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รกัษากฎระเบยีบ
จราจร ขบัขี�อยา่ง
เพลดิเพลนิ!

รกัษากฎระเบยีบ
จราจร ขบัขี�อยา่ง
เพลดิเพลนิ!

เกดิอบุตัเิหตุ มผีูบ้าดเจ็บ/รถเกดิเพลงิไหม ้110 119
(เจา้หนา้ที�ตาํรวจ) (รถพยาบาล/รถดบัเพลงิ)

หา้มขบัขี�

ขณะเมาสรุา! หยดุช ั�วคราว! ปฏบิตัติาม

สญัญาณไฟจราจร

อยา่งเครง่ครดั!

ออกโดย
สาํนกังานขนสง่เขตควิชู (MLIT)

2-11-1, ฮากาตะเอก-ิฮกิาช,ิ ฮากาตะ-ค,ุ ฟกูโูอกะ 812-0013 ประเทศญี�ปุ่ น
โทร: +81-92-472-2335  แฟกซ:์ +81-92-472-2334

URL: http://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/

องคก์รสง่เสรมิการทอ่งเที�ยวควิชู
อาคารเด็งก ิชั �น 7 เคยีวโซคนั, 2-1-82 วาตานาเบะ-โดร,ิ จโูอ-ค,ุ ฟกูโูอกะ 810-0004 ประเทศญี�ปุ่ น

โทร: +81-92-751-2943  แฟกซ:์ +81-92-751-2944
อเีมล: qtp@welcomekyushu.jp

URL:http://www.welcomekyushu.com/

(2020.1.1)

0570-054-317 (ภายในประเทศญี�ปุ่ น)  +81-92-735-8886 (ภายนอกประเทศญี�ปุ่ น)
8:00-20:00 น. (วนัธรรมดา)  9:00-18:00 น. (วนัหยดุสดุสปัดาห,์ วนัหยดุประจําชาต ิและวนัที� 31 ธ.ค. - 3 ม.ค.)

0120-00-4123 (ภายในประเทศญี�ปุ่ น)  +81-96-355-6752 (ภายนอกประเทศญี�ปุ่ น)
8:00-20:00 น. (วนัธรรมดา)  9:00-18:00 น. (วนัหยดุสดุสปัดาห,์ วนัหยดุประจําชาต)ิ 

03-6859-6234 (ภายในประเทศญี�ปุ่ น)  +81-3-6859-6234 (ภายนอกประเทศญี�ปุ่ น)
9:00-17:00 น. (เปิด 7 วนัตอ่สปัดาห)์

0120-00-0543 (ภายในประเทศญี�ปุ่ น)  +81-92-687-8005 (ภายนอกประเทศญี�ปุ่ น)
8:00-20:00 น. (เปิด 7 วนัตอ่สปัดาห)์

050-3786-0056 (ภายในประเทศญี�ปุ่ น) +81-50-3786-0056 (ภายนอกประเทศญี�ปุ่ น)
8:00-18:45 น. (เปิด 7 วนัตอ่สปัดาห ์ยกเวน้ วนัหยดุชว่งปีใหม)่

https://www.budgetrentacar.co.jp/en/

0800-7000-815 (โทรฟรภีายในประเทศญี�ปุ่ น) +81-3-5954-8020 (ภายนอกประเทศญี�ปุ่ น)
8:00-20:00 น. (เปิด 7 วนัตอ่สปัดาห)์
https://rent.toyota.co.jp/eng/

https://www.nrgroup-global.com/en/

https://nissan-rentacar.com/english/

http://car.orix.co.jp/eng/

http://www.timescar-rental.com/

ผู ้ใหบ้รกิารใหเ้ชา่รถหลกัๆ 

<ตรวจแกไ้ข>

JAF การโทรตดิตอ่บรกิารชว่ยเหลอืบนทอ้งถนนของ JAF
หมายเลขโทรศพัทต์ดิตอ่บรกิารชว่ยเหลอืบนทอ้งถนน

การโทรจากหมายเลขโทรศพัทภ์ายในประเทศญี�ปุ่ น

#8139 หรอื 0570-00-8139
การโทรจากโทรศพัทม์อืถอืของตา่งประเทศเมื�ออยูใ่นประเทศญี�ปุ่ น
โทรตดิตอ่ศนูยบ์รกิารขอ้มลูลกูคา้ควิชู 092-841-5000

ศนูยบ์รกิารลกูคา้ของ NEXCO West Japan
พรอ้มใหบ้รกิารทกุวนัตลอด 24 ช ั�วโมง

สาํหรบัการสอบถามคา่ผา่นทางพเิศษและขอ้มลูการจราจรบนทอ้งถนน:

*กรณีโทรจากไอพโีฟนและโทรศพัทช์นดิอื�นๆ บางชนดิ ทา่นอาจไมส่ามารถใชห้มายเลขโทรฟรนีี�ได ้
ในกรณีดงักลา่วกรณุาโทรตดิตอ่ที�หมายเลข 06-6876-9031 (มคีา่ใชจ้า่ย)

ใหบ้รกิารคําแนะนําเป็นภาษาองักฤษ ตั �งแตเ่วลา 9:00 น. ถงึ 17:00 น.
*ทา่นอาจไมส่ามารถโทรมายงัหมายเลขนี�ได ้

ทั �งนี� ขึ�นอยูก่บัขอ้กําหนดของขอ้ตกลงการใชง้านของโทรศพัทม์อืถอืของทา่น

หากหมายเลขโทรศพัทท์ั �งสองหมายเลขไมพ่รอ้มใหบ้รกิาร 
สามารถใชห้มายเลขที�อยูด่า้นขวามอื

* มบีรกิารลา่ม
* มคีา่ใชจ้า่ยในการโทรศพัท ์

และไมส่ามารถโทรจากโทรศพัทบ์า้นหรอืโทรศพัทม์อืถอืไอพ ี(IP mobile phone) 
บางชนดิได ้

โตโยตา้ เรนท ์อะ คาร ์
(TOYOTA Rent a Car)

บดัเจ็ด เรนท ์อะ คาร ์
(Budget Rent a Car)

นปิปอน เรนท ์อะ คาร ์
(NIPPON Rent-A-Car)

นสิสนั เรนท ์อะ คาร ์
(NISSAN Rent a Car)

โอรกิซ ์เรนท ์อะ คาร ์
(ORIX Rent-A-Car)

ไทมส ์คาร ์เรนทอล 
(Times Car RENTAL)

คูม่อืการขบัขี�ในควิชูที�ตอ้งมีคูม่อืการขบัขี�ในควิชูที�ตอ้งมี

คูม่อืการขบัขี�ของ
ควิชู เรนท ์อะ คาร ์
(Kyushu Rent-A-Car)

คูม่อืการขบัขี�ของ
ควิชู เรนท ์อะ คาร ์
(Kyushu Rent-A-Car)

คูม่อืการขบัขี�ของ
ควิชู เรนท ์อะ คาร ์
(Kyushu Rent-A-Car)

คูม่อืการขบัขี�ของ
ควิชู เรนท ์อะ คาร ์
(Kyushu Rent-A-Car)

โปรเจคเชงิสหสาขาวชิาและนานาชาตติอ่การทําความเขา้ใจความเสี�ยงของอบุตัเิหตบุนทอ้งถนน
ของนักทอ่งเที�ยวตา่งชาตทิี�มาเที�ยวญี�ปุ่ นและนโนบายการลดความเสี�ยง



รกัษาไวใ้หม้ ั�น! กฎจราจร รกัษาไวใ้หม้ ั�น! กฎจราจร 
ปัญหาและอบุตัเิหตขุองรถเชา่ที�ขบัขี�โดยนักทอ่งเที�ยวชาวตา่งชาตมิเีพิ�มมากขึ�น ตอ้งไมล่มืวา่ที�ประเทศญี�ปุ่ นจะเดนิรถ 
ทางซา้ย และโปรดรักษากฎระเบยีบตา่งๆ เชน่ สญัญาณไฟจราจร หรอืการหยดุชั�วคราว ฯลฯ อยูเ่สมอ เนื�อหาสว่นนี�จะ 
แนะนํากฎระเบยีบที�สําคญัเป็นพเิศษเพื�อหลกีเลี�ยงการเกดิอบุตัเิหตุ

หลงัจากที�เลี�ยวขวาหรอืเลี�ยวซา้ยแลว้ ระวงัอยา่ขบัขี�ผดิชอ่งเดนิรถ!

สญัลกัษณ ์30 คอื ตอ้งจํากดัความเร็วที� 30 กม./ชม. สญัลกัษณ ์40 
คอื ตอ้งจํากดัความเร็วที� 40 กม./ชม. สญัลกัษณ ์50 คอื ตอ้งจํากดั 
ความเร็วที� 50 กม./ชม. สว่นถนนที�ไมม่สีญัลกัษณต์ดิแสดง กําหนด 
ใหต้อ้งจํากดัความเร็วที� 60 กม./ชม.
* ความเร็วสงูสดุในการขบัขี�ถนนท ั�วไป 

คอื 60 กม./ชม.

* สําหรับสญัญาณไฟจราจรที�มลีกูศรสเีขยีว เมื�อลกูศรมไีฟตดิแสดงขึ�น
ใหข้บัขี�ไปตามทศิทางลกูศรโดยระมดัระวงัรถที�สวนมาในทางเดนิรถทางเดยีวกนั

เมื�อสญัญาณไฟจราจรเป็นสแีดงตอ้งหยดุ!

หยดุ!หยดุ!

ไป!ไป!

หยดุ!หยดุ!

ไป!ไป!

สเีขยีวคอืขบัตอ่ไปได ้สว่นสเีหลอืงหรอืสแีดงคอืตอ้งหยดุ

สญัลกัษณน์ี� หมายถงึ การหยดุช ั�วคราว

อุย๊! คา่ปรบัฐานละเมดิกฎในญี�ปุ่ นแพงขนาดนี�เลยเหรอ!?

ไปที�หนา้

ไปที�หนา้

ไปที�หนา้

ญี�ปุ่ น ไตห้วนัเกาหลี ฮอ่งกง

หา้มขบัขี�ขณะเมาสรุา!
การขบัขี�ขณะเมาสรุาถอืเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย! 
แมจ้ะมปีรมิาณสรุาในรา่งกายเพยีงเล็กนอ้ยกไ็มไ่ดเ้ด็ดขาด! 
เมื�อฝ่าฝืนกฎอาจถกูปรับเป็นจํานวนตั �งแต ่500,000 เยน ขึ�นไป 
ซึ�งคอ่นขา้งหนักมากทเีดยีว

การคยุโทรศพัท ์อา่นอเีมล 
หรอืดมูอืถอืขณะขบัขี�ถอืเป็นการฝ่าฝืนกฎ

รถยนตต์อ้ง
เดนิรถทางซา้ย

ไปที�หนา้

ไปที�หนา้

ไปที�หนา้

ไปที�หนา้

ไปที�หนา้

ไปที�หนา้

ตอ้งหยดุรถตรงทางรว่มทางแยกที�มสีญัลกัษณน์ี�เสมอ
เมื�อตรวจดทู ั�งดา้นหนา้ และซา้ยขวาดแีลว้ 
จงึคอ่ยขบัขี�ตอ่ไป
* แมท้างรว่มทางแยกจะไมม่สีญัลกัษณน์ี�กต็าม ตอ้งตรวจดทูั �งดา้นหนา้ และซา้ยขวาใหด้ทีกุครั �ง 

กอ่นขบัขี�ตอ่ไป

แมฝ่้าฝืนกฎเพยีงเล็กนอ้ย แตก็่จะถกูปรบัฐานละเมดิกฎเป็นจาํนวนเงนิสงู ดงัน ั�น จงึควรตรวจสอบ 
เพื�อจะไดไ้มเ่ดอืดรอ้นภายหลงั

หา้มโทรศพัทม์อืถอื
ขณะขบัขี�!

คูม่อืการขบัขี�ของ
ควิชู เรนท ์อะ คาร ์

(Kyushu Rent-A-Car)

คูม่อืการขบัขี�ของ
ควิชู เรนท ์อะ คาร ์

(Kyushu Rent-A-Car)

คูม่อืการขบัขี�ของ
ควิชู เรนท ์อะ คาร ์

(Kyushu Rent-A-Car)

คูม่อืการขบัขี�ของ
ควิชู เรนท ์อะ คาร ์

(Kyushu Rent-A-Car)

ควบคมุความเร็ว
ในการขบัขี�ดว้ย!

ขอ้ควรระวงัที�ทางรว่ม
ทางแยก

ขบัขี�อยา่งมนํี �าใจ
ใหเ้พื�อนรว่มทาง

หากเกดิอบุตัเิหตขุ ึ�น ใหต้ดิตอ่เจา้หนา้ที�ตาํรวจและแผนกดแูล 
ดา้นอบุตัเิหตขุองบรษิทัรถเชา่ทนัที

หากมคีนกําลงัขา้มถนนหรอืขา้มทางรว่มทางแยกตอ้งหยดุรถเสมอ 
ขับขี�รถอยา่งปลอดภัยโดยมนํี�าใจและเอื�อเฟื�อแกค่นขา้มถนนหรอื 
รถคนัอื�นๆ 

ทางรว่มทางแยกที�มสีญัญาณไฟจราจร จะตอ้งปฏบิตัติามสญัญาณ 
ไฟอยา่งเครง่ครัด
ทางรว่มทางแยกที�ไมม่สีญัญาณไฟจราจร จะตอ้งหยดุชั�วคราว 
ตอ้งตรวจดทูั �งดา้นหนา้ และซา้ยขวาใหด้ทีกุครั �งกอ่นขบัขี�ตอ่ไป

หา้มดงึดนัเปลี�ยนชอ่งเดนิรถ 
โดยไมค่าํนงึถงึความปลอดภยั

การเปลี�ยนชอ่งเดนิรถอยา่งกะทนัหนัหรอืขบัแซงระยะกระชั �นชดิ จะกอ่ 
ใหเ้กดิอนัตรายอยา่งยิ�ง จงึควรตรวจสอบความปลอดภยัโดยดกูารแลน่ 
ของรถหรอืสถานการณใ์หด้เีสยีกอ่น จงึคอ่ยเปลี�ยนชอ่งเดนิรถดว้ย 
ความรอบคอบ

ทา่นไดทํ้าประกนัซึ�งเป็นระบบการชดใชค้า่เสยีหายของยานพาหนะและทรัพยส์นิในกรณีที�เกดิอบุตัเิหต ุ(CDW) ซึ�งจะชดใชต้ามจํานวนเงนิที�ตอ้งรับผดิชอบเมื�อเกดิอบุตัเิหต ุ
ขึ�นแลว้ใชห่รอืไม?่ อยา่งไรกด็ ีหากทา่นเพกิเฉยในการแจง้เจา้หนา้ที�ตํารวจหรอืบรษัิทรถเชา่ใหท้ราบ กอ็าจทําใหป้ระกนัไมคุ่ม้ครองและอาจถกูเรยีกเก็บคา่ซอ่มได ้นอกจากนี� 
ที�ประเทศญี�ปุ่ นการทําใหร้ถเกดิรอยตําหน ิหรอืทําใหภ้ายในรถสกปรก ทา่นอาจถกูเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนยีมการไมส่ามารถดําเนนิงานได ้(NOC) เพื�อเป็นคา่ประกนัการประกอบ 
ธรุกจิซึ�งประกนัไมคุ่ม้ครอง ทั �งนี� ขอบเขตการคุม้ครองอาจแตกตา่งกนัไปตามแตล่ะบรษัิทประกนัภยั จงึควรตรวจสอบเนื�อหาการคุม้ครองอกีครั �ง!!

❶ เมื�อจะเลี�ยวขวา ตอ้งใหร้ถในชอ่งเดนิรถที�สวนมาไปกอ่น

❷ อยา่ลมืวา่หลงัเลี�ยวขวาแลว้ตอ้งเดนิรถทางซา้ย!

❸ เมื�อจะเลี�ยวซา้ย ตอ้งดดูา้นซา้ยใหด้กีอ่นวา่ไมม่รีถจกัรยาน 
หรอืรถมอเตอรไ์ซคข์บัขี�อยู ่แลว้จงึคอ่ยเลี�ยวซา้ย

ตรวจสอบ!
!ตรวจสอบ!!ตรวจสอบ!!



เฮาส ์เทน บอช

Map code Map code

Map code

Map code Map code Map code

Map code

Map code

Map code
Map code

Map code Map code

Map code Map codeควิชูสดุวเิศษ!
การเดนิทางที�ดดีว้ยการขบัขี�อยา่งปลอดภยั!
เมื�อพดูถงึควิช ู ไมว่า่จะเป็นธรรมชาตติระการตาอนัเป็นสญัลกัษณ ์ เชน่ คมุาโมโตะและอาโซะ ตลอดจนออนเซน็ 
อยา่งยฟูอูนิหรอืเบ็บปขุองจังหวดัโออติะ ลว้นเป็นสิ�งที�ไดรั้บความนยิม นอกจากนี� ยงัมสีถานที�ทอ่งเที�ยวที�มคีวาม 
น่าสนใจอยา่งยิ�งอยูเ่ป็นจํานวนมาก เชน่ ศาลเจา้มนูากาตะในจังหวดัฟกูโูอกะซึ�งเป็นมรดกโลก หรอืศาลเจา้ยโูตกอุนิาร ิ
ของซากะที�มชีื�อเสยีงในเรื�องการกอ่สรา้งอนัยิ�งใหญอ่ลงัการ ทั �งอาหารรสเลศิไมว่า่จะเป็นราเมง ซาชมิเินื�อมา้ 
เนื�อววัซากะ หรอืเนื�อววัมยิาซากกิม็ใีหเ้ลอืกมากมายครบถว้น หากใชบ้รกิารรถเชา่ ทา่นจะออกไดไ้ปทอ่งเที�ยวทํา 
กจิกรรมไดก้วา้งขวางขึ�น ความสนุกสนานยอ่มเพิ�มมากขึ�นอยา่งแน่นอน
เอาละ่ การเดนิทางที�ดดีว้ยการขบัขี�อยา่งปลอดภยั!

ฟกูโูอกะ

นางาซากิ

ซากะ

คมุาโมโตะ

โออติะ

มยิาซากิ

คาโงชมิะ

ศาลเจา้มนูากาตะ ซากรุาอ ิฟตูามงิะอรุะ

ฟกูโูอกะ

ระยะทางโดยรวม

เวลาที�ใชเ้ดนิทาง

ระยะทางโดยรวม

เวลาที�ใชเ้ดนิทาง

ระยะทางโดยรวม

เวลาที�ใชเ้ดนิทาง

ศาลเจา้มนูากาตะ
ซากรุาอิ
ฟตูามงิะอรุะ

สนามบนิฟกูโูอกะ

สนามบนิฟกูโูอกะ

เฮาส ์เทน บอช

ภเูขาอนุเซน็

เฮาส ์เทน บอช ตน้ไมนํ้ �าแข็งที�อนุเซ็น

นางาซากิ

ซากะ
อารติะ

อาโซะ ปราสาทคมุาโมโตะ

คมุาโมโตะ

จังหวดัคมุาโมโตะ

ยฟูอูนิ เบ็บปุ
โออติะ

ทากาจโิฮะ ชายหาดนจินินั

มยิาซากิ

ซากรุะจมิะ อบิซููก　ิ
คาโงชมิะ

เมอืงคาโงชมิะ

ที�นี�ไดรั้บการขึ�นทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม เนื�องจาก 
เป็นศาลเจา้ที�มคีวามเชื�อและมพีธิกีรรมบูชาธรรมชาตสิบืทอดกัน 
มาอยา่งยาวนานกวา่ 2,000 ปี

รูจั้กกนัเป็นอยา่งดวีา่เป็นสถานที�ชมพระอาทติยย์ามอสัดง มหีนิ 
ตาหนิยายซึ�งตั �งอยูใ่นทะเลหา่งจากชายฝั�งราว 150 ม. อนัเป็น 
สญัลกัษณเ์รื�องเนื�อคูแ่ละการครองชวีติคูใ่หร้าบรื�น

พื�นที�ซ ึ�งไดรั้บความนยิมดว้ยมคีวามงดงามของธรรมชาตทิี�ย ิ�งใหญ่
ตระการตาแผไ่พศาล และมภีเูขาไฟที�คกุรุน่อยูศ่นูยก์ลาง มสีถานที� 
ทอ่งเที�ยวซี�งเต็มไปดว้ยเสน่หอ์ยา่ง นํ�าซบั หรอืออนเซน็

ดนิแดนออนเซน็บนที�ราบสงูอนัมสีญัลกัษณ์คอืภเูขายฟูดูาเกะ 
ถนนยุโนะสโุบะที�ทอดยาวสูท่ะเลสาบคนิรนิและรถมา้สี�ลอ้ก ็
ไดรั้บความนยิมเชน่กนั

ดนิแดนลี�ลับที�เลา่ขานตํานานเทพเจา้วา่เหลา่ทวยเทพ 
ไดพ้ากนัเสด็จลงมาที�นี� ความงามของหบุเขากต็ราตรงึ 
จติใจเชน่กนั

ภเูขาไฟที�ยงัคกุรุน่นี�เป็นสญัลกัษณข์องคาโงชมิะ ทศันยีภาพ 
มองจากภเูขาที�ตั �งปราสาทที�มองเห็นราวกบัลอยขึ�นมาจาก 
อา่วคงิโกนี�งดงามจนน่าประทบัใจ

ที�นี�มชี ื�อเสยีงเรื�องออนเซ็นทรายอบซึ�งแปลกประหลาดของโลก 
โดยจะฝังตัวลงไปในทรายที�รอ้นขึ�นจากบอ่นํ�ารอ้นซึ�งไหลผ่าน 
ใตด้นิเพื�ออบใหร้า่งกายอบอุน่

มสีถานที�ทอ่งเที�ยวน่าชมมากมายไมว่า่จะเป็น เกาะสฟ้ีาซึ�งมหีนิ 
ลกัษณะเป็นลกูคลื�นเหมอืนกระดานซกัผา้ของยกัษ์ ถนนเลยีบชาย 
ฝั�งอนังดงาม หรอืศาลเจา้อโุดะซึ�งตั �งอยูภ่ายในถํ�าของหนา้ผา

เมอืงออนเซน็อนัดบั 1 ในญี�ปุ่ น ที�นี�มอีอนเซน็ผดุขึ�นตามที�ตา่งๆ ภายใน 
เมอืง “จโิงก-ุเมงรุ ิหรอืการเที�ยวชมขมุนรกทั �งแปด” อนัเลอืงชื�อนี�จะทําให ้
ไดเ้ห็นทศันยีภาพอนัแปลกประหลาดที�บอ่นํ�ารอ้นเป็นผูส้รา้งขึ�น

1 ในปราสาทที�เป็นเสมอืนสญัลกัษณต์วัแทนของญี�ปุ่ น แตเ่นื�องจากปราสาทไดรั้บความเสยีหายจาก 
เหตกุารณแ์ผน่ดนิไหว ทําใหปั้จจบุนัไมส่ามารถเขา้ชมภายในฮอนมารไุด ้ อยา่งไรกต็าม บรเิวณ 
อื�นๆ ซึ�งไมใ่ชพ่ื�นที�หา้มเขา้ ยงัคงสามารถชมสภาพการบรูณะปราสาทที�ดําเนนิไปอยา่งราบรื�นได ้

* เสน้ทางที�มุง่หนา้ไปยงัอาโซะ อาจมบีางจดุที�ไมส่ามารถสญัจรผา่นไดเ้นื�องจากประสบเหตแุผน่ดนิไหว จงึควรตรวจสอบเสน้ทางที�สามารถสญัจรไดก้อ่นลว่งหนา้

รสีอรท์ซึ�งเต็มไปดว้ยมวลหมูด่อกไมแ้ละเสยีงดนตรตีลอดทั �งปีนี�
เป็นเสมอืนสญัลกัษณต์วัแทนของญี�ปุ่ น โดยเฉพาะการประดบั 
ประดาไฟที�เต็มไปดว้ยเสน่ห์

อนุเซน็ สถานที�ซ ึ�งโดง่ดงัเรื�องออนเซน็แหง่นี� จะไดพ้บกบั 
ทัศนยีภาพที�นํ�าแข็งปกคลมุกิ�งไมต้ั �งแตเ่ดอืนธันวาคมไปตลอด
จนถงึเดอืนกมุภาพันธ์

มอืงผลติเครื�องปั�นดนิเผาซึ�งมปีระวัตศิาสตรย์าวนาน
กวา่ 400 ปี จะไดพ้บกบัเครื�องปั�นดนิเผาหลากหลาย 
ประเภทขณะเดนิชมบา้นเมอืงเกา่แกแ่หง่นี�

1 ใน 3 ศาลเจา้สายอนิารทิี�ย ิ�งใหญท่ี�สดุในญี�ปุ่ น วหิารหลกัสสีนัสดใส 
ฉูดฉาดนี�น่าชมยิ�งนัก

ระยะทางโดยรวม

เวลาที�ใชเ้ดนิทาง

ระยะทางโดยรวม

เวลาที�ใชเ้ดนิทาง

ระยะทางโดยรวม

เวลาที�ใชเ้ดนิทาง

ระยะทางโดยรวม

เวลาที�ใชเ้ดนิทาง

สนามบนิฟกูโูอกะ

ตําบลอารติะ

ศาลเจา้ยโูตกอุนินาริ

สนามบนิฟกูโูอกะ

เมอืงอาโซะ

ปราสาทคมุาโมโตะ

สนามบนิฟกูโูอกะ

ตําบลยฟูอูนิ

เมอืงเบ็บปุ

สนามบนิฟกูโูอกะ

ตําบลทากาจโิฮะ

ชายหาดนจินัิน

สนามบนิฟกูโูอกะ

เมอืงอบิซูกู ิ

จดุชมววิ
สวนสาธารณะ
ที�ตั �งปราสาท

ศาลเจา้ยโูตกอุนิาร ิ
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สญัลกัษณจ์ราจรและกฎจราจรในญี�ปุ่ น

ที�ประเทศญี�ปุ่ นเมื�อสญัญาณไฟเป็นสแีดงจะตอ้งหยดุ เลี�ยวซา้ยก็ไมไ่ด ้
จะเลี�ยวซา้ยไดก้็ต่อเมื�อสัญญาณไฟเปลี�ยนเป็นสเีขยีวแลว้เท่านั�น 
เมื�อจะเลี�ยวซา้ยตอ้งตรวจดดูา้นซา้ยใหด้กีอ่นวา่ไมม่รีถจักรยานหรอื 
รถมอเตอรไ์ซคข์บัขี�อยู ่แลว้จงึคอ่ยขบัขี�ตอ่ไป

ระมดัระวงัเร ื�องตอ่ไปนี�!
อบุตัเิหตจุราจรเกดิขึ�นเป็นจาํนวนมากเนื�องจากสญัลกัษณจ์ราจร ธรรมเนยีมการขบัขี�และการรบัรูเ้ร ื�องการขบัขี�แตกตา่งกนัในบาง 
เร ื�องตามแตล่ะประเทศ แมว้า่ในประเทศไทยอาจไมม่ปีญัหา แตท่ี�ประเทศญี�ปุ่ นอาจกลายเป็นเรื�องที�ฝ่าฝืนกฎการจราจรหรอืเกดิ 
อบุตัเิหตทุ ี�รา้ยแรงขึ�นได ้เนื�อหาในสว่นนี�จะแนะนําความแตกตา่งเรื�องสญัลกัษณจ์ราจรและกฎจราจรที�ควรยดึถอืปฏบิตั ิ

กฎของทางรว่มทางแยก วธิดีสูญัญาณไฟจราจร

* ทั �งนี� สามารถขบัผา่นขณะที�สญัญาณไฟเป็นสเีหลอืงไดใ้นกรณีที�อาจเกดิอนัตรายขึ�นตามมา 
เทา่นั�น เชน่ ขบัเลยเสน้หยดุไปแลว้ หรอืขบัเขา้มาในระยะใกลแ้ละไมส่ามารถหยดุรถอยา่ง 
ปลอดภยัในตําแหน่งหยดุรถ

สญัญาณไฟจราจรที�มลีกูศรสเีขยีว
เมื�อลูกศรมีไฟตดิแสดงขึ�นใหข้ับขี�ไป 
ตามทศิทางลกูศร หากลกูศรไมม่ไีฟตดิ 
แสดง แมจ้ะไมม่รีถหรอืไมม่คีนอยูใ่น 
ทศิทางที�จะขบัขี�ไป กห็า้มออกรถอยา่ง 
เด็ดขาด บางทางรว่มทางแยกก็อาจม ี
สญัญาณไฟแบบที�ชว่ยใหส้ามารถเลี�ยว
ขวาไดอ้ย่างราบรื�นโดยการเปลี�ยนเป็น
สญัญาณไฟสแีดงในชอ่งเดนิรถของรถ
ที�สวนมา แมว้า่อาจรูส้กึวา่รอสญัญาณ 
ไฟเป็นะระยะเวลานาน กห็า้มดงึดนัออก 
รถจนกวา่สญัญาณไฟจะเปลี�ยนเป็นสเีขยีว!

ทา่นทราบดใีชไ่หมวา่เรื�องนี�ก็ถกูบงัคบัใหต้อ้งปฏบิตัติามแมใ้นประเทศไทยเอง 
มกีฎวา่ตอ้งคาดเข็มขดันริภยัทกุที�นั�ง ทั �งที�นั�งในแถวหนา้และแถวหลงัขณะขบั 
ขี�รถ จงึโปรดคาดเข็มขดันริภยัเสมอเพื�อหลกีเลี�ยงอบุตัเิหตทุี�รา้ยแรงอนัเนื�องมา 
จากการไมค่าดเข็มขดันริภยั การรูส้กึขี�เกยีจมกังา่ยจนฝ่าฝืนกฎ จะถกูสั�งให ้
หยดุรถและโดนใบสั�ง

ไมว่า่ประเทศใดในโลกกล็ว้นหา้มขบัขี�รถขณะเมาสรุาทั �งสิ�น แมข้ณะขบัขี�จะมปีรมิาณ 
สรุาในรา่งกายเพยีงเล็กนอ้ยกต็อ้งถกูดําเนนิขอ้หาอยา่งเขม้งวด ระหวา่งทอ่งเที�ยว 
จติใจอาจเผลอใจออ่นไดง้า่ย จงึหา้มดื�มสรุาอยา่งเด็ดขาดเนื�องจากจะนําไปสู ่
อบุตัเิหตทุี�รา้ยแรง! เมื�อฝ่าฝืนกฎอาจถกูเปรยีบเทยีบปรับดว้ยคา่ปรับที�สงูเป็น 
จํานวนเงนิเฉลี�ยตั �งแต ่500,000 เยน ขึ�นไป ซึ�งคอ่นขา้งหนักมากทเีดยีว

สญัญาณไฟสแีดง สญัญาณไฟสเีหลอืง

คาดเข็มขดันริภยั

หา้มขบัขี�ขณะเมาสรุา

สญัญาณไฟจราจรแบบลกูศร

บรเิวณทางร่วมทางแยกสามารถเดนิรถไปในทศิ 
ทางที�ลกูศรระบเุทา่นั�น กรณีมตีวัเลขแสดง เชน่ 
7-8 จําเป็นตอ้งปฏบิตัติามที�ระบคุอื สามารถเดนิ 
รถไดร้ะหวา่ง 7:00-8:00 น.

ความแตกตา่งของสญัลกัษณจ์ราจร
ประเภทการเดนิรถซึ�งจาํแนกตามทศิทางการเดนิรถ

หมายถงึ ถนนที�มสีญัลกัษณน์ี�อยูจ่ะตอ้งเดนิรถไปในทศิทางเดยีวกบัลกูศรเทา่นั�น 
สญัลกัษณน์ี�มกัพบตามถนนแคบ ๆ ใจกลางเมอืง จงึควรระมดัระวงั

เดนิรถทางเดยีว

หมายถงึ หา้มจอดรถบนถนนที�มสีญัลกัษณน์ี�อยู ่กรณีมเีขยีนตวัเลข เชน่ 8-20 หมายถงึ 
หา้มจอดรถระหวา่ง 8:00-20:00 น. สว่นเวลาอื�นซึ�งนอกเหนอืจากที�ระบสุามารถ 
จอดได ้

หา้มจอดรถ

สญัลกัษณ ์ 30 คอื ตอ้งจํากดัความเร็วที� 30กม./ชม. สญัลกัษณ ์ 40 คอื ตอ้ง 
จํากดัความเร็วที� 40กม./ชม. สญัลกัษณ ์50 คอื ตอ้งจํากดัความเร็วที� 50 กม./ชม. 
สว่นถนนที�ไมม่สีญัลกัษณต์ดิแสดง กําหนดใหต้อ้งจํากดัความเร็วที� 60 กม./ชม. 
โปรดระมดัระวงัอยา่ใชค้วามเร็วเกนิกวา่ที�กําหนด

จาํกดัความเร็ว

บรเิวณทางร่วมทางแยกซึ�งมีสัญลักษณ์นี�อยู่จะตอ้งหยุดรถชั�วคราวเสมอแมไ้ม่ม ี
สญัญาณไฟ ตอ้งตรวจดทูั �งดา้นหนา้ และซา้ยขวาใหด้กีอ่น แลว้จงึคอ่ยขบัขี�ผา่นทาง 
รว่มทางแยก

หยดุช ั�วคราว! เกาหลี ฮอ่งกง ไตห้วนั เกาหลี ฮอ่งกง ไตห้วนั

เกาหลี ฮอ่งกง ไตห้วนั

เกาหลี ฮอ่งกง ไตห้วนั

เกาหลี ฮอ่งกง ไตห้วนั

เกาหลี ฮอ่งกง ไตห้วนั

เกาหลี ฮอ่งกง ไตห้วนั

เกาหลี ฮอ่งกง ไตห้วนั

สญัลกัษณร์ปูสามเหลี�ยมกลบัหวัและมตีวัเลขสขีาวบนพื�นหลงัสฟ้ีาคอื ทางหลวง สว่นสญัลกัษณร์ปูหกเหลี�ยมคอื 
ถนนจังหวดั สว่นทางดว่นจะแสดงดว้ยตวัอกัษรสเีขยีวบนพื�นหลงัสขีาว หรอืตวัอกัษรสขีาวบนพื�นหลงัสเีขยีว

สญัลกัษณท์างหลวง ถนนจงัหวดั ทางดว่น ถนนหลวง ถนนจังหวดั ทางดว่น

หมายถงึ มทีางขา้มทางรถไฟอยูใ่นถนนขา้งหนา้ที�ตดิตั �งสญัลกัษณน์ี� ตอ้งหยดุชั�วคราว 
บรเิวณกอ่นถงึทางขา้มทางรถไฟเสมอ แลว้ตรวจดทูางซา้ยและขวากอ่นจะขบัขี�ตอ่ไป 
กรณีที�แมไ้มม่สีญัลกัษณต์ดิตั �งอยูก่ต็อ้งหยดุชั�วคราวบรเิวณกอ่นถงึทางขา้มทางเสมอ

มทีางขา้ม
ทางรถไฟ

หมายถงึ หา้มหยดุหรอืจอดรถบนถนนที�มสีญัลกัษณน์ี�อยู ่แมจ้ะจอดเพยีงระยะเวลาสั �นๆ 
กต็าม ถอืเป็นการฝ่าฝืนกฎและจะโดนใบสั�ง กรณีมเีขยีนตวัเลข เชน่ 8-20 หมายถงึ 
หา้มจอดรถระหวา่ง 8:00-20:00 น. สว่นเวลาอื�นซึ�งนอกเหนอืจากที�ระบสุามารถจอดได ้

หา้มจอด

หมายถงึ ตอ้งขบัรถอยา่งรอบคอบบนถนนที�มสีญัลกัษณน์ี�อยูด่ว้ยความเร็วที�สามารถ 
หยดุรถไดท้นัท ี(ตํ�ากวา่ 5กม./ชม.)

ใหท้าง

หมายถงึ หา้มขบัรถเขา้ไปในถนนที�มสีญัลกัษณน์ี�อยู่

หา้มเขา้

ที�ควิชจูะมรีถรางวิ�งอยูภ่ายในตวัเมอืงของจังหวดันางาซาก ิคมุาโมโตะ คาโงชมิะ สําหรับถนนที�มรีถรางวิ�งอยูน่ี�ควรระมดัระวงั 
3 เรื�องที�ระบนุี�เป็นพเิศษ

ระวงัรถราง

เมื�อสญัญาณไฟลกูศรสเีหลอืงตดิแสดง รถยนตจ์ะตอ้งหยดุ

สญัญาณไฟลกูศรสเีหลอืง

สแีดงคอืหยดุ! 
ระมดัระวงัโดยเฉพาะตอนเลี�ยวซา้ย ที�ประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งปฏบิตัติามสญัญาณไฟจราจรอยา่งเครง่ครัด เมื�อ

สญัญาณไฟเปลี�ยนจากสเีขยีวเป็นสเีหลอืงจะตอ้งหยดุรถ มใิชเ่รง่ความ
เร็วเพื�อขบัผา่นสญัญาณไฟ นี�คอืกฎของประเทศญี�ปุ่ น

ขบัขี�ตอ่ไปไดก็้ตอ่เมื�อสญัญาณไฟเป็นสเีขยีวเทา่น ั�น!

ที�ทางร่วมทางแยกจะตอ้งใหค้นขา้มถนน 
กอ่นเสมอ ตอนที�เลี�ยวซา้ยนั�น หากมคีน 
ขา้มถนนจะตอ้งหยดุรถเสมอ ไมว่า่จะรบีเรง่ 
เพยีงใดก็หา้มออกรถจนกวา่คนจะขา้มถนน
เสร็จสิ�น

ใหค้นขา้มถนนกอ่นเสมอ

มอีุบัตเิหตุประสานงานกับรถที�สวนทางมา 
เกดิขึ�นเป็นจํานวนมาก ซึ�งเกดิจากการที�หลงั 
จากเลี�ยงขวาแลว้เผลอขบัรถกนิชอ่งเดนิรถ
จนไปถงึชอ่งเดนิรถกลาง อยา่ลมืวา่ที�ประเทศ 
ญี�ปุ่ นหลงัเลี�ยวขวาแลว้ตอ้งเดนิรถทางซา้ย

ตอนที�เล ี�ยวขวาจะตอ้งไมล่มื
วา่ตอ้งเดนิรถทางซา้ย

ถงึแมส้ญัญาณไฟเลี�ยวขวาจะเปลี�ยนเป็นสเีขยีว
แลว้กต็าม หากมรีถที�สวนทางมาในทางเดนิรถ 
เดยีวกนัตรงทางรว่มทางแยก ใหร้อจนกวา่รถที� 
สวนทางมาในทางเดินรถเดียวกันจะผ่านไป 
หา้มขบัรถออกไปอยา่งกระทนัหนั!

ตอนเลี�ยวขวา ตอ้งใหร้ถใน 
ชอ่งเดนิรถที�สวนมาไปกอ่น

การเปลี�ยนชอ่งเดนิรถอยา่งกะทันหนัเป็นเหตุ
ใหเ้กดิอบุตัเิหตกุารชนทา้ย จงึหา้มกระทํา 
โดยเด็ดขาด หา้มเปลี�ยนชอ่งเดนิรถตรงทาง 
รว่มทางแยกที�มเีสน้สสีม้อยู ่การตรวจดทูศิทาง 
ที�ตอ้งการขบัขี�ไปแตเ่นิ�นๆ กเ็ป็นเรื�องสําคญั

หา้มเปลี�ยนชอ่งเดนิรถซึ�งอาจ
กอ่ใหเ้กดิอนัตราย

สญัญาณไฟลกูศรสเีหลอืง คอื สญัญาณ 
ไฟจราจรของรถราง เสน้ทางรางเป็นชอ่งเดนิรถเฉพาะของรถรางเทา่นั�น อนุญาตใหข้บัขี�ตดัผา่นไดก้รณี 

ที�จะเลี�ยวขวาหรอืกลบัรถเทา่นั�น และตอ้งขบัขี�ดว้ยความระมดัระวงั

หา้มขบัรถเขา้ไปในเสน้ทางรางของรถราง

บรเิวณป้ายจอดรถรางนี� รถยนตจ์ะตอ้งหยดุดา้นหลงัรถรางเพื�อความปลอดภยัของ 
ผูโ้ดยสาร ทั �งนี� หากไมม่ผีูโ้ดยสารขึ�นหรอืลง รถยนตส์ามารถขบัแซงรถรางขึ�นไปได ้
แมใ้นกรณีที�จะขบัแซงนี�ตอ้งขบัรถชะลอและใหม้รีะยะหา่งจากตวัรถรางตั �งแต ่1.5 ม.
ขึ�นไป

กฎการหยดุรถดา้นหลงัป้ายจอดรถราง

ป้ายขึ�นลงรถรางอาจอยูก่ลางถนน จงึโปรดขบัขี�ดว้ยความระมดัระวงั

ตรวจสอบ!
!ตรวจสอบ!!ตรวจสอบ!!



อบุตัเิหตกุารจราจรสว่นใหญท่ี�เกดิขึ�นโดยนกัทอ่งเที�ยวชาวตา่งชาตมิาจากการประมาท ความเขา้ใจผดิเรื�อง 
กฎจราจร รวมท ั�งการดงึดนัที�จะขบัขี�โดยไมค่าํนงึถงึความปลอดภยั เนื�อหาสว่นนี�จะแนะนําอบุตัเิหตทุ ี�มแีนว 
โนม้วา่นกัทอ่งเที�ยวชาวตา่งชาตมิกักอ่เหตขุ ึ�น หากเกดิอบุตัเิหตขุ ึ�นละ่ก็แผนการทอ่งเที�ยวนา่สนกุที�เตรยีม 
มาก็ตอ้งพงัครนืลงไปไมเ่ป็นทา่เลย  ขบัขี�ดว้ยความรอบคอบกนันะ!

การเหน็ดเหนื�อยหรอืงว่งเหงาหาวนอน อาจทาํใหเ้กดิอบุตัเิหตจุากความ 
ประมาทไดง้า่ย เมื�อตอ้งขบัขี�ตดิตอ่กนัเป็นระยะเวลานานใหพ้กัผอ่นช ั�วครู ่
เพื�อรเีฟรชรา่งกายตวัเอง

อนัตรายจากการขบัขี�ตดิตอ่กนัเป็นระยะเวลานาน
อบุตัเิหตทุ ี�มกัเกดิขึ�นคอืเร ื�องนี�!

การดรูะบบนําทางรถยนตห์รอืโทรศัพทม์อืถอืขณะขับขี�รถจะ
กอ่ใหเ้กดิอบุตัเิหตกุารเฉี�ยวหรอืชนกนัขึ�น หา้มใชง้านโทรศพัท ์
มอืถอืขณะขบัรถ เพราะอาจมคีนขา้มถนนหรอืรถจักรยานพุง่ 
ออกมาจากที�กําบงัหรอืหวัโคง้ จงึโปรดขบัขี�โดยดทูางขา้ง 
หนา้ใหด้ี

โทรศพัทม์อืถอืและระบบนําทางรถยนต์
เป็นเหตใุหไ้มร่ะวงัขา้งหนา้

การเฉี�ยวชนขณะเปลี�ยนชอ่งเดนิรถ 
หรอืขณะขบัแซง

หากละเลยการหยุดชั�วคราวตรงทางร่วมทางแยกซึ�งไม่ม ี
สญัญาณไฟจราจรและมองเห็นไดไ้มช่ดั อาจมอีนัตรายจาก 
การเกดิอบุตัเิหตทุี�รา้ยแรง เชน่ การพุง่ชนรถที�ขบัโผลอ่อก 
มา ในสถานที�เชน่นี�ตอ้งหยดุรถใหส้นทิกอ่นถงึทางรว่มทาง 
แยก แลว้ตรวจดรูอบๆ กอ่นเสมอ นอกจากนี� ทางรว่มทางแยก 
ที�มสีญัญาณไฟสแีดงกระพรบิ หรอืหนา้ทางขา้มทางรถไฟ 
กต็อ้งหยดุชั�วคราวดว้ยเชน่กนั

อบุตัเิหตทุ ี�รา้ยแรงอนัเนื�องจากฝ่าฝืน 
การหยดุช ั�วคราว

ที�จรงิแลว้อบุตัเิหตซุ ึ�งเกดิขึ�นจากนักทอ่งเที�ยวชาวตา่งชาตมิากที�สดุคอื 
อบุตัเิหตใุนลานจอดรถ โดยอบุตัเิหตซุ ึ�งสรา้งความเสยีหายใหก้บัสิ�งตา่งๆ  
เชน่ ป้าย เกดิขึ�นจากการเฉี�ยวชนกบัรถที�อยูด่า้นขา้งเพราะไมท่นัระวงั 
ขา้งหลงัในตอนที�จะเอารถเขา้ที�จอด หรอืกะระยะหา่งผดิพลาด ฯลฯ นี� 
เกดิขึ�นเป็นจํานวนมาก ที�ลานจอดรถจงึควรจอดโดยลดความเร็ว ระวงั 
รถหรอืคนที�อยูร่อบขา้งตลอดเวลา อยา่ใหร้ถยื�นออกมา ทั �งนี� หากมกีาร 
ชนกนัเกดิขี�น ไมว่า่จะเฉี�ยวชนกนัเล็กนอ้ยเพยีงใดกต็าม หา้มขบัออก 
ไปทั �งอยา่งนั�น โปรดตดิตอ่แผนกดแูลดา้นอบุตัเิหตขุองบรษัิทรถเชา่

อุบตัเิหตเุฉี�ยวชนขณะจอดรถเกดิขึ�นเป็น
จาํนวนมาก
ขบัขี�รถในลานจอดรถตอ้งรอบคอบ!

หากไมต่รวจดตูอนเลี�ยวซา้ยใหด้ ี อาจไปเกี�ยวเขา้กบัรถจักรยาน 
หรอืรถมอเตอรไ์ซคท์ี�แลน่อยูร่มิดา้นซา้ยได ้ตอ้งใหส้ญัญาณ 
ไฟเลี�ยวเพื�อบอกใหร้ถที�ตามมาขา้งหลงั รถจักรยานหรอืรถ 
มอเตอรไ์ซคท์ราบเสมอ จากนั�นตรวจดดูว้ยตาผา่นกระจก 
มองขา้งทั �งดา้นซา้ยและหลังก่อนจึงค่อยเลี�ยวซา้ย 
หากพบว่ามรีถจักรยานหรอืรถมอเตอรไ์ซคข์ับขี�อยู่ก็ใหร้ถ 
ดงักลา่วขบัผา่นไปกอ่น แลว้จงึคอ่ยเลี�ยวซา้ย

การเกี�ยวรถจกัรยานหรอืรถมอเตอรไ์ซค์
ขณะเลี�ยวซา้ย

อบุัตเิหตเุฉี�ยวชนฟตุบาตตอนเลี�ยวซา้ยเนื�องจากกะระยะผดิ
พลาดดว้ยความไมคุ่น้ชนิกบัการขบัรถที�มพีวงมาลยัดา้นขวา
นี�เกดิขึ�นบอ่ยมากอยา่งเห็นไดช้ดั โปรดขบัขี�ดว้ยความรอบ 
คอบโดยตรวจดตํูาแหน่งของราวเหล็กลกูฟกู (Guard Rail)  
เสาไฟฟ้า หรอืสิ�งกดีขวางตอนเลี�ยวซา้ย หากเกดิเฉี�ยวชน 
และรถเป็นรอยเล็กนอ้ย จากนั�นกย็งัคงขบัตอ่ไปเพยีงเพราะ 
คดิวา่ “แคข่ดูนดิเดยีวเอง” อาจทําใหต้อ้งชดใชค้า่เสยีหาย 
จงึตอ้งรายงานใหบ้รษัิทรถเชา่ทราบเสมอ!

เฉี�ยวชนราวเหล็กลกูฟกู (Guard Rail) ตอนเลี�ยวซา้ย

การเปลี�ยนช่องเดนิรถอย่างกะทันหันหรือขับแซงระยะกระชั �นชดิ 
เป็นพฤตกิรรมอนัตรายที�อาจนําไปสูอ่บุตัเิหตรุา้ยแรง เชน่ ถกูรถคนั 
อื�นพุง่ชน หรอืเฉี�ยวชนได ้ หา้มดงึดนัเปลี�ยนชอ่งเดนิรถโดยไมคํ่านงึ 
ถงึความปลอดภยับรเิวณหนา้ทางรว่มทางแยกอยา่งเด็ดขาด หา้มการ 
เปลี�ยนหรอืแซงในถนนที�มเีลนสสีม้ ที�ประเทศญี�ปุ่ นถนนที�อนุญาตให ้
แซงไดนั้�นจะตอ้งขบัแซงขึ�นดา้นขวา อยา่งไรกต็าม หา้มขบัแซงใน 
ทางที�มทีศันวสิยัไมด่หีรอืบรเิวณทางโคง้อยา่งเด็ดขาด



รูห้รอืไม?่ 2 ระบบหากเกดิอบุตัเิหตหุรอืเกดิการชํารดุเสยีหายขึ�นขณะขบัขี�รถ กอ่นอื�นใหด้แูลความปลอดภยัของตวัทา่นเองกอ่น 
แลว้จงึแจง้ใหเ้จา้หนา้ที�ตาํรวจทราบ และตดิตอ่แผนกดแูลดา้นอบุตัเิหตขุองบรษิทัรถเชา่ทนัท ีหลงัจากน ั�นเราจะ 
แนะนําวธิปีฏบิตัติอ่จากนี�  ขอใหท้าํตามคาํแนะนําอยา่งมสีต ิ หากทา่นยงัขบัขี�ตอ่ไปในสภาพที�รถไดร้บัความ 
เสยีหายโดยไมต่ดิตอ่บรษิทัรถเชา่ ประกนัจะไมคุ่ม้ครอง

หากเกดิอบุตัเิหต ุหรอืเกดิการชํารดุ
เสยีหาย

หากเกดิอบุตัเิหตหุรอืเกดิการชาํรดุเสยีหายใหจ้อดรถทนัท ีโดยหาก 
อยูร่ะหวา่งเคลื�อนที� ใหเ้คลื�อนยา้ยรถไปจอดในที�ปลอดภยั เชน่ ขอบ 
ทาง แลว้รออยูใ่นสถานที�ปลอดภยั กรณีมผีูไ้ดรั้บบาดเจ็บใหโ้ทรศพัท ์
ไปที�หมายเลข 119 เพื�อเรยีกรถพยาบาล และหากอยูบ่นทางดว่น 
ตอ้งลงจากรถแลว้รออยูใ่นสถานที�ปลอดภยัเสมอ

ดแูลความปลอดภยัของตวัเองเพื�อไมใ่หเ้กดิ
ความเสยีหายซํ�าสอง!

การชดใชค้า่เสยีหายเมื�อเกดิอบุตัเิหตขุ ึ�น
ในคา่เชา่รถจะรวมถงึการชดเชยคา่เสยีหายขั �นพื�นฐานไวแ้ลว้ ดงันั�น เงนิชดเชยคา่เสยีหายตอนที�เกดิ 
อบุตัเิหตขุึ�นจะไดรั้บจากประกนัภยั อยา่งไรกต็าม  หากจะใชป้ระกนัดงักลา่ว จะตอ้งจา่ยคา่ยกเวน้ความ 
รับผดิชอบ (จํานวนเงนิ 100,000-200,000 เยน ขึ�นอยูก่บัชนดิของรถ) ประกนั CDW นี�มคีา่ใชจ้า่ย 
ซึ�งจะครอบคลมุถงึคา่ยกเวน้ความรับผดิชอบดงักลา่วนี� ทา่นสามารถเลอืกทํา/ไมทํ่าประกนัไดอ้ยา่ง 
อสิระ แตห่ากทําประกนัเอาไวก้จ็ะอุน่ใจ!

ประกนัที�มคีา่เสยีหายสว่นแรก หรอื CDW 
(ระบบชดใชค้า่เสยีหายของยานพาหนะและทรพัยส์นิในกรณีที�เกดิอบุตัเิหต)ุ

โปรดระวงั! การทาํใหร้ถเป็นรอย จะไมอ่ยูใ่นการคุม้ครองของประกนัชดเชยคา่ 
เสยีหายที�ผูใ้ชร้ถตอ้งซื�อ
NOC คอื เงนิชดเชยคา่ที�ไมส่ามารถดําเนนิงานได ้ซึ�งผูใ้ชร้ถตอ้งจา่ยใหแ้กบ่รษัิทรถเชา่ กรณีที�ทํารถเกดิ
รอยหรอืทําใหภ้ายในรถเกดิความสกปรก นอกจากความเสยีหายจากอบุตัเิหตหุรอืการชาํรดุเสยีหายแลว้ 
ยงัรวมถงึแผลถลอกกนัชนที�เกดิจากการเฉี�ยวชน หรอืความเสยีหายของอปุกรณภ์ายในรถยนต ์เชน่ ระบบ 
นําทางรถยนต ์ หรอืคราบสกปรกที�เข็มขดันริภยั ฯลฯ อนัเป็นสิ�งที�ประกนัไมคุ่ม้ครอง จงึโปรดใชง้านดว้ย
ความระมดัระวงั  เราขอแนะนําใหท้า่นซื�อประกนัซึ�งมคีา่ใชจ้า่ยตา่งหากเพิ�มเตมิลว่งหนา้ ซี�งจะชดเชยคา่
เสยีหายที�ครอบคลมุคา่ NOC นี�

NOC (Non-Operation Charge)　

กรณีตอ้งใชบ้รกิาร Road service อยา่งหลกีเลี�ยงไมไ่ด ้ ทา่นตอ้งใช ้
บรกิารของบรษัิท Road service ที�บรษัิทรถเชา่ระบเุทา่นั�น หากทา่นใช ้
บรกิารของบรษัิทอื�น ทา่นอาจตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยดงักลา่วเอง 
กรณุาตรวจสอบกอ่นเสมอ!

กรณีไมส่ามารถขบัขี�ตอ่ไปได ้ใหร้อบรกิาร 
Road service

เมื�อเจา้หนา้ที�ตํารวจมาถงึที�เกดิเหตแุลว้ ใหเ้ลา่สภาพเหตกุารณอ์ยา่ง 
ละเอยีดที�สดุ และรับเอกสารรับรองการเกดิอบุตัเิหต ุ หากทา่นเพกิเฉย 
การดําเนนิขั �นตอนดงักลา่วนี� ประกนัจะไมคุ่ม้ครอง และทา่นอาจตอ้งเป็น 
ผูรั้บผดิชอบการชดใชเ้ป็นจํานวนเงนิสงูมาก

รอเจา้หนา้ที�ตาํรวจมายงัที�เกดิเหต ุ
และยื�นเอกสารแจง้เร ื�องอบุตัเิหตุ

กรณุาแจง้เจา้หนา้ที�ตํารวจถงึอบุตัเิหตทุี�เกดิขึ�น จากนั�นใหต้ดิตอ่แผนก 
ดแูลดา้นอบุตัเิหตขุองบรษัิทรถเชา่เพื�อเลา่สภาพเหตกุารณ ์หลงัจาก 
นั�นแผนกดแูลดา้นอบุัตเิหตจุะใหคํ้าแนะนําแกท่า่นในการจัดการตอ่
จากนี�  กรณีขบัชนเสาไฟฟ้าหรอืราวเหล็กลกูฟกู (Guard Rail) ฯลฯ 
ทา่นตอ้งแจง้ใหท้ราบ เนื�องจากหากไมแ่จง้และขบัรถออกไปเลย 
เพยีงเพราะเห็นวา่กระแทกถกูเพยีงเล็กนอ้ย ประกนัจะไมคุ่ม้ครอง

ตดิตอ่เจา้หนา้ที�ตาํรวจและบรษิทัรถเชา่

เนื�อหาที�ประกนัคุม้ครองจะแตกตา่งกนั
ขึ�นอยูก่บัเนื�อหาการคุม้ครองของประกนัที�ทา่นซื�อ
กรณุาตรวจสอบเสมอ

กรณีเขา้ขา่ยสิ�งที�ระบอุยูด่า้นลา่งนี� จะทาํใหไ้มส่ามารถใชป้ระกนัได ้
ทา่นจะตอ้งรบัผดิชอบความเสยีหายที�เกดิขึ�นเต็มจาํนวน
• ไมไ่ดรั้บเอกสารรับรองการเกดิอบุตัเิหต ุเนื�องจากเพกิเฉยการแจง้ใหเ้จา้หนา้ 
ตํารวจทราบ

• แมจ้ะเกดิอบุตัเิหตขุึ�นก็ตาม แตย่งัคงขบัขี�ตอ่ไปโดยไมต่ดิตอ่บรษัิทรถเชา่
• เกดิอบุตัเิหตหุรอืเกดิการชาํรดุเสยีหายจากการขบัขี�โดยผูท้ี�ไมไ่ดแ้จง้ชื�อไว ้
ตอนออกเดนิทาง

• เกดิอบุตัเิหตทุี�เกดิขึ�นจากพฤตกิรรมการฝ่าฝืน เชน่ การขบัขี�รถขณะเมาสรุา  
การขบัขี�โดยไมม่ใีบอนุญาตขบัขี�

ประกนัจะไมคุ่ม้ครองอบุตัเิหตทุ ี�เกดิขึ�นจาก 
พฤตกิรรมการฝ่าฝืน!
ตอ้งรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยจาํนวนมาก

ตรวจสอบ!
!ตรวจสอบ!!ตรวจสอบ!!

ตรวจสอบ!
!ตรวจสอบ!!ตรวจสอบ!!



เยน

อาจสงูถงึ

เยน

เยน

เยน!
*1 คา่ปรับฐานละเมดิกฎนี� กรณีรถธรรมดาจะแตกตา่งจากรถขนาดใหญ ่

รถสองลอ้ รถจักรยานที�ว ิ�งดว้ยเครื�องยนต ์ฯลฯ

ต ั�งแต่ เยน

ตวัอยา่งตวัอยา่ง

อาจมคีา่ปรบัสงูถงึ
500,000 เยน!

อาจมคีา่ปรบัสงูถงึ
300,000 เยน!

อาจมคีา่ปรบัสงูถงึ
1000,000 เยน!

หากทา่นไดรั้บใบสั�งจากการฝ่าฝืนกฎ ใหต้ดิตอ่แผนกดแูลดา้นอบุตัเิหตขุองบรษัิทรถเชา่ทนัทแีลว้โปรดปฏบิตัติามคําแนะนํา 
โดยจะมคีา่ปรับฐานละเมดิกฎ กรณุาดําเนนิการตามขั �นตอนที�ระบแุละชาํระเงนิภายในกําหนดระยะเวลา หากไมช่าํระภายใน
กําหนดระยะเวลาอาจมเีงนิคา้งชาํระเกดิขึ�น จนอาจนําไปสูภ่าระตอ้งชาํระเงนิจํานวนมากได ้

ในบรรดาการฝ่าฝืนกฎ อบุตัเิหตจุากการขบัขี�ขณะเมาสรุาหรอืการขบัขี�โดยไมม่ใีบอนญุาตขบัขี� 
ประกนัจะไมคุ่ม้ครอง จงึหา้มทาํอยา่งเด็ดขาด!

แมไ้ม่มคี่าปรับฐานละเมดิกฎแต่จะโดน 
ใบสั�ง นอกจากนี� หากเกดิอบุตัเิหตโุดย 
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยประกันอาจไม่คุม้ 
ครอง ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บับรษัิทรถเชา่

เมื�อฝ่าฝืนการจราจรขึ�น ทา่นจะถกูเรยีกเก็บคา่ปรบัฐานละเมดิกฎหรอืคา่ปรบั แมเ้ป็นการฝ่าฝืนกฎที�ขา้งเล็กนอ้ยก็
ตาม แตจ่ะถกูลงโทษอยา่งหนกั ไมส่ามารถใชเ้หตผุลวา่เพราะเป็นชาวตา่งชาตจิงึไมท่ราบกฎนี� เนื�อหาสว่นนี�จะแนะนํา 
เกี�ยวกบัการฝ่าฝืนจราจรซึ�งมกัเกดิขึ�นไดง้า่ยและคา่ปรบัฐานละเมดิกฎหรอืคา่ปรบั

หากฝ่าฝืนการจราจร อาจมคีา่ปรบั
ฐานละเมดิกฎเชน่นี�เกดิขึ�น!

หากไม่หยุดรถชั�วคราวตรงสถานที�ซ ึ�งมสีัญลักษณ์หยุดหรอืหยุดชั�ว 
คราว หรอืไมห่ยดุทางขา้มทางรถไฟจะถอืเป็นการฝ่าฝืน เนื�องจากการ
เพกิเฉยเรื�องการหยดุชั�วคราวนี�จะเป็นอันตรายนําไปสูก่ารเกดิอบุัตเิหต ุ
ที�รา้ยแรงได ้ ที�ประเทศญี�ปุ่ นจงึดําเนนิขอ้หาอยา่งเขม้งวด นอกจากนี� 
จะตอ้งหยดุตรงทางขา้มรถไฟเสมอ แมว้า่จะไมม่วีี�แวววา่รถไฟจะมา
กต็าม กต็อ้งหยดุชั�วคราวเสมอ

การคยุโทรศพัท ์ ดอูเีมล หรอืดโูทรศพัท ์
มอืถอืขณะขบัรถเป็นการฝ่าฝืนกฎ และเป็น 
อันตรายอย่างยิ�งจงึหา้มทําอย่างเด็ดขาด 
กรณีที�มคีวามจําเป็นตอ้งใชโ้ทรศัพทม์อื 
ถอื ใหจ้อดรถในที�ที�ปลอดภยักอ่นและไมใ่ช ้
ในที�หา้มจอด การใชห้ฟัูงชนดิเสยีบเขา้รหู ู
หรอื หฟัูงชนดิครอบใบหนัู�นอาจถอืเป็นการ 
ฝ่าฝืนกฎทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บักฎหมายของแตล่ะ 
จังหวดั อกีทั �งการเปิดเสยีงดงัขณะขบัรถก ็
จะถกูดําเนนิคดดีว้ยเชน่กนั

ที�ประเทศญี�ปุ่ น การกํากบัดแูลเรื�องการฝ่าฝืนการจอดรถจะกระทําอยา่งเครง่ครัด 
ในสถานที�ทอ่งเที�ยวหรอืสถานที�ซ ึ�งมรีถจอดผดิกฎหมายเป็นจํานวนมาก นอก 
จากเจา้หนา้ที�ตํารวจแลว้ยังมเีจา้หนา้ที�ของเอกชนมาชว่ยกํากับดแูลอกีดว้ย 
แมจ้อดเพยีงไมก่ี�นาทแีตก่็จะถกูดําเนนิขอ้หาโดยการออกบตัรสเีหลอืงที�แสดง

การละเมดิกฎ จงึหา้มคดิวา่แคแ่วะซื�อของที�รา้นสะดวกซื�อ 
หรอืถา่ยรปูแป๊บเดยีว กรณุาใชบ้รกิารที�จอดรถทกุครั �งที� 
จะออกจากรถ

ถนนทั�วไปซึ�งไมม่สีญัลกัษณค์วามเร็วกําหนด จะจํากดัความเร็วสงูสดุที� 60 กม./ชม. 
สําหรับทางดว่นจะจํากดัความเร็วสงูสดุที� 100 กม./ชม. จํานวนเงนิคา่ปรับฐานละเมดิ

กฎนี�จะเพิ�มสงูขึ�นตามความเร็วที�เกนิกําหนด และหากมคีวาม 
เร็วเกนิสงูกวา่ 30 กม./ชม. (ทางดว่น 40 กม./ชม.) 
จะถกูเรยีกเก็บคา่ปรับสงูยิ�งขึ�น

ไมห่ยดุช ั�วคราวตรงสถานที�กาํหนด และไมห่ยดุตรงทางขา้มทางรถไฟ

ขณะขบัรถหา้มใชโ้ทรศพัทม์อืถอื หฟูงัชนดิเสยีบเขา้รหู ู
หรอืหฟูงัชนดิครอบใบห ู

ขณะขับรถทั �งผูข้ับขี�รถและผูโ้ดยสารทุก 
คนตอ้งคาดเข็มขดันริภยั หากฝ่าฝืนกฎจะ 
ตอ้งถกูดําเนนิคดี

ไมค่าดเข็มขดันริภยั

ไม่ว่าประเทศใดในโลกก็ลว้นหา้มขับขี�รถขณะเมา 
สรุาทั �งสิ�น โดยเฉพาะประเทศญี�ปุ่ นที�เขม้งวดเป็น 
พเิศษถงึแมจ้ะมีปรมิาณสุราในร่างกายเพียงเล็ก 
นอ้ยกห็า้มเด็ดขาด การคะยั �นคะยอใหผู้ข้บัขี�ดื�มสรุา 
หรอืผูโ้ดยสารที�นั�งมาดว้ยสั�งใหบ้คุคลที�ตนรูด้วีา่เมา
สรุาเป็นผูข้บัรถกจ็ะถกูดําเนนิคดดีว้ยเชน่กนั

การขบัขี�ขณะเมาสรุา

ใชค้วามเร็วเกนิกาํหนด

หา้มจอดรถ

ฝ่าฝืนการหยดุชั�วคราว

ฝ่าฝืนการใชโ้ทรศพัทม์อืถอื

ฝ่าฝืนการคาดเข็มขดันริภยั

ขบัขี�ขณะเมาสรุาขบัขี�ขณะมปีรมิาณสรุา 
ในรา่งกายเพยีงเล็กนอ้ย

คา่ปรับสําหรับผูท้ี�โดยสารไปดว้ยและเป็นผูท้ี�ยื�นเครื�องดื�มสรุาให ้

ฝ่าฝืนการใช ้
หฟัูงชนดิเสยีบเขา้รหู ู

หรอืหฟัูงชนดิครอบใบห*ู2

ทางดว่น*1

ถนนทั�วไป/ทางดว่น

ฝ่าฝืนการจอดรถ (เชน่ จอดในที�หา้มจอด)

ไมห่ยดุตรงทางขา้มทางรถไฟ

มากกวา่ 30 กม./ชม. 
แตไ่มถ่งึ 35 กม./ชม.

มากกวา่ 35 กม./ชม. 
แตไ่มถ่งึ 40 กม./ชม.

ขบัขี�ขณะมปีรมิาณสรุา 
ในรา่งกายเพยีงเล็กนอ้ย

อาจมคีา่ปรบัสงูถงึ
500,000 เยน!

ขบัขี�ขณะเมาสรุา

มากกวา่ 40 กม./ชม. ขึ�นไป
ไมถ่งึ 15 กม./ชม.

เยน

เยน

บตัรแสดงการฝ่าฝืน
การจอดรถ

เยน

เยน
*2 แตกตา่งกนัไปตามแตล่ะจังหวดั เชน่ 

ที�จังหวดัคมุาโมโตะหา้มใชห้ฟัูง
สว่นที�จังหวดัฟกูโูอกะการใชง้านดว้ย
เสยีงดงัจะจงึถอืเป็นการฝ่าฝืนกฎ

เมื�อโดนใบส ั�งจากการฝ่าฝืนกฎจะตอ้งรบีจดัการทนัที
หากกลบัประเทศไปโดยที�ไมชํ่าระคา่ปรบั อาจเกดิภาระตอ้งชําระ 
เงนิจาํนวนมาก!ตรวจสอบ!

!ตรวจสอบ!!ตรวจสอบ!!



วธิใีชท้างดว่น
การใชท้างดว่น นอกจากจะทาํใหเ้ราเดนิทางไดก้วา้งขวางขึ�นแลว้ ยงัทาํใหก้ารเดนิทางสะดวกสบายอกีดว้ย อยา่ง
ไรก็ตาม ก็อาจเกดิอบุตัเิหตทุ ี�รา้ยแรงตามมาดว้ยเชน่กนั ทางดว่นที�ประเทศญี�ปุ่ นกาํหนดใหส้ามารถขบัขี�โดยใชค้วาม 
เร็วสงูสดุไดไ้มเ่กนิ 100 กม./ชม. และหา้มขบัแซงระยะกระช ั�นชดิ นอกจากนี�บรเิวณใกลก้บัประตกู ั�น ETC ตรงทาง 
เขา้และทางออกมกัเกดิอบุตัเิหตแุละปญัหาขึ�น จงึโปรดขบัรถดว้ยความรอบคอบ

ประตกู ั�น ETC ม ี2 ประเภท
ชอ่งเดนิรถเฉพาะ ETC ( ETC専用) ชอ่งเดนิรถที�ใชคู้ก่บัรถที�ไมม่ ีETC (ETC/一般)

เมื�อขบัขี�รถเขา้สูช่อ่งเดนิรถแลว้ ระบบจะตรวจจับและยก
แทง่กั �นขึ�น ดงันั�น จงึตอ้งลดความเร็วและดวูา่แทง่กั �นยก
ขึ�นแลว้หรอืไมจ่งึคอ่ยขบัผา่นไป หา้มขบัขี�เขา้ไปโดยไม่
ลดความเร็วแลว้คอ่ยเหยยีบเบรคหนา้แทง่กั �นเด็ดขาด!
อาจทําใหเ้กดิอบุตัเิหตพุุง่ชนได　้

ชอ่งเดนิรถที�ระบคํุาวา่ “ทั�วไป(一般)” บนป้ายสเีขยีว คอื ชอ่งเดนิ 
รถที�สามารถใชก้บัรถที�ไมม่ ี ETC สําหรับรถที�ไมม่ ี ETC 
ตอ้งหยดุเพื�อรับบตัรหรอืชาํระเงนิ ดงันั�น กรณุารักษาระยะ 
หา่งระหวา่งรถใหม้ากพอ ระมดัระวงัการเคลื�อนที�ของ 
รถคนัหนา้เพื�อไมใ่หเ้กดิการพุง่ชนได ้

หากแทง่ก ั�นไมย่กขึ�น

หา้มถอยหลงั!
การถอยหลังอาจไปชนเขา้กับรถหลังที� 
ตามมาได ้

หา้มลงจากรถ!
การลงจากรถแลว้เดนิในชอ่งทางเดนิรถ
หรอืเดนิบนทางดว่น ถอืเป็นเรื�องที�อนัตราย 
อยา่งยิ�ง จงึหา้มลงจากรถโดดเด็ดขาด

มเีครื�องอนิเตอรโ์ฟนตดิตั �งอยูต่รงชอ่งเดนิ
รถ ETC กรณุาใชต้ดิตอ่กบัเจา้หนา้ที�และ
ปฏบิตัติามคําแนะนํา

กระดาษชําระที�ใชแ้ลว้ใหท้ิ�งลงในชกั
โครก ขยะอื�นๆ ซึ�งไมใ่ชก่ระดาษชาํระ
ใหท้ิ�งลงในถงัขยะภายในหอ้งสขุาและ
หา้มทิ�งลงชกัโครกเด็ดขาด

ทางเขา้

การเขา้สูถ่นนเสน้หลกัจาก
จดุแวะพกัรถและจดุพกัจอดรถ

สญัลกัษณท์ี�แสดงวา่เป็นทางดว่นจะใชส้เีขยีว

สญัลกัษณน์ี�แสดงการมุง่หนา้ไปทางดว่น โดยจะ
บอกชื�อเสน้ทางด่วนและทศิทางซึ�งมีทางแยก 
ใกลท้ี�สดุ

ทางออก
สญัลกัษณน์ี�จะตดิตั �งใกลก้บัทางออกของทางดว่น และแมข้บัเลยดา่น 
ขาออกเพราะความเขา้ใจผดิก็ตาม ไมส่ามารถถอยหลงัหรอืวกกลบั 
ได ้จงึควรตรวจสอบใหด้ี

สญัลกัษณน์ี�แสดงทศิทางการขบัจากจดุแวะพัก
รถและจดุพักจอดรถเพื�อเขา้สูถ่นนเสน้หลกั มกั 
เกดิอุบัตเิหตุจากการขับรถสวนทางดว้ยความ 
เขา้ใจผดิเป็นจํานวนมาก จงึโปรดดทูศิทางที�จะ 
มุ่งหนา้ตอนที�ขับออกจากจุดแวะพักรถและจุด 
พักจอดรถเสมอ

ที�จอดรถ
สถานบีรกิารนํ�ามนั
รา้นอาหาร รา้นคา้ 
ตูจํ้าหน่ายสนิคา้อตัโนมตั ิ
อาหารวา่ง
บรกิารขอ้มลูทางดว่น

สัญลักษณ์นี�แสดงว่ามดี่านชําระเงนิอยู ่
ในระยะ 1 กม.ขา้งหนา้ เมื�อเห็นดา่นชาํระ
เงนิที�ควรจะลง ใหเ้ปลี�ยนชอ่งเดนิรถไป
ทางซา้ยแตเ่นิ�นๆ

ดา่นชําระเงนิ

สญัลกัษณจ์ดุแวะพกัรถและจดุพกัจอดรถ

เครื�องหมายรปูสอ้มมดีหรอืปั� มนํ�ามนั หมายถงึ จดุแวะพักรถ ที�นี�ประกอบดว้ยสถานที�ตา่งๆ ซึ�งสามารถพักผอ่นชั�วครูไ่ดไ้มว่า่จะเป็น หอ้งสขุา หรอื
รา้นอาหาร ฯลฯ รวมทั �งมสีถานบีรกิารนํ�ามนัดว้ย สว่นจดุพักจอดรถจะแบง่เป็น 2 ประเภทไดแ้ก ่กรณีที�มเีครื�องหมายรปูถว้ยกาแฟ คอื จดุพักจอด
รถที�มหีอ้งสขุา มสีถานที�ซ ึ�งสามารถทานอาหารวา่งได ้หรอืมตีูจํ้าหน่ายสนิคา้อตัโนมตั ิฯลฯ สว่นจดุพักจอดรถที�มเีฉพาะเครื�องหมาย P คอื จดุพัก 
จอดรถที�มหีอ้งสขุาและจําหน่ายสนิคา้อตัโนมตัิ

ชื�อดา่น

ถนนที�เชื�อมตอ่

ทางออกหมายเลขดา่น

มารยาทและกฎการใชจ้ดุแวะพกัรถและจดุพกัจอดรถ

วธิใีชห้อ้งสขุา
ไมส่ามารถจอดรถในพื�นที�จอดสําหรับรถ
ขนาดใหญ ่ หรอืจอดรถในพื�นที�สําหรับผู ้
พิการโดยไม่มีผูพ้ ิการโดยสารมาดว้ย 
กรณุาขบัรถเขา้พื�นที�จอดรถเพื�อจอดอยา่ง
ชา้ๆ โดยระมดัระวงัผูท้ี�เดนิสญัจรใหด้ี

ตอนขบัจากจดุแวะพักรถและจดุพักจอดรถ
เพื�อกลบัเขา้สูถ่นนเสน้หลกั มกัเกดิอบุตัเิหต ุ
จากการเผลอขบัรถยอ้นศรบอ่ยครั �ง การขบั 
ยอ้นศรนี�ถอืเป็นเรื�องอนัตรายอยา่งยิ�ง ตอน
ออกจากจดุพักจอดรถ จงึควรตรวจสอบ 
สัญลักษณ์ที�แสดงทางเขา้ถนนเสน้หลัก 
กอ่นจะขบัรถมุง่หนา้ไป

ระวงัการขบัยอ้นศรตอนกลบัเขา้
สูถ่นนเสน้หลกั

พื�นที�จอดรถ

ที�ประเทศญี�ปุ่ นมกีารจํากดับรเิวณพื�นที�
สบูบหุรี�ไวอ้ยา่งเครง่ครัด และหา้มสบู 
บุหรี�ภายในรา้นอาหารหรือรา้นคา้ 
กรุณาใชพ้ื�นที�สูบบุหรี�เพื�อสูบทุกครั �ง 
หา้มสบูบหุรี�ในสถานอื�นๆ ซึ�งไมใ่ช ่
สถานที� หา้มสบู เชน่ บนพื�นถนนหรอื 
ในหอ้งนํ�า

สบูบหุรี�ในพื�นที�ท ี�จดัเตรยีมไว้

ETC คอื ระบบที�สามารถผา่นประตกูั �นไปไดโ้ดยไมต่อ้งหยดุรถ และไมต่อ้งยื�นใบผา่นทางหรอืรับจา่ยเงนิสดแตอ่ยา่งใด 
จะมสีญัลกัษณแ์สดงประตกูั �น ETC ตรงทางเขา้ทางดว่นหรอืกอ่นหนา้จดุชาํระคา่ทางดว่น ขอใหท้า่นรบีตดัสนิใจวา่จะเขา้
ที�ประตกูั �นชอ่งใด แลว้เปลี�ยนชอ่งเดนิรถเพื�อขบัเขา้สูป่ระตกูั �น แทง่กั �นจะคอ่ยๆ ปิดและเปิด จงึตอ้งลดความเร็วใหตํ้�ากวา่ 
20 กม./ชม.เสมอ รวมทั �งรักษาระยะหา่งระหวา่งรถใหม้ากพอ และหา้มเปลี�ยนชอ่งเดนิรถบรเิวณใกลก้บัหนา้ประตกูั �นอยา่ง 
เด็ดขาด อนึ�ง หากมสีญัญาณไฟสแีดงปรากฏขึ�นที�เหนอืประตกูั �นหมายถงึไมส่ามารถใชง้านได ้

ขบัขี�เขา้สูป่ระตกู ั�น ETC โดยลดความเร็วตํ�ากวา่ 20 กม./ชม. 

ใชอ้นิเตอรโ์ฟนเรยีก
เจา้หนา้ที�　

ชื�อเมอืงที�สามารถเดนิทาง
ไปจากดา่นได ้

ตรวจสอบ!
!ตรวจสอบ!!ตรวจสอบ!!



วธิใีชโ้ทรศพัทฉุ์กเฉนิ
เกดิอบุตัเิหตุ (เจา้หนา้ที�ตาํรวจ)　

(รถพยาบาล/รถดบัเพลงิ)　

(NEXCO West Japan)

เอื�อเฟื�อรปูภาพโดย 

ไมอ่ยูบ่นรถ! ไมย่นืบนทอ้งถนน! รอในสถานที�ปลอดภยั!

เมื�อรูส้กึไดถ้งึความผดิปกตขิองรถ เชน่ ยางแตก หรอืเกดิการ 
ชาํรดุเสยีหายขึ�น การเบรคกระทนัหนัถอืเป็นสิ�งที�อนัตราย 
อยา่งยิ�ง  รวมทั �งการหกัเลี�ยวกะทนัหนัเพื�อหลบเลี�ยงอนัตราย
กอ็าจนํามาซึ�งอบุตัเิหตทุี�รา้ยแรงมากขึ�น จงึหา้มกระทําอยา่ง
เด็ดขาด

วางอปุกรณแ์สดงการจอดรถไวข้า้งหลงัอยูห่า่งจากรถ 50 ม. 
โดยตอ้งระมดัระวงัรถที�ตามมาดา้นหลงัใหด้ ี จากนั�นใหอ้พยพ
ออกมาพรอ้มกบัผูท้ี�เดนิทางมาดว้ยกนัโดยตรวจสอบสถานที�
ซ ึ�งปลอดภยักอ่น การอยูบ่นรถหรอือยูห่นา้หรอืหลงัรถ หรอือยู่
บนถนนนี� มกักอ่ใหเ้กดิอบุตัเิหตทุี�ทําใหถ้งึแกช่วีติโดยถกูรถ
คนัหลงัทบั กรณุาอยูห่า่งจากรถเสมอ

เมื�อเกดิอบุตัเิหต ุหากมผีูไ้ดรั้บบาดเจ็บตอ้งโทรแจง้ที�หมายเลข 
119 แลว้โทรแจง้ที�หมายเลข 110 จากนั�นจงึตดิตอ่บรษัิทรถ 
เชา่และรอคําแนะนํา หากรถเกดิการชาํรดุเสยีหายจนไมส่ามารถ 
ขบัเคลื�อนที�ไปไดนั้�น ใหโ้ทรแจง้ที�หมายเลข 110 หรอืใชโ้ทร
ศพัทฉุ์กเฉนิ หรอืเบอรโ์ทรฉุกเฉนิบนทอ้งถนน#9910 แลว้จงึ
ตดิตอ่บรษัิทรถเชา่

กดสญัญาณไฟฉุกเฉนิแลว้คอ่ยๆ ลดความเร็วลงเพื�อป้องกนั
อบุตัเิหตจุากการพุง่ชน และจอดรถใหช้ดิไหลท่างมากที�สดุ
หรอืจอดไวบ้รเิวณที�สําหรับจอดยามฉุกเฉนิ

หากเกดิปญัหาขึ�นบนทางดว่น!
บนทางดว่นจะมอีนัตรายที�ตา่งไปจากถนนเสน้ปกต ิดงัน ั�นเมื�อเกดิอบุตัเิหตหุรอืเกดิการชํารดุเสยีหายขึ�น การดู
แลความปลอดภยัของตวัทา่นเองกอ่นและปฏบิตัอิยา่งมสีต ิ จงึถอืเป็นหวัใจสาํคญั เนื�อหาสว่นนี�จะแนะนําสิ�งที� 
ควรทาํเมื�อเกดิปญัหาขึ�นบนทางดว่น

แมจ้ะรูส้กึไดถ้งึความผดิปกต ิ
ก็หา้มเบรกกะทนัหนั หรอืเลี�ยว
กะทนัหนั

แจง้ปญัหา
รอคาํแนะนํา 
(กรณีใชโ้ทรศพัทม์อืถอื) 

กดสญัญาณไฟฉุกเฉนิแลว้จอด
รถหลบไวท้ ี�ไหลท่าง

ดแูลความปลอดภยัของตวัเอง

เมื�อเปิดฝาครอบออกและยกหโูทรศพัทข์ึ�น 
โทรศัพทจ์ะต่อสายไปยังศูนยกํ์ากับดูแล 
ทอ้งถนน

1. เปิดฝาครอบ
หากโทรศัพทด์ังกลา่วมปีุ่ มแสดงการชํารดุ
เสยีหาย(故障), อบุตัเิหต(ุ事故), ชว่ยเหลอื 
ฉุกเฉนิ(救急), หรอือคัคภียั(火災) ใหก้ดปุ่ มที� 
ตรงกบัเหตกุารณข์องทา่น สว่นโทรศพัทแ์บบที� 
ไมม่ปีุ่ มดงักลา่ว เพยีงยกหโูทรศพัทก์จ็ะทราบ 
ถงึตําแหน่งที�ทา่นแจง้เหตแุลว้จงึวางใจได ้

2. เลา่สภาพเหตกุารณ์
หน่วยควบคมุดแูลการจราจรจะรบีรดุไปยงั
ที�เกดิเหต ุกรณุารอในสถานที�ปลอดภยัจน
กวา่หน่วยดงักลา่วจะเดนิทางไปถงึ

3. รอคาํแนะนํา

หากมผีูไ้ดร้บับาดเจ็บ 
หรอืรถยนตเ์กดิเพลงิ

ไหม้

ปญัหาที�เกดิบน
ทางดว่น

 NEXCO West Japan

กรณีที�โทรศพัทม์อืถอืไมส่ามารถใชง้านได ้จะตอ้งใชโ้ทรศพัทฉุ์กเฉนิ ซึ�งโทรศพัท ์
นี�จะตดิต ั�งอยูบ่นทางดว่นทกุระยะ 1 กม. (ภายในอโุมงค ์คอื ทกุระยะ 200 ม.)



สาขาของผูใ้หบ้รกิารสถานบีรกิารนํ �ามนัหลกัๆ

จอดรถใหต้รงกบัหวัจา่ยนํ �ามนั

เลอืกวธิชํีาระเงนิ

เลอืกชนดินํ �ามนั

เลอืกปรมิาณการเตมิ

เตมินํ �ามนั　

นําหวัจา่ยกลบัคนืที�เดมิ ปิดฝาถงันํ �ามนั

ตรวจสอบนํ�ามนัเชื�อเพลงิของรถเชา่

ประเภทนํ�ามนัที�รถเชา่สว่นใหญใ่ชไ้ดเ้กอืบทั �งหมดคอื เบนซนิ 
ธรรมดา สว่นดเีซลจะใชก้บัเครื�องยนตด์เีซลเทา่นั�น จงึหา้มเตมิ 
อยา่งเด็ดขาด ที�สถานบีรกิารนํ�ามนัจะกําหนดใหห้วัจา่ยนํ�ามนัมสี ี
ที�แตกตา่งกนัเพื�อป้องกนัการเตมินํ�ามนัผดิชนดิ

คอ่ยๆ ขบัรถเขา้ไปตรงชอ่งจา่ยนํ�ามนั แลว้จอดรถใหข้นาด 
กบัตวัเครื�องจา่ยนํ�ามนั ดบัเครื�องยนตเ์สมอ หา้มทําใหเ้กดิ 
ประกายไฟภายในสถานบีรกิารนํ�ามนั หา้มสบูบหุรี�เด็ดขาด

เลอืกวธิชีาํระเงนิเป็นบตัรเครดติหรอืเงนิสดตามคําอธบิายบน
หนา้จอแบบสมัผัส 
กรณีชาํระดว้ยบตัรเครดติใหเ้สยีบบตัรเครดติลงในชอ่งอา่นบตัร 
กรณีชาํระดว้ยเงนิสดใหใ้สธ่นบตัรลงในเครื�องอา่นธนบตัร

เลอืกเบนซนิ (หวัจา่ยสแีดง) หากเตมิดเีซลอาจทําให ้
เครื�องยนตห์ยดุทํางานได ้

ระบปุรมิาณนํ�ามนับนหนา้จอแบบสมัผัส โดยสามารถระบปุรมิาณ 
ที�จะเตมิหรอืระบเุป็นจํานวนเงนิ เชน่ 1,000 เยน 2,000 เยน ฯลฯ 
ได ้กรณีตอ้งการเตมิเต็มถงัใหเ้ลอืก “เต็มถงั”

เปิดฝาถงันํ�ามนั แลว้ดงึหวัจา่ยนํ�ามนัออกมนัจับใหแ้น่น จากนั�นเสยีบลงไป 
ตรงชอ่งสําหรับเตมินํ�ามนั เมื�อดงึคนัโยกขึ�นนํ�ามนัจะเริ�มเตมิเขา้ถงั หาก 
เลอืกเตมิเต็มถงั หรอืระบปุรมิาณการเตมิ หรอืระบจํุานวนเงนิที�เตมิเครื�อง 
จะหยดุเตมิอตัโนมตัิ

เมื�อเตมินํ�ามนัเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ ใหนํ้าหวัจา่ยกลบัคนืที�เดมิ แลว้ผดิฝาถงันํ�ามนัและปิดที�ครอบดา้นนอก 
ระวงัลมืปิดฝาถงันํ�ามนั ตอนขบัรถออกโปรดระมดัระวงัรถที�กําลงัแลน่อยูร่อบๆ ตวัทา่นดว้ย

สถานบีรกิารนํ�ามนัแบบบรกิารตวัเองจะแสดงตวัอกัษร “セルフ
(SELF)” ขนาดใหญไ่วต้รงทางเขา้หรอืที�ป้าย หากไมม่ป้ีายแสดง 
ดงักลา่วคอื สถานบีรกิารนํ�ามนัซึ�งใหบ้รกิารเต็มรปูแบบ สําหรับ 
สถานีบรกิารนํ�ามันซึ�งใหบ้รกิารเต็มรูปแบบนี�จะมพีนักงานคอย 
ใหบ้รกิารตั �งแตโ่บกรถ เตมินํ�ามนั อกีทั �งบางแหง่ยงัมบีรกิาร 
ตรวจเชก็ลมยางอกีดว้ยจงึวางใจได ้ หากทา่นรูคํ้าศพัทภ์าษา 
ญี�ปุ่ นที�จําเป็นไว ้จะชว่ยใหก้ารใชบ้รกิารงา่ยกวา่ที�คดิ

ดเีซล เบนซนิธรรมดาเบนซนิพเิศษ

เตมิแบบธรรมดาเต็มถงั!! เตมิแบบธรรมดา 10 ลติร

ชาํระเป็นเงนิสด ชาํระดว้ยบตัรเครดติ

วธิใีชส้ถานบีรกิารนํ �ามนัแบบบรกิารตวัเอง

หนา้จอแบบสมัผสั

หากมขีอ้สงสยัใหโ้ทรถามพนกังาน

บนหนา้จอแบบสัมผัส
จะจําแนกชนิดนํ�ามัน 
ตามส ี ใหเ้ลอืกสแีดง 
ซึ�งคอืนํ�ามนัเบนซนิ

กาํจดัไฟฟ้าสถติ
เพื�อป้องกันอบุัตเิหตกุาร
เกดิเพลงิไหมอ้นัเนื�องมา
จากไฟฟ้าสถติ กรณุา 
สมัผัสบนแผน่กําจัดไฟฟ้า
สถติทกุครั �ง

ที�สถานีบรกิารนํ�ามันแบบบรกิารตัวเองนี�จะมพีนัก 
งานคอยประจําอยูเ่สมอ หากมขีอ้สงสยัสามารถ 
เรยีกพนักงานได ้

เชลล์ อเิดมติสึ เอเนออส เอสโซ่ โมบลิ คอสโมเซเนรัล

วธิใีชส้ถานบีรกิารนํ �ามนั　
มสีถานบีรกิารนํ �ามนัอยู ่3 ประเภท ไดแ้ก ่สถานบีรกิารนํ �ามนัซึ�งใหบ้รกิารเต็มรปูแบบโดยมพีนกังานคอยใหบ้รกิาร 
สถานบีรกิารนํ �ามนัแบบบรกิารตวัเอง และสถานบีรกิารนํ �ามนัที�มที ั�งพนกังานคอยใหบ้รกิารและที�ตอ้งบรกิารตวัเอง 
อยูใ่นปั�มเดยีวกนั สว่นนํ �ามนัเชื�อเพลงิน ั�นม ี3 ชนดิ ไดแ้ก ่เบนซนิธรรมดา เบนซนิพเิศษ และดเีซล โปรดระมดัระวงั 
เนื�องจากหากเผลอเตมิดเีซล อาจทาํใหเ้ครื�องยนตห์ยดุทาํงานได้

หา้มเตมิดเีซล!
รถยนตจ์ะไมท่าํงาน อนัตราย 
และอาจมกีารเรยีกเก็บเงนิ 
คา่ชดใชภ้ายหลงั　

วธิแียกแยะสถานบีรกิารนํ �ามนัซึ�งใหบ้รกิารเต็มรปูแบบ กบั 
สถานบีรกิารนํ �ามนัแบบบรกิารตวัเอง

คาํศพัทภ์าษาญี�ปุ่ นที�จาํเป็นในสถานบีรกิารนํ �ามนัซึ�งให ้
บรกิารเต็มรปูแบบ

ตรวจสอบ!
!ตรวจสอบ!!ตรวจสอบ!!



ขาไปและกลบัสถานที�ทอ่งเที�ยวยอดนยิมอยา่งยฟูอูนิ 
เบ็บป ุตอ้งระมดัระวงั! 
ทางดว่นโออติะมกัมกีารเบรคอยูบ่อ่ยคร ั�ง รวมท ั�งอาจ
ขบัขี�ดว้ยความเร็วเกนิกาํหนด!

ทางดว่นโออติะ คอื　

ตอนหมิะตก

ฤดหูนาวโปรดระวงัหมิะทบัถม　

ตอนเกดิหมอกลงจดั

สนามบนิฟกูโูอกะ

เบ็บปุ

ยฟูอูนิ

ฟูกูโอกะ

โออิตะ
ซากะ

เมอืงฟกูโูอกะ ทางดว่นโออติะ

ทางแยกโทซุ　

จดุแวะพกัรถคซุู

เสน้ทางที�มุง่หนา้ไปจดุแวะพกัรถคซุู (ขาออก)

ชว่งเสน้ทางที�อาจขบัขี�ดว้ยความเร็วเกนิกาํหนดไดง้า่ย

โปรดลดความเร็ว 
ตรงทางเข้า

ระวังจุดที่รถ 
มาบรรจบกัน

จดุอนัตรายในทางดว่นโออติะ (เบรกกะทนัหนั)

ไปยงั ดา่นอามางิ

ดา่นอาซากรุะ
ด่านฮากิ

ด่านฮิตะ

ด่านคูซุ

ด่านยูฟูอิน

ดา่นเบ็บปุ

ด่านโคโคโนะเอะ

ดา่น
อามางาเสะทากาสกุะ

จุดแวะพักรถยามาดะ

จุดพักจอดรถฮางิโอะ

จุดแวะพักรถคูซุ
จุดพักจอดรถมิสุวาเกะ

จดุพักจอดรถยฟูดูาเกะ

ทางแยกฮจิิ

จดุแวะพักรถ
อา่วเบ็บปุ

ชว่งเสน้ทางที�ชาวตา่งชาตมิกัเบรกกะทนัหนั
ชว่งเสน้ทางที�มกีารเบรกกะทนัหนัมากที�สดุ

ดา่นอามางาเสะทากาสกุะ จนถงึดา่นฮติะ

ความเร็วเพิ�มขึ�นไดง้า่ยเนื�องจากเป็นทางลาดลง

ดา่นดาไซฟุ

ดา่นจกิชูโินะ
ทางแยกโทซุ　

ทางดว่นโออติะ

ทางดว่นควิชู

ดา่นโคงะ

ดา่นวากามยิะ

การเดนิทางไปยงัยฟูอูนิหรอืเบ็บป ุ สถานที�ทอ่งเที�ยวยอดนยิมในฐานะรสีอรท์บนที�ราบสงูหรอืเมอืงออนเซ็นนี� 
หากใชท้างดว่นโออติะจะสะดวก อยา่งไรก็ด ีถนนเสน้นี�มเีนนิเขาขึ�นลงและทางโคง้จาํนวนมาก จงึมชีว่งที�มกั
เกดิอบุตัเิหตขุ ึ�นไดง้า่ย ดงัน ั�น ขอใหใ้ชค้วามระมดัระวงัขณะมุง่หนา้ไปทางโออติะ

หากจะมุง่หนา้ไปยงัที�ราบสงูคจู ูยฟูอูนิ หรอืเบ็บป ุทา่นคง 
จะใชเ้สน้ทางสายนี� ซ ึ�งกค็อืทางดว่นตั �งแตท่างแยกโทซ ุ
ขยายตอ่มุง่หนา้ไปยงัเมอืงโออติะ
ทั �งนี� ทางดว่นสายนี�ตดัผา่นเขตภเูขาที�อยูส่งูจากระดบันํ�า
ทะเลมาก ทําใหส้ภาพอากาศแปรปรวนไดง้า่ย อกีทั �งมกีาร 
จํากัดความเร็วหรอืปิดกั �นการสัญจรอยูบ่อ่ยครั �งอันเนื�อง 
จากหมอกลงจัดหรอืหมิะทบัถมตามฤดกูาลนั�นๆ กอ่นออก 
เดนิทางจงึโปรดตรวจสอบสภาพเสน้ทางไวใ้หด้ี

ชว่งตั �งแตด่า่นวากามยิะจนถงึดา่นโคงะนี� 
นอกจากจะมทีางลาดชนัแลว้ยังมทีางคด
เคี�ยวที�ตอ่เนื�องกนัไปอกี จงึควรระมดัระวงั 
เรื�องการใชค้วามเร็วในการแลน่
ชว่งตั �งแตด่า่นจกิชูโินะจนถงึดา่นดาไซฟนุี� 
เกดิอบุตัเิหตรุถพุง่ชนกนัจํานวนมาก จงึโปรด 
ขบัรถโดยทิ�งระยะหา่งจากรถคนัหนา้

เสน้ทางที�มุ่งหนา้ไปจุดแวะพักรถคูซ ุ
(ขาออก) มกัมกีารเบรกรถกะทนัหนั 
อยูบ่อ่ยครั �ง ใหต้รวจสอบจดุแวะพักรถ 
ลว่งหนา้ แลว้ลดความเร็วใหด้ตีอนที�ขบั 
รถมุง่หนา้เขา้ไปภายในจดุแวะพักรถ 

ชว่งเสน้ทางที�มเีนนิเขาเป็นทางลงซึ�งตอ้งเหยยีบเบรก
กะทนัหนันี�จะมอียูอ่ยา่งตอ่เนื�อง และอาจเผลอขบัขี�ดว้ย 
ความเร็วเกนิกําหนดไดง้า่ย มกัเกดิอบุตัเิหตจุากการ
เหยยีบเบรคกระทันหันเนื�องจากพบวา่มรีถอยูข่า้งหนา้
ตรงที�เลี�ยวโคง้ จงึโปรดระมดัระวงัเรื�อง 
ความเร็วและทางขา้งหนา้ใหด้ี

ตั �งแตด่า่นอามางจินถงึดา่นอาซากรุะจะเป็นทางราบและเป็นเสน้ทางที�มองเห็นเสน้ทางขา้งหนา้ไดด้ตีอ่เนื�องยาวไป จงึอาจ 
เผลอรูส้กึอยากเรง่ความเร็วขึ�นได ้ตั �งแตฮ่ากจินถงึโออติะจะจํากดัความเร็วสงูสดุที� 80 กม./ชม. สว่นชว่งเสน้ทางอื�นๆ ที�แม ้
ไมม่สีญัลกัษณจํ์ากดัความเร็วตดิแสดงแตก่จํ็ากดัความเร็วสงูสดุที� 100 กม./ชม. โปรดรักษาความเร็วใหอ้ยูภ่ายในที�กฎหมาย 
กําหนด

ชว่งเสน้ทางระหวา่งฮติะจนถงึเบ็บปนุี� มกัมกีารจํากดัความเร็วหรอืปิดกั �นการสญัจรอยูบ่อ่ยครั �งเนื�องจากในทาง 
ภมูปิระเทศถอืเป็นพื�นที�เกดิหมอกขึ�นไดง้า่ย และจะเกดิหมอกปกคลมุหนาจัดขึ�นทนัท ี หากเกดิหมอกลงขณะ 
ขบัขี�รถ โปรดขบัขี�อยา่งรอบคอบระมดัระวงัโดทิ�งระยะหา่งจากรถคนัหนา้ใหด้ ี อกีทั �งที�ควิชยูงัมหีมิะตกในฤด ู
หนาวดว้ย จงึอาจเกดิอนัตรายจากอบุตัเิหตกุารลื�นไถลอนัเนื�องจากทศันวสิยัที�ไมด่จีากการทบัถมของหมิะหรอื 
การที�ถนนกลายเป็นนํ�าแข็ง เมื�อตอ้งใชท้างดว่นโออติะในฤดหูนาวจงึควรตรวจสอบสภาพถนนลว่งหนา้และ 
ขบัขี�ดว้ยความระมดัระวงั บางครั �งยงัมกีารจํากดัเรื�องโซล่อ้ จงึโปรดสอบถามบรษัิทรถเชา่กรณีจะขบัผา่นถนน 
จังหวดัโออติะในฤดหูนาว

ชว่งเสน้ทางระหวา่งฮติะจนถงึเบ็บป ุมกัมกีารจาํกดัการจราจรอยูบ่อ่ย
คร ั�งเนื�องจากหมอกลงจดั

เอื�อเฟื�อรปูภาพโดย NEXCO West Japan

นอกจากทางดว่นโออติะแลว้ บรเิวณที�เหลา่นี�ตอ้งใชค้วามระมดัระวงั
ดว้ยเชน่กนั

ระวงัเร ื�องความเร็ว 
อบุตัเิหตแุบบไมม่คีูก่รณี

ระวงัเร ื�องระยะหา่งของรถ 
เนื�องจากมกัเกดิอบุตัเิหตุ

รถพุง่ชนกนั
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หากเกดิปัญหาเชน่ อบุตัเิหต ุหรอืชาํรดุเสยีหา ฯลฯ ขณะเดนิทางทอ่งเที�ยว กรณุาตดิตอ่แผนกดแูลดา้นอบุตัเิหตขุองบรษัิทรถเชา่ 
การแจง้ใหเ้จา้หนา้ตํารวจทราบเมื�อเกดิอบุตัเิหตเุป็นหนา้ที�ที�ตอ้งทํา อกีทั �งการตดิตอ่หาบรษัิทรถเชา่กเ็ป็นเงื�อนไขที�ประกนัภยัจะ 
คุม้ครองดว้ยเชน่กนั หากทา่นไมย่อมตดิตอ่แลว้ยงัคงขบัรถตอ่ไปอกีจะทําใหป้ระกนัไมคุ่ม้ครอง และอาจถกูเรยีกเกบ็เงนิคา่ชดเชย 
หรอืคา่ใชจ้า่ยในการซอ่มดว้ย แตเ่มื�อทา่นตดิตอ่ไปยงับรษัิทรถเชา่ กจ็ะไดรั้บคําแนะนําในการจัดการกบัรถที�ชาํรดุเสยีหายและ 
คําแนะนําในการดําเนนิขั �นตอนตอ่จากนั�นดว้ย ซึ�งจะชว่ยใหก้ารจัดการภายหลงัจากนั�นเกดิความราบรื�น 
เพื�อใหก้ารเดนิทางทอ่งเที�ยวมคีวามสะดวกสบายและคลายกงัวล จงึจําเป็นตอ้งตรวจสอบเบอรต์ดิตอ่ของบรษัิทรถเชา่เอาไวล้ว่งหนา้

ยามฉุกเฉนิใหต้ดิตอ่แผนกดแูลดา้นอบุตัเิหตขุองบรษิทัรถเชา่ทนัที

อยา่ลมืสอบถามเบอรต์ดิตอ่ในตอนเชา่รถ

เกดิอบุตัเิหตุ 110 (เจา้หนา้ที�ตาํรวจ)　

(รถพยาบาล/รถดบัเพลงิ)　

(NEXCO West Japan)

119
เบอรโ์ทรฉุกเฉนิบนทอ้งถนน #9910 

หรอื 0120-924863

ที�ควิชนูี�กม็หีมิะตกในฤดหูนาวเชน่กนั โดยเฉพาะในเขตภเูขาที�ถนนจะกลาย
เป็นนํ�าแข็งทําใหร้ถเสยีหลกัลื�นไดง้า่ยจงึตอ้งระมดัระวงั หากมกํีาหนดการ
เดนิทางไปเขตภเูขาในฤดหูนาวควรเตรยีมเปลี�ยนเป็นยางลอ้ที�ไมม่หีมดุยํ�า 
(Studless Tire)หรอืใสโ่ซหุ่ม้ยางไว ้รายละเอยีดกรณุาสอบถามที�บรษัิทรถเชา่

ถนนที�มหีมิะปกคลมุหรอืถนนที�กลายเป็นนํ�าแข็งนี�จะลื�นไดง้า่ยมาก 
กลา่วกนัวา่อาจทําใหร้ถเคลื�อนไปโดยที�ไมท่นัคาดคดิ ไปพุง่ชนราว
เหล็กลกูฟกู (Guard Rail) หรรืถคนัอื�นๆ แมจ้ะพยายามเหยยีบเบรค
แลว้แตก่เ็บรคไมอ่ยู ่จําเป็นตอ้งเบรกในระยะตั �งแต ่3 – 10 เทา่เมื�อ
เปรยีบเทยีบกบัการเบรคบนพื�นถนนทั�วไป จงึควรหลกีเลี�ยงการเรง่
ความเร็ว หกัเลี�ยวกระทนัหนั หรอืเหยยีเบรกกะทนัหนับนถนนที�ม ี
หมิะปกคลมุหรอืถนนที�กลายเป็นนํ�าแข็งเด็ดขาด อยา่ลมืรักษาระยะ 
หา่งระหวา่งรถคนัหนา้ใหพ้อเหมาะดว้ย

ถนนที�กลายเป็นนํ �าแข็งลื�นงา่ยขนาดนี�เลย

ผวิถนนแหง้

ถนนที�ปกคลมุ
ดว้ยหมิะ

ผลทดสอบการเบรก 
เต็มที�ดว้ยความเร็ว 
50 กโิลเมตร/ช ั�วโมง

ถนนที�ปกคลมุ
ดว้ยนํ �าแข็ง

ราว 10 เมตร

ราว 35 เมตร

ราว 112 เมตร

ยางลอ้ที�ไมม่หีมดุยํ�า โซหุ่ม้ยาง　

จาํกดัความเร็ว หยดุช ั�วคราว ใหท้าง

หา้มเขา้ ถนนปิด หา้มจอดรถ เดนิรถทางเดยีว สามารถจอดรถได้

หา้มกลบัรถ หา้มขา้ม หา้มแซงขวา เสน้กลาง ทางดว่น เสน้หยดุ

อนญุาตเฉพาะทศิทางที�กาํหนดเทา่น ั�น

ราคา
ระยะเวลา

2 วนั
3 วนั
4 วนั
5 วนั
6 วนั
7 วนั
8 วนั
9 วนั

10 วนั

3,600 เยน
4,600 เยน
5,600 เยน
6,600 เยน
7,600 เยน
8,700 เยน
9,700 เยน

10,700 เยน
11,700 เยน

ราคา

ทางพเิศษที�ไมร่วมอยูใ่น KEP
ทางดว่นนชิ-ิควิช ู(ทางพเิศษฟกูโูอกะ-มาเอบาร)ุ

ทางดว่นในเมอืงฟกูโูอกะ
ทางดว่นในเมอืงคติะควิชู
ทางพเิศษควิราง-ิทากุ
อโุมงคฮ์กิาชเิซฟรูิ
อโุมงคม์ติสเุสะ
ถนนนางาซาก-ิเดจมิะ
ทางพเิศษคาวาฮริะ

ทางพเิศษนางาซาก ิเมงาม ิโอฮาชิ
ทางพเิศษสายไซไก เพริล์ไลน์
ถนนอาโซซนั โคเอ็น
ทางพเิศษถนนมตัสชุมิะ
โคจ ูโคเง็น โรด พารค์
ทางพเิศษฮโิตสบุะ
ทางพเิศษสายไอบซูกู ิสกายไลน์

ขอ้มลู ณ วนัที� 1 ธนัวาคม 2019  ราคาดงักลา่วนี�มผีลบงัคบัใชต้ลอดปี
ใช ้“KEP (บตัรทางดว่นควิชู)” ในการขบัขี�บนทางดว่นเกอืบทกุเสน้ในควิชูดว้ยราคาเหมาจา่ยคร ั�งเดยีว (ไมร่วมทางดว่นในเมอืงและอื�น ๆ) 

ทางดว่นควิชูทางดว่นควิชู

ทางดว่น
ควิชู
ทางดว่น
ควิชู

ทางดว่น
มยิาซากิ
ทางดว่น
มยิาซากิ

ทางดว่น
ฮกิาช-ิควิชู
ทางดว่น
ฮกิาช-ิควิชู

ทางดว่นโออติะทางดว่นโออติะ

ทางดว่น
นางาซากิ
ทางดว่น
นางาซากิ

ทางดว่น
ฮกิาช-ิควิชู

ทางดว่น
ฮกิาช-ิควิชู

ถนนชดิะถนนชดิะ

ถนนซาเซโบถนนซาเซโบ

ถนนโนเบโอกะ-มนิามิถนนโนเบโอกะ-มนิามิ

ถนนฮาโยโตะถนนฮาโยโตะ

ถนนทาเคโอะ-ซาเซโบถนนทาเคโอะ-ซาเซโบ

ทางเลี�ยงเมอืง
นางาซากิ

ทางเลี�ยงเมอืง
นางาซากิ

ถนนยตัสชุโิระ ฮนิากุถนนยตัสชุโิระ ฮนิากุ

ถนนคาโงชมิะถนนคาโงชมิะ

ถนนอสูะ-เบ็บปุถนนอสูะ-เบ็บปุ
ทางเลี�ยงเมอืงฮจิ ิทางเลี�ยงเมอืงฮจิ ิ

โมจิ

ฮจิ ิฮายามิ

ซาซะ

คาวาฮริะ

ทางแยกฮจิ ิ

ยฟูอูนิ

ทางแยกคติะ-ควิชู

ดาไซฟุ

ทางแยกโทซุ

คมุาโมโตะ

ยามาโตะ-
นาคาชมิะนชิิ

ทางแยก
คโิยตาเกะ

คาโงชมิะ-
นชิิ

คาจกิ ิ

คาโงชมิะ

ทางแยกคาชมิะ

ตรวจสอบ!!ตรวจสอบ!!ตรวจสอบ!!

หา้มรถยนตท์ ั�วไป
สญัจรผา่น

“Kyushu Expressway Pass” [KEP(บตัรทางดว่นควิชู)]

ทางแยกทาเคโอะ

นางาซาก-ิทารามิ

นางาซากิ

มนิามาตะ

ทางแยกอบิโินะ

ซาสมุะ-เซนได-มซูิฮกิ ิ

* ถนนสเีทาคอืถนนที� 
ไมร่วมอยูใ่น KEP

หากมผีูไ้ดรั้บบาดเจ็บ 
หรอืรถยนตเ์กดิเพลงิไหม　้

ปัญหาที�เกดิบนทางดว่น

ลมืกญุแจไวใ้นรถ 
ปัญหาเกี�ยวกบัรถ

ตดิตอ่ไปยงัผูใ้หบ้รกิาร Road service 
ที�ทาํสญัญากบับรษิทัรถเชา่

ฤดหูนาวที�ควิชูก็มหีมิะตกดว้ย!
ระมดัระวงัถนนในเขตภเูขาที�กลายเป็นนํ �าแข็ง

สญัลกัษณ ์
บนทอ้งถนน
　

ขอ้สงัเกต

ฟกูโูอกะ

นางาซากิ

นางาซากิ

โออติะ
มยิาซากิ
คาโงชมิะ

คมุาโมโตะ

ซากะ

ทางแยกยตัสชุโิระ
ครุะตะ

คติากาตะ

ทางแยก
โนเบโอกะ

มยิาซากิ

คโิยตาเกะ-มนิามิ

นจินินั-คติาโกะ

นจินินั-โทโกะ

คาซาโนะฮาระ


