
ทางเขา้

ทางเขา้
สนามหญา้

อาคารรถยนต์

อาคารรถยนต์

อาคารวัฒนธรรม

อาคารวฒันธรรม

พิพิธภณัฑโ์ตโยตา้, 
เป็นพิพิธภณัฑที์�แนะนาํเรื�องของรถยนตท์ั�วโลกและประวติัความเป็นมาของ
ที� ｢อาคารรถยนต｣์ จดัแสดงประวติัความเป็นมาของรถยนตต์ั�งแต่ตน้กาํเนิด
รถยนตเ์บนซินในปลายศตวรรษที� �� จนถึงทนัสมยันี�
ปลายสมยัศตวรรษที���
จนกระทั�งถึงปัจจุบนัโดยมีการจดัแสดงรถยนตต์วัแทนจากญี�ปุ่นอเมริกายโุรป 
กวา่ ���คนั 
เพื�อแสดงใหเ้ห็นถืงความหลากหลายของววิฒันาการของยานยนตใ์นแต่ละที�, 
ซึ� งมีความสมัพนัธ์ซึ� งกนัและกนัร่วมกนัมา
ที�「อาคารวฒันธรรม」、มีโปสเตอร์และรถยนตข์องเล่น, รถนาํโชคต่างๆ 
มีการจดัแสดงเอกสารดา้นวฒันธรรมเกี�ยวกบัรถยนตต่์างๆ กวา่���� ชิ�น
มี「หอ้งวารสารวฒันธรรมของรถยนต」์และอื�นๆ
ในทุกๆรอบหนึ�งร้อยปีจะมีการเปลี�ยนแปลงทางอุตสาหกรรมรถยนตซึ์�งกคื็อ ณ 
ตอนนี� , การมองยอ้นกลบัไป ณ จุดเริ�มตน้, การคาํนึงถึงอนาคตของยานยนต,์ 
เราปรารถนาที�จะสร้างใหพ้ิพิธภณัฑนี์� เพื�อสรรสร้างวฒันธรรมรถยนตไ์ปกบั
ทุกท่าน

จุดหมายในการสร้างพิพิธภณัฑคื์อการศึกษา
ประวติัศาสตร์ของรถยนตไ์ปพร้อมๆกบัทุกท่าน
เพื�อการมีชีวติสมบูรณ์แบบในอนาคตของ
มนุษยก์บัรถยนต์

ZONE 9-13

ZONE 1 -8

หอ้งนํ�า
เอนกประสงค์

หอ้งนํ�า
สาํหรับรถเขน็

ประชาสมัพนัธ์ หอ้งนํ�าชาย หอ้งนํ�าหญิง  เตียงสาํ
หรับเดก็

หอ้งให้
นมบุตร

ลิฟท์ หอ้งโถง ร้านอาหาร คาเฟ่ ร้านคา้AED

แผนที�ภายในอาคาร

มีค่าธรรมเนียม

มีค่าธรรมเนียม
มีค่าธรรมเนียม

ฟรีฟรี *

*บางส่วนมีค่าธรรมเนียม

โซนสัญลกัษณ์

ห้องโถงกลาง

ห้องโถงกลาง

ทางเข้า
ทางเข้าประชาสัมพนัธ์ ลอ็กเกอร์

มุมข่าวสาร

ภตัตาคารพพิธิภณัฑ์ 

AVIEW（เอววิ）

อาคารรถยนต์ อาคารวฒันธรรม

ห้องจดัแสดงพเิศษ

ห้องโถงB

ห้องโถงA
สินคา้・ของฝาก

ร้านค้าพพิธิภณัฑ์

ห้องสมุด

แผนกต้อนรับ

อาคารรถยนต์・
อาคารวฒันธรรม

ทางต่อเชื�อม

อาคารรถยนต
ตั�งแต่ ชั�น �F์

กรุณาซื�อที�「แผนกตอ้นรับ อาคารรถยนต ์ชั�น�・เครื�องขายตั�ว」

 เครื�องขายตั�ว

ถนนของจงัห
วดัหมายเลข �

แผนที�โดยรวม

ที�จอดรถบสั

ววิฒันาการยานยนต์และความ
หลากหลาย
（ตั�งแต่ยุคปี����จนถงึ ณ ปัจจุบนั）

ตั�งแต่ยุคเริ�มต้นจนถงึการกาํเนิด
รถยนต์ญี�ปุ่น
（จนถงึยุคสมยัปี����）

พพิธิภณัฑ์ที�แนะนําเรื�องรถยนต์ทั�วโลกและประวตัศิาสตร์วฒันธรรมรถยนต์
ห้องสมุดสําหรับการเรียน
เรื�องรถยนตอ์ยา่งกวา้งขวาง

มีการจดัการแสดงเอกสารดา้น
วฒันธรรมรถยนตก์วา่����ชิ�น

หอ้งเอกสารวฒันธรรมรถยนต์

หอ้งนํ�าชาย หญิง เครื�องขายอตัโนมติั หอ้งสูบบุหรี� ที�จอดรถ ที�จอดรถสาํหรับคนพิการ ที�จอดจกัรยาน

ไปอาคาร
วฒัธนรรม 
ชั�น ชั�น �

สตูดิโอเลก็

มิวเซี�ยมคาเฟ่

3F

1F

ฟรี3F

2F2F

1F
ที�จอดรถยนตไ์ฟฟ้า

EVโดยเฉพาะ

ภาษาไทย
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รุ่งอรุณของรถยนต์
（ยคุเริ�มตน้）

ห้องสมุดห้องจัดแสดงร้านค้า・ห้องทดลองทํางานฝีมือแผนกต้อนรับ・ร้านอาหาร จดัแสดงรถยนต์ ตั�งแต่ยุคเริ�มต้นจนถงึยุคปี 1950 จดัแสดงรถยนต์จนถงึยุคปี 1950

อาคารรถยนต์ รวมประวติัศาสตร์รถยนตก์ว่า���คนัของญี�ปุ่น อเมริกา ยโุรป อาคารวัฒนธรรม ห้องเอกสารวฒันธรรมรถยนต,์ห้องจดัแสดงพิเศษ,ห้องสมุดต่างๆสาํหรับแนะนาํเรื�องประวติัศาสตร์ของวฒันธรรมรถยนต ์

ฟรี ฟรีมีค่าธรรมเนียม

แอพริเคชั�น ไกด์เสียงนําเที�ยว （ฟรี）
（ภาษาญี�ปุ่น・ภาษาองักฤษ・ภาษาจนี・ภาษาเกาหล）ี

ไกด์เสียงนําเที�ยวสามารถใช้ฟังได้ภายในพพิธิภณัฑ์เท่านั�น

*สามารถดาวนโ์หลดแอปพลิเคชั�นไดจ้ากนอกพิพิธภณัฑ,์ 
ขอแนะนาํใหท่้านดาวนโ์หลดล่วงหนา้สามารถรับฟังไกดเ์สียงนาํเที�ยวไดเ้ฉพาะภายในพิพิธภณัฑเ์ท่านั�น
* ในการรับฟังภายในพิพิธภณัฑท่์านจะรู้สึกสะดวกสบายมากขึ�นถา้นาํหูฟังมาดว้ย

・ตั�งแต่ยุคเริ�มต้นของรถยนต์จนกระทั�งถงึกาํเน  ิดรถยนต์ญี�ปุ่น 
   （ZONE 1～8）

・แผนกต้อนรับ、ประชาสัมพันธ์ 

・ โซนสัญลักษณ์ 

・ภัตตาคารพิพิธภัณฑ์

・ววิฒันาการของยานยนต์และความหลากหลาย
（ZONE 9～13）

・แผนกต้อนรับ、ห้องโถงA、ห้องโถงB 

・ ร้านค้าพิพิธภัณฑ์

・　　　　　　　　　　 มิวเซี�ยมคาเฟ่

・　　　　　　　　　　　　สตูดิโอเลก็

・
・ ห้องจัดแสดงพิศษ

・ ห้องสมุด

●1950s●1890-1910s

●1910s

●1910-1930s

●1920-1930s

●1900-1930s

●1930s

●1930-1940s

●1930-1950s

●1960s

●1970s

●1980s

●20XXs

ห้องจัดแสดงพิเศษ

ขับอวดโฉม
(จดัแสดงหลายครั� งต่อปี, ณ ลานจอดรถ)

เทศกาลรถยนต์คลาสสิค・

มีการจดัแสดงกิจกรรมพิเศษเนื�องในโอกาสต่างๆ ตลอดปีกรุณาตรวจสอบ รายละเอียด、
ตารางแผนล่าสุด

ร้านค้าพพิธิภณัฑ์

มีสินคา้หลายหลายครบครันที�ขายเฉพาะที�พิพิธภณัฑนี์� เท่านั�น สาํหรับเป็นที�ระลึกหรือเป็นของขวญัใหก้บัคนพิเศษ 

เวลาเปิดบริการ：9:30～17:00

เ พ ลิ ด เ พ ลิ น ไ ป กั บ บ ร ร ย า ก า ศ ภ า ย ใ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ไ ป พ ร้ อ ม ๆ กั บ 
โดยมือหนึ�งขา้งถือหนงัสือพร้อมกบัลิ�มรสกาแฟแสนอร่อยบุคส์คาเฟ่ห์ที�ท่านสามารถ
ใชเ้ป็นสถานที�พดูคุยเรื�องรถยนตก์บัเพื�อนไดอ้ยา่งสบายๆ 

ภาพพิมพ์สี、โปสเตอร์、เข็มกลัดรถยนต์、รถนําโชค、ของเล่นตะกั�ว、
อุ ป ก ร ณ์ พ ล า ส ติ ก โ ม เ ด ล、ส แ ต ม ป์ ร ถ ย น ต์、แ ค ต ต า ล็อ ก、ห นัง สื อ、
นิตยสารของวฒันธรรมรถยนตต่์างๆกวา่ �,��� ชิ�นที�จดัวางแสดงอยูเ่ป็นประจาํ

ข้อมูลข่าวสารเกี�ยวกับกิจกรรมใหม่ล่าสุด、ในการพบปะระหว่างเจ้าของรถ 
หากมีความประสงคต์อ้งการใชที้�จอดรถกรุณาดูที�HP ของพิพิธภณัฑ์

มีการจดั「หอ้งสมุดหนงัสือภาพรถนั�ง」สาํหรับเดก็

โซนสญัลกัษณ์

หอ้งสมุดสาํหรับศึกษาเรื�องรถยนตอ์ยา่งกวา้งขวาง

*จะเปิดใหบ้ริการเฉพาะตอนมีโปรแกรม

ภตัตาคารพพิธิภณัฑ์ AVIEW（เอววิ）
อาหารกลางวนัที�เชฟส่งมอบใหท่้านดว้ยความชอบและความคิดสร้างสรรคห์ลากหลายเนน้
อาหารฝรั�งเป็นหลกั ราคาเป็นกนัเอง

เวลาใหบ้ริการ: 9:30～17:00（LO/16:30）

จอง・ติดต่อสอบถาม   Tel. (+81)  561-63-5155   Fax. (+81)  561-63-5163

การให้ความช่วยเหลือแก่แฟนคลับรถยนต์

กิจกรรมพิเศษ

การพบปะระหว่างเจ้าของรถ

จดัแสดงรถจาํลองยอ่ส่วน�/��กวา่���คนั

สิ�งพิมพเ์ก่าเช่นภาพพิมพสี์

โปสเตอร์รถยนต์

รถยนตข์องเล่น

หอ้งเอกสารวฒันธรรมรถยนต์

การกา้วหนา้อยา่งรวดเร็ว
ของรถยนต ์

การเริ�มตน้ใหม่ของอเมริกา 
ยโุรป ญี�ปุ่น 

การเจริญเตบิโตทางเศรษฐกจิ
และการเร่งสู่ยุคยานยนต์
การแพร่หลายของรถยนต์
ในประเทศญี�ปุ่น ์

ความต้องการรถยนต์ที�ดมีาก
ยิ�งขึ�นกว่ารถยนต์ในอุดมคต ิ

ยคุแห่งการทดสอบ、
การแกปั้ญหาทางดา้นสงัคม

การกาํเนิดรถยนตแ์บบใหม่ๆ

การแพร่หลายสู่สาธารณะ
ของรถยนต ์

การประกวดรถยนตห์รูหรา 

ความกา้วหนา้ของรถแข่ง、
รถสปอร์ต 

การเขา้สู่ยดุของรูปทรงเพรียวลม

การแข่งขนัของวฒันธรรม
รถยนตต่์างๆ 

ความเคลื�อนไหวใหม่ 
หลงัสงครามโลกครั� งที�� 

สู่อนาคตที�ย ั�งยนื

เวลาใหบ้ริการ：9:30～17:00（LO/16:30）

มิวเซี�ยมคาเฟ่

สตูดิโอเลก็

3F1F 2F 3F 1F 2F

*อาจไม่มีการจดัแสดง เนื�องจากเปลี�ยนแปลงการจดัแสดงต่างๆ

สามารถดาวนโ์หลดแอพริเคชั�นเสียงนาํเที�ยว（ฟ รี）
ได้ด้วยตัวท่านเองผ่านทางมือถือสมาร์ทโฟน 
กรุณาคน้หาดาวดโ์หลดไดจ้ากแอพริเคชั�นสโตร์
“TAM audio guide” หรืออ่านจากบาร์โคด้(���MB)

วธีิการเยี�ยมชม

การเดนิทาง

คาํแนะนําในการเข้าชม

เวลาเปิดทาํการ 9：30～17：00   *สามารถเขา้ชมไดจ้นถึงเวลาก่อนปิดทาํการ��นาที

วนัหยดุทาํการ วนัจนัทร์ （กรณีเป็นวนัหยดุชดเชยจะเลื�อนเป็นวนัถดัไป）
และวนัหยดุสิ�นปี ปีใหม่

（อาย�ุ�ปีขึ�นไป）
ค่าเขา้ชม

ผูใ้หญ่ ����เยน¥ ผูสู้งอายุ ���เยน ¥

นกัเรียนชั�นมธัยมตน้ นกัเรียนชั�นปฐม���เยน¥ ���เยน¥

* มีส่วนลดสาํหรับผูที้�มาเป็นคณะ・มีตั�วผา่นตลอดปี（อาคารวฒันธรรมชั�น１・３สามารถเขา้ชมไดฟ้รี）

 ภายในอาคารสามารถเยี�ยมชมได้ตามอสิระ กรุณาระวงัประเดน็ดงัต่อไปนี�

การแนะนําเรื�องไกด์พาชมต่างๆ 

ไกดพ์าชม
อาคารรถยนต ์ ①10：15～ ②14：00～
หอ้งเอกสารวฒันธรรมรถยนต์ 13：00
（มีพนกังานประจาํ �� ท่าน・ภาษาญี�ปุ่นเท่านั�น）

การจองไกดพ์าชม จาํเป็นจองไกดพ์าชม กรุณาติดตอ่สอบถามล่วงหนา้（ภาษาญี�ปุ่น・ภาษาองักฤษ）

●

●

・กรุณาอยา่เขา้ไปภายในบริเวณที�มีรั� วกั�นรอบๆรถยนตที์�จดัแสดง กรุณาอยา่จบัหรือขึ�นไปนั�งรถยนตที์�จดัแสดง 
・ภายในหอ้งโถงจดัแสดงสามารถถ่ายภาพไดอ้ยา่งอิสระแต่,ในการใชข้ากลอ้งตั�งและอื�นๆ  

กรุณาระวงัอยา่ก่อใหเ้กิดการรบกวนบุคคลรอบขา้ง（ไม่อนุญาตใหถ่้ายทาํเพื�อกิจกรรมการคา้）
・หา้มนาํอาหารและเครื�องดื�ม・นาํสตัวเ์ลี�ยงเขา้มา・สูบบุหรี�ภายในอาคาร
・กรุณาอยา่เขา้เยี�ยมชมในภาวะมึนเมาแอลกอฮอล์
・โปรดระมดัระวงัอยา่ละสายตาจากบุตรหลานเดก็เลก็
・กรุณาหลีกเลี�ยงการกระทาํที�สร้างความรบกวนแก่ลกูคา้ท่านอื�น

①ทางหลวงสายนาโกยา่เซโตะ
จากนากาคุเท ICไปทางทิศตะวนัตก�.�km

（ทางด่วนโตเม ผา่นทาง นิชชิน JCT）
②ทางด่วนโตเม

จาก นาโกยา่  IC ไปทางทิศตะวนัออก �.�km

③ เมนิคงั
จาก ฮงโง  IC ไปทางทิศตะวนัออก �.�km

รหสัไปรษณีย ์���-���� จงัหวดัไอจิ นากาคุเทชิ โยโกมิชิ ��-���
https://toyota-automobile-museum.jp/th

การเดนิทางโดยรถยนต์● การเดินทางโดยระบบขนส่งมวลชน●

รถไฟใตดิ้นสายฮิกาชิยามา (ประมาณ ��นาที)

(ประมาณ ��นาที)

สนามบินชูบุเซ็นแทรร์

รถไฟสายเมเทต็สึ
รถไฟด่วนสนามบิน"มิว-สคาย" หรือ

"µ-SKY" รถบสัสายเมเทต็ซึ
〈รถบสัของสนามบิน〉
 (ประมาณ ��นาที)

สถานีนาโกยา่ 

ฟุจิกะโอกะ

สายโทบุคิวเรียว〈 รีเนียมอเตอร์〉 (ประมาณ ��นาที)

เดิน (ประมาณ �นาที)

สถานีเกยไดโดโอร（ิทางออกหมายเลข1）

พพิธิภณัฑ์โตโยต้า

ท่านสามารถดูวธีิการเดินทางโดยละเอียด, กิจกรรมงานแสดงอิเวน้ท์
ต่างๆไดจ้ากQRโคด้（เวป็ไซดอ์ยา่งเป็นทางการพิพิธภณัฑโ์ตโยตา้）

Tel. (+ 81) 561- 63 - 5151ข้อมูลการตดิต่อ
(เวลาในการรับเรื�อง：วนัองัคาร～วนัอาทิตย ์ �:�� ~ ��:��)

2021.5


