
Things that you 
must not do 
in Nagai
在長井
不能做的事
สิ ่งที ่ควรทำเมื ่อ
มาที ่เม ืองนาไง 



Nagai is such a beautiful city. 
Please check which garbage 
should be disposed to 
designated dust bin.

Do not wear anything when you take a
bath in onsen. Wrapping your body 
with a towel while taking a bath in 
onsen is considered as bad behavior.

      Japanese people consider that shrines and 
temples are divine. Do not yell or play around. 
          The god in  the shrine dislikes those who 
                               do not worship him properly.

Let's slurp 
when eating noodles. 
It sounds very delicious!

Please squat over the 
Japanese style toilet.
Please do not sit on it 
because it is dirty.

Please do not ignore 
the traffic light. 
It is a rule in Japan.

            We do not change the onsen 
         hot water every time a person 
  finishes using it. So, please do not 
pull out the stopper on the bottom 
       of bathtub although you find it.

長井是個乾淨的城市。
垃圾請分類後丟至垃圾桶。

泡溫泉時，請不要穿著任何衣物。
將毛巾泡入溫泉違反禮節。

對日本人而言，神社及寺院是神聖的場所。
不可大聲喧嘩、奔跑。
不適當的參拜會受到神明嫌惡。

溫泉並不是每換人洗就會重
新放水的浴缸。
就算看到水栓，也請不要擅
自將水放掉。

吃麵時發出唰唰聲
是好吃的表現

蹲式馬桶座很髒，
請不要直接坐在上面。

請遵守交通號誌

นาไง(Nagai) เป็นเมืองที ่สะอ
าดและสวยงาม กรุณาแยกขยะ
ก่อนทิ ้งลงถังที ่จ ัดเตรียมไว ้ให้

อย่าใส่เส ื ้อผ ้าเวลาอาบน้ำหรือแช่ต ัวที ่อ
อนเซน
การใส่ผ ้าเช ็ดตัวลงอ่างอาบน้ำในออนเซ
นถือว ่า เป็นการเสียมารยาท

คนญี ่ป ุ ่นนับถือ ศาลเจ้าและวัดเป็นสถานที ่ศ ักดิ ์ส ิท
 ธอย่าตะโกนหรือเล่นในศาลเจ้าและวัด ที ่ เป ็นสถา
     นที ่ศ ักดิ ์ส ิทธิ ์  เน ื ่องจากคนญี ่ป ุ ่นมีความเชื ่อว ่า   
        เป็นการไม่เคารพเทพเจ้าในศาลเจ้าและทำใ
          ห้เหล่าเทพเจ้าไม่พอใจิ ์

เราไม่ได ้เปลี ่ยนน้ำร ้อนในออ
นเซนทุกครั ้งท ี ่แต ่ละคนแช่เสร ็จ
ดังนั ้น กรุณาอย่าดึงจ ุกปิดน้ำข ้า
งล่างอ่างออกถึงแม้ว ่าคุณพบมัน

การกินบะหมี ่อย ่างเส ียงดังเ
ป็นการแสดงถึง ความอร่อย
ตามธรรมเนียมญี ่ป ุ ่น

กรุณานั ่งยองๆเมื ่อใช ้ห ้อ
งน้ำแบบญี ่ป ุ ่นกรุณาอย่านั ่
งลงเนื ่องจากความสกปรก

กรุณาปฎิบัต ิตามกฏไฟจรา
จรอย่างเคร่งครัด เพราะนั ่
นคือกฎในญี ่ป ุ ่น



Just because it looks clean, it does not 
mean that you can drink it. You may get 
stomachache.

If you want to have a drink, we recommend  
you to have a drink called, "Dewdrop 
on Flower Petal in Nagai Where It Is 
Famous for Scenic Beauty."

Footpath is a road for 
walking and running only.

It might lead to a 
     tragic accident! 
         You might be 
                  punished 
                       by law.

Farmers are doing their 
best to grow their 
vegetables. 
Please pay for 
their labor.

It is as same as carrying 
      an elderly person on 
            your back. Please 
         handle it with care.

You get hurt 
when you are hit. 
So, please move to an 
open space.

即使看起來清澈也不一定可以飲用，
可能會喝壞肚子。

如果想喝水，推薦您
「山紫水明之郷 長井花露 

( 山紫水明の郷 長井花のしずく )」

就如同揹著老人家一樣，
                請小心留意

步道只能用於走路或跑步。

由農家辛苦栽種的蔬果，
請付錢購買。

可能造成嚴重事故，
     並受到刑法處罰。

撞到會受傷，
請移動到較寬敞的場所。

แม้ว ่ามันจะดูสะอาด แต่ก ็ไม ่ควรดื ่ม เพราะ
คุณอาจท้องเสียได้

ถ ้าคุณต้องการดื ่มน้ำ เราขอแนะนำให้
ค ุณดื ่ม น้ำแร่ธรรมชาติของเมืองนา
ไง (Nagai) 

ทางเดินเท้ามีไว ้สำ
หรับเดินและวิ ่ง

หากเกิดอุบ ัต ิเหตุท ี ่
 น ่าสลดใจขึ ้น คุณจะ
    ต ้องถูกลงโทษตาม
               กฎหมาย

ชาวสวนตั ้งใจปลูกผักอย่
างดีท ี ่ส ุด
กรุณาจ่ายเง ินเพื ่อตอ
บแทนกำลังของพวกเข
าด้วย

มันก็คล้ายกับการแบกผู ้
 ส ูงอายุไว ้บนหลัง จ ึงคว
  รระมัดระวังและดูแลอย่
   างดี

ค ุณจะได้ร ับบาดเจ็บ
จากการโดนตี กร ุณาเ
ล่นในพื ้นที ่โล ่งกว ้าง


