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การเดนิทางไปบรเิวณ
โอะชอิาเกะ – นารฮิริะบาช ิ
โดยรถไฟ

โทบ ุสายสกายทรี

ฮคิฟิเุนะ

อะซากสุะ

สายเคเซ

โตเกยีวเมโทร
สายกนิซา่ สนามบนินารติะ

อะโอโต

คนิชโิจ

โอะชอิาเกะ
(สกายทร)ี

โตเกยีว
สกายทรี

JR สายโซบุ

JR สายโซบุ

คาเมอโิด

คโิยสมึ ิ- 
ชริาคาวา่

ฮอนโจ 
อะสมึะบาชิ

เรยีวโกะกุ

โตเกยีวเมโทร 
สายโทไซมงเซน็นาคาโจ

ชนิากาวา่

ชบิยูา่

ชนิจกูุ นฮิมบาชิ

สนามบนิฮาเนดะ 
(อาคารระหวา่งประเทศ)

อเูอโนะ

JR สายยามาโนเตะ

สายโทบโุทโจ
อเิคะบคุโุระ

JR สายโซบ ุ(รถเร็ว)

อาคฮิะบารา่

โอเทะมาจิ

สายโอเอโดะ

สายเคควิ
เซน็กาคจุิ

โตเกยีว

ชมิบาชิโตเกยีวเมโทร 
สายฮนัโซมง สายอะซากสุะสายอะซากสุะ

8
นาที

3
นาที

3
นาที

36
นาที

30
นาที

16
นาที

49
นาที

※เวลาที�ใชใ้นการเดนิทาง ไมร่วมเวลาที�รอและเวลาเปลี�ยนรถ

ศนูยข์อ้มลูการทอ่งเที�ยว เขตสมุดิะ

สมุโิยชิ

-เรยีวโกะก-ุ เอโดะ NOREN ชั �น 1
1-3-20 โยโกะอะม ิ, เขตสมุดิะ , 
โตเกยีว
โทร. 03-5637-7551
เวลาทําการ：10:00 – 18:00 น.*
*ชว่งที�มกีารแขง่ขนัซโูมท่ี�โตเกยีว 
10:00 – 19:00 น.
รา้นคา้：11:00 – 19:30 น.
วนัหยดุ：วนัที� 1 , 2 มกราคม , 
วนัตรวจสอบอาคาร (ไมแ่น่นอน)

ศนูยข์อ้มลูการทอ่งเที�ยว เรยีวโกะกุ E

ที�วา่การเขตสมุดิะ ชั �น 2  1-16-1 
อะสมึะบาช ิ, เขตสมุดิะ , โตเกยีว  
โทร. 03-6658-8097
เวลาทําการ：9:00 – 17:00 น.
รา้นกาแฟ：11:00 – 16:00 
                17:30 – 19:30 น.
วนัหยดุ：วนัเสาร ์, วนัอาทติย ์, 
วนัหยดุราชการ , 
วนัสิ�นปีและวนัขึ�นปีใหม่

ศนูยข์อ้มลูการทอ่งเที�ยว อะสมึะบาชิ E

พพิธิภณัฑเ์อโดะ โตเกยีว ชั �น 1 , 
1-4-1 โยโกอะม ิ, เขตสมุดิะ , 
โตเกยีว
โทร . 03-3626-0721
09:30 – 17:30 น.
วนัเสาร ์ 09:30 – 18:30 น.
หยดุทกุวนัจันทร ์ 
ยกเวน้ชว่งที�มกีารแขง่ขนัซโูม่
รอบโตเกยีว  
(หากวนัจันทรเ์ป็นวนัหยดุนักขตัฤกษ์
หรอืวนัหยดุชดเชย
จะปิดทําการในวนัตอ่ไป)

พพิธิภณัฑเ์อโดะ โตเกยีว Sumida Corner E

โตเกยีวสกายทรทีาวน ์โซลามาช ิ 
ชั �น 5
1-1-2 โอะชอิาเกะ , เขตสมุดิะ , 
โตเกยีว
โทร. 03-6796-6341
เปิดใหบ้รกิารทกุวนัโดยไมม่วีนัหยดุ
เคานเ์ตอรใ์หข้อ้มลู  
10:00 – 18:00 น.
รา้นคา้  10:00 – 21:00 น.
คาเฟ่  10:00 – 18:30 น.

ศนูยข์อ้มลูอตุสาหกรรมและการทอ่งเที�ยว E 中 한

ภาษา:

จดุใชไ้วไฟฟรี รา้นขายของที�ระลกึใหเ้ชา่โมบาย ไวไฟ
เราเตอร ์ฟรี

ไอคอนตอ่ไปนี�จะแสดงใหท้ราบวา่แตล่ะศนูยแ์นะนําขอ้มลูสามารถใชภ้าษาอะไรไดบ้า้ง

องักฤษ จนี เกาหลีE 中 한

เพื�ออํานวยความสะดวกแกนั่กทอ่งเที�ยวชาวตา่งชาตใินการถา่ยทอดขอ้มลู
ทอ้งถิ�นไปสูต่า่งประเทศ เขตสมุดิะไดเ้ปิดบรกิารจดุใชไ้วไฟฟร ี
และใหย้มืเราเตอรม์อืถอืโดยไมค่ดิคา่บรกิาร 
โครงการนี�สง่เสรมิใหช้าวตา่งชาตเิดนิทางมาทอ่งเที�ยวและคน้พบสมุดิะ 
เป็นโครงการทดลองเพื�อการตรวจสอบ

โครงการ สมุดิะฟรสีปอต / สมุดิะ โมบาย ไวไฟ
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เมอืงสมุดิะ



สมุดิะ เมอืงที�เต็มไปดว้ยประเพณี
และวฒันธรรมที�แทจ้รงิ
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สารบญั

โตเกยีวสกายทร®ี 
และโตเกยีวสกายทร ีทาวน®์
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ศาลเจา้อชุจิมิะ

สวนสาธารณะสมุดิะ

พพิธิภณัฑส์ตัวนํ์�าสมุดิะ

และทอ้งฟ้าจําลอง
โคนกิา้ มนิอลตา้
“เทนค”ู

ที�วา่การเขตสมุดิะ
โตเกยีวเมโท

ร สายฮันโซ
มง

สมุดิะเป็นตวัแทนชติะมาจขิองโตเกยีวที�คงความเป็นเอโดะไว ้
วฒันธรรมและคนรุน่ใหมเ่ขา้มาที�นี�พรอ้มๆกบัการเปิดตวัของโตเกยีวสกายทรเีมื�อปี ค.ศ. 2012
การผสมผสานกนัของประเพณีเกา่แกด่ั �งเดมิและความทนัสมยั ทําใหเ้มอืงนี�มคีวามอบอุน่และมเีสน่ห์

สมุดิะ สะพานเชื�อมโยงสู่
ความเบง่บานของวฒันธรรมเอโดะ

สวนสาธารณะสมุดิะ (ศาลเจา้อชุจิมิะ)

สมุดิะ เริ�มเจรญิรุง่เรอืงในสมยัเอโดะ 
ผูค้นจํานวนมากเริ�มไปมาหาสูต่ั �งแตม่กีารสรา้ง
สะพานเรยีวโกะกทุี�ใชข้า้มแมนํ่�าสมุดิะ 
มแีหลง่ความบนัเทงิและรา้นขายผลไมต้ั �งเรยีงราย
ขา้งถนนรมิสะพาน 
ผูค้นจะพากนัมาชมดอกไมไ้ฟหรอืแวะดซูโูมท่ี�วดั
เอะโคอนิ 
ทา่นสามารถชมแหลง่ทอ่งเที�ยวทางประวตัศิาสตร์
และทดลองทํางานฝีมอืแบบดั �งเดมิตา่งๆไดท้ี�สมุดิะ

คยีเวริด์สําหรับการตามหาประวัตศิาสตรข์องเอโดะและสมุดิะ

江 戸
สวนสาธารณะสมุดิะ 
เป็นหนึ�งในสถานที�ชมซากรุะที�
สวยที�สดุในโตเกยีว 
มสีวนญี�ปุ่ นที�สวยงามซึ�งเดมิเป็น
ตําหนักของ มโิตะ โทคกุาวา่ 
ดา้นขา้งมศีาลเจา้อชุจิมิะที�มรีปู
ปั�นววัที�ทําดว้ยบรอนซ์
อยู ่(นาเดะอชุ)ิ 
กลา่วกนัวา่ 
ถา้รา่งกายสว่นไหนเจ็บ
ป่วย 
กใ็หล้บูววัที�สว่นเดยีวกนั 
แลว้จะหายเจ็บป่วย

แหลง่รวมเทรนดท์กุรปูแบบ เชน่ แฟชั�น , 
ของจปิาถะ , อาหาร และความบนัเทงิ

แผนที�
บรเิวณโอะชอิาเกะ・นารฮิริะบาช ิ บรเิวณเรยีวโกะกุ

ขอ้มลูเพิ�มเตมิของสมุดิะ
ในเขตสมุดิะมหีอ้งอาบนํ�าสาธารณะของญี�ปุ่ น・เซนโต 
อยูเ่ป็นจํานวนมาก 
ทา่นจะไดช้มสถาปัตยกรรมของญี�ปุ่ นและภาพวาดบน
ฝาผนังขณะอาบนํ�า
บรเิวณรอบๆโตเกยีวสกายทรยีงัมจีดุที�น่าชมอกีมากมาย

คาสชึกิะ  โฮะคไุซ
สมุดิะ มคีวามเกี�ยวพันกบั คาสชึกิะ โฮะคไุซ 
นักเขยีนภาพอกุโิยะที�มชี ื�อเสยีงที�มอีทิธพิลตอ่
ศลิปินตะวนัตก

มรีา้นอาหารแบบเป็นกนัเองหลากหลายชนดิ
สามารถเพลดิเพลนิกบัเมนูของชติะมาจ ิ
อาหารญี�ปุ่ นแบบดั �งเดมิไดท้ี�สมุดิะ

งานประจําปีของสมุดิะ
ทา่นสามารถสนุกสนานกบัเทศกาลทั �งทางดา้นวฒันธรรม
และประเพณีของสมุดิะที�มมีาตั �งแตส่มยัเอโดะไดต้ลอดทั �งปี
หาขอ้มลูเกี�ยวกบัเทศกาลที�ทา่นสนใจ 
แลว้ดื�มดํ�ากบับรรยากาศของชติะมาจิ

ทดลองทํางาน
ฝีมอืแบบดั �งเดมิ
สามารถเขา้ไปเรยีนการทํางานฝีมอืแบบดั �งเดมิ
ตา่งๆไดโ้ดยตรงกบัชา่งฝีมอื

รา้นอาหารของชติะมาจิ

ศนูยข์อ้มลูอตุสาหกรรมการทอ่งเที�ยว 
เมอืงสมุดิะ
มขีอ้มลูทั �งดา้นประวตัศิาสตร ์, วฒันธรรม 
และสถานที�ทอ่งเที�ยวที�ไมค่วรพลาด
เหมาะกบัการเป็นจดุเริ�มตน้ของการเดนิชมเมอืง

ศนูยข์อ้มลูอตุสาหกรรมและการทอ่งเที�ยว
เมอืงสมุดิะ

โตเกยีวสกายทรี
โตเกยีวสกายทร ีทาวน์

เมอืงที�มทีั �งความเกา่แกด่ั �งเดมิและความทนัสมยัอยูร่ว่มกนั

บรเิวณนารฮิริะบาช~ิโอะชอิาเกะ
แผนที�ที�มภีาพประกอบของการทอ่งเที�ยวและประสบการณท์างวฒันธรรม

บรเิวณอะสมึะบาช~ิโอะชอิาเกะ 
ที�มโีตเกยีวสกายทรเีป็นจดุศนูยก์ลาง
เป็นที�จับตามองจากทั�วโลกถงึการพัฒนา
ของเมอืงที�นําเอาสิ�งใหมเ่ขา้มาอยูใ่น
ประวตัศิาสตร์

หลงัจากสงครามหลายครั�งไดส้ ิ�นสดุลง ในปี 
ค.ศ. 1603 โทคกุาวา่ อเิอะยาส ึ
ไดเ้ขา้ครองปราสาทเอโดะและไดรั้บการแตง่
ตั �งเป็นโชกนุ ผูสํ้าเร็จราชการของญี�ปุ่ น 
เอโดะกลายเป็นเมอืงหลวงของประเทศจนถงึ
ปีค.ศ. 1868 ปัจจบุนัคอืกรงุโตเกยีว ชว่ง 265 
ปีที�ตระกลูโทคกุาวา่ปกครองเอโดะ 
ถกูเรยีกวา่ สมยัเอโดะ  
ชาวเมอืงที�อาศยัอยูท่ี�นั�นถกูเรยีกวา่ 
“เอโดะโกะ”  
ในขณะที�ลกัษณะเฉพาะของชาวเมอืงอาจมี
การเปลี�ยนแปลงตามยคุสมยั 
แตพ่วกเขายงัคงม ี
“จติวญิญาณของเอโดะโกะ” 
ซึ�งหมายถงึความมมีติรไมตร ี
และไมใ่สใ่จกบัเรื�องเล็กนอ้ย

เอโดะ

เมอืงที�วฒันธรรมชติะมาจแิละเทรนดล์า่สดุผสมผสานกนัไดด้ว้ยดขีองโตเกยีว
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เมอืงสมุดิะโตเกยีวสกายทร ี® และโตเกยีวสกายทร ีทาวน ์®
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ศนูยข์อ้มลูอตุสาหกรรมและการทอ่งเที�ยว
โตเกยีวโซลามาชิ
อสีตย์ารด์ ชั �น 5เยี�ยมชมแหลง่ทอ่งเที�ยวที�เป็นที�กลา่วขวญักนัมากที�สดุในตอนนี�  

และดื�มดํ�ากบัจติวญิญานและความมชีวีติชวีาของโตเกยีวชติะมาจิ ศนูยป์ระชาสมัพันธข์องเขตสมุดิะ เจา้หนา้ที�สามารถชว่ยใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการเดนิเลน่รอบเมอืง

町人文化
วัฒนธรรมเมอืงเอโดะ

คยีเวริด์สําหรับการตามหา
ประวัตศิาสตรข์องเอโดะและสมุดิะ

เมื�อสงัคมในสมยัเอโดะมคีวามมั�นคง  
ชาวเมอืงที�อาศยัอยูภ่ายใตป้ราสาท
เอโดะก็มชีวีติความเป็นอยูท่ี�ดแีละ
สะดวกสบายมากขึ�น 
วฒันธรรมของชาวเมอืงพัฒนาและ
เจรญิรุง่เรอืงจากความบนัเทงิตา่งๆ 
เชน่ คาบกู ิและละครหุน่โจรรุิ

การพบกนัของวธิกีารกอ่สรา้งแบบดั �งเดมิและ
เทคโนโลยทีี�ทนัสมยั
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พบกบัสตัวนํ์�ามากกวา่ 5,000 ตวั 260 
ชนดิที� 
พพิธิภณัฑส์ตัวนํ์�าสมุดิะที�อยูใ่จกลางกรงุ
โตเกยีว หนึ�งในสิ�งที�น่าสนใจคอื 
ทา่นจะไดช้มนกเพนกวนิและแมวนํ�า
อยา่งใกลช้ดิในแทงคแ์กว้ขนาดใหญ่
ทา่นจะไดพ้บกบัดวงดาวมากกวา่ 
400,000 ดวงบนสกรนีรปูโดม ที� 
ทอ้งฟ้าจําลองโคนกิา้ มนิอลตา้ “เทนค”ู

ที�โตเกยีวโซลามาช ิมรีา้นคา้กวา่ 300 รา้น 
นอกจากจะมรีา้นที�เปิดตวัครั �งแรกที�โตเกยีว , 
รา้นที�นําสมยัไฮเทคแลว้ยงัมรีา้นที�เนน้ดา้น
วฒันธรรมดั �งเดมิของญี�ปุ่ น และ 
รา้นที�รวบรวมสนิคา้ที�ใหบ้รรยากาศยอ้นยคุ
ไปในสมยัโชวะ อกีดว้ย

เพลดิเพลนิกบัการชมววิพานอรามาของกรงุ
โตเกยีว บนดาดฟ้าชมววิ ที�ความสงู 350 
เมตรจากพื�นดนิ มรีา้นอาหาร , คาเฟ่ 
และรา้นขายสนิคา้อยา่งเป็นทางการ 
ยิ�งไปกวา่นั�น ที�ความสงู 450 เมตรจากพื�นดนิ 
ยงัมรีะเบยีงชมววิที�เป็นทางเดนิพื�นกระจกอกี
ดว้ย

โตเกยีวสกายทร ีเปิดเมื�อปี ค.ศ. 2012 
เป็นหอสง่สญัญาณแบบอสิระ มคีวามสงู 634 เมตร 
ถอืเป็นหอคอยที�สงูที�สดุในโลก 
ระบบป้องกนัการสั�นสะเทอืนที�ตดิตั �งในหอคอยไดรั้บแรงบนัดาล
ใจจากระบบโครงสรา้งของเจดยีไ์มห้า้ชั �นที�เป็นสถาปัตยกรรม
แบบดั �งเดมิของญี�ปุ่ นที�ตามประวัตศิาสตรแ์ลว้ไมเ่คยลม้เพราะ
แผน่ดนิไหวเลยแมแ้ตค่รั �งเดยีว 
ภายในสกายทร ี
มดีาดฟ้าสําหรับชมทวิทัศนข์องโตเกยีวไดท้ั �งหมด 
และที�ฐานของหอคอย มโีตเกยีวโซลามาช ิ
ที�รวบรวมเอารา้นคา้ที�มคีวามโดดเดน่และสถานใหค้วามบนัเทงิ
มากมายมาทําใหท้า่นไดรั้บความประทับใจและสนุกสนาน
เพลดิเพลนิ

เหมาะกบัการเป็นจดุเริ�มตน้ของ
การเดนิชมรอบๆสมุดิะ
ศนูยข์อ้มลูเมอืงสมุดิะ อยูท่ี� อสีตย์ารด์ ชั �น 5 ของโตเกยีวโซลามาช®ิ  
มกีารจัดแสดงนทิรรศการเกี�ยวกบัประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมของเขตสมุดิะ 
การจัดโชวแ์ละจําหน่ายผลติภัณฑง์านฝีมอืแบบดั �งเดมิของชา่งฝีมอืที�ไดรั้บ
การถา่ยทอดกนัมาตั �งแตส่มัยเอโดะ และใหข้อ้มลูเกี�ยวกบัการทอ่งเที�ยว 
เป็นสถานที�ที�เหมาะสําหรับการเรยีนรูเ้กี�ยวกบัสมุดิะ 
ที�เคานเ์ตอรใ์หข้อ้มลูการทอ่งเที�ยว 
มกีารจัดเตรยีมเอกสารคูม่อืการทอ่งเที�ยวและแผนที�มากมายสําหรับแจกจา่ย
แกนั่กทอ่งเที�ยว และยังมคีอมพวิเตอรสํ์าหรับใชภ้าษาตา่งประเทศใหอ้กีดว้ย

เมอืงแหง่การผลติงานฝีมอืที�
ไมค่วรพลาดชมการสาธติ
ที�มมุจัดกจิกรรม “สมุดิะ โนะ ไซจ”ิ 
จะมกีารสาธติจากชา่งฝีมอืของสมาคมอนุรักษ์งาน
ฝีมอืแบบดั �งเดมิเมอืงสมุดิะ (จัดอยา่งเป็นครั �งคราว)
ทา่นจะไดช้มสาธติการทําเอโดะคริโิกะ 
(เครื�องแกว้สมัยเอโดะ) , 
เครื�องประดับลายกระดองเตา่ 
และโอะชเิอะฮาโกะอติะ (ไมต้ลีกูขนไก)่ ฟร！ี

เพลดิเพลนิกบั
รสชาตขิองทอ้งถิ�นที�
“สมุดิะ จายะ”

สมุดิะโมเดริน์

ที� สมุดิะ จายะ 
ทา่นจะไดล้ิ�มรสขนมหวานและเครื�องดื�ม
ยอดนยิมของทอ้งถิ�น 
จบิกาแฟที�คั�วในทอ้งถิ�นและเพลดิเพลนิ
กบับรรยากาศที�ยอ้นยคุไปในสมัย
เอโดะ

“สมุดิะโมเดริน์” 
เป็นแบรนดท์ี�รับรองคณุภาพของผลติภณัฑ์
และเมนูรา้นอาหารวา่ไดส้ื�อถงึความเป็น
สมุดิะ 
และมคีณุคา่สมกบัเป็นแบรนดท์อ้งถิ�นของ
สมุดิะ 
สว่นหนึ�งของผลติภณัฑท์ี�ไดรั้บการรับรอง 
สามารถหาซื�อไดท้ี�ศนูยข์อ้มลูเมอืงสมุดิะ

โตเกยีวสกายทร ีเทมโบ เดคคิ
(ดาดฟ้าชมววิ)

โตเกยีวสกายทร ีเทมโบ ไคโร
(ระเบยีงชมววิ)

ชอ้ปปิ�ง , ทานอาหาร 
และพบความบนัเทงิที� 

โตเกยีว โซลามาชิ

พพิธิภณัฑส์ตัวนํ์�าสมุดิะ 
และทอ้งฟ้าจําลอง 

โคนกิา้ มนิอลตา้ “เทนค”ู

สญัลกัษณใ์หมข่องญี�ปุ่ นที�ทั�วโลกใหค้วามสนใจ ศนูยก์ลางสง่ขอ้มลูเกี�ยวกบัเสน่หข์องสมุดิะใหโ้ลกรับรู ้

Ⓒ TOKYO-SKYTREE
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การทดลองทาํงานฝีมอืแบบด ั�งเดมิ มโีรงงานทํางานฝีมอืแบบดั �งเดมิอยูเ่ป็นจํานวนมากในเขตสมุดิะ 
บางแหง่เปิดใหช้าวตา่งชาตเิขา้ไปทดลองทํางานฝีมอืได ้ 
ขอเชญิเขา้รว่มโครงการทดลองทํางานฝีมอืของสมุดิะ

คยีเวริด์สําหรับการตามหาประวัตศิาสตรข์องเอโดะและสมุดิะ

伝統技術

เป็นรา้นทําฉากบงัตาเพยีงรา้นเดยีวในโตเกยีว เบยีวบ ุ
คอืการนําเอาผา้หรอืกระดาษมาตดิบนกรอบไม ้
แลว้วาดภาพอยา่งสวยงาม 
เป็นเฟอรน์เิจอรท์ี�ใชต้กแตง่บา้นแบบดั �งเดมิของญี�ปุ่ น 
โดยใชเ้ป็นฉากกั �นหรอืบงัลมภายในหอ้ง 
และยงัเป็นของตกแตง่ภายในที�เป็นที�นยิมในตา่งประเทศดว้ย

เวลาทําการ：10:00～17:00 น.　
วนัหยดุ：วนัอาทติย・์วนัหยดุนักขตัฤกษ์
คา่ธรรมเนยีม：1,500 เยน　เวลาที�ใช：้40 นาที
Tel: 03-3622-4470　e-mail: kataoka@byoubu.co.jp
http://byoubu.co.jp/　 มพีนักงานที�พดูภาษาองักฤษได ้

ที�พพิธิภณัฑเ์อโดะคริโิกะ ในสมุดิะ 
มกีารจัดทําบอรด์อธบิายขั �นตอนการตดัแกว้แบบดั �งเดมิ
ทั �งดว้ยภาพและแบบจําลอง
แลว้ในโรงงานตดัแกว้ที�อยูต่ดิกบัพพิธิภณัฑ ์
มกีารจัดแสดงเครื�องไมเ้ครื�องมอืที�ใชสํ้าหรับการตดัแกว้ 
ทา่นสามารถเขา้ไปชมและทดลองตดัแกว้แบบงา่ยๆ
ดว้ยตวัเอง 

เวลาทําการ：10:00～18:00 น.　วนัหยดุ：วนัอาทติย・์วนัหยดุนักขตัฤกษ์
คา่ธรรมเนยีม：4,320 เยน ～　เวลาที�ใช：้90 นาที
ตอ้งจองลว่งหนา้　http://www.edokiriko.net/

รา้นคาตาโอกะ เบยีวบ ุ片岡屏風店
ทดลองทําฉากบงัตา MAP ❶

เวลาทําการ：10:00～17:00 น.
วนัหยดุ：วนัอาทติย・์วนัหยดุนักขตัฤกษ์
คา่ธรรมเนยีม：ซา้ย 2,800 เยน   ขวา 1,000 เยน    อยา่งนอ้ย 2 คนขึ�นไป
เวลาที�ใช：้30 นาท ี～2 ชั�วโมง

สคึาดะ โคโบ 塚田工房
ตุก๊ตา เอโดะ คเิมะโคมิ MAP ❸

สมุดิะ เอโดะคริโิกะคงั すみだ江戸切子館
ทดลองทํา “เอโดะคริโิกะ” (การตดัแกว้) MAP ❺

ที�สตดูโิอนี� 
สว่นใหญทํ่าโคมไฟญี�ปุ่ นที�เขยีนตวัอกัษรดว้ยพูก่นั 
ทา่นจะเพลดิเพลนิไปกนัโคมไฟและพัดรปูทรงตา่งๆ
มากมายที�เขยีนดว้ยตวัอกัษรหลากหลายสไตลท์ี�วาง
เรยีงรายในสตดูโิอ 
และยงัสามารถทดลองเขยีนตวัอกัษร “เอโดะโมจ”ิ 
(ตวัอกัษรแบบพเิศษ) ลงบนโคมไฟ

เวลาทําการ：10:00～17:00 น.
วนัหยดุ：ไมม่วีนัหยดุแน่นอน
คา่ธรรมเนยีม：1,500 ～3,000 เยน　เวลาที�ใช：้1 ชั�วโมง ～

การผลติเครื�องหนังของ ซากรุะ 
เริ�มตน้จากการเลอืกใชว้ตัถดุบิใหเ้หมาะกบัดไีซน ์
เราพยายามที�จะนําเอาความรูค้วามชาํนาญที�สะสมไว ้
มาใชใ้นการผลติผลติภณัฑเ์ครื�องหนังคณุภาพสงู 
โดยมกีารออกแบบรว่มกนักบัดไีซนเ์นอรอ์ยา่งตอ่เนื�อง

เวลาทําการ：10:00～16:00 น.
วนัหยดุ：วนัอาทติย ์・วนัหยดุนักขตัฤกษ์
คา่ธรรมเนยีม：3,000 เยน ตอ่ 1 คน    อยา่งนอ้ย 4 คนขึ�นไป
เวลาที�ใช：้30 นาท ี～
ตอ้งจองลว่งหนา้

สตดูโิอ โซเกอคิงั アトリエ創藝館
ทดลองเขยีน “เอโดะโมจ”ิ ตวัอกัษรญี�ปุ่ น บนโคมไฟ MAP ❹

ซากรุะ 紗蔵
ทดลองทําเครื�องหนัง MAP ❷

ตุก๊ตาคเิมะโคม ิคอื ตุก๊ตาแสนสวยที�ทําจากไม ้
มเีครื�องแตง่กายแบบญี�ปุ่ นที�ทําจากผา้ 
โดยมกีารสอดชายผา้เก็บเขา้ไปในรอ่งไม ้
เทคนคิการทําเริ�มตน้ที�เกยีวโต 
แลว้ถกูนํามาพัฒนาที�เอโดะ 
จนกลายมาเป็นตุก๊ตาคเิมะโคม ิในแบบของเอโดะแนะนําโรงงานทดลองทํางานฝีมอืสําหรับนักทอ่งเที�ยวชาวตา่งชาติ

วธิกีารสมคัร： สมคัรไดท้ี�เคานเ์ตอรศ์นูยข์อ้มลูการทอ่งเที�ยว เมอืงสมุดิะ ที�อยูบ่นชั �น 5 ของ โตเกยีวโซลามาชิ
 ( → p.5).

งานฝีมอืแบบดั �งเดมิ

(พพิธิภณัฑ ์เอโดะคริโิกะ)

ทกุวนัชา่งที�มฝีีมอืจะผลติงานผา้ , การยอ้มส ี, เครื�องเขนิ , งานไม ้
และเครื�องจักสานจากไมไ้ผโ่ดยใชว้ตัถดุบิที�มใีนทอ้งถิ�นและเทคนคิ
แบบดั �งเดมิ 
งานฝีมอืไดรั้บการออกแบบใหเ้ห็นถงึธรรมชาตขิองวตัถดุบิหรอืสว่นผสม

สมุดิะ “เมอืงของงานฝีมอื” 
มาตั �งแตส่มยัเอโดะ
ทา่มกลางวัฒนธรรมการคา้ในสมัยเอโดะ 
สมุดิะไดเ้จรญิรุง่เรอืงเป็นศนูยก์ลางของงานฝีมอืแบบดั �งเดมิ 
รา้นชา่งฝีมอืจํานวนมากยังคงมอียูจ่นถงึทกุวันนี�และยังคงผลติงานฝีมอื
แบบตน้ตํารับอยา่งตอ่เนื�อง 
นักทอ่งเที�ยวสามารถทําการเดนิทางไปสมุดิะของตนใหเ้ป็นที�น่าจดจํา 
โดยการทดลองทํางานฝีมอืของตัวเอง 
ซึ�งจะไดเ้รยีนกบัชา่งฝีมอืที�แทจ้รงิ 
สรา้งสรรคง์านฝีมอืเพื�อเป็นของที�ระลกึของการเดนิทาง

หากตอ้งการทราบรายละเอยีดขอ้มลูการทอ่งเที�ยว・คําแนะนํา・คําปรกึษา กรณุาตดิตอ่ที�เคานเ์ตอรภ์ายในศนูยข์อ้มลูการทอ่งเที�ยว เมอืงสมุดิะ （→p.5）
หรอืศนูยข์อ้มลูการทอ่งเที�ยวที�เขยีนไวใ้นตอนทา้ยของคูม่อืนี� กรณุาดทูี�ตั �งของสถานที�ที�แนะนําในหนา้นี�จากแผนที�หนา้ 14-15

มาเรยีนงานฝีมอืแบบดั �งเดมิจากชา่งผูเ้ชี�ยวชาญกนัเถอะ！



รา้นอาหารชติะมาจิ

รับขอ้มลูเกี�ยวกบัรา้นอาหารไดท้ี� “ศนูยข์อ้มลูสมุดิะ”
ขอเชญิแวะเขา้มาปรกึษาเกี�ยวกบัรา้นอาหารไดท้ี�เคานเ์ตอรใ์หข้อ้มลูการทอ่งเที�ยวของศนูยข์อ้มลูสมุดิะที�อยูท่ี� 
โตเกยีวโซลามาช ิ（→p.5）
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ขนมหวานของชติะมาจิ

ซชู ิ

โซบะ

ปลาไหล

อาหารญี�ปุ่ น
รา้นอาหารของสมุดิะที�เต็มไปดว้ยไมตรจีติและเป็นกนัเองของชติะมาจิ
ไปเพลดิเพลนิกบัอาหารและเครื�องดื�มที�แสนอรอ่ยกนัเถอะ

แมนํ่�าสมุดิะที�ไหลระหวา่งอะซากสุะและสมุดิะ 
เป็นจดุชมซากรุะในฤดใูบไมผ้ลทิี�มชี ื�อเสยีง 
บรเิวณใกลเ้คยีงมรีา้นขายขนมญี�ปุ่ นมากมาย 
เป็นแหลง่ที�เหมาะสําหรับการหาซื�อของฝาก 
ทา่นยงัสามารถลองขนมใหม่ๆ ที�มรีปูรา่งคลา้ย
สกายทรอีกีดว้ย

มกีารเริ�มทานเสน้โซบะกนัอยา่งกวา้งขวางในสมยัเอโดะ 
โซบะก็เชน่เดยีวกบัซชู ิที�เร ิ�มแรกนยิมกนิเป็นอาหารจานดว่น 
ในปัจจบุนัก็ยงัคงมรีา้นโซบะสไตลฟ์าสตฟ์ดูอยู ่คอื รา้นโซบะแบบยนืกนิ 
ที�มอียูใ่นสถานรีถไฟและทั�วไปตามในเมอืง 
รา้นโซบะสว่นใหญม่กัเสริฟ์เทมปรุะใหท้านกบัโซบะ 
มบีางรา้นเสริฟ์กบัอาหารญี�ปุ่ นอยา่งอื�น  
เป็นสถานที�ที�เหมาะสําหรับผูท้ี�ตอ้งการเรยีนรูว้ฒันธรรมทางอาหารของญี�ปุ่ น

“ซชู”ิ อาหารที�มชี ื�อเสยีงที�สดุของญี�ปุ่ น เดมิเป็นอาหารที�ถกูหมกัดองเพื�อการถนอมอาหาร
ซชูสิมยัใหม ่ที�นําเอาอาหารทะเลสดมาวางบนขา้วผสมนํ�าสม้สายช ู, ในญี�ปุ่ นเรยีกวา่ 
สไตล ์“เอโดะมาเอะ” ถอืเป็นอาหารฟาสตฟ์ดูในสมยัตน้ศตวรรษที� 19 
ที�การออกไปทานอาหารนอกบา้นถอืเป็นเรื�องปกตธิรรมดาสําหรับประชาชนทั�วไป 
กลา่วกนัวา่ มวีางบนแผงขายอาหารในบรเิวณชติะมาจ ิรวมทั �ง สมุดิะ 
หลงัจากนั�นซชูสิไตล ์“เอโดะมาเอะ” ก็แพรห่ลายไปทั�วประเทศ 
และเริ�มมรีา้นอาหารซชูแิบบหรหูราเกดิขึ�น

มรีา้นอาหารมากมายในสมุดิะที�ทา่นสามารถเพลดิเพลนิกบั
อาหารญี�ปุ่ นแบบดั �งเดมิ 
บางรา้นในจํานวนนั�นเปิดมามากกวา่ 100ปี 
ตั �งแตส่มยัเอโดะ ในเดอืนธนัวาคม ปี ค.ศ.2013 ยเูนสโก 
ไดป้ระกาศขึ�นทะเบยีน “วาโชก ุ, อาหารญี�ปุ่ นแบบดั �งเดมิ” 
เป็นมรดกโลกภมูปัิญญาทางวฒันธรรม วาโชก ุ
เป็นวฒันธรรมอาหารที�ตั �งอยูบ่นหลกัจติวญิญาณของคน
ญี�ปุ่ นที�รูส้กึถงึ “คณุคา่ของธรรมชาต”ิ 
รา้นอาหารญี�ปุ่ นแบบดั �งเดมิของสมุดิะเป็นรา้นที�เหมาะสม
แกก่ารลิ�มลอง

ปลาไหลที�ทาดว้ยซอสเขม้ขน้ที�ทําจากโชยแุละสาเกแลว้นําไปยา่งดว้ยถา่น 
เป็นอาหารยอดนยิม 
ปลาไหลเสยีบไมย้า่งกลายมาเป็นอาหารยอดนยิมในสมยัเอโดะหลงัการสรา้งหนอง
นํ�าขึ�นในบรเิวณอา่วโตเกยีว ซึ�งทําใหม้ปีลาไหลมาอาศยัอยูเ่ป็นจํานวนมาก 
โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง ปลาไหลที�จับจากปากแมนํ่�าสมุดิะที�เรยีกวา่ “เอโดะมาเอะ” 
จะมรีาคาสงู 
ถงึแมว้า่ปลาไหลยา่งจะเป็นอาหารจานอรอ่ยที�มรีาคาคอ่นขา้งแพงในปัจจบุนั 
แตก่ข็อแนะนํานักทอ่งเที�ยวที�มาประเทศญี�ปุ่ นมาลิ�มลองรสชาติ

โมนากะ เกาลดั
(ขนมหวานญี�ปุ่ น )  
216 เยน

ร้านรูปทรงปราสาท “โมริฮาชิ ฮอมโปะ” ร้านเก่าแก่ที่เปิดมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1933

อคิาดะนางาชโิซบะ ซากะโกโยม ิมฟิเุนะ
เพลดิเพลนิไปกบั “อคิาดะนางาชโิซบะ” (โซบะที�ขนมาบนแพ) ในบรรยากาศสวนญี�ปุ่ นที� ชั �น 1

โคะอเุมะ โนะ ยาบโุซบะ 
สามารถเพลดิเพลนิกบัโซบะแฮนดเ์มด
ตน้ตํารับที�ทําใหมท่กุวนั

คปัโป ทอมโบ　 รา้นอาหารญี�ปุ่ นแบบดั �งเดมินี�ไดเ้ปิดขึ�นเมื�อปี ค.ศ. 1933

โอวาดะ　กอ่ตั �งขึ�นเมื�อปี ค.ศ. 1924 รา้นอาหารนี�ตั �งอยูใ่นพื�นที�มโูคจมิะ 
ที�ยงัมวีฒันธรรมแบบดั �งเดมิของญี�ปุ่ นอยูเ่ต็มเปี�ยม

โยเฮ ซชู　ิ นั�งมองหนา้ซชูทิี�สดใหมไ่ปพรอ้มๆกบัเพลดิเพลนิกบัการปั�นซชูทิี�ทําใหเ้ห็นอยูต่รงหนา้เคานเ์ตอร ์ไมค่วรพลาดไขห่วานที�มตีราประทบัของรา้น

ซากรุะ คาเฟ่   มโูคจมิะ โนะ สกายทร ีพารเ์ฟ่ต ์   
1,800 เยน

下 町

MAP ❼

MAP ❽

MAP ❾

MAP 10

MAP 11

MAP 12

MAP 13

ชติะมาจิ

คยีเวริด์สําหรับการตามหา
ประวัตศิาสตรข์องเอโดะและสมุดิะ

ในสมยัเอโดะ ที�อยูอ่าศยัของซามไูรจะอยูท่ี� 
“ยามาโนเทะ” ตําแหน่งที�สงูของเมอืง 
ในขณะที�ชาวเมอืงที�อาศยัอยูใ่นยา่นการคา้และทํางาน
ที�เรยีกกนัวา่ “ชติะมาจ”ิ ซึ�งมคีวามหมายวา่ พื�นที�ตํ�า 
และจะอยูใ่กลก้บัทะเลหรอืแมนํ่�า 
สมุดิะเป็นหนึ�งในชติะมาจใินโตเกยีว

ขนมหวานหนา้ตาน่ารักจาก
รา้นขายขนมหวานเกา่แก่

ที�รา้นโซบะ 
ทา่นจะไดส้มัผัสความ
หลากหลาย
ของวฒันธรรมอาหารของญี�ปุ่ น

เพลดิเพลนิกบัอาหาร
ญี�ปุ่ นแบบดั �งเดมิที�สมุดิะ

กลา่วกนัวา่ วฒันธรรมซชู ิมจีดุเริ�มตน้ที�สมุดิะ 
ลองมาชมิซชูทิี�บา้นเกดิของซชูกินัเถอะ !

ปลาไหล เป็นอาหารบํารงุที�
เป็นที�นยิมของชาวญี�ปุ่ นมานานหลายรอ้ยปี

หากตอ้งการทราบรายละเอยีดขอ้มลูการทอ่งเที�ยว・คําแนะนํา・คําปรกึษา กรณุาตดิตอ่ที�เคานเ์ตอรภ์ายในศนูยข์อ้มลูการทอ่งเที�ยว เมอืงสมุดิะ （→p.5）
หรอืศนูยข์อ้มลูการทอ่งเที�ยวที�เขยีนไวใ้นตอนทา้ยของคูม่อืนี� กรณุาดทูี�ตั �งของสถานที�ที�แนะนําในหนา้นี�จากแผนที�หนา้ 14-15

มรีา้นอาหารแบบเป็นกนัเองมากมาย



งานเทศกาลประจาํปีของสมุดิะ

10 11

●โตเกยีวสกายทร ีทาวน ์อลิมูเินชั�น
●การแขง่ขนัซโูมร่อบปีใหม่
●เทศกาลดอกบว๊ยที� มโูคจมิะ เฮยีคคาเอ็น
●เทศกาลดอกบว๊ยที� โคไบเอ็น

●เทศกาลซากรุะโบขเุท
●เคโกะโซเคน (การซอ้มรวมประจําปีของซโูม)่ 
ที�โคคงุกิงั (สนามกฬีาแหง่ชาตเิรยีวโกะก)ุ
●การแขง่ขนัซโูม ่รอบฤดรูอ้น

●เทศกาลดอกไมไ้ฟแมนํ่�าสมุดิะ
●โนเรยีว โนะ ยเูบะ (เทศกาลหนา้รอ้นประจําปี
ที�สวนควิยาสดุะเทเอ็น)
●เทศกาลเบยีร ์อะสมึะบาชิ

●การแขง่ชนัซโูมร่อบฤดใูบไมร้ว่ง
●เทศกาลศาลเจา้อชุจิมิะ
●เทศกาลโฮะคไุซ

ทา่นสามารถเพลดิเพลนิไปกบัเทศกาลทางประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมที�จัดขึ�นตลอดทั �งปีในสมุดิะ 
รวมไปถงึเทศกาลประจําปีของศาลเจา้ , เทศกาลดอกไมไ้ฟของแมนํ่�าสมุดิะ และการแขง่ขนัซโูมท่ี�โคคงุกิงั 
ตรวจสอบตารางเวลาการจัดเทศกาลและดื�มดํ�าไปกบับรรยากาศของชติะมาจิ

ฤดใูบไมผ้ลิ
เดอืนมนีาคม – พฤษภาคม

ฤดรูอ้น
เดอืนมถินุายน – สงิหาคม

ฤดใูบไมร้ว่ง
เดอืนกนัยายน – พฤศจกิายน

ฤดหูนาว
เดอืนธนัวาคม – กมุภาพันธ์

เทศกาลศาลเจา้อชุจิมิะ

โตเกยีวสกายทร ีทาวน ์อลิมูเินชั�นเทศกาลดอกไมไ้ฟแมนํ่�าสมุดิะ

เทศกาลซากรุะโบขเุท

รอบฤดรูอ้น โนเรยีว โนะ ยเูบะ (เทศกาลหนา้รอ้นประจําปีที�สวนควิยาสดุะเทเอ็น)

เพลดิเพลนิไปกบังานเทศกาลทางประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมในสมุดิะ

©TOKYO-SKYTREETOWN



คะสชึกิะ โฮะคไุซ
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สมุดิะมคีวามสมัพันธอ์ยา่งใกลช้ดิกบั คะสชึกิะ โฮะคไุซ , 
นักเขยีนภาพอกุโิยเอะที�มชี ื�อเสยีงที�มอีทิธพิลตอ่จติรกรตะวนัตกหลายคน

ประเพณีเกา่แกท่ี�ดขีองญี�ปุ่ นยงัคงหลงเหลอือยู ่ซ ึ�งนั�นคอืเสน่หข์องสมุดิะ
ขอเชญิมาสมัผัสวฒันธรรมญี�ปุ่ นอยา่งลกึซึ�งที�สมุดิะ

พพิธิภณัฑ ์สมุดิะ โฮะคไุซ

ตน้ฉบบัของหลากหลายสไตลใ์นชว่ง
ชวีติจติรกรที�ยาวนาน

ทศันยีภาพ 36 มมุมองของภเูขาฟจู ิ คานากาวา่โอคมิอิรุะ  
(คอลเลคชั�นของเขตสมุดิะ)

ทศันยีภาพ 36 มมุมองของภเูขาฟจู ิ ไกฟเูคเซ  (คอลเลคชั�นของเขตสมุดิะ)
ทศันยีภาพ 36 มมุมองของภเูขาฟจู ิ ซนักาฮะค ู 
(คอลเลคชั�นของเขตสมุดิะ)

ทศันยีภาพ 36 มมุมองของภเูขาฟจู ิ อมมายะกาชโิยร ิเรยีวโกะกบุาช ิเสะคโิยโวะมริ ุ 
(คอลเลคชั�นของเขตสมุดิะ)

“เดนชนิไคช ู โฮะคไุซมงักะ” Vol.11  
 ( คอลเลคชั�นของเขตสมุดิะ)

พพิธิภณัฑ ์สมุดิะ โฮะคไุซ
พพิธิภณัฑ ์สมุดิะ โฮะคไุซ
เขตสมุดิะ ไดเ้ปิดพพิธิภณัฑ ์สมุดิะ โฮะคไุซ เมื�อปีค.ศ. 2016
ไมเ่พยีงแตเ่ป็นการเฉลมิฉลองใหแ้กช่วีติและผลงานของ คะสชึกิะ โฮะคไุซ
ศลิปินผูท้ี�เป็นความภาคภมูใิจของทอ้งถิ�น ยงัเป็นศนูยก์ลางทางวฒันธรรมที�กอ่ใหเ้กดิการทอ่งเที�ยว
และเพิ�มความมชีวีติชวีาใหแ้กท่อ้งถิ�น 
สถานที� ：2-7 คาเมะซาวา่ , เขตสมุดิะ , โตเกยีว  (ในสวนสาธารณะมโิดรโิจ)

จติรกรภาพอคุโิยเอะผูม้อีทิธพิลอยา่งลกึซึ�งตอ่เพื�อนศลิปินชาวตะวนัตก บรเิวณรอบๆ โตเกยีวสกายทร ีมแีหลง่ทอ่งเที�ยวมากมาย

ขอ้มลูเพิ�มเตมิของสมุดิะ

หากตอ้งการทราบรายละเอยีดขอ้มลูการทอ่งเที�ยว・คําแนะนํา・คําปรกึษา กรณุาตดิตอ่ที�เคานเ์ตอรภ์ายในศนูยข์อ้มลูการทอ่งเที�ยว เมอืงสมุดิะ （→p.5）
หรอืศนูยข์อ้มลูการทอ่งเที�ยวที�เขยีนไวใ้นตอนทา้ยของคูม่อืนี� กรณุาดทูี�ตั �งของสถานที�ที�แนะนําในหนา้นี�จากแผนที�หนา้ 14-15Note

มนัีกเขยีนและศลิปินหลายคนเกดิที�สมุดิะ จติรกรระดบัโลก , 
คะสชึกิะ โฮะคไุซ , กเ็ป็นหนึ�งในนั�น เขาเกดิใกล ้ๆ กบั ฮอนโจ 
วารเิกะซยุ (ปัจจบุนัคอืถนนโฮะคไุซโดร)ิ มชีวีติอยูจ่นถงึอาย ุ90ปี 
โดยใชช้วีติสว่นใหญอ่าศยัอยูท่ี�สมุดิะ เขามผีลงานเป็นจํานวนมาก 
ในจํานวนผลงานเหลา่นั�นมภีาพวาดของสะพานเรยีวโกะกบุาช ิ, 
ศาลเจา้อชุจิมิะจนิจะ , วดัโฮเซน็จ ิและสถานที�ทอ่งเที�ยวอื�นๆ

โฮะคไุซทํางานในหลากหลายรปูแบบ 
จนยากที�จะจนิตนาการวา่ภาพวาดทั �งหมดเป็นผลงานของเขา  
เขาเริ�มวาดภาพมาตั �งแตเ่ป็นหนุ่มและเรยีนรูก้ารวาดภาพอกุโิยเอะ 
รวมไปถงึภาพวาดสไตลต์ะวนัตกและอื�นๆ  
เขาเคยลองวาดภาพที�ไมเ่สร็จสมบรูณใ์น 1 ภาพ 
แตเ่ป็นภาพวาดที�ตอ่เนื�องเป็นซรีสีท์ี�คลา้ยกบัการต์นูอะนเิมชั�นใน
ปัจจบุนั และยงัแสดงความคดิรเิริ�มในผลงานอยา่งตอ่เนื�อง หลงัจากนั�น 
ผลงานของเขาไดม้อีทิธพิลตอ่จติรกรที�ย ิ�งใหญท่ี�สดุในยโุรปบางคน

ภาพที�วาดบนฝาผนังในหอ้งอาบนํ�าสาธารณะ 
มกัเป็นภาพของภเูขาไฟฟจู ิ, ตน้สน และทวิทศันธ์รรมชาต ิ
โดยฝีมอืของจติรกรผูเ้ชี�ยวชาญ

หอ้งอาบนํ�าสาธารณะภายในกรงุโตเกี
ยวมคีา่เขา้ใชบ้รกิาร 460 เยน 
สําหรับผูใ้หญ ่
และสามารถซื�อผา้ขนหนู , 
แชมพแูละอื�นๆไดใ้นราคาประมาณ 
100 เยน

พพิธิภณัฑแ์หง่นี�จัดแสดงประวตัศิาสตร์
และวฒันธรรม 400 ปีของเอโดะ 
โตเกยีว 
นอกจากจะมกีารจําลองสะพานนฮิงบาชิ
และหอ้งแถวขนาดเทา่ของจรงิแลว้
ยงัมกีารจําลองบา้นขนุนาง , 
สะพานเรยีวโกะก ุ
และโรงละครมาจัดแสดงใหช้มอกีดว้ย

ทา่นอาจจะไดพ้บกบัเกอกิ ิ(เกอชิา) 
บนถนนเคมบงัโดรทิี�สํานักงานของ
เกอกิติั �งอยู ่ 
และยงัมรีา้นเล็กๆมากมายที�ขายขนม
ญี�ปุ่ นและขายของกระจกุกระจกิ

เรยีวโกะกุ มโูคจมิะ

เคยีวจมิะ

โคคงุกิงั

พพิธิภณัฑเ์อโดะ โตเกยีว
ยา่นชอ้ปปิ�งที�คกึคกั

ยา่นความบนัเทงิที�มชี ื�อเสยีงมาตั �งแตส่มยัเมจิ

Ⓒ Edo Tokyo Museum

หอ้งอาบนํ�าสาธารณะ (เซนโต)
สถานที�พบปะของชมุชนในทอ้งถิ�น

พพิธิภณัฑด์าบญี�ปุ่ นไดย้า้ยไปเปิดทําการที� เรยีวโกะก ุเขตสมุดิะในเดอืนมกราคม 2018
พพิธิภณัฑน์ี� เปิดในปี 1968 ที�โยโยหง ิเขตชบิยูา่ มกีารจัดแสดงดาบ, ฝักดาบ,
อปุกรณเ์กี�ยวกบัดาบ เชน่ ที�กั �นมอื, ชดุเกราะ, เอกสารโบราณ เป็นตน้ กวา่ 190 ชิ�น
ตั �งแตเ่ปิดทําการ ไดทํ้าหนา้ที�อนุรักษ์ดาบญี�ปุ่ นซึ�งเป็นตวัแทนของวฒันธรรมดั �งเดมิของญี�ปุ่ น
บนฐานของการนําเสนอดาบญี�ปุ่ นตอ่โลกมาโดยตลอด
จดุมุง่หมายคอืการอนุรักษ์, เผยแพรด่าบญี�ปุ่ นซึ�งเป็นตวัแทนวฒันธรรมดั �งเดมิของญี�ปุ่ น
และทําใหเ้ป็นที�รูจั้กไปทั�วโลก
จากนี�ไปกจ็ะเผยแพรว่ฒันธรรมดาบญี�ปุ่ นที�มคีวามเกี�ยวพันอยา่งลกึซึ�งกบัวฒันธรรมซามไูร
ตอ่ไปในเรยีวโกะกทุี�ยงัหลงเหลอืความเป็นเอโดะอยา่งชดัเจน

พพิธิภณัฑด์าบญี�ปุ่ น

สถาปัตยกรรมที�เป็นเอกลกัษณข์องญี�ปุ่ น
และงานศลิปะบนผนัง
หลงัคาหนา้จั�วที�ประดบัดว้ยกระเบื�องรปูยกัษ์ (โอนงิะวะระ) 
มองจากดา้นนอกอาจทําใหค้ดิวา่เป็นบา้นหรหูราราคาแพง แตถ่า้มปีลอ่งไฟบนหลงัคา 
นั�นคอืหอ้งอาบนํ�าสาธารณะ  
การไปอาบนํ�าที�หอ้งอาบนํ�าสาธารณะเป็นที�นยิมในสมยัเอโดะ 
และยงัคงมหีอ้งอาบนํ�าสาธารณะหลงเหลอือยูห่ลายแหง่ในสมุดิะ 
ถงึแมว้า่บา้นในปัจจบุนัสว่นใหญจ่ะมหีอ้งอาบนํ�า 
คนสว่นใหญย่งันยิมไปใชห้อ้งอาบนํ�าสาธารณะเป็นสถานที�พักผอ่นหยอ่นใจ 
นักทอ่งเที�ยวจะเพลดิเพลนิกบัสถาปัตยกรรมของญี�ปุ่ นและภาพวาดบนผนัง

มกีารจัดการแขง่ขนัซโูมท่ี�นี�
ในเดอืนมกราคม , 
พฤษภาคม และกนัยายน 
ภายในตวัอาคารมพีพิธิภณัฑ์
ซโูมท่ี�จัดแสดงผา้เตี�ยวและ
ของใชอ้ื�นๆของซโูมใ่ห ้
ชมฟร ี

“ชติะมาจ ินนิโจ คริาคริา ทาชบิานะ 
โชเทนไก” 
เป็นยา่นชอ้ปปิ�งที�คกึคกัอกียา่นหนึ�ง
ของสมุดิะ 
ทา่นจะสนุกสนานไปกบัการคน้หา
ของที�ตอ้งการและเพลดิเพลนิกบัการ
ทานอาหารขณะเดนิเลน่บนถนน



A wide variety of friendly eateries!

浅草駅

本所吾妻橋駅

とうきょうスカイツリー駅

押上（スカイツリー前）駅

押上（スカイツリー前）駅
産業観光プラザ すみだ まち処

吾妻橋船着場

東京都観光汽船浅草発着場

隅田公園

隅田公園

東武スカイツリーライン

都営浅草線

森八本舗

与兵衛鮨

大横川親水公園

たばこと塩の博物館

郵政博物館

押上天祖神社

春慶寺
おしなりくんの家

大和田

秋葉神社

弘福寺

三囲神社

常泉寺

すみだ郷土文化資料館

小梅のやぶそば

®
東京スカイツリー®

すみだ水族館

美舟音

さくら Café 向島

おしなり公園

（東京ソラマチ®イーストヤード5F）

アサヒビールタワー

すみだリバーサイドホール

墨田区役所

本所吾妻橋駅北（清雄寺入口）

東京スカイツリータウン

押上駅

観光案内所 工房ショップ GTSアート作品神社 寺院 ホテル 公衆トイレ 24Hコンビニエンスストア ATM 外貨両替所 郵便局 公衆無線LANスポット 銭湯 交番 水上バス駅
・

墨田区内循環バス「すみまるくん・すみりんちゃん」　

墨田区役所

牛嶋神社

浅草駅

浅草駅

雷門

           浅草文化観光センター

　吾妻橋観光案内所

東武外国人旅行センター

一般社団法人 墨田区観光協会
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二天門

浅草神社

浅草寺
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ツーリストサービスセンター

おしなり公園船着場

コニカミノルタ
プラネタリウム“天空”

東京水辺ライン
浅草二天門発着所
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割烹 とんぼ

アトリエ創藝館

紗蔵

片岡屏風店

塚田工房

❹ 300m

すみだ江戸切子館
❺ 550m

墨田区

台東区

浅草

雷門

吾妻橋

本所

業平

向島

押上

東向島

花川戸

すみだ北斎美術館
（津軽家上屋敷跡）

A2
A1

A3

A4

A5

両国駅

両
国
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都
営
大
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JR総武線

国
技
館
通り

蔵前橋通り

清
澄
通
り

一
の
橋
通
り

北斎通り

Basha-dori St.

京葉道路

馬車通り

Tatekawabashi Bridge竪川橋

Shiobarabashi Bridge塩原橋

Nishi-tatekawabashi
Bridge
西竪川橋

Ninohashi Bridge
二之橋

Chitosebashi Bridge
千歳橋

Ichinohashi Bridge
一之橋

首
都
高
速
6号
向
島
線

Shuto Expressway No.7 Komatsugawa Route
首都高速7号小松川線

回向院

国技館

両国観光案内所

江戸博内観光案内コーナー

旧安田庭園

横網町公園

Nominosukune-jinja Shrine
野見宿禰神社

江戸東京博物館

すみだ北斎美術館

隅田
川

Tatekawa River 竪川

柳橋2

亀沢

Ishihara
石原

横網

両国 緑

墨田区刀剣博物館

14 15

แผนที� โอะชอิาเกะ・นารฮิริะบาชิ

แผนที่ เรียวโกะกุ

 


