
หนังสือนำเที่ยวนี้จะให้บริการข้อมูลการท่องเที่ยวที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง

เพื่อให้คุณเพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวในโยโกสุกะได้อย่างจุใจ!

ผู้ตีพิมพ์: หน่วยงานการท่องเที่ยวแผนกวัฒนธรรมการกีฬาการท่องเที่ยวเมืองโยโกสุกะ

มีนาคม ปี 2020

* เนื้อหาที่ตีพิมพ์เป็นเนื้อหาใน�จจุบัน ณ เดือนมกราคม ปี 2020 ดังนั้นข้อมูลของสถานที่
ต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง

* แผนงานนี้ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมสนามแข่งม้าคาวาซากิจังหวัดคานางาวะ โดยมีการ
ใช้เงินช่วยเหลือเพื่อเสริมสร้างรากฐานของเขตการปกครองตนเองในจังหวัดคานางาวะ จาก
การกระจายผลกำไรของ “สนามแข่งม้าคาวาซากิ”

Facebook

          「Yokosuka Travel Guide」

เว็บไซต์ข้อมูลการท่องเที่ยวหลายภาษา “Guidoor”

คอลเซ็นเตอร์เมืองโยโกสุกะ
ภาษาท่ีให้บริการ: ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาเกาหลี

☎046-822-2500／　 8:00 - 20:00 น.

ศูนย์ให้บริการข้อมูลการท่องเท่ียวโยโกสุกะ Suka-Navi
ให้บริการเฉพาะภาษาอังกฤษเท่าน้ัน

　Wakamatsu-Cho1-5　Shopping Mall Prime 2F 
☎046-822-8301／　 10:00 - 18:00 น.

* สาย Keikyu “Yokosukachuo Station” (KK59)
   ออกทางประตูทิศตะวันออกแล้วถึงเลย

คู่มือการท่องเที่ยวโยโกสึกะ
Tourism Yokosuka Travel Guide

รายละเอียดเชิญทางนี้

YOKOSUKA
JAPAN



สารบัญ
ยินดีต้อนรับสู่เมืองโยโกสุกะ

สารบัญ

เกี่ยวกับเมืองโยโกสุกะ

วิธีการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ

ทัวร์ที่แนะนำ

      ทัวร์ A: การผ่อนคลายและการทำกิจกรรม (Relaxation and Activities)

      ทัวร์ B: สัมผัสประสบการณ์ทางประวัติศาตร (History of Yokosuka)

เขตตอนกลาง

เขตตะวันออก

[ดู YOKOSUKA AREA MAP ประกอบ]

เขตตะวันตก                        

ของฝาก

วัตถุดิบในท้องถิ่น! พืชผักและอาหารทะเลอันอุดมสมบูรณ์ของโยโกสุกะ!

ปฏิทินดอกไม้

การเดินทาง

ยินดีต้อนรับสู่เมืองโยโกสุกะ
เมืองโยโกสุกะตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดคานางาวะ ตั้งอยู่ ใน
ใจกลางของคาบสมุทรมิอุระ ทางทิศตะวันออกติดอ่าวโตเกียว ทางทิศตะวันตก
หันหน้าไปทางอ่าวซากามิ
สามารถเดินทางจากโตเกียวมาได้ภายใน 1 ชั่วโมง มีอากาศที่อบอุ่นตลอดทั้งปี 
ทั้งยังตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การ�่นจักรยานและ
การเล่นกีฬาทางน้ำเป็นอย่างยิ่ง นอกจากคุณจะได้ลิ้มลองอาหารทะเลและผัก
ที่สดใหม่แล้ว ยังสามารถชิมอาหารท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์ผสมผสานวัฒนธรรม
อันหลากหลายได้อีกด้วย!

สุกะริน
สุกะรินคือคาแรคเตอร์ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองโยโกสุกะที่ถูก
ออกแบบมาเพื่อฉลองระบบการปกครองแบบเทศบาลเมืองครบ
รอบ 100ปี (ปี2007) โดยมีจุดเด่นของเมืองโยโกสุกะรวมกันอยู่
ไม่ว่าจะเป็นจินตนาการที่มาจาก “ทะเล” และมีส่วนศีรษะเป็น
เรือใบที่แสนน่ารัก ส่วนชื่อเรียกก็มาจากคำว่า “สุกะ” ในโยโก
สุกะ และ “มารีน” ที่หมายถึงทะเล ถ้าคุณได้พบระหว่างการท่อง
เที่ยวอย่าลืมทักกันบ้างนะ!

เก่ียวกับการ�่นจักรยานเชิญทางน้ี



โยโกสุกะจัมเปอร์ "สุกะจัม"

เนื่องจากภายในเมืองโยโกสุกะมีเส้นทางรถไฟสองสายคือสาย Keikyu และสาย 
JR Yokosuka ทั้งยังมีรถบัสประจำทางวิ่งหลายเส้นทาง ทำให้คุณสามารถเดินทาง
ไปยังจุดท่องเที่ยวแต่ละแห่งได้อย่างราบรื่นทั้งทางรถไฟและรถบัส

วิธีการใช้ขนส่งสาธารณะวิธีการใช้ขนส่งสาธารณะ

★ เกี่ยวกับ PASMO เชิญทางนี้

★ วิธีการซื้อตั๋วรถบัสเชิญทางนี้

*บาร์โค้ด 2D ในลิงก์ เป็นของ ณ เดือนมกราคม ปี 2020

*PASMO และ Suica สามารถใช้ได้ทั้งรถไฟและรถโดยสารในเมือง Yokosuka

★ เกี่ยวกับ Suica เชิญทางนี้

วิธีการขึ�นรถบัสเชิญทางนี�:

ประวัติเมืองโยโกสุกะ
เมืองโยโกสุกะเริ่มต้นจากความสำเร็จของตระกูลมิอุระผู้มีส่วนร่วมในการก่อตั้งรัฐบาลโชกุน
คามาคุระ (ประมาณปีค.ศ.1180) ในช่วงบาคุมัตสึตอนปลายของสมัยเอโดะ (ปีค.ศ.1853) 
นายพลเพร์รี ได้เดินทางมาถึงเมืองอุรากะซึ่งก็คือเมืองโยโกสุกะใน�จจุบัน และนับได้ว่า
เป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดประเทศญี่ปุ่น
หลังการเปิดประเทศก็ ได้มีการสร้างโรงหลอมเหล็กโยโกสุกะซึ่งเป็นโรงต่อเรือที่ทันสมัยขึ้น
เป็นแห่งแรกในญี่ปุ่นขึ้น นอกจากการเป็นผู้นำด้านความทันสมัยของญี่ปุ่นแล้วที่นี่ยังได้รับ
การพัฒนาให้เป็นเมืองท่าทางการทหารไปพร้อมกันด้วย
แม้แต่ ใน�จจุบันเมืองโยโกสุกะก็ยังคงเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์เต็มไปด้วยบรรยากาศที่
แปลกใหม่ เพราะมีมรดกทางประวัติศาสตร์สมัยใหม่ และมีกองกำลังป้องกันตนเองทาง
ทะเลญี่ปุ่นกับกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาตั้งอยู่ที่นี่ด้วย

สินค้าแฟชั่นที่แสดงถึงความเป็นโยโกสุกะคือจัมเปอร์ที่ทำมาจากผ้ามันวาวมีลวดลายแบบ
ทางตะวันออก อย่างเช่น นกอินทรี เสือ และมังกร
มีการกล่าวกันว่าในช่วงปี 1940 ถึง 1950 ร้านขายของที่ระลึกสำหรับทหารอเมริกันซึ่งประจำ
อยู่ที่ฐานทัพในโยโกสุกะที่ "ถนนโดบุอิตะ" ได้�กลวดลายแบบญี่ปุ่นลงบนจัมเปอร์เพื่อ
จำหน่ายเป็นของที่ระลึก แม้กระทั่งทุกวันนี้ที่ "ถนนโดบุอิตะ" ก็ยังคงเต็มไปด้วยร้านค้าที่
จำหน่ายสุกะจัม เชิญชวนให้ผู้ที่ชื่นชอบลวดลายแบบดั้งเดิมมาเยี่ยมเยือนซื้อหากัน

สุกะจัมมีดีไซน์มากมายหลายแบบให้เลือกสรร!

รูปจากร้านเฟริสท์โชไครูปจากร้านเฟริสท์โชไค

ลองมาเที่ยวชมดูสักครั้ง! สามารถสั่งดีไซน์ในแบบออริจินัลที่ตัวเองชอบได้ด้วยนะ!

รูปจากร้านปรินซ์โชไรูปจากร้านปรินซ์โชไ

บัตร IC อย่าง PASMO และ Suica สามารถนำไปใช้งาน
ได้สะดวกทั�งการจ่ายค่าโดยสารรถไฟและรถบัส!

ในกรณีที�ไม่ได้ใช้ทั�ง PASMO และ Suica ก็สามารถ
ซื�อตั�วได้เช่นกัน!
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"Yokosuka Soleil Hill" ตั้งอยู่บนแหลมที่สามารถมองเห็นอ่าวซากามิ  ภูเขาฟูจิ และโชนันได้ คุณสามารถ
เพลิดเพลินกับดอกไม้นานาพันธุ์อย่าง นาโนะฮานะและคอสมอส ฯลฯ ได้ตลอดสี่ฤดูกาล  ภายในสวนยังเต็มไป
ด้วยธรรมชาติและกิจกรรมมากมายเช่นการเล่นสัมผัสกับสัตว์ ได้ โดยตรง  ทำให้สามารถสนุกกันได้ทั้งครอบครัว
ตลอดวัน

พิพิธภัณฑ์อันเลื่องชื่อเรื่องความสวยงามแห่งนี้ตั้งอยู่ ในเขตคันโนซากิที่มีทิวทัศน์อันงดงามน่าชื่นชม  
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นอกจากจะมีการจัดแสดงนิทรรศการปีละ 6 ครั้งแล้วยังมีการจัดนิทรรศการแบบถาวรของ
ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยของญี่ปุ่นรวมถึงผลงานของ  คุณโรคุโระ ทานิอุจิที่ยังคงรักษาบรรยากาศแบบย้อน
ยุคเอาไว้ นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารอิตาลีที่มีเสน่ห์น่าดึงดูดใจอยู่ที่นี่อีกด้วย

เป็นเกาะตามธรรมชาติเพียงแห่งเดียวที่
อยู่ ในอ่าวโตเกียว และสามารถเดินทาง
ด้วยเรือเร็วแค่เพียง 10 นาที คุณสามารถ
เพลิดเพลินกับกิจกรรมกลางแจ้ง เช่น 
การตกปลา การเล่นน้ำทะเล บาร์บีคิว 
และกิจกรรมอื่นๆ ตลอดทั้งสี่ฤดู นอกจาก
นี้คุณยังสามารถเพลิดเพลินกับการสำรวจ
ซากอุโมงค์อิฐและป้อมปราการเก่าได้อีก
ด้วย

ท่ีอยู่

การเดินทาง

เวลาเปิดทำการ

Nagai 4 Chome

มี.ค.-พ.ย.  9:00-18:00 น.  /  ธ.ค.-ก.พ. 9:30-17:00 น.
(*อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล)

ท่ีอยู่

การเดินทาง

เวลาเปิดทำการ

Kamoi 4-1

วันหยุด

10:00 - 18:00 น.

ท่ีอยู่

การเดินทาง

เวลาเดินเรือ

Sarushima1 (Sarushima), Ogawa-cho 27 (Mikasa Sanbashi)

“สถานี Yokosuka-Chuo Station” (KK59) ลงรถแล้วเดินต่อ 15 นาที (จนถึงท่าเรือมิคาสะ)
(*นั่งเรือจากท่าเรือมิคาสะ 10 นาที)

โยโกสุกะรายล้อมไปด้วยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์อย่างเช่นมีทะเลอันงดงาม  เป็นสถานท่ีท่ีคุณ
สามารถมาเดินเล่นเพ่ือผ่อนคลายได้ท้ังร่างกายและจิตใจใน
ขณะท่ีคุณพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ  คุณยังสามารถสัมผัสกับกิจกรรมท่ีท้าทายต่างๆ เพ่ือสร้าง
ความทรงจำอันยอดเย่ียมได้อีกด้วย

เวลาที่เขียนไว้เป็นเพียงเวลาประมาณการ ดังนั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพเส้นทางและสภาพอากาศ หรือความเร็วในการเดิน

นั่งรถบัสเคคิวจาก “Misakiguchi Station” (KK72) นั่งสายที่ไปปลายทาง “Soleil Hill” 
ลงที่ป้าย “Soleil Hill” ลงรถแล้วถึงเลย

นั่งรถบัสจาก “สถานี Maborikaigan Station” (KK63) หรือจาก “Yokosuka 
Station” (JO03) นั่งสายที่ ไปปลายทาง ”Kannonzaki” ลงที่ป้าย “Kannonzaki 
Keikyu Hotel & Yokosuka Museum” ลงรถแล้วเดินต่อ 2 นาที

หยุดวันจันทร์แรกของทุกเดือน (แต่จะปิดถ้าในวันนั้นเป็นวันหยุด
ราชการ), วันที่ 29 ธ.ค. ถึง วันที่ 3 ม.ค. นอกจากนี้ยังมีวันหยุดชั่ว
คราวอื่นๆ อีก

มี.ค – พ.ย.  8:30-16:30 น.  /  ธ.ค – ก.พ. 9:30-15:30 น. ออกเรือทุก 30 นาที (เป็นตาราเวลาการออกเรือจาก
ท่าเรือมิคาสะ)　
(*อาจมีการหยุดเดินเรือเนื่องจากสภาพอากาศและสภาพทะเล)

Kannonzaki
Nature Museum

Kannonzaki
Lighthouse

Arasaki Park

Start
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18
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ญ่ีปุ่นได้ก้าวเข้าสู่ยุคการพัฒนาสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ หลังการปฏิวัติเมจิ (ประมาณ 150 ปีก่อน)  กล่ินอายของ
ประวัติศาสตร์ ในยุคน้ันได้หลอมรวมกระจัดกระจายอยู่ท่ัวไปในโยโกสุกะ คุณสามารถเย่ียมชมสถานท่ีท่ี
มีช่ือเสียงไม่ว่าจะเป็น ศาลเจ้า และวัดต่างๆ พร้อมเพลิดเพลินกับกล่ินอายของโยโกสุกะในอดีตได้ท่ีน่ี

ชัคกิราโกะเป็นศิลปะการแสดงแบบดั้งเดิมซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ ได้จากยู
เนสโกที่ ใช้เพื่อสวดอธิษฐานขอพรให้ทำการประมงและการเพาะปลูกอุดมสมบูรณ์รวมถึงทำการค้าได้ราบรื่น
ในชัคกิราโกะ-มิซากิ โชวะคังมี โกดังของร้านค้าเก่าแก่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาตร์ที่ยังคงสภาพเดิมเอาไว้หลงเหลืออยู่ 
นอกจากการจัดแสดงเอกสารและเครื่องแต่งกายที่เกี่ยวกับชัคกิราโกะแล้ว ที่นี่ยังมีการจัดแสดงเรื่องราวการใช้ชีวิตใน
สมัยโชวะของมิซากิ ให้ ได้ชมกันอีกด้วย

ศาลเจ้าคาโน�่งตะวันตกและตะวันออกจะหันหน้าเข้าหากันโดยมีท่าเรืออุรากะคั่นอยู่ตรงกลาง  ศาลเจ้าคาโนมา
จากคำว่า "คานาอุ" ที่หมายถึงความปรารถนาที่เป็นจริง และที่นี่ยังเป็นแหล่งพลังงานด้านบวก (Power Spot)  
ที่มีชื่อเสียง มีความเชื่อกันว่าถ้าเอามากาทามะของศาลเจ้าคาโน�่งตะวันตกใส่ ไว้ ในถุงเครื่องรางของศาลเจ้าคา
โน�่งตะวันออก  จะทำให้มี โชคด้านความรักและนำความโชคดี ในด้านอื่นๆ เข้ามาหาได้

[East Kano Shrine] Higashiuraga2-21-25 “Uraga Station” 
(KK64) นั่งสายที่ ไปปลายทาง “Kannonzaki” ลงที่ป้าย 
“Shincho” ลงรถแล้วเดินต่อ 5 นาที

เรือข้ามฟากที่เชื่อมต่อระหว่าง�่งตะวันออกและตะวัน
ตกของเมืองอุรากะซึ่งมีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน
ตั้งแต่สมัยก่อตั้งฐานทัพเรือในปีค.ศ. 1725 เมื่อออกเรือ
มาได้ประมาณ 3 นาทีคุณจะสามารถมองเห็นเครนและ
ท่าเทียบเรือในอดีตที่อยู่ ในอู่ต่อเรือเก่าของอุรากะได้

ท่ีอยู่

การเดินทาง

เวลาเปิดทำการ วันหยุด

Misaki 2-11-13, Miura city

10:00-16:00 น.

ท่ีอยู่

การเดินทาง

เวลาเปิดให้เข้าชม

Inaokacho 82-19 ( ใน Mikasa Park)

9:00 - 17:30 น. (มีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล)  (*เข้าชมได้ถึง 30 นาทีก่อนปิด)
วันหยุด 28-31 ธ.ค.

 วันพุธและวันพฤหัสบดี

ท่ีอยู่-การเดินทาง

ท่ีอยู่-การเดินทาง

เวลาเปิดทำการ

วันหยุด

7:00-18:00 น. (*12:00-13:00 น. เป็นเวลาหยุดพัก) 

31 ธ.ค.- 3 ม.ค. (*อาจมีการหยุดเดินเรือชั่วคราวตามสภาพอากาศ)

มรดกทางประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าของ
ญี่ปุ่นที่เคยเอาชนะกองเรือบอลติกของกอง
ทัพเรือรัสเซียในฐานะเรือธงของกองทัพเรือ
ระหว่างยุทธนาวีที่ช่องแคบสึชิมะและได้รับ
ชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่  มิคาสะเป็นหนึ่งในเรือรบ
เหล็กที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและยังเป็นหนึ่งใน
สามเรือรบอนุสรณ์ที่ ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย

[West Kano Shrine] Nishiuraga1-1-13 “Uraga Station” 
(KK64) นั่งสายที่ ไปปลายทาง “Keikyu kurihama Station” 
ลงที่ป้าย “Konyacho” ลงรถแล้วเดินต่อ 1 นาที

ท่ีอยู่-การเดินทาง

เวลาที่เขียนไว้เป็นเพียงเวลาประมาณการ ดังนั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพเส้นทางและสภาพอากาศ หรือความเร็วในการเดิน

[ท่าเรือฝั่งตะวันตก] Nishiuraga1-2-19 “Uraga 
Station” (KK64) นั่งสายที่ ไปปลายทาง “Keikyukurihama 
Station” ลงที่ป้าย “Konyacho” ลงรถแล้วถึงเลย
[ท่าเรือฝั่งตะวันออก] Higashiuraga 2-19-10 “Uraga Station” (KK64) นั่งสายที่ ไปปลายทาง “Kannonzaki” ลงที่
ป้าย “Shincho” ลงรถแล้วเดินต่อ 3 นาที 

นั่งรถบัสจาก “Misakiguchi Station” (KK72) นั่งสายที่ ไปปลายทาง “Misaki-ko” ลงที่ป้าย “Misaki-ko” ลงรถ
แล้วเดินต่อ 3 นาที

เดินจาก “สถานี Yokosuka-Chuo Station” (KK59) 15 นาที หรือขึ้นรถบัสเวียนมิคาสะจาก “Yokosuka 
Station” (JO03) ไปลงที่ป้าย “Mikasa Park” หรือขึ้นรถบัสประจำทางสายอื่นไปลงที่ป้าย “Odakicho” ลงรถ
แล้วเดินต่อ 7 นาที
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เดินเดิน



เขตตอนกลางเขตตอนกลาง

ล่องเรือตามแบบฉบับของโยโกสุกะ ท่องเที่ยวผ่านสองท่าเรือทั้งท่าเรือ
โยโกสุกะและท่าเรือนากาอุระซี่งเป็นที่ตั้งของกองทัพเรืออเมริกาและ
กองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลของญี่ปุ่น คุณจะได้เห็นทั้งเรือรบของ
ญี่ปุ่นและอเมริกาอย่างใกล้ชิด

สวนดอกไม้แบบฝรั่งเศสที่มีดอกกุหลาบเบ่งบานให้ชมกว่า 1,400 
ดอก โดยมีฉากเป็นเรือรบของญี่ปุ่นและอเมริกาอยู่ด้านหลัง ที่นี่มีทาง
เดินเลียบริมทะเลที่จะทำให้คุณเพลิดเพลินกับการชมดอกกุหลาบ 
130 สายพันธุ์ ได้ ในขณะที่เดินเล่นริมทะเล

ในบริเวณที่เป็นศูนย์กลางของโยโกสุกะ คุณจะได้สัมผัสกับประวัติศาสตร์ของโยโกสุกะที่
ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองท่าทางทหาร

ท่ีอยู่
การเดินทาง

เวลาเดินเรือ
วันหยุด

Honcho 2-1-12

ไม่มี  (*อาจมีการหยุดเดินเรือเนื่องจากสภาพอากาศและสภาพทะเล)

11:00 - 15:00 น. ออกเรือทุกชั่วโมงตอน 00 นาท  (*มีวันหยุดที่ ไม่ ได้หยุดตามกำหนด จำเป็นต้องตรวจสอบล่วงหน้า)ี

เดินจาก “Shioiri Station” (KK58) 5 นาที หรือเดินจาก “Yokosuka Station” 
(JO03) 15 นาที

สวนสาธารณะที่ ใช้ธีมของ "ดอกไม้" จะทำให้คุณอิ่มเอมใจกับ
ธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ในฤดูใบไม้ผลิมีดอกป๊อปปี้ ในฤดูใบไม้ร่วงมีด
อกคอสมอสเบ่งบาน คุณสามารถเพลิดเพลินกับดอกไม้ตามฤดูกาลได้
ตลอดทั้งสี่ฤดู นอกจากนี้ยังมีสวนสมุนไพร บ่อแช่เท้าและเครื่องเล่นใน
ดินแดนแห่งการผจญภัยให้คุณได้เล่นสนุกกันอีกด้วย

ทั้งคุริฮามะและอุรากะต่างมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของญี่ปุ่นตอนเปิดประเทศอย่างลึก
ซึ้ง ในเขตนี้มีทั้งพิพิธภัณฑ์และโรงแรมที่ตั้งอยู่บนเนินเขาอันอุดมสมบูรณ์หันหน้าออกไป
ทางทะเล และยังมีเขตคันนนซากิที่มีออนเซ็นกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปอีกด้วย

ท่ีอยู่
การเดินทาง

Shinmeicho1
เดินจาก “Keikyukurihama Station” (KK67) หรือจาก “Kurihama Station” (JO01) 15 นาที

ที่นี่เป็นศาลเจ้าที่สักการะบูชา Yamatotakerunomikoto และ 
Ototachibanahimenomikoto ทั้งยังมีชื่อเสียงเรื่องการทำให้สมหวังใน
ความรักและการผูกชะตาของคู่รัก รวมถึงเป็นแหล่งพลังงานด้านบวก 
(Power Spot) ที่มีชื่อเสียงอีกด้วย

ท่ีอยู่
การเดินทาง

Hashirimizu 2-12-5
ขึ้นรถบัสจาก “Maborikaigan Station” (KK63) หรือ (JO03) นั่งสายที่ ไปปลายทาง “Kannonzaki” ลงที่ป้าย “Hashirimizu Jinja” 
ลงรถแล้วเดินต่อ 2 นาที

สวนการเกษตรที่ห้อมล้อมด้วยสภาพอากาศอันอบอุ่นของคาบสมุทรมิ
อุระ คุณสามารถเพลิดเพลินกับการเก็บเกี่ยวที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น
การเก็บสตรอว์เบอร์รี ในฤดูใบไม้ผลิ เก็บส้มในฤดูร้อนหรือการขุด
มันเทศ ที่จุดประชาสัมพันธ์ยังมีที่จำหน่ายผักสด ผักดอง และแยมสต
รอว์เบอร์รี ให้ผู้ที่มาเยือนโดยตรงอีกด้วย

ท่ีอยู่

การเดินทาง

เวลาเปิดทำการ

Tsukui 5-15-20

มีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล
(*เนื่องจากเวลาเปิด-ปิดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพการเพาะเลี้ยงในปีนั้นๆ จึงจำเป็นต้องสอบถาม
ล่วงหน้า)

เดินจาก “Tsukuihama Station” (KK70) 20 นาที

ย่านการค้าที่หลอมรวมบรรยากาศของญี่ปุ่นและอเมริกาเข้าไว้ด้วย
กัน มีร้านขายของที่ระลึก เช่น สินค้าเกี่ยวกับทหาร สุกะจัม และร้าน
อาหารที่คุณสามารถเพลิดเพลินกับอาหารเลิศรสของโยโกสุกะ 
นอกจากนี้ยังมีบาร์แบบ One shot อยู่มากมาย ทำให้ผู้ที่ ไม่คุ้นชินกับ
บาร์ก็สามารถลองแวะเข้าไปได้

ท่ีอยู่
การเดินทาง

เวลาเปิดทำการ

Honcho 2-7

แตกต่างกันไปตามแต่ละร้าน

ภายในสวนนอกจากจะเป็นที่เก็บรักษา "Mikasa" หนึ่งในสามเรือรบอนุสรณ์ที่ ใหญ่ที่สุดใน
โลกแล้ว ที่นี่ยังมีการแสดงกำแพงน้ำพุในแบบไดนามิกและน้ำพุเต้นระบำตามเสียงดนตรี ใน
ธีมของ "น้ำ แสงและเสียง" และมีอนุสาวรีย์ที่มีความสูงถึง 18 เมตรอยู่อีกหลายจุด นอกจาก
นี้คุณยังจะได้สัมผัสกับศิลปะและประวัติศาสตร์อย่างใกล้ชิดด้วยตัวคุณเองอีกด้วย

ท่ีอยู่

การเดินทาง

เวลาเปิดทำการ

Inaokacho 82

เม.ย. - ต.ค. 8:00 - 21:00 น. / พ.ย.- มี.ค. 9:00 - 20:00 น.

เดินจาก “Yokosuka-Chuo Station” (KK59) 15 นาที นั่งรถบัสเวียนมิคาสะจาก 
“Yokosuka Station” (JO03) ลงที่ป้าย “Mikasa Park” ลงรถแล้วถึงเลย หรือขึ้นรถบัสประจำทางสายอื่นไปลงที่ป้าย “Odakicho” ลง
รถแล้วเดินต่อ 7 นาที

ท่ีอยู่
การเดินทาง

Shioiricho1-1
เดินจาก “Shioiri Station” (KK58) 5 นาที หรือเดินจาก 
“Yokosuka Station” (JO03) 1 นาที

เขตตะวันออกเขตตะวันออก

อยู่ติดกับ “Shioiri Station” (KK58) หรือเดินจาก “Yokosuka Station” (JO03) 12 นาที



เขตตะวันตกเขตตะวันตก

สวนโชบุเป็นสวนที่มีพื้นขนาดใหญ่มากซึ่งมีเพียงไม่กี่แห่งในญี่ปุ่น 
ตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมถึงปลายเดือนมิถุนายนจะมีดอกไอริส 
412 สายพันธุ์กว่าหนึ่งแสนสี่หมื่นต้นเบ่งบานที่นี่ และยังมีต้นวิสที
เรีย 11 สายพันธุ์ที่ปลูกบนซุ้มโค้งที่หาชมได้ยากในพื้นที่อื่น นอกจาก
นี้คุณยังสามารถเพลิดเพลินกับดอกไม้ตามฤดูกาลอย่างกุหลาบพันปี
และไฮเดรนเยียได้อีกด้วย

ยอดเขาที่สูงที่สุด (242 เมตร) ในคาบสมุทรมิอุระ บนยอดเขามีหอดู
ดาวที่จะทำให้คุณสามารถเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันกว้างใหญ่แบบ 
360 องศาของภูเขาฟูจิ คาบสมุทรอิซุ และคาบสมุทรโบโซ รวมถึง
คาบสมุทรมิอุระได้ ที่นี่มีคอร์สที่เป็นเอกลักษณ์ ให้เลือกถึง 5 คอร์ส 
เลยได้รับความนิยมจากนักปีนเขาเป็นอย่างมาก!

ท่ีอยู่
การเดินทาง

เวลาเปิดทำการ

Abekura18-1

พ.ค. - ส.ค. 9:00-19:00 น.   /  ก.ย. - เม.ย. 9:00-17:00 น.
วันหยุด เม.ย.-มิ.ย. ไม่มีวันหยุด, ก.ค.-มี.ค. หยุดทุกวันจันทร์ (ถ้าเป็นวันหยุดราชการจะเปลี่ยนไปหยุดในวันถัดไป), หยุดช่วงป ีใหม่

ขึ้นรถเวียนโชบุเอ็น จาก “Kinugasa Station” (JO02) ไปลงที่ป้าย“ โชบุเอ็น” ลงรถแล้วเดินต่อ 2 นาที หรือ ขึ้นรถบัสจาก “Shioiri 
Station”(KK58) ที่ ไปทาง “Kinugasa Station ผ่าน Ikegami” ลงป้าย “Ikegami Chugaku” ลงรถแล้วเดินต่อ 15 นาที

การเดินทาง [Ogusuashinaguchi คอร์ส] นั่งรถบัสจาก “Zushi Station” (JO06) หรือ
จาก “Zushi Hayama Station” (KK53) นั่งสายที่ ไปปลายทาง 
“Ogusuashinaguchi” ลงที่ป้าย “Ogusuashinaguchi” (เดินถึงยอดเขาใช้
เวลาประมาณ 60 นาที)
*นอกจากนี้ยังมีอีก 4 คอร์ส (Tsukayama/Abekura, Maedabashi, 
Kinugasa, Shonan Village Center)

เป็นที่รู้จักกันดีว่าแนวชาย�่งของที่นี่มีความงดงามที่เกิดจากหินขนาดใหญ่ที่มีรูปทรงแปลกตา
อย่าง "ทาเทอิชิ" ที่มีความสูง 12 เมตร และมีขนาดโดยรอบถึง 30 เมตร ทิวทัศน์ ในภาพของอุตา
งาวะ ฮิ โรชิเงะนักวาดภาพอุคิ โยเอะในสมัยเอโดะก็มีความงดงามยิ่ง ทัศนียภาพพระอาทิตย์ตก
เหนืออ่าวซากามิที่มองเห็นภูเขาฟูจิและเอโนชิมะนั้นนับได้ว่ามีคุณค่าแก่การชื่นชม

ท่ีอยู่
การเดินทาง

Akiya3-5
ขึ้นรถบัสจาก “สถานี Zushi Hayama Station” (KK53) หรือจาก “Zushi Station” (JO06) ที่วิ่งไปทาง  “Nagai” ลงที่ป้าย 
“Tateishi” ลงรถแล้วถึงเลย

ฝ่ังตะวันตกของเมืองโยโกะสึกะหันหน้าออกไปทางอ่าวซากา
มิมีธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ชายฝ่ังท่ีทอดยาวไปถึงโชนันน้ัน
เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก



ของฝากของฝาก

Yokosuka Navy Curry Honpo

ท่ีอยู่

เวลาเปิดให้บริการ

Wakamatsucho1-11-8

9:00 - 19:30 น. วันหยุด 1 – 3 ม.ค.

ร้าน Yokosuka Souvenir shop Prime
ท่ีอยู่

เวลาเปิดให้บริการ

เวลาเปิดให้บริการ วันพฤหัสบดี-ศุกร์ 10:00-16:00 น. / วันเสาร์อาทิตย์และวันหยุด
ราชการ  10:30-16:30 น.

วันหยุด

เขตตอนกลาง

เขต Dobuita

KANMANIA
ท่ีอยู่

เวลาเปิดให้บริการ

Honcho2-19

10:00-19:00 น. วันหยุด ไม่มี

Dobuita Station
ท่ีอยู่

การเดินทาง
Honcho2-7

วันหยุด จันทร์, อังคาร, พุธ

เดินจาก “Shioiri Station” (KK58) 5 นาที หรือจาก “Yokosuka 
Station” (JO03) 15 นาที

การเดินทาง เดินจาก “Yokosuka-Chuo Station” (KK59) 2 นาที

ออกจาก “Yokosuka-Chuo Station” (KK59) ทางออกทิศ
ตะวันออกถึงเลย

การเดินทาง

การเดินทาง เดินจาก “Shioiri Station” (KK58) 6 นาที

เวลาเปิดให้บริการ 9:30 - 18:00 น.

เขตตะวันตก
Farmer's Market Sukanagosso

ท่ีอยู่

การเดินทาง
Nagai1-15-15

วันหยุด วันพุธ (ถ้าเป็นวันหยุดราชการจะเปิดให้บริการ)

ขึ้นรถบัสจาก “Misakiguchi Station” (KK72) ที่วิ่งไป
ทาง “Arasaki” ลงรถที่ป้าย  “Konegishi” ลงรถแล้วเดินต่อ 1 นาที

ของฝากหลากหลาย
ในโยโกสุกะ!

10:00 - 18:00 น.
1 – 3 ม.ค. และตามวันหยุดของ Prime

Wakamatsucho 1-5 Prime2F



อาหารทะเล

โยโกสุกะรายล้อมไปด้วยทะเลสองแห่งคืออ่าวโตเกียวและอ่าวซากามิซึ่งเต็มไปด้วยอาหารทะเลอันอุดม

สมบูรณ์ นอกจากนี้ยังมีผักที่สดใหม่มีสีสันสวยงามซึ่งได้รับการปลูกท่ามกลางสภาพอากาศอันอบอุ่นได้

รับแร่ธาตุจากท้องทะเลอย่างเต็มที่ โยโกสุกะเปรียบเสมือนคลังสมบัติที่เต็มไปด้วยอาหารทะเลและพืช

ผักอันอุดมสมบูรณ์!

คุณสามารถลิ้มลองอาหารทะเลสดใหม่ที่ต่างก็มีความโดดเด่นจากทั้งอ่าวโตเกียวและอ่าวซากามิ!

ร้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทาง

ทะเลโดยตรงเชิญทางนี้

ผักที่ปลูกท่ามกลางสายลมแห่งท้องทะเล จะอัดแน่นเต็มเปี่ยม
ไปด้วยรสชาติที่เข้มข้น

ผัก

ผลไม้ตามฤดูกาล

ตัวแทนอาหารขึ�นชื�อสามอย่างของโยโกสุกะ

ข้าวแกงกะหรี่ทหารเรือโยโกสุกะได้ทำขึ้นมาตามสูตรของทหารเรือญี่ปุ่นในสมัยเมจิ  เป็นข้าวแกงกะหรี่
ที่จำลองรสชาติมาจากในสมัยนั้นอย่างไม่ผิดเพี้ยน คุณจะได้ลิ้มลองรสชาติของร้านที่ ได้รับการรับรองว่า
ได้มาตรฐานภายในเมือง (มีประมาณ 50 ร้าน) ซึ่งมีจุดเด่นอยู่ที่การเสิรฟ์พร้อมกับนมและสลัด!

วัตถุดิบในท้องถิ่น!

ร้านอาหาร, อิซากายะ ร้านค้า, ร้านขายของท้องถิ่น

พืชผักและอาหารทะเลอันอุดม
สมบูรณ์ของโยโกสุกะ!

เต็มไปด้วยรสชาติท่ีอ่อนนุ่ม กล่ิน

หอมรัญจวนใจ ชุ่มฉ่ำหวานล้ำ!เต็มไปด้วยรสชาติท่ีอ่อนนุ่ม กล่ิน

หอมรัญจวนใจ ชุ่มฉ่ำหวานล้ำ!



ปฏิทินดอกไม้ปฏิทินดอกไม้ การเดินทาง
ภายในเมืองมีสถานที่ชมดอกไม้ที่มีชื่อเสียงอยู่มากมาย ทำให้คุณสามารถเพลิดเพลินกับการชมดอกไม้
ได้ตลอดทั้งสี่ฤดูกาล

②บ๊วย ③นาโนะฮานะ ④ซากุระ

(สาย Keikyu: KK, สาย JR Yokosuka: JO)

⑤กุหลาบพันปี ⑥วิสทีเรีย ⑦เนโมฟีลา ⑧ป๊อปปี้

⑨กุหลาบ ⑩ว่านน้ำ ⑪ดอกทานตะวัน ⑫ คอสมอส

①จุ๊ยเซียน
●  Taura Plum Grove ●  Soleil Hill

●  Mt. Ogusuyama
●  Kinugasayama Park
●  Tsukayama Park 
●  Funakoshi Nango Park
●  Hashirimuzu ซุยเก็งจิ

●  Yokosuka Shobu-en
●  Kannonzaki Park
●  Kitashitaurakaigan-dori Str.

●  Yokosuka Shobu-en ●  Soleil Hill
●  Kurihama Flower Park

●  Kurihama Flower Park●  Otawa Tsutsuji-no-oka Azalea Hill
●  Mt. Takeyama
●  Shonan Village Center

●  Yokosuka Shobu-en ●  Soleil Hill
●  Kurihama Flower Park
●  Kannonzaki Park

●  Mt. Ogusuyama
●  Kurihama Flower Park
●  Soleil Hill

●  Verny Park

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

①③
①③
②③
③④
⑤⑥⑦⑧⑨
⑧⑨⑩
⑨
⑪
⑪⑫
⑨⑫
⑨
①

①③
①②③
②③

⑧⑨
⑨⑩
⑪
⑪
⑫
⑨⑫

①③

①③
①②③
③④
⑤⑥⑦⑧
⑧⑨⑩
⑨⑩
⑪
⑪
⑨⑫
⑨

①③

1st～10th 
(Early in the month)

11th～20th 
 (Middle of the month)

21st～
(Late in the month)

Shinagawa Station
(KK01, JO17)

Haneda Airport 
Terminal 3 Station

(KK16) Keikyu Line (Limited Express) 
ประมาณ 17 นาที
JR Yokosuka Line
ประมาณ 23 นาที

Keikyu Line 
(Limited Express)
ประมาณ 54 นาที

Keikyu Line (Limited Express)
ประมาณ 26 นาที

JR Yokosuka Line
ประมาณ 43 นาที

Yokohama Station 
(KK37, JO13)

Yokosuka-Chuo Station
(KK59)

Yokosuka Station
(JO03)

Tokyo

Kanagawa

Shinagawa Sta.

Yokohama Sta.

Tokyo Bay

Yokosuka-Chuo Sta.

Misakiguchi Sta.

Tokyo Sta.

Yokosuka Sta.

Yokosuka
Keikyu Line
JR Line

Tokyo Station
(JO19)

Shinagawa Sta.
Keikyu Line 44min

Yokosuka-
Chuo Sta.

Tokyo Sta.

JR Line 74min

Yokosuka Sta.

JR Yokosuka Line
ประมาณ 74 นาที
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