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อาหารแนะน�า
อาหารทีเ่ป็นทีคุ่น้เคยกนัดใีนประเทศญีปุ่่ น เชน่ แกงกะหรีแ่ละเน้ือตม้มนัฝรัง่ 

มตีน้ก�าเนิดมาจากกองทพัเรอื วา่กนัวา่กองทพัเรอืไดน้�าอาหารตะวนัตกเขา้มา

และเริม่ท�าอาหารตะวนัตกในประเทศญีปุ่่ น เพือ่แกปั้ญหาขาดสารอาหาร 

ในปัจจบุนักย็งัสามารถมาลิม้รสอาหารทีม่ตีน้ก�าเนิดจากกองทพัเรอืได้

ในเมอืงทัง้สีแ่หง่น้ี สญัลกัษณ์ของอดตี
เมอืงทา่เรอืทหารทัง้สี่

แกงกะหร่ีกองกองทพัเรอืโยโคสคุะ

“แกงกะหรีก่องกองทพัเรอืโยโคสคุะ” เป็นอาหารทีท่�าตามกรรมวธิใีนยคุเมจิ
เพือ่ใหไ้ดแ้กงกะหรีท่ีเ่หมอืนกบัในยคุดงักลา่ว!  แต่ละรา้นจะเสริฟ์แกงกะหรี่
กองทพัเรอืทีม่รีสชาตโิดดเดน่แตกต่างกนัไป

แกงกะหร่ีกองก�าลงัป้องกนัตนเองทางทะเลคเุระ

กองก�าลงัป้องกนัตนเองทางทะเลในปัจจบุนัไดร้บัและสบืทอด
วฒันธรรมแกงกะหรีข่องกองทพัเรอืในอดตีมาดว้ย ทีค่เุระมรีา้นที่
ใหค้ณุสามารถมาลองรบัประทานแกงกะหรีท่ีเ่สริฟ์ในเรอืรบของกอง
ก�าลงัป้องกนัตนเองทางทะเลจรงิ ๆ ไดด้ว้ย โดยจะปรงุแต่งรสของ
แกงกะหรีต่่างกนัตามแต่ละเรอืรบจรงิ ๆ จนมใีหเ้ลอืกถงึกวา่ 30 ชนิด

สตวูเ์น้ือของกองทพัเรอื

สตวูเ์น้ือเป็นอาหารทีว่า่กนัวา่ เฮฮาจโิร ่โทโก ผูบ้ญัชาการสะเซโบะ
ชนิจฟุุไปเจอมาตอนเรยีนทีป่ระเทศองักฤษ และไดน้�ากลบัมาเผย
แพรใ่นประเทศญีปุ่่ น สามารถมารบัประทานเมนูทีแ่ต่ละรา้นประยกุต์
ขึน้มาจากเมนูดัง้เดมิในรา้นอาหารและโรงแรมต่าง ๆ ในเมอืงได้

เน้ือต้มมนัฝรัง่ไมสึรุ

เมือ่เฮฮาจโิร ่โทโก ผูบ้ญัชาการคนแรกของไมสรึชุนิจฟุุ ไดส้ ัง่ใหล้กูน้องไปท�า
สตวูเ์น้ือมา แต่เน่ืองจากไมม่เีครือ่งปรงุ จงึไดใ้ชโ้ชยแุละน�้าตาลแทน จนกลาย
เป็น “ตม้หวาน” และเป็นทีม่าของเน้ือตม้มนัฝรัง่ สามารถมารบัประทาน “เน้ือ
ตม้มนัฝรัง่ไมสรึ”ุ ทีป่ระยกุตข์ึน้จาก “ตม้หวาน” ไดท้ีไ่มสรึุ

จดัพมิพ:์ สภาความรว่มมอืสง่เสรมิการใชง้านมรดกญีปุ่่ นอดตีเมอืงทา่เรอืทหาร  มนีาคม 2017 กจิการสง่เสรมิการเผยแพรเ่สน่หข์องมรดกญีปุ่่ น
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ชินจุฟุ
อดีตกองทพัเรือญ่ีปุ่น

มรดกญ่ีปุ่น

โยโคสุคะ

คุเระ

สะเซโบะ 

ไมสึรุ
- เมืองท่ีสมัผสัไดถึ้งความมีชีวติชีวา

    ในการเปล่ียนเป็นญ่ีปุ่นสมยัใหม่ -

ย้อนกลบัสู่คยุเมจิ ตามค�าเชิญของ สายลมและทะเล

โยโคสคุะ คเุระ สะเซโบะ และไมสรึ ุเป็นเมอืงทา่เรอื
ทหาร 4 แหง่ทีเ่กดิในยคุเมจ ิ(ปี 1868 - 1912)
ตัง้แต่เพอรร์ีเ่ดนิเรอืมาถงึในปี 1853 ประเทศญีปุ่่ น
ไดค้ดิวา่ตอ้งเสรมิความแขง็แกรง่ใหก้บัการปกป้อง
ประเทศทางทะเล และไดส้รา้งกองทพัเรอืแบบสมยัใหม่
ขึน้เป็นโครงการระดบัชาต ิทัง้โยโคสคุะ คเุระ สะเซโบะ 
และไมสรึ ุต่างกเ็ป็นเพยีงหมูบ่า้นเกษตรกรและชาว
ประมงขนาดเลก็ แต่กองทพัเรอืกเ็ลอืก 4 เมอืงน้ีเพราะ
มทีา่เรอืตามธรรมชาตทิีด่ ีแลว้สรา้ง “ชนิจฟุุ” ขึน้

มกีารสรา้งสิง่ต่าง ๆ ในชนิจฟุุจ�านวนมาก เชน่ อุปกรณ์
และเทคโนโลยอุีตสาหกรรมใหมล่า่สดุ ทา่เรอืส�าหรบั
รองรบัเรอืรบขนาดใหญ่ โรงงานผลติเหลก็และต่อเรอื 
กลุม่โกดงัอฐิแดงทีแ่ขง็แรง ฯลฯ และยงัทุม่เทกบัการ
สรา้งนกัเทคนิค เทคโนโลยต่ีาง ๆ ทีไ่ดจ้ากเมอืงทัง้
สี ่จะถกูสง่ต่อไประหวา่งสีเ่มอืงและไปยงับรษิทัเอกชน
อยา่งต่อเน่ือง ชว่ยใหเ้กดิการพฒันาขึน้ และมสีว่น
สนบัสนุนการเปลีย่นเป็นญีปุ่่ นสมยัใหมท่ีมุ่ง่เน้นเรือ่ง
เทคโนโลยกีารต่อเรอื

โยโคสุคะ คุเระ สะเซโบะ ไมสึรุ

มรดกญีปุ่่ น
(Japan Heritage)

เป็นกจิการทีส่�านกังานกจิการ
วฒันธรรมแหง่ประเทศญีปุ่่ นสรา้งขึน้
ในปี 2015 โดยก�าหนดใหเ้รือ่งราวที่
เลา่เกีย่วกบัวฒันธรรมและประเพณี
ของประเทศญีปุ่่ น ผา่นจดุเดน่และ
เสน่หท์างประวตัศิาสตรข์องทอ้งถิน่ 
เป็น “มรดกญีปุ่่ น” และเผยแพรเ่รือ่ง
ราวดงักลา่วไปทัง้ในและนอกประเทศ

โครงสรา้งพืน้ฐานในเมอืง เชน่ ระบบน�้าประปา 
ทางรถไฟ ฯลฯ กส็รา้งโดยรวมเอาเทคโนโลยใีหมล่า่สดุ
มาใช ้ชว่ยท�าใหเ้มอืงทัง้สีพ่ฒันาขึน้อยา่งรวดเรว็
นอกจากน้ี วฒันธรรมอาหาร เชน่ แกงกะหรี ่เน้ือตม้มนั
ฝรัง่ ฯลฯ และวฒันธรรมต่าง ๆ เชน่ กฬีา ดนตร ีฯลฯ 
เองกไ็ดร้บัการเผยแพรจ่ากกองทพัเรอืสูเ่มอืงต่าง ๆ 

เมือ่สิน้สดุสงครามโลกครัง้ทีส่อง เมอืงทัง้สีไ่ดอ้าศยั
ทรพัยส์นิเก่าของกองทพั เปลีย่นแปลงตวัเองแลว้เกดิ
ขึน้ใหมเ่ป็นเมอืงทา่อุตสาหกรรมเพือ่สนัต ิมรดกสว่น
มากทีถ่กูสรา้งขึน้ในยคุของชนิจฟุุ ยงัคงถกูใชป้ระโยชน์
ไดถ้งึในปัจจบุนั ชว่ยสนบัสนุนชวีติความเป็นอยูข่อง
ชาวบา้นและอุตสาหกรรมเรือ่ยมา

ประเทศญีปุ่่ นมเีมอืงทีส่ามารถมาสมัผสักบั
ประวตัศิาสตรข์องเมอืงทีม่ชีนิจฟุุไดเ้พยีงแค ่4 เมอืง
น้ีเทา่นัน้ เชญิมาเยีย่มชมอดตีทา่เรอืทหารและสมัผสั
กบับรรยากาศราวกบัยอ้นยคุกลบัไปในชว่งทีก่�าลงั
พฒันาขึน้เป็นญีปุ่่ นสมยัใหมด่ว้ยตวัคณุเอง

เรือ่งราวของเมอืงทัง้สี ่ไดร้บัการรบัรองวา่เป็น "มรดก
ญีปุ่่ น" ในปี 2016

ชินจุฟุ คืออะไร?
ฐานทพัเรอืทีต่ ัง้อยู ่4 จดุทัว่ประเทศญีปุ่่ น

 ทีอ่ยู ่     การเดนิทางโดยขนสง่สาธารณะ      การเดนิทางโดยรถยนต ์     เวลาท�าการ      วนัหยดุ
 ราคา      หมายเลขโทรศพัท ์    ● ทรพัยส์นิทางวฒันธรรมทีเ่ป็นองคป์ระกอบของมรดกญีปุ่่ น

*ราคาทีร่ะบุเป็นราคาผูใ้หญ่ (ทัว่ไป) ส�าหรบัราคาประเภทอืน่ กรณุาสอบถามจากผูใ้หบ้รกิารสถานทีต่่าง ๆ โดยตรง
*เน้ือหาในเอกสารน้ี เป็นขอ้มลู ณ เดอืนมถุินายน ปี 2017
*ทรพัยส์นิทางวฒันธรรมบางอยา่งอาจไมเ่ปิดใหบุ้คคลทัว่ไปเขา้ชม
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เมอืงทีเ่ป็นกา้วแรกของการ
พฒันาเป็นญีปุ่่ นสมยัใหม่

จังหวัดคานากาว่า

โยโคสคุะ

ดใูกล้ ๆ แล้วจะต่ืนตาต่ืนใจ!

l ภาพรายละเอียด
เมืองโยโคสคุะ 
(ฉบบัปี 1895)

แผนทีน่�าเทีย่วในยคุเมจ ิ
บรรยากาศทา่เรอืโยโคสคุะ
ในสมยันัน้ยงัคงเหลอือยู่
ในปัจจบุนั

l อู่เรอืแห้งหมายเลข 1-6 
ของฐานทพัเรอืสหรฐั
ประจ�าโยโคสคุะ

อูเ่รอืทีส่รา้งจากหนิ ตัง้อยูใ่น
ฐานทพัโยโคสคุะ และยงัใชก้นั
อยูใ่นปัจจบุนัแมจ้ะผา่นมาแลว้
ประมาณ 150 ปี (เขา้ชมไมไ่ด)้
ในปัจจบุนั

อูเ่รอืหมายเลข 1-3

เท่ียวชมท่าเรอืทหาร YOKOSUKA
ลอ่งเรอืชมทา่เรอืโยโคสคุะทีเ่ป็นฐาน

ของกองทพัที ่7 ของกองทพัเรอืสหรฐั และ
ทา่เรอืนากาอุระทีม่กีองบญัชาการกองก�าลงั

ป้องกนัตนเองทางทะเลอยู ่ใหค้ณุไดช้ม
เรอืรบของกองก�าลงัป้องกนัตนเอง เรอืเอจสิ 

(AEGIS) ของกองทพัเรอืสหรฐั ฯลฯ

สะพานเทยีบเรอืชโิออริ ิ 2-1-12 ฮอนโจ เมอืงโยโคสคุะ (ซไีซด ์ชัน้ 1 ชอ้ปเปอรส์พ์ลาซ่าโยโคสคุะ)
จากสถานีชโิออริ ิสาย Keikyu เดนิ 3 นาท ี/ จากสถานีโยโคสคุะ เดนิ 8 นาท ี
จาก “โยโคสคุะ IC” ถนนโยโกฮามา่โยโคสคุะ ใชท้างพเิศษฮอนโจยามะนาคะ 5 นาที
1,400 เยน
046-825-7144 (TRYANGLE Inc.)
*ขอแนะน�าใหจ้องลว่งหน้า ส�าหรบัรายละเอยีดเพิม่เตมิ โปรดดเูวบ็ไซต์

https://www.tryangle-web.com/naval-port.html

สวนเวอรน่ี์
มรีปูปัน้ครึง่ตวัของ เวอรน่ี์ วศิวกรชาวฝรัง่เศสและ  
โคะสเุคะ โอะกุร ิทีส่ง่เสรมิการก่อตัง้โรงงานเหลก็โยโคสคุะ  
สามารถมาชมแปลงดอกไมแ้ละน�้าพสุไตลฝ์รัง่เศส  
และดอกกุหลาบ 130 สายพนัธุท์ีเ่น้นไปทีพ่นัธุข์อง 
ฝรัง่เศสไดด้ว้ย

l ประตทู่าเทียบเรอืเฮมิ
ป้อมรกัษาความปลอดภยัของประตเูฮม ิ
ทา่เรอืทหารโยโคสคุะ ทีส่รา้งตัง้แต่ปลาย
ยคุเมจถิงึตน้ยคุไทโช

พิพิธภณัฑเ์วอรน่ี์
พพิธิภณัฑเ์กีย่วกบั 
ประวตัศิาสตรข์องโรงงานเหลก็ 
โยโคสคุะ และความส�าเรจ็ 
ของ เวอรน่ี์ วศิวกรชาวฝรัง่เศส 
ทีส่รา้งโรงงานเหลก็โยโคสคุะ 
ขึน้มา จดัแสดง “●เครือ่ง 
ตอกระบบไอน�้า” ทีผ่ลติโดย 
เนเธอรแ์ลนดใ์นปี 1865 และ 
น�ามาตดิตัง้ทีโ่รงงานเหลก็ 
โยโคสคุะ 

1-1 ฮกิาชเิฮมโิจ เมอืงโยโคสคุะ
จากรถไฟ JR สถานีโยโคสคุะ เดนิ 1 นาที
9:00-17:00 น.
วนัจนัทร ์วนัสิน้ปีและปีใหม ่ 
*หากวนัจนัทรเ์ป็นวนัหยดุนกัขตัฤกษจ์ะหยดุวนัถดัไป

ฟรี

046-824-1800

โยโคสคุะ
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โยโคสคุะ

lเกาะซารชิุมะ
เกาะซารชุมิะเป็นเกาะธรรมชาตแิหง่ 
เดยีวในอา่วโตเกยีว ตัง้อยูป่ระมาณ  

1.7 กโิลเมตรจากสวนมคิาสะ โยโคสคุะ
ภายในเกาะมอุีโมงคอ์ฐิแดง โกดงัดนิปืน 

รอ่งรอยปืนใหญ่ ฯลฯ ของสมยันัน้เหลอือยู ่
มทีศันียภาพทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจ เป็นการผสม
ผสานระหวา่งธรรมชาตแิละมรดกสมยัใหม่

 จากสะพานเทยีบเรอืมคิาสะทีอ่ยูต่ดิกบัสวนมคิาสะ นัง่เรอื
โดยสารประมาณ 10 นาที

 *มนีาคม-พฤศจกิายน เดนิเรอืทกุวนั / ธนัวาคม-กุมภาพนัธ ์เดนิเรอืเฉพาะวนั
เสารอ์าทติยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษเ์ทา่นัน้

 คา่โดยสารเรอืไปกลบั 1,300 เยน / คา่เขา้สวนซารชุมิะ 200 เยน 
*ส�าหรบัตารางเวลาเดนิเรอื โปรดดเูวบ็ไซต ์

https://www.tryangle-web.com/sarushima.html
 046-825-7144 (TRYANGLE Inc.)

มาสนกุกบัการท�า

บาร์บีควิหรือตกปลาได้

\ ยังมีอีกมากมาย! ทรัพย์สนิทางวัฒนธรรมที่เป็นองค์ประกอบของมรดกญ่ีปุ่นในเมืองโยโคสุคะ /
*โปรดดแูผนท่ีหน้าขวา

●ร่องรอยปอ้มปราการอา่วโตเกียว (ร่องรอยปอ้มปืนใหญ่จิโยะกาซาค)ิ  ●อโุมงค์ชิคคามะ
●กลุม่ปอ้มปืนใหญ่เขตคนันอนซาคแิละฮาชิริมิส ุ 
  (ร่องรอยปอ้มปืนใหญ่คนันอนซาค ิ/ ร่องรอยปอ้มปืนใหญ่ซนัเก็นยะ / ร่องรอยปอ้มปืนใหญ่แบบต�า่ฮาชิริมิส)ุ

●สิง่ปลกูสร้างของปอ้มปราการทางทะเลท่ี 3 ของอา่วโตเกียว (หอสงัเกตการณ์ ไฟสปอตไลท์ โกดงัปอ้มปืน)

●พืน้ท่ีต้นน�า้ฮาชิริมิส ุ(บอ่เก็บน�า้อิฐแดง บอ่บ�าบดัน�า้คอนกรีตเสริมเหลก็)

●โรงงานบ�าบดัน�า้เฮมิ (ห้องควบคมุบอ่กรองช้า 4 หลงั ห้องทางเข้าบอ่จา่ยน�า้ 2 หลงั ห้องมาตรเวนจรีู)

ตดิต่อสอบถามเกีย่วกบัมรดกญีปุ่่ นในเมอืงโยโคสคุะ: แผนกวางแผนการท่องเท่ียว ฝ่ายเศรษฐกิจ เมืองโยโคสคุะ (โทรศพัท:์ 046-822-9577)
ตดิต่อสอบถามเกีย่วกบัการทอ่งเทีย่วเมอืงโยโคสคุะ: สคุะเนวิ (i)  ศนูยป์ระชาสมัพนัธก์ารท่องเท่ียวโยโคสคุะ (โทรศพัท:์ 046-822-8301)

แผนที่
เทีย่วประวติัศาสตร์

โยโคสุคะ

สะเซโบะ

คเุระ

ไมสรึุ โตเกยีว

โยโคสคุะ

เมอืงโยโคสคุะ จงัหวดัคานากาวา่

เมอืงฟุจซิาวะ เมอืงคามาครุะ

เมอืงสชุิ

ฮะยามะโจ

เมอืงโยโกฮามา่

เมอืงมอุิระ

เมืองโยโคสคุะ

 การเดนิทางมายังเมืองโยโคสุคะ 

จากโตเกียว
- ประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที โดยรถไฟ JR สายโยโคสคุะ

จากโอซาก้า
- ประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาที โดยเคร่ืองบนิ และ รถไฟสาย Keikyu
- ประมาณ 4 ชัว่โมง โดยชินคนัเซน็ และ รถไฟ JR สายโยโคสคุะ

: ทรพัยส์นิทางวฒันธรรมทีเ่ป็นองคป์ระกอบของมรดกญีปุ่่ น

: ศนูยป์ระชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่ว

: จดุชมเรอืรบ

เกาะซารชิุมะ
(รอ่งรอยป้อมปราการอา่วโตเกยีว 
รอ่งรอยป้อมปืนใหญ่ซารชุมิะ)

●อาคาร C1 ฐานทพัเรอืสหรฐัประจ�าโยโคสคุะ

●อาคาร C2 ฐานทพัเรอืสหรฐัประจ�าโยโคสคุะ

●อาคาร B39 ฐานทพัเรอืสหรฐัประจ�าโยโคสคุะ

ทางพเิศษ

ฮอนโจยามะนาคะ

พิพิธภณัฑเ์วอรน่ี์
เครือ่งตอกระบบไอน�้า

ฐานทพัเรอืสหรฐัประจ�าโยโคสคุะ
อูเ่รอืแหง้หมายเลข 1-6

ฐานทพัเรอืสหรฐัประจ�าโยโคสคุะ

(ชโิออริเิทอรม์นิอล)

เท่ียวชมท่าเรอืทหาร YOKOSUKA
ชอ้ปเปอรส์พ์ลาซ่าโยโคสคุะ

สถานีโยโคสคุะ
ถนนโดบุอติะโดริ

รถ
ไฟ

 J
R 

สา
ยโ

ยโ
คส

คุะสถานีเฮมิ สถานีชโิออริิ

โดบุอติะสเตชัน่

สวนมคิาสะ / 
มสิาคะ หน่ึงในสามเรอือนุสรณ์ทีย่ ิง่ใหญ่ของโลก

สะพานเทยีบเรอืมคิาสะ
(จดุขึน้เรอืโดยสารไปเกาะซารชุมิะ)

ทีท่�าการเมอืงโยโคสคุะ

สคุะเนว ิⓘ

สถานีโยโคสคุะชโูอ

สาย Keikyu

สวนเวอรน่ี์
ประตทูา่เทยีบเรอืเฮมิ

พพิธิภณัฑธ์รรมชาตแิละมนุษยศาสตรเ์มอืงโยโคสคุะ

สวนอุมคิาเสะ

สิง่ปลกูสรา้งของป้อมปราการทางทะเลที ่3 
ของอา่วโตเกยีว (บา้นพกัทหาร)

สถานีเคน็รสิไึดกะคุ

กองก�าลงัป้องกนัตนเองทางทะเล
กองบญัชาการกลางภมูภิาคโยโคสคุะ
อาคารทีท่�าการยอ่ยทะโดะได

●�อฐิแดงแกะสลกัตรา “โรงงานเหลก็โยโคสคุะ” และ “อูต่่อเรอื
โยโคสคุะ”

●�จดัแสดงแผนภาพสถาปัตยกรรมอูต่่อเรอืสมยัใหม ่ 
230 รายการ

●�ภาพบรเิวณทา่เรอืโยโคสคุะ

500 เมตร
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เมอืงทีเ่จรญิรุง่เรอืงมาในฐานะเมอืง 
ทา่เรอืทหารอนัดบัหน่ึงของโลกตะวนัออก

จังหวัดฮิโรชิม่า

คุเระ

●พิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตร ์
กิจการเดินเรอืเมืองคเุระ 
(พิพิธภณัฑย์ามาโตะ)

พพิธิภณัฑท์ีจ่ดัแสดง
ประวตัศิาสตรแ์ละเทคโนโลยทีาง
วทิยาศาสตร ์เชน่ การต่อเรอื เครือ่งบนิ ฯลฯ 
ของคเุระ เมอืงซึง่เป็นเมอืงคลงัแสงกองทพัเรอื
อนัดบัหน่ึงของประเทศญีปุ่่นและเจรญิรุง่เรอืงมาในฐานะ
เมอืงทา่เรอืทหารอนัดบัหน่ึงของโลกตะวนัออก จดัแสดง “ยามา
โตะ” เรอืรบทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกซึง่สรา้งขึน้ทีค่เุระในขนาด 1 ใน 10 ของ
ของจรงิ และมจีดัแสดงสิง่อืน่ทีเ่ป็นของจรงิดว้ย เชน่ เครือ่งบนิรบรุน่มติซบูชิ ิ
A6M ซโีร ่และตอรปิ์โดมนุษย ์“ไคเทน็” สว่นกลางแจง้มสีวนทีจ่ดัตามแบบเรอืรบ “ยา
มาโตะ” ขนาดเทา่ของจรงิ (ทา่เทยีบเรอืยามาโตะ) สามารถมาเดนิเลน่พรอ้มรบัลมทะเล 
หรอืจะไปลอ่งเรอืจากสะพานเทยีบเรอืคเุระชโูอทีส่ามารถชมเรอืรบจากทะเลกไ็ด้

บริเวณใกล้เคียงมีพิพิธภณัฑ์ประวตัศิาสตร์
กองก�าลงัปอ้งกนัตนเองทางทะเลคเุระ 

(พิพิธภณัฑ์เทต็สโึนะคจิุระ) ด้วย

 5-20 ทาคาระมาจ ิเมอืงคเุระ
 จากรถไฟ JR สถานีคเุระ เดนิประมาณ 5 นาที
 จากคเุระ IC ถนนฮโิรชมิา่คเุระ (คเุรอาไลน์) 5 นาท ี
จากทาคายะ IC ทางดว่นซนัโย ใชท้างดว่นฮกิาชฮิโิรชมิา่ 
คเุระ 50 นาที
 9:00-18:00 น. (เขา้ไดถ้งึ 17:30 น.)
 วนัองัคาร (หากเป็นวนัหยดุนกัขตัฤกษจ์ะหยดุวนัถดัไป)
 500 เยน
 0823-25-3017

ท่าเทียบเรอืยามาโตะ

พิพิธภณัฑอ์นุสรณ์อิริฟเุนะยามะ
มสีิง่ปลกูสรา้งทางประวตัศิาสตรข์อง
คเุระจ�านวนมาก เชน่ ●อดตีบา้นผู้
บญัชาการคเุระชนิจฟุุ ●อดตีบา้นหลงั
เลก็ของตระกลูโทโก ●อดตีหอนาฬกิา
คลงัแสงกองทพัเรอืคเุระ ●อดตีโกดงั
ดนิปืนปืนใหญ่ทาคาการาส ุฯลฯ
และมพีพิธิภณัฑท์อ้งถิน่และพพิธิภณัฑ์
ประวตัศิาสตร์
และวถิชีาวบา้น 
ใหไ้ดส้มัผสัถงึ
ประวตัศิาสตร์
ของคเุระดว้ย

อดีตหอนาฬิกาคลงัแสงกองทพัเรอืคเุระ อดีตบา้นผูบ้ญัชาการคเุระชินจฟุุ

อดีตบา้นหลงัเลก็ของตระกลูโทโก

คุเระ

 4-6 ไซไวโจ เมอืงคเุระ
 จากรถไฟ JR สถานีคเุระ เดนิ 15 นาท ี/ 

จากรถไฟ JR สถานีคเุระ นัง่รถฮโิรเดน็บสั ลงทีป้่าย “เมะกาเนะบาช”ิ แลว้เดนิ 3 นาที
 จากคเุระ IC ถนนฮโิรชมิา่คเุระ (คเุรอาไลน์) 5 นาที
 9:00-17:00 น. (เขา้ไดถ้งึ 16:30 น.)
 วนัองัคาร (หากเป็นวนัหยดุนกัขตัฤกษจ์ะหยดุวนัถดัไป) / วนัสิน้ปีและปีใหม ่(29 ธนัวาคม - 3 มกราคม)
 250 เยน   0823-21-1037

l กองก�าลงัป้องกนัตนเองทางทะเล
อาคาร 1 กองบญัชาการกลางภมิูภาคคเุระ
(อดีตอาคารส�านักงานคเุระชินจฟุ)ุ
สิง่ปลกูสรา้งจากอฐิทีส่�าคญั สรา้ง
เสรจ็ตัง้แต่ปี 1907 และยงัคงอยูใ่น
เมอืงคเุระถงึในปัจจบุนั
สถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกสมยัใหม่
ทีส่รา้งโดยการผสมผสานระหวา่งอฐิ
และหนิแกรนิต แสดงใหเ้หน็ถงึความ
ยิง่ใหญ่และงดงาม ตลอดจนความ
สามารถทางเทคโนโลยขีองสมยันัน้
ปัจจบุนัถกูน�ามาใชเ้ป็นอาคาร 1 
ของกองบญัชาการกลางภมูภิาคคเุระ 
กองก�าลงัป้องกนัตนเองทางทะเล

 8-1 ไซไวโจ เมอืงคเุระ  จากรถไฟ JR สถานีคเุระ เดนิ 20 นาท ี/ จากรถไฟ JR สถานีคเุระ นัง่รถฮโิรเดน็บสั ลงทีป้่าย “โซคนับุมาเอะ” แลว้เดนิ 1 นาที
 ทกุวนัอาทติย ์(อาจหยดุดว้ยเหตุผลทีเ่ลีย่งไมไ่ด)้ *หากประสงคจ์ะเขา้ชมตอ้งลงทะเบยีนลว่งหน้า ส�าหรบัรายละเอยีดเพิม่เตมิ โปรดดเูวบ็ไซต ์

http://www.mod.go.jp/msdf/kure/info/facilities/  0823-22-5511
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แผนที่
เทีย่วประวติัศาสตร์

คุเระ

โยโคสคุะ

เมอืงคเุระ จงัหวดัฮโิรชมิา่
เมอืงฮโิรชมิา่

สะเซโบะ

คุเระ
ไมสรึุ โตเกยีว

 การเดนิทางมายังเมืองคุเระ 

จากโตเกียว
- ประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาที โดยเคร่ืองบนิ และ แอร์พอร์ตบสั
-  ประมาณ 4 ชัว่โมง 30 นาที โดยชินคนัเซน็ และ รถไฟ 

JR สายคเุระ

จากโอซาก้า
- ประมาณ 2 ชัว่โมง โดยชินคนัเซน็ และ รถไฟ JR สายคเุระ

คุเระ

l อะเร คาราสโุคะจิมะ
สวนสาธารณะทีม่องเหน็เรอืด�าน�้าของกองก�าลงัป้องกนัตนเองทางทะเล 
บรเิวณใกลเ้คยีงมเีครนยกตอรปิ์โดและโกดงัอฐิแดงทีเ่ป็นอดตีคลงัแสงของ 
กองทพัเรอืคเุระหลงเหลอือยู ่ใหบ้รรยากาศของยคุชนิจฟุุ

 6 โชวะโจ เมอืงคเุระ
 จากรถไฟ JR สถานีคเุระ นัง่รถฮโิรเดน็บสั ลงทีป้่าย “เซน็ซุยไทมาเอะ” แลว้เดนิ 1 นาที
 จากคเุระ IC ถนนฮโิรชมิา่คเุระ (คเุรอาไลน์) 10 นาที

l เนินเขาท่ีมองเหน็ประวติัศาสตร์
สวนสาธารณะทีม่องเหน็สิง่ปลกูสรา้งทาง
ประวตัศิาสตรข์องคเุระ เชน่ อูต่่อเรอืทีใ่ชส้รา้งเรอืรบ 
“ยามาโตะ” อดตีอาคารส�านกังานคเุระชนิจฟุุ และรอ่ง
รอยโรงงานในยคุของกองทพัเรอื ตลอดจนววิทา่เรอื
ของคเุระทัง้หมด

l อาคารหลงัคาขนาดใหญ่ของส�านักงานคเุระ Japan Marine United Corporation 
(อดีตอาคารอูต่่อเรอืของกองต่อเรอืคลงัแสงกองทพัเรอืคเุระ)

อาคารหลงัคาขนาดใหญ่ทีเ่ป็นอูต่่อเรอืทีใ่ชส้รา้งเรอืรบ “ยามาโตะ” ยงัคงเหลอือยูใ่หเ้หน็ในปัจจบุนั

 5 มยิาฮาระ เมอืงคเุระ
 จากรถไฟ JR สถานีคเุระ นัง่รถฮโิรเดน็บสั 
ลงทีป้่าย “ชคิคิฮุมิาเอะ” แลว้เดนิ 1 นาที

 จากคเุระ IC ถนนฮโิรชมิา่คเุระ (คเุรอาไลน์) 10 นาที

l กลุม่โกดงัอิฐโชวะโจ

อนุสาวรียเ์รอืรบยามาโตะ

\ ยังมีอีกมากมาย! ทรัพย์สนิทางวัฒนธรรมที่เป็นองค์ประกอบของมรดกญ่ีปุ่นในเมืองคุเระ /
*โปรดดแูผนท่ีหน้าขวา

●ประตตู้นน�า้นิโค ●เข่ือนฮอนโจและอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง
●กลุม่ปอ้มปืนใหญ่เพ่ือปกปอ้งอา่วคเุระ (อา่วฮิโระ) (ร่องรอยปอ้มปืนใหญ่ทาคาการาส ุ/ ร่องรอยปอ้มปืนใหญ่โอโซระยามะ)

ตดิต่อสอบถามเกีย่วกบัมรดกญีปุ่่ นในเมอืงคเุระ: แผนกวางแผน ฝ่ายวางแผนเมืองคเุระ (โทรศพัท:์ 0823-25-3225)
ตดิต่อสอบถามเกีย่วกบัการทอ่งเทีย่วเมอืงคเุระ: ศนูยป์ระชาสมัพนัธก์ารท่องเท่ียวคเุระ (โทรศพัท:์ 0823-23-7845)

โอซาคคิามจิมิะโจ

เมอืงทาเคฮาระเมอืงฮกิาชฮิโิรชมิา่

เมอืงเอะดะจมิะ

เมืองคเุระ

สถานีคาวาระอชิิ

ถนนฮโิรชมิา่คเุระ (คเุรอาไลน์) 

สวนนิโค

สวนชโูอ

ศนูยป์ระชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่วคเุระพพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรก์องก�าลงัป้องกนัตนเองทางทะเลคเุระ 
(พพิธิภณัฑเ์ทต็สโึนะคจุริะ)

สถานีคเุระ

คเุระ IC

ทีท่�าการเมอืงคเุระ

สวนนากาซาโคะ
(อดตีฐานทพัเรอื)

พิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตร์
กิจการเดินเรอืเมืองคเุระ

(พิพิธภณัฑย์ามาโตะ)
พิพิธภณัฑอ์นุสรณ์อิริฟเุนะยามะ

อาคาร 1 กองบญัชาการกลางภมิูภาคคเุระ 
กองก�าลงัป้องกนัตนเองทางทะเล

(อดีตอาคารส�านักงานคเุระชินจฟุ)ุ

รถไฟ JR สายคเุระ

ศนูยบ์�าบดัน�้ามยิาฮาระ
บอ่จา่ยน�้าเขตพืน้ทีต่�่า

เนินเขาท่ีมองเหน็ประวติัศาสตร์

Japan Marine United Corporation
อาคารหลงัคาขนาดใหญ่ส�านกังานคเุระ

อะเร คาราสโุคะจิมะ

กลุม่โกดงัอฐิโชวะโจ อดตีคลงัแสงกองทพัเรอืคเุระ
รอ่งรอยศนูยฝึ์กชา่งกองทพัเรอืและสิง่ปลกูสรา้ง
ของกองทพัเรอืในบรเิวณใกลเ้คยีง

ยาสมุยิามะ

: ทรพัยส์นิทางวฒันธรรมทีเ่ป็นองคป์ระกอบของมรดกญีปุ่่ น

: ศนูยป์ระชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่ว

: จดุชมเรอืรบ

●อดตีบา้นผูบ้ญัชาการคเุระชนิจฟุุ

●อดตีบา้นหลงัเลก็ของตระกลูโทโก

●อดตีหอนาฬกิาคลงัแสงกองทพัเรอืคเุระ

●อดตีโกดงัดนิปืนปืนใหญ่ทาคาการาสุ

●แผนภาพทา่เรอืทหารคเุระ

500 เมตร
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มวีฒันธรรมของประเทศญีปุ่่นและ
สหรฐัอเมรกิาผสมรวมกนั

เมอืงทา่ทีไ่ดบ้รรยากาศแบบต่างประเทศ
จังหวัดนางาซากิ

สะเซโบะ

l อดีตท่ีท�าการไปรษณีย ์
โทรเลขไรส้ายสะเซโบะ 

(ศนูยส่์งสญัญาณฮาริโอะ)
หอคอยคอนกรตีเสรมิเหลก็ทีส่งูทีส่ดุและเก่าทีส่ดุ

ในประเทศญีปุ่่ น สรา้งโดยกองทพัเรอืญีปุ่่ น  
สรา้งเสรจ็เมือ่ปี 1922

คาดวา่ใชง้บประมาณรวมในการสรา้งคดิเป็นเงนิใน
ยคุปัจจบุนัไดป้ระมาณ 2.5 หมืน่ลา้นเยน

เป็นหอสง่สญัญาณขนาดใหญ่ 3 เสา สงู 136 เมตร

l มคิุวโด (หลมุหลบภยั)
หลมุหลบภยัขนาดใหญ่ทีค่ณุครแูละ

นกัเรยีนประถมขึน้ดว้ยแผน่หนิในระหวา่ง
สงครามโลกครัง้ทีส่อง ภายในมหีอ้งท�า

อาหาร หอ้งน�้า และหอ้งเรยีน

 2 ฮริาเสะมาจ ิเมอืงสะเซโบะ
 จากรถไฟ JR สถานีสะเซโบะ นัง่รถซติีบ้สั/ไซฮบิสั ลงทีป้่าย 
“สะเซโบะชโิซโกอเิรยีวเซน็เตอรอ์ริกุิจ”ิ แลว้เดนิ 1 นาที
 9:00-22:00 น. (หากไมม่ผีูใ้ชบ้รกิาร ปิด 17:00 น.)
 วนัองัคาร วนัสิน้ปีและปีใหม ่(29 ธนัวาคม - 3 มกราคม)
 0956-25-8192

 โจมะโจ เมอืงสะเซโบะ
 จากรถไฟ JR สถานีฮาเอะโนะซาค ิเดนิ 20 นาที
 จากสะเซโบะไดโต IC ของทางดว่นนิชคิวิช ู20 นาที
 9:00-17:00 น.
 วนัสิน้ปีและปีใหม ่(29 ธนัวาคม - 3 มกราคม)
 ฟรี
 0956-59-2003

โต๊ะที่คณุ
ครูใช้สอนก็ใช้

แผน่หินขดุขึน้รูปเอา

 382 ฮารโิอะนาคะมาจ ิเมอืงสะเซโบะ
 จากรถไฟ JR สถานีสะเซโบะ นัง่รถไซฮบิสั ลงทีป้่าย “ทาคะฮาตะ” 
แลว้เดนิ 30 นาที
 จากสะเซโบะไดโต IC ของทางดว่นนิชคิวิช ู20 นาที
 9:00-12:00 น. / 13:00-16:00 น.

ในการเขา้ชม ตอ้งปฏบิตัติามค�าแนะน�าของผูด้แูล
 วนัสิน้ปีและปีใหม ่(29 ธนัวาคม - 3 มกราคม)      ฟรี
 0956-58-2718

l อดีตพิพิธภณัฑอ์นุสรณ์ชยัชนะของสะเซโบะชินจฟุ ุ 
(หอวฒันธรรมชมุชนสะเซโบะ)

สรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์การชนะสงคราม
โลกครัง้ทีห่น่ึงในปี 1923 ไดร้บัการขึน้
ทะเบยีนเป็นทรพัยส์นิทาง
วฒันธรรมทีจ่บัตอ้งไมไ่ดข้อง
ประเทศ

 8-1 อุวามาจ ิเมอืงสะเซโบะ
 จากรถไฟ JR สถานีสะเซโบะ นัง่รถซติีบ้สั / 
ไซฮบิสั ลงทีป้่าย “สะเซโบะชโิซโกอเิรยีวเซน็เตอรอ์ริกุิจ”ิ แลว้เดนิ 2 นาที
 จากสะเซโบะชโูอ IC ของทางดว่นนิชคิวิช ู1 นาท ี/ 
จากแยกมตัสอุึระของทางหลวงหมายเลข 35 มา 2 นาที
 9:30-17:00 น. (เขา้ไดถ้งึ 16:30 น.)
 ทกุวนัพฤหสับดทีี ่3 ของเดอืน วนัสิน้ปีและปีใหม ่(28 ธนัวาคม - 4 มกราคม)
 ฟร ี       0956-22-3040

จดุชมวิวเรือรบท่ีแนะน�าคือท่ี

ลอ็บบีช้มวิว!

l พิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตรก์องก�าลงั
ป้องกนัตนเองทางทะเลสะเซโบะ 
(เซลทาวเวอร)์

พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรท์ีร่บัเอามรดกของกองทพัเรอื
ญีปุ่่นมา รอ่งรอย “ชมรมนาวกิโยธนิสะเซโบะ” ทีเ่จา้หน้าที่
กองทพัเรอืใชใ้นงานเลีย้งรบัรอง ฯลฯ สามารถเรยีนรู้
ประวตัศิาสตรต์ัง้แต่เริม่สะเซโบะชนิจฟุุมาจนถงึปัจจบุนัได้

สะเซโบะ
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แผนที่
เทีย่วประวติัศาสตร์

สะเซโบะ

โยโคสคุะ

เมอืงสะเซโบะ จงัหวดันางาซากิ

เมอืงฮริาโดะ

สะเซโบะ
คเุระ

ไมสรึุ โตเกยีว

 การเดนิทางมายังเมืองสะเซโบะ 

จากโตเกียว
- ประมาณ 5 ชัว่โมง โดยเคร่ืองบนิ และ แอร์พอร์ตบสั

จากโอซาก้า
- ประมาณ 3 ชัว่โมง 30 นาที โดยเคร่ืองบนิ และ แอร์พอร์ตบสั
-  ประมาณ 5 ชัว่โมง โดยชินคนัเซน็ และ รถไฟ JR สายคาโกชิมา่สาย

หลกั / สายสะเซโบะ

สะเซโบะ

- เมืองท่าของทหารเรอื - ล่องเรอืชมท่าเรอืทหาร SASEBO 
สามารถชมสถานทีต่่าง ๆ จากภายในเรอืได ้เชน่ อาคารและโกดงัของชนิจฟุุและคลงัแสงของกองทพัเรอื อูต่่อเรอื 
ไจแอนทค์นัทเิลเวอรเ์ครน ฯลฯ เชญิมาลอ่งเรอืสมัผสักบัการเปลีย่นแปลงจากทา่เรอืสะเซโบะในยคุเมจมิาเป็น 
SASEBO ในปัจจบุนั

เป็นสิง่ท่ีส�าคญัมาก มีเหลอือยู่

ในประเทศญ่ีปุ่ นเพียง 3 แหง่

และเหลอือยูใ่นโลกเพียง 11 แหง่

เทา่นัน้

 ออกจากเฮาสเ์ทนบอช / ออกจากสะเซโบะบสัเซน็เตอร ์/ ออกจาก
ทางออกมนิาโตะของสถานีสะเซโบะ (แตกต่างกนัตามแต่ละคอรส์)
 แตกต่างกนัตามตน้ทางและปลายทาง
 วนัพฤหสับดี
 ออกจากสะเซโบะบสัเซน็เตอร ์และออกจากทางออกมนิาโตะของ
สถานีสะเซโบะ : 1,800 เยน / ออกจากและกลบัเฮาสเ์ทนบอช : 
2,000 เยน
 0956-22-6630 (ศนูยป์ระชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่วสะเซโบะ)

 8-1 ชนิมนิาโตะมาจ ิเมอืงสะเซโบะ (ชนิมนิาโตะเทอรม์นิอล)
 จากรถไฟ JR สถานีสะเซโบะ เดนิ 5 นาที
 ออกประมาณ 11:30 น. (เดนิเรอืเฉพาะวนัเสารอ์าทติยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์
 ปลายธนัวาคม - กลางมนีาคม
 2,000 เยน 
*จ�าหน่ายตัว๋ทีศ่นูยป์ระชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่วสะเซโบะ (ภายในรถไฟ 
JR สถานีสะเซโบะ) *ตอ้งจองลว่งหน้า กรณทีีค่าดวา่จะมสีภาพอากาศไม่
อ�านวย ฯลฯ จะแจง้งดเดนิเรอืภายในเทีย่งตรงของวนัก่อนหน้า

 0956-22-6630 (ศูนยป์ระชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วสะเซโบะ)
l เครน 250 ตนั  

Sasebo Heavy Industries Co., Ltd.

l Nishikyushu Warehouse Co.,Ltd. 
โกดงัมาเอะฮาตะหมายเลข 1 
(อดีตโกดงัตอรปิ์โดท่ี 5)

SASEBO ครยุสบ์สั “อมิุคาเสะ” 
รถบสัทอ่งเทีย่วทีส่รา้งจ�าลองเรอืหร ูทีจ่ะพาเทีย่วชม
คจุคูชุมิะและสถานทีม่ชีือ่เสยีงของเมอืงทา่สะเซโบะ
และสามารถลงจากรถไปเพลดิเพลนิกบัการชมหน้าอู่
ต่อเรอืและกลุม่โกดงัอฐิไดใ้นระยะใกล ้ๆ 

พวกเราจะพาเท่ียวเอง!

\ ยังมีอีกมากมาย! ทรัพย์สนิทางวัฒนธรรมที่เป็นองค์ประกอบของมรดกญ่ีปุ่นในเมืองสะเซโบะ / (ส่วนหน่ึง)

*โปรดดแูผนท่ีหน้าขวา

●พืน้ท่ีต้นน�า้โอคาโมโตะ ●พืน้ท่ีต้นน�า้ยามะโนะตะ ●บอ่จอดเรือทาเทกามิ
●อูเ่รือหมายเลข 5 และ 6 ของ Sasebo Heavy Industries Co., Ltd. ●กลุม่โกดงัอิฐฮิราเสะ ●กลุม่โกดงัอิฐทาเทกามิ
●ปอ้มปราการสะเซโบะและสถานท่ีท่ีเก่ียวข้อง (ร่องรอยหอสงัเกตการณ์และร่องรอยปอ้มปราการมารุเดะยามะ)

●โกดงัดนิปืนมาเอะฮาตะ ●อโุมงค์ฮาเอะโนะซาค ิ●สะพานชิมิสโุนะเสะ
●กลุม่ปอ้มปืนใหญ่กองรักษาความปลอดภยัและกองปอ้งกนัของกองทพัเรือ  
  (ร่องรอยปอ้มปืนใหญ่วิถีสงูทะจิมะดาเคะ โทะโนะโอะอิจิบะ (ตลาด) ฯลฯ)

ตดิต่อสอบถามเกีย่วกบัมรดกญีปุ่่นในเมอืงสะเซโบะ: แผนกการท่องเท่ียว ฝ่ายการท่องเท่ียว พาณิชยแ์ละอตุสาหกรรม เมืองสะเซโบะ (โทรศพัท:์ 0956-25-9639)
ตดิต่อสอบถามเกีย่วกบัการทอ่งเทีย่วเมอืงสะเซโบะ: ศนูยป์ระชาสมัพนัธก์ารท่องเท่ียวสะเซโบะ (โทรศพัท:์ 0956-22-6630)

สะสะโจ

เมอืงมตัสอุึระ

เมอืงอมิาริ
จงัหวดัซากะ

ฮาซามโิจ

อะรติะโจ
จงัหวดัซากะ

เมอืงไซไค

เมืองสะเซโบะ

เฮาสเ์ทนบอช

สถานีเฮาสเ์ทนบอช

อโุมงคฮ์าเอะโนะซาคิ

อดีตท่ีท�าการ
ไปรษณียโ์ทรเลข
ไรส้ายสะเซโบะ
(ศนูยส่์งสญัญาณ
ฮาริโอะ)

มคิุวโด 
(หลมุหลบภยั)

สถานีฮาเอะ
โนะซาคิ รถไฟ JR สายโอมรุะ

ไซไคเพริล์ไลน์

ฮาริโอะ IC

2 กม.

ป้อมปราการสะเซโบะและสถานทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง
(รอ่งรอยกองทหารปืนใหญ่ อดตีป้อมปราการสะเซโบะ)

กลุม่อนุสาวรยีท์ีเ่กีย่วขอ้งกบั
สะเซโบะชนิจฟุุ
(อนุสาวรยีผ์ูเ้สยีชวีติคลงัแสงกองทพั
เรอื)
กลุม่สิง่ปลกูสรา้งทาง
ประวตัศิาสตรเ์กีย่วกบั 
โจซาค ุโยชมิรุะ
(ศนูยป์ระปาเมอืง)

ทีท่�าการเมอืงสะเซโบะ

รถไฟ
มตัสอึุระ สายนิชคิวิชู

สถานีนาคะสะเซโบะ

ภเูขายมุฮิารดิาเคะ

กลุม่ป้อมปืนใหญ่กองรกัษาความปลอดภยัและกองป้องกนัของกองทพัเรอื
(รอ่งรอยป้อมปืนใหญ่วถิสีงูทะจมิะดาเคะ)

พิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตรก์องก�าลงัป้องกนัตนเองทางทะเลสะเซโบะ
 (เซลทาวเวอร)์

อดีตสะเซโบะชินจฟุุ
พิพิธภณัฑอ์นุสรณ์
แห่งชยัชนะ

สะเซโบะชโูอ IC

ส�านกังานสะเซโบะชนิจฟุุ
กลุม่สถานทีเ่กีย่วกบักองทพัเรอื

(ประตูหูน้าส�านกังานชนิจฟุุ ฯลฯ)

สถานีสะเซโบะชโูอ

กลุม่ป้อมปืนใหญ่กองรกัษาความ
ปลอดภยั
และกองป้องกนัของกองทพัเรอื
(โทะโนะโอะอจิบิะ (ตลาด))

Sasebo Heavy Industries Co., Ltd.
อูต่่อเรอืสะเซโบะ

(อดตีคลงัแสงกองทพัเรอืสะเซโบะ)
กลุม่สิง่ปลกูสรา้ง

Sasebo Heavy Industries Co., Ltd.
เครน 250 ตนั

Sasebo Heavy Industries Co., Ltd.
อูเ่รอืหมายเลข 5 และ 6

SSK บายพาส

กลุม่โกดงัอฐิฮริาเสะ

บอ่จอดเรอืทาเทกามิ

กลุม่โกดงัอฐิทาเทกามิ

ล่องเรอืชมท่าเรอืทหาร SASEBO

ศนูยป์ระชาสมัพนัธก์าร
ทอ่งเทีย่วสะเซโบะ

บสัเซน็เตอร์
(จดุขึน้ครยุสบ์สั)

สถานีสะเซโบะ

ทางออกมนิาโตะ
(จดุขึน้ครยุสบ์สั)

ชนิมนิาโตะเทอรม์นิอล
(จดุขึน้เรอื)

รถไฟ JR สายสะเซโบะ

ทางดว่นนิชคิวิชู200 เมตร
: ทรพัยส์นิทางวฒันธรรมทีเ่ป็นองคป์ระกอบของมรดกญีปุ่่ น

: ศนูยป์ระชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่ว

: จดุชมเรอืรบ

*ทรพัยส์นิทางวฒันธรรมบางอยา่งอาจไมเ่ปิดใหเ้ขา้ชมหรอืหา้มบุคคลทัว่ไปเขา้พืน้ที ่(ภายใน Sasebo Heavy Industries Co., Ltd. ฯลฯ)
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เมอืงทา่ทีม่อีฐิแดงงดงาม
และชวนใหร้ะลกึถงึอดตี

จังหวัดเกยีวโต

ไมสรึุ

lสวนอิฐแดงไมสึรุ
ไมสรึเุป็นเมอืงเดยีวทีม่ชีนิจฟุุในฝัง่ทะเลญีปุ่่ น ตัง้ขึน้เมือ่
ปี 1901 และมกีารสรา้งสิง่ปลกูสรา้งต่าง ๆ ดว้ยอฐิแดง

จ�านวนมากมาจนถงึประมาณปี 1921 ฐานการทอ่งเทีย่ว
ของไมสรึอุยูท่ี ่“สวนอฐิแดง” ทีม่โีกดงัอฐิแดงอยู ่5 หลงั 
จากทีเ่หลอือยูใ่นปัจจบุนัทัง้หมด 12 หลงั ชว่ยใหผู้ค้น

ทีม่าเยอืนไดส้มัผสักบับรรยากาศแบบเรโทรทีแ่สน 
โรแมนตกิ ราวกบัหลดุยอ้นกลบัไปในยคุเมจิ

 สะพานเทยีบเรอือฐิแดงคติะซุย (ขา้งพพิธิภณัฑอ์ฐิแดง)
 จากรถไฟ JR สถานีฮกิาชไิมสรึ ุเดนิ 10 นาที
 ออก 11:00 น. / ออก 12:00 น. / ออก 13:00 น. 
(เดนิเรอืเฉพาะวนัเสารอ์าทติย ์วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์และ 13-15 สงิหาคม)
 ธนัวาคม - มนีาคม    1,000 เยน
 0773-75-8600 (สถานีทอ่งเทีย่วไมสรึ)ุ

ไมสรึุ

โกดงัอิฐแดงได้กลายเป็นสถาน
ท่ีให้เพลดิเพลนิกบัคาเฟ่และอี

เว้นท์ตา่ง ๆ ...

เรอืชมทศันียภาพท่าเรอืของอดีตกองทพัเรอื
ใชเ้วลาเทีย่วชมประมาณ 30 นาท ีเรอืพฆิาต อูต่่อเรอื ฯลฯ

ทศันียภาพทีช่มจากทะเลมคีวามน่าตืน่ตาตืน่ใจมาก!

 1039-2 คติะซุย เมอืงไมสรึุ
 จากรถไฟ JR สถานีฮกิาชไิมสรึ ุเดนิ 10 นาที
 9:00-17:00 น. (เขา้ไดถ้งึ 16:30 น.)
 29 ธนัวาคม - 1 มกราคม
 ฟร ี/ พพิธิภณัฑอ์ฐิแดง: 300 เยน
 0773-66-1096

ใช้เป็นสถานท่ีถ่าย

ท�าภาพยนตร์ด้วย

lพิพิธภณัฑอ์นุสรณ์กองทพัเรอื
พพิธิภณัฑข์องอดตีกองทพัเรอืทีอ่ยูเ่ป็นสว่นหน่ึงของหอ้งประชมุใหญ่ของกองบญัชาการกลางภมูภิาคไมสรึุ
ของกองก�าลงัป้องกนัตนเองทางทะเล จดัแสดงสิง่ของเกีย่วกบั เฮฮาจโิร ่โทโก ผูบ้ญัชาการไมสรึชุนิจฟุุคน
แรก และของอืน่อนัล�า้คา่เกีย่วกบัอดตีกองทพัเรอืประมาณ 200 รายการ 

 1190 อะมารเุบะชโิมะ เมอืงไมสรึุ
 จากรถไฟ JR สถานีฮกิาชไิมสรึ ุนัง่รถเกยีวโตโคซอืบสั ลงทีป้่าย “จเิอไทซนับาชมิาเอะ”
 จากไมสรึฮุกิาช ิIC ของทางดว่นไมสรึวุาคาสะ 20 นาที
 10:00-15:00 น.  
(เปิดใหเ้ขา้ชมเฉพาะวนัเสารอ์าทติยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์เขา้ไดช้า้สดุ 14:45 น.)
 ฟร ี   0773-62-2250

lบา้นโทโก 
(อดีตบา้นผูบ้ญัชาการไมสึรชิุนจฟุ)ุ
บา้นพกัทีผู่บ้ญัชาการไมสรึชุนิจฟุุใชก้นัมารุน่ต่อ
รุน่ รวมถงึผูบ้ญัชาการคนแรก เฮฮาจโิร ่โทโก 
ดว้ย
เป็นอาคารชัน้เดยีวแบบญีปุ่่ นผสมตะวนัตก 
ปัจจบุนัเป็นของกองก�าลงัป้องกนัตนเองทางทะเล
และถกูใชเ้ป็นหอ้งประชมุของกองบญัชาการกลาง
ภมูภิาคไมสรึุ

 1200 อะมารเุบะชโิมะ เมอืงไมสรึุ
 จากรถไฟ JR สถานีฮกิาชไิมสรึ ุนัง่รถเกยีวโตโคซอืบสั ลงทีป้่าย “โซเซน็โจะมาเอะ” แลว้เดนิ 5 นาที
 เปิดใหเ้ขา้ชม วนัอาทติยท์ี ่1 ของเดอืน 10:00-15:00 (เดอืนมกราคมเป็นวนัอาทติยท์ี ่2)
http://www.mod.go.jp/msdf/maizuru/kengaku/tougoutei.html
 ฟรี
 0773-62-2250
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แผนที่
เทีย่วประวติัศาสตร์

ไมสึรุ

โยโคสคุะ

เมอืงไมสรึ ุจงัหวดัเกยีวโต

เมอืงมยิะสึ

สะเซโบะ

คเุระ ไมสรึุ
โตเกยีว

 การเดนิทางมายังเมืองไมสรุึ 

จากโตเกียว
-  ชินคนัเซน็ และ รถไฟ JR สายซนัอินสายหลกั / สายไมสรุึ 

ประมาณ 4 ชัว่โมง 30 นาที

จากโอซาก้า
-  ชินคนัเซน็ และ รถไฟ JR สายซนัอินสายหลกั / สายไมสรุึ 

ประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาที

500 เมตร

 1584 ไทระ เมอืงไมสรึุ
 จากรถไฟ JR สถานีฮกิาชไิมสรึ ุนัง่รถเกยีวโตโคซอืบสั ลง
ทีป้่าย “ฮคิอิะเกะคเิน็นคงัมาเอะ”
 จากไมสรึฮุกิาช ิIC ของทางดว่นไมสรึวุาคาสะ 15 นาที
 9:00-17:00 น. (เขา้ไดถ้งึ 16:30 น.)
 วนัพฤหสับดทีี ่3 ของเดอืน (ยกเวน้เดอืนสงิหาคมและวนั
หยดุนกัขตัฤกษ)์ / 29 ธนัวาคม - 1 มกราคม
 300 เยน    0773-68-0836

ไมสรึุ

มรดกแห่งความทรงจ�าของโลกโดยยเูนสโก

พิพิธภณัฑอ์นุสรณ์การกลบัมาตภุมิูไมสึรุ
หลงัสิน้สดุสงครามโลกครัง้ทีส่องในปี 1945 มคีนญีปุ่่ นถกูทิง้เอาไวอ้ยูต่่างประเทศประมาณ 
6.6 ลา้นคน ซึง่ประมาณ 600,000 คนในจ�านวนดงักลา่วถกูจบัขงัอยูท่ีไ่ซบเีรยีของสหภาพ
โซเวยีต ผา่นไป 13 ปีในปี 1958 ไมสรึกุไ็ดต้อ้นรบัผูค้นประมาณ 660,000 คนกลบัมายงั
ประเทศญีปุ่่ นอยา่งอบอุน่ ภายในจดัแสดงสิง่ต่าง ๆ กวา่ 1,000 รายการ ซึง่เป็นสว่นหน่ึง
ของสิง่ของอนัล�า้คา่ทีไ่ดร้บับรจิาคจากทัว่ประเทศมาประมาณ 16,000 รายการ เชน่ เสือ้
โคท้ทีใ่ชต้อนอยูใ่นไซบเีรยี ภาพวาดบรรยากาศสมยันัน้ ฯลฯ คอยเลา่เรือ่งราวการตอ้นรบั
กลบัมาตุภมูแิละการรอ้งขอสนัตสิขุใหก้บัคนรุน่ถดัไป ในปี 2015 สิง่ของทีเ่กบ็อยู ่570 
รายการไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกแหง่ความทรงจ�าของโลกโดยยเูนสโก

\ ยังมีอีกมากมาย! ทรัพย์สนิทางวัฒนธรรมที่เป็นองค์ประกอบของมรดกญ่ีปุ่นในเมืองไมสรุึ  / (ส่วนหน่ึง)

*โปรดดแูผนท่ีหน้าขวา

●บอ่เก็บน�า้คะสรึะ ศนูย์ประปาเมืองไมสรุึ ●บอ่เก็บน�า้คชิิดานิ ศนูย์ประปาเมืองไมสรุึ
●สถานีมตัสโึอะเดระ รถไฟ JR สายโอะบามะ ●อดีตสะพานโอคาดะ
●สะพานข้ามแมน่�า้ยรุะ สะพานและอโุมงค์ของสายมิยะไม รถไฟเกียวโตทนัโกะ
●ร่องรอยอดีตปอ้มปืนใหญ่ไมสรุึ  
   (ร่องรอยปอ้มปืนใหญ่มาคยิามะ ร่องรอยปอ้มปืนใหญ่อะชิดะนิ ร่องรอยปอ้มปืนใหญ่คานากาซาค ิร่องรอยปอ้มปืนใหญ่ฐานกลางเขาทาเทเบะ ฯลฯ)

●เตาเผาอิฐแบบฮอฟฟ์แมนคนัซาค ิและห้องน�า้ศาลเจ้ามินาโตะจนิู

ตดิต่อสอบถามเกีย่วกบัมรดกญีปุ่่นในเมอืงไมสรึ:ุ แผนกการท่องเท่ียวและพาณิชย ์ฝ่ายส่งเสริมอตุสาหกรรม เมืองไมสึร ุ(โทรศพัท:์ 0773-66-1024)
ตดิต่อสอบถามเกีย่วกบัการทอ่งเทีย่วเมอืงไมสรึ:ุ สถานีท่องเท่ียวไมสึร ุ(โทรศพัท:์ 0773-75-8600)

เมอืงฟุคจุยิามะ
เมอืงอะยาเบะ

ทาคาฮามะโจ
จงัหวดัฟุคอุิ

เมืองไมสึรุ

: ทรพัยส์นิทางวฒันธรรมทีเ่ป็นองคป์ระกอบของมรดกญีปุ่่ น

: ศนูยป์ระชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่ว

: จดุชมเรอืรบ

●�สิง่ของทีเ่กบ็อยูใ่นพพิธิภณัฑอ์นุสรณ์กองทพัเรอื หอ้งประชมุใหญ่ของกอง
บญัชาการกลางภมูภิาคไมสรึ ุกองก�าลงัป้องกนัตนเองทางทะเล

●�อาคารเรยีนโรงเรยีนกองก�าลงัป้องกนัตนเองทางทะเลที ่4 และอาคารส�านกังาน
ที ่1 กองบญัชาการกลางภมูภิาคไมสรึ ุกองก�าลงัป้องกนัตนเองทางทะเล

●“หนงัสอืสอนท�าอาหารกองทพัเรอื”

ไมสรึเุครนบรดิจ์ พิพิธภณัฑอ์นุสรณ์การก
ลบัมาตภุมิูไมสึรุ

ไมสึรุ
สวนอิฐแดง

พิพิธภณัฑอ์นุสรณ์
กองทพัเรอื

บา้นโทโก
(อดีตบา้นผูบ้ญัชาการ

ไมสึรชิุนจฟุ)ุ

รถ
ไฟ

 JR
 สา

ยไม
สรึ

ุ

จดุขึน้เรอืชมทศันียภาพ

ทีท่�าการเมอืงไมสรึุ

ศนูยป์ระชาสมัพนัธก์ารทอ่ง
เทีย่วสถานีฮกิาชไิมสรึุ

รอ่งรอยป้อมปืนใหญ่กองรกัษา
ความปลอดภยัและกองป้องกนั
ของกองทพัเรอื
(รอ่งรอยป้อมปืนใหญ่ต่อสู้
อากาศยานในภเูขาอะทาโกะ)

อดตีโกดงัฝ่ายสรรพาวธุไมสรึชุนิจฟุุ

Japan Marine 
United Corporation
ส�านกังานไมสรึุ

ประตหูน้ากองรกัษาความปลอดภยัไมสรึุ
กองก�าลงัป้องกนัตนเองทางทะเล

ก�าแพงหนิกนัคลืน่บรเิวณชนิจฟุุ
กองพสัดไุมสรึุ

กองก�าลงัป้องกนัตนเองทางทะเล

บอ่จา่ยน�้า
อดตีศนูยบ์�าบดัน�้าคติะซุย

อดตีบา้นพกันายกเทศมนตรี

อดตีบา้น โทระคจิ ิอโีนะ

สวนเคยีวระค ุ
(สสุานกองทพัเรอื)

สถานีฮิกาชิไมสึรุ

อุโมงคค์ติะซุย
ถนนเทศบาลสายคติะซุย-โมโมะยามะ

ทศันียภาพบรเิวณเมอืง
ทีต่ ัง้ชือ่ตามชือ่เรอืรบ


