
17.00 16.30

Tiket masuk tidak tersedia di museum dan harus dibeli dari minimarket Seven-Eleven, 
Lawson, atau Ministop.
Pengunjung yang memiliki sertifikat disabilitas dan beragam voucer masuk tidak perlu membeli tiket 
masuk terlebih dahulu dan bisa langsung datang ke museum.

Paspor Tahunan Teppaku saat ini tidak tersedia.

Tersedia loker yang dioperasikan dengan koin (berbayar).

Tur akan dimulai dari pintu masuk Stasiun Rangkaian Kereta (Gedung Utama, 1F).
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Harga di muka 
(Hingga 1 hari sebelumnya)

Harga di hari sama

*Jam buka museum dapat berubah untuk mencegah meluasnya penularan virus corona.
  Silakan lihat situs web museum untuk informasi lebih lanjut.

*

● Mohon untuk makan, minum, dan merokok di 
tempat yang telah ditentukan.

● Minum minuman beralkohol hanya dapat dilakukan 
di beberapa restoran.

● Hewan pel iharaan t idak di izinkan masuk ke 
museum.
Anjing pembantu (anjing pemandu, penolong, 
pendengar) diizinkan masuk.

● Dilarang beriklan, promosi, menjual barang, dll. 
tanpa izin.

● Pengambilan foto dan video hanya diperbolehkan 
untuk dinikmati secara individual.
Terdapat pameran yang dilarang untuk dilakukan 
pengambilan gambar (pameran khusus, pameran 
terencana, dll.).

● Mohon untuk tidak menggunakan tripod, monopod, 
atau tongkat selfie.

● Biaya masuk museum tidak akan dikembalikan bila 
pamer an dan fas i l i tas l a innya d i tutup atau 
dibatalkan.

● Pihak museum tidak bertanggung jawab sama 
sekali terhadap cedera atau pencurian yang terjadi 
di dalam museum.

● Mohon tidak melakukan tindakan yang mengganggu
seperti berlari, mengeluarkan suara besar di dalam 
museum, merusak benda pajangan, dll.

● Pengunjung yang mengganggu pengunjung lain atau 
tidak mengindahkan instruksi atau arahan kami 
dapat diminta untuk meninggalkan museum.

● Harga yang tertera di dalam petunjuk ini semuanya 
sudah termasuk pajak.

● Isi yang tercantum di dalam panduan ini dapat berubah
sewaktu-waktu. Silakan lihat situs web museum untuk
informasi lebih lanjut.
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Pengunjung dapat merasakan simulasi 
mengemudi kereta seperti seri 205, 211, dan E233.

Museum buka pada hari Selasa selama liburan panjang sekolah, liburan Golden Week, 
dan pada hari libur nasional yang jatuh pada hari Selasa.

*

Undian dengan “The Railway Museum Raffle App”
 (Sabtu dan hari libur)
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diperlukan reservasi terlebih dahulu
�



*Jam program pengalaman dapat berubah sewaktu-waktu. Silakan lihat situs web museum untuk informasi lebih lanjut. *Undian dengan “The Railway Museum Raffle App” dapat tidak dijalankan sewaktu-waktu.
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Download the Railway Museum Raffle App for your chance to win!Program Langsung (Berbayar. Peserta dipilih melalui Railway Museum Raffle App.)

Siswa sekolah dasar dan yang lebih tua 
boleh mengoperasikan kereta. Maksimal 
3 penumpang (termasuk operator) per 
kereta.

10.50-16.30

Anak-anak prasekolah harus 
didampingi oleh orang tua atau wali.

Siswa sekolah dasar dan yang lebih
tua (kelas 1–4 harus didampingi oleh
wali. Anak-anak prasekolah dapat 
melihat dari tempat duduk di dekatnya.)
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