บริเวณอาซะกุสะ

บริเวณ SUMIDA RIVER WALK / TOKYO Mizumachi

บริเวณโตเกียวสกายทรีทาวน์

หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับย่านเมืองเก่าของโตเกียว
เป็นสถานที่ที่ผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกมารวมตัวกัน
ทางเดินถนนนากามิเสะไปยังวัดเซ็นโซจิมีร้านขนมญี่ปุ่นและร้านของที่ระลึกเรียงรายมากมาย

เป็นเมืองริมน้ำที่เชื่อมต่อเมืองท่องเที่ยวสองเมืองคืออาซะกุสะและโอชิอะเกะ "ผู้คน พื้นที่
วัฒนธรรม ความมีชีวิตชีวา"ที่หยั่งรากลึกในพื้นที่นี้จะแพร่ขยายเป็นวัฒนธรรมเมืองเก่าแห่งใหม่

พื้นที่บริเวณที่ขยายจากโตเกียวสกายทรี®
เป็นเมืองแห่งความบันเทิงที่หลอมรวมประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้กับความทันสมัยได้อย่าง
ลงตัว เป็นเสน่ห์ใหม่ของโตเกียวที่ประจักษ์ไปทั่วโลก

7:20-19:00
1-4-1 Hanakawado, Taito-ku, Tokyo

MAP B-2

สามารถเดินเชื่อมจากสถานี โทบุอาซะกุสะ
มีพนั กงานที่พูดภาษาอังกฤษให้บริการตลอดเวลา
่ ูดภาษาจีนเกือบตลอดเวลา สามารถซือ้ Nikko Pass และตัว๋ อืน
่ ๆได้
และพนั กงานทีพ
รวมถึงการให้บริการแนะนํ าข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวโดยรอบ ภายในศูนย์มีบริการ Wi-Fi ฟรี

ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวโทบุ อาซะกุสะ

ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว
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ร้านคะมะวะนุ อาซะกุสะ

Souvenir

A-2

ผ้าเช็ดมือลายมัดย้อม งานฝีมือที่ยังคงมีลมหายใจ
เป็ นร้านค้าที่รวมอุปกรณ์ เกี่ยวกับการใช้ชีวติ ประจําวันทัง้ จากในและ
ต่างประเทศ รวมถึงผ้าเช็ดมือกว่า 200 ชนิ ด
จุดเด่นผ้าเช็ดมือย้อมด้วยเทคนิ คการย้อมแบบดัง้ เดิม "Chusen"
ซึ่งสืบทอดมาตัง้ แต่ยุคเมจิ
มีลวดลายที่หาได้เฉพาะที่รา้ นอาซะกุสะเท่านั ้นไปจนถึงลวดลาย
ตามฤดูกาลต่างๆ แนะนํ าให้ซือ้ กลับไปเป็ นของฝากลํา้ ค่า

02
MAP

สวนสนุกอะซะกุสะฮานะยะชิกิ
Leisure

A-1

เป็นสวนสนุกที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น
ให้ความรู้สึกเหมือนได้ย้อนยุค

สวนสนุ กที่เก่าแก่ท่สี ุดของญี่ปุ่นเปิ ดให้บริการในปี 1853
่ เต้นยัง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถไฟเหาะที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นอันน่ าตืน
คงมี ให้เห็นถึงปัจจุบัน
สามารถเพลิดเพลินกับบรรยากาศย้อนยุคได้ทงั ้ เด็กและผู้ ใหญ่
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ร้านอาซะกุสะไอวะฟุกุ
Try

B-2

12
MAP

พิพิธภัณฑ์หนังสือเครื่องแก้วข
นาดเล็ก

COFFEE BAR
22 UNLIMITED

วิว

จุดถ่ายภาพชม

Try

B-3

MAP

Café

C-3

ร้านเช่าชุดกิโมโนใส่ท่องเที่ยว

สามารถแกะลวดลายที่ชื่นชอบบนเครื่องแก้ว

ร้านกาแฟที่สามารถดื่มสาเกได้

สนุ กกับการเที่ยวชมอาซะกุสะด้วยชุดกิ โมโน ราคารวมค่าทําผมแล้ว
มีแพลนราคามากมายสําหรับกลุ่มหรือคูร่ กั
มีพนั กงานที่สามารถพูดภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้คอยให้บริการ
และสามารถฝากกระเป๋ าเดินทางขนาดใหญ่ ไว้ที่รา้ นได้ดว้ ย

ที่รา้ นขายผลิตภัณฑ์เครือ่ งแก้วที่เป่ าโดยช่างฝี มือสุมิดะ
และสามารถลองประสบการณ์ แกะลวดลายที่ช่ืนชอบลงบนเครือ่ ง
แก้วเหล่านั ้นได้ นอกเหนื อจากการขายเครือ่ งแก้วแล้ว
ยังสามารถอ่านหนั งสือและเอกสารหาความรูเ้ กี่ยวข้องกับเครือ่ งแก้ว
ได้อีกด้วย (กิจกรรมแกะลายต้องจองล่วงหน้ า)

มีบาริสต้ามืออาชีพสกัดกาแฟชนิ ดพิเศษรสชาติตน
้ ตํารับในรูปแบบ
ที่หลากหลาย นอกจากอาหารและขนมหวานแล้ว
ยังสามารถเพลิดเพลินกับเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ เช่น กาแฟค็อกเทล
ได้ดว้ ย

21 สวนโคะอุเมะ

สะพานสุมิดะกาวะเคียวเรียวถูกสร้างขึ้นในปี 1931 เพื่อต่อขยายรถไฟสายโทบุไปยังสถานีอาซะกุสะ
นอกจากจะออกแบบแนวโค้งที่คำนึงถึงทิวทัศน์ของแม่น้ำสุมิดะแล้ว
ยังมีการออกแบบเพื่อไม่ให้ผู้โดยสารสามารถมองเห็นตัวโครงสร้างสะพานจากภายในตัวรถไฟด้วย
SUMIDA RIVER WALK ที่เชื่อมโตเกียวสกายทรีกับอาซะกุสะก็เชื่อมต่อกับสะพานนี้ โดยได้พัฒนาตามคำแนะนำของ
"คณะกรรมการศึกษาการปรับปรุงพื้นที่บริเวณริมน้ำแห่งใหม่ (สำนักเลขาธิการโตเกียว)"
ให้เป็นเส้นทางเดินเท้าที่สั้นที่สุดที่เชื่อมระหว่างอาซากุสะและโตเกียวสกายทรีซึ่งดึงดูดผู้คนให้มาเยือนกว่า 30
ล้านคนต่อปี
นอกจากนี้ยังจะช่วยเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวให้กับ TOKYO Mizumachi และชินซุยเทอเรซที่อยู่ด้านล่างของสะพานนี้ไป
พร้อมๆกันได้ด้วย
อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความน่าดึงดูดของพื้นที่ริมน้ำและสร้างพื้นที่มีชีวิตชีวาเพื่อไว้รวมกลุ่มคนในบริเวณนั้น
ในการสร้างสะพานใหม่นี้ยังออกแบบสีของสะพานสุมิดะกาวะเคียวเรียวตามแนวทาง "สกายทรีไวท์"
ให้สอดรับกับตัวโตเกียวสกายทรี เพื่อสร้างพื้นที่ที่เป็นเอกภาพ
มีบรรยากาศที่สอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวระหว่างสะพานและโตเกียวสกายทรี

"SUMIDA RIVER WALK ที่เชื่อม
โตเกียวสกายทรีกับอาซะกุสะ"
เชื่อมกับสะพานสุมิดะกาวะ
เคียวเรียว
คอลัมน์

MAP

C-2

ชมโตเกียวสกายทรีผ่านม่านเสา
สวนสาธารณะเล็กๆอยู่ฝั่งตรงข้ามโตเกียวสกายทรี
โดยมีงานศิลปะเป็ นเสาเหล็ก 161 ต้นเรียงรายเรียกว่า
้ ชมวิวโตเกียวสกายทรี
"โอโบโรเกะ" สามารถเงยหน้ าขึน
ในมุมมองแบบผ่านม่านเสาได้

03ร้านอะซะกุสะคิงเกียว
MAP

A-1

Try

04 สำนักซามูไรและนินจา
MAP

A-2

Try

สัมผัสประสบการณ์เป็นนินจา ซามูไรที่แท้จริง

ให้ความรู้สึกดั่งงานเทศกาลตลอดปีด้วยกิจกรรม
ตักปลาทอง

เป็ นร้านตักปลาทองและขายของจิปาถะเกี่ยวกับปลาทอง
สามารถเพลิดเพลินกับประเพณี ฤดูรอ้ นของญี่ปุ่นและการตักปลา
ทองได้ตลอดทัง้ ปี มีวธิ ีการเล่นภาษาอังกฤษและจีนกํากับไว้ ให้
นอกจากนี ้ยังมีขายเครือ่ งประดับและขนมมากมายอีกด้วย

สามารถเรียนรูป้ รัชญานิ นจา และสัมผัสประสบการณ์ เป็ นนิ นจา
การใช้มีดนิ นจา การเป่ าลูกธนู ภายใต้การแนะนํ าของนิ นจาจริงๆ
เป็ นสถานที่ยอดนิ ยมที่มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมปี ละกว่า 2,000
คนและได้ถูกจัดอันดับเป็ นลําดับต้นๆในเว็บไซต์รวี วิ การท่องเที่ยว

13 สวนสุมิดะ
MAP

C-2

ในสมัยเอโดะ
สถานที่แห่งนี้เคยเป็นบ้านพักอาศัยของตระกูลมิโตะโทกุกาวะ
ซึ่งเป็นหนึ่งในสามตระกูลแห่งโทกุกาวะ
ครอบครัวมิโตะโทกุกาวะอาศัยอยู่ที่นี่มาหลายชั่วอายุคน
(ผู้สนับสนุน: พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมท้องถิ่นสุมิดะ)
จนกระทั่งเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ภูมิภาคคันโตเมื่อปี 1923
พื้นที่นี้มีความสำคัญสำหรับการขนส่งทางเรือจากแม่น้ำคิตะจิกเก็นไปยังแม่น้ำสุมิดะและยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ของ
ทางหลวงด้วย
สวนสุมิดะเป็นหนึ่งในสามสวนที่ถูกพัฒนาขึ้นตามแผนโครงการฟื้นฟูเมืองหลังเกิดภัยพิบัติแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ใน
ภูมิภาคคันโต พร้อมๆกับสวนฮามะโช และสวนคินชิ
ในช่วงแผนงานได้มีการรวมซากปรักหักพังของบ้านพักอาศัยโบราณอยู่ในสวนสาธารณะด้วย
ทำให้สวนนี้กลายเป็นสวนสาธารณะที่แปลกตาที่มีทั้งบ่อน้ำและซากอาคารโบราณที่ยังคงความเป็นสวนญี่ปุ่นอยู่
สวนสุมิดะยังมีชื่อเสียงในเรื่องดอกซากุระ โดยผู้ที่เริ่มปลูกดอกซากุระครั้งแรกที่นี่คือบ้านของโชกุนโทกุกาวะที่ 4
จนเป็นที่คุ้นเคยของผู้คนมาตั้งแต่สมัยเอโดะ ในเวลานั้น ภายในสวนนี้มีการสร้างจุดจอดเรือ สระว่ายน้ำ
และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ จนเป็นภาพสวนแหล่งน้ำที่ทันสมัยและได้รับความสนใจจากผู้คนอย่างมาก
ในปัจจุบันก็ยังคงมีท่าเทียบเรือและป้ายเรือเมล์ให้เห็น
วิวทิวทัศน์แม้เปลี่ยนแปลงไปแต่สวนนี้ก็ยังคงบทบาทสำคัญสำหรับการคมนาคมทางน้ำอยู่เช่นเดิม

Leisure

สวนสาธารณะอยู่รมิ แม่นํ้าสุมิดะทอดยาวจากเขตไทโตะไปถึงเขต
สุมิดะ เป็ นจุดชมซากุระที่ขน
ึ ้ ชื่อที่สุดแห่งหนึ่ งในฤดูใบไม้ผลิ
และมีช่ือเสียงในเทศกาลดอกไม้ ไฟแม่นํ้าสุมิดะในฤดูรอ้ น
นอกจากนี ้ยังสามารถเพลิดเพลินกับดอกไม้ตามฤดูกาล เช่น
ดอกบ๊วย ดอกไฮเดรนเยีย และทิวทัศน์ ของโตเกียวสกายทรี ได้ดว้ ย

Café

D-2

24 ร้านมิรินโด
MAP

D-3

Takeaway

ร้านขนมหวานที่ทำจากกล้วยโดยเฉพาะ

ขนมข้าวเกรียบเซมเบ้ย่างมือรสชาติดั้งเดิมตั้งแต่ยุคไทโช

ร้านขนมหวานที่ทําจากกล้วยโดยเฉพาะอยู่ ในตรอกซอยเงียบสงบ
เป็ นร้านเล็กๆมีเคาน์ เตอร์และที่นั่งริมระเบียง
สามารถนํ าเครือ่ งดืม่ ทําจากกล้วยออกมาทานได้ รวมถึงช็อตเค้ก
ครีมพัฟ พุดดิง้ และที่นิยมมากที่สุดคือพายกล้วย ซึ่งใช้กล้วยเน้ นๆ

้ ในปี 1923
ร้านเซมเบ้ก่อตัง้ ขึน
โดยเซมเบ้ท่ยี ่างด้วยมือนี ้ ใช้ซอสโชยุท่มี ีมากว่า 90 ปี แล้ว
นอกจากเซมเบ้หลายสิบชนิ ดแล้ว
ที่รา้ นยังมีขนมใหม่แนะนํ าเรียกว่า "นุ เระโซะฟุ โตะ"
ซึ่งเป็ นการผสมผสานเซมเบ้แบบเปี ยกกับซอฟต์ครีมเข้าด้วยกัน
และมีการสาธิตการขายในช่วงสุดสัปดาห์

25 พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำสุมิดะ

านโอชิโระโมริฮาชิ
26 ร้สาขาใหญ่

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำกลางเมืองตั้งอยู่ในโตเกียวโซระมาชิ

ร้านขนมญี่ปุ่นที่รสชาติอร่อยไม่เคยเปลี่ยน

พิพิธภัณฑ์สัตว์นํ้าอยู่ที่ชัน
้ 5-6 ในโตเกียวโซระมาชิ
สิ่งที่ ได้รบั ความนิ ยมมากที่สุดคือ "ตูป้ ลายักษ์ โตเกียว"
่
้ ที่
ซึงจําลองทะเลของเกาะโอกาซาวาระไว้ที่น่ี และพืน
"บ่อแสดงสัตว์นํ้าแบบเปิ ดในร่ม"ที่สามารถชมนกเพนกวินและแมว
นํ ้าได้อย่างใกล้ชิด อีกทัง้ มีกิจกรรมตามฤดูกาลต่างๆมากมาย

้ ในปี 1933
ร้านขนมญี่ปุ่นก่อตัง้ ขึน
ซึ่งสืบทอดสูตรขนมโบราณดัง้ เดิม
่
มีขนมก้อนกลมๆทีทําจากแป้ งสอดไส้เกาลัด
ขนมญี่ปุ่นที่ ใช้ถั่วแดงจากวิธีการผลิตที่เป็ นเอกลักษณ์
นอกจากนี ้อาคารของร้านที่มีลักษณะคล้ายปราสาทก็เป็ นแลนด์
มาร์คของที่นี่ดว้ ย

14 สะพานเกมโมริบาชิ
MAP

C-2

ชมวิวรถไฟวิ่งผ่านโตเกียวสกายทรี
สะพานนี ้ถูกสร้างในปี 2007
เป็ นจุดที่ ได้รบั ความนิ ยมอย่างมากในหมู่ผู้ช่ืนชอบการถ่ายภาพ
เพราะทางเดินฝั่ งตะวันออกสามารถถ่ายภาพรถไฟสายโทบุ
สกายทรีที่วงิ่ ผ่านโตเกียวสกายทรี ได้ และยังมีวตั ถุจัดแสดงในธีม
"การสนั บสนุ นซึ่งกันและกัน"ด้วย

คอลัมน์
1st edition

MAP

สวนที่มีชื่อเสียงในการชมดอกซากุระและเทศกาล
ดอกไม้ไฟแม่น้ำสุมิดะ

ประวัติสวนสุมิดะ

ภาษาไทย

23 บานาน่าแฟคทอรี

วิว

จุดถ่ายภาพชม

05
MAP

วิว

ร้านจิไดยะ

16 LAND_A

วิว

จุดถ่ายภาพชม

จุดถ่ายภาพชม

Try

A-2

MAP

สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้อย่างง่ายดาย
สามารถสัมผัสกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่หลากหลาย เช่น พิธีชงชา
เขียนพู่กัน ใส่ชุดกิ โมโน และประสบการณ์ เป็ นขุนศึกในสงคราม
แนะนํ าสําหรับผู้ท่ตี อ้ งการสนุ กกับการเที่ยวชมอาซะกุสะในหลายๆ
อารมณ์ อีกทัง้ ยังถ่ายภาพสวยให้คณ
ุ ได้เก็บไว้เป็ นที่ระลึก

15 SUMIDA RIVER WALK

06 วัดเซนโซจิ
MAP

MAP

A-1

เป็ นวัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว มีผู้เข้าชมกว่า 30
ล้านคนต่อปี
มีรา้ นขายของที่ระลึกต่างๆเรียงยาวบนถนนนากามิเสะ
จากบริเวณวัดสามารถมองเห็นโตเกียวสกายทรี ได้อย่างชัดเจน
ภาพความผสมผสานระหว่างความเก่าและความทันสมัยช่างงดงาม

07
MAP

ร้านคิมุระยะฮงเต็น

A-2

Takeaway

08
MAP

ร้านบุงโกยะโอเซกิ
สาขาอาซะกุสะ

A-2

ทางตะวันออกเป็ นสกายทรี ทางตะวันตกเป็ นอาซะกุสะ
ตัง้ อยู่ท่ามกลางสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดัง
้ ที่มารวมตัวกันด้วยรอยยิม้
ผู้คนในพืน
ดืม่ ดํากับคาเฟ่ หรือรับประทานอาหารด้วยความอบอุ่นและสะดวกสบาย
่ เต้นไปกับเมนู อาหารแบบแคชชวลที่ทําให้รสู้ ึกถึงฤดูกาลต่างๆได้
ตืน
ด้วยวัตถุดบิ ท้องถิ่น

MAP

D-2

Leisure

MAP

D-3

Takeaway

B-2

สะพานคนเดินระยะทางสั้นที่สุดเชื่อมระหว่าง
อาซะกุสะและโตเกียวสกายทรี

สถานที่ห้ามพลาดที่มีผู้มาเยี่ยมชมกว่า 30
ล้านคนต่อปี

แผนท ี ่

Café

B-2

สัมผัสเสียงหัวเราะจากอาหาร
พร้อมความอบอุ่นและความสะดวกสบายที่ LAND_A

Souvenir

ร้านขนมตุ๊กตาย่างเก่าแก่ ของขึ้นชื่ออาซะกุสะ

งานฝีมือหนังวัวแบบดั้งเดิม โดยช่างฝีมือ

้ ชื่อของอาซะกุสะ
ขนมตุก๊ ตาย่างเป็ นหนึ่ งในของขึน
ร้านนี ้ก่อตัง้ มายาวนานตัง้ แต่สมัยเอโดะและยังคงรสชาติของขนม
ตุก๊ ตาย่างดัง้ เดิมเอาไว้ มีการทําขนมเป็ นรูปร่างเจดีย์ห้าชัน้ สายฟ้ าผ่า
โคมไฟ และนกพิราบซึ่งเกี่ยวกับอาซะกุสะ จึงถูกเรียกกว่า
"เมโชะยากิ" (สถานที่ชื่อดังย่าง)

เป็ นร้านค้างานฝี มือเครือ่ งหนั งที่เรียกว่าหนั งบุงโก
งานฝี มือแต่ละชิน้ แต่งแต้มสีสันด้วยมือลงบนหนั งวัวสีขาวที่ถูกรีดเป็ นแผ่น
มี ให้เลือกมากกว่า 100 รูปแบบ ทัง้ ภาพสไตล์ญี่ปุ่นโบราณ(ukiyoe)
ภาพจิตรกรรมฝาผนั งอียิปต์ ภาพลายกระเบือ้ งยุโรป
หลากหลายมากมายให้ ได้เลือกซือ้

้ ใหม่ ในเดือนเมษายน 2020
สะพานคนเดินนี ้สร้างขึน
บนสะพานรถไฟที่มีอยู่เดิม
เพื่อเชื่อมระหว่างอาซะกุสะและโตเกียวสกายทรี
้ ที่สุด
ในระยะทางที่สัน
้ กระจกที่สามารถมองลงไปเห็นเรือ
บางส่วนของสะพานเป็ นพืน
แล่นผ่านด้านล่างได้

17
MAP

KONCENT

Shop

B-2

ดีไซน์แพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงผู้สร้างสรรค์กับผู้ใช้สิน
ค้าเข้าด้วยกัน
KONCENT (คอนเซนต์)
เป็ นฐานรวมผลิตภัณฑ์ท่เี ชื่อมโยงผู้สร้างสรรค์กับผู้สร้างสรรค์สินค้า
รวมถึงผู้ ใช้สินค้าเข้าด้วยกัน
ไอเท็มที่หลากหลายส่วนใหญ่จะเป็ นดี ไซน์ โปรดักที่ออกแบบแนว
Ash Concept เป็ นหลัก

18 Jack's Wife Freda
MAP

C-2

Restaurant

ร้านอาหารออลเดย์ไดน์นิ่งที่ได้รับการรับรอง "NY1
Delicious" จาก ZAGAT
ร้านอร่อยตัวจริงที่ โด่งดังในนิ วยอร์กได้มาถึงญี่ปุ่นแล้ว!
ร้านนี ้ ได้รบั เลือกให้เป็ นร้านอาหารที่ทํา
"โทสต์อะโวคาโดดีที่สุดในนิ วยอร์ก" จาก ZAGAT SURVEY
"ร้านอาหารเล็ก ๆในเมือง"
ที่จะช่วยเพิ่มสีสันให้กับชีวติ ในโตเกียวของคุณ

27 ถนนเกมบังโดริ
MAP

C-1

วิว

จุดถ่ายภาพชม
Street

ถนนใจกลางย่านโคมแดงมุโคจิมะ
้ ที่กลุ่มร้านอาหารท้องถิ่น
เกมบัง เป็ นชื่อทั่วๆไปสําหรับพืน
ร้านเกอิชา ร้านนั ดพบ มีมุมหนึ่ งคือมุโคจิมะคะไก
ซึ่งอยู่ดา้ นเหนื อของถนนเกมบังโดริและด้านตะวันออกของถนนโบ
คุเทโดริ ปัจจุบันมีรา้ นอาหารกว่า 20 แห่งเปิ ดให้บริการ

28 สะพานโอชินาริฮาชิ
MAP

D-2

สะพานที่สามารถแหงนมองชมวิวหอคอยได้
เป็ นสะพานข้ามถนนขนาดเล็กเชื่อมต่อ โอชิอาเกะ กับ นาริฮิระ
้ เมื่อตอนเปิ ดโตเกียวสกายทรี®
สร้างขึน
สะพานนี ้ถูกตัง้ ชื่อจากชื่อสถานที่สองฝั่ งของสะพานคือโอชิอา
เกะ และ นาริฮิระ โดยเอามาผสมอย่างละครึง่
ตัง้ อยู่ดา้ นหน้ าของโซระมาชิ สามารถแหงนชมโตเกียวสกายทรี
อันทรงพลังได้อย่างใกล้ชิด

09 นินจาบาร์ NinjaBar

านอินุจิรุชิคะบังเซซาคุโช
อาซะกุสะ
10 ร้สาขาใหญ่

Owl Hostels River
Tokyo
19 Wise

tree burger&bar
TOKYO
20 shake

องฟ้าจำลองโคนิก้า มินอลต้า "เทงกู"
ยว สกายทรีทาวน
29 ท้ในโตเกี
30 พิพิธภัณฑ์ไปรษณีย์

บาร์ในอาซะกุสะที่สามารถพบกับนินจาได้

กระเป๋าผ้าใบทำด้วยมือ กำเนิดจากอาซะกุสะ

พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับการไปรษณีย์ญี่ปุ่น

ร้านที่ผลิตกระเป๋ าผ้าใบต่อเนื่ องมาตัง้ แต่ยุคหลังสงคราม
ผ้าใบคุณภาพสูงทอจากเครือ่ งทอด้วยความพยายามอย่างมาก
ซึ่งทอได้เพียงวันละไม่ก่สี ิบเมตรเท่านั ้น
หนึ่ งในเสน่ ห์ของกระเป๋ านี ้คอื การออกแบบที่เรียบง่ายที่ ไม่ ได้รบั
อิทธิพลจากกระแสต่างๆ

มาลองจินตนาการภาพตัวเองที่ไม่เคยคิดมาก่อน!
LET'S HAVE FUN

ประทับใจไปกับท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาว"แสนพิเศษ"

เป็ นบาร์ท่อี ยู่ ในศูนย์การค้าใต้ดน
ิ อาซะกุสะ
ซึ่งเป็ นศูนย์การค้าใต้ดน
ิ ที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น มีสาเกมากกว่า 200
ชนิ ด ค็อกเทลกว่า 70 ชนิ ด รวมถึงเบียร์และโซชู
สามารถคอสเพลย์ ได้
และร่วมสนุ กกับนิ นจาในยามคํา่ คืนพร้อมๆกับผู้คนที่มาจากทั่วโลก
ออกทางออกที่ 6 สถานี อาซะกุสะ

โฮสเทลสไตล์คอมมูนิตี้ที่สร้างความคึกคักให้กับคน
ในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
ธีมของ WISE OWL HOSTELS แห่ง TOKYO Mizumachi คือ “RIVER”
คาเฟ่ บาร์
้ ที่เปิ ดโล่งของที่นี่เป็ นพืน
้ ที่ที่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือน
และพืน
สามารถมีปฏิสัมพันธ์กัน
"โฮสเทลที่คณ
ุ สามารถมาสนุ กได้"แห่งนี ้จะส่งผ่านมนต์เสน่ ห์ของ
สุมิดะออกไป *ทยอยเปิ ดให้บริการตัง้ แต่เดือนมิถุนายน

มอตโตของร้านคือ “Let’s have fun!
สนุ กกับทุกสิ่งไปพร้อมกับลูกค้าของเรา"
เบอร์เกอร์ท่ี ใช้เนื ้อบดประกบแทนตัวบันเป็ นยอดเมนู ของเรา
*ทยอยเปิ ดให้บริการตัง้ แต่เดือนมิถุนายน

ท้องฟ้ าจําลอง สถานที่ ให้ความบันเทิงสําหรับผู้ ใหญ่อยู่ชัน
้ 7
ของโตเกียว สกายทรีทาวน์
เพลิดเพลินกับงานศิลปะของศิลปิ นยอดนิ ยม
รวมถึงชิน
้ งานการรักษาด้วยกลิ่นหอมอโรมาได้
และขอแนะนํ าที่นั่งพระจันทร์เสีย้ วสุดพิเศษ

เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงสิ่งของต่างๆเกี่ยวกับไปรษณี ย์และโทรคมนา
คมเอาไว้ นอกเหนื อจากการจัดแสดงแสตมป์ กว่า 330,000
ชนิ ดซึ่งใหญ่ท่สี ุดในญี่ปุ่นแล้ว ยังสามารถร่วมกิจกรรมต่างๆได้
ที่นี่สามารถเขียนจดหมายและส่งได้จริง
โดยจะมีการประทับตราไปรษณี ย์ของโตเกียวสกายทรี
เป็ นที่ระลึกด้วย
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Souvenir
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Hotel
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Leisure
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Museum
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ย่านชอปปิง
ถนนฮาโตะโนะมาจิ

วัดโชเมจิ
ซา

กุร

ย่านชอปปิง ถนนเซ็นโซขุ

ะบ

าช
ิ

วัดโคฟุคุจิ

วัดฮงริวอิน

ศาลเจ้าอาซะกุสะ

ถนนคกไซ
โรงแรมริชมอนด์โฮเทลอาซะกุสะ
ย่านชอปปิง
โอคุยามะโอะไมริมาจิ
โรงแรมริชมอนด์โฮเทลพรีเมียร์อาซะกุสะ

03 สถานีอาซะกุสะ

07

์เพรส

ถนนออ

เรนจ์

สึกุบะเอ็กซ

สถานีอาซะกุสะ

Asakusa Public Hall

ย่านชอปปิง
ชินนากามิเสะ

ย่านชอปปิง
นากามิเสะ
โรงแรมอาซะกุสะโทบุ
[เปิด 22 กรกฎาคม 2020]
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UNLIMITED COFFEE BAR

โทโมะซึนะเบยะ

พิพิธภัณฑ์ยาสูบและเกลือ

Jack's Wife Freda
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พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำสุมิดะ
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国土地理院発行の数値地図
（国土基本情報）
を加工して作成
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ถนนยส
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เกียวเมโ

ศาลเจ้าสุวะจินจะ

โตเกียวสกายทรี

วัดเท็นโชจิ
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45 สถานีโอชิอะเกะ

โรงแรมริชมอนด์โฮเทลพรีเมียร์โตเกียวโอชิอาเกะ
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ถนนทาวเวอร์วิว
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สถานีโตเกียวสกายทรี
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ศูนย์การท่องเที่ยววัฒนธรรมอาซะกุสะ
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ศาลเจ้าเคนโทคุอินาริจินจะ
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โรงแรมเกรซเซอรี่อาซะกุสะ

เกียวเม

วัดโจเซ็นจิ
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ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวโทบุ
อาซะกุสะ
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ศาลเจ้าอยู่ถัดจากสวนสุมิดะ
หรือที่รจู้ ักกันในนามเทพเจ้าแห่งโตเกียว
สกายทรี® วัดเอนสึจิ
เป็ นที่กล่าวขานกันว่าหากลูบรูปปั้ นวัวแล้ว
จะช่วยรักษาอาการป่ วยต่างๆให้หายได้

ศาลเจ้าโคะอุเมะอินาริจินจะ

โรงแรมดอร์มีอินน์ โกลบอลเคบิน
อาซะกุสะ โรงอาบน้ำสาธารณะอาซาฮียุ
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โรงแรมเดอะ เกท โฮเทล
คามินาริมง by HULIC
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APA Hotel
อาซะกุสะ คามินาริมง
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ะโต

ศูนย์ข้อมูลสวนสุมิดะ

คามินาริมง

ถนนคาม
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ท่าเรืออาซะกุสะ・นิเต็นมง

ถนนเด็มโปอิน
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ถนนอ

โต

ศาลเจ้าอุเรชิโนะโมริอินาริจินจะ

ถนนฮอปปี้

รถไฟโต

โค

10

อาซะกุสะ ROX
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สุม

สวนฮานะกาวะโดะ
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โรงแรมยูนิโซอินน์อาซะกุสะ

วัดคุฮงจิ
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ศาลเจ้าโชอิจิอิอินาริจินจะ

ศาลเจ้าเค็มเมจินจะ
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โรงแรมเดอะ
บี อาซะกุสะ

ตะอิ
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สวนสุมิดะ

คโตะโ

ศาลเจ้าฮิคังอินาริจินจะ
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โรงแรมเคฮัง
อาซะกุสะ
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โด
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โรงแรมอาซะกุสะวิว

ถนนโ

เขตสุมิดะ

กา

ย่านชอปปิง ถนนอาซะกุสะฮิซาโกะ

้ เมื่อใด
ไม่เป็ นที่แน่ ชัดว่าก่อตัง้ ขึน
้ โดยพระผู้เผย
แต่สันนิ ษฐานว่าถูกสร้างขึน
แพร่ศาสนา (คูไค) ในยุคเฮอัน
สําหรับการประทับตราในสมุดสะสมตรา
ประทับศาลเจ้าให้บริการทุกวันในเดือน
มกราคมถึงเดือนเมษายน
หลังจากนั ้นกรุณาตรวจสอบอีกครัง้

ศาลเจ้าอะกิบะจินจะ (มุโคจิมะ)
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มิโ

ศาลเจ้ามิเมกุริ

ศาลเจ้าแห่งนี ้ตงั ้ อยู่ทางด้านตะวันออกของ
โบสถ์หลักของวัดเซนโซจิ
โดยศาลเจ้าที่เห็นอยู่ทุกวันนี ้ถูกสร้างเสร็จ
ในปี 1649 ด้วยเงินบริจาคของอิเอะมิสึ
โทกุกาวะ สามารถร่วมพิธีกรรม กิจกรรม
รวมถึงประทับตราศาลเจ้าในสมุดสะสมตรา
ประทับศาลเจ้าได้
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©TOKYO-SKYTREETOWN

LAND_A
แคชชวลไดน์นิง

DEUS EX MACHINA ASAKUSA

WISE OWL HOSTELS RIVER TOKYO

WASH&FOLD

โฮสเทล

บริการซักรีด/คลีนนิง/เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ

แฟมิลีมาร์ท

คาเฟ่/แอพพาเรล

KONCENT

ร้านสะดวกซื้อ

ดีไซน์โปรดัก

NIHONBASHI BREWERY.

Jack's Wife Freda

เบียร์คราฟต์ *กำหนดเปิดปลายเดือนพฤษภาคม

ออลเดย์ไดน์นิง

ศูนย์แลกเปลี่ยนอุตสาหกรรมสุมิดะ
(ชั่วคราว)

มูยะ

อิชิยะ
ร้านขนมหวานและขนมญี่ปุ่น

การสื่อสารในท้องถิ่น・คอมมูนิตี้

คาเฟ่เบเกอรี

shake tree burger&bar TOKYO
กูร์เมเบอเกอร์

LATTEST SPORTS
ศูนย์กีฬา/อีเวนต์

สวนสุมิดะ
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อาซะกุสะ
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14
แม่น้ำสุมิดะกาวะ

มะคุระบาชิ

ฝั่งตะวันตก (กำหนดเปิดบริการวันที่ 17 เมษายน)

แม่น้ำคิตะจิกเก็นกาวะ

สะพานเกมโมริบาชิ

ฝั่งตะวันออก (ทยอยเปิดบริการตั้งแต่เดือนมิถุนายน)

แม่น้ำคิตะจิกเก็นกาวะ

โคะอุเมะบาชิ

โตเกียวสกายทรีทาวน์

