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สวนศึกษาธรรมชาติภายใต้พิพิธภัณฑ์

1 กันยายน ถึง 30 เมษายน
9:00-16:30 (เ า้สวนได้ก่อน 16:00)
1 พฤษภาคมถึง 31 สิงหาคม
9:00-17:00 (เ า้สวนได้ก่อน 16:00)

เวลาเ¡ดสวน
*สัตวส์งวนและสถานท่ีทางประวติัศาสตร์

9:00-17:00 (เขา้ได้ช้าสดุก่อน 16:30)
*อาจมีการเปล่ียนแปลงเวลาเ¸ดทําการตามาสถานการณ์ต่าง ๆ

เวลาเ¡ดทําการ

ทกุวนัจนัทร์ (กรณีท่ีวนัอาทิตย์และวนัจนัทรเ์ป็นวนัหยดุราชการหรอืวนัหยดุนักขตัฤกษ์ จะเล่ือนไปหยดุวนัองัคาร)
วนัหยดุช่วงส้ิน	และขึ้น	ใหม่ (ช่วง28 ธ.ค.ถึง 1 ม.ค.) และช่วงหยดุเพ่ือบํารงุรกัษาประจาํ	 (ปลายเดือนมิ.ย.)
*อาจมีการเปล่ียนแปลงวนัหยดุทําการตามสถานการณ์ต่าง ๆ

วนัหยุด

โทร 050-5541-8600
ติดต่อสอบถาม

บุคคลทัว่ไป นิสิตนักศึกษา 320 เยน 
นักเรยีนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ไม่มีค่าใช้จา่ย

ค่าเขา้ชมสวน
บุคคลทัว่ไป นิสิตนักศึกษา 320 เยน 
นักเรยีนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ไม่มีค่าใช้จา่ย
ค่าเ า้ชมแบบกลุ่ม (20 ค ึ้นไป) 250 เยน

ค่าเขา้ชมสวน

ทกุวนัจนัทร ์
(กรณีท่ีวั จั ทรเ์ป็ วั หยุดราชการหรอืวั หยุด ัก ตัฤกษ์จะเ¸ดให้บรกิาร)
วนัถัดไปของวนัหยุดราชการหรอืวนัหยุดนักขตัฤกษ์
(กรณีท่ีเป็ วนัเสารห์รอือาทิตย์จะเ¸ดให้บรกิาร)
วนัหยุดส้ิน	และขึ้น	ใหม่ (28 ธ.ค. ถึง 4 ม.ค.)

วนัหยุดของสวน

ท่ีอยู่: รหัสไปรษณีย์108-0071, 5-21-5 
ชิโระคะเนะได เขตมินาโตะ กรงุโตเกียว
โทร 03-3441-7176 (เบอร์โทรหลัก)

ติดต่อสอบถาม

ท่ีอยู่: รหัสไปรษณีย์305-0005, 4-1-1 อามะคโุบะ 
เมืองจคึบุะ จงัหวดัอบิะระกิ
โทร 029-851-5159 (เบอร์โทรหลัก)

ติดต่อสอบถาม

บุคคลทัว่ไป นิสิตนักศึกษา 320 เยน 
นักเรยีนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ไม่มีค่าใช้จา่ย

การดดูาวในช่วงกลางคืน

ทกุวนัจนัทร ์
(กรณีท่ีวั จั ทรเ์ป็ วั หยดุราชการหรอืวั หยดุ ักขตัฤกษ์จะเ¸ดให้บรกิาร)
วนัถัดไปของวนัหยุดราชการหรอืวนัหยุดนักขตัฤกษ์
(กรณีท่ีเป็ วนัเสารห์รอือาทิตย์จะเ¸ดให้บรกิาร)
วนัหยุดส้ิน	และขึ้น	ใหม่ (28 ธ.ค. ถึง 4 ม.ค.)

วนัหยุดของสวน

9:00-16:30 (เขา้สวนได้ก่อน 16:00)
(กิจกรรมดดูาวในช่วงกลางคืน)
เสารท่ี์ 2 ของเดือน หลังพระอาทิตย์ตก 2 
ชัว่โมงใ วั ท่ีท้องÁาแจม่ใส
ต้องจองล่วงหน้าทางโทรศัพท์

เวลาเ¡ดสวน

*เ¸ดให้บุคคลทัว่ไปเขา้ชมในช่วงท่ีมีการจดังานเ¸ดบ้านวจิยัเท่าน้ัน

ขอ้ควรระวงั

หน่วยงานภายใต้พิพิธภัณฑ์

วธิกีารรว่มสนุกกับนิทรรศการขอ้มลูในการเขา้ชมพิพิธภัณฑ์
เรากําลังรบัสมัคร “สมาชิกอปุถัมภ”์ ท่ีสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของพิพิ
ธภณัฑ์วทิยาศาสตรแ์ห่งชาติ (งานเสรมิสรา้งความสนใจต่อวทิยาศาสตร์
ธรรมชาติของเยาวชน กิจกรรมท่ีจดัรว่มกันกับพิพิธภณัฑ์ท้องถิน่ งานส่วน
การผลิต การจดัซ้ือ การเก็บรกัษา และการซ่อมแซมเอกสารและตัวอย่าง) 
กรณุาศึกษาขอ้มลูวธิกีารสมัคร ค่าสมาชิก และโปรโมชัน่ต่าง ๆ ได้จาก
โฮมเพจ

เ¡ดรบัสมัครสมาชิกอปุถัมภ์!

คลับสมาชิกเพ่ือเสรมิสรา้งความสัมพันธกั์บทางพิพิธภณัฑ์วทิยาศาสตรแ์ห่ง
ชาติและเพิม่ความสนุกสนานกับวทิยาศาสตรท์างธรรมชาติ กรณุาสอบถาม
วธิกีารสมัครสมาชิก ค่าสมาชิกและโปรโมชัน่ต่างๆได้ท่ีเคาน์เตอรโ์ทโมะโนะ
ไค ชัน้ B1 อาคารญีปุ่่ น

เ¡ดรบัสมัครสมาชิกโทโมะโนะไค รพีีทเตอรพ์าส และมิโดรพิาส !

รหัสไปรษณีย์ 305-0005
4-1-1 อามะคโุบะ เมืองจคึบุะ จงัหวดัอบิะระกิ
โทร 029-853-8901 (เบอรโ์ทรหลัก)

ศนูย์วจิยัจคึบุะ

มีมมุจาํหน่ายอาหารกล่อง 
ของวา่งและตูจ้าํหน่ายน้ําอตัโนมัติท่ีบรเิวณน้ี
มีห้องให้นมบุตร

จาํหน่ายของท่ีระลึกพิพิธภัณฑ์เหมาะสําหรบัเป็นข
องฝาก และจาํหน่ายหนังสือรวมถึงตัวอย่างต่างๆ 
เวลาเ¸ดทําการ 9:30 ถึงเวลาท่ีพิพิธภัณฑ์¸ด

เราเตรยีมอาหารหลากหลายเมนูไวใ้ห้บรกิาร 
สําหรบัท่านท่ีต้องการรบัประทานอาหารหรอื
พักผ่อน
โทร 03-3827-2080
เวลาเ¸ดทําการ 10:30-17:00
สามารถสัง่อาหารได้ ก่อนเวลารา้น¸ดบรกิาร 
30 นาที

สามารถชมสมนุไพรต่างๆท่ีใช้เป็นยา 
รบัประทาน ใช้ย้อมสี 
หรอืใช้เป็นเครือ่งเทศได้ 
อาจ¸ดให้บรกิารในกรณีท่ีอากาศไม่เ
หมาะสม

ห้องรบัรอง รา้นกาแฟ
[ชั้นใต้ดินท่ี 1 อาคารญีปุ่่ น]

รา้นค้าของท่ีระลึกพิพิธภัณฑ์
[ชั้นใต้ดินท่ี 1 อาคารญีปุ่่ น]

• การถ่ายภาพภายในพิพิธภัณฑ์

แผนท่ีภายในพิพิธภัณฑ์วทิยาศาสตรแ์ห่งชาต (ิอาคารโลก อาคารญีปุ่่ น)

รา้นอาหาร
[ชั้นลอยท่ี 2 อาคารโลก]

สวนสมนุไพร
[ดาด�าอาคารโลก]

บันไดไปสู่รา้นอาหาร

ปลาวาฬสีน้ําเงนิ
เคาน์เตอรโ์ทโมะโนะไค

จดุจาํหน่ายตัว๋เขา้ชมนิทรรศการประจาํ

รถจกัรไอน้ํา รุน่ D51

ล็อคเกอรห์ยอดเหรยีญ โทรศัพท์สาธารณะ

ประตทูางเขา้ออก ชั้น 1 อาคารโลก
(ทางเขา้รา้นอาหาร)

เคาน์เตอร์ไกด์เสียงและ

ตูจ้าํหน่ายน้ําอตัโนมัติล็อคเกอรห์ยอดเหรยีญ
ท่ีวางรม่

รา้นค้าของท่ีระลึกพิพิธภัณฑ์
รา้นกาแฟ

ห้องรบัรอง

เครือ่งปล่อยจรวดแลมด้า

บันไดเล่ือน

เคาน์เตอรป์ระชาสัมพันธอ์าคารโลก

เคาน์เตอรป์ระชาสัมพันธ์ใหญ่

สวนซังคงุ
(ด้านทางออก)

สวนซังคงุ (ด้านทางเขา้)

จดุจาํหน่ายตัว๋นิทรรศการพิเศษ

ตูจ้าํหน่ายน้ําอตัโนมัติ

อาคารโลก

อาคารญีปุ่่ น

ค่าเขา้ชม

* ผู้ท่ีมีอายตํุา่กวา่18 	 และผู้ท่ีมีอาย ุ65 	ขึ้นไป ผู้พิการและผู้ดแูล1ท่าน สามารถเขา้ชมนิทรร
ศการประจาํได้ฟรี

* นิทรรศการพิเศษมีค่าเขา้ชมต่างหาก

ประเภท ค่าเขา้ชม
บคุคลทัว่ไป นิสิตนักศึกษา
เด็กนักเรยีนประถม มัธยมต้นและมัธยมปลาย

บคุคลทัว่ไป นิสิตนักศึกษา
เด็กนักเรยีนประถม มัธยมต้นและมัธยมปลาย

ค่าเขา้ชมทัว่ไป

ค่าเขา้ชมเป็นกลุ่ม บคุคลทัว่ไป นิสิตนักศึกษา

630 เยน
ฟรี

320 เยน
ฟรี

ค่าเขา้ชมดดูาวช่วงกลางคืน

510 เยน

หมายเหตุ

วนัศกุรท่ี์ 1และ 3ของเดือน
วนัท่ีท้องÁาแจม่ใส หลังพระอาทิตย์ตก 2 ชัว่โมง
* รบัสมัครล่วงหน้าทางเวบ็ไซต์

กลุ่มตัง้แต่ 20 คนขึน้ไป

สวนอเุอโนะ
พิพิธภัณฑ์ศิลปะตะวนัตกแห่งชาติ

ทางออกนิทรรศการพิเศษ

กรณุางดการรบัประทานอาหารหรอืเครือ่งด่ืมภายในห้องจดันิทรรศการ•

ผู้ถ่ายสามารถถ่ายภาพได้อย่างอสิระในกรณีเพ่ือการใช้ท่ีเป็นส่วนตัว อย่างไร
ก็ตาม กรณุาอย่าดําเนินการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธขิองบุคคลอื่น หรอื
เป็นการรบกวนผู้เขา้ชมท่านอื่นๆ

•

ห้ามใช้ขาตัง้กล้องแบบหน่ึงขาหรอืสามขา ไม้เซลÈ่ หรอืแฟลช และห้ามถ่ายรู
ปหมู่ภายในพิพิธภณัฑ์
•

สําหรบันิทรรศการพิเศษและนิทรรศการตามโอกาส จะมีขอ้บังคับท่ีแตกต่
างกันไป กรณุาตรวจสอบกฎขอ้ห้ามต่างๆตาม·ายหน้าทางเขา้นิทรรศการ
•

(ทางพิพิธภณัฑ์ไม่มีท่ีจอดรถ กรณุางดใช้รถยนต์ในการเดินทางมา)

2023.2

สถานีรถไฟเคเซอ ิอเุอโนะ

สามารถแวะมาผ่อนคลายได้ในบรเิว
ณระเบียงพักผ่อนท่ีปพ้ืูนไม้ 
อาจ¸ดให้บรกิารในกรณีท่ีอากาศไม่เ
หมาะสม

ระเบียงดาด«า
[ดาด�าอาคารโลก]

่ั้ีุ่์่่ััิ่ั้

ัิ่ีีิี่ัึ่ัั
ิัิ่ีีิี่ํิูั์ั้้ั้้ิ่้ี่ี่

ััิ์ี่ัิ
ัิัั์ี ่ัิ

ี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติโตเกียว

พิพิธภัณฑ์ศิลปะตะวนัตกแห่งชาติ

โตเกียวบงุคะไคคัง
(หอประชุมวฒันธรรมโตเกียว)

เคาน์เตอรป์ระชาสัมพันธส์วน

ถึง สถานีรถไฟJR โอคาชิมาจิ

พิพิธภัณฑ์วทิยาศาสตรแ์ห่งชาติ

ถึง สถานีรถไฟJR อกุอุซึิดานิ

ถึง มหาวทิยาลัยศิลปะแห่งโตเกียว

สวนอเุอโนะอองชิโคเอน็

สถานีรถไฟJR อเุอโนะ

สถานีรถไฟใต้ดินโตเกียว อเุอโนะ

โคเอน็
กจุิ

(ทางออกด้าน
สวน

)

นิปปงกะคชิุอนิ
(The Japan Academy)

ขอ้มลูการเดินทาง
• เดินเท้า 5 นาทีจากโคเอ็นกจุขิองสถานีรถไฟJR “อเุอโนะ”
• เดินเท้า 10 นาทีจากสถานี “อเุอโนะ” ของรถไฟใต้ดินโตเกียวสายกินซ่าหรอืสายฮิบิยะ
• เดินเท้า 10 นาทีจาก “สถานีอเุอโนะ”  รถไฟสายเคเซอ

ท่ีอยู่: รหัสไปรษณีย์110-8718, 7-20 สวนอเุอโนะ เขตไทโต กรุงโตเกียว

คงเหลือสภาพทางธรรมชาติของบรเิวณ
พ้ืนท่ีมซุาชิโนะ

สวนพฤกษาศาสตรท์ดลองจคึบุะ
มีการจาํลองพืชหลากสายพันธุ ์
และมีหอดดูาว ฯลฯ

ดําเนินการวจิยัด้านวศิวกรรมและประวติัธร
รมชาติ รวมถึงจดักิจกรรม¥กอบรมต่างๆ

ห้องสขุาชาย

ห้องสขุาหญงิ

ห้องน้ําสําหรบัผู้ท่ีมีทวารเทียมทางหน้าท้อง

ห้องให้นมบุตร

ห้องสขุาสําหรบัผู้น่ังรถเขน็ และติดตัง้ท่ีน่ังทารก

ลิฟต์ (รองรบับุคคลชราและผู้พิการท่ีใช้รถเขน็)

ประตทูางเขา้ออก ชั้น 1 อาคารโลก

ทางเขา้นิทรรศการพิเศษ

ไปทางเขา้นิทรรศการพิเศษ

ทางเขา้เธยีรเ์ตอร์

ไปสวนกลางอาคาร

พื้
นที่เ¸ดโล่ง

รา้นอาหารชั ้นลอยที่ 2 

สวนกลางอาคาร

ทางลาดเอยีง

ทางออก ทางเขา้นิทรรศการประจาํ ทางเขา้นิทรรศการพิเศษ

อาคารญีปุ่่ น

อาคารโลก

• กรณุางดการถ่ายภาพ ในกรณีด้านล่างน้ี 
1. มี·ายบอกเตือนห้ามถ่ายภาพ
2. วดิีโอภาพเคล่ือนไหวท่ีฉายภายในพิพิธภณัฑ์
3. ภายในเธยีรเ์ตอร ์36

เธยีรเ์ตอร์
36    

ผู้เขา้ชมสามารถใช้อปุกรณ์พกพาส่วนตัว เช่น 
สมารท์โฟน เพ่ือรบัชมรบัÉงคําบรรยายภายใน
ห้องจดันิทรรศการได้ รองรบัภาษาญีปุ่่ น องักฤษ 
จนี และเกาหลี

คะฮะค ุHANDY GUIDE
[ฟร]ี

สามารถแตะท่ี·ายทัชสกรนีตามบรเิวณต่างๆ
ภายในพิพิธภณัฑ์เพ่ือชมวดิีโอและคําอธบิายโดย
ละเอยีด
รองรบัภาษาญีปุ่่ น องักฤษ จนีและเกาหลี

คิโอะคสุ ุ(เครือ่งแสดงขอ้มลูนิทรรศการ)

สามารถเพลิดเพลินกับการอธบิายจากนักวจิั
ยเก่ียวกับนิทรรศการต่างๆภายในพิพิธภณัฑ์
รองรบัภาษาญีปุ่่ น (รูปแบบสําหรบัผู้ใหญ ่หรอื
เด็ก) ภาษาองักฤษ ภาษาจนี และภาษาเกาหลี 

คะฮะคเุนวเิกเตอร ์และไกด์เสียง
[ค่าบรกิาร 320 เยน (สําหรบัผู้พิการ ฟร)ี]

คะฮะคเุนวเิกเตอร์

SNS

https://www.kahaku.go.jp

Twitter You TubeInstagram Facebook


