
15

大田区役所

蒲田郵便局

東急プラザ蒲田

グランデュオ 西館

ニッセイ・アロマ・
スクエア

歩道橋

大田区民ホール・
アプリコ

グランデュオ 
東館

空港バス
乗車口

東口

西口

呑川

Ota City
Office

Kamata Post Office

Tokyu Plaza Kamata

Granduo West Bldg.

Nissei Aroma Square

Pedestrian bridge

Ota Kumin Hall Aprico

Granduo 
East Bldg.

Airport limousine stop

East Exit

West Exit

Nomi River

50m0N

蒲田駅

京急蒲田駅

Kamata Sta.

Keikyu Kamata Sta.

京
急

本
線

京
急

空
港

線

東急多摩川線

東急池上線

JR
 京

浜
東

北
線

Tōkyū Ikegami Line

Ke
ik

yu
 M

ai
n 

Li
ne

Keikyu

Airport Line

Tōkyū Tamagawa Line

JR
 K

ei
hi

n-
To

ho
ku

 Li
ne 環八通り

Kanpachi Dori

京急品川駅

品川駅

京急川崎駅川崎駅

多摩川駅

五反田駅

羽田空港国際線ターミナル駅

Keikyū
Shinagawa Sta.

Shinagawa Sta.

Keikyū Kawasaki Sta.Kawasaki Sta.

Tamagawa Sta.

Gotanda Sta.

Haneda Airport International Terminal Sta.

蒲田郵便局前

大田区役所入口

蒲田駅五丁目 あやめ橋

南蒲田

蒲田駅東口

蒲田駅
四丁目

Reasonably priced meals 
day and night for 
stress-free dining

Shopping area of over 200 stores 
spreading from JR Kamata Station 
East Exit

A neighborhood of 
popular izakaya pubs

Giant shopping area on 
West Exit Street

Old-time bar district 
extending under the 
overpass

Reasonably priced meals 
day and night for 
stress-free dining

A neighborhood of 
popular izakaya pubs

Old-time bar district 
extending under the 
overpass

Ota Tourist Association (2F)
大田観光協会(2F)

Shunkoen
春香園

Ore-no Yakitori 
Kamata
俺のやきとり蒲田

Shopping Street
商店街

Yu-City Kamata
ゆ～シティー蒲田13-min walk from JR Kamata 

Sta. to Keikyū Kamata Sta.

Kamata Hachiman-jinja Shrine
蒲田八幡神社

Can Do Kamata
Can★Do蒲田店

Shopping Street
商店街

Bourbon Road
バーボンロード

Eat-and-drink Street 
飲食通り

Eat-and-drink Street
飲食通り

蒲田周辺マップ
Kamata Area Map

 080-3738-3729 (For reservations only)
　03-3733-7677 (For inquiries)

 5-22-1 Kamata, Ota-ku area
 11:00-14:00 / 17:00-24:00 (L.O.)

 Sat., Sun., holidays 11:00-24:00 (L.O.)
 None scheduled
 Credit cards not accepted
 http://r.gnavi.co.jp/b706901/

 03-5710-3914
 Sakaeya Bldg. 1F & 2F, 5-26-5 Kamata, Ota-ku area
 Mon.-Sat. 16:00-23:00 (L.O. 22:30)

 Sun. & holidays 15:00-22:30 (L.O. 21:30) 
 None scheduled    A,D,J,M,V
 www.oreno.co.jp

Visit the traditional downtown area      of Kamata, immediately 
upon your arrival
抵達後立刻享受蒲田老街逛街 เพลิดเพลินกับการเดินถนนคะมะตะ     ・ ใจกลางเมืองเกาไดทันทีหลังจากที่เดินทางมาถึง

Relax and enjoy landscape art painted on the wall 
while you soak in the bath.

Remember to keep hydrated after your bath. A bottle 
of coffee-� avored milk is a perfect follow-up.

泡在澡堂裡，可以邊看著牆上油漆的風景畫，悠閒渡過
美好時光。

泡完喝一瓶咖啡牛奶等的飲料，好好補充水分。

ผอนคลายไปกับภาพวาดระบายสีรูปทิวทัศนระหวางแชน ํา

หลังอาบน ําเพิ่มความชุมชื่นดวยกาแฟนม

Public bath experience

Welcome shop stickers

Long ago, the area around Kamata 
used to be part of the ocean. Thus, 
the hot spring water drawn up from 
below the ground is infused with 
the fossilized remains of sea plants, 
making the water appear dark in 
color. This water is bene� cial in that 
it creates silky smooth skin and also 
warms the body.
浦田周邊因為以往是海邊，所以從地底
下抽取上來的源泉是溶有海草植物化
石的黑褐色泉水。可以光澤肌膚，能有
效地讓身體溫暖起來。
ในอดีตบริเวณโดยรอบคะมะตะเคยเป็นทะเล
มากอน น ําที่ผุดออกมาจากใตดินมี ฟอสซิล
จําพวกพืชและสาหรายทะเลละลายปะปนอยู
จึงมีสีน ําตาลดํา น ํารอนสีดําน้ีมีสวนชวยทําให
ผิวเนียนลื่น และมอบความอบอุนใหแกรางกาย

What is Kuroyu 
(Black water) ?

Bathhouse art

Drinks after taking a bath

A 100-yen shop close to JR Kamata Station 
that offers a wide variety of items such as daily 
sundries, stationery, and kitchenware. It’s a 
great place to � nd items to use during your stay 
in Japan, as well as souvenirs to take home.
蒲田站附近的百元商店，裡面生活用品、文具、廚房
用品等等，商品豐富。最適合購買停留在日本期間的
生活用品或是回國送人的伴手禮了。

ราน 100 เยนตัง้อยูใกลกับสถานีคะมะตะ จําหนายสินคา
มากมาย มีทัง้ของใชทัว่ไปในชีวิตประจําวัน เครื่องเขียน
สินคาที่ใชในครัวเรือน ฯลฯ เป็นรานที่เหมาะแกการซื้อ
ของฝากและของใชในชีวิตประจําวันระหวางที่พํานักใน
ประเทศญี่ป ุน

 03-3737-0507
 7-67-2-3 Nishi-Kamata, Ota-ku area
 10:00-21:00 Sat., Sun., holidays 
10:00-20:30
 Jan. 1-3
 Credit cards not accepted
 www.cando-web.co.jp/e/

Public bathhouses have long been popular as a place to interact with the 
locals. Ota-ku area boasts a total of 46 bathhouses. Yu-City Kamata even 
features a hot spring with dark-colored water.
日本的公共澡堂「錢湯」，因為是大家聊天的地
方，而受人親近喜愛。大田區共有46間。其中
Youcity蒲田，也可以享受到黑湯。

เซนโตคือหองอาบน ําสาธารณะเป็นสถานที่คุนเคยของชาว
ญี่ป ุน ยังใชเป็นสถานที่ติดตอสื่อสาร ในเขตโอตะมีเซนโต
อยู 46 แหง ทานสามารถเพลิดเพลินกับบอน ํารอนสีดําได
ที่ยูซิตี ้คะมะตะ

Warms you 
up—body 
and soul!

 03-5711-1126   1-26-16 Kamata, Ota-ku area  
 11:00-24:00   Tue.
 [Bath + sauna fee] Adult: ¥730, Tebura Set ¥800 (Soap, 
shampoo, hair conditioner, hand towel and bath towel 
included), [Bathing fee] Adult: ¥450
 Credit cards not accepted 
 http://youcity.sakura.ne.jp

Go to accommodation

East Exit Shopping 
Street

Haneda Airport 
International Terminal

West Exit Shopping 
Street

Can Do Kamata

Yu-City Kamata

Shunkoen

Ore-no Yakitori 
Kamata

Keikyū  Kamata Sta.
Pick up baggage

Start

5 min. by train

Detailed itinerary

*Does not include time for train transfers.

6 min. walk

Just outside 
the station

7 min. walk

5 min. walk

7 min. walk

15 min. walk

7 min. walk

Keikyū  Kamata Sta.
Put baggage in lockers within 
the station’s ticket gate

A restaurant popular for its fried 
dumplings with crispy edges. 
Enjoy these juicy and crispy 
fried dumplings while their still 
piping hot! The fried dumplings 
are large, so they make for a 
satisfying meal.

是間脆皮煎餃的人氣店。熱騰騰地享
用肉汁滿溢、脆皮酥脆的煎餃吧！煎
餃很大顆，很有份量哦！

รานฮะเนะซึคิเกีย๊วซาที่ไดรับความนิยม
ลองทานเกีย๊วซาที่ฉ่ําไปดวยน้ําของไส
และมีขอบที่บางกรอบกัน
นอกจากน้ี เกีย๊วซาที่รานน้ีมีขนาดใหญ
เป็นพิเศษไมทําใหคุณผิดหวัง

A popular restaurant that serves 
dishes made by top-notch chefs at 
an affordable price. The rich menu 
includes yakitori as well as other 
creative dishes made from seasonal 
ingredients.
這是很受歡迎的店，可以便宜的吃到頂級廚師
所煮出的美味料理。從烤雞肉開始，菜色豐
富，使用當季新鮮食材，且種類不受限制。

รานอาหารยอดความนิยม ทานสามารถรับ
ประทานอาหารที่แสนอรอยโดยฝีมือจากพอครัว
ระดับแนวหน าของญี่ป ุนในราคาที่เป็นกันเองได
ที่รานน้ี มีทัง้ไกเสียบไมยางยะคิโทะริ และอาหาร
หลากหลายชนิดที่ใชวัตถุดิบตามฤดูกาล

For seated dining, 
reservations for 
two or more persons 
are required (Hours 
for making reservations: 
10:00-15:00)

Kamata is full of places to eat, and is 
especially famous for their fried dumplings 
with crispy edges. And don’t miss a visit to an 
izakaya (Japanese pub), which offers a wide 
variety of food and drinks.

蒲田的餐飲店很多，名產是帶著很多脆皮的煎餃，請
務必品嘗看看。去體驗一下，能享受豐富菜色與酒類
的居酒屋吧！

ที่คะมะตะมีรานอาหารมากมาย อยากใหลองทานฮะเนะซึคิ
เกีย๊วซาอาหารขนึ ชื่อของที่น่ี และสัมผัสประสบการณใน
รานเหลาอิซะคะยะที่คุณสามารถเพลิดเพลินกับอาหารและ
เหลาหลากหลายชนิด

春香園
A

俺のやきとり 蒲田
B Ore-no Yakitori Kamata

How to bathe at a public bathhouse

www.youtube.com/watch?v=fMnb56OLnek&feature=youtu.be

At facilities with this sticker, foreign 
guests can also easily enjoy eating, 
shopping and staying.

貼有這個標誌的設施，外國旅客也能安
心用餐、購物、住宿。

รานคา ที่พักและสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ 
ที่เตรียมไวคอยตอนรับชาวตางชาติอยางอบ
อุนเพื่อใหเขามารับประทานอาหาร จําจายซื้อข
อง เขาชม ดูสถานที่ทองเที่ยวหรือเขาพัก

Fried 
dumplings 
with crispy 

edges

Reservations 
required

You’ll be astounded by the sight of tightly 
packed shops along the streets leading 
from both the East and West Exits of 
JR Kamata Station. Wander through the 
different shops, such as food stores, 
homeware stores, and drugstores.

JR蒲田站無論是東邊還是西邊，滿滿的全是商
店，商店街的風景十分壯觀。食品、雜貨、飲料
店等等，請每家店都進去逛逛吧！

ทัง้ทางดานทิศตะวันตกและทิศตะวันออกของสถานี 
JR คะมะตะ จะเห็นถนนคนเดินที่มีรานคาเรียงรายขึ้น
อยางแนนหนา ลองแวะเวียนรานผลิตภัณฑอาหาร 
รานขายของชํา และรานขายยา ฯลฯ ดู 

Shopping

Downtown
dining

西口商店街
C West Exit Shopping Street

東口商店街

D East Exit 
Shopping Street

Can★Do蒲田店
E Can Do Kamata

ゆ～シティー蒲田F Yu-City Kamata

5 min. 
from Haneda 
Airport!

*To Keikyū Kamata Sta.

Shunkoen

■ Cool Ota-ku Ambassador　大田区観光大使
 Check Ambassador’s recommendations at the website.

 https://ja-jp.facebook.com/Cool.OTA.Ambassador
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