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Hyogo

Takeda Caslle

ปราสาททะเคะดะโจ จัังหวััดเฮีียวโกะ
ความงามขณะถููกโอบล้้อมด้้วยทะเลหมอก
“ปราสาทบนท้้องฟ้้า”

บรรยากาศท่่ามกลางหิิมะจากกระเช้้าไฟฟ้้ า
อาซาฮีีดะเกะโรปเวย์์ จัังหวััดฮอกไกโด

Tochigi

ทำำ�ให้้มีีอีีกชื่่�อว่่า

Fruit Hunting

คุุณจะไม่่มีีวัันลืืมภาพภูู คลุุมด้้วยหิิมะที่่�ความสููง 1500 เมตร
จากระดัับน้ำำ�ท
� ะเล

Hokkaido
Asahidake

7 สุุดยอดวิิวสวยในญี่่ปุ่� � ่น
ถนนสายลาพิิวต้้า จัังหวััดคุุมะโมะโตะ

ทานผลไม้้ได้้ไม่่อั้้น� จัังหวััดโทะจิิงิิ
รัับประทานผลไม้้รสเลิิศในแต่่ละฤดููของญี่่�ปุ่่�นได้้มากเท่่าที่่�คุณ
ุ
ต้้องการ

ชิิงช้้าสวรรค์์ของทุุกคน จัังหวััดชิิซุุโอกะ

Saitama

เป็็ นชิิงช้้าสวรรค์์ที่�่สูงู ที่่�สุดุ ในญี่่�ปุ่่�น ซึ่่ง� เป็็ นจุุดที่่�จะได้้เห็็นวิิว
ภููเขาไฟฟููจิิตั้ง้� ตระหง่่านอยู่่ต� รงหน้้าอย่่างสวยงาม และยััง
มองเห็็นไปได้้ไกลถึึงคาบสมุุทรอิิสึึ

Hitsujiyama
Park

ภาพทะเลหมอกเมื่่�อมองจากหน้้าผา ทำำ�ให้้เส้้นทางสายนี้้�เป็็ น
เสมืือนถนนบนท้้องฟ้้า

Kumamoto

Way of Laputa
02

© KIROKUMA

สวนสาธารณะฮิิสึึจิยิ ะมะโคเอ็็น จัังหวััดไซตามะ
ดอกชิิบะซากุุระสีีชมพููสวยบานสะพรั่่�งทั่่�วเนิินเขา

Shizuoka

Mount Fuji
Flower Garden
03

Hokkaido
Shiroi koibito
Park

© Fukui Prefectural Dinosaur Museum

ชิิโรอิิโคอิิบิโิ ตะ ปาร์์ค จัังหวััดฮอกไกโด

พิิพิธิ ภััณฑ์์ไดโนเสาร์์ จัังหวััดฟุุคุุอิิ

สถานที่่�ในฝัันที่่�คุณ
ุ จะได้้ชมโรงงานผลิิต “ชิิโรอิิโคอิิบิโิ ตะโรงงานช็็อกแลต” ขนมชื่่�อดััง
แห่่งฮอกไกโด ทดลองทำำ�ขนม และสนุุกกัับกิิจกรรมต่่างๆ มากมาย

ตื่่�นตาตื่่�นใจไปกัับโครงกระดููกไดโนเสาร์์ 44 ตััว ฉากจำำ�ลอง
ขนาดยัักษ์์ ไดโนเธีียเตอร์์ และอีีกมากมาย

Fukui

Dinosaur
Museum

สถานที่่ท่่� องเที่่ย� วสำำ �หรัับครอบครััว
Kanagawa
Cup Noodle
Museum

โกเบคาวาซากิิเวิิลด์์ จัังหวััดเฮีียวโกะ
สััมผััสเทคโนโลยีีในการผลิิตตู้้�รถไฟ จัักรยานยนต์์ เครื่่อ� งบิิน
และอื่่�นๆ ของคาวาซากิิ

สนุุกกัับการเลืือกรสชาติิ เนื้้�อสััตว์์และเครื่่�องที่่�จะใส่่ ทำำ�
แพ็็กเกจ เพื่่�อให้้ได้้มาซึ่่ง� บะหมี่่�ถ้ว้ ยสุุดพิิเศษของคุุณ
04

Hyogo

Kobe Kawasaki
World

กุุโจฮะจิิมััง จัังหวััดกิิฟุุ คืือเมืืองที่่�ผลิิตตััวอย่่างอาหารมากเป็็ น
อัันดัับหนึ่่ง� ของประเทศญี่่�ปุ่่�น คุุณจะได้้ลองทำำ�ตััวอย่่างอาหาร
น่่ารัับประทานเหมืือนกัับที่่�ตั้ง้� โชว์์หน้า้ ร้้านอาหารในญี่่�ปุ่่�น แล้้ว
นำำ�ไปอวดให้้เพื่่�อนๆ ตกใจกัับฝีีมืือของคุุณ

National Science
Museum

พิิพิธิ ภััณฑ์์วิทิ ยาศาสตร์์แห่่งชาติิ โตเกีียว
พิิพิธิ ภััณฑ์์คััพนููดเดิ้้ล� จัังหวััดคะนะงะวะ

โรงงานผลิิตตััวอย่่างอาหาร จัังหวััดกิิฟุุ

Tokyo

พิิพิิธภััณฑ์์วิิทยาศาสตร์์แห่่งนี้้�เปิิ ดให้้บริิการตั้้ง� แต่่ปีี 1877
มีีอาคารแสดง 2 แห่่ง คืือ “อาคารญี่่�ปุ่่�น” และ “อาคารโลก”
มีีผู้้�มาเที่่�ยวชมที่่�นี่�่มากกว่่า 2,000,000 คนต่่อปีี

Gifu

Food Sample
Factory
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ฤดููใบไม้้ผลิิ

สวนดอกไม้อ ะชิ คา งะ
จั งหวัดโทะจิ งิ

นัักท่่องเที่่ย� วจะได้้ชมความงาม
ของดอกไม้้ในแต่่ละฤดููที่่�สวน
แห่่งนี้้ � ที่่นี่� ่� มีี “โอฟุุจิ”ิ หรืือต้้นวิิส
ทีีเรีียขนาดใหญ่่เป็็ นสััญลัักษณ์์
โดยจะจััดงานเทศกาลดอกวิิสทีี
เรีียหรืือ “ฟุุจิมิ ะสึึริ”ิ ตั้้ง� แต่่ช่่วง
กลางเดืือนเมษายนไปถึึงกลาง
เดืือนพฤษภาคมซึ่่�งจะมีีผู้้�คน
มาเที่่ย� วชมเป็็ นจำำ�นวนมาก

หุบเขาสึมะตะเคียว จั งหวัดชิ ซุโอกะ

� าดข้้ามแม่่น้ำำ��สีีเขีียวมรกตเป็็ นภาพทิิวทััศน์์
“สะพานแขวนในฝัน” ที่่พ
ที่่ง� ามราวกัับความฝัน ใกล้้ๆ กัันมีีแหล่่งอนเซ็็นสึึมะตะเคีียวที่่ไ� ด้้รัับ
ความนิิ ยมเป็็ นอย่่างสููง

โยชิ โนะยะมะ
จั งหวัดนารา

ภููเขาโยชิิโนะยะมะเป็็ นที่่�รู้้�จัักกััน
ดีีว่่ามีีซากุุระสวยที่่สุ� ุดในญี่่ปุ่� ่� น ใน
ช่่วงปลายเดืือนมีีนาคม ซากุุระ
จะเริ่่มบ
� านจากเชิิงเขาแล้้วค่่อยๆ
ไล่่ขึ้้น� ไปจนถึึงยอดเขา

ฤ ดู ก าลทั้ ง 4

ฤดููร้อ้ น

อ่ าวคะบิระ เกาะอิ ชิงากิ จั งหวัดโอกินาว่า

ในอ่่าวคะบิิระมีีเกาะเล็็กเกาะน้้ อยหลายเกาะและมีีน้ำำ��ทะเลสวยใสเลื่่อ� งชื่่อ� ติิดอัันดัับโลก
นัักท่่องเที่่�ยวไม่่สามารถว่่ายน้ำำ ��ที่่�นี่่�ได้้เนื่่� องจากกระแสน้ำำ ��ไหลแรงแต่่สามารถชมความ
งามใต้้น้ำำ��ได้้จากเรืือท่่องเที่่ย� ว

ประเทศญี่่�ปุ่่�นมีีลักั ษณะแคบและยาวไล่่ตั้้�งแต่่ภาคเหนืือจรดใต้้ทำ�ำ ให้้สภาพอากาศในแต่่ละภููมิิภาคแตกต่่างกัันอย่่างเห็็นได้้ชัดั ในฤดููหนาว อากาศที่่�
ฮอกไกโดซึ่่�งอยู่่ใ� นภาคเหนืือและโอกิินาว่่าที่่�อยู่่ใ� นภาคใต้้อาจมีีอุุณหภููมิิต่่างกัันถึึง 40 องศา สภาพอากาศในแต่่ละฤดููกาลก็็แตกต่่างกัันชััดเจน เราจึึง
มีีโอกาสได้้ชมความงามของธรรมชาติิในแต่่ละฤดูู การเปลี่่ย� นแปลงของฤดููกาลคืือสิ่่�งที่่�ทำ�ำ ให้้ชาวญี่่ปุ่� นมี
่� ปี ระสาทการรัับรู้้�ที่่�อ่่อนไหวและเป็็ นส่่วนช่่วย
ให้้เกิิดวััฒนธรรมเฉพาะของญี่่�ปุ่่�นที่่�มีีมาแต่่โบราณ ผู้้�คนนำำ�ความพิิเศษในแต่่ละฤดููมาแต่่งแต้้มอาหารและการดำำ�เนิินชีีวิิตและเพลิิดเพลิินไปกัับมััน
เช่่น “ฮะนะมิิ” (การชมซากุุระ) ในฤดููใบไม้้ผลิิ, โคโยกะริิ (การชมใบไม้้เปลี่่�ยนสีี)

โออุจิจุกุ จั งหวัดฟุ คุชิมะ

โออุุจิจุิ กุุ ไุ ด้้รัับการระบุุให้้เป็็ นเขตสงวนสำำ�หรัับกลุ่่มสิ่่
� �งก่่อสร้้างโบราณสำำ�คััญของประเทศ บ้้านเรืือนโบราณมุุงหลัังคา
แบบ “คะยะบุุคิ”ิ ของที่่นี่� ่� ได้้รัับการดููแลรัักษาเป็็ นอย่่างดีีและนำำ �มาทำำ�เป็็ นร้้านอาหาร ร้้านจำำ�หน่่ายของที่่ร� ะลึึก ฯลฯ

หุบเขาคุโรเบะเคียวโคคุ จั งหวัดโทะยะมะ

หุุบเขาลึึกรููปตััว V ที่่ท� อดตััวไปตามแม่่น้ำำ��คุุโระเบะงะวะมีีความยาว 86 กม. (53 ไมล์์) และมีีความ
สููง 3,000 เมตร (9843 ฟุุต) นัักท่่องเที่่ย� วนิิ ยมไปนั่่�งรถไฟโทะรกโกะที่่วิ่่� ง� ผ่่านหุุบเขา

06

ฤ ดูู ใ บไม้้ ร่่ ว ง

สะพานโทะเก็ตสึเคียว จั งหวัดเกียวโต

สะพานโทะเก็็ตสึเึ คีียวคืือสะพานที่่พ� าดข้้ามแม่่น้ำำ��คะสึึระงะวะในอะระชิิยะมะ
ซึ่่ง� เป็็ นแหล่่งประวััติิศาสตร์์เลื่่อ� งชื่่อ� ทางตะวัันตกของเมืืองเกีียวโต ผู้้�คนจำำ�นวน
มากจากในและนอกจัังหวััดจะมาที่่นี่� ่�เพื่่อ� ชมความงามของซากุุระในฤดููใบไม้้ผลิิ
และใบไม้้แดงในฤดููใบไม้้ร่่วง

จิิ โกคุุดะนิิอนเซ็็ น (บ่่อน้ำำ��พุุ ร้้อนจิิ โกคุุดะนิิ)
จั งหวัดนะงะโนะ
อนเซ็็นที่่ตั้� ง้ � อยู่่ใ� นหมู่่บ้� า้ นบ่่อน้ำำ ��พุุร้อ้ นยุุดานา
กะชิิบุอุ นเซ็็นนี้้ � เลื่่อ� งชื่่อ� ในเรื่่อ� งบ่่อน้ำำ ��ร้้อนที่่�
มีีลิิงญี่่ปุ่� นมาลงแช่่น้ำ
่�
ำ �� คุุณยัังสามารถพบเห็็น
ลิิงป่่ าญี่่�ปุ่่�นเหล่่านี้้ �ได้้ที่่�สวนจิิโกคุุดะนิิ ยะเอ็็น
โคเอ็็นด้้วย
© Jigokudani Yaen-koen

ฤดููหนาว
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การจั ดแสดงพลุในญี่ป่ ุน

การจััดแสดงพลุุถืือเป็็ นจุุดเด่่นในการเที่่ย� วประเทศญี่่ปุ่� นในช่่วงฤดููร้้
่�
อน ถึึงแม้้ภาษาไทยจะใช้้คำ�ว่่
ำ าพลุุ แต่่คำำ�แปลตรงตััวใน
ภาษาญี่่ปุ่� นเรีียกพลุุ
่�
ไฟว่่า “ดอกไม้้ไฟ” เทคโนโลยีีดอกไม้้ไฟในญี่่ปุ่� นนั้
่� ้ �นซัับซ้้อนมาก และประเทศญี่่ปุ่� นก็็
่� ได้้จััดแสดงดอกไม้้ไฟ
ที่่น่่� าตื่่น� ตาตื่่น� ใจที่่สุ� ดุ ในโลกมาแล้้ว งานเหล่่านี้้ �จะจััดขึ้้น� ในทั่่�วทุุกบริิเวณของญี่่ปุ่� นโดยเฉพาะในเดืือนกรกฎาคมและสิิ
่�
งหาคม

งานเทศกาล
ต่างๆ

© Aomori Tourism and Convention Association

© Akita City Kanto Festival Committee

เทศกาลหิมะเมืองซั ปโปโร จั งหวัดฮอกไกโด เทศกาลอาโอโมริเนะบุตะมะสึริ จั งหวัดอาโอโมริ เทศกาลอะคิตะคันโต จั งหวัดอะคิตะ
เทศกาลหิิมะจััดขึ้้น� ในช่่วงต้้นเดืือนกุุมภาพัันธ์์ มีีการจััดงานใน
สถานที่่จัั� ดงาน 3 แห่่ง เช่่น สวนสาธารณะโอโดริิที่อ่� ยู่่ใ� จกลาง
เมืืองซััปโปโร นัักท่่องเที่่ย� วจะได้้ชมรููปปั้้นหิิมะขนาดยัักษ์์ สนุุ ก
ที่่ล� านสเก็็ตน้ำำ��แข็็งและไม้้ลื่น่� ที่่ทำ� �จ
ำ ากน้ำำ��แข็็ง เป็็ นต้้น
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�
งานเทศกาลนี้้ � ได้้รัับการขึ้้นทะเบีียนให้้
เป็็ นมรดกทางวััฒนธรรม
� านของญี่่�ปุ่น่� จััดขึ้้นในวัั
� นที่่� 2 - 7 เดืือนสิิงหาคมของทุุกปีี
พื้้นบ้้
� น� โคมไฟทำำ�จากกระดาษขนาดใหญ่่อยู่่ด้� า้ น
เป็็ นการแห่่รถที่่มีีหุ่่
บนพร้้อมกัับฟ้้ อนรำำ�ไปรอบเมืือง

เทศกาลที่่ผู้� ้�คนจะมารวมตััวกัันสวดอธิิษฐานขอให้้สุุขภาพแข็็ง
แรง การเก็็บเกี่่ย� วพืืชผลเป็็ นไปได้้ด้ว้ ยดีี และขัับไล่่พลัังงานชั่่�ว
� กปีี ในช่่วงกลางฤดููร้อ้ นตั้้งแต่่วัันที่่
� 3-6
ร้้ายออกไปนี้้ � จะจััดขึ้้นทุุ
�
�
สิิงหาคม เทศกาลนี้้ � ได้้รัับการขึ้้นทะเบีียนให้้
เป็็ นทรััพย์์สินิ ทาง
� านที่่จัับต้
� อ้ งไม่่ได้้ที่สำ�่ ำ�คััญของประเทศ ผู้้�เข้้าร่่วม
วััฒนธรรมพื้้นบ้้
�
งานเทศกาลจะร่่วมกัันแสดงในงานแห่่ใหญ่่ด้้วยการเลี้้ยงเสา
ก้้านยาวที่่แ� ขวนโคมไฟกระดาษที่่ดูู� เหมืือนรวงข้้าวไว้้บนฝ่่ามืือ
หน้้าผาก หััวไหล่่ และสะโพก

เทศกาลกิองมะสึริ จั งหวัดเกียวโต

ในเดืือนกรกฎาคมของทุุกปีีจะมีีการจััดพิิธีีกรรมทางศาสนาและงานประเพณีีที่่เ� กี่่ย� วกัับเทพต่่างๆ ตลอดทั้้งเดืือน
�
งานหลัักของเทศกาล
นี้้คืื� อ “โยะอิิยะมะ” (งานเทศกาลก่่อนวัันจริิง) ในวัันที่่� 16 กรกฎาคม และขบวนแห่่ “ยะมะโบะโกะจุุงโค” ที่่จัั� ดขึ้้น� 2 ครั้้งในวัั
� นที่่� 17 และ 24
�
� อ้ งไม่่ได้้ของยููเนสโก
กรกฎาคม ซึ่่ง� ได้้รัับการขึ้้นทะเบีียนเป็็
นมรดกทางวััฒนธรรมที่่จัับต้

กล่่าวกัันว่่าคำำ�ว่่า มััตสึึริิ (ที่่�แปลว่่า เทศกาล) มีีที่่�มาจาก มััตสึึรุุ (ที่่�แปลว่่า การบููชาเทพเจ้้า) ในประเทศญี่่�ปุ่่�นที่่�มีีการปลููกข้้าวอย่่าง
แพร่่หลายมาตั้้�งแต่่สมััยโบราณนั้้�น ผู้้�คนจะจััดเทศกาลเพื่่�อสวดภาวนาให้้พืืชผลเจริิ ญงอกงามเมื่่�อเริ่่� มมีีการปลููกข้้าวในฤดููใบไม้้ผลิิ
สวดภาวนาให้้เทพเจ้้าคุ้้�มครองพืืชผลจากภััยธรรมชาติิและพายุุไต้้ฝุ่นในฤดูู
่�
ร้้อน จากนั้้�นก็็จะขอบคุุณเทพเจ้้าในฤดููใบไม้้ร่่ วงเมื่่�อ
เก็็บเกี่่�ยวข้้าวสำำ�เร็็ จแล้้ว นอกจากนี้้� ยัังมีีพิิธีีกรรมทางศาสนาพุุทธ เช่่น พิิธีีบงโอโดริิ (หรืื อเทศกาลระบำำ�บง) และโอคุุริิบิิ (พิิธีีการจุุด
ไฟเพื่่�อส่่งดวงวิิญญาณของผู้้�ล่่วงลัับเดิินทางข้้ามภพไป) ซึ่่�งจะจััดขึ้้�นในช่่วงบง (หรืื อเทศกาลโคมไฟ) ประมาณกลางเดืือนสิิ งหาคม
ที่่�เชื่่�อกัันว่่าเป็็ นช่่วงเวลาที่่�วิญญ
ิ าณของผู้้�ล่่วงลัับและบรรพบุุรุุษจะกลัับมาเยี่่ย� มโลกมนุุษย์์

Courtesy of Sendai Tanabata Festival Support Association

© Toyama Tourism Organization

เทศกาลเซนไดทานาบาตะ จั งหวัดมิยะงิ เอ็ ตจูโอวาระคาเซะโนะบง จั งหวัดโทยามะ
� กปีีตั้้งแต่่วัันที่่
� 6 สิิงหาคม เป็็ นเวลา 3
งานประเพณีีนี้้จัั� ดขึ้้นทุุ
�
วััน เช่่นเดีียวกัับเทศกาล “ทานาบาตะ” ซึ่่ง� เป็็ นงานเทศกาล
แห่่งดวงดาวของประเทศจีีน นัักท่่องเที่่ย� วจะพากัันมาชม
�
ไม้้ ไผ่่ลำำ�ยาวขนาดยัักษ์์จำ�ำ นวนมากที่่เ� ชิิดตััวสููงขึ้้นไป

� นที่่� 1-3 กัันยายนในเมืือง
งานอีีเวนต์์ประจำำ�ปีี ที่่จ� ะจััดขึ้้นในวัั
ยััตสึึ โอะ ซึ่่ง� ตั้้งอยู่่
� ท� างตอนใต้้ของจัังหวััดโทยามะ ชาวเมืือง
� าหลากสีีและหมวกฟางที่่�
ทั้้งชายและหญิิ
�
งจะพากัันใส่่เสื้้อผ้้
� าน
จะปิิ ดบัังใบหน้้าบางส่่วน แล้้วเต้้นรำำ�ไปกัับเพลงพื้้นบ้้
ตั้้งแต่่หััวค่ำำ
�
�� แสงเงาที่่เ� กิิดจากโคมไฟกระดาษที่่ท� าบทัับลง
มาบนตััวของชาวเมืืองและตึึกรามบ้้านช่่องนั้้น� ถืือเป็็ นภาพ
ที่่ช� วนให้้อััศจรรย์์ ใจ

© Takayama city

เทศกาลทาคายามะมะสึริ จั งหวัดกิฟุ

�
กล่่าวกัันว่่าเทศกาลทาคายามะมะสึึริเิ ริ่่มจัั
� ดขึ้้นในช่่วงหลัังของ
ศตวรรษที่่� 16 “ทาคายามะมะสึึริ”ิ เป็็ นชื่่อ� เรีียกรวมของงาน
เทศกาล 2 งาน คืือ “เทศกาลซัันโนมะสึึริ”ิ ในฤดููใบไม้้ผลิที่ิ จัั�่ ด
� นที่่� 14, 15 เมษายน และ “เทศกาลฮะจิิมัันมะสึึริ”ิ ใน
ขึ้้นในวัั
� นที่่� 9, 10 ตุุลาคม สิ่่ง� ที่่พล
� าดไม่่ได้้ ใน
ฤดููใบไม้้ร่่วง ที่่จัั� ดขึ้้นในวัั
งานนี้้ก็� คืื็ อขบวนแห่่ “มะสึึริยิ ะไต” ที่่ง� ดงามอลัังการ
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© Kusatsu Onsen Tourism Association

แหล่งบ่อน�้ำแร่ นิวโตอนเซ็ น จังหวัดอะคิตะ คุซะสึอนเซ็ น จั งหวัดกุมมะ
แหล่่งบ่่อน้ำำ��แร่่นิิวโตอนเซ็็นมีีบ่่อน้ำำ��แร่่ 7 แห่่งที่่ก� ระจายไปใน
บริิเวณเชิิงเขานิิ วโต ในอุุทยานแห่่งชาติิ โทะวะดะฮะจิิมัังไต โคะคุุ
ริิทสึึ โคเอ็็น บ่่ออนเซ็็นแต่่ละแห่่งจะมีีต้้นทางน้ำำ��แยกจากกััน น้ำำ��แร่่
ของแต่่ละแห่่งจึึงมีีคุุณสมบััติิต่่างกััน

� ะวััติิยาวนานกว่่า 700 ปีี จััดขึ้้นที่่
� จัั� งหวััดฟุุคุโุ อกะ ในวัันที่่� 1 - 15 กรกฎาคมของทุุกปีี สิ่่ง� ที่่พล
� าด
เทศกาลที่่มีีปร
ชมไม่่ได้้คืือ “โออิิยะมะ” หรืือการแข่่งขัันแบก “คะคิิยะมะคะสะ” ที่่เ� ป็็ นเสมืือนเทพเจ้้าของชาวเมืือง

งานเทศกาล ต่างๆ
เทศกาลคิิชิวิ ะดะ ดัันจิิริมิ ะสึึริิ มีีความพิิเศษคืือภาพเหล่่า
ผู้้�ชายที่่ช่่� วยกัันลากรถแห่่ไปรอบเมืืองอย่่างกล้้าหาญ จััด
�
ขึ้้นในเดืือนกัันยายนของทุุ
กปีีที่่เ� มืืองคิิชิิวะดะซึ่่ง� อยู่่ท� าง
ตอนใต้้ของโอซาก้้า
10

ระบำำ�อะวะโอโดริิของจัังหวััดโทะคุุชิิมะมีีประวััติิย าวนานราว
�
400 ปีี เทศกาลนี้้จ� ะจััดขึ้้นในช่่วงโอบ้้
ง (ประเพณีีบููชาดวง
วิิญญาณบรรพบุุรุษุ ที่่ก� ลัับมายัังโลกมนุุษย์์) กลางเดืือนสิิงหาคม
ของทุุกปีี มีีผู้้�มาร่่วมขบวนระบำำ�ราวหนึ่่�งแสนคน นัับเป็็ นหนึ่่�ง
ในเทศกาลบงโอโดริิที่่� ใหญ่่ที่่สุ� ดุ ในญี่่�ปุ่น่�

บ่อน�้ำพุ ร้อนคิโนซากิ จั งหวัดเฮี ยวโกะ

ย่่านบ่่อน้ำำ��พุุร้อ้ นในเมืืองโทโยโอกะที่่ตั้� งอยู่่
้ � ท� างเหนืือ
ของจัังหวััดเฮีียวโกะนั้น้ � มีีจุุดเด่่นอยู่่ที่� ทิ�่ วิ ต้้นหลิิวซึ่่ง�
ยืืนต้้นสง่่างามริิมแม่่น้ำำ�� นอกจากการเข้้าพัักในโรงแรม
สไตล์์ญี่�่ปุ่น่� แล้้ว นัักท่่องเที่่ย� วยัังสามารถเพลิิดเพลิินไป
กัับบ่่อน้ำำ��ร้้อนสาธารณะ โซโตยุุ ทั้้ง� 7 แห่่งได้้อีีกด้้วย

อนเซ็น

ญี่่� ปุ่่� นเป็็ นประเทศที่่� มีีภูู เ ขาไฟอยู่่�ม ากจึึงมีีบ่่อน้ำำ�� แร่่อนเซ็็ น ที่่� เ กิิ ด จากภูู เ ขาไฟเป็็ นจำำ� นวน
มากเช่่นกััน มีีเทพนิิ ยายและเรื่่� องเล่่าเกี่่�ยวกัับแหล่่งอนเซ็็นมากมาย เช่่น ส่่วนประกอบใน
น้ำำ��แร่่แต่่ละแห่่งจะสามารถรัั กษาบาดแผลหรืื อโรคต่่างๆ ได้้ ช่่วยรัั กษาสััตว์จ์ ากอาการ
บาดเจ็็บได้้ จะมีีโรงแรมหรืื อที่่�พักั ที่่�มีีออนเซนในตััวอยู่่ทั่่� ว� ประเทศญี่่�ปุ่่�น คนญี่่�ปุ่่�นชอบเดิินทาง
ไปท่่องเที่่� ยวยัังแหล่่งอนเซ็็ นโดยพัักที่่� แหล่่งอนเซ็็ นเป็็ นเวลานานเพื่่�อรัั กษาโรคหรืื ออาการ
บาดเจ็็บ อาจเข้้าพัักระยะสั้้�นเพีียงไม่่กี่่�คืืนหรืื อเดิินทางแบบเช้้าไปเย็็นกลัับเพื่่�อพัักผ่่อนด้้วยการ
แช่่อนเซ็็น

เทศกาลฮาคาตะ กิองยะมะคะสะ จั งหวัดฟุ คุโอกะ

เทศกาลคิชิวะดะ ดันจิริมะสึริ จังหวัดโอซาก้า ระบ�ำอะวะโอโดริ จั งหวัดโทะคุชิมะ

หนึ่่�งในแหล่่งอนเซ็็นเลื่่อ� งชื่่อ� ของญี่่�ปุ่น่� น้ำำ ��ในบ่่ออนเซ็็นที่่�
นี่่� มีีอุณ
ุ หภููมิิสููงมากจนต้้อ งใช้้แ ผ่่นไม้้ค นเพื่่อ� ให้้อุณ
ุ หภููมิิ
� กวััน
ลดลง เรีียกว่่า “ยุุโมะมิิ” และมีีการแสดงนี้้จัั� ดขึ้้นทุุ

เทศกาลคะระสึกุนจิ จั งหวัดซะงะ

� นที่่� 2 - 4
งานเทศกาลครั้้งใหญ่่ในฤดููใบไม้้
�
ร่่วง ที่่จัั� ดขึ้้นในวัั
พฤศจิิกายนของทุุกปีี ที่่ศ� าลเจ้้าคะระสึึจินิ จะในเมืืองคะ
ระสึึ จัังหวะซะงะ กลุ่่ม� ผู้้�ลากรถแห่่จะลากรถแห่่ขนาดยัักษ์์
ที่่ทำ� �ด้
ำ ว้ ยวิิธีีลงรัักแบบ “คัันชิิทสึึ” ไปตามจัังหวะเพลงฮายา
ชิิซึ่่ง� เป็็ นเพลงโบราณของญี่่�ปุ่น่�

Column

“วััฒนธรรมการอาบน้ำำ � �
ในห้้องอาบน้ำำ � �รวม
ของคนญี่่�ปุ่น”
่�

ในประเทศญี่่�ปุ่น่� มีีอนเซ็็นเป็็ นจำำ�นวนมาก ส่่วน
ในเมืืองก็็มีีห้อ้ งอาบน้ำำ ��ร วมแบบสาธารณะอยู่่�
มากมาย สำำ�หรัับชาวญี่่�ปุ่น่� การอาบน้ำำ ��ไม่่ได้้เป็็ น
เพีียงแค่่การทำำ�ความสะอาดร่่างกาย แต่่เป็็ นการ
แช่่ตััวในอ่่างบ่่อน้ำำ��ร้้อนให้้ผ่่อนคลาย บรรเทา
ความเหนื่่�อยล้้าในวัันนั้น้ � ด้้วย

เบปปุอนเซ็ น จั งหวัดโออิ ตะ

� �ำ นวนต้้นน้ำำ ��และมีีปริิมาณน้ำำ ��มากที่่สุ� ดุ ในญี่่�ปุ่น่�
“เบปปุุฮััตโต” คืือแหล่่งอนเซ็็นที่่มีีจำ
ประกอบด้้วยแหล่่งอนเซ็็น 8 แห่่งซึ่่ง� มีีบ่่อน้ำำ ��ร้้อนอนเซ็็นรวมแล้้วหลายร้้อยแห่่ง นััก
�
� ำ ��สีีแตกต่่างกััน
ท่่องเที่่ย� วนิิ ยมมาเที่่ย� วชมภาพน้ำำ ��พุุร้อ้ นผุุดขึ้้นมาและอนเซ็็
นที่่มีีน้ำ
ราวกัับขุุมนรก
11

ที่พกั ที่มีความโดดเด่ น

�
หมู่่บ้� า้ นชิิร าคาวะโกนั้้น� ได้้รัับการขึ้้นทะเบีียนจากองค์์
การยููเนสโกให้้เป็็ นมรดกโลกทาง
วััฒนธรรม
ที่่นี่� ่�เป็็ นย่่านของที่่พัั� กอัันมีีเอกลัักษณ์์ ซึ่่ง� สร้้างแบบสถาปัตยกรรมสไตล์์
ดั้้งเดิิ
� มของญี่่�ปุ่น่� ที่่เ� รีียกกัันว่่า กััชโชซึึคุริุ ิ ผู้้�ที่ม่� าเที่่ย� วชมในย่่านนี้้ส� ามารถพบปะคนท้้อง
ถิ่่น� อิ่่ม� หนำำ �ไปกัับอาหารท้้องถิ่่น� และสััมผััสวิิถีีชีีวิติ ในแบบของคนสมััยก่่อนได้้
© Shirakawa village office

ชุคุโบ (ที่พกั ในวัด)

� ดสำำ�หรัับพระหรืือผู้้�ที่ม่� าสัักการะ
เดิิมเป็็ นที่่พัั� กที่่ส� ร้้างขึ้้นในวัั
แต่่ผู้้�คนทั่่�วไปก็็สามารถเข้้าพัักได้้ บางวััดเปิิ ดโอกาสให้้ผู้้�มาพััก
ได้้รัับประทานอาหาร “เซชิินเรีียวริิ” (อาหารมัังสวิิรััต) หรืือได้้
มีีประสบการณ์์ “สะเซ็็น” หรืือการฝึึ กตนด้้วยการนั่่�งสมาธิิ ใน
แบบพุุทธนิิกายเซน

ที่พัก
“เรีียวกััง” คืือโรงแรมในสไตล์์ญี่่�ปุ่่�น ตััวอาคารเป็็ นแบบญี่่�ปุ่่�นและมีีห้้องแบบญี่่�ปุ่่�นที่่�ห้้องพัักปููด้ว้ ยเสื่่� อทาทามิิ หากเป็็ นเรีียวกัังในแหล่่งอนเซ็็น อาจ
มีีห้้องอาบน้ำำ��เอาท์์ดอร์์ อยู่่�ในส่่วนของห้้องพัักด้้วย โดยปกติิจะมีีบริิ การอาหารเย็็นและอาหารเช้้าให้้ เมื่่�ออยู่่�ภายในเรีียวกััง แขกที่่�มาพัักจะได้้สััมผัสั
กัับวััฒนธรรมญี่่�ปุ่่�น เช่่น สวมชุุดยููคะตะ นอนบน “ฟุุตง” ที่่�นอนแบบญี่่�ปุ่่�นที่่�ปููนอนกัับพื้้� นเสื่่� อทาทามิิ นอกจากนั้้�นยัังมีีที่่�พักั ขนาดเล็็กที่่�บริิ หารโดย
คนในครอบครััว เรีียกว่่า “มิินชุุคุุ” หรืื อนัักท่่องเที่่�ยวอาจเลืือกพัักที่่�โรงแรมทั่่�วไป โรงแรมแคปซููล ฯลฯ ตามงบประมาณหรืื อความชอบของตน

เรียวกังชั้นสูง

ญี่่ปุ่� น่� มีีที่่พัั� กมากมาย แต่่ถ้้าคุุณต้้องการพัักอย่่างหรููหรา เราขอแนะนำำ �ให้้พัักที่่เ� รีียวกัังชั้้นสููง
� มีีให้้เลืือก
หลายแห่่งตามความต้้องการ ไม่่ว่่าจะเป็็ นเรีียวกัังเก่่าแก่่มีีประวััติิหลายร้้อยปีี เรีียวกัังที่่มีี� ออนเซ็็นชั้้น�
�
เลิิศ มีีภาพทิิวทััศน์์งดงาม อาหารรสเยี่่ยม
� นั้� น้ � มาเป็็ นจุุดขาย และไม่่ว่่าจะเป็็ นที่่� ใดก็็จะให้้การ
ในภููมิิภาคต่่างๆ จะมีีเรีียวกัังที่่นำ� ำ �จุดุ เด่่นของพื้้นที่่
บริิการแบบ “โอโมเทนะชิิ” หรืือการดููแลต้้อนรัับผู้ที่้� ม่� าพัักอย่่างใส่่ใจ
12
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โรงแรมแคปซูล

ที่่พัั� กราคาถููกซึ่่ง� พื้้น� ที่่สำ� ำ�หรัับเข้้าพัักของแต่่ละคนจะมีี
ลัักษณะคล้้ายแคปซููล ส่่วนมากเป็็ นที่่พัั� กสำำ�หรัับผู้้�ชายแต่่
ในระยะนี้้มีี� โรงแรมแคปซููลที่่ผู้� ห้� ญิิงเข้้าพัักได้้เพิ่่�มมากขึ้้น�

© 9h nine hours / photo by Nacasa & Partners
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อาหาร

ราเม็ง

ราเม็็ง เป็็ นอาหารที่่�ญี่่� ปุ่่� นได้้รัับม าจาก
ประเทศจีีนแต่่ปรัับเปลี่่�ย นให้้มีีร สชาติิ
แบบญี่่�ปุ่น่� ราเม็็งในแต่่ละภููมิิภาคจะใช้้น้ำำ��
ซุุปและเส้้นที่่ต่่� างกััน นัักท่่องเที่่ย� วจึึงจะได้้
� สชาติิหลากหลาย
รัับประทานราเม็็งที่่มีีร

อาหารญี่่�ปุ่่�นชั้้�นสูู งคืือผลงานศิิลปะทางอาหารที่่�สรรสร้้างขึ้้�นโดยพ่่อครััวที่่�ได้้ฝึึ กฝนและสั่่�งสมประสบการณ์์มาเป็็ นเวลานาน คััดสรรวััตถุุดิิบ
สดใหม่่ในแต่่ละฤดููเพื่่�อนำำ�มาปรุุงเป็็ นอาหารด้้วยฝีีมืือที่่�สั่่�งสมมา นอกจากอาหารญี่่�ปุ่่�นเลิิศรสแล้้วยัังมีีร้้านอาหารประเทศต่่างๆ ทั่่�วโลกอีีกด้้วย
ส่่วนอาหารที่่�คนญี่่�ปุ่่�นรัับประทานกัันในชีีวิิตประจำำ�วันั ราคาไม่่แพง และมีีรสอร่่อยก็็มีีอยู่่�มาก โดยเฉพาะราเม็็งที่่�ได้้รัับความนิิ ยมเป็็ นอย่่างสูู ง
จนถึึงกัับมีีคนเดิินทางเพื่่�อไปรัับประทานราเม็็งอร่่อยในที่่�ต่่างๆ

เมนูหลักๆ ของร้านอิ ซากายะ

1. ถั่ว่� แระ (ถั่่�วแระต้้มโรยด้้วยเกลืือ) 2. ไก่่ทอดคาราอาเกะ (เนื้้อ� ไก่่หมัักแล้้วนำำ �มาทอด) 3. ไก่่ย่า่ ง ยากิิ โทริิ (เนื้้อ� ไก่่เสีียบไม้้แล้้วนำำ �ไปย่่าง)
4. ไข่่ม้้วน ทามาโกะยากิิ (ไข่่ม้้วนปรุุงรสด้้วยนำำ �ซุปุ ดาชิิหรืืออื่่น� ๆ) 5. เต้้าหู้้ท� อด อะเกดาชิิ โดฟุุ (เต้้าหู้้�ทอดแล้้วราดด้้วยน้ำำ ��ซุปุ ดาชิิ)

อาหารชุดแบบไคเซกิเรียวริ

อาหารญี่่�ปุ่น่� แบบคอร์์สที่่�ประกอบด้้วยอาหารเมนููน้ำำ ��ซุปุ 1 อย่่าง
และอาหาร 3 อย่่างทำำ�จากวััตถุุดิบิ ของฤดููกาลนั้้น� ๆ ใช้้ถ้ว้ ยจาน
และมีีการตกแต่่งอาหารให้้รู้้�สึกึ ได้้ถึงึ ฤดููกาลด้้วยเช่่นกััน

1

2

3

4

5

ซูชิ

อาหารที่่ค� นญี่่�ปุ่น่� นิิ ยมรัับประทานกัันมาก ร้้านซููชิิมีี ให้้เลืือกหลายระดัับ
ตั้้งแต่่ร้้
� านซููชิิราคาแพงไปจนร้้านซููชิิบนสายพานราคาประหยััด ในแต่่ละ
� นั้� น้ � ๆ
ภููมิิภาคจะมีีซููชิิแบบพิิเศษของพื้้นที่่

ร้านเหล้า อิ ซากายะ

ร้้านอิิซากายะมีีเหล้้าและอาหารหลากหลายชนิิ ดไว้้ ให้้บริกิ ารลููกค้้า ในร้้านมีีบรรยากาศ
�
ครื้้นเครงด้้
วยลููกค้้าหลายกลุ่่ม� เช่่น พนัักงานบริิษััทที่่แ� วะมาดื่่ม� หลัังเลิิกงาน
14
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ขนมญี่ป่ ุน วะงะชิ

วะงะชิิ คืือ ขนมญี่่�ปุ่น่� ที่่ทำ� �ด้
ำ ว้ ยวิิธีีดั้งเดิิ
้ � มสืืบทอดมา
แต่่โบราณ ขนมวะงะชิิหลายชนิิ ดมีีรููปลัักษณ์์แสดง
ถึึงฤดููกาลต่่างๆ ทำำ�ให้้ผู้้�รัับประทานได้้ชื่น่� ชมกัับความ
งามขณะรัับประทานขนมรสอร่่อย

Photo credit: Kanazawa City

อาหาร

อาหารที่่ค� นญี่่ปุ่� น่� รัับประทานกัันเป็็ นปกติิมีีจำำ�หน่่ายที่่ตล
� าด ซููเปอร์์มาร์์เก็็ต มุุมจำำ�หน่่าย
อาหารที่่ชั้้� น� ใต้้ดินิ ในห้้างสรรพสิินค้้า ร้้านสะดวกซื้้อ� ที่่ใ� ห้้บริิการตลอด 24 ชั่่�วโมง นอกจากนั้้น�
คนญี่่ปุ่� น่� ยัังนิิยมรัับประทานอาหารที่่ป� รุุงเสร็็จแล้้วหรืื อข้้าวกล่่อง “เบนโต” ที่่มี� อี าหาร
หลายแบบให้้เลืือกรัับประทาน ไม่่ว่่าจะเป็็ นอาหารญี่่ปุ่� น่� อาหารฝรั่่�ง อาหารจีีน ฯลฯ
ที่่คุุ� ณจะได้้รับั ประทานอาหารรสอร่่อยในราคาถููกกว่่าการไปรัับประทานที่่ร้� า้ น นอกจากนั้้�น
ยัังมีีคาเฟ่่สััตว์ต่่์ างๆ เช่่น แมว นก ที่่กำ� �ำ ลัังได้้รับั ความนิิยมอีีกด้้วย

ตลาด

� าดจะมีีอาหารสด
ในเมืืองใหญ่่แต่่ละเมืืองจะมีีตลาดที่่เ� ป็็ นเสมืือนห้้องครััวของชาวเมืือง ที่่ตล
ใหม่่หลากหลายชนิิ ดให้้ลููกค้้าได้้เลืือกซื้้อ� เช่่น ผััก ผลไม้้ เนื้้อ� สััตว์์ อาหารทะเล
© Osaka Convention & Tourism Bureau

ชั้นใต้ ดินในห้างสรรพสินค้า

ห้้างสรรพสิินค้้าในญี่่�ปุ่น่� ส่่วนมากจะมีีมุุมขายอาหารอยู่่ที่� ชั้�่ นใต้้
้ � ดินิ มีีร้้านชื่่อ� ดัังมาจำำ�หน่่ายอาหาร
ปรุุงสำำ�เร็็จ ข้้าวกล่่องเบนโต ขนม ฯลฯ

การรับประทานอาหารในสวนได้ แบบไม่อ้นั

มีีสวนผลไม้้หลายแห่่งที่่เ� ปิิ ดให้้ลููกค้้าเข้้าไปเก็็บและรัับประทานผลไม้้
ประจำำ�ฤดููได้้ โดยไม่่อั้้น� เช่่น สตรอเบอรี่่� องุ่่น� สาลี่่�
© nekonoirukyukeijo nikukyu

คาเฟ่ แมว

คาเฟ่่ที่่ลูู� กค้้าจะได้้สััมผััสกัับสััตว์์ต่่างๆ เช่่น แมว นกฮููก ขณะรัับประทานอาหารหรืือดื่่ม� เครื่่อ� งดื่่ม�
คาเฟ่่เหล่่านี้้ � ได้้รัับความนิิ ยมเพราะช่่วยให้้ลููกค้้ารู้้�สึกึ ผ่่อนคลาย
16

© Mitsukoshi Nihombashi Main Store
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การแสดงโนงะคุุ

� าแต่่โบราณตั้้งแต่่หลายร้้
ว่่ากัันว่่าการแสดงนี้้มีีม
�
อยปีีก่่อน การแสดงคะ
บุุองเกีียวคุุ (การร้้องเพลง การฟ้้ อนรำำ� การเล่่นดนตรีี) และการฟ้้ อนรำำ�
เพื่่อ� บููชาเทพซึ่่ง� เป็็ นที่่คุ้้�� นเคยสำำ�หรัับชาวญี่่�ปุ่น่� ได้้มีีการเปลี่่ย� นแปลงครั้้ง�
ใหญ่่ในศตวรรษที่่� 14 จนกลายเป็็ นการร้้องเพลงและฟ้้ อนรำำ�โดยสวม
� อดกัันมาจนถึึงปัจจุุบััน
หน้้ากากที่่สืืบท

ซูโม่

�
ศิิลปะในการต่่อสู้้�ของประเทศญี่่�ปุ่น่� นัักซููโม่่ 2 คนจะขึ้้นไป
บนเวทีีซููโม่่หรืือ “โดะเฮีียว” แล้้วปล้ำำ�ต่่
� อสู้้�กััน สมาคมซููโม่่
แห่่งประเทศญี่่�ปุ่น่� จะจััดการแข่่งขัันปีีละ 6 ครั้้ง� ในเดืือนที่่�
เป็็ นเลขคี่่�

ศิลปะการแสดง ที่สืบทอดกันมา
© Grand master of Kanze School

ประเทศญี่่�ปุ่่�นมีีศิิลปะการแสดงและความเชี่่�ยวชาญที่่�สืืบทอดมาแต่่โบราณ แม้้ว่่าศิิลปะการแสดงประเภทต่่างๆ เช่่น การ
แสดง ดนตรีี การฟ้้ อนรำำ� จะมีีประวััติิความเป็็ นมาที่่�แตกต่่างกัันแต่่ก็็ได้้รัับการสืื บทอดมาจนถึึงปัั จจุุบััน นอกจากศิิลปะ
การแสดงของญี่่�ปุ่่�นโบราณแล้้ว ยัังมีีวััฒนธรรมที่่�ได้้รัับอิิทธิิ พลจากต่่างประเทศ เช่่น จีีน ซึ่่� งได้้พัฒั นากลายเป็็ นศิิลปะของ
ญี่่�ปุ่่�นหลายอย่่าง ศิิลปะการแสดงของญี่่�ปุ่่�นที่่�ได้้รัับการขึ้้�นทะเบีียนเป็็ นมรดกโลกทางวััฒนธรรมที่่�จับั ต้้องไม่่ได้้ของยููเนสโก
ได้้แก่่ ละครคาบุุกิิ การแสดงโนงะคุุ ละครหุ่่� นบุุนระคุุ

© Anori’s Puppet Theater

ละครหุ่นบนร
ุ ะคุ

ละครหุ่่�นบุุนระคุุมีีกำ�ำ เนิิดในศตวรรษที่่� 15 และได้้รัับความนิิ ยมในศตวรรษที่่� 18 เป็็ น
ละครหุ่่�นโบราณที่่� “ทะยูู” (นัักเชิิดหุ่่�น) ชะมิิเซ็็น (ดนตรีี) และหุ่่�น จะรวมเป็็ นหนึ่่�ง
เดีียวกัันในระหว่่างการแสดง

ศิ ลปะการต่ อสู้ “บุโด” (เคนโด้ )

�่ อดมาแต่่โบราณของญี่่�ปุ่น่� ที่่ฝึ� ึ กซ้้อมการต่่อสู้้�โดยมีีวััตถุุประสงค์์
บุุโด คืือศิิลปะการต่่อสู้้�ที่สืืบท
เพื่่อ� ฝึึ กฝนทั้้งร่่� างกายและจิิตใจ และสร้้างลัักษณะนิิสััยของคนๆ นั้น้ � เคนโด้้ คืือศิิลปะการต่่อสู้้�
ด้้วยดาบที่่ต้� อ้ งฝึึ กฝนทั้้งกายและใจ
�

ละครคะบุกิ

�
� 16 มีีที่่ม� าจาก
ว่่ากัันว่่าการแสดงคะบุุกิเิ กิิดขึ้้นในศตวรรษที่่
การฟ้้ อนรำำ� “คะบุุกิิ โอโดริิ” ที่่ส� ตรีีผู้้�มีีนามว่่า “อิิสึึ โมะโนะโอะ
คุุนิิ” เป็็ นผู้้�คิดิ ค้้น ปัจจุุบัันนัักแสดงคะบุุกิทั้ิ งหมดจะเป็็
้�
น
ผู้้�ชาย
© SHOCHIKU Co., Ltd. / © KABUKI-ZA Co., Ltd.
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© TCVB

ศิ ลปะการจั ดดอกไม้ “คะโด”

ศิิลปะการจััดดอกไม้้ของญี่่�ปุ่น่� มีีชื่่อ� เรีียกว่่า “อิิเคบานะ” เป็็ นศิิลปะในการตััดดอกไม้้หรืือ
ก้้านกิ่่ง� ของต้้นไม้้ ในฤดููกาลนั้้น� ๆ แล้้วนำำ �มาประดัับในแจกัันอย่่างงดงาม และแสดงถึึง
ความสำำ�คััญของชีีวิิตให้้ผู้้�ชมได้้ชื่น่� ชม มีีสำำ�นัั กแห่่งศิิลปะการจััดดอกไม้้อยู่่ห� ลายสำำ�นัั ก

ศิ ลปะการชงชา “ซะโด”

� อดมาแต่่โบราณโดยให้้ความสำำ�คััญ
ศิิลปะในการชงชาเพื่่อ� ต้้อนรัับแขกด้้วยวิิธีีที่่สืืบท
ต่่อฤดููกาล เป็็ นศิิลปะที่่ร� วมถึึงชิ้้�นงานทางศิิลปะหรืืออุุปกรณ์์ ในห้้องชงชาด้้วย
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© GTIA

© Shimane Prefecture

เครื่องปั้นดินเผา : เครื่องปั้นดินเผามะชิโกะยากิ (จังหวัดโทจิงิ)

เครื่องปั้นดินเผา : เครื่องปั้นดินเผาอะริตะยากิ (จังหวัดซะงะ)

ศิลปะในการสร้างสรรค์
เทกกิ (เครื่องใช้ที่ท�ำจากโลหะ) : นัมบุเทกกิ (จังหวัดอิวะเตะ)

ภาชนะดีบุก : ภาชนะดีบุกโอซาก้าสุซุกิ (จังหวัดโอซาก้า)

กระดาษวะชิ : กระดาษเซกิชูวะชิ (จังหวัดชิมะเนะ)

ตุ๊กตา : ตุ๊กตาดารุมะ (จังหวัดกุมมะ)

สิ่งทอ : ผ้านิชิจินโอริ (จังหวัดเกียวโต)

สิ่งทอ : ผ้ามัดย้อมอาริมัตสึนารูมิชิโบริ (จังหวัดไอจิ)

งานไม้ “คิไซคุ” : งานไม้ “คะบะไซคุ” (จังหวัดอะคิตะ)

ภาชนะลงรัก : เครื่องรักไอสึนุริ (จังหวัดฟุคุชิมะ)

อื่นๆ : ภาพวาดอุคิโยะเอะ (โตเกียว)

อื่นๆ : เครื่องแก้วเจียรไน ซะสึมะคิริโกะ (จังหวัดคะโงะชิมะ)

ในแต่่ละภููมิิภาคของประเทศญี่่�ปุ่่�นมีีงานศิิลปะหััตถกรรมที่่�สร้้างสรรค์์ด้ว้ ยเทคนิิ ควิิธีีที่่�สืืบทอดมาแต่่โบราณและใช้้
วััตถุุดิิบที่่�มีีความพิิเศษของพื้้�นที่่�นั้้�นๆ สิ่่� งของที่่�สร้้างขึ้้�นมาส่่วนใหญ่่จะถููกนำำ�มาใช้้ในชีีวิิตประจำำ�วันั เมื่่�อถููกใช้้โดย
ผู้้�คนจำำ�นวนมากมาเป็็ นเวลานาน ทำำ�ให้้ผลงานเหล่่านั้้�นมีีความสมบููรณ์์เพิ่่�มมากขึ้้�นเรื่่� อยๆ นอกจากจะได้้รัับการรัักษา
ไว้้ซึ่� ่งความพิิเศษแล้้ว ยัังปรัับปรุุงเพื่่�อให้้ใช้้ได้้ง่่ายในการดำำ�เนิินชีีวิิตปััจจุุบัันด้้วย

ตุ๊กตา : ตุ๊กตาฮาคาตะ (จังหวัดฟุคุโอกะ)
20

งานไม้ “คิไซคุ” :
งานไม้ฮาโกเน่โยเซกิไซคุ (จังหวัดคะนะงะวะ)

กระดาษวะชิ :
กระดาษฮนมิโนะวะชิ (จังหวัดกิฟุ)
The Association for the Preservation of
Hon-minoshi Papermaking

ภาชนะลงรัก :
เครื่องรักวะจิมะนุริ (จังหวัดอิชิคะวะ)
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ศาลเจ้ า

วัดและศาลเจ้ า
ศาลเจ้ าเมจิ จินกู โตเกียว

ตั้้งอยู่่
� � ใกล้้กัับสถานีีฮาราจุุกุแุ ละถืือเป็็ นที่่ส� ถิิตของดวงวิิญญาณ
พระจัักรพรรดิิเมจิิ (1852-1912) และพระจัักรพรรดิินีี โชเค็็น
(1850-1914)

ศาลเจ้ าหลักอิ ซุโมะไทฉะ จั งหวัดชิ มาเนะ

คากุุระเด็็น (หอดนตรีีและระบำำ�ชิินโต)

กล่่าวกัันว่่าอิิสึึ โมะเป็็ นดิินแดนแห่่งเทพ เทพเจ้้าจากทั่่�วประเทศญี่่�ปุ่น่� จะมารวมกัันอยู่่ที่� นี่�่ ่� ในเดืือน 10
ตามปฏิิทินิ จัันทรคติิของญี่่�ปุ่น่� โบราณ ผู้้�คนมีีความเชื่่อ� ว่่าศาลเจ้้าอิิสึึ โมะไทฉะสามารถช่่วยในเรื่่อ� งเนื้้อ�
คู่่� ให้้กัับผู้้�มาสัักการะได้้

วัดและศาลเจ้า

ในญี่่�ปุ่่�นมีีวััดพุุทธและศาลเจ้้าลััทธิิชิินโตกระจายตััวอยู่่ทั่่� ว� ประเทศ ถึึงแม้้วัดั พุุทธและศาลเจ้้าชิินโตจะมีีหน้้าตา
คล้้ายคลึึงกัันเพราะเป็็ นสิ่่� งก่่อสร้้างสไตล์์ญี่่�ปุ่่�นทั้้�งคู่่� แต่่ก็็มีีความต่่างกัันอย่่างชััดเจน ศาลเจ้้านั้้�นเป็็ นสถานปฏิิบัติั ิ
สำำ�หรัับลััทธิิชิินโตซึ่่�งเป็็ นศาสนาประจำำ�ประเทศญี่่�ปุ่่�น ลััทธิินี้้�นับั ถืือเทพเจ้้าจำำ�นวนมากที่่�เรีียกรวมกัันว่่า ยาโอะโย
โรซุุ (ซึ่่�งมีีความหมายตรงตััวว่่า “คณานัับ”) อัันรวมไปถึึงเทพเจ้้าที่่�มาจากธรรมชาติิ ปรากฏการณ์์อื่่�นๆ และ
ตำำ�นานอีีกด้้วย
ส่่วนวััดนั้้�นเป็็ นศาสนสถานสำำ�หรัับศาสนาพุุทธซึ่่�งว่่ากัันว่่าเพิ่่�งมาถึึงชายฝั่่�งของประเทศนี้้�เมื่่�อ
ศตวรรษที่่� 6 นี่่�เอง

หอฟี นิกซ์ ท่ีวัดเบียวโดอิ น จั งหวัดเกียวโต

การก่่อสร้้างหอฟีีนิิ กซ์์แล้้วเสร็็จในปีี 1053 ที่่นี่� ่�เป็็ นที่่�ประดิิษฐานของพระพุุทธรููปซึ่่ง� ถืือ
� อ� ราว 1,000 ปีีก่่อน วััดแห่่งนี้้ยัั� งได้้รัับการขึ้้นทะเบีียนเป็็
�
เป็็ นสมบััติิประจำำ�ชาติิที่�่ปั้้นขึ้้นเมื่่
น
มรดกโลกทางวััฒนธรรมอีีกด้้วย

ศาลเจ้า
© Byodoin

วัดยะมะเดระ
จั งหวัดยะมะงะตะ

ศาลเจ้ าสึรุโอกะฮะจิ มังงู จั งหวัดคะนะงะวะ

มีีเรื่่อ� งเล่่าสืืบทอดมาว่่าวััดยะมะเดระ
�
สร้้างขึ้้นในปีี
ค.ศ. 860 โดยพระชิิงะคุุ
ไดชิิแห่่งนิิกายเท็็นไดชูู ซึ่่ง� เป็็ นหนึ่่�ง
ในศาสนาพุุทธมหายาน ที่่นี่� ่�มีีบัันได
�
หิินยาวกว่่า 800 ขั้้นที่่
� ส� ร้้างขึ้้นไปตาม
ตััวภูเู ขา

ศาลเจ้้าสึึรุโุ อกะฮะจิิมัังงููอยู่่ที่� ค่� ามาคุุระซึ่่ง� เป็็ นสถานที่่ท่่� องเที่่ย� วซึ่่ง� ได้้รัับ
ความนิิ ยมมาก มีีการจััดงานเทศกาลหลายครั้้งตลอดปีี
�
เช่่น ยาบุุซาเมะ
(พิิธีียิงิ ธนููบนหลัังม้้า) ผู้้�คนนิิ ยมมาชมความงามของซากุุระในฤดููใบไม้้ผลิิ
ที่่นี่� ่�ด้ว้ ยเช่่นกััน

วัดเซ็ นโคจิ
จั งหวัดนะงะโนะ

© Fujiyoshida City

ศาลเจ้าโมโตโนะสุมิ จังหวัดยามากุจิ

ที่่ศ� าลเจ้้าโมะโตะโนะสึึมิิ อิินาริิจินิ จะ มีี “โทริิอิิ” หรืือประตููสู่่�
ศาลเจ้้าถึึง 123 ต้้นเรีียงรายไปเส้้นทางเข้้าสู่่ศ� าลเจ้้า เคยได้้รัับ
เลืือกจาก CNN ให้้เป็็ น 1 ใน 31 ของ “สถานที่่ที่� ง่� ดงามที่่สุ� ดุ
ในประเทศญี่่�ปุ่น่� ”
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ศาลเจ้ าอุสะจิ งงู จั งหวัดโออิ ตะ

ศาลเจ้้าหลัักสำำ�หรัับการสัักการะเทพฮะจิิมัังไดจิินซึ่่ง�
ได้้รัับการเคารพบููชาอย่่างกว้้างขวางในหมุ่่�ซามููไรและ
ราชวงศ์์ ซึ่่ง� มีีศาลเจ้้าทั่่�วประเทศกว่่า 40,000 แห่่ง

ศาลเจ้าอาราคุระฟูจิเซ็นเก็นจินจะ และเจดีย์จเู รโตะ จังหวัดยามานาชิ

�
ศาลเจ้้าแห่่งนี้้ � ได้้รัับการสถาปนาขึ้้นในปีี
705 ที่่เ� มืืองฟููจิิ
โยชิิดะ ในฤดููใบไม้้ผลิิ ต้้นซากุุระ 550 ต้้นจะเบ่่งบานอวด
โฉมอย่่างเต็็มที่่�
หลายคนกล่่าวเอาไว้้ว่่านี่่�คืือจุุดชมวิิว
ภููเขาไฟฟููจิิที่ส�่ วยที่่สุ� ดุ ในประเทศญี่่�ปุ่น่�

วัดซั นเซ็ นอิ น จั งหวัดเกียวโต

วััดซัันเซ็็นอิินก่่อตั้้ง� ขึ้้น� เมื่่อ� ศตวรรษที่่� 8 ตั้้ง� อยู่่ใ� นตำำ�บลโอฮาระ ซึ่่ง� อยู่่ท� างเหนืือของ
� ะดิิษฐานของ
เกีียวโต อุุโบสถโอโจโกะคุุระคุุอินิ ที่่อ� ยู่่ใ� นบริิเวณของวััดแห่่งนี้้ � เป็็ นที่่ปร
พระพุุทธรููปอมิิตาภพุุทธะและมีีรููปปั้้นพระสาวกคุุกเข่่าสองท่่านประกบอยู่่�เคีียงข้้าง
รููปปั้้นชุุดนี้้ �สร้้างขึ้้น� เมื่่อ� ศตวรรษที่่� 12 และได้้รัับการขึ้้น� ทะเบีียนเป็็ นสมบััติิประจำำ�
ชาติิจากรััฐบาลญี่่ปุ่� น่�
©Zenkoji Temple

ตััวอาคารหลัักของวััดเซ็็นโคจิินั้้น� ได้้รัับการขึ้้น�
ทะเบีียนเป็็ นสมบััติิ ปร ะจำำ�ช าติิ อัั นเป็็ นที่่�
ประดิิษฐานของอมิิตาภพุุทธะอัันมีีรััศมีีร่่วมกััน
(Amida Triad Sharing One Halo) ซึ่่ง� ถืือเป็็น
ชุุด พระพุุทธรููปศัักดิ์์�สิิ ทธิ์์�ซึ่่�ง ประกอบไปด้้ว ย
พระพุุทธรููปสามองค์์ที่อ่� ยู่ภ่� ายใต้้ว งรััศมีีวงเดีียว
พระพุุทธรููปชุดุ นี้้ � ไม่่ได้้เปิิดให้้สาธารณชนได้้รัับ
ชม แต่่จะมีีรููปสมมติิที่เ�่ รีียกกัันว่่า “มาเอะดะจิิฮง
ซน” ที่่จ� ะนำำ �มาจััดแสดงต่่อสาธารณชนทุุกๆ เจ็็ด
� อ่� ว่่า “โกไคโจ” วััดแห่่งนี้้เ� ป็็นที่่�
ปีี ในพิิธีีกรรมที่่มีีชื่
เคารพนัับถืืออย่่างแพร่่หลายมาเป็็นเวลากว่่า
� วามเลื่อ�่ มใส
1,400 ปีี และยัังคงดึึงดููดผู้้�จาริิกที่่มีีค
จากทั่่ว� ญี่่�ปุ่� น่ ได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง
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พิิพิธิ ภััณฑ์์ศิิลปะแห่่งชาติิ
โตเกีียว

ิ ะขนาดใหญ่่ที่่สุ� ดุ ในประเทศ
พิิพิิธภััณฑ์์ศิลป
�
ญี่่�ปุ่น่� แห่่งนี้้ส� ร้้างขึ้้นในปีี
ค.ศ. 2007 ตั้้งอยู่่
� ที่� ่�
รปปงหงิิ คิิ โช คุุโระคะวะ สถาปนิิกเลื่่อ� งชื่่อ�
ในญี่่�ปุ่น่� คืือผู้้�ออกแบบตััวอาคารที่่ดูู� สวยแปลก
ตาของที่่นี่� ่�

© Fukui Prefectural Dinosaur Museum

พิพธิ ภัณฑ์ไดโนเสาร์ จั งหวัดฟุ คุอิ

พิิพิธภัั
ิ ณฑ์์ธรรมชาติิเกี่่ย� วกัับไดโนเสาร์์ ตั้้งอยู่่
� � ในเมืืองคะสึึยะมะ จััดแสดงโครงกระดููกไดโนเสาร์์มากกว่่า
40 โครง นัับได้้ว่่าเป็็ นหนึ่่�งในพิิพิธภัั
ิ ณฑ์์ ไดโนเสาร์์ที่�่ ใหญ่่ที่่สุ� ดุ ในโลก

พิพิธภัณฑ์และพิพิธภัณฑ์ศิลปะ
The National Art Center, Tokyo

ประเทศญี่่�ปุ่่�นมีีพิิพิิธภััณฑ์์และพิิพิิธภััณฑ์์ศิิลปะที่่�มีีเอกลัักษณ์์อยู่่ทั่่� ว� ประเทศ โดยจะมีีส่่วนเข้้าชมทั่่�วไปและการ
จััดแสดงพิิเศษต่่างๆ นอกจากผู้้�ไปเยี่่ย� มชมจะได้้สัมผั
ั สั กัับสิ่่� งที่่�นำ�ม
ำ าแสดงแล้้ว ตััวอาคารของพิิพิิธภััณฑ์์ซึ่� ่งดูู
แปลกตาและเป็็ นผลงานสร้้างของสถาปนิิกเลื่่�องชื่่�อคืือหนึ่่�งสิ่่� งที่่�จะพลาดชมไม่่ได้้ สำำ�หรัับนัักท่่องเที่่�ยวที่่�ต้อ้ งการ
เรีียนรู้้�ประวััติิศาสตร์์และวััฒนธรรมของญี่่�ปุ่่�น เราขอแนะนำำ�ให้้ไปที่่�พิิพิิธภััณฑ์์แห่่งชาติิ

Leandro ERLICH, "The Swimming Pool", 2004
Photo: WATANABE Osamu
Courtesy: 21st Century Museum of Contemporary Art,
Kanazawa

พิพธิ ภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยศตวรรษที่
21 คานาซาวะ จั งหวัดอิ ชิคาวะ

พิิ พิิ ธภัั ณฑ์์ ที่�่ตั้ง้ � อยู่่� ใจกลางเมืืองคานาซาวะแห่่งนี้้ มีี�
ิ ะ
แนวคิิดในการก่่อสร้้า งว่่าจะรัังสรรค์์ ให้้พิิพิิธภััณฑ์์ศิลป
� วามคล้้ายคลึึงกัับสวนสาธารณะที่่เ� ปิิ ดกว้้างให้้กัับ
แห่่งนี้้มีีค
สาธารณชน ได้้รัับการออกแบบโดย Kazuyo Sejima +
Ryue Nishizawa / S A N A A

พิพธิ ภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยแห่งเมืองโทะวะดะ จั งหวัดอาโอโมริ

ิ ะ” จึึงมีีลานศิิลปะ
ที่่นี่� ่�มีีคอนเซ็็ปต์ว่่์ า “ทำำ�ให้้ถนนสายคัันโจไกโดริิทั้งสายเป็็
้�
นพิิพิธภัั
ิ ณฑ์์ศิลป
อยู่่� ใกล้้กัับพิพิ
ิ ธภัั
ิ ณฑ์์ และมีีงานศิิลปะตั้้งประดัับตามท้้
�
องถนนด้้วย

พิพธิ ภัณฑ์กลางแจ้ ง
ฮาโกเน่โอเพ่นแอร์มิวเซี ยม
จั งหวัดคะนะงะวะ

พิิพิธภัั
ิ ณฑ์์กลางแจ้้งแห่่งแรกในประเทศญี่่�ปุ่น่� เปิิ ดให้้บริกิ ารในปีี
ค.ศ. 1969 ให้้ ได้้เข้้าชมผลงานประติิมากรรมท่่ามกลางธรรมชาติิ
อัันงดงามของฮาโกเน่่

มิไรคัง – พิพธิ ภัณฑ์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมใหม่
แห่งชาติ โตเกียว

นอกจากการแนะนำำ �ค วามสำำ�เร็็จท างวิิทย าศาสตร์์แ ละเทคโนโลยีีใหม่่ล่่าสุุดแล้้ว
พิิพิธภัั
ิ ณฑ์์แห่่งนี้้ยัั� งมีีการจััดแสดงนิิ ทรรศการการทำำ�งานของหุ่่�นยนต์์ ในชีีวิิตของเรา
อีีกด้้วย ที่่นี่� ่�จะมอบประสบการณ์์อัันมหััศจรรย์์ ให้้กัับผู้้�คนทุุกเพศทุุกวััย
24

พิพธิ ภัณฑ์สถานแห่งชาติ

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติคิวชู

ประเทศญี่่�ปุ่น่� มีีพิิพิธภัั
ิ ณฑ์์สถานแห่่งชาติิ 4 แห่่ง อยู่่ที่� �่ โตเกีียว นารา เกีียวโต และคิิวชูู
(เมืืองดะไซฟุุ จัังหวััดฟุุคุโุ อกะ) จััดแสดงชิ้้�นงานศิิลปะ เอกสารทางประวััติิศาสตร์์ของ
ญี่่�ปุ่น่� ฯลฯ
25
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สวนสนุก

ธีีมพาร์์กเป็็ นสถานที่่�ท่่องเที่่�ยวที่่�ได้้รัับความนิิยมมาก ทุุกคนจะรู้้�สึึกเหมืือนหลงเข้้าไปในอีีกโลกหนึ่่�ง และสนุุกเต็็มที่่�จนลืืมโลกแห่่งความเป็็ นจริิ ง
ไม่่ว่่าจะเป็็ นคนในวััยใดก็็ตาม ในภููมิิภาคต่่างๆ ของญี่่�ปุ่่�นมีีสวนสนุุก สวนสััตว์์ พิิพิิธภััณฑ์์สััตว์น้ำ์ � �ที่
ำ ่�มีีลักั ษณะเฉพาะตััวอยู่่ห� ลายแห่่ง เราจะแนะนำำ�
สวนสนุุกที่่�ได้้คัดั สรรมาสำำ�หรัับผู้้�ที่่�ต้อ้ งการสััมผัสั กัับญี่่�ปุ่่�นในรสชาติิที่่�ต่่างจากการท่่องเที่่�ยวทั่่�วไป

Okinawa Commemorative National Government Park (Ocean Expo Park) / Okinawa Churaumi Aquarium

พิพธิ ภัณฑ์สัตว์น�้ำโอกินาว่าจุระอุมิ
จั งหวัดโอกินาว่า

ตั้้งอยู่่
� � ในสวนสาธารณะไคโยฮะคุุโคเอ็็น ในเขตโมโตบุุโจทางตะวัันตกเฉีียง
เหนืือของเกาะโอกิินาว่่า นัักท่่องเที่่ย� วจะได้้ชมปลาฉลามวาฬซึ่่ง� เป็็ นปลาที่่มีี�
ขนาดใหญ่่ที่่สุ� ดุ ในโลก ปลากระเบนราหูู และอื่่น� ๆ อีีกหลายชนิิ ดที่่ว่่� ายเวีียนอยู่่�
ในตู้้�ปลาขนาดยัักษ์์

ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ เจแปน (USJ) จั งหวัดโอซาก้า

TM & © Universal Studios. All rights reserved.

นัักท่่องเที่่ย� วจะได้้ชมโชว์์และสนุุกกัับเครื่่อ� งเล่่นต่่างๆ สััมผััสโลกแห่่งภาพยนตร์์ฮอลลีีวู้้�ดและการแสดงของตััวคาแรคเตอร์์ชื่อ่� ดััง
© EDO WONDERLAND

นิกโกเอโดะมุระ จั งหวัดโทะจิ งิ

ธีีมพาร์์กแนวประวััติิศาสตร์์ที่ส่� ร้้างจำำ�ลองเมืืองในยุุคเอโดะ ผู้้� ไปเที่่ย� วชมจะได้้สวมชุุดต่่างๆ
แบบญี่่�ปุ่น่� เช่่น ชุุดนิิ นจา ชุุดลููกสาวซามููไร และได้้ทดลองประสบการณ์์การใช้้ชีีวิติ ของซามููไร

© KAIYUKAN

พิพธิ ภัณฑ์สัตว์น�้ำโอซาก้าไคยูคัง จั งหวัดโอซาก้า

หนึ่่� งในพิิพิิธภััณฑ์์สััตว์น้ำ์ ำ ��ที่่� ใหญ่่ที่่สุ� ดุ ในโลกพร้้อมด้้วยแท็็งก์์น้ำำ��จััดแสดง
ขนาดมหึึมาถึึง 14 แท็็งก์์ พิิพิธภัั
ิ ณฑ์์แห่่งนี้้ � ได้้รวบรวมหลากหลายวิิธีีเพื่่อ�
ช่่วยให้้ผู้เ้� ข้้าชมรู้้�สึึกใกล้้ชิดิ กัับสััตว์์น้ำำ��ได้้มากขึ้้น�
ผู้้�เข้้าชมจะได้้ร่่วมสัังเกต
พฤติิกรรมของสััตว์์น้ำำ��เหมืือนอย่่างที่่เ� ป็็ นตามธรรมชาติิ
© Huis ten bosch / J-19532

Huis Ten Bosch จั งหวัดนางาซากิ

สวนสนุุกที่่�ประดัับประดาไปด้้วยดอกไม้้ตามฤดููกาลและการจััดแสดงแสงสีีเสีียงที่่ช่่� วยเพิ่่�มสีีสัันสวยงามให้้
�
กัับเมืืองจำำ�ลองท้้องถนนของเนเธอร์์แลนด์์ สวนสนุุกแห่่งนี้้มีี� เกมและเครื่่อ� งเล่่นที่่� ไม่่เหมืือนใครให้้ผู้เ้� ยี่่ยม
ชมได้้มาสนุุกสนานกััน
26

สวนสนุกฟุ จิคิวไฮแลนด์ จั งหวัดยะมะนะชิ

สวนสนุุกในเมืืองฟุุจิิ โยชิิดะซึ่่ง� อยู่่ที่� เ�่ ชิิงภููเขาไฟฟุุจิิ มีีเครื่่อ� งเล่่น
หวาดเสีียว เช่่น รถไฟเหาะ แบบพิิเศษไม่่เหมืือนใคร มีีผู้้�ที่ม�่ าที่่�
นี่่�เพื่่อ� เล่่นเครื่่อ� งเล่่นเหล่่านี้้เ� ป็็ นจำำ�นวนไม่่น้้อย

สวนสัตว์อาซาฮิ ยามะ ฮอกไกโด

�
�ปล่่อยให้้สััตว์์
สวนสััตว์์ ในเมืืองอาซาฮิิคาวะที่่� โด่่งดัังขึ้้นมาจากการจััดแสดงที่่
ต่่างๆ มีีอิิริยิ าบถอย่่างที่่ค� วรจะเป็็ นตามธรรมชาติิ ในฤดููหนาว ฝููงเพนกวิินจะ
�
ออกมาเตร็็ดเตร่่สร้้า งความหรรษาให้้กัับผู้้�เยี่่ยมชม
และชดเชยที่่� ไม่่ได้้ออก
กำำ�ลัังกายมานาน
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ซั บคั ลเจอร์

มัังงะ (หนัังสืื อการ์์ตููน), อนิิเมะ (แอนิิเมชััน), วิิดีีโอเกม และสิิ นค้้าจากตััวการ์์ตููน คืือตััวอย่่างของวััฒนธรรมป็็ อปอัันมีีเอกลัักษณ์์ที่่�ญี่่�ปุ่่�นแสนจะภาค
ภููมิิใจในการนำำ�เสนอไปยัังต่่างแดน มีีหลายแห่่งในญี่่�ปุ่่�นที่่�เป็็ นที่่�เลื่่�องชื่่�อในด้้านวััฒนธรรมป็็ อปและสวนสนุุกที่่�มีีผู้เ้� ยี่่ย� มชมจากทั่่�วโลก วััยรุ่่�นหนุ่่�มสาว
จะรวมตััวกัันในย่่านที่่�เป็็ นที่่�รู้้�กันั ว่่ามีีไว้้สำ�ำ หรัับโปรโมตแฟชั่่�นและเทรนด์์ล่่าสุุด

แฟชั่ นฮาราจุกุ โตเกียว
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ช้ อปปิ้ ง

นัักท่่องเที่่�ยวต่่างชาติิที่่�พักั อาศััยอยู่่ใ� นญี่่�ปุ่่�นเป็็ นเวลาน้้อยกว่่าหกเดืือนสามารถรัับผลประโยชน์์จากระบบการยกเว้้นภาษีีได้้ ด้้วยระบบนี้้� นัักท่่องเที่่�ยวต่่างชาติิ
จะไม่่ต้้องจ่่ายภาษีีการบริิ โภคของญี่่�ปุ่่�น ซึ่่�งมีีจำำ�นวนเท่่ากัับ 8% หรืื อ 10% (ข้้อมููล ณ เดืือนตุุลาคม 2019) ของจำำ�นวนเงิินที่่�ใช้้จ่่ายเพื่่�อการบริิ โภคส่่วนบุุคคล
สิิ นค้้าที่่�สามารถใช้้ระบบนี้้�ได้้คืือ สิิ นค้้าอุุปโภคทั่่�วไป (เช่่น เครื่่� องใช้้ไฟฟ้้าในบ้้าน ของตกแต่่ง นาฬิิกาข้้อมืือ เสื้้� อผ้้า รองเท้้า กระเป๋๋า และของจิิปาถะ) และ
สิิ นค้้าบริิ โภค (เช่่น อาหาร เครื่่� องดื่่�ม ยารัักษาโรค และเครื่่� องสำำ�อาง)
โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับระบบยกเว้นภาษีของญี่ปุ่นที่เว็บไซต์นี้ https://tax-freeshop.jnto.go.jp/tha/index.php

ถนนสายทะเคชิิตะโดริิ ในฮาราจุุกุมีีุ ร้้าน
� ามากมาย มีีเด็็กวััยรุ่่�นมาเที่่ย� วที่่�
ขายเสื้้อผ้้
นี่่�เป็็ นจำำ�นวนมาก เป็็ นจุุดศููนย์์กลางและ
แหล่่งกำำ�เนิิ ดของแฟชั่่�นทัันสมััยในญี่่�ปุ่น่�

ห้ างสรรพสินค้ า

Sanrio Puroland โตเกียว

© TCVB

สวนสนุุ กที่่จ� ะเปิิ ดโอกาสให้้คุณ
ุ ได้้ ใกล้้ชิดิ
สนิิ ทสนมกัับ Hello Kitty และผองเพื่่อ� น
ชาวซานริิ โอ ตััวละครที่่เ� หมืือนเทพนิิ ยาย
เหล่่านี้้ � ได้้รัับค วามนิิ ยม ไปทั่่� ว โลกและ
ปรากฏตััวจนเป็็ นที่่คุ้้�� นหน้้าคุ้้�นตากัันอยู่่ทั่่� ว�
โซเชีียลมีีเดีีย Sanrio Puroland เป็็ นสวน
�
สนุุกในร่่ม ผู้เ้� ยี่่ยมชมจึ
งึ สามารถสนุุกสนาน
ได้้ ไม่่ว่่าสภาพอากาศจะเป็็ นเช่่นไร

© 1976, 1990, 2020 SANRIO CO., LTD.

พิพธิ ภัณฑ์มังงะนานาชาติ
เกียวโต จั งหวัดเกียวโต

© Kyoto International Manga Museum

อะคิฮะบะระ โตเกียว

� กกัันในฐานะเมืืองเครื่่อ� งใช้้ ไฟฟ้้ า แต่่ปัจจุุบัันมีีร้้านขาย
เดิิมที่่นี่� �่เป็็ นที่่รู้้�จัั
สิินค้้าเกี่่ย� วกัับมัังงะและอนิิ เมะเป็็ นจำำ�นวนมากที่่แ� ฟนๆ จากทั่่�วโลกจะ
ต้้องเดิินทางมาที่่นี่� ่� นอกจากนั้น้ � ยัังมีีเมดคาเฟ่่อีีกหลายแห่่งด้้วยเช่่นกััน

� อบคลุุมที่่สุ� ดุ แห่่งแรกใน
พิิพิิธภััณฑ์์มัังงะที่่คร
ญี่่� ปุ่นได้้
่� ร วบรวมเอาของมีีค่่าต่่างๆที่่เ� กี่่ย� วข้้อ ง
�ปุ่นและต่่างแดนมาไว้้
กัับมัังงะทั้้งในญี่่
�
่�
ด้ว้ ยกััน
เอกสารเกี่่ย� วกัับมัังงะและสิ่่ง� ของสััญชาติิญี่�่ปุ่น่�
อื่่น� ๆ ที่่� ประเมิินค่่าไม่่ได้้จ ากกลางยุุคเอโดะ
(ศตวรรษที่่� 18) ได้้รัับการอนุุรัักษ์์ ไว้้เป็็ นอย่่างดีี

ร้านค้าต่ างๆ
(เช่ น ห้างสรรพสินค้า ร้านจ�ำหน่ายเครื่องใช้ ไฟฟ้าขนาดใหญ่ ร้านดรักสโตร์)

�
� นิ ค้้าหลากหลายประเภทให้้เลืือกซื้้อ� ไม่่ว่่าจะเป็็ น
มีีร้้านค้้าต่่างๆ ให้้นัั กท่่องเที่่ย� วได้้จัับจ่่ายซื้้อของตามความต้้
องการมากมาย เช่่น ห้้างสรรพสิินค้้าที่่มีีสิ
� า เครื่่อ� งประดัับ เครื่่อ� งสำำ�อาง อาหาร ฯลฯ หากต้้องการซื้้อเครื่่
� อ� งใช้้ ไฟฟ้้ าก็็ต้อ้ งไปที่่ร้� า้ นจำำ�หน่่ายเครื่่อ� งใช้้ ไฟฟ้้ า ที่่ร้� า้ นดรัักสโตร์์มีียา เครื่่อ� งสำำ�อาง
เสื้้อผ้้
�
และสิินค้้าอื่่น� ๆ มากมาย นอกจากนั้น้ � ยัังมีีร้้าน 100 เยนที่่สิ� นิ ค้้าในร้้านทุุกชิ้้�นราคา 100 เยน เหมาะสำำ�หรัับการซื้้อของฝากกลัับประเทศ

ร้านสะดวกซื้อ

สามารถซื้อบัตรต่างๆได้จากร้าน
สะดวกซื้อ
นากาโนะบรอดเวย์ โตเกียว

ย่่านร้้านค้้าในเขตนากาโนะมีีร้้านขายของเฉพาะด้้าน เช่่น
การ์์ตููนมัังงะเก่่า อนิิ เมะ ของเล่่น เป็็ นจำำ�นวนมาก ถืือได้้ว่่า
เป็็ น “สวรรค์์ของซัับคััลเจอร์์”
28

�
ร้้านสะดวกซื้้อมีีการจำำ
�หน่่ายบััตรสำำ�หรัับงานอีีเวนต์์หลาก
หลายรููปแบบ เช่่น การแข่่งขัันซููโม่่ คอนเสิิร์ต์ และงาน
� ม� าพร้้อมกัับตู้้�กดเงิินสด
แข่่งกีีฬา และยัังมีีร้้านสะดวกซื้้อที่่
(ATM) ที่่คุ� ณ
ุ สามารถใช้้บััตรเครดิิตถอนเงิินสดเป็็ นสกุุล
เงิินเยนได้้
29
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กิจกรรมทางกีฬา

ประเทศญี่่� ปุ่่�นมีีพื้้� นที่่� เป็็ นภูู เขาราว 70% หมู่่� เกาะญี่่� ปุ่่�นล้้อมรอบด้้วยทะเล มีีแม่่น้ำำ��มากมาย มีี ท ะเลสาปและหนองน้ำำ�� อยู่่�ทั่่ว� ประเทศ ประเทศมีี
รูู ปร่่างเป็็ นทรงยาวแคบจากทิิศเหนืื อลงไปทิิศใต้้ แต่่ละภููมิิภาคจึึงมีีสภาพอากาศต่่างกััน นัักท่่องเที่่�ยวจะสนุุกกัับกีีฬาทางน้ำำ��ได้้ทั่่ว� ประเทศในช่่วง
ฤดููร้้อนคืือเดืือนกรกฎาคม-สิิ งหาคม สนุุกกัับการเล่่นสกีีหรืื อสโนว์์บอร์์ดได้้ในภููมิิภาคที่่�มีีหิิ มะมากในฤดููหนาวคืือเดืือนธัันวาคม-มีีนาคม สนุุกกัับกีีฬา
ประเภทต่่างๆ ได้้ตลอดปีี โดยอาศััยสภาพทางภููมิิศาสตร์์ ที่่�ต่่างกัันในแต่่ละพื้้�นที่่�

การปีนเขา

ในประเทศญี่่�ปุ่นมีีเส้้
่�
นทางปีี นเขามากมายในแต่่ละ
ภููมิิภาค ตั้้งแต่่การปีีนเขาอย่่างจริิ
�
งจัังไปจนถึึงการเดิิน
เขาแบบสบายๆ

การขี่จักรยาน

ภูเขาไดเซ็ น จั งหวัดทตโทริ

ภููเขาไดเซ็็นได้้รัับเลืือกให้้เป็็ นหนึ่่�งในร้้อยภููเขาที่่ส� วย
ที่่สุ� ดุ ของญี่่�ปุ่น่� เป็็ นภููเขาที่่สูู� งที่่สุ� ดุ ในจัังหวััดทตโทริิ
โดยมีีความสููงถึึง 1,729 เมตร (5,673 ฟุุต) มีีเส้้นทาง
เดิินเขาหลายเส้้นทางสำำ�หรัับนัักเดิินเขาตั้้งแต่่มืือ
�
ใหม่่จนถึึงมืือโปร

เส้นทางชิ มะนะมิไคโด
จั งหวัดฮิ โระชิ มะและเอะฮิ เมะ

เส้้นทางชิิมะนะมิิ ไคโดมีีความยาวทั้้งสิ้้�น
� 70 กม.
เชื่่อ� มระหว่่างจัังหวััดฮิิ โระชิิมะกัับจัังหวััดเอะฮิิเมะ เป็็ น
เส้้นทางปั่่นจัักรยานเส้้นทางแรกในญี่่�ปุ่น่� ที่่ส� ามารถปั่่น
ข้้ามช่่องแคบได้้

สกี

การเล่ นกระดานโต้คลื่น

ฮะคุบะ จั งหวัดนะงะโนะ

หมู่่บ้� า้ นฮะคุุบะในจัังหวััดนะงะโนะมีีหิิมะตกมากและมีี
ลานสกีีที่่� ใหญ่่ที่่สุ� ดุ ในประเทศที่่เ� คยใช้้จััดการแข่่งขัันกีีฬา
โอลิิมปิิคฤดููหนาว ที่่นี่� ่�มีี โรงแรมที่่พัั� กพร้้อมสรรพสำำ�หรัับผู้้�
� เยืือน
มาเยี่่ยม

เทือกเขาซาโอะ
จั งหวัดยะมะงะตะ
และจั งหวัดมิยะงิ

เทืือกเขาสะโออยู่่� ร ะหว่่างจัังหวััด
ยะมะงะตะและจัังหวััดมิิยะงิิ มีีลานสกีี
ที่่คุ� ณ
ุ จะได้้ชมต้น้ ไม้้หิมิ ะที่่เ� กิิดจากการที่่�
หิิมะตกลงมาเกาะคลุุมต้น้ ไม้้จนกลาย
เป็็ นเหมืือนต้้น ไม้้หิิ ม ะและมีีการจััด
ทััวร์์เพื่่อ� มาชมด้้วย

จั งหวัดมิยะซะกิ

นัักท่่องเที่่ย� วสามารถเล่่นกระดานโต้้คลื่่น� ที่่ช� ายฝั่่งในที่่ต่่� างๆ ทั่่�วประเทศญี่่�ปุ่น่�
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� ที่่ช� ายฝั่่งทางตะวัันออกของจัังหวััดมิิยะซะกิิ ในคิิวชูู ซึ่่ง� ได้้
รัับความนิิ ยมจากนัักเล่่นกระดานโต้้คลื่่น� เนื่่�องจากมีีอากาศอบอุ่่�น

การดำ� น�้ำสน็อกเกิ้ล
หมู่เกาะเคะระมะ จั งหวัดโอกินาว่า

จัังหวััดโอกิินาว่่าอยู่่ท� างตะวัันตกที่่สุ� ดุ ของประเทศญี่่�ปุ่น่� หมู่่เ� กาะเคะระมะ
� กกัันดีีว่่าน้ำำ ��ทะเลใสเป็็ นอัันดัับต้้นของโลก คุุณจะได้้เพลิิดเพลิิน
เป็็ นที่่รู้้�จัั
กัับการดำำ�น้ำำ��แบบสน็็อกเกิ้้�ลและการดำำ�น้ำำ��แบบสกููบ้้า

นะงะโทะโระ จั งหวัดไซตามะ
การล่องแพ
30

นัักท่่องเที่่ย� วจะได้้สนุุกกัับการเล่่นน้ำำ ��ในแม่่น้ำำ��ในช่่วงเดืือนพฤษภาคม
ถึึงเดืือนกัันยายนที่่มีี� อากาศอบอุ่่�น ผู้้�คนนิิ ยมไปสนุุกกัับกระแสน้ำำ ��ที่่� ไหล
เชี่่ย� วของแม่่น้ำำ��อะระคะวะช่่วงที่่� ไหลผ่่านเมืืองนะงะโทะโระ จัังหวััดไซ
ตามะท่่ามกลางธรรมชาติิที่ง�่ ดงาม
31

โตเกียว
เมืืองหลวงของประเทศญี่่�ปุ่่�น เป็็ นเมืืองใหญ่่ที่่�มีีพลเมืืองมากที่่�สุุดในประเทศ นอกจากจะเป็็ นศููนย์์กลาง
ทางเศรษฐกิิจ การเมืือง และวััฒนธรรมแล้้ว ยัังเป็็ นแหล่่งกำำ�เนิิ ดแฟชั่น่� ล่่าสุุดและเทคโนโลยีีที่่�นำ�สมั
ำ ยั
และเป็็ นเมืืองที่่�คุุณจะได้้ดื่่�มด่ำ��กั
ำ บั วััฒนธรรมประเพณีีเก่่าแก่่ของญี่่�ปุ่่�นที่่�สืืบทอดกัันมาอีีกด้้วย
ในโตเกีียวมีีสถานที่่�ใหม่่ๆ ที่่�ได้้รัับความสนใจจากผู้้�คนหลายต่่อหลายแห่่ง และมีีเทรนด์์ใหม่่เกิิดขึ้้�นตลอด
เวลา เป็็ นเมืืองที่่�จะจััดการแข่่งขัันกีีฬาโอลิิมปิิคและพาราลิิมปิิคในปีี 2020 โดยมีีการเตรีียมการมากมาย
และได้้รัับความสนใจจากผู้้�คนทั่่�วโลก

ชิ นจูกุ

สถานีีชิินจุุกุเุ ป็็ นสถานีีที่่มีี� ผู้้� ใช้้บริกิ ารมากที่่สุ� ดุ ในญี่่�ปุ่น่� ทางฝั่่ง
ตะวัันออกของสถานีีเป็็ นย่่านร้้านค้้า ทางฝั่่งตะวัันตกเป็็ นย่่าน
� กึ สููงระฟ้้ าจำำ�นวนมาก แล้้วยัังมีี “โอะโมะอิิเดะ
สำำ�นัั กงานที่่มีีตึ
โยะโกะโจ” ย่่านที่่มีี� ร้้านเหล้้าขนาดเล็็กเรีียงรายซึ่่ง� ได้้รัับความ
นิิ ยมจากนัักท่่องเที่่ย� ว
© TCVB

กินซ่ า

ย่่านช้้อปปิ้้�งที่่มีี� ร้้านจำำ�หน่่ายสิินค้้าแบรนด์์เนมชื่่อ� ดัังระดัับโลกและห้้างสรรพสิินค้้าเรีียงราย และมีีร้้านอาหารหรูู
ที่่จำ� �ำ หน่่ายอาหารจากทั่่�วโลกอยู่่เ� ป็็ นจำำ�นวนมากด้้วย

อาซากุสะ อุเอโนะ

ที่่นี่� ่�เหมาะสำำ�หรัับผู้้�ที่ต้่� อ้ งการชมบรรยากาศที่่เ� ต็็มไปด้้วย
วััฒนธรรมญี่่�ปุ่น่�
สััญลัักษณ์์ ของที่่นี่� ่�คืือโคมไฟขนาด
ยัักษ์์ที่�่ประตูู “คามิินาริิมง” ซึ่่ง� มีีนัักท่่องเที่่ย� วมาเที่่ย� ว
ชมเป็็ นจำำ�นวนมาก

พระราชวังอิ มพีเรียล

พระราชวัังแห่่งราชวงศ์์ของญี่่�ปุ่น่� ตั้้งอยู่่
� � ในใจกลางโตเกีียว ล้้อมรอบ
ด้้วยกำำ�แพงพระราชวัังและ “โฮะริิ” หรืือคููน้ำำ��ที่่ขุ� ดุ รอบพระราชวััง
สวนส่่วนหนึ่่�งในพระราชวัังเปิิ ดให้้ประชาชนทั่่�วไปเข้้าชมได้้ โดยสวน
ทางทิิศตะวัันออก หรืือ “ฮิิงาชิิเกีียวเอ็็น” เปิิ ดให้้เข้้าชมสััปดาห์์ละ 5 วััน
สวนในส่่วนของ “อิินุุอิิ โดริิ” จะเปิิ ดให้้ประชาชนเข้้าชมดอกซากุุระใน
ฤดููใบไม้้ผลิิ และชมใบไม้้เปลี่่ย� นสีีในฤดููใบไม้้ร่่วง

ชิ บยุ ่ า

� นค้้า
ที่่นี่� ่�เป็็ นศููนย์์กลางของวััฒนธรรมวััยรุ่่�นญี่่�ปุ่น่� ลองไปเดิินข้้ามถนนที่่ท� างม้้าลายขนาดยัักษ์์หน้้าสถานีี แล้้วหาซื้้อสิิ
kawaii แนวญี่่�ปุ่น่� กัันเถอะ

Licensed by Tokyo Tower
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สถานีโตเกียว

© EAST JAPAN RAILWAY COMPANY

ภูเขาทะคะโอะซัง

© TCVB

© TCVB

การประดับไฟที่รปปงหงิ

© TCVB

Tokyo Skytree ®

โอะไดบะ
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เกียวโต โอซาก้า

เกีียวโตคืือหนึ่่�งในสถานที่่�ท่่องเที่่�ยวซึ่่� งเป็็ นที่่�นิิยมมากที่่�สุุดในโลก พร้้อมสรรพไปด้้วยอาหารญี่่�ปุ่่�นต้้น
ตำำ�รัับ และตััวอย่่างสถาปััตยกรรมโบราณให้้เยี่่ยมชม
�
อาทิิ ศาลเจ้้าและวััดเก่่าแก่่ รวมถึึงสวนญี่่�ปุ่่�นโบราณ
มากมาย ขณะที่่�โอซาก้้าถืือเป็็ นศููนย์์กลางเศรษฐกิิจของทางตะวัันตกของญี่่�ปุ่่�นซึ่่� งมีีอาคารล้ำำ��สมัยั เรีียงราย
ไปตามท้้องถนนในย่่านตััวเมืืองไม่่ต่่างจากโตเกีียว นอกจากนี้้� โอซาก้้าก็็ยังั เป็็ นเมืืองที่่�ผู้ค้� นทั่่�วไปได้้
พััฒนาวััฒนธรรมอาหารของตนเองจนไม่่เหมืือนที่่�ไหน คุุณสามารถอิ่่�มหนำำ�ไปกัับอาหารอัันมีีเอกลัักษณ์์
ของย่่านคัันไซในโอซาก้้าได้้

วัดคิโยมิสึ

� อ่�
วััดคิิ โยมิิสึเึ ป็็ นสิ่่ง� ก่่อสร้้างที่่มีีชื่
เสีียงของเมืืองเกีียวโต สร้้างขึ้้น�
ในศตวรรษที่่� 8 แต่่ถููกไฟไหม้้
�
ไป และถููกสร้้างขึ้้นใหม่่อีี
กครั้้ง�
ในศตวรรษที่่� 17 ความพิิเศษ
ของที่่นี่� ่� คืือระเบีียงขนาดใหญ่่
ซึ่่� ง มีีค ว า มสูู ง เ ท่่ า กัับตึึ ก
4 ชั้้น� ที่่นัั� กท่่องเที่่ย� วสามารถ
ชมวิิวอัันงดงามของเมืืองเกีียว
โตได้้จากที่่นี่� ่�

กิอง

ย่่านร้้านค้้าที่่มีี� บ้้านเรืือนโบราณเรีียงรายตั้้งแต่่แม่่น้ำ
�
ำ ��คะโมะงะวะไปทางทิิศตะวัันออกจนถึึงศาลเจ้้ายะสะกะจิินจะ รวมถึึง
� เ� หนืือใต้้ตลอดถนนชิิ โจโดริิ มีีสถานที่่น่่� าสนใจในบริิเวณนี้้ม� ากมาย เช่่น ศาลเจ้้ายะสะกะ วัันเค็็นนิิ นจิิ สวนสาธารณะมะ
พื้้นที่่
รุุยะมะโคเอ็็น

ศาลเจ้ าฟุ ชิมิอินะริ

�
เส้้นทางขึ้้นเขาจากตััวศาลเจ้้
าหลัักไปยัังยอดเขาอิินะริิยะมะมีีประตููศาลเจ้้าที่่เ� รีียกว่่า
“โทริิอิิ” สีีแดงสดเรีียงรายราวหนึ่่�งหมื่่น� ประตูู ภาพความงามเป็็ นพิิเศษนี้้ทำ� �ำ ให้้ที่นี่�่ ่�
ได้้รัับความนิิ ยมจากนัักท่่องเที่่ย� ว

ปราสาทโอซาก้า

ปราสาทโอซาก้้าสร้้างขึ้้น� ในปีี 1585 เพื่่อ� เป็็ นสััญลัักษณ์์ ความเป็็ นหนึ่่� งเดีียวกัันของญี่่ปุ่� ่� น โดยฮิิเดะโยะชิิ โทะโยะโทะมิิ
ซึ่่�งปกครองประเทศญี่่ปุ่� ่� นอยู่่ใ� นเวลานั้้ �น ทว่่าปราสาทแห่่งนี้้ �ถููกไฟไหม้้เสีียหายไป ในฤดููใบไม้้ผลิิ นัักท่่องเที่่ย� วจะได้้ชม
ความงามของดอกบ๊๊วยและซากุุระในสวนสาธารณะปราสาทโอซาก้้าที่่อ� ยู่่ล้� อ้ มรอบตััวปราสาทที่่ส� ร้้างขึ้้น� มาใหม่่

ถนนโดทงโบริ

ย่่านร้้านค้้าของโอซาก้้าที่่คุ� ณ
ุ จะได้้สััมผััส
กัับความวุ่่�นวายในสไตล์์ โอซาก้้า และ
อิ่่ม� อร่่อยกัับอาหารรัับประทานง่่ายๆ ที่่�
ถืือกำำ�เนิิ ดในโอซาก้้า เช่่น ทาโกยากิิ ที่่นี่� ่�
อยู่่� ใกล้้กัับตล าดคุุโระมงอิิจิิบ ะซึ่่ง� เป็็ น
เหมืือนกัับห้้องครััวของโอซาก้้า
© NIFREL
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ซะงะโนะ อะระชิยะมะ

วัดเรียวอันจิ

สันทราย
อะมะโนะฮะชิดะเตะ

วิวระยะไกลของอุเมดะ (โอซาก้า)

NIFREL in EXPOCITY produced by
OSAKA AQUARIUM KAIYUKAN
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ฮอกไกโด

ฮอกไกโดเป็็ นจัังหวััดที่่�อยู่่ท� างเหนืื อที่่�สุุดของประเทศญี่่�ปุ่่�น ฤดููร้้อนของที่่�นี่่�อากาศเย็็นสบาย ในฤดููหนาว
มีีหิิ มะตกมาก ฮอกไกโดมีีทิิวทััศน์์ธรรมชาติิที่่�งดงาม เหมาะสำำ�หรัับผู้้�ชอบกิิจกรรมเอาท์์ดอร์์ หิิ มะที่่�ลาน
สกีีในฤดููหนาวเป็็ นหิิ มะแบบเพาเดอร์์ สโนว์์คุุณภาพดีีเยี่่�ยมจนมีีนัักเล่่นสกีีจากทั่่�วโลกมาที่่�นี่่�เพื่่�อเล่่นสกีี
ในเมืืองใหญ่่อย่่างซััปโปโรหรืื อฮาโกดาเตะมีีร้้านอาหารมากมายให้้นักั ท่่องเที่่�ยวได้้อิ่่�มอร่่อยกัับอาหารที่่�
ทำำ�จากวััตถุุดิิบสดใหม่่และอุุดมสมบููรณ์์ของจัังหวััดฮอกไกโด นอกจากนั้้�นยัังมีีขนมรสเลิิศอีีกมากมาย

© Farm Tomita

ฟุ ราโนะ

ภาพดอกไม้้บานสวยราวกัับสีีรุ้้�งในเมืืองฟุุราโนะเป็็ นภาพสััญลัักษณ์์ ของฮอกไกโดในฤดููร้อ้ น
และเป็็ นเป้้าหมายหลัักในการท่่องเที่่ย� วที่่ฮ� อกไกโดในฤดููร้อ้ นด้้วย

ซั ปโปโร

เมืืองซัับโปโรเป็็ นเมืืองหลัักในด้้านการท่่องเที่่ย� วของจัังหวััดฮอกไกโด ที่่นี่� ่�มีี โรงแรมขนาดใหญ่่และร้้านอาหารเป็็ นจำำ�นวน
มาก มีีการจััดงานเทศกาลหิิมะในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ของทุุกปีี ที่่ย่่� านร้้านค้้า “สึึสึกิึ ิ โนะ” มีีร้้านเหล้้า ร้้าน “เจงกิิสข่่าน” ที่่จำ� �ำ หน่่าย
เนื้้อ� ย่่างบนกะทะเหล็็ก ร้้านราเม็็ง และร้้านอาหารอื่่น� ๆ อีีกมากมาย

นิเซโกะ

นิิ เซโกะอยู่่ห่่� างจากซััปโปโรโดยเดิินทางด้้วยรถบััสเป็็ นเวลา 3 ชั่่�วโมง ลานสกีีที่่� นิิ
เซโกะกว้้างใหญ่่และมีีหิิมะเป็็ นแบบเพาเดอร์์สโนว์์ ได้้รัับความนิิ ยมเป็็ นอย่่างมาก
จากนัักเล่่นสกีีทั่่�วโลก

โอตารุ

โอตารุุเป็็ นเมืืองแห่่งคลองที่่มีี� โกดัังเก่่าเรีียงราย อยู่่ท� างทิิศตะวัันตกเฉีียงเหนืือของซััปโปโร
ที่่นี่� ่�มีีชื่อ่� เสีียงในด้้านงานแก้้ว แล้้วยัังมีีอาหารทะเลสดและซููชิิอร่่อยให้้ทุกุ คนได้้ลิ้้ �มลอง

ฮาโกดาเตะ

ในเดืือนมีีนาคม 2016 รถไฟชิินคัันเซ็็นได้้เปิิ ดเส้้น
ทางฮอกไกโดชิินคัันเซ็็นไปยัังเมืืองฮาโกดาเตะ
ภาพทิิวทััศน์์ ของเมืืองในยามราตรีีที่่ม� องจากยอด
เขาฮาโกดาเตะนั้น้ � งดงามเลื่่อ� งชื่่อ� นัักท่่องเที่่ย� วจะ
ได้้ชมภาพบรรยากาศท่่าเรืือที่่ส� วยไม่่เหมืือนใคร
และลิ้้�มลองอาหารทะเลสดใหม่่รสเลิิศของที่่นี่� ่�ด้ว้ ย
เช่่นกััน
Image © Agency for Cultural Affairs
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สะพานแบบโค้ง รถไฟสายชิโฮะโระ

ศู น ย์ อ นุ รั ก ษ์ น กกระ

เรียนคุชิโระ

ธารน�้ำเข็งในทะเลโอค็อตสค์

UPOPOY
(พิิพิิธภััณฑ์์และสวนไอนุุแห่่งชาติิ)

อาโออิอิเคะ (บึงน�้ำสีฟ้า)

37

โทโฮคุ

โทโฮคุุอยู่่�ทางเหนืื อของเกาะฮอนชูู ประกอบด้้วย 6 จัังหวััด (อะโอโมริิ อาคิิตะ อิิวะเตะ ยะมะงะตะ
มิิยะงิิ ฟุุคุุชิิมะ) เทืือกเขาชิิระคะมิิซันั จิิที่่�ทอดตััวตั้้�งแต่่จัังหวััดอะโอโมริิ ไปจนถึึงอะคิิตะได้้รัับการขึ้้�น
ทะเบีียนเป็็ นมรดกโลกทางธรรมชาติิ ในขณะที่่�ฮิิระอิิสึึมิิในจัังหวััดอิิวะเตะได้้รัับการขึ้้�นทะเบีียนมรดก
โลกทางวััฒนธรรม ภููมิิภาคนี้้�มีีธรรมชาติิสมบููรณ์์ สถานที่่�ท่่องเที่่�ยวซึ่่�งมีีทิิวทััศน์์อันั งดงามและมีีโบราณ
สถานอยู่่ม� ากมายหลายแห่่ง ที่่�ภููมิิภาคโทโฮคุุมีีแหล่่งบ่่อน้ำำ��แร่่อยู่่ม� ากมาย ส่่วนประกอบในน้ำำ��แร่่ที่่�ต่่าง
กัันทำำ�ให้้น้ำ� �ำ แร่่ในแต่่ละแห่่งมีีสีี กลิ่่�นและคุุณสมบััติิต่่างกัันไป นอกจากนั้้�นการได้้ลิ้้�มรสอาหารพื้้�นเมืืองที่่�
มีีลัักษณะเฉพาะของแต่่ละพื้้�นที่่�ยังั เป็็ นอีีกสิ่่� งหนึ่่�งที่่�ทำ�ำ ให้้ผู้ค้� นหลงไหลในภููมิิภาคแห่่งนี้้�

มัตสึชิมะ

อ่่าวอัันงดงามราวกัับภาพวาดในจัังหวััดมิิยะงิิ ประกอบด้้วยเกาะน้้อยใหญ่่กว่่า 260 เกาะ
เป็็ นหนึ่่�งในสามของสถานที่่ที่� ง�่ ดงามที่่สุ� ดุ ในญี่่�ปุ่น่�

ฮิ โระซะกิ

บริิเวณรอบๆ ปราสาทฮิิ โระซะกิิ โจมีีชื่่อ� เสีียงว่่าซากุุระงาม ซากุุระกว่่า 2,500 ต้้นทอดตััวบนสอง
ฟากถนนราวกัับเป็็ นอุุโมงค์์แห่่งซากุุระ กลีีบซากุุระที่่ร่่� วงลงมาลอยเต็็มผิวิ น้ำำ ��ในคููน้ำำ��รอบปราสาท
ก็็เป็็ นภาพงดงามเลื่่อ� งชื่่อ� เช่่นกััน

คะคุโนะดะเตะ

คะคุุโนะดะเตะเป็็ นเมืืองใกล้้
กัับปราสาทในจัังหวััดอะคิิตะ
มีีบ้้า นนัักซามููไรโบราณที่่�ยััง
หลงเหลืืออยู่่ห� ลายหลััง บ้้าน
เมืืองและบรรยากาศดููคล้้า ย
กัับเกีียวโต จึึงมีีอีีกชื่่อ� คืือ “โช
เกีียวโต” (เกีียวโตน้้อย) ในฤดูู
ที่่ด� อกซากุุระบาน ภาพต้้น
ซากุุระในย่่านบ้้านเรืือนซามููไร
นั้้น� ดููงามน่่าประทัับใจจนมีี
นัักท่่องเที่่ย� วไม่่น้้อยมาที่่นี่� ่�เพื่่อ�
ชมภาพความงามนี้้ �

38

ทะเลสาปโทะวะดะโกะ

ปราสาทสึรุงะโจ

� ค.ศ. 1384 ต่่อมาใน ค.ศ. 1868 ได้้เกิิดสงครามกลางเมืืองขึ้้น�
ปราสาทสึึรุงุ ะโจสร้้างขึ้้นใน
แม้้จะต่่อสู้้�กัันยาวนานถึึงหนึ่่�งเดืือนก็็ยัังไม่่เสีียท่่าพ่่ายแพ้้ จึึงเป็็ นที่่เ� ลื่่อ� งลืือและมีีชื่่อ� เสีียง
�
ในฐานะปราสาทที่่แ� ข็็งแกร่่งและไม่่พ่่ายแพ้้ ปราสาทถููกสร้้างขึ้้นใหม่่อีี
กครั้้งใน
� ค.ศ. 1965
�
โดยมีีกระเบื้้องหลัังคาสีีแดงและรููปปั้
ำ ว้ ยเงิินเป็็ นสััญลัักษณ์์ ใน
้ นปลาชะจิิ โฮโกะที่่ทำ� �ด้
บริิเวณใกล้้เคีียงมีีห้้องชงชาแบบญี่่�ปุ่น่� โบราณ สวนญี่่�ปุ่น่� และอื่่น� ๆ ให้้ ได้้ชมกัันอีีกด้้วย

เซนได

กินซังออนเซ็น

วังโกะโซบะ เมืองโมริโอกะ

วัดจูซนจิ

� กกัันดีีที่่ฮิ� ิระอิิสึึมิิ ในจัังหวััดอิิวะเตะได้้รัับการขึ้้นทะเบีียนเป็็
�
สิ่่ง� ก่่อสร้้างที่่เ� ป็็ นที่่รู้้�จัั
นมรดกโลกทาง
วััฒนธรรม เลื่่อ� งชื่่อ� ในโบสถ์์สีีทองที่่�ประดัับด้้วยทองคำำ�เปลวเป็็ นประกายงามทั้้งหลัังเพื่่
�
อ� ถวายแด่่
ฟุุจิวิ ะระชิิทั้ง้ � 3 รุ่่น� ที่่เ� คยปกครองที่่นี่� ่�

เดวะซังซัน (3 ขุนเขาแห่งเดวะ)
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คันโต

โยโกฮาม่า

ภููมิิภาคคัันโตมีีโตเกีียวเป็็ นศููนย์์กลาง และประกอบด้้วยจัังหวััดอื่่�นๆ ได้้แก่่ จิิบะ คะนะงะวะ ไซตามะ
กุุมมะ โทะจิิ งิิ อิิบะระกิิ การเดิิ นทางจากโตเกีียวก็็สะดวกสบาย สามารถไปเที่่� ยวชมวััดและศาลเจ้้าที่่�
มีีประวััติิความเป็็ นมายาวนาน ชมพระพุุทธรูู ปต่่างๆ เดิินเล่่นในเมืืองท่่าที่่�เต็็มไปด้้วยบรรยากาศแบบ
ต่่างประเทศ เล่่นสนุุกที่่�ชายหาด รัับประทานอาหารทะเลสดใหม่่ แล้้วยัังมีีความสนุุกสนานอีีกหลาย
แบบ เช่่น ชมความงามตามธรรมชาติิของภููเขาลำำ�ธาร แช่่น้ำำ��ร้้อนในแหล่่งออนเซ็็นที่่�มีีอยู่่ม� ากมาย

� ะชากร
โยโกฮาม่่าเป็็ นเมืืองใหญ่่ที่่มีีปร
มากเป็็ นอัันดัับสองในภููมิิภาคคัันโตรอง
� ะชากรมากเป็็ นอัันดัับ
จากโตเกีียวที่่มีีปร
หนึ่่�ง ที่่นี่� ่�มีีแหล่่งท่่องเที่่ย� วมากมาย เช่่น
ไชน่่าทาวน์์ ย่่านโมโตมาจิิที่มีี่� ร้้านแฟชั่่�น
เรีียงราย อะคะเรงกะโซโกะ (โกดััง
โบราณที่่�นำำ�ม าทำำ� เป็็ นแหล่่งช้้อ ปปิ้้�ง)
แล้้วยัังมีีวิิวสวยๆ
ของท่่าเรืือที่่มีี� เรืือ
โดยสารขนาดใหญ่่จอดเทีียบอยู่่�

ศาลเจ้ านิกโก้โทโชงู

� ค.ศ. 1617
นิิกโกโทโชงููเป็็ นศาลเจ้้าที่่ส� ร้้างขึ้้นใน
เพื่่อ� ถวายแด่่โชกุุนโทะคุุงะวะ อิิเอะยะซึึ ซึ่่ง� เป็็ น
�
โชกุุนคนแรกของยุุคเอโดะ
สร้้างขึ้้นโดยใช้้
เทคนิิ คพิิ เ ศษของช่่างฝีีมืือชั้้น� เยี่่�ยมจ ากทั่่� ว
ประเทศ สิ่่ง� ก่่อสร้้างที่่นี่� ่� เช่่น ประตููโยเมมง ได้้รัับ
�
การขึ้้นทะเบีียนเป็็
นมรดกโลกด้้านวััฒนธรรม

โอะเสะ

� ชุ่่� มน้ำ
พื้้นที่่
� ำ ��บนที่่ร� าบสููงที่่ก� ว้้างใหญ่่ที่่สุ� ดุ ในญี่่�ปุ่น่� เป็็ นที่่�
� ชุ่่� มน้ำ
� คน้ำำ��แข็็งแห่่ง
รู้้�จัักกัันดีีว่่าพื้้นที่่
� ำ ��ที่่ถืื� อกำำ�เนิิ ดขึ้้นในยุุ
นี้้เ� ป็็ นที่่ที่� ส่� ามารถชมพืืชล้ำำ�ค่่
� าหายาก เหมาะสำำ�หรัับการ
เดิินเขาในช่่วงฤดููใบไม้้ผลิจิ นถึึงฤดููร้อ้ น

คามาคุระ

มีีการสร้้า งระบบการปกครองโดยซามููไรเป็็ นครั้้ง�
� นี่� ่� ในศตวรรษที่่� 12 คามาคุุระ
แรกในญี่่�ปุ่น่� ขึ้้นที่่
� ะวััติิศาสตร์์ยาวนานและมีีสถานที่่�
เป็็ นเมืืองที่่มีีปร
ที่่� น่่าสนใจมากมาย เช่่น ไดบุุตสึึ วััดฮะเสะเดระ
วััดเมเก็็ตสึอิึ นิ รถไฟสายเอะโนะเด็็นที่่วิ่่� ง� เลีียบชาย
ทะเลก็็ ได้้รัับความนิิ ยมจากนัักท่่องเที่่ย� วด้้วยเช่่นกััน

© Kamakura City Tourist Association

คาวาโกเอะ

ย่่านที่่ท้� อ้ งถนนเรีียงรายไปด้้วยบ้้านเรืือนเก่่าแก่่
จากสมััยเอโดะ ซึ่่ง� ทำำ�ให้้คาวาโกเอะได้้รัับฉายาว่่า
�
“ลิิตเติ้้�ลเอโดะ (Little Edo)” คุุณสามารถเยี่่ยมชม
อาคารในสไตล์์ที่มีีชื่
่� อ่� เรีียกว่่า คุุระ (โกดัังดั้้งเดิิ
� ม)
และเพลิิดเพลิินไปกัับการช็็อปปิ้้�งตามถนนที่่เ� ต็็ม
ไปด้้วยร้้านขนมหวานได้้
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สวนฮิตะชิซีไซด์พาร์ค

สวนไคระคุเอ็น

วัดนาริตะซัง

ฟุจิฮาโกเน่

โรงงานผลิตเส้นไหมโทมิโอกะ
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ภูมิภาคชูบุ

ภููมิิภาคชููบุุอยู่่ที่� ่�ส่่ วนกลางของหมู่่�เกาะญี่่�ปุ่่�น กิินพื้้�นที่่�กว้้างตรงกลางระหว่่างภููมิิภาคคัันโตและคัันไซ
ประกอบด้้วยจัังหวััดต่่างๆ ที่่� มีีความหลากหลาย เช่่น จัังหวััดยามานาชิิ และจัังหวััดชิิ ซุุ โอะกะที่่� มีี
ภููเขาไฟฟุุจิิ, จัังหวััดนะงะโนะและจัังหวััดกิิฟุุที่่�พื้้�นที่่�ส่่ วนมากเป็็ นที่่�ราบสูู งและเทืือกเขา, จัังหวััดนีีงะตะ
โทะยะมะ อิิชิิคะวะ ฟุุคุุอิิ ที่่�อยู่่�ทางฝั่่�งทะเลญี่่�ปุ่่�น, จัังหวััดไอจิิที่่�มีีเมืืองใหญ่่คืือนาโงย่่า, จัังหวััดมิิเอะที่่�
มีีชายหาดทอดตััวยาว เป็็ นต้้น

ภูเขาไฟฟุ จิ

ภููเขาไฟฟุุจิเิ ป็็ น ภููเขาที่่สูู� งที่่สุ� ดุ ใน
ประเทศญี่่�ปุ่น่� มีีความสููงถึึง 3,776
เมตร (12,388 ฟุุต) และเป็็ น
สััญลัักษณ์์ ของประเทศญี่่�ปุ่น่� ได้้
�
รัับการขึ้้นทะเบีียนเป็็
นมรดกโลก
ทางวััฒนธรรมใน ค.ศ. 2013 นััก
ท่่องเที่่ย� วสามารถเดิินทางไปยััง
ภููเขาไฟฟุุจิิ ได้้จากทางจัังหวััด
ชิิซุโุ อกะและจัังหวะยามานาชิิ และ
�
สามารถปีีนขึ้้นไปยัังยอดภู
เู ขาไฟ
ฟุุจิิ ได้้ ในช่่วงเดืือนกรกฎาคม
ถึึงสิิงหาคม

© Yasufumi Nishi

ปราสาทมัตสึโมโตะโจ

� วปราสาทหลััก หรืือ “เทนชุุคะคุุ”
ปราสาทมััตสึึโมโตะโจตั้้ง� อยู่่ใ� นเมืืองมััตสึึโมโตะ จัังหวััดนะงะโนะ เป็็ นหนึ่่� งในปราสาทที่่มีีตัั
เก่่าแก่่ที่่สุ� ุดในประเทศญี่่ปุ่� ่� น ภาพเงาตััวปราสาทหลัักที่่ส� ะท้้อนบนผิิวน้ำำ ��ในคููน้ำำ��รอบปราสาทโดยมีีเทืือกเขาคิิตะแอลป์์ เป็็ น
ฉากหลัังนั้้ �นช่่างงดงาม

โรงกลั่นเหล้าองุ่น คะสึนมุ ะไวเนอรี

ในญี่่�ปุ่น่� มีีการผลิิตไวน์์เป็็ นจำำ�นวนมาก โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� ในเมืืองคะสึึนุุมะ จัังหวััด
ยามานาชิิ มีีโรงกลั่่น� ไวน์์ ที่ส�่ ามารถชิิมไวน์์ ได้้อยู่่ม� ากมาย

คะวะสึซากุระ

ที่่เ� มืืองคะวะสึึ ในจัังหวััดชิิซุโุ อกะ ดอกซากุุระจะบานเร็็วกว่่าทุุกที่่บ� นเกาะฮอนชูู โดย
สามารถชมซากุุระได้้ตั้งแต่่ช่่วงต้้
้�
นเดืือนกุุมภาพัันธ์์ และมีีการจััดงานเทศกาลซากุุระ
� กปีี
ขึ้้นทุุ

©The prince villa Karuizawa

มิโฮะ โนะ มะสึบะระ

คะรุอิซะวะ

เอจิโกะยูซาวา

ทุ่งนาบนเทือกเขา เมืองซะโดะ

ทุ่งดอกทิวลิป เมืองโทะนะมิ

ทาเตยามะคุโรเบะ

นัักท่่องเที่่ย� วสามารถนั่่� งเคเบิ้้�ลคาร์์แล้้วต่่อด้้วยรถบััส
� วามสููง 2,500 เมตร
“โคเก็็นบััส” เพื่่อ� ไปยัังยอดเขาที่่มีีค
ได้้ยกเว้้นในฤดููหนาว ได้้ชมพืืชพัันธุ์์�บนเขาสููง สิ่่ง� มีี
ชีีวิิต ที่่ห� าได้้ยาก เช่่น นกไรโจ และยัังมีีโอกาสได้้เห็็น
หิิมะที่่ยัั� งคงไม่่ละลายแม้้จะอยู่่� ในฤดููร้อ้ น
42
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ภูมิภาคชูบุ
อิ เสะจิ นกู

�
ที่่นี่� ่� เป็็ นศาลเจ้้าที่่ศัั� กดิ์์�สิิทธิ์์ที่� สุ่� ดุ ในญี่่�ปุ่นซึ่่
่� ง� ตั้้งอยู่่
� � ในบริิเวณตอนกลางเยื้้องฝั่่งตะวััน
ออกของจัังหวััดมิิเอะ ที่่แ� ห่่งนี้้ � ประกอบไปด้้วยจิินจะ (ศาลเจ้้าชิินโต) เล็็กๆ อีีก 125
แห่่ง ซึ่่ง� รวมถึึงไนคุุ (“โคไทจิินกูู”) และเกคุุ (“โทโยะอุุเกะไดจิินกูู”) ในทุุกปีีจะมีีผู้้�คน
�
มาเยี่่ยมชม
ศาลเจ้้าแห่่งนี้้ถึ� งึ แปดล้้านคน

อ่ าวอะโกะวัง

� วามงดงามด้้วยเกาะน้้อยใหญ่่เรีียงราย เป็็ นที่่รู้้�จัั
� กกัันดีีว่่ามีีชายฝั่่งแบบเว้้าแหว่่ง
อ่่าวที่่มีีค
� กด้้วย
และมีีชื่่อ� เสีียงในฐานะแหล่่งมุุกเลี้้ยงอีี

ชิ ราคาวะโก โกะคะยะมะ

�
หมู่่บ้� า้ นชิิร าคาวะโกและหมู่่บ้� า้ นโกะคะยะมะได้้รัับการขึ้้นทะเบีียนเป็็
นมรดกโลกทางวััฒนธรรม นัักท่่องเที่่ย� วจะได้้ชม
� อดมาแต่่โบราณของท้้องถิ่่�นแห่่งนี้้ �
บ้้านเรืือนที่่ส� ร้้างแบบ “กััชโช สึึคุริุ ”ิ (การมุุงหลัังคาแบบโบราณ) ที่่เ� ป็็ นสิ่่ง� ก่่อสร้้างที่่สืืบท

ฮิ ดะทาคายามะ

ฮิิด ะทาคายามะเป็็ นเมืืองในหุุบเขาที่่อ� ยู่่� ในจัังหวััดกิิฟุุ
� อ�่ เสีียงในด้้านงานไม้้ มีีบ้้านเรืือนและสิ่่ง� ก่่อสร้้าง
เมืืองนี้้มีีชื่
โบราณอัันงดงามซึ่่ง� ได้้รัับการดููแลจนถึึงปัจจุุบััน นอกจาก
�
นั้้น� ยัังมีีตลาดตอนเช้้าและอาหารพื้้นเมืือง
เช่่น เนื้้อ� วััวฮิิดะ
ที่่� ใครๆ ก็็หลงใหล

สวนเคนโระคุเอน

สวนเคนโระคุุเอนในเมืืองคะนะซะวะ จัังหวััดอิิชิคิ ะวะ เป็็ นหนึ่่�งในสามของสวนที่่ง� ดงามที่่สุ� ดุ ในญี่่�ปุ่น่� จัังหวััดอิิชิคิ ะวะมีีชื่่อ� เสีียงในด้้านงาน
� อดมาแต่่โบราณ เช่่น ทองคำำ�เปลว ผ้้าย้้อมคะงะยููเซน
เครื่่อ� งปั้้นดิินเผา เช่่น เครื่่อ� งปั้้นดิินเผาคุุทะนิิ ยากิิ งานศิิลปหััตถกรรมที่่สืืบท

นาโกย่ า

© Toyota Commemorative Museum of Industry and Technology

เมื่่อ� ไปยัังอาคารอนุุสรณ์์เทคโนโลยีีอุุตสาหกรรมโตโยต้้าในเมืืองนาโกย่่า นัักท่่องเที่่ย� วจะได้้
เรีียนรู้้�ถึงึ ความเปลี่่ย� นแปลงของเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรมเกี่่ย� วกัับเครื่่อ� งทอผ้้าและรถยนต์์
เป็็ นหลััก ซึ่่ง� นำำ �เสนอโดยกลุ่่มบริ
� ษััท
ิ โตโยต้้า บริิษััทผู้้�ผลิิตรถยนต์์ระดัับโลก
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วัดเอเฮจิ

ย่านร้านน�้ำชา ฮิงาชิจะยะ

หน้าผาโทจินโบ

เครื่องปั้นดินเผาเซโตยากิ
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ภูมิภาคคันไซ

ภููมิิภาคคัันไซมีีจัังหวััดโอซาก้้าและเกีียวโตเป็็ นศููนย์์กลาง แล้้วยัังมีีจัังหวััดชิิ งะ วากายามะ นารา เฮีียวโงะ
ในจัังหวััดเกีียวโตและนารามีีวััดและศาลเจ้้าที่่� มีีประวััติิศาสตร์์ ยาวนานจำำ�นวนมาก และมีีสมบััติิ แห่่ง
ชาติิอีีกมากมาย ในอดีีตภููมิิภาคนี้้� เคยเป็็ นเมืืองหลวงของญี่่�ปุ่่�นและเป็็ นศููนย์์กลางของเศรษฐกิิจวััฒนธรรม
จึึงมีีรูู ปแบบวััฒนธรรมและอาหารที่่�มีีลักั ษณะเฉพาะ แล้้วยัังมีีความพิิเศษในด้้านแฟชั่่น� และเทรนด์์ใหม่่ๆ
อีีกด้้วย

วัดฮิ เอซั นเอ็ นเรียคุจิ

วััดแห่่งนี้้ตั้� งอยู่่
้ � บ� นภููเขาฮิิเอ ถืือเป็็ นวััดหลััก
ของศาสนาพุุทธนิิกายมหายานในญี่่�ปุ่น่� ที่่นี่� ่�
ได้้รัับการขึ้้น� ทะเบีียนเป็็ นมรดกโลกทาง
วััฒนธรรมขององค์์การยููเนสโก นัักท่่อง
เที่่ย� วสามารถเดิินทางไปถึึงที่่นี่� ่� ได้้ด้ว้ ยรถบััส
และเคเบิิลคาร์์จากเกีียวโตหรืือโอทสึึภายใน
เวลาประมาณ 1 ชั่่�วโมง และจะได้้สััมผััส
การบำำ�เพ็็ญตบะหลากหลายรููปแบบภายใต้้
บรรยากาศที่่เ� ปี่่�ยมไปด้้วยความลึึกลัับและ
จิิตวิญญ
ิ าณ

ปราสาททาเคดะโจ

ทาเคดะโจเป็็ นโบราณสถานปราสาทบนเขาที่่ยัั� งคง
หลงเหลืืออยู่่จ� นถึึงปัจจุุบัันซึ่่ง� มีีอยู่่� ไม่่มากในประเทศ
� กกัันดีีว่่าปราสาทจะดููเหมืือนลอยอยู่่�
ญี่่�ปุ่น่� เป็็ นที่่รู้้�จัั
ในทะเลหมอกเมื่่อ� สภาพอากาศอำำ�นวย

โคยะซั ง

พระโคโบไดชิิ (คููไค) ได้้สร้้างวััดในศาสนาพุุทธ
� อ� ราว 1,200 ปีีก่่อน ได้้รัับ
นิิ กายชิินกงแห่่งนี้้ �ขึ้้นเมื่่
ความศรััทธาจากผู้้�คนเป็็ นจำำ�นวนมาก เป็็ นสถาน
ที่่ซึ่่� ง� จะมีีพระจากที่่ต่่� างๆ มาฝึึ กตน มีีที่่พัั� กสำำ�หรัับ
ผู้้�ที่ต้่� อ้ งการพัักที่่วัั� ดได้้เป็็ นจำำ�นวนมากด้้วย
© Wakayama Tourism Federation

โกเบ

ปราสาทฮิ เมจิ

�
ปราสาทฮิิเมจิิเป็็ นมรดกโลกทางวััฒนธรรมแห่่งแรกของประเทศญี่่�ปุ่น่� แล้้วยัังได้้รัับการขึ้้นทะเบีียนเป็็
นสมบััติิ
แห่่งชาติิอีีกด้้วย สััญลัักษณ์์ ของที่่นี่� ่�คืือผนัังปราสาทที่่ท� าสีีขาวดููราวกัับนกกระยางที่่กำ� �ลัั
ำ งแผ่่แผงปีีก จึึงมีีอีีกชื่่อ� คืือ
“ฮะคุุโรโจ” หรืือ “ปราสาทกระยางขาว”

เซมบงซากุระ ภูเขาโยชิโนะยะมะ

สวนนารา

� กกััน
นาราเคยเป็็ นเมืืองหลวงของญี่่�ปุ่น่� เป็็ นเวลากว่่า 70 ปีี ในช่่วงศตวรรษที่่� 8 ซึ่่ง� ในเวลานั้้น� เป็็ นที่่รู้้�จัั
�
ในชื่่อ� เฮโจเคีียว บริิเวณรอบสวนนาราเต็็มไปด้้วยสถานที่่น่่� าไปเยี่่ยมชม
ซึ่่ง� รวมถึึงวััดโทไดจิิ วััดโกฟุุคุจิุ ิ
และศาลเจ้้าคาสุุกะไทฉะ ในสวนแห่่งนี้้ � คุุณจะได้้เพลิิดเพลิินกัับการชมกวาง ซึ่่ง� เชื่่อ� ว่่าเป็็ นบริิวารของ
เทพแห่่งศาลเจ้้าคาสุุกะไทฉะ
46

วัดโทไดจิ

ปราสาทฮิโกะเนะ

เส้นทางจาริกแสวงบุญคุมาโนะโคโด

วัดโฮริวจิ
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ภูมิภาคชูโงะคุ

ภููมิิภาคชููโงะคุุอยู่่ท� างตะวัันตกของเกาะฮอนชูู ประกอบด้้วย 5 จัังหวััด คืือ ทตโทริิ ชิิมะเนะ โอะคะยะมะ
ฮิิโระชิิมะ และยะมะงุุจิิ ภููมิิภาคนี้้� มีีสภาพอากาศที่่�ต่่างกัันเป็็ นอย่่างยิ่่�ง เช่่น เซโตะไนไคหรืื อทะเลในที่่�
มีีอากาศอบอุ่่�น พื้้� นที่่� ทางฝั่่�งทะเลญี่่�ปุ่่�นที่่� มีีเทืื อกเขาซึ่� ่ งมีีหิิ มะตกและมีีลานสกีี นอกจากนั้้�นยัังมีี
ศาลเจ้้าสำำ�คัญที่
ั ่� นัักท่่องเที่่�ยวจากทั่่�วประเทศต่่างมาเพื่่�อเยี่่�ยมชม เช่่น มิิยะจิิ มะ หรืื อ ศาลเจ้้าอิิสึึคุุจิิมะ
จิินจะในจัังหวััดฮิิโระชิิมะที่่�เป็็ นมรดกโลกทางวััฒนธรรม ศาลเจ้้าอิิสึึ โมะไทฉะในจัังหวััดชิิมะเนะ

โดมระเบิดปรมาณู

เมืืองฮิิ โระชิิมะถููกทิ้้�งระเบิิดปรมาณููในระหว่่าง
สงครามโลกครั้้งที่่
� ส� อง อาคารที่่ห� ลงเหลืือจาก
ระเบิิดปรมาณููแห่่งนี้้ � ได้้รัับการดููแลรัักษาเพื่่อ�
เป็็ นสััญลัักษณ์์แห่่งสัันติิภาพและได้้รัับการขึ้้น�
ทะเบีียนเป็็ นมรดกโลกทางวััฒนธรรม

ปราสาทมัตสึเอะ

ปราสาทแห่่งนี้้ตั้� งอยู่่
้ � � ในเมืืองมััตสึึเอะ จัังหวััด
�
ชิิมะเนะ ได้้รัับการขึ้้นทะเบีียนเป็็
นสมบััติิแห่่ง
ชาติิ มีีรููปทรงคล้้ายนกหััวโตแผ่่ปีีก จึึงมีีอีีกชื่่อ�
คืือ “ปราสาทจิิ โดริิ” มีีเรืือสำำ�หรัับนัักท่่องเที่่ย� ว
แล่่นไปในคููรอบปราสาท บริิเวณปราสาทมีี
ชื่่อ� เสีียงว่่ามีีซากุุระสวย

มิยาจิ มะ

ศาลเจ้้าอิิตสึึคุชิุ ิมะจิินจะเป็็ นสถานที่่ท่่� องเที่่ย� วชื่่อ� ดัังที่่สุ� ดุ ในภููมิิภาคจูู
� ะตููโทริิอิขิ นาดใหญ่่ตั้้งตระหง่่
�
โกคุุ ศาลเจ้้าแห่่งนี้้มีีปร
�
านอยู่่� ในน้ำำ ��ตื้้นนอก
� กกัันว่่าเป็็ นหนึ่่�งในสามสถานที่่ที่� มีีวิ
ชายฝั่่งทะเล และเป็็ นที่่รู้้�จัั
่� วิ พาโนราม่่า
งดงามที่่สุ� ดุ ในญี่่�ปุ่น่� คู่่กัั� นไปกัับมััตสึึชิมิ ะในมิิยางิิและอามาโนะฮาชิิดา
เตะในเกีียวโต เมื่่อ� น้ำำ ��ลง คุุณจะสามารถเดิินลอดใต้้ โทริิอิิ ได้้ด้ว้ ย

เนินทรายทตโทริซะคิว

ฮะงิ สึวะโนะ

เนิิ นทรายในจัังหวััดทตโทริิเป็็ นเนิิ นทรายที่่มีี� ขนาดใหญ่่ที่่สุ� ดุ ในญี่่�ปุ่น่�
ลายเส้้นบนเนิิ นทรายที่่เ� กิิดจากสายลมนั้้น� ช่่างงดงาม ทตโทริิมีีภูเู ขาที่่�
สููงที่่สุ� ดุ ในภููมิิภาคจููโงะคุุ คืือ 1,729 เมตร (5,672 ฟุุต) ในฤดููหนาวจะมีี
นัักสกีีมาเล่่นสกีีที่่นี่� ่�เป็็ นจำำ�นวนมาก
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โคระคุเอน

คุระชิกิ

ฮะงิิ สึึวะโนะ ซึ่่ง� เป็็ นย่่านเมืืองรอบปราสาทเป็็ นเมืือง
� างน้ำำ ��และคููน้ำำ��มากมาย ในทางน้ำำ ��หน้้าบ้้าน
แห่่งน้ำำ ��ที่่มีีท
พัักซามููไรในสึึวะโนะจะมีีปลาคาร์์ฟหลากสีีว่่ายอยู่่�

สะพานคินไทเคียว

ศาลเจ้าหลักอิซุโมะไทฉะ

พิพิธภัณฑ์ศิลปะอะดะจิ

© Adachi Museum of Art
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ชิโกะคุ

เกาะต่ างๆ
ในทะเลในเซโตะไนไค

ภููมิิภาคนี้้� อยู่่�ทางตะวัันตกเฉีียงใต้้ของประเทศญี่่�ปุ่่�น ประกอบด้้วย 4 จัังหวััด คืือ คะงะวะ โทะคุุชิิ มะ
เอะฮิิ เมะ โคชิิ ที่่�นี่่�มีีธรรมชาติิที่่�อุุดมสมบููรณ์์และอากาศอัันอบอุ่่�น จึึงมีีอาหารทะเลและพืืชผักั ให้้ได้้
รัับประทานกัันตลอดปีี มีีการจััดงานเทศกาลที่่�เน้้นการเต้้นระบำำ�พื้้�นเมืืองเป็็ นหลัักทุุกปีี เช่่น การเต้้น
ระบำำ�อะวะโอโดริิ ในจัังหวััดโทะคุุชิิมะ เทศกาลโยะสะโคะอิิในจัังหวััดโคชิิ

ทะเลในเซโตะไนไคอยู่่ท่่� ามกลางเกาะ
ฮอนชูู ชิิ โกะคุุและคิิวชูู มีีเกาะน้้อย
ใหญ่่มากมาย โดยแต่่ละเกาะมีีเสน่่ห์์
ในตััวที่่ต่่� างกัันไป มีีเกาะมากมาย เช่่น
เกาะโชโดะชิิมะ เกาะนะโอะชิิมะ โอมิิ
ชิิมะ นัักท่่องเที่่ย� วเดิินทางโดย รถบััส
และเรืือจากคัันไซ ชููโงะคุุ ชิิ โกะคุุเพื่่อ�
มาท่่องเที่่ย� วที่่นี่� ่�เป็็ นจำำ�นวนมาก

ปราสาทมัตสึยะมะ

แม่น้ำ� ชิ มันโทะงะวะ

� วามสููง 132 เมตร (433 ฟุุต) ในเมืืองมััตสึึยะมะ จัังหวััดเอะฮิิเมะ
ตััวปราสาทตั้้งอยู่่
� บ� นยอดเขาคะสึึยะมะที่่มีีค
�
นัักท่่องเที่่ย� วสามารถนั่่�งเคเบิ้้�ลคาร์์เพื่่อ� ขึ้้นไปยัังตััวปราสาทมััตสึึ
ยะมะ สิ่่ง� ก่่อสร้้าง 21 หลัังซึ่่ง� รวมถึึงตััวปราสาทหลััก
�
ได้้รัับการขึ้้นทะเบีียนเป็็
นมรดกสำำ�คััญทางวััฒนธรรมของชาติิ

วัดชิโดจิ จังหวัดคากาวะ

การแสวงบุญในชิ โกะคุ (โอะเฮนโระ)

แม่่น้ำำ��สายที่่ย� าวที่่สุ� ดุ ในภููมิิภาคชิิ โกะคุุอยู่่ท� างตะวัันตกของจัังหวััดโคจิิ ตลอดสายของแม่่น้ำำ��สายหลััก
ไม่่มีีการสร้้างเขื่่อ� นกั้้นทำำ
� �ให้้น้ำำ��ในแม่่น้ำำ��สายนี้้ � ใสสะอาด จนมีีอีีกชื่่อ� คืือ “สายน้ำำ ��ใสสะอาดสายสุุดท้้าย
ของญี่่�ปุ่น่� ”

เมื่่อ� 1,200 ปีีก่่อน พระโคโบไดชิิ ได้้เดิินทางแสวงบุุญไปยัังสถานที่่แ� ห่่งวิิญญาณ
(วััด) 88 แห่่งทั่่�วภููมิิภาคชิิ โกะคุุเพื่่อ� ปัดเป่่าทุุกข์์ภััยให้้กัับผู้้�คน ปัจจุุบัันมีีผู้้�มา
แสวงบุุญที่่นี่� ่�เป็็ นจำำ�นวนมากเพราะเชื่่อ� ว่่าจะทำำ�ให้้ความโลภโกรธหลงมลายสิ้้�น
และสมปรารถนาตามคำำ�อธิิษฐาน

โดโงะออนเซ็น

สวนสาธารณะริสึริน

โอสึ

ศาลเจ้าโคโตฮิระกู (คมปิระซัง)

หุบเขาอิ ยะดะนิ

อิิยะดะนิิ เป็็ นหุุบเขาลึึกรููปตััววีีที่่�
มีีความยาวถึึง 10 กม. (6.2 ไมล์์)
อยู่่� ในจัังหวััดโทะคุุชิมิ ะ ผู้้�คนสร้้าง
บ้้านอาศััยอยู่่ต� ามที่่ร� าบเชิิงเขา มีี
สะพานคะสึึระ (สะพานที่่ทำ� �จ
ำ าก
เถาวััลย์์ชนิิดหนึ่่�ง) พาดข้้ามหุุบเขา
เพื่่อ� เชื่่อ� มชุุมชนต่่างๆ เข้้าด้้วยกััน
50

น�้ำวน อุสึชิโอะ
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คิวชู
โอกินาว่า

คิิวชููอยู่่ท� างตะวัันตกเฉีียงใต้้ของเกาะฮอนชูู
เป็็ นเกาะที่่�มีีขนาดใหญ่่เป็็ นอัันดัับสามของประเทศญี่่�ปุ่่�น
ประกอบด้้วย 7 จัังหวััด ได้้แก่่ ฟุุคุุโอกะ ซากะ นางาซากิิ โออิิตะ มิิยะซะกิิ คุุมะโมโตะ คะโงะชิิมะ
ภููมิิภาคนี้้� มีีอากาศอบอุ่่�นและมีีภููมิิประเทศเป็็ นพื้้�นที่่�สููงต่ำำ��สลับั กััน มีีทะเลและภููเขาอุุดมสมบููรณ์์ และมีี
แหล่่งออนเซ็็นที่่�มีีชื่่�อเสีียงหลายแห่่ง
จัังหวััดโอกิินาว่่าซึ่่�งอยู่่ท� างตะวัันตกที่่�สุุดของญี่่�ปุ่่�น มีีความรุ่่� งเรืื องในยุุคราชวงศ์์ริิวกิิว สร้้างวััฒนธรรม
เฉพาะของตััวเองไปพร้้ อมกัับรัับอิิทธิิ พลจากประเทศต่่างๆ ในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ จีีน อเมริิ กา
และอื่่�นๆ มาตั้้�งแต่่โบราณกาล มีีสภาพอากาศแบบโซนเขตร้้ อน เป็็ นที่่� รู้้�จักั ในฐานะเมืืองแห่่งการ
พัักผ่่อนทางทะเลติิดอัันดัับโลก ท้้องทะเลสีีเขีียวดัังมรกตน้ำำ��ใสสะอาดงดงามยิ่่�งนััก

ยุ ฟุอิน

แหล่่งออนเซ็็นที่่� ได้้รัับความนิิ ยมเป็็ นอัันดัับสองของประเทศญี่่�ปุ่น่� ทอดตััว
กว้้า งบริิเวณเชิิงภููเขาไฟยุุฟุดุ าเกะอัันงดงามจนมีีอีีกชื่่อ� คืือภููเขาบุุงโกะฟุุจิิ
ตั้้งแต่่ช่่วงฤดููใบไม้้
�
ร่่วงจนถึึงฤดููหนาว นัักท่่องเที่่ย� วจะได้้ชมภาพเทืือกเขาที่่�
ถููกโอบอุ้้�มด้้วยกลุ่่ม� หมอกในยามเช้้าที่่ง� ามราวกัับความฝัน

เมืองนางาซากิ

Photograph provided by Fukuoka City

เมืองฟุ คุโอกะ (ฮาคาตะ)

เมืืองฟุุคุโุ อกะเป็็ นเสมืือนประตููสู่่เ� อเชีียที่่� ใหญ่่ที่่สุ� ดุ ในภููมิิภาคคิิวชูู นัักท่่องเที่่ย� วจะได้้รัับประทานอาหารรสเลิิศตลอดปีี
ไม่่ว่่าจะเป็็ นอาหารทะเลสดใหม่่ ราเม็็งน้ำำ ��ซุปุ กระดููกหมูู และอื่่น� ๆ

นางาซากิิมีีเกาะเล็็กๆ ชื่่อ� ว่่าเดจิิมะ
�
ที่่ส� ร้้างขึ้้นโดยมนุุ
ษย์์ ซึ่่ง� ญี่่�ปุ่น่� ได้้
นำำ �ไปแลกเปลี่่ย� นกัับโปรตุุเกสและ
เนเธอร์์แลนด์์ ในระหว่่างที่่มีี� การ
ปิิ ดประเทศ คุุณจะได้้เห็็นตึึกไม้้
ในสไตล์์ตะวัันตกที่่เ� ก่่าที่่สุ� ดุ ใน
ญี่่� ปุ่่� นซึ่่�ง ครั้้ง� หนึ่่� ง เคยเป็็ นของ
Thomas Glover ชายผู้ว้� าง
รากฐานให้้กัับอุตุ สาหกรรมการต่่อ
เรืือของญี่่�ปุ่น่�

ภูเขาไฟอะโสะ

เทืือกเขาอะโสะมีีหลุุมปล่่องภููเขาไฟขนาดใหญ่่ที่่สุ� ดุ ในโลก งดงามด้้วยทิิวทััศน์์
เฉพาะตััวของทุ่่�งหญ้้ากว้้างสุุดตา แนวภููเขาไฟ ฯลฯ นอกจากนั้น้ � ยัังมีีน้ำำ��ผุดุ ที่่�
ได้้รัับการกล่่าวขานว่่ามีีรสดีี แล้้วยัังมีีแหล่่งออนเซ็็นอีีกด้้วย

© NPTA
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โมะจิโค

ศาลเจ้าดาไซฟุเท็นมังกู

ปราสาทชิมะบะระโจ

พระพุทธรูปหิน อุสึกิเซกิบุตสึ

ยะมะนะมิไฮเวย์

สะพานซือจุนเคียว
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คิวชู
โอกินาว่า

ปราสาทชูริโจ

ทะคะจิ โฮะ

หุุ บ เ ข า ที่่� เ กิิ ด จ า ก ก า ร
กััดกร่่อนของหิินลาวาอะโสะ
หน้้าผาสููง 80 – 100 เมตร
(260 – 328 ฟุุต) ทอดตััวยาว
ถึึง 7 กม. (4.4 ไมล์์)
ในระหว่่างหุุบเขาจะมีีน้ำำ��ตก
หลายแห่่ง ภาพใบไม้้เขีียว
สดในฤดููใบไม้้ผลิิและใบไม้้
สีีแดงสวยในฤดููใบไม้้ร่่วงนั้้น�
มีีความงามเป็็ นพิิเศษ

© K. P. V. B

ที่่� นี่่� เ ป็็ น ส ถ า น ที่่� จัั ด แ ส ด ง ง า น
สถาปัตยกรรมดั้้งเดิิ
� ม ที่่�ประกอบไปด้้วย
งานก่่ออิิฐจากยุุคศตวรรษที่่� 15 ถึึง 19
ซึ่่�ง เป็็ นยุุค สมััยที่่� โอกิิ นาวะได้้พััฒนา
�
วััฒนธรรมของตนเองขึ้้นมาเป็็
นอาณา
� ข� องตััวปราสาทหลััก
จัักรริิวคิิว พื้้นที่่
และสถานที่่� ใกล้้เคีียงในสวนแห่่งนี้้ � ได้้
�
รัับการขึ้้นทะเบีียนเป็็
น มรดกโลกทาง
วััฒนธรรมขององค์์การยููเนสโก

Shureimon Gate

อิ บสุ ุกิ

ย่่านบ่่อน้ำำ ��พุุร้อ้ นบนคาบสมุุทรซััตสึึ
มะในจัังหวััดคาโกชิิมะ อิิบุสุุ กิุ มีีชื่
ิ อ�่
เสีียงเป็็ นต้้นแบบของวิิธีีที่่เ� รีียกว่่า สุุ
นะมุุชิิ ซึ่่ง� เป็็ นการฝังร่่างกายทั้้งหมด
�
ลงในทรายที่่� ได้้รัับค วามร้้อ นจาก
บ่่อน้ำำ ��พุุร้อ้ น

เกาะอิ ชิงากิ เกาะอิ ริโอโมเตะ

เกาะอิิชิงิ ากิิและเกาะอิิริิ โอโมเตะในโอกิินาว่่ามีีภููมิิอากาศแบบเขตร้้อน แนวชายฝั่่งทะเลมีี
หาดทรายที่่ง� ดงาม มีีการจััดทััวร์์ท่่องเที่่ย� วด้้วยการนั่่�งเรืือหรืือพายเรืือคายัักผ่่านป่่ าโกงกาง
ที่่เ� กาะอิิริิ โอโมเตะด้้วย

มันสะโม

เกาะยาคุชิมะ

�
นัักปีี นเขามากมายมาเยี่่ยมชม
เกาะแห่่งนี้้เ� พื่่�อ ดููต้้น สนซีีดาร์์
� อ่� เรีียกว่่า โจมง
ญี่่�ปุ่น่� เก่่าแก่่ที่่มีีชื่
สุุกิิ ซึ่่ง� เชื่่อ� กัันว่่ามีีอายุุมากกว่่า
4,000 ปีี ผืืนป่่ าดงดิิบที่่มีี� หญ้้า
มอสปกคลุุมไปทั่่�วของเกาะแห่่ง
นี้้มีี� การนำำ �ม าใช้้เป็็ นฉากในการ
สร้้างภาพยนตร์์แอนิิ เมชัันด้้วย
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คิริชิมะ

ซากะอินเตอร์เนชั่นแนลบอลลูนเฟสตา

อิมะริ

เกาะอาโอชิมะ
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การขนส่งสาธารณะ
การเดินทางจากสนามบิน
สนามบินนานาชาตินาริตะ
เจอาร์ นาริตะเอ็กซเพรส 60 นาที ¥ 3,070
เจอาร์ รถด่วน 85 นาที ¥ 1,340
รถบัสลีมูซีน 75-110 นาที ¥ 3,100
รถบัสสนามบิน “TYO-NRT” 60 นาที ¥¥ 1,000
รถบัสลีมูซีน 60-155 นาที ¥¥ 2,800 – ¥ 3,100

โตเกียว
สถานีเจอาร์
โตเกียว

โรงแรมใหญ่ๆ
ในโตเกียว

เจอาร์ นาริตะเอ็กซเพรส 80 นาที ¥ 3,250
รถบัสลีมูซีน 85-145 นาที ¥¥ 3,100
เคอิเซอิอุเอโนะ
เคเซ สกายไลเนอร์ 41 นาที ¥¥ 2,520
เคเซ รถด่วน 75 นาที ¥¥ 1,050

รถไฟด่วน เจอาร์ ฮารุกะ 50 นาที ¥¥ 2,910
(แวะสถานีเทนโนจิ 30 นาที ¥ 2,270)
เจอาร์ รถด่วน 80 นาที ¥ 1,390
(แวะสถานีเทนโนจิ 50 นาที ¥¥ 1,080)
เจอาร์ รถด่วน 65 นาที ¥ 1,210
รถบัสแอร์พอร์ต 60 นาที ¥ 1,600

รถไฟ เคคิว, รถไฟ เจอาร์
ยามาโนะเตะ 30 นาที ¥¥ 470

สถานีเจอาร์
โตเกียว
SAMPLE

รถไฟ โตเกียวโมโนเรล, รถไฟ เจอาร์
ยามาโนะเตะ 36 นาที ¥ 700
รถไฟ เคคิว, รถไฟ เจอาร์
ยามาโนะเตะ 45 นาที ¥ ¥500

สถานีเจอาร์
ชินจุกุ

© JTB Communication Design, Inc.

บััตรโดยสารรถไฟญี่่ปุ่� น่� JAPAN RAIL PASS หรืือที่่�
รู้้�จัักกัันแพร่่หลายในชื่่อ� JR Pass เป็็ นบััตรที่่ใ� ห้้นัั ก
ท่่องเที่่�ยวสามารถเดิินทางท่่องเที่่�ยวโดยรถไฟและ
ระบบการคมนาคมอื่่น� ๆ ของ JR ได้้ทั่่ว� ประเทศ
ญี่่ปุ่� � น่ ตามเวลาที่่กำ� �ำ หนด บััตรนี้้ �มีีขายให้้กัับนัั กท่่อง
เที่่�ยวต่่างชาติิที่่�มาเที่่�ยวประเทศญี่่�ปุ่� ่นในระยะสั้้น�
เท่่านั้้�น มีีให้้เลืือกซื้้อ� สองประเภทคืือ บััตรสำำ�หรัับตู้้�
โดยสารชั้้น� พิิเศษ (Green Car) และบััตรสำำ�หรัับตู้้�
โดยสารธรรมดา และมีีระยะเวลาให้้เลืือกสามแบบ
คืือ 7 วััน 14 วััน และ 21 วััน โปรดทราบว่่าบััตรนี้้ �จะมีี
ข้้อจำำ�กััดบางประการ เช่่น ไม่่สามารถใช้้ได้้กัับรถไฟ
ขบวนโนโซมิิ (Nozomi) และมิิซุโุ ฮะ (Mizuho) ใน
เส้้นทางรถไฟชิินคัันเซ็็นสายโทไคโด ซัันโย และ
คิิวชูู จึึงขอแนะนำำ �ให้้คุณ
ุ ตรวจสอบรายละเอีียดล่่วง
หน้้ า นอกจากนี้้ �แล้้ว ยัังมีีบััตรโดยสารที่่เ� ป็็ นส่่วนลด
สำำ�หรัับเฉพาะพื้้น� ที่่นั้� ้ �นๆ อีีกด้้วย

IC การ์ด

© EAST JAPAN RAILWAY COMPANY

PASMO®

(ตััวอย่่าง)
บััตร IC มีีอยู่่� ในโตเกีียวและปริิมณฑล

บััตรเติิมเงิิน IC สามารถใช้้งานได้้กัับเครืือข่่าย
การคมนาคมสาธารณะในเมืืองใหญ่่ๆ ส่่วน
�
� ได้้จาก
มากของญี่่�ปุ่น่� คุุณสามารถซื้้อบััตรนี้้
เครื่่อ� งจำำ� หน่่ายตั๋๋�ว อััตโนมััติิแ ละเคาน์์ เตอร์์
จำำ�หน่่ายตั๋๋�วที่่ส� ถานีีรถไฟส่่วนใหญ่่ บััตรนี้้ �
อำำ�นวยความสะดวกอย่่างที่่สุ� ดุ เพราะเป็็ นการ
จ่่ายเงิินอััตโนมััติิ เมื่่อ� คุุณแตะบััตร ยอดเงิิน
คงเหลืือจะแสดงขึ้้น� ในระบบอิิเล็็กทรอนิิ กส์์
บััตรนี้้ยัั� งสามารถใช้้ง านในร้้า นสะดวกซื้้อ�
� โนมััติิ
เครื่่อ� งจำำ�หน่่ายสิินค้้าและเครื่่อ� งดื่่มอััต
ร้้านอาหาร และร้้านค้้าอีีกหลายประเภทได้้อีีก
� IC จะมีีการเก็็บค่่ามััดจำำ� 500
ด้้วย เมื่่อ� ซื้้อบััตร
เยน ส่่วนบััตร IC ชนิิดพิิเศษสำำ�หรัับนัักท่่อง
เที่่ย� ว เช่่น Welcome Suica และ Pasmo
Passport จะไม่่มีีค่่ามััดจำำ�

https://japanrailpass.net

https://www.japan.travel/th/plan/ic-card/

รถบั สทางไกล

ตั๋ วเครื่องบิน

รถบััสทางไกลคืือบริิการที่่ส� ะดวกสำำ�หรัับท่่านที่่ต้� อ้ งการเดิินทางในราคาประหยััด
เมื่่อ� เทีียบกัับการเดิินทางโดยเครื่่อ� งบิินหรืือรถไฟชิินคัันเซนแล้้วจะใช้้เวลานานกว่่า
แต่่ท่่านสามารถเดิินทางได้้ ในราคาที่่� ไม่่แพง ถ้้านั่่�งรถบััสที่่วิ่่� ง� ตอนกลางคืืนก็็จะไปถึึง
จุุดหมายในตอนเช้้า นัับเป็็ นการใช้้เวลาอย่่างคุ้้�มค่่าสำำ�หรัับนัักท่่องเที่่ย� ว

สายการบิินหลัักๆ จะมีีแพ็็กเกจตั๋๋�วเครื่่อ� งบิินภายในประเทศแบบลดราคา
สำำ�หรัับนัักท่่องเที่่ย� วชาวต่่างประเทศ
บางครั้้งต้้
� องจองล่่วงหน้้า โปรดดููรายละเอีียดจากเว็็บไซต์์

รถบัสลีมูซีน 35-75 นาที ¥ ¥1,250

โอซาก้า
สถานีเจอาร์
ชินโอซาก้า
(แวะสถานีเทนโนจิ)
สถานีเจอาร์
โอซาก้า
โรงแรมใหญ่ๆ
ในเมือง

เกียวโต
สถานีเจอาร์
เกียวโต

รถไฟด่วน เจอาร์ ฮารุกะ 75 นาที ¥ 3,430
เจอาร์ รถด่วน 95 นาที ¥ 1,910
รถบัสแอร์พอร์ต 85 นาที ¥ ¥2,600

รถไฟ โตเกียวโมโนเรล, รถไฟ เจอาร์
ยามาโนะเตะ 19 นาที ¥ ¥660

โตเกียว

รถบัสลีมูซีน 25-45 นาที ¥ ¥950
สถานีเจอาร์
ชินจุกุ

สนามบินนานาชาติคันไซ

สนามบินฮาเนดะ

เจแปนเรลพาส
(โดยทั่ วไปเรียกกั นว่า “เจอาร์พาส”)

สนามบินนานาชาติชูบุ
รถไฟเมเท็ตสึ “มิวสกาย”
28 นาที ¥ 1,250

นาโกย่า
สถานีเจอาร์
นาโงย่า
สถานีเมเท็ตสึ
นาโงย่า

กิฟุ
กิฟุ
รถไฟเมเท็ตสึ “มิวสกาย”
56 นาที ¥ 1,730

โกเบ
สถานีเจอาร์
ซันโนะมิยะ

เจอาร์ รถด่วน 80 นาที ¥ 1,740
รถบัสแอร์พอร์ต 70 นาที ¥ 2,000

ตั๋ วรถไฟ
ตั๋๋�วรถไฟมีีจำำ�หน่่ายที่่เ� ครื่่อ� งจำำ�หน่่ายตั๋๋�วอััตโนมััติิที่ส�่ ถานีี โดยใช้้ ได้้ทั้งเหรีียญและ
้�
ธนบััตร
ท่่านสามารถเปลี่่ย� นหน้้ าจอเครื่่อ� งจำำ�หน่่ายตั๋๋�วให้้แสดงคำำ�แนะนำำ �เป็็ นภาษา
�
อัังกฤษ (ประเภทของธนบััตรที่่� ใช้้ ได้้จะขึ้้นกัับเครื่่
อ� งจำำ�หน่่าย)

https://www.japan.travel/th/plan/airport-access/

เคาน์เตอร์จ�ำหน่ายตั๋ วเจอาร์
(มิโดริ โนะ มะโดะงุจิ)

� วแบบระบุุที่นั่่่� �ง นอกจากจะซื้้อ�
เมื่่อ� ต้้องการซื้้อตั๋๋�
�
ที่่เ� ครื่่อ� งจำำ�หน่่ายตั๋๋�วอััตโนมััติิแล้้วยัังซื้้อจากที่่
อื่� น่�
ได้้อีีก เช่่น “เจอาร์์ มิิ โดริิ โนะ มะโดะงุุจิิ” ท่่าน
สามารถใช้้บััตรเครดิิตชำำ�ระเงิินได้้ โปรดสัังเกต
สััญลัักษณ์์ “เคาน์์เตอร์์จำ�ำ หน่่ายตั๋๋�วเจอาร์์” /

https://www.japan.travel/th/plan/getting-around/buses/

https://www.japan.travel/th/plan/getting-around/
domestic-air-travel/

รถเช่า

ใบขั บขี่ระหว่างประเทศ
ท่่านสามารถใช้้บริกิ าร รถ
เช่่าได้้ที่ส�่ นามบิินหรืือใน
เมืืองแทบทุุกแห่่ง แต่่ต้้อง
ใช้้ ใบขัับขี่่ร� ะหว่่าง
ประเทศ

หากต้้องการขัับรถยนต์์ระหว่่างอยู่่� ในประเทศญี่่�ปุ่น่� จะต้้องขอใบขัับขี่่ร� ะหว่่าง
ประเทศก่่อนออกเดิินทางและต้้องพกใบขัับขี่่ร� ะหว่่างประเทศติิดตััวตลอดเวลา
� ถ โดยปกติิ ใบขัับขี่่ร� ะหว่่างประเทศจะออกโดยสมาคมรถยนต์์ของรััฐ แต่่
ที่่ขัับร
ไม่่สามารถใช้้ ใบขัับขี่่ร� ะหว่่างประเทศของประเทศที่่� ไม่่มีีสนธิิสััญญากัับญี่่� ปุ่น่�
เช่่น เยอรมััน สวิิสเซอร์์แลนด์์ จึึงควรตรวจสอบกัับสมาคมรถยนต์์ของประเทศ
ท่่านก่่อนออกเดิินทาง

JR Ticket Of f ice (Midori-no-madoguchi)

https://www.japan.travel/th/plan/getting-around/cars/
© EAST JAPAN RAILWAY COMPANY
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ข้อมูลพื้นฐาน
หนั งสือเดินทางและวีซ่า

เงิน

นัักท่่องเที่่�ย วต่่างชาติิ ที่่�ต้อ้ งการเดิิ นทางเข้้า ประเทศญี่่� ปุ่่�นจะต้้อ งมีี
หนัังสืือเดิินทางที่่� ใช้้ ได้้ มีีหลายประเทศที่่� ไม่่จำำ�เป็็ นต้้องใช้้วีีซ่่าสำำ�หรัับการ
พำำ�นัั กชั่่�วคราวโดยต้้องไม่่ทำำ�งานในประเทศญี่่�ปุ่น่�
ทั้้งนี้้
� �ขอให้้ตรวจสอบ
ล่่วงหน้้าว่่าจำำ�เป็็ นต้้องใช้้วีีซ่่าหรืือไม่่ จากเว็็บไซต์์กระทรวงการต่่างประเทศ
สถานเอกอััครราชทููตญี่่�ปุ่น่� หรืือสถานกงสุุลในประเทศของท่่าน

SAMPLE

SAMPLE

SAMPLE

SAMPLE

https://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/

สกุุลเงิินของญี่่�ปุ่น่� คืือ เยน ซึ่่ง� ใช้้สััญลัักษณ์์ ¥
¥และ 円 ในภาษาต่่างประเทศก็็เรีียกสกุุลเงิินนี้้ �
ว่่าเยน ข้้อควรระวัังที่่สำ� ำ�คััญคืือ ภาษีีการบริิ โภคใน
ญี่่�ปุ่น่� นั้น้ � มีีมููลค่่าถึึง 8% หรืือ 10% (ข้้อมููล ณ เดืือน
ตุุลาคม 2019) ราคาสิินค้้าที่่แ� สดงในญี่่�ปุ่น่� มัักรวม
ภาษีีการบริิ โภคไปแล้้ว แต่่ในบางกรณีีก็็อาจจะ
ไม่่ได้้รวมภาษีีเอาไว้้ คุุณจำำ�เป็็ นต้้องถามพนัักงาน
ขายว่่าราคาดัังกล่่าวรวมภาษีีแล้้วหรืือไม่่ หาก
อยากทราบยอดสุุทธิิก่่อนตััดสิินใจซื้้อ�
*สิินค้้าและบริิการสำำ�หรัับผู้้�บริิ โ ภคส่่วนใหญ่่จะ
� งหมด
เก็็บภาษีีที่่� 10% ส่่วนอาหารและเครื่่อ� งดื่่มทั้
้�
ซึ่่ง� ไม่่รวมเครื่่อ� งดื่่ม� แอลกอฮอล์์และร้้านอาหารที่่�
ทานในร้้าน จะเสีียภาษีีอยู่่ที่� �่ 8%
แหล่่งที่่ม� า: ธนาคารแห่่งประเทศญี่่�ปุ่น่�
(Bank of Japan)

อุ ณหภู มิ ° C (° F)
ฤดููใบไม้้ผลิิ (เมษายน) ฤดููร้้อน (กรกฎาคม)

ฤดููใบไม้้ร่่วง (ตุุลาคม) ฤดููหนาว (มกราคม)

ทิป

แรงดั นไฟฟ้า

โดยทั่่�วไปเมื่่อ� ใช้้บริกิ ารที่่� โรงแรม ร้้านอาหารชั้้นนำำ
� � หรืืออื่่น� ๆ จะคิิดค่่าบริิการ
เอาไว้้แล้้ว 10 – 15% แทนการทิิป จึึงไม่่จำำ�เป็็ นต้้องจ่่ายทิิป ยกเว้้นกรณีีที่่� ได้้รัับ
บริิการพิิเศษ

ไฟฟ้้ าสำำ�หรัับใช้้ ในบ้้านเรืือนทั่่�วประเทศญี่่�ปุ่น่� มีีแรงดัันไฟฟ้้ า 100 โวลต์์เหมืือนกััน
ทั้้งหมด
�
แต่่ในโรงแรมชั้้นนำำ
� �ในโตเกีียวหรืือตามเมืืองใหญ่่จะมีีช่่องเสีียบ 2 แบบ
สำำ�หรัับไฟฟ้้ า 110 โวลต์์และ 220 โวลต์์ และส่่วนใหญ่่จะมีีบริิการให้้ยืืมปลั๊๊�กเสีียบ ที่่�ฟ
รอนท์์ โรงแรม

Cash Dispenser (ATM)

บริการอิ นเตอร์เน็ต

บริการฉุ กเฉิน

โดยทั่่�วไปจะมีีสถานที่่สำ� ำ�หรัับแลกเงิินตราต่่างประเทศไม่่มาก
แต่่ที่่ที่� ทำ�่ �ำ การ
ไปรษณีีย์์ทั่่ว� ประเทศจะมีีเครื่่อ� งกดเงิินสด (เอทีีเอ็็ม) ที่่� ใช้้บััตรเครดิิตของต่่าง
ประเทศกดเงิินสดได้้ นอกจากนั้น้ � ที่่เ� ซเว่่นอีีเลฟเว่่น (ร้้านสะดวกซื้้อ)� หรืือ อิิอ้อ้ น (ซูู
เปอร์์มาร์์เก็็ต) ทุุกสาขาก็็จะมีีตู้้�เอทีีเอ็็มที่่มีี� เครื่่อ� งหมาย “บริิการเอทีีเอ็็มต่่าง
ประเทศ” และแสดงโลโก้้ของบััตรเครดิิตที่่ส� ามารถกดเงิินได้้ คุุณสามารถกดเงิินที่่�
เซเว่่นอีีเลฟเว่่นได้้ตลอด 24 ชั่่�วโมงซึ่่ง� นัับว่่าสะดวกมาก

�
สััญญาณ Wi-Fi เป็็ นสิ่่ง� ที่่ห� าได้้ง่่ายขึ้้นมากทั่่�
วประเทศญี่่�ปุ่น่� คุุณสามารถใช้้บริกิ าร
สััญญาณ Wi-Fi ได้้ที่ส�่ นามบิิน สถานีีรถไฟใหญ่่ๆ และโรงแรม ในร้้านอาหารและ
อาคารพาณิิ ชย์อื่์ น่� ๆ ก็็มีีบริกิ ารให้้เช่่นกััน คุุณสามารถค้้นหาสถานที่่ที่� มีีบริ
่� กิ าร
สััญญาณ Wi-Fi ได้้จากเว็็บไซต์์ต่่อไปนี้้ �

เบอร์์ โทรศััพท์์ฉุุกเฉิิ น
ตำำ�รวจ: 110
รถดัับเพลิิง/รถพยาบาล: 119
อุุบััติเิ หตุุทางน้ำำ ��: 118

https://www.japan.travel/th/plan/wifi-andconnectivity/

� นแล้้วเว็็บไซต์์ต่่อไปนี้้ยัั� งมีีข้้อมููลสำำ�หรัับ
นอกจากเบอร์์ โทรศััพท์์ฉุุกเฉิิ นเบื้้องต้้
ความปลอดภััยที่่เ� ป็็ นประโยชน์์ด้ว้ ย

ซััป โปโร
โตเกีียว
โอซาก้้า
นะหะ

7.1 (44.8)

20.5 (68.9)

11.8 (53.2)

-3.6 (25.5)

14.6 (58.3)

25.8 (78.4)

18.5 (65.3)

6.1 (42.9)

15.1 (59.2)

27.4 (81.5)

19.0 (66.2)

6.0 (42.8)

21.4 (70.5)

28.9 (84.0)

25.2 (77.4)

17.0 (62.6)
อุุณหภููมิิเฉลี่่�ยตั้้ง� แต่่ ค.ศ 1981 - 2010

� อย่่างปลอดภััยในญี่่�ปุ่น
สำำ�หรับั การท่่องเที่่ยว
่� (ความช่่วยเหลืือ
ทางการแพทย์์เป็็นภาษาอัังกฤษ ภาษาจีน
ี และภาษาเกาหลีี)
https://www.jnto.go.jp/emergency/eng/mi_guide.html

การอยู่่�อย่่างปลอดภััยในญี่่�ปุ่่�น
https://www.japan.travel/th/plan/emergencies/

https://www.japan.travel/th/plan/currency/
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ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ภาษาญีป่ ่ ุนที่ควรทราบ
คำำ�ทัักทาย
ยิินดีีที่่ไ� ด้้รู้้�จััก

Hajime-mashite.

はじめまして

สบายดีีไหม

O-genki-desu-ka?

お元気ですか？

สวััสดีี ตอนเช้้า

Ohayo gozai-masu.

おはようございます

สวััสดีี ตอนกลางวััน, บ่่าย

Kon-nichi-wa.

こんにちは

สวััสดีี ตอนค่ำำ��

Komban-wa.

こんばんは

ราตรีีสวััสดิ์์�

Oyasumi-nasai.

おやすみなさい

ลาก่่อน

Sayo-nara.

さようなら

ประโยคทั่่�วไป

60

ขอบคุุณ

Arigato.

ありがとう

ไม่่เป็็ นไร

Do-itashi-mashite.

どういたしまして

ขอโทษ

Sumi-masen.

すみません

ขอโทษ

Gomen-nasai.

ごめんなさい

เชิิญค่่ะ / ครัับ

Do-zo. (เมื่อเสนอให้อีกฝ่าย)

どうぞ

ขอ

Kudasai. (เมื่อร้องขอจากอีกฝ่าย)

ください

เข้้าใจไหมคะ / ครัับ

Wakari-masu-ka?

わかりますか？

เข้้าใจค่่ะ / ครัับ

Hai, wakari-masu.

はい、わかります

ไม่่เข้้าใจค่่ะ / ครัับ

Ii-e, wakari-masen.

いいえ、わかりません

กรุุณารอสัักครู่่น
� ะคะ / ครัับ

Chotto matte kudasai.

ちょっと待ってください

นี่่� คืืออะไร

Kore-wa nan-desu-ka?

これは何ですか？

ราคาเท่่าไหร่่

Ikura-desu-ka?

いくらですか？

ขอซื้้อ� อัันนี้้ �

Kore-o kudasai.

これをください

ราคาแพง

Takai.

高い

ราคาถููก

Yasui.

安い

ห้้องน้ำำ ��อยู่่ที่
� ไ่� หน

Toire-wa doko-desu-ka?

トイレはどこですか？

ช่่วยด้้วย

Tasukete!

助けて

อัันตราย

Abu-nai!

危ない

บริิการสำำ�หรัั บนัั กท่่องเที่่�ยว

ศูู นย์์ ข้้อมููลท่่องเที่่�ยวในญี่่�ปุ่่� น

� ดภาษาญี่่ปุ่� ่� นไม่่ได้้ สามารถ
มีีระบบและบริิการต่่างๆ สำำ�หรัับนัักท่่องเที่่ย� วที่่พูู
ท่่องเที่่�ยวในประเทศญี่่�ปุ่่�นได้้อย่่างสบายใจ ด้้วยความใส่่ใจในบริิการจากเจ้้า
หน้้ าที่่ดัั� งต่่อไปนี้้ �

เราขอแนะนำำ � ให้้ คุุ ณ ใช้้ บริิ ก าร
จากเครืือข่่ายข้้ อ มููลที่่� ไ ด้้รัับ การ
รัับรองซึ่่�งมีีอยู่่ทั่่
� ว� ประเทศขณะที่่�
เดิินทางในญี่่ปุ่� ่� น ศููนย์์ข้อ้ มููลท่่อง
เที่่ย� วตั้้ง� อยู่่ใ� นสถานที่่ต่่� างๆ เช่่น
สนามบิินหลััก สถานีีรถไฟ และ
จุุดท่่องเที่่ย� ว คุุณสามารถดููราย
ละเอีียดของศููนย์์ข้้อมููลต่่างๆได้้
จากเว็็บไซต์์ต่่อไปนี้้ �

JNTO TIC (Tokyo)

https://www.japan.travel/th/plan/tic/

โครงการกู๊๊�ดวิิลไกด์์

เวลาให้ บริการ

องค์์การส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยวแห่่งประเทศ
ญี่่� ปุ่่� น (JNTO) ได้้ ใ ห้้ ก ารสนัับสนุุ นใน
โครงการ Goodwill Guide Program ซึ่่�ง
จะมีีอาสาสมััครที่่�สามารถพููดได้้อย่่างน้้ อย
สองภาษาคอยให้้ความช่่วยเหลืือนัักท่่อง
เที่่ย� วจากทั่่�วโลก โดยอาสาสมััครเหล่่านี้้ �จะ
ติิดเข็็มกลััดที่่�มีีรููปโลกและนกพิิราบสีีขาว
ปัจจุุ บัั นทั่่� ว ญี่่� ปุ่่� นมีีกลุ่่� ม Systematized
Goodwill Guide (SGG) มากกว่่า 90 กลุ่่ม�
ซึ่่�งสมาชิิกส่่วนใหญ่่จะเป็็ นนัักเรีียนและวััยเกษีียณ โดยจะอาสาพานัักท่่อง
เที่่�ยวไปเที่่�ยวชมสถานที่่�ต่่างๆและให้้ความช่่วยเหลืืออื่่�นๆ เป็็ นภาษาต่่าง
ประเทศด้้วย โครงการนี้้ �ไม่่มีีการเก็็บค่่าใช้้จ่่ายเพราะสมาชิิกกลุ่่ม� SGG นั้้ �น
ทำำ�งานในลัักษณะของอาสาสมััคร

จัันทร์์ – ศุกุ ร์์

เสาร์์

อาทิิตย์แ์ ละ
วัันหยุุดนัั กขััตฤกษ์์

9.00 – 15.00 น.

ปิิ ด

ปิิ ด

* ที่่ทำ� ำ�การไปรษณีีย์์ 9.00 – 17.00 น.

ปิิ ด

ปิิ ด

ธนาคาร

* ห้้างสรรพสิินค้้า

10.00 – 20.00 น. 10.00 – 20.00 น. 10.00 – 20.00 น.

ร้้านค้้า

10.00 – 20.00 น. 10.00 – 20.00 น. 10.00 – 20.00 น.

* พิิพิธิ ภััณฑ์์

10.00 –17.00 น.

10.00 –17.00 น.

10.00 –17.00 น.

สำำ�นัักงาน

9.00 –17.00 น.

ปิิ ด

ปิิ ด

� �ำ การไปรษณีีย์์ ใหญ่่ๆ บางแห่่งเปิิ ดให้้บริกิ ารทุุกวััน
* ที่่ทำ
* ห้้างสรรพสิินค้้าส่่วนมากจะปิิ ดให้้บริกิ ารเดืือนละ 2-3 วััน ในระหว่่างวัันจัันทร์์ - ศุุกร์์
พิิ
ิ ณฑ์์ส่่วนมากปิิ ดให้้บริกิ ารให้้วัันจัันทร์์
* พิธภัั

https://www.japan.travel/th/plan/list-of-volunteer-guides/

� แห่่งประเทศญี่่�ปุ่น
เว็็บไซต์์องค์์การส่่งเสริิมการท่่องเที่่ยว
่�
คืือแหล่่งข้้อมููลที่่เ� ป็็ นประโยชน์์เพื่่อ� ค้้นหาข้้อมููลสำำ�หรัับวางแผนการท่่องเที่่ย� วก่่อนเดิินทางไปญี่่�ปุ่น่�
นำำ �เสนอข้้อมููลการท่่องเที่่ย� ว
เกี่่ย� วกัับการเดิินทาง ที่่พัั� ก ช็็อปปิ้้�ง อีีเว้้นท์์ เป็็ นภาษาอัังกฤษและภาษาอื่่น� ๆ ผ่่านทางอิินเตอร์์เน็็ต และมีีการอััพเดทข้้อมููลอยู่่เ� สมอ
เพื่่อ� นำำ �เสนอข้้อมููลล่่าสุุด

https://www.japan.travel/th/th/
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https://www.jnto.go.jp
ส�ำนักงานของ JNTO ในต่ างประเทศ
เอเชียแปซิฟิก
เกาหลี: โซล
จีน: ปั กกิ่ง
จีน: กวางโจว
จีน: เซี่ยงไฮ้
จีน: ฮ่องกง
อินเดีย: เดลี
อินโดนีเซีย: จาการ์ตา
สิงคโปร์: สิงคโปร์
ไทย: กรุงเทพมหานคร
ฟิลิปปินส์: มะนิลา
เวียดนาม: ฮานอย
มาเลเซีย: กัวลาลัมเปอร์
ออสเตรเลีย: ซิดนีย์
อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
สหรัฐอเมริกา: นิวยอร์ก
สหรัฐอเมริกา: ลอสแอนเจลิส
แคนาดา: โตรอนโต
ยุโรป, ตะวันออกกลาง และแอฟริกา
อิตาลี: โรม
สหราชอาณาจักร: ลอนดอน
สเปน: มาดริด
เยอรมนี: แฟรงก์เฟิร์ต
ฝรั่งเศส: ปารีส
รัสเซีย: มอสโก

บริการข้ อมูลการท่องเที่ยวและความช่ วยเหลื อด้ าน
ภาษาโดยไม่เสียค่าบริการ (JNTO TIC)
-

1st Fl., Shin Tokyo Bldg.,
3-3-1, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005

โทร. +81 (0)3-3201-3331
เปิิ ดทํําาการ 9.00 น. – 17.00 น. ตลอดปีี (ปิิ ดทํําการวัันที่่� 1 ม.ค.)

Japan Visitor Hotline
ให้บริการด้วยภาษาอังกฤษ จีน และเกาหลีตลอด
24 ชั่วโมง 365 วัน +81 (0)50-3816-2787
Visit
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