
10 การช่วยเหลือการขับขี่รถเช่า

■緊急時連絡先　

※この欄はレンタカー事業者の方がご記入ください。

レンタカー会社
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
電話番号
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

■返車場所 ■使用するレンタカーの油種
レンタカー会社（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

店舗名（ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

返車日時（ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

［カーナビ入力ヒント］
電話番号（ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

マップコード＊（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※航空便
　（日付け　　　　　 ・便名　　　　　　　　　　　　）

■たばこ
禁　煙 喫　煙

■返車場所の最寄りのガソリンスタンド
店舗名

レギュラー

ハイオク

軽　油

※どちらかに○を付けてください

หมายเลขติดตอฉุกเฉิน

ปมน้ำมันที่ใกลกับสถานที่คืนรถมากที่สุด

สถานที่คืนรถ

บุหรี่

ประเภทน้ำมันของรถเชาที่ใชงาน

หมายเลขโทรศัพท

ธรรมดา

ดีเซล

ไมสูบบุหรี่

กรุณา ○ ขอใดขอหนึ่ง

สูบบุหรี่

ไฮอ็อกเทน

กรุณาใส ○ ที่ประเภทน้ำมัน

ชื่อสาขา

วันเวลาที่คืนรถ

คำใบเพื่อปอนใสอุปกรณนำทาง

หมายเลขโทรศัพท

รหัสแผนที่

［カーナビ入力ヒント］
電話番号（ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

マップコード＊（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

คำใบเพื่อปอนใสอุปกรณนำทาง

หมายเลขโทรศัพท

รหัสแผนที่ 

หมายเลขเที่ยวบิน

ชื่อสาขา

ภาษาที่รองรับบริษัทรถเชา

บริษัทรถเชา

ผูประกอบการรถเชา กรุณาเปนผูกรอกลงในชองนี้

วิดีโอ : แนะนำกฎจราจร

วิดีโอ : กฎจราจรของญี่ปุ่น

ท่องเที่ยวอย่างคุ้มค่าด้วย CEP

วางแผนการเที่ยวกันเถอะ

สมาคมรถเช าท ั ว่ประเทศ

JAF (สมาพนัธ ยานยนต ญ ีป่ ุ น)

https://www.youtube.com/watch?v=
xCy0BktrSkI&feature=youtu.be

รู้ไว้ก่อนออกเดินทางด้วยรถเช่า!

https://english.jaf.or.jp/safe-driving/
drive-safe-to-enjoy-your-stay-in-Japan

https://hayatabi.c-nexco.co.jp/cep/en/

国土交通省 中部運輸局 観光部観光企画課
หนวยงานวางแผนการทองเท ีย่ว กองการทองเท ีย่ว กรมการขนสงภาคกลาง 
กระทรวงท ีด่ นิ โครงสร างพ ืน้ฐาน คมนาคมและการทองเท ีย่ว

＊マップコードとは、位置情報をコードにしたものです。カーナビに入力をすれば、正しく案内されます。

※油種に○を付けてください

การทองเท ีย่วไปรอบๆเขตภาคกลางของญ ีป่ ุ นด วยรถเช าน ั น้ การใช  CEP 
“Central Nippon Expressway Pass” ซ ึง่เก บ็คาผ านทางดวนเป น
จำนวนเง นิท ีแ่น นอนและใช ได ไม จำกดัจำนวน จะช วยให สะดวกสบาย
ข ึ น้ สำหรบัข อม ลูเพ ิม่เต มิ กรณุาตรวจสอบจากเวบไซต ของ CEP

แอปพล เิคชนัท ีส่ามารถค นหาเส นทางท ี เ่หมาะสม
ท ีส่ดุ ค นหาคาบร กิาร ฯลฯ

กรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้น ก่อนอื่น ขอให้ติดต่อบริษัทรถเช่า แจ้งสถานที่ สามารถขับต่อเองได้หรือไม่ จำเป็นต้องช่วยเหลือหรือไม่
กรณีที่ยากจะระบุสถานที่ได้ ขอให้แจ้งว่ากำลังเดินทางจากที่ใดไปยังที่ใด

รหัสแผนที่คือขอมูลของตำแหนงในรูปแบบรหัส เมื่อปอนเขาไปในอุปกรณนำทาง จะสามารถนำทางไดอยางถูกตอง

※対応言語
□日本語　□英語　□中国語　□韓国語　

□タイ語　□その他（　　　　　　　　   ）
ญี่ปุน อังกฤษ จีน

ไทย

เกาหลี

อื่นๆ

■ Android■ iOS

วันที่ ชื่อเที่ยวบิน

（　　　　　　　　　　　　　）

เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น เมื่อมีผู้บาดเจ็บ เมื่อเกิดไฟไหม้ขึ้น
ตำรวจ   โทร ดบัเพลงิ  โทรช วยเหล อืฉกุเฉ ิน  โทร 

#8139

(24hours a day)

*แตในบางกรณีอาจไดรับบริการจากการเปนสมาชิกบริการชวยเหลือฉุกเฉินบนทองถนนของประเทศของทาน

หากมีเรื่องยากลำบากเกิดขึ้น JNTO Japan VisitorHotline 

อื่นๆ เมื่อเกิดปัญหาขึ้นกับรถยนต์

050-3816-2787

(แบตเตอรี่หมด ลืมกุญแจไว้ในรถ ยางแตก ฯลฯ)

(ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน/ภาษาเกาหลี)

บร กิารช วยเหลอืฉกุเฉ นิบนท องถนน (JAF) (เส ยีคาบร กิาร) 

110

เมื่อเกิดอุบัติเหตุบนทางด่วน
*ในระหวางที่เรียกลามมาคุย กรุณาอยาวางสาย ใหถือสายรอไว

119 119

โทรศัพท์ฉุกเฉิน

คู่มือการ
ขับรถเช่าใน
ญี่ปุ่นภาคกลาง



01
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ขอแนะนำกฎจราจรของญี่ปุ่นที่ “เข้าใจผิดได้ง่าย”

ก่อนใช้บริการรถเช่า

มาเรียนรู้พื้นฐานของกฎจราจรของญี่ปุ่นกันเถอะ

ข้อห้าม,ข้อควรระวัง,หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ

มารยาท,ธรรมเนียมญี่ปุ่น

ประเภทของการฝ่าฝืนกฎจราจรและค่าปรับ

•กอนเดินทางออกจากประเทศ ควรตรวจสอบกอนวา ใบขับขี่ของประเทศ,ภูมิภาคของทาน 
สามารถใชขับขี่ในญี่ปุนไดหรือไม

•ควรรูกฎจราจรของญี่ปุนเอาไวลวงหนา

•รถตองขับอยูในชองจราจรซาย(ตองระวังเปนพิเศษเมื่อจะเลี้ยวซายหรือขวา)

•เมื่อสัญญาณไฟจราจรตรงหนาเปนสีแดง ตองหยุดรถ
สัญญาณสีเหลืองก็ตองหยุดรถ
รถจนกวาสัญญาณจะเปลี่ยนเปนสีเขียว
กรณีที่มีสัญญาณลูกศรสีเขียว 
จะสามารถมุงหนาไปในทิศทางนั้นไดเทานั้น

•เมื่อจะเลี้ยวขวา แมวาสัญญาณไฟจราจรตรงหนาจะเปนสีเขียว แตตอง
ใหรถฝงตรงขามไปกอน ใหหยุดรถและเปดไฟเลี้ยวรอ
ตองใหผูใชทางเทาเดินผานไปกอน

•รถจักรยานก็วิ่งบนถนนเดียวกัน
 ระวังอยาใหมีการเฉี่ยวชน

•สถานที่,ทางขามรางรถไฟที่มีเครื่องหมาย “止まれ” แมวาเครื่องกั้นจะ
ไมไดปดลงมา ก็ตองหยุดจอดกอน

พึงระวังกฎจราจรที่แตกต่างจากประเทศ,ภูมิภาคของท่าน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุหรือปัญหาที่จะเกิดขึ้น

•กรณีที่ทานเปนสมาชิกของการบริการชวยเหลือฉุกเฉินบนทองถนน ทานอาจไดรับ
บริการในระดับเดียวกันจากบริการชวยเหลือฉุกเฉินบนทองถนนประเทศญี่ปุน (JAF)

•ควรรักษาความเร็วตามที่กำหนด
 ความเร็วที่กำหนดจะแตกตางกันบนถนนแตละสายหรือชวงเสนทาง 
โปรดระมัดระวัง

•หามใชสมารทโฟน,อุปกรณนำทางในระหวางการขับขี่
•หามดื่มแลวขับ
 (การขับขี่ในสภาพมึนเมา,การขับขี่เมื่อมีปริมาณแอลกอฮอลในเลือดสูง)

•ผูโดยสารแถวหลังตองคาดเข็มขัดนิรภัยดวย(เด็กอายุไมถึง 6 ปตองใชเบาะนั่งสำหรับเด็ก)
•ในชวงถนนที่มีเสนสีสม หามขับออกนอกเสน(หามแซงดวย)
•หามขับขี่โดยสวมใสรองเทาแตะ

•ขอใหหลีกเลี่ยงการบีบแตรสุมสี่สุมหา
•การเพิ่มหรือลดความเร็วกะทันหันจะกอใหเกิดปญหาชนกับรถยนตคันอื่นได ขอใหหลีกเลี่ยง
•ผูขับขี่บางทานจะเปดไฟฉุกเฉินเพื่อเปนการขอบคุณที่หลีกทางให
•การกระพริบไฟหนาหมายถึงการใหทางอีกฝายไปกอน แตก็หมายถึงผูสงสัญญาณตองการไปกอนไดดวย จึงตองระมัดระวังใหดี

•การดื่มแลวขับ(อยูในสภาพมึนเมา)……………………จำคุกไมเกิน 5 ปหรือปรับไมเกิน 1 ลานเยน
                  (มีปริมาณแอลกอฮอลในเลือดสูง)…จำคุกไมเกิน 3 ปหรือปรับไมเกิน 5 แสนเยน
•ความเร็วเกินกำหนด…9,000 – 35,000 เยน
 (กรณีของรถยนตทั่วไป คาปรับจะแตกตางกันไปตามถนนที่ขับและความเร็วที่เกิน)
•การฝาฝนหยุดจอดชั่วคราว…7,000 เยน    •การหามจอด…ตั้งแต 10,000 เยนขึ้นไป    •การใชสมารทโฟนขณะขับขี่…6,000 เยน
•เข็มขัดนิรภัย…กรุณาใหผูโดยสารคาดเข็มขัดดวย

•การจอดรถ ควรจอดในที่จอดรถที่กำหนดหรือใชบริการที่จอดรถแบบ
หยอดเหรียญ

 (หามจอดในที่จอดรถสวนบุคคล,หนาบานผูอื่น,ที่จอดรถของรานคา 
เชน รานสะดวกซื้อ, จอดบนถนน)

•หากเกิดเหตุที่เกี่ยวของกับชีวิตขึ้นบนทางขามรางรถไฟ
(เครื่องยนตดับ,ลอหลุด ฯลฯ) ใหกดปุมฉุกเฉิน

ขอแนะนำกฎจราจรของญี่ปุ่นที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุใหญ่หรือมักมีการฝ่าฝืน

สัญญาณไฟจราจรจะ
เปลี่ยนเปนสีเขียว > 
สีเหลือง > สีแดงตามลำดับ

มุงหนาไปในทิศทางลูกศร
สีเขียว

สัญลักษณแสดงความเร็วที่
กำหนดบนถนนทั่วไป

หามใชสมารทโฟนใน
ระหวางการขับขี่

ที่จอดรถแบบหยอดเหรียญ

ปุมฉุกเฉินที่ทางขามรางรถไฟ

*เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น หากมีการฝาฝนกฎจราจร กอนอื่น ขอใหติดตอบริษัทรถเชาทันที   
กรณีที่เดินทางกลับประเทศไปโดยที่ไมไดดำเนินการตามที่กำหนดไว จะทำใหตองรับภาระคาใชจายที่สูงมาก โปรดระมัดระวังดวย

หามดื่มแลวขับ

เต็ม

วาง

https://rental-car-tips.jp/en/

ให้ผู้ใช้ทางเท้าไปก่อน

ให้รถฝั่งตรงข้ามไปก่อน

ตองหยุดจอดกอน ตรงทางขามทางรถไฟตองหยุด
จอดกอน

01 02
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一般ETC 専用ETC

การขับขี่บนทางด่วน

การขับขี่บนถนนทั่วไป

[ สามารถคนหามิจิโนะเอกิได ] https://www.michi-no-eki.jp/stations/english

จุดพัก

วิธีการใช้ช่องจราจร ETC

จุดพัก  การใช้บริการจุดบริการพัก,จุดจอดรถ

ข้อควรระวัง

เครื่องหมายบนถนนทั่วไป

•ทางดวนเปนเสนทางที่เสียคาบริการ สามารถจายดวย
เงินสด,บัตรเครดิตได แตการใช ETC จะสะดวกสบายกวา

•ETC คือบริการที่สามารถจายคาบริการไดโดยไมตองหยุดที่ดานเก็บเงิน 
สามารถยืมบัตรเฉพาะทางไดที่บริษัทรถเชา

•กอนจะวิ่งผานชองจราจร ETC ใหเสียบบัตรเขาไปใน
ชองอานบัตรเฉพาะที่อยูในรถไวลวงหนา

•กรณีที่ใชบริการ ETC ใหวิ่งผานดานชองที่ติดปายวา “ETC”
•แมวาจะเขาดานผิดชองหรือชนไมกั้น ก็หามเดินรถถอยหลังเด็ดขาด

•ในลานจอดรถจะมีพื้นที่ที่มีสัญลักษณรถเข็นอยู ชองจอดนั้นสำหรับผูพิการ จึงเปนมารยาทที่ผูที่มีรางกายปกติจะไม
เขาไปจอดในชองนั้น

•ในลานจอดรถจะมีรถบัสขนาดใหญ,รถบรรทุกขนาดใหญอยูดวย  กรุณาระมัดระวังเมื่อเดินภายในลานจอด
•เมื่อกลับเขาทางดวน ระวังอยาขับขี่สวนทางกับรถทางหลัก

สิ่งที่ต้องระวังบนทางด่วน

หากเกิดอุบัติเหตุขึ้น…

•แมจะขับเขาจุดเปลี่ยนเสนทางผิด,ทางแยกผิด ตองไมหยุดรถ ไมวิ่งสวนชองจราจร
ขอใหลงจากทางดวนที่จุดเปลี่ยนเสนทางที่ใกลที่สุดแลวยอนกลับไป

•ขอใหรักษาความเร็วตามที่กำหนดในระหวางการขับขี่      •ขอใหรักษาระยะหางระหวางรถใหเพียงพอ
•การขับขี่เปนเวลานานจะทำใหเมื่อยลาสะสม ขอใหแวะพักเปนระยะ (ขอใหใชบริการจุดบริการพัก,จุดจอดรถ)

•ทางดวนของญี่ปุนมีการจราจรติดขัดเกิดขึ้นได มีอุบัติเหตุชนทายรถที่จอด
ติดอยูทายแถวดวย ดังนั้นขอใหระมัดระวังดานหนาในขณะขับขี่ดวย

•กอนอื่นใหนำรถไปจอดในที่ที ่ปลอดภัย และอยาลืมเปดไฟฉุกเฉิน
•หากจอดรถขางทางของชองจราจรซาย ขอใหออกไปอยูดานนอก
ของรั้วกั้นถนน เพื่อใหตัวเราปลอดภัย

•หลังจากนั้น ขอใหรีบแจงเหตุโดยดวน

•บนทางดวนจะมีโทรศัพทฉุกเฉินติดตั้งอยูบนไหลทางของทางหลัก
ทุกๆ 1 กม.และที่จุดพักรถ(ในอุโมงคจะมีทุกๆ 200 ม.)
เมื่อฝายที่รับสายทราบวาเราเปนชาวตางชาติที่เดินทางมาญี่ปุน ก็จะโอนสายไป
ใหลามที่ทำหนาที่ออนไลน ในชวงเวลาสั้นๆนี้ กรุณาอยาวางสาย ใหถือสายรอไว

•ขอใหผูโดยสารแถวหลังคาดเข็มขัดนิรภัยดวยเพื่อไมใหเกิดความเสียหายตอชีวิตเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถชน

บนทางด่วนมีจุดบริการพัก,จุดจอดรถ
ที่สามารถพักเข้าห้องน้ำหรือทานอาหารได้
มีศูนย์ข้อมูลที่รองรับภาษาต่างประเทศได้ด้วย

ต้องหยุดจอดก่อน

รถยนต์ห้ามเข้าไป

สัญลักษณนี้คือจุดสังเกต

ห้ามเข้าไป ห้ามจอดรถ

มุ่งหน้าไปในทิศทางเดียวกับลูกศรได้
เท่านั้น ระวังอย่าวิ่งสวนทาง

เครื่องหมายบนถนนทั่วไปจะแสดงหมายเลขของถนนไว้ เอาไว้ยืนยัน
เพื่อให้รู้ตำแหน่งของตนเองบนแผนที่
ส่วนที่เป็นสีเขียวแสดงถึงทางด่วน

บนถนนทั่วไปของญี่ปุ่น แต่ละแห่งมีจุดพักที่เรียกว่า “มิจิโนะเอกิ”อยู่
นอกจากห้องน้ำและร้านอาหารเครื่องดื่ม,ร้านขายของฝากแล้ว บางที่ยังสามารถ
ให้ข้อมูลเป็นภาษาต่างประเทศได้ด้วย
ลองเข้าไปใช้บริการได้ เมื่อต้องการข้อมูลท่องเที่ยว, ข้อมูลเส้นทาง, เมื่อเกิดภัย
พิบัติ ฯลฯ

*ในบางกรณีอาจมีการเปดไฟฉุกเฉินไวเพื่อปองกันการชนทายรถที่จอดติดอยูทายแถว

> ดูรายละเอียดในหนา “เมื่อเกิดอุบัติเหตุ,ปญหา”

❶ลานจอดรถ     ❷ปั๊มน้ำมัน     ❸ร้านอาหาร    ❹ศูนย์ข้อมูล

“มิจิโนะเอกิ” นั้นสะดวกสบาย

จุดเปลี่ยนเสนทาง
อัจฉริยะ
ตรงจุดเปลี่ยนเสนทาง
อัจฉริยะ จะมีแครถยนต
ที่ใช ETC เทานั้นที่ขับ
ผานไปได

เฉพาะ ETCETC   ทั่วไป

เมื่อยกหูโทรศัพทขึ้น 
สัญญาณจะเชื่อมตอไปยัง
ศูนยควบคุมทางดวนทันที
และสามารถระบุตำแหนงที่
เกิดเหตุได (รองรับไดตลอด 
24 ชม.)

https://www.c-nexco.co.jp/
en/safety/emergency_phone/     
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ข้อมูลจราจร / ข้อมูลสภาพอากาศ อุบัติเหตุที่ทำให้ทรัพย์สินเสียหาย,อุบัติเหตุต่อรถยนต์ของทั้งสองฝ่าย,อุบัติเหตุที่ทำให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต

หิมะ,การกลายเป็นน้ำแข็ง(ช่วงเดือนธันวาคม-มีนาคม)

ไต้ฝุ่น,ฝนตกหนัก(ช่วงเดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน)

ภายใต้แสงแดดแผดเผาในฤดูร้อน(ช่วงเดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน)

สามารถตรวจสอบข้อมูลจราจรได้จากเวบไซต์ด้านล่างนี้ ข้อมูลสภาพอากาศตรวจสอบได้จากเวบไซต์ด้านล่างนี้

การให้ข้อมูลเก่ียวกับข้อมูลจราจร,สภาพอากาศ,ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เมื่อเกิดอุบัติเหตุ,ปัญหา

•การขับขี่ในฤดูหนาว ขอใหจองรถที่มียางสำหรับวิ่งบนหิมะ
(Studless Tire)เอาไวลวงหนา

•หิมะที่กองอยูบนถนนหรือถนนที่กลายเปนน้ำแข็งอาจทำใหเกิด
อุบัติเหตุลื่นไถลได ขอใหขับขี่อยางระมัดระวังโดยลดความเร็วลง
โดยเฉพาะบนสะพานในฤดูหนาวจะกลายเปนน้ำแข็งไดงาย จึงตองระวังเปนพิเศษ

•กรณีที่ขับไปยังสถานที่ที่คาดวาจะมีหิมะตก ควรตรวจสอบเสนทางกับบริษัท
รถเชา,โรงแรม,ศูนยขอมูลทองเที่ยว ฯลฯ ในฤดูหนาวมีถนนที่หามวิ่งผาน
หรือถนนที่บังคับใชโซพันรอบยางดวย ดังนั้นขอใหระมัดระวัง เมื่อตองขับขี่
บนชวงถนนที่ตองใชโซพันรอบยาง ควรตรวจสอบลวงหนาวามีโซอยูหรือไม

•อุปกรณนำทางอาจแสดงเสนทางที่สั้นที่สุด แตควรใชเสนทางที่
ปลอดภัย กวางขวางและมีการโกยหิมะออกแลว

•เมื่อหิมะตก ขอใหยกที่ปดน้ำฝนขึ้นดวย

•เมื่อไตฝุนเคลื่อนตัวเขามาใกล ขอใหดูขอมูลสภาพอากาศ หลีกเลี่ยงการขับขี่ตามเสนทางที่ไตฝุนเคลื่อนตัวผาน ลอง
ปรึกษาบริษัทรถเชา,โรงแรม,ศูนยขอมูลทองเที่ยวดู

•เมื่อมีฝนตกหนักอาจมีการหามวิ่งบนนถนน ในกรณีนี้อาจจำเปนตองออมไกลเพื่อไปยังจุดหมายปลายทาง
•กอนออกเดินทาง ควรตรวจสอบขอมูลสภาพอากาศและเสนทางที่จะเดินทางกับบริษัทรถเชาหรือโรงแรม,เรียวกัง ฯลฯ

ขอให้ตรวจสอบข้อมูลการจราจรติดขัด,การก่อสร้างกับบริษัทรถเช่า,โรงแรม,ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว ฯลฯ ก่อนออกเดินทาง
ที่จุดบริการพัก,จุดจอดรถก็มีป้ายให้ข้อมูลเป็นภาษาต่างประเทศด้วย ลองใช้งานดู

ภายในรถยนต์ในฤดูร้อนของญี่ปุ่นอาจมีอุณหภูมิสูงกว่า 70° 
หากวางสมาร์ทโฟน,คอมพิวเตอร์ไว้ในรถ อาจทำให้เสียได้
และกระป๋องสเปรย์อาจเกิดการระเบิดได้ กรุณาอย่าวางไว้ในรถยนต์

กรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นระหว่างรถยนต์ของเรากับรถยนต์ของผู้อื่น,ระหว่างรถยนต์ของเรากับตัวคน และเกิดการชนกับ
สิ่งของ ไม่ว่าปัญหานั้นจะใหญ่โตหรือเล็กน้อยก็ตาม ก่อนอื่นขอให้ติดต่อแจ้งปัญหา

ขอแนะนำให้ซื้อประกันก่อนที่จะเช่ารถเพื่อให้การจ่ายเงินชดเชยเป็นไปอย่างราบรื่นเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นที่ญี่ปุ่น

> ดูรายละเอียดในหนา “การชวยเหลือการขับขี่รถเชา”

ตรวจสอบข้อ
ควรระวังในการ
ขับขี่บนถนนที่
มีหิมะกันเถอะ

https://www.jnto.go.jp/
weather/tha/index.php

https://construction.
c-nexco.co.jp/en

https://www.c-ihighway.jp/
pcsite/mapen/

กรณีที่มีความยากลำบากในการสื่อสารกับฝ่ายตรง
ข้าม การใช้แอปพลิเคชันคุยผ่านโทรศัพท์ก็เป็นวิธี
ที่มีประสิทธิภาพเช่นกัน
แนะนำให้ติดตั้งก่อนไปเที่ยว ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สามารถใช้งานเมื่อไปท่องเที่ยวได้

อย่าลืม

https://rental-car-tips.jp/th/winter/

ตรวจสอบการซื้อประกันกันเถอะ

ประเทศญี่ปุ่นเปิดให้บริการแอปพลิเคชันฟรีที่สามารถรับทราบข้อมูลสภาพ
อากาศและข้อมูลภัยพิบัติได้ ควรดาวน์โหลดไว้ก่อนไปเที่ยว

การรวบรวมข้อมูลจาก Safety tips

VoiceTra   การช่วยเหลือการสนทนาด้วยแอปพลิเคชันแปลภาษา

For Android

■ Android
https://play.google.com/store/apps/
details?id=jp.co.rcsc.safetyTips.android

For iPhone

■ iPhone
https://itunes.apple.com/jp/app/
safety-tips/id858357174?mt=8

For Android

■ Android
https://play.google.com/
store/apps/details?id=jp.
go.nict.voicetra&hl=th

For iPhone

■ iPhone
https://apps.apple.com/
th/app/id581137577

VoiceTra   การช่วยเหลือการสนทนาด้วยแอปพลิเคชันแปลภาษา

Provided by the National Institute of Information 
and Communications Technology (NICT)
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0707 วิธีใช้ปั๊มน้ำมัน

ธรรมดา เต็มถัง
เงินสด

บัตรเครดิต

นอกเหนือจากเต็มถัง
(ราคา) (ปริมาณ) 

5,000 เยน

3,000 เยน

1,000 เยน

30 ลิตร

20 ลิตร

10 ลิตร

ไฮอ็อกเทน

ดีเซล

มาพูดคุยสื่อสารกันเถอะ

ใช้งานด้วยหน้าจอแบบสัมผัส

ส่วนใหญ่เป็นเครื่องที่มีแต่ภาษาญี่ปุ่น

จําเป็นต้องระวังการใช้งาน

เมื่อจะเติมน้ำมันเบนซินธรรมดาให้เต็มถัง

“เรกิวล่า มันตัน” “REGYURAA · MANTAN”

เมื่อแจ้งข้อมูลตามข้อ①②③ในตารางด้านล่างนี้ก็สามารถเติมน้ำมันได้

ส่วนใหญ่เป็นน้ำมันธรรมดา แต่
กรุณาตรวจสอบกับปั๊มก่อนใช้
บริการ

โดยปกติจะต้องคืนรถเช่าโดยที่
มีน้ำมันเต็มถัง

หากเป็นบัตรเครดิต กรุณายื่น
ให้พนักงาน

*กรุณายื่นบัตรเครดิตใหกอนเติมน้ำมัน หรือจายดวยเงินสดหลังเติมน้ำมัน

ปั๊มน้ำมันมีแบบพนักงานให้บริการและแบบบริการตนเอง

ขั้นตอนการใช้บริการปั๊มน้ำมันแบบพนักงานให้บริการ

ขั้นตอนการใช้บริการปั๊มน้ำมันแบบบริการตนเองประเภทน้ำมันแตกต่างกันไปตามประเภทของรถยนต์

แบบพนักงานให้บริการ

ข้อดี ข้อดี

ข้อเสีย ข้อเสีย

บริการตนเอง

① ประเภทน้ำมัน ② ปริมาณ ③ วิธีจ่ายเงิน

แบบบริการตนเอง

•ไมตองลงจากรถก็ได
(แคบอกประเภทน้ำมัน,ปริมาณ,
วิธีจายเงินก็โอเค)

•ราคาแพงกวา
•สื่อสารคำพูดยากกวา
(แตสามารถใชตารางสื่อสาร
แบบชี้นิ้วบอกได)

•ราคาถูกกวา

•สวนใหญไมรองรับภาษาตาง
ประเทศ

•ผูที่ไมเคยมีประสบการณมากอน
จะไมคอยเขาใจวิธีใชงาน

ปั๊มน้ำมันแบบบริการตนเองจะต้องเติมน้ำมันด้วยตนเอง
ปั๊มน้ำมันแบบพนักงานให้บริการ แค่บอกประเภทน้ำมันและปริมาณก็โอเค

รถเช่าทั่วไปจะใช้น้ำมันเบนซินธรรมดา ในปั๊มน้ำมันแบบบริการตนเอง
จะมีเชื้อเพลิงอยู่ 3 ประเภท จึงจำเป็นต้องระวังอย่าเติมเชื้อเพลิงผิด
ประเภท เมื่อเติมน้ำมันผิดประเภท เครื่องยนต์จะเสียหาย 
กรุณาระวังด้วย
ขอให้ตรวจสอบกับพนักงานของบริษัทรถเช่าอีกครั้ง

กรุณาใช้งานตามที่ปรากฏบนหน้าจอสัมผัส
ส่วนใหญ่เป็นภาษาญี่ปุ่น ดังนั้น ถ้าไม่เข้าใจวิธีการใช้งาน กรุณาเรียกพนักงาน แล้วใช้ตารางสื่อสารแบบชี้นิ้วบอกด้าน
บนเพื่อแจ้งประเภทน้ำมัน,ปริมาณ,วิธีจ่ายเงิน

ขอให้ระวังน้ำมันหมดระหว่างอยู่บนทางด่วน
มีจุดบริการพักและจุดจอดรถที่มีปั๊มน้ำมันอยู่ด้วย

ในปมน้ำมันแบบบริการตนเองจะใชหัวจาย
ตามประเภทน้ำมัน

“สัญลักษณ์”นี้คือจุดสังเกต

(สีจะแตกต่างกันไปในแต่ละปั๊ม)

รถเช่ามีกฎว่าต้องคืนรถโดยที่น้ำมันเต็มถัง 

ขอให้แวะปั๊มน้ำมันที่ใกล้สถานที่คืนรถที่สุด

และเติมน้ำมันให้เต็มถัง
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41 529 086*02 264 240 028*8740 814 795*75 135 030 683*0138 894 262*78 691 492 660*67

240 885 509*04380 644 838*26 101 375 567*53

823 125 893*34 331 309 555*73118 619 626*72 131 675 205*8151 223 432*55 371 791 093*00

75 851 083*50 405 574 319*12
620 682 842*31

420 338 507*78

898 114 882*06 191 196 762*88 549 018 257*55

361 509 493*36 289 895 892*83

178 383 429*68 242 709 211*20 

116 186 109*57 312 053 748*02

4 348 392*63 661 184 062*1825 446 669*33 43 329 878*27

28 648 755*18

78 395 653*27

380 644 838*26 192 756 699*17 240 825 052*58 240 739 733*06

240 885 509*04

178 343 401*10772 879 297*66

178 383 429*68772 106 612*11

116 366 713*33 650 070 383*06 

50 238 488*45

43 329 878*2751 374 157*66

982 288 293*6651 223 432*55196 737 844*18

255 824 064*87 118 619 626*72

371 668 631*75

17 320 057*58

116 186 109*57248 844 292*86

800 300 600*25

25 446 669*33

361 319 165*88

361 509 493*36

192 879 124*16

331 309 555*73

246 561 114*11 338 276 429*27 338 498 155*28 

แถบภาคกลาง   ตัวอย่างเส้นทาง แถบภาคกลาง  แหล่งท่องเที่ยวแนะนำ 
(เดินทางไกลออกไปอีกสักหน่อย)

ระยะเวลาที่ใช้(คำนวณคร่าวๆ)000

สนามบินโคมัตสึ

สนามบินโทยามะ

ภูเขาไฟฟูจิ
สนามบินชิซุโอกะ

แถบ
ฟุคุอิ

แถบ
กิฟุ

แถบ
ชิซุโอกะ

แถบ
ไอจิ

แถบ
มิเอะ

★

มัตสึโมโตะ : 
ปราสาทมัตสึโมโตะ

โอคุฮิดะ :
กระเช้าลอยฟ้าชิโฮดากะ

คามิโคจิ : คามิโคจิ

ทาคายามะ : 
ย่านเมืองเก่า

เกโระ : น้ำพุร้อนเกโระ

มาโกเมะ : 
จุดพักแรมมาโกเมะ

คิโสะ : 
จุดพักแรมฟุคุชิมะ

กุโจ : 
ปราสาทกุโจฮะชิมัง

อิบิ : หุบเขาอิบิ

กิฟุ : ปราสาทกิฟุ

โอกาคิ : น้ำตกโยโร

โอคุมิคาวะ : 
ที่ราบสูงชะอุซุยามะ

อิซุ : วัดชูเซนจิ

ชิซุโอกะ : 
ศาลเจ้าคุโนซังโทโชกู

โฮะคุเซ : 
นาบานะโนะซาโตะ

วากาสะ :
เรนโบว์ไลน์

ฮิโกเนะ : 
ปราสาทฮิโกเนะ

อิเสะชิมะ :
หินคู่รักที่ฟุตะมิงะอุระ

โทยามะ ทาคาโอกะ : 
ชายฝั่งอามาฮาราชิ

โนะโตะ :
เส้นทางขับรถนะงิสะ

คานาซาวะ : 
สวนเคนโระคุเอ็น

ฟุคุอิ : หน้าผาโทจินโบ

ทะเลสาบฮามานะ : 
น้ำพุร้อนคันซันจิ

นาโกยะ : 
ปราสาทนาโกยะ

ตัวเลขบนรูปเปนรหัสแผนที่ เมื่อปอน
เขาไปในอุปกรณนำทาง จะสามารถตั้งคา
จุดหมายปลายทางไดอยางงายดาย

ในแถบภาคกลางมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย ขอให้ท่านสนุกกับการท่องเที่ยวด้วยรถเช่า ซึ่งท่านสามารถแวะไปตาม
แหล่งท่องเที่ยวสำคัญต่างๆพร้อมกับแวะจุดท่องเที่ยวหรือทัศนียภาพระหว่างทางได้ด้วย

การท่องเที่ยวด้วยรถเช่ามีเสน่ห์ตรงที่ไม่ต้องกังวลเรื่องเวลา สามารถออกนอกเส้นทางที่กำหนดไว้ ไปไกลอีกสักหน่อย
เพื่อแวะตามที่ต่างๆได้ ในหน้านี้จะขอแนะนำแหล่งท่องเที่ยวที่น่าแวะชม

โอคุเอ็ทสึ : พิพิธภัณฑ์
ไดโนเสาร์จังหวัดฟุคุอิ

ทาเทยามะ เทือกเขาแอลป์
เหนือ : เขื่อนคุโรเบะ

อิงะ : 
พิพิธภัณฑ์นินจาอิงะริว

ที่ราบสูงอาโอยามะ : ฟาร์ม
กังหันลมบนที่ราบสูงอาโอยามะ

คุมาโนะ : เส้นทางแสวงบุญ
เก่าแก่คุมาโนะ

ภูเขาไฟฟูจิ : ภูเขาไฟฟูจิจาก
ที่ราบสูงอาซากิริ

ชิราคาวะโก : 
หมู่บ้านกัชโชสึคุริชิราคาวะโก

ชิตะ สนามบิน : เส้นทางเดินชม
เครื่องปั้นดินเผาโทโกนาเมะ

มิคาวะ : เกาะทาเคชิมะ 
เมืองกามาโกริ

คามิโคจิ

มาโกเมะ

อิซุ
ชิซุโอกะ

ทะเลสาบฮา
มานะ

โอคุมิคาวะ

มิคาวะสนามบิน
เซนแทร์

โฮะคุเซ

อิเสะชิมะ

อิงะ

ที่ราบสูงอา
โอยามะ

คุมาโนะ

นาโกยะ

ภูเขาไฟฟูจิ

กิฟุ

โอกาคิ

ทาคา
ยามะ

เกโระ
กุโจ

อิบิ

โอคุเอ็ทสึ

ชิราคา
วะโก

โอคุฮิดะ

คิโสะ

มัตสึโมโตะ

ทาเทยามะ
คุโรเบะ

โทยามะ

โนะโตะ

คานาซาวะ

ฟุคุอิ

วากาสะ

ฮิโกเนะ

พิพิธภัณฑ์ทสึรุงะ
จินโดโนะมินาโตะ

ตลาดปลานิฮงไค
ซากานะมาจิ

วากาสะ
(เรนโบว์ไลน์)

คานายามะ
หินขนาดใหญ่

★
หาดชิจิริมิ

ฮามะ

คุมาโนะ
(สันเขามาโงเสะ)

โอซัตสึ
กระท่อมหญิง
งมหอยมุก

อิเสะชิมะ
(หินคู่รักที่ฟุตะมิงะอุระ)

จุดชมวิว
โยโกยามะ

★
ทาฮาระ 

(หาดโคอิจิกะฮามะ)

ทะเลสาบฮามานะ
(น้ำพุร้อนคันซันจิ)

★
โทอิ

มิชิมะ
สกาย
วอล์ค

  อิซุ
 (วัดชูเซนจิ)

โรงละคร
คาชิโมะเมจิซะ

อิซุ
พาโนรามา 

พาร์ค

นิชิอิซุ
สกายไลน์

ท่าเรือชิมิซึ

ชิซุโอกะ
(ศาลเจ้าคุโนซังโทโชกู)

สวนโจซังเอ็น

สนามบิน
(โทโกนาเมะ) อิชชิกิ

(เกาะซาคุชิมะ)
มิคาวะ

(เกาะทาเคชิมะ)

สวนส้ม
กามาโกริ

มาโกเมะ

★
ทัวร์น้ำตก
โอะซากะ

ปราสาทนาเองิ

วัดเฮเซนจิ
ศาลเจ้าฮาคุซัง

หออนุสรณ์ฮาตายะ
ยุเมะโอเระคัตสึ

ยามะ

โอคุเอ็ทสึ
(พิพิธภัณฑ์
ไดโนเสาร์)

ตลาดปลา
นิฮงไคซากา
นะมาจิ

วัดชูเซนจิ

สวนโจซังเอ็น

จุดชมวิวโย
โกยามะ

ปราสาทนาเองิ

พิพิธภัณฑทสึรุงะ
จินโดโนะมินาโตะ

นิชิอิซุสกายไลน

ทาฮาระ (หาดโคอิจิกะฮามะ)

ทาคิ (ปนจักรยาน)

ทาคิ 
(ปั่นจักรยาน)

น้ำตกโอะซากะ
(การปนสวนกระแสน้ำ)

เรือเฟอร์รี่

 https://en.go-centraljapan.jp/

สามารถรวบรวมข้อมูลของแต่ละสถานที่ได้จาก
เวบไซต์ด้านล่างนี้ได้ด้วย
องค์กรการท่องเที่ยวรวมญี่ปุ่นภาคกลาง
“Go! Central Japan”

ระยะเวลาที่ใช้(คำนวณคร่าวๆ)000

เกโระ
(น้ำพุร้อนเกโระ)

"MAPCODE" are registered trademarks of DENSO Corporation.

"MAPCODE" are registered trademarks of DENSO Corporation.

สัญลักษณ์★ด้านบนเป็นจุดที่ตั ้งอยู่บนเส้นทางที่ได้รับการรับรองจาก 
“เส้นทางที่มีทัศนียภาพงดงามของญี่ปุ่น” 
ซึ่งสามารถเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติ,ทัศนียภาพ,ฤดูทั้งสี่ของญี่ปุ ่นได้

https://www.mlit.go.jp/road/sisaku/fukeikaidou/contents/eng/index_e.html

เส้นทางที่มีทัศนียภาพ
งดงามของญี่ปุ่น
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