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บริษทั โตเกียวเมโทร จ ากดั (ท่ีตั้งส านกังานใหญ่: เขตไทโต กรุงโตเกียว ประธานบริษทั: อาคิโยชิ ยามามุระ) ขอแจง้ใหท้ราบวา่ 

ขอแจง้ให้ทราบวา่ เน่ืองดว้ยจะมีการปรับยา้ยรางรถไฟจากการยา้ยสถานี Shibuya สาย Ginza จึงขอหยุดใหบ้ริการรถไฟสาย Ginza ช่วงระหวา่งสถานี Shibuya - สถานี 

Ginza ช่วงระหวา่งสถานี Shibuya - สถานี Omote-sando และช่วงระหวา่งสถานี Aoyama-itchome – สถานี Tameike-sanno 

sanno ในระหวา่งวนัพฤหสับดีท่ี 3 – วนัเสาร์ท่ี 5 พฤษภาคม 2018 (ช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ)์ เป็นเวลา 3 วนั 

 

ในวนัท่ีมีการก่อสร้างจะมีการเดินรถไฟเฉพาะกิจระหวา่งสถานี Omote-sando – สถานี Aoyama-itchome และช่วงระหวา่งสถานี Tameike-sanno 

และช่วงระหวา่งสถานี Tameike-sanno – สถานี Asakusa นอกจากน้ี ผูโ้ดยสารสามารถเปล่ียนไปใชร้ถไฟใตดิ้นโตเกียวเมโทร รถไฟใตดิ้นโทเอ รถไฟ JR 

ผูโ้ดยสารสามารถเปล่ียนไปใชร้ถไฟใตดิ้นโตเกียวเมโทร รถไฟใตดิ้นโทเอ รถไฟ JR หรือรถไฟท่ีด าเนินการโดยบริษทัเอกชนอ่ืน  ๆแทนได ้

หรือรถไฟท่ีด าเนินการโดยบริษทัเอกชนอ่ืน  ๆแทนได ้

 

จึงเรียนมาเพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการรถไฟสาย Ginza โปรดทราบและใหค้วามร่วมมือมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
ขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ ท่ีน้ี 

 

 ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูไดจ้ากไฟลแ์นบ 

 

   

เน่ืองดว้ยจะมีการปรับยา้ยรางรถไฟจากการยา้ยสถานี Shibuya สาย Ginza 

จึงขอหยดุการใหบ้ริการรถไฟสาย Ginza ช่วงระหวา่งสถานี Shibuya – สถานี Omote-sando 

และช่วงระหวา่งสถานี Aoyama-itchome – สถานี Tameike-sanno 

ในระหวา่งวนัพฤหสับดีท่ี 3 – วนัเสาร์ท่ี 5 พฤษภาคม 2018 (ช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ)์ เป็นเวลา 4 วนั 



เอกสารแนบ 

รายละเอียดเก่ียวกบัช่วงสถานีในสาย Ginza ท่ีหยดุการให้บริการและ 

ช่วงสถานีท่ีเดินรถไฟไปกลบัเฉพาะกิจเน่ืองจากการปรับยา้ยรางรถไฟ 

1. วนัและเวลาท่ีหยุดใหบ้ริการ 

(1) ตัง้แต่รถไฟเท่ียวแรกจนถึงรถไฟเท่ียวสุดทา้ยของช่วงระหวา่งวนัพฤหสับดีท่ี 3 – วนัเสาร์ท่ี 5 พฤษภาคม 2018  

(ช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ)์ เป็นเวลา 3 วนั 

*ในกรณีท่ีมีเหตุท าใหต้อ้งระงบัการก่อสร้างชัว่คราว จะขอเล่ือนเป็นช่วงระหวา่งวนัศุกร์ท่ี 4 (วนัหยุดนกัขตัฤกษ)์ –  

วนัอาทิตยท่ี์ 6 พฤษภาคม 2018 

 

2. การใหบ้ริการรถไฟสาย Ginza ในวนัท่ีมีการก่อสร้าง 

(1) ช่วงสถานีท่ีมีการหยุดใหบ้ริการตลอดทั้งวนั 

  ・ช่วงระหวา่งสถานี Shibuya – สถานี Omote-sando 

  ・ช่วงระหวา่งสถานี Aoyama-itchome – สถานี Tameike-sanno 

(2) ช่วงสถานีท่ีเดินรถไฟไปกลบัเฉพาะกิจและช่วงเวลาปล่อยรถไฟ 

ช่วงสถานีที่เดินรถไฟไปกลับเฉพาะกิจ สถานีปลายทาง 

ช่วงเวลาปล่อยรถไฟ 

ขบวนแรก – 7.00 น. 7.00 น.- 24.00 น.  
24.00 น.-ขบวนสุดทา้ย 

ขบวนสุดทา้ย 

ช่วงระหวา่งสถานี Omote-sando – สถานี 

Aoyama-itchome 

ไปสถานี Aoyama-itchome 
ประมาณ 16-19 นาที 

นาที 

ประมาณ 12 นาที 

นาที 

ประมาณ 17 นาที 

นาที 

ไปสถานี Omote-sando 

sando 

ประมาณ 16-22 นาที 

นาที 

ประมาณ 12 นาที 

นาที 

ประมาณ 18 นาที 

นาที 

 

ช่วงสถานีทีเ่ดนิรถไฟไปกลับเฉพาะกจิ สถานีปลายทาง 
ช่วงเวลาปล่อยรถไฟ 

ขบวนแรก – 10.00 น. 10.00 น.- 19.00 น. 19.00 น.-ขบวนสุดทา้ย 

ช่วงระหวา่งสถานี Tameike-sanno - สถานี 

สถานี Asakusa 

ไปสถานี Asakusa ประมาณ 3-15 นาที ประมาณ 3 นาที ประมาณ 3-10 นาที 

ไปสถานี Tameike-sanno  ประมาณ 3-14 นาที ประมาณ 3 นาที ประมาณ 3-10 นาที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. ช่วงเสน้ทางรถไฟสายอ่ืนท่ีสามารถใชท้ดแทนเส้นทางรถไฟท่ีหยุดใหบ้ริการได้ 

  ในระหวา่งการก่อสร้าง สามารถใชร้ถไฟสายอ่ืนแทนเสน้ทางรถไฟท่ีหยุดให้บริการไดต้ลอดทั้งวนั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

โตเกียวเมโทร ทุกสาย 

รถไฟใตดิ้นสายโทเอ ทุกสาย 

JR สาย Yamanote, สาย Chuo ช่วงระหว่างสถานี Tokyo – สถานี Shinjuku, สาย Sobu Kaisoku/สาย 

Kaisoku/สาย Yokosuka ช่วงระหวา่งสถานี Bakurocho – สถานี Shinagawa 

สาย Tokyu สาย Toyoko ช่วงระหวา่งสถานี Shibuya – สถานี Den-en-chofu, สาย Den-en-toshi ช่วงระหวา่งสถานี 

ช่วงระหวา่งสถานี Shibuya – สถานี Futako-Tamagawa  

สาย Meguro ช่วงระหวา่งสถานี Meguro – สถานี Den-en-chofu, สาย Ikegami ช่วงระหวา่งสถานี 

ช่วงระหวา่งสถานี Gotanda – สถานี Hatanodai 

สาย Oimachi ช่วงระหวา่งสถานี Nakanobu – สถานี Futako-Tamagawa 

สาย Tobu สาย Tobu Skytree ช่วงระหวา่งสถานี Asakusa – สถานี Kita-Senju 

สาย Keisei สาย Keisei Main/Kanamachi ระหวา่งสถานี Ueno - สถานี Kanamachi, สาย Oshiage ช่วงระหวา่งสถานี 

ช่วงระหวา่งสถานี Oshiage - สถานี Aoto 

สาย Odakyu สาย Odakyu ช่วงระหวา่งสถานี Shinjuku – สถานี Shimo-kitazawa 

สาย Keio สาย Keio สถานี Shinjuku – สถานี Nishi-eifuku, สาย Inokashira ช่วงระหว่างสถานี Shibuya – สถานี 

Shibuya – สถานี Nishi-eifuku 

Tsukuba Express Tsukuba Express ระหวา่งสถานี Akihabara – สถานี Rokucho 

 

4. รถไฟขบวนแรกและรถไฟขบวนสุดทา้ยของสถานีหลกั 

  ・ช่วงระหวา่งสถานี Omote-sando – สถานี Aoyama-itchome 

ไปทาง Aoyama-

itchome 
Omote-sando Aoyama-itchome 

รถไฟขบวนแรก 5:03 5:06 

รถไฟขบวนสุดทา้ย 24:13 24:16 

 

ไปทาง Omote-sando 

sando 
Aoyama-itchome Omote-sando 

รถไฟขบวนแรก 5:29 5:31 

รถไฟขบวนสุดทา้ย 24:27 24:29 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ・ช่วงระหวา่งสถานี Tameike-sanno – สถานี Asakusa 

ไปทาง Asakusa Tameike-sanno Ueno Asakusa 

รถไฟขบวนแรก 

ออกจาก Ueno ไป Asakusa 

Asakusa 
 5:15 5:20 

ออกจาก Tameike-sanno ไป 

ไป Asakusa 
5:11 5:29 5:34 

รถไฟขบวนสุดท้าย 

ออกจาก Tameike-sanno ไป 

ไป Asakusa 
24:06 24:24 24:30 

ออกจาก Tameike-sanno ไป 

ไป Ueno 
24:16 24:34  

 

ไปทาง Tameike-sanno Asakusa Ueno Tameike-sanno 

รถไฟขบวนแรก 
ออกจาก Asakusa  

ไป Tameike-sanno 
5:01 5:06 5:24 

ถไฟขบวนสุดทา้ย 

ออกจาก Asakusa  

ไป Tameike-sanno 
23:55 24:01 24:18 

ออกจาก Asakusa ไป Ueno 24:14 24:19  

 

  

5. อ่ืน  ๆ

   ส าหรับรถไฟขบวนแรกของสาย Hanzomon ท่ีโดยปกติจะออกจากสถานี Hanzomon ไปยังสถานี Oshiage จะเปล่ียนเป็นเร่ิมให้บริการจากสถานี 

จะเปล่ียนเป็นเร่ิมให้บริการจากสถานี Shibuya ไปยังสถานี Oshiage เพื่อความสะดวกของผู ้ท่ีต้องการใช้บริการรถไฟขบวนแรกของสาย Ginza 

เพื่อความสะดวกของผู ้ท่ีต้องการใช้บริการรถไฟขบวนแรกของสาย Ginza และจะเร่ิมให้บริการจากสถานี Omote-sando ไปยังสถานี Shibuya 

ไปยงัสถานี Shibuya เพื่อความสะดวกของผูท่ี้ตอ้งการใชบ้ริการรถไฟขบวนสุดทา้ยของสาย Ginza 

 

 

ไปทาง Oshiage Shibuya Hanzomon Oshiage 

รถไฟขบวนแรก 
ออกจาก Shibuya  

ไป Oshiage 
4:58 5:07 5:29 

ไปทาง Shibuya Omote-sando Shibuya  

ถไฟขบวนสุดทา้ย 
ออกจาก Omote-sando ไป 

ไป Shibuya 
24:36 24:39  

 

6. ช่องทางการติดต่อสอบถาม 

  ศูนยบ์ริการลูกคา้โตเกียวเมโทร    โทรศพัท:์ 0120-104106 (ไมมี่วนัหยุดตลอดทั้งปี 9.00 น. – 20.00 น.) 

  



เอกสารอา้งอิง 

<การยา้ยและก่อสร้างสถานี Shibuya สาย Ginza> 

เน่ืองดว้ยมีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตชิบูยา่ บริษทัฯ จึงไดมี้การด าเนินการปรับปรุงสถานี Shibuya สาย Ginza ข้ึนใหม ่

Ginza ข้ึนใหม ่

โดยยา้ยสถานีจากต าแหน่งในปัจจุบนัออกไปทาง Omote-sando อีกประมาณ 130 เมตร ภาพท่ีแสดงอยูน้ี่เป็นภาพบรรยากาศการก่อสร้าง “สถานี 

ภาพท่ีแสดงอยูน้ี่เป็นภาพบรรยากาศการก่อสร้าง “สถานี Shibuya สาย Ginza” แห่งใหม่บนถนนเมอิจิท่ีถ่ายภาพจากทางอากาศ 

แห่งใหม่บนถนนเมอิจิท่ีถ่ายภาพจากทางอากาศ สถานีแห่งใหม่น้ีถูกออกแบบใหช้านชาลาขนาบกบัรางรถไฟทั้ง 2 ดา้น 

ดา้น ท าใหไ้ม่ตอ้งข้ึนหรือลงรถไฟท่ีชานชาลาเดียวกนัเหมือนแต่เดิม นอกจากน้ี ยงัไดข้ยายความกวา้งของชานชาลาออกไป ซ่ึงจะช่วยลดความแออดับนชานชาลา 

ยงัไดข้ยายความกวา้งของชานชาลาออกไป ซ่ึงจะช่วยลดความแออดับนชานชาลา มีพื้นท่ีส าหรับติดตั้งประตูกั้นชานชาลาเพื่อความปลอดภยัของผูโ้ดยสารไดอี้กดว้ย  

มีพื้นท่ีส าหรับติดตั้งประตูกั้นชานชาลาเพื่อความปลอดภยัของผูโ้ดยสารไดอี้กดว้ย  

(ภาพการก่อสร้างโดยรวม)  

 

<รายละเอียดของการก่อสร้างในคร้ังน้ี> 

เน่ืองดว้ยการยา้ยสถานี Shibuya สาย Ginza จึงไดมี้การปรับยา้ยรางรถไฟของรถไฟขบวนท่ีจะมุ่งหนา้สู่ Asakusa 

ไปอยูท่างทิศเหนือและรางรถไฟของรถไฟขบวนท่ีจะมุ่งหนา้สู่ Shibuya ไปอยูท่างทิศใตเ้พื่อขยายพื้นท่ีในการสร้างชานชาลาแห่งใหม ่

ไปอยูท่างทิศใตเ้พื่อขยายพื้นท่ีในการสร้างชานชาลาแห่งใหม่ 

(ภาพแสดงรายละเอียดการก่อสร้างในคร้ังน้ี) 

 

 

 

 



 

<การจ ากดัช่องทางการจราจรบนถนนเมอิจิเน่ืองจากการก่อสร้าง> 

เน่ืองด้วยจะมีการก่อสร้างเกิดข้ึน จึงได้ก าหนดให้มีการจ ากัดช่องทางการจราจรรอบนอกของถนนเมอิจิใน      วนัพฤหัสบดีท่ี 3 (วนัหยุดนักขัตฤกษ)์ 

วันพฤหัสบดีท่ี 3 (วันหยุดนักขัตฤกษ)์ และวันศุกร์ท่ี 4 พฤษภาคม 2018 (วันหยุดนักขัตฤกษ)์ ช่วงเวลา 6.00 น. –  15.00 น. ทั้ งน้ี 

15.00 น. ทั้งน้ี ยงัคงมีการจ ากดัเสน้ทางการจราจรเช่นเดิม (ในช่วงเวลา 22.00 น. – 6.00 น. ของวนัถดัไป) 

โดยคาดการณ์วา่ในช่วงเวลาดงักล่าว การจราจรบนถนนเมอิจิจะหนาแน่น จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและใหค้วามร่วมมือมา ณ โอกาสน้ี ขออภยัในความไม่สะดวกมา 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและใหค้วามร่วมมือมา ณ โอกาสน้ี ขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ ท่ีน้ี 

 

<ก าหนดการต่อจากน้ี> 

หลงัจากการก่อสร้างเปล่ียนแปลงในคร้ังน้ีเสร็จเรียบร้อย จะมีก าหนดการการก่อสร้างในเฟสต่อไปดงัน้ี 

ช่วงเวลาการก่อสร้าง 

(คาดการณ)์ 
รายละเอียดของการก่อสร้าง 

ช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2019 
ปรับยา้ยรางรถไฟของรถไฟขบวนท่ีจะมุ่งหนา้สู่ Shibuya ไปอยูท่างทิศใต ้และเร่ิมใชร่้วมกบัชานชาลาแห่งใหม่ 

และเร่ิมใชร่้วมกบัชานชาลาแห่งใหม ่

ช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2019 
ปรับยา้ยรางรถไฟของรถไฟขบวนท่ีจะมุ่งหนา้สู่ Asakusa ไปอยูท่างทิศเหนือและขยายความกวา้งของชานชาลา 

ไปอยูท่างทิศเหนือและขยายความกวา้งของชานชาลา 

 

 ・ปรับยา้ยรางรถไฟของรถไฟขบวนท่ีจะมุ่งหนา้สู่ Shibuya ไปอยูท่างทิศใต ้และเร่ิมใชร่้วมกบัชานชาลาแห่งใหม ่

 

・ สีแดง：ชานชาลาแห่งใหม่ของสถานี Shibuya 

・สีเหลือง： พืน้ท่ีชานชาลาเดิมของสถานี Shibuya ท่ีจะร้ือถอน 

  



 

・ปรับยา้ยรางรถไฟของรถไฟขบวนท่ีจะมุ่งหนา้สู่ Asakusa ไปอยูท่างทิศเหนือและขยายความกวา้งของชานชาลา 

 

・ สแีดง：ชานชาลาแห่งใหม่ของสถานี Shibuya 


