
สท

●     มืดงอืรคเมืด ราหาอนาทะรปบัราณุรก 
ดนหาํกีทีทนใีรหุบบูสะลแ

● ราหาอนารนใะาพฉเดไลอฮอกลอแีมมืดงอืรคเมืด 
นนาทเนารงาบมืดงอืรคเะลแ

●  อืลหเยวชขันุสนวเกยฑณัภธิพิพาขเงยลเวตัสาํนมาห 
)งฟยวชขันุส ลาบายพขันุสงาทาํนขันุส(

●  ฯลฯ งอขงิสยานหาํจ ศากะรป าณษฆโมาห 
ตาญุนอบัรดไิมยดโ

● ุบนวสนิลพเดิลพเรากอืพเะาพฉเดไอโีดิวะลแปูรยาถ 
นนาทเลคค

 )ฯลฯ ษศเิพรากศรรทิน( รากศรรทินีม มาต็กรไงายอ  
ยวดปูรยาถมาหีท

●  ฟลซเมไงึถมวร าข 1 ะลแาข 3 บบแงทงอลกงตาขชใมาห 
ฯลฯ 

● ุยหอืรหดป ฯลฯ งดสแดัจงิสีทีณรกนใาขเาคนิงเนืคมไ 
รากิรบหใด

● บัรดไีณรกนงๆ ดใบอชดิผบัรมไะจฑณัภธิพิพงาท 
ฑณัภธิพิพนใยาภงอขยมโขกูถอืรหบ็จเดาบ

● กรุณาอยากระทำการอันเปนการรบกวนผูอื่น
เชน วิ่งหรือสงเสียงดังภายในพิพิธภัณฑ สราง
ความเสียหายแกสิ่งของที่จัดแสดงไวในพิพิธภัณฑ เปนตน

 

● าํคงฟมไอืรหนือนาทาคกูลนวกบรีทูผหใอขจาอ 
ฑณัภธิพิพกาจกออฑณัภธิพิพงอขงัสาํคอืรหนอืตเ

● ดมหงทีษาภมวราคารนปเนบับฉราสกอเนใุบะรีทาคาร 
● เนื้อหาที่ระบุไวในคูมือฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได 

สำหรับรายละเอียด กรุณาดูในเว็บไซตของพิพิธภัณฑ
 

* เวลาเปดใหบริการของพิพิธภัณฑอาจมีการเปลี่ยนแปลงได เพื่อปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนาสายพันธุใหม
สำหรับรายละเอียด กรุณาดูในเว็บไซตของพิพิธภัณฑ

 / ”ะณคูมห“ าคารนปเะจปไนขนค 02 าขเาคะราํชูผีมีทีณรก 2*
คารบักวยีดเาคารชใะจนค 1 มาตดิตูผะลแรากิพูผวัตาํจะรปดุมสีมูผ ะณคูมหา

).น 03:61 งึถดไาขเ( .น 00:71-00:01 ดปเาลวเ มหใปะลแปนสงวชะลแ ราคงัอนัวกุท ดุยห

รากิรบชใรากนใงัวะรรวคอข

2580-033 ะมาตซไดัวหงัจ ะมาตซไงอืมเ ุคะยิมอโ จโิรานอโ 74-3
/pj.muesum-yawliar.www    )กัลหขลเยามห( 8800-156-840 :รทโ

รากิรบชใรากดยีอเะลยาร
ฑณัภธิพิพนใยาภดยีอเะลยาร

อาหาร

แนะนําพิพิธภัณฑ

ภาษาไทย

ฟไถรงอลาํจบบแ

าลวเลากีทฟไถราลหเ
ามนขงารส

สถานีขบวนรถไฟ

สถานีวิทยาศาสตร

สถานีงานเดินรถไฟ

สถานีอนาคต

สถานีประวัติศาสตร

มาวคงึถดไสัผมัสีทงดสแดัจงอห
ทรงจําและรูปรางหนาตาในขณะ

 1 นช งรตยดโดไฟไถราลหเงอขนน
 2 นช  ูต 63 งิรจงอขฟไถรงดสแดัจ

งลปแนยีลปเรากาํนะนแรากนนเ
ฟไถรลดเมโนาผฟไถรงอข

กัลหราคาอ
1 นช

กัลหราคาอ
2 นช

กัลหราคาอ
3 นช

ตใศิทราคาอ
2 นช

กัลหราคาอ
2 นช

ถรงอขกไลกะลแรากกัลห
?รไงายอนปเฟไ

สัมผัสและลองใชอุปกรณจัดแสดง
 ๆ งาตงวศิพานมาวคบพนค งิรจ

บอตาํคาหะลแ ฟไถรบักวยีกเานาน
รตสาศายทิวงอขมุมนใ

นุนสบันสนางาํทงอล
ฟไถรงอขยัภดอลปมาวค

สัผมัสะลแูรนยีรเหใีทงดสแดัจงอห
าํทรากบบแปูรงึถมวร ๆ งาตนาง

”ฟไถรนาดญาชวยีชเูผ“ งอขนาง

ตใศิทราคาอ
1 นช

นใฟไถรงึถดิคนักมวร
อนาคต

หองจัดแสดงแบบความคิดสราง
นใฟไถรงึถดิคนักมวรหใีทครรส
วลแณุควัตนทแราตวองารส ตคานอ

ออกเดินทางสู โลกแหงรถไฟใน
นักตคานอ

ตใศิทราคาอ
2 นช

งาทรากานฒัวิวยอรมาต
นุปีญงอขฟไถรียลโนโคทเ

วลแามฟไถรีมนุปีญศทเะรป
นปเมาวคยาบิธอ ป 051 ณามะรป
ดายหกาจดไีทรากานฒัวิวงอขาม
ฟไถรษุรุบาลหเงอขาตานะลแอืงหเ

อยางประณีตผานภาพและของจัด
งิรจงอขงดสแ

ตใศิทราคาอ
3 นช

กัลหราคาอ
2 นช

วิวมชราคาตตัภ

 ๆ ยาบสดไรากิรบชใถรามาสีทราหาอนาร
ูยองิวงัลาํกีทน็ซเนัคนิชมชมอรพ

ตใศิทราคาอ
4 นช

กัลหราคาอ
2 นช

 ฟไถรราหาองอห
ดโุคะชโนอปปิน

 ราหาอนาทะรปบัรูตมีธนในารดัจีทราหาอนาร
ๆ ยาบสศากายรรบตใยาภารหูรหนัอราหาอสรมลถรามาส

ฟเาคสดิค
 วยีดเอืมอืถบบแูนมเยวดมอรพบยีพเีททงอรอตเสรเฟเาค

ฯลฯ มีรคตฟอซ รอกเรอบเมฮแ นชเ

กัลหราคาอ
1 นช

ยาขนาร
ีนาถสาํจะรปงอลกวาข

มรรธนฒัวนปเีทีนาถสงอลกวาขนักนิลพเดิลพเถรามาส
นุปีญงอขฟไถรกาจามดิกเีทราหาอ

แนะนําความสัมพันธระหวางรถไฟและวัฒนธรรมผาน 
 ะลแ ”ีรตนด“ ”รตนยพาภ“ ”ดาวพาภ“ ”าษาภ“

ฟไถรกาจามดินเาํกอืถีท ”ราหาอ“

มรรธนฒัวงดสแดจังอห
ทางรถไฟ

กัลหราคาอ
2 นช

 

รอตเลเูมิซงอห ตใศิทราคาอ
2 นช

)03:61รอดเออบัรดป( -00:11 าดมรรธนัว
)03:61รอดเออบัรดป( -03:01 ดุยหนัวะลแราสเนัว

เวลา

)03:61รอดเออบัรดป( -ดปเตแงตเวลา

)03:61รอดเออบัรดป( -00:11 าดมรรธนัว
)03:61รอดเออบัรดป( -03:01 ดุยหนัวะลแราสเนัว

เวลา

00:51-00:11 าดมรรธนัว
00:51-03:01 ดุยหนัวะลแราสเนัว

เวลา

ดานขยวดนุปีญงอข ๆ นตบัดนัอนปเญหใีทฟไถรงอลาํจบบแ
าณุรก รตมเ 01 ณามะรปกึละลแรตมเ 32 ณามะรปงาวก
ฑณัภธิพิพนใยาภยาบิธอาํคมรกแรปโงอขาลวเงาราตบอสจวรต

ะมเจโนัซจโิรานอโกยแ

216
214

2

164

 งัคึสุบุคาฮดโึสต็ทเีนาถสกยแ
)ิรานอโ(

 ลตเตัชวินถร
 อืซคโิชะทโนิชะมาตซไ

น็ซเนัคนิชุคิรุคฮโ/ึสต็อเจโ/ุคฮโทโ

สาย JR ทาคาซาคิ

 กั
ลห

ยา
ส ุค

ฮโ
ทโ 

RJ 
ยา

ส

 )ะ
ยิม

ะน
โึสุ

อย
าส(

ไป โทโระ

ะราฮายิม ปไ

ิรานอโิชากิฮมถะรปนยีรเงรโ

อโูชะยิมอโรจงวบรคลาบายพงรโ

ดโน็ซเะคาน

 งัคึสุบุคาฮดโึสต็ทเีนาถส
)ฟไถรฑณัภธิพิพ(

121
17

สถานี
ะยิมอโ

N

S

E

W

ามดไีทกึละรีทบัทะรปารต
ฟไถรฑณัภธิพิพ

 ฟไถรบักงอขวยีกเีทาขาสนใอืสงันหยวดมอรพบยีพเ
รวมถึงนิตยสารและตารางเวลาของเก า ฯลฯ

ดุมสงอห กัลหราคาอ
2 นช

 รตนยพาภยาฉบัรหาํสคงสะรปกนเอญหใดานขงถโ
จัดอีเว นท ฯลฯ กรุณาตรวจสอบโปรแกรมกิจกรรม
ภายในพิพิธภัณฑ

ุคะปปทเงอห อืนหเศิทราคาอ

มวรบวรบ็กเฑณัภธิพิพีทงอขงิสงอขงึนหนวสงดสแดัจ
าลวเนปเามกรแนุรฟไถรฑณัภธิพิพงตอกตแงตาม

ประมาณ 100 ป

มสะสงอขงดสแดัจงอห
)ีรอลเลกแนัชกลเลอค(

กัลหราคาอ
2 นช

วยีกเอืสงันหะลแพาภอืสงันหมวรบวรีทดุมสงอหีทนพ
กับรถไฟสําหรับเด็กไม เกินระดับนักเรียนประถม

ก็ดเดุมสงอห อืนหเศิทราคาอ

03:61-ดปเตแงตเวลา 03:61-ดปเตแงตเวลา

เวลา 00:11 00:61- (ตองโทรจองลวงหนา)

เวลา 11:00-16:00

เวลา 10:50-16:20

สามารถทดลองขับรถไฟรุ นซ ีร ีย  205, 211, E233 
ในระบบจำลองได 

* เปดใหบริการในวันอังคารหากเปนชวงวันหยุดยาวของโรงเรียน วัดหยุดโกลเดนวีค และวันหยุดนักขัตฤกษ 

1,230 1,330 1,060

510 620 490

210 310 160

ราคาจำหนายลวงหนา 
(จนถึงกอนวันเขาชม)

ราคาวันเข าชม

ตั ๋วเข าชมไมม ีจำหนายที ่พ ิพ ิธภ ัณฑ แตจำหนายที ่ร านสะดวกซื ้อ Seven-Eleven, 
Lawson และ Ministop
ผู ถ ือสมุดประจำตัวผ ู พ ิการ ต ั ๋วประเภทตาง ๆ และคูปองแลกเปลี ่ยนตั ๋วต าง ๆ 

ไม จำเปนตองซื ้อต ั ๋วเข าชมลวงหนา สามารถมาพิพ ิธภัณฑได โดยตรง

*งดจำหนาย “ตั ๋วป เท ็ปปะคุ”

1*

มีล็อกเกอรแบบหยอดเหรียญใหบริการ (มีคาบริการ)

เริ่มจากทางเขาสถานีขบวนรถไฟ ชั้น 1 อาคารหลัก

1

2022.10
タイ語

สุมผานแอปพลิเคชัน“The Railway
 Museum Raffle App”(วันเสารและวันหยุด) 

10:30-16:00

ระบบจองลวงหนา



510

510

10： ：30 11： ：25

10： ：3010： ：00

10： ：45

Download the Railway Museum Raffle App for your chance to win!

*

210

5E

510

10： ：30


