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เผยแพร่ โดย อุซึโนมิยะชิโคคุไซโคริ วพลาซ่า (UIP)
เรี ยบเรี ยงโดยสมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะ NPO (UCIA)
Tel. 028-616-1563 Fax. 028-616-1568
E-mail: u1820@city.utsunomiya.tochigi.jp

ฉบับที่150
ตีพิมพ์
10 มีนาคม 2563

อุซึโนมิยะบะบะโดรี 4-1-1อุซึโนมิยะโอโมเตซันโดสแควร์ ชั้น 5
สารบัญ หน้ า 2 การเปลี่ยนชื่อระบุกรรมสิ ทธิ์รถจักรยานยนต์・รถเล็ก หน้ า 3 บัสทัวร์ UCIA , คอนเสิ ร์ตเพลงแอฟริ กนั ♪
หน้ า 4 ห้องเรี ยนภาษาญี่ปนุ่ ตั้งแต่ เมษายน 2020

ไปชมซากุระที่บานเต็มที่กนั เถอะ
ฤดูหนาวผ่านไปแล้วเริ่ มเข้าฤดูใบไม้ผลิแล้ว
นะคะ เป็ นฤดูหนาวที่อบอุ่นจังเลยค่ะ

มีนาคมเป็ นฤดูที่ดอกซากุระเริ่ มบานแล้วนะคะ
อยากจะเอาอาหารกล่องแล้วไปชมดอกไม้จงั ค่ะ

อากาศอุ่นขึ้นแล้ว อยากออกไปข้างนอก

ผมรู้จกั สถานที่ชมซากุระที่มีชื่อเสียงในอุซึโนมิยะ เดี๋ยวจะบอกให้
นะครับ แล้วลองเลือกสถานที่ที่ชอบดูนะครับ

เพื่อเปลี่ยนอารมณ์จงั เลยนะครับ

■□■□■สถานที่ชมซากุระที่มีชื่อเสี ยงของอุซึโนมิยะ■□■□■

สถานที่ชมซากุระที่มีชื่อเสียงในโฮมเพจอุซึโนมิยะ (สถานที่ชมซากุระที่สวยงาม) ขอแนะนา 7 สถานที่จากทั้งหมด 17 สถานที่
ซากุระตามแนวแม่น้ าทากาวะ

จากสะพานมิยาโนะหน้าสถานีเจอาร์อุซึโนมิยะ มีซากุระพันธ์ชิดาเระ (แบบห้อย
ระยาง) ปลูกไว้ตามแนวแม่น้ าทากาวะ

①

แนวต้นซากุระชินคาวะ
ฮิกงั ซากุระ วัดจิโค
มีการติดไฟประดับเวลา
กลางคืนด้วยนะคะ

ซากุระพันธ์ชิดาเระ วัดโชอุงจิ
โคชิซากุระโรงเรี ยนประถมชิโรยามะนิชิ
เทศกาลโคชิซากุระ：เสาร์อาทิตย์ ที่ 1 ของเมษายน

มีซากุระเรี ยงรายอยูต่ ามแนวแม่น้ าชินคาวะ ตั้งแต่นิชิฮาระถึงชิมมาจิเป็ นระยะทาง
ประมาณ 600 เมตร มีผคู ้ นไปเดินเล่นดูดอกซากุระสีชมพูอ่อนอยูเ่ ป็ นจานวนมาก
พืชตามธรรรมชาติที่ได้รับการสงวนตามกฏหมายของเขตที่บานเป็ นอันดับแรกใน
อุซึโนมิยะที่มีชื่อเสี ยงมาก มีชื่อเรี ยกว่า 「อากะมงซากุระ」อยูท่ างทิศเหนือประมาณ
200 เมตรจากสมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะ
พืชตามธรรรมชาติที่ได้รับการสงวนตามกฏหมายของจังหวัด เป็ นซากุระพันธ์ชิดา
เระ (แบบห้อยระยาง) ปลูกไว้ต้งั แต่ตน้ สมัยเอโดะมีอายุประมาณ 300 ปี
ที่วดั ตั้งอยูท่ างตะวันออกของสถานีตารวจกลาง ซึ่งจะบานเต็มที่ทุกปี
พืชตามธรรรมชาติที่ได้รับการสงวนตามกฏหมายของเขต เป็ นซากุระพันชิดาเระที่มี
อายุประมาณ 400 ปี ในอดีต มีเรื่ องเล่าว่า พ่อที่กาลังป่ วยได้บอกก่อนจะเสี ยชีวิตว่า
「อยากจะดูซากุระ」เมื่อลูกชายที่เป็ นคนกตัญญูสวดอ้อนวอนอย่างเต็มที่ต่อเทพเจ้า
ดอกซากุระจึงบาน จึงเรี ยกว่า 「โคชิซากุระ (ซากุระกตัญญู)」

ซากุระสวนฮาจิมงั ยามะ

สวนสาธารณะที่อยูก่ ลางใจเมือง มีตน้ ซากุระประมาณ 830 ต้น ต้นเดือนเมษายนจะมี
ผูม้ าชมดอกซากุระกันเป็ นจานวนมาก

แนวต้นซากุระที่ถนนนิกโก

มีตน้ ซากุระเป็ นแนวยาวประมาณ 16 กม.จนถึงเขตนิกโก 「ถูกเลือกให้เป็ น1 ใน 100
สถานที่ชมซากุระที่มีชื่อเสี ยง ในญี่ปนุ่ 」เป็ นอุโมงค์ซากุระ ที่จะบานพร้อมกัน
ประมาณ 1,500 ต้น
－1－

การเปลีย่ นชื่ อระบุผ้ ถู ือกรรมสิ ทธิ์รถจักรยานยนต์ ・รถ

ข่าวสารในชีวิตประจาวัน

เล็กที่มีเครื่ องยนต์ต่ากว่า 600 ซีซี
เมื่อเปลี่ยนผูถ้ ือกรรมสิทธิ์ (ผูเ้ ป็ นเจ้าของ) รถจักรยานยนต์หรื อรถเล็กที่มีเครื่ องยนต์ต่ากว่า 600 ซีซี จาเป็ นต้องดาเนินขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อระบุผถู ้ ือ
กรรมสิทธิ์ (เปลี่ยนชื่อผูถ้ ือกรรมสิทธิ์หรื อผูใ้ ช้)
หากไม่เปลี่ยนชื่อระบุผถู ้ ือกรรมสิทธิ์ จะเกิดกรณี ดงั ต่อไปนี้
▽ ภาษีจะเรี ยกเก็บจากผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์ คนก่อน
▽ ไม่ได้รับใบรับรองการตรวจสภาพรถยนต์
▽ เมื่อรถจักรยานยนต์หรื อรถเล็กที่มีเครื่ องยนต์ต่ากว่า 600 ซีซีถูกขโมย จะติดต่อไปยังผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์คนก่อน เป็ นต้น
－ขั้นตอน・กาหนดเวลา

กรุ ณาเปลี่ยนชื่อระบุเจ้าของภายใน 15 วัน หลังจากเป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์
กรุ ณาเปลี่ยนชื่อเจ้าของภายใน 30 วัน หลังจากไม่ได้เป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์อีกต่อไป
หากผูถ้ ือกรรมสิทธิ์เสี ยชีวิต กรุ ณาเปลี่ยนชื่อให้เร็วที่สุด

ชนิดรถ

สิ่งที่ต้องนาไป

รถจักรยานมอเตอร์
รถจักรยานยนต์ต่ากว่า 125 cc , มินิคาร์
รถขนาดเล็กพิเศษ แทรกเตอร์ , รถเกี่ยว
ข้าว เป็ นต้น
รถเล็กที่มีเครื่ องยนต์ต่ากว่า 600 ซีซี
รถ 4 ล้อ・รถ 3 ล้อ

ช่ องติดต่อสอบถาม・ข้ อมูลการติดต่อสอบถาม

การลงทะเบียน：ตราประทับของผูล้ งทะเบียน แผนกภาษี（ช่อง C7 ที่ว่าการอาเภอชั้น 2）
ใบรับรอง การขาย ・การโอน เป็ นต้น
รถหมดอายุ：แผ่นป้ายทะเบียน
(300 เยนหากไม่มี)

☏ 028-632-2205

กรุ ณาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมตามข้อมูลการ
ติดต่อทางด้านขวา

สมาคมการตรวจสอบยานพาหนะขนาดเล็ก
สานักงานโทจิกิ（นิชิคาวะดะฮงโจ 1 โจเมะ）

ศูนย์พลเมืองแต่ละท้องถิ่น・สานักงานสาขา

☏050-3816-3107

รถเครื่ องยนต์เล็ก 2 ล้อ

กรุ ณาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมตามข้อมูลการ

สานักงานขนส่งเขตคันโต สาขาสานักงานขนส่ง

รถจักรยานยนต์ 125cc～250cc
รถขนาดเล็ก 2 ล้อ
รถจักรยานยนต์ 250cc～

ติดต่อทางด้านขวา

โทจิกิ（ยาจิโยะ 1 โจเมะ）
☏050-5540-2019

ใช้ บริการจักรยานเช่ ากันเถอะ
สามารถเช่ารถจักรยาน (จักรยานสาหรับเช่า) ได้จาก สถานีรถจักรยาน
(สถานที่จอดจักรยาน) 8 แห่งต่อไปนี้ ค่าใช้จ่ายสาหรับจักรยานที่มีไฟฟ้า
ช่วยก็ 100 เยน
ต้องไปใช้บริ การให้ได้นะครับ
▽เวลาใช้บริ การ 8:00～21:00
คืนวันที่ยืม
▽สถานที่ยืมและคืนรถจักรยาน
①สถานีจอดจักรยานสถานี JRอุซึโนมิยะฝั่งประตูตะวันตก
②สถานีจอดจักรยานที่ 1 สถานี JRอุซึโนมิยะฝั่งประตูตะวันออก
③สถานีจอดจักรยานที่ 2 สถานี JRอุซึโนมิยะฝั่งประตูตะวันออก
④สถานีจอดจักรยานจูโออิจโจเมะ

⑤สถานีจอดจักรยานจูโอโชกักโคคิตะ
⑥สถานีจอดจักรยานสถานี JRซึ รูตะ
⑦สถานีจอดจักรยานสถานี JRซุซุเมะ

โนมิยะฝั่งประตูตะวันออก
⑧สถานีจอดจักรยานสถานี JRโอคาโมโตะฝั่งประตูตะวันออก
※สถานีจอดจักรยานต่างๆ 8 แห่ง อาจมีการเปลี่ยนแปลง
▽ผูใ้ ช้บริ การ นักเรี ยนมัธยมขึ้นไป
▽ค่าใช้บริ การ 1 วัน 100 เยน
▽กรุ ณาดูรายละเอียดเพิม
่ เติมจากโฮมเพจ
https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kurashi/ko
tsu/jitensha/1006123.html

－2－

กิจกรรมที่น่าสนใจ ♫♪
UCIA

บัสทัวร์ ♪

วันอาทิตย์ ที่ 29 มีนาคม 8:00～18:00
・เยี่ยมชมโรงเรี ยนอาชิกางะ ＆เพลิดเพลินกับฤดูใบไม้ผลิที่สวนดอกไม้อาชิกางะ♪
・สนุกกับการช้อปปิ้ งที่ซาโนะพรี เมียมเอาท์เลท！
※กรุ ณาสวมรองเท้าที่เดินสะดวก


☺

บุคคลทัว่ ไป 3,500 เยน สมาชิก UCIA 3,000 เยน นักเรี ยนต่างชาติ・ผูฝ้ ึ กงาน・นักเรี ยนประถม 2,500 เยน
*ค่าประกันการเดินทาง , ค่ารถ , ค่าเข้าชมโรงเรี ยนและสวนดอกไม้อาชิกางะ , ค่าอาหารกลางวัน

\

การสมัคร

กรุ ณาสมัครที่สานักงาน UCIA พร้อมชาระค่าเข้าร่ วม

จานวนคน

35 ท่านแรก
สมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะ（UCIA） 028-616-1870

☏

คอนเสิ ร์ตเพลงแอฟริกนั ♪


วันเสาร์ ที่ 2 พฤษภาคม

日（土）10：

13:30 ～15:15 (13:00 เปิ ดประตู)

00～15：00

にち

☺

เชิญฟังเพลงแอฟริ กาและมาทาความรู้จกั แอฟริ กากันเถอะ♪

\

ฟรี

จานวนคน

ど

て んき

わる

（天気が悪い

โปรแกมงานต่างฯ อาจจะมีการ

とき

ちゅうし

時は中止）

300 คน

เปลี่ยนแปลงหรื อยกเลิกได้

การสมัคร กรุ ณาสมัครทางโทรศัพท์・FAX・เมล
แจ้「
ง ชื่อกิจกรรม」
・
「ชื่อ」
・
「เบอร์โทรศัพท์」
「จานวนคน」
」

＠

ก่อนมาร่ วมงาน
แน่ใจก่อน

พารุ เต อาคารศูนย์ส่งเสริ มความเสมอภาคชายหญิงโทจิกิ
(โนซาวะมาจิ 4-1)

☏

สมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะ 028-616-1870
FAX: 028-616-1871 ✉ ucia@ucia.or.jp
・ステージで
はる

－3－ は 「 春 」 の
ふ ん い き

あ

ขอให้สอบถามให้

ตั้งแต่ เมษายน

ข่าวประชาสัมพันธ์

2020

เชิญมาเรี ยนภาษาญี่ปุ่นด้วยกันเถอะ
สถานที่

วัน

เวลา

ระดับ・กลุ่มเป้าหมาย
ห้องเรี ยนเพื่อการสอบวัดระดับ
ภาษาญี่ปนุ่ JLPT Ｎ1～Ｎ4

10:00-12:00
※ต้องจองล่วงหน้า

10:00-12:00

นักเรี ยนประถมตอนปลาย (ป5 ป6)・
นักเรี ยนมัธยมต้น・นักเรี ยนมัธยม
ปลาย

13:30-15:30

ระดับต้น～ระดับสูง

วันอาทิตย์
สมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะ
（UIP）

วันจันทร์

（บาบะโดริ 4-1-1 ชัน้ 5 อุซึโนมิยะ

โอโมเทะซังโดสแควร์）

13:30-15:30

วันอังคาร

10:00-12:00

1 เดือน 1,000 เยน

13:30-15:30

วันเสาร์

โซโกฟุคะชิเซ็นเตอร์
（จูโอ 1-1-15）
คิตะโชไกกักคุชูเซ็นเตอร์
（วากาคุซะ 3-12-25）

13:30-15:30
10:00-12:00

วันอังคาร

ระดับต้น～ระดับกลาง

18:30-20:30

วันพฤหัสบดี

18:00-20:00

วันเสาร์

18:30-20:30

ติดต่อสอบถาม・จอง： สมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะ（UCIA）  028-616-1870

การให้ คาปรึกษาแก่ชาวต่ างชาติ
ภาษาสเปน

028-616-1564

ที่ว่าการอาเภอ
028-632-2834

(เฉพาะเวลาทาการ)

ปรึกษาทางกฏหมาย
028-616-1564

ภาษาโปรตุเกส
จันทร์
15:00-18:00

ภาษาจีน

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

อังคาร

พุธ

ศุกร์

วันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน (ระบบจอง)

9:00-12:00

พฤหัสบดี

พฤหัสที่ 2

14:00-17:00

พฤหัสบดี

―

15:00-17:00

✉ ucia@ucia.or.jp

การบริการล่ามอาสาสมัคร

บริการของสมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะพลาซ่ า（UIP）

ＵＩＰ

1 เดือน 2,000 เยน

ระดับสูง

※ต้องจองล่วงหน้า

วันพุธ

ซุกาตะกาวาจิคุชิมินเซ็นเตอร์
（นิชิคาวะทามาจิ 805-1）

ค่าใช้จ่าย

―

ตกแต่งภาพประกอบในหน้า 1 โดย : อุซุอิ ยุริกะ , เนะโมโตะ
－4－

►จันทร์ –อาทิตย์

8:30-19:00

►1 ครั้ง (2 ชัว่ โมง)

2,000 เยน
►กรุ ณาเขียนใบคาร้อง ยื่นคาร้องและชาระเงิน
ที่สมาคมนานาชาติ

―

พฤหัสที่ 2 พฤหัสที่ 2

วันจันทร์ที่ 3 ของเดือน(ระบบจอง)

ผูท้ ี่มีปัญหาและต้องการความช่วยเหลือใน
การติดต่อสื่ อสารและในส่วนของสถาบัน
(อาเภอ , ตม. เป็ นต้น) ที่ตอ้ งการให้ล่าม
ติดตามไปด้วย

โอ้ย！มีการตีพิมพ์เป็ น ภาษาญี่ปนแบบง่
ุ่
ายๆ・
อังกฤษ・จีน・โปรตุเกส・ไทย・เวียดนาม
ในโฮมเพจของ สมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะ
(UCIA) http://www.ucia.or.jp

สามารถอ่าน โอ้ย！ฉบับย้อนหลังจากเวบไซต์
นี้

