือ Churro Dog Sausage ราคา 300 เยน  

และ Ham Egg & Cheese ราคา 320 เยน และเมนูสุดท้ายที่ฟินสุโก้ย 

ทีส่ดุนัน่กค็อืเมนปูระเภท Churros & Sundae ชโูรสกบัไอศกรมีซอฟตเ์สริฟ์  

สามารถเลือกรสชาติที่ต้องการ ได้แก่ Chocolate, Honey, Marron  

Cheese, Coffee Jelly Sundae, Soft Cream ราคา 470 - 490 เยน

สาขาอิเกะบุกุโระ
*Star

Chur ro
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 1 - 21 - 13, Higashiikebukuro, Toshima-ku, Tokyo
 35.731029, 139.716082
 รถไฟ JR Yamanote Line สถาน ี JR Ikebukuro ทางออก East

	 เดินมาทางตึก Sunshine City ปากซอยมีร้าน Uniqlo
 12.00 - 20.00 น. ทุกวัน
 www.churrostar.jp (ภาษาญี่ปุ่น)

ร้านนี้พิเศษกว่าร้านอื่น ๆ 
ตรงที่พนักงาน
จะทอดก็ต่อเมื่อ
ลูกค้าสั่งเท่านั้น
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	 โอะกะชิโนะ มะชิโอะกะ ร้านที่ 

รวบรวมขนมหลากหลายแขนงมารวมไว้ 

ในที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นขนมขบเคี้ยว 

หลายยี่ห้อที่ เ ราหลงใหล  ทั้ งป๊อกกี้   

คิทแคท  ช็อกโกแลต  ลูกอม  เยลลี่   

รวมไปถึงขนมที่ทำให้นึกถึงวัยเยาว ์ วุ้ย!  

สารพัด ที่สำคัญคือราคาถูกมาก แถม 

มีสาขาอยู่ทั่วทุกหย่อมหญ้าในญี่ปุ่นเลย  

ไปที่ไหนเราก็สามารถหาขนมมาบำเรอ 

ท้องเราได้ตลอด ไม่ต้องกลัวกระเพาะ 

กรีดร้อง ห่วงแต่อาหารไม่ย่อยจะดีกว่า  

สุขไหนจะเปรียบเท่าสุขที่ เราได้ เสก 

ของหวานเขา้ทอ้ง สาขานีร้า้นเลก็หนอ่ย 

แต่สินค้าหลากหลายไม่แพ้สาขาอื่น 

แน่นอน

 1 - 13 - 9, Higashiikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 
 35.729909, 139.715122
 รถไฟ JR Yamanote Line สถาน ี JR Ikebukuro

	 ทางออก East เดินมาทางตึก Sunshine City 
 10.00 - 22.00 น. ทุกวัน
 www.machioka.co.jp / (ภาษาญี่ปุ่น)

สาขาอิเกะบุกุโระ
Machioka

Okashino

สาขานี้ร้านเล็กหน่อย
แต่สินค้าหลากหลาย
ไม่แพ้สาขาอื่นแน่นอน
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	 ร้าน Book Off ที่เห็นกันทั่วไปนั้นเป็นร้านรับซื้อ  -  ขายซีดี ดีวีดี เกม  

หนังสือ นิตยสาร พ็อกเก็ตบุ๊ก และอื่น ๆ สารพัด พบร้านนี้ได้ตามแหล่งชุมชน  

ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ช็อปปิ้งหรือเขตที่พักอาศัย เรียกได้ว่าอยู่ที่ไหนก็จะเห็น 

ป้ายร้าน Book Off นี้โผล่ขึ้นมาให้เห็นตลอด 

	 ใครทีต่ามลา่หาซือ้หรอืสะสมของเหลา่นีอ้ยู ่ ลองเดนิเขา้รา้น Book Off ด ู 

ไม่แน่นะ คุณอาจจะได้พบสิ่งที่คุณหามาทั้งชีวิตที่ร้านนี้ก็เป็นได ้

	 จุดเด่นของร้านคือ สามารถเอาหนังสือ ซีดี เกมเก่า ๆ ที่ไม่ต้องการแล้ว 

มาขายตอ่ใหก้บัทางรา้นได ้ ดกีวา่เกบ็ไวเ้ปน็อาหารปลวก ของทีเ่อามาขายจะคดิ 

ราคาตามสภาพจริง พวกเครื่องเกม เช่น DS, PSP, Wii ทางร้านก็รับซื้อ 

เช่นกัน แต่มีข้อแม้คือจะต้องมีบัตรสมาชิกของทางร้านก่อน (ต้องมีท่ีอยู่ท่ีญ่ีปุ่นด้วย)

	 หากต้องการซื้อของในร้านก็ไม่ต้องใช้อะไรมาก มีแค่เงินมาอย่างเดียว 

ก็พอ และทางร้านจะเขียนกำกับไว้อย่างละเอียดเลยว่าของแต่ละชิ้นมีตำหนิ 

ตรงไหนบ้าง ทางร้านเขาซื่อสัตย์กับเรื่องนี้มาก ๆ จึงหายห่วง

 1 - 21 - 11, Higashiikebukuro, Toshima-ku, Tokyo
 35.729954, 139.715820
 รถไฟ JR Yamanote Line สถาน ี JR Ikebukuro ทางออก East 

	 เดินมาทางตึก Sunshine City 
 10.00 - 23.00 น. ทุกวัน
 www.bookoff.co.jp (ภาษาญี่ปุ่น)

สาขาอิเกะบุกุโระ

Book
Off

ร้านจะเขียนกำกับไว้
อย่างละเอียดเลยว่า

ของแต่ละชิ้น
มีตำหนิตรงไหนบ้าง
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	 เคยสงสัยกันบ้างไหมว่าบรรดาวัยรุ่นญี่ปุ่นที่เราเห็นเดินกัน 

ตามชิบุยะ ฮะระจุกุ เขาไปสรรหาเสื้อผ้าเก๋ ๆ จากที่ไหนมาใส่กัน  

เราจะพาไปเปิดสูตรเด็ดของเหล่าวัยรุ่นสุดชิคกลุ่มนี้กันค่ะ

 SPINNS เป็นร้านเสื้อผ้าแฟชั่นแนวสตรีทสุดชิค ติด  

1 ใน 5 ร้านเสื้อผ้าที่วัยรุ่นญี่ปุ่นชื่นชอบที่สุด ด้วยสไตล์เสื้อผ้าที่ 

สุดแสนจะแจ่มจรัสบวกกับราคาแสนถูก อย่างเช่นกางเกงที่ราคา 

อยูร่าว ๆ 1,900 - 2,900 เยน สว่นเสือ้กจ็ะอยูร่าว ๆ 990 - 1,990 เยน  

ถือว่าถูกมาก แถมยังมีหลากหลายแนวให้เลือก ทั้งแฟชั่นแนว 

สาวเปรี้ยวจี๊ดจ๊าด หรือแฟชั่นสาวออฟฟิศ ส่วนหนุ่ม ๆ ที่อยากจะ 

เป็นฮิปฮ็อป ฮิปปี้ หรือฮิปสเตอร์ ก็มีให้เลือกเช่นกัน

	 ใครกลัวเชยหรือกลัวตามแฟชั่นไม่ทันละก ็ เชิญมาที่ร้านนี ้

เลย แล้วคุณจะได้พบกับขุมทรัพย์แฟชั่นขนานแท้ รับรองว่าเดิน 

ออกจากร้านนี้ไป คุณจะกลายร่างเป็นหนุ่มสาวชิบุยะ ฮะระจุกุ  

ได้อย่างแนบเนียนสุด ๆ ไปเลย

 1 - 12 - 11, Higashiikebukuro, Toshima-ku, Tokyo
 35.729765, 139.714485
 รถไฟ JR Yamanote Line สถาน ี JR Ikebukuro

	 ทางออก East เดินมาทางตึก Sunshine City 
 จันทร์ - ศุกร์ 11.00 - 21.00 น. / 

	 เสาร ์ - อาทิตย์และวันหยุดประจำชาต ิ 10.00 - 21.00 น.
 www.spinns.com (ภาษาญี่ปุ่น)

สาขาอิเกะบุกุโระ

SPINNS
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	 พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำซันไชน์ตั้งอยู่บนชั้น 10  

ของห้าง  Sunshine City ซึ่งออกแบบให้เป็น 

พื้นที่เปิดโล่งในคอนเซ็ปต์  “โอเอซิสแห่งท้องฟ้า”  

และได้รวบรวมสัตว์นานาชนิดเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็น 

สัตว์ทะเลอย่างฉลาม ปลากระเบน แมงกะพรุน 

หลากสี เป็นต้น หรือสัตว์ขั้วโลกที่หาดูได้ยาก  

ทั้งเพนกวิน แมวน้ำ สิงโตทะเล และอีกมากมาย  

ทั้งยังมีการแสดงพิเศษต่าง  ๆ  ของเหล่าบรรดา 

สัตว์แสนรู้ และการแสดงให้อาหารปลาในตู้ปลา 

ขนาดใหญ่ ให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ได้ตื่นตาตื่นใจ 

และสนุกสนานกับการมาเที่ยวชมอีกด้วย

 3 - 2 - 3, Sunshine City 10 / F, Higashiikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 
 35.730035, 139.717846
 รถไฟ JR Yamanote Line สถาน ี JR Ikebukuro ทางออก East
 1 เมษายน - 31 ตุลาคม 10.00 - 20.00 น. ทุกวัน / 

 1 พฤศจิกายน - 31 มีนาคม 10.00 - 18.00 น. ทุกวัน
 ผู้ใหญ ่ 2,000 เยน (ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป 1,700 เยน)

	 เด็ก 1,000 เยน (อายุต่ำกว่า 4 ปี 700 เยน)
 www.sunshinecity.co.jp (ภาษาญี่ปุ่น)

SunshineAquar ium
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J-wor ldTokyo
	 สวนสนกุแหง่ใหมใ่จกลางเมอืงโตเกยีวทีเ่ปดิตวัไปเมือ่กลางปี  

ค.ศ. 2013 เปน็สวนสนกุในธมีอะนเิมะและมงังะทีร่วมบรรดาการต์นู 

สุดฮิต ไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนอมตะอย่างเรื่อง Dragon Ball Z,  

One Piece, Naruto และอีกมากมาย ภายในสวนสนุกจำลอง 

บรรยากาศได้เหมือนหลุดเข้ามาอยู่ในหนังสือการ์ตูน  รวมทั้ง 

เหตุการณ์ตามเนื้อเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการตามหาลูกแก้วให้ครบ  

7 ลูก  /  การท้าแข่งปล่อยพลังคลื่นเต่า จากเรื่อง Dragon Ball Z  

เครือ่งเลน่เรอืโจรสลดั / การจบัมอืกบัเจา้กวางชอ็ปเปอรเ์พือ่ชว่ยเหลอื 

ลูฟี่จากเรื่อง  One Piece การฝึกวิชานินจาแบบฉบับ  Naruto  

เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีศูนย์อาหารและร้านขายของที่ระลึกอีกด้วย



 3 - 1 - 3, Sunshine City World Import Mart Building 3 / F,
 Higashiikebukuro, Toshima-ku, Tokyo

 35.729756, 139.719373
 รถไฟ JR Yamanote Line สถาน ี JR Ikebukuro ทางออก East
 10.00 - 22.00 น. (ปิดรับคนเข้า 21.00 น.) ทุกวัน
 ผู้ใหญ ่ (อายุ 16 ปีขึ้นไป) 800 เยน / Passport (ตั๋วแบบเล่นได้ไม่จำกัด) 2,600 เยน 

	 (หลัง 17.00 น.เหลือ 1,800 เยน) 
 เด็ก (อายุ 4 - 15 ปี) 600 เยน / Passport (ตั๋วแบบเล่นได้ไม่จำกัด) 2,400 เยน 
	 (หลัง 17.00 น.เหลือ 1,600 เยน)
	 *สำหรับคนที่ไม่ม ี Passport ต้องจ่ายค่าเครื่องเล่นแต่ละชนิดเพิ่ม

 www.namco.co.jp/tp/j-world/en
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 Tokyu Hands เป็นร้านที่รวบรวม 

ข้าวของสารพัดสิ่งเอเวอรี่ติงติงนังนัง ไม่ว่าจะ 

เป็นของใช้ในชีวิตประจำวัน เครื่องครัว เครื่อง 

ไฟฟ้า อุปกรณ์งาน  DIY สินค้าไอเดียเก๋  ๆ  

เป็นต้น เหมือนกับยกทั้งห้าง โฮมเซ็นเตอร์  

ร้านเครื่องเขียน ร้านเครื่องสำอาง ร้านกีฬา  

มารวมร่างเป็นร้าน Tokyu Hands เลยก็ว่าได้ 

	 ร้าน Tokyu Hands สาขาอิเกะบุกุโระ  

มีทั้งหมด 8 ชั้น ใครเข้ามาจะต้องอึ้งทึ่งตะลึง 

กับสิ่งที่ได้เจอในร้านนี้ เพราะมันเหมือนแหล่ง 

รวมไอเดยีจากสมองของเหลา่นกัออกแบบทีค่ณุ 

จะต้องร้องว่า มันเจ๋งมาก!

 1 - 28 - 10, Higashiikebukuro, Toshima-ku, Tokyo
 35.730079, 139.716408
 รถไฟ JR Yamanote Line 

 สถาน ี JR Ikebukuro ทางออก East
 10.00 - 21.00 น. ทุกวัน
 www.tokyu-hands.co.jp / th 

สาขาอิเกะบุกุโระ

Tokyu
Hands


