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ค ำแนะน ำเกีย่วกับประเภทของบำ้นเชำ่（ฉบับภำษำไทยタイ語版） 

ค ำแนะน ำเก่ียวกบัประเภทของบำ้นเช่ำ 

賃貸
ちんたい

住 宅
じゅうたく

の種類
しゅるい

のご案内
  あんない

 

ทีพ่กัอาศยันัน้มอียูห่ลากหลายประเภท 

จากการทีผู่ค้นทีต่อ้งด ารงชวีติอยูใ่นญีปุ่่ นนัน้มคีวามตอ้งการทีพ่กัอาศยัและมเีงือ่นไขทีแ่ตกต่างกนัไป 

เราจงึไดจ้ดัท าจุลสารนี้เพือ่ใหท้่านสามารถหาบา้นพกัอาศยัไดต้รงกบัวตัถปุระสงคข์องทา่น 

○จลุสารฉบบันี้จะอธบิายถงึสิง่ทีพ่บเหน็ไดโ้ดยทัว่ไปใหเ้ขา้ใจไดอ้ยา่งงา่ยๆ

○อธบิายประเภทของทีพ่กัอาศยัใหเ้ช่าโดยแบ่งออกเป็นภาคเอกชนและอาคารทีพ่กัอาศยั

เพือ่สาธารณะหรอืด าเนนิงานโดยภาครฐั 

○ใชค้อลมัน์ช่วยในการอธบิายเกีย่วกบัแชรเ์ฮาสห์รอืเกีย่วกบับา้นพกัพรอ้มการบรกิาร

ส าหรบัผูส้งูอายุ

○หากท่านตอ้งการทราบขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัเนื้อหาของจุลสารนี้สามารถสอบถามไปยงั

「ศนูยช์่วยเหลอืดา้นทีพ่กัอาศยัชาวตา่งชาตคิานากาวา่」

(หมายเลขโทรศพัทแ์ละทีอ่ยูอ่ยูใ่นหน้า 8 ของจุลสารนี้) หากมขีอ้สงสยัใดๆกรุณาตดิตอ่เรา
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1. ส่ิงจ ำเป็นท่ีท่ำนต้องท ำเมือ่ก ำลงัมองหำบำ้นเช่ำ

（賃貸
ちんたい

住 宅
じゅうたく

を探す
さが  

ときに必要
ひつよう

なこと） 

① ก าหนดค่าเช่าบา้นทีส่ามารถช าระได้

โดยทัว่ไปกล่าวกนัว่าค่าเช่าบา้นควรน้อยกว่าหนึ่งในสามของรายไดต้่อเดอืนของท่าน

นอกเหนือจากค่าเช่าบา้นแลว้ยงัตอ้งมคี่าใชจ่้ายเบือ้งตน้ทีต่อ้งช าระ (คดิเป็นจ านวนเงนิประมาณค่าเช่ารายเดอืน

จ านวน3เดอืนถงึ6เดอืน:  เงนิประกนั(ชคิคินิ) เงนิกนิเปล่าใหแ้กเ่จา้บา้น(เรคนิ) ค่าเช่าลว่งหน้า(เซน็ยะจนิ)

ค่าบรกิารสว่นกลาง ค่านายหน้า เป็นตน้ )

② ตดัสนิใจว่าจะอยู่บรเิวณไหนโดยพจิารณาจากเวลาในการเดนิทางไปท างานหรอืเรยีน และเขตการศกึษา

③ เมื่อตดัสนิใจเกีย่วกบับรเิวณทีต่อ้งการพกัอาศยัแลว้ท่านจ าเป็นตอ้งเลอืกประเภทของทีเ่ช่าพกัอาศยัตามความ

ตอ้งการของท่าน (ภาคเอกชน / ภาครฐัเพือ่สาธารณะ)

④ หลงัจากทีท่่านตดัสนิใจเกีย่วกบับรเิวณทีพ่กัและเงือ่นไขต่างๆของหอ้งพกัแลว้ท่านกส็ามารถเริม่มองหาหอ้งพกัได้

＊คน้หาบนอนิเทอรเ์น็ต

＊คน้หาจากนิตยสารเกีย่วกบับา้นเช่า

＊ตดิต่อตวัแทนอสงัหารมิทรพัย์

บนโฮมเพจของจงัหวดัคานากาว่ากองงานระหว่างประเทศไดแ้สดงรายชื่อตวัแทนอสงัหารมิทรพัย์

「ตวัแทนทีใ่หค้วามช่วยเหลอืดา้นทีพ่กัอาศยัชาวต่างชาต」ิโดยจะใหค้วามช่วยเหลอืแก่ชาวตา่งชาต ิ

ในการคน้หาหอ้งเช่าพกัอาศยั   

:http://www.pref.kanagawa.jp/docs/k2w/cnt/f3530/p410990.html（ภาษาญีปุ่่ นเท่านัน้）
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2. ท ำควำมรูจ้กัประเภทของท่ีพกัอำศยัให้เช่ำ

（賃貸
ちんたい

住 宅
じゅうたく

の種類
しゅるい

を知る
し

） 
ทีพ่กัอาศยัใหเ้ช่าในญีปุ่่นแบ่งออกเป็นสองประเภท: ทีพ่กัอาศยัภาคเอกชนและทีพ่กัอาศยัภาครฐัเพือ่สาธารณะ 

(1) คณุลกัษณะของท่ีพกัอำศยัให้เช่ำภำคเอกชน

ทีพ่กัอาศยัใหเ้ช่าของภาคเอกชนนัน้สว่นใหญ่เป็นบา้นเชา่ทีด่ าเนินการโดยอาศยัตวัแทนอสงัหารมิทรพัย์ 

ทัง้ในสว่นบุคคลหรอืในรปูของบรษิทัเป็นสือ่กลางในการตดิตอ่ด าเนินการทางดา้นธุรกรรมต่าง ๆ 

เนื่องจากบา้นเช่าประเภทนี้มจี านวนมากจงึเป็นเรื่องงา่ยต่อผูเ้ช่าในการหาบา้นใหต้รงตามเงือ่นไขทีต่อ้งการ 

●สามารถคน้หาบา้นเช่าไดทุ้กเวลา

●สามารถหาบา้นไดต้รงกบับรเิวณทีท่่านตอ้งการพกัอาศยั

●สามารถคน้หาบา้นเช่าไดห้ลากหลายประเภท（ขนาดของหอ้ง จ านวนหอ้ง สิง่อ านวยความสะดวกภายในบา้น

การออกแบบ เป็นตน้）

●นอกเหนอืจากค่าเช่าแลว้ยงัมคี่าใชจ่้ายเบือ้งตน้อื่นๆทีต่อ้งช าระดว้ย

●จ าเป็นตอ้งใชผู้ค้ ้าประกนัหรอืบรษิทัค ้าประกนั

นอกจากนี้หากมกีารตอ่อายุสญัญาเช่าทางผูใ้หเ้ช่าจะมกีารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการตอ่สญัญาใหม่ดว้ยเช่นกนั
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[ภำพจ ำลองท่ีพกัอำศยัให้เช่ำภำคเอกชน]-------------------------------------

อพำรท์เมน้ท ์

เป็นอำคำรทีม่ตัีง้แต2่ชัน้ขึน้ไป 

และมักไมม่ลีฟิต ์

แมนชัน่ 

เป็นอำคำรทีม่ตัีง้แต3่ชัน้ขึน้ไป 

และมักมลีฟิต ์

เทรำสเฮำส ์

ลักษณะเป็นบำ้นเดีย่วทีเ่รยีงกนัใน 

แนวรำบ 

บำ้นเดีย่ว 

แชรเ์ฮาสค์อืสถานทีพ่กัอาศยัทีอ่าจเป็นบา้นเดีย่วหรอืเป็นหอ้งพกัในแมนชัน่กไ็ด ้

โดยตอ้งแชรพ์ืน้ทีส่ว่นกลางและอาศยัร่วมกบัผูเ้ช่ารายอืน่ๆ 

●ท่านจะมหีอ้งนอนสว่นตวั แต่หอ้งอาบน ้า หอ้งน ้า หอ้งครวั หรอือื่นๆ จ าเป็นตอ้งใชร้่วมกบัผูอ้ื่น

●สว่นใหญ่มไีวส้ าหรบัคนโสด

●เม่ือท าการยา้ยเขา้ท่านตอ้งช าระค่าเช่าลว่งหน้าและคา่ค ้าประกนักอ่น

เมือ่ยา้ยออกการช าระเงนิคนืจะแตกต่างกนัไปขึน้อยู่กบัแชรเ์ฮาสน์ัน้ๆ

คอลมัน์1 แชรเ์ฮาสค์อือะไร 
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(2) คณุลกัษณะของท่ีพกัอำศยัให้เช่ำเพือ่สำธำรณะหรอืด ำเนินงำนโดยภำครฐั

ทีพ่กัอาศยัใหเ้ชา่เพื่อสาธารณะหรอืด าเนินงานโดยภาครฐัคอืบา้นทีส่รา้งโดยรฐับาลแห่งชาตหิรอืเทศบาลทอ้งถิน่

หรอืบรษิทัมหาชนโดยใชภ้าษขีองประชาชนและกองทุนสาธารณะในการก่อสรา้ง

●การเชา่ทีพ่กัอาศยักบัองคก์รธุรกจิเหล่านี้เช่นบรษิทัทีพ่กัอาศยัใหเ้ช่าUR หรอืการเคหะประจ าจงัหวดั หรอืการเคหะเทศบาลนัน้

มขีอ้ก าหนดคณุสมบตัขิองผูพ้กัอาศยัไว ้ ท่านไม่สามารถเชา่พกัอาศยัในบา้นเช่าดงักล่าวไดเ้วน้แตท่่านจะมคีุณสมบตัติรงตามทีก่ าหนด

ไวโ้ดยหน่วยงานธุรกจิของการเคหะประจ าจงัหวดัหรอืเทศบาลในแต่ละแหง่

●ในการเช่าพกัอาศยันัน้นอกเหนอืจากคา่เช่าแลว้จะตอ้งมกีารวางเงนิประกนัดว้ย

●ไม่จ าเป็นตอ้งจา่ยเงนิกนิเปล่าใหแ้กเ่จา้บา้น(เรคนิ) ค่าธรรมเนียมในการต่อสญัญา(โคชนิเรยีว) หรอืคา่นายหน้า

●ส าหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัคุณสมบตัขิองผูเ้ช่าพกั กรณุาตดิตอ่หน่วยงานธุรกจิในแต่ละแห่ง

＜บริษทัท่ีพกัอำศยัให้เช่ำUR (UR จินไทจทูะคึ) (ท่ีพกัอำศยัเพือ่สำธำรณะ)＞

●ทีพ่กัอาศยัคุณภาพดเีหมาะส าหรบัผูท้ีม่รีายไดม้ัน่คง

●ผูเ้ช่าจ าเป็นตอ้งมรีายไดเ้ฉลีย่ครวัเรอืนตอ่เดอืนสงูกวา่คา่เช่า 4 เทา่หรอืมรีายได ้330,000 เยนขึน้ไป (มขีอ้ยกเวน้แลว้แตก่รณี)

●ส าหรบัผูท้ีม่อีายุต ่ากวา่20ปีหรอืเป็นผูส้งูอายหุากมคีุณสมบตัติรงตามขอ้ก าหนดกส็ามารถสมคัรเพือ่เช่าพกัอาศยักบับรษิทัURได้

●สามารถสมคัรไดท้ัง้ผูท้ีม่สีถานะโสดและผูม้คีรอบครวัแลว้

●ส่วนใหญ่สามารถยา้ยเขา้ไดต้ามล าดบัก่อนหลงั (อาจมบีางแห่งใชว้ธิกีารจบัสลากดว้ย)

●ผูท้ีต่อ้งการสมคัรแมว้า่ทา่นจะไมม่ทีะเบยีนผูพ้กัอาศยัในสถานทีท่ีท่า่นตอ้งการอาศยัอยู่(จงัหวดั・เมอืงฯลฯ)

หากท่านมคีณุสมบตัติรงกบัขอ้ก าหนดของทีพ่กัอาศยัใหเ้ชา่URทา่นกส็ามารถสมคัรได ้(ถา้ท่านอาศยัอยู่ทีจ่งัหวดั・เมอืง

และอื่น ๆแลว้ ตอ้งมกีารลงทะเบยีนผูอ้ยูอ่าศยัในทีน่ัน้ๆ) 

สอบถำมขอ้มูล (ภำษำญ่ีปุ่ นเท่ำนัน้) 

ศนูยบ์ริกำรฝ่ำยขำยURโยโกฮำมำ่ 

:045-461-4177 :http://www.ur-net.go.jp/akiya/kanagawa

＜บ้ำนเช่ำทัว่ไปเพ่ือสำธำรณะโดยบริษทัมหำชน (ท่ีพกัอำศยัเพือ่สำธำรณะ)＞ 

●ทีพ่กัอาศยัคุณภาพดเีหมาะส าหรบัผูท้ีม่รีายไดม้ัน่คง

●ผูเ้ช่ำจ ำเป็นต้องมีรำยได้เฉล่ียครวัเรือนต่อเดอืนสูงกวำ่ค่ำเช่ำ 4 เท่ำขึ้นไป (อำจมขี้อยกเว้นบำงกรณี)

●ผูท่ี้สำมำรถสมคัรบำ้นเช่ำประเภทน้ีจะต้องเป็นผูท่ี้บรรลนิุติภำวะและถือสญัชำติญ่ีปุ่ น

หรือผู้ท่ีบรรลุนิติภำวะชำวต่ำงชำติซ่ึงพ ำนักในญ่ีปุ่ นอยำ่งถกูต้องตำมกฎหมำยมำกกวำ่ 3 เดือน

●สำมำรถสมคัรได้ทัง้ผู้ท่ีมสีถำนะโสดและผูม้ีครอบครวัแล้ว（อำจมบีำงแห่งท่ีไมอ่นุญำตให้ผูท่ี้มสีถำนะโสดสมคัรได）้

●ส่วนใหญส่ำมำรถยำ้ยเขำ้ได้ตำมล ำดบัก่อนหลงั (อำจมบีำงแห่งใช้วิธีกำรจบัสลำกดว้ย)

●ผูท่ี้ต้องกำรสมคัรแมว้ำ่ท่ำนจะไมม่ทีะเบยีนผู้พกัอำศยัในสถำนท่ีท่ีท่ำนต้องกำรอำศยัอยู่(จงัหวดั・เมอืงฯลฯ)

ท่ำนกส็ำมำรถสมคัรได้

สอบถำมขอ้มูล (ภำษำญ่ีปุ่ นเท่ำนัน้)

บริษทัจดัหำท่ีพกัอำศยัมหำชนจงัหวดัคำนำกำวำ่（ฝ่ำยธรุกิจอสงัหำริมทรพัยใ์ห้เช่ำแผนกกำรรบัสมคัรและท ำสญัญำ)

：045-651-1857 :http://www.kanagawa-jk.or.jp/
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＜บ้ำนกำรเคหะประจ ำจงัหวดั เทศบำลเมอืง เทศบำลต ำบลและอื่นๆ (ด ำเนินงำนโดยภำครฐั)＞ 

●เป็นบา้นส าหรบัผูม้รีายไดน้้อยและมคีวามเดอืดรอ้นในดา้นทีพ่กัอาศยั

●มขีอ้จ ากดัในเรื่องของรายได้

●ผูท้ีส่ามารถสมคัรบา้นเชา่ประเภทนี้จะตอ้งเป็นผูท้ีบ่รรลุนิตภิาวะแลว้

●เป็นผูท้ีอ่ยู่รวมกนัเป็นครอบครวั (สามภีรรยา / พอ่แม่ลูก)

（อยา่งไรกต็ามผูท้ีม่สีถานะโสดแต่อยูใ่นกรณีพเิศษเชน่เป็นผูส้งูอายหุรอืเป็นผูท้พุพลภาพกส็ามารถสมคัรไดเ้ช่นกนั）

●วธิเีลอืกผูเ้ขา้พกัจะตดัสนิโดยวธิกีารจบัสลากหรอืคดัเลอืกจากคุณสมบตัิ

●ผูท้ีต่อ้งการสมคัรจะตอ้งมกีารขึน้ทะเบยีนผูพ้กัอาศยัในสถานทีน่ัน้แลว้ (จงัหวดั เมอืง ต าบลฯลฯ ) และอาศยัอยูท่ีบ่รเิวณนัน้อยูแ่ลว้

(ระยะเวลาการพ านักทีก่ าหนดจะแตกต่างกนัไปขึน้อยู่กบัจงัหวดั เมอืง ต าบล)

สอบถำมขอ้มูล 

ศำลำกลำงจงัหวดั เทศบำลเมือง หรือเขตของท่ำน 

ประเภทของบา้นเชา่ ＵＲจนิไทจูทะค ึ

（บา้นเชา่เพื่อสาธารณะ） 

บา้นเช่าทัว่ไปเพือ่สาธารณะ 
โดยบรษิทัมหาชน

（บา้นเชา่เพื่อสาธารณะ） 

บา้นการเคหะประจ าจงัหวดั เมอืง ต าบล 

（ด าเนินงานโดยภาครฐั） 
การจ าแนกประเภท 

ค่าใชจ้่ายเบือ้งตน้ เงนิประกนั(ชคิคินิ) （ค่าเช่าบา้น 3 เดอืน） เงนิประกนั(ชคิคินิ)（ค่าเช่าบา้น 2～3 เดอืน） ※１ 

ผูค้ ้าประกนัร่วม ไม่จ าเป็น จ าเป็น ※２ จ าเป็น 

วธิกีารคดัเลอืกผูเ้ขา้พกัอาศยั ตามล าดบัก่อนหลงั ※３ วธิกีารจบัสลากหรอืคดัเลอืกจากคณุสมบตั ิ

ระยะเวลาในการสมคัร ตลอดเวลาไม่มกี าหนด ※３ จ าเป็นตอ้งสอบถามรายละเอยีด 

※１ เงนิประกนัส าหรบัทีพ่กัอาศยัสาธารณะจะแตกต่างกนัไปขึน้อยู่กบัจงัหวดัเมอืงและต าบลทีต่อ้งการพกัอาศยั
※２ หากไม่สามารถหาผูค้ า้ประกนัรว่มได ้ กม็รีะบบทีม่าใชแ้ทนผูค้ ้าประกนัร่วม
※３ มบีางแหง่ใชว้ธิจีบัสลาก
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บา้นเชา่เฉพาะราคาเชา่พเิศษ（โทะคยึจูนิ）คอืบา้นเชา่พกัอาศยัเพื่อสาธารณะส าหรบัครอบครวั 

(คู่สามภีรรยาหรอืพอ่แมลู่ก) อกีทัง้มกีรณีทีไ่ดร้บัเงนิอดุหนุนคา่เชา่พกัจากประเทศหรอืรฐับาลทอ้งถิน่ขึน้อยู่กบัรายได้ 

ของครวัเรอืนทีเ่ขา้พกัอาศยั 

●รายไดค้รวัเรอืนจะตอ้งอยูใ่นชว่งรายไดท้ีก่ าหนด (ตรวจสอบรายละเอยีดเพิม่เตมิจากขอ้มลูตดิต่อดา้นลา่ง)

●ผูส้มคัรตอ้งเป็นผูบ้รรลุนิตภิาวะแลว้

●อาศยัอยู่ดว้ยกนัเป็นครอบครวั（เป็นครอบครวัคู่สามภีรรยาหรอืพ่อแม่ลูกเป็นตน้）

●นอกเหนือจากค่าเชา่และค่าบรกิารสว่นกลางแลว้ยงัตอ้งวางเงนิประกนั(ชคิคินิ)เพื่อการยา้ยเขา้

●ไมจ่ าเป็นตอ้งจา่ยเงนิกนิเปลา่(เรคนิ) ค่านายหน้า หรอืค่าธรรมเนียมการต่อสญัญาใหม่

●การยา้ยเขา้ใชก้ารจบัสลากและตามล าดบัก่อนหลงั

สอบถามขอ้มลู (ภาษาญีปุ่่ นเท่านัน้) 

สมาคมการพฒันาเมอืงและทีพ่กัอาศยัคานากาวา่เพื่อสาธารณประโยชน์ 

:045-664-6896 :http://www.machikyo.or.jp/partner/

บา้นพกัพรอ้มการบรกิารส าหรบัผูส้งูอายุคอืบา้นพกัส าหรบัผูส้งูอายุ(ทัง้ผูท้ีม่สีถานะโสดหรอืคู่แต่งงาน) 

ซึง่สามารถพกัอาศยัอยู่ไดอ้ยา่งอบอุ่นและปลอดภยั โดยบา้นพกัถูกออกแบบมาเพื่อความปลอดภยัต่อผูส้งูอาย ุ (โครงสรา้ง 
ปราศจากสิง่กดีขวางทีเ่ป็นอนัตรายและอืน่ๆ) มบีรกิารดา้นความปลอดภยั・บรกิารใหค้ าปรกึษาการใชช้วีติประจ าวนั 

ของผูส้งูอาย ุอกีทัง้บา้นพกัแตล่ะแห่งอาจมบีรกิารอื่นๆเชน่การดแูลระยะยาวและการรกัษาพยาบาลรวมอยูด่ว้ย 

●ผูท้ีส่ามารถยา้ยเขา้พกัไดต้อ้งเป็นบุคคลทีม่อีายุ60ปีขึน้ไป หรอืผูท้ีไ่ดร้บัการรบัรองว่าจ าเป็นตอ้งไดร้บัการดแูลใกลช้ดิ
หรอืตอ้งมผีูด้แูลคอยชว่ยเหลอือยู่ตลอดเวลา
●ในการยา้ยเขา้นอกเหนือจากค่าเชา่พกัแลว้ยงัตอ้งวางเงนิประกนัและตอ้งจา่ยคา่ธรรมเนียมในการใชบ้รกิารและอืน่ ๆ
●ไมจ่ าเป็นตอ้งจา่ยเงนิกนิเปลา่ (เรคนิ) ค่านายหน้า หรอื ค่าธรรมเนยีมการต่อสญัญาใหม่

สอบถามขอ้มลู (ภาษาญีปุ่่ นเท่านัน้) 

สมาคมการพฒันาเมอืงและทีพ่กัอาศยัคานากาวา่เพื่อสาธารณประโยชน์ 

：045-664-6896

ระบบขอ้มลูบา้นพกัพรอ้มการบรกิารส าหรบัผูส้งูอายุ(โฮมเพจ) 

: http://www.satsuki-jutaku.jp/search/index.php

คอลมัน์2 บา้นพกัพรอ้มการบรกิารส าหรบัผูส้งูอายุ 

ื้ ้ ั ้ ี่

้ ิ ั ู ้ ู ุ

คอลมัน์3 บา้นเช่าเฉพาะราคาเช่าพเิศษ（โทะคยึจูนิ）คอือะไร 
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   องคก์รไม่แสวงหำผลก ำไร ศนูยช่์วยเหลือด้ำนท่ีพกัอำศยัชำวต่ำงชำติคำนำกำวำ่ 
ศูนยช์่วยเหลอืดา้นทีพ่กัอาศยัชาวต่างชาตคิานากาวา่สามารถชว่ยเหลอืทา่นในการคน้หาหอ้งเช่าพกั 

ในภาษาต่างๆ พรอ้มใหค้ าปรกึษาเมือ่ท่านเกดิปัญหาหรอืมคีวามยุง่ยากล าบากเกีย่วกบัหอ้งพกั 

 

① รถไฟสาย JRเคฮนิโทโฮค ุสถานีคนัไน ทางออกทศิใต ้โดยการเดนิเทา้ 5 นาท ี

② รถไฟฟ้าใตด้นิเมอืงโยโกฮามา่สายสฟ้ีา สถานีคนัไน ทางออก 1 โดยการเดนิเทา้ 5 นาท ี

③ รถไฟสายมนิะโตะมไิร สถานีนิฮงโอโดร ิทางออก 2 โดยการเดนิเทา้ 5 นาท ี

 

จุลสารฉบบันี้ไดร้บัมอบหมายจากจงัหวดัคานากาว่า  

และจดัท าโดยองคก์รไมแ่สวงหาผลก าไรศนูยช์ว่ยเหลอืชาวต่างชาตคิานากาว่า  
   เดอืนมนีาคม ปี2021  

 

ส ำนกังำนวฒันธรรมและกำรท่องเทีย่วระหวำ่งประเทศจงัหวดัคานากาว่ากองงานระหว่างประเทศ 

（１นฮิงโอโดร ิ เขตนาคะ เมอืงโยโกฮามา่） 

โทรศพัท ์045-210-1111(ตวัแทน)แฟกซ์ 045-212-2753 

องคก์รไมแ่สวงหาผลก าไร 

ศูนยช์่วยเหลอืดา้นทีพ่กัอาศยัชาวต่างชาตคิานากาวา่ 

〒231-0014  

1-7YMCAโยโกฮาม่าชัน้2โทะควิะโจเขตนาคะเมอืงโยโกฮาม่า 

โทรศพัท ์045-228-1752  แฟกซ์ 045-228-1768 

อเีมล:sumai.sc@sumasen.com 

HP:www.sumasen.com/ 

 ① 

② 

③ 

旧 横浜市庁舎 

根岸線 


