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 ถ้าถามนักท่องเที่ยวไทยว่า อยากกลับไปเที่ยวประเทศไหนอีกครั้ง ผมเชื่อว่า 
“ประเทศญ่ีปุ่น” คงตดิอนัดบัต้น ๆ  อย่างแน่นอน และถ้าถามต่ออกีว่า ประทับใจเมอืงไหน

ในญี่ปุ่น “โตเกียว” ก็คงเป็นหนึ่งในค�าตอบนั้น

 แม้ผมจะมีผลงานคู่มือท่องเที่ยวประเทศญ่ีปุ่นมาแล้วหลายเล่ม แต่ละเล่ม

แยกย่อยเจาะรายละเอียดตามภูมิภาค และเมืองต่าง ๆ ยังไม่มีเล่มไหนที่เจาะลึก

กรงุโตเกียว และเมอืงโดยรอบโดยเฉพาะ จนมแีฟนหนังสอืสอบถามเข้ามาเป็นจ�านวนมาก 

แม้จะมีข้อมูลส่วนหน่ึงของโตเกียวในหนังสือ “ญ่ีปุ่น เล่มเดียวเท่ียวได้จริง” ที่ติดชาร์ต

ขายด ี(Best Seller) จากร้านหนังสอืทัว่ประเทศมาหลายปี แต่ยังอยากเทีย่วเมอืงรอบ ๆ 

เพิ่มอีก จึงเรียกร้องให้เจาะลึกโตเกียว และเมืองโดยรอบ จนเป็นที่มาของหนังสือเล่มนี้   

 หนังสือ “โตเกียว เล่มเดียวเที่ยวได้จริง” เล่มน้ี น�าท่านตะลุยย่านส�าคัญ

ทั่วกรุงโตเกียว และเมืองโดยรอบที่สามารถไปเที่ยวจากโตเกียวแบบเช้าเย็นกลับ หรือ

พักค้างคนื รวบรวมทกุเนือ้หาการเดนิทาง ตัง้แต่เริม่ต้นเตรยีมตวัไปจนถึงวิธีการเดนิทาง 

ท�าให้ผู้เริ่มต้นเดินทางครั้งแรก ไม่จ�าเป็นต้องวิตกกังวลกับการท่องเท่ียวด้วยตนเอง 

รวบรวมข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ท่ีพัก เวลาเปิดปิด พิกัด GPS พร้อมเกร็ด-

ความรูท้ีช่่วยให้การเดนิทางคุม้ค่ากว่าเดมิ ดงัน้ันไม่ว่าจะไปเทีย่วครัง้แรก หรอืไปมาแล้ว

หลายครั้ง ก็ใช้หนังสือเล่มนี้เดินทางได้อย่างสะดวก เพราะอัดแน่นไปด้วยเนื้อหาจ�าเป็น

อย่างครบถ้วน และเข้าใจง่าย

 “โตเกยีว เล่มเดียวเที่ยวไดจ้รงิ” เล่มน้ี  เกิดข้ึนได้ ผมต้องขอขอบคุณปะป๊า 

หม่าม้า อาเฮีย ที่ช่วยสนับสนุน ให้ก�าลังใจ ค�าแนะน�ามาโดยตลอด ขอบคุณครูอาจารย์

ทุกท่านท่ีมอบความรู้ให้กับผม ขอบคุณเพ่ือน ๆ พ่ี ๆ น้อง ๆ ทุกคน ท่ีเป็นก�าลังใจให้

ตลอดมา ขอบคุณแผ่นพับทุกแผ่น ข้อมูลทุกเล่ม จากแหล่งท่องเท่ียวที่ผมไปเยือน 

ที่ขาดไม่ได้ คือ ผู้อ่านทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยดีมาตลอด

ตามผมมา แล้วจะรู้ว่า “ไปเที่ยวโตเกียว ไม่ยากอย่างที่คิด”

สิรภพ มหรรฆสุวรรณ

คำานำา
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สะพานสายรุ้ง
(Rainbow Bridge)





อ่านง่าย พกสะดวก
กับหนังสือท่องเที่ยวคุณภาพ

เริ่มต้นเที่ยวเองครั้งแรก ก็อ่านได้!

แผนที่ประกอบ ปรับแผนเที่ยวเองได้

จัดเต็มไฮไลท์สถานที่ท่องเที่ยวสำ คัญ

น้ำ หนักเบา พกสะดวกตลอดการเดินทาง

พิกัด GPS ครบทุกสถานที่ ไม่หลงชัวร์!

หนังสือคุณภาพจากสำ นักพิมพ์ The Letter Publishing

“ด้วยความใส่ใจเสมือนคนในครอบครัว เราจึงคัดสรรสิ่งดีที่สุดเพื่อคุณ
หนังสือเล่มนี้ จัดพิมพ์ด้วยกระดาษถนอมสายตา Green Ocean น้ำ หนักเบา 

ควบคุมการผลิต การเพาะปลูกต้นกระดาษ และลดภาระโลกร้อน
หนังสือเล่มนี้ จึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ส่งผลเสียต่อผู้อ่าน”
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เตรียมตัวให้พร้อม
แล้วลุยกันเลย...
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เตรียมตัวให้พร้อม
ก่อนลุยโตเกียว

 ก่อนเจาะลึกข้อมูลโตเกียว เราไปท�าความรู้จักกับประเทศญี่ปุ่นกันก่อน...

 ประเทศญี่ปุ ่น ตั้งอยู ่ทางเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ หน่ึงในประเทศ

มหาอ�านาจยักษ์ใหญ่ของโลก ชาวไทยรู้จักกับญ่ีปุ่นเป็นอย่างดี จากบรรดาการ์ตูน

เครือ่งใช้อเิลก็ทรอนคิส์ ทีส่ร้างมลูค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศญ่ีปุน่มหาศาล นอกจากน้ี 

ประเทศญ่ีปุน่ยังเป็นหนึง่จุดหมายยอดฮติของนักท่องเทีย่วชาวไทยในช่วงเวลาท่ีผ่านมา

 ลกัษณะภูมปิระเทศของญ่ีปุน่เป็นเกาะ แบ่งพ้ืนท่ีหลกัออกเป็น 4 เกาะใหญ่ คอื 

เกาะฮอกไกโด (Hokkaido), เกาะฮอนช ู(Honshu), เกาะชโิคกุ (Shikoku) และเกาะควิชู 

(Kyushu) มีความยาวจากเหนือสุดจรดใต้กว่า 3,000 กิโลเมตร นอกจากน้ียังมี

เกาะน้อยใหญ่อีกกว่า 3,000 เกาะ และมีประชากรราว 128 ล้านคน

 หากแบ่งพ้ืนท่ีตามเขตภูมภิาคการปกครอง จะแบ่งได้ 9 ภมูภิาค คอื ฮอกไกโด, 

โทโฮกุ, คันโต, จูบุ, คันไซ, จูโงะกุ, ชิโคกุ, คิวชู และโอกินาวา ส�ำหรับเนื้อหำในหนังสือ

เล่มน้ี จะน�ำท่ำนท่องเท่ียวส่วนหน่ึงของภมูภิำคคันโต และจบู ุโดยใช้กรงุโตเกียว

เป็นศูนย์กลำง พร้อมเที่ยวเมืองรอบข้ำง เช่น คำมำคุระ (Kamakura), โยโกฮำมำ 

(Yokohama), ฮำโกเน่ (Hakone), คำวำกุชโิกะ (Kawaguchiko), ภเูขำไฟฟจิู (Mt.Fuji), 

นิกโก้ (Nikko), ยูซำว่ำ (Yuzawa) ซึ่งล้วนเป็นเส้นทาง และเมืองยอดฮิตรอบโตเกียว

 ประวัตศิาสตร์ประเทศญ่ีปุน่มมีายาวนาน แต่ผมขอกล่าวถึงหลังจากเหตุการณ์

สงครามโลกครั้งที่สอง ที่ญ่ีปุ่นได้รับความบอบช�้าเป็นอย่างมาก แต่กลับฟื้นฟูประเทศ

ได้อย่างรวดเรว็ สร้างชือ่เสยีงจากสนิค้าอตุสาหกรรมรถยนต์ย่ีห้อดงั, ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน

อย่างรถไฟความเรว็สงู, วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมถึงนวัตกรรมใหม่ ๆ หลายอย่าง 

ที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้ชาวโลกได้สัมผัสอยู่เรื่อย ๆ จนท�าให้ญ่ีปุ ่นเป็นหน่ึงใน

ประเทศมหาอ�านาจทางเศรษฐกิจของโลก เมือ่วัดตามมลูค่าผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ 

และมูลค่าตามตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ญ่ีปุ ่นอยู่อันดับ 3 ของโลก เป็นรองเพียง

สหรฐัอเมรกิา และจนีเท่านัน้ จงึไม่แปลกทีญ่ี่ปุน่สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างก้าวกระโดด



มารู้จัก “กรุงโตเกียว” กันบ้าง...

 กรุงโตเกียว หรือมหานครโตเกียว มีชื่อเดิมว่าเมืองเอโดะ (Edo) เป็นเพียง

หมู่บ้านประมงเล็ก ๆ กระทั่งในปี ค.ศ.1603 โชกุนโทะกุงะวะ อิเอะยะซุ (Tokugawa 

Ieyasu) ใช้ก�าลังเข้าปราบปรามเอโดะ จนสามารถยึดครองได้ส�าเร็จ และสถาปนา

รัฐบาลโชกุนขึน้ปกครองประเทศ รวมถึงสถาปนาตนเองข้ึนเป็นโชกุน เมอืงเอโดะกลายเป็น

ศูนย์กลางการปกครองประเทศ จนได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองหลวง แม้เมืองหลวง

ที่แท้จริงในขณะนั้น คือกรุงเกียวโตก็ตาม และองค์จักรพรรดิก็ยังคงประทับอยู่ใน

พระราชวังเกียวโต

 หลังจากน้ัน 265 ปี ระบบการปกครองภายใต้โชกุนเส่ือมอ�านาจ ถูกล้มล้าง

ด้วยการปฏิรปูเมจ ิอ�านาจการปกครองจงึกลบัคนืมาสูจ่กัรพรรดอิกีครัง้ และในปี ค.ศ.1869 

จกัรพรรดเิมจไิด้ย้ายเมอืงหลวงจากเกยีวโตมาทีเ่อโดะ พร้อมเปลีย่นชือ่เมอืงเป็น “โตเกียว” 

ซึ่งมีหมายความว่า นครหลวงแห่งตะวันออก รวมถึงการย้ายที่ประทับมาอยู่พระราชวัง

เอโดะ หรือพระราชวังอิมพีเรียล กรุงโตเกียวในปัจจุบัน

 กรงุโตเกียวได้รบัความเสยีหายอย่างหนกัจากภยัสงครามอยู่หลายครัง้ โดยเฉพาะ

สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่สร้างความสูญเสียมหาศาล แต่กลับใช้เวลาไม่ก่ีปี ฟื้นฟูเมือง 

พัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สร้างรากฐานระบบเศรษฐกิจ การคมนาคม กลายเป็น

เมืองท่ีเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ติดอันดับเมืองหลวงชั้นแนวหน้าของโลก รวมถึงได้รับ

เลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ปี ค.ศ.2020 อีกด้วย

 ปัจจุบันกรุงโตเกียวแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 23 เขต มีประชากรกว่า 13.8 ล้านคน 

แต่ถ้านบัประชากรท่ีอาศัยในพ้ืนทีโ่ดยรอบของปรมิณฑลกรงุโตเกียว จะมมีากถึง 38 ล้านคน 

หรือเกือบหนึ่งในสี่ของประเทศ จึงอาจกล่าวได้ว่า ความเจริญส่วนใหญ่มักกระจุกตัว

รวมกันท่ีโตเกียว เห็นได้จากระบบขนส่งมวลชนท่ีครบวงจรกว่าเมืองอื่น หรือส่ิงอ�านวย-

ความสะดวกต่าง ๆ  ที่เอื้อต่อประชากร และนักท่องเที่ยวมากกว่า อย่างไรก็ตาม โตเกียว

ยังคงเป็นจดุหมายยอดนิยมของนกัท่องเทีย่วทัว่โลก ทีท่�าให้ใครหลายคนใฝ่ฝันจะไปเยือน

ให้ได้สกัครัง้ในชวิีต และหากได้มาสมัผสัครัง้แรกแล้ว เชือ่แน่ว่าจะมคีรัง้ต่อ ๆ  ไปแน่นอน
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แผนที่เขตการปกครอง
กรุงโตเกียว + ย่านท่องเที่ยวหลัก

และแผนที่แบ่งเขตภูมิภาค
ของประเทศญี่ปุ่น



เที่ยวญี่ปุ่น “ไม่ต้องขอวีซ่า!”
 การเดินทางท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ ่น ผู้ถือหนังสือเดินทำง (Passport) 

ประเทศไทย สามารถเดินทางเข้าประเทศเพ่ือการท่องเท่ียวได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า ใน

ระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน โดยต้องมอีายุหนังสอืเดนิทางเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดือน นบัจาก

วันท่ีเดนิทางเข้าประเทศญ่ีปุน่ ท้ังนีห้ากท่านใดมคีวามประสงค์จะท่องเทีย่วเกินกว่า 15 วัน 

หรือขอวีซ่าประเภทอื่น ๆ  (เช่น วีซ่าท�างาน, เรียนต่อ ฯลฯ) สามารถแจ้งความประสงค์

ขอวีซ่าได้ ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ�าประเทศไทย แต่งตั้งให้ VFS Global เป็น

ตัวแทนรับค�าร้องวีซ่า ณ อาคารวันแปซิฟิคเพลส ชั้น 9 (BTS สถานีนานา), สถานกงสุล

ญ่ีปุน่ในเชยีงใหม่ หรอืย่ืนผ่านเคาน์เตอร์ไปรษณีย์ไทย 11 จงัหวัดท่ัวประเทศ รายละเอยีด

เพิิ่มเติม www.jp-vfsglobal-th.com/thai โทร 02-2515197

 แม้จะสามารถเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่นได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า แต่ต้องเตรียม

เอกสารเพ่ือยืน่ต่อเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมอืง ในกรณีมกีารร้องขอ เช่น ตัว๋เครือ่งบนิขาออก

จากประเทศญีปุ่น่ หรอืตัว๋ขากลบันัน่เอง, สิง่ทียื่นยันว่าท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใช้จ่าย

ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พ�านักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น เงินสด บัตรเครดิต), ชื่อที่อยู่โรงแรม

สถานที่พักในญี่ปุ่น และก�าหนดการเดินทางท่องเที่ยวในญี่ปุ่น

 ทั้งนี้หากเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นแล้วพ�านักอยู่ต่อมากกว่า 15 วัน โดยไม่ได้

รบัอนุญาต ทางการญ่ีปุน่จะถือว่าท�าผดิกฎหมาย ถูกด�าเนนิคด ีพร้อมส่งตวักลบัประเทศ 

ไม่อนุญาตให้เข้าประเทศญ่ีปุ่นได้อีก 5 ปี หรือ 10 ปี กรณีท�าผิดกฏหมาย และศาล

ตัดสินลงโทษจ�าคุก จะไม่สามารถเข้าประเทศญี่ปุ่นได้ตลอดไป

 หลังจากญ่ีปุ่นเปิดนโยบายฟรีวีซ่าแก่นักท่องเที่ยวชาวไทย ก็มีปัญหาตามมา

เช่น หลบหนีวีซ่าเพ่ือลักลอบไปท�างานผิดกฎหมาย, ขนส่งยาเสพติด ฯลฯ ซึ่งล้วนแต่

เป็นภาระต่อนักท่องเท่ียวชาวไทยคนอื่น ๆ ที่ต้องการไปท่องเที่ยว ดังน้ันจึงขอร้องให้

นักท่องเที่ยวทุกท่าน เข้าประเทศอย่างถูกกฎหมาย และข้อปฏิบัติของประเทศญี่ปุ่น
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วิธีกรอกข้อมูลในใบตรวจคนเข้าเมือง

 ก่อนเครื่องบินลงประมาณ 1-2 ชั่วโมง พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะน�า

ใบตรวจคนเข้ำเมืองแจกให้ผู้โดยสาร กรณีที่ไม่ได้รับ สามารถหยิบได้จากเคาน์เตอร์

ก่อนถึงพิธีตรวจคนเข้าเมอืงได้ทีส่นามบนิ ส�าหรบัใบตรวจคนเข้าเมอืงรปูแบบน้ี เพ่ิงเปลีย่น

มาใช้เมื่อปี ค.ศ.2016 เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้นักท่องเท่ียวกรอกข้อมูลส้ันกว่าเดิม 

ข้อมูลทุกช่องต้องกรอกตามความจริง พร้อมลงลายมือชื่อให้ตรงกับหนังสือเดินทาง 

หากพบว่ากรอกไม่ตรงความจริง อาจมีความผิดตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่นได้ 

โดยเฉพาะข้อ 1-3 ซึ่งเป็นค�าถามเกี่ยวกับการกระท�าความผิด 

ส่วนกระดาษอีกใบที่ได้มาพร้อมกับใบตรวจคนเข้าเมือง คือ 

ใบส�ำแดงศุลกำกร (Customs Declaration) ส�าหรับตอบ

ค�าถามเก่ียวกับสิ่งของที่น�าติดตัวมาด้วย เพ่ือตรวจจับของ

ต้องห้ามเข้าประเทศ เช่น ธนบตัรปลอม, ยาเสพตดิ, วัตถุระเบดิ 

และหากมสีิง่ของท่ีต้องเสยีภาษ ี ต้องส�าแดงด้วย เช่น สรุาเกิน 

3 ขวด, บหุรีเ่กิน 400 มวน, สนิค้าของใช้เกินกว่า 200,000 เยน 

ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่รับใบส�าแดงศุลกากร และสุ่มตรวจกระเป๋า-

เดินทาง หลังเสร็จสิ้นพิธีตรวจคนเข้าเมือง หากไม่มีของต้อง

ส�าแดงก็ให้เดินเข้าช่องเขียว จากประสบการณ์ส่วนตัว ผมมัก

ถูกเจ้าหน้าท่ีเรยีกตรวจกระเป๋าเดินทาง เนือ่งจากนักท่องเท่ียวไทย 

ท�าผิดกฎหมายบ่อย จึงมีการสุ่มตรวจถ่ีมากข้ึน ดังน้ันหาก

ไม่มีอะไรผิดกฎหมายก็ไม่ต้องกังวล
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 ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น
 ท่านผู้อ่านสามารถขอรับโบรชัวร์ เอกสารการท่องเท่ียว รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ 

นอกเหนือจากหนังสือเล่มน้ี ได้ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทยท่ี องค์กำรส่งเสริม

กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO)

องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO) ประจำประเทศไทย
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 21

(BTS สถานีอโศก หรือ MRT สถานีสุขุมวิท แล้วเดินต่ออีกประมาณ 10 นาที)
โทร 02-2613625-6

 เปิดบริการวันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 9.00-17.00 น. 

มีเจ้าหน้าท่ีอ�านวยความสะดวกบริการด้านข้อมูล ในช่วง 9.00-12.00 น. ส่วนเวลา 

12.00-17.00 น. ไม่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการ แต่สามารถรับเอกสารต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง  

 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 02-2613625-6, www.jnto.or.th หรือ

อีเมล์ info@japantourist.org 
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  เที่ยวให้สนุก ช่วงเวลาไหนดี ?
 ประเทศญีปุ่น่ เหมาะแก่การท่องเทีย่วทัง้ 4 ฤด ูรอต้อนรบันกัท่องเทีย่ว เดนิทาง

ไปเยือนตลอดทั้งปี และอากาศทุกฤดูเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวชาวไทย

 ฤดใูบไม้ผล ิ(มีนำคม-พฤษภำคม) ฤดดูอกไม้บานสะพรัง่ท่ัวญ่ีปุน่ ช่วงเวลา

ยอดนิยม ส�าหรับการเย่ียมชมบรรยากาศดอกซากุระ ซึ่งเริ่มบานสะพรั่งจากภาคใต้ไป

ภาคเหนือ เมื่อดอกซากุระเริ่มผลิได้ประมาณ 7-10 วัน ก็จะร่วงโรยไปตามกาลเวลา 

จดุชมวิวซากุระท่ีสวยงาม หนไีม่พ้นกรงุโตเกียว ซึง่เป็นสถานท่ียอดนยิมของนักท่องเทีย่ว 

ช่วงเวลาซากุระบานที่โตเกียวประมาณ 28 มีนาคม-10 เมษายน (แต่ละปีมาไม่ตรงกัน) 

ทั้งนี้ควรตรวจสอบก่อนเดินทางอีกครั้ง เพราะสภาพอากาศแต่ละปี มีผลต่อการผลิ

ดอกซากุระ อุณหภูมิในฤดูนี้เฉลี่ย 10-16 องศาเซลเซียส

 ฤดูร้อน (มิถุนำยน-สิงหำคม) ฤดูที่ใบไม้เขียวขจีมีให้เห็นทั่วพื้นที่ ในฤดูร้อน

ของประเทศญ่ีปุน่ คนไทยแทบจะไม่รูส้กึแตกต่างเลย แต่บางปีก็ร้อนมาก อณุหภูมเิฉลีย่ 

23-30 องศาเซลเซียส แม้จะเป็นฤดูร้อน แต่ก็มีฝนโปรยปรายบ้างในบางเวลา  

 ฤดูใบไม้ร่วง (กันยำยน-พฤศจิกำยน) เม่ือเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงช่วงปลายเดือน

กันยายน และตลุาคม เป็นเดอืนท่ีน่าเพลดิเพลนิกับบรรยากาศความเย็นสบาย ท่ามกลาง

สีสันของต้นไม้ที่เปลี่ยนเป็นสีเหลืองส้ม แต่งเติมความอบอุ่นระหว่างผัดเปล่ียนเข้าสู่

ฤดหูนาว ทีโ่ตเกียว และเมอืงโดยรอบ สามารถชมความสวยงามช่วงปลายเดอืนพฤศจกิายน 

ด้วยอุณหภูมิเฉลี่ยในฤดูใบไม้ร่วง 12-20 องศาเซลเซียส

 ฤดหูนำว (ธนัวำคม-กุมภำพนัธ์) สญัลกัษณ์ความหนาวเย็นมาเยือน อณุหภูมิ

เฉลี่ยประมาณ 3-7 องศาเซลเซียส บางวันมีหิมะตก และอากาศติดลบ นักท่องเท่ียว

ชาวไทยต่างอยากลิ้มลองสัมผัสความหนาวเย็นที่ประเทศญี่ปุ่นในช่วงน้ี แต่ต้องระวัง

เรื่องอากาศ และสุขภาพ อย่าให้หวัดกลายเป็นของฝากกลับมาเมืองไทยนะครับ

ในแต่ละปี ซากุระจะผลิบานในช่วงเวลาแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพอุณหภูมิของ

แต่ละปี ดังนั้นผมจึงน�าวันที่ดอกซากุระบานคร่าว ๆ มาเป็นข้อมูลให้ท่านผู้อ่าน

โตเกียว เริ่ม 28 มีนาคม ช่วงเวลาน่าชม 4-10 เมษายน
เกียวโต เริ่ม 31 มีนาคม ช่วงเวลาน่าชม 5-11 เมษายน
โอซาก้า เริ่ม 30 มีนาคม ช่วงเวลาน่าชม 4-10 เมษายน
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วันหยุดของชาวญี่ปุ่น

 ช่วงเวลาวันหยุดของชาวญ่ีปุ่น แม้สถานที่ท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะไม่ปิดท�าการ 

แต่กลับแน่นไปด้วยบรรดาชาวญ่ีปุ่นท่ีเดินทางออกมาพักผ่อน ย่ิงถ้าเป็นช่วงวันหยุด

ที่ต่อเนื่องกับวันเสาร์-อาทิตย์ด้วยแล้ว คนยิ่งเยอะเป็นพิเศษ

 1 มกราคม    วันขึ้นปีใหม่

 จันทร์ที่สองของเดือนมกราคม วันบรรลุนิติภาวะ

 11 กุมภาพันธ ์    วันร�าลึกการก่อตั้งประเทศ

 20 มีนาคม    วันเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิ

 29 เมษายน    วันโชวะ

 3 พฤษภาคม    วันรัฐธรรมนูญ

 4 พฤษภาคม    วันอนุรักษ์ต้นไม้

 5 พฤษภาคม    วันเด็ก

 จันทร์ที่สามของเดือนกรกฎาคม วันแห่งทะเล (พาณิชย์นาวี)

 จันทร์ที่สามของเดือนกันยายน วันเคารพผู้สูงอายุ

 23 กันยายน   วันแรกของฤดูใบไม้ร่วง

 จันทร์ที่สองของเดือนตุลาคม  วันแห่งกีฬา

 3 พฤศจิกายน   วันวัฒนธรรม

 23 พฤศจิกายน   วันขอบคุณแรงงาน 

 นอกจากนี้ยังควรหลีกเลี่ยงช่วงเวลาวันหยุดยาวท่ีชาวญ่ีปุ่นมักเดินทางไป

ต่างจังหวัด ท�าให้มีราคาค่ารถไฟ ค่าเดินทาง ค่าท่ีพักสูงกว่าปกติ และตามสถานท่ี

ท่องเท่ียวต่างแออดัไปด้วยผูค้น ได้แก่ ช่วงสปัดำห์ทอง (Golden Week) เริม่ตัง้แต่วันท่ี 

29 เมษายน ยาวไปจนถึง 5 พฤษภาคม รวมประมาณ 7 วัน หากวันหยุดติดกับวันเสาร์

อาทิตย์ก็จะหยุดเพ่ิมไปอีก, เทศกำลปีใหม่ ตั้งแต่คริสต์มาสจนถึงวันปีใหม่, เทศกำล

โอบ้ง (Obon) หรือเช็งเม้งของชาวญี่ปุ่น ช่วงกลางเดือนสิงหาคม

 ส�ำหรับเวลำประเทศญี่ปุ่นจะเร็วกว่ำประเทศไทย 2 ชั่วโมง เช่น ขณะนี้

ประเทศไทยเวลำ 12.00 น.  ญี่ปุ่นก็จะเป็นเวลำ 14.00 น. หรือ GMT+9 นั่นเอง
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 ตั๋วเครื่องบิน และที่พัก
 การจองตัว๋เครือ่งบนิ และทีพั่ก ท่านผูอ่้านสามารถจองผ่านเว็บไซต์สายการบนิ 

โรงแรมต่าง ๆ ได้โดยตรง หรือจองผ่านตัวแทนจ�าหน่ายในประเทศไทย แต่ก่อนจอง 

ควรตรวจสอบราคา และเงื่อนไขของแต่ละช่องทางการจอง

 ส�าหรบัสายการบนิท่ีให้บรกิารจากกรงุเทพฯ สูป่ระเทศญ่ีปุน่ มใีห้เลอืกมากมาย 

เพราะเป็นจุดหมายยอดนิยมของนักท่องเท่ียวชาวไทย ท้ังแบบสายการบินต้นทุนต�่า 

(Low-Cost Airline) ไปจนถึงสายการบนิ Full Service โดยส่วนใหญ่สายการบนิต้นทุนต�า่ 

จะมีโปรโมชั่นลดราคาออกมาเรื่อย ๆ บางครั้งต้องจองล่วงหน้านานหลายเดือน ไม่เว้น

แม้กระทั่งสายการบิน Full Service หลายแห่ง ก็ขนโปรโมชั่นแข่งกันอย่างดุเดือด มีให้

เลือกบินไปลงหลายเมืองในประเทศญ่ีปุ่น ใช้เวลา 6-7 ชั่วโมง เช่น สำยกำรบินไทย-

แอร์เอเชียเอ็กซ์ (Thai Airasia X) บินตรงสู่โตเกียว และโอซาก้า หากจองล่วงหน้า

อาจได้ราคาโปรโมชั่นไปกลับไม่เกินหมื่นบาท, สำยกำรบินสกู๊ต (Scoot) และนกสกู๊ต 

(Nok Scoot) บินตรงสูโ่ตเกียวไปกลบัไม่เกินหมืน่บาท, สำยกำรบนิไทย (Thai Airways) 

บนิสูโ่ตเกยีว และอกีหลายเมอืง ราคาประมาณ 20,000 บาท, สายการบนิสญัชาตญ่ีิปุน่

อย่างเจแปนแอร์ไลน์ (JAL) และออลนปิปอนแอร์เวย์ (ANA) ราคาประมาณหนึง่หมืน่

กลาง ๆ ไปจนเกือบถึงสองหมื่น ฉะน้ันก่อนจอง ควรตรวจสอบราคา ตารางเท่ียวบิน

หลายสายการบิน เพื่อให้คุ้มค่ามากที่สุด เพราะเส้นทางบินนี้ มีให้เลือกจ�านวนมาก

คำแนะนำสำหรับการจองตั๋วเครื่องบิน

 หากเป็นคนไม่เหนื่อยกับการเดินทางโดยเครื่องบิน ผมแนะนำาให้เลือก
เที่ยวบินขาไปญี่ปุ่น ออกจากกรุงเทพฯช่วงดึก ไปถึงญี่ปุ่นรุ่งเช้า ซ่ึงสามารถ
เดินทางเข้าเมือง แล้วฝากกระเป๋าไว้ที่พัก จากนัน้ก็ออกเดินทางเที่ยวได้เลย (แต่
มเีวลานอนบนเครื่องบนินอ้ย)... สว่นขากลบั ควรเลอืกเท่ียวบนิช่วงเยน็-คำ่า เพราะ
จะได้มีเวลาเที่ยวทัง้วัน ช่วยประหยัดค่าท่ีพักอีกทางหนึ่ง หากเดินทางถึงญี่ปุ่น
ช่วงเยน็ กวา่จะได้เท่ียวกว็นัพรุง่นี ้ทำาใหเ้สยีคา่ที่พกัเพิ่มไป 1 คนื แตว่ธินีีไ้ดพ้กัผอ่น
เตม็ที่กวา่ คอ่ยตะลยุในเช้าวนัรุง่ขึน้ จะเลอืกแบบไหน ขึน้อยูก่บัความชอบแต่ละคน
 ทัง้นี้บางท่านจะเท่ียวหลายเมือง หลายสายการบิน สามารถเลือกได้ว่า 
ไปลงโตเกียว แต่ขากลับกลับจากโอซาก้าก็ได้ ช่วยประหยัดค่ารถไฟ ไม่ต้อง
ย้อนไปย้อนมาให้เหนื่อย และเสียเวลาเปล่า ๆ
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 ตั๋วเครื่องบิน และที่พัก  อีกหนึ่งข้อสังเกตก่อนจองตั๋วเครื่องบิน บรรดาสายการบินต้นทุนต�่า เช่น ไทย-

แอร์เอเชียเอ็กซ์, สกู๊ต, นกสกู๊ต และไทยไลอ้อนแอร์ แม้ราคาตั๋วจะถูกจริง แต่ราคานี้ ยัง

ไม่รวมค่าโหลดสมัภาระ ค่าอาหาร ค่าบรกิารช�าระเงนิ (ค่าตดับตัรเครดติ เดบติ) และอืน่ ๆ  

เมือ่รวมไปแล้ว ราคาอาจใกล้เคยีงกบัสายการบนิแบบ Full Service จงึต้องเปรยีบเทยีบ

ให้ด ีอกีประการในเรือ่งการบรกิารบนเครือ่งบนิ จะไม่มเีครือ่งดืม่ ผ้าห่ม อาหารให้บรกิาร

เหมอืนสายการบนิ Full Service ถ้าสนใจสัง่อาหาร แนะน�าให้สัง่จองล่วงหน้า จะได้ราคา

ถูกกว่าไปซื้อบนเครื่องบิน

 แม้ส่วนใหญ่การเดินทางไปญ่ีปุ่นจะเป็นเท่ียวบินตรง ไม่แวะเปลี่ยนเครื่อง 

แต่ยังมหีลายสายการบนิทีต้่องแวะเปลีย่นเครือ่ง ออกโปรโมชัน่มาเย้ายวนใจเป็นประจ�า 

เช่น สำยกำรบิน Cathay Pacific แวะเปลี่ยนเคร่ืองที่ฮ่องกง, Vietnam Airlines แวะ

เปลี่ยนเครื่องที่ฮานอย หรือโฮจิมินห์, Singapore Airlines แวะเปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์  

 อย่างไรแล้ว หากเลอืกสายการบนิท่ีต้องเปลีย่นเครือ่ง ขอแนะน�าดเูส้นทางบนิ

ให้ดี จะได้ไม่ต้องย้อนไปมา รวมถึงระยะเวลารอต่อเครื่อง เช่น Singapore Airlines 

ต้องบนิลงทางใต้ไปสงิคโปร์ แล้วค่อยย้อนข้ึนเหนอืไปประเทศญ่ีปุน่ ในขณะที ่Vietnam 

Airlines กรณีเปลีย่นเครือ่งทีฮ่านอย เท่ากับบนิข้ึนเหนอืไปทศิทางเดยีวกับญีปุ่น่ ไม่ต้อง

เสียเวลาย้อนไปมา

 นอกจากการจองตัว๋เคร่ืองบินผา่นเว็บไซตส์ายการบนิโดยตรงแลว้ ยงัมเีวบ็ไซต์
ที่เป็นเอเจนซ่ีตวักลางสำาหรบัจองตัว๋ ซ่ึงบางครัง้มีโปรโมช่ันราคาถกูใหเ้ปรยีบเทยีบ เช่น 
Expedia, Traveloka, Jetradar ดังนัน้ก่อนจองตั๋ว ลองเข้าตรวจสอบตามเว็บไซต์
เหล่านี้ เพื่อช่วยเป็นข้อมูลในการตัดสินใจได้บ้าง...
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โรงแรมที่พักในญี่ปุ่น
 ญ่ีปุ่นก็เหมือนเมืองท่องเที่ยวทั่วไป มีท้ังนักท่องเที่ยวแบบไฮโซหรูหรา และ

นกัท่องเทีย่วแบบถึงไหนถึงกัน ฉะน้ันบรรดาท่ีพักก็มใีห้เลอืกทุกประเภท ตัง้แต่โรงแรมหรู 

5 ดาว คนืละหลายหมืน่บาท ลงมาถึงโฮสเทล (Hostel) นอนรวม คืนละไม่ถึงหน่ึงพันบาท 

อย่างไรก็ตาม ผมขอยกตัวอย่างที่พักยอดฮิตบางส่วน และวิธีการเลือกที่พักมาให้ท่านผู้

อ่านทราบกันเบื้องต้น

 วิธีเลือกที่พักของผม ผมจะเลือกที่พักที่เดินไม่ไกลจากสถานีรถไฟ (ในระยะ
ไม่เกิน 5-10 นาที) และเป็นสถานีท่ีสามารถเดินทางไปสนามบินได้ง่าย ไม่ต้องต่อรถ
หลายครัง้ เพื่อไมใ่หล้ำาบากในการขนยา้ยกระเป๋า ยิ่งเดนิทางช่วงช่ัวโมงเรง่ดว่น รถแนน่
เป็นปลากระป๋อง แถมตอ้งดแูลสมัภาระอกี คงลำาบากนา่ด ูที่สำาคญัผมมกัจะเลอืกที่พกั 

ที่อยู่ในแหล่งชุมชน นอกจากจะไม่อันตรายในเวลากลางคืนแล้ว เรายังหาร้านอาหาร 
ขนมขบเคี้ยวตามร้านสะดวกซ้ือ หรือซุปเปอร์มาร์เก็ตได้สะดวก สรุปแล้วปัจจัยหลัก
ของการเลือกที่พกั ควรเลือกใกล้สถานีรถไฟหลัก เพราะบางครัง้ แมท้ี่พกัจะราคาถกูกจ็รงิ 
แต่จะเดนิทางเข้าเมืองท ีตอ้งเสียคา่รถไฟรวม ๆ แล้ว แพงกวา่ไปพกัในเมืองเสยีอกี

 การจองท่ีพัก สามารถจองได้ทัง้แบบผ่านโรงแรมโดยตรง หรอืจองผ่านเว็บไซต์

รับจองต่าง ๆ เช่น agoda.co.th, booking.com หรือเว็บไซต์สัญชาติญ่ีปุ่นท่ีมีโรงแรม

ให้เลือกมากมายอย่าง japanican.com จากประสบการณ์ส่วนใหญ่ของผม การจองผ่าน

เว็บไซต์โรงแรมจะได้ราคาที่ถูกกว่าเว็บไซต์รับจอง อย่างไรแล้ว อย่าลืมเปรียบเทียบ

ราคาจากหลาย ๆ แหล่งดูก่อน บางครั้งผมเห็น Japanican ถูกกว่าเว็บไซต์โรงแรมก็มี 

(กรณีใช้บริการแบบ Walk-In อาจต้องเสียค่าที่พักสูงกว่าปกติ แต่บางแห่งก็มีนโยบาย

น�าห้องมาขายลดราคาก่อนวันเข้าพัก 1-2 วนั แต่ไม่ค่อยแนะน�า) สรปุแล้วจองก่อนชวัร์กว่า 

เพราะเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองอาจขอตรวจสอบเอกสารการเข้าพักด้วย

 การเดินทางท่องเที่ยวโตเกียว และเมืองโดยรอบ ไม่จ�าเป็นต้องย้ายที่พักบ่อย 

เพราะแต่ละเมอืงมรีถไฟเชือ่มต่อกันอย่างสะดวก สามารถจดัทรปิแบบไปเช้าเย็นกลบัได้ 

โดยเลือกโตเกียวเป็นท่ีพักหลัก แล้วข้ึนรถไฟไปเที่ยวตามเมืองต่าง ๆ จะช่วยลดภาระ

เรื่องขนย้ายกระเป๋า หรือถ้าต้องการดื่มด�่าบรรยากาศเมืองอื่น ๆ  แนะน�าให้จัดกระเป๋า

ใบเล็กไปค้างคืนสักหนึ่งคืน ไม่จ�าเป็นต้องขนกระเป๋าใบใหญ่ไปด้วย

 เมื่อจองโรงแรมผ่านเว็บไซต์ อย่าลืมตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์นั้น 

เพราะเคยเกิดกรณีกับเพื่อนผม ที่โรงแรมน�าหมายเลขบัตรเครดิตไปรูดเงินเล่นมาแล้ว!
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ที่พักประเภทต่าง ๆ และเครือที่พักแนะนำา

 โรงแรม มีทั้งที่พักตั้งแต่ 1 ดาวไปยันหรูย่ิงกว่า 5 ดาว แต่จะว่าไปแค่ระดับ 

3 ดาวก็เพียงพอแล้วส�าหรับนักท่องเท่ียวท่ัวไป ราคาท่ีพักไม่ได้คิดเป็นรายหัว แต่คิด

เป็นห้อง ส�าหรบัท่านทีเ่ดินทางคนเดยีวก็ต้องจ่ายเกือบเท่าราคาพักสองคน ทีพั่กประเภทนี้

เริ่มต้นที่ 10,000 เยนต่อคืน 

 Business Hotel ทีพั่กส�าหรบัเน้นความสะดวกสบายเป็นหลกั เพราะส่วนใหญ่

อยูใ่กล้สถานรีถไฟ ในญ่ีปุน่มเีครอืโรงแรมประเภทนีใ้หญ่ ๆ ท่ีผมเลอืกเป็นอนัดบัแรก คอื 

เครือ Toyoko Inn, Super Hotel, APA Hotel, Tokyu Stay ซึ่งกระจายอยู่ทุกพ้ืนท่ีท่ัว

ญี่ปุ่น บางสาขาราคาที่พักตกเพียงคืนละ 7,000 เยนเท่านั้น

 Hostel ที่พักราคาประหยัด ส�าหรับการสร้างสังคมใหม่ ๆ กับผู้เข้าพักคนอื่น ๆ 

ด้วยราคาที่ไม่แพง และรูปแบบการเข้าพัก มีทั้งห้องนอนรวม และห้องแยก แต่มีพ้ืนท่ี

ส่วนกลางให้ และส่วนใหญ่เป็นห้องน�้ารวม ราคาจะลดลงตามส่ิงอ�านวยความสะดวก

ที่ได้รับ สามารถค้นหาโฮสเทลได้ที่ www.hostelworld.com หรือที่พักแนะน�าในโตเกียว

หนีไม่พ้นเครือข้าวสาร (Khaosan) ที่คนไทยรู้จักอย่างดี มีท�าเลให้เลือกพักหลายสาขา 

ราคาเริ่มต้นเพียงคืนละ 2,200 เยนต่อคน (กรณีเลือกพักแบบห้องรวม)

 เรียวกัง (Ryokan) เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม ท่ีต้องการด่ืมด�่า

รับบรรยากาศกลิ่นอายของท่ีพักชาวญ่ีปุ่น เพราะน่ีคือท่ีพักแบบญ่ีปุ่น เหมือนห้องนอน

ของโนบติะ เป็นห้องทีม่ปีระตเูลือ่น เฟอร์นเิจอร์มเีพียงโต๊ะเลก็ ๆ 1 ตวั ส่วนท่ีนอน หมอน 

ผ้าห่ม ก็ถูกเก็บไว้ในตู้ติดผนัง บางเรียวกัง สนนราคา 5,000-30,000 เยน ขึ้นอยู่กับ

ความหรูหราของเรียวกัง สนใจคลิก www.ryokan.or.jp/th/index.html

 โรงแรมแคปซูล (Capsule) หากสนใจเปลี่ยนบรรยากาศ มีโรงแรมแคปซูล

ในญ่ีปุน่อยู่เป็นจ�านวนมาก ลกูค้าจ�านวนไม่น้อยเป็นนกัดืม่ทีก่ลบับ้านไม่ไหว รถไฟฟ้าปิด 

จะข้ึนรถแท็กซี่กลับก็แพงกว่าค่าท่ีพักโรงแรมแคปซูล เหมาะส�าหรับพักคนเดียว เพราะ

จะแบ่งออกเป็นห้องใครห้องมนั บางแห่งมทีวีีเลก็ ๆ  บรกิารในแคปซลูด้วย แต่ต้องท�าใจว่า 

มีแต่ห้องน�้ารวม (ไม่เหมาะกับคุณผู้หญิง) สนนราคาประมาณคืนละ 3,000 เยน

 AirBnb ที่พักแบบ Share ห้อง ในรูปแบบที่เจ้าของมีห้องว่าง ไม่มีคนอยู่อาศัย 

จงึปล่อยท่ีพักให้คนอืน่เช่า เพ่ือหารายได้ สามารถหาห้องว่างได้จาก airbnb.com อย่าลมื

อ่านรีวิวจากคนที่เคยเข้าพักมาแล้ว เพราะมาตรฐานแต่ละแห่งไม่เหมือนกัน บางครั้ง

จองไปแล้ว แต่มาถูกยกเลกิห้องพักใกล้วนัเดนิทาง โดยปัจจบุนัทางการญ่ีปุน่ก�าหนดให้

ผู้ให้บริการ AirBnb จ�าเป็นต้องจดทะเบียนกับทางการด้วย
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ที่พักแนะนำา

 วิธีท่ีแนะน�า คือการพักท่ีโตเกียวเป็นเมืองหลัก จากน้ันข้ึนรถไฟไปเท่ียวเมือง

ต่าง ๆ เพราะแต่ละเมืองใช้เวลาเที่ยวครึ่งวัน - 1 วันเท่านั้น ยกเว้นบางท่านที่วางแผนไป

เท่ียวท้ัง Hakone และ Kawaguchiko อาจเก็บกระเป๋าใบเล็กไปค้างคืน หรือไปเท่ียว 

Nikko ก็สามารถค้างคืนได้เช่นกัน

 ท่ีพักราคาประหยัดส่วนใหญ่ในกรุงโตเกียว จะกระจุกตัวแถวย่านอะซะกุสะ 

(Asakusa) และย่านอุเอโนะ (Ueno) เพราะเดินทางสะดวกจากสนามบิน และมีรถไฟ

หลายสายท่ีเชื่อมต่อไปยังสถานที่ในโตเกียวได้อย่างสะดวก ส่วนย่านอื่น ๆ ก็มีท่ีพัก

ให้เลือกพอสมควร จะเลือกพักย่านไหน ให้ดูแผนการท่องเที่ยวประกอบด้วย เช่น มีการ

เดินทางใช้รถชินคันเซ็นบ่อย อาจพักละแวกท่ีมีสถานีรถไฟชินคันเซ็นผ่าน เช่น สถานี

โตเกยีว (Tokyo), สถานชีนินากาวา (Shinagawa) หรอืจะพักย่านท่ีมชีือ่เสยีงพวกชนิจกุู 

(Shinjuku), อิเคะบุคุโระ (Ikebukuro) ฯลฯ

 ท่ีพักแนะน�ำในกรุงโตเกียว หากเป็นประเภทโฮสเทล คงหนีไม่พ้นเครือ

ข้ำวสำรโฮสเทล (Khaosan Hostel) ตั้งอยู่ในย่านอะซะกุสะ (Asakusa) มีให้เลือก

หลายสาขา ทั้งแบบนอนรวม และนอนแยกแบบ Private รวมถึงท่ีพักแบบแคปซูล 

ขอแนะน�าให้จองแต่เนิน่ ๆ เพราะบางครัง้ เตม็เรว็มาก อาจจะพลาดโอกาสราคาพิเศษไป

 ที่พักประเภทโฮสเทลยังมี Lai’s House ในย่าน Shin-Okubo (ติด Shinjuku) 

ที่พักยอดฮิตในต�านานของนักท่องเที่ยวไทย เพราะมีเจ้าของเป็นคนไทย รู้จักกันในนาม

คุณป้าลาวรรณ ให้บรกิารอย่างเป็นกันเอง ผมมโีอกาสเข้าพักหลายครัง้ ประทับใจทุกครัง้ 

เข้าพักได้สูงสุด 4 คน ราคาห้องละ 12,000-14,000 เยนต่อคืน (เหมาะส�าหรับเข้าพัก

แบบครอบครัว 2-4 คน) ติดต่อสอบถาม และจองท่ีพักได้ท่ี www.facebook.com/

laishouseobasan412

Pic : Khaosan Laboratory Pic : Khaosan Kabuki
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 ท่ีพักแนะน�ำในคำวำกุชิโกะ โฮสเทลยอดฮิตของคนไทย ติดสถานีรถไฟ 

Kawaguchiko คือ Kawaguchiko Station Inn แต่ถ้าอยากสัมผัสวิวภูเขาไฟฟูจิ ให้ขึ้น

รถบสัมาอกีหน่อย แนะน�าโรงแรม Tominoko, โรงแรม Sunnide Resort และโรงแรมอืน่

ละแวกริมทะเลสาบ ส่วนใหญ่มีออนเซ็นท่ีมองเห็นฟูจิด้วย แช่น�้าไป เห็นบรรยากาศ

สวยงามเกินบรรยายไปพร้อมกัน แต่ต้องแลกมากับราคาที่พักสูงกว่าปกติ

Pic : Kawaguchiko Station Inn Pic : Tominoko Hotel

 ท่ีพักประเภทแคปซูล มีกระจายอยู่ตามย่านใหญ่ ๆ แต่ท่ีดูดีหน่อยคงจะเป็น 

First Cabin Akihabara ตกแต่งสไตล์เครื่องบิน และยังมีสาขาอยู่ในเมืองอื่น ๆ ด้วย

 ท่ีพักประเภท Business Hotel ผมยงัให้ Toyoko Inn, APA Hotel, Super Hotel 

สาขา Ikebukuro, Shinjuku เป็นอันดับต้น ๆ ด้วยท�าเลที่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟ ราคา

ไม่แพง เมื่อเทียบกับที่พักในละแวกนั้น และยังมีสาขาอื่นให้เลือกทั่วโตเกียว

 ส่วนที่พักประเภทโรงแรม มีให้เลือกเยอะมาก ผมขอแนะน�าโรงแรมที่เดินทาง

สะดวก ใกล้สถานีรถไฟท่ีเป็นจุดเชื่อมต่อได้หลายสาย เช่น Hotel Sunroute Plaza 

Shinjuku, Shinjuku Prince Hotel, Hotel Gracery Shinjuku โดยท้ังสามแห่งนี้ ตั้งอยู่

ในย่านชนิจกุู ไม่ไกลจากสถานีรถไฟ ส่วน Shinagawa Prince Hotel อยูติ่ดสถานีรถไฟ 

Shinagawa เหมาะส�าหรับท่านที่เดินทางด้วยรถไฟชินคันเซ็นบ่อย ๆ

Hotel Gracery Shinjuku
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 สามารถตรวจสอบท่ีพักแนะน�าเพ่ิมเตมิได้จากเวบ็ไซต์ tripadvisor.com ซึง่เป็น

เว็บไซต์ให้ข้อมูลที่พักแต่ละประเภท รายชื่อที่พัก คะแนนจากผู้ใช้บริการ พร้อมราคา

ไว้เป็นข้อมูลประกอบ ช่วยให้รับทราบข้อมูล-ภาพถ่ายจากผู้เข้าพักโรงแรมนั้นโดยตรง 

หรอืเว็บไซต์ hostelworld.com ใช้ส�าหรบัค้นหาโฮสเทล ทีไ่ด้รบัความนยิมเป็นอนัดบัต้น ๆ 

ของโลก มีรายละเอียดการจอง และข้อมูลการมัดจ�าไว้ให้พร้อม

 อกีข้อทีไ่ม่ควรมองข้าม Hostel บางแห่งไม่มเีจ้าหน้าท่ีให้บรกิารตลอด 24 ชัว่โมง 

ดงันัน้จะไม่สามารถฝากกระเป๋าได้ตลอดเวลา เช่น บนิถึงญ่ีปุน่แต่เช้าตรู ่แต่ Hostel เปิด 

10.00 น. อาจท�าให้เสยีเวลาท่องเท่ียวไปบ้าง และอาจต้องหาทีฝ่ากกระเป๋าตามสถานีรถไฟ 

จึงขอแนะน�าให้ส่งอีเมล์สอบถามที่พักคืนแรก และคืนสุดท้ายท่ีจะมีการย้ายเมือง หรือ

ที่พักที่วางแผนจะฝากกระเป๋า ก่อนท�ารายการจองที่พัก

 อุปกรณ์ปลีกย่อยที่ที่พักจัดไว้ให้ เช่น ส่วนใหญ่ Hostel จะไม่มีผ้าเช็ดตัวให้ 

หากต้องการใช้ ต้องเสียเงินเช่า, โรงแรมบางแห่งไม่มีไดร์เป่าผม, ไม่มี Free Wi-Fi ฯลฯ 

ก่อนจอง ควรตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้ด้วย...

“ประกันภัยการเดินทาง” สำาคัญขนาดไหน ?
 เพราะโลกน้ีไม่มอีะไรแน่นอน การท�าประกันภยัการเดินทางจงึเป็นเรือ่งส�าคัญ 

เพราะประกันจะครอบคลุมความเสียหายหลายประการ เช่น ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ

เดินทาง, กระเป๋าล่าช้า, ถูกเลื่อนเท่ียวบิน หรือเท่ียวบินล่าช้ากว่าก�าหนด ฯลฯ เพราะ

ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลบางประเทศแพงหูฉี่ เราคงเคยเห็นกรณีคนไทยไปประสบ

อุบัติเหตุท่ีต่างประเทศ แต่ไม่มีประกันการเดินทาง ท�าให้ต้องเสียค่ารักษาตัวร่วมหลัก

ล้านบาท หรอืหลายล้านบาท ดงัน้ันซ้ือประกันภยัการเดนิทางเพ่ือป้องกันความเสีย่งดกีว่า

 ปัจจุบันในประเทศไทย มีประกันภัยการเดินทางให้เลือกหลายบริษัท เช่น 

AXA , AIG, MSIG, Cigna, Bupa ฯลฯ ไม่ต้องพบตัวแทนประกันก็ซื้อผ่านออนไลน์ได้ 

โดยระบบจะจดัส่งกรมธรรม์มาให้ทางอเีมล์ ค่าเบีย้ประกันเริม่ต้นเพียงวนัละ 100 กว่าบาท

เท่านั้น ซึ่งไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมเข้ามามากมาย ส่วนท่านที่เดินทางบ่อย อาจเลือกซื้อ

แบบรายปี ราคาเริม่ต้นประมาณ 3,200 บาท และสามารถน�าไปใช้เป็นหลกัฐานประกอบ

การขอวีซ่าเข้าประเทศอื่น ๆ ได้ด้วย เช่น วีซ่าเชงเก้น, วีซ่าอังกฤษ 

 ในกรณีการเคลมประกัน ต้องมีหลักฐานครบถ้วน เช่น กระเป๋าล่าช้า ให้ติดต่อ

เคาน์เตอร์ Lost & Found ใกล้สายพานเพื่อออกหลักฐานให้ หรือกรณีเที่ยวบินล่าช้า ให้

เจ้าหน้าท่ีออกเอกสารให้ (ส่วนใหญ่ต้องล่าช้าเกิน 6 ชั่วโมง จึงจะขอเคลมประกันได้) 

อย่าลืมตรวจสอบเงื่อนไขการใช้ประกันภัยการเดินทางแต่ละบริษัทให้ดี
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 ว่าด้วยเรื่องของเงิน
 ค่าเงินของญีปุ่น่ใช้สกุลเงนิ “เยน (Yen)” อตัราแลกเปลีย่นค่าเงนิเยนกบัเงนิบาท 

อยู่ราว ๆ  1 เยน ประมาณ 0.28-0.32 บาท หรอืค�านวณง่าย ๆ  100 เยน เท่ากับ 28-32 บาท 

ทั้งนี้ต้องตรวจสอบก่อนเดินทางอีกครั้ง เพราะนโยบายเศรษฐกิจเปลี่ยนในบางช่วง

จังหวะเวลา ท�าให้ค่าเงินเปลี่ยนแปลง

 ธนบัตรที่ใช้มีใบละ 1,000 5,000 และ 10,000 เยน

 เหรียญที่ใช้มีตั้งแต่ 1, 5, 10, 50, 100 และ 500 เยน

 ปกตผิมแลกเงนิทีร้่านซปุเปอร์รชิ มใีห้เลอืกระหว่างซปุเปอร์รชิไทยแลนด์ และ

ซุปเปอร์ริช 1965 ยังไงลองตรวจสอบก่อนออกจากบ้านว่า ร้านไหนให้อัตราแลกเปลี่ยน

ดีกว่ากัน แล้วจึงตัดสินใจใช้บริการร้านนั้น หรือท่านผู้อ่านมีสถานที่รับแลกเงินอยู่ใน

ดวงใจ ก็ใช้บริการกันได้ตามสะดวกไม่ว่ากัน เพราะหลายร้านเริ่มเปิดสาขากระจายอยู่

ตามพื้นที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะในห้างสรรพสินค้า และสถานีรถไฟฟ้าทั่วกรุงเทพฯ

 นอกจากน้ี ยังสามารถแลกเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารสาขาต่าง ๆ รวมถึง

สาขาสนามบินสุวรรณภูมิ หรือดอนเมืองได้อีกด้วย แต่อาจไม่ได้อัตราท่ีดีเท่ากับร้าน

แลกเงินบางร้าน อย่างไรแล้ว หากแลกไม่เยอะ ส่วนต่างไม่ต่างกันมาก แลกท่ีธนาคาร

ก็ได้ เพราะบางครัง้เสยีค่าเดนิทางไปแลกเงนิ อาจได้ไม่คุม้เสยี ทัง้นีท่ี้สนามบนิสวุรรณภูมิ 

ก็เริ่มมีร้านแลกเงินหลายร้านไปเปิดให้บริการ สามารถเลือกร้านที่อัตราต�่าที่สุดได้เลย

 ในกรณีที่แลกเงินไปไม่พอ สามารถใช้วิธีกดเงินจากตู้ ATM ในญี่ปุ่นได้ โดย

สังเกตสญัลกัษณ์บนบตัร ATM ของเรา ว่ามโีลโก้ Cirrus, Plus, ATM Pool หรอืค่ายอืน่ ๆ  

หรอืไม่ หากม ีก็ไปสงัเกตตู ้ATM ท่ีนัน่อกีครัง้ หากตู้ไหนมสีญัลกัษณ์โลโก้ตรงกับบตัรเรา 

แสดงว่าสามารถกดเงินทีตู้่นัน้ได้ มค่ีาธรรมเนยีมครัง้ละ 100 บาท ในกรณีทีใ่ช้บตัรเครดติ

ช�าระเงินตามร้านอาหาร โรงแรม หรือซื้อสินค้า ธนาคารเจ้าของบัตรในไทย จะใช้อัตรา

แลกเปลี่ยน ณ วันที่ช�าระเงิน และบวกเพิ่มค่าความเสี่ยงการแปลงสกุลเงิน (ตามแต่ละ

ธนาคารก�าหนด ส่วนใหญ่ 1.5-2.5%) เมื่อเจ้าหน้าที่ถามว่าจะช�าระเป็นสกุลบาท หรือ

สกุลประเทศนั้น ให้เลือกช�าระเป็นสกุลประเทศนั้น เพราะหากเลือกเป็นสกุลบาท ต้อง

เสียค่าธรรมเนียมเพิ่มมากกว่าปกติ ในอัตราสูงกว่าการเลือกช�าระเป็นสกุลต่างประเทศ 

แถมบัตรเครดิตบางแห่ง ยังมีโปรโมชั่นส�าหรับผู้ท่ีรูดช�าระเงินเป็นสกุลต่างประเทศด้วย 

เท่ากับคุ้มคูณสอง จ่ายน้อยกว่า แถมได้โปรโมชั่นเพิ่มอีก
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 ว่าด้วยเรื่องของเงิน  หากไม่แน่ใจว่าตู ้ไหนกดเงินได้บ้าง ขอแนะน�าตู้ ATM ของเซเว่นแบงก์

บรเิวณร้าน 7-Eleven ส่วนใหญ่บตัรจากไทยน�าไปกดได้หมด และปัจจบุนัมเีมนภูาษาไทย

ให้บริการบนตู้ ATM อีกด้วย

ไฟฟ้า
 ประเทศญ่ีปุ่นใช้ระบบไฟฟ้า 100 โวลต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า

จากไทย จะรองรับกระแสไฟ 100-240 โวลต์อยู่แล้ว จึงสามารถ

น�าไปใช้ได้เลย แต่หัวปลั๊กไฟของญี่ปุ่นเป็นสองขาแบบแบน ถ้ามี

เครือ่งใช้ไฟฟ้าทีเ่ป็นปลัก๊ขากลม หรอืสามขา อย่าลมืเตรยีมตวัแปลง

ไปด้วย หากเดินทางบ่อย ๆ หาซื้อ Universal Adaptor เลยก็ได้ 

เพราะสามารถใช้กับหัวปลั๊กไฟประเทศอื่นได้ทั่วโลก

น้ำ ดื่ม

บัตรที่ตอบโจทย์การใช้งานในสังคมไร้เงินสด

 ธนาคารในประเทศไทยเริ่มออกผลิตภัณฑ์บัตรส�าหรับนักเดินทาง เช่น 

Krungthai Travel Card ของ ธ.กรงุไทย สามารถแลกเงนิต่างประเทศสกุลต่าง ๆ เตมิเข้า

ในบตัรน้ี แล้วน�าไปช�าระเงนิทีต่่างประเทศ ไม่ต้องเสยีค่าความเส่ียงแปลงสกุลเงนิเหมอืน

บัตรเครดิต พอใจอัตราแลกเปลี่ยนวันไหน ก็สามารถแลกเงินเข้าบัตรไว้ได้เลย เช่น 

แลกเงินไว้ 10,000 เยน ก็ใช้ได้ 10,000 เยน ท�าให้เราทราบอัตราแลกเปลี่ยนท่ีแน่นอน 

สามารถท�ารายการด้วยตนเองผ่านแอปพลเิคชัน่ได้ตลอด 24 ชัว่โมง แถมอตัราแลกเปลีย่น

ค่อนข้างดี ถูกกว่าแทบทุกสกุลเงิน

 หรือ TMB All Free จาก ธ.ทหารไทย มีบริการบัตรส�าหรับใช้งานต่างประเทศ

เช่นเดียวกัน แต่รูปแบบการใช้งานจะไม่สามารถเลือกอัตราแลกเปลี่ยนได้ คือ รูดบัตร

วันไหน ธนาคารจะตัดเงินตามอัตราแลกเปลี่ยนในวันนั้นทันที โดยตัดเงินจากบัญชี

ออมทรัพย์ ต่างจาก ธ.กรุงไทย ที่เราต้องแลกเงินต่างประเทศไว้ในบัตรก่อน

 สามารถน�าขวดเปล่ามาเติมน�้าดื่มตามก๊อกน�้าได้เลย เพราะญี่ปุ่นมีมาตรฐาน

การท�าน�้าดื่มอยู่แล้ว ซ่ึงน�้าดื่มแบบขวดขนาดมาตรฐานท่ัวไป ราคาประมาณ 108 เยน 

ผมจึงใช้วิธีซื้อเป็นขวดครั้งแรก จากนั้นคร้ังต่อ ๆ ไป ก็เติมจากก๊อกน�้าโรงแรมได้เลย 

หากซื้อน�้าดื่มตามร้านสะดวกซื้อ หรือตามตู้หยอดเหรียญ ราคาไม่แตกต่างกันมาก
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 การใช้โทรศพัท์ในญ่ีปุน่ สะดวกสบายท่ีสดุก็คอืการเปิด Roaming จากเครอืข่าย

มอืถือในไทยก่อนเดนิทาง แต่ต้องรบัภาระค่าใช้จ่ายท่ีสงูเช่นกัน ปัจจบุนัมเีครอืข่ายมอืถือ

ในไทยหลายแห่ง ให้บริการแพ็คเกจ Data Roaming แบบใช้ไม่จ�ากัด ตกเฉล่ียวันละ

ไม่ก่ีบาท รองรับการใช้งานในต่างประเทศโดยเฉพาะ ได้แก่ Sim2Fly ของ AIS, Go! 

อินเตอร์ ของดแีทค และ Travel Sim ของ True เท่ียวเสรจ็ สามารถน�าเบอร์กลบัมาใช้ใน

เมอืงไทยได้ รวมถึงโปรโมชัน่ Data Roaming ราคาถูกกว่าไปซือ้ซมิทีน่ัน่ ใช้งานต่อเน่ือง

ได้ 8-10 วัน ราคา 299-399 บาท โดยทั้งสามเครือข่ายของไทย จะไปใช้เครือข่ายชื่อดัง

ของประเทศญ่ีปุ่น ดังน้ันไม่ว่าจะซื้อซิมจากค่ายใด ก็สามารถใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต

มาตรฐานญ่ีปุ่นได้เช่นกัน หากเดินทางไปเป็นกลุ่ม สามารถเช่า Pocket Wi-Fi ส�าหรับ

กระจายสัญญาณได้ หารเฉลี่ยต่อคนย่ิงถูก ที่ส�าคัญใช้งาน Data ได้ไม่จ�ากัด ยกเว้น

ต้องการความสะดวก กรณีเดินเท่ียวแยกกัน แนะน�าให้ซื้อซิมโปรโมชั่นดังกล่าวจาก

เครือข่ายในเมืองไทย คนละซิม เพราะ Pocket Wi-Fi ปล่อยสัญญาณได้เพียงใกล้ ๆ

 เทคนคิส�าหรบัท่านทีต้่องการโทรศพัท์กลบัเมอืงไทย เพราะทุกวันน้ีมเีทคโนโลยี

เข้ามาอยู่ในชวิีตประจ�าวนัเยอะ หากเรามอีนิเตอร์เน็ต หรอืซือ้ซมิทีม่แีพ็คเกจอนิเตอร์เนต็

อยู่แล้ว ก็สามารถใช้ LINE, Skype ในการโทรศพัท์หากันได้ ถ้าอกีฝ่ายไม่มโีปรแกรม ก็ซือ้ 

Credit ในโปรแกรม Skype เพ่ือโทรเข้าเบอร์โทรศัพท์บ้าน หรือมือถือในเมืองไทย ตก

นาทีละประมาณ 1 บาทเท่าน้ัน ปัจจุบันบางเครือข่ายในไทย สามารถใช้ระบบ Wi-Fi 

Calling เพียงต่อ Wi-Fi ก็ใช้โทรศัพท์มือถือโทรเข้า-โทรออก ในราคาเหมือนอยู่ท่ีไทย 

(โปรดศึกษาเงื่อนไข วิธีใช้ และสมัครใช้บริการได้จากเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน)

ใช้โทรศัพท์ในญี่ปุ่น

เช่า Pocket Wi-Fi

 นอกจากการซื้อซิมการ์ดแล้ว หากเดินทางไปเป็นกลุ่มหลายคน ผมแนะน�าให้

เช่า Pocket Wi-Fi หรอืเครือ่งกระจายสญัญาณอนิเตอร์เน็ต สามารถใช้งานพร้อมกันได้

หลายคน แต่มข้ีอเสยีตรงทีว่่า ผูใ้ช้งานต้องเกาะกลุม่กนั เพราะสญัญาณปล่อยออกไปได้

ไม่ก่ีเมตร ผมชอบข้อดีของ Pocket Wi-Fi ตรงที่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ไม่จ�ากัด

ข้อมลู และไม่จ�ากัดความเรว็ ราคาเริม่ต้นเพียงวันละ 200 บาท สามารถเช่าตัง้แต่เมอืงไทย

ไปได้เลย และส่วนใหญ่ใช้โครงข่ายของ NTT Docomo ด้วย สนใจติดต่อผู้ให้บริการ  

เช่น www.bs-mobile.jp/th, www.4gpocketwifi.com, Tripizee, Samurai WiFi และมี

บริการรับส่ง หรือรับเครื่องได้ที่สนามบินดอนเมือง และสุวรรณภูมิ
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Wi-Fi ตามที่สาธารณะ

 หากท่านใดไม่ต้องการใช้งานอนิเตอร์เน็ตขณะท่องเท่ียว สามารถใช้งานได้จาก

โรงแรมที่พัก ซึ่งส่วนใหญ่มี Wi-Fi ให้บริการอยู่แล้ว (บางแห่งเสียเงินเพ่ิม) นอกจากน้ี

ตามบรรดาสนามบิน, ร้านกาแฟ Starbucks, ร้านอาหารก็มีให้บริการ

 ทัง้น้ีสถานท่ีท่องเท่ียวหลกับางแห่ง สามารถเชือ่มต่อ Free Wi-Fi แล้วลงทะเบยีน

ผ่านหน้าเว็บไซต์ได้เลย ไม่ต้องไปลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่
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 การเดินทางจากสนามบินเข้าเมือง
 โตเกียวมสีนามบนิ 2 แห่ง คอืสนำมบนินำรติะ (Narita International Airport 

: NRT) ซึง่เป็นสนามบนิหลกัของเมอืง เทีย่วบนิระหว่างประเทศจะมาลงท่ีน่ี ส่วนสนามบนิ

อีกแห่ง คือสนำมบินฮำเนดะ (Haneda Airport : HND) รองรับเท่ียวบินในประเทศ

เป็นหลัก แต่ยังมีเที่ยวบินระหว่างประเทศบางส่วน รวมถึงหลายสายการบินท่ีบินจาก

ประเทศไทย มีให้เลือกบินลงทั้งสองสนามบิน ซึ่งฮาเนดะเป็นสนามบินเก่าที่เคยใช้งาน

เป็นสนามบินหลัก ก่อนจะย้ายเท่ียวบินระหว่างประเทศไปท�าการบินท่ีนาริตะ ลักษณะ

เหมือนกับดอนเมือง และสุวรรณภูมิบ้านเรา โดยสนามบินฮาเนดะจะอยู่ใกล้กับโตเกียว

มากกว่า และใช้เวลาเดินทางเข้าเมืองน้อยกว่าสนามบินนาริตะ

สนามบินนาริตะ (Narita International Airport)

 สนำมบนินำรติะ (NRT) ตัง้อยูท่ี่เมอืงนารติะ จงัหวัดจบิะ ห่างจากกรงุโตเกียว

ไปทางทิศตะวันออก ราว 60 กิโลเมตร ถือเป็นหน่ึงในสนามบินท่ีจราจรทางอากาศ

หนาแน่นท่ีสุดในโลก เน่ืองจากเป็นจุดเชื่อมต่อเที่ยวบินระหว่างทวีปเอเชีย กับอเมริกา 

เริ่มต้นเปิดใช้งานเมื่อปี ค.ศ.1978 เพ่ือแบ่งเบาความหนาแน่นของสนามบินฮาเนดะ 

ทีม่ขีนาดเลก็ ยากต่อการขยายพ้ืนท่ี ส่วนวิธีเดนิทางเข้าเมอืงโตเกียวจากสนามบินิมดีังนี้
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 กำรเดนิทำงด้วยรถไฟเข้ำเมือง มผีูใ้ห้บรกิาร 2 บรษิทั คือ รถไฟเจอำร์ (JR) 

และรถไฟเคเซ (Keisei) แต่ละบรษิทั ก็มตีวัเลอืกรถไฟอกีหลายแบบ สถานีรถไฟตัง้อยู่

ชั้นล่างของ Terminal 1 และ 2 หากบินลง Terminal 3 ให้มาข้ึนรถท่ี Terminal 2 ท่านท่ี

จะเปิดใช้งาน JR Pass ก็สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่สถานีรถไฟ JR ในสนามบินได้เลย

 รถไฟ JR Narita Express  (N’EX) รถไฟด่วน ขบวนหรูหราของบริษัท JR ท่ี

ว่ิงตรงเข้าสู่ใจกลางกรุงโตเกียว ใช้เวลาเพียง 60-90 นาที จอดรับส่งผู้โดยสารตาม

สถานีหลัก ได้แก่ สถานี Tokyo, Shinagawa, Shibuya, Shinjuku, Ikebukuro และยัง

เดินทางต่อไปถึงเมือง Yokohama อีกด้วย ทั้งนี้การซื้อตั๋ว N’EX ต้องส�ารองที่นั่งทุกครั้ง

เนื่องจากเมื่อรถถึงสถานีโตเกียว จะแยกออกเป็นสองขบวน ขบวนหนึ่งมุ่งหน้าสู่โตเกียว 

อีกขบวนมุ่งหน้าไปโยโกฮาม่า

 ค่าโดยสารรถไฟ N’EX ลงสถานี Tokyo ราคา 3,020 เยน, สถานีอื่นในโตเกียว 

ราคา 3,190 เยน และลงสถานี Yokohama ราคา 4,290 เยน ผู้ถือบัตร JR Pass 

สามารถขึ้นรถไฟ N’EX โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (แต่อย่าลืมส�ารองที่นั่งก่อน)

 รถไฟ JR Rapid Train สำย Sobu จะใช้เส้นทางเดียวกันกับ N’EX แต่ไม่ได้รบั

ความนิยมเท่าไหร่นัก เน่ืองจากจอดสถานีตามรายทางบ่อย ใช้เวลา 90 นาทีกว่าจะถึง

สถานีโตเกียว และที่นั่งไม่สะดวกสบายเท่า N’EX ค่าโดยสารเที่ยวละ 1,320 เยน

JR Narita Express (N’EX)

1

2
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 รถไฟ Keisei Skyliner รถไฟด่วนคล้าย N’EX แต่เป็นของบริษัทเคเซ ว่ิงสู่

สถานี Nippori และสถานี Ueno ไม่มีการแวะจอดสถานีอื่น ใช้เวลาเดินทาง 41 นาที 

ค่าโดยสารเที่ยวละ 2,470 เยน และจ�าเป็นต้องส�ารองที่นั่งล่วงหน้าก่อนขึ้นรถ

 รถไฟ Keisei Access Express ว่ิงเส้นทางเดียวกับ Skyliner แต่แวะจอด

สถานีรถหว่างทาง ใช้เวลาเดนิทาง 60 นาที ค่าโดยสารเท่ียวละ 1,240 เยน และมเีส้นทาง

แยกวิ่งออกไปสถานี Shinagawa ค่าโดยสารเที่ยวละ 1,520 เยน ซึ่งจาก Shinagawa 

สามารถต่อรถไฟเชื่อมไปยังสนามบินฮาเนดะได้ด้วย 

 รถไฟ Keisei Main Line รถไฟหวานเย็น ว่ิงจอดแทบทกุสถานี จงึท�าให้ใช้เวลา 

80 นาที กว่าจะถึงตัวเมืองโตเกียว ราคาขึ้นอยู่กับระยะทาง ประมาณ 1,030 เยน

	 สถานีรถไฟ	JR	และ	Keisei	ตั้งอยู่ชั้นล่างของ	Terminal	1,	2	มีทางเข้าอยู่ติดกัน	
สามารถเลือกใช้บริการได้ตามอัธยาศัย...	ส่วนจะเลือกใช้งานรถไฟค่ายไหนเข้าเมือง	ขึ้นอยู่กับ
จุดหมายปลายทางของท่านผู้อ่าน	เช่น	รถไฟสาย	Keisei	จะไปสุดทางที่สถานี	Ueno	หากพัก
ละแวกใกล้เคยีง	Ueno	กใ็ช้บริการค่ายเคเซดกีว่า	หรือถ้าทีพ่กัอยูแ่ถบสถาน	ีTokyo,	Shinjuku,	
Shibuya	แนะน�าใช้บริการ	Narita	Express	

3

4

5
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 รถบัส (Airport Limousine) เข้าสู่สถานีรถไฟหลักในโตเกียว และจอดรับส่ง

ทีโ่รงแรมบางแห่ง แต่ต้องแลกมาด้วยจราจรบางช่วงเวลาทีต่ดิขัดพอสมควร เช่น ไปย่าน

ชนิจกุู (Shinjuku) ใช้เวลา 2 ชัว่โมง นอกจากนียั้งมรีถว่ิงไปถึงเมอืงรอบข้างอย่างโยโกฮาม่า

ด้วย ค่าโดยสารเท่ียวละ 2,700-3,500 เยน สามารถซื้อต๋ัวได้จากเคาน์เตอร์จ�าหน่ายต๋ัว

ชั้น 1 โถงผู้โดยสารขาเข้าได้เลย (ตรวจสอบเส้นทางที่ www.limousinebus.co.jp/en)

 รถแท็กซี ่(Taxi) ตวัเลอืกสดุท้ายทีไ่ม่ค่อยแนะน�า เพราะถ้าไม่เร่งด่วน ไม่เดนิทาง

หลายคน ไม่แนะน�าให้ใช้ เนื่องจากราคาค่อนข้างสูง เริ่มตันคันละ 16,000-26,500 เยน 

(ไม่รวมค่าทางด่วน) ในกรณีที่เดินทางช่วง 22.00-05.00 น. ราคาจะเพ่ิมจากปกติไปอีก

ประมาณ 30%

	 รถไฟ	Keisei	ยงัมตีัว๋โปรโมชัน่	ซ้ือตัว๋	Skyliner	พร้อมตัว๋เหมาจ่ายรถไฟใต้ดนิ	Tokyo	
Subway	ลด	15-30%	จากราคาปกต	ิเช่น	ตัว๋รถไฟ	Skyliner	+	ตัว๋เหมาจ่าย	Tokyo	Subway	
24	ชั่วโมง	จากราคาปกติ	3,370	เยน	ลดเหลือ	2,800	เยน	และมีให้เลือกแบบ	48,	72	ชั่วโมง	
สามารถซื้อตั๋วโปรโมชั่นได้จากเอเจนซี่ในเมืองไทย	หรือที่เคาน์เตอร์	Skyliner	สนามบินนาริตะ

6
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 สนำมบนิฮำเนดะ (HND) ตัง้อยู่ทางทิศใต้ ห่างจากกรงุโตเกียวเพียง 14 กิโลเมตร 

จึงเป็นสนามบินที่ค่อนข้างเดินทางเข้าเมืองสะดวก และค่าโดยสารถูกกว่าการเดินทาง

จากสนามบินนาริตะ การเดินทางจากฮาเนดะเข้าเมือง มีดังนี้

 รถไฟ Tokyo Monorail ด�าเนินการโดย JR ให้บริการจากสนามบินฮาเนดะ

ไปยังสถานีรถไฟ Hamamatsucho ใช้เวลา 15-20 นาที ค่าโดยสารเท่ียวละ 490 เยน 

(สามารถใช้ JR Pass ได้) 

 รถไฟสำย Keikyu Line ว่ิงไปยังสถานี Shinagawa ใช้เวลา 15 นาที ค่าโดยสาร

เที่ยวละ 410 เยน ซึ่งทั้งสถานี Shinagawa และ Hamamatsucho เป็นสถานีท่ีอยู่บน

สาย Yamanote ของรถไฟ JR ท่ีว่ิงเป็นวงกลมรอบโตเกียว จึงสามารถข้ึนรถไฟต่อไปยัง

พื้นที่ต่าง ๆ ของโตเกียวได้ทั่วทั้งเมือง

 รถบัส (Airport Limousine) เป็นผู้ให้บริการเจ้าเดียวกันกับท่ีนาริตะ ว่ิงสู่

เมืองโตเกียวด้วยระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าโดยสารเที่ยวละ 900-2,000 เยน

 รถแท็กซี่ (Taxi) หากเดินทางหลายคน หารเฉลี่ยเป็นรายหัว ค่าแท็กซี่อาจจะ

ใกล้เคียงกับรถบัส เพราะไม่ไกล คิดราคาตามระยะทาง มิเตอร์เริ่มต้นที่ 430 เยน

1

2

3
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	 หลายสายการบินมักเขียนในตั๋วเครื่องบินว่า	บินขึ้นลงที่สนามบิน	Haneda	Airport	
Terminal	I	จนหลายคนเข้าใจว่า	I	คือเลข	1	แต่แท้จริงแล้ว	I	หมายถึง	International	หรือ
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ	ส่วนอาคารผู้โดยสารที่	1	คืออาคารเที่ยวบินในประเทศ	ดังนั้น
ตรวจสอบให้ดี	ระวังสับสน	เดี๋ยวจะเดินทางไปผิดอาคาร



  เดินทางจากเมืองอื่นในญี่ปุ่นสู่โตเกียว
จากโอซาก้า (Osaka)

 รถไฟชินคันเซ็น (Shinkansen) เป็นวิธีที่สะดวกที่สุด เพราะมีตารางเวลาให้

เลอืกโดยสารจ�านวนมาก จากโอซาก้ามุง่หน้าสูโ่ตเกียว ขบวน Nozomi ค่าโดยสาร 14,250 เยน 

ใช้เวลา 2 ชั่วโมง 35 นาที ส่วนขบวน Hikari ค่าโดยสาร 13,940 เยน ใช้เวลาประมาณ 

2 ชั่วโมง 55 นาที (JR Pass ใช้ขึ้นขบวน Hikari ได้ฟรี)

 เครื่องบิน ปัจจุบันมีสายการบินต้นทุนต�่าให้บริการในเส้นทางน้ีจ�านวนมาก 

หากจองล่วงหน้า อาจได้ราคาโปรโมชั่นซึ่งถูกกว่ารถไฟชินคันเซ็น (แต่อย่าลืมค�านวณ

เรือ่งเวลารอขึน้เครือ่ง ค่าเดนิทางไปสนามบนิ) ใช้เวลาบนิ 1 ชัว่โมง ค่าโดยสารโปรโมชัน่

เริ่มต้นประมาณ 4,000 เยน มีสายการบินให้บริการ เช่น Jetstar, Peach, ANA, JAL

 รถบสั เป็นวิธีทีใ่ช้เวลานานท่ีสดุ แต่ประหยัดมาก บางท่านเลอืกโดยสารในช่วง

กลางคืน เพราะประหยัดค่าท่ีพัก 1 คืน ข้ึนจากโอซาก้าหรือเกียวโตช่วงดึกมาถึงโตเกียว 

ในตอนเช้า มบีรษิทัผูใ้ห้บรกิารชือ่ดงัอย่าง Willer Express ใช้เวลา 8-9 ชัว่โมง ค่าโดยสาร

เริ่มต้น 3,900 เยน สามารถจองล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ www.willerexpress.com

จากเมืองอื่นในญี่ปุ่น

 หากเดินทางจากนาโงย่า (Nagoya), ฟุกุโอกะ (Fukuoka) มีให้เลือกขึ้นท้ัง

เครื่องบิน และรถไฟชินคันเซ็น กรณีเดินทางจากเมืองอื่นท่ีอยู่ไกล เช่น จากเหนือสุดบน

เกาะฮอกไกโด แนะน�าให้ขึ้นเครื่องบินมาลงที่โตเกียวจะใช้เวลาน้อยกว่า

43
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 ท่านทีเ่คยเหน็แผนทีร่ถไฟในโตเกียวครัง้แรกคงตกใจอยู่ไม่น้อย เพราะมเีส้นทาง

ระโยงระยางตดักันทัว่เมอืงเตม็ไปหมด เนือ่งจากญ่ีปุน่วางรากฐานระบบคมนาคมมานาน

พอสมควรแล้ว ซึง่ช่วยลดปัญหามลภาวะในอากาศได้อย่างมาก เพราะคนหันมาใช้บรกิาร

ขนส่งสาธารณะมากกว่ารถยนต์ส่วนตัว

 ผมขอสรุปการเดินทางด้วยรถไฟในโตเกียวแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ รถไฟ JR ท่ี

ด�าเนินการโดยการรถไฟแห่งประเทศญ่ีปุ่น, รถไฟใต้ดิน และรถไฟเอกชนสายอื่น ๆ ซึ่ง

เชื่อมต่อกันเป็นระบบทั่วถึงทุกพื้นที่ของโตเกียว

รถไฟ JR (Japan Railway)

 รถไฟ JR ในโตเกียว เป็นรถบนดินที่ให้บริการโดย JR East ดังนั้นไม่เพียงแค่

ว่ิงในเขตโตเกียว แต่ยังรวมถึงเมืองรอบข้างที่อยู่ในเครือข่ายของ JR East ด้วยเช่นกัน 

ส�าหรับเส้นทางรถ JR ในโตเกียว มีรถไฟสายหลัก คือ 

 สำยยำมำโนเตะ (Yamanote Line) สายสีเขียวท่ีว่ิงวนรอบเมืองเป็นวงกลม 

มีว่ิงทั้งทิศทางตามเข็ม และทวนเข็มนาฬิกา ใช้เวลารอบละ 1 ชั่วโมง ผ่านสถานีหลัก

หลายแห่ง เช่น สถานี Ikebukuro, Ueno, Akihabara, Tokyo, Shinagawa, Shibuya, 

Harajuku, Shinjuku บางครัง้เทีย่วทัง้วัน เราอาจได้ใช้แค่เพียงสายยามาโนเตะสายเดยีว

ก็ได้ หรือใครไม่รู้จะเที่ยวย่านไหน ก็ขึ้นรถไฟสายนี้ ชมรอบเมืองไปก่อน ช่วงแรก ๆ ที่ผม

ยังจ�าชือ่ยามาโนเตะไม่ได้ ผมใช้วิธีอ่านแบบไทย ๆ จะได้จ�าง่าย ๆ ว่า “รถไฟสำยมำโนช” 

ใครจะเอาเทคนิคนี้ไปช่วยจ�าก็ได้ไม่ว่ากัน ปัจจุบันสาย Yamanote มีท้ังหมด 29 สถานี 

และจะเปิดสถานีที่ 30 (JY26) แทรกระหว่าง Shinagawa กับ Tamachi ในปี ค.ศ.2020

 นอกจากสายยามาโนเตะแล้ว ยังมีรถไฟ JR สายอื่น ๆ ท่ีว่ิงในโตเกียว เช่น 

สำย Chuo Line ย่นระยะทางจากสถานีชินจูกุกับสถานีโตเกียว โดยไม่ต้องข้ึนรถไฟ

สายยามาโนเตะอ้อมเป็นวงกลม, สำย Shonan-Shinjuku Line ว่ิงผ่านสถานอีเิคะบคุโุระ, 

สถานีชินจูกุ ไปถึงเมืองโยโกฮาม่า และคามาคุระได้เช่นกัน 

 ค่าโดยสารคิดตามระยะทาง เริ่มต้นเที่ยวละ 140 เยน หากเดินทางเยอะวันละ

หลายเที่ยว สามารถซื้อตั๋วเหมาจ่ายได้ ซึ่งผมจะแนะน�าในล�าดับต่อไป

ชัว่โมงเร่งด่วนของคนญี่ปุ่น ช่วงเช้า 7.00-9.00 น. และช่วงเย็น 17.00-19.00 น. 
หลีกเลี่ยงได้ยิง่ดี เพราะคนเบียดเสียดมากจริงๆ บางครัง้กว่าจะได้ขึน้ ต้องรอหลายขบวน

 การเดินทางในโตเกียว



รถไฟ JR สาย Yamanote

รถไฟใต้ดิน

 รถไฟใต้ดินในโตเกียว มีเส้นทาง 13 สาย โดยผู้ให้บริการ 2 รายใหญ่ คือ 

โตเกียวเมโทร (Tokyo Metro) 9 สาย และโทเอ (Toei) อีก 4 สาย แม้จะมีผู้ให้บริการถึง 

2 ราย บางสถานีก็ตั้งอยู่ติดกัน มีทางเชื่อมใต้ดิน 

 เพ่ือป้องกันการสบัสน สถานีรถไฟใต้ดนิแต่ละแห่ง จงึมสีญัลกัษณ์ประจ�าสถานี 

โดยใช้ตัวย่อของชื่อรถไฟสายนั้น คู่กับตัวเลขของสถานี เช่น สำยกินซ่ำ (Ginza Line) 

ใช้ตัวย่อ G สีส้ม, สำยฮิบิยะ (Hibiya Line) ใช้ตัวย่อ H สีเทา

 สถานีรถไฟบางสถานี มีรถไฟหลายสายว่ิงผ่าน เช่น สถานี Asakusa มีท้ังรถ

สาย Ginza และสาย Asakusa วิ่งผ่าน ก่อนขึ้นรถ อย่าลืมสังเกตเส้นทางของเราให้ดีว่า 

ชานชาลาที่เรายืนอยู่ เป็นของรถไฟสาย Ginza (G19) หรือ Asakusa (A18)

 ในอดีตจะมีการใช้สัญลักษณ์แบบนี้เฉพาะรถไฟใต้ดิน แต่ปัจจุบันรถไฟ JR ก็

มีการใช้สัญลักษณ์แบบนี้เช่นกัน เช่น JY หมายถึงรถไฟสาย Yamanote

กรอบสีส้ม คือ สีประจ�ารถไฟสาย Ginza
G คือ ตัวย่อของสาย Ginza 
19 คือหมายเลขประจ�าสถานี

G
19
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รถไฟเอกชน (Private Railways)

 นอกจากรถไฟเจอาร์ และรถไฟใต้ดิน 2 บริษัทที่กล่าวไปแล้ว ในโตเกียวยังมี

รถไฟที่ให้บริการโดยบริษัทเอกชนอื่นอีกหลายเจ้า เป็นการเชื่อมต่อจากโตเกียวออกไป

พ้ืนที่รอบนอก ส่วนใหญ่มักจะเชื่อมเส้นทางออกจากสถานีรถไฟบนสายยามาโนเตะ 

(Yamanote) เป็นหลัก เช่น Odakyu Railways เชื่อมต่อจากสถานีชินจูกุ (Shinjuku) ไป

ยังฮาโกเน่ (Hakone), รถไฟไร้คนขับสำย Yurikamome จากสถานี Shimbashi ไป

เกาะโอไดบะ (Odaiba), Tobu Railways วิ่งจาก Asakusa ไปเมืองนิกโก้ (Nikko)

รถบัสประจำาทาง (Bus)

 ส่วนใหญ่ถ้าเดนิทางในโตเกยีว เราไม่ค่อยได้ข้ึนรถประจ�าทางอยู่แล้ว จะได้ขึน้

ก็ตอนทีอ่อกไปเมอืงอืน่ทีไ่ม่มรีถไฟให้บรกิาร ซึง่มลีกัษณะการใช้งานไม่แตกต่างกันมาก 

ในโตเกียวค่าโดยสารรถประจ�าทางเที่ยวละ 160-210 เยน ขึ้นอยู่กับระยะทาง

รถแท็กซ่ี (Taxi)

 รถแท็กซี่ในโตเกียวค่อนข้างราคาสูง แต่ถ้าเทียบคุณภาพการบริการ มารยาท 

และความเอาใจใส่ของคนขับ ต้องถือว่าคุ้ม เพราะมีความปลอดภัยสูง ส่วนใหญ่เรามัก

ใช้ในโอกาสที่ไม่ทันขึ้นรถไฟขบวนสุดท้าย เลยต้องขึ้นแท็กซี่กลับที่พัก มิเตอร์เริ่มต้นท่ี 

430 เยน และเพ่ิมขึน้ 220-370 เยนทกุ 1 กโิลเมตร หากรถตดิ มเิตอร์จะเพ่ิมขึน้ชัว่โมงละ 

3,000-5,000 เยน ถือเป็นการโดยสารที่ราคาค่อนข้างสูงเหมือกัน

 สามารถโบกแท็กซี่คันท่ีมีไฟสีแดงได้ตลอด ซึ่งไฟสีแดงหมายถึงรถว่าง แต่

ไม่ต้องเปิดประตูรถเอง เพราะคนขับจะเปิดด้วยระบบอัตโนมัติให้ เมื่อรถจอดสนิท
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  รถไฟระหว่างเมืองประเภทต่าง ๆ
 หากพูดถึงการเดินทางด้วยรถไฟในประเทศญ่ีปุ่น ใคร ๆ ก็ต้องยกนิ้วให้ แต่

หารูไ้ม่ว่า บางครัง้ก็ชวนปวดหัวอยู่เหมอืนกัน เช่น รถไฟว่ิงเส้นทางเดยีวกัน แต่มใีห้เลอืก

หลายประเภทเหลือเกิน ทั้งรถช้า รถเร็ว รถด่วน ชินคันเซ็น บางครั้งจ่ายเงินเท่ากัน 

กลับได้ขึ้นรถไฟหวานเย็น ส่วนอีกคนกระโดดขึ้นรถเร็วว่ิงไปถึงปลายทางก่อนเสียอีก 

ในหัวข้อนี ้ผมจงึรวบรวมประเภทรถไฟท่ีว่ิงระหว่างเมอืง เป็นข้อมลูประกอบการตดัสนิใจ 

ส�าหรับวางแผนการเดินทาง เพราะบางคร้ังเสียเวลารอรถไฟขบวนถัดไปอีก 5 นาที แต่

ถึงจุดหมายก่อนรถไฟขบวนแรกก็ได้ เป็นการช่วยประหยัดเวลาได้อีกทางหนึ่ง

 รถไฟท้องถิ่น (Local Train) รถไฟหวานเย็นวิ่งช้าที่สุด จอดทุกสถานี 

ไม่ว่าสถานีเล็กหรือใหญ่ก็แวะรับส่งผู้โดยสารหมด ดังน้ันรถไฟขบวนน้ี ผู้โดยสารจึง

หนาแน่นตลอดเวลา ถ้าท่านผู้อ่านเดินทางระหว่างสถานีใหญ่ด้วยกัน ไม่จ�าเป็นต้อง

เลือกขบวนนี้ ให้ไปขึ้นรถขบวนอื่น ๆ ดีกว่า ทั้งใช้เวลาน้อยกว่า และผู้โดยสารไม่แออัด

 รถไฟเร็ว (Rapid Service) รถไฟประเภทนี้ เร็วข้ึนมาหน่อย เพราะจอดเพียง

สถานหีลกัทีเ่ป็นแหล่งชมุชนใหญ่ หรอืแหล่งท่องเท่ียว ราคาต๋ัวเท่ากับรถไฟท้องถ่ิน ดงัน้ัน 

ถ้าจะไปสถานีปลายทางที่รถเร็ววิ่งผ่าน ให้เลือกรถไฟประเภทนี้จะดีกว่า

 รถไฟเร็วพิเศษ (Special Rapid Service) วิ่งเร็วกว่ารถประเภท Rapid และ

แวะจอดตามรายทางน้อยกว่า ใช้ตั๋วราคาเดียวกันกับรถไฟสองประเภทที่ผ่านมา ถ้าขึ้น

รถไฟประเภทนี้ ก็ช่วยประหยัดเวลาได้มากโข

 รถไฟด่วน (Express) แวะจอดตามรายทางน้อยกว่าท้ังสามขบวนท่ีผ่านมา 

แต่ค่าโดยสารเพิ่มขึ้นจากปกติตามระยะทางที่โดยสาร

 รถไฟด่วนพิเศษ (Limited Express) ด่วนขึ้นมาอีก ว่ิงในเส้นทางระยะไกล 

ที่น่ังสบายกว่าประเภทอื่น มีให้เลือกทั้งที่นั่งชั้นหนึ่ง และชั้นปกติ ท้ังนี้ผู้โดยสารรถไฟ

ด่วนพิเศษ ต้องช�าระค่าธรรมเนียมการใช้ท่ีนั่งเพ่ิมเติมจากค่าโดยสาร ถ้าจองแบบระบุ

ที่นั่งแน่นอนจะเสียเยอะหน่อย แต่ถ้าจองแบบไม่ระบุที่นั่ง ราคาก็ต�่าลงมา

 รถไฟชินคันเซ็น (Shinkansen) ด่วนที่สุดในบรรดารถไฟของญี่ปุ่น เพราะวิ่ง

ระยะไกล จอดเฉพาะสถานหีลกัของเมอืง บางเมอืงแค่ว่ิงผ่าน แต่รถไม่จอดก็ม ีบนรถไฟ

มสีิง่อ�านวยความสะดวกครบครนั ทีน่ั่งกว้างขวาง ผมกลบัชืน่ชอบรถไฟชนิคนัเซน็มากกว่า

รถไฟด่วนในยุโรปเสยีอกี แต่หากเลอืกขึน้ชนิคนัเซ็น ต้องท�าใจกับค่าโดยสารท่ีสงูกว่าปกติ 

ยกเว้นท่านท่ีใช้บัตร JR Pass (All Area) ขึ้นฟรีได้ท้ังประเทศ ส่วนท่านท่ีใช้ JR Tokyo 

Wide Pass สามารถใช้ขึ้นชินคันเซ็นไปเมืองข้างเคียงโตเกียวได้ฟรีตามที่ระบุไว้



รถไฟหัวกระสุน
“ชินคันเซ็น (Shinkansen)”
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ผู้ถือบัตร JR Pass สามารถใช้ข้ึนโดยสารรถไฟชินคันเซ็นได้ไม่จ�ากัด ยกเว้นขบวน

รถชินคันเซ็น Nozomi และ Mizuho เพราะเป็นรถด่วนพิเศษ หากต้องการเดินทาง

ไปโอซาก้า แม้จะมีขบวน Nozomi ให้บริการ แต่ผู้ถือบัตร JR Pass มีโอกาสใช้เพียง

ขบวน Kodama และ Hikari เท่านัน้ (ถ้าไม่ม ีJR Pass ให้ซือ้ตัว๋เท่ียวเดียว เทียบดูแล้ว 

ระหว่าง Hikari กับ Nozomi ราคาไม่ค่อยต่างกัน) จึงขอแนะน�าเทคนิควิธีจ�าว่า 

JR Pass ขึ้นขบวนใดได้บ้าง Kodama ว่ิงช้าเหมือนโค ช้าที่สุด ยังไงเขาก็ให้ข้ึน 

ส่วน Hikari เพราะใช้กับ JR Pass ได้ เราถูกใจ เลยต้องร้องฮิฮิ ฮิคาริ

T
IP

S
 ผู้โดยสารสามารถโดยสารรถไฟชินคันเซ็นได้ตามสถานีชุมทางใหญ่ ๆ  เพราะ

ต้องวางระบบรางใหม่เพ่ือชนิคนัเซ็นโดยเฉพาะ บางสถานต้ีองตัง้แยกออกไปเพ่ือรองรบั

รถไฟชินคันเซ็น เช่น สถานี Shin-Yokohama (Shin แปลว่า ใหม่ ดังน้ันสถานีที่มี Shin 

น�าหน้า หมายถึง สถานีใหม่ ซึง่มไีว้ส�าหรบัรถไฟชนิคนัเซน็) ยกเว้นบางสถานี ทีม่ชีนิคนัเซน็

จอดร่วมกบัขบวนอืน่ เช่น สถาน ีTokyo, Shinagawa ซึง่อาจได้ใช้เดนิทางไปเมอืงข้างเคยีง

หรือหากเดินทางมาจากเมืองอื่นในญี่ปุ่น ก็อาจได้ใช้บริการรถไฟชินคันเซ็น

 ส่วนการโดยสารรถไฟชนิคนัเซน็ไม่ใช่เรือ่งยาก แต่เน่ืองจากบางสถานมีขีนาดใหญ่ 

จึงต้องเผื่อเวลาเล็กน้อยส�าหรับการเดินหาชานชาลา สถานีส่วนใหญ่มีร้านอาหาร 

ร้านขายขนม สินค้าที่ระลึก เช่น สถานี Tokyo ซึ่งสามารถแวะซื้อข้าวกล่องเบนโตะ

ภายในสถานี ขึ้นไปทานบนรถไฟชินคันเซ็นได้ ไม่ถือเป็นเรื่องเสียมารยาท หลังซื้อเสร็จ

เรยีบร้อย ให้เดนิหาป้ายบอกรายละเอยีดขบวนรถท่ีท่านโดยสาร และตรวจสอบชานชาลา 

(Tracks) ที่ต้องไปขึ้นรถ ที่ป้ายจะแสดงเลขตู้รถส�าหรับท่านที่ไม่ได้ส�ารองที่นั่งว่า 

เข้าไปนั่งตู้ไหนได้บ้าง จากนั้นเดินไปรอที่ชานชาลาได้เลย

ดูป้ายว่าขบวนที่จะขึ้น จอดชานชาลาไหน เดินไปรอที่ชานชาลาได้เลย

 เมื่อถึงชานชาลา ให้เดินไปประจ�าต�าแหน่งบริเวณหมายเลขตู้รถท่ีระบุไว้ใน

บตัรส�ารองทีน่ั่งเพ่ือรอข้ึนรถ ส่วนท่านท่ีไม่ได้ส�ารองทีน่ั่ง ให้ไปยืนรอทีท่างสถานีแจ้งไว้ว่า 

ตู้ส�าหรับคนไม่จองที่นั่ง มีตู้ไหนบ้าง หากขึ้นเป็นคิวแรก ๆ จะได้จับจองที่นั่งก่อนคนอื่น



 บนรถไฟชินคันเซ็นมีสิ่งอ�านวยความสะดวกมากมาย เช่น ห้องน�้า, ปลั๊กไฟ

ส�าหรับชาร์จ (มีให้บริการบางขบวน), ตู้ขายของอัตโนมัติ รวมถึงรถเข็นขายของที่มี

เจ้าหน้าทีช่าวญ่ีปุน่ให้บรกิาร สมัผสัได้ถึงความอ่อนน้อม เพียงแค่เดนิเข้าประตมูา จะโค้ง

ให้ผูโ้ดยสารเป็นล�าดบัแรก หรอืแม้แต่ออกไปทางด้านหลงัตูร้ถ ผูโ้ดยสารทัง้หมดหนัหลงั 

เจ้าหน้าที่ก็ยังโค้งเคารพผู้โดยสาร ไม่ว่าต่อหน้าหรือลับหลัง

บนรถไฟชินคันเซ็น 
มีเจ้าหน้าที่ตรวจตั๋ว 

ท่านที่ใช้ JR Pass หรือ
มีบัตรส�ารองที่นั่ง

ก็แสดงให้เจ้าหน้าที่ดู

จุดยืนรอขึ้นรถโบกี้ที่ 15
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 ประเภทบัตรโดยสารในโตเกียว
 ตัว๋โดยสำรเท่ียวเดยีว เป็นกระดาษแข็งใบเลก็ ๆ  เหมาะส�าหรบัท่านท่ีเดนิทาง

แต่ละวันไม่ก่ีเทีย่ว จงึเลอืกใช้การซือ้ตัว๋เทีย่วเดยีวเพ่ือเดนิทางแต่ละครัง้ โดยคดิค่าโดยสาร

ตามระยะทาง เริ่มต้นที่ 140-170 เยน ขึ้นอยู่กับรถไฟแต่ละสาย

 ตั๋ว Tokyo Free Kippu (1,590 เยน) ตั๋วเหมาจ่ายส�าหรับขึ้นรถไฟ JR และ

รถไฟใต้ดิน ทั้งของ Tokyo Metro และ Toei รวมถึงรถบัสประจ�าทางของ Toei ในเขต

โตเกียวได้ไม่จ�ากัด ภายใน 1 วัน ตั๋วประเภทนี้ เหมาะส�าหรับคนเดินทางบ่อยจริง ๆ

 ตั๋ว Toei and Tokyo Metro One-Day Economy Pass (900 เยน) ส�าหรับ

ขึ้นรถไฟใต้ดิน ทั้ง Tokyo Metro และ  Toei ได้ไม่จ�ากัด ภายใน 1 วัน

 ตัว๋ Tokyo Subway Ticket ขึน้ได้ทัง้ Tokyo Metro และ Toei ไม่จ�ากัด 24 ชัว่โมง 

800 เยน, 48 ชัว่โมง 1,200 เยน และ 72 ช่ัวโมง 1,500 เยน จ�าหน่ายให้เฉพาะนกัท่องเทีย่ว

ต่างชาติ ที่ซื้อบัตรจากนาริตะ, ฮาเนดะ, Bic Camera และตามสถานีรถไฟหลักเท่านั้น

 ตั๋ว Tokyo Metro 24-hour Ticket ตั๋วเหมาจ่ายส�าหรับข้ึนรถไฟใต้ดิน เฉพาะ

สายที่ให้บริการโดย Tokyo Metro ได้ไม่จ�ากัด 24 ชั่วโมง ราคา 600 เยน 

 ตั๋ว Toei 1-Day Pass (700 เยน) ตั๋วเหมาจ่ายส�าหรับข้ึนรถไฟใต้ดิน เฉพาะ

สายที่ให้บริการโดย Toei ได้ไม่จ�ากัด ภายใน 1 วัน

 ตั๋ว Tokunai Pass (750 เยน) ตั๋วเหมาจ่ายส�าหรับขึ้นรถไฟค่าย JR ในเขต

กรุงโตเกียวได้ไม่จ�ากัด ภายใน 1 วัน

 ตั๋ว Yurikamome One-Day Pass (820 เยน) ส�าหรับเดินทางด้วยรถไฟสาย 

Yurikamome ที่เชื่อมไปยังเกาะโอไดบะได้ไม่จ�ากัด ภายใน 1 วัน

 เงื่อนไขการใช้ตั๋วเหมาจ่ายประเภท 1 วัน ไม่ได้นับอายุการใช้งาน 24 ชั่วโมง 

แต่นบั 1 วันตามปฏิทนิ เช่น เริม่เปิดบตัรใช้งานเวลา 17.00 น. บตัรก็จะสิน้สดุแค่เทีย่งคนื

ของวันเท่าน้ัน ไม่ได้ใช้ได้จนถึง 17.00 น.วันรุ่งข้ึน การใช้บัตรเหมาจ่ายให้คุ้ม จึงต้อง

ออกเดินทางตั้งแต่ช่วงเช้า ยกเว้นตั๋วหมายเลข 4, 5 ที่นับอายุการใช้งานเป็นชั่วโมง

 นอกจากน้ียังมีตั๋วเหมาจ่ายร่วม ท่ีพ่วงรถไฟ Keisei Skyliner กับรถไฟใต้ดิน 

Tokyo Metro เข้าด้วยกัน ซึ่งมีจ�าหน่ายที่เคาน์เตอร์ Keisei ในสนามบินนาริตะ เช่น 

Skyliner One-Way+Tokyo Metro (1-3 วัน) ดังที่กล่าวไปในหน้า 41
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บัตรอัจฉริยะ IC Card

 นอกเหนือจากบัตรโดยสารท่ีกล่าวมาข้างต้น การเดินทางในโตเกียวยังมีบัตร

อัจฉริยะ IC Card บัตรสมาร์ทการ์ดที่ฝั่งชิพไว้ด้านใน เพ่ือแทนเงินสดส�าหรับเดินทาง

ด้วยรถไฟ, รถประจ�าทาง, ช�าระเงินท่ีร้านค้า, ร้านสะดวกซื้อ หรือช�าระค่าฝากกระเป๋าท่ี

ล็อกเกอร์ พูดง่าย ๆ คือ การใช้งานคล้ายกับบัตรปลาหมึก (Octopus) ของฮ่องกง หรือ

บัตรแรบบิทของรถไฟฟ้าบีทีเอสบ้านเรา เมื่อเงินใกล้หมด ก็เติมเข้าไปเพิ่มได้

 ส�าหรับโตเกียวมีบัตร 2 เจ้าที่นิยมใช้งานกัน คือ บัตรซุยกะ (Suica) ซึ่งรถไฟ 

JR เป็นเจ้าของ และบัตรพำสโม่ (Pasmo) เป็นของฝั่งรถไฟเอกชน แต่ทั้งสองบัตรนี้ 

สามารถใช้งานร่วมกันได้หมด ไม่ว่าจะรถไฟ JR หรือรถไฟใต้ดิน ไม่มีการแบ่งว่า บัตร

ค่ายน้ีใช้กับรถของอีกค่ายไม่ได้ นอกจากนี้บัตรซุยกะ และพาสโม่ ยังสามารถน�าไปใช้ท่ี

ภูมิภาคอื่นของญ่ีปุ่นได้ด้วย รวมถึงบัตร IC Card จากภูมิภาคอื่น ก็สามารถน�ามาใช้ท่ี

โตเกียวได้ เช่น บัตร Icoca ของภูมิภาคคันไซ

 บัตรซุยกะ (Suica) ซื้อได้จากตู้จ�าหน่ายตั๋วอัตโนมัติในสถานีรถไฟ JR และ 

Ticket Office ในสถานี JR ราคาเริ่มต้น 1,000 2,000 3,000 5,000 และ 10,000 เยน 

(เงินในบัตรจะถูกกันไว้เป็นเงินค่ามัดจ�าบัตร 500 เยน ส่วนที่เหลือ ใช้ได้หมด) 

 บัตรพำสโม่ (Pasmo) ซื้อได้จากตู้จ�าหน่ายตั๋วอัตโนมัติในสถานีรถไฟ Tokyo 

Metro และสถานีรถไฟบริษัทอื่นที่มีสัญลักษณ์ PASMO ราคา และค่ามัดจ�าเหมือนกับ

บัตรซุยกะทุกประการ

 การคนืบตัรซยุกะ สามารถขอคนืเงินมดัจ�า และเงนิในบตัรได้ท้ังจ�านวน แต่จะ

ถูกหักค่าธรรมเนียมเพ่ิม 220 เยน บัตรทุกประเภท ไม่ว่าซื้อจากภูมิภาคไหน ก็ต้องคืน

ในภูมิภาคน้ัน ไม่สามารถคืนข้ามภูมิภาคได้ เช่น บัตรซุยกะ ต้องคืนในเขตโตเกียว หรือ 

JR East เท่านั้น จะน�าไปคืนที่ภูมิภาคคันไซไม่ได้ โดยคืนบัตร Suica ได้ที่เคาน์เตอร์ JR 

Travel Service ในสถานีรถไฟ JR ส่วน Pasmo คืนบัตรได้ที่สถานีรถไฟใต้ดิน

 การเติมเงินในบัตร สามารถเติมได้ด้วยตนเองท่ีเครื่องจ�าหน่ายต๋ัวอัตโนมัติใน

สถานีรถไฟต่าง ๆ  เช่น Suica เตมิในสถานีรถไฟ JR ส่วน Pasmo เตมิในสถานรีถไฟใต้ดนิ

ส่วนบางตู้ก็สามารถเติมได้ทั้ง Suica และ Pasmo

 ท้ังบตัรซยุกะ และพาสโม่ ไม่มวัีนหมดอายุ จะหมดอายุก็ต่อเมือ่ ไม่มกีารใช้งาน

เป็นระยะเวลา 10 ปี ดังน้ันถ้ามีแพลนไปเที่ยวญ่ีปุ่นอีก ไม่จ�าเป็นต้องคืนบัตรให้เสีย

ค่าธรรมเนียม เก็บไว้ใช้ครั้งหน้าอีกก็ได้
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วิธีซ้ือบัตรโดยสารรถไฟ

 ขั้นตอนการซื้อบัตรโดยสารลักษณะคล้ายกันหมดท้ังรถไฟ JR, รถไฟใต้ดิน 

หรือรถไฟตามเมืองต่าง ๆ ในญี่ปุ่น

 ตรวจสอบค่าโดยสารสถานีปลายทางที่เราจะไป จากป้ายเหนือศีรษะ หรือ

บางสถานีมีแต่ภาษาญี่ปุ่น สามารถตรวจสอบจาก Hyperdia ที่จะแนะน�าต่อไป

 กดเลอืกเมนภูาษาองักฤษ (รถไฟใต้ดนิมภีาษาไทย) ทีห่น้าจอเครือ่งจ�าหน่ายตัว๋

 เลือกจ�านวนผู้โดยสารที่ต้องการซื้อ (มาหลายคน กดซื้อครั้งเดียวได้)

 กดเลือกประเภทตั๋ว (ตั๋วเที่ยวเดียวเลือก Ticket)

 เลือกราคาค่าโดยสารที่ต้องการซื้อ

 สอดธนบัตร หรือหยอดเหรียญตามจ�านวนที่ขึ้นบนหน้าจอ 

 รับบัตรรถไฟ และเงินทอน (ถ้ามี)

 นอกจากน้ียังสามารถซื้อบัตรประเภทเหมาจ่าย, บัตรซุยกะ และบัตรพาสโม่ 

จากตู้อัตโนมัติด้วยวิธีข้างต้นได้เช่นกัน เพียงเปลี่ยนขั้นตอนที่ 4 ให้เลือกปุ่ม Purchase 

new Suica ส่วนการซื้อบัตรเหมาจ่ายรายวัน ให้กดปุ่ม Pass หรือ Commuter Pass

 ตู้ไหนท่ีซื้อบัตรซุยกะ หรือบัตรพาสโม่ได้ ก็จะมีสัญลักษณ์ติดไว้ท่ีตู้ รวมถึง

การเติมเงินในบัตร IC Card ตู้ที่เติมเงินได้ จะมีค�าว่า Charge เขียนไว้เช่นกัน
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  บัตรโดยสารเหมาจ่ายเที่ยวรอบโตเกียว
 หากเดนิทางเทีย่วเฉพาะในเมอืงโตเกียว ให้เลอืกใช้บตัรโดยสารต่าง ๆ  ดงัท่ีกล่าว

ไปข้างต้น แต่ถ้าวางแผนออกนอกเมือง ยังมีบัตรโดยสาร (Pass) เหมาจ่ายแนะน�า

อกีหลายชนดิ ขึน้อยู่กบัแผนการเดนิทางแต่ละท่าน โดยทางการญีปุ่น่ ออกตัว๋พิเศษส�าหรบั

นกัท่องเท่ียวอย่างเรา สามารถใช้สทิธ์ิซือ้บตัรโดยสาร (Pass) ชนดิต่าง ๆ  ในราคาเหมาจ่าย 

ชาวญ่ีปุ่นไม่มีสิทธ์ิซื้อ จนใครต่อใครต่างเรียกกันว่า “บัตรเบ่ง” ท่ีคนญ่ีปุ่นยังต้องอิจฉา 

บาง Pass จะระบุเงื่อนไขการใช้งานได้เฉพาะคนที่เป็นนักท่องเที่ยวแบบ Temporary 

Visitor แม้เป็นคนไทย แต่ถือวีซ่านักเรียน วีซ่าท�างาน ก็ไม่สามารถใช้ได้ หรือบาง Pass 

ระบุเพียงว่า คนที่ใช้งานขอเพียงเป็นชาวต่างชาติท่ีไม่ได้ถือหนังสือเดินทางญ่ีปุ่นก็พอ  

แบบนีถึ้งแม้จะมวีซ่ีานักเรยีน คนไทยกซ็ือ้ได้หมด ซึง่เจ้าหน้าท่ีจะตรวจสอบจากหนังสอื- 

เดนิทาง โดยผมขอกล่าวถึงเฉพาะบตัรทีม่โีอกาสได้ใช้ในทรปิโตเกียว และเมอืงข้างเคียง

Japan Rail Pass (JR Pass)

 หลายท่านคงเคยได้ยินกิตตศิพัท์ของบตัรเบ่ง JR Pass มาแล้ว มบีตัรหลายแบบ 

แบ่งการใช้งานเป็น JR Pass ตามภูมิภาค แต่ท่ีนิยมมากท่ีสุดคือ JR Pass (All Area) 

สามารถใช้งานได้ท่ัวประเทศ ขึ้นรถไฟในเครือ JR ได้หมด ท้ังรถไฟ JR ทุกสาย, รถไฟ

ชินคันเซ็นบางขบวน (ใช้กับขบวน Nozomi และ Mizuho ไม่ได้), JR Bus, JR Ferry 

ได้ไม่จ�ากัดจ�านวนเท่ียวบนเส้นทางทัว่ประเทศ ราคาเริม่ต้น 29,110 เยน มใีห้เลอืกใช้งาน

ตัง้แต่ 7 วนั เหมาะส�าหรบัท่านทีท่่องเทีย่วประเทศญีปุ่น่หลายเมอืง หลายภมูภิาค เพราะ

ถ้าเท่ียวเฉพาะในเขตโตเกียว และเมืองรอบ ๆ ใช้บัตรประเภทอื่นคุ้มกว่า! สามารถซื้อ 

JR Pass ล่วงหน้าจากตัวแทนในเมอืงไทย แล้วน�าไปแลกเป็นตัว๋จรงิทีญ่ี่ปุน่ (ทีญ่ี่ปุน่มขีาย 

แต่ราคาสงูกว่ามาก) ตัว๋ JR Pass ใช้งานได้เฉพาะนกัท่องเท่ียว Temporary Visitor เท่าน้ัน 

สามารถอ่านข้อมูล JR Pass เพิ่มเติมได้ในหนังสือ “ญี่ปุ่น เล่มเดียวเที่ยวได้จริง”
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JR Tokyo Wide Pass

 ตั๋วเหมำจ่ำย JR Tokyo Wide Pass สามารถใช้เดินทางด้วยรถไฟ JR แบบ

ไม่อั้นในเขตภูมิภาคคันโต และพ้ืนท่ีข้างเคียง เช่น รถไฟ JR ทุกขบวนในโตเกียว-คันโต, 

รถ Tokyo Monorail, Narita Express, รถไฟชินคันเซ็นที่ว่ิงโดย JR East รวมถึงรถไฟ

เอกชนบางสายท่ีว่ิงไปตามแหล่งท่องเที่ยวส�าคัญอย่างสาย Fujikyu วิ่งไปถึงทะเลสาบ 

Kawaguchiko, รถไฟสาย Joshin Dentetsu, รถไฟสาย Tobu ไปเมือง Nikko เป็นต้น

 รำคำตั๋วใบละ 10,000 เยน ส�ำหรับใช้งำน 3 วันต่อเน่ือง หากแสดงตั๋วที่

ลานสกี Gala Yuzawa สามารถใช้เป็นส่วนลดต่าง ๆ  ได้ด้วย ส่วนวิธีใช้งาน การส�ารองทีน่ั่ง

เหมือนกับ JR Pass ทุกประการ แต่ไม่จ�าเป็นต้องซื้อจากเมืองไทย ให้ไปซื้อท่ีญ่ีปุ่นก็ได้ 

มจี�าหน่ายท่ี Ticket Office ในสถานีรถไฟ JR เช่น Narita, Haneda, Tokyo, Shinagawa, 

Ueno, Shinjuku, Shibuya, Ikebukuro, Yokohama, Mito ท้ังน้ีเงื่อนไขของผู้ใช้งาน

ต้องเป็นชาวต่างชาติที่ไม่ถือหนังสือเดินทางสัญชาติญี่ปุ่น (คนญี่ปุ่นอด!)

คุ้มหรือไม่? หากเดินทางเพียงในโตเกียว และเมืองโดยรอบ ถือว่าคุ้ม เพราะแค่ไป 

Kawaguchiko ด้วยรถ JR Limited Express ต่อด้วย Fujikyu ไปกลับก็ 6,780 เยนแล้ว 

ถ้าไป Nikko ด้วยรถไฟ Tobu ค่าโดยสารไปกลับราว 8,000 เยน หรือถ้าขึ้นเส้นทางที่ใช้

ชนิคันเซน็ และเดนิทางจากสนามบนิเข้าเมอืงด้วย ยังไงก็คุม้... (ใช้เทีย่วเมอืงละวันย่ิงคุม้)
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Greater Tokyo Pass

 ตั๋วเหมำจ่ำย Greater Tokyo Pass สามารถใช้เดินทางด้วยรถไฟเอกชน 

รถไฟใต้ดิน และรถบัสในเขตโตเกียว และเมืองโดยรอบในภูมิภาคคันโตได้ไม่จ�ากัด 

ลักษณะคล้ายกับ Kansai Thru Pass ของภูมิภาคคันไซ เช่น รถไฟ Odakyu Line, 

Keio, Keisei, Keikyu, Sotetsu, Seibu, Tobu, Sakura Tram, รถไฟใต้ดิน Yokohama 

รวมถึงรถไฟใต้ดิน Tokyo Metro และ Toei ในกรุงโตเกียว กล่าวง่าย ๆ คือ Pass น้ี 

สามารถใช้ขึ้นรถไฟที่ไม่ใช่ค่าย JR แต่ถ้าขึ้นรถด่วน เช่น Keisei Skyliner จากสนามบิน

นาริตะ ต้องช�าระเงินเพิ่ม เพราะตั๋วนี้ใช้ขึ้นได้เฉพาะรถไฟปกติ (ที่ไม่ใช่รถด่วน)

 รำคำตั๋วใบละ 7,200 เยน เด็ก (6-11 ปี) 3,600 เยน ส�ำหรับใช้งำน 3 วัน

ต่อเน่ือง สามารถซือ้ตัว๋ Greater Tokyo Pass ได้ทีเ่คาน์เตอร์จ�าหน่ายตัว๋ Keisei, Skyliner 

ในสนามบินนาริตะ, เคาน์เตอร์จ�าหน่ายตั๋ว Keikyu ในสนามบินฮาเนดะ, Tokyo Metro 

สถานีหลักในกรุงโตเกียว และในสถานีรถไฟเอกชนที่ใช้ Pass นี้ได้

 การใช้งาน JR Tokyo Wide Pass และ Greater Tokyo Pass ให้แสดงบตัรกับ

เจ้าหน้าทีท่ีป่ระตทูางเข้าออกรถไฟ หากข้ึนรถบสั ก็แสดงบตัรให้คนขบัตรวจสอบ เพราะ

เป็นบัตรกระดาษแข็ง ไม่สามารถสอดเข้าช่องตรวจตั๋วที่ประตูทางกั้นสถานีรถไฟได้

ซ้ือบัตรแบบไหนดี? 
หากเดินทางไม่เยอะ ซ้ือ Pass ชนิดต่าง ๆ  ก็ไม่คุ้ม แนะนำให้ซื้อบัตร Suica หรือ Pasmo เพื่อ
ความสะดวกในการเดินทาง ไม่ต้องเสียเวลาซื้อตั๋วหลายรอบ 
หรือถ้าวางแผนเดินทางวันแรกที่ถึงญี่ปุ่น ขึ้น Narita Express เข้าเมือง แล้วเที่ยวในตัวเมือง
ตามแนวรถไฟสาย Yamanote หรือสาย JR ต่าง ๆ  วันที่สองเดินทางไป Kawaguchiko ส่วน
วันที่สามไปเที่ยว Nikko แบบนี้ใช้ JR Tokyo Wide Pass คุ้มย่ิงกว่าคุ้ม ช่วยประหยัดไปราว 
8,000 เยน อย่างไรแล้ว ทัง้หมดนีข้ึน้อยูก่บัแผนการเดนิทางแต่ละคนว่าจะเหมาะสมกับแบบไหน...
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การซ้ือตั๋วชินคันเซน็ และสำารองที่นั่งรถไฟที่ใช้ Pass ค่าย JR

 หากต้องการซื้อตั๋วรถไฟชินคันเซ็นแบบเที่ยวเดียว แต่

ไม่ถนดัท�ารายการผ่านเครือ่งอตัโนมตั,ิ ส�ารองท่ีนัง่รถไฟขบวนต่าง ๆ  

ส�าหรับผู้ถือบัตร JR Pass, JR Tokyo Wide Pass หรือคืนบัตร 

Suica สามารถใช้บริการได้ท่ีห้อง Ticket Office ที่มีสัญลักษณ์ 

Green Window (มิโดริ โนะ มำโดกุจิ) แจ้งหมายเลขขบวนรถไฟ

สถานีต้นทาง-ปลายทาง และวันทีเ่ดนิทาง กับเจ้าหน้าท่ี หรอืจะเขยีนใส่กระดาษไว้ เพ่ือ

ป้องกันการสือ่สารทีค่ลาดเคลือ่น เมือ่ส�ารองท่ีนัง่เรยีบร้อย จะได้รบับตัรส�ารองทีน่ั่ง ไว้แสดง

เมื่อเจ้าหน้าที่ขอตรวจขณะโดยสารบนรถไฟ (ควรจองที่นั่งตั้งแต่วันที่ซื้อตั๋ววันแรก)

ตัวอย่างบัตรสำารองที่นั่ง

สถานีต้นทาง

สถานีปลายทาง

วันที่เดินทาง
ชื่อขบวนรถ

เวลาออกจากต้นทาง

เวลาถึง

ตู้รถที่ เลขที่นั่ง

 รถไฟชินคันเซ็น และรถไฟ Limited Express มีที่นั่ง 2 ประเภท คือ แบบจอง

ท่ีน่ัง (Reserved Seat) เสยีเงนิค่าจอง แต่มท่ีีนัง่แน่นอน ต้องน่ังตามท่ีระบไุว้ในบตัรจอง, 

แบบไม่จองท่ีน่ัง (Non-Reserved Seat) เสียเงินค่าจองเหมือนกัน แต่ถูกกว่า ต้องไป

เดินเลือกที่นั่งว่างบนรถไฟ หากรถไฟแน่น ไม่มีที่นั่ง อาจต้องยืนตลอดทาง

 หากใช้ JR Pass, JR Tokyo Wide Pass สามารถจองที่นั่งได้ทั้งสองแบบ โดย

ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่ม ถ้าอยากมีที่นั่งแน่นอน ให้รีบจองแบบ Reserved Seat
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  การขึ้นรถประเภทต่าง ๆ

 กำรขึน้รถไฟ วิธีการใช้งานไม่ต่างจากเมอืงไทย ขัน้ตอนแรก คอืการเข้าระบบ

รถไฟ หากเป็นตั๋วเที่ยวเดียว, ตั๋วเหมาจ่ายรายวัน ให้สอดเข้าท่ีช่องแล้วรอรับต๋ัว ถ้าเป็น

บตัร Suica, Pasmo หรอืบตัร IC Card ให้น�าไปแตะเครือ่งอ่านบตัรด้านบน (ท่ีก้ันบางช่อง 

จะเข้าได้เฉพาะผู้ถือบัตร IC Card เท่านั้น ไม่มีช่องให้สอดต๋ัวกระดาษ) บางสถานีจะใช้

ที่ก้ันเข้าออกร่วมกัน ดังนั้นอย่าลืมสังเกตไฟท่ีทางเข้าด้วย ถ้าเป็นลูกศร หมายถึง เข้า

ทางนี้ได้ หากเป็นกากบาท หมายถึง ตรงนี้เข้าไม่ได้ เพราะใช้เป็นทางออก

 หลงัเข้าระบบแล้ว เดนิตามป้ายสายรถไฟท่ีจะข้ึน เมือ่ใกล้ถึงชานชาลา จะมป้ีาย

ให้แยกเป็นสองฝั่ง แสดงชื่อสถานีรถไฟปลายทางท้ังสอง เหมือนป้ายรถไฟฟ้า BTS 

บ้านเรา ว่าจะไปฝั่งหมอชิต หรือจะไปฝั่งแบริ่ง

 เมื่อรถไฟจอดถึงสถานีปลายทางที่ต้องการ หากต้องการเปล่ียนสายรถไฟ ให้

เดินตามป้ายสายรถไฟนั้น หรือถ้าจะออก ก็เดินตามป้ายหมายเลขทางออกที่ต้องการ

รถไฟบางขบวนจะมีโบก้ีส�าหรับคุณสุภาพสตรี

โดยเฉพาะ ให้สงัเกตป้ายท่ีพ้ืน จะเขียนว่า Women 

Only คณุผูช้ายเข้าไม่ได้นะครบั! โดยท่ัวไป ตู้ส�าหรบั

คุณผู้หญิงจะว่างเป็นพิเศษ ย่ิงในชั่วโมงเร่งด่วน 

ไม่ต้องไปเบียด แออัดร่วมกับคนอื่นในโบกี้ทั่วไป



Fare Adjustment

บางครั้งขณะซื้อตั๋วเท่ียวเดียว อาจหาสถานีปลายทาง

ไม่เจอ เพราะมีแต่ป้ายภาษาญ่ีปุ่น หรืออยู่ในเวลาที่

ค่อนข้างรีบ อาจใช้วิธีซื้อตั๋วราคาต�่าที่สุด แล้วก่อนออก

จากที่ก้ัน ณ สถานีปลายทาง ให้แวะมาท่ีเครื่อง Fare 

Adjustment เพ่ือปรบัราคาใหม่ โดยสอดตัว๋ไปในเครือ่ง 

ระบบจะแจ้งให้จ่ายค่าโดยสารเพ่ิม หยอดเหรียญหรือ

ธนบัตร แล้วน�าตั๋วใบใหม่ไปใช้ออกจากประตู ทั้งนี้ผู้ใช้

บตัรเตมิเงิน Suica, Pasmo หรอืบตัร IC CARD จะน�าส่วนของเงินมดัจ�ามาช�าระค่าโดยสาร

ไม่ได้ (พูดง่าย ๆ คือเงินจะติดลบเหมือนการใช้บัตรรถไฟฟ้าในเมืองไทยไม่ได้) เช่น เงินใน

บตัรเหลอื 300 เยน แต่จะช�าระค่าโดยสาร 310 เยน เมือ่ถึงประตูทางออก เครือ่งจะมเีสยีงดงั

เตอืน และประตไูม่เปิด ต้องน�าบตัรมาเตมิเงนิให้เรยีบร้อยเสยีก่อน จงึจะออกจากระบบได้

 ในกรณีท่ีสถานต้ีนทางของท่าน เป็นสถานชีมุทางใหญ่ เช่น สถานี Tokyo หรอื 

Shinjuku  อาจเกิดความสบัสนในการเปลีย่นรถ หรอืการเดนิไปท่ีชานชาลา จงึมข้ีอแนะน�า 

เมื่อถึงสถานีแล้ว ให้อ่านป้ายว่า สายรถไฟของท่าน ต้องไปรอชานชาลาใด เมื่อถึง

ชานชาลาแล้ว จะมีป้ายสถานีปลายทางบอกอีกครั้ง

 บางสถานีจะมีป้ายตัวอักษรละเอียดชัดเจนต้ังแต่สอดต๋ัวรถไฟเข้ามาใน

สถานี มีรายละเอียดทั้งสายรถไฟ, ประเภทรถ (รถธรรมดา, รถเร็ว), เวลาท่ีรถจะออก

จากสถานี, สถานีปลายทาง และชานชาลาของรถขบวนนั้น 
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 กำรขึ้นรถบัสประจ�ำทำง ต้องยืนรอที่ป้ายเท่านั้น ที่ป้ายจะระบุเลขสายรถ

ประจ�าทางที่จะจอด หากไม่แน่ใจ สามารถตรวจสอบเส้นทางการเดินรถ รายชื่อป้ายรถ

ประจ�าทางที่จะจอดในป้ายถัด ๆ ไป จากป้ายที่เรายืนรออยู่ก็ได้

 ต่อคิวรอรถที่ป้ำยรถประจ�ำทำง ตามสายท่ี

ต้องการข้ึน เช่น จะข้ึนสาย 1 ต้องรอท่ีป้ายรถประจ�าทาง

หมายเลข 1 เท่านั้น ไปรอป้ายยื่น รถสาย 1 ก็ไม่จอดให้

 หยิบตั๋วโดยสำรจากเครื่องออกตั๋วที่อยู่บริเวณ

ประตูทางเข้า เพ่ือไว้ใช้ช�าระเงินขาออก ต๋ัวท่ีเราหยิบ มี

หมายเลขก�ากับอยู่ หรือใครใช้บัตร IC Card ก็แตะบัตรที่

เครื่องอ่านข้าง ๆ ได้เลย

 ก่อนลง ดูหมายเลขตั๋ว (ภาพซ้ายในตั๋ว คือ หมายเลข 1) เทียบกับป้ายไฟท่ีติด

อยู่หน้ารถว่า หมายเลขในตั๋วท่าน ต้องเสียค่าโดยสารก่ีเยน เช่น ตั๋วหมายเลข 1 เสีย

ค่าโดยสาร 200 เยน ยกเว้นคนัท่ีคดิราคาเดยีวตลอดสาย ไม่ต้องหยิบตัว๋ แต่ไปจ่ายเงนิขาลง

 ลงประตูหน้า หยอดเหรียญพร้อมตั๋วโดยสารที่

หยิบมาตอนขึ้นรถ ลงในกล่องข้างคนขับ (หมายเลข 1) 

หากไม่มเีหรยีญ หรอืเหรยีญไม่พอ ใช้เครือ่งแลกเหรยีญได้ 

สอดธนบัตร 1,000 เยน เข้าไปในหมายเลข 2 หรือหยอด

แลกเหรียญในช่องหมายเลข 3 สุดท้ายเหรียญก็จะออก

มาที่ถาดรับเหรียญ (หมายเลข 4) เราจึงค่อยน�าเหรียญ

ไปช�าระค่าโดยสาร หย่อนลงกล่องหมายเลข 1 ท่านที่ใช้

บัตร IC Card ต้องแตะบัตรตอนลงอีกครั้ง บริเวณเครื่อง

อ่านบัตรข้าง ๆ กล่องเก็บค่าโดยสารหมายเลข 1

1

2

3

4

1

2

3

4

ขัน้ตอนการขึ้นรถประจำาทาง และการชำาระค่าโดยสาร
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 ตรวจสอบตารางรถไฟทั่วญี่ปุ่น
 เนือ่งจากรถไฟญ่ีปุน่มคีวามตรงต่อเวลามาก จะคลาดเคลือ่นก็แค่ระดบัวินาที 

ดังนั้นจึงต้องไปถึงสถานีก่อนเวลารถออก เพ่ือให้นักท่องเท่ียววางแผนการเดินทางใน

ประเทศญี่ปุ่นอย่างรอบคอบตั้งแต่ก่อนออกเดินทางจากเมืองไทย จะไปไหนมาไหนก็

ค้นข้อมูลตารางรถไฟได้สะดวกสบาย ขอแค่มีอินเตอร์เน็ตเป็นพอ 

 การประมวลผลของเว็บไซต์นี ้เพียงระบสุถานต้ีนทาง-ปลายทาง, วนัเวลาเดนิทาง 

รวมถึงตัวเลือกการเดินทางต่าง ๆ (เครื่องบิน, รถไฟ) ระบบจะแสดงผลออกมาเป็นวิธี

การเดินทางแต่ละขั้น พร้อมข้อมูลค่าใช้จ่ายอย่างละเอียด นอกจากจะน�าไปเป็นข้อมูล

ประกอบการเดินทางได้แล้ว ยังใช้ค�านวณค่าใช้จ่ายเพ่ือตัดสินใจว่า จะซื้อ JR Pass, 

JR Tokyo Wide Pass, ตั๋วเหมาจ่าย หรือซื้อตั๋วแยกเป็นรายเที่ยวจะคุ้มกว่ากัน

สถานีต้นทาง
สถานีปลายทาง
เดือนปี และวันที่เดินทาง
เวลาที่ต้องการเดินทาง

คลิกเปิดออปชั่นเพิ่มเติม

ระบุสถานีที่ต้องการให้ผ่าน
(หากท่านทราบเส้นทาง)

เรียงล�าดับตาม...
แสดงผลกี่แบบ

เลือกพาหนะท่ีต้องการ ท่านท่ีใช้ 
JR Pass ให้เอาเคร่ืองหมายถกู
ด้านหน้า NOZOMI/MIZUHO/ 
HAYABUSA ออกได้เลย เพราะ
ใช้ร่วมกันไม่ได้

เลือกบริษัทรถไฟที่ต้องการ
ถ้าใช้ JR เลือกเฉพาะ JR 
ถ้าใช้รถไฟเอกชน ให้เลือก
เฉพาะ Private Railway

ตรวจสอบผ่ำนเว็บไซต์ www.hyperdia.com
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 ตรวจสอบตารางรถไฟทั่วญี่ปุ่น

(ภาพ A) ระบบจะค�านวณรูปแบบการเดนิทางให้เลือก จากภาพรถไฟออกจากสถาน ีTokyo 
เวลา 9.13 น. ใช้เวลา 55 นาที ถึงสถานี Kamakura เวลา 10.08 น. ด้วยรถไฟ JR 
Yokosuka Line ท่ีชานชาลา 1 หากไม่ม ีPass ของค่าย JR ต้องเสียค่าโดยสาร 920 เยน 

(ภาพ B) ในกรณีต้องเปลี่ยนสายรถไฟ ระบบจะขึ้นแสดงอย่างละเอียด เช่น เมื่อถึงสถานี 
JR Ueno ให้เปล่ียนไปขึ้นรถไฟใต้ดิน Tokyo Metro สาย Ginza เพ่ือไปสถานี Asakusa 
ซึ่งระบบจะแยกค่าโดยสารรถไฟแต่ละเจ้าออกจากกัน คือ แยกเป็นค่าย JR และค่ายรถไฟ
เอกชน จากภาพถ้ามี Pass ค่าย JR ก็จ่ายเงินเพิ่มแค่ส่วนรถไฟ Tokyo Metro 170 เยน 
หรือมี Greater Tokyo Pass กจ็่ายเงินแค่ส่วน JR เพิ่ม 160 เยน
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(ภาพ C) รถไฟบางขบวนมีค่าจองท่ีนั่ง เช่น จากภาพถ้าเลือกท่ีนั่ง Green Seat (ชั้น 1) 
ต้องจ่ายเพิ่ม 4,860 เยน, จองท่ีนั่งปกติ จ่าย 3,120 เยน, ไม่จองท่ีนั่ง จ่าย 2,800 เยน 
เป็นค่าธรรมเนียมส�าหรับตั๋วเท่ียวเดียว เพราะ Pass บางชนิด ยกเว้นค่าธรรมเนียม
ส่วนนีใ้ห้ เช่น JR Pass, JR Tokyo Wide Pass สามารถจองท่ีนัง่ได้ฟรี



 สรุปเทคนิคกำรค้นหำเส้นทำงรถไฟด้วย Hyperdia 

 เลือกสถานีต้นทาง-ปลายทางให้ชัดเจน เพราะบางสถานีมีชื่อซ�้ากัน ตั้งอยู่

หลายเมืองในญ่ีปุ่น หรือสถานีใหญ่ ๆ เช่น Asakusa ก็มีรถไฟหลายบริษัทให้บริการ 

เช่น รถไฟใต้ดิน (Subway), Tobu, Tsukuba โดยด้านหลังชื่อสถานี จะวงเล็บชื่อบริษัท

รถไฟบอก ถ้าค้นหา Asakusa ก็จะขึ้น Asakusa (Tobu/Subway) และ Asakusa 

(Tsukuba) ซึ่งตั้งอยู่คนละสถานี ฉะนั้นต้องตรวจสอบให้ดี

 ท่านทีม่ ีPass ชนดิต่าง ๆ เช่น Greater Tokyo Pass อย่าลมืเอาเครือ่งหมายถูก 

ด้านหน้า Japan Railway ออก เพื่อให้ระบบค้นหาเฉพาะเส้นทางที่ไม่ใช่ JR ซึ่งสามารถ

ใช้ Pass นีไ้ด้ ส่วนท่านท่ีม ีPass จากค่าย JR ก็ให้เอาเครือ่งหมายหน้า Private Railway 

ออก เพ่ือระบบจะค้นหาให้เฉพาะสายรถไฟของ JR ท้ังนี้ Pass บางชนิด ไม่สามารถข้ึน

รถไฟชินคันเซ็นได้ อย่าลืมเอาเครื่องหมายหน้า Bullet Train ออกด้วย

 ท่านท่ีต้องการขึน้รถไฟชนิคนัเซน็ไปเมอืงอืน่ ๆ หากซือ้ต๋ัวเทีย่วเดยีว ไม่จ�าเป็น

ต้องเอาเครื่องหมายช่องไหนออก แต่ถ้ามี JR Pass ต้องเอาเครื่องหมายหน้า Nozomi/

Mizuho/Hayabusa ออก เพราะ JR Pass ไม่สามารถขึน้รถไฟด่วนขบวนเหล่านีไ้ด้ ขึน้ได้

เฉพาะรถไฟชินคันเซ็นขบวนอื่น นอกเหนือจากนี้ 
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2
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 อิ่มอร่อยด้วยอาหารญี่ปุ่น
 ในอดีตคนไทยอาจไม่คุ้นเคยกับอาหารญ่ีปุ่น แต่ปัจจุบันมีร้านอาหารญ่ีปุ่น

เปิดให้บริการทุกหัวระแหงของประเทศไทย ท้ังเป็นร้านต้นต�ารับจากญ่ีปุ่นเอง และร้าน

เจ้าของคนไทยที่น�าเมนูมาปรับรสชาติให้ถูกปาก ท�าให้การเดินทางไปญ่ีปุ่นแต่ละครั้ง 

เรื่องอาหารการกินไม่เป็นปัญหาส�าหรับคนไทยเลย ผมจึงขอแนะน�าเมนูอาหารญ่ีปุ่น

คร่าว ๆ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ มีทั้งราคาประหยัด และราคาทั่วไป

รำเมน (Ramen) หรอืบะหมีน่�า้ญ่ีปุ่น ท่ีดัดแปลง

มาจากบะหมี่จีน ราเมนมักทานคู่กับเน้ือหมู, 

สาหร่าย, หน่อไม้ และต้นหอม ปรุงรสด้วยซอสที่

เป็นกลเม็ดเคล็ดลับของแต่ละร้าน จะทานคู่กับ

ไข่ต้มด้วย ก็เพ่ิมรสชาติอร่อยไปอีกแบบ ไม่ว่า

เดินไปมุมไหนของญี่ปุ่น ก็มักเห็นร้านราเมนเป็น

เรื่องปกติ สนนราคาชามละ 700-1,200 เยน

ซูชิ (Sushi) ข้าวปั้นหน้าต่างๆ ที่มีต้นก�าเนิดมา

จากประเทศญ่ีปุน่ ใช้วัตถุดบิจากข้าวญ่ีปุน่หุงผสม

กับน�้าส้มสายชู ปั้นเป็นก้อนรี แต่งหน้าด้วยแบบ

ต่างๆ เช่น ปลาดิบ, ปลาไหล, ไข่กุ้ง, ไข่หวาน, 

ไข่ปลา, กุ ้ง บางครั้งมีวาซาบิเป็นส่วนผสม 

เวลาทานต้องจิ้มด้วยซอสโชยุจึงอร่อย เพราะถือ

เป็นสิ่งท่ีขาดไม่ได้ส�าหรับซูชิ ซูชิถือว่าราคาถูก

ส�าหรับอาหารญ่ีปุน่ โดยเฉพาะซชูสิายพานทีร่าคา

เริ่มต้นเพียงค�าละ 100 เยนเท่าน้ัน แต่ก็มีซูชิ

ระดับเทพ ที่ค�าละเป็นพันเยนเหมือนกัน หากสั่ง

ซชูเิป็นเซท็ ก็จะได้ราคาพิเศษกว่าสัง่แยกเป็นชิน้ 

ซชูไิม่เพียงแต่ขายในร้านอาหารเท่าน้ัน ตามร้าน

สะดวกซื้อ หรือซุปเปอร์มาร์เก็ตก็มีขาย เรียกว่า

เป็นอาหารพื้นฐานของชาวญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้
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 อิ่มอร่อยด้วยอาหารญี่ปุ่น ดมบุริ (Donburi) ข้าวหน้าต่าง ๆ เช่น ข้าวหน้า

ปลาไหล, ข้าวหน้าหมูทอด, ข้าวหน้าเทมปุระ 

รสชาติเด็ดคงอยู่ที่ข้าว ซึ่งผสมไปกับซอสปรุงรส 

ท�าให้ได้รสชาตท่ีิไม่เหมอืนข้าวเปล่า ๆ เมนดูมบรุิ 

เป็นเมนูทีห่าทานค่อนข้างง่าย เพราะมอียู่รมิถนน

ท่ัวไป เช่น ร้าน Yoshinoya สนนราคาเริ่มต้น

เพียงไม่กี่ร้อยเยน ไปจนถึงพันเยน

โอโคโนมิยำกิ (Okonomiyaki) แปลตรงตัวว่า 

ย่างสิ่งท่ีชอบ แต่คนทั่วไปเรียกให้เข้าใจง่ายว่า 

“พิซซ่าญี่ปุ่น” ท�ามาจากแป้งสาลี ไข่ ผัก เบคอน 

ปลาหมึก ถือก�าเนิดมาจากแถบคันไซ  แต่ก็หา

ทานได้ในโตเกียว หากปรุงรสเองไม่เป็น ให้เรียก

พนักงานร้านมาช่วยท�าให้ก็ได้ เราแทบไม่ต้อง

ท�าอะไรเลย มีหน้าที่คอยชิมอย่างเดียว

เน้ือย่ำง (Yakiniku) เป็นเมนูยอดนิยมของชาว

ญ่ีปุน่อกีอย่างหน่ึง เน่ืองจากญ่ีปุ่นเป็นเมอืงหนาว 

การได้ทานอะไรร้อน ๆ และอาหารป้ิงย่างย่อมช่วย

คลายหนาวได้บ้าง ยากินิคุ หรือเนื้อย่างญ่ีปุ่น 

ส่วนใหญ่ท�ามาจากเนื้อวัว และร้านอาหารมัก

เป็นแบบบฟุเฟ่ต์ คิดเป็นหวั เฉลีย่คนละประมาณ 

3,500 เยนขึน้ไป ร้านเน้ือย่างดงั ๆ  ก็เฉยีดหมืน่เยน

 นอกจากน้ี ยังมีเมนูอื่น ๆ ที่น่าลิ้มลองอีกมากมาย เช่น สุกี้ยำกี้ ลักษณะจะ

แห้งกว่าเมอืงไทย เวลาทานก็น�าไปจิม้กบัไข่ดบิ, ทงคตัส ึเมนูข้าวทีคู่ม่ากับของทอด เช่น 

หมทูอด ส่วนใหญ่ร้านท่ีขายทงคตัสมึกัจะมซีปุมโิสะคูม่าด้วย แถมบรกิารเตมิข้าว เตมิซปุ

ไม่อั้น แต่ราคาจะสูงกว่าร้านอาหารจานเดี่ยวทั่วไป รวมไปถึงของทานเล่น ทำโกะยำกิ 

หรอืขนมครกญ่ีปุน่ และหมดัเดด็ท่ีหลายคนยอมจ�านนต่อขนมหวานญ่ีปุน่ ซึง่มกัน�าผลไม้ 

เค้ก มาปรับแต่งให้เข้ากัน นั่นคือเครปญี่ปุ่น ต้นต�ารับของแท้
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 หลังจากอ่านหนังสือจนจบเล่ม ค�าถามท่ีตามมาของคนส่วนใหญ่ คือ “ต้อง 

เตรียมเงินเท่ำไรให้พอกับทริปเที่ยวญี่ปุ่น?” ค�าตอบง่าย ๆ ของผมที่จะตอบกลับไป

นั่นคือ ผมบอกไม่ได้แบบเป้ะ ๆ เพราะค่าใช้จ่ายหลัก ๆ ของไลฟ์สไตล์แต่ละคน น่ันก็

แตกต่างกันอยู่แล้ว เช่น เครื่องบินจะขึ้นแบบไหน สายการบินอะไร แบบ Low Cost 

หรือ Full Service, ที่พักจะพักโรงแรม หรือโฮสเทล, พ็อคเก็ทมันนี่เน้นชอปปิง หรือเน้น

เดินเล่น ปัญหาร้อยแปดพันเก้านี้ ท่านจะหายกังวลเมื่ออ่านหน้านี้! 

 เตรียมเงินเท่าไรให้พอสำ หรับเที่ยวญี่ปุ่น

ปัจจัยหลักที่ใช้ค�านวณค่าใช้จ่ายการเดินทาง ได้แก่

- ตัว๋เคร่ืองบนิ ใครโชคดหีน่อย ได้ตัว๋โปรโมชัน่สายการบนิ Low-Cost ราคาหลักพนั 
หรือหมื่นต้น ๆ  แต่ถ้าซื้อตั๋วแบบ Full Service อย่างสายการบินไทย ก็คิดไปเลย 
20,000 บาท ในช่วงโปรโมชั่นอาจจะได้ราคาประมาณ  17,000 บาท

- ท่ีพัก ท่านท่ีเลือกพักโฮสเทล ราคาตกราวๆ คนละ 2,500 เยนต่อคืน ส่วนถ้า
พกัโรงแรมไม่เน้นหรูมาก ราคาอยูท่ี่ประมาณ 7,000-12,000 เยนต่อห้อง (1 ห้อง 
ส่วนใหญ่พัก 2 คน พักได้มากสุด คือ 3 คน ต้องเพิ่มเตียงเสริม)

- ค่ารถไฟ และ Pass ต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับการใช้งาน และแผนการเดินทางแต่ละคน

- ค่าโดยสารในประเทศ เมื่อมีบัตรเบ่ง Pass ต่าง ๆ แทบไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่ม 
ยกเว้นบางวนัท่ีอาจต้องจ่ายเพ่ิม ดังนัน้ให้ค�านวณเพ่ิมไป โดยส่วนใหญ่เดนิทางในเมอืง 
แม้จะใช้บัตรเหมาจ่ายรายวัน เฉลี่ยแล้วไม่เกินวันละ 1,000 เยน

- ค่าเข้าชมสถานท่ี คราวนีต้้องนัง่ List รายการด้วยตนเองว่า จะเข้าชมสถานท่ีไหนบ้าง 
ไปสวนสนุก Disneyland & Disneysea หรือเปล่า แล้วเพิ่มค่าใช้จ่ายส่วนนี้เข้าไป

- ค่าอาหาร หากทานแบบง่าย ๆ ไม่ได้หรูหราอะไรมากนกั เฉล่ียมือ้ละ 1,000 เยน 
ใครทานจหุน่อยก็เพิม่งบประมาณได้เลย ส่วนมือ้ไหนรับประทานเหลา ก็ค�านวณเพิม่
เข้าไป อาจใช้วธีิคณูสอง (เหมอืนการรับประทาน 2 จาน) ส่วนท่านท่ีไปญีปุ่น่ตะลุย
ร้านอาหาร - ร้านขนมหวานอย่างเดยีว ต้องเพิม่งบประมาณส่วนนีเ้ข้าไปอีก เพราะ
เมนูเล็ก ๆ น้อย ๆ ราคากไ็ม่เบาเหมือนกัน

- Pocket Money มาถงึตรงนี ้ยากล่ะครับ! แต่ละคนมไีลฟ์สไตล์ท่ีต่างกัน Pocket 
Money ที่ว่านี้ คือ ต้องค�านวณด้วยตัวเองแล้วล่ะ ว่า ชอบชอปปิงหรือเปล่า?, ซื้อ
ของฝากเยอะหรือไม่? แน่นอนว่ามโีอกาสท้ิงทวนท่ีสนามบนิก่อนกลับไทย ห้ิวของฝาก
กันเป็นพัลวัน ถือถุงคนละหลาย ๆ ใบเชียว



  จัดกระเป๋าไม่ยาก!
 ไม่ว่าจะแบกเป้ หรอืลากกระเป๋าเทีย่ว ก็จดักระเป๋าไม่ยากอย่างท่ีคดิ ลองนัง่นึก 

ดูสิครับว่า แต่ละวัน ท่านมีกิจวัตรอะไรบ้าง ตื่นนอน ลุกจากเตียง ออกไปข้างนอก 

จนกลับเข้านอน ผมจึงท�า Checklist ส่วนตัวไว้กันลืมก่อนการเดินทาง ซึ่งช่วยท�าให้จัด

กระเป๋าได้สะดวกขึ้นมาก

หนังสือ “เที่ยวโตเกียว” เล่มนี้
E-Passport (หนังสือเดินทาง)
E-Ticket (ตั๋วเครื่องบิน)
ใบจองโรงแรมที่พัก

เงิน, บัตรเครดิต, ATM
ตัวแปลงหัวปลั๊ก, ปลั๊กไฟพ่วง
ที่ชาร์จกล้อง, โทรศัพท์ ฯลฯ
ยาแก้ปวด, ยาอื่นๆ...................

เสื้อ ....... ตัว
กางเกง , กระโปรง ....... ตัว
ชุดนอน ........ ชุด
ชดุชัน้ใน (กางเกงใน , เส้ือชัน้ใน) ........ ตวั
ถุงเท้า ........ คู่
รองเท้าผ้าใบ 

ผ้าเช็ดตัว

เสื้อกันหนาว
ผ้าพันคอ

แปรงสีฟัน
ยาสีฟัน
สบู่, ครีมอาบน�้า
ยาสระผม
โฟมล้างหน้า
ครีมกันแดด
ลิปมัน, โลชั่น, Hand Cream
เครื่องส�าอางอื่นๆ.......................
...................................................

อื่นๆ ...........................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

 ก่อนจัดกระเป๋าออกเดินทาง พลิกมาหน้าน้ี แล้วทุกอย่างจะง่ายแค่เอื้อม 

รับรองไม่พลาดกับของส�าคัญแน่นอน ผมขอคอนเฟิร์ม !! 

 นอกจากจัดกระเป๋าเดินทางให้เรียบร้อยแล้ว อย่าลืมสแกนเอกสารการเดินทาง 
เช่น หนังสือเดินทาง, ต๋ัวเคร่ืองบิน, ใบจองโรงแรม, โปรแกรมการเดินทาง ส่งเข้าอีเมล์
ให้เรียบร้อย เผื่อในกรณีท่ีเอกสารเหล่าน้ีหาย จะได้มีข้อมูลไว้ยืนยันกับเจ้าหน้าที่
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 เกร็ดความรู้ และข้อมูลก่อนเดินทาง

หากได้ขึ้นบันไดเลื่อน หรือทางเลื่อนในโตเกียว อย่าลืม

ยืนชดิซ้ำย เพ่ือปล่อยพ้ืนท่ีว่างฝ่ังขวาให้คนเดนิ ทว่าปัจจบุนั

เริ่มรณรงค์ให้งดเดินบนบันไดเล่ือน และให้ยืนท้ังสองฝั่ง

แต่ชาวญ่ีปุ่นยังคงยืนน่ิงชิดซ้าย และเดินฝั่งขวาเช่นเดิม 

เอาเป็นว่า เข้าเมืองตาหลิ่ว อย่าลืมหลิ่วตาตาม แต่ถ้าไป

เที่ยวโอซาก้า ท่ีนั่นเขายืนชิดขวา ต่างจากโตเกียว ดังนั้น

ไปเมืองไหน ก็ท�าตามคนเมืองนั้นแล้วกัน

ยืนบนบันไดเลื่อนให้ถูกฝ่ัง!

บริการขนส่งสัมภาระ

 หากแผนการเดินทางของท่าน ไปเที่ยวหลายเมือง เช่น ลงเครื่องบินที่โตเกียว 

แต่อกี 4 วันจะไปโอซาก้า ไม่อยากขนกระเป๋าให้ล�าบาก อาจเลอืกใช้บรกิารขนส่งสมัภาระ

ที่สนามบินนาริตะ หรือฮาเนดะเลยก็ได้ เช่นเดียวกัน ถ้าเครื่องบินลงที่โอซาก้า แต่อีกไม่

ก่ีวันจะไปโตเกียว ก็ใช้บริการน้ีได้เช่นกัน สามารถระบุได้ว่า จะให้ไปส่งท่ีไหน วันไหน 

ค่าใช้จ่ายขึน้อยู่กับระยะทางประมาณ 1,000-3,000 เยน บรษิทัยอดนยิมของนกัท่องเทีย่ว 

คือ Yamato Transport ที่มีสัญลักษณ์เป็นแมวด�าน่ันเอง สามารถอ่านรายละเอียด

เพิ่มเติมที่ www.kuronekoyamato.co.jp/en (ภาพตัวอย่างด้านบนถ่ายจากนาริตะ)

 ไม่เพียงแต่ขนส่งสัมภาระท่ีสนามบิน แต่บริษัทเหล่าน้ี ยังสามารถรับกระเป๋า

ของท่านจากโรงแรมได้ด้วย เพียงโทรแจ้ง หรือกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เพ่ือก�าหนดวัน

ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปรับสัมภาระ หรือสอบถามกับเจ้าหน้าที่ประจ�าโรงแรมที่เข้าพักก็ได้



 เกร็ดความรู้ และข้อมูลก่อนเดินทาง การใช้งานล็อกเกอร์ฝากกระเป๋า

 ท่ีสถานีรถไฟในญ่ีปุ่นแทบทุกแห่ง มีบริกำรล็อกเกอร์ฝำกกระเป๋ำ (Coin 

Locker) ส�าหรับขาช็อปที่หิ้วของหนัก หรือบางครั้งเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมแล้วต้อง

ย้ายเมือง ก็แวะฝากกระเป๋าไว้ได้ท้ังวัน แต่อย่าลืมน�าสัมภาระออกก่อนสถานีรถไฟปิด 

เพราะทุกคืน เจ้าหน้าที่จะเปิดตู้ล็อกเกอร์เพื่อรักษาความปลอดภัย ถ้าไม่มารับสัมภาระ

ภายในเวลาสิน้วัน เจ้าหน้าท่ีจะเก็บไว้ และมค่ีาปรบัเพ่ิมเตมิ ราคาค่าลอ็กเกอร์ขึน้อยู่กับ

ขนาดตู้ที่ใส่สัมภาระ โดยเฉลี่ยแล้วจะราคาเพียง 300-700 เยนต่อครั้ง

 ขั้นตอนการใช้งานก็ไม่ใช่เรื่องยาก หากเป็นตู้แบบเก่ำ (แบบไขกุญแจ) น�า

สมัภาระเก็บในตูท้ีม่กุีญแจเสยีบอยู่ ซึง่หมายถึงตูน้ัน้ว่าง จากน้ันหยอดเหรยีญตามราคา

ที่ระบุบนตู้ หมุนกุญแจ แล้วเก็บกุญแจไว้เปิดตู้เมื่อต้องการรับสัมภาระคืน กรณีเป็น

ตู้ดิจิตอล ตู้ที่ว่าง คือ ตู้ท่ีไม่มีไฟสีแดง น�าสัมภาระเก็บเข้าตู้ กดล็อก ระบบจะให้ยืนยัน

ต�าแหน่งตู้ท่ีเราต้องการบนหน้าจอ เมื่อยืนยันแล้ว จะได้รับสลิปรหัสที่ใช้ส�าหรับเปิดตู้ 

เมือ่มารบักระเป๋า ให้น�า QR Code บนสลปิยิงท่ีเครือ่ง นอกจากน้ีผูถื้อบตัร Suica, Pasmo 

หรอื IC Card ชนดิต่าง ๆ สามารถใช้ช�าระค่าเช่าตูด้จิติอลได้ ระบบจะบนัทึกข้อมลูบตัรไว้ 

เมื่อต้องการน�าสัมภาระออกจากตู้ ก็ใช้บัตรใบเดิมมาแตะที่เครื่องอ่านเท่านั้น

ตู้ดิจิตอล มีไฟเขียวคือตู้ว่าง
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เคล็ด(ไม่)ลับ ของการเข้าวัด หรือศาลเจ้าในญี่ปุ่น

 วัดหรือศาลเจ้าในประเทศญ่ีปุ่น มีจ�านวนมากมาย แต่ละแห่งต่างมีเคล็ดลับ

วิธีการขอพรไหว้เจ้า ซึ่งจากประสบการณ์การท่องเที่ยวประเทศญ่ีปุ่น ผมสรุปมาว่า 

ขั้นตอนหลักของการไหว้เจ้าที่เหมือน ๆ กัน หนีไม่พ้น 4 ขั้นตอนหลัก คือ

 ก่อนเข้าไหว้สิ่งศักดิ์สิทธ์ิ ให้ตักน�้าที่วัดจัดเตรียมมาบ้วนปาก ล้างมือ ตาม

ความเชื่อว่า “ก่อนเข้ำวัด ต้องช�ำระล้ำงร่ำงกำยจิตใจให้สะอำด” (อย่าใช้ปากสัมผัส

กระบวย) ขณะล้างมือต้องหงายมือขึ้น ห้ามคว�่ามือ

 โยนเหรียญ  5 เยน เข้ากล่องบริจาคสีแดง เหตุผลท่ีต้องใช้เหรียญ 5 เยน 

เพราะชาวญ่ีปุ่นเรียกเหรียญห้าเยนว่า “Go-En” ซึ่งไปพ้องกับค�าที่แปลว่า โชคดี ท้ังนี้

ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความสะดวก หากไม่มีเหรียญ 5 เยน ให้ใช้เหรียญอื่นก็ได้

 โค้งค�านับ 2 ครั้ง ปรบมือตามอีก 2 ครั้ง จากนั้นจึงอธิษฐานขอพร หากวัด หรือ

ศาลเจ้าไหนมีกระดิ่ง ก็ให้สั่นกระดิ่งเพื่อให้เทพเจ้าลงมารับค�าอธิษฐาน

 เมื่ออธิษฐานเสร็จให้โค้งค�านับ 2 ครั้ง และปรบมือ 2 ครั้ง เป็นอันเสร็จสิ้น

มารยาทการแช่ออนเซน็

หลังจากถอดเสื้อผ้าหมดแล้ว ให้ล้างตัวด้วยสบู่ น่ัง

อาบน�้าบนเก้าอี้เตี้ย ๆ ที่จัดเตรียมไว้ให้ เมื่อล้างตัว

เรยีบร้อย ค่อยๆ จุม่เท้าลงไปในบ่อน�า้ เพ่ือให้ร่างกาย

ปรับตัว ควรแช่ครั้งละไม่เกิน 15 นาที แล้วเปลี่ยน

ไปอาบน�้าเย็น จากน้ันกลับมาแช่น�้าร้อนอีกก็ได้ 

ทั้งน้ีไม่ควรสวมชุดว่ายน�้า เครื่องแต่งกายลงในบ่อ
งดใช้เสียง และพยายามไม่ให้น�้ากระเพ้ือมไปรบกวนผู้อื่น ยกเว้นบางแห่งที่อนุญาตให้

ใส่ชุดว่ายน�้าลงในบ่อได้ (แต่เป็นส่วนน้อย)
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ขอคืนภาษีในญี่ปุ่น

 ปัจจุบันอัตราภาษีเพ่ือการบริโภค ( Consumption Tax) ของญ่ีปุ่น ลักษณะ

เหมือนภาษีมูลค่าเพ่ิมบ้านเรา อยู่ที่อัตรา 8% และมีนโยบายเพ่ิมเป็น 10% ในอนาคต 

ซึ่งนักท่องเท่ียวสามารถขอคืนภาษีส่วนน้ี (ได้รับสิทธ์ิไม่ถูกคิดภาษีรวมในราคาสินค้า) 

จากร้านค้า หรือห้างสรรพสินค้าที่เข้าร่วมรายการ โดยมีเงื่อนไขสินค้าดังนี้

 สินค้าบริโภค เช่น อาหาร, เคร่ืองดื่ม, เคร่ืองส�าอาง, ยา หรือสินค้าท่ีใช้แล้ว

หมดไป ต้องซือ้จากร้านเดยีวกันในวันเดยีวกัน รวมกันมากกว่า 5,000 เยน (ไม่รวมภาษ)ี 

แต่ไม่เกิน 500,000 เยน และสนิค้าทัว่ไป เช่น เครือ่งใช้ไฟฟ้า, เสือ้ผ้า ท่ีซือ้จากร้านเดยีวกัน

ในวันเดียวกัน มูลค่ารวมกันมากกว่า 5,000 เยน ไม่สามารถน�าสินค้าสองประเภทมา

รวมกันได้ เช่น ซื้อขนม 3,000 เยน เสื้อผ้า 3,000 เยน แม้จะรวมเกินกว่า 5,000 เยน ก็

ไม่สามารถขอคนืภาษไีด้ เพราะเป็นสนิค้าคนละประเภทกัน (ในอนาคตมแีผนรวมกันได้)

 ปกติร้านท่ีสามารถขอคืนภาษีได้ จะมีป้าย Tax Free ติดบอกชัดเจนอยู่แล้ว 

หากเข้าเง่ือนไขขอคนืภาษ ีต้องแจ้งให้พนักงานทราบตัง้แต่ก่อนช�าระเงนิ เพ่ือพิมพ์เอกสาร

ตดิลงในหนังสอืเดนิทาง พร้อมแพ็คสนิค้าในซองให้อย่างด ีโดยมข้ีอแม้ว่า จะแกะซองได้

ก็ต่อเมือ่เดินทางออกนอกประเทศญ่ีปุ่นไปแล้ว เพราะหากมกีารร้องขอเพ่ือท�าการตรวจ 

แล้วพบว่า ซองถูกเปิด ต้องเสียภาษีดังกล่าวตามปกติ 

 หากถูกสุ่มตรวจ ก็อาจจะถูกตรวจหลังผ่าน ตม.ขาออก เพราะต้องยื่นเอกสาร

ภาษใีนขัน้ตอนนัน้ ซึง่ถ้าจะตรวจจรงิ ๆ คงตรวจไม่ได้ เน่ืองจากของบางชิน้เป็นของเหลว 

ถูกโหลดไปพร้อมกับสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบินไปแล้ว (ยังไม่เคยเห็นใครถูกตรวจ)

ว่าด้วยเรื่องส้วม

 หลายท่านคงสับสนกับการใช้งานส้วมญ่ีปุ่น ท่ีมีการพัฒนานวัตกรรมระบบ

ท�าความสะอาดในขณะใช้ห้องส้วม เช่น เมือ่น่ังบนชกัโครก จะมนี�า้ไหลออกมาท�าความ-

สะอาดโถส้วมก่อนหนึง่ครัง้, หลงัปฏบิตัภิารกิจเสรจ็สิน้ ก็มรีะบบเซน็เซอร์ท�าความสะอาด 

(ฉีดก้น) หรือบางรุ่นมีปุ่มเปิดเสียงเพลงกลบเสียงขณะปลดหนัก ซึ่งทั้งหมดนี้ ควบคุม

การท�างานจากปุ่มที่อยู่ข้างโถส้วม (ลักษณะปุ่มแตกต่างกันไป)

ปรับความแรง
ของน�า้ฉดี

ส�าหรับสุภาพสตรี

ใช้งานฉดีก้น

หยดุการ
ท�างาน
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การใช้งานตู้สั่งอาหารอัตโนมัติ

 ร้านอาหารส่วนใหญ่ในญี่ปุ่น จะใช้วิธีบริการตัวเอง คือ กดสั่งอาหารเองจากตู้

อตัโนมตั ิแล้วน�าคปูองทีไ่ด้จากตูไ้ปย่ืนให้พ่อครวั หรอืพนักงานประจ�าร้าน ซึง่เป็นแนวคดิ

ที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายพนักงานได้พอสมควร การกดสั่งอาหารจากตู้อัตโนมัติบางแห่ง จะมี

ภาพ ชือ่เมน ูและราคาตดิไว้อยู่แล้ว บางตูก็้มเีมนอูาหารแยกออกมา แล้วบนตูจ้ะมเีฉพาะ

หมายเลขเมนใูห้กดเลอืก ซึง่ไม่ถือเป็นเรือ่งยากอะไร แต่ท่ียากเพราะบางตู ้ไม่มภีาพประกอบ 

มีแต่ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น เห็นแบบนี้ อาจใช้วิธีเทียบกับภาพที่โฆษณาหน้าร้าน หรือขอ

ความช่วยเหลือจากพนักงานก็ได้

ขั้นตอนกำรใช้งำนตู้อัตโนมัติ

สอดธนบัตร หรือหยอดเหรียญ

เครือ่งจะข้ึนไฟทีปุ่ม่อาหารว่า เงนิ

กดปุ่มรับเงินทอน เมื่อสั่งเสร็จ

1

2

3

ทีเ่ข้ามาในเครื่อง สามารถซื้อเมนูไหน

ได้บ้าง เมื่อกดเลือกแต่ละเมนู ก็จะมี

คูปองพิมพ์ออกมาทันที

มารยาทเบื้องต้นบนโต๊ะอาหาร

 เนื่องจากประเทศญ่ีปุ่นเคยยากล�าบากจากการผ่านภาวะสงคราม การทาน

อาหารให้หมดจึงเป็นเรื่องส�าคัญมาก วัฒนธรรมดังกล่าวถูกส่งต่อมายังชนรุ่นหลัง

ถึงทุกวันนี้ เราจึงเห็นชาวญ่ีปุ่นทานอาหารหมดเกลี้ยง แม้กระทั่งน�้าซุปในราเมน ถึงกับ

ยกซดจนไม่เหลือ ดังนั้นเราจึงควรทานอาหารให้หมด ไม่เหลือทิ้ง

 ส่วนมารยาทจปิาถะบนโต๊ะอาหารเป็นเรือ่งส�าคญัไม่แพ้กัน ถึงขนาดทีร้่านอาหาร

ชื่อดังแห่งหนึ่งในญ่ีปุ่น ท�าคู่มือมารยาทบนโต๊ะอาหารเป็นภาษาอังกฤษแจก หลังพบ

นกัท่องเท่ียวต่างชาตแิสดงกิรยิาไม่สภุาพ เราจงึควรศกึษาไว้ไม่เสยีหาย เช่น ไม่ใช้ตะเกียบ

กวาดเครื่องในน�้าแกงขณะยกถ้วยขึ้นซด เมื่อยกถ้วยซด ไม่ควรใช้มือจับขอบชาม แต่

ให้ประคองก้นถ้วยแทน, ห้ามปักตะเกียบลงไปบนชามข้าว, ไม่ใช้ปากดูดปลายตะเกียบ, 

ขณะคีบอาหารเข้าปาก หากกลัวหก ไม่ควรใช้มืออีกข้างรองใต้อาหาร แต่ให้ใช้ฝาถ้วย 

หรือจานแทน, ไม่เท้าข้อศอกบนโต๊ะอาหาร หรือแม้แต่การทานซุป ทานราเมนแล้วซู้ด

เสียงไม่ดัง ก็ถือว่าไม่ให้เกียรติเชฟผู้ปรุงอาหาร (ทานเสียงเบา หมายถึง รสชาติไม่อร่อย 

แต่ไม่ควรคุยขณะรับประทานอาหาร) 
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ร้านอาหารช่ือดังที่มีสาขาจำานวนมาก

 ผมขอกล่าวถึงร้านอาหารชือ่ดงัท่ีมสีาขาทัว่ประเทศญีปุ่น่เป็นจ�านวนมาก ไว้ใน

หัวข้อนี้ เนื่องจากบางเมืองมีร้านเหล่านี้อยู่ทุกย่านท่องเที่ยว ราคาไม่แพง บางร้านตก

จานละไม่ก่ีร้อยเยน ถือเป็นอาหารจานด่วนราคาประหยัดไปอกีแบบ เช่น ร้ำนโยชโินยะ 

(Yoshinoya) ร้านเชนท่ีมสีาขาอยู่ในเมอืงไทย แต่สตรชีาวญ่ีปุน่ไม่ค่อยชืน่ชอบเข้าร้านน้ี

สกัเท่าไหร่ เนือ่งจากลกูค้ามกัเป็นผูช้ายแทบทัง้ร้าน ด้วยค่าอาหารท่ีมรีาคาไม่แพง เหล่า

พนักงานออฟฟิศท่ีเร่งรีบจึงเป็นลูกค้าเป้าหมายของร้านน้ี ท่ีส�าคัญการออกแบบร้าน

ส่วนใหญ่จะเป็นท่ีนัง่ตวั U เวลาทานก็มองเหน็คนฝ่ังตรงข้าม น่าจะด้วยเหตน้ีุ สภุาพสตรี

ชาวญีปุ่น่จงึไม่ค่อยนยิม, ร้ำนโอโตยะ (Ootoya) กลุม่ลกูค้าตรงข้ามกับโยชโินยะสิน้เชงิ 

เพราะส่วนใหญ่ร้านนีจ้ะมแีต่ผูห้ญิง เน่ืองจากร้านมกัตัง้อยู่ชัน้ใต้ดนิ หรอืชัน้สอง จงึเป็น

ทีช่ื่นชอบของเหล่าสตร ีทีต้่องการความเป็นส่วนตวั ไม่อยากให้ใครเดนิผ่านไปมารมิถนน 

แล้วจ้องมองเราก�าลังทานอาหาร, ร้ำนมัทซึยะ (Matsuya) ขายข้าวหน้าเนื้อ-หมู

 นอกจากนียั้งมร้ีานราเมนแนะน�า ทีต่ดิอกตดิใจนักท่องเท่ียวชาวไทยอย่างมาก 

รู้จักร้านน้ีกันในนาม “ราเมนข้อสอบ” หรือร้านอิชิรันรำเมน (Ichiran Ramen) น่ันเอง 

ที่เรียกว่าราเมนข้อสอบ ก็เพราะลักษณะร้านอาหารจะมีท่ีก้ันเป็นช่องส่วนตัวของใคร

ของมนั บนโต๊ะมกีระดาษพร้อมดนิสอวางให้เลอืกรสชาตกิารปรงุรสราเมนทีต้่องการ เช่น 

อยากได้หมูชิ้นหนา หรือแบบบาง, ต้องการรสชาติเผ็ดระดับไหน ฯลฯ หากมีโอกาส

ผ่านไปผ่านมา แวะไปชิมกันได้ อร่อยจริง ๆ  (ป้ายหน้าร้านสีแดงเขียวเหมือนรูปขวาบน)
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ร้านยา-เครื่องสำาอางที่มีสาขาจำานวนมาก

 บรรดาขาช็อปเคร่ืองส�าอาง ยา วิตามิน ของอุปโภคต่าง ๆ ผมขอแนะน�าให้

แวะไปชมที่ร้ำนมัทสึโมโตะ คิโยชิ  (Matsumoto Kiyoshi) ร้านขายสินค้าเพื่อสุขภาพ 

และความงามอันดับ 1 ของญ่ีปุ่น มีสาขาทั่วทุกย่านในญ่ีปุ่น จ�าหน่ายท้ังอาหารเสริม 

เครือ่งส�าอาง สนิค้าความงาม บ�ารงุผวิพรรณ และอกีมากมาย แถมราคาไม่แพงอกีด้วย 

หากซือ้สนิค้าถึงเกณฑ์ 5,000 เยน ก็สามารถขอท�า Tax Free ได้ท่ีร้าน นอกจากนียั้งมร้ีาน

ลกัษณะเดยีวกันกับมทัสโึมโตะ คโิยช ิตัง้อยู่บรเิวณโดยรอบ และมกัแข่งราคากัน บางร้าน

ก็ท�า Tax Free ไม่ได้ แต่ราคาอาจได้ถูกกว่า อย่างไรแล้ว หากมร้ีานตัง้อยู่ไม่ไกลกัน ลอง

ตรวจสอบเทยีบราคากันก่อนซือ้ก็ได้ (แม้แต่มทัสโึมโตะเอง บางสาขาราคายังไม่เท่ากัน!)

 ส่วนร้านค้ายอดฮิตของคนไทยอกีแห่ง คอื ร้ำนร้อยเยน (100円) สนิค้าทุกอย่าง

ในร้าน ราคา 100 เยน แต่บวกภาษเีพ่ิมไปอกี 8 เยน ร้านร้อยเยนมหีลายชือ่ เช่น ร้านไดโซ 

(Daiso), ร้านแคนดู (Can Do) หรือบางร้านก็เขียนตรง ๆ เลยว่า 100円

ร้านดองกิโฮเต้ (Don Quijote)

 ดองกิโฮเต้ อีกหน่ึงร้านยอดนิยม

ของนกัท่องเทีย่ว เพราะขายของแทบทุกอย่าง

ตั้งแต่ไม้จิ้มฟัน แต่ไม่มีเรือรบ มีท้ังกระเป๋า

แบรนด์เนมมือสอง, เครื่องใช้ไฟฟ้า, ขนม, 

เครื่องส�าอาง และของใช้ในชีวิตประจ�าวัน 

ร้านดองกิมกัตัง้เป็นอาคารใหญ่โดด ๆ พ้ืนท่ีไม่ต�า่กว่า 5-6 ชัน้ บางสาขาอย่าง Shinjuku, 

Asakusa ก็เปิดให้บรกิารตลอด 24 ชัว่โมง ท่ีส�าคญัซือ้สนิค้าเยอะกส็ามารถท�า Tax Free 

ได้ด้วย พบกับดองกิได้กว่าร้อยสาขาท่ัวประเทศญ่ีปุ่น แนะน�าให้จดใส่กระดาษใหญ่ ๆ 

แล้วกาดอกจันไว้เลยว่า “ต้องแวะไปให้ได้!” แต่ก็เช่นเดียวกันกับร้านมัทสึโมโตะ ราคา

ของแบบเดียวกัน แต่ละสาขาไม่เท่ากัน ถ้าซื้อเยอะ คละ ๆ กัน ก็น่าจะพอให้อภัยได้
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ร้านดองกิโฮเต้ (Don Quijote)

อยากได้รองเท้า-อุปกรณ์กีฬา ต้องไปร้านไหน

 หากต้องการรองเท้า หรอือปุกรณ์กีฬา ขอเชญิทีร้่ำน ABC Mart มสีาขาทัว่ญ่ีปุน่ 

ร้านใหญ่ราคาไม่แพง แถมมีให้เลือกครบครันหลายย่ีห้อ หาร้าน ABC Mart ได้จาก

แหล่งชุมชนขนาดใหญ่ แหล่งท่องเที่ยว และตั้งอยู่ในห้าง แปลกอยู่อย่างเดียว แม้ร้าน 

ABC Mart เป็นร้านเชนขนาดใหญ่ รายได้ท้ังบริษัทกว่า 70,000 ล้านบาทต่อปี แต่กลับ

ไม่ร่วม Tax Free ดังนั้นจะขอคืนภาษีที่ร้านนี้ไม่ได้ ป้ายราคาท่ีเห็นก็เป็นราคายังไม่รวม

ภาษ ี(ยกเว้นสาขาทีเ่ป็น Grand Stage จะสามารถคนืภาษไีด้ ซึง่มจี�านวนสาขาไม่เยอะ)

 ช่วงท่ีผมไปญ่ีปุ่นแรก ๆ ผมก�าลังจะช�าระเงิน ดันไปเห็นป้ายท่ีเคาน์เตอร์ว่า 

ร้านนี้ไม่ร่วม Tax Free เลยบอกพนักงานว่า เพิ่งเห็นป้าย งั้นยังไม่รับสินค้าดีกว่า เพราะ

ถ้ารวมภาษ ีราคาจะแพงกว่าทีผ่มซือ้ได้จากท่ีอืน่ แต่พนักงานพยายามปิดการขายให้ได้ 

พร้อมกับกดปุม่ท่ีแคชเชยีร์ลดให้ 10% แล้วถาม “ราคานีล่้ะโอเคหรอืยัง?” ท�าผมถึงกับงง

จนถึงทุกวนันีว่้า ท�าได้ด้วยหรอื เพราะร้านมาตรฐานแบบน้ี มกัต้องมกี�าหนดราคาตายตวั

อยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้า ต้องไปที่ไหน

 ไปประเทศญี่ปุ่น ใคร ๆ ก็นึกถึงเทคโนโลยี ผมมักชอบเดินชมสินค้านวัตกรรม 

เทคโนโลยีแปลก ๆ ในร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าของญี่ปุ่น ขอแนะน�าโยโดบำชิ (Yodobashi) 

และบิก๊คำเมร่ำ (Bic Camera) ไม่ใช่ร้านธรรมดา แต่บางสาขาเป็นห้างขนาดใหญ่ 7-8 ชัน้ 

ไม่ได้ขายเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้า แต่มีของเล่น ขนม สินค้าอุปโภค และพ้ืนท่ีเช่า เดินกัน

ให้หน�าใจได้ท้ังวนั ส่วนใหญ่ราคาถูกกว่าเมอืงไทยเสยีอกี มข้ีอระวังอยู่อย่างเดยีว สนิค้า

บางชนดิมแีต่เมนภูาษาญ่ีปุน่ เปลีย่นไปภาษาอืน่ไม่ได้ ทีส่�าคญัซือ้เกิน 5,000 เยน ขอคนื

ภาษีได้ด้วย ท�าให้ราคาถูกกว่าเดิมอีก แถมบางช่วงมีโปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิต Visa, 

JCB ลดเพิ่มอีก 5% (อย่าลืมตรวจสอบเงื่อนไขกับผู้ให้บริการบัตรก่อนเดินทาง)

 ABC MART             YODOBASHI AKIHABARA



ร้านจำาหน่ายแบรนด์เนมมือสอง

 ระยะไม่ก่ีปีที่ผ่านมา ประเทศญ่ีปุ่นมีร้านจ�าหน่ายสินค้าแบรนด์เนมมือสอง

เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากกระแสตื่นตัวว่า ซื้ออะไรมา ต้องใช้ให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์

สูงสุด หากไม่ใช้แล้ว ก็น�าไปขายให้คนอ่ืนให้ใช้ ดีกว่ากองไว้ท่ีบ้านเฉย ๆ ถือว่าเป็น

แนวคิดที่ดีพอสมควร เพราะนอกจากเจ้าของสินค้าจะได้เงินไปบ้างเล็กน้อยแล้ว ยัง

ไม่ปล่อยให้สินค้าเหล่าน้ันถูกมองข้ามจนกลายเป็นขยะ อีกทางหนึ่ง คนที่ไม่สามารถ

ซื้อแบรนด์เนมราคามือหนึ่งได้ ก็มีโอกาสเข้าถึงสินค้าเหล่านี้มากขึ้น

 การตามหาร้านมอืสองไม่ใช่เรือ่งยาก เพราะห้างดสิเคาน์สโตร์ใหญ่ ๆ มจี�าหน่าย

สินค้าประเภทนี้แล้ว อย่างดองกิโฮเต้ (Don Quijote) และโยโดบาชิ (Yodobashi) ก็จัด

โซนแบรนด์เนมมือสองโดยเฉพาะ (แต่น�าบางส่วนไปกองขายในกระบะ จนดูไม่มีราคา) 

หากกังวลไม่แน่ใจว่าจะได้ของปลอม หรือของแท้ แนะน�าให้เลือกเข้าร้านที่ดูน่าเชื่อถือ

ไว้เป็นอันดับแรก หากเปรียบเทียบราคาของสินค้ามือสองจากร้านท่ัว ๆ ไป รุ่นใหม่ท่ี

เพิ่งออกมาได้ 1-2 ปี ราคาจะต�่ากว่ามือหนึ่งประมาณ 10-20% แต่ถ้าชิ้นไหนอายุสินค้า

มากกว่าน้ัน ก็จะย่ิงถูกลง คนญ่ีปุ่นใช้ของทะนุถนอมมาก หากมองผิวเผินสินค้าเหล่าน้ี

แทบเหมือนของมือหนึ่งใหม่แกะกล่อง
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ของหายขณะท่องเที่ยว

 หลายท่านคงเคยประสบปัญหาของหายระหว่างเดินทางท่องเท่ียว เช่น 

หนังสอืเดนิทางหาย, กระเป๋าสตางค์หาย, ของใช้ส่วนตวั กล้องถ่ายรูปหาย ผมจงึรวบรวม

วิธีแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้ามาเบื้องต้นเป็นเกร็ดความรู้

 หนังสอืเดนิทำงหำย : ให้รบีไปแจ้งความท่ีสถานตี�ารวจทีอ่ยู่ใกล้ทีส่ดุ จากนัน้

น�าใบแจ้งความไปตดิต่อท่ีสถานเอกอคัรราชทตูไทย ณ กรงุโตเกียว หรอืสถานกงสลุใหญ่ 

ณ นครโอซาก้า อาจใช้เอกสารส�าเนาหนังสือเดินทางในอีเมล์ (ท่ีผมแนะน�าว่าให้สแกน

เก็บไว้) หรือบัตรประชาชนเพ่ือยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก็ได้ สถานทูตจะออกหนังสือส�าคัญ

ประจ�าตัว เพื่อให้เดินทางกลับประเทศไทย จากนั้นค่อยมาขอท�าเล่มใหม่ที่ไทย 

สถานเอกอคัรราชทตูไทย ประจำกรงุโตเกยีว : โทร 03-5789-2433
สถานทีต่ัง้ 3-14-6 Kami-Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo
เดินทางด้วยรถไฟ JR สาย Yamanote ลงสถาน ีMeguro

สถานเอกอคัรราชทูตจะเปิดทำการเฉพาะวนัจันทร์-ศุกร์ กรณเีร่งด่วน เช่น ป่วยหนัก โทรตดิต่อ 090-4435-7812

สถานกงสลุใหญ่ ณ นครโอซาก้า : โทร 06-6262-9226
สถานทีต่ัง้ ช้ัน 4 อาคารธนาคารกรงุเทพ 1-9-16 Kyutaro-machi, Chuo-ku, Osaka

เดินทางด้วยรถไฟใต้ดนิ สาย Sakaisuji ลงสถาน ีSakaisuji-Hommachi
สถานกงสลุใหญ่จะเปิดทำการเฉพาะวนัจันทร์-ศุกร์ กรณเีร่งด่วน เช่น ป่วยหนัก โทรตดิต่อ 090-7488-5672

 กระเป๋ำสตำงค์หำย : หากในกระเป๋าสตางค์มีบัตรเครดิต บัตรเดบิต ให้รีบ

ติดต่อกับธนาคารเจ้าของบตัรเพ่ือท�าการระงบัการใช้งานโดยด่วน แม้หากมผู้ีไม่ประสงค์ดี

น�าบัตรเครดิตไปรูดซื้อของ เจ้าของบัตรสามารถขอเงินคืนได้ก็ตาม แต่ปลอดภัยไว้ก่อน

ดีกว่า ทว่าบตัรเดบติหากมกีารรดูซือ้ของแล้ว จะไม่สามารถขอเงนิคนืได้แม้แต่บาทเดยีว 

ส่วนบรรดาบตัรประชาชนของไทย ผมเคยสอบถามกับเจ้าหน้าทีส่ถานทตู ยืนยันค�าตอบ

มาว่า ไม่เป็นไร ให้กลับมาท�าที่ไทยได้เลย เพราะท�าบัตรประชาชนหายที่ไทย ไม่ต้อง

แจ้งความกับต�ารวจ แต่ควรไปท�าใบใหม่ให้เร็วที่สุด

 สิง่ของอ่ืนๆ เช่น กล้องถ่ำยรปูหำย : เป็นสิง่ท่ีตามหาคืนได้ยากมาก ทางทีด่ี

ไปติดต่อเจ้าหน้าท่ีประจ�าสถานที่ท่ีท�าหาย เพ่ือแจ้งให้ทราบ พร้อมระบุรายละเอียด

เบอร์ติดต่อ ในกรณีที่พบสิ่งของของท่าน เจ้าหน้าที่จะได้ติดต่อกลับ หากลืมไว้บนรถไฟ 

ให้ติดต่อเจ้าหน้าท่ีประจ�าสถานี หรือเคาน์เตอร์ Lost and Found ในประเทศญ่ีปุ่น 

ของหายมักได้คืน แต่อย่าท�าหายบ่อย หรือชะล่าใจจนเกินไป นับวันสังคมยิ่งเปลี่ยนไป



ตู้คีบตุ๊กตา และกาชาปอง

 มาถึงญ่ีปุน่ทัง้ที คงต้องแวะไปทดสอบฝีมอืท่ีตูค้บีตุก๊ตาให้ได้ บรรดาตูค้บีตุก๊ตา

มักตั้งอยู่ใน Game Center บางแห่งมีให้เลือกหลายสิบตู้ บนพ้ืนท่ีให้บริการไม่ต�่ากว่า 

2-3 ชั้น เริ่มต้นท่ีครั้งละ 100 เยน เพ่ิมราคาตามมูลค่าตุ๊กตา แต่สังเกตเห็นบางตู้เหมือน

ใกล้จะคีบได้แล้ว แต่สุดท้ายก็คีบไม่ได้สักที ผมเคยเห็นเจ้าหน้าที่ร้านติดตั้งสินค้า เขามี

คูม่อืวิธีการจดัวางให้คีบได้ยาก ดงันัน้จงึควรมองหาตูท้ีค่นคบีมานานแล้ว แต่ไม่ได้สกัที 

ซึ่งเรามีโอกาสเป็นผู้โชคดีคนต่อไป ที่ส�าคัญอย่าเล่นเพลิน เพราะมันลุ้นจนหยุดไม่ได้ 

บางครั้งไปซื้อตุ๊กตาด้านนอกยังถูกกว่าเงินที่หยอดไปอีก

 ของเล่นอกีอย่าง คอืตูก้ำชำปอง (Gachapon) ด้านในมขีองเล่น ขนม ของสะสม 

บรรจุอยู่ในแคปซูลคล้ายไข่ใบเท่าฝ่ามือ แต่ละตู้จะมีตัวอย่างของเล่นในแคปซูลต้ังโชว์ 

เราเพียงแค่หยอดเหรยีญ หมนุปุม่ แล้วรอลุม้ว่าจะได้ของเล่นตวัไหน บางคนยงัได้ไม่ถูกใจ 

ก็หมุนไปเรื่อย ๆ หมดเงินไปไม่น้อยเหมือนกัน
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สิ่งของห้ามนำาเข้าประเทศญี่ปุ่น

 อยำกเห็นภเูขำไฟฟจิูบนเครือ่งบนิไม่ใช่เรือ่งยำก! หากเดนิทางเทีย่วบนิจาก

กรุงเทพฯ ไปโตเกียว ให้จองท่ีนั่งฝั่งซ้ายสุดแถว A ก่อนเครื่องบินลงที่โตเกียวประมาณ 

30 นาที จะเห็นภูเขาไฟฟูจิ ส่วนขากลับจากโตเกียวมุ่งสู่กรุงเทพฯ จองที่นั่งฝั่งขวาสุด

ของเครือ่งบนิ จะเหน็ภเูขาไฟฟูจหิลงัจากเครือ่งบนิข้ึนแล้วประมาณ 40 นาท ีทัง้นีจ้ะเหน็

ส�าหรับบางเส้นทางบิน ที่ส�าคัญอากาศต้องไม่ปิด และอย่านั่งใกล้ปีกเครื่องบิน

 หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศญ่ีปุ่น จะมีจุดสุ่มตรวจกระเป๋า และ

ศุลกากร ในระยะหลงัมกีารสุม่ตรวจนกัท่องเท่ียวไทยมากขึน้ ดงัน้ันควรเตรยีมตัวล่วงหน้า

ก่อนเดนิทาง โดยสิง่ของห้ามน�าเข้าประเทศญ่ีปุน่ ได้แก่ ยาเสพตดิ, อาวุธปืน, สนิค้าปลอม, 

สินค้าละเมิดลิขสิทธ์ิ, สินค้าลอกเลียนแบบ, สารตั้งต้นอาวุธเคมี, ส่ือลามกอนาจาร, 

สัตว์พันธุ์ต่างถิ่น รวมถึงพืช และผลไม้บางชนิด 

 ส่วนสิ่งของบางชนิด ทางการญ่ีปุ่นมีข้อจ�ากัดในการน�าเข้า เช่น น�าเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์เข้าได้ไม่เกนิ 3 ขวด (ขวดละ 760 มลิลลิติร), บหุรี ่400 มวน, ซกิาร์ 100 มวน, 

น�้าหอม 2 ออนซ์ (ประมาณ 60 ซีซี), ของใช้ส่วนตัวท่ีซื้อจากต่างประเทศมูลค่าไม่เกิน 

200,000 เยน หากเกินจากข้อก�าหนด ต้องเสียภาษีน�าเข้าสินค้า

 ทัง้นียั้งมยีาบางชนดิท่ีถูกห้ามน�าเข้าประเทศญ่ีปุน่ จ�าพวกท่ีมฤีทธ์ิกลุม่เดยีวกับ

ยาเสพติด เช่น มีฤทธ์ิกระตุ้นประสาท หรือเป็นยาแก้ปวดชนิดรุนแรง แต่รายชื่อยาที่

ห้ามน�าเข้า เป็นยาต่างประเทศ ไม่มีขึ้นทะเบียนในประเทศไทย ดังน้ันยาท่ีซื้อในไทย

ส่วนใหญ่ จึงสามารถน�าไปได้ อย่างไรก็ตาม หากพกยาเข้าญี่ปุ่น ควรมีชื่อยาเป็นภาษา

องักฤษ โดยไม่แกะออกจากแผงมาล่วงหน้า เพ่ือในกรณเีจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ จะสามารถ

อ่านฉลากยาได้ รวมถึงมจี�านวนยาให้สอดคล้องกับวันเดนิทาง เช่น เท่ียว 5 วัน แต่พกยา

เหมือนไปอยู่เป็นปี แบบนี้อาจท�าให้เจ้าหน้าที่สงสัยในข้อพิรุธ และถูกตรวจสอบได้
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ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทาง

 ก่อนออกเดินทางทุกวัน ผมแนะน�าให้ทุกท่านตรวจสอบสภาพอากาศเพ่ือ

เตรยีมตวัให้พร้อม เช่น ถ้าวันไหนมฝีน จะได้เตรยีมร่มใส่กระเป๋า โดยสามารถตรวจสอบ

ผ่านเว็บไซต์พยากรณ์อากาศนานาชาติอย่าง Weather.com, BBC Weather ที่มีความ

แม่นย�าพอสมควร บอกได้แม้กระท่ังเวลาท่ีฝนจะหยุดตก หรือตรวจสอบจากเว็บไซต์

ทางการของญ่ีปุน่ www.jma.go.jp/en/week/319.html ท่ีมคีวามแม่นย�าไม่แพ้ใคร ขัน้สูง

ไปกว่านั้น ถ้าต้องการตรวจสอบเรดาร์ฝนตก แนะน�าโหลดแอปพลิเคชั่น RainViewer 

มีทิศทางลมให้ดูย้อนหลัง ไว้วางแผนการเดินทางหลีกเลี่ยงต�าแหน่งฝนตก

ของฝากยอดนิยมจากญี่ปุ่น

 ช่วงท่ีญ่ีปุน่เปิดให้นักท่องเท่ียวไทยเข้าประเทศโดยไม่ต้องขอวซ่ีา ขนมของฝาก

ยอดนยิม เช่น โตเกียวบานาน่า เกลือ่นเตม็เมอืงไทย แต่ปัจจบุนัคนคงเร่ิมเบือ่ และไม่เหน็

ใครซื้อมาเป็นของฝากแล้ว ดังน้ันลองมาดูกันว่า มีของฝากไหนบ้าง ท่ีติดชาร์ตอันดับ

ขายดีของประเทศญี่ปุ่นกันบ้าง (บางชิ้นเป็นของขึ้นชื่อประจ�าภูมิภาคอื่นในญี่ปุ่น)

 Jagabee และ Jaga Pokkuru (Potato Farm) มนัฝรัง่แท่งทอดกรอบยอดนยิม 

จากค่าย Calbee มใีห้เลอืกหลายรสชาต ิราคาไม่แพง เหมาะแก่การซือ้ฝากให้หลายคน

 Royce ชอ็กโกแลตยอดนิยมของคนไทย แนะน�าให้ซือ้ทีส่นามบนิขาออก หลงั

ผ่าน ตม.แล้ว เพราะต้องแช่น�้าแข็งแห้งไปด้วย เจอความร้อนนิดเดียวก็ละลายแล้ว

 Kitkat Kobe Pudding หรือจะซื้อพุดดิ้งเลยก็ได้ โกเบขึ้นชื่อเรื่องพุดด้ิง จน

คิทแคทต้องน�าไปท�าเป็นหนึ่งในรสชาติ หาซื้อได้ตามดองกี้ หรือร้านขายของฝากทั่วไป

 ของฝำกอ่ืน ๆ  เช่น กูลโิกะ, คทิแคท, ผงชาเขยีว, ถ่ัว, เคร่ืองส�าอาง, ยาสามญัฯ 

1

2

3

4

          มันฝรั่งทอดกรอบ JAGABEE  KITKAT KOBE             ผงชาเขียว        ROYCE CHOCOLATE
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เกร็ดความรู้อื่น ๆ

 กำรเข้ำแถว ไม่ว่าจะรอข้ึนรถไฟ รอเข้าร้านอาหาร หรอือะไรก็แล้วแต่ ชาวญ่ีปุน่

จะเคร่งครดักันมาก ไม่ว่าจะล�าบากแค่ไหน ก็เคารพซึง่กันและกัน ใครมาก่อน ต้องได้สทิธ์ิ

ไปก่อน เห็นได้จากเหตุการณ์สึนามิปี 2011 ทุกคนไร้บ้าน ไร้อาหาร แต่กลับต่อแถวเพื่อ

รอรับความช่วยเหลือเป็นระเบียบ ไม่มีใครแทรกใคร

 ไม่รบกวนผู้อืน่ ผมสงัเกตเหน็กรณีขึน้ลฟิต์ ทีเ่ราอยู่ชัน้ 2 ต้องการขึน้ไปชัน้บน 

และรอลิฟต์อีกครู่ใหญ่ ทันใดนั้น มีลิฟต์ลงมาจากชั้นบน ชาวญ่ีปุ่นจะไม่เดินเข้าลิฟต์

เพ่ือลงไปก่อน แล้วตนเองก็ติดลิฟต์ขึ้นไปชั้นบน แต่จะรอให้ลิฟต์ขึ้นมารับ และทราบ

มาทีหลงัว่า ท�าแบบน้ีเพราะความคดิท่ีว่า ถ้าเราลงลฟิต์ไปตอนน้ี หากทกุคนท�าแบบนี้กัน

หมด ลฟิต์จะเตม็ คนท่ีอยู่ชัน้ล่างไม่มโีอกาสได้ข้ึนอย่างแน่นอน และชัน้ล่างย่อมล�าบาก

กว่าคนอยู่ชั้นบน ซึ่งเดินขึ้นบันไดไม่กี่ชั้นก็ถึงแล้ว

 มำรยำทหน้ำแคชเชียร์ การซื้อสินค้าแต่ละครั้ง ไม่ควรน�าสินค้าของเราไป

วางไว้ ในขณะท่ีคนด้านหน้ายังช�าระเงินไม่เสร็จ และเมื่อช�าระเงิน ให้น�าเงินที่เราจ่าย 

วางบนถาดที่จัดเตรียมไว้ เนื่องจากพนักงานจะไม่รับเงินจากมือลูกค้าโดยตรง

 กำรให้ทิป โดยทั่วไป การรับประทานอาหารแต่ละครั้ง จะรวมค่าบริการ 

Service Charge ไว้อยู่แล้ว ดังนั้นเราจึงไม่จ�าเป็นต้องให้ทิปเพิ่ม

 งดใช้เสียง ไม่ว่าจะในท่ีสาธารณะ หรือขณะโดยสารรถไฟ รถประจ�าทาง 

เพราะชาวญ่ีปุ่นต้องการพักผ่อน และความสงบเป็นอย่างมาก จึงมักมีป้ายให้ปิดเสียง

โทรศัพท์มือถือ งดการพูดคุยเสียงดัง

 บนรถไฟ ไม่ต้องลุกให้ผู้สูงอำยุ เพราะทุกขบวนมีท่ีนั่งพิเศษ Priority Seat 

อยู่แล้ว บางคนเห็นเราลุกให้ อาจไม่พอใจด้วยซ�้าที่เห็นเขาเป็นผู้สูงอายุ

 ไม่กีดขวำงทำงเดิน บางท่านเดินทางไปเที่ยวเป็นกลุ่ม อาจจะเดินเรียงกัน

เป็นหน้ากระดาน จนไม่เหลอืช่องว่างให้คนอืน่เดิน ถือเป็นการเบยีดเบยีนเส้นทางสญัจร

ของผูค้นท่ัวไปเป็นอย่างมาก เพราะคนญ่ีปุน่บางพ้ืนท่ี สญัจรด้วยรถจกัรยาน ซึง่ใช้เส้นทาง

ร่วมกับทางเท้า อาจท�าให้ผู้อื่นล่าช้า และเกิดอุบัติเหตุได้

 ท้ิงขยะลงถัง หากอยู่บางสถานที่จะไม่มีถังขยะให้ท้ิง ชาวญ่ีปุ่นจะรู้หน้าท่ี

ของตนว่า ต้องเก็บขยะเหล่านั้นไปจนกว่าจะเจอถังขยะ ผมเคยพบกรณีการไปปีน

ภูเขาไฟฟูจิ ที่ไม่มีถังขยะแม้แต่น้อย ใครน�ามาเท่าไหร่ ก็ต้องแบกกลับไปเท่านั้น ผมยัง

ต้องเก็บเปลือกลูกอม และขวดน�้าที่ใช้แล้ว กลับมาทิ้งที่โตเกียว



การใช้ Google Maps ค้นหาวิธีเดินทาง
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 การใช้งานแอปพลเิคชัน่ Google Maps บนสมาร์ทโฟนในต่างประเทศ ถือเป็น

เรื่องที่ช่วยอ�านวยความสะดวกให้พอสมควร เพราะระบบแผนที่จะเชื่อมเข้ากับตาราง-

เวลาเดินรถประจ�าทาง และระบบขนส่งมวลชนต่าง ๆ ในญ่ีปุน่ ก็สามารถใช้งาน Google 

Maps ค้นหาเส้นทางได้เช่นกัน โดยมีขั้นตอนการใช้งานดังนี้

 พิมพ์ชื่อสถานที่ปลายทางที่ต้องการไป แล้วกดค้นหาเส้นทาง

 เลือกวิธีการเดินทางเป็นรถสาธารณะ (สัญลักษณ์รูปรถราง) หากต้องการให้

แนะน�าเส้นทางเดินเท้า สามารถเลือกสัญลักษณ์รูปคนก�าลังเดิน

 เมือ่เลอืกวิธีการเดนิทางด้วยรถสาธารณะ ระบบจะแสดงเส้นทางทีส่ะดวกท่ีสุด 

ณ เวลาปัจจุบัน โดยค�านวณจากเวลาเดินทาง สายรถประจ�าทาง รถไฟ ระยะเวลาที่ใช้ 

หากมหีลายตวัเลือก เราสามารถกดดรูายละเอยีดแต่ละตวัเลอืกไว้พิจารณาได้ นอกจากน้ี

ยังสามารถกดดูชื่อป้ายที่รถจะแวะจอดรับส่งผู้โดยสารได้ด้วย
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วิธีนำาทางไปตามพิกัด GPS ที่แนะนำาในหนังสือ

 พิมพ์พิกัด GPS ค้นหาในแอปพลิเคชั่นแผนที่ เช่น Google Maps

 กดค้นหาสถานที่ ระบบจะแสดงที่ตั้งของต�าแหน่งนั้น

 กดค้นหาเส้นทาง ระบบจะแนะน�าเส้นทางท่ีดท่ีีสดุ จากต�าแหน่งปัจจบุนั ไปยัง

จุดหมายปลายทาง พร้อมแนะน�าวิธีการเดินทางด้วยรถสาธารณะ หรือเส้นทางเดิน

1

2

3

สำารวจเส้นทางก่อนเดินทางด้วย Google Street View

 ก่อนเดินทางจริง ผมมักส�ารวจเส้นทางด้วย Google Street View เพราะ

ท�าให้ทราบว่า ระหว่างทางเดินจากสถานีรถไฟไปโรงแรมที่พัก เส้นทางอันตรายหรือไม่ 

ห่างจากร้านค้า สิ่งอ�านวยความสะดวกมากน้อยขนาดไหน พร้อมท้ังช่วยให้เห็นภาพ

สถานที่ท่องเที่ยวได้ชัดเจนขึ้นเมื่อเดินทางจริง ช่วยท�าให้หลงทางน้อยลง
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“โตเกียว”
(Tokyo)
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ย่านอะซะกุสะ (Asakusa)
 ย่ำนอะซะกุสะ (Asakusa) เป็นย่านเก่าแก่ของกรุงโตเกียวต้ังแต่ยุคเอโดะ 

แม้จะได้รบัความเสยีหายอย่างหนักจากระเบดิในช่วงสงครามโลกครัง้ท่ีสอง แต่ชาวเมอืง

กลับฟื้นฟูพัฒนาสถานท่ีในย่านนี้ได้อย่างรวดเร็ว จนท�าให้แหล่งท่องเท่ียวมีชื่อเสียง

โด่งดงัข้ึนมาหลายแห่ง เช่น วดัเซน็โซจ ิหรอืทีค่นไทยรูจ้กักันว่า วัดอะซะกุสะ และหอคอย

โตเกียวสกายทรี (Tokyo Skytree) ที่กลายเป็นสัญลักษณ์ประจ�ากรุงโตเกียวไปแล้ว
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 วัดเซ็นโซจิ (Senso-Ji Temple) หรือที่คนไทยรู้จักกันในนามวัดอะซะกุสะ 

เหตุเพราะท่ีตัง้ของวัดอยู่ในย่านอะซะกุสะ เป็นวดัทีเ่ก่าแก่ และมคีวามส�าคัญท่ีสุดแห่งหน่ึง

ของโตเกียว เริ่มสร้างครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.628 ตามต�านานที่ว่า มีชาวประมงสองพ่ีน้อง

ออกไปหาปลาที่แม่น�้าสุมิดะ (Sumida River) ไม่ไกลจากท่ีต้ังวัดอะซะกุสะในปัจจุบัน 

มีอยู่วันหนึ่งทั้งวันจับปลาไม่ได้แม้แต่ตัวเดียว จึงอธิษฐานขอส่ิงศักด์ิสิทธ์ิให้จับปลาได้ 

เพ่ือกลับไปท�าอาหารเย็น แต่พอเหวี่ยงแหไป สิ่งท่ีได้ขึ้นมาไม่ใช่ปลา แต่กลับเป็น

พระพุทธรูปพระโพธิสัตว์กวนอิมทองค�าสูง 5 น้ิว จึงอัญเชิญกลับไปบ้าน และเริ่มแบ่ง

พื้นที่บ้านของตน เพื่อสร้างเป็นวัดไว้ประดิษฐานองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม

 ในช่วงสงครามโลกคร้ังที่สอง วัดเซ็นโซจิได้รับความเสียหายอย่างหนักจาก

การถูกทิ้งระเบิด แต่มีการบูรณะ และฟื้นฟูให้กลับมามีความงามเหมือนเช่นเคย เสมือน

เป็นสัญลักษณ์ของการเกิดใหม่ และความสงบสุขให้กับชาวญี่ปุ่น

 เราเริ่มต้นชมความงามของวัดเซ็นโซจิจากทางเข้าด้านหน้า เป็นท่ีตั้งของ

ประตูสำยฟ้ำคำมินำริม่อน (Kaminarimon Gate) ที่กลายเป็นสัญลักษณ์ประจ�าวัด

ไปแล้ว เพราะใครผ่านไปผ่านมาต้องแวะถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตรงจุดน้ี ประตูสายฟ้า

สร้างขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ปี ค.ศ.941 แต่ถูกไฟไหม้ และได้รับความเสียหายหลายครั้ง

วัดเซน็โซจ ิ(Senso-Ji Temple)
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ประตูสายฟ้า

เป็นเหตุให้ต้องบูรณะอยู่เร่ือย ๆ ประตูที่เห็นในปัจจุบันสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1960 ยาว 

11.4 เมตร สูง 11.7 เมตร มีโคมแดงขนาดใหญ่สูง 4 เมตร อยู่ตรงกลางทางเข้า น�้าหนัก

กว่า 670 กิโลกรัม สองข้างของประตูสายฟ้ามีเทพเจ้าประจ�าลัทธิชินโต ซ้ายมือคือ 

เทพเจ้าแห่งสายฟ้า (Raijin) ส่วนด้านขวาคือ เทพเจ้าแห่งสายลม (Fujin)

 ถัดเข้ามาเป็นถนนชอปปิงนำกำมิเซะ (Nakamise Dori) ความยาวกว่า 

300 เมตร สองข้างทางเตม็ไปด้วยร้านรวงจ�าหน่ายของทีร่ะลกึ, ตุก๊ตาญ่ีปุน่, ขนม, ของฝาก 

อย่าพลาดแวะทานขนมดงัโงะ และซาลาเปาทอด ทีม่คีนต่อคิวรอซือ้ยาวเหยียดตลอดเวลา 

เสมือนเป็นขนมโอท็อปประจ�านากามิเซะเลยก็ว่าได้

 นอกจากน้ียังมซีอยทีแ่ยกย่อยออกไปจากถนนนากามเิซะ เรยีกถนนเหล่านีว่้า 

ชินนากามิเซะ (Shin-Nakamise) หรือถนนนากามิเซะแห่งใหม่ มีร้านค้า ร้านอาหาร

ไว้เดินพักผ่อนหลบฝนยามฝนตก เพราะถนนเส้นนี้มีหลังคาบังแดดบังฝนตลอดทั้งเส้น



 สุดทางถนนนากามิเซะคือ ซุ้มประตูใหญ่ช่ือว่า ประตูโฮโซมง (Hozomon) 

หรอืประตมูหาสมบตั ิความสงู 22.7 เมตร ประตทีูเ่ห็นทุกวันน้ีสร้างข้ึนปี ค.ศ.1964 ชัน้บน

ของประตโูฮโซมง เป็นท่ีเก็บสมบตั ิและของมค่ีามากมาย ส่วนฝ่ังซ้ายมอืเป็นเจดีย์ห้าชัน้ 

ก่อนจะเดินต่อไปยังศาลาใหญ่ของวัดเซ็นโซจิ สถานที่ประดิษฐานขององค์พระโพธิสัตว์

กวนอมิทองค�าทีค้่นพบเมือ่พันกว่าปีก่อน แต่ไม่เคยมใีครเห็นองค์จรงิ เนือ่งจากมขีนาดเลก็ 

และถูกเก็บรักษาไว้ในห้องนิรภัยด้านในอย่างดี

 ก่อนจะเดินเข้าศาลาใหญ่ อย่าลืมล้างมือ บ้วนปากท่ีบ่อน�้าหน้าศาลา (ตาม

ค�าแนะน�าหน้า 72) จากนัน้สามารถซือ้ธูปจดุไว้ขอพรด้านนอกได้ หลงัปักธูปทีก่ระถางธูป

โอโคะโระ (O-Koro) อย่าลืมกวักควันธูปเข้าหาตัว บ้างก็กวักแล้วน�ามาลูบหัว ลูบหน้า 

ตามความเชือ่ของชาวญ่ีปุน่ท่ีว่าจะมแีต่สิง่ดี ๆ  เข้ามา ส่วนท่านท่ีไม่ได้จดุธูปไหว้ สามารถ 

เดนิไปในศาลาใหญ่ ไหว้มอืเปล่าขอพรจากพระโพธิสตัว์กวนอมิได้เช่นกัน อย่าลืมบรจิาค

เงินเล็ก ๆ น้อย ๆ เป็นอุบายของให้รู้จักการแบ่งปัน (คนญี่ปุ่นส่วนใหญ่บริจาค 5 เยน)

 ภายในวัดเซ็นโซจิ ยังมีท่ีเสี่ยงเซียมซีอยู่ในศาลาใหญ่ และหน้าศาลา ไว้เสี่ยง

เซยีมซหีลงัขอพรจากพระโพธิสตัว์กวนอมิ เพ่ืออ่านค�าท�านายของตนเอง โดยบรจิาคเงนิ

เข้าวัด 100 เยน แล้วหยิบกระบอกเซี่ยมซีมาเสี่ยงทายได้เลย ค�าท�านายมีบริการท้ัง

ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เพ่ิมเติมนอกเหนือจากภาษาญ่ีปุ่น แต่ใช่ว่าทุกคนจะได้

ค�าท�านายในทางบวกเสมอไป หากท่านใดได้ค�าท�านายดี ก็ถือว่าโชคดีเป็นสิริมงคลกับ

ตนเองไป ส่วนใครทีไ่ด้ค�าท�านายไม่ค่อยด ีชาวญ่ีปุน่จะถือเคลด็ด้วยการน�าแผ่นค�าท�านาย

ประตูโฮโซมง
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ที่ไม่ดี ไปผูกกับราวเหล็กซ่ึงวัดจัดไว้ให้ พร้อมอธิษฐานต่อพระพักตร์องค์เจ้าแม่กวนอิม

ช่วยปัดเป่าอันตราย หรือความทุกข์หมองเศร้าให้หายไป จะผูกค�าท�านายท่ีไม่ดี ไว้ใน

ศาลาหรือนอกศาลาก็ได้ มีราวเหล็กตั้งไว้หลายจุดในบริเวณพ้ืนท่ีวัด ท่านท่ีต้องการ

บชูาวัตถุมงคล เครือ่งรางของขลงัประจ�าวดัเซน็โซจ ิเช่น แผ่นค�าอวยพรให้มคีวามมัง่คัง่, 

สุขภาพแข็งแรง, เดินทางปลอดภัย น�าไปเป็นของฝาก หรือจะซื้อพกพาติดตัวไว้ก็ได้ ซึ่ง

วัดดัง ๆ ในญี่ปุ่น มักมีขายแทบทุกวัด

 นอกจากศาลาใหญ่ของวัดเซ็นโซจิ ด้านหลังศาลายังเป็นท่ีต้ังของศำลเจ้ำ

อะซะกุสะ (Asakusa Shrine) สร้างเพ่ืออุทิศให้ชาวประมงท่ีค้นพบองค์พระโพธิสัตว์ 

ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างวัดเซ็นโซจิแห่งนี้ข้ึนมา ด้านในเป็นที่ประดิษฐานของ

เทพเจ้าเอบิซุ (Ebisu) หรือเทพเจ้าแห่งความโชคดี ส่วนทางทิศตะวันตกของวัด เป็น

สวนสนุกฮำนะยะชิกิ (Hanayashiki) สวนสนุกท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของญ่ีปุ่น อายุร่วมร้อยปี 

ปัจจุบันคงเหลือเครื่องเล่นเพียงไม่กี่ชิ้น จึงดูไม่ยิ่งใหญ่เท่าไหร่นัก
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การเดินทาง : รถไฟใต้ดินสาย Ginza สถานี Asakusa ประตู 1, 3 หรือ
สาย Asakusa สถานี Asakusa ประตู A4 แล้วเดินต่อไปประตูสายฟ้า
เวลา : 6.00-17.00 น. (ต.ค.-มี.ค.เปิด 6.30 น.) นอกศาลาเปิด 24 ชั่วโมง
ค่าเข้าชม : ฟรี       GPS : 35.714512, 139.796715
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ร้านช่ือดังบนถนนนากามิเซะ

 อย่างท่ีกล่าวไปข้างต้นแล้วว่า ถนนนากามิเซะ มีร้านขนม ของฝากขึ้นชื่ออยู่

หลายร้าน ผมขอน�าทุกท่านแวะชิมขนมชื่อดัง 2 ร้านบนเส้นน้ี ส่วนลายแทงร้านอื่น ๆ 

ใครชื่นชอบร้านไหน เชิญแวะชิมได้ตามอัธยาศัย

ร้านขนม Kimuraya Honpo

 ร้ำน Kimuraya Honpo จ�าหน่ายขนมแป้งอบไส้ถ่ัวแดง ขนมข้ึนชื่อของถนน

นากามเิซะ ความเป็นเอกลกัษณ์ในด้านรสชาตท่ีิกลมกล่อม หวานหอมทกุค�า ของร้านนี้ 

จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความนิยมให้บรรดานักท่องเท่ียวท่ีมาเยือน โดยมีรูปร่าง

ขนมหลายรูปแบบ เช่น รูปโคมไฟ, รูปนก, รูปปลา ร้านเปิด 9.30-18.30 น.

GPS : 35.713148, 139.79662

ร้านขนม Asakusa Kokonoe

 ร้ำน Kokonoe ตั้งอยู่ก่อนถึงประตูโฮโซมง ข้ึนช่ือด้วยเมนูขนมซาลาเปาทอด 

กลิน่หอมอบอวลจนคนทีเ่ดนิผ่านไปมาต้องหยุดแวะอดุหนุนร้าน Kokonoe อร่อยถึงขนาด

จักรพรรดิญ่ีปุ่น เมื่อครั้งด�ารงต�าแหน่งมกุฎราชกุมาร ยังเคยเสด็จฯ มาเสวยถึงท่ีนี่ มีให้

เลือกทั้งไส้ฟักทอง, มันเทศ, ชาเขียว ราคาเริ่มต้น 120 เยน ร้านเปิด 9.30-19.00 น.

GPS : 35.713476, 139.796658



ถนนชินนากามิเซะ (Shin-Nakamise Dori)

 ถนนชินนำกำมิเซะ (Shin-Nakamise Dori) คือถนนท่ีแยกย่อยออกไปจาก

ฝั่งทิศตะวันตกของถนนนากามิเซะ ก่อนถึงประตูโฮโซมง เป็นถนนในร่มมีหลังคาคลุม

ตลอดแนว หากเดนิส�ารวจพ้ืนท่ีโดยรอบถนนชนินากามเิซะ ส่วนใหญ่เน้นไปทางร้านอาหาร 

และคาเฟ่มากกว่า มีร้านขายของที่ระลึก ร้านขายของฝาก และร้านค้าต่าง ๆ  ตั้งแทรก

อยู่บ้าง ดังนั้นหากต้องการมองหาที่ฝากท้อง แนะน�าแวะมาเดินเลือกร้านอาหารได้ที่นี่

GPS : 35.711928, 139.79592

ถนนเด็นโบอิน (Denbouin Street)
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 ทศิตะวันตกของถนนนากามเิซะ ก่อนเดนิถึงประตูโฮโซมง เลีย้วซ้ายแยกออกไป

ถนนคนเดินเด็นโบอิน (Denbouin Dori) เป็นถนนเส้นเล็ก ๆ อาคารตกแต่งย้อนยุค

ไปในสมัยเอโดะ ส่วนใหญ่เป็นร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก และสินค้าท�ามือ

เวลา : ร้านเริ่มเปิดประมาณ 9.30 น.
GPS : 35.7128318, 139.7960361
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ร้านดองกิโอเต ้(Don Quijote)

 ดิสเคาน์สโตร์ขวัญใจคนไทย ร้ำนดองกิ สำขำอะซะกุสะ มีพ้ืนท่ีให้ชอปปิง

เต็มอิ่มถึง 4 ชั้น เดินง่ายไม่แออัดเท่าสาขาใจกลางเมือง ท่ีส�าคัญสาขาน้ี เปิดให้บริการ 

24 ชั่วโมง ใครพักละแวกนี้ สามารถแวะมาซื้อสินค้าได้ตลอดเวลา จะเท่ียวในเมือง

มาทั้งวัน ก็ไม่ต้องกังวลว่าร้านจะปิดก่อน (รายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 76)

เวลา : 24 ชั่วโมง
GPS : 35.713821, 139.7931

บริเวณหน้าปากทางเข้าวัดเซ็นโซจิ 

(หน้าประตสูายฟ้า) มกัมคีนจงูรถลาก

เสนอพาเท่ียวพ้ืนท่ีโดยรอบย่าน 

Asakusa รถหน่ึงคันน่ังได้ 2 คน 

หากใครไม่อยากเดิน ลองใช้บริการ

รถลากเหล่าน้ีช่วยทุ่นแรงดูได้ ซึ่ง

ขึ้นรถลากเที่ยวย่าน	Asakusa	

คนลากจะแต่งกายด้วยชุดโบราณ ย้อนยุคไปสมัยเอโดะ ย่ิงท�าให้การเท่ียวชมย่านน้ี 

มีอรรถรสมากย่ิงขึ้น เสียอย่างเดียวท่ีค่ารถลากสูงไปหน่อย ครึ่งชั่วโมงราว 9,000 เยน 

โดยมีราคามาตรฐานเขียนไว้บนป้ายที่ติดอยู่ใกล้จุดจอดรถลาก



ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว

 ฝั่งตรงข้ามโคมแดงประตูคามินาริม่อน หรือประตูสายฟ้า มีอาคารรูปทรง

แปลกตา เป็นท่ีตั้งของศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว สามารถขอรับโบร์ชัวร์ แผนท่ี 

สอบถามข้อมูลท่องเที่ยวไม่ใช่แค่เขตอะซะกุสะ แต่สอบถามเกี่ยวกับพื้นที่อื่นในโตเกียว

ได้ด้วย ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะข้ึนลิฟต์ไปชั้นบนสุดของอาคาร เป็นร้านกาแฟ และ

จุดชมวิวให้ชมฟรี (ไม่ได้ทานกาแฟ ก็ขึ้นไปได้) เห็นทิวทัศน์อาคารเบียร์อาซาฮี, โตเกียว

สกายทร ีรวมถึงถนนนากามเิซะพาดยาวไปจนถึงหน้าศาลาใหญ่ของวัดเซน็โซจอิกีมมุหนึง่

 ภายในศูนย์บริการฯ ยังมี Free Wi-Fi, ปลั๊กไฟส�าหรับชาร์จแบตเตอรี่ และ

ห้องน�้าให้บริการนักท่องเท่ียวฟรี แต่แนะน�าให้ไปช่วงเช้า-สาย เพราะช่วงบ่าย และเย็น 

นักท่องเที่ยวจะขึ้นไปชมวิวเยอะมาก
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เวลา : 9.00-20.00 น.
GPS : 35.710716, 139.796564



สวนสุมิดะ (Sumida Park)

 จากโคมแดงหน้าประตคูามนิารม่ิอน เดินมาทางตะวันออกไปยังรมิแม่น�า้สมุดิะ 

มีสวนสาธารณะที่พาดยาวตลอดแนวแม่น�้าไปหลายร้อยเมตร เป็นจุดชมซากุระในฤดู

ใบไม้ผลิช่วงเดือนเมษายน ติดอันดับ Top 10 ของโตเกียว ส่วนช่วงเดือนกรกฎาคม 

พ้ืนท่ีของสวน ถูกเปลี่ยนเป็นสถานที่ชมเทศกาลดอกไม้ไฟ ที่จัดต่อเนื่องมาร่วมร้อยปี 

หากช่วงเทศกาลคนเยอะ สามารถข้ามสะพานไปอีกฝั่งแม่น�้า สวนที่เห็นตรงข้าม ก็เป็น

พื้นที่ของสวนสุมิดะเช่นกัน

 ใกล้สวนสุมิดะ มีสะพำนแดง Azumabashi ท่ีสร้างข้ึนมาต้ังแต่ปี ค.ศ.1774 

ด้วยความเป็นเอกลกัษณ์ของสถาปัตยกรรมการออกแบบ ท�าให้สะพานแดงเป็นจดุถ่ายภาพ

ของนักท่องเท่ียว คูกั่บกลุม่อาคารส�านักงานใหญ่ของเบยีร์อาซาฮท่ีีอยู่เบือ้งหน้า เป็นสทีอง

สะดุดตาให้ผู้ผ่านไปมา ส่วนก้อนสีทองท่ีอยู่ดาดฟ้าอีกอาคาร นักออกแบบชาวฝรั่งเศส

ให้ความหมายว่า เป็นหัวใจท่ีลุกโชติช่วงของอาซาฮี แต่หลายคนกลับเรียกตึกนี้ว่า 

ก้อนอุนจิอยู่บนตึก! ถ้าพูดให้ดีขึ้นหน่อย บางคนมองว่า มันคือฟองเบียร์

โตเกียวสกายทรี, อาซาฮี และสะพานแดง
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GPS : 35.711026, 139.798667



ล่องเรือชมเมือง (Tokyo Cruise)

 หากมีเวลาว่าง ลองเปลี่ยนบรรยากาศการชมเมืองโตเกียวด้วยวิธีนั่งเรือดูบ้าง

จากริมแม่น�้าสุมิดะใกล้สะพานแดง Azumabashi เป็นท่ีต้ังของท่ำเรือ Tokyo Cruise 

ซึง่ให้บรกิารเรอืชมเมอืงล่องไปตามแม่น�า้สมุดิะ แม่น�า้หลักท่ีไหลผ่านกรงุโตเกียว เหมอืน

แม่น�า้เจ้าพระยาไหลผ่านกรงุเทพฯ โดยเรอืจะล่องผ่านสะพานต่าง ๆ  ไปจนถึงเกาะโอไดบะ 

ใช้เวลาเท่ียวละประมาณ 70 นาที หรือจะเร่ิมต้นล่องเรือจากเกาะโอไดบะก็ได้ รวมถึง

ยังให้บริการในเส้นทางอ่ืน ๆ  ด้วย แต่ไม่ได้รับความนิยมเท่ากับเส้นทางไปโอไดบะ เรือ

ทีน่�ามาให้บรกิารมหีลายรุน่ รุน่ท่ีรปูร่างแปลกประหลาดคงหนไีม่พ้นเรอื Himiko คล้ายกับ

เรือรบอวกาศ แต่เรือรุ่นใหม่บางล�า มีดาดฟ้าให้นักท่องเท่ียวขึ้นไปชมวิวได้ ก่อนเรือ

เทยีบท่าทีเ่กาะโอไดบะ อย่าลมืชมสะพานสายรุง้ ทีเ่ชือ่มระหว่างโอไดบะกับเมอืงโตเกียว 

ในช่วงกลางคืนของบางวัน จะเปิดไฟสายรุ้งเจ็ดสีที่ประดับบนสะพาน
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การเดินทาง : เดินมาจากหน้าประตูสายฟ้า วัดเซ็นโซจิ
เวลา : 9.50-17.30 น. ตรวจสอบตารางเดินเรือได้ท่ี suijobus.co.jp
ค่าโดยสาร : 1,560 เยน      GPS : 35.711002, 139.799068



ร้านชาเขียว Suzukien x Nanaya

 เดิมร้าน Suzukien เป็นร้านขายชาชื่อดังประจ�าย่านอะซะกุสะ เปิดมาตั้งแต่ปี 

ค.ศ.1853 ต่อมาในปี ค.ศ.2016 ได้ท�าความร่วมมือกับร้าน Nanaya ร้านไอศกรีมชื่อดัง

ประจ�าเมือง Shizuoka เมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องชาเขียว จึงเป็นท่ีมาของการร่วมมือพัฒนา

เจลาโต้ชาเขียวในชื่อร้าน Suzukien x Nanaya ซึ่งเป็นร้านชื่อดังในเวลาต่อมา

 เจลาโต้ชาเขียวท่ีนี่มีรสชาติความเข้มให้เลือก 7 ระดับ ไล่ต้ังแต่แบบอ่อนท่ีสุด 

คือระดับ 1 ไปจนถึงแบบเข้มระดับ 6 และระดับ 7 เป็นชาเขียวพรีเมี่ยมประจ�าร้าน ซึ่งมี

ดีกรเีข้มมากท่ีสดุ และราคาจะสงูกว่าชาเขยีวระดบั 1-6 เข้มจนได้ชือ่ว่าเป็นร้านขายเจลาโต้

ชาเขยีวทีเ่ข้มทีส่ดุในโลก นอกจากเมนชูาเขยีวจะขึน้ชือ่แล้ว ทีนี่ย่งัมไีอศกรมีรสชาตอิืน่ ๆ  

ให้เลือกชิม ไม่ว่าจะเป็นงาด�า, ถ่ัวแดง, สตรอว์เบอร์รี มีให้เลือกทานในถ้วย หรือในโคน 

แบบ 1 ลูก หรือ 2 ลูก ราคาเริ่มต้น 370 เยน หากเลือกชาเขียวระดับ 7 ด้วย ราคาเริ่มต้น 

560 เยน ส่วนจะเลือกทานชาเขียวระดับไหน ข้ึนอยู่กับความชื่นชอบแต่ละคน ถ้าเป็น

แฟนชาเขียว ลองระดับ 7 น่าจะกลมกล่อม เพราะรสเข้มข้น ความหวานแทบไม่มี

 ร้านนี้ตั้งอยู่หลังวัดเซ็นโซจิ หากแวะมาเท่ียววัด สามารถเดินทะลุออกไปทาง

ด้านหลังวัดได้เลย (หรือทางทิศเหนือของแผนที่) เดินไม่นานก็ถึง

การเดินทาง : เดินทะลุผ่านวัดเซ็นโซจิมาออกประตูหลังวัด
เวลา : 10.00-17.00 น.
ค่าอาหาร : 370-680 เยน      GPS : 35.716339, 139.796928
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 โตเกียวสกำยทรี (Tokyo Skytree) เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการเมื่อวันท่ี 

22 พฤษภาคม ค.ศ.2009 เป็นหอคอยชมวิวประจ�ากรงุโตเกียว ถือเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีสูงท่ีสดุ

ในญ่ีปุน่ และเป็นหอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก แต่ถ้าเทียบสิง่ก่อสร้างท่ัวโลก โตเกียวสกายทรี

เป็นรองแค่อาคารเบิร์จคาลิฟา (Burj Karifa) ของดูไบเท่านั้น

 โตเกียวสกายทรี มีความสูง 634 เมตร ที่ก�าหนดให้สูง 634 เมตร เพราะในยุค

เอโดะ เรยีกบรเิวณพ้ืนท่ีกรงุโตเกยีวว่า มซุะช ิซึง่ตรงกับค�าอ่านของเลข 634 นักท่องเท่ียว

สามารถขึ้นไปชมวิวบนหอคอยได้ 2 ระดับ คือ Tembo Galleria ที่ระดับ 450 เมตร และ 

Tembo Deck 350 เมตร หากวันไหนอากาศดี ท้องฟ้าไม่ปิด สามารถเห็นทิวทัศน์

กรุงโตเกียวได้ทั่วทั้งเมือง มองไกลออกไปจะเห็นภูเขาไฟฟูจิ นอกจากนี้โตเกียวสกายทรี 

ยังใช้เป็นจุดส่งสัญญาณทีวีดิจิตอลประจ�ากรุงโตเกียว แทนโตเกียวทาวเวอร์ท่ีเคย

ท�าหน้าที่นี้มาก่อนหน้า

 เราเริ่มต้นซื้อตั๋วชมวิวที่ชั้น 4 ของอาคาร จากนั้นขึ้นลิฟต์ไปยัง Tembo Deck 

บนความสูง 350 เมตร ซึ่งใช้ระยะเวลาเพียง 50 วินาทีเท่าน้ัน ท่ีชั้น Tembo Deck มีพ้ืน

กระจกใส มองเห็นพ้ืนดนิ ใครยังไม่หวาดเสยีว ลองไปยืนตรงน้ันดไูด้ ท่านท่ีต้องการข้ึนไป

ชมวิวที่จุดสูงสุด คือ Tembo Galleria ระดับความสูง 450 เมตร สามารถซื้อตั๋วได้จาก

ชั้น Tembo Deck แล้วขึ้นลิฟต์ต่อไปได้เลย ชั้นน้ีคนน้อยกว่า Tembo Galleria และเรา

สามารถเดินชมวิวทิวทัศน์รอบหอคอยได้ 360 องศา หากวันไหนอากาศดี ผมแนะน�าให้

ขึ้นมาถึงชั้นบนสุด เพราะอาจมีโอกาสได้เห็นภูเขาไฟฟูจิเป็นของแถม
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โตเกียวสกายทร ี(Tokyo Skytree)
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 หากขึน้จดุชมวิวในวันหยุดคนจะเยอะเป็นพิเศษ แต่ไม่ว่าจะเดนิทางไปวันธรรมดา 

หรอืวนัหยุด แนะน�าไปต่อแถวรอซือ้ตัว๋ตัง้แต่เช้า (ก่อนเวลาเปิดเลก็น้อย) เพ่ือได้ข้ึนชมวิว

เป็นควิแรก ๆ  ย่ิงสาย คนย่ิงเยอะ เด๋ียวจะเสยีเวลาเทีย่วเปล่า ๆ  ยกเว้นจะซือ้ต๋ัวล่วงหน้าท่ี

ร้าน 7-Eleven ในญี่ปุ่น

 ที่จุดจ�าหน่ายตั๋วชั้น 4 ของโตเกียวสกายทรี มีช่องบริการพิเศษ Fast Skytree 

Ticket ส�าหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะ ช่วยย่นระยะเวลาการต่อแถวได้

พอสมควร แต่ค่าเข้าชมจะสูงกว่าราคาปกติเล็กน้อย
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การเดินทาง : รถไฟใต้ดินสาย Asakusa, Hanzomon ลงสถานี Oshiage 
หรือรถไฟ Tobu สาย Skytree จากสถาน ีAsakusa ลงสถาน ีTokyo Skytree 
เวลา : 8.00-22.00 น. ปิดขายบัตรเวลา 21.00 น.
ค่าเข้าชม : Tembo Deck 2,060 เยน, Tembo Galleria ซือ้เพิม่อีก 1,030 เยน, 
ตั๋ว Fast Skytree Tembo Deck 3,000 เยน หรือแบบแพ็คคู่ 4,000 เยน  
GPS : 35.709992, 139.81074



Tokyo Solamachi

 ลงจากจดุชมวิวเสรจ็อย่าเพ่ิงกลบั! ชัน้ล่างของโตเกียวสกายทรมีแีหล่งชอปปิง 

อย่างโตเกียวโซลำมำช ิ(Tokyo Solamachi) พ้ืนทีข่อง Tokyo Solamachi แบ่งออกเป็น 

2 ฝั่ง คือฝั่งทิศตะวันตก (West Yard) และตะวันออก (East Yard) มีหอคอยโตเกียว

สกายทรีตั้งอยู่ตรงกลาง ศูนย์รวมร้านค้ากว่า 300 ช็อป อาทิ Loft, Uniqlo, Zara, Hello 

Kitty Shop ไม่เพียงมีแต่สินค้าแบรนด์ดัง ที่นี่ยังมีร้านอาหาร ภัตตาคาร ร้านขาย

ของที่ระลึก ของเล่น เครื่องแต่งกาย รวมถึงศูนย์อาหารนานาชาติที่ชั้น 3 ฝั่ง West Yard 

ที่พลาดไม่ได้คงจะเป็นขนมโตเกียวบำนำน่ำทรี (Tokyo Banana Tree) มีขายเฉพาะ

ที่นี่ ลักษณะคล้ายกับโตเกียวบานาน่าเป้ะ แต่เป็นไส้คัสตาร์ดช็อคโกแลต
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 นอกจากโตเกียวโซลามาชจิะเป็นแหล่งชอปปิงแล้ว พ้ืนทีบ่างส่วนยงัเสมอืนเป็น

แหล่งพักผ่อนขนาดย่อม ๆ  เช่น พพิธิภณัฑ์สตัว์น�ำ้สมิุดะ (Sumida Aquarium) จดัแสดง

สัตว์น�้านานาชนิด เช่น ปลาน�้าจืดที่อาศัยอยู่ในแม่น�้าสุมิดะ, เพนกวิน, สิงโตทะเล และ

สัตว์น�้าขนาดเล็กอย่างแมงกะพรุน, ปลาผีเสื้อ ตั้งอยู่ชั้น 5 ฝั่ง West Yard

การเดินทาง : วิธีเดียวกันกับ Tokyo Skytree
เวลา : Tokyo Solamachi 10.00-21.00 น., พพิธิภณัฑ์สัตว์น�า้ 9.00-21.00 น.
ค่าเข้าชม : พิพิธภัณฑ์สัตว์น�้า 2,050 เยน เด็ก 1,500 เยน      
GPS : 35.710152, 139.81061
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ย่านอุเอโนะ (Ueno)
 ย่ำนอุเอโนะ (Ueno) เป็นทีรู่จ้กักันอย่างกว้างขวางมาจากสวนสาธารณะอเุอโนะ 

(Ueno Park) ปอดประจ�ากรุงโตเกียวท่ีผู้คนมักแวะมาพักผ่อน และชมซากุระ รวมถึง

สถานีรถไฟอเุอโนะ ท่ีเป็นชมุทางส�าคญัในการต่อรถไฟไปทางทิศเหนือของโตเกียว อเุอโนะ

จงึเป็นทัง้จดุผ่าน จดุพักของนักเดนิทาง และยังมตีลาดจ�าหน่ายอาหารให้เดนิเล่น หากจะ

วางโปรแกรมเที่ยวอุเอโนะ ให้วางต่อจากย่านอะซะกุสะก็ได้ เพราะตั้งอยู่ไม่ไกลกัน
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สวนอุเอโนะ (Ueno Park)

 สวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางกรุงโตเกียว เดิมเป็นพ้ืนที่ของวัดคันเอจิ 

(Kan-eiji) ก่อนจะถูกท�าลายในศึกอุเอโนะ เมื่อปี ค.ศ.1868 หลังสิ้นสุดสงคราม พ้ืนที่

ดงักล่าวถูกพัฒนากลายเป็นสวนสาธารณะในปี 1873 มขีนาดกว่า 540,000 ตารางเมตร 

ร่มร่ืนด้วยต้นไม้กว่า 8,800 ต้น เช่น ต้นแปะก๊วย, ต้นซากุระ และบึงน�้าชิโนบาสึ 

(Shinobazu Pond) อยู่ภายในสวน

 ไม่เพียงแต่มีพ้ืนที่ส�าหรับพักผ่อนหย่อนใจ แต่สวนอุเอโนะยังเป็นท่ีต้ังของวัด, 

ศาลเจ้า อยู ่หลายแห่ง รวมถึงพิพิธภัณฑ์อันทรงคุณค่าของประเทศญ่ีปุ ่น เช ่น 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (Tokyo National Museum) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของสวน, 

พิพิธภัณฑ์ศิลปะตะวันตกแห่งชาติ (National Museum of Western Art) ส่วนฝั่งทิศ

ตะวันตกของสวน เป็นที่ตั้งของสวนสัตว์อุเอโนะ (Ueno Zoo)

 หากเดินเข้าสวนอุเอโนะจากฝั่งสถานีรถไฟเจอาร์ จะเห็นอนุสำวรีย์ไซโงะ 

ทำกำโมริ (Saigo Takamori) ผู้ได้รับฉายาซามูไรคนสุดท้าย (The Last Samurai) 

หนึ่งในบุคคลผู้ทรงอิทธิพลของประวัติศาสตร์ญ่ีปุ่น เน่ืองจากเป็นผู้น�าการปฏิรูปเมจิ 

ต่อสู้เพ่ือต้องการให้จักรพรรดิมีอ�านาจการปกครองอีกครั้ง และเชิญให้ย้ายจากเกียวโต

มาประทับที่โตเกียว พร้อมครองอ�านาจเหนือระบอบโชกุน ท่านไซโงะเป็นผู้น�ากองก�าลัง

ท�าสงครามกับฝ่ายโชกุน ในศึกอุเอโนะ จนได้รับชัยชนะ สามารถล้มระบอบโชกุน



ได้ส�าเรจ็ กองก�าลงัทีภั่กดต่ีอฝ่ายโชกุนโทะกุงะวะยอมรบัความพ่ายแพ้ไม่ได้ จงึสละชวิีต

ตนเองด้วยการฮาราคีรี (คว้านท้อง) จนเสียชีวิตจ�านวนมาก ด้วยเหตุนี้เอง ชาวญ่ีปุ่นจึง

ยกให้ท่านไซโงะเป็นผูม้บีทบาทส�าคญัต่อประวัตศิาสตร์ และสร้างอนุสาวรย์ีเพ่ือร�าลกึถงึ

คุณงามความดี ไว้บริเวณสวนอุเอโนะ ซึ่งเป็นสถานที่ท�าศึกสงครามในครั้งนั้น

 หากเดนิทางมาสวนอเุอโนะในช่วงฤดใูบไม้ผล ิจะเหน็บรรดาต้นซากุระผลดิอก

ออกผลสวยงาม จนถูกยกให้เป็น 1 ใน 100 สถานท่ีชมซากุระท่ีสวยงามท่ีสุดของ

ประเทศญ่ีปุ่น ผู ้คนต่างจับกลุ่มสังสรรค์ ชมความงามใต้ต้นซากุระ ถือเคล็ดน่ังชม

ดอกไม้ผลิ เสมือนชีวิตได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง ซึ่งเราเรียกเทศกาลชมดอกไม้นี้ว ่า 

“เทศกาลฮานาม”ิ ส่วนฤดใูบ้ไม้ร่วง ก็มสีสีนัของใบไม้เปล่ียนสี จากสีเหลอืงเป็นสีส้มอมแดง 

และท้ายสุดก็ร่วงโรยลงมา บรรยากาศสวยงามไม่แพ้กัน ในช่วงเทศกาลดังกล่าว จะมี

ร้านรวงต่าง ๆ ตั้งแผงขายของ ขายอาหาร ให้นักท่องเท่ียวซื้อมาจับกลุ่มปิกนิกน่ังชม

บรรยากาศในสวนได้แบบชิลล์ ๆ

 บรรดาวัด และศาลเจ้าในสวนที่คนนิยมมาขอพร เช่น วัด Kiyomizu Kannan 

สตรนียิมมาขอพรให้มบีตุร, วัด Bentendo ขอพรเรือ่งโชคลาภ เพราะมเีทพธิดาแห่งเงนิตรา

อยู่ในนั้น, ศาลเจ้า Toshogu ศาลเจ้าประจ�าตระกูลของโชกุนโทะกุงะวะ

ต้นแปะก๊วย และอนุสาวรีย์ไซโงะ
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การเดนิทาง : รถไฟ JR เช่น สาย Yamanote และรถไฟใต้ดนิสาย Ginza, Hibiya 
ลงสถานี Ueno หรือรถไฟ Keisei ลงสถานี Keisei Ueno 
เวลา : 5.00-23.00 น.
ค่าเข้าชม : ฟรี       GPS : 35.713624, 139.773374

เก็บตกสถานที่ท่องเที่ยวภายในสวนอุเอโนะ

พพิธิภณัฑ์ National Museum of Nature 

and Science หรอืพิพิธภณัฑ์ธรรมชาติและ

วิทยาศาสตร์แห่งชาต ิจดัแสดงซากฟอสซลิ

สตัว์เผ่าพันธ์ุต่าง ๆ  วิวัฒนาการของชาวญ่ีปุน่ 

และธรรมชาติญี่ปุ่น (เปิดอาทิตย์-พฤหัสฯ 

9.00-17.00 น. ศุกร์-เสาร์ 9.00-20.00 น. 

ปิดทุกวันจันทร์ ค่าเข้าชม 620 เยน)GPS : 35.716349, 139.776473

พพิธิภณัฑ์ Tokyo National Museum หรอื

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จัดแสดงวัตถุ

ทรงคณุค่า และโบราณวัตถุของประเทศญ่ีปุน่ 

และในทวปีเอเชยี ทีเ่ก็บรกัษาไว้เป็นร้อยปี 

รวมกว่าแสนชิ้น (เปิด 9.30-17.00 น. 

ศุกร์-เสาร์ปิด 21.00 น. ปิดทุกวันจันทร์ 

ค่าเข้าชม 620 เยน)

GPS : 35.718621, 139.776306



UENO 3153

 UENO3153 ตั้งอยู่ระหว่างสวนอุเอโนะกับตลาดอะเมะโยโกะ เป็นสถานท่ีไว้

นั่งพักผ่อนหลังเดินชอปปิง พื้นที่ในอาคารกว่า 5 ชั้น ส่วนใหญ่เป็นร้านอาหารนานาชาติ 

ร้านขนมหวาน ร้านกาแฟ แวะมาฝากท้องในราคาสบายกระเป๋าได้ หรอืจะใช้เป็นจดุนดัพบ 

นั่งพูดคุยเฮฮากับเพื่อนพร้อมทานขนมคาวหวานไปด้วย ไม่ผิดหวังแน่นอน

การเดินทาง : วิธีเดียวกันกับสวนอุเอโนะ
เวลา : ประมาณ 9.00-21.00 น. ขึ้นอยู่กับร้านค้า
GPS : 35.711695, 139.774413
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ตลาดอะเมะโยโกะ (Ameyoko)

 ทางตอนใต้ของสถานีรถไฟเจอาร์ Ueno ไม่ไกลจากสวนอุเอโนะ คือ ที่ตั้งของ

ตลำดอะเมะโยโกะ (Ameyoko) จากเดมิท่ีเคยเป็นตลาดของเหล่าทหารอเมรกิาในช่วง

สงครามโลกครั้งท่ีสอง ปัจจุบันกลายเป็นตลาดท่ีละลานตาไปด้วยแผงลอย ร้านอาหาร 

ร้านขายเนื้อสัตว์ ร้านขนม เสื้อผ้า อาหารแห้ง และอีกมากมาย บรรยากาศเหมือนก�าลัง

เดินเล่นในตลาดสดบ้านเรา (แต่ที่นั่นสะอาดกว่า) หากสนใจซื้อของร้านไหน ลองคุยกับ

พ่อค้าแม่ค้า ส่วนใหญ่ต่อราคาได้ทั้งนั้น ย่ิงซื้อพร้อมกันหลายชิ้น ย่ิงต่อราคาได้เยอะ 

หากสนใจแวะทานอาหาร ก็มีร้านซูชิสายพานราคาประหยัด ร้านอาหารทะเล และร้าน

ผลไม้ที่น�ามาแบ่งขายเป็นชิ้น ชิ้นละ 100 เยน ด้วยความท่ีราคาไม่แพง และมีของ

ให้เลือกเยอะ ผมจึงแวะมาซื้อของฝากจากที่นี่เป็นประจ�า
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GPS : 35.709978, 139.774513



ร้านขนมแนะนำาในตลาดอะเมะโยโกะ

ร้ำน Nikinokashi ร้านของฝากขึ้นชื่อของ 

อะเมะโยโกะ หน้าร้านไม่มภีาษาอังกฤษ ให้

สังเกตอักษรภาษาญี่ปุ่นแล้วกัน มีทั้งสาขา

ที่อยู่บนถนนเส้นหลักของตลาด และสาขา

ที่ต้องเดินเข้าไปในซอย ทั้งสองแห่ง ต่างมี

สนิค้าให้เลอืกมากมายไม่แพ้กัน จะหาคทิแคท

ชาเขียว หรือป๊อกก้ีกล่องบิ๊กบึ้ม ก็ตรงมาท่ีน่ี รวมถึงบรรดาช็อคโกแลต ขนม ลูกอม

สไตล์ญี่ปุ่น ต่างยกขบวนมาให้เลือกมากมาย (GPS : 35.708430, 139.77449)

 การเดินทางไปตลาดอะเมะโยโกะเหมือนไปสวนอุเอโนะทุกประการ เพียงแต่

ตลาดจะตั้งอยู่ทางใต้ของสถานีรถไฟ หากขึ้นรถไฟ JR มาลงสถานี Ueno สามารถใช้

ประตูทางออก Shinobazu แล้วเดินเลียบทางรถไฟมาถึงตลาดได้เลย หรือจะลงสถานี 

Okachimachi แล้วเดินย้อนขึ้นมาทางทิศเหนือ เริ่มต้นเดินจากท้ายตลาดก็ได้

 ร้านค้าส่วนใหญ่เปิด 10.00-20.00 น. และร้านบางส่วนปิดทุกวันพุธ
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 ทางทศิเหนอืของตลาดอะเมะโยโกะใกล้กับประตทูางออกสถานรีถไฟ JR Ueno 

มร้ีานขายของเล่นชือ่ดงัอย่าง Yamashiroya ซ่ึงจ�าหน่ายบรรดาฟิกเกอร์ โมเดล ตวัการ์ตนู

ชื่อดังต่าง ๆ ท่ีครบครันที่สุดในย่านน้ี บนพ้ืนที่ขายกว่า 6 ชั้น (เปิดเวลา 10.00-21.30 น. 

GPS : 35.711362, 139.775298 ใช้วิธีเดินทางเดียวกันกับมาตลาดอะเมะโยโกะ)
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ตึกม่วงทะเคะยะ (Takeya)

 หากชอปปิงขนมของฝากทีอ่ะเมะโยโกะยังไม่จใุจ ขอเชญิละลายทรพัย์กันต่อท่ี

ตึกม่วง หรือตึกทะเคะยะ (Takeya) เพียงเดินสุดตลาดอะเมะโยโกะ เล้ียวซ้ายลอดใต้

สะพาน แล้วเดินต่อไปอีกประมาณ  100 เมตร จะเห็นตึกสีม่วงอยู่หัวมุมสี่แยก 

 ถ้าเรยีกตกึทะเคะยะ คนไทยคงไม่ค่อยคุน้หู แต่ถ้าเรยีกตกึม่วง ทุกคนต่างร้องอ๋อ 

เพราะเรยีกให้จ�าง่ายตามสขีองตึก พ้ืนทีจ่�าหน่ายสนิค้าของตกึม่วงไม่ใช่มแีค่ตกึจ�าหน่าย

ขนมกับอาหารสดท่ีเห็นอยู่สี่แยก แต่ยังมีตึกกระจายอยู่ในระแวกน้ี รวมกว่า 8 แห่ง 

แต่ละตกึก็แบ่งแผนกสนิค้าชดัเจน เช่น ตกึสนิค้าส�าหรบัสภุาพสตร,ี จ�าหน่ายเฟอร์นเิจอร์, 

สินค้าตกแต่งบ้าน ฯลฯ ในอดีตร้านจะรับช�าระด้วยเงินสดเพียงอย่างเดียว แต่ปัจจุบัน

สามารถช�าระด้วยบัตรเครดิตได้แล้ว แถมบางช่วงมีโปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิตค่าย

ต่าง ๆ  ด้วย หากซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไข Tax Free ทางร้านก็มีจุดบริการลูกค้าส�าหรับ

ท�าเอกสารให้ทันที สินค้าที่น่ีบางชิ้นไม่ได้ถูกที่สุดเมื่อเทียบกับร้านดังอย่างดองกิโฮเต้ 

แต่ทีน่ีก็่ถือว่ามสีนิค้าให้เลอืกครบครนักว่าหลาย ๆ  ร้าน ดงัน้ันถ้าละแวกทีพั่กมร้ีานดองกิ

โฮเต้ ลองเปรียบเทียบราคามาก่อนก็ได้ ถ้าเจอที่ตึกม่วงถูกกว่าก็ซื้อเลย แต่ถ้าตึกม่วง

แพงกว่า ยังสามารถกลับไปซื้อที่ดองกี้แถวที่พักได้

 ตึกม่วงต้อนรับนักท่องเท่ียวชาวไทยเป็นพิเศษ ถึงกับมีแผ่นพับแผนท่ีเป็น

ภาษาไทยแจกในร้าน รวมทั้งยังมีเจ้าหน้าที่คนไทยคอยช่วยอ�านวยความสะดวก 



Main Building A : ขนม ช็อคโกแลต นาฬิกา เครื่องใช้ไฟฟ้า

Main Building B : อาหาร รองเท้า กระเป๋าแบรนด์เนม เครื่องใช้ในครัว

Ladies Building : อาหารสุขภาพ ยา เครื่องส�าอาง เสื้อผ้า กระเป๋าสุภาพสตรี

Furniture Building : โซฟา ม่าน พรม เฟอร์นิเจอร์

Home Accessories Building : ของตกแต่งภายในบ้าน หมอน เครื่องนอน เตียง

Building No.5 : เฟอร์นิเจอร์ในออฟฟิศ เครื่องใช้ส�านักงาน

Building No.7 : จักรยาน อุปกรณ์สัตว์เลี้ยง

Building No.8 : เครื่องเขียน เครื่องส�าอางสุภาพบุรุษ น�้าหอม
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การเดนิทาง : รถไฟใต้ดนิสาย Hibiya ลงสถาน ีNaka-Okachimachi ทางออก 3 
หรือรถไฟ JR สาย Yamanote ลงสถาน ีOkachimachi ทางออก North Exit
เวลา : 10.00-20.00 น.    GPS : 35.707467, 139.776583



ย่านอะกิฮะบะระ (Akihabara)
 ย่ำนอะกิฮะบะระ (Akihabara) หรือเรียกสั้นๆ ว่า อะกิบะ (Akiba) ย่านนี้ คือ

แหล่งรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า ของเล่น โมเดล เกม ผู้หลงใหลในการ์ตูนย่อมรู้จักย่านนี้เป็น

อย่างดี เพราะเปรียบเสมือนสวรรค์ของบรรดาโอตาคุ (Otaku) ท่ีมุ่งหน้ามาตามหา

ความฝันตนเอง ซือ้ของท่ีตนเองรกัสะสมในคอลเลคชัน่ ย่านอะกิบะยังมเีมดคาเฟ่ (Maid 

Cafe) ที่ก�าลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน ก็ถูกรวบรวมไว้ในย่านนี้อยู่หลายแห่ง
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 ก่อนจะเดินชมย่านอะกิฮะบะระ เรามารู้จักค�าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับย่านนี้กัน

ดีกว่า เริ่มจาก “โอตำคุ (Otaku)” หมายถึง คนท่ีชื่นชอบหรือคลั่งไคล้สิ่งใดสิ่งหน่ึง

มากเป็นพิเศษ หรือชื่นชอบจนกลายเป็นแฟนพันธุ์แท้สิ่งนั้น แต่คงไม่ใช่ความหมาย

เชิงลบอย่างที่หลายคนเข้าใจ เพราะการท่องเท่ียวญ่ีปุ่นยังใช้ค�าว่า โอตาคุ ในการ

ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเท่ียวอยู่เลย ปัจจุบันโอตาคุกลายเป็นชื่อเรียกกลุ ่ม

ผู้หลงใหลการ์ตนู เกม โมเดล ดงัน้ันอะกิฮะบะระ จงึกลายเป็นสวรรค์ของเหล่าโอตาคุ 

ที่มุ่งหน้ามาถึงแหล่งสินค้าเหล่านี้ เพื่อหาซื้อของสะสมที่ตัวเองรัก

รู้จักกับ “โอตาคุ  (Otaku)”

“เมดคาเฟ่ (Maid Cafe)”

เมดคำเฟ่ (Maid Cafe) คือ ร้านอาหาร, 

ร้านขนม หรอืร้านกาแฟ ท่ีมพีนักงานสาว

น่ารกัแต่งชดุคอสเพลย์เหมอืนเป็นสาวใช้

ที่หลุดมาจากการ์ตูน คอยดูแลเอาใจใส่

ลูกค้าอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะชวนพูดคุย 

เสิร์ฟอาหาร หรือถ่ายรูปคู่ แต่ต้องเป็น

ลูกค้าของร้านที่เขาท�างานอยู่ จู่ ๆ  เห็นสาวเมดแจกใบปลิวชวนเข้าร้าน จะเข้าไปขอ

ถ่ายรูปดื้อ ๆ ไม่มีใครให้ถ่ายแน่นอน ซึ่งตามมารยาทชาวญี่ปุ่น มักไม่ต้องการให้ใคร

ถ่ายภาพตนเองโดยไม่ได้รบัอนญุาต หากสนใจเปลีย่นบรรยากาศทานอาหารสไตล์ใหม่ 

ลองพูดคุยสอบถามรายละเอียดกับสาวเมดที่ยืนแจกใบปลิวได้เลย (เมดคาเฟ่ ไม่ว่า

ผู้ชายหรือผู้หญิงก็เข้าไปใช้บริการได้หมด ไม่มีอะไรเสียหาย)

“กาชาปอง (Gachapon)”

กำชำปอง แคปซูลทรงกลมหรือตู้หมุนไข่

หยอดเหรยีญแล้วหมนุไขลานทีเ่ครือ่ง ก็จะได้

แคปซูลตัวนี้ออกมา แล้วรอลุ้นของด้านใน 

ทีย่่านอะกิบะ กม็กีาชาปองให้เล่นหลายรา้น
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ห้างโยโดบาชิ (Yodobashi-Akiba)

 เพียงออกจากสถานีรถไฟเจอาร์ ฝั่งทิศตะวันออก (ประตู Showa-Dori) ก็ถึง

โยโดบำชิ (Yodobashi) ห้างจ�าหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีมีสาขาท่ัวญ่ีปุ่น โยโดบาชิ สาขา 

อะกิบะ สูง 9 ชั้น ไม่ได้มีเพียงเคร่ืองใช้ไฟฟ้าเท่าน้ัน แต่ยังรวมสินค้าท่ีเก่ียวข้องกับชีวิต-

ประจ�าวันไปด้วย อาท ิของเล่น ของสะสม เครือ่งส�าอาง กระเป๋า นาฬิกา เหมอืนแปลงร่าง

จากศนูย์รวมเครือ่งใช้ไฟฟ้าเป็นห้างสรรพสนิค้าด ีๆ นีเ่อง พ้ืนท่ีใหญ่ขนาดน้ีไม่ต้องกังวล

ว่าจะหลง เพราะแต่ละชัน้ จดัโซนให้ชอปปิงอย่างสะดวก เช่น ชัน้ของเล่น ก็จะมโีมเดล เกม 

ตู้กาชาปอง สิ่งของทุกอย่างเกี่ยวกับของเล่น ไม่ต้องเดินไปดูชั้นอื่นให้เสียเวลา อยากได้

ของเล่นก็มุง่หน้าไปชัน้นีช้ัน้เดยีว แถมยังมร้ีานอาหารไว้ให้ฝากท้องในราคาไม่แพงอกีด้วย
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การเดินทาง : JR Yamanote หรือรถไฟใต้ดิน 
สาย Hibiya ลงสถานี Akihabara

GPS : 35.698632, 139.774639
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 ข้ามมาอกีฝ่ังของย่านอะกิฮะบะระ หรอืทางทิศตะวันตกของห้างโยโดบาช ิหาก

เดินทางด้วยรถไฟเจอาร์ (JR) สาย Yamanote หรือรถไฟใต้ดินสาย Hibiya มาลงสถานี 

Akihabara ให้ออกประตู Electric Town แล้วเดินต่อไปยังถนน Chuo-Dori ซึ่งเป็นถนน

เส้นหลกัของย่านอะกิบะ ผมขอแนะน�าร้านชือ่ดงัทีอ่ยู่ในละแวกน้ีให้ท่านผูอ่้าน บางร้าน

ก็มีหลายสาขา เดินผ่านสาขาไหนลองแวะชมดูได้

Labi Akihabara

ตั้งอยู ่หน้าประตูทางออกรถไฟ JR ฝั ่ง 

Electric Town ร้านจ�าหน่ายเครือ่งใช้ไฟฟ้า 

สงู 6 ชัน้ แบ่งหมวดสนิค้าตามชัน้ นอกจาก

ท่ีสาขาอะกิบะแล้ว ยังมีสาขาต้ังอยู่ตาม

แหล่งชุมชนอื่น ๆ ในโตเกียว

Radio Kaikan

ตั้งอยู่ถัดมาจาก Labi ที่น่ีเป็นแหล่งรวม

ตู้กาชาปอง ตุ๊กตาฟิกเกอร์ ของเล่น ของ-

สะสม ทั้งมือหน่ึง และมือสอง บนพ้ืนท่ี

กว่า 9 ชั้น ซึ่งเป็นอาคารปรับปรุงใหม่ ให้

เลือกชมกันเต็มอรรถรส

LAOX

ร้านจ�าหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องส�าอาง 

นาฬิกา เครือ่งประดบั ซึง่ล้วนแต่เป็นสนิค้า 

Duty Free ราคาจงึถูกกว่าร้านอืน่ ทีส่�าคญั

อย่าลมืตรวจสอบสนิค้าก่อนซือ้ เช่น กล้อง

ดิจิตอลบางรุ่น มีแต่เมนูภาษาญี่ปุ่น

เวลา : 10.00-20.00 น. | GPS : 35.69806, 139.771977

เวลา : 10.00-22.00 น. | GPS : 35.698095, 139.772253
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Sofmap

Sofmap มีหลายสาขาท่ัวอะกิฮะบะระ 

น่าจะเป็นห้างทีม่ลีกูค้าเยอะทีส่ดุในบรรดา

ทีก่ล่าวมา เพราะมสีนิค้าแทบทุกอย่าง ต้ังแต่

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ของเล่น โมเดล ฟิกเกอร์ 

เคร่ืองส�าอาง มือถือ แท็บเล็ต สาขาท่ีมี

สินค้าให้เลือกเยอะที่สุด คือ Sofmap Akihabara Main Store ด้วยพ้ืนท่ีกว่า 7 ชั้น และ

แบ่งหมวดหมู่สินค้าชัดเจนเหมือนโยโดบาชิ ท�าให้ย่ิงเดินชมสะดวก ส่วนบางสาขาใน

ย่านอะกิบะ ก็ม ีSofmap Second Hand ทีจ่�าหน่ายของมอืสองโดยเฉพาะ ถ้านึกไม่ออก

ว่าจะหาสินค้าที่อยากได้จากร้านไหน ลองแวะมา Sofmap น่าจะมีให้ครบ

Club SEGA

แหล่งรวมตู้หยอดเหรียญ อาทิ กาชาปอง 

ตู้เกม ตู้คีบตุ๊กตา และบรรดาตู้คีบขนม 

ของเล่น ฟิกเกอร์ ของรางวัลต่าง ๆ  เหมือน

เป็นแหล่งรวมบรรดาเทพท้ังหลาย ท่ีมี

ความเชี่ยวชาญในการเล่นตู้พวกนี้ เพราะ

กว่าผม หรือคนท่ัวไปจะคีบได้ ต้องหมดเงินไปร่วมพันเยน แถมบางครั้งก็ไม่ได้อะไร

กลับไปเลย แต่เวลายืนมองคนเทพ ๆ  เขาเล่นกัน คีบแปบเดียวก็ได้ของติดไม้ติดมือแล้ว 

Animate

ศูนย์รวมหนังสือการ์ตูน ดีวีดี ของสะสม

ไว้มหาศาล บนพ้ืนท่ีกว่า 7 ชั้น ส�าหรับ

ผูช่ื้นชอบการสะสมอนเิมะ (Anime) รบีตาม

ไปสอยได้เลย ถ้าตามหาที่สาขาน้ีไม่เจอ 

ลองแวะไปดูตามสาขาชินจูกุ ชิบูย่าก็ได้

เวลา : 10.00-21.00 น. | GPS : 35.700491, 139.77169



ร้านกาชาปองไคคัง (Gachapon Kaikan)

 อย่างที่กล่าวไว้ว่า ย่านอะกิฮะบะระคือ แหล่งรวมตู้กาชาปองโดยแท้ และ

ร้ำนกำชำปองไคคัง (Gachapon Kaikan) มีตู้กาชาปองให้เลือกนับร้อยตู้ น่าจะเป็น

ร้านท่ีมีตู้กาชาปองเยอะที่สุดในย่านอะกิฮะบะระ เพราะบางครั้งเล่นท่ีตู้อื่นมักได้ของ

ไม่ถูกใจ แต่รบัรองว่ามาท่ีนีท่ีเ่ดยีว มใีห้เลอืกครบครนั ราคาเริม่ต้นตัง้แต่ครัง้ละ 100 เยน 

ไปจนถึง 500 เยน ตามคุณภาพของสินค้าที่ได้
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เวลา : 11.00-20.00 น. | GPS : 35.701879, 139.771228

Trader

ร้านจ�าหน่ายแผ่นเกม แผ่นดีวีดีมือสอง มี

สาขากระจายอยู่ทัว่ Akihabara แม้พ้ืนทีข่าย

ภายในร้านจะถูกแบ่งบางส่วนไปขาย

ฟิกเกอร์ และของสะสมต่าง ๆ แต่สินค้า

ส่วนใหญ่ยังคงเป็นประเภทแผ่นเกม

Mandarake Complex

 มันดะระเกะ คอมเพล็กซ์ (Mandarake Complex) อาคาร 8 ชั้น เมืองในฝัน

ของนักสะสมโมเดล ฟิกเกอร์ ตัวการ์ตูน และของสะสมต่าง ๆ ท�าหน้าที่เป็นตัวกลางรับ

ซื้อ-ขายสินค้าสะสมท้ังมือหน่ึง และมือสอง ถ้าอยากเลือกซื้อแบบจบครบในท่ีเดียว 

แนะน�าลองมาท่ีนี่ มีให้เลือกเยอะไม่แพ้ Radio Kaikan

เวลา : 12.00-20.00 น. | GPS : 35.700349, 139.770506
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ดองกิโฮเต ้อะกิบะ (Don Quijote Akiba)

 ร้านดองกิโฮเต้ หรอืทีรู่จ้กักันในชือ่ดองก้ี ขายสนิค้าครอบจกัรวาล แถมบางชิน้

ราคาถูกกว่าร้านอื่น คนจึงนิยมแวะมาซื้อของที่นี่ เสียอย่างเดียวท่ีไม่เปิด 24 ชั่วโมง 

เหมือนสาขา Shinjuku, Asakusa ความพิเศษของดองกี้สาขานี้ คือบนชั้น 8 ของอาคาร 

เป็นสถานที่ตั้งโรงละคร หรือ Theater ของวง AKB48 เพื่อใช้จัดแสดงคอนเสิร์ต และท�า

กิจกรรมต่าง ๆ พบปะแฟนคลับ ซึ่งศิลปิน AKB48 ล้วนเริ่มต้นสร้างชื่อเสียงมาจากที่นี่

การเดินทาง : รถไฟ JR สาย Yamanote ลงสถานี Akihabara หรือ
รถไฟใต้ดินสาย Hibiya ลงสถานี Akihabara ทางออก Electric Town
เวลา : 9.00-5.00 น.    GPS : 35.700789, 139.771729



กันดัม้คาเฟ่ (Gundam Cafe)

 เดนิย้อนกลบัมาทีส่ถานรีถไฟเจอาร์ (JR) บรเิวณประตทูางออก Electric Town 

แวะกนัดัม้คำเฟ่ (Gundam Cafe) คาเฟ่ท่ีเกิดมาเพ่ือแฟนกันด้ัมโดยเฉพาะ ท้ังเมนูอาหาร

ที่เป็นธีมกันดั้ม อาทิ ขนมแป้งไทยากิรูปกันดั้ม ของที่ระลึก พวงกุญแจ แก้วน�้า ส่วนการ

ตกแต่งบรรยากาศภายในร้าน ค่อนข้างเหมือนในการ์ตูน

 ท่ีพลาดไม่ได้ เห็นจะเป็นห้องน�้าของคาเฟ่ เพราะตกแต่งห้องน�้าเป็นเสมือน

หุ่นกันดั้ม ทุกครั้งท่ีเข้าห้องน�้า เราจึงต้องใช้งานด้วยปุ่มกดกลไกต่าง ๆ เหมือนอยู่ใน

ยานอวกาศ เอาเป็นว่าแฟนพันธุ์แท้กันดั้มต้องถูกอกถูกใจอย่างแน่นอน

การเดินทาง : รถไฟ JR สาย Yamanote ลงสถานี Akihabara หรือ
รถไฟใต้ดินสาย Hibiya ลงสถานี Akihabara ทางออก Electric Town
เวลา : 10.00-22.30 น.    GPS : 35.699044, 139.77294
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AKB48 Cafe & Shop

 ตดิกันดัม้คาเฟ่ คอื คาเฟ่ของสาวกนกัร้องสาว AKB48 วงเกิร์ลกรุป๊ท่ีโด่งดงัทีส่ดุ

ของประเทศญ่ีปุ่นในเวลานี้ ส�าหรับคาเฟ่มีพ้ืนที่โซนทานอาหารส�าหรับน่ังเล่นชิลล์ ๆ 

พร้อมชมมิวสิควีดีโอ เทปบันทึกการแสดงสดของพวกเธอไปพลาง ๆ เมนูส่วนใหญ่เป็น

เมนโูปรดของบรรดานกัร้องในวง ท่ีปรงุแต่งพิถีพิถนัมาอย่างดี รวมท้ังร้านขายของท่ีระลกึ

ประจ�าวง AKB48 ซึ่งตั้งอยู่ติดกับคาเฟ่

 AKB48 ย่อมาจาก Akihabara48 นักร้องวงเกิร์ลกรุ๊ปที่แจ้งเกิดมาจากย่าน 

อะกฮิะบะระ ตัง้แต่ปี ค.ศ.2005 ในปีแรกมกีารคัดเลอืกนักร้องสาวทัว่ประเทศญ่ีปุน่กว่า 

8,000 คน ให้เหลือ 20 คน พวกเขามีชื่อเสียงโด่งดังจากแนวคิดการก่อตั้งวงที่ว่า ต้อง

เป็นไอดอลท่ีทุกคนไปพบได้ จึงสลับสับเปลี่ยนข้ึนแสดงคอนเสิร์ตท่ีโรงละครชั้น 8 

บนอาคารดองกิโฮเต้ สาขาอะกิฮะบะระอยู่เป็นประจ�า โดย AKB48 สามารถสร้างฐาน

แฟนคลับได้อย่างแพร่หลาย จากกิจกรรมที่แปลกใหม่ เช่น กิจกรรมจับมือ หรือรูปแบบ

การขายอลับัม้เพลงท่ีไม่เหมอืนใคร จนสามารถสร้างรายได้ให้บรษิทัฯ สงูสุดเมือ่ปี 2012 

ไปกว่า 7,000 ล้านบาท โดยปัจจบุนั AKB48 สามารถขายแผ่นซงิเก้ิลไปได้กว่า 50 ล้านชดุ

 ด้วยชื่อเสียงของ AKB48 ที่โด่งดังไปทั่วโลก จึงเกิดเป็น 48 Group กระจายไป

เป็นวงพี่วงน้องอยู่หลายประเทศ เช่น ประเทศไทยกับวง BNK48 ที่สร้างเรตติ้งโด่งดังไป

ทั่วเมือง รวมถึงประเทศอื่น ๆ เช่น JKT48 (Jakarta 48) จากอินโดนีเซีย, SNH48 

(Shanghai 48) ประเทศจีน, MNL48 (Manila 48) จากฟิลิปปินส์ และในเมืองต่าง ๆ 

ของญี่ปุ่น ก็มีการตั้งวง 48 เช่นกัน เช่น HKT48 จาก Hakata, Fukuoka

เวลา : 11.00-22.00 น. วันอาทิตย์เปิด 10.00 น.
GPS : 35.699187, 139.772962



ย่านมารุโนอุจิ (Marunouchi)
 ย่ำนมำรุโนอุจิ (Marunouchi) คือ พ้ืนท่ีบริเวณสถานีรถไฟโตเกียว (Tokyo 

Station) และพระราชวังอิมพีเรียล (Imperial Palace) ซึ่งเป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ที่

ยาวนานมาตั้งแต่สมัยเอโดะ ปัจจุบันบริเวณมารุโนอุจิกลายเป็นที่ตั้งอาคารส�านักงานที่

มีอิทธิพลส�าคัญทางเศรษฐกิจญี่ปุ่น เช่น กลุ่มมิตซูบิชิ กลุ่มฮิตาชิ โตโยต้าทูโช ศูนย์การ-

ประชุมนานาชาติโตเกียว และบรรดาห้างสรรพสินค้าน้อยใหญ่อีกมากมาย
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สถานีรถไฟโตเกียว (Tokyo Station)

 สถำนรีถไฟโตเกียว (Tokyo Station) เป็นสถานรีถไฟหลกั และเก่าแก่ของญีปุ่น่ 

เปิดให้บรกิารตัง้แต่ปี ค.ศ.1914 มเีอกลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบเรเนสซองส์

ด้วยอิฐแดง ท�าหน้าท่ีเป็นชุมทางรถไฟส�าคัญของประเทศ  เพราะพ้ืนที่ของโตเกียวอยู่

ตรงกลางประเทศ สามารถเชือ่มเส้นทางไปยังภูมภิาคต่าง ๆ ได้สะดวก ท้ังรถไฟชนิคนัเซน็ 

รถไฟเจอาร์ รถไฟใต้ดิน รวม 16 สาย มีผู้โดยสารวันละกว่า 2 ล้านคน

 ปัจจุบันสถานีโตเกียวไม่ได้ท�าหน้าที่เป็นเพียงสถานีรถไฟเท่านั้น พื้นที่ด้านใน

ยังมีส่วนของร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขนม นับร้อยร้านค้า เรียงรายบนความยาวกว่า 

1 กิโลเมตร คอยบริการนักเดินทางท่ีเปลี่ยนขบวนรถไปยังจุดหมายปลายทางอื่น 

ส�าหรับท่านท่ีขึ้นรถไฟชินคันเซ็นจากสถานีโตเกียว สามารถแวะซื้อข้าวกล่องเบนโตะ

ไปทานบนรถไฟได้จากร้านค้าในสถานี มีข้าวหน้าต่าง ๆ ให้เลือกเต็มไปหมด หรือจะ

แวะซื้อของฝากที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองต่าง ๆ ในญี่ปุ่น ก็รวบรวมไว้ขายที่นี่เช่นกัน
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สะพานนิจูบาชิ และหอคอยฟูชิมิ

พระราชวังอิมพีเรียล (Imperial Palace)

 พระรำชวงัอิมพเีรยีล ตัง้อยู่ในพ้ืนทีเ่ดมิของปราสาทเอโดะ ซึง่ใช้เป็นท่ีอยู่อาศยั

ของโชกุนโทะกุงะวะ หลงัจากระบอบโชกุนเสือ่มอ�านาจลง จกัรพรรดญ่ีิปุน่จงึย้ายท่ีประทบั

จากเกียวโตมาที่นี่ พร้อมเปลี่ยนชื่อเป็นพระราชวังอิมพีเรียล เมื่อปี ค.ศ.1868 และยังคง

ใช้เป็นที่ประทับของจักรพรรดิญี่ปุ่นมาจนถึงปัจจุบัน 

 แต่แล้วพระราชวงักลบัถูกระเบดิในช่วงสงครามโลกครัง้ท่ีสอง จนได้รบัความ-

เสยีหายอย่างหนกั อาคารท่ีเหน็ในปัจจบุนัเกิดจากการบรูณะขึน้มาใหม่ ให้มรีปูร่างหน้าตา

คล้ายของเดิมมากที่สุด พระราชวังอิมพีเรียล เปิดให้คนท่ัวไปเข้าชมพระราชวังชั้นใน

ปีละสองครั้ง คือ 2 มกราคม ในเทศกาลปีใหม่ และ 23 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิม-

พระชนมพรรษาของพระจักรพรรดิ ท้ังนี้ในช่วงเวลาอ่ืน ยังสามารถเข้าชมพ้ืนที่บางส่วน

ของพระราชวังได้วันละ 2 รอบ ๆ ละ 300 คน คือ 10.00 น. และ 13.30 น. แต่ต้องจอง

ล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ http://sankan.kunaicho.go.jp/english จองล่วงหน้าได้ 2 เดือน

(ในอนาคตวันเข้าชมอาจเปลีย่นแปลง เน่ืองจากญ่ีปุน่มกีารสถาปนาจกัรพรรดิองค์ใหม่)

 แม้ไม่ได้จองทวัร์ คนท่ัวไปก็เดนิเข้าไปในพ้ืนท่ีรอบนอกบางส่วนได้ อย่างไฮไลท์

ของพระราชวังที่ใครก็ต้องแวะมาถ่ายภาพ เช่น มุมมหาชนสะพานนิจูบาชิ (Nijubashi) 

หรอืสะพานแว่นตา เพราะวนัไหนน�า้นิง่ ๆ  จะเห็นเงาของสะพานสะท้อนลงผิวน�า้ ลักษณะ

คล้ายแว่นตา มีเบื้องหลังเป็นหอคอยฟูชิมิ (Fushimi-Yagura) ซึ่งเป็นหอสังเกตการณ์ที่

สมเด็จพระจักรพรรดิฮิโระฮิโตะ ประกาศยอมรับความพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่ 2



 หากยังพอมีเวลา ลองเดินต่อไปสวนตะวันออกของพระรำชวังอิมพีเรียล 

(Imperial Palace East Garden) พ้ืนท่ีกว่า 210,000 ตารางเมตร ท่ีเคยเป็นพ้ืนท่ี

พระราชฐานชั้นในของปราสาทเอโดะ ปัจจุบันไม่มีอาคารหลักของพระราชวังอิมพีเรียล

ตั้งอยู่แล้ว จะมีร่องรอยให้เห็นก็แค่บรรดาก�าแพงเก่า และฐานของหอคอยหลักท่ีสร้าง

ในสมัยนั้นด้วยความสูงกว่า 58 เมตร แต่กลับถูกไฟไหม้ครั้งใหญ่ ท�าให้เหลือเพียงฐาน

หอคอยทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้ามาถึงทุกวันนี้
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การเดินทาง : รถไฟ JR สาย Yamanote ลงสถาน ีTokyo ทางออก Marunouchi แล้วเดนิต่อ,
รถไฟใต้ดนิสาย Chiyoda ลงสถาน ีNijubashi-Mae, สาย Yurakucho ลงสถาน ีYurakucho, 
สาย Mita ลงสถาน ีHibiya แล้วเดนิต่อ 15-20 นาที, ไปสวนตะวนัออก ลงสถาน ีOtemachi
เวลา : เข้าชมพระราชวังรอบ 10.00 น. และ 13.30 น. (จองล่วงหน้า)
ค่าเข้าชม : ฟรี
GPS : พระราชวัง 35.6801604, 139.7548041 สวนตะวันออก 35.6862916, 139.7591698



 ถัดจากสวนตะวันออกไปทางตะวันตกเฉยีงเหนือเลก็น้อย คอื สวนคิตะโนะมำรุ 

(Kitanomaru Garden) สถานท่ีชมดอกซากุระในฤดูใบไม้ผลิ มีคลองรอบสวนท่ีเรียกว่า 

จิโดรกิะฟจิุ (Chidorigafuchi) ตามสองข้างทางรมิฝ่ังน�า้เตม็ไปด้วยต้นซากุระร่วมร้อยต้น 

พร้อมใจกันผลิดอกออกผลงานสะพร่ัง หากชมในช่วงเย็น ๆ  ท้องฟ้าใกล้มืด ทางสวนจะ

เปิดไฟท่ีประดบับรเิวณใต้ต้นซากุระ เมือ่แสงสะท้อนขึน้มาตามก่ิงก้าน กระทบดอกซากุระ

สวยงามไปอีกแบบ หรือจะผ่อนคลายเช่าเรือพายเลาะไปตามริมน�้าในสวนก็ได้ ใครมา

เป็นคู่ ขอแนะน�าเลย เรือนั่งได้สองคนพอดี

การเดนิทาง : รถไฟใต้ดนิสาย Hanzomon, Shinjuku, Tozai สถาน ีKudanshita 
ทางออก 2 แล้วเดินต่อ 5 นาที หรือเดินมาจากรถไฟ JR สถานี Tokyo
ค่าเข้าชม : ฟรี   GPS : 35.691625, 139.748061
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สวนคิตะโนะมารุ (Kitanomaru Garden)



ย่านกินซ่า (Ginza)
 ย่ำนกินซ่ำ (Ginza) ตั้งอยู่ทางใต้ไม่ไกลจากสถานีโตเกียว ถือเป็นย่านแรกใน

โตเกียวที่ผสมผสานการก่อสร้างสไตล์ตะวันตกไว้ได้อย่างลงตัว ปฏิเสธไม่ได้ว่า กินซ่า 

เป็นแหล่งรวมร้านแบรนด์เนม ร้านค้าหรหูราจ�านวนมาก เพราะถือเป็นย่านการค้าส�าคญั

ที่ราคาที่ดินมีราคาแพงมากที่สุดแห่งหน่ึงของประเทศญ่ีปุ่น นอกจากเป็นแหล่งชอปปิง

สินค้าราคาสูง ที่นี่ยังมีโรงภาพยนตร์ หอศิลป์ ให้เดินชมอยู่หลายแห่ง
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 หากอากาศไม่ร้อนมาก และยังมีแรงขาพอไหว สามารถเดินเลาะริมทางจาก

สถานรีถไฟโตเกียวลงมาทางใต้ ผ่านสถานรีถไฟยูรากุโช (Yurakucho) ซึง่เป็นย่านการค้า 

อาคารส�านกังานส�าคญัหลายแห่ง จากนัน้จงึเลีย้วซ้ายไปยังถนนฮารมู ิ(Harumi) มุง่หน้าสู่

สี่แยกย่านกินซ่า (Ginza) ระยะทางรวมประมาณ 1 กิโลเมตร หรือถ้าไม่อยากเหนื่อย 

ให้ขึน้รถไฟใต้ดนิสำย Ginza, สำย Marunouchi หรอืสำย Hibiya มำลงสถำน ีGinza 

ออกจากประตขูึน้มากถึ็งสีแ่ยกกินซ่า แต่ถ้าเดนิทางมาด้วยรถไฟ JR สถานีท่ีใกล้ท่ีสุด คือ 

สถานียูรากุโช (Yurakucho) แล้วต้องเดินต่อหน่อย

 ช่วงบ่ายวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา  12.00-17.00 น. พ้ืนท่ีย่านกินซ่าบรเิวณถนนชโูอ 

(Chuo Dori) จะปิดไม่ให้รถผ่าน เพื่อให้ขาช็อปเดินข้ามไปมาอย่างสะดวก

Ginza Wako

 อำคำรกินซ่ำวำโกะ (Ginza Wako) ตัง้อยู่หัวมมุสีแ่ยกกินซ่า กลายเป็นสญัลกัษณ์ 

และจุดนัดพบประจ�าย่านนี้ไปแล้ว เพราะด้านบนมีหอนาฬิกาขนาดใหญ่ ที่สร้างขึ้นมา

ตั้งแต่ปี ค.ศ.1932 ส่วนพ้ืนที่ในอาคารเป็นห้างสรรพสินค้า 6 ชั้น ตั้งแต่เสื้อผ้าบุรุษ สตรี 

เครื่องแต่งกาย นาฬิกา กระเป๋า การก่อสร้างอาคารได้รับอิทธิพลการออกแบบจาก

สถาปัตยกรรมตะวันตก ตั้งแต่สมัยท่ีต่างชาติเร่ิมเข้ามามีบทบาทเผยแพร่วัฒนธรรมใน

ประเทศญี่ปุ่น 
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การเดินทาง : รถไฟใต้ดินสถานี Ginza ทางออก A9, A10
เวลา : 10.30-19.00 น.    GPS : 35.6716146, 139.764962



แหล่งชอปปิงย่าน Ginza

 สีแ่ยกกินซ่าเปรยีบเสมอืนใจกลางของย่าน เราสามารถเดนิแยกออกไปได้ทกุทศิ 

ไม่ว่าทางไหนก็เต็มไปด้วยร้านค้า ห้างสรรพสินค้าทั้งนั้น เช่น ทางทิศตะวันตก มีอาคาร

โซนี ่(Sony Building) และแหล่งชอปปิงแบรนด์เนมอย่าง Gucci, Coach, Dior, Giorgio 

Armani, Longchamp ส่วนทางทิศเหนือ เป็นถนนเส้นหลักของย่าน มีแบรนด์ดัง เช่น 

Chanel, Louis Vuitton, Bvlgari รวมถึงห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อีกหลายแห่ง อาทิ 

ห้างมติสโึกช ิ(Mitsukoshi) เย้ืองอาคารวาโกะ มพ้ืีนท่ีขายกว่า 12 ชัน้, ห้างมะสยึะ (Matsuya) 

 ส่วนทางทศิใต้เริม่ตัง้แต่สีแ่ยกกินซ่า มอีาคาร Ginza Place สถานทีต่ัง้ Nissan 

Crossing โชว์รูมจัดแสดงรถนิสสันขนาดย่อม และมีห้องจัดแสดงภาพถ่ายจาก Sony 

ที่ชั้นบนของอาคาร ถัดมาเป็นห้าง Ginza Six ห้างใหญ่ท่ีสุดในละแวกนี้ มีพ้ืนท่ีชอปปิง

ให้เดินเล่นมากกว่าเพ่ือน นอกจากน้ียังมีร้านค้าชั้นน�าอีกหลายแห่งที่ไม่ใช่สินค้าระดับ 

Luxury อย่าง Uniqlo, GU, MUJI, H&M ซ่ึงปรับตัวเองให้มีพ้ืนที่ขายขนาดใหญ่กว่า

สาขาอื่น ๆ เห็นได้จาก Uniqlo ฝั่งตรงข้ามห้าง Ginza Six ที่มีพื้นที่ขายกว่า 12 ชั้น
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  หลายท่านคงเคยได้ยินต�านาน “จิโร่ซูชิ (Jiro Sushi)” ซูชิขั้นเทพ ระดับมิชลิน

สตาร์ 3 ดาว ซึ่งเป็นดาวสูงสุดของมิชลิน เริ่มต้นโด่งดังมาจากสารคดี Jiro Dreams of 

Sushi ทีอ่อกฉายเมือ่ปี 2011 จนท�าให้นกัชมิจ�านวนมาก ยกเป็นเบอร์หน่ึงด้านซชูขิองญ่ีปุน่ 

สาขาต้นต�ารับอยู่ในตึก Tsukamoto Sogyo ชั้นใต้ดิน ในย่านกินซ่า ปั้นทุกค�าโดยฝีมือ

คุณปู่จิโร่ (Jiro Ono) เชฟมือทอง ซึ่งอายุตอนนี้ 90 ปีเศษแล้ว แต่ยังเดินเหินได้อย่าง

คล่องแคล่ว โดยจะรบัลกูค้าไม่เกินมือ้ละ 10 คน และต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดอืน 

ว่ากันว่าปู่จิโร่เป็นผู้คัดสรรเน้ือปลาด้วยตนเอง จึงเลือกเฉพาะชิ้นท่ีมีความสดใหม่

อยู่ตลอดเวลา ราคาเริ่มต้นมื้อละ 35,000 เยน ด้วยชื่อเสียงอันโด่งดังไปทั่วโลกของ Jiro 

Sushi เมือ่ปี 2011 ประธานาธิบดีบารคั โอบามา จงึแวะมาทานซชูท่ีินี ่พร้อมชนิโสะ อาเบะ 

นายกรฐัมนตรญ่ีีปุน่ ถือว่าไม่ธรรมดาจรงิ ๆ  อ่านรายละเอยีด และข้อมลูการจองเพ่ิมเตมิท่ี 

www.sushi-jiro.jp/shop-info หากสนใจ สามารถแจ้งให้ทางโรงแรมโทรจองให้ได้

เวลา : 11.30-14.00, 17.30-20.30 น. | GPS : 35.672716, 139.763936
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Apple Store Ginza
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 ส�าหรับสาวกแอปเปิล (Apple) ห้ามพลาดโดยเด็ดขาด เพราะท่ีสาขากินซ่า 

เป็นแอปเปิลสโตร์ท่ีโด่งดังท่ีสุดในญ่ีปุ่น เพราะเปิดเป็นสาขาแรกของเอเชีย เมื่อปี 2003 

เวลามีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ สาวกแอปเปิลจะมาน่ังรอ นอนรอต่อคิวล่วงหน้า 

ทีส่าขานีเ้ป็นสปัดาห์ ความโดดเด่นในการดไีซน์ตกึ สามารถดงึดดูใจได้เป็นพิเศษ อกีท้ัง

ด้านในอาคารยังมีลิฟต์ท่ีสร้างด้วยกระจก ไม่มีปุ่มกด แต่ลิฟต์จะจอดแวะรับส่งทุกชั้น 

เราจึงได้พบบรรยากาศที่แปลกใหม่จากแนวคิดของแอปเปิล

เวลา : 10.00-21.00 น.
GPS : 35.6722863, 139.7657077
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ย่านซึกิจ ิ(Tsukiji)



 เดิมพ้ืนที่ในย่านน้ีเป็นที่ตั้งของตลาดปลาซึกิจิ (Tsukiji Market) ตลาดปลาที่

ใหญ่ทีส่ดุในโลก มกีารประมลูวัตถุดบิสดใหม่เพ่ือน�าไปปรงุอาหาร แต่ปัจจบุนัพ้ืนทีดั่งกล่าว

ถูกปรับสภาพพัฒนาเป็นที่จอดรถเพ่ือรองรับการแข่งขันโอลิมปิกในปี ค.ศ.2020 และ

ย้ายตลาดปลาไปอยู่บรเิวณย่าน Toyosu บนเกาะโอไดบะ โดยจดัพ้ืนทีเ่ป็นสดัส่วน และ

ถูกสขุอนามยัมากย่ิงขึน้ ส่วนร้านซชูท่ีิอยู่รอบตลาดปลาซกิึจ ิปัจจบุนัยังคงเปิดให้บรกิาร 

และคราคร�่าไปด้วยนักท่องเท่ียวท่ีต้องการแวะมาชิมซูชิรสชาติชั้นเลิศของกรุงโตเกียว 

อยู่ตลอดเวลา จนเกิดค�าพูดว่า “ถ้าอยากทานซูชิ ต้องมาชิมที่ย่านนี้เท่านั้น”

 นอกจากซชูจิะเป็นเมนูเด็ดของท่ีนีแ่ล้ว อาหารประเภทอืน่ ๆ (โดยเฉพาะอาหาร

ทะเล) ก็มีให้เลือกทานจ�านวนมาก ชอบร้านไหน เข้าร้านนั้นได้เลย

 การเดินทางสู่ย่านซึกิจิ ขึ้นรถไฟใต้ดินสาย Hibiya ลงสถำนี Tsukiji ออก

ประตู 1 แล้วเดินต่อราว 200 เมตรก็ถึง

Sushi Zanmai

 แม้ Sushi Zanmai จะไม่ใช่ร้านซชูเิดด็ทีส่ดุ แต่ทีน่ี่คอืร้านทีม่ชีือ่เสยีงในบรรดา

คนไทยมากที่สุด ต้ังกระจายอยู่หลายสาขาในละแวกโซนร้านอาหารย่านซึกิจิ และเปิด

ให้บริการตลอด 24 ช่ัวโมง ท�าให้ไม่ต้องรอคิวนานเหมือนร้านอื่น ๆ (แต่ช่วงสาย ก็มัก

เหน็คนยืนรอควิเป็นประจ�า) ราคาซชูเิริม่ต้นเพียงค�าละ 98 เยน หรอืถ้าทานเยอะ ลองสัง่

เป็นเซ็ทตามที่ร้านจัดไว้ให้ก็ได้ สนนราคาประมาณ 3,000 เยน

 ชือ่เสยีงของร้าน Sushi Zanmai โด่งดงัมาจากเจ้าของร้านชือ่ Kiyoshi Kimura 

ชอบประมูลปลาทูน่ายักษ์ราคาสูงที่สุดหลายปีติดต่อกัน ท�าให้ชื่อของเขาโด่งดัง และ

แน่นอนว่าชื่อเสียงของร้านซูชิก็เป็นที่รู้จักตามไปด้วย
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เวลา : 24 ชั่วโมง
GPS : 35.665912, 139.77063 และมีอีกหลายสาขาทั่วโตเกียว



เกาะโอไดบะ (Odaiba)
 เกำะโอไดบะ (Odaiba) ไม่ใช่เกาะตามธรรมชาต ิแต่เป็นพ้ืนท่ีถมทะเลท่ีมนุษย์

สร้างข้ึนบรเิวณอ่าวโตเกียว เพ่ือใช้ป้องกันศกึสงครามไม่ให้เข้าประชดิกรงุโตเกียว ต้ังแต่

สมยัเอโดะ เมือ่ปี ค.ศ.1853 แต่เมือ่เข้าสูศ่ตวรรษที ่20 โอไดบะถูกพัฒนาจากพ้ืนทีเ่ปล่า

กลายเป็นท่าเรือ ที่พักอาศัย แหล่งพักผ่อน ศูนย์การประชุมนานาชาติ ห้างสรรพสินค้า 

เสมือนสร้างเมืองใหม่ขึ้นมา และติดอันดับหนึ่งในสถานที่ที่นักท่องเที่ยวต้องไปเยือน
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การเดินทางไปโอไดบะ (Odaiba)

 ไม่ว่าจะอยูส่่วนไหนของโตเกียว แนะน�าให้มาเริม่ทีส่ถำน ีShimbashi เดนิทาง

มาได้ด้วยรถไฟ JR สาย Yamanote หรือรถไฟใต้ดินสาย Ginza และสาย Asakusa 

จากสถาน ีShimbashi ต้องเปลีย่นไปขึน้รถไฟลอยฟ้าเอกชนไร้คนขบั สายยูรกิะโมะเมะ 

(Yurikamome) ที่ควบคุมการเดินรถด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือเดินทางเข้าไปยังพ้ืนท่ี

เขตเมอืงใหม่โอไดบะ (ค่าโดยสาร 320 เยน ถ้าไปสถานไีกลหน่อยก็ 380 เยน) รถไฟสาย 

Yurikamome วิ่งระหว่าง Shimbashi กับ Toyosu รวม 16 สถานี ดังน้ันถ้าไม่เริ่มต้นท่ี

สถานี Shimbashi ไปเริ่มต้นที่ Toyosu ก็ได้ ซึ่งมีรถไฟใต้ดินสาย Yurakucho เชื่อมต่อ

 แต่เนือ่งจากรถไฟสายน้ี เป็นผูใ้ห้บรกิารรถไฟในโอไดบะแต่เพียงผูเ้ดยีว ผมจงึ

แนะน�าให้ซือ้บตัรประเภท One-Day Pass สามารถข้ึนรถไฟสายยูรกิะโมะเมะได้ไม่จ�ากัด 

ภายใน 1 วัน ราคาใบละ 820 เยน เท่ากับขึน้รถไฟไปกลบัระหว่าง Shimbashi  กับสถานี

บนเกาะโอไดบะ (รวม 2 เท่ียว) และขึ้นรถไฟในโอไดบะอีก 1 เท่ียว ก็คุ้มส�าหรับการซื้อ

บัตรเหมาจ่ายแล้ว (รถไฟยูริกะโมะเมะ ค่าโดยสารเร่ิมต้นเท่ียวละ 190 เยน) สามารถ

ซือ้บตัรทัง้แบบตัว๋เทีย่วเดยีว และตัว๋เหมาจ่ายรายวัน ได้ทีตู่จ้�าหน่ายตัว๋อตัโนมตัทิกุสถานี

บนรถไฟสายยูริกะโมะเมะ กรณีนี้ผมซื้อตั้งแต่ต้นสายสถานี Shimbashi

 เมื่อขึ้นรถไฟสายยูริกะโมะเมะ (Yurikamome) แล้ว แนะน�าให้เลือกท่ีน่ัง

ด้านหน้าสุด เพราะสามารถเห็นวิวได้หลายทิศทาง แต่มักจะเต็มก่อนเพ่ือน หากได้ท่ีนั่ง 

ต�าแหน่งอื่น ก็ขอแค่เกาะขอบกระจกไว้ชมวิว และถ่ายภาพทิวทัศน์สองข้างทาง

 ขึน้เรอืล่องแม่น�ำ้ Tokyo Cruise มาจากย่านอะซะกุสะ (Asakusa) แต่ค่อนข้าง

ราคาสูง หากแผนการเดินทางตั้งใจจะล่องเรืออยู่แล้ว ก็ไม่มีปัญหา

 อีกวิธีคือ ขึ้นรถไฟ JR สำย Rinkai จากสถานี Osaki มาลง Tokyo Teleport 

บนเกาะโอไดบะก็ได้ แต่ผมยังแนะน�าวิธีแรกมากกว่า
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สะพานสายรุ้ง (Rainbow Bridge)

 หากมาจากฝั่งสถานี Shimbashi รถไฟจะว่ิงข้ามสะพำนสำยรุ้ง (Rainbow 

Bridge) ไปยังโอไดบะ สะพานแห่งน้ี สร้างข้ึนเมื่อปี ค.ศ.1993 ความยาว 798 เมตร 

เชื่อมระหว่างโอไดบะกับเมืองโตเกียว บนสะพานมีทั้งทางเท้า ถนน และทางรถไฟ หาก

ใครอยากเปลี่ยนบรรยากาศ ลองเดินข้ามสะพานดูก็ได้ แต่ระยะทางจะยาวกว่าทาง

รถยนต์เท่าตัว คือ 1.7 กิโลเมตร เมื่อมองภาพสะพานสายรุ้งจากฝั่งโอไดบะในช่วง

ตะวันตกดนิ หรอืช่วงกลางคืน จะเหน็แสงไฟของตกึระฟ้าเปิดทัว่ท้ังเมอืงโตเกียว มหีอคอย

โตเกียวเป็นฉากหลังของสะพาน ภาพมุมมองนี้ ใช้เป็นสื่อโฆษณาให้กับโอไดบะอย่าง

แพร่หลาย และเรามักเห็นภาพนี้อยู่บนโปสการ์ดขายตามท้องตลาด (แอบบอกว่า ตอน

ผมไปญ่ีปุน่สมยัเดก็ ๆ ก็ซือ้โปสการ์ดรปูน้ีมาด้วย ยังประทับใจทิวทศัน์มาจนถึงทุกวันนี)้

 สถานที่ชมสะพานสายรุ้งบนเกาะโอไดบะได้สวยงาม คือบริเวณเทพีเสรีภาพ 

รวมถึงพื้นที่แนวริมฝั่งทะเลด้านหลังห้าง Decks และห้าง Aqua City Odaiba
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GPS : 35.636426, 139.763754



Decks Tokyo Beach

การเดินทาง : รถไฟสาย Yurikamome สถานี Odaiba-Kaihinkoen
เวลา : 11.00-21.00 น.    GPS : 35.6289915, 139.775771

 ผมลงสถานีรถไฟ Odaiba-Kaihinkoen เพียงก้าวออกจากสถานีก็พบกับห้ำง 

Decks Tokyo Beach หรือเรียกสั้น ๆ ว่า Decks ด้านในมีทั้งสวนสนุก ร้านอาหาร ซึ่ง

แบ่งพ้ืนทีข่องห้างออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ Seaside Mall เน้นโซนร้านอาหาร ร้านค้ารายย่อย 

ไฮไลท์อยู่ที ่Tokyo Joypolis เกมเซน็เตอร์ของค่าย SEGA ทีโ่ด่งดังของญ่ีปุน่ พ้ืนท่ีอกีส่วน 

คือ Island Mall โซนส�าหรับผ่อนคลาย เช่น LEGOLAND Discovery Center สวนสนุก

เลโก้แห่งที ่4 ของโลก และเป็นแห่งแรกของเอเชยี (ตัว๋ 2,400 เยน จองออนไลน์ล่วงหน้า

มีส่วนลด), Tokyo Trick Art Museum พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหลอกตา 3 มิติ (ผู้ใหญ่ 

1,000 เยน เด็ก 600 เยน) และพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง Madame Tussauds Tokyo (ผู้ใหญ่ 

2,300 เยน เด็ก 2,000 เยน จองตั๋วออนไลน์ลด 300-500 เยน) 
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Aqua City Odaiba

 ถัดจาก Decks เป็นห้ำง Aqua City Odaiba ชอปปิงคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่ 

มร้ีานค้า ร้านอาหารเหมอืนห้างท่ัว ๆ ไป แต่โซนร้านอาหาร Gotouchi Menmatsuri ชัน้ 5 

ฟู้ดฮอลล์ท่ีเป็นแหล่งรวมร้านราเมนชื่อดังตามภูมิภาคต่างๆของประเทศญ่ีปุ่น ไว้ใน

แห่งเดียว และพิพิธภัณฑ์ Sony ExploraScience ที่แสดงเทคโนโลยีจากโซนี่ 

การเดินทาง : รถไฟสาย Yurikamome สถานี Daiba หรือเดินจาก Decks
เวลา : 11.00-21.00 น.    GPS : 35.6277962, 139.7734

เทพีเสรีภาพ เกาะโอไดบะ

 เทพีเสรีภำพ (Statue of Liberty) ตั้งอยู่ด้านหลังห้าง Aqua City ฝั่งติดริม

อ่าวโตเกียว เป็นจุดชมวิวสะพานสายรุ้งมุมมหาชน เทพีท่ีเห็นน้ี เป็นแบบเดียวกันกับ

นิวยอร์ค แต่ขนาดเล็กกว่ามาก เพราะสร้างขึ้นทดแทนเทพีเสรีภาพของฝรั่งเศส ท่ีน�ามา

จดัแสดงในงานปีแห่งฝรัง่เศส (The French Year in Japan) ปี 1999 หลงัได้รบัความสนใจ

จากชาวญ่ีปุ่นอย่างล้นหลาม บางท่านอาจสงสัยว่า เทพีเสรีภาพอยู่สหรัฐฯ ไปเก่ียวข้อง

อะไรกับฝรัง่เศส ทีเ่ก่ียวข้องเพราะฝรัง่เศสเป็นผูส้ร้างเทพีเสรภีาพในนิวยอร์ค เพ่ือมอบเป็น

ของขวัญให้สหรัฐอเมริกานั่นเอง ด้วยเหตุนี้ จึงไม่แปลกท่ีเขาจะน�าเทพีเสรีภาพ ท่ีเป็น

ผลงานอันภาคภูมิใจ มาจัดแสดง         ให้ชาวญี่ปุ่นชม
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GPS : 35.627852, 139.771853



Fuji TV Building

 หากมองจากห้าง Aqua City จะเห็นตึกรูปร่างแปลก ๆ นั่นคืออาคารที่ตั้งของ

สถำนท่ีโทรทัศน์ฟูจิ (Fuji TV) ผูส้ร้างผลงานท่ีมชีือ่เสยีง และโด่งดงัในเมอืงไทยมากมาย 

เช่น วันพีช, ดราก้อนบอล และรายการเชฟกระทะเหล็ก จุดเด่นของอาคารฟูจิทีวีอยู่ท่ี

หอชมวิว Hachitama ชั้น 25 ในลูกกลม ๆ  กลางตึก (ค่าเข้าชม 550 เยน) หรือจะเข้าเดิน

ทัวร์ชมการถ่ายท�าของฟูจิทีวี ที่ Fuji TV Wonder Street ชั้น 5 นอกจากนี้ สาวกการ์ตูน 

หรือแฟนคลับรายการท้ังหลายของฟูจิทีวี ก็สามารถแวะซื้อของท่ีระลึกจากร้านที่น�ามา

จ�าหน่ายบริเวณชั้น 1 ของอาคารได้เช่นกัน

การเดินทาง : รถไฟสาย Yurikamome สถานี Daiba
เวลา : 10.00-18.00 น. ปิดวนัจนัทร์   GPS : 35.626674, 139.774068
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 ถัดจากฟูจทิวีี มห้ีำง Diver City Tokyo ซึง่กลายเป็นแลนด์มาร์คของนกัท่องเทีย่ว 

หลงัจากมตัีวกันดัม้ขนาดใหญ่สงู 18 เมตร ต้ังให้ถ่ายภาพอยู่หน้าห้าง และบางคนืมกีาร

จัดแสดงแสงสีเอ็ฟเฟ็กซ์ให้ชมด้วย ภายในห้างแบ่งพื้นที่เป็น 8 ชั้น ส่วนใหญ่เป็นร้านค้า

แบรนด์ชั้นน�าของโลก เช่น Uniqlo, H&M, Lacoste รวมท้ังพ้ืนท่ีของฟู้ดคอร์ท (Food 

Court) ขนาดใหญ่ ไว้ฝากท้องระหว่างเทีย่วโอไดบะ ไฮไลท์อยู่ท่ี Gundum Base Tokyo 

ชัน้ 7 ของห้าง ธีมพาร์คแห่งแรกเพ่ือคนรกักันดัม้โดยเฉพาะ มท้ัีงของทีร่ะลกึจ�าหน่าย และ

โมเดลตัวต่อกันดั้มรุ่นต่าง ๆ ให้ชม 

Diver City Tokyo
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การเดินทาง : รถไฟสาย Yurikamome สถานี Daiba แล้วเดินต่อ
เวลา : 10.00-21.00 น.    GPS : 35.6251028, 139.775354



Oedo Onsen Monogatari

 หากเดินทางมาแค่โตเกียว แต่อยากแช่บ่อน�้าร้อนออนเซ็น แนะน�าให้มาท่ีน่ี 

Oedo Onsen Monogatari บ่อสาธารณะที่สูบน�้าขึ้นมาจากใต้ดินลึก 1.4 กิโลเมตร มี

ทัง้บ่อในร่ม (Indoor) และบ่อกลางแจ้ง (Outdoor) รวมถึงบรกิารอบซาวน่าบนหนิธรรมชาติ 

บ่อแช่เท้าคลายอาการปวดเมื่อย 

 ก่อนเข้าด้านใน เจ้าหน้าท่ีจะให้ใส่ชุดยูกาตะ เพ่ือจ�าลองบรรยากาศย้อนไป

ในสมัยเอโดะ สามารถเดินถ่ายภาพจากสถานที่โดยรอบได้ บางคนแวะมาแช่ตัวที่น่ี

ได้ทั้งวัน เพราะมีสิ่งอ�านวยความสะดวกให้เพลิดเพลินอยู่มากมาย บางคนอยู่ค้างคืน ก็

สามารถท�าได้ เนือ่งจากเขาจะปิดออนเซน็ท�าความสะอาดแค่เวลา 9.00-11.00 น. เพียง 

2 ชั่วโมง ช่วงเวลาอื่นเปิดให้บริการตลอด

การเดินทาง : รถไฟสาย Yurikamome สถานี Telecom Center แล้วเดินต่อ
เวลา : 11.00-9.00 น. ของวันรุ่งขึน้ ปิดเฉพาะเวลา 9.00-11.00 น.
ค่าบริการ : ผู้ใหญ่ 2,720 เยน เด็ก 1,058 เยน วันเสาร์-อาทิตย์เพิ่ม 200 เยน
GPS : 35.6156637, 139.77738

150 ภาพ : ooedoonsen.jp



Palette Town

 พำเลตต์ทำวน์ (Palette Town) แหล่งชอปปิง และเอน็เตอร์เทนเมนท์คอมเพลก็ซ์

ขนาดใหญ่ ภายในแบ่งพ้ืนท่ีออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ  คอื โซน Venus Fort ท่ีเน้นแหล่งชอปปิง 

และโซน Mega Web ซึ่งเป็นโชว์รูมจัดแสดงรถ และเทคโนโลยีจากโตโยต้า รวมทั้งยังมี

ชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ตั้งให้เห็นเด่นกว่าใคร

 จากห้าง Diver City สามารถเดินเท้าไปพาเลตต์ทาวน์ได้ในระยะไม่ไกลมาก 

หากมาจากที่อื่น ก็ขึ้นรถไฟมาลงสถำนี Aomi อยู่หน้าพาเลตต์ทาวน์พอดี

Mega Web

 ผมขอเริม่ต้นท่ีเมกะเวบ็ (Mega Web) หรอื Toyota City Showcase สถานท่ี

จดัแสดงเทคโนโลยี นวตักรรม รวมถึงรถยนต์รุน่ใหม่ ๆ  ของโตโยต้า พ้ืนทีส่องชัน้บรเิวณนี้ 

จดัแสดงนวัตกรรมใหม่ทีห่าชมไม่ได้ในเมอืงไทย เน้นรถยนต์ทีใ่ช้เทคโนโลยีพลงังานสเีขยีว 

พร้อมกิจกรรมที่น�าเทคโนโลยีต่าง ๆ มาให้ชม เช่น เทคโนโลยี VR

 ส่วนกิจกรรม Ride One ส�าหรับทดลองขับข่ีรถยนต์โตโยต้ารุ่นใหม่ ๆ  ราคา

แตกต่างตามรุ่นท่ีต้องการ สนใจรุ่นไหน ลองไปขับทดสอบได้ ที่ส�าคัญยังมี Ride One 

ส�าหรับเด็ก รถขนาดเล็กไว้ขับข่ีปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีโตโยต้า ซึ่งมีเจ้าหน้าท่ีดูแล

อย่างใกล้ชิด งานนี้หนู ๆ น้อง ๆ ทั้งสนุก และปลอดภัยแน่นอน

151



Venus Fort
 วนัีสฟอร์ต (Venus Fort) พ้ืนท่ีของชอปปิงมอลล์ขนาดพ้ืนท่ี 3 ชัน้ ตกแต่งด้วย

ความสวยงาม พ้ืนที่บางส่วนถูกแปลงโฉมให้เป็นสไตล์ยุโรปคลาสสิค เสมือนก�าลังเดิน

อยู่ท่ามกลางกลิ่นอายในเมืองแถบยุโรป และสีสันของท้องฟ้าจะเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ

 ผมขอพูดถึงพ้ืนท่ีของ History Garage โดยเป็นส่วนหน่ึงของ Mega Web แต่

ตั้งอยู่ในส่วนวีนัสฟอร์ต จัดแสดงประวัติความเป็นมาของรถยนต์รุ่นต่าง ๆ  ที่ผลิตในช่วง

ปี 1950-1970 ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถหาชมได้ตามท้องถนนท่ัวไปแล้ว แต่มาชมได้ท่ีน่ี 

หากมีโอกาสแวะเวียนผ่านมาในห้าง ก็อย่าลืมเข้าไปชม งานนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

Ferris Wheel

 ปิดท้ายด้วยชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่นามว่า ไดกันรันฉะ (Daikanransha) 

เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อปี 1999 ด้วยความสูง 115 เมตร ซึ่งเคยได้รับต�าแหน่งชิงช้า-

สวรรค์ที่สูงที่สุดในโลกมาก่อน เราสามารถขึ้นชมวิวบนชิงช้าสวรรค์มองเห็นอ่าวโตเกียว 

หอคอยโตเกียว โตเกียวสกายทรี หากวันไหนอากาศดี ก็ยังเห็นภูเขาไฟฟูจิ โดยชิงช้าจะ

หมุนรอบละ 16 นาที ย่ิงในช่วงกลางคืน จะมีการประดับประดาด้วยแสงไฟสลับส ี

         กว่า 100 เฉดสี จากหลอดไฟนีออน 

         ทั้งหมดกว่า 120,000 ดวง

เวลา : 10.00-22.00 น. วันศุกร์-เสาร์ ปิด 23.00 น.
ราคา : 920 เยน
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ตลาด Toyosu Market
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 ตลำด Toyosu Market เปิดให้บรกิารเมือ่เดอืนตลุาคม 2018 เพ่ือท�าหน้าท่ีเป็น

ตลาดค้าส่งอาหารขนาดใหญ่ของกรุงโตเกียว โดยย้ายจากตลาดปลาซึกิจิมาที่นี่ พร้อม

จัดระเบียบการเดินชมบรรยากาศตลาดของนักท่องเท่ียวอย่างเข้มงวดมากย่ิงข้ึน เช่น 

การประมลูปลาทุกเช้าตรู ่จากเดิมทีอ่ยู่ตลาดปลาซกิึจิ มกัมนีกัท่องเทีย่วเดนิเข้าไปปะปน

กับการประมลู แต่ปัจจบุนัไม่เปิดให้ผูไ้ม่มส่ีวนเก่ียวข้องเข้าไปในพ้ืนท่ีประมลู แต่ก้ันกระจก

ให้ยืนชมจากข้างนอกแทน ซึ่งมีการประมูลทุกเช้าในเวลา 5.30-6.30 น.

 กลุ่มอาคารในตลาด Toyosu Market แบ่งเป็น 3 อาคารหลัก แยกตามหมวด

สนิค้าท่ีจ�าหน่าย รวมถึงมอีาคารทีจ่ดัรวบรวมร้านอาหาร ร้านซชูชิือ่ดงั ท่ีเคยต้ังอยูโ่ดยรอบ

ตลาดปลาซึกิจิมาไว้ที่นี่ด้วย เช่น ร้าน Sushi Dai, Daiwa Sushi

การเดินทาง : รถไฟสาย Yurikamome สถานี Shijo-Mae
เวลา : 5.00-17.00 น. ปิดวันอาทิตย์ และวันพธุบางสัปดาห์
GPS : 35.645004, 139.786388

Tokyo Big Sight

 Tokyo Big Sight หรือรู้จักกันในชื่อ Tokyo International Exhibition Center 

เป็นสถานท่ีจัดงานแสดงสินค้า และการประชุมขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศญ่ีปุ่น โดย

งานหลักที่จัดเป็นประจ�าทุกปี เช่น งาน Tokyo Motor Show, Tokyo Anime Fair

การเดินทาง : รถไฟ Yurikamome สถานี Kokusai-Tenjijo-Seimon
GPS : 35.630041, 139.794099



ย่านชินากาว่า (Shinagawa)
 ย่ำนชินำกำว่ำ (Shinagawa) คือชุมทางรถไฟขนาดใหญ่ของกรุงโตเกียว 

โดยเฉพาะเส้นทางทีว่ิ่งลงไปทางภูมภิาคคนัไซ ทัง้รถไฟ JR และชนิคนัเซน็ มคีวามคกึคกั

ไม่แพ้สถานีโตเกียว จนเกิดเป็นชุมชนทางการค้าขนาดใหญ่ มีศูนย์การค้า โรงแรมท่ีพัก 

ร้านอาหาร มีการพัฒนาความเจริญต่าง ๆ กลายเป็นเมืองใหม่ขนาดย่อมของโตเกียว 

ท�าให้นักท่องเที่ยวจ�านวนมาก เลือกย่านชินากาว่าเป็นที่พักเมื่อมาเยือนกรุงโตเกียว
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Maxell Aqua Park

 สถานีรถไฟ Shinagawa มีทางออกหลักอยู่ 2 ประตู คือทางออก Takanawa 

อยูฝ่ั่งทศิตะวันตก และทางออก Konan ฝ่ังทศิตะวันออก โดยฝ่ังทศิตะวนัตก เตม็ไปด้วย

โรงแรมทีพั่กในเครอื Prince Hotel หลายสาขา มชีอปปิงมอลล์หลายแห่ง รวมถึงโรงแรม 

Shinagawa Prince ทีค่นไทยรูจั้กกันอย่างด ีซึง่นอกจากเป็นโรงแรมแล้ว ยังเป็นศนูย์รวม

ความบันเทิงในย่านนี้อีกด้วย หนึ่งในนั้น คือ Maxell Aqua Park

 Maxell Aqua Park อควาเรียมขนาดใหญ่ท่ีก�าลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน 

ตั้งอยู่ภายในเขตโรงแรม Prince แบ่งพ้ืนท่ีการจัดแสดงสัตว์น�้าออกเป็น 10 โซน เช่น 

Magical Ground โซนทีใ่ช้หลอดไฟ LED มาประดบัตกแต่ง และใช้ระบบสมัผสั (Touch 

Screen) กับกระจกตู้ปลา, Little Paradise จัดแสดงสัตว์น�้าในตู้ปลา, Life Museum 

จดัแสดงพันธ์ุสตัว์น�า้น่าทึง่ชนดิต่าง ๆ, Aqua Jungle รวบรวมสตัว์น�า้หายากหลากหลาย

สายพันธ์ุจากท่ัวโลก, Wonder Tube อโุมงค์ใต้น�า้ท่ีจดัแสดงปลาหายาก, The Stadium 

ห้องโถงขนาดใหญ่ที่ใช้จัดแสดงไฮไลท์ของอควาเรียม มีการแสดงโลมา ประกอบแสง 

สี เสียง ซึ่งใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาผสมผสาน โดยแยกการแสดงกลางวัน กับกลางคืน 

และแบ่งตามฤดูกาลต่าง ๆ เป็นคนละชุดไม่ซ�้ากัน

การเดินทาง : รถไฟ JR หรือรถไฟใต้ดิน สถานี Shinagawa แล้วเดินต่อ
เวลา : 10.00-22.00 น.
ค่าเข้าชม : ผู้ใหญ่ 2,200 เยน เด็ก 700-1,200 เยน (ขึ้นอยู่กับอายุ)
GPS : 35.627821, 139.735092
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ภาพมุมสูง
ย่าน Shinagawa



ย่านรปปงหง ิ(Roppongi)
 ย่ำนรปปงหงิ (Roppongi) สวรรค์ของชาวไนท์ไลฟ์ ย่านท่องแสงสียามราตรี  

และเป็นแหล่งรวมตัวของชาวต่างชาติเยอะที่สุดแห่งหน่ึงของโตเกียว มีท้ังร้านอาหาร  

ผับ บาร์ สถานทูต ย่านรปปงหงิกลายเป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลาย หลังก่อสร้างโครงการ 

Roppongi Hills เมื่อปี 2003 ซึ่งเป็นอาคารขนาดใหญ่ที่รวมพื้นที่ส�านักงาน ศนูย์การค้า 

โรงแรม ไว้ด้วยกัน ยิง่กลายเป็นแรงบวกส�าคัญท่ีช่วยเพ่ิมให้ผูค้นเดนิทางมาย่านน้ีมากขึน้

158



159



Roppongi Hills

 รปปงหงฮิลิล์ (Roppongi Hills) เป็นโครงการขนาดใหญ่ทีเ่ปิดให้บรกิารเมือ่ปี 

ค.ศ.2003 ที่ผ่านมา บนพ้ืนที่กว่า 109,000 ตารางเมตร ใจกลางรปปงหงิฮิลล์มีตึกโมริ 

(Mori Tower) สูงกว่า 238 เมตร เป็นท่ีตั้งของโรงแรม ท่ีพักอาศัย ศูนย์การค้า และ

อาคารส�านักงานของบริษัทชั้นน�าหลายแห่ง บริเวณหน้าตึกมีสัญลักษณ์ส�าคัญอย่าง

แมงมุมยักษ์ ลักษณะเช่นเดียวกับที่ตั้งไว้ตามพิพิธภัณฑ์ส�าคัญของโลกท้ังลอนดอน 

สเปน แคนาดา และอีกหลากหลายประเทศ

 Mori Art Museum พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย บนชั้น 53 ของตึกโมริ โดยสลับ

สับเปลี่ยนหมุนงานงานศิลปะจากศิลปินทั่วโลกมาให้ชม (ค่าเข้าชม 1,800 เยน) หาก

ต้องการชมวิวมุมสูงของโตเกียว ขอเชิญที่ Tokyo City View ชั้น 52 เป็นการชมวิวจาก

ในตัวอาคาร ส่วนใครต้องการเพิ่มอรรถรสมากขึ้น จุดชมวิวยังมีที่ชั้นดาดฟ้า (Roof Top 

Sky Deck) บนความสูง 270 เมตรเหนือระดับน�้าทะเล เป็นพื้นที่เปิดโล่ง ไม่มีกระจกกั้น 

แต่ห้ามน�ากระเป๋าสมัภาระใบใหญ่ หรอืใช้ขาตัง้กล้องถ่ายภาพ เพราะลมค่อนข้างแรง และ

เป็นห่วงเรือ่งความปลอดภยั (ชมวิวเฉพาะชัน้ 52 1,500 เยน Sky Deck เพ่ิมอกี 500 เยน)
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 ในเขตรปปงหงิฮิลล์ ยังเป็นท่ีตั้งสถำนีโทรทัศน์อำซำฮี (TV Asahi) ผู้ผลิต

รายการชื่อดังของญ่ีปุ่น เช่น การ์ตูนโดราเอม่อน (Doraemon) ที่โด่งดังเป็นพลุแตกใน

ประเทศไทย และซามูไรพ่อลูกอ่อน สถานีโทรทัศน์อาซาฮีเปิดให้คนท่ัวไปเข้าชมได้ฟร ี

โดยมีร้านจ�าหน่ายของท่ีระลึกอยู่ชั้นล่าง แต่ทุกคนท่ีแวะมา ต้องแวะถ่ายภาพคู่กับ

โดราเอม่อนตัวใหญ่ ที่ยืนต้อนรับอยู่บริเวณทางเข้า หากช่วงไหนมีการจัดกิจกรรม

พบปะผู้ชม ก็จะใช้พื้นที่บริเวณโถงชั้น 1 ซึ่งใคร ๆ ก็เข้ามาร่วมกิจกรรมได้

 เดินถัดจากทีวีอาซาฮี คือ ถนน Keyakizaka แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนม 

เช่น Louis Vuitton, Tiffany&Co, Escada ตั้งเรียงรายในอาคารขนานแนวถนน

การเดินทาง : รถไฟใต้ดินสาย Hibiya, Oedo สถานี Roppongi ทางออก 1A
เวลา : Mori Art Museum 10.00-22.00 น. วนัอังคารปิด 17.00 น.
จดุชมวิว 10.00-20.00 น. Sky Deck เปิดเฉพาะ 16.00-22.00 น.
ค่าเข้าชม : พิพิธภัณฑ์ 1,800 เยน จุดชมวิว 1,500-2,000 เยน
GPS : 35.6602857, 139.729116
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 อาณาจกัรขนาดใหญ่คล้ายรปปงหงฮิลิล์ แต่โตเกียวมิดทำวน์ (Tokyo Midtown) 

เพ่ิงเปิดให้บริการเมื่อปี 2007 พร้อมสร้างตึกใจกลางอาณาจักรสูงกว่า Mori Tower 

10 เมตร คอื 248 เมตร ภายในเป็นทัง้ศนูย์การค้า อาคารส�านกังาน และโรงแรมหรอูย่าง 

Ritz-Carlton ตั้งอยู่ชั้นบนของอาคาร หากใครชื่นชอบงานออกแบบ ขอเชิญที่ Tokyo 

Midtown Design Hub ซึ่งเป็นนิทรรศการเก่ียวกับงานดีไซน์ล้วน ๆ  หรือแวะชมผลงาน

ศิลปะ ภาพวาด ภาพเขียนที่ Suntory Museum of Art ได้เช่นกัน

Tokyo Midtown

Suntory Museum of Art

สถานท่ีจดัแสดงงานศลิปะ ภาพวาด ภาพเขียน 

โดยเฉพาะท่ีเป็นผลงานจากศลิปินชาวญ่ีปุน่ 

เปิดให้เข้าชมมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1961 ก่อนจะ

ย้ายมาตัง้ท่ี Tokyo Midtown เมือ่ปี ค.ศ.2007 

นอกจากนี้ยังมีงานศิลปะสลับสับเปลี่ยน

หมนุเวยีนในรปูแบบต่าง ๆ  มาให้ชมไม่ซ�า้กนั 

ปีละ 5-6 นิทรรศการ

การเดินทาง : รถไฟใต้ดินสาย Hibiya, Oedo สถานี Roppongi ทางออก 7
เวลา : 10.00-18.00 น. วันศกุร์-เสาร์ เปิดถงึ 20.00 น.
ค่าเข้าชม : พิพิธภัณฑ์ชมฟรี, เก็บค่าเข้าชมเฉพาะนิทรรศการ ราคาไม่เท่ากัน
GPS : 35.665775, 139.730826
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 ด้านหลังของ Tokyo Midtown คือสวน Hinokicho Park ในช่วงฤดูหนาว

เทศกาลครสิต์มาส ราวกลางเดอืนพฤศจกิายนถึงวันที ่25 ธันวาคม จะมกีารจดัแสดงงาน 

Roppongi Winter Illuminations ซึง่ประดับไฟ LED หลายแสนดวง ละลานตาท่ัวท้ังสวน 

และในแต่ละวันจะมีการจัดแสดงโชว์ไฟประกอบเพลงอย่างสวยงาม 

 นอกจากน้ี พ้ืนท่ีโดยรอบ Tokyo Midtown ยังมีการประดับไฟตามท้องถนน 

ต้นไม้ สร้างบรรยากาศความสวยงามในช่วงฤดูหนาวได้เป็นอย่างดี

การเดินทาง : รถไฟใต้ดินสาย Hibiya, Oedo สถานี Roppongi ทางออก 7
เวลา : 17.00-23.00 น.    GPS : 35.66666, 139.731798



 จริง ๆ แล้ว ที่ตั้งของหอคอยโตเกียว หรือโตเกียวทำวเวอร์ (Tokyo Tower) 

แยกไปโดด ๆ จากย่านรปปงหงิ การเดินทางไปด้วยรถไฟ ก็ต้องเดินเท้าต่ออีกหน่อย

 โตเกียวทาวเวอร์ สูงกว่า 333 เมตร ใช้วัสดุเป็นโครงเหล็ก สร้างเสร็จเมื่อปี 

ค.ศ.1958 หลังภาวะสงครามโลกครั้งที่สองไม่ก่ีปี เพราะต้องการสร้างสัญลักษณ์ความ

ย่ิงใหญ่ ดับความตื่นตระหนก วิตกกังวลของประชาชนชาวญ่ีปุ่นที่บอบช�้าอย่างหนัก

มาจากภัยสงคราม โดยมีต้นแบบการก่อสร้างมาจากหอไอเฟล แห่งกรุงปารีส และ

โตเกยีวทาวเวอร์ก็สามารถสร้างสงูกว่าหอไอเฟล 13 เมตร หลงัสร้างแล้วเสรจ็ ทีน่ี่ใช้เป็น

หอกระจายสญัญาณวิทยุโทรทศัน์ สามารถกระจายสญัญาณครอบคลมุทัว่เมอืงโตเกยีว 

ก่อนที่บางส่วนจะย้ายไปใช้โตเกียวสกายทรีในการส่งสัญญาณแทน 

 นกัท่องเท่ียวสามารถขึน้ไปบนหอคอยโตเกียว ชมววิท่ีระดับความสูง 145 เมตร 

(Main Observatory) บริเวณห้องกระจกสีขาวตรงกลางหอคอย และระดับ 250 เมตร 

(Top Deck Observatory) ซึง่สามารถมองวิวมมุสงูของเมอืงโตเกียวได้รอบทศิทาง หาก

วันไหนอากาศดี ก็มองไกลได้ถึงภูเขาไฟฟูจิ นอกจากนี้อาคารด้านล่าง ยังเป็นพ้ืนท่ีของ 

Foot Town แหล่งชอปปิง สาระบันเทิง รวมถึง Tokyo One Piece Tower ธีมพาร์ค

ที่อุทิศส�าหรับแฟนการ์ตูนวันพีชโดยเฉพาะ

 บรเิวณจดุชมวิว Main Observatory มศีาลเจ้าชนิโต ชาวญ่ีปุน่ทีขึ่น้มาบรเิวณนี้ 

มักซื้อแผ่นไม้เพ่ือเขียนค�าอธิษฐาน แล้วแขวนไว้ที่น่ี เวลากลุ่มนักเรียนมาทัศนศึกษา 

ก็จะขอพรให้ประสบความส�าเร็จในด้านการเรียน การสอบต่าง ๆ
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โตเกียวทาวเวอร ์(Tokyo Tower)

การเดินทาง : รถไฟใต้ดินสาย Oedo ลงสถานี Akabanebashi แล้วเดินต่อ 5 นาที,
สาย Hibiya สถานี Kamiyacho ประตู 1 เดินต่อ 10 นาที, สาย Mita สถานี Onarimon
ประตู A1 เดินต่อ 10 นาที และรถไฟ JR สถานี Hamamatsucho เดินต่อ 15 นาที
เวลา : จุดชมวิว 9.00-23.00 น. วันพีช 10.00-22.00 น.
ค่าเข้าชม : จุดชมวิว Main Observatory 900 เยน, Main & Top Deck 2,800 เยน
Tokyo One Piece Tower 3,200 เยน จองล่วงหน้าออนไลน์ลดเหลือ 3,000 เยน
GPS : 35.6585815, 139.745384
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ย่านชิบูย่า (Shibuya)
 ย่ำนชิบูย่ำ (Shibuya) แหล่งรวมสินค้าแฟชั่น สถานที่นัดพบปะของบรรดา

วัยรุน่ญีปุ่น่ พ้ืนทีท้ั่งย่านชบิยู่าเตม็ไปด้วยห้างสรรพสนิค้า แหล่งบนัเทงิ และถนนคนเดนิ 

สาเหตุท่ีท�าให้ชิบูย่ากลายเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย คือ ห้าแยกชิบูย่า ท่ีมีผู้คนเดินข้าม

ถนนอย่างขวักไขว่ รวมถึงรูปปั้นฮาจิโกะ (Hachiko) สุนัขยอดกตัญญู โด่งดังจนเคย

ถูกน�าไปสร้างเป็นภาพยนตร์ ซึ่งท�าให้ใครหลายคนอยากแวะมาเห็นด้วยตนเอง
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 การเดินทางสู่ย่านชิบูย่า สะดวกท่ีสุดคือ รถไฟ JR สาย Yamanote ลงสถานี 

Shibuya แล้วใช้ประตู Hachiko ส่วนรถไฟใต้ดินให้ข้ึนสาย Ginza, Hanzomon และ 

Fukutoshin นอกจากนียั้งมรีถไฟเอกชนสายอืน่ ๆ  ทีว่ิ่งผ่าน Shibuya เช่น Tokyu Toyoko

ห้าแยกชิบูย่า

 แยกท่ีมคีวามคกึคกัท่ีสดุแห่งหน่ึงของโตเกียว เพราะทนัทีทีข่ึน้ไฟแดงห้ามรถผ่าน 

ท้องถนน และทางม้าลายกลับเต็มไปด้วยผู้คนอย่างคึกคัก แม้จะดูยุ่งเหยิง และวุ่นวาย 

แต่หากเดนิไปตามแนวทางม้าลายของตนเอง รบัรองว่าไม่มเีดนิชนกันแน่นอน จะชนก็แค่

คนท่ีเดินทแยงตัดกับเส้นทางปกติเท่าน้ัน ส�าหรับใครที่อยากชมมุมสูงของแยกชิบูย่า

แบบเพลนิ ๆ แนะน�าให้ไปซือ้กาแฟร้านสตาร์บคัส์ ชัน้บนของอาคาร Q-Front แล้วนัง่ชม

ริมขอบกระจก (ช่วงบ่าย ๆ มักไม่มีที่ว่างริมกระจกให้นั่ง)
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GPS : 35.659402, 139.700548
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รูปป้ันสุนัขฮาจิโกะ (Hachiko)

 เพียงก้าวเท้าเดินออกจากสถานีรถไฟ JR Shibuya ประตู Hachiko เราจะเห็น

รปูป้ันสนัุขฮำจิโกะ (Hachiko) หากหาไม่เจอ ให้สงัเกตบรเิวณท่ีคนน่ังเกาะกลุ่มกันเยอะ ๆ  

เพราะพ้ืนที่โดยรอบรูปปั้น มักใช้เป็นจุดนัดพบประจ�าย่านชิบูย่า แต่มักได้กลิ่นจาก

ที่สูบบุหรี่สาธารณะที่อยู่ใกล้ ๆ กัน

 ฮำจิโกะ สุนัขยอดกตัญญู สัญลักษณ์ของย่านชิบูย่า กลายเป็นที่รู้จักกันอย่าง

แพร่หลายของชาวญ่ีปุ่น และนักท่องเท่ียวท่ัวโลก ด้วยประวัติความเป็นมาท่ีว่า ในอดีต 

เจ้าสุนัขตัวน้ี จะมาส่งเจ้านายของมันทุกเช้า และตอนเย็นจะมารอรับหลังเจ้านาย

ท�างานเสร็จที่สถานีรถไฟชิบูย่า กระทั่งวันหนึ่ง เจ้านายเสียชีวิตลงท่ีท่ีท�างาน ท�าให้

ภรรยาของผูต้ายย้ายบ้านห่างจากจดุเดมิไปหลายกิโลเมตร เจ้าฮาจโิกะไม่ละความพยายาม 

หนีออกจากบ้าน และกลับมารอเจ้านายที่สถานีรถไฟอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันกว่าสิบปี รอวันที่

เจ้านายของมันจะกลับมาให้เห็นหน้าอีกครั้ง

 เวลาผ่านไป 10 ปี เจ้าฮาจิโกะสิ้นอายุ และนอนตายบริเวณน้ี กลายเป็นข่าว

หน้า 1 หนังสือพิมพ์ญ่ีปุ่น ผู้คนที่ผ่านไปมาต่างซาบซึ้งในความกตัญญูของมัน จึงสร้าง

รูปปั้นร�าลึกความกตัญญูไว้เตือนใจคนท่ัวไป และยกย่องคุณงามความดี ท่ีไม่ว่าจะเกิด

เป็นอะไร หากท�าตัวให้มีค่า คนก็จะยกย่อง แม้ตัวจะตายไปแล้วก็ตาม ปัจจุบันสุนัข

ฮาจิโกะตัวจริง ถูกสตัฟฟ์เก็บรักษาไว้ให้ชมในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ และวิทยาศาสตร์

แห่งชาต ิ(Museum of Nature and Science) ภายในสวนอเุอโนะ รวมท้ังถูกน�าเรือ่งราว

ไปสร้างเป็นภาพยนตร์ชื่อดังอย่าง “Hachi หัวใจพูดได้” เมื่อปี 2010

การเดินทาง : สถานี JR Shibuya ทางออก Hachiko
GPS : 35.6590632, 139.7004499



แหล่งชอปปิงย่านชิบูย่า

 พ้ืนท่ีรอบย่านชบิยู่าเตม็ไปด้วยห้างสรรพสนิค้าขนาดใหญ่ เช่น Shibuya Mark 

City ห้างท่ีเชือ่มกับสถานรีถไฟ JR ชบิยู่า, โตคิว (Tokyu) ห้างขนาดใหญ่ตดิสถานรีถไฟ

เช่นกัน บนพ้ืนที่ขายกว่า 12 ชั้น และยังใช้เป็นท่ีท�าการส�านักงานใหญ่ หากใครเคยเห็น

ห้างโตคิวในเอ็มบีเคเซ็นเตอร์บ้านเรา ลองแวะมาชอปปิงท่ีสาขาต้นต�ารับดู บรรยากาศ

ต่างกันจริง ๆ อย่าลืมแวะไปโซนอาหารชั้นใต้ดิน มีขนมสไตล์ญ่ีปุ่นให้เลือกมากมาย, 

ห้ำง Shibuya 109 อาคารทรงกระบอกหัวมมุถนนใกล้ห้าแยกชบิยู่า เจ้าของเดียวกันกับ

ห้างโตควิ เน้นสนิค้าแฟชัน่สไตล์วยัรุน่ญ่ีปุน่ ส่วนอาคารสงูน้องใหม่ของย่านชบิยู่าอย่าง 

Shibuya Hikarie เป็นท้ังห้างสรรพสินค้า และส�านักงาน ห้างท่ีอยู่ในอาคารน้ีชื่อ ShinQ 

พ้ืนที่ตั้งแต่ชั้นใต้ดินจนถึงชั้น 5 มีร้านอาหาร ร้านขนมให้เลือกทานเยอะพอสมควร, 

QFront อาคารเด่นทีหั่วมมุห้าแยกชบิยู่า หรอือาคารท่ีตัง้ของร้านกาแฟสตาร์บคัส์น่ันเอง 

นอกจากมีร้านกาแฟแล้ว ท่ีนี่ยังมีร้าน Tsutaya สาขาขนาดใหญ่ ซึ่งกินพ้ืนท่ีหลายชั้น 

ขายแผ่นซดีี ดวีีด ีของสะสมหายากจากศลิปินต่าง ๆ  สวนกับกระแสผูผ้ลติแผ่นซดีขีองโลก

หลายรายล้มหายตายจาก แต่ Tsutaya ยังคงปรบัตวั และสร้างผลติภณัฑ์ใหม่ ๆ  อยู่เสมอ, 

Seibu ห้างเก่าแก่ประจ�าย่านชิบูย่า คู่แข่งรายส�าคัญของห้างโตคิว (Tokyu) และยังมี

ร้านค้าที่อยู่ตามตรอกซอกซอยอีกมากมาย รับรองได้เดินขาลากแน่นอน!
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ร้านอาหารช่ือดังใน Shibuya Mark City

 ในอาคาร Shibuya Mark City มีศูนย์รวมร้านอาหารชื่อดังอยู่ท่ีชั้น 4 ดังน้ัน

ผมจึงขอยกร้านแนะน�ามาเป็นตัวเลือกให้ท่านผู้อ่าน เผื่อหิวระหว่างเดินชอปปิงย่านนี้

Midori Sushi

Tonkatsu Wako

 ว่ากันว่า Midori Sushi คือร้านซูชิคุณภาพที่ราคาไม่แพง เน้นคัดสรรแต่

วัตถุดบิชัน้เลศิ แถมบางคนยกให้ว่าเป็นซชูหิน้าล้น คอืข้าวน้อย แต่ให้หน้าซชูแิบบจดัเต็ม 

เฉลี่ยราคาเซ็ทละ 2,000 เยนข้ึนไป ด้วยความอร่อยที่ข้ึนชื่อ ท�าให้คนน่ังรอคิวหน้าร้าน

ตลอดเวลา นอกจากน้ี Midori Sushi ยังมีสาขาอ่ืนท่ี Ginza, Ikebukuro แต่ก็ต้องรอคิว

เหมือนกัน หากไม่อยากรอคิวนาน แนะน�าไปทานช่วงเปิดร้านตอนเช้า

 ถัดจาก Midori Sushi ไปไม่ไกล จะพบกับ Tonkatsu Wako แม้ปัจจุบันจะมา

เปิดสาขาในไทยแล้ว แต่แนะน�าให้ลองชิมต้นต�ารับดูบ้าง ถ้าไม่แวะชิมสาขาน้ี ก็ลองท่ี

สาขาอื่นได้ เพราะเขาเปิดไปท่ัวประเทศญ่ีปุ่น เมนูขึ้นชื่อของร้าน คือ ทงคัตสึ บรรดา

หมูทอด ของทอดต่าง ๆ อร่อยไม่แพ้ใคร แถมราคาไม่แพง เริ่มต้นจานละไม่ถึงพันเยน

เวลา : 11.00-22.00 น.

เวลา : 11.00-22.00 น.



Center Gai

 เซ็นเตอร์ไก หรอืเซนตะไก คอืถนนชอปปิงแหล่งรวมแฟชัน่ประจ�าย่านชบิยู่า 

ปากทางเข้าอยู่ติดกับซอยด้านซ้ายของตึก Q-Front มีซุ้มประตูโค้งเป็นจุดสังเกต

 บางคนชืน่ชอบการเดนิซือ้สนิค้าแบบนีม้ากกว่าเข้าในห้าง เพราะท่ีนีม่ใีห้เลอืก

ทุกอย่างตั้งแต่ร้านเสื้อผ้า ร้านขนม ร้านขายเคร่ืองส�าอาง ร้านอาหาร ร้านรองเท้า และ

อีกมากมาย เช่น ห้ำง Loft บนพ้ืนท่ีขาย 6 ชั้น ส่วนใหญ่เป็นเครื่องเขียน ของขวัญ 

ของท�ามอื บรรยากาศคล้ายกับลอฟต์สาขาสยาม เพียงแต่ชบิยู่ามขีองให้เลอืกเยอะกว่า 

และราคาไม่แพง, Disney Store ร้านจ�าหน่ายของทีร่ะลกึจากค่ายดิสนีย์ เปิดสาขาในเมอืง 

ซึ่งเป็นราคาเดียวกันกับช็อปสวนสนุกดิสนีย์ หากไม่อยากไปต่อคิวซื้อต๋ัวหน้าสวนสนุก 

ทีน่ี่ก็เปิดขายตัว๋ล่วงหน้าในราคาเดยีวกัน, ร้ำน ABC Mart ร้านรองเท้าทีม่สีาขาทัว่ญ่ีปุน่ 

มีตั้งแต่แบรนด์ตะวันตก จนถึงแบรนด์ยอดฮิตจากญ่ีปุ่น อย่าง Onitsuka Tiger และ

ร้านอาหาร ร้านขายขนมทานเล่นอีกจ�านวนมาก
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GPS : 35.6601008, 139.6998997
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Tokyu Hands ห้างขายของไลฟ์สไตล์ท่ีมีสาขา

อยู่ท่ัวญ่ีปุน่ จากค�าประชาสมัพันธ์ร้านท่ีว่า เรามสีนิค้า

ให้เลือกทุกอย่าง ตั้งแต่ของตกแต่งบ้าน งานอดิเรก 

ของเล่น ของใช้ในชีวิตประจ�าวัน และของท�ามือ 

ที่ชิบูย่าเป็นสาขาใหญ่ มีของให้เลือกครบ!

 ร้านซชูอิกีเจ้าทีม่ชีือ่เสยีงในบรรดานกัท่องเทีย่วชาวไทย คอื Uobei Sushi ตัง้อยู่

ในย่านชบิยู่า ราคาเริม่ต้นเพียงจานละ 108 เยน ความพิเศษของร้านนีอ้ยู่ทีก่ารเสร์ิฟอาหาร 

จะส่งมาตามสายพาน และมาหยุดด้านหน้าท่ีนั่งผู้สั่ง เมื่อหยิบจานอาหารออกมาแล้ว 

ให้กดปุ่มเสร็จสิ้นเพ่ือสายพานจะได้ว่ิงกลับไปห้องครัวของร้าน ร้านน้ีจะท�าซูชิตามท่ีส่ัง

เท่านั้น ไม่ใช่เป็นร้านที่ท�าซูชิแล้วน�าออกมาวิ่งตามสายพานให้คนหยิบเหมือนร้านอื่น

Uobei Sushi เวลา : 11.00-24.00 น. เสาร์-อาทิตย์เปิด 10.30 น.
GPS : 35.659464, 139.697787

Tokyu Hands

Mega Don Quijote

Mega Don Quijote สาขาชิบูย่า เป็นสาขาใหญ่ 

ตามชื่อของร้านท่ีเป็นรูปแบบ Mega Store แถมยัง

เปิดให้บรกิารตลอด 24 ชัว่โมง ดังน้ันใครพักละแวกน้ี 

แวะมาซือ้ได้ตลอดเวลา และมขีองให้เลอืกเยอะกว่า

สาขาอื่น ๆ ด้วย

การเดินทาง : สถานีรถไฟ Shibuya ทางออก 3 แล้วเดินต่อ
เวลา : 24 ชั่วโมง     GPS : 35.660357, 139.697753

การเดินทาง : สถานีรถไฟ Shibuya ทางออก 3 หรือ 6-1 แล้วเดินต่อ
เวลา : 10.00-21.00 น.    GPS : 35.6620313, 139.69769



ย่านจิยูกาโอกะ (Jiyugaoka)
 ย่ำนจิยูกำโอกะ (Jiyugaoka) ต้ังอยู่ไม่ไกลจากชิบูย่า เป็นย่านชุมชนเล็ก ๆ 

น่ารักแบบมินิมอล ผสมผสานกันระหว่างอาคารบ้านเรือนสไตล์ญ่ีปุ่นกับยุโรป และยัง

ได้ชือ่ว่าเป็นแหล่งรวมคาเฟ่ ร้านอาหาร ร้านขนมหวานท่ีก๊ิบเก๋ทีส่ดุของโตเกียว โดยเฉพาะ

ในวันหยุดที่ชาวญ่ีปุ่นมักหลีกหนีความวุ่นวายมาท่ีย่านน้ี ส่งผลให้ย่านจิยูกาโอกะ

กลายเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของนักท่องเที่ยวชาวไทยไปโดยปริยาย
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 การเดินทางสู่ย่าน Jiyugaoka มีรถไฟเอกชนสาย Tokyu Oimachi และ 

Tokyu Toyoko ว่ิงผ่าน โดยข้ึนมาลงที่สถานี Jiyugaoka หากเดินทางมาจากชิบูย่า ให้

ขึ้นรถสาย Tokyu Toyoko ใช้เวลาประมาณ 12 นาที

Kuhonbutsu Green Way

 เมื่อเดินทางถึงสถานีรถไฟ Jiyugaoka ให้ใช้ประตูทางออก South จากน้ัน

เดินทะลุซอยมาทางทิศใต้เพ่ือไปยัง Kuhonbutsu Green Way ถนนน่ารักท่ีปลูกต้นไม้

ยาวตลอดแนวหลายกิโลเมตร ยาวไปถึงย่านอื่น ๆ ที่อยู่ใกล้เคียงกับ Jiyugaoka มีเก้าอี้

ให้นัง่เล่นพักผ่อน ในช่วงวนัหยุด ถนนเส้นนีถู้กเปลีย่นเป็นตลาดนดัขนาดย่อม มร้ีานขาย

สินค้าท�ามือตลอดสองข้างทาง แต่ถ้ามาวันธรรมดา ถนนเส้นนี้ดูเงียบเหงาไปหน่อย

GPS : 35.606791, 139.669365

Jiyugaoka Sweets Forest

 เดนิตามแนวถนนราว 200-300 เมตร ก็ถึง Jiyugaoka Sweets Forest อาคาร

ท่ีรวบรวมร้านขนมหวานช่ือดังไว้ 8 แห่ง ซึ่งแต่ละร้านมีเอกลักษณ์ความโดดเด่นของ

ขนมหวานคนละชนิดกัน ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ มักจัดงานในธีมต่าง ๆ พร้อมดัดแปลง

เมนูขนมให้เข้ากับช่วงเวลาน้ัน ๆ เช่น เค้ก, ไอศกรีม, พุดดิ้ง, ซอฟฟ์ครีม ท่ีน่ีเข้าฟรี เสีย

ค่าอาหารเฉพาะร้านที่ซื้อเท่านั้น
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เวลา : 10.00-20.00 น.
GPS : 35.6078, 139.671636



ร้านร่ม Waterfront

 ร่มย่ีห้อ Waterfront ร่มยอดนิยมของคนไทยท่ีไปเยือนญ่ีปุ่น ต้องซื้อติดไม้

ติดมือกลับมาเป็นของฝากแทบทุกคน แม้จะหาซ้ือได้ทั่วไปตามท้องตลาด แต่ร้ำนร่ม 

Waterfront ทีย่่าน Jiyugaoka เป็นร้านใหญ่ มใีห้เลอืกหลายร้อยแบบ และราคาถูกกว่า

ซือ้ร้านอืน่ ร่มย่ีห้อน้ีเป็นท่ีนยิมเพราะความแข็งแรงของวัสด ุซึง่ผมได้ทดลองใช้มาหลายปี 

พบว่าร่มไม่หัก ไม่เสียง่ายเหมือนยี่ห้ออื่น และอายุการใช้งานยาวนานกว่า

เวลา : 11.00-20.00 น.
GPS : 35.607645, 139.669802

La Vita

 คราวนี้ย้อนขึ้นไปทางทิศเหนือของสถานีรถไฟ Jiyugaoka เพื่อไปยัง La Vita 

ซึง่ได้ชือ่ว่าเป็น Little Europe มกีารสร้างอาคาร และประดับตกแต่งให้เหมอืนบ้านเรอืน

ในยุโรป ท่ีนีค่อืแหล่งรวบรวมร้านขนมหวานชือ่ดงั ซึง่สลบัสับเปลีย่นหมนุเวยีนมาไม่ซ�า้กัน 

คล้ายกับท่ี Jiyugaoka Sweets Forest (แต่ที่น่ีมีร้านให้เลือกน้อยกว่า) เอาเป็นว่า ถ้า

อยากถ่ายภาพเก๋ ๆ ด้วย ให้มาที่นี่ เพราะมีมุมสวย ๆ เยอะมาก

การเดินทาง : สถานีรถไฟ Jiyugaoka ทางออก North แล้วเดินต่อ
เวลา : 10.00-18.00 น.    GPS : 35.610762, 139.668243
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ย่านไดคังยามะ (Daikanyama)
 ย่ำนไดคังยำมะ (Daikanyama) ตั้งอยู่ระหว่าง Jiyugaoka กับ Shibuya 

หรอือยู่ถัดจากชบิยู่าเพียง 1 สถานรีถไฟ ดงัน้ันสามารถจดัโปรแกรมเท่ียว Jiyugaoka กับ 

Daikanyama ไว้ด้วยกันได้ ย่านไดคงัยามะเป็นย่านรวมร้านเก๋ ๆ  สไตล์วยัรุน่ทีไ่ม่เหมอืนใคร 

แม้จะอยู่ใกล้เมอืง แต่ทีน่ี่กลบัเป็นย่านท่ีเงยีบสงบ มบ้ีานพักอาศยัของชาวท้องถ่ินตัง้อยู่

กระจัดกระจาย และมีห้างที่เป็น Community ขนาดย่อม ๆ ให้เดินชม
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Daikanyama T-Site

 เมื่อขึ้นรถไฟถึงสถานี Daikanyama แล้วใช้ประตูทางออก Central เดินต่ออีก

ราว 400 เมตร เพ่ือไปยัง Daikanyama T-Site คอมมูนิตี้มอลล์ขนาดย่อม มี Tsutaya 

เป็นเจ้าของ (ค�าว่า T-Site ตวั T มาจาก Tsutaya) โดยรวบรวมร้านค้าในเครอืของตนเอง 

คือร้านหนังสอื Tsutaya Books รวมถึงร้านขายซดี ีดวีีดขีอง Tsutaya ตลอดทัง้ร้านอาหาร 

ร้านกาแฟชื่อดัง และร้านค้าท่ัวไป มาตั้งรวมกันไว้อยู่ในบริเวณนี้ โดยมีสวน T-Site 

Garden ให้ความร่มรื่นรอบพื้นที่ Daikanyama T-Site

Log Road

 ย้อนกลบัไปทางสถานรีถไฟ Daikanyama เพ่ือไปยงัอกีฝ่ังของสถาน ีคอืประตู

ทางออก North ฝ่ังทศิเหนอื แล้วเดินต่อไปยังถนน Log Road ซึง่มคีวามยาวกว่า 220 เมตร 

เป็นถนนรวบรวมร้านค้าแฟชั่นเก๋ ๆ ร้านอาหาร คาเฟ่ โรงเบียร์

การเดินทาง : รถไฟ Tokyu Toyoko สถานี Daikanyama ทางออก North 
เวลา : 8.00-20.00 น.    GPS : 35.650586, 139.705221

การเดินทาง : รถไฟ Tokyu Toyoko สถานี Daikanyama ทางออก Central 
เวลา : 9.00 น.-เวลาปิดแล้วแต่ร้าน   GPS : 35.6489856, 139.69948



ย่านฮาราจูกุ (Harajuku)
 ย่ำนฮำรำจูกุ (Harajuku) ตั้งอยู่ระหว่างชิบูย่า และชินจูกุ เป็นแหล่งรวมตัว

ของบรรดาวัยรุน่ญ่ีปุ่น ด้วยการแต่งกายแฟชัน่ชดุคอสเพลย์มาประชนักัน โดยเฉพาะช่วง

วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เริม่ตัง้แต่ถนนทาเคชติะ (Takeshita Dori) ถนนเส้นหลกัของร้านค้า

ในย่านฮาราจูกุ ต่อด้วยถนนโอโมเตะซันโด (Omotesando) ถนนสายแบรนด์เนม ที่อยู่

ไม่ไกลจากย่านฮาราจูกุ และยังมีร้านค้าตามตรอกซอกซอยให้แวะชมอีกมากมาย
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 การเดนิทางสูย่่านฮาราจกุู สะดวกทีส่ดุคอื รถไฟ JR สาย Yamanote ลงสถานี 

Harajuku หรอืรถไฟใต้ดนิสาย Chiyoda และสาย Fukutoshin ลงสถาน ีMeijijingu-Mae

ศาลเจ้าเมจิจิงก ู(Meiji Jingu)

 ไม่ว่ามาจากสถานีรถไฟ JR หรือรถไฟใต้ดิน ให้เดินไปทางทิศตะวันตกข้าม

สะพาน Jingu Bashi จะพบปากทางเข้าไปยังศำลเจ้ำเมจิจิงกู (Meiji Jingu) ศาลเจ้าเมจิ

อันศักดิ์สิทธ์ิประจ�าย่านฮาราจูกุ ที่สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1920 โดยประชาชนชาวญ่ีปุ่น 

เพ่ืออุทิศแด่จักรพรรดิเมจิ และจักรพรรดินีโชเคน ท่ีเสด็จสวรรคตในปี 1912 และ 1914 

ซึง่มาจากคณุงามความดีทีพ่ระองค์ทรงปฏริปูญ่ีปุน่ ให้มคีวามเจรญิรุง่เรอืง รบัวิทยาการ

เข้ามาพัฒนาประเทศ ในยุค “กำรปฏริปูเมจิ” ส่วนเหตุทีต้่องสร้างศาลเจ้าในสวนแห่งนี้ 

ก็เพราะพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นสวนที่จักรพรรดิท้ังสองเสด็จมาบ่อย ๆ  ในช่วงสงครามโลก

ครัง้ท่ีสอง ศาลเจ้าเมจไิด้รบัความเสยีหายจากภัยสงคราม จนเกิดการระดมทุนเพ่ือสร้าง 

และปรับปรุงศาลเจ้าให้กลับมาย่ิงใหญ่ เป็นที่ยึดเหน่ียวจิตใจชาวญ่ีปุ่นเช่นเดิม ก่อนจะ

แล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 1958 ช่วงเวลาไล่เลี่ยกับการสร้างหอคอยโตเกียว

 ด้วยอาณาบริเวณของสวนแห่งน้ี ท่ีมีขนาดกว่า 700,000 ตารางเมตร จาก

ปากทางเข้าไปถึงหน้าศาลเจ้า ใช้เวลาเดินเท้าร่วม 10 นาที บรรยากาศช่างแตกต่างกับ

ความวุน่วายของโตเกียวทีเ่พ่ิงเดนิผ่านเข้ามา เพราะทีน่ีทั่ง้สงบ และร่มรืน่ ในช่วงวันหยุด 

หรือวันที่ว่างเว้นจากการท�างาน ชาวโตเกียวจ�านวนไม่น้อย เลือกเข้ามาพักผ่อน สลัด

ความเหนื่อยล้าภายในสวนแห่งนี้

เวลา : พระอาทิตย์ขึ้น-พระอาทิตย์ตก
GPS : 35.6731958, 139.7001461



 ก่อนถึงศาลเจ้า มถัีงสาเกเรยีงรายเป็นจ�านวนมาก ด้วยความเชือ่ของชาวญ่ีปุน่

ว่า เทพเจ้าโปรดการดืม่สาเก จงึมผีูค้นน�ามาถวายจ�านวนมาก เมือ่เข้าถึงด้านใน อย่าลืม

ล้างไม้ล้างมือ ช�าระจิตใจให้สะอาด ก่อนเข้าไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาลเจ้า

 ศาลเจ้าเมจิ เป็นศาลเจ้าชินโต ส่วนใหญ่ไม่มีส่ิงศักด์ิสิทธ์ิวัตถุท่ีเป็นตัวตน ท่ีน่ี

จึงมีเพียงเชือก ริ้วกระดาษติดเชือก และแท่นสักการะเปล่า ๆ ให้ผู้คนเคารพกราบไหว้ 

ชาวญ่ีปุน่เชือ่ว่า สิง่ท่ีเค้าก�าลงักราบไหว้ขอพร คอืคณุงามความดขีองสิง่ศกัดิส์ทิธ์ิทีป่กป้อง 

คุ้มครอง ซึง่สถิตอยู่ในบรเิวณพ้ืนทีศ่าลเจ้าเท่านัน้ หากท่านใดประสงค์จะเขยีนค�าอธิษฐาน

ลงบนแผ่นไม้ตามความเชื่อของชาวญ่ีปุ่น ทางศาลเจ้าก็มีบริการให้ บางครั้งอาจเห็น

หนุ่มสาวท�าพิธีแต่งงานในศาลเจ้าเมจิ ตามโบราณประเพณีท่ีเชื่อว่า ให้ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ

เป็นสักขีพยาน แต่ปัจจุบันไม่เป็นที่นิยม เพราะค่าใช้จ่ายสูง
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สะพานจิงก ู(Jingu Bashi)

 เดนิกลบัออกจากศาลเมจด้ิวยเส้นทางเดมิ ย้อนมาทางสถานีรถไฟฮาราจกุู ผ่าน

สะพำนจิงกู (Jingu Bashi) สะพานที่ใช้เป็นจุดนัดพบส�าหรับบรรดาวัยรุ่นญ่ีปุ่น ที่แต่ง

ชุดคอสเพลย์มาประชันกัน มักจะแวะมาในวันหยุด และวันอาทิตย์ช่วงบ่าย อย่าลืมว่า 

ตามมารยาท หากต้องการถ่ายภาพด้วย ควรขออนุญาตถ่ายภาพก่อน

GPS : 35.6697457, 139.7024716

ถนนทาเคชิตะ (Takeshita Dori)

 เย้ืองกับสถานีรถไฟเจอาร์ คอื ถนนทำเคชติะ (Takeshita Dori) ความยาวกว่า 

400 เมตร เป็นซอยเลก็ ๆ  เรยีงรายด้วยร้านค้าแฟชัน่เก๋ไก๋ต้อนรบัวัยรุน่หนุม่สาว ร้านอาหาร 

ร้านขนม เช่น ร้ำนไดโซ (Daiso) สินค้าทุกอย่างราคา 108 เยน (100 เยน รวมกับภาษี

อกี 8 เยน), Bic Camera Select คดัสรรเฉพาะสนิค้าขายดจีาก Bic Camera มาให้เลอืก 

ตั้งอยู่ติดกับ Daiso, ร้ำนคำลบี้ (Calbee+) ร้านขนมคาลบี้ท่ีแบ่งขายเป็นถ้วยให้ทาน

เตมิพลงัก่อนเดินชอปปิง แนะน�าให้แวะ เพราะรสชาตอิร่อยจนต้องตดิใจ, ห้ำงโซลำโดะ 

(Solado) ห้างรวมสินค้าแฟชั่น และร้านอาหารขนาด 3 ชั้น, Stylenanda

184 ปากทางเข้าถนนทาเคชิตะ (Takeshita)

GPS : 35.671545, 139.703194



 สิ่งที่ขาดไม่ได้เมื่อมาเยือนถนนทาเคชิตะ คือการทานเครปญี่ปุ่นต้นต�ารับจาก

ฮาราจูกุ โดยมีสองเจ้าดังอยู่กลางซอย คือ ร้ำน Marion Crepes ที่เสิร์ฟความอร่อยมา

ตัง้แต่ปี 1976 ส่วนร้ำน Angels Heart ท่ีตัง้ประชนักัน ก็อร่อยหวานไม่แพ้กัน ทัง้สองร้าน 

มีเครปให้เลือกหลายสิบหน้า ในช่วงวันหยุดต้องต่อคิวยาวพอสมควร ถูกใจหน้าเครป 

ร้านไหน เดินเข้าร้านนั้นได้เลย แล้วนั่งทานที่เก้าอี้หน้าร้านก่อนก็ได้

 สุดทางถนนทาเคชิตะ เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนเมจิ (Meiji Street) แหล่งชอปปิง

แบรนด์ต่างประเทศที่ตั้งอยู่ริมถนน เช่น Forever 21, H&M, Charles&Keith, ร้าน LINE 

Friends Store ที่จ�าหน่ายของที่ระลึกตัวการ์ตูนจาก LINE, ABC Mart และห้าง Laforet 

ก่อนจะเลี้ยวซ้ายที่สี่แยก เพื่อเข้าสูถ่นนโอโมเตะซันโด (Omotesando)
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ถนนโอโมเตะซันโด (Omotesando)

 ถนนโอโมเตะซนัโด (Omotesando) เริม่ต้นจากสีแ่ยกสะพานจงิกู ปากทางเข้า

ศาลเจ้าเมจิยาวไปจนถึงสถานีรถไฟ Omotesando ถนนเส้นน้ีได้รับการขนานนามว่า

เป็นชองป์เซลเีซ่แห่งโตเกียว มต้ีนไม้ปกคลมุตลอดเส้นทาง สองฝ่ังถนนเต็มไปด้วยร้านค้า 

ร้านอาหาร และห้างสรรพสนิค้าจากแบรนด์ชัน้น�า อาท ิห้าง Tokyu Plaza, ห้าง Laforet 

และ Omotesando Hill ส่วนร้าน Luxury ส�าหรับคนกระเป๋าหนัก ท้ัง Louis Vuitton, 

Prada, Tod’s, Dior และตามตรอกซอกซอยมีร้านขนม คาเฟ่ชื่อดังที่น่าสนใจหลายแห่ง

Egg’n Things

ร้านแพนเค้กชือ่ดังจากฮาวาย มาเปิดสาขา

ที่ฮาราจูกุ ในซอยหลังห้าง Tokyu Plaza 

ไม่ว่าผ่านไปตอนไหน แถวก็ยาวล้นออกมา

ปากซอยทุกครั้ง หากไปวันเสาร์-อาทิตย์ 

อาจต้องยืนรอคิวร่วมชัว่โมง ดังน้ันแวะไป

วันธรรมดาดีที่สุด (เปิด 8.00-22.30 น.)

GPS : 35.66855, 139.7062
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GPS : 35.66855, 139.7062

น�้าแข็งไส Ice Monster

 คนละฝ่ังกับห้าง Tokyu Plaza คอืทีต่ัง้ร้ำนน�ำ้แขง็ไส Ice Monster ไว้คลายร้อน

เมือ่เดนิทางไปเทีย่วญ่ีปุน่ช่วงฤดรู้อน หรอืช่วงฤดหูนาวก็มเีมนูร้อนให้ชมิ เช่น ชานมไข่มกุ 

(แบบร้อน) ส่วนใครอยากลองชมิน�า้แข็งไส ท่ีนีเ่ป็นแบบเกลด็หิมะ มใีห้เลอืกหลายรสชาติ 

เช่น มะม่วง, สตรอว์เบอร์รี ราคาเริ่มต้น 1,000 เยน (เปิด 12.00-18.30 น.)

GPS : 35.668115, 139.70572

ร้าน Kiddy Land

 ร้ำน Kiddy Land อาณาจักรของเล่นที่อยู่คู่ฮาราจูกุมากว่า 60 ปี บนพื้นที่ขาย

กว่า 5 ชัน้ เนรมติเป็นดนิแดนมหศัจรรย์ส�าหรบัคนรกัของเล่น ของสะสม เช่น Rilakkuma, 

Hello Kitty แค่สองตัวน้ี ก็ใช้พ้ืนท่ีชั้นสี่ท้ังชั้นแล้ว หรือจะเป็นบรรดาศิลปินจากค่าย 

Disney, Sanrio, Snoopy Town มาที่นี่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอน (เปิด 11.00-21.00 น.)

GPS : 35.6676806, 139.7065062

ถนน Cat Street

 ถนนทีแ่ยกออกจาก Omotesando ด้านข้าง Kiddy Land คอืถนน Cat Street 

ซึ่งไล่ยาวไปจนถึงย่านชิบูย่า มีร้านค้าขายสินค้าท�ามือ และแบรนด์ชื่อดังหลายร้าน เช่น 

Adidas, Mizuho, Reebox, The North Face

GPS : 35.667201, 139.706479
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Luke’s Lobster

 Luke’s Lobster ตั้งอยู่ด้านหลัง Kiddy Land ในบริเวณถนน Cat Street ร้าน

ล็อบสเตอร์ชื่อดังที่มีต้นก�าเนิดมาจากสหรัฐอเมริกา ใครผ่านไปมาก็ต้องแวะชิม ด้วย

เมนข้ึูนชือ่อย่าง Lobster Roll ลอ็บสเตอร์ประกอบด้วยขนมปังสุดนุ่ม สนนราคา 980 เยน 

หรือถ้าต้องการไซส์ใหญ่แบบเต็มอ่ิม อยู่ที่ 1,580 เยน นอกจากน้ียังมีเมนูอื่น เช่น ปู กุ้ง 

หรือจะสั่งให้ผสมหลายแบบก็ได้ ไม่ว่าจะเป็น ล็อบสเตอร์+ปู, ล็อบสเตอร์+กุ้ง, กุ้ง+ปู 

หากมาทานที่นี่ อย่าลืมเผื่อเวลารอคิวไว้ด้วย (ร้านเปิด 11.00-20.30 น.)

GPS : 35.6673, 139.706258

Omotesando Hills

 ชอปปิงคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่บนถนนโอโมเตะซันโด ใช้รูปแบบอาคารให้

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่บดบังทัศนียภาพ แบ่งพ้ืนท่ีเป็นอพาร์ทเม้นท์ 38 ห้อง และ

ชอปปิงเซ็นเตอร์ 130 ร้านค้า อาทิ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ร้านอาหาร คาเฟ่

Heiroku Sushi

 เย้ืองกันมร้ีานซชูชิือ่ดงัอย่างเฮโรคุซชู ิ(Heiroku Sushi) ปัจจบุนัมสีาขาทีเ่ปิด

บรกิารในเมอืงไทยหลายแห่ง มเีมนรูายการซชูแิผ่นใหญ่ตัง้อยู่หน้าร้าน ด้านในให้บรกิาร

แบบซูชิสายพาน หากต้องการทานเมนูอื่นที่ไม่ส่งมาตามสายพาน สามารถแจ้งพ่อครัว

ได้ตามต้องการ คดิเงินตามทีท่าน ตกเฉลีย่มือ้ละไม่เกินสองพันเยน (เปิด 11.00-21.30 น.)

การเดินทาง : รถไฟใต้ดิน สถานี Omote-Sando ทางออก A2
GPS : 35.6671475, 139.7090144

GPS : 35.6669307, 139.708257



Meiji Jingu Gaien

 จากสถานีรถไฟใต้ดิน Ometesando ขึ้นรถไฟถัดไปอีกหนึ่งสถานี คือสถานี 

Gaienmae หรือจะเดินเท้าต่อไปราว 1 กิโลเมตรก็ได้ เพื่อไปยังสวน Meiji Jingu Gaien 

สถานทีช่มอโุมงค์แปะก๊วยในช่วงฤดใูบไม้เปลีย่นส ีความยาวถนนในสวนกว่า 400 เมตร 

มแีนวต้นแปะก๊วยเรยีงรายตลอดสองข้างทาง ช่วงเวลากลางเดอืนพฤศจกิายน-ต้นเดอืน

ธันวาคม เป็นช่วงที่สวยงามที่สุด และคนเยอะที่สุด

 หลายท่านอาจสบัสนกับศาลเจ้า Meiji Jingu ท่ีอยู่บรเิวณสถานรีถไฟ Harajuku 

กับสวน Meiji Jingu Gaien ที่ใช้ชมอุโมงค์แปะก๊วย เป็นคนละที่กันนะครับ...

การเดินทาง : รถไฟใต้ดินสาย Ginza สถานี Gaienmae ทางออก 4A, 4B
เวลา : 24 ชั่วโมง     GPS : 35.673837, 139.720043
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ย่านชินจูกุ (Shinjuku)
 ย่ำนชินจูกุ (Shinjuku) ใครจะรู้ว่าย่านน้ีเคยถูกท�าลายจนราบเป็นหน้ากลอง

ในช่วงสงครามโลกครั้งท่ีสอง แต่ปัจจุบันกลับพัฒนาให้เป็นย่านการค้า ศูนย์รวมความ

บันเทิง ย่านที่ไม่เคยหลับใหล ในช่วงกลางวันก็เป็นแหล่งชอปปิง ตกกลางคืนกลับ

สว่างไสวไปด้วยแหล่งท่องราตรใีหญ่ทีส่ดุในโตเกียว แถมสถานีรถไฟชนิจกุูยังเป็นสถานี

ที่มีคนผ่านไปมาในแต่ละวันเยอะที่สุดแห่งหนึ่งของโลก กว่า 4 ล้านคน

190



191



192

 ด้วยความทีเ่ป็นชมุทางรถไฟขนาดใหญ่ การเดนิทางเข้าสูช่นิจกุู จงึมรีะบบขนส่ง

ให้เลือกมากมาย แม้จะเข้าถึงได้ง่าย แต่ต้องวางแผนให้ดีด้วยเช่นกัน เพราะชินจูกุ

เป็นย่านการค้าที่มีขนาดใหญ่ กว่าจะเดินจากฝั่งนี้ไปฝั่งนั้น เล่นเอาเมื่อยขาน่องปูด 

 รถไฟ JR สามารถน�าท่านถึงใจกลางชินจูกุได้ 6 สาย เช่น Yamanote, Saiko, 

Chuo, Narita Express รถไฟใต้ดิน 4 สาย คือ Marunouchi, Oedo, Toei, Shinjuku 

และรถไฟเอกชนอีก 3 สาย คือ Keio, Odakyu, Seibu

 อ่านข้อมูลการเดินทางเสร็จ ปาดเหงื่อไปหนึ่งรอบ เพราะมันเยอะเหลือเกิน  

ส่วนผมใช้เทคนคิการเดนิทางคอื ลงท่ีสถาน ีJR ก็ดงู่ายขึน้เยอะ เน่ืองจากสถานี JR ต้ังอยู่

ใจกลางย่านชนิจกุู และมปีระตูทางออกตามชือ่ทศิ เช่น ทางออกฝ่ังตะวันออก (East Exit), 

ฝั่งตะวันออกตอนกลาง (Central East Exit), ฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ (South East Exit), 

ฝ่ังตะวนัตก (West Exit), ฝ่ังทศิใต้ (South Exit) ท�าให้ง่ายต่อการออกไปยังสถานท่ีต่าง ๆ  

ในย่านชนิจกุู ผดิจากสถานีรถไฟใต้ดนิ หรอืรถไฟเอกชนสายอืน่ ๆ  ทีบ่างสถานีอยู่ทศิเหนอื

หรือตะวันออกของย่าน ไกลจากใจกลาง พอเราจะเดินไปเที่ยวทางใต้ของชินจูกุ ก็เล่น

เอาขาลากไปอกีระลอก เพราะฉะนัน้ลงสถาน ีJR เพ่ือตัง้หลกัก่อนการเดนิทาง น่าจะดทีีส่ดุ

ชินจูกุ (ตะวันตก)
 ใช้ประตูทำงออก West Exit จากสถานีรถไฟ JR Shinjuku แหล่งรวมสินค้า

อเิลก็ทรอนิคส์ จนขึน้ชือ่ว่า ทีน่ีคื่อ Electric Street และยังเป็นแหล่งรวมห้างสรรพสนิค้า
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ศาลาว่าการมหานครโตเกียว

 ศำลำว่ำกำรมหำนครโตเกียว (Tokyo Metropolitan Government Building) 

ตึกแฝดในทิศตะวันตกของย่านชินจูกุ ความสูง 243 เมตร นอกจากใช้เป็นท่ีท�าการของ

ที่ว่าการมหานครโตเกียวแล้ว ที่ชั้น 45 บนระดับความสูง 202 เมตร ยังเปิดเป็นจุดชมวิว

มมุสงูให้เข้าชมฟร ีจากมมุน้ีสามารถมองเห็นหอคอยโตเกียว โตเกียวสกายทร ีและเช่นเคย 

ถ้าอากาศดี สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิ (เลือกขึ้นชมวิวตึกเหนือหรือตึกใต้ก็ได้)

การเดินทาง : รถไฟ JR สถานี Shinjuku ทางออก West หรือ
รถไฟใต้ดินสาย Oedo สถานี Tocho-Mae ทางออก A4
เวลา : ตกึทิศเหนอื 9.30-23.00 น. ปิดทุกวนัจนัทร์ท่ี 2 และ 4 ของเดอืน
ตกึทิศใต้ 9.30-17.30 น. ปิดทุกวันอังคารท่ี 1 และ 3 ของเดอืน (ปิด 29 ธ.ค.-3 ม.ค.)
ค่าเข้าชม : ฟรี           GPS : 35.689571, 139.691744



โยโดบาชิ (Yodobashi Camera)

 เดินย้อนจากศาลาว่าการกลับมาทางสถานีรถไฟ JR มีซอยเล็ก ๆ เป็นร้าน

โยโดบำชิ (Yodobashi Camera) แม้จะมีสาขาอยู่อีกแห่งทางด้านตะวันออกของย่าน

ชนิจกุู แต่สาขาน้ีเป็นสาขาแรกของร้านโยโดบาชิ คนจงึรูจั้กมากกว่า แต่ไม่ใหญ่เหมอืนกับ

สาขาที่ท�าเป็นห้าง อย่างสาขาอะกิฮะบะระ ถ้าอยากได้ของครบ ต้องไปที่ Akihabara

การเดินทาง : รถไฟ JR สถานี Shinjuku ทางออก West
เวลา : 9.30-22.00 น.    GPS : 35.689949, 139.69799

ห้าง Odakyu

 ตดิสถานีรถไฟชนิจกุูฝ่ังตะวนัตก เป็นทีต่ัง้ของห้าง Odakyu แบ่งเป็น 2 ตกึ คอื 

Odakyu Department Store และ Odakyu Halc ชัน้ล่างของห้างมทีางเชือ่มกับสถานรีถไฟ 

จึงไม่จ�าเป็นต้องออกมาด้านนอก และที่น่ียังเป็นสถานีรถไฟต้นสายโอดะคิว (Odakyu) 

ว่ิงไปยังฮาโกเน่ สงัเกตได้ว่า รถไฟหลายสาย มเีจ้าของเป็นผูป้ระกอบการห้างสรรพสนิค้า 

เช่น รถไฟ Keio ก็มห้ีางชือ่ Keio และรถไฟ Odakyu ก็เป็นเจ้าของเดยีวกันกับห้าง Odakyu
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เวลา : 10.00-20.30 น. วันอาทิตย์ปิด 20.00 น.
GPS : 35.6913427, 139.6994376



ร้าน Rokkasen

 จากประตูทางออก West Exit เดินขึ้นไปทิศเหนือผ่านห้าง Odakyu ขึ้นไป 

เพ่ือไปยังร้ำน Rokkasen ร้านเก่าแก่อายุกว่า 50 ปี เป็นร้านอาหารยอดนิยมในหมู่

นักท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีขึ้นชื่อในเรื่องเน้ือย่าง แต่แท้จริงแล้ว ร้านน้ีไม่ได้มีดีเพียงเน้ือวัว

อย่างเดียว แต่มีเนื้อหมู และเนื้อไก่ด้วย และไม่ใช่ทานแบบย่างได้อย่างเดียว เพราะ

สามารถเลือกทานแบบชาบู สุก้ียาก้ีได้ด้วย แต่สุดท้ายแล้ว คนส่วนใหญ่ยังคงเลือก

ทานแบบย่างอยู่ดี ซึ่งมีให้เลือกทั้งแบบ A La Carte หรือสั่งแยก และแบบบุฟเฟ่ต์

 ร้านนี้ค่อนข้างลึกลับ ถ้าไม่สังเกตดี ๆ  อาจมองไม่เห็น เพราะท�าเลท่ีต้ังอยู่บน

ชัน้ 6-7 ของอาคาร Sunflower และปัจจบุนัทางร้านขยายสาขาไปอกีแห่ง เป็น Rokkasen 

Annex อยู่ไม่ไกลกันกับส�านกังานใหญ่ หากไม่อยากรอควินาน แนะน�าโทรจองล่วงหน้าท่ี

เบอร์ 03-3348-8676 หรือจองผ่านเว็บไซต์ rokkasen.co.jp/th

การเดนิทาง : รถไฟ JR สถาน ีShinjuku ทางออก West เดนิทะลุไปหลัง Odakyu
เวลา : 11.00-05.00 น.
ค่าอาหาร : เฉลี่ยมื้อละ 7,500 เยน   GPS : 35.693394, 139.698881

ร้าน Tatsunoya Ramen

 จากร้าน Rokkasen หากเดินต่อไปทางทิศเหนืออีกราว 300 เมตร ก็ถึงร้ำน

รำเมน Tatsunoya ซึ่งข้ึนชื่อในเร่ืองราเมนทงคตสึ หรือราเมนซุปกระดูกหมู ท่ีมีความ

เข้มข้น และอร่อยทีส่ดุเจ้าหน่ึงของย่านชนิจกุู ถ้าหากเคยทานท่ีร้าน Ichiran Ramen แล้ว 

แนะน�าลองแวะมาทานที่ร้านนี้ดู บางท่านก็ว่าเข้มข้น อร่อยกว่า จนหลายคนยกให้เป็น

ร้านอนัดบัหน่ึงในใจ และทุกครัง้ทีไ่ปทาน ต้องรอควิร่วม 20-30 นาท ีควรเผือ่เวลาไว้ด้วย

การเดนิทาง : รถไฟ JR สถาน ีShinjuku ทางออก West เดนิทะลุไปหลัง Odakyu
เวลา : 11.00-23.30 น.
ค่าอาหาร : เฉลี่ยมื้อละ 1,000 เยน   GPS : 35.696055, 139.698347
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 บริเวณทางออก East Exit ของสถานี มีกลุ่มห้ำงลูมิเน (Lumine) 3 อาคาร 

ได้แก่ Lumine 1, Lumine 2 และ Lumine EST ตั้งติดกัน สามารถเดินชอปปิงได้สบายๆ 

ทั้งเสื้อผ้า เครื่องประดับ หากเหนื่อยก็มีร้านอาหารชื่อดังให้ฝากท้อง ท่านที่ต้องการซื้อ

มาการอง จากร้านลาดูเร่ (Laduree) ที่ห้างลูมิเนก็มีให้บริการ

 ใช้ประตูทำงออก East Exit และ Central East Exit จากสถานีรถไฟ JR 

Shinjuku ซึง่ฝ่ังตะวันออกจะคกึคักกว่าตะวนัตก เพราะเป็นดงของบรรดาห้างสรรพสนิค้า 

ร้านอาหาร และสถานบันเทิงต่าง ๆ

ชินจูกุ (ตะวันออก)

ห้าง Lumine

 ทีน่ี่มกัใช้เป็นจดุนัดพบของคนทีม่าชนิจกุูครัง้แรก ๆ  ด้วยเหตุท่ีมทีีวีจอยักษ์บนตึก 

จงึท�าให้สงัเกตง่าย เป็นแหล่งชอปปิงเสือ้ผ้าส�าหรบัหนุม่สาววัยรุน่ ซอยข้าง Studio Alta 

มีร้านผลไม้ Hyakkaen ตรงหัวมุม อย่าลืมแวะอุดหนุน รสชาติหวานฉ�่าจริง ๆ

เวลา : 11.00-20.30 น. 
GPS : 35.6925579, 139.701017ห้าง Studio Alta
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ห้าง Bigqlo

 จากหน้า Studio Alta ผมขอเดนิท่องสถานทีท่่องเท่ียวบนถนนเส้นนีใ้ห้แล้วเสรจ็

ก่อนขึ้นไปทางเหนือ น่ันคือ เดินไปฝั่งขวามือเม่ือหันหน้าเข้า Studio Alta จะเห็นห้ำง 

Bicqlo ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันระหว่าง Bic Camera ร้านจ�าหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า

ขนาดใหญ่ของญ่ีปุน่ และ Uniqlo แบรนด์เสือ้ผ้าสญัชาตญ่ีิปุน่ ห้างแห่งน้ีจงึมใีห้ชอปปิง

ทั้งเสื้อผ้า และสินค้าอิเล็กทรอนิคส์ เท่าท่ีสังเกตราคาเสื้อผ้า Uniqlo ไม่ค่อยต่างจาก

เมอืงไทย ยกเว้นช่วงท่ีไป ร้านก�าลงัจดัโปรโมชัน่ลดราคาอยู่พอด ีหรอืซือ้เยอะจนสามารถ

ท�า Tax Free ได้ จึงจะได้ราคาถูกกว่าท่ีเมืองไทย แต่สินค้า Bic Camera แทบท้ังหมด 

ถูกกว่าที่เมืองไทย เพียงแต่ระวังเรื่องเมนูการใช้ที่อาจมีแค่ภาษาญี่ปุ่น

เวลา : 10.00-22.00 น.
GPS : 35.6913915, 139.7029726

ห้าง Isetan

 เดนิถัดไปเป็นห้ำงอเิซตนั (Isetan) ห้างใหญ่เก่าแก่ประจ�าสาขาชนิจกุู เพราะ

เปิดให้บรกิารมาร่วมร้อยปี เฉพาะอเิซตนัเองก็มพ้ืีนทีห่ลายตึก แยกตึกตามประเภทสนิค้า

ส�าหรับผู้ชาย และผู้หญิง ส่วนใหญ่เป็นสินค้าแบรนด์เนมทั้งนั้น

เวลา : 10.30-20.00 น.
GPS : 35.691651, 139.704449
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ห้าง 0101 (Marui)

ฝ่ังตรงข้ามห้างอเิซตนั หรอืห้ำงมำรอิุ (Marui) 

หรือ 0101 ซึ่งแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 3 อาคาร

ตั้งอยู ่ในละแวกนี้ ได้แก่ อาคารส�าหรับ

สุภาพบุรุษ, สุภาพสตรี และอาคาร Annex 

ส�าหรับครอบครัว

ร้าน Takano

 เดนิย้อนกลบัมาฝ่ัง Studio Alta ตรงข้ามร้าน ABC Mart มร้ีานผลไม้ชือ่ดงัอย่าง 

Takano เปิดให้บรกิารมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1885 ในช่วงเวลาเดยีวกันกับการก่อสร้างสถานีรถไฟ

ชินจูกุ โดยคัดสรรเฉพาะผลไม้คุณภาพดีมาจ�าหน่าย จนท�าให้ชื่อเสียงของร้านโด่งดัง

ในเรือ่งคณุภาพ และเวลาต่อมาจงึเกิดการแปรรปูผลไม้เป็นขนมหวาน เช่น เค้ก, พาร์เฟ่ต์, 

สลดั, แยม ซึง่ใช้ผลไม้เป็นส่วนประกอบ แม้ว่าร้าน Takano จะขยายสาขาออกไปหลายแห่ง 

แต่บางเมนูก็มีเฉพาะ Shinjuku ร้านนี้อร่อยจริง ดังนั้นจึงแนะน�าให้แวะ!

MUJI

ตัง้อยูเ่ย้ืองกับ Bicqlo ทีน่ีค่อืศนูย์รวมสนิค้า

เครื่องเขียน ของใช้ในชีวิตประจ�าวัน ขนม 

อาหาร อปุกรณ์จปิาถะ มพ้ืีนท่ีขายหลายชัน้ 

นับเป็นอีกหนึ่งสาขาใหญ่ของ MUJI และ

สามารถท�า Tax Free ได้ด้วย

เวลา : 11.00-21.00 น.
GPS : 35.691504, 139.703712

เวลา : 11.00-21.00 น.
GPS : 35.691902, 139.702067



ห้าง 0101 (Marui)

MUJI เวลา : 11.00-21.00 น.
GPS : 35.691504, 139.703712

ร้านอาหารไทยแก้วใจ

 เดินตรงไปเรื่อย ๆ  ในซอยข้างร้าน ABC Mart ท่ีอยู่ฝั่งตรงข้าม Takano จนถึง

ถนนอีกฝั่ง ท่ีหัวมุมด้านซ้ายมีร้ำนอำหำรไทยแก้วใจต้ังอยู่ชั้น 2 บนร้าน Family Mart 

สถานที่ที่ผมมักไปฝากท้องอยู่เป็นประจ�า เพราะเดินทางไปญี่ปุ่นหลายวัน ก็อดคิดถึง

อาหารไทยไม่ได้ รสชาติอาหารของร้านแก้วใจ อร่อยจนหายคิดถึงเมืองไทย เพราะท่ีน่ี

ปรุงรสโดยเชฟคนไทย บริการอย่างเป็นกันเองด้วยพนักงานชาวไทย รับรองไม่ผิดหวัง

แน่นอน แถมราคาไม่แพง เฉลี่ยจานละ 1,080 เยนเท่านั้น หากมาทานมื้อเที่ยง ก็มีแบบ 

Lunch Set เสิร์ฟอาหารจานหลัก พร้อมขนมหวาน และน�้าสมุนไพรไทย 

เวลา : 11.00-23.00 น. ที่ตั้ง : ชั้น 2 อาคาร Toshin
GPS : 35.6930512, 139.7023455

ร้านขายสินค้าแบรนด์เนมมือสอง

 ย่านชนิจกุูถือเป็นย่านทีม่ร้ีานขายสนิค้าแบรนด์เนมมอืสองจ�านวนมาก โดยเฉพาะ

ซอยข้าง Studio Alta ที่มีร้ำน Daikokuya และร้ำน Ginzo ซึ่งเน้นขายแบรนด์ดัง เช่น 

Chanel, Louis Vuitton อย่างที่เคยกล่าวไปแล้วว่า สินค้ามือสองของญี่ปุ่นส่วนใหญ่อยู่

ในสภาพด ีจงึท�าให้หลายชิน้ราคาลดลงจากราคาเตม็ไม่เยอะ (ขายตามสภาพ) นอกจาก

ได้สินค้าราคาถูกแล้ว ยังสามารถขอคืนภาษี (Tax Free) ได้ด้วย ในย่านน้ียังมีร้ำน 

Brand Off ซึ่งมีสาขาหลายเมืองทั่วญี่ปุ่น และร้านเล็กร้านน้อยอีกมากมาย

 หากต้องการชมสินค้าหลายแบบหลายแบรนด์ ขอเชิญที่ห้ำง Komehyo 

รวบรวมสินค้าแบรนด์เนมมือสองทั้งตึก ตั้งอยู่ไม่ไกลจากห้าง Isetan 
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ร้าน 100 เยน

 100 Yen Shop หรอื Can Do ร้านร้อยเยน ท่ีคนไทยรูจ้กักันอย่างด ีตัง้อยู่ชัน้ 8 

ห้าง Seibu Shinjuku PePe ภายในโรงแรม Shinjuku Prince ทางทิศตะวันตกของย่าน

คาบูกิโจ ราคาสินค้า 100 เยน บวกภาษี 8 เยน เป็นชิ้นละ 108 เยนเท่านั้น สินค้าบางชิ้น

เป็นทีถู่กอกถูกใจชาวญ่ีปุน่ เพราะซือ้ได้ในราคาถูกกว่าร้านสะดวกซือ้ท่ัวไป เช่น น�า้อดัลม, 

น�้าด่ืมบางชนิด, ลูกอม, ขนม นอกจากนี้ยังสามารถหาซื้อของใช้เบ็ดเตล็ดท่ัวไป ร่ม, 

เสื้อกันฝน, กระเป๋า และสินค้าจิปาถะมากมาย ร้านร้อยเยนยังกระจายอยู่ตามถนน

เส้นต่าง ๆ ในชินจูกุ แต่ร้านนี้มีพื้นที่ขายใหญ่ที่สุดของย่าน

เวลา : 11.00-22.00 น.
GPS : 35.6943741, 139.70017

ร้านดองกิโฮเต ้(Don Quijote)

 ดองกโิฮเต้ (Don Quijote) ดสิเคาน์สโตร์ท่ีถูกพูดถึงไปหลายหนแล้ว สาขาชนิจกุู

เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง หากคิดอะไรไม่ออก ขอให้บอกดองก้ี มีขายสินค้าแทบทุกชนิด

ครอบจักรวาล 
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เวลา : 24 ชั่วโมง
GPS : 35.6938169, 139.7016971
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คาบูกิโจ (Kabukicho)

 คำบูกิโจ (Kabukicho) กลายเป็นย่านมืด ท่ีประกาศเป็นเขตท่องราตรี หรือ 

Red Light ในประเทศญีปุ่น่ พ้ืนทีบ่รเิวณนีก้ลายเป็นแหล่งเสพสขุของผูห้ลงใหลในแสงสี 

แหล่งใหญ่ท่ีสุดของประเทศ หรือย่านส�าหรับวัย 20+ น่ันเอง เป็นศูนย์รวมร้านอาหาร, 

ปาจิงโกะ, ผับบาร์, โรงภาพยนตร์ฉายหนัง AV, แผ่นหนังดีวีดีเอวีติดเรท ส�าหรับผู้ใหญ่, 

และบรรดา Love Hotel ที่มีเยอะมาก 

 อย่างท่ีทราบกันดีแล้วว่า คาบูกิโจ คือย่านบันเทิงเสพสุขยามราตรี เป็นเรื่อง

ธรรมดาท่ีจะเหน็กลุม่ผูช้ายร่างใหญ่ก�าย�า ย่ืนนามบตัรให้สตรท่ีีเดนิผ่านไปมา ฟันธงเกือบ 

99% ได้ว่ากลุ่มคนเหล่าน้ัน อาจจะหาคนไปถ่ายหนัง AV บางคนเข้ามาระยะประชิด 

แตะเนื้อต้องตัว และกลุ่มผู้หญิงแต่งตัวเซ็กซี่กลายเป็นเป้าหมายหลัก หากเดินไปไหน

มาไหนคนเดยีว ควรระวังเป็นพิเศษ รวมถึงการถ่ายภาพในย่านนี ้เพราะบางคน บางร้าน

ไม่ต้องการให้ถ่ายภาพ 

 จะเห็นได้ว่าย่านคาบูกิโจไม่ค่อยมีชาวญ่ีปุ่นเข้ามาเท่าไหร่นัก เพราะเชื่อว่า

เป็นย่านท่ีไม่ปลอดภัย เนือ่งจากยังคงมแีก๊งค์ยากูซ่ามอีทิธิพลอยู่บ้าง นอกจากสถานบนัเทิง

ต่าง ๆ ท่ีย่านคาบูกิโจ ยังเป็นแหล่งท่ีพักราคาประหยัดส�าหรับนักเดินทาง เช่น โรงแรม

แคปซูล, โรงแรมราคาประหยัด แต่อย่างไรก็ตาม ระยะหลังมีการปราบปรามจาก

ทางการญี่ปุ่น จนท�าให้ย่านนี้ดูดีกว่าอดีตเยอะ 

เวลา : 11.00-02.00 น. บางร้านเปิด 24 ชั่วโมง
GPS : 35.694008, 139.702571



ชินจูกุ (ใต้)
 ใช้ประตูทำงออก South Exit, New South Exit ของสถานี JR Shinjuku ใน

ฝั่งทิศใต้นี้ มีท่ารถบัสประจ�ากรุงโตเกียว และห้างสรรพสินค้าชื่อดัง Takashimaya

 บริเวณทางออก South Exit คือสถำนีรถบัส Shinjuku Expressway Bus 

Terminal ท�าหน้าท่ีเป็นท่ารถส�าหรบัขึน้ไปต่างจงัหวัด และข้ามเมอืงไปภูมภิาคอืน่ในญ่ีปุน่ 

เช่น หากต้องการขึ้นรถบัสไป Kawaguchiko หรือภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 ก็ต้องมาขึ้นที่น่ี โดย

จุดจ�าหน่ายตั๋ว และโถงผู้โดยสารหลักอยู่ที่ชั้น 4 ของอาคาร

Shinjuku Expressway Bus Terminal GPS : 35.6886578, 139.700784

ห้าง Takashimaya

 ห้ำงทำคำชิมำย่ำ (Takashimaya) ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ด้วยพ้ืนท่ีขายกว่า 

14 ชั้น รวมชั้นใต้ดินอีก 2 ชั้น มีสินค้า DIY ใน Tokyu Hand ให้เลือกจุใจ 7 ชั้น (ชั้น 2-8) 

และสินค้าอื่น ๆ จากแบรนด์ชั้นน�า อาทิ Hermes, Louis Vuitton, Tiffany, Balenciaga 

ส่วนชั้น 9 เป็นที่ตั้ง Disney Store แหล่งรวมสินค้าดิสนีย์ขนาดย่อม ๆ

เวลา : 10.00-22.00 น.
GPS : 35.6876015, 139.7022156202
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GPS : 35.6886578, 139.700784

สวน Shinjuku Gyoen

 สวนชนิจูกเุกยีวเอน็ (Shinjuku Gyoen) ตัง้อยู่ทางทศิตะวันออกเฉยีงใต้ของ

สถานีรถไฟ JR Shinjuku เป็นหนึ่งในสวนท่ีมีขนาดใหญ่ที่สุดของกรุงโตเกียว เดิมเป็น

พ้ืนท่ีของต�าหนักข้าราชบริพารมาตั้งแต่ยุคเอโดะ ในศตวรรษท่ี 17 ก่อนจะเปลี่ยนมือ 

และเปิดให้เข้าชมหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง ในปี ค.ศ.1949

 ทีน่ี่คอืสวนทีช่าวโตเกียวนยิมมาชมต้นซากุระในฤดใูบไม้ผล ิช่วงเดอืนเมษายน 

ซึ่งมีหลายสิบสายพันธุ์ รวมนับพันต้น ความพิเศษของสวนชินจูกุเกียวเอ็น คือสายพันธุ์

ซากุระที่ปลูกไว้ในสวน จะบานช้ากว่าสถานที่อ่ืน ท�าให้สามารถชมความสวยงามได้

เต็มอรรถรส ชมท่ีอื่นจนร่วงโรยหมดแล้ว ก็ค่อยมาชมที่น่ีได้ และเป็นสถานที่ท้ิงทวนฤดู

ใบไม้ผลิ ส่วนฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ที่นี่ก็เป็นจุดชมใบไม้แดงที่สวยงามไม่แพ้ที่อื่น ๆ

การเดนิทาง : รถไฟ JR สถาน ีShinjuku ทางออก New South Exit แล้วเดนิต่อ 
10 นาที หรือรถไฟใต้ดิน สาย Marunouchi สถานี Shinjuku-Gyoemmae
เวลา : 9.00-16.00 น. ปิดทุกวันจันทร์ (ช่วงซากุระบาน ไม่มีวันหยุด)
กลาง ม.ีค.-ม.ิย. เปิดถงึ 18.00 น. และเดอืน ก.ค.-กลาง ส.ค. เปิดถงึ 19.00 น.
ค่าเข้าชม : 200 เยน ช่วงซากุระบาน 500 เยน
GPS : 35.685903, 139.710492



ย่านนากะโนะ (Nakano)
 ย่ำนนำกะโนะ (Nakano) ตั้งอยู่ไม่ไกลจากชินจูกุ ใช้เวลา 5 นาทีก็เดินทางถึง 

ย่านนี้เป็นสวรรค์ของนักสะสมโมเดล ฟิกเฟอร์ ตัวการ์ตูน หนังสือการ์ตูน และของเล่น

ต่าง ๆ มีให้เลือกท้ังมือหน่ึง และมือสอง มากท่ีสุดในโตเกียว แถมรวมร้านดังไว้ด้วยกัน

ในตึก Nakano Broadway และยังมีถนนชอปปิง Sunmall เป็นถนนเส้นหลักของย่านนี้
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 การเดินทางมาย่านนากะโนะ (Nakano) จากชินจูกุ สามารถขึ้นรถไฟ JR สาย 

Chuo มาลงที่สถานี Nakano ใช้เวลาเพียง 5 นาที หากมาจากสถานีอื่น สามารถขึ้น

รถไฟใต้ดิน สาย Tozai มาลงที่สถานี Nakano ได้เช่นกัน โดยใช้ทางออก North Exit

ถนนชอปปิง Sunmall

 เมื่อออกจากสถานีรถไฟ Nakano ทางออก North Exit ฝั่งตรงข้าม คือถนน

ชอปปิง Sunmall ความยาวกว่า 225 เมตร เช่ือมไปยังตกึ Nakano Broadway ทีอ่ยู่อกีฝ่ัง 

ตลอดแนวถนน Sunmall เตม็ไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร ร้านเสือ้ผ้า ร้านเกมส์ ร้านหนงัสอื 

ให้ชอปปิงมากมาย รวมกว่า 100 ร้านค้า

Nakano Broadway

 เดินไปจนสุดทางถนน Sunmall จะพบกับตึก Nakano Broadway ชอปปิง

คอมเพล็กซ์ท่ีเน้นขายของสะสม ของเล่น หนังสือการ์ตูน โมเดล ฟิกเกอร์ ทั้งมือหนึ่ง 

และมือสอง มีช็อปของร้าน Mandarake ตั้งอยู่ชั้น 2-4 รวม 3 ชั้น ซึ่งเป็นร้านดังเจ้าใหญ่

ทีค่รองอาคารแห่งน้ี ถ้าอยากเดนิชมร้านอืน่ ๆ  ก็มกีระจดักระจายอยู่ท่ัวไป ท้ังร้านกาชาปอง 

ร้านขายนาฬิกา รองเท้า เสื้อผ้า แต่ส่วนใหญ่ยังเน้นไปทางของสะสมมากกว่า

GPS : 35.706763, 139.665732

การเดินทาง : รถไฟ JR หรือรถไฟใต้ดิน สถานี Nakano ทางออก North
เวลา : 11.00-20.00 น.    GPS : 35.708694, 139.665659
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ย่านโคเอ็นจ ิ(Koenji)
 ย่ำนโคเอ็นจิ (Koenji) ตั้งอยู่ถัดจาก Nakano เพียง 1 สถานี เป็นย่านที่ได้รับ

ความนิยมจากชาวท้องถิ่นที่มักมาเลือกซื้อเสื้อผ้า และมีร้านขายของช�าต่าง ๆ 
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 การเดินทางมาย่านโคเอ็นจิ (Koenji) จากชินจูกุ สามารถขึ้นรถไฟ JR สาย 

Chuo มาลงที่สถานี Koenji ใช้เวลาเพียง 8 นาที หรือมาจาก Nakano ก็ใช้เวลาเพียง 

3 นาทีเท่านั้น แล้วใช้ทางออก South Exit

ถนนชอปปิง PAL Street

 ถนนชอปปิง PAL Street ตัง้อยู่ไม่ไกลจากทางออก South Exit ของสถานรีถไฟ 

Koenji เป็นถนนชอปปิงท่ีมีหลังคาคลุมตลอดแนวเช่นเดียวกันกับถนน Sunmall ท่ี 

Nakano โดย PAL Street ส่วนใหญ่จะเป็นร้านขายเสื้อผ้า รองเท้าสไตล์ฮิป ๆ เก๋ ๆ 

บางร้านมสีนิค้ามอืสองมาจ�าหน่ายในราคาถูก และหากเดินต่อไปจนสุดถนน PAL Street 

ก็สามารถเชื่อมไปยังถนน Look Street ที่มีความยาวหลายร้อยเมตร (แต่ไม่มีหลังคา) 

ส่วนใหญ่เป็นช็อปขายเสื้อผ้าขนาดเล็ก ต้องขอบอกว่า ถนนทั้งสองเส้นไม่ได้เน้นสินค้า

มีแบรนด์ แต่มักเป็นสินค้าจากดีไซน์เนอร์ชาวญี่ปุ่น 

การเดินทาง : รถไฟ JR สาย Chuo สถานี Koenji ทางออก South
เวลา : 10.00-20.00 น.    GPS : 35.705035, 139.649212
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ย่านคิชิโจจ ิ(Kichijoji)
 ย่ำนคิชิโจจิ (Kichijoji) ย่านชอปปิงย่านหน่ึงที่มีชื่อเสียงในหมู่ชาวญ่ีปุ่น และ

เป็นย่านทีพั่กอาศยั ซึง่ตัง้อยู่ไม่ไกลจากใจกลางโตเกยีว เพราะใช้เวลาเดนิทางจากชนิจกุู

ด้วยรถไฟ JR มาเพียง 15 นาทีเท่าน้ัน นอกจากนี้ยังเป็นย่านท่ีใกล้กับพิพิธภัณฑ์จิบลิ 

(Ghibli Museum) จึงท�าให้ย่านคิชิโจจิเป็นย่านยอดนิยมที่คนรู้จักมากขึ้น
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 หากจะไปต่อท่ีพพิธิภณัฑ์จบิล ิ(Ghibli Museum) ต้องข้ึนรถไฟ JR ต่อ ไปลง

ที่สถานี Mitaka ซึ่งอยู่ถัดจาก Kichijoji เพียง 1 สถานี แล้วใช้ทางออก South จากนั้นขึ้น

รถบัสที่จุดจอดหมายเลข 9 เพื่อไปยังพิพิธภัณฑ์ (เที่ยวเดียว 210 เยน ไปกลับ 320 เยน)

 พิพิธภัณฑ์จบิล ิสถานท่ีจดัแสดงผลงานของ Studio Ghibli ผูส้ร้างผลงานการ์ตนู

ชื่อดังมากมาย เช่น Spirited Away, My Neighbor Totoro หรือท่ีรู้จักในชื่อโทโทโร่ ซึ่ง

ภายในมีการน�าเสนอผลงานลับของสตูดิโอ ห้ามถ่ายภาพ ส่วนด้านนอก มีมุมถ่ายภาพ

ให้เลอืกเพียบ ในแต่ละวันจะเปิดให้เข้าชมไม่ก่ีรอบ จงึต้องจองตัว๋ล่วงหน้าผ่านร้าน Lawson 

ในญ่ีปุ่น หรือตัวแทนจ�าหน่ายในเมืองไทย (พิพิธภัณฑ์เปิด 10.00-18.00 น. ปิดทุก

วันองัคาร ค่าเข้าชม 1,000 เยน ไม่มจี�าหน่ายตัว๋หน้าพิพิธภัณฑ์ ต้องจองล่วงหน้าเท่าน้ัน)

ถนนชอปปิง Sun Road

 หลังออกจากประตู Central Gate ของสถานีรถไฟ Kichijoji ฝั่งตรงข้าม คือ

ปากทางเข้าถนนชอปปิง Sun Road จัดเต็มด้วยร้านค้าท่ีน่าสนใจมากมายตลอดแนว 

บรรยากาศดคูกึคกักว่าท่ี Koenji และ Nakano มาก มร้ีานค้าทีน่่าสนใจ เช่น ร้าน Daiso, 

ร้านรองเท้า Shoe Plaza สาขาใหญ่ มีรองเท้าให้เลือกเยอะ แถมบางชิ้นถูกกว่า ABC 

Mart นอกจากที่นี่ ยังมีสาขาที่ชินจูกุ และย่านอื่น ๆ ด้วย และห้าง Loft

 การเดนิทางมาย่านคชิโิจจ ิ(Kichijoji) จากชนิจกุู สามารถขึน้รถไฟ JR สาย Chuo 

มาลงที่สถานี Kichijoji ใช้เวลา 15 นาที แล้วใช้ทางออก Central Gate

การเดินทาง : รถไฟ JR สาย Chuo สถานี Kichijoji ทางออก Central
เวลา : 10.00-20.00 น.    GPS : 35.703766, 139.579814

พิพิธภัณฑ์จิบล ิ(Ghibli Museum) GPS : 35.696276, 139.570399



ย่านอิเคะบุคุโระ (Ikebukuro)
 ย่ำนอิเคะบุคุโระ (Ikebukuro) อยู่ทางตอนเหนือของชินจูกุ ถือเป็นย่านธุรกิจ

ส�าคัญอีกแห่งของโตเกียว เป็นชุมทางรถไฟขนาดใหญ่ จนถูกเรียกว่าชินจูกุแห่งท่ีสอง 

ไม่เพียงแต่มีรถไฟ JR และรถไฟใต้ดินวิ่งผ่านเท่านั้น อิเคะบุคุโระยังเป็นจุดเชื่อมต่อไป

รถไฟเอกชนสาย Tobu และสาย Seibu รวมถึงที่ตั้งห้างสรรพสินค้าชั้นน�า โรงแรมราคา

ประหยัดส�าหรับนักท่องเที่ยวให้เลือกมากมาย
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 การเดินทางสู่ย่านอิเคะบุคุโระ ได้แก่ รถไฟ JR สาย Yamanote ลงสถานี 

Ikebukuro ใช้ทางออก East หรอืรถไฟใต้ดนิสาย Yurakucho, Marunouchi, Fukutoshin 

สถานี Ikebukuro ประตูทางออก 35 ส�าหรับการเดินทางไปอิเคะบุคุโระฝั่งตะวันออก 

และไป Sunshine City

รอบสถานีรถไฟ Ikebukuro

 เมื่อออกจากสถานีรถไฟ Ikebukuro ประตู East Exit จะพบกับบรรดาร้านค้า 

ห้างสรรพสินค้าชื่อดังตั้งเรียงรายกันมากมาย ไม่ว่าจะเป็นห้าง Seibu, ห้าง Parco, ร้าน 

100 เยน (Can Do), ห้างดองกิโฮเต้ (Don Quijote), Bic Camera หากออกไปทางฝั่ง

ทศิตะวันตกของสถานรีถไฟ หรอืฝ่ัง West Exit แม้จะไม่คกึคกัเท่าฝ่ังตะวนัออก เพราะฝ่ัง

ตะวันตกเป็นที่ตั้งโรงแรมราคาประหยัดมากมาย แต่ยังมีห้าง Lumine และห้าง Tobu 
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Sunshine 60 Dori

 จากประตูทางออกฝั่งทิศตะวันออก เดินต่อไปทางถนน Sunshine 60 Dori ซึ่ง

เป็นเส้นทางน�าไปสู่ห้าง Sunshine City ตลอดแนวถนนมีร้านค้า ร้านขายยา ร้าน

เครื่องส�าอาง เกมเซ็นเตอร์มากมาย อาทิ Uniqlo, ABC Mart, Gift Gate ซึ่งขายของ

ที่ระลึกจาก Sanrio โดยเฉพาะ, ร้าน Matsumoto Kiyoshi และก่อนถึง Sunshine City 

มีห้าง Tokyu Hands ให้แวะชอปปิงอย่างจุใจไม่แพ้สาขาชินจูกุ

GPS : 35.7295703, 139.7143912



Sunshine City

ทิวทัศน์มุมสูงจากจุดชมวิวชัน้ 60214

 ซันไชน์ซิตี้ (Sunshine City) ชอปปิงคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่ของอิเคะบุคุโระ 

เปิดให้บริการมากว่า 30 ปี ภายใต้แนวคิดเมืองเล็กในเมืองใหญ่ คือการสร้างอาณาจักร

ซันไชน์ให้กลายเป็นเมือง จากโครงการตึกระฟ้า ศูนย์การค้า แหล่งบันเทิง และสถานท่ี 

พักผ่อน รวมไว้ภายในแห่งเดียว ท้ังร้านอาหาร ร้านค้า จุดชมวิว สวนน�้า สวนสนุก 

อาณาจักรซันไชน์แบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 4 อาคารหลัก ได้แก่ Sunshine 60, Prince Hotel, 

World Import Mart และ Bunka Kaikan แต่สถานท่ีท่องเท่ียวหลกั ๆ อยู่ทีต่กึ Sunshine 

60 และ World Import Mart ส่วนพื้นที่ชั้นใต้ดินเชื่อมกันหมดทุกตึก โดยมีจุดที่น่าสนใจ

หลายแห่ง เช่น

 Sky Circus (Sunshine 60 Observation Deck) จุดชมวิวบนชั้น 60 ท่ีระดับ

ความสงู 240 เมตร สามารถมองเหน็วิวมหานครโตเกียวได้รอบทศิ (เปิด 10.00-22.00 น. 

ค่ำเข้ำชม 1,200 เยน)

 นัมจะทำวน์ (Namja Town) ธีมพาร์คของบรษิทั Namco ผูผ้ลติเกมของญ่ีปุน่ 

มีผลงานชื่อดังอย่าง Pacman ที่นัมจะทาวน์มีเครื่องเล่น และเกมนานาชนิด ตั้งอยู่ชั้น 2 

ของอาคาร World Import Mart (เปิด 10.00-22.00 น. ค่ำเข้ำชม 500 เยน)

 Sunshine Aquarium พิพิธภัณฑ์สัตว์น�้าขนาดย่อมจากสายพันธุ์ทั่วโลก อาทิ 

เพนกวิน แมวน�้า การแสดงพาเหรดของสัตว์ต่าง ๆ ให้ชม (ค่ำเข้ำชม 2,200 เยน)

 Konica Minolta Planetarium “Manten” ท้องฟ้าจ�าลองจาก Konica Minolta 

ที่น�าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาจัดแสดง (เปิด 11.00-20.00 น. ค่ำเข้ำชม 1,500 เยน)

GPS : 35.7293164, 139.7186831



 นอกจากร้าน 100 เยนที่มีสาขาไปทั่วญี่ปุ่นแล้ว อีกร้านที่ฮิตไม่แพ้กัน คือ ร้ำน 

3 Coins แปลตรง ๆ คือร้าน 3 เหรียญ โดยชื่อร้าน 3 เหรียญ มาจากเหรียญ 100 เยน 

จ�านวน 3 เหรียญ เพราะท่ีน่ีขายสินค้าราคา 300 เยนน่ันเอง มีสินค้าจิปาถะให้เลือกซื้อ

มากมาย (คล้ายกับร้าน 100 เยน) และมีสาขาตามย่านชุมชนใหญ่ ๆ เช่น Shinjuku, 

Shibuya ส่วนที่ Ikebukuro ตั้งอยู่ชั้น B1 ห้าง Sunshine City
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โตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท (Tokyo Disney)
 โตเกียวดสินย์ีรสีอร์ท (Tokyo Disney Resort) คอืชือ่เรยีกอาณาจกัรสวนสนกุ

ของค่ายดิสนีย์ ซึ่งประกอบด้วยโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (Tokyo Disneyland) และโตเกียว

ดสินย์ีซ ี(Tokyo DisneySea) บรหิารงานโดยกลุม่ The Oriental Land Company ซึง่เป็น

สวนสนุกดิสนีย์แห่งแรกของโลกที่เปิดบริการนอกสหรัฐอเมริกา (โตเกียวดิสนีย์แลนด์

เปิดตั้งแต่ปี 1983 แต่โตเกียวดิสนีย์ซีเพิ่งเปิดเมื่อปี 2001)
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 การเดนิทางสูโ่ตเกียวดิสนีย์รสีอร์ต ขึน้รถไฟ JR สำย Keiyo Line ไปลงสถำนี 

Maihama เดนิออกจากสถานี จะเชือ่มกับซุม้ประตทูางเข้า Tokyo Disney Resort สีแดง

เด่นมาแต่ไกล

 ภายในโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ตมีรถโมโนเรลเชื่อมพ้ืนท่ีสองสวนสนุกเข้าหากัน 

ส�าหรบัท่านทีต้่องการไปโตเกียวดสินีย์ซเีป็นล�าดบัแรก สามารถขึน้รถโมโนเรลสาย Disney 

Resort ไปได้เลย แต่หากต้องการเร่ิมต้นเที่ยวที่โตเกียวดิสนีย์แลนด์ สามารถเดินเท้า

ตรงเข้าไปได้เลย ไม่ต้องขึ้นรถโมโนเรลไปไหน (โมโนเรลเท่ียวละ 260 เยน ตั๋วประเภท

เหมาจ่าย 1 วัน ราคา 650 เยน และตั๋วชุด 11 ใบ ราคา 2,600 เยน)

 แม้สวนสนุกท้ังสองแห่งจะตัง้อยูต่ดิกัน แต่การซือ้ตัว๋ต้องซือ้แยกกันอยูด่ ีบางท่าน

มีเวลาจ�ากัด อาจใช้วิธีเข้าเล่นเพียงแห่งเดียว เพราะซื้อต๋ัวแล้ว สามารถเล่นเครื่องเล่น

ได้ไม่จ�ากัด แต่ก็ตัดสินใจยากว่าจะเลือกเข้าท่ีไหนดี หากพอมีเวลา ผมแนะน�าให้เข้า

ทัง้สองแห่ง เพราะแต่ละแห่งมคีอนเซป็การน�าเสนอเครือ่งเล่นแต่ละประเภทไม่เหมอืนกนั 

ซึ่งควรใช้เวลาอย่างน้อยแห่งละวัน สวนสนุกเปิดเวลา 8.00-22.00 น. บางฤดูกาลอาจ

เปิดช้าลงเป็น 9.00 น. หรือ 10.00 น. ควรตรวจสอบจากเว็บไซต์อีกครั้ง
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บัตรเข้าสวนสนุก

 หากไปเท่ียวในช่วงวันเสาร์-อาทติย์ หรอืวันหยุด แนะน�าให้ซือ้ตัว๋ล่วงหน้าจาก 

Disney Store สาขาในเมืองโตเกียว เช่น ชิบูย่า, ชินจูกุ หรือซื้อผ่านออนไลน์ท่ีเว็บไซต์ 

https://reserve.tokyodisneyresort.jp/en และอย่าลืมพิมพ์ตั๋วมาด้วย

ราคาบัตรเข้าสวนสนุก Tokyo Disney Resort (หน่วยเงินเยน)

ประเภทบัตร ผู้ใหญ่ 
(อายุ 18 ปีขึ้นไป)

เด็ก
(อายุ 12-17 ปี)

เด็ก
(อายุ 4-11 ปี)

1-Day Passport 7,400 6,400 4,800

2-Day Passport 13,200 11,600 8,600

3-Day Magic 
Passport 

17,800 15,500 11,500

4-Day Magic 
Passport 

22,400 19,400 14,400

Starlight Passport 5,400 4,700 3,500

After 6 Passport 4,200

 ใช้ราคาบตัรเดยีวกันทัง้สองสวนสนกุ บตัรประเภท 1 วัน สามารถเข้าสวนสนุก

ได้แห่งใดแห่งหนึ่งเท่านั้น บัตรประเภท 2 วัน เข้าสวนสนุกวันละแห่ง โดยต้องแจ้งตั้งแต่

ซือ้บตัรว่า วนัแรก และอกีวันจะเข้าทีไ่หน ส่วนบตัรประเภท 3 และ 4 วัน ใช้เข้าสวนสนุก 

2 วันแรก วันละแห่ง หลังจากนั้นจะเข้าท่ีไหนก็ได้ พิเศษส�าหรับท่านที่เข้าสวนสนุกหลัง

บ่าย 3 ในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุด จะได้รับสิทธ์ิซื้อราคาพิเศษเรียกว่า Starlight 

Passport หากเข้าหลัง 6 โมงเย็นวันธรรมดา ก็จะได้ในราคาบัตร After 6 Passport 

ผู้ซื้อบัตรประเภท 2-4 วัน ต้องใช้เข้าสวนสนุกวันต่อเนื่องกันเท่านั้น
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โตเกียวดิสนีย์แลนด ์(Tokyo Disneyland)

 เครื่องเล่นในโตเกียวดิสนีย์แลนด์ค่อนข้างจะหวาดเสียวกว่าฝั่งดิสนีย์ซี อาจ

เป็นเพราะความคลาสสคิของสวนสนกุดสินย์ีแลนด์ทีม่มีาตรฐานเดียวกันท่ัวโลก ก่อนเข้า

อย่าลืมหยิบแผนที่สวนสนุกมาด้วย จะได้ใช้วางแผนการเล่นให้สะดวกขึ้น โดยพ้ืนที่

ด้านในแบ่งออกเป็น 7 โซนหลัก ได้แก่

 โซน World Bazaar โซนแรกท่ีติดกับประตูทางเข้า พ้ืนท่ีในร่มท่ีตกแต่งด้วย

บรรยากาศศตวรรษที่ 20 อาคารบ้านเรือนสไตล์อเมริกัน โซนนี้ไม่มีเครื่องเล่น แต่มีช็อป

ต่าง ๆ ให้เลือกชอปปิงสินค้าที่ระลึก 

 โซน Adventureland ผจญภัยในดนิแดนลกึลบั ส่วนใหญ่เป็นการท่องป่า เช่น 

Pirates of the Caribbean เป็นการล่องเรือตามล่าขุมสมบัติ, Jungle Cruise มีอยู่ที่

ดิสนีย์แลนด์แทบทุกสาขา น�าท่านล่องเรือไปในป่า พบบรรดาสัตว์ชนิดต่าง ๆ
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 โซน Westernland อยูต่ดิกบัโซน Adventureland เครือ่งเล่นไฮไลท์ของโซนน้ี 

คือ Big Thunder Mountain รถขนหินน�าท่านผจญภัยส�ารวจเหมืองร้าง ก่อนจะท้ิงด่ิง

ลงมาด้วยความเร็ว สังเกตความสูงได้จากภูเขาน�้าตาลที่อยู่ตรงกลางโซน

 โซน Critter Country ดินแดนคันทรีท่ีเต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์ การตกแต่ง

คล้ายกับโซน Westernland เครื่องเล่นที่น่าสนใจ เช่น Splash Mountain เป็นคนละชิ้น

กับ Space Mountain อย่าจ�าสับสนกัน แต่ความยาวของแถว รอนานไม่แพ้กัน

 โซน Fantasyland ดินแดนแห่งจินตนาการ และเทพนิยาย มีเครื่องเล่นจาก

ตัวการ์ตูนชื่อดังในวัยเด็กมากมาย อาทิ Peter Pan’s Fight, ผจญภัยกับสโนไวท์ และ

คนแคระท้ังเจ็ดใน Snow White’s Adventures, It’s Small World ปล่อยใจให้สบาย 

แล้วล่องเรอืไปตามเสยีงเพลง ใครมเีด็กเลก็ไปด้วย ขอแนะน�าให้ลองเข้าไปด ูและ Pooh’s 

Hunny Hunt เครื่องเล่นน่ารักโดนใจที่มีคนต่อแถวเยอะสุดของโซน

โซน Westernland Splash Mountain

 โซน Toontown อยากพบกับกูฟฟี่, โดนัลด์ดัก, พลูโต, มิกก้ีเม้าส์ ตรงเข้ามา

โซนน้ีได้เลย เพราะอาคารบ้านเรือนแต่ละหลังจ�าลองบ้านของตัวละครในการ์ตูนดิสนีย์

แต่ละตัว สามารถเข้าชมได้ตามอัธยาศัย โซนนี้เน้นถ่ายรูปเป็นหลัก

 โซน Tomorrowland ดนิแดนแห่งอนาคตท่ีดตูืน่ตาตืน่ใจสดุในบรรดาเครือ่งเล่น

ของดิสนีย์แลนด์ เน่ืองจากล้วนแต่มีเครื่องเล่น The Must ท่ีพลาดไม่ได้ เช่น Space 

Mountain น�าท่านท่องอวกาศ ท่ามกลางหมู่ดวงดาวมากมาย แต่เหว่ียงแรงไปหน่อย



คนเวยีนหัวง่าย ไม่แนะน�าให้เล่น แต่ใครอยากสนุก เชญิได้เลย, Buzz Lightyear’s Astro 

Blasters กัปตันบัซซ์ มาพร้อมกับภารกิจให้พวกเรากอบกู้โลก ป้องกันเหล่าศัตรูท่ีจะบุก

เข้ามา ขณะอยู่บนรถในห้องมืด ๆ ผู้เล่นต้องพยายามใช้ปืนเลเซอร์ยิงเข้าเป้าศัตรูให้ได้

มากที่สุด เข้ามากแค่ไหน คะแนนก็จะขึ้นหน้าที่นั่งว่าแม่นขนาดไหน

 เที่ยวหมดครบ 7 โซน อาจใช้เวลาค่อนวัน แต่อย่าลืมชมขบวนพาเหรด ซึ่งน�า

ออกมาแสดงวันละ 2 รอบ คือ รอบกลางวัน และรอบกลางคืนก่อนสวนสนุกปิด สามารถ

ตรวจสอบรอบการแสดง และเส้นทางทีข่บวนพาเหรดผ่าน ได้จากแผ่นพบัประจ�าวนั ทีแ่จก

ให้บริเวณประตูทางเข้า (ส่วนใหญ่แสดงหน้าปราสาทเจ้าหญิงนิทรา)

 ก่อนกลับอย่าลืมแวะไปถ่ายภาพคู ่กับรูปปั ้นนายวอลต์ ดิสนีย์ ผู ้ก่อต้ัง

อาณาจักรดิสนีย์ และมิกกี้เม้าส์ ตัวการ์ตูนคู่ขวัญของดิสนีย์ ที่บริเวณหน้าปราสาท
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บริการจองคิวเครื่องเล่น FAST PASS

 ไม่ต้องเสียเวลาต่อคิว เพียงใช้บริการ Disney’s FASTPASS เสมือนต่อคิวไว้

ล่วงหน้า มีให้บริการทั้งในโตเกียวดิสนีย์แลนด์ และโตเกียวดิสนีย์ซี ส่วนใหญ่เครื่องเล่น

ที่ให้บริการ จะเป็นเครื่องเล่นยอดฮิต ต่อแถวปกติใช้เวลานับชั่วโมง เช่น Big Thunder 

Mountain, Splash Mountain, Spece Mountain, Buzz Lightyear’s Astro Blasters, 

Pooh’s Hunny Hunt เพียงหาสัญลักษณ์ FP ในแผนท่ีสวนสนุก หากเครื่องเล่นไหนมี 

แสดงว่า สามารถใช้บริการ Fastpass ได้

 วิธีใช้งาน เพียงน�าบัตรเข้าสวนสนุกเสียบท่ีตู้ Fastpass ด้านหน้าเครื่องเล่นที่

ต้องการจอง จากนั้นบัตรจองคิว Fastpass จะออกมา เมื่อถึงเวลาที่ระบุในบัตรสามารถ

มาต่อแถวเข้าช่อง Fastpass พร้อมแสดงบตัรจองคิวให้เจ้าหน้าทีไ่ด้เลย โดยไม่ต้องต่อควิ

ร่วมกับคนท่ัวไป ท้ังนี้ไม่สามารถใช้บริการ Fastpass ได้พร้อมกันหลายเครื่องเล่น ต้อง

เว้นระยะจึงค่อยไปกดอีกครั้ง หลังจากเล่นเครื่องเล่นแรกเสร็จ 

 ท่ีจุดกด Fastpass จะมีป้ายแสดงบอกเวลาที่สามารถกลับมาเล่นเครื่องเล่น

และระยะเวลาท่ีต้องยืนต่อแถวรอ หากไม่กด Fastpass ซึ่งผมแนะน�าว่า หากคนเยอะ 

ให้กดไว้ก่อน เพราะผมเคยไปตอนเด็ก ๆ ยังไม่รู้ว่ามีให้กด ต่อแถวรอแต่ละเครื่องเล่น

ไม่ต�่ากว่า 3 ชั่วโมง กลายเป็นว่าทั้งวันเล่นได้ไม่กี่ชิ้น

 นอกจากน้ียังมีแอปพลิเคชั่น TDR Alert สามารถใช้ตรวจสอบระยะเวลาการ

ต่อคิวรอเข้าเครื่องเล่นต่าง ๆ ใน Tokyo Disneyland และ Tokyo Disneysea

 จากสวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์ สามารถข้ึนรถไฟโมโนเรลไปยังโตเกียว

ดิสนย์ีซ ีใช้เวลาเพียง 7 นาที รถไฟสายน้ีจะว่ิงวนเป็นวงกลมผ่านสถาน ีResort Gateway 

ตรงข้ามสถานีรถไฟ JR Maihama, Tokyo Disneyland, Tokyo DisneySea และ Bayside 

ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงแรมในเครือดิสนีย์หลายแห่ง
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โตเกียวดิสนีย์ซี (Tokyo Disneysea) GPS : 35.626446, 139.8850985

 สวนสนุกโตเกียวดิสนีย์ซี น�าเสนอรูปแบบใหม่ที่ไม่เหมือนดิสนีย์ไหนในโลก 

ด้วยธีมเกี่ยวข้องกับน�้า และท้องทะเล เพิ่งเปิดให้บริการเมื่อปี 2001 หลังกระแสตอบรับ

ของโตเกียวดิสนีย์แลนด์มีนักท่องเที่ยวเติบโตอย่างท่วมท้น พ้ืนท่ีด้านในแบ่งออกเป็น 

7 โซนหลัก ส่วนเครื่องเล่นอาจไม่คลาสสิคเท่าดิสนีย์แลนด์ แต่ค่อนข้างเร้าใจกว่า

 เมื่อเดินเข้าประตูสวนสนุกจะเห็นลูกโลกขนาดใหญ่ เป็นมุมมหาชนส�าหรับ

ผูม้าเยือนดสินย์ีซ ี เหมอืนกับคนท่ีไปยูนิเวอร์แซล ต้องถ่ายภาพคูกั่บลกูโลก โซนทีต่ดิกับ

ทางเข้าคือ โซน Mediterranean Harbor หรืออ่าวเมดิเตอร์เรเนียน ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ี

ร้านขายของ มีคลองเมืองเวนิสจ�าลอง เปิดให้ล่องเรือกอนโดลา อีกฝั่งของโซนนี้ คือ 

Fortress Explorations อยู่ติดกับภูเขาโพรเมเทอุส คนละฝั่งกับเวนิส น�าเสนอวิทยาการ

ท่ีค้นพบโดยนักคิด นักวิทยาศาสตร์ชื่อดัง เช่น การทดลองการบินของสองพ่ีน้องตระกูล

ไรท์ ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเครื่องบินมาจนถึงทุกวันนี้

 โซน American Waterfront สัญลักษณ์ประจ�าโซนนี้ คือ เรือเดินสมุทร S.S. 

Columbia มีเครื่องเล่นท่ีน่าสนใจอย่างหอคอย Tower of Terror จ�าลองเหตุการณ์ท่ี

เจ้าของโรงแรมในนวิยอร์คได้รบัตุก๊ตาต้องค�าสาป แต่เขากลับพูดดูหมิน่ตุ๊กตาอยู่เรือ่ย ๆ  

กระทั่งวันหนึ่งเขาขึ้นลิฟต์ไปชั้นบน แต่ลิฟต์กลับร่วงลงมา จนเป็นเหตุให้ปิดโรงแรมไป 

ลักษณะเครื่องเล่นก็คล้ายกัน นั่งลิฟต์ไปชั้นบน แล้วปล่อยลงมา หวาดเสียวพอสมควร



 โซน Port Discovery โซนเล็ก ๆ น�าเสนอแนวคิดจินตนาการที่มนุษย์น่าจะ

สร้างข้ึนมาได้ในอนาคต เช่น Aquatopia เรือในโลกอนาคตที่ว่ิงไปตามรางใต้น�้า กับ

ความคิดใหม่ ๆ ว่า เมื่อใดที่เจอโขดหิน หรือน�้าพุ เรือในอนาคตต้องสามารถหลบได้ 

ผู้คนในเรือต้องปลอดภัย, Nemo & Friends Searider เครื่องเล่นยอดฮิตของโซนน้ี 

สามารถใช้บริการ FASTPASS ได้ น�าท่านมุ่งสู่โลกใต้ทะเลไปกับเหล่าปลานีโม และ

ผองเพื่อน ถือเป็นเครื่องเล่นน้องใหม่ของโซนนี้ ที่ปรับปรุงมาจากเครื่องเล่นเดิม

 โซน Lost River Delta ดินแดนลึกลับของแผ่นดินอารยธรรมอเมริกากลางอยู่

ท่ามกลางป่าลึก ไม่มีใครกล้าส�ารวจค้นหา ขอเชิญผจญภัยไปกับเครื่องเล่น Indiana 

Jones น�าท่านขึ้นรถโดยสารขนาด 10 ที่นั่ง ส�ารวจเส้นทางไปพร้อมกัน เจอทั้งอุปสรรค

มากมาย แต่ผ่านพ้นมาได้อย่างไร ต้องไปพิสูจน์กัน ส่วนท่ีติดกัน คือ Raging Spirits 

รถไฟเหาะพร้อมตีลังกาหนึ่งตลบ กระตุ้นเสียงกรี๊ดสักหน่อย (แนะน�าให้ใช้ FASTPASS 

ทั้งคู่ เพราะเป็นไฮไลท์ คนต่อแถวเยอะตลอดเวลา)

 โซน Arabian Coast จินนี่จากการ์ตูนอะลาดิน ชื่อดังอมตะของค่ายดิสนีย์ 

น�าเสนอ ตกแต่งบรรยากาศโซนน้ีทัง้อาหาร อาคาร ชดุแต่งกายเจ้าหน้าที ่ให้เป็นรปูแบบ

อาราเบียน จะลองขึ้นพรมวิเศษอะลาดิน หรือเดินทางไปกับซินแบดผจญภัยก็ได้

 โซน Mermaid Lagoon ยกเอาเรื่องราวจากเดอะลิตเติลเมอร์เมด มีโดม 

Triton’s Kingdom อยู่ตรงกลาง ด้านในมีเครื่องเล่นส�าหรับเด็ก และร้านอาหาร

ภูเขาโพรเมเทอุส Tower of Terror
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 โซน Mysterious Island ดินแดนลึกลับตั้งอยู่ภายในภูเขาไฟโพรเมเทอุส 

สัญลักษณ์ประจ�าดิสนีย์ซี มีเคร่ืองเล่นเพียง 2 ชิ้น หน่ึงในนั้นเป็นไฮไลท์ของสวนสนุก

ที่ไม่ควรพลาด คือ Journey to the Center of the Earth ขึ้นรถผจญภัยบุกแกนกลาง

ของโลก ท้ังเจาะท้ังขุดลงไปใต้ดิน ผ่านถ�้าเรืองแสง และสัตว์ป่าน่ากลัวต่าง ๆ ว่ิงด้วย

ความเรว็สงูเหมอืนรถไฟเหาะด ีๆ  นีเ่อง พ้ืนทีท่ี่ใช้ก็อยู่ในภูเขาไฟลกูน้ี ส่วนเครือ่งเล่นอกีชิน้

อย่าง 20,000 Leagues Under the Sea ผจญภัยใต้ท้องทะเลลึก ผ่านซากเรืออัปปาง 

และสัตว์น�้า แต่งานน้ีผมไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่ เพราะสร้างบรรยากาศโดยใช้น�้าท่ีจ�าลองอยู่

ในแผ่นกระจก 2 ชั้น

 ท่ีนี่มีการแสดงขบวนพาเหรด หรือการแสดงทางน�้าทุกวัน ทั้งรอบกลางวัน 

และกลางคนื อย่างไรแล้วต้องตรวจสอบเวลาอกีครัง้จากแผ่นพับท่ีได้จากหน้าสวนสนกุ  

หากมีโอกาสชมการแสดงทางน�้า ขอแนะน�าให้ชม แปลกหูแปลกตาต่างจากโตเกียว

ดิสนีย์แลนด์ (ส่วนใหญ่มักจะแสดงช่วงเย็น 15.00-16.00 น.)
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เก็บตกรอบโตเกียว
 นอกจากสถานท่ีท่องเท่ียวที่กล่าวมาข้างต้น รอบกรุงโตเกียวยังมีสถานท่ี

หลายแห่งที่น่าสนใจ สามารถเดินทางไปเที่ยวในระยะเวลาครึ่งวัน หรือหนึ่งวันเต็มก็ได้ 

โดยใช้เวลาเดินทางด้วยรถไฟจากโตเกียวไม่เกิน 1 ชั่วโมง เช่น พิพิธภัณฑ์โดราเอม่อน 

เมืองคาวาซากิ และสวนสนุก Sanrio Puroland จากค่ายซานริโอ ซึ่งท้ังสองสถานท่ี 

ตั้งอยู่ไม่ไกลกัน อาจรวมโปรแกรมไว้ท่องเที่ยวส�าหรับหนึ่งวันเต็ม ๆ ก็ได้
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พิพิธภัณฑ์โดราเอม่อน (Fujiko F Fujio Museum)

 พิพิธภัณฑ์โดรำเอม่อน (Fujiko F Fujio Museum) ต้ังอยู่ท่ีเมืองคาวาซากิ 

(Kawasaki) ทางตะวันตกเฉยีงใต้ของกรงุโตเกียว ตามจรงิทีน่ี่ไม่ใช่พิพิธภัณฑ์โดราเอม่อน

โดยตรง แต่เป็นสถานที่รวมผลงานของนักวาดโดราเอม่อน ที่ใช้นามปากกาว่า Fujiko F 

Fujio (ชือ่จรงิคอื Hiroshi Fujimoto) มผีลงานเป็นทีรู่จ้กัในหมูค่นไทย เช่น แมวอ้วนตัวกลม

อย่างโดราเอม่อน และปาร์แมน ซึง่เป็นเพ่ือนในวยัเดก็ทีเ่ติบโตมาพร้อมกับใครหลายคน 

(รวมถึงตัวผมเอง)

 การเดนิทางสูพิ่พิธภณัฑ์ ข้ึนรถไฟสาย Odakyu Odawara ทางเดียวกันกับท่ีไป

ฮาโกเน่ เริ่มต้นจากสถานี Shinjuku มาลงท่ีสถานี Noborito ใช้เวลาประมาณ 20 นาท ี

(ค่าโดยสาร 250 เยน) จากนั้นขึ้นรถประจ�าทางที่ป้ายรถเมล์หน้าสถานีรถไฟ เพ่ือไปยัง

พิพิธภัณฑ์ ซึง่มกีารตกแต่งรถโดยใช้ตวัการ์ตนูผลงานของ Fujiko F Fujio เป็นสญัลกัษณ์

ให้สังเกต ใช้เวลาเดินทางอีก 15 นาที (ค่าโดยสาร 210 เยน)
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GPS : 35.6099429, 139.5735169



 เง่ือนไขการเข้าชมพิพิธภณัฑ์น้ี ไม่มตีัว๋จ�าหน่ายด้านหน้า ต้องจองล่วงหน้าเท่าน้ัน 

โดยจองผ่านตูจ้�าหน่ายตัว๋ประจ�าร้านมนิมิาร์ท Lawson ทุกสาขาทัว่ประเทศ ปัญหาอยู่ท่ี

ตู้จองมแีต่ภาษาญ่ีปุน่ เลยอาศยัขอความช่วยเหลอื ให้พนกังานประจ�าร้านมาช่วยซือ้ตัว๋ให้ 

เพียงแจ้งไปว่า จะจองตั๋วของ Fujiko F Fujio Museum วันไหนเวลาไหน เพียงแค่นี้ก็

เรียบร้อยโรงเรียนญ่ีปุ่น (ควรเลือกสาขาที่ลูกค้าน้อย ๆ หากไปขอความช่วยเหลือช่วงท่ี

ลูกค้าเยอะ เขาอาจไม่สะดวกให้บริการเรา) ซึ่งผมแนะน�าให้จองตั้งแต่วันแรกที่เดินทาง

ถึงประเทศญี่ปุ่น เพราะผมเคยพลาดไปครั้งหนึ่ง แม้จะจองล่วงหน้าก่อน 1 สัปดาห์ ก็ยัง

ไม่มีตั๋วว่างให้เข้าชม ครั้งนี้เลยไม่ยอมให้พลาดแน่ ๆ และควรพิมพ์ชื่อพิพิธภัณฑ์เป็น

ภาษาญี่ปุ่นไปด้วย เผื่อพนักงานบางสาขาไม่ค่อยเข้าใจภาษาอังกฤษ

 ในแต่ละวัน พิพิธภณัฑ์เปิดให้เข้าชมเพียงวันละ 4 รอบ ได้แก่ 10.00 น. 12.00 น. 

14.00 น. และ 16.00 น. ค่าเข้าชมผู้ใหญ่ 1,000 เยน นักเรียน 700 เยน เด็กอายุต�่ากว่า 

4 ขวบ 500 เยน

 พ้ืนที่ด้านในจัดแสดงของสะสม และงานวาดของ Fujiko F Fujio ซึ่งส่วนใหญ่

ก็เป็นเรื่องโดราเอม่อนอีกน่ันแหละ ทุกท่านจะได้เห็นลายเส้นต้นฉบับของการ์ตูนอมตะ

ที่อยู่ในใจใครหลายคน ผมเดินชมกระดาษแต่ละแผ่น เพ่ือย้อนความทรงจ�าการ์ตูน

โดราเอม่อนที่ชื่นชอบ เห็นลวดลายน�้าหมึกการวาดแต่ละเส้น รู้สึกมีมนต์เสน่ห์ และ

มนต์ขลังอย่างบอกไม่ถูก แถมการเดินชมข้าวของเครื่องใช้ของนักวาดการ์ตูนชื่อดัง 

ก็ย่อมหาชมได้ยาก เสียดายที่พื้นที่จัดแสดงทั้งหมดนี้ ห้ามถ่ายภาพโดยเด็ดขาด
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 เมื่อเดินชมส่วนพิพิธภัณฑ์เรียบร้อย นักท่องเท่ียวสามารถเข้าชมการ์ตูนสั้นท่ี

รวบรวมผลงานของ Fujiko F Fujio ได้ฟรีในโรงภาพยนตร์ (แต่เป็นภาษาญ่ีปุ่น ไม่มี 

Subtitle ภาษาองักฤษ) หรอืจะแวะออกไปถ่ายภาพกับตวัการ์ตนูโปรด ในสวนสาธารณะ

ชั้นบนของพิพิธภัณฑ์ก็ได้ ที่ส�าคัญยังมีมุมคาเฟ่ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ที่สร้างสรรค์เมนู

อาหารเกี่ยวกับโดราเอม่อนทั้งหมด เช่น ขนมปังช่วยจ�า, โดรายากิแป้งทอด

 ปิดท้ายด้วยร้านจ�าหน่ายสินค้าที่ระลึกประจ�าพิพิธภัณฑ์ ท�าเอาแฟนพันธุ์แท้

หลายท่านถูกอกถูกใจ จนต้องเหมายกเซ็ท เอาไปเก็บสะสมไว้เป็นที่ระลึก ส่วนผมชอบ

โมเดลตัวละครในเรื่องโดราเอม่อนมาก ๆ ราคาไม่แพง แถมคุณภาพเหมาะสม

 ใช้เวลาอยู่ในพิพิธภัณฑ์เกือบสองชั่วโมง สามารถย้อนเวลาไปในวัยเด็กได้พอ

สมควร จากนัน้จงึออกมารอขึน้รถบสัเพ่ือกลบัไปสถานรีถไฟ Noborito บรเิวณด้านหน้า

อาคารพิพิธภัณฑ์ จุดเดียวกับจุดที่รถมาส่งครั้งแรก
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 สวนสนุกซำนรโิอพโูรแลนด์ (Sanrio Puroland) ตัง้อยู่ในเขตทามะ (Tama) 

จังหวัดโตเกียว ไม่ไกลจากพิพิธภัณฑ์โดราเอม่อน เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1990 

พ้ืนที่ท้ังหมดเป็นสวนสนุกในร่ม แม้ฝนตก หรือแดดแรงแค่ไหน ก็ไม่เป็นปัญหาส�าหรับ

การท่องโลกจินตนาการ 

 ชื่อสวนสนุกก็บอกอยู่แล้วว่า Sanrio ที่น่ีจึงเป็นแหล่งรวมตัวการ์ตูนชื่อดังใน

เครอืซานรโิอมากมาย อาท ิHello Kitty, My Melody, Cinnamoroll ให้บรรยากาศแตกต่าง

จากโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ทโดยสิ้นเชิง เพราะที่นี่เน้นความสดใสน่ารักคิกขุ เครื่องเล่น

ไม่หวาดเสียว เน้นให้หลงใหลในความน่ารักของตัวละครเหล่าน้ีมากกว่า ดังน้ันลูกค้า

สวนสนุกแห่งน้ี จึงเน้นคุณผู้หญิงเป็นหลัก ไม่ค่อยมีคุณผู้ชายแวะมาเท่าไหร่ ถ้าเห็น

ก็คงเดินคู่กับแฟน ไม่ก็พาลูกมาเที่ยว

การเดินทาง : ขึ้นรถไฟสาย Odakyu Odawara ทางเดียวกันกับที่ไปฮาโกเน่ จากสถานี Shinjuku 

มาลงทีส่ถานี Shin-Yurigaoka (ใช้เวลา 26 นาที) จากน้ันเปลีย่นรถเป็นสาย Odakyu Tama ไปลง

สถานี Tama-Center (ใช้เวลา 10 นาที) แล้วเดินต่ออีก 5 นาที หากมาจากพิพิธภัณฑ์โดราเอม่อน 

ก็ให้ขึ้นรถสาย Odakyu Odawara มาเปลี่ยนขบวนรถที่สถานี Shin-Yurigaoka เช่นกัน 

ราคาบตัร : วันธรรมดา ผูใ้หญ่ 3,300 เยน เดก็ 2,500 เยน วันหยุด ผูใ้หญ่ 3,800 เยน เดก็ 2,700 เยน

เวลา : 10.00-17.00 น. (บางวันเปิดถึง 20.00 น.)   GPS : 35.6246483, 139.4291647
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สวนสนุก Sanrio Puroland



พิพิธภัณฑ์โดราเอม่อน
(Fujiko F Fujio Museum)
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“คามาคุระ”
(Kamakura)

234



235



236

เมืองคามาคุระ (Kamakura)
 คำมำคุระ (Kamakura) อดีตเมืองหลวงเก่า ก่อตั้งในปี ค.ศ.1192 ใช้เป็น

ศูนย์กลางทางการเมือง และวัฒนธรรมของญ่ีปุ่น เป็นช่วงเวลาที่ศาสนาก�าลังเฟื่องฟู 

เราจึงเห็นวัด และศาลเจ้าในเมืองคามาคุระหลายสิบแห่ง ปัจจุบันเป็นเมืองเล็ก ๆ ท่ีมี

บรรยากาศสงบ ด้วยระยะทางห่างจากโตเกียวเพียง 50 กิโลเมตร นกัท่องเทีย่วจงึสามารถ

เดินทางท่องเที่ยวแบบไปเช้า กลับเย็น หรือไปเช้า กลับบ่าย ได้ไม่ยาก

 คามาครุะเป็นเมอืงศนูย์รวมสิง่ศกัดิส์ทิธ์ิท่ีชาวญ่ีปุน่ให้ความนบัถือ โดยเฉพาะ

พระใหญ่ไดบุตสึ ท่ีชาวญ่ีปุ่นเชื่อว่า บารมีของพระองค์ช่วยปกป้องรักษาเมืองน้ีไว้ได้ 

หลังจากถูกมองโกลรุกรานคามาคุระถึง 2 ครั้ง แต่ก็กลับพ่ายแพ้ไปทั้งสองครั้งสองครา
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 แผนการเดินทางในเมืองคามาคุระ ผมเริ่มต้นเดินทางด้วยรถไฟ JR มาลงท่ี

สถานี Kita-Kamakura แล้วเดินเท้าแวะท่องเที่ยวตามสถานท่ีต่าง ๆ ไปจนถึงสถานี 

Kamakura จากนั้นจึงข้ึนรถประจ�าทาง ออกไปสักการะพระใหญ่ไดบุตสึ อันข้ึนชื่อของ

เมืองคามาคุระ ที่อยู่นอกเส้นทางรถไฟ 

 ค�าว่า Kita แปลว่า ทิศเหนือ ดังนั้นสถานี Kita-Kamakura หมายถึง สถานี

คามาคุระทางทิศเหนือนั่นเอง

ทางเดินเลียบทางรถไฟสถานีรถไฟ Kita-Kamakura
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 สามารถเดนิทางสะดวกด้วยรถไฟ JR สำย Yokosuka จากสถานต้ีนทาง Tokyo 

ผ่านสถานี Yokohama และสถานี Ofuna เมื่อถึงเมืองคามาคุระ จะลงสถานี Kita- 

Kamakura หรือสถานี Kamakura ก็ได้ หรือรถไฟ JR สำย Shonan-Shinjuku จาก

สถานีต้นทาง Shinjuku วิ่งผ่านสถานี Yokohama และ Ofuna บางครั้งต้องลงรถเพ่ือ

เปลีย่นขบวนท่ีสถานี Ofuna เป็นรถไฟ JR สาย Yokosuka เพ่ือไปสถาน ีKita-Kamakura 

หรือ Kamakura ทั้งสองวิธีใช้เวลาเดินทางประมาณ 60 นาที และค่าโดยสารเที่ยวละ 

920 เยน ผู้ถือบัตร JR Pass, JR Tokyo Wide Pass ไม่ต้องจ่ายค่าโดยสารเพิ่ม

 อีกวิธีหนึ่งคือ การเดินทางด้วยรถไฟสำย Odakyu จากสถานี Shinjuku แต่

ต้องไปลงที่สถานี Fujisawa เพ่ือเปลี่ยนเป็นรถสาย Enoden วิ่งผ่าน Enoshima มาถึง

เพียงสถานี Kamakura ใช้เวลาเดินทาง 100 นาที ค่าโดยสาร 890 เยน หากเดินทาง

ด้วยวิธีนี้ แนะน�าให้ซื้อ Enoshima Kamakura Free Pass ที่สถานี Odakyu Shinjuku 

ราคา 1,470 เยน ครอบคลมุค่าโดยสารไปกลบัชนิจกุูกับคามาครุะ และรถไฟสาย Enoden 

ที่วิ่งระหว่าง Fujisawa-Kamakura ได้ไม่จ�ากัด 

 อย่างไรก็ตาม ผมแนะน�าให้เดินทางด้วยรถไฟ JR มากกว่า เพราะไม่ต้อง

เสยีเวลาเปลีย่นรถหลายครัง้ และสามารถมาลงได้ทัง้สถาน ีKita-Kamakura และสถานี 

Kamakura

การเดินทางสู่เมืองคามาคุระ



วัดเองงะคุจ ิ(Engakuji Temple)

 จากสถานีรถไฟ Kita-Kamakura เดินเลียบทางรถไฟไปเพียง 50 เมตร ก็ถึง

วัดเองงะคุจิ (Engakuji Temple) อยู่ทางซ้ายมือ 

 วดัเองงะคุจ ิ(Engakuji Temple) เป็นหนึง่ในห้าวัดของวดัพุทธนกิายเซน ทียั่ง

หลงเหลืออยู่ในเมืองคามาคุระ วัดเก่าแก่ที่สร้างข้ึนตั้งแต่สมัยกองทัพมองโกลบุกเมือง

คามาครุะ เมือ่ปี ค.ศ.1282 เพ่ืออทุศิให้กับทหารญีปุ่น่ ทหารมองโกล และผูเ้สยีชวิีตจาก

สงครามครั้งนั้น บรรยากาศของวัดแห่งนี้จึงสงบเป็นพิเศษ ก่อนเข้าวัดอย่าลืมแวะซื้อตั๋ว

เข้าชมราคา 300 เยน พร้อมรับรายละเอียดเกี่ยวกับวัด บริเวณปากทางเข้า 

 ด้านในวัดมศีาลาหลายแห่ง แต่ละศาลาต่างมพีระพุทธรปูศกัดิส์ทิธ์ิหลายองค์

ให้สกัการะบชูา ส�าหรบัศาลาใหญ่หลงัปัจจบุนั เรยีกว่าบตุสเึดง็ (Butsu-Den) เป็นศาลา

ที่ปรับปรุงใหม่ และสร้างขึ้นเมื่อปี 1964 ที่ผ่านมา หลังเกิดแผ่นดินไหว จนได้รับความ

เสียหายอย่างหนัก จึงเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยังดูใหม่เอี่ยม ด้านในมีพระพุทธรูปสีทองอร่าม 

ผู้คนต่างเข้ามากราบไหว้ที่ศาลานี้เป็นหลัก

 นอกจากน้ีด้านในวัด ยังมีศาลาอีกหลายแห่งท่ีสามารถเข้าไปกราบสักการะ

พระพุทธรูปได้ เดินถัดเข้าไปด้านในสุดของวัด เป็นสวนญี่ปุ่น มีภูเขาเป็นฉากหลัง
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เวลา : 8.00-16.30 น. เดอืนธ.ค.-ก.พ.ปิด 16.00 น.
GPS : 35.337693, 139.5477512



วัดเคนโชจ ิ(Kenchoji Temple)

 จากวดัเองงะคจุเิดนิไปตามถนนเลยีบทางรถไฟเชือ่มเข้าถนนเส้นหลกั ใช้เวลา

ประมาณ 15 นาที ก็ถึงวัดเคนโชจิ (Kenchoji Temple) วัดพุทธนิกายเซนขนาดใหญ่ 

และเก่าแก่ที่สุดของเมืองคามาคุระ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1253 มีพระจีนเป็นเจ้าอาวาส

องค์แรกของวัด ผู้แนะน�าให้ผู้ส�าเร็จราชการแทนโชกุนจัดสร้างวัดนี้ขึ้น

 เดินเข้าสู่วัดผ่านประตูซันมง (Sanmon Gate) ประตูหลักทางเข้าวัดด้านใน 

ส่วนด้านข้างมหีอระฆงับนโช (Bonsho) สร้างขึน้พร้อมกับการก่อตัง้วัด ปัจจบุนักลายเป็น

สมบตัปิระจ�าชาตปิระเทศญ่ีปุน่ ถัดเข้าไปเป็นศาลาหลงัใหญ่นามว่าบตุสเึดง็ (Butsu-Den) 

มีพระกษิติครรภโพธิสัตว์ (Jizo Bodhisattva) ประดิษฐานอยู่ ด้านหลังศาลาบุตสึเด็ง 

คือ ศาลาฮัตโต (Hatto) ที่ประดิษฐานของพระโพธิสัตว์กวนอิม

 พ้ืนทีข่องวดัมขีนาดใหญ่มาก มศีาลาอกีหลายแห่งท่ียังไม่ได้เข้าไปชม ส่วนใหญ่

เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และใช้เป็นกุฏิส�าหรับพระสงฆ์ พ้ืนท่ีด้านหลัง

ของวัด มีสวนสไตล์เซนขนาดใหญ่ พร้อมต้นไม้ปกคลุมมากมาย สามารถเดินขึ้นบันได

ไปชมวิวมุมสูงได้ ใช้เวลาประมาณ 20 นาที ค่อนข้างเหนื่อยพอสมควร
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เวลา : 8.30-16.30 น. ค่าเข้าชม : 500 เยน
GPS : 35.331747, 139.5551304



ศาลเจ้าสึรุงะโอกะ ฮาจิมังก ู(Tsurugaoka Hachimangu)

 เดินต่อจากวัดเคนโชจิประมาณ 700 เมตร ไม่นานก็ถึง “ศำลเจ้ำสึรุงะโอกะ 

ฮำจมัิงกู” ศาลเจ้าทีส่�าคญัทีส่ดุของเมอืงคามาครุะ แต่เดนิมาทางนี ้จะเป็นทางเข้าด้านข้าง

ศาลเจ้า มีเสาโทริอิสีแดงขนาดไม่ใหญ่มากเป็นจุดสังเกต หากมาจากฝั่งสถานีรถไฟ 

Kamakura ต้องเข้าทางประตูหน้าศาลเจ้า มีเสาโทริอิสีแดงเช่นกัน แต่ใหญ่กว่า

 ศาลเจ้าสรึงุะโอกะ สร้างข้ึนเมือ่ปี ค.ศ.1180 โดยโชกุนคนแรกของเมอืงคามาครุะ 

เพ่ือสักการะเทพเจ้า Hachiman เทพแห่งสงคราม และเทพผู้คุ้มครองตระกูลโชกุน 

ชาวญ่ีปุ่นนิยมไหว้ขอพรสกัการะศาลเจ้าแห่งนีใ้นวนัขึน้ปีใหม่ ผูค้นหลัง่ไหลจากทัว่สารทิศ

มากกว่า 2 ล้านคน ก่อนเข้าไหว้ขอพร อย่าลืมล้างไม้ล้างมือตามธรรมเนียมปฏิบัติ

ก่อนเข้าศาลเจ้า บรเิวณศาลาใหญ่ สามารถไหว้หรอืเขยีนแผ่นไม้ขอพรจากเทพเจ้า และ

เสี่ยงเซียมซี หากผลเซียมซีไม่ดี ก็น�าไปผูกไว้ที่ราวของวัด

 จากบนศาลเจ้ามองด้านล่างเห็นวิวมุมสูงทางเดินไปสถานีรถไฟ Kamakura 

ที่เชิงบันไดทางขึ้นด้านล่าง มีซากต้นแปะก๊วย จุดที่โชกุนคนที่ 3 ถูกหลานชายแท้ ๆ  ดัก

ซุม่ลอบสงัหาร เพ่ือแก้แค้นให้กับพ่อของตนเอง เมือ่ปี ค.ศ.1219 แต่ต้นแปะก๊วยเพ่ิงถกูโค่น

ไปจากเหตุการณ์พายุถล่มเมืองคามาคุระเมื่อมีนาคม 2010 ที่ผ่านมา

เวลา : 5.00-21.00 น.
GPS : 35.3260784, 139.5563994 241



 จากเสาโทริอิสีแดงหน้าศาลเจ้าสึรุงะโอกะ มุ่งหน้าไปตามถนน Wakamiya 

Oji ซึง่เหมอืนทางเดนิลอดอโุมงค์ต้นไม้ หากมาในช่วงฤดใูบไม้ผล ิถนนเส้นนีจ้ะเตม็ไปด้วย

ดอกซากุระทีก่�าลงับานสะพรัง่ ส่วนถนนท่ีขนานอยู่สองข้างทาง เป็นพ้ืนท่ีของย่านโคมะชิ 

(Komachi) แหล่งรวมร้านอาหาร ร้านค้าใจกลางเมอืงคามาคุระ เหมอืนเป็นย่านศูนย์รวม

ความเจริญของเมือง 

 เดินไปได้สุดทางอุโมงค์ต้นไม้ก็ถึงสถานีรถไฟ Kamakura ท่ีน่ีเป็นศูนย์กลาง

ระบบคมนาคมของเมอืง มทีัง้สถานีรถไฟ JR ท่ีเดนิทางเข้าสูก่รงุโตเกียว และสถานีรถไฟ

สาย Enoden วิง่ไปเกาะ Enoshima และปลายทางสถาน ี Fujisawa ส�าหรบัท่านทีเ่ดนิทาง

กลับโตเกียวด้วยรถไฟ Odakyu
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พระใหญ่ไดบุตสึ (Daibutsu Kamakura)

 การเดนิทางสูพ่ระใหญ่ไดบตุส ึเริม่จากสถานรีถไฟ Kamakura โดยรถประจ�าทาง 

สาย 2-9 ลงป้าย Daibutsumae ด้านหน้าวัด (ค่าโดยสาร 200 เยน) หรอืจะข้ึนรถไฟสาย 

Enoden ไปลงสถานี Hase แต่ต้องเดนิต่ออกี 10 นาท ีผมจงึเลอืกใช้วิธีขึน้รถประจ�าทาง 

เพราะไม่ต้องเดินต่อไกล ใช้เวลาเพียง 15 นาที รถจอดถึงหน้าวัด

 พระใหญ่ไดบุตสึ ตั้งอยู่ในเขตวัดโคโตะกุอิน (Kotokuin Temple) เป็น

พระพุทธรูปส�าริดสูง 11.4 เมตร หนัก 121 ตัน ซึ่งสูงเป็นอันดับสองของญ่ีปุ่น รองจาก

พระพุทธรปูในเมอืงนาราเท่าน้ัน พระใหญ่ไดบตุส ึสร้างขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ.1252 ระยะเวลา

ผ่านไปหลายร้อยปี ปฏกิิรยิาออซเิดชัน่กับสภาพดนิฟ้าอากาศ ท�าให้สอีงค์พระจากส�ารดิ

กลายเป็นสเีขยีว หากมองด้านหน้าไกล ๆ  เราเห็นองค์พระไม่สมส่วน พระหัตถ์จะดูเลก็มาก 

หากต้องการชมอย่างสวยงาม ให้เดินเข้าไปใกล้องค์พระ ห่างประมาณ 5 เมตร แหงนมอง

องค์พระ จะเป็นบริเวณที่สวยงามที่สุด 

 เดิมทีองค์พระสร้างจากไม้ แต่เกิดพายุเข้าถล่มเมืองคามาคุระ จนได้รับความ

เสยีหาย ต่อมาจงึเกิดการเปิดรบับรจิาคจากประชาชนผูม้จีติศรทัธา เพ่ือสร้างพระองค์ใหม่ 

ใช้วสัดเุป็นส�ารดิ สร้างแล้วเสรจ็ในปี 1252 แล้วน�ามาประดษิฐานไว้ในวิหารวัด ต�าแหน่ง

เดียวกันกับองค์พระเดิมที่สร้างจากไม้
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 เดมิทอีงค์พระอยู่ในวิหาร แต่ปรากฏการณ์ธรรมชาต ิพายุ และสนึาม ิเข้าถล่ม

เมืองคามาคุระ ส่งผลให้วิหารช�ารุดเสียหายท้ังหลัง เหลือเพียงองค์พระใหญ่ไดบุตสึ ตั้ง

ตระหง่านอยู่กลางแจ้ง จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองคามาคุระไปแล้ว

 ช่วงเวลาหลงัจากนัน้ กองทพัมองโกลบกุท�าสงครามกับญีปุ่น่ท่ีเมอืงคามาครุะ 

สองครั้งสองครา เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ.1281 แต่จู่ ๆ เกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติพายุไต้ฝุ่น

เข้ากระหน�า่ทัง้สองครัง้ ท�าให้กองทัพมองโกลต้องถอยร่นพ่ายแพ้กลบัไป เป็นสงครามที่

เมืองคามาคุระไม่ได้รับความเสียหายมากนัก

 กระทั่งปี ค.ศ.1498 คลื่นยักษ์สึนามิ เข้าถล่มพัดชายฝั่งเมืองคามาคุระ อาคาร

บ้านเรือนราษฎร และวิหารต่าง ๆ ของวัด จมหายลงทะเลไป รวมถึงวิหารท่ีสร้างครอบ

องค์พระก็ถูกพัดหายไปเช่นกัน มีเพียงองค์พระใหญ่ ท่ียังคงตั้งตระหง่านติดอยู่กับฐาน 

ไม่มีการเคลื่อนย้ายแม้แต่นิดเดียว ช่วงเวลาหลังจากนั้น เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว

หลายหน ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างขององค์พระเช่นกัน

 ชาวญี่ปุ่น และชาวเมืองคามาคุระ จึงเกิดความศรัทธาท่ีเชื่อว่าบารมีขององค์

พระใหญ่ ช่วยคุ้มครองอันตรายจากภัยต่าง ๆ ให้ชาวเมืองปลอดภัย เหตุการณ์สึนามิ 

ในปี ค.ศ.1498 ยิ่งท�าให้ชาวเมืองเชื่อว่า การที่มองโกลพบกับภัยธรรมชาติทั้งสองครั้ง ก็

เพราะบารมีจากองค์พระใหญ่นั่นเอง



 เนือ่งจากด้านในองค์พระมลีกัษณะกลวง บรเิวณฐานล่างข้างองค์พระ มทีางเดนิ

เล็ก ๆ ส�าหรับเข้าไปชมด้านใน (ค่าเข้าชม 20 เยน) ซ่ึงเห็นริ้วลวดลายของการก่อสร้าง

ได้อย่างชัดเจน

 ก่อนออกจากวัด อย่าลมืแวะชมกลุม่ต้นสนท่ีเก่ียวข้องกับประเทศไทย ต้นแรก

เป็นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 6) ทรงปลูกไว้ในวโรกาสเสด็จ

พระราชด�าเนนิเยือนวัดโคโตะกุอนิ เมือ่ปี ค.ศ.1902 (ปัจจบุนัมกีารปลกูต้นใหม่ทดแทน) 

ต้นท่ีสอง พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 7) และสมเด็จพระนางเจ้า

ร�าไพพรรณี พระบรมราชินี ทรงปลูกเมื่อปี ค.ศ.1931 และต้นที่สาม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

(รัชกาลท่ี 10) เมื่อครั้งเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราส สยามมกุฎราชกุมาร ทรงปลูก

เมื่อปี ค.ศ.1987 กลุ่มต้นสนนี้หาไม่ยาก เพราะมีป้ายภาษาไทยก�ากับไว้ชัดเจน
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การเดินทาง : รถบัสหรือรถไฟ Enoden (รายละเอียดตามหน้า 243)
เวลา : 8.00-17.30 น. (ต.ค.-มี.ค. ปิด 17.00 น.)
ค่าเข้าชม : 200 เยน    GPS : 35.316693, 139.535695
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วัดฮะเซะเดระ (Hasedera Temple)

 หากเดนิต่อลงมาทางทศิใต้จากหน้าวดัโคโตะกุอนิประมาณ 500 เมตร ก่อนถึง

สถานีรถไฟ Hase (หรือเดินมาได้จากสถานี Hase) อย่าลืมแวะวัดฮะเซะเดระ 

(Hasedara Temple) วดัทีม่ชีือ่เสยีงมาจากรปูป้ันเจ้าแม่กวนอมิ 11 หน้า แต่ละหน้าจะเป็น

รูปเทพธิดาอิริยาบถต่าง ๆ แกะสลักจากไม้ ความสูง 9.18 เมตร

 ตามต�านานเล่ามาว่า ในปี ค.ศ.721 พระสงฆ์รปูหนึง่ได้แกะสลกัรปูเจ้าแม่กวนอมิ

เป็น 2 องค์ องค์แรกอัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดในเมืองนารา อีกองค์โยนลงน�้า พร้อม

อธิษฐานขอให้เจ้าแม่กวนอิมลอยไปถึง ณ ที่ท่ีสมควรประดิษฐาน หลังจากนั้นอีก 15 ปี 

ในปี ค.ศ.736 เจ้าแม่กวนอิมลอยมาเกยตื้นท่ีหาด Nagai ใกล้เมืองคามาคุระ ชาวบ้าน

จึงอัญเชิญมาประดิษฐาน พร้อมสร้างวัดฮะเซะเดระเป็นที่กราบไหว้สักการะ ปัจจุบัน

เจ้าแม่กวนอิมประดิษฐานอยู่ในศาลาหลังใหญ่ (Kannon-do) 

 หากสังเกตจะเห็นว่า วัดแห่งน้ีมีตุ๊กตา และรูปปั้นเด็กจ�านวนมาก เป็นเพราะ

พ่อแม่ชาวญ่ีปุน่ทีม่ลีกูเสยีชวิีตขณะยงัเดก็ หรอืคนท่ีท�าแท้ง มกัน�าตุก๊ตาเดก็มาให้พระสวด

อุทิศส่วนกุศล และพระก็น�ามาวางไว้ในเขตพื้นที่วัด 

การเดินทาง : รถไฟ Enoden สถานี Hase หรือเดินมาจากพระใหญ่ไดบุตสึ
เวลา : 8.00-17.30 น. (ต.ค.-ก.พ. ปิด 17.00 น.)
ค่าเข้าชม : 300 เยน    GPS : 35.31241, 139.533125



เกาะ Enoshima

 จากวัดฮาเซะเดระ เดินไปขึ้นรถไฟสาย Enoden ที่สถานี Hase ไปยังสถานี 

Enoshima จากนัน้เดนิข้ามไปเกาะกลางทะเล ใช้เวลาประมาณ 10 นาที บนเกาะมกีจิกรรม

ให้เข้าร่วมมากมาย เช่น ชมพิพิธภัณฑ์สตัว์น�า้ (Enoshima Aquarium), ชมววิมมุสงูจาก

หอคอยชมวิว (Enoshima Sea Candle)

 เกำะเอะโนชมิะ (Enoshima) ในอดตีต้องเดนิเท้าข้ามไป อาศยัช่วงเวลาน�า้ข้ึน

น�า้ลง แต่ปัจจบุนัมทีางข้ามอย่างสะดวกสบายท้ังทางรถ และทางเท้า บนเกาะกลายเป็น

ชุมชนเล็ก ๆ  มีร้านค้า ร้านอาหารทะเล วัด และศาลเจ้า ถ้าวันไหนอากาศดี ก็สามารถ

มองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้ชัดเจน 

 (รถไฟสาย  Enoden ว่ิงระหว่างสถานี Kamakura กับสถานี Fujisawa โดย

รถไฟสาย Enoden จะวิ่งเฉพาะในเขตเมืองคามาคุระ ผ่านสถานที่ส�าคัญ เช่น สถานี 

Enoshima ไปเกาะเอะโนชิมะ และสถานี Hase ไปวัดฮะเซะเดระ รวมถึงเดินเท้าต่อไป

พระใหญ่ไดบุตสึได้)
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“โยโกฮาม่า”
(Yokohama)
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เมืองโยโกฮาม่า (Yokohama)
 โยโกฮำม่ำ (Yokohama) ตัง้อยู่ในเขตจงัหวดั Kanagawa ทางใต้ของกรงุโตเกียว 

และยังมีฐานะเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศญ่ีปุ่น สามารถวางแผนท่องเท่ียว

แบบไปเช้าเย็นกลับจากกรุงโตเกียวได้ หรือจะเที่ยวควบคู่กับคามาคุระก็ได้

 เดิมโยโกฮาม่าเป็นหมู่บ้านประมงเล็ก ๆ แต่ด้วยภูมิประเทศท่ีติดทะเล ท�าให้

ถูกยกระดับกลายเป็นท่าเรือหลักของประเทศญี่ปุ่นมาตั้งแต่ยุคเอโดะ โดยเฉพาะช่วงปี 

ค.ศ.1859 ท่ีเริ่มมีการค้าขายทางเรือกับนานาชาติเป็นครั้งแรก โยโกฮาม่าจึงกลายเป็น

ท่ีรู ้จัก และมีความเจริญมากย่ิงขึ้น ขณะเดียวกันยังได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมจาก

ชาวต่างชาติที่เข้ามาค้าขาย จนมีบทบาทส�าคัญในการก่อร่างสร้างเมืองนี้ด้วย
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 เนื่องจากโยโกฮาม่าอยู่ไม่ไกลจากโตเกียว ท�าให้มีรถไฟเชื่อมต่อกันหลายสาย 

รถไฟบางสายว่ิงเส้นเดยีวกันกับสถานีในกรงุโตเกียว จนดเูหมอืนเป็นเมอืงเดยีวกัน ดงัน้ัน

จึงขอยกตัวอย่างวิธีเดินทางหลัก ๆ พอสังเขป

 รถไฟ JR สำย Yokosuka วิ่งจากสถานี Tokyo ผ่าน Shinagawa ถึงสถานี 

Yokohama ใช้เวลา 30 นาที ค่าโดยสาร 470 เยน หรือสำย Tokaido ใช้เวลา 25 นาที

 รถไฟ JR สำย Shonan-Shinjuku จากสถานี Shinjuku ผ่าน Shibuya ไปถึง

สถานี Yokohama ใช้เวลา 33 นาที ค่าโดยสาร 550 เยน

 นอกจากนี้ยังมีรถไฟชินคันเซ็นที่วิ่งมาจากสถานี Tokyo, Shinagawa ไปยัง

สถานี Shin-Yokohama ใช้เวลา 15 นาที แล้วต่อรถไปสถานี Yokohama สู่ใจกลางเมอืง

 ส่วนรถไฟเอกชนที่ให้บริการสู่โยโกฮาม่า เช่น

 รถไฟสำย Tokyu Toyoko วิ่งจากสถานี Shibuya ผ่านสถานี Yokohama ไป

สิน้สุดทีส่ถานี Motomachi-Chukagai ซึง่เป็นสถานีรถไฟในเมอืงโยโกฮาม่า ตดิกับย่าน

ไชน่าทาวน์ ใช้เวลา 30 นาที ค่าโดยสาร 270 เยน  

 รถไฟสำย Keikyu Main Line ว่ิงจาก Shinagawa ไป Yokohama ใช้เวลา 

17 นาที ค่าโดยสาร 300 เยน

 จะเลอืกเดนิทางไปโยโกฮาม่าด้วยวิธีใด ข้ึนอยู่กับว่าเริม่ต้นเดนิทางจากจดุไหน 

เช่น ถ้าอยู่ Shinjuku ก็ต้องข้ึน JR Shonan-Shinjuku แต่ถ้าอยู่ Tokyo และมี JR Pass 

ต้องการไป Shin-Yokohama ให้ข้ึนชินคันเซ็น หรือถ้าไปแค่ Yokohama ให้เลือกขึ้น

รถไฟ JR ขบวนไหนก็ได้

การเดินทางสู่เมืองโยโกฮาม่า

 แม้ศูนย์กลางการเดินทางด้วยรถไฟจะมาบรรจบกันที่สถานี Yokohama แต่

สถานทีท่่องเทีย่วหลกั เริม่ต้นทีส่ถานี Sakuragicho ทีอ่ยู่ถัดจาก Yokohama ไป 1 สถานี 

โดยแผนการเดนิทางของผม จะเริม่ต้นจากทีนี่ ่แล้วเทีย่วไล่ไปถึงย่านไชน่าทาวน์ จากนัน้

ไปปิดท้ายที่พิพิธภัณฑ์ราเมน ซึ่งอยู่ใกล้กับสถานี Shin-Yokohama แล้วจึงกลับโตเกียว
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 จากสถานีรถไฟ Sakuragicho เดินเชื่อมสะพานลอยออกมาฝั่งริมท่าเรือ ซึ่ง

เรยีกพืน้ทีบ่รเิวณนีว่้า Minato Mirai 21 มคีวามหมายว่า ท่าเรอืแห่งอนาคต ประกอบด้วย

กลุ่มอาคารตึกระฟ้าจ�านวนมาก เช่น ตึก Landmark Tower, สวนสนุก Cosmo World

 หากไม่ได้ขึ้นรถไฟมาลงสถานี Sakuragicho บริเวณน้ียังมีรถไฟใต้ดินสาย 

Minatomirai ที่วิ่งในเขตโยโกฮาม่า โดยเลือกมาลงที่สถานี Minatomirai ได้เช่นกัน

Minato Mirai 21

 อำคำร Landmark Tower อาคารสูง 296 เมตร ครั้งหนึ่งเคยเป็นอาคารท่ี

สูงที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันใช้เป็นอาคารส�านักงาน โรงแรมหรู ร้านอาหาร และที่

ชัน้ 69 บนระดบัความสงู 273 เมตร เป็นจดุชมววิมมุสงู Sky Garden มองเหน็ได้รอบทิศ 

360 องศา สามารถเห็นทิวทัศน์ของภูเขาไฟฟูจิได้ชัดเจน (ในวันที่อากาศเปิด)

อาคาร Landmark Tower

การเดินทาง : สถานีรถไฟ Sakuragicho หรือ Minatomirai แล้วเดินต่อ
เวลา : 10.00-21.00 น. วันเสาร์เปิดถึง 22.00 น.
ค่าเข้าชม : 1,000 เยน    GPS : 35.4548392, 139.631204
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เรือ Nippon Maru

เรอื Nippon Maru สร้างข้ึนเมือ่ปี ค.ศ.1930 

ใช้เดนิทางมาแล้วรอบโลก วดัระยะทางรวม

ได้ประมาณ 1,830,000 กิโลเมตร หลงัเรอืถูก

ปลดระวางในปี 1984 จงึน�ามาปรบัปรงุ และ

จอดไว้ฝั ่งตรงข้ามตึก Landmark Tower 

พร ้อมเปิดเป็นส่วนหน่ึงของพิพิธภัณฑ์

ท่าเรอืโยโกฮาม่า (Yokohama Port Museum)

เวลา : 10.00-17.00 น. ปิดจ�าหน่ายตั๋ว 16.30 น. ปิดวันจันทร์
ค่าเข้าชม : 400 เยน    GPS : 35.4536946, 139.63233

สวนสนุก Cosmo World

 เดินถัดไปเป็นสวนสนุก Cosmo World มีสัญลักษณ์เป็นชิงช้าสวรรค์ และ

รางรถไฟเหาะขนาดใหญ่ จนกลายเป็นหนึง่ในสญัลกัษณ์ประจ�าเมอืงโยโกฮาม่าไปแล้ว 

หากจะเดินเข้าไปชมบรรยากาศภายในสวนสนุกก็ไม่ต้องเสียค่าเข้า เพราะที่นี่คิดเงิน

เฉพาะคนที่เล่นเครื่องเล่นเท่านั้น จ่ายเท่าท่ีเล่น โดยจะแบ่งโซนเครื่องเล่นตามระดับ

ความตื่นเต้น และความหวาดเสียว ไล่ตั้งแต่รุ่นเล็ก (ส�าหรับเด็ก) ไปจนถึงรุ่นใหญ่

เวลา : 11.00-20.00 น. ปิดวันพฤหัสฯ บางสัปดาห์
ค่าเครื่องเล่น : 300-800 เยนต่อชิ้น   GPS : 35.455157, 139.636901
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 พิพิธภัณฑ์ Cup Noodles Museum หรือท่ีรู ้จักในชื่อ Ando Momofuku 

Hatsumei Kinenkan ซึ่งเป็นชื่อของผู้ก่อตั้งบะหมี่ก่ึงส�าเร็จรูปย่ีห้อนิชชิน (Nissin) และ

พิพิธภัณฑ์แห่งนี ้ก็ก่อตัง้โดยนชิชนิน่ันเอง พ้ืนท่ีภายในจดัแสดงข้อมลูประวัติความเป็นมา

ของบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป ที่ได้รับการผลิตภายใต้แบรนด์นิชชินครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1958 

เป็นช่วงเวลาท่ีประเทศญ่ีปุ่นประสบปัญหาขาดแคลนอย่างหนัก เพราะเพ่ิงสิ้นสุด

สงครามโลกครั้งที่สองได้ไม่นาน จนกลายเป็นเมนูอาหารสะดวกซื้อ สะดวกทาน และ

ภายในพิพิธภัณฑ์ยังรวบรวมผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งส�าเร็จรูปชื่อดังจากทั่วโลกมาให้ชม

 ที่ชั้นบนของพิพิธภัณฑ์มีโซน My Cupnoodles Factory ส�าหรับให้คนท่ัวไป 

เลือกส่วนผสม ท็อปปิ้ง และรสชาติของบะหมี่ก่ึงส�าเร็จรูปได้ด้วยตนเอง พร้อมมีโต๊ะให้

นั่งวาดลวดลายข้างกล่อง เพื่อแสดงสัญลักษณ์ว่ามีแบบนี้ชิ้นเดียวบนโลก (300 เยน)

การเดินทาง : สถานีรถไฟ Sakuragicho หรือ Minatomirai แล้วเดินต่อ
เวลา : 10.00-18.00 น. ปิดวันอังคาร
ค่าเข้าชม : 500 เยน, My Cupnoodles Factory จ่ายเพิ่ม 300 เยน
GPS : 35.4554718, 139.638751

พิพิธภัณฑ ์Cup Noodles Museum
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Yokohama Red Brick Warehouse

 เดินต่อจากพิพิธภัณฑ์บะหมี่ก่ึงส�าเร็จรูปไปประมาณ 600 เมตร เพ่ือไปยัง 

Yokohama Red Brick Warehouse อาคารอิฐสีแดง 2 หลัง สร้างข้ึนเพ่ือใช้เป็นโกดัง

เก็บสินค้ารมิท่าเรอื แต่เมือ่ท่าเรอืโยโกฮาม่าถูกลดบทบาทลง อาคารทัง้สองหลงัจงึเปลีย่น

เป็นพ้ืนทีข่ายสนิค้า ร้านอาหาร ของท่ีระลกึให้เดนิชอปปิง บางช่วงเวลามกีารจดัลานเบยีร์

ไว้ระหว่างสองอาคารนี้
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การเดินทาง : รถไฟสาย Minatomirai สถานี Bashamichi แล้วเดินต่อ
เวลา : 10.00-20.00 น.    GPS : 35.45256, 139.643063



ย่านไชน่าทาวน ์(Chinatown)

 จาก Yokohama Red Brick Warehouse ถ้าอยากเดินชมเมือง สามารถเดิน

ไปยังย่านไชน่าทาวน์ได้ ใช้เวลาประมาณ 15 นาท ีแต่ถ้ามาจากจดุอืน่ ให้ขึน้รถไฟใต้ดิน

สาย Minatomirai ไปลงสถานี Motomachi-Chukagai ใช้ทางออกประตู 2

 ย่ำนไชน่ำทำวน์ (Chinatown) แห่งเมืองโยโกฮาม่า เป็นชุมชนชาวจีนท่ีใหญ่

ที่สุดของประเทศญ่ีปุ่น บรรดาร้านค้า อาคารบ้านเรือนต่างประดับประดาตกแต่ง

บรรยากาศจนีอย่างสวยงาม โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลตรษุจนี มกีารจดังานเฉลมิฉลอง

อย่างยิ่งใหญ่ ส่วนช่วงเวลาปกติ มีร้านค้า ร้านอาหารต่าง ๆ ให้เลือกมากมาย

 ย่านไชน่าทาวน์ เกิดข้ึนหลังจากโยโกฮาม่าเปิดท่าเรือ แล้วท�าการค้าขายกับ

ต่างประเทศ ชาวจนีเป็นหน่ึงในลกูค้าหลกั จงึมกีารย้ายมาตัง้รกราก สร้างส�านกังานธุรกิจ

ในเมืองนี้ เมื่อรวมตัวกันมากขึ้น จึงเกิดเป็นชุมชนชาวจีนขึ้นมา

การเดินทาง : รถไฟสาย Minatomirai สถานี Motomachi-Chukagai
เวลา : 10.00-21.00 น.    GPS : 35.443657, 139.647602
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 หากยังมีเวลาเหลือ สามารถแวะมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์ราเมน (Shin-Yokohama 

Ramen Museum) กันต่อได้ โดยสามารถข้ึนรถไฟใต้ดิน สาย Blue Line จากสถานี 

Yokohama ไปยัง Shin-Yokohama หรือขึ้นรถไฟ JR Yokohama Line ใช้เวลา 10 นาที 

เมื่อถึงสถานี Shin-Yokohama ต้องเดินต่ออีกราว 5 นาที

 พิพิธภัณฑ์รำเมน (Shin-Yokohama Ramen Museum) แตกต่างจาก

พิพิธภัณฑ์บะหมีกึ่ง่ส�าเรจ็รปูทีเ่ราเพ่ิงชมไป พิพิธภัณฑ์น้ี เปิดให้บรกิารต้ังแต่ปี ค.ศ.1994 

เป็นอุทยานอาหารแห่งแรกของโลก ตกแต่งเป็นเมืองจ�าลองของโตเกียวในยุคปี 1958 

จดุประสงค์หลกัของการมาเยือน คอืการได้ลองลิม้ชมิรสราเมนชัน้เลศิจากท่ัวทุกมมุของ

ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผ่านการคัดสรรมาแล้วรวม 8 ร้านราเมน และยังมีโซนจัดแสดงประวัติ

ความเป็นมาของราเมนญี่ปุ่นให้เดินชม

 ผมไม่มีร้านแนะน�าส�าหรับราเมนในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เพราะทุกร้านต่างได้รับ

รางวัลการนัตมีาทกุร้าน อยู่ทีว่่าท่านผูอ่้านชอบความเข้มข้นของราเมนแบบไหน ในโบว์ชวัร์

มีรายละเอียดแต่ละร้านว่า ร้านนี้ขึ้นชื่อการปรุงด้วยซีอิ้ว หรือเกลือ อร่อยเมื่อทานกับ

เนื้อหมูหรือเนื้อปลา ชอบแบบไหนก็เข้าร้านนั้นได้เลย

การเดินทาง : สถานีรถไฟ Shin-Yokohama แล้วเดินต่อ
เวลา : 11.00-22.00 น.
ค่าเข้าชม : 310 เยน    GPS : 35.5098205, 139.614548

Shin-Yokohama Ramen Museum
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“ฮาโกเน่”
(Hakone)
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ฮาโกเน ่(Hakone)
 ฮำโกเน่ (Hakone) คือพ้ืนที่ส่วนหน่ึงของอุทยานแห่งชาติฟูจิ-ฮาโกเน่-อิซุ 

(Fuji-Hakone-Izu National Park) เป็นแหล่งรวมบ่อน�้าพุร้อน สถานท่ีท่องเท่ียวตาม

ธรรมชาติท่ีสมบูรณ์แบบ และทิวทัศน์งดงามของภูเขาไฟฟูจิ ด้วยระยะห่างจากโตเกียว

เพียง 100 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางเพียงชั่วโมงกว่า ๆ มีเส้นทางให้บริการท้ังรถไฟ JR 

และรถไฟ Odakyu ฮาโกเน่จึงเป็นจุดหมายส�าหรับนักท่องเท่ียวท่ีมาโตเกียว เลือก

ท่องเท่ียวแบบไปเช้าเย็นกลบั หรอืจะเลอืกพักค้างคนืเพ่ือดืม่ด�า่บรรยากาศก็ได้ ไม่ว่าจะ

แช่น�้าร้อนผ่อนคลายร่างกาย ทานไข่ด�าท่ีโอวาคุดานิ หรือล่องเรือทะเลสาบอะชิ ก็สร้าง

ความประทับใจได้ไม่น้อย
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 การเดินทางสู่ฮาโกเน่ ผมแนะน�าให้ไปใช้จุดเริ่มต้นก่อนออกสตาร์ทที่สถานี 

Odawara หรือสถานี Hakone-Yumoto แบ่งเป็นค่าย JR กับ Odakyu 

 รถไฟ JR Tokaido Shinkansen เส้นเดยีวกับทีไ่ปเมอืงโอซาก้า ขึน้ได้ท้ังขบวน 

Hikari และ Kodama มาลงท่ีสถานี Odawara ใช้เวลา 35 นาที (3,220 เยน) ผู้ถือบัตร 

JR Pass ขึ้นได้ฟรี แต่ JR Tokyo Wide Pass ใช้ขึ้นชินคันเซ็นขบวนนี้ไม่ได้ 

 ถ้าต้องการรถไฟธรรมดา ให้ข้ึนรถไฟ JR สาย Shonan-Shinjuku หรือสาย 

Tokaido มาลงที่สถานี Odawara ใช้เวลา 75-90 นาที (1,490 เยน) ผู้ถือบัตร JR Pass 

และ JR Tokyo Wide Pass ใช้ขึ้นได้ฟรีทั้งสองขบวน

 เมื่อถึงสถานี Odawara แนะน�าให้ซื้อตั๋วเหมาจ่าย Hakone Free Pass แล้ว

ต่อรถไปสถานี Hakone-Yumoto อีกครั้ง เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการเที่ยวฮาโกเน่ 

 รถไฟ Odakyu Odawara Line จากสถาน ีShinjuku มาลงท่ี Odawara ใช้เวลา 

105 นาที (880 เยน) ถ้าอยากนั่งสบาย กระจกกว้าง มองเห็นวิวชัดเจน ให้ขึ้นรถประเภท 

Romance Car สาย Odakyu Limited Express รถจะว่ิงผ่าน Odawara ไปสดุปลายทาง

ที่สถานี Hakone-Yumoto ใช้เวลา 75 นาที (2,280 เยน) แล้วเริ่มต้นเที่ยวได้เลย ช่วยย่น

ระยะทางได้นิดหน่อย เพราะไม่ต้องมาต่อรถเหมือนกับคนที่ลงสถานี Odawara

 หากเดินทางด้วยรถไฟ Odakyu มาจาก Shinjuku แนะน�าให้ซื้อต๋ัวเหมาจ่าย 

Hakone Free Pass จาก Shinjuku ได้เลย จะคุ้มค่ากว่า

การเดินทางสู่ฮาโกเน่

 ฮำโกเน่ฟรพีำส (Hakone Freepass) คอืบตัรเหมาจ่ายส�าหรบัโดยสารระบบ

ขนส่งในฮาโกเน่ได้แทบทั้งหมด เช่น Hakone Tozan Train, เรือท่องทะเลสาบอะชิ, 

กระเช้าลอยฟ้า ฯลฯ หรอืเดนิทางตามหนงัสอืเล่มนีไ้ด้หมดทกุระบบ โดยไม่ต้องจ่ายเงนิเพ่ิม 

มใีห้เลอืกซือ้สองแบบ แบบแรกซือ้จากชนิจกู ุแล้วใช้บตัรขึน้รถไฟ Odakyu ได้ท้ังไปกลบั 

แบบที่สอง ซื้อจากสถานี Odawara ส�าหรับคนท่ีเดินทางมาด้วยรถไฟ JR แล้ววางแผน

เที่ยวฮาโกเน่ต่อ โดยมีตั๋วให้เลือกซื้อแบบ 2 วัน และ 3 วัน

ช่วยประหยัดการเดินทางกับ Hakone Freepass

ประเภทตั๋ว
เหมาจ่าย 2 วัน เหมาจ่าย 3 วัน

ผู้ใหญ่ เดก็ ผู้ใหญ่ เดก็

ซื้อท่ี Shinjuku 5,140 เยน 1,500 เยน 5,640 เยน 1,750 เยน
ซื้อท่ี Odawara 4,000 เยน 1,000 เยน 4,500 เยน 1,250 เยน

 Hakone Freepass สามารถขึ้นรถไฟ Odakyu จาก Shinjuku ได้ฟรี แต่ต้องเป็นขบวน Odakyu 

Odawara Line หากต้องการขึ้นประเภท Romance Car ต้องเพิ่มเงินอีกเที่ยวละ 1,090 เยน



 แม้จะเป็นบัตรเหมาจ่ายส�าหรับการเดินทางในฮาโกเน่ แต่สามารถใช้โดยสาร

รถไฟ Odakyu ระหว่างชนิจกุูกับฮาโกเน่ได้ไปกลบัเพียงรอบเดยีวเท่านัน้ สามารถซือ้บตัร 

Hakone Freepass ได้ทีเ่คาน์เตอร์ Odakyu Sightseeing Service Center หรอืตูอ้ตัโนมตัิ

ในสถาน ีOdakyu Shinjuku และ Odakyu Odawara (ซือ้ท่ีเคาน์เตอร์แถมคู่มอืการเดินทาง 

แต่ซื้อผ่านตู้อัตโนมัติไม่มีแถมให้)

 หากเดินทางในฮาโกเน่ตามเส้นทางในหนังสือเล่มนี้ ค�านวณการซื้อตั๋วแยก

เป็นรายเที่ยวเมื่อเดินทางจากชินจูกุแล้ว จะแพงกว่าซื้อ Hakone Freepass ประมาณ 

1,000 เยน ดังนั้นแม้จะไปเที่ยวเพียงวันเดียว ให้ซื้อตั๋วประเภท 2 วัน ยังถือว่าคุ้ม

 ท่านที่ต้องการค้างคืนในฮาโกเน่เพ่ือแช่ออนเซ็นจากแหล่งธรรมชาติ ที่พัก

ส่วนใหญ่ตั้งอยู่รอบ ๆ  สถานีรถไฟ Hakone-Yumoto บางที่พักต้องขึ้นรถต่อไปอีกหน่อย 

ส�าหรับท่ีพักที่ถูกประชาสัมพันธ์ในสื่อโฆษณาอย่างหนัก เช่น Hakone Kowakien 

Yunessun แช่ออนเซนน�้าไวน์แดงกลางแจ้ง ถ้าอากาศหนาว ๆ คงบรรยากาศดีน่าดู 

ข้อเสียอยู่ตรงการข้ึนรถบัสต่อไปอีกราวคร่ึงชั่วโมง ซึ่งค่อนข้างเสียเวลา แต่ถ้าเป็นที่พัก

ออนเซ็นทั่วไป บริเวณโดยรอบสถานี Hakone-Yumoto มีให้เลือกเยอะพอสมควร
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พื้นที่การใช้งาน Hakone Freepass
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 ผมขอเริ่มต้นการเดินทางฮาโกเน่ท่ีสถานี Odawara เพ่ือเป็นข้อมูลส�าหรับ

ท่านที่เดินทางมาด้วยรถไฟ JR หรือรถไฟ Odakyu Odawara Line (ท่ีไม่ใช่ขบวน 

Romance Car) ส่วนท่านที่ใช้ Romance Car ให้เริ่มต้นจาก Hakone-Yumoto ได้เลย

 Hakone Tozan Train (จาก Odawara ถึง Gora)

 จากสถาน ีOdawara ขึน้รถไฟ Hakone Tozan Train ไปลงสถานีปลายทางท่ี

สถำนี Gora ได้เลย แต่รถส่วนใหญ่จะวิ่งถึงแค่สถานี Hakone-Yumoto จากนั้นต้องลง

จากรถเพ่ือเปลี่ยนไปขึ้นอีกคันต่อไปสถานี Gora ส่วนท่านท่ีเริ่มต้นเดินทางจากสถานี 

Hakone-Yumoto ให้ขึ้นรถไฟ Hakone Tozan Train ไปปลายทางสถานี Gora เช่นกัน

 รถไฟที่ว่านี้ คือ รถไฟตู้สีแดง ๆ  ขบวนเล็ก ๆ  ว่ิงซิกแซกไปตามเส้นทางเชิงเขา 

บางครัง้ต้องขึน้เนินสงู แต่ด้วยการก่อสร้างท่ีเป็นระบบรถไฟรางเด่ียว บางครัง้ต้องหยุดรถ 

เพื่อรอหลีกกับขบวนฝั่งตรงข้าม ใช้เวลาจาก Odawara ประมาณ 55-60 นาที และจาก 

Hakone-Yumoto เพียง 35-40 นาทีเท่านั้น

 Hakone Tozan Cablecar (จาก Gora ถึง Sounzan)

 เมื่อถึงสถานี Gora ต้องต่อรถไฟ Hakone Tozan Cablecar รถรางเล็ก ๆ  ว่ิง

ระยะทางสั้นเพียง 1.2 กิโลเมตร ไต่เขาขึ้นไปยังสถำนีปลำยทำง Sounzan ซึ่งอยู่สูง

จากระดับน�้าทะเล 761 เมตร ใช้เวลาเดินทางเพียงเที่ยวละประมาณ 10 นาที

 ผมมาถึงสถานี Gora ช่วงเวลาท่ีรถรางเพ่ิงออกไปพอดี ท�าให้ต้องรอบนรถ 

อยู่สักพัก เวลารถใกล้ออกจากสถานี คนเริ่มแน่นเต็มทั้งขบวน จึงแนะน�าว่า ถ้าถึงสถานี 

Gora แล้วพลาดรถขบวนท่ีเพ่ิงออกไป อย่าชะล่าใจ ให้ขึ้นไปนั่งรอบนรถขบวนใหม่ได้ 

เพราะบางช่วงเวลาคนเยอะจนที่นั่งไม่พอ 



     Hakone Ropeway (จาก Sounzan ถึง Owakudani, Togendai)

 ถึงสถานี Sounzan เดินต่อไปยังทางเชื่อมสู่สถานีกระเช้ำลอยฟ้ำ Hakone 

Ropeway มสีถานี Togendai เป็นสถานีปลายทาง ในทรปินี ้ผมแบ่งการเดนิทางใช้กระเช้า 

2 ครัง้ คอืครัง้แรก ขึน้จำกสถำนี Sounzan ไปลงทีส่ถำนี Owakudani (ใช้เวลา 8 นาที) 

และครั้งที่สอง ขึ้นจำกสถำนี Owakudani ไปสถำนี Togendai (ใช้เวลาอีก 18 นาที) 

ซึ่ง Togendai เป็นสถานีส�าหรับขึ้นเรือล่องทะเลสาบอะชิ

 ไฮไลท์ของการเดินทางบนกระเช้า Hakone Ropeway ในวันที่อากาศเปิด เรา

สามารถเหน็ภูเขาไฟฟูจ ิภเูขาขีอ้ายของชาวญ่ีปุน่ ได้จากมมุมองบนกระเช้า ก่อนกระเช้า

จะเข้าสถานีโอวาคุดานิ (Owakudani) สถานีแรก ประมาณ 1 นาที ด้านล่างเป็นพ้ืนท่ี

โล่งกว้างในหุบเขาลึก ท่ีเกิดจากการปะทุของภูเขาไฟเมื่อในอดีต ปัจจุบันยังคงมีเศษ

ก�ามะถันหลงเหลือให้เห็นอยู่ ซึ่งก�ามะถันนี้ เป็นส่วนผสมส�าหรับการต้มไข่ด�าที่ผมจะน�า

ท่านผู้อ่านไปชิมในล�าดับต่อไป
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หุบเขาโอวาคุดาน ิ(Owakudani)

 หุบเขำโอวำคดุำนิ (Owakudani) เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟฮาโกเน่ (Mount 

Hakone) เมื่อ 3,000 ปีก่อน บริเวณโอวาคุดานิจึงยังมีแรงปะทุของสารท่ีอยู่ในภูเขาไฟ 

โดยเฉพาะแร่ก�ามะถันที่โพยพุ่งออกมาอยู่ในบริเวณนี้จ�านวนมาก

 จากสถานกีระเช้า Owakudani ซึง่อยู่ทีร่ะดบัความสงู 1,044 เมตร เดนิออกไป

มองเหน็ควันโพยพุ่งอยู่บนภเูขาด้านหน้า พร้อมกลิน่ก�ามะถันลอยมาตามลม บรเิวณน้ัน

เป็นจุดต้มไข่ด�าที่นักท่องเที่ยวถวิลหา ระหว่างทางมีร้านจ�าหน่ายของท่ีระลึก จะแวะ

หลังทานไข่ด�าเสรจ็ก็ได้ ท่ีศนูย์จ�าหน่ายของทีร่ะลกึมอีาหารเลก็ ๆ  น้อย ๆ  ส�าหรบัรองท้อง 

รวมถึงไข่ด�า ทีน่�ามาจ�าหน่ายด้านล่าง และจดุถ่ายภาพคู่กบัรปูป้ันไข่ด�า สญัลกัษณ์ของ

ทีน่ี่ รวมระยะเวลาจากสถานกีระเช้าเดินบนัไดขึน้ไปจดุจ�าหน่ายไข่ต้มใช้เวลาราว 15 นาที
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เวลา : 8.30-17.00 น.
GPS : 35.2400902, 139.0185937



ต้มไข่ที่บ่อนี้ ต้มเสร็จกลายเป็นไข่ด�า แต่ด้านในยังขาว

 กระบวนการผลิตกว่าจะเป็นไข่ด�า เร่ิมต้นจากการน�าไข่ธรรมดา เหมือนกับที่

ขายตามตลาดบ้านเรานีแ่หละ ไปต้มลงในบ่อน�า้ท่ีมส่ีวนผสมของก�ามะถัน ซึง่ความร้อน

ของภูเขาไฟท่ีเคยปะทุในพ้ืนที่น้ี ยังมีพลังงานท�าให้น�้าเดือดอยู่ตลอดเวลา ไข่สดลงไป

ปุ๊บปั๊บ เอาขึ้นมา ไข่ธรรมดาก็กลายเป็นเปลือกสีด�า

 บริเวณนี้มีเคาน์เตอร์ขายไข่ด�า ไข่ 5 ฟอง ราคา 500 เยน แถมเกลือมาพร้อม 

ความเชือ่ของชาวญ่ีปุน่ทีว่่า หากมโีอกาสได้มาเยือนหบุเขาโอวาคุดานิ แล้วต้องมาทาน

ไข่ด�าก�ามะถัน เพราะหากทานไข่ 1 ฟอง อายุจะเพิ่มถึง 7 ปี จะเป็นจริงหรือไม่ ไม่มีใคร

ทราบ ไหน ๆ มาท้ังที ผมเลยทานไปเต็ม ๆ 3 ฟอง เผือ่อายุจะเพ่ิม 21 ปีบ้าง :) หากท่านใด

ทนกับกลิ่มก�ามะถันไม่ได้ หรือเดินข้ึนมาไม่ไหว สามารถซื้อไข่ต้มจากร้านจ�าหน่าย

ของที่ระลึกด้านล่างได้ ราคาเท่ากัน เพียงแต่ขึ้นมาข้างบนจะได้บรรยากาศกว่า ซื้อเสร็จ 

ปลอกไข่ยืนทานตรงนั้นเลย ถ้าวันไหนอากาศดี จะมองเห็นวิวภูเขาไฟฟูจิด้วย

 (ตั้งแต่ปี 2558 ที่ผ่านมา บางช่วงเวลาเกิดการปะทุของภูเขาไฟรอบเขตโอวาคุดานิ 

จึงต้องปิดบริการพ้ืนท่ีบางส่วน ไม่สามารถเดินข้ึนไปด้านบนได้ อนุญาตให้เฉพาะเจ้าหน้าท่ี

ขึ้นไปเท่านั้น นักท่องเที่ยวจึงอยู่ได้บริเวณสถานีกระเช้า และอาคารจ�าหน่ายของที่ระลึก)
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ล่องเรือทะเลสาบอะชิ (Lake Ashi)

 โปรแกรมการเดินทางต่อจากทานไข่ด�า เดินย้อนกลับไปขึ้นกระเช้า Hakone 

Ropeway จากสถานี Owakudani ไปยังสถานีปลายทางสถานี Togendai เพ่ือเริ่มต้น

ล่องเรือโจรสลัด ในทะเลสาบอะชิ ที่มีชื่อเต็มว่า Hakone Sightseeing Cruise

 ทะเลสำบอะชิ (Lake Ashi) เกิดจากหลุมปากปล่องภูเขาไฟฮาโกเน่ลูกเดียว

กับบริเวณโอวาคุดานิ ที่เกิดการปะทุเมื่อ 3,000 ปีที่ผ่านมา ทัศนียภาพสองข้างทางของ

ทะเลสาบจึงเต็มไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่มากมาย อันเป็นผลพวงจากการปะทุในครั้งน้ัน

ทัง้สิน้ จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของฮาโกเน่ไปแล้ว

 เรือ Hakone Sightseeing Cruise ก่อสร้าง และตกแต่งด้วยคอนเซ็ปคล้าย

โจรสลัดตั้งแต่นอกเรือยันด้านใน มีเรือทั้งหมด 3 ล�า แบ่งออกเป็น 3 สี คือ สีเขียว, สีส้ม 

และสีแดง รับส่งคนตามท่าเรือต่าง ๆ  เริ่มต้นจาก Togendai ไปจอด HakoneMachi-Ko 

และสิ้นสุดที่ MotoHakone-Ko จากนั้นเรือก็กลับมารับส่งคนท่ี Togendai อีกครั้ง 

หมุนรอบแบบนี้ไปเรื่อย ๆ โดยผู้ถือบัตร Hakone Freepass สามารถล่องเรือได้ฟรี 

270

เวลา : 9.30-16.40 น.
GPS : 35.237228, 138.994457



271

 ชัน้ล่างของเรอืมทีีน่ัง่ไม่เยอะเท่าไหร่ ผมจงึขึน้ไปชัน้บนเพ่ือปักหลกัชมวิวทิวทัศน์

ระหว่างเรือแล่นผ่านสถานที่ต่าง ๆ แต่ลมค่อนข้างแรง ย่ิงช่วงฤดูหนาว หรือช่วงฝนตก 

ย่ิงเพ่ิมดกีรคีวามหนาวสัน่เข้าไปอกี ไฮไลท์ของการล่องเรอืทะเลสาบอะช ิอยู่ท่ีการชมวิว

ภูเขาไฟฟูจิ มีข้อแม้อยู่แค่ต้องเป็นวันที่อากาศดีเท่านั้น ล่องเรือไปได้ประมาณ 35 นาที 

เรือก็จอดเทียบท่าแห่งแรก คือ HakoneMachi-Ko ซึ่งสามารถลงเรือ แล้วต่อรถบัส 

Hakone Tozan Bus ไปยังสถานรีถไฟ Hakone-Yumoto หรอืสถานี Odawara เพ่ือเดนิทาง

กลับโตเกียวได้เลย หรือจะขึ้นเรือต่อไปลงที่ Motohakone-ko แล้วค่อยขึ้นรถบัสก็ได้

By : myself (CC-BY SA 3.0 from wikipedia)

Gotemba Premium Outlets

 โกเท็มบะพรีเม่ียมเอ้ำท์เล็ท (Gotemba Premium Outlets) ตั้งอยู่ในเมือง

โกเท็มบะ ใกล้กับฮาโกเน่ หน่ึงในเอ้าท์เล็ทแหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมขนาดใหญ่ท่ีสุด

ของประเทศญ่ีปุน่ มใีห้เลอืกชอปปิงกว่า 210 ร้านค้า มวิีวเป็นภเูขาไฟฟูจ ิเช่น Balenciaga, 

Bally, Bvlgari, Coach, Longines, Paul Smith, Prada ซึ่งส่วนใหญ่ราคาถูกกว่าใน

โตเกียวอยู่แล้ว แต่ถ้าลดหนัก ๆ 40-50% มักเป็นสินค้าตกรุ่น

เวลา : 10.00-19.00 น. มี.ค.-พ.ย.ปิด 20.00 น.
GPS : 35.3076108, 138.9668642



กำรเดินทำงสู่ Gotemba Premium Outlets สามารถข้ึนรถบัส จากป้ายรถฝั่งตรงข้าม

สถานีรถไฟ Hakone-Yumoto ใช้เวลา 1 ชั่วโมง (ค่าโดยสาร 1,280 เยน) หรือข้ึนรถจาก

ป้ายรถบัสที่สถานีรถไฟ Gora ใช้เวลา 45 นาที (ค่าโดยสาร 990 เยน) หากขึ้นจากที่ 

Gora จะมีรอบรถให้เลือกเยอะกว่า Hakone-Yumoto

 ท่านที่จะไปเท่ียว Kawaguchiko ต่อ สามารถขึ้นรถบัสที่ Outlet ไปได้เลย 

รถออกทุก 1 ชัว่โมง ไปส่งทีส่ถานรีถไฟ Kawaguchiko ใช้เวลา 1 ชัว่โมงครึง่ (1,510 เยน)

 ท่านทีเ่ดนิทางจากโตเกียวเพ่ือมาเอ้าท์เลท็โดยเฉพาะ หากม ีJR Pass สามารถ

ขึ้นรถไฟชินคันเซ็นมาลง Odawara แล้วต่อด้วยรถไฟธรรมดา ไปลงที่สถานี Gotemba 

จากนั้นจึงขึ้นรถ Free Shuttle Bus ที่รับส่งไปยัง Outlet ได้ฟรี หรือขึ้นรถบัสจากชินจูกุ 

มาถึงเอ้าท์เล็ทได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนรถ ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 35 นาที แต่ว่ิงวันละไม่ก่ีรอบ 

ตรวจสอบตารางรถได้ที่ www.premiumoutlets.co.jp/en/gotemba/access/bus

 ส�าหรับท่านที่จัดโปรแกรมเท่ียวฮาโกเน่ต่อด้วยคาวากุชิโกะ (Kawaguchiko) 

ผมแนะน�าให้ไปพักท่ีคาวากุชโิกะดกีว่า อาจวางโปรแกรมเริม่ต้นออกจากโตเกียวแต่เช้าตรู่ 

เท่ียวฮาโกเน่เสร็จบ่าย ๆ แล้วข้ึนรถต่อไปถึงคาวากุชิโกะในช่วงเย็น วันรุ่งข้ึนก็เท่ียว

พื้นที่โดยรอบคาวากุชิโกะได้สบาย ๆ สิ้นวันจะกลับโตเกียว หรือไปเมืองอื่นก็ได้

 จากท่าเรือ Togendai ในทะเลสาบอะชิ สามารถขึ้นรถบัส Odakyu Hakone 

Highway Bus ไปลงที่สถานีรถไฟ Gotemba โดยไม่ต้องไป Outlet ก็ได้ จากนั้นเดินเข้า

สถานีรถไฟ JR แล้วข้ามถนนไปอกีฝ่ัง เป็นทีต่ัง้ท่ารถ Fujikyu Highway Bus มรีถบสัวิง่ตรง

ไปยังสถานีรถไฟ Kawaguchiko ได้เลย รถออกทุก 1 ชั่วโมง ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 10 นาที 

ค่าโดยสาร 1,510 เยน หากโปรแกรมตามนี้ขอแนะน�าบัตร Fuji Hakone Pass
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Fuji Hakone Pass สำาหรับเที่ยวฮาโกเน่ และคาวากุชิโกะ

 Fuji Hakone Pass บตัรเหมาจ่ายส�าหรบัเท่ียวฮาโกเน่คูกั่บคาวากุชโิกะ ในบตัรนี้

จะรวมค่าโดยสารรถไฟ Odakyu จาก Shinjuku ไป Odawara และรถบัสขากลับจาก 

Kawaguchiko กลับมา Shinjuku รวมถึงรถบัสสาย Fujikyu จากสถานี Gotemba ไป 

Kawaguchiko และรถไฟสาย Fujikyu ระหว่างสถานี Kawaguchiko กับ Fujisan ด้วย  

หรือเข้าใจง่าย ๆ คือรถบัสที่ว่ิงรอบทะเลสาบ Kawaguchiko น่ันเอง ท่ีส�าคัญยังใช้งาน

ขนส่งมวลชนภายในฮาโกเน่ได้ไม่จ�ากัด เหมือนบัตร Hakone Freepass ถ้าใครไม่มี JR 

Pass และจะไปเที่ยวทั้งฮาโกเน่คู่กับคาวากุชิโกะ แนะน�าให้ซื้อบัตรนี้ 

 บตัรนีม้ขีายทีเ่คาน์เตอร์บรกิารในสถานีรถไฟ Odakyu Shinjuku ใช้งานได้ 3 วนั

ต่อเนื่อง ราคา 9,090 เยน หรือซื้อที่สถานี Odawara ราคา 6,740 เยน แต่ถ้าซื้อที่สถานี 

Odawara จะไม่สามารถใช้งานรถไฟระหว่างสถานี Shinjuku กับ Odawara และรถบัส

ระหว่าง Kawaguchiko กับ Shinjuku ดังนั้นแนะน�าให้ซื้อตั๋ว และเริ่มต้นใช้งานตั้งแต่ที่ 

Shinjuku จะคุ้มกว่า

 เมือ่เริม่ต้นใช้งานที ่Shinjuku จะเดนิทางด้วยรถไฟไป Hakone ก่อน หรอืจะไป 

Kawaguchiko ด้วยรถบัสก่อนก็ได้ ขอเพียงขากลับกลับคนละทางกับขาไป

 เส้นทำงแนะน�ำ : วนัแรกออกจากชนิจกุูไปเทีย่วฮาโกเน่ ตกเย็นขึน้รถบสัต่อไป 

Kawaguchiko แล้วพักค้างคืนท่ี Kawaguchiko จากนั้นวันที่สอง เที่ยวรอบทะเลสาบ 

Kawaguchiko แล้วขึ้นรถบัสกลับชินจูกุในช่วงเย็น จะสามารถใช้งาน Pass นี้ได้คุ้มค่า
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“คาวากุชิโกะ”
(Kawaguchiko)
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คาวากุชิโกะ (Kawaguchiko)
 คำวำกุชโิกะ (Kawaguchiko) หน่ึงในทะเลสาบห้าแห่งรอบภเูขาไฟฟูจท่ีิสามารถ

ชมทิวทัศน์ได้สวยงามท่ีสุด โดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้ผลิ ท่ีต้นซากุระรอบทะเลสาบ

บานสะพรัง่เป็นสชีมพู  และฤดใูบไม้ร่วง ใบไม้ทัง้ต้น เปลีย่นเป็นสีส้มอมแดง ในฤดูอืน่ ๆ 

ภาพของภูเขาไฟฟูจิก็สว ยงามไม่แพ้กัน ด้วยการเดินทางที่สะดวก ท�าให้นักท่องเที่ยว

เลือกไปคาวากุชิโกะแบบไปเช้าเย็นกลับจากโตเกียว บางคนอาจเลือกแวะค้างคืน

สกัหนึง่คนื แช่ออนเซ็นสบาย ๆ หรอืวางโปรแกรมเทีย่วฮาโกเน่เสรจ็ ต่อด้วยคาวากุชโิกะ

แล้วดื่มด�่าบรรยากาศอีกคืนสองคืน ก็ไม่มีปัญหา เพราะพ้ืนที่ส่วนใหญ่ยังคงสงบ และ

เป็นธรรมชาติ เหมาะแก่การพักผ่อน และสูดโอโซนอย่างแท้จริง
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 รถไฟ เริม่ต้นจากสถาน ีShinjuku ข้ึนรถไฟ Limited Express Kaiji หรอื Azusa 

ไปลงสถานี Otsuki (ใช้เวลา 60 นาที ค่าโดยสาร 2,250 เยน) หรือรถไฟ JR Chuo Line 

Rapid (ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 35 นาที ค่าโดยสาร 1,320 เยน)

 เมือ่ถึงสถาน ีOtsuki เปลีย่นไปข้ึนรถไฟ Fujikyu Railway ไปยังสถานปีลายทาง 

Kawaguchiko ใช้เวลา 52 นาที ค่าโดยสาร 1,140 เยน หรือขึ้นรถด่วน Fujisan View 

Express จาก Otsuki จอดเพียงไม่กี่สถานี ปลายทางที่สถานี Kawaguchiko เช่นกัน 

 บางช่วงเวลามีการน�ารถไฟ Narita Express และรถขบวนพิเศษ มาให้บริการ

ระหว่างสถานีหลักในโตเกียวกับ Kawaguchiko โดยไม่ต้องเสียเวลาเปลี่ยนรถ ท�าให้

สะดวก และสามารถใช้คู่กับ Pass ต่าง ๆ ของค่าย JR ได้ด้วย

 ผู้ถือบัตร JR Pass สามารถโดยสารรถไฟ JR ได้ฟรี แต่ต้องมาซื้อต๋ัวรถไฟ 

Fujikyu เพ่ิม ส่วนบัตร JR Tokyo Wide Pass ใช้ขึ้นได้ฟรีทั้งสองขบวน (JR+Fujikyu) 

แต่ไม่สามารถขึ้นรถด่วน Fujisan View Express ได้

 นอกจากนี้ยังมีรถไฟสายล่าสุด คือ Fuji Excursion ว่ิงตรงจาก Shinjuku ถึง 

Kawaguchiko ใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมง 50 นาที ไม่ต้องเสียเวลาต่อรถหลายขบวน

 รถบัส สามารถขึ้นรถบัสจากท่ารถ Shinjuku Expressway Bus Terminal มี

รถวิ่งไป Kawaguchiko ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 45 นาที ค่าโดยสาร 1,750 เยน แต่ต้องเผื่อ

เวลารถติดในเมืองเพิ่มไปด้วย จองตั๋วผ่านเว็บไซต์ได้ที่ http://highway-buses.jp/fuji

 ท่านท่ีมาจากฮาโกเน่ สามารถอ่านวิธีการเดินทางได้จากหน้า 272 ไม่ว่าอยู่

ส่วนไหน ขอแค่มาเริ่มต้นออกเดินทางที่สถานี Gotemba ก็ถึง Kawaguchiko แน่นอน 

แต่อย่าลืมตรวจสอบเวลาเดินรถด้วย เพราะยิ่งเย็น ยิ่งหารถยาก

การเดินทางสู่คาวากุชิโกะ

การเดินทางในคาวากุชิโกะ

 จากสถานีรถไฟคาวากุชิโกะ มีรถบัส 

(Omni Bus) และรถเรโทร (Retro Bus) ให้บรกิาร

รับส่งตามจดุต่าง ๆ  ทัว่พ้ืนท่ีคาวากุชโิกะ และต่อไป

ถึงบริเวณทะเลสาบไซโกะท่ีอยู่ติดกันด้วย ใน

หนังสอืเล่มนี ้จะน�าเสนอเฉพาะสถานทีท่่องเทีย่ว

ในเขตคาวากุชิโกะเท่านั้น ซึ่งรถบัสมีบัตรเหมาจ่ายประเภท 2 วันจ�าหน่าย ถ้าต้องการ

ความสะดวก แนะน�าให้ซื้อตั๋วเหมาจ่าย The Unlimited Ride Pass (ผู้ใหญ่ 1,500 เยน 

เด็ก 750 เยน) ซื้อได้ที่สถานีรถไฟ Kawaguchiko ก่อนออกเดินทาง



เจดีย์ชูเรโต (Chureito Pagoda)

 ผมเลือกวิธีเดินทางจากโตเกียวไปคาวากุชิโกะด้วยรถไฟ ก่อนถึงคาวากุชิโกะ 

4 สถานี ผมจงึแวะสถานี Shimoyoshida เพ่ือไปเจดีย์ชเูรโต แต่ถ้าท่านเดนิทางด้วยรถบสั 

หรือมีสัมภาระ แนะน�าให้ไปฝากที่พักในคาวากุชิโกะ หรือฝากไว้ที่สถานีรถไฟก่อน แล้ว

ขึ้นรถไฟ Fujikyu ย้อนกลับมา Shimoyoshida ใช้เวลาเพียง 15 นาทีเท่านั้น

 เริม่ต้นจากสถานรีถไฟ Shimoyoshida หนัหลงัให้สถานี แล้วเลีย้วขวา เดนิข้าม

ทางรถไฟไปทางภเูขาด้านหน้า (มองเหน็เจดย์ีอยู่ไกล ๆ) เดนิจนถงึสามแยก ให้เลีย้วซ้าย

ไปตามถนนแคบ ๆ ลอดใต้สะพานทางด่วน เดินจนสุดทางแล้วเล้ียวซ้ายข้ามสะพาน

ข้ามคลองเล็ก ๆ ตรงไปไม่ไกลจะเห็นบันได และโคมสีแดงเล็ก ๆ น่ันคือ จุดเริ่มต้นของ

การขึ้นบันไดไต่ไปเจดีย์ชูเรโต (จากสถานีเดินมาทางขึ้นประมาณ 10 นาที)

วิวระหว่างทางในฤดูหนาว โคมสีแดง ทางขึน้ไปเจดีย์
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การเดินทาง : Fujikyu สถานี Shimoyoshida
GPS : 35.5011859, 138.801412



 เดินข้ึนบันไดไปไม่ไกล จะเห็นเสาโทริอิสีแดง ชาวญ่ีปุ่นบางส่วนมักหันหลัง

กลบัไปท�าความเคารพภเูขาไฟฟูจ ิซึง่ชาวญีปุ่น่เชือ่ว่าเป็นภเูขาไฟอนัศกัดิส์ทิธ์ิ เดนิขึน้ไป

อกีนิด มทีางแยกออกไปศาลเจ้า ทีส่ถิตของเทพเจ้าประจ�าเมอืง หลงัไหว้ขอพรเรยีบร้อย 

ผมเดินขึ้นบันไดต่อไปจุดหมายที่เจดีย์ด้านบน ระหว่างทางเดินขึ้นบันได สามารถมอง

หันหลังไปชมภูเขาไฟฟูจิได้เรื่อย ๆ 

 และแล้วก็ขึ้นบันได 397 ขั้นมาถึงเจดีย์ชูเรโต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศาลเจ้า 

Arakura Sengen Shrine สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1963 เพ่ือเป็นอนุสรณ์แห่งสันติภาพหลัง

การท�าสงครามโลกในช่วงที่ผ่านมา ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี ต้นซากุระข้างเจดีย์

ชเูรโตจะบานสะพรัง่ และในช่วงใบไม้ร่วง ใบไม้เปลีย่นสเีป็นสส้ีมอมแดง นบัเป็นช่วงเวลา

ทีน่กัท่องเท่ียวมาท่ีนีเ่ยอะท่ีสดุ เพราะเป็นจดุถ่ายภาพสวยงาม และใช้เป็นสือ่ประชาสมัพันธ์

การท่องเที่ยวญี่ปุ่นอยู่เรื่อย ๆ 

 ผมเดินขึ้นจากข้างเจดีย์ไปด้านบนที่เป็นจุดชมวิว เห็นเจดีย์คู่กับภูเขาไฟฟูจิ

สวยงามเหนือค�าบรรยาย ย่ิงสัมผัสความงดงามด้วยสายตา ย่อมท�าให้ร่างกายท่ี

เหน็ดเหนื่อยจากการเดินขึ้นมา หายเป็นปลิดทิ้งโดยปริยาย
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สวนสนุก Fuji-Q Highland

 เสรจ็สิน้จากเจดย์ีชเูรโต ทีส่ถานรีถไฟ 

Shimoyoshida หากข้ึนรถไฟต่อไปอีก 3 สถานี 

(สถานีก่อนถึง Kawaguchiko) นั่นคือ สถานี 

Fujikyu-Highland เป็นที่ตั้งของสวนสนุก 

Fuji-Q Highland หนึ่งในสวนสนุกชื่อดังของ

ประเทศญ่ีปุน่ เปิดให้บรกิารตัง้แต่ปี ค.ศ.1968  

ด ้วยท�าเลท่ีตั้ งอยู ่ใกล ้ ภู เขาไฟฟูจิ  จึงมี

บรรยากาศที่สวยงามกว่าสวนสนุกอื่น ๆ 

โดยมีเครื่องเล่นไฮไลท์อย่างรถไฟเหาะถึง

4 ชิ้น ครั้งหนึ่งเคยได้รับการบันทึกให้เป็นรถไฟเหาะที่สูงที่สุดในโลก และเร็วที่สุดในโลก 

โดยผู้เล่นสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิอยู่เบ้ืองหน้าได้ชัดเจน ก่อนท่ีรถไฟจะค่อย ๆ 

ว่ิงตกลงมาจากจดุสงูสดุ จนพูดตดิตลกว่า ถ้าอยากเห็นวิวสวย ๆ  ต้องขึน้ไปหวาดเสยีวด้วย

 นอกจากน้ียังมีเคร่ืองเล่นอ่ืน ๆ  ให้เล่น ส่วนใหญ่เน้นแนวหวาดเสียวมากกว่า 

แต่ก็ยังมีเครื่องเล่นส�าหรับเด็กบ้าง

การเดินทาง : รถไฟ Fujikyu สถานี Fujikyu-Highland
เวลา : 9.00-18.00 น.
ค่าเข้าชม : เข้าฟรี แต่จ่ายค่าเครื่องเล่นตามท่ีเล่นจริง 800-2,000 เยนต่อชิ้น
GPS : 35.487257, 138.78106
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Kachi Kachi Ropeway

การเดินทาง : รถบัส Red Line ลงป้ายหมายเลข 9
เวลา : มี.ค.-พ.ย. 9.00-17.10 น. พ.ย.-ก.พ. 9.30-16.40 น.
ค่ากระเช้า : ไปกลับ 800 เยน   GPS : 35.5035611, 138.7768256

 ผมขึ้นรถไฟ Fujikyu ต่อไปถึงสถานี Kawaguchiko ใครจะซื้อบัตรเหมาจ่าย

รถบัสในคาวากุจิโกะ ให้ซื้อก่อนออกจากสถานี แล้วออกมาขึ้นรถบัสหน้าสถานีรถไฟ

ไปยังป้ายหมายเลข 9 ซึ่งเป็นจุดจอดใกล้สถานีกระเช้ำ Kachi Kachi Ropeway เพื่อ

ขึ้นไปชมวิวมุมสูงของทะเลสาบคาวากุชิโกะ และภูเขาไฟฟูจิ บนยอดเขาเท็นโจ (Mount 

Tenjo) ด้วยระยะเวลาเพียง 3 นาที บางคนอยากสัมผัสอรรถรสของแมกไม้ระหว่างทาง 

สามารถเลือกเดินเท้าขึ้นไปด้านบนได้ แต่ต้องใช้เวลาร่วมชั่วโมง หรืออีกวิธีคือ ขาไป

ขึ้นกระเช้า ขากลับเดินลงมา จะได้ไม่ต้องเหนื่อยมาก

 ด้านบนจดุชมวิวมไีฮไลท์อยู่ตรงทวิทัศน์ภเูขาไฟฟูจคู่ิกับกระต่ายขาว ท่ีคนมกัมา

ถ่ายภาพอยู่บ่อย ๆ และระฆังเท็นโจ (Bell of Tenjo) เชื่อกันว่าใครสั่นระฆังน้ี คนนั้นจะ

สมหวังในความรัก แต่แนะน�าว่า ถ้าวันที่เดินทางไป อากาศค่อนข้างปิด ผมไม่แนะน�า

ให้ขึ้นไปด้านบน เพราะจะไม่เห็นวิวอะไรเลย
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Kawaguchiko Music Forest

 จากหน้าสถานีกระเช้า ป้ายรถหมายเลข 9 ผมเดินทางต่อไปป้ายท่ี 15 เพ่ือ

ไปยัง Kawaguchiko Music Forest (อาจรอรถบัสนานหน่อย ปกติมาทุก ๆ 30 นาที)

 Kawaguchiko Music Forest ธีมพาร์ค และพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กเก่ียวกับ

เครื่องดนตรีชนิดต่าง ๆ รวมถึงบรรดากล่องเพลง Music Box ท่ีมีให้ชมมากมาย พ้ืนท่ี

ทั้งหมดตกแต่งบรรยากาศด้วยอาคารทรงยุโรป ในโถงใหญ่ของที่นี่มีการจัดแสดง

เครื่องดนตรีอัตโนมัติทุกครึ่งชั่วโมง และออแกนขนาดใหญ่จากฝรั่งเศส ที่สร้างขึ้นตั้งแต่

ปี ค.ศ.1905 บรรเลงเพลงให้ฟังอย่างไพเราะ ผู้ที่ช่ืนชอบดนตรี คงต้องหลงใหลสถานท่ี

แห่งนี้แน่ ๆ แถมยังมีของที่ระลึกให้ชอปปิงมากมาย 

การเดินทาง : รถบัส Red Line ลงป้ายหมายเลข 15
เวลา : 9.00-17.00 น. 
ค่าเข้าชม : 1,500 เยน      GPS : 35.522292, 138.769044
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จุดชมวิวรอบทะเลสาบคาวากุชิโกะ

 จาก Kawaguchiko Music Forest สามารถขึน้รถบสัจากฝ่ังตรงข้ามย้อนกลบั

มาป้ายหมายเลข 12 เพ่ือเดินเลาะริมทะเลสาบชมความงามของภูเขาไฟฟูจิ ในช่วงท่ี

ผิวน�้านิ่ง ๆ จะเห็นภูเขาไฟฟูจิสะท้อนลงน�้าอย่างสวยงาม ยิ่งถ้าใครพักโรงแรมละแวกนี้ 

สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้จากห้องพัก แถมส่วนใหญ่มักมีออนเซ็นให้บริการ มอง

เห็นวิวทะเลสาบไปพร้อมกับการแช่ออนเซ็น ที่พักบางแห่งมีจักรยานให้ยืม ลองเปลี่ยน

บรรยากาศมาปั่นจักรยานรอบทะเลสาบในช่วงเช้า หรือช่วงเย็นดูก็ได้ หรือถ้าไปช่วง

ฤดูใบไม้ผลิ หรือใบไม้ร่วง แนะน�าขึ้นรถบัสไปลงป้าย 16 แล้วเดินไล่ชมซากุระหรือ

ใบไม้แดงไปจนถึงป้าย 18 และ Oishi Park ป้าย 20 ส�าหรับชมลาเวนเดอร์ในฤดูร้อน

 ท่านทีจ่ะเดนิทางกลบัโตเกียว อย่าลมืเผือ่เวลาไปถึงสถานีก่อนรถไฟออกไว้ด้วย 

ผมเผื่อเวลารอรถบัสกว่า 40 นาที แต่รถไม่ว่ิงผ่านแม้แต่คันเดียว เนื่องจากเป็นช่วงเย็น 

ประมาณ 17.30 น. รถจะวิง่น้อย ทิง้ช่วงเวลานานกว่ารถจะออกจากท่า โชคดทีีเ่จ้าหน้าท่ี

โรงแรมแถวนั้นเห็นผมยืนรอนาน จึงเข้ามาถามว่าจะไปไหน และแล้วเขาก็อาสาขับรถ

ไปส่งที่สถานีรถไฟ เพราะต้องไปรับลูกค้าที่สถานีรถไฟพอดี 

หน้าสถานีรถไฟ Kawaguchiko
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Fuji Shibazakura Festival

 หากใครพลาดชมซากุระช่วงใบไม้ผล ิลองแวะมาเทศกำลชมชบิะซำกุระ (Fuji 

Shibazakura Festival) อยู่ไม่ไกลจากคาวากุชิโกะ จัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี ต้ังแต่กลาง

เดือนเมษายน-ต้นเดือนมิถุนายน (บางปีจัดถึงปลายเดือนพฤษภาคม ตารางแต่ละปี 

จะแตกต่างกัน) ดอกชบิะซากุระหรอืพิงค์มอส (Pink Moss) สขีาวชมพูสลบักัน บานสะพรัง่

ทัว่ทุ่งกว่า 800,000 ต้น โดยมภูีเขาไฟฟูจเิป็นฉากหลงั แต่ถ้าจะมาให้เหน็ในช่วงชบิะซากุระ

ก�าลังงดงาม หรือช่วงพีค ให้มาช่วงกลางเดือนพฤษภาคม

 เนื่องจากพ้ืนที่จัดงานอยู่ห่างจากคาวากุชิโกะ 22 กิโลเมตร ในช่วงเทศกาล

ชบิะซากุระ จงึมรีถโดยสารให้บรกิารจากสถานรีถไฟคาวากุชโิกะ ใช้เวลาเดนิทาง 30 นาที 

(ค่าโดยสารไปกลับ+ค่าเข้าชม 2,000 เยน หรือซื้อเฉพาะค่าชมงาน 600 เยน)
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ตรวจสอบวันจัดงาน : www.shibazakura.jp/thai
GPS : 35.44195, 138.602963
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ปีนภูเขาไฟฟูจิ (Mt.Fuji)
 “ไม่ว่ำใครกเ็คยเห็นภเูขำไฟฟูจิ แต่จะมีก่ีคนท่ีได้ขึน้ไปพชิติยอดภเูขำไฟฟูจิ” 

ผมเห็นภูเขาไฟฟูจิอยู่หลายครั้ง และทราบข่าวว่า ทุก ๆ ปี จะเปิดให้ปีนข้ึนไปถึง

ยอดภเูขาไฟฟูจไิด้ 2 เดอืน ระหว่างต้นเดอืนกรกฎาคมถึงปลายเดอืนสงิหาคม เพราะเป็น

ช่วงเวลาทีหิ่มะบนยอดภเูขาไฟฟูจลิะลาย และปลอดภยัท่ีสดุส�าหรบัการเดนิทาง แม้เป็น

ช่วงเวลาที่เหมาะสมท่ีสุด แต่กระนั้นก็ยังมีลมกรรโชกแรง อากาศแปรปรวนตลอดเวลา 

ฝนตก แดดออก อากาศเปลี่ยนแปลงได้ทุกนาที ผมจึงวางแผนล่วงหน้าหลายเดือน 

เพื่อตั้งเป้าหมายพิชิตยอดภูเขาไฟฟูจิให้ได้ ทั้งเตรียมข้อมูล วางแผนเส้นทาง ตรวจสอบ

สภาพอากาศอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้การเดินทางเป็นไปด้วยความราบรื่นที่สุด



 ภูเขำไฟฟูจิ หรือฟูจิซัง ภูเขาไฟที่สูงที่สุดในประเทศญ่ีปุ ่น ด้วยความสูง 

3,776 เมตร เหนือระดับน�้าทะเล ถือก�าเนิดมานานนับหมื่นปี ทิวทัศน์ของภูเขาไฟฟูจิ

เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล ตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาว

 เป็นที่ทราบกันดีว่า ภูเขาไฟฟูจิไม่ใช่ภูเขาไฟท่ีดับสนิท แต่ใต้พ้ืนพิภพของ

ภูเขาไฟฟูจิยังมีแมกม่า และพลังงานความร้อน ซึ่งสามารถปะทุขึ้นมาได้ตลอดเวลา 

การระเบิดครั้งล่าสุดเมื่อปี ค.ศ.1708 ได้สร้างความเสียหายแก่บ้านเรือน และประชาชน

จ�านวนมาก เศษเถ้าถ่านลอยไปไกลถึงกรุงโตเกียวนับร้อยกิโลเมตร

 หลังการระเบิดของภูเขาไฟฟูจิครั้งล่าสุด ชาวญ่ีปุ่นเชื่อว่า การระเบิดของ

ภูเขาไฟฟูจิแต่ละครั้ง เกิดขึ้นจากความโกรธของเทพเจ้า จึงมีการสร้างศาลเจ้าที่ยอด

ภูเขาไฟฟูจิ และบริเวณเมืองโดยรอบภูเขาไฟ เพ่ือให้ประชาชนชาวญี่ปุ่นบูชาเทพเจ้า 

ขอพรไม่ให้เหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดเกิดขึ้นอีก

 เราสามารถชมภเูขาไฟฟูจไิด้จากหลายมมุ เช่น ทะเลสาบทัง้ห้ารอบภเูขาไฟฟูจ,ิ 

ล่องเรือในทะเลสาบอะชิ หรือการชมวิวจากตึกสูงในมหานครโตเกียว นอกจากนี้ยังมี

กิจกรรมปีนภูเขาไฟฟูจิ ที่สามารถใกล้ชิดภูเขาไฟฟูจิได้มากกว่าใคร

 การปีนภเูขาไฟฟูจไิด้รบัความนิยมอย่างมาก ตามความเชือ่ของชาวญีปุ่น่ทีว่่า 

ครั้งหนึ่งในชีวิต ต้องพิชิตยอดภูเขาไฟฟูจิให้ได้ เมื่อใดที่ได้ปีนถึงยอดภูเขาไฟฟูจิ เท่ากับ

ได้ภาวนา และขอบคณุต่อสิง่ศกัดิส์ทิธ์ิผูคุ้ม้ครองภเูขาไฟฟูจ ิไม่ให้ปะทุข้ึนมาอกีครัง้ ท้ังยัง

เป็นสิริมงคลต่อตนเอง เหตุนี้เอง ในแต่ละปี จึงมีผู้คนพิชิตยอดภูเขาไฟฟูจิไม่ต�่ากว่า 

400,000 คน ทั้งนักปีนเขามืออาชีพ มือสมัครเล่น และบุคคลทั่วไป

 ความทีภู่เขาไฟฟูจมิขีนาดใหญ่ เส้นทางพิชติยอดภเูขาไฟฟูจจิงึมหีลายเส้นทาง 

ผมเป็นมือใหม่ ขอใช้เส้นทางท่ีง่ายที่สุด เรียกว่า Yoshida Trail เริ่มต้นเดินจากชั้น 5 

ของภูเขาไฟฟูจิ จุดที่ทัวร์มักพาไปเที่ยว (ภูเขาไฟฟูจิแบ่งพ้ืนท่ีท้ังหมด 10 ชั้น ไล่จากจุด

ต�่าสุดคือชั้น 1 ไปจนถึงยอดเขาชั้น 10 รถขึ้นได้ถึงเพียงชั้น 5 ที่เหลือเดินเท้าอย่างเดียว)
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(ภำรกิจพิชิตยอดภูเขำไฟฟูจิ ได้รับกำรออกอำกำศผ่ำนรำยกำรคนกล้ำฝัน ช่อง ThaiPBS 

ตอนแบกเป้ ตะลุยฝัน วันที่ 12 สิงหำคม 2555 ชมบรรยำกำศได้ที่ www.kophop.com หัวข้อ Press&TV)
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  เตรียมตัวให้พร้อมก่อนปีนฟูจิ
 ก่อนเดินทางไปปีนภูเขาไฟฟูจิ การเตรียมตัวคือ สิ่งส�าคัญที่สุด เพ่ือช่วยลด

ข้อผิดพลาด และลดโอกาสเกิดอันตรายให้มากที่สุด เช่น ฟิตร่างกายก่อนเดินทาง และ

พักผ่อนให้เพียงพอ เตรียมตัวปรับสภาพรับมือขณะปีนขึ้นภูเขาไฟฟูจิ

 เป้สะพำย ต้องเป็นใบที่ไม่หนักมาก สะพายสะดวก เพราะตลอดเวลาการปีน

ภูเขาไฟฟูจิ เราต้องสะพายเป้ตลอดเวลาร่วมสิบชั่วโมง 

 อุปกรณ์กันหนำว กันลม ได้แก่ เสื้อกันหนาว, ถุงมือ แม้อากาศในโตเกียวจะ

ร้อนถึง 30 องศา แต่ในการปีนภูเขาไฟฟูจ ิอากาศเริม่จาก 20 องศา และลดลงต�า่สดุเหลอื 

0 องศา เมื่อถึงยอดภูเขาไฟฟูจิ

 เสือ้กันฝนแบบแยกชิน้ (เสือ้+กำงเกง) อย่างท่ีทราบกันดีว่า ภเูขาไฟฟูจ ิอากาศ

แปรปรวนตลอดเวลา อาจเจอฝนบ้างบางเวลา เพราะฉะนั้นเสื้อกันฝนจึงเป็นสิ่งส�าคัญ 

เพื่อไม่ให้ฝนที่ตกลงมา เป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง

 รองเท้ำผ้ำใบ เป็นรองเท้าที่ใช้เดินทางท่องเที่ยวนี่แหละครับ ย่ิงพ้ืนหนาย่ิงดี 

เพราะเส้นทางปีน มีทั้งเศษกรวด และเศษหินมากมาย 

 ไฟฉำย หรือไฟติดศีรษะ พูดอย่างเข้าใจง่าย ๆ คือ ไฟส่องกบ เน่ืองจากมี

ช่วงเวลาที่เราต้องเดินกลางคืน และไม่มีแสงส่องสว่างเส้นทางปีนเขา

 ยำประจ�ำตัว (ยาแก้หวัด, ยาลดไข้, ยาแก้ปวด) ข้อน้ีจ�าเป็นอย่างย่ิง เพราะ

หลายท่านเกิดอาการปวดหัว เมื่อความสูงเพิ่มขึ้น ยาแก้ปวด จึงช่วยระงับได้ชั่วคราว

 ส่วนสิ่งของที่ไปซื้อที่ญี่ปุ่นได้ มีดังนี้

 ไม้เท้ำปีนเขำ ที่ชั้น 5 ของภูเขาไฟฟูจิ มีไม้ปีนเขาจ�าหน่าย เลือกขนาดได้

ตามใจชอบ ไม้ปีนเขาช่วยเป็นเคร่ืองทุ่นแรงได้อีกอย่าง ไม่มีเจ้าไม้ปีนเขา คงท�าให้ผม

เหนื่อยหนักกว่านี้ และอาจเกิดอุบัติเหตุไปแล้วก็ได้

 ออกซิเจนกระป๋อง ย่ิงสูง อากาศย่ิงเบาบาง ออกซิเจนกระป๋องจึงมีส่วนช่วย

ให้หายใจสะดวกข้ึน ช่วงแรกอาจยังไม่ค่อยได้ใช้ แต่ช่วงหลัง ๆ ได้ใช้บ่อยแน่ หาซื้อได้

จากที่ชั้น 5 ของภูเขาไฟฟูจิเช่นกัน

 อำหำร และน�ำ้ เตมิพลงัระหว่างเดนิทาง อาจเป็นชอ็กโกแลต หรอืข้าวป้ันก็ได้ 

และน�้าติดตัว 1 ลิตร ซึ่งควรซื้อมาจากโตเกียว เพราะที่ชั้น 5 ราคาแพงมาก



 จำกโตเกียว ขึ้นรถบัสจากท่ารถ Shinjuku Expressway Bus Terminal ใน

ย่านชินจูกุ มุ ่งหน้าสู ่ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 25 นาที 

ค่าโดยสารเท่ียวละ 2,700 เยน ในฤดกูาลปีนเขา รถออกถ่ีกว่าปกต ินอกช่วงเวลาฤดปีูนเขา 

ท่านผู้อ่านสามารถขึ้นไปได้ถึงแค่ชั้น 5 แวะซื้อของที่ระลึกแล้วกลับ  

 แนะน�าให้จองตั๋วล่วงหน้า ที่เว็บไซต์ http://highway-buses.jp

 จำกคำวำกุชิโกะ ข้ึนรถบัส Fujikyu Bus จากสถานีรถไฟ Kawaguchiko ใช้

เวลาเดินทาง 55 นาที ค่าโดยสาร 1,540 เยน ไปกลับ 2,100 เยน

การเดินทางสู่ช้ัน 5 ภูเขาไฟฟูจิ

 ผมใช้วิธีขึ้นรถบัสจาก Shinjuku Expressway Bus Terminal ในย่านชินจูกุ 

เพราะใกล้ที่พัก และเดินทางสะดวก รวดเร็วไม่ต้องแวะเปลี่ยนรถ

 เมื่อถึงเวลารถออก ใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมง 25 นาที ก็น�าผมมาถึงชั้น 5 ของ

ภูเขาไฟฟูจ ิพ้ืนท่ีชัน้ 5 ส่วนใหญ่เป็นร้านจ�าหน่ายของทีร่ะลกึ นอกช่วงฤดูปีนเขา ค่อนข้าง

เงียบเหงา เพราะมีเพียงคณะทัวร์ท่ีน�านักท่องเที่ยวขึ้นมาเท่านั้น ท่านท่ีจะเดินทาง

ขึ้นไปเองนอกฤดูปีนเขา ผมไม่แนะน�าเท่าไหร่ เพราะไม่ค่อยมีอะไร ข้ึนไปก็เพียงซื้อ

ของที่ระลึก แล้วเดินทางกลับ เสียเวลาเดินทางไปกลับหลายชั่วโมง

 ได้เวลาเริ่มต้นออกเดินทาง...
 อากาศไม่เป็นใจเอาซะเลย ทันทีทีล่งจากรถ หมอกหนา ฝนตกปรอย ๆ ในช่วงน้ี 

ทีช่ัน้ 5 ผูค้นคกึคกัเป็นพิเศษ ท่านใดอยากแวะฝากท้อง บรเิวณนีม้ร้ีานอาหารหลายแห่ง 

ผมจัดการซื้อไม้เท้าส�าหรับปีนเขา และออกซิเจนกระป๋อง ฝนเริ่มหยุดตกฟ้าเป็นใจ ก็ได้

เวลาที่ผมเริ่มต้นออกเดินทาง 

 ก่อนเริ่มต้นออกเดินทาง ผมแวะถ่ายภาพคู่กับป้ายท่ีระลึกว่า มาภูเขาไฟฟูจิ

เมือ่วันทีเ่ท่าไร และมรีะดบัความสงูของชัน้ 5 บอกไว้ว่า 2,305 เมตร เพราะฉะนัน้ภารกิจ

ของผม ยังคงเดินหน้าต่อไปอีก 1,471 เมตร เพ่ือให้ไปถึงยอดภูเขาไฟฟูจิ 3,776 เมตร
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 13.30 น. คือเวลาท่ีผมเริ่มเดินออกจากภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 เส้นทางท่ีผมเดิน 

เป็นเส้นทางที่ง่ายที่สุด ในบรรดา 5 เส้นทางของการพิชิตภูเขาไฟฟูจิ เรียกว่า เส้นทำง 

Yoshida Trail ใช้สีเหลืองเป็นสัญลักษณ์ จากชั้น 5 ข้ึนไปชั้น 6 เราเรียกว่าเส้นทาง 

Fuji Subaru Line ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Yoshida Trail

 ระหว่างทางเดินช่วงแรก ๆ เหมือนน�้าจิ้ม และออเดิร์ฟ ของการเตรียมพร้อม

ร่างกาย เส้นทางเป็นเพียงเนนิเตีย้เท่าน้ัน เดนิช่วงแรกมกัหยุดพัก 5 นาท ีต่อการเดนิทกุ ๆ 

20-30 นาที แต่ช่วงหลัง ๆ จะหยุดพัก 15 นาที ต่อการเดินทุก 40-50 นาที 

 เดนิจากชัน้ 5 ประมาณ 20 นาที ถึงทางสามแพร่ง จดุน้ีพาคนหลงทางเยอะแล้ว 

แต่เราไม่หลง เพราะเราเดินตามป้ำย Climbing Route ขึ้นเนินสูงไปเลย

ไม้ปีนเขา 1,000 เยน

 ผ่านทางสามแพร่งขึ้นมา ทางเริ่มชัน และเดินยากขึ้น ท่ามกลางสองข้างทาง

มีแมกไม้ปกคลุมหนา จากชั้น 5 ถึงชั้น 6 จะเห็นผู้คนเดินสวนกลับลงมา แต่จากชั้น 6 

ขึ้นไป เหลือเพียงทางเดินขึ้นเพียงทางเดียวเท่านั้น เพราะทางลง ใช้เส้นทางอีกฝั่ง  

 14.20 น. ผมเดนิถงึชัน้ 6 ม ีSafety and Guidance Center ศนูย์ปฐมพยาบาล 

และให้ข้อมลูเกีย่วกับการปีนขึน้ภูเขาไฟฟูจ ิมเีจ้าหน้าท่ียืนแจกแผนทีเ่ส้นทางการปีนเขา 

และห้องน�้าหยอดเหรียญ 100 เยน (ย่ิงสูง ย่ิงราคาแพง) แต่ยังพอมีท่ีน่ังให้พักขา ผมจึง

นั่งพักประมาณ 5 นาที ท่ามกลางหมอกที่เริ่มลงหนาตา

 ออกเดินจากชั้น 6 เริ่มมีผู้คนสมทบมาจากเส้นทางอื่น ท�าให้คึกคักเป็นพิเศษ 

แต่ทางเดินเริ่มชันกว่าเดิม สลับซิกแซกเป็นฟันปลา และเดินยากขึ้น
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 เดินต่ออีกระยะ ก็ถึงทางเดินที่ยากล�าบากมากข้ึนกว่าเดิม น่ีสิ ถึงจะเรียกว่า

ปีนเขำ เพราะเราต้องไต่หินทีละก้อนสองก้อน ข้ึนไปเร่ือย ๆ ด้วยความยากล�าบาก 

ไม้ปีนเขา คือ หนึ่งตัวช่วยส�าคัญ ไม่ให้ลื่นล้ม หรือพลัดตกลงมา

 15.50 น. ผมเดินถึงชั้น 7 ด้วยความสูงจากระดับน�้าทะเล 2,700 เมตร ตั้งแต่

บริเวณนี้ เริ่มมีที่พัก Mountain Hut ส�าหรับเอนหลัง อุณหภูมิตอนน้ี 15 องศาเซลเซียส 

หากสนใจใช้บริการห้องน�้าที่ช้ัน 7 ค่าบริการเพ่ิมข้ึนตามระดับความสูงเป็น 200 เยน 

เรยีบร้อยโรงเรยีนญ่ีปุน่! ด้านหน้าของทกุ Mountain Hut มทีีน่ั่งพักบรกิารส�าหรบัคนปีนเขา 

ผมจึงขอแวะหยุดพักการเดินทาง 10 นาที ก่อนออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ชั้น 8
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 แวะพักครั้งละห้านาทีบ้าง สิบนาทีบ้าง ให้พอหายเหน่ือย ตอนนี้เริ่มได้ใช้

ออกซิเจนกระป๋องที่ซื้อมาจากชั้น 5 แล้ว เพ่ิมแรงกายได้เยอะเชียว ช่วงท่ีต้องไต่หิน ผม

เห็นหลายครอบครัว พ่อแม่ลูก มาร่วมปีนภูเขาไฟฟูจิ อดคิดไม่ได้ว่า ชาวญ่ีปุ่น เขาฝึก

ความอดทน ฝึกวินัยลูกตั้งแต่เป็นเด็ก โดยการเอาลูกมาปีนภูเขาไฟฟูจิซะเลย

 แสงจากพระอาทิตย์เร่ิมน้อยลงทุกที เป็นโอกาสดีที่จะชมพระอาทิตย์ตกดิน

บนภูเขาไฟฟูจิ เห็นแนวเส้นขอบฟ้าสวยงาม ที่ส�าคัญระดับตรงนี้ เรายืนเหนือเมฆแล้ว

 18.35 น. เดินถึงชั้น 8 ความสูง 3,100 เมตร เหนือระดับน�้าทะเล สูดหายใจ

ยาว ๆ หนึ่งครั้ง นั่งพักไปชั่วครู่ แล้วเดินต่ออีก 15 นาที 

 19.05 น. ขอพักที่ Mountain Hut ชื่อ Horai-Kan บนความสูง 3,150 เมตร 

เพราะพระอาทิตย์ตกดนิไปแล้ว เดนิช่วงกลางคนืเริม่ล�าบาก ขอนอนพัก เพ่ือออกเดินทางต่อ

ในช่วงเวลาห้าทุ่มครึ่งก็แล้วกัน (ช่วงแรก ใช้เวลาเดินรวม 5 ชั่วโมง 35 นาที)

 ท่ีพักใน Mountain Hut เป็นท่ีพักแคบ ๆ ทุกคนนอนเรียงกันในถุงนอน แต่

สถานทีพั่กไม่อบอ้าวเท่าทีผ่มคดิไว้เมือ่ก่อนออกเดนิทาง เสียค่าเข้าพักคนละ 8,500 เยน 

เทยีบเป็นเงินไทยก็หลายพันบาท ในเมือ่ไม่มทีางเลอืก จงึขอเลอืกทีพั่กตรงน้ี ไว้เอนหลงั

นิดหน่อยก็ยังดี
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 ผมเลือกรับประทานอาหารเย็น เป็นบะหมี่ก่ึงส�าเร็จรูป มีจ�าหน่ายในท่ีพัก 

ราคาถ้วยละ 600 เยน ราคาแพงกว่าโตเกียวเป็นเท่าตัว แต่เข้าใจความยากล�าบากใน

การขนส่งขึ้นมา ทานเสร็จ เจ้าหน้าท่ีมีที่ทิ้งขยะให้ แต่อาหารท่ีซื้อมาจากท่ีอื่น หรือน�า

มาเอง ไม่มีถังขยะให้ท้ิงนะครับ (อย่าแอบลักไก่ทิ้ง) ตลอดเส้นทางปีนฟูจิ ตั้งแต่ชั้น 5 

จนถึงยอดเขา ไม่มีถังขยะสาธารณะ ฉะนั้นขยะทุกชิ้น ต้องน�ากลับไปทิ้งที่โตเกียว

 ผมนอนไม่หลับ ได้แต่เดินออกมานั่งเล่นด้านหน้าท่ีพัก ชมบรรยากาศผู้คนท่ี

เดินผ่านขึ้นไปพิชิตยอดภูเขาไฟฟูจิ มองลงไปด้านล่าง เห็นแสงไฟระยิบระยับจาก

ไฟติดศีรษะของผู้ที่มีจุดหมายพิชิตยอดฟูจิซัง ยาวเป็นทาง สวยงามมาก

 23.20 น. ได้เวลาที่ผมเริ่มต้นเดินออกจากที่พัก เพ่ือไปชมพระอาทิตย์ข้ึนใน

ยามรุง่เช้า เวลา 04.45 น. บนยอดภูเขาไฟฟูจ ิเส้นทางตรงนีเ้ริม่สงูชนัข้ึนเรือ่ย ๆ  การปีนเขา

ท่ีผ่านมา บอกว่ายาก แต่เดินขึ้นตรงจุดน้ี ยากย่ิงกว่า เพราะความมืดท่ีเป็นอุปสรรค 

ประกอบกับผู้ร่วมเส้นทางจ�านวนมาก ท�าให้การจราจรในการเดินต้องช้าบ้าง เร็วบ้าง 

หยุดบ้าง ผมแวะพักทีด้่านหน้า Mountain Hut ตามรายทาง ซึง่ย่ิงสงู ท่ีนัง่พักย่ิงเหลอืน้อย 

ไม่ค่อยมีให้น่ังพัก ค่อย ๆ เดินช้า ๆ สูดหายใจลึก ๆ และสุดท้ายผมจึงถือโอกาสใช้

ออกซิเจนกระป๋องจนหมดกระป๋องก่อนเดินทางถึงชั้น 10 เพราะเริ่มหายใจล�าบากขึ้น 

 03.30 น. ผมปีนขึ้นถึงยอดสูงสุดของภูเขาไฟฟูจิ ความสูง 3,776 เมตร เหนือ

ระดับน�้าทะเล ใช้เวลา 4 ช่ัวโมง 10 นาที จาก Mountain Hut ซึ่งหากรวมการเดินทาง

สองช่วง ผมใช้เวลำทั้งสิ้น 9 ชั่วโมง 45 นำที ในกำรพิชิตยอดภูเขำไฟฟูจิ แต่หาก

ต้องการชมปากปล่องภูเขาไฟ ซึ่งมีสันเขา 8 สัน ความกว้าง 500 เมตร ลึก 200 เมตร 

ต้องเดินต่อขึ้นไปอีกนิดเดียว แต่ผมขอหยุดพักตรงนี้ก่อน เพื่อรอชม พระอาทิตย์ขึ้นจาก

จุดสูงสุดของญี่ปุ่น ให้สมชื่อ “เจแปน แดนอำทิตย์อุทัย”

Top of Mt.Fuji

 ระหว่างรอพระอาทิตย์ข้ึน ผมจึงใช้เวลานี้ สักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธ์ิประจ�า

ภูเขาไฟฟูจิ ที่ศำลเจ้ำคุซึชิ อยู่ติดกับปลายทางของเส้นทางปีนเขา Yoshida Trail ที่เรา

เดนิขึน้มา พร้อมซือ้ของทีร่ะลกึว่าครัง้หนึง่เคยมาพิชติยอดภูเขาไฟฟูจ ิและทานอาหารเช้า



พระอาทิตย์ขึน้ที่ภูเขาไฟฟูจิ

ปากปล่องภูเขาไฟฟูจิ

 ผมถือว่า ภารกิจการพิชติยอดภูเขาไฟฟูจคิรัง้น้ี ท�าให้ผมหายเหน่ือยเป็นปลดิท้ิง 

เน่ืองจากเป็นประสบการณ์การปีนเขาครั้งแรกในชีวิต เป็นครั้งท่ีมีความท้าทาย และ

ทรหดอยู่พอสมควร แต่สุดท้ายก็ท�าส�าเร็จ

ทางเดินรอบปากปล่องภูเขาไฟ 295
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 06.00 น. ผมอ�าลายอดภเูขาไฟฟูจ ิและเดนิลงสูช่ัน้ 5 โดยใช้เส้นทำงสเีหลอืง 

Yoshida Trail คนละทำงกับขำขึ้น จ�าเส้นทางนี้ไว้ให้ดี ๆ  ระวังหลงทาง ลงมาเรื่อย ๆ  

จนถึงชั้น 6 แล้วจึงเดินต่อไปยัง Fuji Subaru Line เพื่อสิ้นสุดที่ชั้น 5 

 ผมใช้เวลาเดินลงเขา 4 ชั่วโมง เส้นทางลงเขาดูยากล�าบาก และเหน่ือยง่าย 

เพราะเป็นทางชัน เต็มไปด้วยก้อนดินร่วน ๆ สลับก้อนหิน ท่ีต้องระวังล่ืนตลอดเวลา 

งานน้ีเล่นเอาผมเท้าพลิกไปหลายรอบ เนื่องจากดินสไลด์ เพราะมันไหลลงเร็วมาก  

ตอนเดินลงช่วงแรก ๆ อากาศยังแจ่มใส ไม่มีฝน แต่พอลงไปได้ไม่ไกล ฝนก็เริ่มตก 

ลงมากระหน�่าตลอดทาง เลยต้องหยิบเสื้อกันฝนมาใช้ ย่ิงท�าให้ล�าบากมากกว่าเดิม 

ฝนตกไม่หยุดจนกระทั่งผมเดินลงถึงชั้น 5 รวม ๆ แล้วน่าจะลุยฝนไม่ต�่ากว่า 3 ชั่วโมง 

นับเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ในชีวิตที่ผมจะไม่มีวันลืมอย่างแน่นอน...
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“นิกโก้”
(Nikko)
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นิกโก ้(Nikko)
 นิกโก้ (Nikko) ตั้งอยู่ห่างจากกรุงโตเกียวไปทางทิศเหนือราว 140 กิโลเมตร 

เป็นแหล่งอารยธรรมท่ีมีประวัติศาสตร์ยาวนานนับพันปี สถานท่ีหลายแห่งได้รับการ

ขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก ท้ังวัด และศาลเจ้า นอกจากน้ียังมสีถานท่ี-

ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นน�้าตก ภูเขา ทะเลสาบ น�้าพุร้อน 

นักท่องเท่ียวสามารถวางแผนเดินทางมาท่องเท่ียวจากกรุงโตเกียวแบบไปเช้าเย็นกลับ 

เพราะใช้เวลาเดินทางเท่ียวละ 2 ชั่วโมง แต่ถ้าต้องการเจาะลึกสถานท่ีท่องเท่ียวให้

ครอบคลุม ก็ควรจัดเวลาแวะมาค้างคืนท่ีนิกโก้สักหนึ่งคืน ปลีกตัวหนีความวุ่นวายจาก

กรงุโตเกียวมาพักผ่อน และดืม่ด�า่บรรยากาศเมอืงโบราณอนัเงยีบสงบแห่งนีแ้บบเตม็อิม่
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 รถไฟ JR สามารถขึ้นรถไฟชินคันเซ็นจากสถานี Tokyo หรือ Ueno มาลงท่ี

สถานี Utsunomiya (ใช้เวลา 50 นาท)ี จากนัน้เปลีย่นไปขึน้รถสาย JR Nikko Line ต่อไป

ยังสถานี Nikko (ใช้เวลา 45 นาที) รวมค่าโดยสาร 5,580 เยน

 ผู้ถือบัตร JR Pass และ JR Tokyo Wide Pass สามารถขึ้นได้ฟรี

 รถไฟ Tobu ออกเดินทางจากสถานี Tobu Asakusa ด้วยขบวน Limited 

Express ว่ิงตรงสูส่ถานี Tobu Nikko (คนละสถานกัีบ JR Nikko แต่อยู่ใกล้ ๆ  กัน) ใช้เวลา 

2 ชั่วโมง ค่าโดยสาร 2,800 เยน หากต้องการขึ้นรถไฟ Tobu สามารถซื้อตั๋วเหมาจ่าย 

ซึ่งช่วยประหยัดได้อีก โดยจะกล่าวถึงในหัวข้อต่อไป

 รถไฟขบวนพิเศษ เป็นการร่วมมือระหว่าง JR กับ Tobu มีการใช้รางรถไฟ

ร่วมกันของสองบรษิทั และใช้รถ Limited Express วิง่ตรงจากสถาน ีJR Shinjuku ไปยัง 

Tobu Nikko ใช้เวลา 2 ชั่วโมง ค่าโดยสาร 4,000 เยน ผู้ถือบัตร JR Tokyo Wide Pass 

และ JR East Pass สามารถขึ้นรถขบวนนี้ได้ฟรี แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ JR Pass

 จะเดินทางไปนิกโก้ด้วยรถไฟแบบไหน ข้ึนอยู่กับว่าเริ่มต้นจากจุดไหน และมี 

Pass อะไรหรอืไม่ ถ้าม ีJR Pass อยู่แล้ว ก็ใช้วิธีแรก ขึน้ชนิคันเซน็ต่อด้วย JR Nikko Line 

แต่ถ้ามี JR Tokyo Wide Pass เลือกได้ว่าจะใช้วิธีแรก หรือขึ้นรถไฟขบวนพิเศษ

การเดินทางสู่นิกโก้

การเดินทางในนิกโก้

 การเดนิทางในนกิโก้ไม่ว่าจะเป็นการไปชมเขตมรดกโลก หรอืไปทะเลสาบชเูซน็จิ

ที่อยู่นอกเมือง เราใช้รถบัสเป็นหลัก ซึ่งรถบัสจะเร่ิมต้นสายจากสถานีรถไฟ JR Nikko 

เป็นป้ายหมายเลข 1 ต่อด้วยสถานีรถไฟ Tobu Nikko เป็นป้ายหมายเลข 2 จากนัน้ไล่ไป

ตามสถานที่ท่องเที่ยว ดังนั้นไม่ว่าจะขึ้นรถไฟบริษัทไหนมา ให้มารอรถบัสที่หน้าสถานี

 ถ้าจะไปแค่โซนมรดกโลก ให้ขึ้นรถบัส World Heritage Bus เพราะรถจะว่ิง

วนรอบโซนมรดกโลกเพียงอย่างเดียว แต่ถ้าจะไปโซนน�้าตกชูเซ็นจิ ให้ข้ึนรถบัส 

Chuzenji-Onsen ซึ่งหน้าสถานีรถไฟจะมีจุดจอดรถแยกกันชัดเจน และหากเดินทาง

หลายเที่ยว แนะน�าให้ซื้อตั๋วเหมาจ่าย (รถที่นี่ใช้บัตร Suica, Pasmo จ่ายค่าโดยสารได้)
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ตั๋วเหมาจ่าย (Pass) ที่แนะนำาในนิกโก้

 หากใช้ Pass ของค่าย JR เดินทางมาถึงสถานี JR Nikko แล้ว แนะน�าให้ซื้อ

ตั๋วรถบัสเหมาจ่ายเพ่ิมเติมส�าหรับเดินทางในเมืองนิกโก้ได้ไม่จ�ากัด สามารถซื้อได้ท่ี 

Tourist Information Center ในสถานี JR Nikko และ Tobu Nikko โดยมีให้เลือกดังนี้

 World Heritage Bus Pass ส�าหรับเดินทางในเขตมรดกโลก 1 วัน 500 เยน

 Chuzenji-Onsen Bus Pass ครอบคลมุเขตมรดกโลก และสามารถใช้เดนิทาง

ได้ถึงน�้าตกเคง่อน และทะเลสาบชูเซ็นจิ ระยะเวลา 2 วันต่อเนื่อง ราคา 2,000 เยน

 Yumoto-Onsen Bus Pass ครอบคลมุพ้ืนทีท่ัง้หมดทีก่ล่าวมา แต่รวมพ้ืนทีถ่งึ 

Yumoto Onsen ระยะเวลา 2 วันต่อเนื่อง ราคา 3,000 เยน

 ส่วนท่านที่เริ่มต้นเดินทางจากโตเกียว แต่ไม่มี Pass อะไรเลย ขอแนะน�า 

Pass เหมาจ่ายค่าย Tobu ซ่ึงจะรวมท้ังค่าโดยสารรถไฟไปกลับ Tobu Asakusa-Tobu 

Nikko และค่ารถบสัในนกิโก้ สามารถซือ้ต๋ัวเหล่านีไ้ด้ทีส่ถานรีถไฟ Tobu Asakusa ชัน้ 1, 

Tobu Ikebukuro โดยมีตั๋วให้เลือก 2 แบบ

 Nikko World Heritage Area Pass รวมค่าตัว๋รถไฟ Tobu ไปกลบัโตเกียว-นิกโก้ 

(ขึ้นได้เฉพาะรถธรรมดา ถ้าจะขึ้นรถ Limited Express ต้องจ่ายเงินเพ่ิม แต่ได้ส่วนลด) 

และรวมตั๋วรถบัสไม่จ�ากัดในเขตมรดกโลกนิกโก้ 2 วันต่อเนื่อง ราคา 2,000 เยน

 Nikko All Area Pass รวมค่าตั๋วรถไฟ Tobu ไปกลับโตเกียว-นิกโก้ ขบวน

ธรรมดา, รถไฟจาก Tobu Nikko ถึง Kinugawa Onsen และต๋ัวรถบัสไม่จ�ากัด 

ครอบคลมุถึง Yumoto-Onsen ระยะเวลาใช้งาน 4 วันต่อเนือ่ง ราคาขายเดอืน เม.ย.-พ.ย. 

4,520 เยน และ ธ.ค.-มี.ค.  4,150 เยน

วางแผนเที่ยวนิกโก้

 เนื่องจากสถานท่ีท่องเท่ียวเมืองนิกโก้มีอยู่หลายจุด และต้ังอยู่ห่างกัน ผมจึง

ขอจับกลุ่มสถานที่ท่องเที่ยวแยกเป็น 3 โซน ได้แก่

 โซนมรดกโลก เป็นกลุม่สถานท่ีท่องเทีย่วทีไ่ด้รบัการข้ึนทะเบยีนเป็นมรดกโลก 

ตั้งอยู่ในตัวเมืองนิกโก้ ไม่ไกลจากสถานีรถไฟ

 โซนทะเลสำบชูเซ็นจิ อยู่ถัดจากโซนมรดกโลกออกไปราว 25 กิโลเมตร

 โซนนอกเมือง ได้แก่ สถานที่ท่องเท่ียวสมัยใหม่ คือ Edo Wonderland และ 

Tobu World Square

1

2

3



ร้านซาลาเปาทอด Yubamanju

 หากเดินทางมาด้วยรถไฟ Tobu แนะน�าแวะมาฝั่งตรงข้ามสถานีรถไฟ มีร้าน

ซาลาเปาทอดชื่อดังต้ังอยู่ การันตีด้วยการแนะน�าผ่านรายการโทรทัศน์ญ่ีปุ่น และเป็น

ร้านยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทย กรอบนอกนุ่มใน ด้านในเป็นไส้ถั่วแดง ต้องทาน

ร้อน ๆ รสชาติก�าลังอร่อย ราคาเพียงชิ้นละ 200 เยนเท่านั้น

เวลา : 9.30-17.30 น. 
GPS : 36.747792, 139.61885

สะพานชินเคียว (Shinkyo Bridge)

โซนมรดกโลก

 ไม่ว่าเริม่ต้นจากสถานี JR Nikko หรอื Tobu Nikko ให้ข้ึนรถบสั World Heritage 

Bus เพ่ือไปยังโซนมรดกโลก โดยรถจะวิง่ผ่านสะพานชนิเคยีว แล้วว่ิงวนเข้าไปจอดตาม

สถานที่ต่าง ๆ ในโซนมรดกโลก จากนั้นว่ิงกลับไปสถานีรถไฟ JR Nikko ท�าให้สามารถ

เลือกขึน้ลงได้ตามอธัยาศยั ส่วนผมขอลงท่ีสะพานชินเคยีว แล้วเดนิเท้าส�ารวจมรดกโลก

การเดินทาง : ขึ้นรถบัสลงป้าย Shinkyo 
GPS : 36.753347, 139.603995
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 สะพำนชินเคียว (Shinkyo Bridge) สะพานโค้งสีแดงกว้าง 7.4 เมตร ยาว 

28 เมตร สัญลักษณ์ของจุดเร่ิมต้นการมาเยือนเขตมรดกโลก สะพานชินเคียวได้รับการ

จัดอันดับว่าเป็น 1 ใน 3 สะพานไม้ที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1636 

เพ่ือใช้ข้ามแม่น�้าไดยะ ทว่าสะพานแห่งนี้ยังมีอีกชื่อที่เรียกกันว่า “สะพานศักดิ์สิทธ์ิ” 

เพราะมีต�านานเล่าว่า ในอดีตมีนักแสวงบุญต้องการข้ามแม่น�้าไดยะ แต่ข้ามไม่ได้ จึง

อธิษฐานขอพร สุดท้ายมีอสูรกายแปลงร่างเป็นสะพานให้นักแสวงบุญเดินข้าม
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 จากสะพานชินเคียว ผมเดินขึ้นบันไดเข้าสู่เขตมรดกโลก ใช้เวลาประมาณ 

10 นาท ีก็เดนิถึงวดัรนิโนจ ิ(Rinnoji Temple) วัดพุทธเก่าแก่ท่ีสร้างขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ.766 

โดยพระสงฆ์ชือ่ Shodo Shonin และยังเป็นผูน้�าศาสนาพุทธเข้ามาเผยแพร่ในเมอืงนิกโก้

เป็นครัง้แรก ศาลาใหญ่ของวดั หรอื Sanbutsando ได้รบัการบรูณะอย่างยาวนาน ตัง้แต่ปี 

ค.ศ.2007-2019 ภายในเป็นที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมพันมือ

 ฝั่งตรงข้ามศาลาใหญ่ มีสวนโชโยเอ็น (Shoyoen) สถานที่ชมใบไม้เปลี่ยนสี

ในฤดูใบไม้ร่วง และมีห้องสมบัติ (Treasury House) เก็บรักษาสมบัติล�้าค่าของวัดไว้

การเดินทาง : เดินจากสะพานชินเคียว หรือขึ้นรถบัสลงป้ายหมายเลข 82 
เวลา : 8.00-17.00 น. เดอืน พ.ย.-ม.ีค.ปิด 16.00 น.
ค่าเข้าชม : ศาลาใหญ่ 400 เยน ห้องสมบัติ และสวนโชโยเอ็น 300 เยน
GPS : 36.754281, 139.601166

วัดรินโนจ ิ(Rinnoji Temple)

ศาลเจ้าโทโชก ุ(Toshogu Shrine)

 เสร็จจากวัดรินโนจิ มีทางเดินเชื่อมไปยังศำลเจ้ำโทโชกุ (Toshogu Shrine) 

ทีอ่ยู่ทางทศิเหนอืของวดัรนิโนจ ิตลอดทางเดนิสองข้างทางมต้ีนสนขนาดใหญ่ตัง้เรยีงราย 

ศาลเจ้าแห่งน้ี นอกจากเป็นศาลเจ้าประจ�าตระกูลแล้ว ยังใช้เป็นสสุานของโชกุนอเิอะยะสุ 

(Tokugawa Ieyasu) ผูก่้อตัง้ตระกูลโชกุนทีเ่รอืงอ�านาจในญ่ีปุน่กว่า 250 ปี เจตนารมณ์เดิม

ของโชกุนอิเอะยะสุ คือต้องการสร้างที่ฝังศพตนเองเล็ก ๆ  บนหุบเขา แต่มาถึงในรุ่นลูก

รุ่นหลาน กลับขยายอาณาเขตจนกลายเป็นศาลเจ้าที่มีขนาดใหญ่ดังที่เห็นทุกวันนี้
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 ก่อนเข้าศาลเจ้า อย่าลมืซือ้ตัว๋เข้าชมให้เรยีบร้อย จากนัน้เดนิเข้าซุม้ประตแูรก 

ผ่านเข้าไปจะมศีาลาทีต่ดิรปูแกะสลกัลงิสามตวั ก�าลงัปิดห ูปิดปาก ปิดตา ซึง่มคีวามหมาย

ว่า การไม่ฟัง ไม่พูด ไม่ด ูในสิง่ไม่ด ีเมือ่ไม่รบัรูแ้ล้ว สิง่ไม่ดก็ีไม่มทีางเข้าหาเรา ถัดไปเป็น

ซุ้มประตูโยเมมง (Yomeimon) ประตูใหญ่สัญลักษณ์ประจ�าศาลเจ้า มีการแกะสลัก

เป็นลวดลายต่าง ๆ บนไม้สทีองได้อย่างสวยงาม มท้ัีงมงักร ม้าบนิ และสตัว์ในเทพนยิาย 

จากนั้นจึงเข้าสู่เขตศาลเจ้าด้านใน ซึ่งต้องฝากรองเท้าไว้ท่ีล็อกเกอร์ด้านนอก และ

ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพ

 เดนิชมศาลเจ้าเสรจ็เรยีบร้อย คราวนีเ้ดนิต่อไปชมรปูแกะสลกัแมวหลบั ซึง่ตดิ

อยู่บนประตูทางออก เป็นผลงานของ Hidari Jingoro ศิลปินชาวญ่ีปุ่น คนเดียวกับท่ี

แกะสลักรูปลิง 3 ตัว ที่เราชมมาเมื่อสักครู่ โดยรูปแมวหลับเปรียบเสมือนความสงบสุข

ร่มเย็น จากน้ันผ่านประตแูมวหลบัแล้วเดนิลดัเลาะไปตามแนวต้นสน ขึน้บนัไดต่อไปยัง

สุสานโชกุนอิเอะยะสุ เป็นสถานที่ท่ีชาวญี่ปุ่นมักเดินมาชมความร่มรื่นท่ามกลางหุบเขา 

เป็นข้อเตอืนใจว่า บ้านหลงัสดุท้ายของมนษุย์คอืหลมุเลก็ ๆ ขนาดเท่าตวัเราเท่านัน้ และ

โชกุนอิเอะยะสุรักนิกโก้มาก จึงสั่งให้น�าร่างมาฝั่งไว้ที่นี่ แม้นิกโก้จะไม่ใช่บ้านเกิดก็ตาม

การเดินทาง : ขึ้นรถบัส World Heritage ลงป้ายหมายเลข 83 
เวลา : 8.00-17.00 น. เดอืน พ.ย.-ม.ีค.ปิด 16.00 น.
ค่าเข้าชม : 1,300 เยน และมีพิพิธภัณฑ์ 1,000 เยน ตั๋วแพ็คคู่ 2,100 เยน
GPS : 36.757794, 139.598782



ศาลเจ้าฟุตะระซัง (Futarasan Shrine)

 จากศาลเจ้าโทโชกุ มทีางเดนิเชือ่มไปยังศำลเจ้ำฟุตะระซงั (Futarasan Shrine) 

สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.782 โดยพระสงฆ์ Shodo Shonin องค์เดียวกันกับวัดรินโนจิ 

เพ่ือเป็นสถานที่ฝึกสมาธิ และเป็นท่ีบูชาเทพ 3 องค์ ที่เชื่อว่าสถิตอยู่ในภูเขา 3 ลูก รอบ

เมืองนิกโก้ ได้แก่ ภูเขา Nantai, ภูเขา Nyoho และภูเขา Taro ซึ่งเป็นผู้น�าความสงบสุข 

และความเจริญรุ่งเรืองมายังเมืองนิกโก้ และประเทศญี่ปุ่น

การเดินทาง : เดินจากศาลเจ้าโทโชกุ หรือขึ้นรถบัสลงป้ายหมายเลข 85
เวลา : 8.00-17.00 น. เดอืน พ.ย.-ม.ีค.ปิด 16.00 น.
ค่าเข้าชม : 200 เยน  GPS : 36.758377, 139.596412

สุสานไทยูอิน (Taiyuinbyo)

 ถัดจากศาลเจ้าฟุตะระซังไปไม่ไกล เป็นที่ตั้งของสุสำนไทยูอิน (Taiyuinbyo) 

สสุานฝังศพของโชกุนอเิอะมทิส ึแห่งตระกูลโทกุงะวะ (Tokugawa) ในรุน่ท่ีสาม การตกแต่ง

ซุ้มประตูทางเข้า สวยงามไม่แพ้ศาลเจ้าต่าง ๆ ที่เราเพิ่งชมมา ไม่ว่าจะเป็นประตูนิโอมง 

(Niomon) อยู่บริเวณทางเข้า และประตูนิเท็นมง (Nitenmon) หรือประตูสายฟ้า 

(Kaminarimon) ด้วยที่ตั้งของสุสานอยู่บนเนินสูง ผู้คนจึงไม่ค่อยเข้ามาชมเท่าไร

การเดินทาง : เดินจากศาลเจ้าฟุตะระซัง หรือขึ้นรถบัสลงป้ายหมายเลข 85
เวลา : 8.00-17.00 น. เดอืน พ.ย.-ม.ีค.ปิด 16.00 น.
ค่าเข้าชม : 550 เยน  GPS : 36.757749, 139.594243
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โซนทะเลสาบชูเซ็นจิ

หากเริ่มต้นเดินทางจากเขตมรดกโลกไปทะเลสาบ

ชูเซ็นจิ สามารถมาดักรอขึ้นรถบัสสาย Nikko- 

Chuzenji Onsen ได้ท่ีป้ายรถบสัสะพานชนิเคยีวหรอื 

ป้าย Nishisando แต่ถ้าเริม่จากสถานีรถไฟ JR Nikko 

หรอื Tobu Nikko ก็ให้ขึน้รถทีจ่ะไป Chuzenji Onsen 

มาเลย รถบสัจะว่ิงลัดเลาะไปตามแนวหุบเขา ลงป้าย 

Chuzenji Onsen ใช้เวลาเดินทางเที่ยวละ 50 นาที

Akechidaira Ropeway

 หากอยากแวะชมวิวมุมสูง ให้ลงรถบัสท่ีป้าย Akechidaira ก่อนถึงทะเลสาบ

ชูเซ็นจิ แล้วขึ้นกระเช้าไปชมวิวมุมสูง ใช้เวลาเพียง 3 นาที สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของ

ทะเลสาบชูเซ็นจิ และน�้าตกเคง่อน อยู่เบื้องหน้า โดยเฉพาะในฤดูใบไม้ร่วง ภาพแมกไม้

สส้ีมอมแดงตดัสลบักันอย่างสวยงาม (ถ้าอยากแวะมาชม ให้แวะขาไปก่อนถึงทะเลสาบ 

เพราะขากลับ รถบัสจะวิ่งกลับอีกทางหนึ่ง จึงไม่ผ่านทางขึ้นกระเช้า Akechidaira)

เวลา : 9.00-16.00 น. ค่ากระเช้า : ไปกลับ 730 เยน 
GPS : 36.736886, 139.517713

ทางคดเคีย้วก่อนถึงทะเลสาบ

วิวมุมสูงทะเลสาบชูเซน็จิ และน�า้ตกเคง่อน



 คราวน้ีกลับมารอขึ้นรถบัสท่ีป้าย Akechidaira เพ่ือต่อไปยังป้าย Chuzenji 

Onsen บริเวณทะเลสาบชูเซ็นจิ ถ้าใครไม่แวะขึ้นกระเช้า ก็ให้ขึ้นรถตรงดิ่งไปได้เลย

 ทะเลสำบชูเซ็นจิ (Lake Chuzenji) ตั้งอยู่บริเวณเนินเขานันไต (Mt.Nantai) 

อาณาบริเวณของทะเลสาบเกิดจากลาวาท่ีปะทุมาจากภูเขาไฟ เมื่อ 20,000 ปีก่อน 

แล้วไหลลงมารวมกันเกิดเป็นแอ่งหิน และกลายเป็นทะเลสาบในเวลาต่อมา ทะเลสาบ

ชูเซ็นจิตั้งอยู่บนความสูง 1,269 เมตรเหนือระดับน�้าทะเล ลึกกว่า 163 เมตร และมีพ้ืนท่ี

รวม 11.62 ตารางกิโลเมตร นักท่องเท่ียวนิยมมาเยือนทะเลสาบชเูซน็จใินช่วงฤดใูบไม้ร่วง 

เพ่ือมาชมใบไม้เปลีย่นสโีดยเฉพาะ แต่หากไปเท่ียวช่วงนัน้ ควรเผือ่เวลาไว้เลก็น้อย เพราะ

รถติดมาก และใช้เวลาเดินทางนานกว่าปกติ

 จากป้ายรถบัส Chuzenji Onsen มีทางเดินลงไปชมน�้ำตกเคง่อน (Kegon 

Waterfall) มุมสูง แต่ถ้าใครอยากชมใกล้ ๆ สามารถลงลิฟต์ไปด้านล่างได้ (550 เยน)

 น�้าตกเคง่อน คือน�้าที่ไหลลงมาจากทะเลสาบชูเซ็นจิ เป็นน�้าตกท่ีติดอันดับ

น�า้ตกสวยงาม และสงูเป็นอนัดบั 3 ของประเทศญ่ีปุน่ ด้วยลกัษณะท่ีสงูชะลดูกว่า 97 เมตร 

ที่นี่ยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวมาชมใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วง

นำ้าตกเคง่อน (Kegon Waterfall) เวลา : 9.00-16.30 น. มี.ค.-เม.ย.,พ.ย.ปิด 17.00 น. 
GPS : 36.738283, 139.503483

ทะเลสาบชูเซน็จ ิ(Lake Chuzenji) การเดินทาง : รถบัสลงป้าย Chuzenji Onsen 
GPS : 36.738827, 139.496095

310



โซนนอกเมือง

ถ้าจะไปสถานทีเ่หล่านีท้ีอ่ยู่โซนนอกเมอืง ให้มาเริม่

ตัง้หลกัละแวกสถานรีถไฟ Tobu Nikko ก่อน เพราะ

หากจะไป Edo Wonderland สามารถข้ึนรถไฟ Tobu 

แล้วไปต่อรถบัส หรือขึ้นรถบัสฟรี วิ่งตรงจากสถานี 

JR Nikko และถ้าไป Tobu World Square ก็ให้ขึ้น

รถไฟจากสถานี Tobu Nikko ไปลงสถานี Tobu 

World Square ได้เลย

Edo Wonderland

 เอโดะวนัเดอร์แลนด์ (Edo Wonderland) ธีมพาร์คท่ีจ�าลองอาคารบ้านเรอืน

ในยุคสมยัเอโดะ มกีารแสดงศลิปวัฒนธรรมต่าง ๆ  และไฮไลท์พลาดไม่ได้ คอืการแสดง

นินจาประกอบแสงสีเสียง สร้างความตื่นเต้น และความบันเทิงที่แปลกใหม่ นอกจากนี้

ยังมีจุดให้เช่าชุดโบราณย้อนยุคของสมัยเอโดะอีกด้วย

การเดินทาง : ขึ้นรถบัสฟรีวันละ 3-4 รอบ จาก JR Nikko หรือขึ้นรถไฟ Tobu 
ลงสถาน ีKinugawa Onsen แล้วขึน้รถบสัอีก 15 นาที ลงป้าย Nikko Edomura
เวลา : ม.ีค.-พ.ย. 9.00-17.00 น. ธ.ค.-ก.พ. 9.30-16.00 น. ปิดวนัพธุ
และหยดุประจ�าปีช่วงฤดหูนาว 8-21 ธ.ค.
ค่าเข้าชม : 4,700 เยน เข้าหลัง 14.00 น. หรือ 13.00 น.ในฤดหูนาว 4,100 เยน
GPS : 36.790751, 139.69746 (อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่ edowonderland.net)
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เมืองจำาลอง Tobu World Square

 ไม่ไกลจาก Edo Wonderland มีเมืองจ�าลอง Tobu World Square หากขึ้น

รถไฟมาจากสถานี Tobu Nikko ให้มาลงที่สถานี Tobu World Square ได้เลย

 เมืองจ�ำลอง Tobu World Square มาที่เดียวเที่ยวได้รอบโลก เพราะเป็นการ

รวมสิ่งก่อสร้างชื่อดังจากทั่วโลก ย่อขนาด 1:25 มาให้เห็นอย่างครบครันในเมืองจ�าลอง

กว่า 47 แห่ง ไม่ว่าจะเป็นพีระมดิ ประเทศอยิีปต์, เทพีเสรภีาพ, หอคอยโตเกียวสกายทร,ี 

โคลอสเซียม ประเทศอิตาลี โดยจะแบ่งโซนตามทวีป ได้แก่ โซนเอเชีย, ยุโรป, อียิปต์, 

อเมริกา, ญี่ปุ่น และญี่ปุ่นยุคใหม่

การเดินทาง : ขึ้นรถไฟจาก Tobu Nikko มาลงสถานี Tobu World Square
เวลา : 9.00-17.00 น. วันท่ี 1 ธ.ค.-19 ม.ีค. เปิด 9.30-16.00 น.
ค่าเข้าชม : 2,800 เยน จองล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ 2,500 เยน
GPS : 36.807739, 139.709676

© JNTO
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สะพานชินเคียว
(Shinkyo Bridge)



“ยูซาว่า”
(Yuzawa)
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ยูซาว่า (Yuzawa)
 ยูซำว่ำ (Yuzawa) ตั้งอยู่ในจังหวัดนิงาตะ (Niigata) ทางตะวันตกเฉียงเหนือ

ของกรุงโตเกียว นับเป็นเมืองหิมะท่ีอยู่ใกล้โตเกียว และมีลานสกีให้เล่นกว่า 20 ลาน 

ท่ีส�าคัญมรีถไฟชนิคนัเซน็ว่ิงจากโตเกียวถึงยูซาว่า ใช้เวลาเพียง 1 ชัว่โมงครึง่ และผูถื้อบตัร 

JR Pass และ JR Tokyo Wide Pass ก็สามารถใช้เดินทางมาที่นี่ได้ฟรี ยิ่งท�าให้ยูซาว่า

กลายเป็นจดุหมายใหม่ของนักท่องเท่ียว หมิะทียู่ซาว่าเป็นหิมะปยุนุ่ม และมหีมิะนานกว่า

เมืองอื่น ลานสกีบางแห่งเปิดให้เล่นตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมถึงต้นเดือนพฤษภาคม แม้

ท่ีโตเกียวจะเข้าสูฤ่ดใูบไม้ผลแิล้ว แต่ท่ียูซาว่ายังคงมหีมิะหลงเหลอือยู่บ้าง ดงัน้ันขอแนะน�า

จัดเวลาแวะมาสัมผัสบรรยากาศหิมะขาวโพลนที่นี่กันดูนะครับ
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 จำกโตเกียว สามารถขึน้รถไฟชนิคนัเซน็ (Joetsu Shinkansen) ไม่ว่าจะขบวน 

Max Toki, Max Tanigawa, Tanigawa ไปลงสถานี Echigo-Yuzawa ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง ค่าโดยสาร 7,090 เยน ทั้งน้ีในช่วงเทศกาลสกี รถไฟบางขบวน

ยังจอดที่สถานี Gala Yuzawa ซึ่งอยู่ถัดจาก Echigo-Yuzawa เพียง 1 สถานี เป็นสถานี

ที่อยู่ใต้ลานสกี Gala Yuzawa เหมาะส�าหรับท่านที่ต้องการแวะมาลานสกีนี้โดยเฉพาะ

 ผู้ถือบัตร JR Pass และ JR Tokyo Wide Pass สามารถใช้เดินทางมาได้ฟรี

การเดินทางสู่ยูซาว่า

สถานีรถไฟ Echigo Yuzawa

 เมื่อรถไฟเข้าเทียบชานชาลาที่สถานี Echigo-Yuzawa ไม่ต้องกลัวหลง เพราะ

ในสถานีรถไฟมีป้ายภาษาไทยก�ากับไว้เต็มสถานี เหตุมาจากจ�านวนนักท่องเที่ยวไทยที่

แวะมาเยือนเมืองนี้เพิ่มขึ้นทุกปี ชั้นล่างของสถานีมีโถงใหญ่ใช้เป็นสถานที่จ�าหน่ายของ

ที่ระลึก อาหาร ขนมประจ�าเมือง พูดให้เข้าใจง่าย ๆ คงประมาณสินค้าโอท็อปของที่น่ัน

โดยเฉพาะสาเก เส้นโซบะ ซึ่งเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดนี้ 

 หากต้องการค�าแนะน�าด้านการท่องเที่ยวเพ่ิมเติม ขอเชิญแวะท่ีศูนย์บริการ

นกัท่องเทีย่ว มโีบว์ชวัร์ภาษาไทยให้บรกิาร หรอืถ้าท่านใดไม่ได้เตรยีมรองเท้าลยุหมิะมา 

สามารถเช่ารองเท้าได้ที่ร้านเช่าหน้าสถานีรถไฟ ทางออก West
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GPS : 36.9358347, 138.809418



ร้านพุดดิ้งออนเซน็

 เดินออกจากสถานีรถไฟ Echigo-Yuzawa ประตูทางออก West มองไปฝั่ง

ตรงข้ามขวามือ มีร้านพุดดิ้งออนเซ็นชื่อดังประจ�าเมือง เอกลักษณ์ของพุดด้ิงร้านนี้ คือ

วัตถุดิบท�ามาจากน�้าแร่ออนเซ็น ซึ่งเป็นจุดขายที่ท�าให้ลูกค้ารู้สึกได้ทานส่วนผสมของ

น�า้แร่ธรรมชาติ นอกจากเมนพุูดดิง้ ทีร้่านยงัมเีมนขูนมอืน่ ๆ  ไว้รองท้องก่อนเทีย่วยูซาว่า

GPS : 36.935633, 138.808446

ลานสกี Yuzawa Kogen การเดินทาง : เดิน หรือในฤดูกาลหิมะ มีรถรับส่งฟรี
GPS : 36.940213, 138.804424
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 จากสถานีรถไฟ Echigo-Yuzawa ประตูทางออก West เดินชมเมืองไปตาม

ถนนหน้าสถานีราว 10 นาที ก็ถึงลำนสกี Yuzawa Kogen สามารถเช่าอุปกรณ์สกี 

ถาดเลื่อน สโนว์บอร์ด และอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ที่อาคารนี้ หลังจากนั้นซื้อตั๋วกระเช้าขึ้นไป

ลานสกีท่ีอยู่บนเขาได้เลย นอกฤดูกาลหิมะ ก็สามารถขึ้นมาที่นี่ได้เช่นกัน ด้านบนมี

ระฆังแห่งความรักเป็นไฮไลท์ หากคู่รักมาสั่นระฆังด้วยกันที่นี่ ความรักจะยืดยาว แต่ถ้า

ใครมาคนเดียว ก็ให้มาสั่นระฆัง อธิษฐานให้สมหวังในความรักได้เหมือนกัน

 ผมไป Yuzawa Kogen ทั้งช่วงฤดูหนาว และช่วงฤดูใบไม้ร่วง ท�าให้เห็น

บรรยากาศท้ังสองช่วงแตกต่างกันสิ้นเชิง นอกฤดูกาลหิมะ บรรยากาศความร่มรื่นของ

แมกไม้เต็มพื้นที่บริเวณนี้ ส่วนฤดูหิมะ ลานกว้างกลับกลายเป็นหิมะขาวโพลนทั่วพื้นที่
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ลานสก ีGala Yuzawa

 ท่านทีต้่องการเดนิทางมาลานสกี Gala Yuzawa เพียงอย่างเดียว ในช่วงฤดูหิมะ 

สามารถขึน้รถไฟชนิคนัเซน็มาลงท่ีสถาน ีGala Yuzawa ได้เลย โดยรถไฟจะจอดชัน้ล่าง

ของอาคาร Gala Yuzawa แต่ช่วงท่ีไม่มรีถไฟว่ิงถึง หรอืแม้แต่ช่วงฤดหูมิะ รถไฟบางขบวน

ไม่จอดที่ Gala Yuzawa สามารถใช้วิธีลงท่ีสถานี Echigo-Yuzawa แล้วข้ึนรถบัสฟรี

จากหน้าสถานีรถไฟมาที่ลานสกี Gala Yuzawa ได้เช่นกัน (ขอตารางเดินรถได้จาก

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวในสถานีรถไฟ Echigo-Yuzawa)

 Gala Yuzawa คือลานสกียอดนิยมของเมือง เพราะเดินทางสะดวก มาจาก

โตเกยีวได้โดยไม่ต้องเปลีย่นรถ และมสีิง่อ�านวยความสะดวกครบครนั ท่ีอาคารด้านล่าง 

สามารถเช่าอุปกรณ์สกี สโนว์บอร์ด รองเท้า และอุปกรณ์อื่น ๆ  (มีภาษาไทยให้บริการ)

หากไม่มีทักษะการเล่นสกีมาก่อน ท่ีนี่ก็มีคอร์สสอนด้วยภาษาอังกฤษ ไทย จีน ใช้เวลา

เพียง 2 ชัว่โมง ผูถื้อบตัร JR Tokyo Wide Pass สามารถแสดงเพ่ือรบัส่วนลดค่าเช่า และ
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ส่วนลดค่าคอร์สเรียนสกีได้ หลังจากจัดการเร่ืองเช่าอุปกรณ์ และเปลี่ยนชุดเรียบร้อย 

ต้องขึน้กระเช้าต่อไปท่ีลานสกีด้านบน มร้ีานอาหารให้บรกิารเช่นกัน หากใครยังปรบัสภาพ

ร่างกายไม่ได้ หรืออากาศหนาวเกินไป ก็สามารถมาหลบหนาวในอาคารนี้ได้ เพราะ

บางช่วงเวลา ลมแรง หิมะพัดแรง เราเป็นคนเมืองร้อน อาจจะปรับตัวไม่ทัน

 ลานสกี Gala Yuzawa เปิดให้บรกิารตัง้แต่ช่วงกลางเดอืนธันวาคม - ต้นเดือน

พฤษภาคม ตรวจสอบก�าหนดการ และข้อมูลอื่น ๆ ได้ที่ https://gala.co.jp/winter/thai

การเดินทาง : สถานีรถไฟ Gala Yuzawa หรือขึ้นรถบัสฟรีจาก Echigo-Yuzawa
เวลา : ฤดูหนาว 8.00-17.00 น. ฤดูใบไม้ผลิ 8.00-16.00 น.
ค่าบริการ : ค่ากระเช้า+แชร์ลิฟต์ 4,600 เยน หลัง 15.00 น. 2,000 เยน
ค่าเช่าอุปกรณ์ ชุด+รองเท้า+สกี หรือสโนว์บอร์ดครบชุด 5,000 เยน
ค่าเรียนสกี เริ่มต้น 5,000 เยน หากมาเป็นกลุ่ม สามารถจองแบบเหมาได้
GPS : 36.950474, 138.799537

นอกจำกลำนสกีที่แนะน�ำแล้ว ใน Yuzawa ยังมีลำนสกีให้เลือกอีกมำกมำย

เช่น ที่ Naeba มักขำยแพ็คเกจคู่กับโรงแรม Naeba Prince Hotel มีที่พักติดลำนสกี



“ซาโยนาระ”

さようなら
แล้วพบกันใหม่...
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 การจดัโปรแกรมท่องเท่ียวโตเกียว และเมอืงโดยรอบ ไม่มรีปูแบบตายตวั เพราะ

มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจหลายเส้นทาง ขึ้นอยู่กับจริตความชื่นชอบแต่ละบุคคล 

 บางท่านมีเวลาในช่วงสุดสัปดาห์ต่อเนื่องกับวันหยุดรวมเพียง 5-6 วัน อาจ

เลือกสถานทีท่ี่ต้องการไปเป็นพิเศษ ส�าหรบัเวลาเหมาะสมท่ีเทีย่วได้ครบตามหนังสอืเล่มน้ี 

ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 8-10 วัน ถ้าจะตัดบางเมืองออก ก็ลดเวลาลงได้อีก หรือถ้ามี

เวลามากกว่าน้ันก็สามารถเพ่ิมเมืองอ่ืน ๆ ท่ีไม่ได้แนะน�าในหนังสือ หรือจะวางแผน

ท่องเท่ียวคูกั่บภูมภิาคคนัไซ ทีเ่ป็นเส้นทางยอดฮติของนักท่องเทีย่วชาวไทย แล้วเพ่ิมเป็น

โปรแกรมท่องเที่ยว 14 วัน ก็สามารถเพิ่มได้ตามอัธยาศัย

 ข้อแนะน�าส�าหรบัการจดัโปรแกรมท่องเทีย่วทีง่่ายทีส่ดุ คอื การจบักลุม่สถานที่

ที่อยู่ในย่านเดียวกันเข้าไว้ด้วยกัน เพ่ือไม่ล�าบาก หรือเสียเวลาในการเดินทางไปมา

หลายแห่ง ท่ีส�าคญัอย่าลมืตรวจสอบเวลาเปิด-ปิดของสถานทีน้ั่นไว้ด้วย และในแต่ละวนั 

ควรมีสถานที่ท่องเที่ยวส�ารองประมาณ 1-2 แห่ง เผื่อไว้กรณีเกิดเหตุเฉพาะหน้า เช่น 

สถานที่ท่องเท่ียวบางแห่งปิดปรับปรุง เปลี่ยนใจเพราะคนเยอะไป หรือเท่ียวเสร็จเร็ว 

มีเวลาเหลือ จะได้หยิบโปรแกรมส�ารองมาเที่ยวต่อได้เลย

 อย่างไรก็ตาม ผมแนะน�าให้อ่านหนังสือจบเสียก่อน เพ่ือให้เห็นภาพรวม
การเดินทางทั้งหมด ให้ง่ายต่อการวางแผน เพราะเมื่อเห็นภาพรวมแล้ว จะระบุได้ว่า 
ทริปนี้ จะเดินทางไปที่ใดบ้าง แล้วค่อยวางแผนโปรแกรมท่องเที่ยวฉบับเต็ม 
 หากวางแผนแลว้ ติดปัญหา หรอืวางแผนไมล่งตวั สามารถเขา้มาสอบถามผม 
บนโลกออนไลน์ท่ี www.facebook.com/baakpaebooks หรือผ่าน LINE Official 
Account : @baakpaebooks (มี @ ด้านหน้า) พร้อมไขปัญหาทุกข้อสงสัย

การจัดโปรแกรมท่องเที่ยวโตเกียว
RECOMMENDED TRIPS



เจาะลึกโตเกียวสุดสัปดาห์ 5 วัน

วันแรก    

วันที่ 2    

วันที่ 3  

วันที่ 4

วันที่ 5

ถึงโตเกียวช่วงเช้า เข้าไปฝากกระเป๋าไว้ที่ที่พัก 

เที่ยวย่าน Asakusa - Ueno - Akihabara 

(วันแรกยังไม่ต้องจัดโปรแกรมหนักมาก)

เที่ยวกรุงโตเกียว ทานอาหารเช้าที่ย่าน Tsukiji

ต่อด้วยเกาะโอไดบะ (Odaiba) ปิดท้ายวนัทีร่ปปงหง ิ(Roppongi)

เที่ยวชิบูย่า (Shibuya) ต่อด้วยฮาราจกูุ (Harajuku) 

และส่งท้ายวันที่ย่านชินจกูุ (Shinjuku)

โตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท (เลือก Disneyland หรือ Disneysea)

เก็บตกสถานที่ที่อยากไปในย่านอื่น ๆ ของกรุงโตเกียว

เช่น Ikebukuro, Ginza, Jiyugaoka ฯลฯ

ช่วงเย็นหรือค�่า ขึ้นเครื่องบินกลับไทย

 โปรแกรมตัวอย่างน้ี เป็นการจัดแบบคร่าว ๆ ส�าหรับท่านท่ีมีเวลาจ�ากัด 5 วัน 

โดยเน้นเท่ียวเฉพาะในกรงุโตเกียว ไม่ได้ออกไปเทีย่วเมอืงรอบนอก ซึง่ตามตวัอย่าง ในการ

เดินทางวันแรกจะถึงโตเกียวแต่เช้าตรู่ และวันสุดท้าย เลือกเที่ยวบินออกจากโตเกียว

ช่วงเย็น หรือช่วงค�่า หากเดินทางตามตัวอย่างนี้ สามารถซื้อต๋ัวรถไฟเท่ียวเดียว หรือใช้ 

IC Card จะเป็นวิธีท่ีคุม้ท่ีสดุ มเีพียงวันที ่2 ทีไ่ปโอไดบะ ให้ซือ้ตัว๋เหมาจ่าย Yurikamome 

แต่ทั้งน้ีทั้งนั้น ควรตรวจสอบค่าโดยสารตามแผนการเดินทางของท่านอีกครั้ง หากท่ีพัก

อยู่ไกล หรือเดินทางมากกว่าโปรแกรมนี้ อาจจ�าเป็นต้องซื้อตั๋วเหมาจ่ายในบางวัน
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โตเกียว และเมืองโดยรอบ 5 วัน

วันแรก    

วันที่ 2    

วันที่ 3  

วันที่ 4

วันที่ 5

ถึงโตเกียวช่วงเช้า เข้าไปฝากกระเป๋าไว้ที่ที่พัก 

เที่ยวชิบูย่า (Shibuya) ต่อด้วยฮาราจกูุ (Harajuku) 

และส่งท้ายวันที่ย่านชินจกูุ (Shinjuku)

เที่ยวคาวากุชิโกะ (Kawaguchiko) แบบไปเช้าเย็นกลับ

เที่ยวนิกโก้ (Nikko) แบบไปเช้าเย็นกลับ

เที่ยวย่าน Asakusa - Ueno - Akihabara 

เก็บตกสถานที่ที่อยากไปในย่านอื่น ๆ ของกรุงโตเกียว

ช่วงเย็นหรือค�่า ขึ้นเครื่องบินกลับไทย

 โปรแกรมน้ีเหมาะส�าหรับท่านที่มีเวลาจ�ากัดเพียง 5 วัน เช่นเดียวกันกับ

โปรแกรมแรก แต่โปรแกรมนี้ไม่เน้นเท่ียวในกรุงโตเกียว เน้นออกไปเมืองรอบนอกอย่าง

คาวากุชิโกะ (Kawaguchiko) และนิกโก้ (Nikko) ซึ่งหากจัดโปรแกรมแบบนี้ แนะน�าให้

ซือ้ JR Tokyo Wide Pass เพ่ือใช้งาน 3 วันแรก จะคุม้ค่าท่ีสุด หากท่านใดเลือกข้ึนรถไฟ 

Narita Express เข้าเมืองในวันแรกด้วย ย่ิงคุ้มค่ากว่าเดิม เพราะ Pass นี้ สามารถใช้

ขึ้นได้ฟรี และใช้ขึ้นไป Kawaguchiko และ Nikko ได้ฟรีด้วย 

 หากเดินทางไปเท่ียวในช่วงฤดูหนาว แล้วอยากเปล่ียนบรรยากาศ อาจเลือก

จัดโปรแกรมเที่ยวยูซาว่า (Yuzawa) ไปแทนนิกโก้ (Nikko) ในวันที่ 3 ก็ได้ เพราะบัตร 

JR Tokyo Wide Pass สามารถใช้ขึ้นรถไฟชินคันเซ็นไปยูซาว่าได้ฟรีเช่นกัน
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เที่ยวครบทั่วโตเกียว และเมืองโดยรอบ 10 วัน

วันแรก    

วันที่ 2    

วันที่ 3  

วันที่ 4

วันที่ 5

วันที่ 6

วันที่ 7

วันที่ 8

วันที่ 9

วันที่ 10

ถึงโตเกียวช่วงเช้า เข้าไปฝากกระเป๋าไว้ที่ที่พัก 

เที่ยวชิบูย่า (Shibuya) ต่อด้วยฮาราจกูุ (Harajuku) 

และส่งท้ายวันที่ย่านชินจกูุ (Shinjuku)

เที่ยวคาวากุชิโกะ (Kawaguchiko) แบบไปเช้าเย็นกลับ

เที่ยวนิกโก้ (Nikko) แบบไปเช้าเย็นกลับ

เที่ยวย่าน Asakusa - Ueno - Akihabara 

โตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท (เลือก Disneyland หรือ Disneysea)

ทานอาหารเช้าที่ย่าน Tsukiji

ต่อด้วยเกาะโอไดบะ (Odaiba) ปิดท้ายวนัทีร่ปปงหง ิ(Roppongi)

เที่ยวฮาโกเน่ (Hakone)

เที่ยวคามาคุระ (Kamakura) - โยโกฮาม่า (Yokohama)

เที่ยวย่านที่เหลือ และย่านเล็ก ๆ น่ารักในกรุงโตเกียว เช่น 

Ikebukuro, Ginza, Jiyugaoka, Daikanyama, Nakano ฯลฯ

เก็บตกสถานที่ท่องเที่ยวที่ยังไม่ได้ ไปในกรุงโตเกียว

ช่วงเย็นหรือค�่า ขึ้นเครื่องบินกลับไทย

 โปรแกรมนีเ้หมาะส�าหรบัท่านทีต้่องการเทีย่วเจาะลกึโตเกียว และเมอืงโดยรอบ 

ตามหนังสือเล่มนี้ให้ครบ หากเท่ียวตามน้ี แนะน�าให้ซื้อ JR Tokyo Wide Pass ใช้งาน

วันท่ี 1-3 ด้วยเหตผุลตามท่ีกล่าวไปแล้วในโปรแกรมตวัอย่างท่ีสอง, วนัที ่6 ซือ้ตัว๋เหมาจ่าย

รถไฟสาย Yurikamome ส�าหรับไปเกาะโอไดบะ, วันท่ี 7 ซื้อต๋ัวเหมาจ่าย Hakone 

Freepass ส่วนวันอืน่ ๆ  ต้องพิจารณาว่าเดนิทางเยอะแค่ไหน แล้วเปรยีบเทยีบค่าใช้จ่าย

ระหว่างซื้อตั๋วแยกเป็นรายเที่ยว กับซื้อตั๋วเหมาจ่ายรายวัน ว่าแบบไหนคุ้มกว่ากัน 

 ในโปรแกรมตวัอย่าง ไม่มเีดนิทางไปยูซาว่า (Yuzawa) เพราะถ้าไม่ใช่ฤดหูนาว 

ไม่ค่อยมีนักท่องเท่ียวเดินทางไป แต่หากไปช่วงฤดูหนาว อาจจัดยูซาว่าลงในโปรแกรม

วันที่ 9 แทนการเที่ยวในโตเกียว แล้วซื้อ JR Tokyo Wide Pass เพิ่มอีกใบ เพื่อใช้งานใน

วันท่ี 8-10 โดยวันท่ี 10 เลือกเดินทางด้วย Narita Express กลับสนามบิน แต่ถ้าท่าน

เดินทางกลับไทยจากสนามบินฮาเนดะ ต้องเปรียบเทียบค่าโดยสารตามโปรแกรมของ

แต่ละท่านว่า วันสุดท้ายเดินทางด้วย JR เยอะแค่ไหน และคุ้มที่จะซื้อ Pass หรือไม่ 
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สิรภพ มหรรฆสุวรรณ

about
เกี่ยวกับผู้เขียน

 สริภพ มหรรฆสวุรรณ เป็นชาวบรุรีมัย์โดยก�าเนิด ท่ีมคีวามฝัน และแรงบนัดาลใจ

ในการท่องเที่ยวด้วยตนเอง จนน�าไปสู่การเป็นเจ้าของผลงานหนังสือ

 ส�าเร็จการศึกษาประถมศึกษา จากโรงเรียนอนุบาลล�าปลายมาศ และมารีย์-

อนุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์, มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม, มัธยมศึกษา

ตอนปลาย โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา พญาไท และระดบัอดุมศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์

และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รำงวัลด้ำนกำรเขียน และควำมภำคภูมิใจ

 รำงวัลพระรำชทำน เยำวชนดีเด่นแห่งชำติ ประจ�ำปี 2555 

 สาขาพัฒนาเยาวชน บ�าเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน 

 รำงวัลเยำวชนนักเขียนตัวอย่ำง ประจ�ำปี 2553 จากหนังสือ “แบกเป้ 

ตะลุยเดี่ยว ลัดเลี้ยวเที่ยว ฮ่องกง-เซินเจิ้น-มาเก๊า” (จัดโดย กระทรวงศึกษาธิการ, 

กระทรวงวัฒนธรรม, กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์) 

 ความฝันของผมตั้งแต่เด็ก ที่ต้องการ “ท่องเท่ียวรอบโลก” กับความคิดท่ีว่า 

“โลกน้ีมีสิ่งแปลกหูแปลกตำท่ียังไม่พบเจออีกมำกมำย หำกเรำไม่ออกเดินทำง ก็

ไม่มีวันพบเจอ” สิ่งนี้จึงท�าให้ผมวิ่งตามฝันของผม จนสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ด้วย

ตนเอง ในวัย 15 ปี (ชั้น ม.4) ที่ “ฮ่องกง-เซินเจิ้น” และขีดเขียน เล่าเรื่องราวเป็น “หนังสือ

คู่มือท่องเท่ียว ฮ่องกง-เซินเจิ้น-มำเก๊ำ” ขณะก�ำลังศึกษำอยู่ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 

วัย 17 ปี โดยเร่ิมต้นทุกกระบวนการด้วยตนเอง ทั้งการออกแบบ Art Work การติดต่อ

โรงพิมพ์-สถานที่จัดจ�าหน่ายหนังสือ 
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 จุดประสงค์ของการจัดท�าหนังสือคู่มือท่องเที่ยว ผมมิได้หวังให้เป็นเพียงการ

สร้างความสุขของท่านด้วยการท่องเที่ยวเท่านั้น ผมยังอยากให้เป็น “จุดเริ่มต้นของกำร

จุดประกำยควำมฝัน สร้ำงแรงบันดำลใจ ให้กับเยำวชนไทยคนอ่ืนๆ สำนต่อ

ควำมฝันของตนเองให้เป็นจริง” ในสไตล์ “ม.5 ล่ำฝัน” และสิ่งส�าคัญคือ การสร้าง

ความสุขท่ีเกิดจากการให้ รายได้การจ�าหน่ายหนังสือส่วนหนึ่ง ผมน�าไปร่วมสมทบทุน

กิจกรรมการกุศล ให้ท่านผู้อ่านมีส่วนร่วมเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ด้านสุขภาพ การศึกษา 

อนัเป็นจดุเริม่ต้นของพัฒนาคณุภาพชวิีต เพ่ือให้คนไทยเตบิโตได้อย่างมัน่คง และน�าไปสู่

การร่วมกันสร้างสรรค์สังคมในอนาคต

สิรภพ มหรรฆสุวรรณ
www.facebook.com/baakpaebooks

LINE Official Account : @baakpaebooks

ปัจจุบัน มีผลงานหนังสือที่เกิดจากความฝัน และแรงบันดาลใจ ได้แก่

- คู่มือท่องเที่ยว “แบกเป้ ตะลุยเดี่ยว ลัดเลี้ยวเที่ยว ฮ่องกง-เซินเจิ้น-มำเก๊ำ”

- คู่มือท่องเที่ยว “แบกเป้ ตะลุยเดี่ยว ลัดเลี้ยวเที่ยว เกำหลี”

- คู่มือท่องเที่ยว “แบกเป้ ตะลุยเดี่ยว ลัดเลี้ยวเที่ยว ญี่ปุ่น”

- คู่มือท่องเที่ยว “ฮ่องกง-มำเก๊ำ เล่มเดียวเที่ยวได้จริง”

- คู่มือท่องเที่ยว “แบกเป้ ตะลุยเดี่ยว ลัดเลี้ยวเที่ยว ญี่ปุ่น 2”

- คู่มือท่องเที่ยว “อังกฤษ เล่มเดียวเที่ยวได้จริง”

- คู่มือท่องเที่ยว “สิงคโปร์ เล่มเดียวเที่ยวได้จริง”

- คู่มือท่องเที่ยว “ฝรั่งเศส เล่มเดียวเที่ยวได้จริง”

- คู่มือท่องเที่ยว “ญี่ปุ่น เล่มเดียวเที่ยวได้จริง”

- คู่มือท่องเที่ยว “สวิตเซอร์แลนด์ เล่มเดียวเที่ยวได้จริง”

- คู่มือท่องเที่ยว “ฮ่องกง-มำเก๊ำ เล่มเดียวเที่ยวได้จริง (Edition 2)”

- คู่มือท่องเที่ยว “เกำหลี (โซล) เล่มเดียวเที่ยวได้จริง”

- คู่มือท่องเที่ยว “ไต้หวัน เล่มเดียวเที่ยวได้จริง”

- คู่มือท่องเที่ยว “เยอรมนี เล่มเดียวเที่ยวได้จริง”

- คู่มือท่องเที่ยว “ญี่ปุ่น (คันไซ) เล่มเดียวเที่ยวได้จริง”

- คู่มือท่องเที่ยว “อิตำลี เล่มเดียวเที่ยวได้จริง”

เตรียมพบกับอีกหลำกหลำยจุดหมำยปลำยทำงทั่วโลก เร็วๆนี้...
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