ชินจุฟุ

อาหารแนะน�ำ

อดีตกองทัพเรื อญีป่ นุ่

สัญลักษณ์ของอดีต
เมืองท่าเรือทหารทัง้ สี่

แกงกะหรีก่ องกองทัพเรือโยโคสุคะ
“แกงกะหรีก่ องกองทัพเรือโยโคสุคะ” เป็ นอาหารทีท่ ำ� ตามกรรมวิธใี นยุคเมจิ
เพือ่ ให้ได้แกงกะหรีท่ เ่ี หมือนกับในยุคดังกล่าว! แต่ละร้านจะเสิรฟ์ แกงกะหรี่
กองทัพเรือทีม่ รี สชาติโดดเด่นแตกต่างกันไป

YOKOSUKA

แกงกะหรีก่ องก�ำลังป้ องกันตนเองทางทะเลคุเระ

KURE

กองก�ำลังป้ องกันตนเองทางทะเลในปัจจุบนั ได้รบั และสืบทอด
วัฒนธรรมแกงกะหรีข่ องกองทัพเรือในอดีตมาด้วย ทีค่ เุ ระมีรา้ นที่
ให้คณ
ุ สามารถมาลองรับประทานแกงกะหรีท่ เ่ี สิรฟ์ ในเรือรบของกอง
ก�ำลังป้ องกันตนเองทางทะเลจริง ๆ ได้ดว้ ย โดยจะปรุงแต่งรสของ
แกงกะหรีต่ า่ งกันตามแต่ละเรือรบจริง ๆ จนมีให้เลือกถึงกว่า 30 ชนิด

สตูวเ์ นื้ อของกองทัพเรือ

สตูวเ์ นื้อเป็ นอาหารทีว่ า่ กันว่า เฮฮาจิโร่ โทโก ผูบ้ ญ
ั ชาการสะเซโบะ
ชินจุฟุไปเจอมาตอนเรียนทีป่ ระเทศอังกฤษ และได้น�ำกลับมาเผย
แพร่ในประเทศญีป่ ่ นุ สามารถมารับประทานเมนูทแ่ี ต่ละร้านประยุกต์
ขึน้ มาจากเมนูดงั ้ เดิมในร้านอาหารและโรงแรมต่าง ๆ ในเมืองได้

SASEBO

เนื้ อต้มมันฝรังไมสึ
่ รุ

เมือ่ เฮฮาจิโร่ โทโก ผูบ้ ญ
ั ชาการคนแรกของไมสึรชุ นิ จุฟุ ได้สงให้
ั ่ ลกู น้องไปท�ำ
สตูวเ์ นื้อมา แต่เนื่องจากไม่มเี ครือ่ งปรุง จึงได้ใช้โชยุและน�้ำตาลแทน จนกลาย
เป็ น “ต้มหวาน” และเป็ นทีม่ าของเนื้อต้มมันฝรัง่ สามารถมารับประทาน “เนื้อ
ต้มมันฝรังไมสึ
่ ร”ุ ทีป่ ระยุกต์ขน้ึ จาก “ต้มหวาน” ได้ทไ่ี มสึรุ

MAIZURU
จัดพิมพ์: สภาความร่วมมือส่งเสริมการใช้งานมรดกญีป่ ่ นุ อดีตเมืองท่าเรือทหาร มีนาคม 2017

กิจการส่งเสริมการเผยแพร่เสน่หข์ องมรดกญีป่ ่ นุ
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สึรุ
- ไม

อาหารทีเ่ ป็ นทีค่ นุ้ เคยกันดีในประเทศญีป่ ่ นุ เช่น แกงกะหรีแ่ ละเนื้อต้มมันฝรัง่
มีตน้ ก�ำเนิดมาจากกองทัพเรือ ว่ากันว่ากองทัพเรือได้น�ำอาหารตะวันตกเข้ามา
และเริม่ ท�ำอาหารตะวันตกในประเทศญีป่ ่ นุ เพือ่ แก้ปัญหาขาดสารอาหาร
ในปัจจุบนั ก็ยงั สามารถมาลิม้ รสอาหารทีม่ ตี น้ ก�ำเนิดจากกองทัพเรือได้
ในเมืองทัง้ สีแ่ ห่งนี้

โยโค
สุ
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โยโคสุคะ - คุเระ - สะเซโบะ - ไมสึรุ

คู่มอื ท่องเทีย่ ว
เชิงประวัตศิ าสตร์
สี่เมือง

มรดกญีป่ ่ นุ

(Japan Heritage)

เป็ นกิจการทีส่ ำ� นักงานกิจการ
วัฒนธรรมแห่งประเทศญีป่ ่ นุ สร้างขึน้
ในปี 2015 โดยก�ำหนดให้เรือ่ งราวที่
เล่าเกีย่ วกับวัฒนธรรมและประเพณี
ของประเทศญีป่ ่ นุ ผ่านจุดเด่นและ
เสน่หท์ างประวัตศิ าสตร์ของท้องถิน่
เป็ น “มรดกญีป่ ่ นุ ” และเผยแพร่เรือ่ ง
ราวดังกล่าวไปทัง้ ในและนอกประเทศ

มรดกญีป่ นุ่

ชินจุฟุ

อดีตกองทัพเรื อญีป่ นุ่

โยโคสุคะ
คุเระ
สะเซโบะ
ไมสึรุ
- เมืองที่สมั ผัสได้ถงึ ความมีชีวติ ชีวา
ในการเปลีย่ นเป็ นญีป่ นสมั
ุ่ ยใหม่ -

โยโคสุคะ
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ย้อนกลับสู่คยุ เมจิ ตามค�ำเชิ ญของ

สายลมและทะเล

โยโคสุคะ คุเระ สะเซโบะ และไมสึรุ เป็ นเมืองท่าเรือ
ทหาร 4 แห่งทีเ่ กิดในยุคเมจิ (ปี 1868 - 1912)
ตัง้ แต่เพอร์รเ่ี ดินเรือมาถึงในปี 1853 ประเทศญีป่ ่ นุ
ได้คดิ ว่าต้องเสริมความแข็งแกร่งให้กบั การปกป้ อง
ประเทศทางทะเล และได้สร้างกองทัพเรือแบบสมัยใหม่
ขึน้ เป็ นโครงการระดับชาติ ทัง้ โยโคสุคะ คุเระ สะเซโบะ
และไมสึรุ ต่างก็เป็ นเพียงหมูบ่ า้ นเกษตรกรและชาว
ประมงขนาดเล็ก แต่กองทัพเรือก็เลือก 4 เมืองนี้เพราะ
มีทา่ เรือตามธรรมชาติทด่ี ี แล้วสร้าง “ชินจุฟุ” ขึน้

โครงสร้างพืน้ ฐานในเมือง เช่น ระบบน�้ำประปา
ทางรถไฟ ฯลฯ ก็สร้างโดยรวมเอาเทคโนโลยีใหม่ลา่ สุด
มาใช้ ช่วยท�ำให้เมืองทัง้ สีพ่ ฒั นาขึน้ อย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ วัฒนธรรมอาหาร เช่น แกงกะหรี่ เนื้อต้มมัน
ฝรัง่ ฯลฯ และวัฒนธรรมต่าง ๆ เช่น กีฬา ดนตรี ฯลฯ
เองก็ได้รบั การเผยแพร่จากกองทัพเรือสูเ่ มืองต่าง ๆ

มีการสร้างสิง่ ต่าง ๆ ในชินจุฟุจำ� นวนมาก เช่น อุปกรณ์
และเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมใหม่ลา่ สุด ท่าเรือส�ำหรับ
รองรับเรือรบขนาดใหญ่ โรงงานผลิตเหล็กและต่อเรือ
กลุม่ โกดังอิฐแดงทีแ่ ข็งแรง ฯลฯ และยังทุม่ เทกับการ
สร้างนักเทคนิค เทคโนโลยีตา่ ง ๆ ทีไ่ ด้จากเมืองทัง้
สี่ จะถูกส่งต่อไประหว่างสีเ่ มืองและไปยังบริษทั เอกชน
อย่างต่อเนื่อง ช่วยให้เกิดการพัฒนาขึน้ และมีสว่ น
สนับสนุนการเปลีย่ นเป็ นญีป่ ่ นุ สมัยใหม่ทม่ี งุ่ เน้นเรือ่ ง
เทคโนโลยีการต่อเรือ

คุเระ

เมือ่ สิน้ สุดสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง เมืองทัง้ สีไ่ ด้อาศัย
ทรัพย์สนิ เก่าของกองทัพ เปลีย่ นแปลงตัวเองแล้วเกิด
ขึน้ ใหม่เป็ นเมืองท่าอุตสาหกรรมเพือ่ สันติ มรดกส่วน
มากทีถ่ กู สร้างขึน้ ในยุคของชินจุฟุ ยังคงถูกใช้ประโยชน์
ได้ถงึ ในปัจจุบนั ช่วยสนับสนุนชีวติ ความเป็ นอยูข่ อง
ชาวบ้านและอุตสาหกรรมเรือ่ ยมา

ทีอ่ ยู่
ราคา

ประเทศญีป่ ่ นุ มีเมืองทีส่ ามารถมาสัมผัสกับ
ประวัตศิ าสตร์ของเมืองทีม่ ชี นิ จุฟุได้เพียงแค่ 4 เมือง
นี้เท่านัน้ เชิญมาเยีย่ มชมอดีตท่าเรือทหารและสัมผัส
กับบรรยากาศราวกับย้อนยุคกลับไปในช่วงทีก่ ำ� ลัง
พัฒนาขึน้ เป็ นญีป่ ่ นุ สมัยใหม่ดว้ ยตัวคุณเอง
เรือ่ งราวของเมืองทัง้ สี่ ได้รบั การรับรองว่าเป็ น "มรดก
ญีป่ ่ นุ " ในปี 2016

ชินจุฟุ คืออะไร?

ฐานทัพเรือทีต่ งั ้ อยู่ 4 จุดทัวประเทศญี
่
ป่ ่ นุ

การเดินทางโดยขนส่งสาธารณะ
การเดินทางโดยรถยนต์
เวลาท�ำการ
หมายเลขโทรศัพท์ ● ทรัพย์สนิ ทางวัฒนธรรมทีเ่ ป็ นองค์ประกอบของมรดกญีป่ ่ นุ

วันหยุด

*ราคาทีร่ ะบุเป็ นราคาผูใ้ หญ่ (ทัวไป)
่ ส�ำหรับราคาประเภทอืน่ กรุณาสอบถามจากผูใ้ ห้บริการสถานทีต่ า่ ง ๆ โดยตรง
*เนื้อหาในเอกสารนี้ เป็ นข้อมูล ณ เดือนมิถนุ ายน ปี 2017
*ทรัพย์สนิ ทางวัฒนธรรมบางอย่างอาจไม่เปิ ดให้บคุ คลทัวไปเข้
่
าชม

สะเซโบะ

ไมสึรุ
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สวนเวอร์นี่
เมืองทีเ่ ป็ นก้าวแรกของการ
พัฒนาเป็ นญีป่ ่ นุ สมัยใหม่
จังหวัดคานากาว่า

โยโคสุคะ
Yokosuka

l ภาพรายละเอียด

เมืองโยโคสุคะ

(ฉบับปี 1895)
แผนทีน่ �ำเทีย่ วในยุคเมจิ
บรรยากาศท่าเรือโยโคสุคะ
ในสมัยนัน้ ยังคงเหลืออยู่
ในปัจจุบนั

มีรปู ปัน้ ครึง่ ตัวของ เวอร์น่ี วิศวกรชาวฝรังเศสและ
่
โคะสุเคะ โอะกุร ิ ทีส่ ง่ เสริมการก่อตัง้ โรงงานเหล็กโยโคสุคะ
สามารถมาชมแปลงดอกไม้และน�้ำพุสไตล์ฝรังเศส
่
และดอกกุหลาบ 130 สายพันธุท์ เ่ี น้นไปทีพ่ นั ธุข์ อง
ฝรังเศสได้
่
ดว้ ย

l อู่เรือแห้งหมายเลข 1-6

ของฐานทัพเรือสหรัฐ
ประจ�ำโยโคสุคะ

ตืน่ ใจ!
ดูใกล้ ๆ แล้วจะตืน่ ตา

อูเ่ รือทีส่ ร้างจากหิน ตัง้ อยูใ่ น
ฐานทัพโยโคสุคะ และยังใช้กนั
อยูใ่ นปัจจุบนั แม้จะผ่านมาแล้ว
ประมาณ 150 ปี (เข้าชมไม่ได้)
ในปัจจุบนั

อูเ่ รือหมายเลข 1-3

เที่ยวชมท่าเรือทหาร YOKOSUKA

l ประตูท่าเทียบเรือเฮมิ

ป้ อมรักษาความปลอดภัยของประตูเฮมิ
ท่าเรือทหารโยโคสุคะ ทีส่ ร้างตัง้ แต่ปลาย
ยุคเมจิถงึ ต้นยุคไทโช

พิพิธภัณฑ์เวอร์นี่

ATION
INFORM

สะพานเทียบเรือชิโออิร ิ 2-1-12 ฮอนโจ เมืองโยโคสุคะ (ซีไซด์ ชัน้ 1 ช้อปเปอร์สพ์ ลาซ่าโยโคสุคะ)
จากสถานีชโิ ออิร ิ สาย Keikyu เดิน 3 นาที / จากสถานีโยโคสุคะ เดิน 8 นาที
จาก “โยโคสุคะ IC” ถนนโยโกฮาม่าโยโคสุคะ ใช้ทางพิเศษฮอนโจยามะนาคะ 5 นาที
1,400 เยน
046-825-7144 (TRYANGLE Inc.)
*ขอแนะน�ำให้จองล่วงหน้า ส�ำหรับรายละเอียดเพิม่ เติม โปรดดูเว็บไซต์

https://www.tryangle-web.com/naval-port.html
4

พิพธิ ภัณฑ์เกีย่ วกับ
ประวัตศิ าสตร์ของโรงงานเหล็ก
โยโคสุคะ และความส�ำเร็จ
ของ เวอร์น่ี วิศวกรชาวฝรังเศส
่
ทีส่ ร้างโรงงานเหล็กโยโคสุคะ
ขึน้ มา จัดแสดง “●เครือ่ ง
ตอกระบบไอน�้ำ” ทีผ่ ลิตโดย
เนเธอร์แลนด์ในปี 1865 และ
น�ำมาติดตัง้ ทีโ่ รงงานเหล็ก
โยโคสุคะ

ATION
INFORM

1-1 ฮิกาชิเฮมิโจ เมืองโยโคสุคะ
จากรถไฟ JR สถานีโยโคสุคะ เดิน 1 นาที
9:00-17:00 น.
วันจันทร์ วันสิน้ ปี และปี ใหม่
*หากวันจันทร์เป็ นวันหยุดนักขัตฤกษ์จะหยุดวันถัดไป
ฟรี

046-824-1800

โยโคสุคะ

ล่องเรือชมท่าเรือโยโคสุคะทีเ่ ป็ นฐาน
ของกองทัพที่ 7 ของกองทัพเรือสหรัฐ และ
ท่าเรือนากาอุระทีม่ กี องบัญชาการกองก�ำลัง
ป้ องกันตนเองทางทะเลอยู่ ให้คณ
ุ ได้ชม
เรือรบของกองก�ำลังป้ องกันตนเอง เรือเอจิส
(AEGIS) ของกองทัพเรือสหรัฐ ฯลฯ

lเกาะซารุชิมะ

เกาะซารุชมิ ะเป็ นเกาะธรรมชาติแห่ง
เดียวในอ่าวโตเกียว ตัง้ อยูป่ ระมาณ
1.7 กิโลเมตรจากสวนมิคาสะ โยโคสุคะ
ภายในเกาะมีอโุ มงค์อฐิ แดง โกดังดินปื น
ร่องรอยปื นใหญ่ ฯลฯ ของสมัยนัน้ เหลืออยู่
มีทศั นียภาพทีน่ ่าตืน่ ตาตืน่ ใจ เป็ นการผสม
ผสานระหว่างธรรมชาติและมรดกสมัยใหม่

แผนที่
เทีย่ วประวัติศาสตร์

เมืองโยโคสุคะ จ ังหว ัดคานากาว่า
เมืองโยโกฮาม่า
เมืองฟุจซิ าวะ

โยโคสุคะ

เมืองคามาคุระ

MAP

เมืองสุชิ
ฮะยามะโจ

ไมสึรุ
คุเระ

โตเกียว

เมืองโยโคสุคะ

โยโคสุคะ

สะเซโบะ

เมืองมิอรุ ะ
การเดินทางมายังเมืองโยโคสุคะ
จากโตเกียว

- ประมาณ 1 ชัว่ โมง 30 นาที โดยรถไฟ JR สายโยโคสุคะ

: ทรัพย์สนิ ทางวัฒนธรรมทีเ่ ป็ นองค์ประกอบของมรดกญีป่ ่ นุ
: ศูนย์ประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ ว
: จุดชมเรือรบ

จากโอซาก้ า

- ประมาณ 2 ชัว่ โมง 30 นาที โดยเครื่องบิน และ รถไฟสาย Keikyu
- ประมาณ 4 ชัว่ โมง โดยชินคันเซ็น และ รถไฟ JR สายโยโคสุคะ

500 เมตร
(C)2016ZENRIN(Z05E-262)

พิพิธภัณฑ์เวอร์นี่

เครือ่ งตอกระบบไอน�้ำ

โยโคสุคะ

●อาคาร C1 ฐานทัพเรือสหรัฐประจ�ำโยโคสุคะ
●อาคาร C2 ฐานทัพเรือสหรัฐประจ�ำโยโคสุคะ
●อาคาร B39 ฐานทัพเรือสหรัฐประจ�ำโยโคสุคะ
ฐานทัพเรือสหรัฐประจ�ำโยโคสุคะ
อูเ่ รือแห้งหมายเลข 1-6

จากสะพานเทียบเรือมิคาสะทีอ่ ยูต่ ดิ กับสวนมิคาสะ นังเรื
่ อ
โดยสารประมาณ 10 นาที

ะ
เิ ศษ าค
งพ ะน
ทา จยาม
นโ
ฮอ

ATION
INFORM

ฐานทัพเรือสหรัฐประจ�ำโยโคสุคะ

เที่ยวชมท่าเรือทหาร YOKOSUKA

*มีนาคม-พฤศจิกายน เดินเรือทุกวัน / ธันวาคม-กุมภาพันธ์ เดินเรือเฉพาะวัน
เสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เท่านัน้
*ส�ำหรับตารางเวลาเดินเรือ โปรดดูเว็บไซต์

มาสนกุ กับการทำ�
บาร์ บคี วิ หรือตกปลาได้

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

ติดต่อสอบถามเกีย่ วกับมรดกญีป่ ่ นุ ในเมืองโยโคสุคะ: แผนกวางแผนการท่องเที่ยว ฝ่ ายเศรษฐกิ จ เมืองโยโคสุคะ (โทรศัพท์: 046-822-9577)
ติดต่อสอบถามเกีย่ วกับการท่องเทีย่ วเมืองโยโคสุคะ: สุคะเนวิ (i) ศูนย์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโยโคสุคะ (โทรศัพท์: 046-822-8301)
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ถนนโดบุอติ ะโดริ

ทีท่ ำ� การเมืองโยโคสุคะ
สุคะเนวิ ⓘ

สถานีชโิ ออิร ิ

สวนเวอร์นี่

สถานี โยโคสุคะชูโอ

สวนอุมคิ าเสะ

ประตูทา่ เทียบเรือเฮมิ

พิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติและมนุษยศาสตร์เมืองโยโคสุคะ

●อฐิ แดงแกะสลักตรา “โรงงานเหล็กโยโคสุคะ” และ “อูต่ อ่ เรือ

yu
Keik
สาย

*โปรดดูแผนทีห่ น้ าขวา

●ร่องรอยป้อมปราการอ่าวโตเกียว (ร่องรอยป้อมปื นใหญ่จโิ ยะกาซาคิ) ●อุโมงค์ชค
ิ คามะ
●กลุม
่ ป้อมปื นใหญ่เขตคันนอนซาคิและฮาชิริมสิ ุ
(ร่องรอยป้อมปื นใหญ่คนั นอนซาคิ / ร่องรอยป้อมปื นใหญ่ซนั เก็นยะ / ร่องรอยป้อมปื นใหญ่แบบต�ำ่ ฮาชิริมสิ )ุ
●สิง่ ปลูกสร้ างของป้อมปราการทางทะเลที่ 3 ของอ่าวโตเกียว (หอสังเกตการณ์ ไฟสปอตไลท์ โกดังป้อมปื น)
●พื ้นทีต
่ ้ นน� ้ำฮาชิริมสิ ุ (บ่อเก็บน� ้ำอิฐแดง บ่อบ�ำบัดน� ้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก)
●โรงงานบ�ำบัดน� ้ำเฮมิ (ห้ องควบคุมบ่อกรองช้ า 4 หลัง ห้ องทางเข้ าบ่อจ่ายน� ้ำ 2 หลัง ห้ องมาตรเวนจูรี)

เกาะซารุชิมะ

(ร่องรอยป้ อมปราการอ่าวโตเกียว
ร่องรอยป้ อมปื นใหญ่ซารุชมิ ะ)

(จุดขึน้ เรือโดยสารไปเกาะซารุชมิ ะ)

โดบุอติ ะสเตชัน่
สถานีเฮมิ

\ ยังมีอกี มากมาย! ทรัพย์ สนิ ทางวัฒนธรรมที่เป็ นองค์ ประกอบของมรดกญี่ปนในเมื
ุ่
องโยโคสุคะ /

สะพานเทียบเรือมิคาสะ

ช้อปเปอร์สพ์ ลาซ่าโยโคสุคะ

สถานี โยโคสุคะ

รถไฟ JR สายโยโคสคุ ะ

ค่าโดยสารเรือไปกลับ 1,300 เยน / ค่าเข้าสวนซารุชมิ ะ 200 เยน

สวนมิคาสะ /
มิสาคะ หนึ่งในสามเรืออนุสรณ์ทย่ี งิ่ ใหญ่ของโลก

(ชิโออิรเิ ทอร์มนิ อล)

16

สิง่ ปลูกสร้างของป้ อมปราการทางทะเลที่ 3
ของอ่าวโตเกียว (บ้านพักทหาร)

โยโคสุคะ”

●จดั แสดงแผนภาพสถาปัตยกรรมอูต่ อ่ เรือสมัยใหม่
230 รายการ

●ภาพบริเวณท่าเรือโยโคสุคะ
26

สถานีเค็นริสไึ ดกะคุ

กองก�ำลังป้ องกันตนเองทางทะเล
กองบัญชาการกลางภูมภิ าคโยโคสุคะ
อาคารทีท่ ำ� การย่อยทะโดะได

134

16

เมืองทีเ่ จริญรุง่ เรืองมาในฐานะเมือง
ท่าเรือทหารอันดับหนึง่ ของโลกตะวันออก
จังหวัดฮิโรชิม่า

คุเระ
Kure

●พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์
กิ จการเดิ นเรือเมืองคุเระ
(พิพิธภัณฑ์ยามาโตะ)

พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์อิริฟเุ นะยามะ
มีสงิ่ ปลูกสร้างทางประวัตศิ าสตร์ของ
คุเระจ�ำนวนมาก เช่น ●อดีตบ้านผู้
บัญชาการคุเระชินจุฟุ ●อดีตบ้านหลัง
เล็กของตระกูลโทโก ●อดีตหอนาฬิกา
คลังแสงกองทัพเรือคุเระ ●อดีตโกดัง
ดินปื นปื นใหญ่ทาคาการาสุ ฯลฯ
และมีพพิ ธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ และพิพธิ ภัณฑ์
ประวัตศิ าสตร์
และวิถชี าวบ้าน
ให้ได้สมั ผัสถึง
ประวัตศิ าสตร์
ของคุเระด้วย

อดีตหอนาฬิ กาคลังแสงกองทัพเรือคุเระ

4-6 ไซไวโจ เมืองคุเระ
จากรถไฟ JR สถานีคเุ ระ เดิน 15 นาที /
จากรถไฟ JR สถานีคเุ ระ นังรถฮิ
่ โรเด็นบัส ลงทีป่ ้าย “เมะกาเนะบาชิ” แล้วเดิน 3 นาที
จากคุเระ IC ถนนฮิโรชิมา่ คุเระ (คุเรอาไลน์) 5 นาที
9:00-17:00 น. (เข้าได้ถงึ 16:30 น.)
วันอังคาร (หากเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์จะหยุดวันถัดไป) / วันสิน้ ปีและปีใหม่ (29 ธันวาคม - 3 มกราคม)
250 เยน 0823-21-1037
อดีตบ้านหลังเล็กของตระกูลโทโก

l กองก�ำลังป้ องกันตนเองทางทะเล

อาคาร 1 กองบัญชาการกลางภูมิภาคคุเระ
(อดีตอาคารส�ำนักงานคุเระชินจุฟ)ุ

บริเวณใกล้
เคยี

ั
กองกำ� ลงั ป งมพี พิ ธิ ภณ
อ้ งกนั ตนเอ ฑป์ ระวตั ศิ าสตร์
ง
ท
(พพิ ธิ ภณ
างทะเล
ั ฑเ์ ทต็ สโึ น
ะคจุ ริ ะ) ด้วย คเุ ระ
TION

A
INFORM

ท่าเทียบเรือยามาโตะ

5-20 ทาคาระมาจิ เมืองคุเระ
จากรถไฟ JR สถานีคเุ ระ เดินประมาณ 5 นาที
จากคุเระ IC ถนนฮิโรชิมา่ คุเระ (คุเรอาไลน์) 5 นาที
จากทาคายะ IC ทางด่วนซันโย ใช้ทางด่วนฮิกาชิฮโิ รชิมา่
คุเระ 50 นาที
9:00-18:00 น. (เข้าได้ถงึ 17:30 น.)
วันอังคาร (หากเป็ นวันหยุดนักขัตฤกษ์จะหยุดวันถัดไป)
500 เยน
0823-25-3017
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อดีตบ้านผูบ้ ญ
ั ชาการคุเระชิ นจุฟุ

คุเระ

พิพธิ ภัณฑ์ทจ่ี ดั แสดง
ประวัตศิ าสตร์และเทคโนโลยีทาง
วิทยาศาสตร์ เช่น การต่อเรือ เครือ่ งบิน ฯลฯ
ของคุเระ เมืองซึง่ เป็นเมืองคลังแสงกองทัพเรือ
อันดับหนึง่ ของประเทศญีป่ ่ นุ และเจริญรุง่ เรืองมาในฐานะ
เมืองท่าเรือทหารอันดับหนึง่ ของโลกตะวันออก จัดแสดง “ยามา
โตะ” เรือรบทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในโลกซึง่ สร้างขึน้ ทีค่ เุ ระในขนาด 1 ใน 10 ของ
ของจริง และมีจดั แสดงสิง่ อืน่ ทีเ่ ป็นของจริงด้วย เช่น เครือ่ งบินรบรุน่ มิตซูบชิ ิ
A6M ซีโร่ และตอร์ปิโดมนุษย์ “ไคเท็น” ส่วนกลางแจ้งมีสวนทีจ่ ดั ตามแบบเรือรบ “ยา
มาโตะ” ขนาดเท่าของจริง (ท่าเทียบเรือยามาโตะ) สามารถมาเดินเล่นพร้อมรับลมทะเล
หรือจะไปล่องเรือจากสะพานเทียบเรือคุเระชูโอทีส่ ามารถชมเรือรบจากทะเลก็ได้

ATION

INFORM

ATION

INFORM

สิง่ ปลูกสร้างจากอิฐทีส่ ำ� คัญ สร้าง
เสร็จตังแต่
้ ปี 1907 และยังคงอยูใ่ น
เมืองคุเระถึงในปัจจุบนั
สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกสมัยใหม่
ทีส่ ร้างโดยการผสมผสานระหว่างอิฐ
และหินแกรนิต แสดงให้เห็นถึงความ
ยิง่ ใหญ่และงดงาม ตลอดจนความ
สามารถทางเทคโนโลยีของสมัยนัน้
ปัจจุบนั ถูกน�ำมาใช้เป็ นอาคาร 1
ของกองบัญชาการกลางภูมภิ าคคุเระ
กองก�ำลังป้องกันตนเองทางทะเล

8-1 ไซไวโจ เมืองคุเระ จากรถไฟ JR สถานีคเุ ระ เดิน 20 นาที / จากรถไฟ JR สถานีคเุ ระ นังรถฮิ
่ โรเด็นบัส ลงทีป่ ้าย “โซคันบุมาเอะ” แล้วเดิน 1 นาที
ทุกวันอาทิตย์ (อาจหยุดด้วยเหตุผลทีเ่ ลีย่ งไม่ได้) *หากประสงค์จะเข้าชมต้องลงทะเบียนล่วงหน้า ส�ำหรับรายละเอียดเพิม่ เติม โปรดดูเว็บไซต์
http://www.mod.go.jp/msdf/kure/info/facilities/ 0823-22-5511
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แผนที่
เทีย่ วประวัติศาสตร์

lอะเร คาราสุโคะจิ มะ

สวนสาธารณะทีม่ องเห็นเรือด�ำน�้ำของกองก�ำลังป้ องกันตนเองทางทะเล
บริเวณใกล้เคียงมีเครนยกตอร์ปิโดและโกดังอิฐแดงทีเ่ ป็ นอดีตคลังแสงของ
กองทัพเรือคุเระหลงเหลืออยู่ ให้บรรยากาศของยุคชินจุฟุ

เมืองคุเระ จ ังหว ัดฮิโรชิมา่
เมืองฮิโรชิมา่

คุเระ

เมืองฮิกาชิฮโิ รชิมา่

MAP

เมืองคุเระ

โอซาคิคามิจมิ ะโจ

เมืองเอะดะจิมะ

สะเซโบะ

คุเระ

ไมสึรุ

โตเกียว

โยโคสุคะ

ถนน
ฮโิ รช
มิ า่ คเุ
ระ

การเดินทางมายังเมืองคุเระ
จากโตเกียว

ATION
INFORM

6 โชวะโจ เมืองคุเระ
จากรถไฟ JR สถานีคเุ ระ นังรถฮิ
่ โรเด็นบัส ลงทีป่ ้ าย “เซ็นซุยไทมาเอะ” แล้วเดิน 1 นาที
จากคุเระ IC ถนนฮิโรชิมา่ คุเระ (คุเรอาไลน์) 10 นาที

- ประมาณ 2 ชัว่ โมง 30 นาที โดยเครื่องบิน และ แอร์ พอร์ ตบัส
- ประมาณ 4 ชัว่ โมง 30 นาที โดยชินคันเซ็น และ รถไฟ
JR สายคุเระ

(คเุ รอ
าไลน
์)

(อดีตอาคารอูต่ อ่ เรือของกองต่อเรือคลังแสงกองทัพเรือคุเระ)

อาคารหลังคาขนาดใหญ่ทเ่ี ป็ นอูต่ อ่ เรือทีใ่ ช้สร้างเรือรบ “ยามาโตะ” ยังคงเหลืออยูใ่ ห้เห็นในปัจจุบนั

- ประมาณ 2 ชัว่ โมง โดยชินคันเซ็น และ รถไฟ JR สายคุเระ

ทีท่ ำ� การเมืองคุเระ

พิพธิ ภัณฑ์ประวัตศิ าสตร์กองก�ำลังป้ องกันตนเองทางทะเลคุเระ
(พิพธิ ภัณฑ์เท็ตสึโนะคุจริ ะ)

สวนสาธารณะทีม่ องเห็นสิง่ ปลูกสร้างทาง
ประวัตศิ าสตร์ของคุเระ เช่น อูต่ อ่ เรือทีใ่ ช้สร้างเรือรบ
“ยามาโตะ” อดีตอาคารส�ำนักงานคุเระชินจุฟุ และร่อง
รอยโรงงานในยุคของกองทัพเรือ ตลอดจนวิวท่าเรือ
ของคุเระทังหมด
้

อนุสาวรียเ์ รือรบยามาโตะ

5 มิยาฮาระ เมืองคุเระ
จากรถไฟ JR สถานีคเุ ระ นังรถฮิ
่ โรเด็นบัส
ลงทีป่ ้ าย “ชิคคิ ฮุ มิ าเอะ” แล้วเดิน 1 นาที
จากคุเระ IC ถนนฮิโรชิมา่ คุเระ (คุเรอาไลน์) 10 นาที

\ ยังมีอกี มากมาย! ทรัพย์ สนิ ทางวัฒนธรรมที่เป็ นองค์ ประกอบของมรดกญี่ปนในเมื
ุ่
องคุเระ /

*โปรดดูแผนทีห่ น้ าขวา

กลุม่ โกดังอิฐโชวะโจ

10

487

รถไฟ JR
สายคเุ ระ

ศูนย์บำ� บัดน�้ำมิยาฮาระ
บ่อจ่ายน�้ำเขตพืน้ ทีต่ ่ำ�

เนิ นเขาที่มองเห็นประวัติศาสตร์

●อดีตบ้านผูบ้ ญ
ั ชาการคุเระชินจุฟุ
●อดีตบ้านหลังเล็กของตระกูลโทโก
●อดีตหอนาฬิกาคลังแสงกองทัพเรือคุเระ
●อดีตโกดังดินปื นปื นใหญ่ทาคาการาสุ
●แผนภาพท่าเรือทหารคุเระ

อดีตคลังแสงกองทัพเรือคุเระ
ร่องรอยศูนย์ฝึกช่างกองทัพเรือและสิง่ ปลูกสร้าง
ของกองทัพเรือในบริเวณใกล้เคียง

●ประตูต้นน� ้ำนิโค ●เขือ่ นฮอนโจและอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้ อง
●กลุม
่ ป้อมปื นใหญ่เพือ่ ปกป้องอ่าวคุเระ (อ่าวฮิโระ) (ร่องรอยป้อมปืนใหญ่ทาคาการาสุ / ร่องรอยป้อมปืนใหญ่โอโซระยามะ)
ติดต่อสอบถามเกีย่ วกับมรดกญีป่ ่ นุ ในเมืองคุเระ: แผนกวางแผน ฝ่ ายวางแผนเมืองคุเระ (โทรศัพท์: 0823-25-3225)
ติดต่อสอบถามเกีย่ วกับการท่องเทีย่ วเมืองคุเระ: ศูนย์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวคุเระ (โทรศัพท์: 0823-23-7845)

พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์อิริฟเุ นะยามะ

Japan Marine United Corporation
อาคารหลังคาขนาดใหญ่สำ� นักงานคุเระ

อะเร คาราสุโคะจิมะ

สวนนากาซาโคะ
(อดีตฐานทัพเรือ)

ศูนย์ประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ วคุเระ

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์
กิ จการเดิ นเรือเมืองคุเระ
(พิพิธภัณฑ์ยามาโตะ)
อาคาร 1 กองบัญชาการกลางภูมิภาคคุเระ
กองก�ำลังป้ องกันตนเองทางทะเล
(อดีตอาคารส�ำนักงานคุเระชิ นจุฟ)ุ

ATION
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185

สถานี คเุ ระ

คุเระ

lเนิ นเขาที่มองเห็นประวัติศาสตร์

คุเระ IC
สวนชูโอ

สถานีคาวาระอิชิ
31

่ โกดังอิ ฐโชวะโจ
l กลุม

174

สวนนิโค

จากโอซาก้ า

31

l อาคารหลังคาขนาดใหญ่ของส�ำนักงานคุเระ Japan Marine United Corporation

เมืองทาเคฮาระ

ยาสุมยิ ามะ

: ทรัพย์สนิ ทางวัฒนธรรมทีเ่ ป็ นองค์ประกอบของมรดกญีป่ ่ นุ
: ศูนย์ประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ ว
: จุดชมเรือรบ

500 เมตร
(C)2016ZENRIN(Z05E-262)

lมุคิวโด (หลุมหลบภัย)

หลุมหลบภัยขนาดใหญ่ทค่ี ณ
ุ ครูและ
นักเรียนประถมขึน้ ด้วยแผ่นหินในระหว่าง
สงครามโลกครัง้ ทีส่ อง ภายในมีหอ้ งท�ำ
อาหาร ห้องน�้ำ และห้องเรียน

สะเซโบะ

้
สอนกใ็ ช
ุ ครูใช้ เอา
โต๊ะทคี่ ณ
ขดุ ขึ ้นรูป
แผน่ หนิ

มีวฒั นธรรมของประเทศญีป่ ่ นุ และ
สหรัฐอเมริกาผสมรวมกัน
เมืองท่าทีไ่ ด้บรรยากาศแบบต่างประเทศ
จังหวัดนางาซากิ

S as e b o

TION

A
INFORM

(หอวัฒนธรรมชุมชนสะเซโบะ)

ATION

INFORM

สร้างขึน้ เพือ่ เป็ นอนุสรณ์การชนะสงคราม
โลกครัง้ ทีห่ นึ่งในปี 1923 ได้รบั การขึน้
ทะเบียนเป็ นทรัพย์สนิ ทาง
วัฒนธรรมทีจ่ บั ต้องไม่ได้ของ
ประเทศ

โจมะโจ เมืองสะเซโบะ
จากรถไฟ JR สถานีฮาเอะโนะซาคิ เดิน 20 นาที
จากสะเซโบะไดโต IC ของทางด่วนนิชคิ วิ ชู 20 นาที
9:00-17:00 น.
วันสิน้ ปี และปี ใหม่ (29 ธันวาคม - 3 มกราคม)
ฟรี
0956-59-2003

lอดีตที่ทำ� การไปรษณี ย์

โทรเลขไร้สายสะเซโบะ
(ศูนย์ส่งสัญญาณฮาริโอะ)

หอคอยคอนกรีตเสริมเหล็กทีส่ งู ทีส่ ดุ และเก่าทีส่ ดุ
ในประเทศญีป่ ่ นุ สร้างโดยกองทัพเรือญีป่ ่ นุ
สร้างเสร็จเมือ่ ปี 1922
คาดว่าใช้งบประมาณรวมในการสร้างคิดเป็ นเงินใน
ยุคปัจจุบนั ได้ประมาณ 2.5 หมืน่ ล้านเยน
เป็ นหอส่งสัญญาณขนาดใหญ่ 3 เสา สูง 136 เมตร

ATION

INFORM

สะเซโบะ

382 ฮาริโอะนาคะมาจิ เมืองสะเซโบะ
จากรถไฟ JR สถานีสะเซโบะ นังรถไซฮิ
่
บสั ลงทีป่ ้ าย “ทาคะฮาตะ”
แล้วเดิน 30 นาที
จากสะเซโบะไดโต IC ของทางด่วนนิชคิ วิ ชู 20 นาที
9:00-12:00 น. / 13:00-16:00 น.
ในการเข้าชม ต้องปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำของผูด้ แู ล
วันสิน้ ปี และปี ใหม่ (29 ธันวาคม - 3 มกราคม)
ฟรี
0956-58-2718

lอดีตพิ พิธภัณฑ์อนุสรณ์ชยั ชนะของสะเซโบะชิ นจุฟุ

2 ฮิราเสะมาจิ เมืองสะเซโบะ
จากรถไฟ JR สถานีสะเซโบะ นังรถซิ
่ ตบ้ี สั /ไซฮิบสั ลงทีป่ ้ าย
“สะเซโบะชิโซโกอิเรียวเซ็นเตอร์อริ กิ จุ ”ิ แล้วเดิน 1 นาที
9:00-22:00 น. (หากไม่มผี ใู้ ช้บริการ ปิ ด 17:00 น.)
วันอังคาร วันสิน้ ปี และปี ใหม่ (29 ธันวาคม - 3 มกราคม)
0956-25-8192

นะนำ� คอื ที่
จดุ ชมวิวเรือรบทแี่
ลอ็ บบี ้ชมวิว!

lพิ พิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์กองก�ำลัง

ป้ องกันตนเองทางทะเลสะเซโบะ
(เซลทาวเวอร์)

พิพธิ ภัณฑ์ประวัตศิ าสตร์ทร่ี บั เอามรดกของกองทัพเรือ
ญีป่ ่ นุ มา ร่องรอย “ชมรมนาวิกโยธินสะเซโบะ” ทีเ่ จ้าหน้าที่
กองทัพเรือใช้ในงานเลีย้ งรับรอง ฯลฯ สามารถเรียนรู้
ประวัตศิ าสตร์ตงั ้ แต่เริม่ สะเซโบะชินจุฟมุ าจนถึงปัจจุบนั ได้
ATION
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8-1 อุวามาจิ เมืองสะเซโบะ
จากรถไฟ JR สถานีสะเซโบะ นังรถซิ
่ ตบ้ี สั /
ไซฮิบสั ลงทีป่ ้ าย “สะเซโบะชิโซโกอิเรียวเซ็นเตอร์อริ กิ จุ ”ิ แล้วเดิน 2 นาที
จากสะเซโบะชูโอ IC ของทางด่วนนิชคิ วิ ชู 1 นาที /
จากแยกมัตสึอรุ ะของทางหลวงหมายเลข 35 มา 2 นาที
9:30-17:00 น. (เข้าได้ถงึ 16:30 น.)
ทุกวันพฤหัสบดีท่ี 3 ของเดือน วันสิน้ ปี และปี ใหม่ (28 ธันวาคม - 4 มกราคม)
ฟรี
0956-22-3040
12

13

- เมืองท่าของทหารเรือ - ล่องเรือชมท่าเรือทหาร SASEBO

สามารถชมสถานทีต่ า่ ง ๆ จากภายในเรือได้ เช่น อาคารและโกดังของชินจุฟุและคลังแสงของกองทัพเรือ อูต่ อ่ เรือ
ไจแอนท์คนั ทิเลเวอร์เครน ฯลฯ เชิญมาล่องเรือสัมผัสกับการเปลีย่ นแปลงจากท่าเรือสะเซโบะในยุคเมจิมาเป็ น
SASEBO ในปัจจุบนั

แผนที่
เทีย่ วประวัติศาสตร์

เมืองสะเซโบะ จ ังหว ัดนางาซากิ
เมืองมัตสึอรุ ะ

เมืองฮิราโดะ

สะเซโบะ

เมืองอิมาริ
จังหวัดซากะ

สะสะโจ

อะริตะโจ
จังหวัดซากะ

เมืองสะเซโบะ

ไมสึรุ

สะเซโบะ

อื อยู่
มาก มเี หล แหง่
ั
ญ
ค
�
ำ
่
ี
ส
ท
่
ิ
ง
เป็นส ศญปี่ นุ่ เพยี ง 3 ง่
ในประเท ใู่ นโลกเพยี ง 11 แห
ย
และเหลอื อ เทา่ นนั ้

8-1 ชินมินาโตะมาจิ เมืองสะเซโบะ (ชินมินาโตะเทอร์มนิ อล)
จากรถไฟ JR สถานีสะเซโบะ เดิน 5 นาที
ออกประมาณ 11:30 น. (เดินเรือเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ปลายธันวาคม - กลางมีนาคม
2,000 เยน
l Nishikyushu Warehouse Co.,Ltd.

N
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ออกจากเฮาส์เทนบอช / ออกจากสะเซโบะบัสเซ็นเตอร์ / ออกจาก
ทางออกมินาโตะของสถานีสะเซโบะ (แตกต่างกันตามแต่ละคอร์ส)
แตกต่างกันตามต้นทางและปลายทาง
วันพฤหัสบดี
ออกจากสะเซโบะบัสเซ็นเตอร์ และออกจากทางออกมินาโตะของ
สถานีสะเซโบะ : 1,800 เยน / ออกจากและกลับเฮาส์เทนบอช :
2,000 เยน
0956-22-6630 (ศูนย์ประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ วสะเซโบะ)

ป้ อมปราการสะเซโบะและสถานทีท่ เ่ี กีย่ วข้อง
(ร่องรอยกองทหารปื นใหญ่ อดีตป้ อมปราการสะเซโบะ)

อ
อุโมงค์ฮาเอะโนะซาคิ มรุ ะ

ฮาริโอะ IC

ไซไคเพิรล์ ไลน์

2 กม.

ทีท่ ำ� การเมืองสะเซโบะ

ภูเขายุมฮิ าริดาเคะ

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์กองก�ำลังป้ องกันตนเองทางทะเลสะเซโบะ
(เซลทาวเวอร์)
การเดินทางมายังเมืองสะเซโบะ
สะเซโบะชูโอ IC

- ประมาณ 5 ชัว่ โมง โดยเครื่องบิน และ แอร์ พอร์ ตบัส

จากโอซาก้ า

- ประมาณ 3 ชัว่ โมง 30 นาที โดยเครื่องบิน และ แอร์ พอร์ ตบัส
- ประมาณ 5 ชัว่ โมง โดยชินคันเซ็น และ รถไฟ JR สายคาโกชิมา่ สาย
หลัก / สายสะเซโบะ

ส�ำนักงานสะเซโบะชินจุฟุ
กลุม่ สถานทีเ่ กีย่ วกับกองทัพเรือ
(ประตูหู น้าส�ำนักงานชินจุฟุ ฯลฯ) ยพาส
K บา

\ ยังมีอกี มากมาย! ทรัพย์ สนิ ทางวัฒนธรรมที่เป็ นองค์ ประกอบของมรดกญี่ปนในเมื
ุ่
องสะเซโบะ / (ส่ วนหนึ่ง)

*โปรดดูแผนทีห่ น้ าขวา

ติดต่อสอบถามเกีย่ วกับมรดกญีป่ ่ นุ ในเมืองสะเซโบะ: แผนกการท่องเที่ยว ฝ่ ายการท่องเที่ยว พาณิ ชย์และอุตสาหกรรม เมืองสะเซโบะ (โทรศัพท์: 0956-25-9639)
ติดต่อสอบถามเกีย่ วกับการท่องเทีย่ วเมืองสะเซโบะ: ศูนย์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวสะเซโบะ (โทรศัพท์: 0956-22-6630)

26

35

อดีตสะเซโบะชิ นจุฟุ
พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์
แห่งชัยชนะ
สถานีสะเซโบะชูโอ

สถานีนาคะสะเซโบะ

กลุม่ ป้ อมปื นใหญ่กองรักษาความ
ปลอดภัย
และกองป้ องกันของกองทัพเรือ
(โทะโนะโอะอิจบิ ะ (ตลาด))
ศูนย์ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเทีย่ วสะเซโบะ

กลุม่ โกดังอิฐฮิราเสะ
Sasebo Heavy Industries Co., Ltd.
กลุ
ม
่
โกดั
ง
อิ
ฐ
ทาเทกามิ
เครน 250 ตัน
บัสเซ็นเตอร์
สถานี สะเซโบะ
Sasebo Heavy Industries Co., Ltd.
(จุดขึน้ ครุยส์บสั )
อูต่ อ่ เรือสะเซโบะ
ล่องเรือชมท่าเรือทหาร SASEBO
บ่อจอดเรือทาเทกามิ
รถไ
(อดีตคลังแสงกองทัพเรือสะเซโบะ)
ฟJ
ทางออกมินาโตะ
กลุม่ สิง่ ปลูกสร้าง
ชินมินาโตะเทอร์มนิ อล
Rส
(จุดขึน้ ครุยส์บสั )
ายส
(จุดขึน้ เรือ)
Sasebo Heavy Industries Co., Ltd.
ะเซ
อูเ่ รือหมายเลข 5 และ 6
โบะ
149

200 เมตร
(C)2016ZENRIN(Z05E-262)

: ทรัพย์สนิ ทางวัฒนธรรมทีเ่ ป็ นองค์ประกอบของมรดกญีป่ ่ นุ
: ศูนย์ประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ ว
: จุดชมเรือรบ

*ทรัพย์สนิ ทางวัฒนธรรมบางอย่างอาจไม่เปิ ดให้เข้าชมหรือห้ามบุคคลทัวไปเข้
่
าพืน้ ที่ (ภายใน Sasebo Heavy Industries Co., Ltd. ฯลฯ)

นชิ คิ วิ ชู
ทางดว่ น

●พื ้นทีต
่ ้ นน� ้ำโอคาโมโตะ ●พื ้นทีต่ ้ นน� ้ำยามะโนะตะ ●บ่อจอดเรือทาเทกามิ
●อูเ่ รือหมายเลข 5 และ 6 ของ Sasebo Heavy Industries Co., Ltd. ●กลุม่ โกดังอิฐฮิราเสะ ●กลุม่ โกดังอิฐทาเทกามิ
●ป้อมปราการสะเซโบะและสถานทีท
่ เี่ กีย่ วข้ อง (ร่องรอยหอสังเกตการณ์และร่องรอยป้อมปราการมารุเดะยามะ)
●โกดังดินปื นมาเอะฮาตะ ●อุโมงค์ฮาเอะโนะซาคิ ●สะพานชิมสิ โุ นะเสะ
●กลุม
่ ป้อมปื นใหญ่กองรักษาความปลอดภัยและกองป้องกันของกองทัพเรือ
(ร่องรอยป้อมปื นใหญ่วถิ สี งู ทะจิมะดาเคะ โทะโนะโอะอิจบิ ะ (ตลาด) ฯลฯ)

A

กลุม่ อนุสาวรียท์ เ่ี กีย่ วข้องกับ
สะเซโบะชินจุฟุ
(อนุสาวรียผ์ เู้ สียชีวติ คลังแสงกองทัพ
เรือ)
กลุม่ สิง่ ปลูกสร้างทาง
ประวัตศิ าสตร์เกีย่ วกับ
โจซาคุ โยชิมรุ ะ
(ศูนย์ประปาเมือง)

SS

11

B

204

กลุม่ ป้ อมปื นใหญ่กองรักษาความปลอดภัยและกองป้ องกันของกองทัพเรือ
(ร่องรอยป้ อมปื นใหญ่วถิ สี งู ทะจิมะดาเคะ)

จากโตเกียว

พวกเราจะ
พาเทยี่ วเอ
ง!

14

เมืองไซไค

สถานีเฮาส์เทนบอช

มุคิวโด
อดีตที่ทำ� การ
ไปรษณี ยโ์ ทรเลข เฮาส์เทนบอช (หลุมหลบภัย)
ไร้สายสะเซโบะ
สถานีฮาเอะ
(ศูนย์ส่งสัญญาณ
โนะซาคิ รถ
ไฟ
JR
ฮาริโอะ)
สาย
โ

SASEBO ครุยส์บสั “อุมิคาเสะ”

รถบัสท่องเทีย่ วทีส่ ร้างจ�ำลองเรือหรู ทีจ่ ะพาเทีย่ วชม
คุจคู ชุ มิ ะและสถานทีม่ ชี อ่ื เสียงของเมืองท่าสะเซโบะ
และสามารถลงจากรถไปเพลิดเพลินกับการชมหน้าอู่
ต่อเรือและกลุม่ โกดังอิฐได้ในระยะใกล้ ๆ

ฮาซามิโจ

สะเซโบะ

Sasebo Heavy Industries Co., Ltd.

141

205

202

0956-22-6630 (ศูนย์ประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ วสะเซโบะ)

A

รถไฟมตั สึอรุ ะ
สายนชิ คิ วิ ชู

l เครน 250 ตัน

โกดังมาเอะฮาตะหมายเลข 1
(อดีตโกดังตอร์ปิโดที่ 5)

*จ�ำหน่ายตั ๋วทีศ่ นู ย์ประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ วสะเซโบะ (ภายในรถไฟ
JR สถานีสะเซโบะ) *ต้องจองล่วงหน้า กรณีทค่ี าดว่าจะมีสภาพอากาศไม่
อ�ำนวย ฯลฯ จะแจ้งงดเดินเรือภายในเทีย่ งตรงของวันก่อนหน้า

MAP

โยโคสุคะ

MAP

B

ATION

INFORM

โตเกียว

คุเระ

lสวนอิ ฐแดงไมสึรุ

เมืองท่าทีม่ อี ฐิ แดงงดงาม
และชวนให้ระลึกถึงอดีต
จังหวัดเกียวโต

ไมสึรเุ ป็ นเมืองเดียวทีม่ ชี นิ จุฟุในฝัง่ ทะเลญีป่ ่ นุ ตัง้ ขึน้ เมือ่
ปี 1901 และมีการสร้างสิง่ ปลูกสร้างต่าง ๆ ด้วยอิฐแดง
จ�ำนวนมากมาจนถึงประมาณปี 1921 ฐานการท่องเทีย่ ว
ของไมสึรอุ ยูท่ ่ี “สวนอิฐแดง” ทีม่ โี กดังอิฐแดงอยู่ 5 หลัง
จากทีเ่ หลืออยูใ่ นปัจจุบนั ทัง้ หมด 12 หลัง ช่วยให้ผคู้ น
ทีม่ าเยือนได้สมั ผัสกับบรรยากาศแบบเรโทรทีแ่ สน
โรแมนติก ราวกับหลุดย้อนกลับไปในยุคเมจิ

ไมสึรุ
M ai z u r u

lพิ พิธภัณฑ์อนุสรณ์กองทัพเรือ

พิพธิ ภัณฑ์ของอดีตกองทัพเรือทีอ่ ยูเ่ ป็ นส่วนหนึ่งของห้องประชุมใหญ่ของกองบัญชาการกลางภูมภิ าคไมสึรุ
ของกองก�ำลังป้ องกันตนเองทางทะเล จัดแสดงสิง่ ของเกีย่ วกับ เฮฮาจิโร่ โทโก ผูบ้ ญ
ั ชาการไมสึรชุ นิ จุฟุคน
แรก และของอืน่ อันล�ำ้ ค่าเกีย่ วกับอดีตกองทัพเรือประมาณ 200 รายการ

ATION

INFORM

โกดงั อฐิ แ
ด
ทใี่ ห้เพลดิ งได้กลายเป็นสถา
น
เพลนิ กบั ค
เว้นทต์ า่ ง
าเฟ่และอ
ๆ ...
ี

1039-2 คิตะซุย เมืองไมสึรุ
จากรถไฟ JR สถานีฮกิ าชิไมสึรุ เดิน 10 นาที
9:00-17:00 น. (เข้าได้ถงึ 16:30 น.)
29 ธันวาคม - 1 มกราคม
ฟรี / พิพธิ ภัณฑ์อฐิ แดง: 300 เยน
0773-66-1096

บ้านพักทีผ่ บู้ ญ
ั ชาการไมสึรชุ นิ จุฟุใช้กนั มารุน่ ต่อ
รุน่ รวมถึงผูบ้ ญ
ั ชาการคนแรก เฮฮาจิโร่ โทโก
ด้วย
เป็ นอาคารชัน้ เดียวแบบญีป่ ่ นุ ผสมตะวันตก
ปัจจุบนั เป็ นของกองก�ำลังป้ องกันตนเองทางทะเล
และถูกใช้เป็ นห้องประชุมของกองบัญชาการกลาง
ภูมภิ าคไมสึรุ

เรือชมทัศนี ยภาพท่าเรือของอดีตกองทัพเรือ
ATION

สะพานเทียบเรืออิฐแดงคิตะซุย (ข้างพิพธิ ภัณฑ์อฐิ แดง)
จากรถไฟ JR สถานีฮกิ าชิไมสึรุ เดิน 10 นาที
ออก 11:00 น. / ออก 12:00 น. / ออก 13:00 น.
(เดินเรือเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และ 13-15 สิงหาคม)
ธันวาคม - มีนาคม
1,000 เยน
0773-75-8600 (สถานีทอ่ งเทีย่ วไมสึร)ุ
16

lบ้านโทโก

(อดีตบ้านผูบ้ ญ
ั ชาการไมสึรชุ ิ นจุฟ)ุ

ใช้เวลาเทีย่ วชมประมาณ 30 นาที เรือพิฆาต อูต่ อ่ เรือ ฯลฯ
ทัศนียภาพทีช่ มจากทะเลมีความน่าตืน่ ตาตืน่ ใจมาก!
INFORM

ไมสึรุ

ใช้เป็ นสถานทีถ่ า่ ย
ท�ำภาพยนตร์ด้วย

N

ATIO
INFORM

1190 อะมารุเบะชิโมะ เมืองไมสึรุ
จากรถไฟ JR สถานีฮกิ าชิไมสึรุ นังรถเกี
่ ยวโตโคซือบัส ลงทีป่ ้ าย “จิเอไทซันบาชิมาเอะ”
จากไมสึรฮุ กิ าชิ IC ของทางด่วนไมสึรวุ าคาสะ 20 นาที
10:00-15:00 น.
(เปิ ดให้เข้าชมเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เข้าได้ชา้ สุด 14:45 น.)
ฟรี
0773-62-2250

ATION

INFORM

1200 อะมารุเบะชิโมะ เมืองไมสึรุ
จากรถไฟ JR สถานีฮกิ าชิไมสึรุ นัง่ รถเกียวโตโคซือบัส ลงทีป่ ้ าย “โซเซ็นโจะมาเอะ” แล้วเดิน 5 นาที
เปิ ดให้เข้าชม วันอาทิตย์ท่ี 1 ของเดือน 10:00-15:00 (เดือนมกราคมเป็ นวันอาทิตย์ท่ี 2)
http://www.mod.go.jp/msdf/maizuru/kengaku/tougoutei.html
ฟรี
0773-62-2250
17

แผนที่
เทีย่ วประวัติศาสตร์

มรดกแห่งความทรงจ�ำของโลกโดยยูเนสโก

พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์การกลับมาตุภมู ิไมสึรุ

หลังสิน้ สุดสงครามโลกครัง้ ทีส่ องในปี 1945 มีคนญีป่ ่ นุ ถูกทิง้ เอาไว้อยูต่ า่ งประเทศประมาณ
6.6 ล้านคน ซึง่ ประมาณ 600,000 คนในจ�ำนวนดังกล่าวถูกจับขังอยูท่ ไ่ี ซบีเรียของสหภาพ
โซเวียต ผ่านไป 13 ปี ในปี 1958 ไมสึรกุ ไ็ ด้ตอ้ นรับผูค้ นประมาณ 660,000 คนกลับมายัง
ประเทศญีป่ ่ นุ อย่างอบอุน่ ภายในจัดแสดงสิง่ ต่าง ๆ กว่า 1,000 รายการ ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่ง
ของสิง่ ของอันล�ำ้ ค่าทีไ่ ด้รบั บริจาคจากทัวประเทศมาประมาณ
่
16,000 รายการ เช่น เสือ้
โค้ททีใ่ ช้ตอนอยูใ่ นไซบีเรีย ภาพวาดบรรยากาศสมัยนัน้ ฯลฯ คอยเล่าเรือ่ งราวการต้อนรับ
กลับมาตุภมู แิ ละการร้องขอสันติสขุ ให้กบั คนรุน่ ถัดไป ในปี 2015 สิง่ ของทีเ่ ก็บอยู่ 570
รายการได้รบั การขึน้ ทะเบียนให้เป็ นมรดกแห่งความทรงจ�ำของโลกโดยยูเนสโก

เมืองไมสึรุ จ ังหว ัดเกียวโต

ไมสึรุ

MAP

เมืองมิยะสึ

คุเระ
สะเซโบะ

โตเกียว

ไมสึรุ

ทาคาฮามะโจ
จังหวัดฟุคอุ ิ

โยโคสุคะ
เมืองไมสึรุ
เมืองฟุคจุ ยิ ามะ

การเดินทางมายังเมืองไมสึรุ
จากโตเกียว

พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์การก
ลับมาตุภมู ิไมสึรุ

ไมสึรเุ ครนบริดจ์

- ช นิ คันเซ็น และ รถไฟ JR สายซันอินสายหลัก / สายไมสึรุ
ประมาณ 4 ชัว่ โมง 30 นาที

500 เมตร

เมืองอะยาเบะ

จากโอซาก้ า

- ช นิ คันเซ็น และ รถไฟ JR สายซันอินสายหลัก / สายไมสึรุ
ประมาณ 2 ชัว่ โมง 30 นาที

(C)2016ZENRIN(Z05E-262)

: ทรัพย์สนิ ทางวัฒนธรรมทีเ่ ป็ นองค์ประกอบของมรดกญีป่ ่ นุ
: ศูนย์ประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ ว
: จุดชมเรือรบ

ATION

INFORM

1584 ไทระ เมืองไมสึรุ
จากรถไฟ JR สถานีฮกิ าชิไมสึรุ นังรถเกี
่
ยวโตโคซือบัส ลง
ทีป่ ้ าย “ฮิคอิ ะเกะคิเน็นคังมาเอะ”
จากไมสึรฮุ กิ าชิ IC ของทางด่วนไมสึรวุ าคาสะ 15 นาที
9:00-17:00 น. (เข้าได้ถงึ 16:30 น.)
วันพฤหัสบดีท่ี 3 ของเดือน (ยกเว้นเดือนสิงหาคมและวัน
หยุดนักขัตฤกษ์) / 29 ธันวาคม - 1 มกราคม
300 เยน
0773-68-0836

21

อดีตโกดังฝ่ ายสรรพาวุธไมสึรชุ นิ จุฟุ

Japan Marine
United Corporation
ส�ำนักงานไมสึรุ

\ ยังมีอกี มากมาย! ทรัพย์ สนิ ทางวัฒนธรรมที่เป็ นองค์ ประกอบของมรดกญี่ปนในเมื
ุ่
องไมสึรุ / (ส่ วนหนึ่ง)

*โปรดดูแผนทีห่ น้ าขวา

●บ่อเก็บน� ้ำคะสึระ ศูนย์ประปาเมืองไมสึรุ ●บ่อเก็บน� ้ำคิชด
ิ านิ ศูนย์ประปาเมืองไมสึรุ
●สถานีมตั สึโอะเดระ รถไฟ JR สายโอะบามะ ●อดีตสะพานโอคาดะ
●สะพานข้ ามแม่น� ้ำยุระ สะพานและอุโมงค์ของสายมิยะไม รถไฟเกียวโตทันโกะ
●ร่องรอยอดีตป้อมปื นใหญ่ไมสึรุ
(ร่องรอยป้อมปื นใหญ่มาคิยามะ ร่องรอยป้อมปื นใหญ่อะชิดะนิ ร่องรอยป้อมปื นใหญ่คานากาซาคิ ร่องรอยป้อมปื นใหญ่ฐานกลางเขาทาเทเบะ ฯลฯ)
●เตาเผาอิฐแบบฮอฟฟ์ แมนคันซาคิ และห้ องน� ้ำศาลเจ้ ามินาโตะจูนิ

18

ไมสึรุ

●สงิ่ ของทีเ่ ก็บอยูใ่ นพิพธิ ภัณฑ์อนุสรณ์กองทัพเรือ ห้องประชุมใหญ่ของกอง
บัญชาการกลางภูมภิ าคไมสึรุ กองก�ำลังป้ องกันตนเองทางทะเล
●อาคารเรียนโรงเรียนกองก�ำลังป้ องกันตนเองทางทะเลที่ 4 และอาคารส�ำนักงาน
ที่ 1 กองบัญชาการกลางภูมภิ าคไมสึรุ กองก�ำลังป้ องกันตนเองทางทะเล
●“หนังสือสอนท�ำอาหารกองทัพเรือ”

ติดต่อสอบถามเกีย่ วกับมรดกญีป่ ่ นุ ในเมืองไมสึร:ุ แผนกการท่องเที่ยวและพาณิ ชย์ ฝ่ ายส่งเสริมอุตสาหกรรม เมืองไมสึรุ (โทรศัพท์: 0773-66-1024)
ติดต่อสอบถามเกีย่ วกับการท่องเทีย่ วเมืองไมสึร:ุ สถานี ทอ่ งเที่ยวไมสึรุ (โทรศัพท์: 0773-75-8600)

ไมสึรุ
สวนอิ ฐแดง

บ้านโทโก
(อดีตบ้านผูบ้ ญ
ั ชาการ
ไมสึรชุ ิ นจุฟ)ุ
565

สวนเคียวระคุ
(สุสานกองทัพเรือ)

ประตูหน้ากองรักษาความปลอดภัยไมสึรุ
กองก�ำลังป้ องกันตนเองทางทะเล
กองพัสดุไมสึรุ
กองก�ำลังป้ องกันตนเองทางทะเล

พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์
กองทัพเรือ
อดีตบ้าน โทระคิจิ อีโนะ

ร่องรอยป้ อมปื นใหญ่กองรักษา
ความปลอดภัยและกองป้ องกัน
ของกองทัพเรือ
(ร่องรอยป้ อมปื นใหญ่ตอ่ สู้
อากาศยานในภูเขาอะทาโกะ)

ก�ำแพงหินกันคลืน่ บริเวณชินจุฟุ
จุดขึน้ เรือชมทัศนียภาพ

27

อดีตบ้านพักนายกเทศมนตรี

รึ ุ
มส
ายไ
ส
R
ฟJ
รถไ

ทีท่ ำ� การเมืองไมสึรุ

อุโมงค์คติ ะซุย
ถนนเทศบาลสายคิตะซุย-โมโมะยามะ

บ่อจ่ายน�้ำ
อดีตศูนย์บำ� บัดน�้ำคิตะซุย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์การท่อง
เทีย่ วสถานีฮกิ าชิไมสึรุ

ทัศนียภาพบริเวณเมือง
ทีต่ งั ้ ชือ่ ตามชือ่ เรือรบ
สถานี ฮิกาชิ ไมสึรุ

