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ชิงิช้ิาสวรรค์ข์องทุุกค์น จังัหวัดชิซุิุโอกะ

เป็็นชิิงชิา้สวรรค์ท่์ี่�สงูท่ี่�สดุในญ่ี่�ป็ุ� น ซึ่่�งเป็็นจุดุท่ี่�จุะไดเ้ห็น็วิว
ภูเูขาไฟฟจิูุตั้้�งตั้ระห็ง�านอยูู่�ตั้รงห็นา้อยู่�างสวยู่งาม และยู่ง้
มองเห็น็ไป็ไดไ้กลถึง่ค์าบสมทุี่รอิส่

สวนสาธารณะฮิสิึจัยิะมะโค์เอน็ จังัหวัดไซุตามะ

ดอกชิิบะซึ่ากรุะส่ชิมพูสูวยู่บานสะพูร้�งที่้�วเนินเขา

ทุานผลไม้ไดไ้ม่อั�น จังัหวัดโทุะจังิิ

รบ้ป็ระที่านผลไมร้สเลิศในแตั้�ละฤดขูองญ่ี่�ป็ุ� นไดม้ากเที่�าท่ี่�ค์ณุ
ตั้อ้งการ    

ไดคั์งโบ จังัหวัดคุ์มาโมโตะ

สามารถึมองเห็น็ยู่อดเขาที่้�งห็า้ของภูเูขาอะโสะ (อะโสะ
โกะกาข)ุ  และเพูลดิเพูลนิกบ้การดดูาวในตั้อนกลางคื์น

Hokkaido
Asahidake

บรรยากาศทุ่ามกลางหิมะจัากกระเช้ิาไฟฟ้า
อาซุาฮิดีะเกะโรปเวย ์จังัหวัดฮิอกไกโด

ค์ณุจุะไม�ม่วน้ลืมภูาพูภู ู ค์ลมุดว้ยู่หิ็มะท่ี่�ค์วามสงู 1500 เมตั้ร
จุากระดบ้นำ�าที่ะเล

©Kumamoto Prefectural Tourism Federation

ปราสาทุทุะเค์ะดะโจั จังัหวัดเฮิยีวโกะ

ค์วามงามขณะถึกูโอบลอ้มดว้ยู่ที่ะเลห็มอก ที่ำาให็ม่้อ่กชืิ�อ
ว�า “ป็ราสาที่บนที่อ้งฟา้”

Photo: by Tosihisa Yoshida

DAISETSUZAN ASAHIDAKE ROPEWAY
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โรงงานผลิิตตวัอย่่างอาหาร จังัหวัดกิฟุิุ

กุโุจฮะจิมังั จงัหวัดักิุฟุ ุ คืือเมืัองท่ี่�ผลิติตวััอย่า่งอาหารมัากุเป็็น
อนัดบัหน่�งของป็ระเที่ศญ่ี่�ป็ุ่ น คืณุจะไดล้ิองที่ำาตวััอย่า่งอาหาร
นา่รบัป็ระที่านเหมืัอนกุบัท่ี่�ตั�งโชวัห์นา้รา้นอาหารในญ่ี่�ป็ุ่ น แลิว้ั
นำาไป็อวัดใหเ้พืื่�อนๆ ตกุใจกุบัฝ่ีมืัอของคืณุ

พิพิิธิภัณัฑ์ว์ทิย่าศาสตรแ์หง่ชาต ิโตเกิยี่ว

พิื่พิื่ธภัณัฑ์ว์ัิที่ย่าศาสตรแ์หง่น่ �เปิ็ดใหบ้รกิุารตั�งแตป่่็ 1877 
ม่ัอาคืารแสดง 2 แหง่ คืือ “อาคืารญ่ี่�ป็ุ่ น” แลิะ “อาคืารโลิกุ” 
ม่ัผ้ม้ัาเท่ี่�ย่วัชมัท่ี่�น่�มัากุกุวัา่ 2,000,000 คืนตอ่ป่็

โกิเบคาวาซากิเิวลิิด ์จังัหวัดเฮียี่วโกิะ

สมััผสัเที่คืโนโลิย่่ในกุารผลิติต้ร้ถไฟุ จกัุรย่านย่นต ์ เคืรื�องบนิ 
แลิะอื�นๆ ของคืาวัาซากิุ

พิพิิธิภัณัฑ์คั์พินูดเดิ�ลิ จังัหวัดคะนะงะวะ

สนุกุกุับกุารเลิือกุรสชาติ เนื �อสตัวัแ์ลิะเคืรื�องท่ี่�จะใส่ ที่ำา
แพื่ก็ุเกุจ เพืื่�อใหไ้ดม้ัาซ่�งบะหม่ั�ถว้ัย่สดุพิื่เศษของคืณุ

ชโิรอโิคอบิโิตะ ปารค์ จังัหวัดฮีอกิไกิโด

สถานท่ี่�ในฝัีนท่ี่�คืณุจะไดช้มัโรงงานผลิติ “ชิโรอิโคือิบโิตะโรงงานช็อกุแลิต” ขนมัชื�อดงั
แหง่ฮอกุไกุโด ที่ดลิองที่ำาขนมั แลิะสนกุุกุบักิุจกุรรมัตา่งๆ มัากุมัาย่

© Fukui Prefectural Dinosaur Museum
พิพิิธิภัณัฑ์ไ์ดโนเสาร ์จังัหวัดฟุุคุอิ

ตื�นตาตื�นใจไป็กุบัโคืรงกุระดกุ้ไดโนเสาร ์ 44 ตวัั ฉากุจำาลิอง
ขนาดย่กัุษ ์ไดโนเธ่ย่เตอร ์แลิะอ่กุมัากุมัาย่
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สำวนัลิงจิิโกคุด�นิั  จัิงหวัดนัะงะโนัะ

อนเซ็็นที่่�ตั้้ �งอยู่่�ในหมู่่�บ้า้นบ้�อนำ �าพุรุ้อ้นยู่ดุานา
กะชิิบ้อุนเซ็็นน่� เลื่่�องช่ิ�อในเร้่�องบ้�อนำ �าร้อ้นที่่�
มู่ล่ื่งิญี่่�ปุุ่� นมู่าลื่งแชิ�นำ �า คุณุยู่ง้สามู่าร้ถพุบ้เห็น
ลื่ิงปุ่� าญี่่�ปุุ่� นเหลื่�าน่�ไดท้ี่่�สวนจิิโกคุดุะนิยู่ะเอ็น
โคุเอ็นดว้ยู่

© Jigokudani Yaen-koen

ประเทศญ่ี่�ป่� นม่ีลักัษณะแคบแลัะยาวไลั�ตั้ั�งแตั้�ภาคเหนือจรดใตั้ท้ำาใหส้ภาพอากาศในแตั้�ลัะภูมิีภาคแตั้กตั้�างกนัอย�างเห็นไดช้ัดั ในฤดูหนาว อากาศท่�

ฮอกไกโดซ่ึ่�งอยู�ในภาคเหนือแลัะโอกินาว�าท่�อยู�ในภาคใตั้อ้าจม่ีอ่ณหภูมิีตั้�างกนัถ่ึง 40 องศา สภาพอากาศในแตั้�ลัะฤดูกาลักแ็ตั้กตั้�างกนัชัดัเจน เราจ่ง

ม่ีโอกาสไดช้ัมีความีงามีของธรรมีชัาติั้ในแตั้�ลัะฤดู การเปล่ั�ยนแปลังของฤดูกาลัคือสิ�งท่�ท ำาใหช้ัาวญ่ี่�ป่� นม่ีประสาทการรับรู้ท่�อ�อนไหวแลัะเป็นส�วนชั�วย

ใหเ้กิดวฒันธรรมีเฉพาะของญ่ี่�ป่� นท่�ม่ีมีาแตั้�โบราณ ผูู้ค้นนำาความีพิเศษในแตั้�ลัะฤดูมีาแตั้�งแตั้ม้ีอาหารแลัะการดำาเนินช่ัวติั้แลัะเพลิัดเพลิันไปกบัมีนั 

เชั�น “ฮะนะมิี” (การชัมีซึ่ากร่ะ) ในฤดูใบไมีผู้้ลิั, โคโยกะริ (การชัมีใบไมีเ้ปล่ั�ยนส่) 

โออุจิิจิุกุ จัิงหวัดฟุคุชิมะ
โออจุิจิิกุไุดร้้บ้้การ้ร้ะบ้ใุหเ้ป็ุ่นเขตั้สงวนสำาหร้บ้้กลืุ่�มู่สิ�งก�อสร้า้งโบ้ร้าณสำาคุญ้ี่ของปุ่ร้ะเที่ศ บ้า้นเร้อ่นโบ้ร้าณมู่งุหลื่ง้คุา
แบ้บ้ “คุะยู่ะบ้คุุ”ิ ของท่ี่�น่�ไดร้้บ้้การ้ดแ่ลื่ร้ก้ษาเป็ุ่นอยู่�างดแ่ลื่ะนำามู่าที่ำาเป็ุ่นร้า้นอาหาร้ ร้า้นจิำาหน�ายู่ของที่่�ร้ะลื่กึ ฯลื่ฯ

สำะพ�นัโทะเก็ต่สึำเคียว จัิงหวัดเกียวโต่
สะพุานโที่ะเก็ตั้สึเคุยู่่วคุอ่สะพุานที่่�พุาด ขา้มู่แมู่�นำ �าคุะสึร้ะงะวะในอะร้ะชิิยู่ะมู่ะ 
ซึ็�งเป็ุ่นแหลื่�งปุ่ร้ะวต้ั้ศิาสตั้ร้เ์ลื่่�องช่ิ�อที่างตั้ะวน้ตั้กของเมู่อ่งเกยู่่วโตั้ ผู้่คุ้นจิำานวน
มู่ากจิากในแลื่ะนอกจิง้หวด้จิะมู่าที่่�น่� เพุ่�อชิมู่คุวามู่งามู่ของซ็ากรุ้ะในฤดใ่บ้ไมู่ผู้้ลื่ิ
แลื่ะใบ้ไมู่้แดงในฤดใ่บ้ไมู่้ร้�วง

หบุเข�คุโรเบะเคียวโคคุ จัิงหวัดโทะยะมะ
หบุ้เขาลื่กึร้ปุ่่ตั้ว้ V ที่่�ที่อดตั้ว้ไปุ่ตั้ามู่แมู่�นำ �าคุโุร้ะเบ้ะงะวะมู่คุ่วามู่ยู่าว 86 กมู่. (53 ไมู่ล์ื่) แลื่ะมู่คุ่วามู่
ส่ง 3,000 เมู่ตั้ร้ (9843 ฟุุตั้) น้กที่�องเที่่�ยู่วนิยู่มู่ไปุ่น้�งร้ถไฟุโที่ะร้กโกะที่่�วิ�งผู้�านหบุ้เขา

โยชิโนัะยะมะ 
จัิงหวัดนั�ร�
ภู่เขาโยู่ชิิโนะยู่ะมู่ะเป็ุ่นท่ี่�ร้่จ้ิ้กก้น
ดว่�ามู่่ซ็ากรุ้ะสวยู่ท่ี่�สุดในญ่ี่�ปุุ่� น ใน
ชิ�วงปุ่ลื่ายู่เดอ่นมู่่นาคุมู่ ซ็ากรุ้ะ
จิะเร้ิ�มู่บ้านจิากเชิิงเขาแลื่้วคุ�อยู่ๆ 
ไลื่�ขึ �นไปุ่จินถงึยู่อดเขา

สำวนัดอกไม้อะชิค�งะ 
จัิงหวัดโทะจิิงิ
น้กที่�องเที่่�ยู่วจิะไดช้ิมู่คุวามู่งามู่
ของดอกไมู่้ในแตั้�ลื่ะฤด่ที่่�สวน
แห�งน่� ที่่�น่�มู่ ่“โอฟุุจิ”ิ หร้อ่ตั้น้วสิ
ท่ี่เร้ยู่่ขนาดใหญี่�เป็ุ่นส้ญี่ลื่ก้ษณ์ 
โดยู่จิะจิด้งานเที่ศกาลื่ดอกวสิท่ี่
เร้ยู่่หร้อ่ “ฟุุจิมิู่ะสึร้”ิ ตั้้ �งแตั้�ชิ�วง
กลื่างเด่อนเมู่ษายู่นไปุ่ถึงกลื่าง
เด่อนพุฤษภูาคุมู่ซึ็�งจิะมู่่ผู้่้คุน
มู่าเที่่�ยู่วชิมู่เป็ุ่นจิำานวนมู่าก

หบุเข�สึำมะต่ะเคียว จัิงหวัดชิซุโอกะ
“สะพุานแขวนในฝัน” ที่่�พุาดข้ามู่แมู่�นำ �าส่เข่ยู่วมู่ร้กตั้เป็ุ่นภูาพุที่ิวที่้ศน์
ที่่�งามู่ร้าวก้บ้คุวามู่ฝัน ใกลื่้ๆ ก้นมู่่แหลื่�งอนเซ็็นสึมู่ะตั้ะเคุยู่่วที่่�ไดร้้บ้้
คุวามู่นิยู่มู่เป็ุ่นอยู่�างส่ง

อ่�วคะบิระ เก�ะอิชิง�กิ จัิงหวัดโอกินั�ว่�
ในอ�าวคุะบ้ริ้ะมู่่เกาะเล็ื่กเกาะน้อยู่หลื่ายู่เกาะแลื่ะมู่่นำ �าที่ะเลื่สวยู่ใสเลื่่�องช่ิ�อตั้ดิอ้นดบ้้โลื่ก
น้กที่�องเที่่�ยู่วไมู่�สามู่าร้ถว�ายู่นำ �าที่่�น่� ได้เน่�องจิากกร้ะแสนำ �าไหลื่แร้งแตั้�สามู่าร้ถชิมู่คุวามู่
งามู่ใตั้น้ำ �าไดจ้ิากเร้อ่ที่�องเที่่�ยู่ว

ฤดูใบไม้ผัลิ

ฤดูใบไม้ร่วง  ฤดูหนาว

ฤดูรอ้น

ฤดููกาลทั้้�ง 4
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เทศก�ลอะคิต่ะคันัโต่ จัิงหวัดอะคิต่ะ
เที่ศกาลื่ที่่�ผู้่้คุนจิะมู่าร้วมู่ตั้้วก้นสวดอธิิษฐานขอให้สุขภูาพุแข็ง
แร้ง การ้เก็บ้เก่�ยู่วพุ่ชิผู้ลื่เป็ุ่นไปุ่ไดด้ว้ยู่ด ่แลื่ะข้บ้ไลื่�พุลื่้งงานช้ิ�ว
ร้า้ยู่ออกไปุ่น่� จิะจิ้ดขึ �นทีุ่กปุ่่ในชิ�วงกลื่างฤดร่้อ้นตั้้ �งแตั้�วน้ที่่� 3-6 
สิงหาคุมู่ เที่ศกาลื่น่� ไดร้้บ้้การ้ ขึ �นที่ะเบ้่ยู่นให้เป็ุ่นที่ร้พุ้ยู่์สินที่าง
วฒ้นธิร้ร้มู่พุ่ �นบ้า้นที่่�จิบ้้ตั้อ้งไมู่�ไดท้ี่่�สำาคุญ้ี่ของปุ่ร้ะเที่ศ ผู้่เ้ขา้ร้�วมู่
งานเที่ศกาลื่จิะร้�วมู่ก้นแสดงในงานแห� ใหญี่�ด้วยู่การ้เล่ื่ �ยู่งเสา
ก้านยู่าวที่่�แขวนโคุมู่ไฟุกร้ะดาษที่่�ด่เหมู่่อนร้วง ข้าวไวบ้้นฝ่� ามู่่อ 
หน้าผู้าก ห้วไหลื่� แลื่ะสะโพุก

เทศก�ลเซนัไดท�นั�บ�ต่ะ จัิงหวัดมิยะงิ
งานปุ่ร้ะเพุณ่น่�จิด้ขึ �นที่กุปุ่่ตั้้ �งแตั้�วน้ที่่� 6 สิงหาคุมู่ เป็ุ่นเวลื่า 3 
วน้ เชิ�นเดยู่่วก้บ้เที่ศกาลื่ “ที่านาบ้าตั้ะ” ซึ็�งเป็ุ่นงานเที่ศกาลื่
แห�งดวงดาวของปุ่ร้ะเที่ศจิ่น น้กที่�องเที่่�ยู่วจิะพุาก้นมู่าชิมู่
ไมู่้ไผู้�ลื่ำายู่าวขนาดยู่้กษ์จิำานวนมู่ากที่่�เชิิดตั้ว้ส่ง ขึ �นไปุ่

ก�รจัิดแสำดงพลุในัญ่ีปุ่นั
การ้จ้ิดแสดงพุลื่ถุอ่เป็ุ่นจุิดเด�นในการ้เท่ี่�ยู่วปุ่ร้ะเที่ศญ่ี่�ปุุ่� นในชิ�วงฤดร่้อ้น ถึงแมู้่ภูาษาไที่ยู่จิะใช้ิคุำาว�าพุลื่ ุ แตั้�คุำาแปุ่ลื่ตั้ร้งตั้ว้ใน
ภูาษาญ่ี่�ปุุ่� นเร้ยู่่กพุลุื่ไฟุว�า “ดอกไมู่ไ้ฟุ” เที่คุโนโลื่ยู่ด่อกไมู้่ไฟุในญี่่�ปุุ่� นน้�นซ้็บ้ซ้็อนมู่าก แลื่ะปุ่ร้ะเที่ศญี่่�ปุุ่� นก็ไดจ้ิด้แสดงดอกไมู้่ไฟุ
ท่ี่�น�าตั้่�นตั้าตั้่�นใจิท่ี่�สุดในโลื่กมู่าแลื่ว้ งานเหลื่�าน่�จิะจิด้ขึ �นในที่้�วที่กุบ้ร้เิวณของญี่่�ปุุ่� นโดยู่เฉพุาะในเดอ่นกร้กฎาคุมู่แลื่ะสิงหาคุมู่

เทศก�ลกิองมะสึำริ จัิงหวัดเกียวโต่
ในเดอ่นกร้กฎาคุมู่ของทีุ่กปุ่่จิะมู่่การ้จิ้ดพุิธิ่กร้ร้มู่ที่างศาสนาแลื่ะงานปุ่ร้ะเพุณ่ที่่�เก่�ยู่วก้บ้เที่พุตั้�างๆ ตั้ลื่อดที่้ �งเดอ่น งานหลื่้กของเที่ศกาลื่
น่�คุอ่ “โยู่ะอิยู่ะมู่ะ” (งานเที่ศกาลื่ก�อนวน้จิร้งิ) ในวน้ที่่� 16 กร้กฎาคุมู่ แลื่ะขบ้วนแห� “ยู่ะมู่ะโบ้ะโกะจิุงโคุ” ที่่�จิ้ดขึ �น 2 คุร้้ �งในวน้ที่่� 17 แลื่ะ 24 
กร้กฎาคุมู่ ซึ็�งไดร้้บ้้การ้ ขึ �นที่ะเบ้่ยู่นเป็ุ่นมู่ร้ดกที่างวฒ้นธิร้ร้มู่ที่่�จิ้บ้ตั้อ้งไมู่�ไดข้องยู่่เนสโก 

เทศก�ลหิมะเมืองซัปโปโร จัิงหวัดฮอกไกโด
เที่ศกาลื่หมิู่ะจิด้ขึ �นในชิ�วงตั้น้เดอ่นกมุู่ภูาพุน้ธิ ์มู่ก่าร้จิด้งานใน
สถานที่่�จิด้งาน 3 แห�ง เชิ�น สวนสาธิาร้ณะโอโดร้ทิี่่�อยู่่�ใจิกลื่าง
เมู่อ่งซ้็ปุ่โปุ่โร้ น้กที่�องเที่่�ยู่วจิะไดช้ิมู่ร้ปุ่่ปั้� นหิมู่ะขนาดยู่ก้ษ์ สนุก
ที่่�ลื่านสเก็ตั้นำ �าแข็งแลื่ะไมู่ล้ื่่�นที่่�ที่ำาจิากนำ �าแข็ง เป็ุ่นตั้น้  

เทศก�ลอ�โอโมริเนัะบตุ่ะมะสึำริ จัิงหวัดอ�โอโมริ
งานเที่ศกาลื่น่� ไดร้้บ้้การ้ ขึ �นที่ะเบ้ยู่่นใหเ้ป็ุ่นมู่ร้ดกที่างวฒ้นธิร้ร้มู่
พุ่ �นบ้้านของญี่่�ปุุ่� น จิ้ดขึ �นในวน้ที่่� 2 - 7 เดอ่นสิงหาคุมู่ของทีุ่กปุ่่ 
เป็ุ่นการ้แห�ร้ถที่่�มู่่หุ�นโคุมู่ไฟุที่ำาจิากกร้ะดาษขนาดใหญี่�อยู่่�ด้าน
บ้นพุร้อ้มู่ก้บ้ฟุ้อนร้ำาไปุ่ร้อบ้เมู่่อง

เอ็ต่จิโูอว�ระค�เซะโนัะบง จัิงหวัดโทย�มะ
งานอเ่วนตั้ป์ุ่ร้ะจิำาปุ่่ที่่�จิะจิด้ขึ �นในวน้ที่่� 1-3 กน้ยู่ายู่นในเมู่อ่ง
ยู่้ตั้สึโอะ ซึ็�งตั้้ �งอยู่่�ที่างตั้อนใตั้ข้องจิ้งหวด้โที่ยู่ามู่ะ ชิาวเมู่่อง
ที่้ �งชิายู่แลื่ะหญี่ิงจิะพุาก้นใส�เส่ �อผู้้าหลื่ากส่แลื่ะหมู่วกฟุางที่่�
จิะปิุ่ดบ้้งใบ้หน้าบ้างส�วน แลื่้วเตั้น้ร้ำาไปุ่ก้บ้เพุลื่งพุ่ �นบ้้าน
ตั้้ �งแตั้�ห้วคุำ�า แสงเงาที่่�เกิดจิากโคุมู่ไฟุกร้ะดาษที่่�ที่าบ้ที่้บ้ลื่ง
มู่าบ้นตั้ว้ของชิาวเมู่อ่งแลื่ะตั้กึร้ามู่บ้า้นชิ�องน้�นถอ่เป็ุ่นภูาพุ
ที่่�ชิวนให้อ้ศจิร้ร้ยู่์ ใจิ

เทศก�ลท�ค�ย�มะมะสึำริ จัิงหวัดกิฟุ
กลื่�าวกน้ว�าเที่ศกาลื่ที่าคุายู่ามู่ะมู่ะสึร้เิร้ิ�มู่จิด้ขึ �นในชิ�วงหลื่ง้ของ
ศตั้วร้ร้ษที่่� 16 “ที่าคุายู่ามู่ะมู่ะสึร้”ิ เป็ุ่นช่ิ�อเร้ยู่่กร้วมู่ของงาน
เที่ศกาลื่ 2 งาน คุอ่ “เที่ศกาลื่ซ้็นโนมู่ะสึร้”ิ ในฤดใ่บ้ไมู่้ผู้ลื่ิที่่�จิ้ด
ขึ �นในวน้ที่่� 14, 15 เมู่ษายู่น แลื่ะ “เที่ศกาลื่ฮะจิิมู่้นมู่ะสึร้”ิ ใน
ฤดใ่บ้ไมู่้ร้�วง ที่่�จิ้ดขึ �นในวน้ที่่� 9, 10 ตั้ลุื่าคุมู่ สิ�งที่่�พุลื่าดไมู่�ได้ ใน
งานน่�ก็คุอ่ขบ้วนแห� “มู่ะสึร้ยิู่ะไตั้” ที่่�งดงามู่อลื่้งการ้

งานเทั้ศกาล
       ต่างๆ

กลั�าวกนัว�าคำาว�า มีตัั้ส่ริ (ท่�แปลัว�า เทศกาลั) ม่ีท่�มีาจาก มีตัั้ส่ร่ (ท่�แปลัว�า การบูชัาเทพเจา้) ในประเทศญ่ี่�ป่� นท่�ม่ีการปลูักขา้วอย�าง

แพร�หลัายมีาตั้ั�งแตั้�สมียัโบราณนั�น ผูู้ค้นจะจดัเทศกาลัเพื�อสวดภาวนาใหพ้ืชัผู้ลัเจริญี่งอกงามีเมืี�อเริ�มีม่ีการปลูักขา้วในฤดูใบไมีผู้้ลิั 

สวดภาวนาใหเ้ทพเจา้ค่ม้ีครองพืชัผู้ลัจากภยัธรรมีชัาติั้แลัะพายไ่ตั้ฝุ้่่� นในฤดูร้อน จากนั�นกจ็ะขอบค่ณเทพเจา้ในฤดูใบไมีร้�วงเมืี�อ

เกบ็เก่�ยวขา้วสำาเร็จแลัว้ นอกจากน่�  ยงัม่ีพิธ่กรรมีทางศาสนาพท่ธ เชั�น พิธ่บงโอโดริ (หรือเทศกาลัระบำาบง) แลัะโอค่ริบิ (พิธ่การจ่ด

ไฟเพื�อส�งดวงวญิี่ญี่าณของผูู้ล้ั�วงลับัเดินทางขา้มีภพไป) ซ่ึ่� งจะจดัข่�นในชั�วงบง (หรือเทศกาลัโคมีไฟ) ประมีาณกลัางเดือนสิงหาคมี

ท่�เชืั�อกนัว�าเป็นชั�วงเวลัาท่�วญิี่ญี่าณของผูู้ล้ั�วงลับัแลัะบรรพบ่ร่ษจะกลับัมีาเย่�ยมีโลักมีน่ษย์

© Aomori Tourism and Convention Association
© Akita City Kanto Festival Committee Courtesy of Sendai Tanabata Festival Support Association © Takayama city© Toyama Tourism Organization
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เทศก�ลคะระสึำกุนัจิิ จัิงหวัดซะงะ
งานเที่ศกาลื่คุร้้ �งใหญี่�ในฤดใ่บ้ไมู่้ร้�วง ที่่�จิ้ดขึ �นในวน้ที่่� 2 - 4 
พุฤศจิิกายู่นของทีุ่กปุ่่ ที่่�ศาลื่เจิ้าคุะร้ะสึจิินจิะในเมู่่องคุะ
ร้ะสึ จิ้งหวะซ็ะงะ กลืุ่�มู่ผู้่้ลื่ากร้ถแห�จิะลื่ากร้ถแห�ขนาดยู่้กษ์
ที่่�ที่ำาดว้ยู่วธิิ่ลื่งร้ก้แบ้บ้ “คุน้ชิิที่สึ” ไปุ่ตั้ามู่จิ้งหวะเพุลื่งฮายู่า
ชิิซึ็�งเป็ุ่นเพุลื่งโบ้ร้าณของญี่่�ปุุ่� น 

แหล่งบ่อนัำ้ำ�แร่ นิัวโต่อนัเซ็นั จัิงหวัดอะคิต่ะ
แหลื่�งบ้�อนำ �าแร้�นิวโตั้อนเซ็็นมู่่บ้�อนำ �าแร้� 7 แห�งที่่�กร้ะจิายู่ไปุ่ใน
บ้ร้เิวณเชิิงเขานิวโตั้ ในอุที่ยู่านแห�งชิาตั้ิโที่ะวะดะฮะจิิมู่้งไตั้ โคุะคุุ
ร้ทิี่สึโคุเอ็น บ้�ออนเซ็็นแตั้�ลื่ะแห�งจิะมู่่ตั้น้ที่างนำ �าแยู่กจิากก้น นำ �าแร้�
ของแตั้�ลื่ะแห�งจิึงมู่่คุณุสมู่บ้้ตั้ติั้�างก้น

เทศก�ลคิชิวะดะ ดันัจิิริมะสึำริ จัิงหวัดโอซ�ก้�
เที่ศกาลื่คุชิิิวะดะ ดน้จิิร้มิู่ะสึร้ ิมู่่คุวามู่พุิเศษคุอ่ภูาพุเหลื่�า
ผู้่้ชิายู่ที่่�ชิ�วยู่ก้นลื่ากร้ถแห�ไปุ่ร้อบ้เมู่่องอยู่�างกลื่้าหาญี่  จิ้ด
ขึ �นในเดอ่นก้นยู่ายู่นของทีุ่กปุ่่ที่่�เมู่่องคุชิิิวะดะซึ็�งอยู่่�ที่าง
ตั้อนใตั้ข้องโอซ็าก้า 

ระบำ�อะวะโอโดริ จัิงหวัดโทะคุชิมะ
ร้ะบ้ำาอะวะโอโดร้ิของจิ้งหว้ดโที่ะคุุชิิมู่ะมู่่ปุ่ร้ะว้ตั้ิยู่าวนานร้าว 
400 ปุ่่ เที่ศกาลื่น่�จิะจิ้ดขึ �นในชิ�วงโอบ้้ง (ปุ่ร้ะเพุณ่บ้่ชิาดวง
วญิี่ญี่าณบ้ร้ร้พุบ้รุ้ษุที่่�กลื่บ้้มู่ายู่ง้โลื่กมู่นุษยู่)์ กลื่างเดอ่นสิงหาคุมู่
ของทีุ่กปุ่่ มู่่ผู้่้มู่าร้�วมู่ขบ้วนร้ะบ้ำาร้าวหนึ�งแสนคุน น้บ้เป็ุ่นหนึ�ง
ในเที่ศกาลื่บ้งโอโดร้ทิี่่� ใหญี่�ที่่�สุดในญี่่�ปุุ่� น

บ่อนัำ้ำ�พุร้อนัคิโนัซ�กิ จัิงหวัดเฮียวโกะ
ยู่�านบ้�อนำ �าพุุร้้อนในเมู่่องโที่โยู่โอกะที่่�ตั้้ �งอยู่่�ที่างเหน่อ
ของจิ้งหวด้เฮ่ยู่วโกะน้�น มู่่จิุดเด�นอยู่่�ที่่�ที่ิวตั้น้หลื่ิวซึ็�ง
ยู่น่ตั้น้สง�างามู่ร้มิู่แมู่�นำ �า นอกจิากการ้เขา้พุก้ในโร้งแร้มู่
สไตั้ลื่์ญี่่�ปุุ่� นแลื่้ว น้กที่�องเที่่�ยู่วยู่้งสามู่าร้ถเพุลื่ิดเพุลื่ินไปุ่
ก้บ้บ้�อนำ �าร้อ้นสาธิาร้ณะ โซ็โตั้ยูุ่ ที่้ �ง 7 แห�งไดอ้่กดว้ยู่

ญ่ี่�ป่� นเป็นประเทศท่�ม่ีภูเขาไฟอยู�มีากจ่งม่ีบ�อนำ� าแร�อนเซ็ึ่นท่�เกิดจากภูเขาไฟเป็นจำานวน

มีากเชั�นกนั ม่ีเทพนิยายแลัะเรื�องเลั�าเก่�ยวกบัแหลั�งอนเซ็ึ่นมีากมีาย เชั�น ส�วนประกอบใน

นำ� าแร�แตั้�ลัะแห�งจะสามีารถึรักษาบาดแผู้ลัหรือโรคตั้�างๆ ได ้ ชั�วยรักษาสัตั้วจ์ากอาการ

บาดเจบ็ได ้ จะม่ีโรงแรมีหรือท่�พกัท่�ม่ีออนเซึ่นในตั้วัอยู�ทั�วประเทศญ่ี่�ป่� น คนญ่ี่�ป่� นชัอบเดินทาง

ไปท�องเท่�ยวยงัแหลั�งอนเซ็ึ่นโดยพกัท่�แหลั�งอนเซ็ึ่นเป็นเวลัานานเพื�อรักษาโรคหรืออาการ

บาดเจ็บ อาจเขา้พกัระยะสั�นเพ่ยงไมี�ก่�คืนหรือเดินทางแบบเชัา้ไปเยน็กลับัเพื�อพกัผู้�อนดว้ยการ

แชั�อนเซ็ึ่น

อนเซ็น
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เบปปุอนัเซ็นั จัิงหวัดโออิต่ะ
“เบ้ปุ่ปุุ่ฮ้ตั้โตั้” คุอ่แหลื่�งอนเซ็็นที่่�มู่จ่ิำานวนตั้น้นำ �าแลื่ะมู่ปุ่่ร้มิู่าณนำ �ามู่ากที่่�สุดในญี่่�ปุุ่� น 
ปุ่ร้ะกอบ้ดว้ยู่แหลื่�งอนเซ็็น 8 แห�งซึ็�งมู่บ่้�อนำ �าร้อ้นอนเซ็็นร้วมู่แลื่ว้หลื่ายู่ร้อ้ยู่แห�ง น้ก
ที่�องเที่่�ยู่วนิยู่มู่มู่าเที่่�ยู่วชิมู่ภูาพุนำ �าพุรุ้อ้นผู้ดุขึ �นมู่าแลื่ะอนเซ็็นที่่�มู่น่ำ �าส่แตั้กตั้�างกน้
ร้าวก้บ้ขุมู่นร้ก

คุซะสึำอนัเซ็นั จัิงหวัดกุมมะ
หนึ�งในแหลื่�งอนเซ็็นเลื่่�องช่ิ�อของญี่่�ปุุ่� น นำ �าในบ้�ออนเซ็็นที่่�  
น่�มู่่อุณหภู่มู่ิส่งมู่ากจินตั้้องใช้ิแผู้�นไมู่้คุนเพุ่�อให้อุณหภู่มู่ิ
ลื่ดลื่ง เร้ยู่่กว�า “ยูุ่โมู่ะมู่ิ” แลื่ะมู่่การ้แสดงน่�จิ้ดขึ �นทีุ่กวน้

เทศก�ลฮ�ค�ต่ะ กิองยะมะคะสำะ จัิงหวัดฟุคุโอกะ
เที่ศกาลื่ที่่�มู่่ปุ่ร้ะวต้ั้ยิู่าวนานกว�า 700 ปุ่่ จิ้ดขึ �นที่่�จิ้งหวด้ฟุุคุโุอกะ ในวน้ที่่� 1 - 15 กร้กฎาคุมู่ของทีุ่กปุ่่ สิ�งที่่�พุลื่าด
ชิมู่ไมู่�ไดคุ้อ่ “โออิยู่ะมู่ะ” หร้อ่การ้แข�งข้นแบ้ก “คุะคุยิู่ะมู่ะคุะสะ” ที่่�เป็ุ่นเสมู่่อนเที่พุเจิ้าของชิาวเมู่่อง

ในปุ่ร้ะเที่ศญี่่�ปุุ่� นมู่่อนเซ็็นเป็ุ่นจิำานวนมู่าก ส�วน
ในเมู่่องก็มู่่ห้องอาบ้นำ �าร้วมู่แบ้บ้สาธิาร้ณะอยู่่�
มู่ากมู่ายู่ สำาหร้บ้้ชิาวญี่่�ปุุ่� น การ้อาบ้นำ �าไมู่�ไดเ้ป็ุ่น
เพุยู่่งแคุ�การ้ที่ำาคุวามู่สะอาดร้�างกายู่ แตั้�เป็ุ่นการ้
แชิ�ตั้้วในอ�างบ้�อนำ �าร้อ้นให้ผู้�อนคุลื่ายู่ บ้ร้ร้เที่า
คุวามู่เหน่�อยู่ลื่้าในวน้น้�นดว้ยู่

“วัฒันธรรมการอาบนำ �า
ในห้้องอาบนำ �ารวัม 
ของคนญ่ี่�ปุ่่� น”

Column

งานเทั้ศกาล
            ต่างๆ

© Kusatsu Onsen Tourism Association
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ท่ีพกัท่ีมีคว�มโดดเด่นั
หมู่่�บ้้านชิิร้าคุาวะโกน้�นไดร้้บ้้การ้ ขึ �นที่ะเบ้่ยู่นจิากองคุก์าร้ยู่่เนสโกให้เป็ุ่นมู่ร้ดกโลื่กที่าง
วฒ้นธิร้ร้มู่ ที่่�น่� เป็ุ่นยู่�านของที่่�พุ้กอ้นมู่่เอกลื่้กษณ์ซึ็�งสร้า้งแบ้บ้สถาปั้ตั้ยู่กร้ร้มู่สไตั้ลื่์
ด้ �งเดมิู่ของญี่่�ปุุ่� นที่่�เร้ยู่่กก้นว�า ก้ชิโชิซึ็คุรุ้ ิ ผู้่้ที่่�มู่าเที่่�ยู่วชิมู่ในยู่�านน่�สามู่าร้ถพุบ้ปุ่ะคุน
ที่้องถิ�น อิ�มู่หนำาไปุ่ก้บ้อาหาร้ที่้องถิ�น แลื่ะส้มู่ผู้้สวถิ่ช่ิวติั้ในแบ้บ้ของคุนสมู่้ยู่ก�อนได ้
สำาหร้บ้้งานปุ่ร้ะดบ้้ไฟุที่่�ชิิร้าคุาวาโก "ตั้อ้งจิองลื่�วงหน้าเที่�าน้�น"

“เร่ยวกงั” คือโรงแรมีในสไตั้ลัญ่์ี่�ป่� น ตั้วัอาคารเป็นแบบญ่ี่�ป่� นแลัะม่ีห้องแบบญ่ี่�ป่� นท่�ห้องพกัปูดว้ยเสื�อทาทามิี หากเป็นเร่ยวกงัในแหลั�งอนเซ็ึ่น อาจ

ม่ีห้องอาบนำ� าเอาทด์อร์อยู�ในส�วนของห้องพกัดว้ย โดยปกติั้จะม่ีบริการอาหารเยน็แลัะอาหารเชัา้ให้ เมืี�ออยู�ภายในเร่ยวกงั แขกท่�มีาพกัจะไดส้ัมีผู้สั

กบัวฒันธรรมีญ่ี่�ป่� น เชั�น สวมีช่ัดยูคะตั้ะ นอนบน “ฟ่ตั้ง” ท่�นอนแบบญ่ี่�ป่� นท่�ปูนอนกบัพื�นเสื�อทาทามิี นอกจากนั�นยงัม่ีท่�พกัขนาดเลั็กท่�บริหารโดย

คนในครอบครัว เร่ยกว�า “มิีนช่ัค่” หรือนกัท�องเท่�ยวอาจเลืัอกพกัท่�โรงแรมีทั�วไป โรงแรมีแคปซูึ่ลั ฯลัฯ ตั้ามีงบประมีาณหรือความีชัอบของตั้น 

เรียวกังชั้ำนัสำงู
ญี่่�ปุุ่� นมู่ท่ี่่�พุก้มู่ากมู่ายู่ แตั้�ถา้คุณุตั้อ้งการ้พุก้อยู่�างหร้ห่ร้า เร้าขอแนะนำาใหพุ้้กท่ี่�เร้ยู่่วกง้ช้ิ �นส่ง มู่่ใหเ้ลื่อ่ก
หลื่ายู่แห�งตั้ามู่คุวามู่ตั้อ้งการ้ ไมู่�ว�าจิะเป็ุ่นเร้ยู่่วก้งเก�าแก�มู่่ปุ่ร้ะวต้ั้หิลื่ายู่ร้อ้ยู่ปุ่่ เร้ยู่่วก้งที่่�มู่่ออนเซ็็นช้ิ�น
เลื่ิศ มู่่ภูาพุที่ิวที่้ศน์งดงามู่ อาหาร้ร้สเยู่่�ยู่มู่
ในภูมู่่ภิูาคุตั้�างๆ จิะมู่เ่ร้ยู่่วกง้ที่่�นำาจิดุเด�นของพุ่ �นที่่�น้�นมู่าเป็ุ่นจิดุขายู่ แลื่ะไมู่�ว�าจิะเป็ุ่นที่่� ใดก็จิะใหก้าร้
บ้ร้กิาร้แบ้บ้ “โอโมู่เที่นะชิิ” หร้อ่การ้ดแ่ลื่ตั้อ้นร้บ้้ผู้่้ที่่�มู่าพุ้กอยู่�างใส� ใจิ

ชคุุโบ (ท่ีพกัในัวัด)
เดมิู่เป็ุ่นที่่�พุก้ที่่�สร้า้งขึ �นในวด้สำาหร้บ้้พุร้ะหร้อ่ผู้่ท้ี่่�มู่าส้กการ้ะ
แตั้�ผู้่คุ้นที่้�วไปุ่ก็สามู่าร้ถเขา้พุก้ได ้บ้างวด้เปิุ่ดโอกาสใหผู้้่มู้่าพุก้
ไดร้้บ้้ปุ่ร้ะที่านอาหาร้ “เซ็ชิินเร้ยู่่วร้”ิ (อาหาร้มู่ง้สวริ้ต้ั้) หร้อ่ได้
มู่ปุ่่ร้ะสบ้การ้ณ์ “สะเซ็็น” หร้อ่การ้ฝึ่กตั้นดว้ยู่การ้น้�งสมู่าธิิใน
แบ้บ้พุทุี่ธินิกายู่เซ็น

โรงแรมแคปซูล
ที่่�พุ้กร้าคุาถ่กซึ็�งพุ่ �นที่่�สำาหร้้บ้เข้าพุ้กของแตั้�ลื่ะคุนจิะมู่่
ลื่ก้ษณะคุล้ื่ายู่แคุปุ่ซ็ล่ื่ ส�วนมู่ากเป็ุ่นที่่�พุก้สำาหร้บ้้ผู้่ช้ิายู่แตั้�
ในร้ะยู่ะน่�มู่่โร้งแร้มู่แคุปุ่ซ็ล่ื่ที่่�ผู้่ห้ญี่งิเขา้พุก้ไดเ้พุิ�มู่มู่ากขึ �น

ทั้ี่พ้ก

© HOSHINOYA Kyoto - Hoshino Resorts Inc.

© Shirakawa village office

© 9h nine hours / photo by Nacasa & Partners

©Koyasan Shukubo Association
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ร�เม็ง
ร้าเม็ู่งเป็ุ่นอาหาร้ที่่�ญี่่� ปุุ่� นได้ร้้บ้มู่าจิาก
ปุ่ร้ะเที่ศจิ่นแตั้�ปุ่ร้้บ้เปุ่ลื่่�ยู่นให้มู่่ร้สชิาตั้ิ
แบ้บ้ญี่่�ปุุ่� น ร้าเม็ู่งในแตั้�ลื่ะภู่มู่ิภูาคุจิะใช้ินำ �า
ซ็ปุุ่แลื่ะเส้นที่่�ตั้�างกน้ น้กที่�องเที่่�ยู่วจิงึจิะได้
ร้บ้้ปุ่ร้ะที่านร้าเม็ู่งที่่�มู่่ร้สชิาตั้หิลื่ากหลื่ายู่

ร้�นัเหล้� อิซ�ก�ยะ
ร้า้นอิซ็ากายู่ะมู่่เหลื่้าแลื่ะอาหาร้หลื่ากหลื่ายู่ชินิดไว้ ให้บ้ร้กิาร้ลื่่กคุา้ ในร้า้นมู่่บ้ร้ร้ยู่ากาศ
คุร้่ �นเคุร้งดว้ยู่ลื่่กคุา้หลื่ายู่กลืุ่�มู่ เชิ�น พุน้กงานบ้ร้ษ้ิที่ที่่�แวะมู่าด่�มู่หลื่้งเลื่ิกงาน 

1 32 54

อาหาร
อาหารญ่ี่�ป่� นชัั�นสูงคือผู้ลังานศิลัปะทางอาหารท่�สรรสร้างข่�นโดยพ�อครัวท่�ไดฝุ่้่กฝุ่นแลัะสั�งสมีประสบการณ์มีาเป็นเวลัานาน คดัสรรวตัั้ถ่ึดิบ

สดใหมี�ในแตั้�ลัะฤดูเพื�อนำามีาปร่งเป็นอาหารดว้ยฝุ่่มืีอท่�สั�งสมีมีา นอกจากอาหารญ่ี่�ป่� นเลิัศรสแลัว้ยงัม่ีร้านอาหารประเทศตั้�างๆ ทั�วโลักอ่กดว้ย 

ส�วนอาหารท่�คนญ่ี่�ป่� นรับประทานกนัในช่ัวิตั้ประจำาวนั ราคาไมี�แพง แลัะม่ีรสอร�อยก็ม่ีอยู�มีาก โดยเฉพาะราเมี็งท่�ไดรั้บความีนิยมีเป็นอย�างสูง

จนถ่ึงกบัม่ีคนเดินทางเพื�อไปรับประทานราเมี็งอร�อยในท่�ตั้�างๆ

ซูชิ
อาหาร้ที่่�คุนญี่่�ปุุ่� นนิยู่มู่ร้บ้้ปุ่ร้ะที่านก้นมู่าก ร้า้นซ็่ชิิมู่่ ให้เลื่่อกหลื่ายู่ร้ะดบ้้
ตั้้ �งแตั้�ร้า้นซ็่ชิิร้าคุาแพุงไปุ่จินร้า้นซ็่ชิิบ้นสายู่พุานร้าคุาปุ่ร้ะหยู่้ด ในแตั้�ลื่ะ
ภู่มู่ิภูาคุจิะมู่่ซ็่ชิิแบ้บ้พุิเศษของพุ่ �นที่่�น้�นๆ

1. ถัั่�วัแระ (ถ้�วแร้ะตั้มู้่โร้ยู่ดว้ยู่เกลื่่อ)        2. ไก�ทอดคาราอาเกะ (เน่�อไก�หมู่้กแลื่้วนำามู่าที่อด)        3. ไก�ย่�าง ย่ากิโทร ิ(เน่�อไก�เส่ยู่บ้ไมู่้แลื่้วนำาไปุ่ยู่�าง)
4. ไข�ม้วัน ทามาโกะย่ากิ (ไข�มู่้วนปุ่ร้งุร้สดว้ยู่นำาซ็ุปุ่ดาชิิหร้อ่อ่�นๆ)        5. เต้้าห้้้ทอด อะเกดาชิิโดฟุ่ (เตั้า้ห่้ที่อดแลื่้วร้าดดว้ยู่นำ �าซ็ุปุ่ดาชิิ)

เมนัหูลักๆ ของร้�นัอิซ�ก�ยะ

อ�ห�รชดุแบบไคเซกิเรียวริ
อาหาร้ญ่ี่�ปุุ่� นแบ้บ้คุอร้ส์ที่่�ปุ่ร้ะกอบ้ดว้ยู่อาหาร้เมู่น่นำ �าซ็ปุุ่ 1 อยู่�าง
แลื่ะอาหาร้ 3 อยู่�างที่ำาจิากวต้ั้ถุดบิ้ของฤดก่าลื่น้�นๆ ใช้ิถ้วยู่จิาน
แลื่ะมู่่การ้ตั้กแตั้�งอาหาร้ให้ร้่สึ้กไดถ้ึงฤดก่าลื่ดว้ยู่เชิ�นก้น
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อาหารท่�คนญ่ี่�ป่� นรับประทานกนัเป็นปกติั้ม่ีจำาหน�ายท่�ตั้ลัาด ซูึ่เปอร์มีาร์เกต็ั้ ม่ีมีจำาหน�าย

อาหารท่�ชัั�นใตั้ดิ้นในหา้งสรรพสินคา้ ร้านสะดวกซืึ่�อท่�ใหบ้ริการตั้ลัอด 24 ชัั�วโมีง นอกจากนั�น

คนญ่ี่�ป่� นยงันิยมีรับประทานอาหารท่�ปร่งเสร็จแลัว้หรือขา้วกลั�อง “เบนโตั้” ท่�ม่ีอาหาร

หลัายแบบใหเ้ลืัอกรับประทาน ไมี�ว�าจะเป็นอาหารญ่ี่�ป่� น อาหารฝุ่รั�ง อาหารจ่น ฯลัฯ 

ท่�ค่ณจะไดรั้บประทานอาหารรสอร�อยในราคาถูึกกว�าการไปรับประทานท่�ร้าน นอกจากนั�น

ยงัม่ีคาเฟ� สตัั้วต์ั้�างๆ เชั�น แมีว นก ท่�กำาลังัไดรั้บความีนิยมีอ่กดว้ย

ค�เฟ่แมว
คุาเฟุ� ที่่�ลื่่กคุา้จิะไดส้้มู่ผู้้สก้บ้ส้ตั้วต์ั้�างๆ เชิ�น แมู่ว นกฮ่ก ขณะร้บ้้ปุ่ร้ะที่านอาหาร้หร้อ่ด่�มู่เคุร้่�องด่�มู่ 
คุาเฟุ� เหลื่�าน่� ไดร้้บ้้คุวามู่นิยู่มู่เพุร้าะชิ�วยู่ให้ลื่่กคุา้ร้่สึ้กผู้�อนคุลื่ายู่

ก�รรับประท�นัอ�ห�รในัสำวนัได้แบบไม่อั้ำนั
มู่่สวนผู้ลื่ไมู่้หลื่ายู่แห�งที่่�เปิุ่ดให้ลื่่กคุ้าเ ข้าไปุ่เก็บ้แลื่ะร้้บ้ปุ่ร้ะที่านผู้ลื่ไมู่้
ปุ่ร้ะจิำาฤดไ่ด้ โดยู่ไมู่�อ้ �น เชิ�น สตั้ร้อเบ้อร้่� องุ�น สาลื่่�

ขนัมญ่ีปุ่นั วะงะชิ
วะงะชิิ คุอ่ ขนมู่ญี่่�ปุุ่� นที่่�ที่ำาดว้ยู่วธิิ่ด้ �งเดมิู่ส่บ้ที่อดมู่า
แตั้�โบ้ร้าณ ขนมู่วะงะชิิหลื่ายู่ชินิดมู่่ร้ปุ่่ลื่้กษณ์แสดง
ถงึฤดก่าลื่ตั้�างๆ ที่ำาใหผู้้่ร้้บ้้ปุ่ร้ะที่านไดช่้ิ�นชิมู่กบ้้คุวามู่
งามู่ขณะร้บ้้ปุ่ร้ะที่านขนมู่ร้สอร้�อยู่ 

ชั้ำนัใต้่ดินัในัห้�งสำรรพสิำนัค้�
หา้งสร้ร้พุสินคุา้ในญี่่�ปุุ่� นส�วนมู่ากจิะมู่มู่่มุู่ขายู่อาหาร้อยู่่�ที่่�ช้ิ �นใตั้ด้นิ มู่ร่้า้นช่ิ�อดง้มู่าจิำาหน�ายู่อาหาร้
ปุ่ร้งุสำาเร้จ็ิ ข้าวกลื่�องเบ้นโตั้ ขนมู่ ฯลื่ฯ

อาหาร
ต่ล�ด
ในเมู่่องใหญี่�แตั้�ลื่ะเมู่่องจิะมู่่ตั้ลื่าดที่่�เป็ุ่นเสมู่่อนห้องคุร้ว้ของชิาวเมู่่อง ที่่�ตั้ลื่าดจิะมู่่อาหาร้สด
ใหมู่�หลื่ากหลื่ายู่ชินิดให้ลื่่กคุา้ไดเ้ลื่่อกซ่็ �อ เชิ�น ผู้้ก ผู้ลื่ไมู่้ เน่�อส้ตั้ว ์อาหาร้ที่ะเลื่

© nekonoirukyukeijo nikukyu

© Mitsukoshi Nihombashi Main Store

© Osaka Convention & Tourism Bureau

Photo credit: Kanazawa City
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ศิลปะการแสดูง ทั้ี่สืบทั้อดูก้นมา
ประเทศญ่ี่�ป่� นม่ีศิลัปะการแสดงแลัะความีเช่ั�ยวชัาญี่ท่�สืบทอดมีาแตั้�โบราณ แมีว้�าศิลัปะการแสดงประเภทตั้�างๆ เชั�น การ

แสดง ดนตั้ร่ การฟ้อนรำา จะม่ีประวติัั้ความีเป็นมีาท่�แตั้กตั้�างกนัแตั้�ก็ไดรั้บการสืบทอดมีาจนถ่ึงปัจจ่บนั นอกจากศิลัปะ

การแสดงของญ่ี่�ป่� นโบราณแลัว้ ยงัม่ีวฒันธรรมีท่�ไดรั้บอิทธิพลัจากตั้�างประเทศ เชั�น จ่น ซ่ึ่� งไดพ้ฒันากลัายเป็นศิลัปะของ

ญ่ี่�ป่� นหลัายอย�าง ศิลัปะการแสดงของญ่ี่�ป่� นท่�ไดรั้บการข่�นทะเบ่ยนเป็นมีรดกโลักทางวฒันธรรมีท่�จบัตั้อ้งไมี�ไดข้องยเูนสโก

ไดแ้ก� ลัะครคาบ่กิ การแสดงโนงะค่ ลัะครห่�นบ่นระค่  

ละครคะบกิุ
ว�าก้นว�าการ้แสดงคุะบุ้กิเกิดขึ �นในศตั้วร้ร้ษที่่� 16 มู่่ที่่�มู่าจิาก
การ้ฟุ้อนร้ำา “คุะบุ้กิโอโดร้”ิ ที่่�สตั้ร้ผู่้่้มู่่นามู่ว�า “อิสึโมู่ะโนะโอะ
คุนิุ” เป็ุ่นผู้่้คุดิคุน้ ปั้จิจิุบ้้นน้กแสดงคุะบุ้กิที่้ �งหมู่ดจิะเป็ุ่น
ผู้่้ชิายู่ 

© SHOCHIKU Co., Ltd. / © KABUKI-ZA Co., Ltd.

ละครหุ่นับนุัระคุ
ลื่ะคุร้หุ�นบุ้นร้ะคุมุู่่กำาเนิดในศตั้วร้ร้ษที่่� 15 แลื่ะไดร้้บ้้คุวามู่นิยู่มู่ในศตั้วร้ร้ษที่่� 18 เป็ุ่น
ลื่ะคุร้หุ�นโบ้ร้าณที่่� “ที่ะยู่่” (น้กเชิิดหุ�น) ชิะมู่ิเซ็็น (ดนตั้ร้)่ แลื่ะหุ�น จิะร้วมู่เป็ุ่นหนึ�ง
เดยู่่วก้นในร้ะหว�างการ้แสดง

ศิลปะก�รจัิดดอกไม้ “คะโด”
ศิลื่ปุ่ะการ้จิ้ดดอกไมู่้ของญี่่�ปุุ่� นมู่่ช่ิ�อเร้ยู่่กว�า “อิเคุบ้านะ” เป็ุ่นศิลื่ปุ่ะในการ้ตั้ด้ดอกไมู่้หร้อ่
ก้านกิ�งของตั้น้ไมู่้ ในฤดก่าลื่น้�นๆ แลื่้วนำามู่าปุ่ร้ะดบ้้ในแจิก้นอยู่�างงดงามู่ แลื่ะแสดงถึง
คุวามู่สำาคุญ้ี่ของช่ิวติั้ให้ผู้่้ชิมู่ไดช่้ิ�นชิมู่ มู่่สำาน้กแห�งศิลื่ปุ่ะการ้จิ้ดดอกไมู่้อยู่่�หลื่ายู่สำาน้ก

ศิลปะก�รชงช� “ซะโด”
ศิลื่ปุ่ะในการ้ชิงชิาเพุ่�อตั้อ้นร้บ้้แขกดว้ยู่วธ่ิิที่่�ส่บ้ที่อดมู่าแตั้�โบ้ร้าณโดยู่ใหคุ้วามู่สำาคุญ้ี่
ตั้�อฤดก่าลื่ เป็ุ่นศิลื่ปุ่ะที่่�ร้วมู่ถึงชิิ �นงานที่างศิลื่ปุ่ะหร้อ่อุปุ่กร้ณ์ในห้องชิงชิาดว้ยู่

ศิลปะก�รต่่อสำู้ “บโุด” (เคนัโด้)
บ้โุด คุอ่ศิลื่ปุ่ะการ้ตั้�อส้่ที่่�ส่บ้ที่อดมู่าแตั้�โบ้ร้าณของญี่่�ปุุ่� น ที่่�ฝึ่กซ้็อมู่การ้ตั้�อส้่โดยู่มู่ว่ต้ั้ถปุุ่ร้ะสงคุ์
เพุ่�อฝึ่กฝ่นที่้ �งร้�างกายู่แลื่ะจิติั้ใจิ แลื่ะสร้า้งลื่ก้ษณะนิส้ยู่ของคุนๆ น้�น เคุนโด ้คุอ่ศิลื่ปุ่ะการ้ตั้�อส้่
ดว้ยู่ดาบ้ที่่�ตั้อ้งฝึ่กฝ่นที่้ �งกายู่แลื่ะใจิ 

ซูโม่
ศิลื่ปุ่ะในการ้ตั้�อส้่ของปุ่ร้ะเที่ศญี่่�ปุุ่� น น้กซ็่โมู่� 2 คุนจิะ ขึ �นไปุ่
บ้นเวที่่ซ็่โมู่�หร้อ่ “โดะเฮ่ยู่ว” แลื่้วปุ่ลื่ำ �าตั้�อส้่ก้น สมู่าคุมู่ซ็่โมู่�
แห�งปุ่ร้ะเที่ศญี่่�ปุุ่� นจิะจิ้ดการ้แข�งข้นปุ่่ลื่ะ 6 คุร้้ �ง ในเดอ่นที่่�
เป็ุ่นเลื่ขคุ่� 

© TCVB

ก�รแสำดงโนังะคุ
ว�าก้นว�าการ้แสดงน่�มู่่มู่าแตั้�โบ้ร้าณตั้้ �งแตั้�หลื่ายู่ร้อ้ยู่ปุ่่ก�อน  การ้แสดงคุะ
บุ้องเก่ยู่วคุ ุ(การ้ร้อ้งเพุลื่ง การ้ฟุ้อนร้ำา การ้เลื่�นดนตั้ร้)่ แลื่ะการ้ฟุ้อนร้ำา
เพุ่�อบ้ช่ิาเที่พุซึ็�งเป็ุ่นที่่�คุุน้เคุยู่สำาหร้บ้้ชิาวญี่่�ปุุ่� นไดมู้่ก่าร้เปุ่ลื่่�ยู่นแปุ่ลื่งคุร้้ �ง
ใหญี่�ในศตั้วร้ร้ษที่่� 14 จินกลื่ายู่เป็ุ่นการ้ร้อ้งเพุลื่งแลื่ะฟุ้อนร้ำาโดยู่สวมู่
หน้ากากที่่�ส่บ้ที่อดก้นมู่าจินถึงปั้จิจิุบ้้น

© Haga Library

© Haga Library
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ศิลปะในการสร้างสรรค์
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เครื่องปั้นดินเผา : เครื่องปั้นดินเผามะชิโกะยากิ (จังหวัดโทจิงิ) เคร่ืองปั้นดินเผา : เครื่องปั้นดินเผาอะริตะยากิ (จังหวัดซะงะ) กระดาษวะชิ : กระดาษเซกิชูวะชิ (จังหวัดชิมะเนะ) ตุ๊กตา : ตุ๊กตาดารุมะ (จังหวัดกุมมะ)

สิ่งทอ : ผ้านิชิจินโอริ (จังหวัดเกียวโต) สิ่งทอ : ผ้ามัดย้อมอาริมัตสึนารูมิชิโบริ (จังหวัดไอจิ)

งานไม้ “คิไซคุ” : งานไม้ “คะบะไซคุ” (จังหวัดอะคิตะ) ภาชนะลงรัก : เครื่องรักไอสึนุริ (จังหวัดฟุคุชิมะ)

ภาชนะดีบุก : ภาชนะดีบุกโอซาก้าสุซุกิ (จังหวัดโอซาก้า)

อื่นๆ : ภาพวาดอุคิโยะเอะ (โตเกียว) อื่นๆ : เครื่องแก้วเจียรไน ซะสึมะคิริโกะ (จังหวัดคะโงะชิมะ)

ในแตั้�ลัะภูมิีภาคของประเทศญ่ี่�ป่� นม่ีงานศิลัปะหัตั้ถึกรรมีท่�สร้างสรรคด์ว้ยเทคนิควิธ่ท่�สืบทอดมีาแตั้�โบราณแลัะใชั้

วตัั้ถ่ึดิบท่�ม่ีความีพิเศษของพื�นท่�นั�นๆ สิ�งของท่�สร้างข่�นมีาส�วนใหญี่�จะถูึกนำามีาใชัใ้นช่ัวิตั้ประจำาวนั เมืี�อถูึกใชัโ้ดย

ผูู้ค้นจำานวนมีากมีาเป็นเวลัานาน ทำาให้ผู้ลังานเหลั�านั�นม่ีความีสมีบูรณ์เพิ�มีมีากข่�นเรื�อยๆ นอกจากจะไดรั้บการรักษา

ไวซ่้ึ่�งความีพิเศษแลัว้ ยงัปรับปร่งเพื�อใหใ้ชัไ้ดง้�ายในการดำาเนินช่ัวติั้ปัจจ่บนัดว้ย

ตุ๊กตา : ตุ๊กตาฮาคาตะ (จังหวัดฟุคุโอกะ) งานไม้ “คิไซคุ” : 
งานไม้ฮาโกเน่โยเซกิไซคุ (จังหวัดคะนะงะวะ)

กระดาษวะชิ :
กระดาษฮนมิโนะวะชิ (จังหวัดกิฟุ)

ภาชนะลงรัก : 
เครื่องรักวะจิมะนุริ (จังหวัดอิชิคะวะ)

เทกกิ (เครื่องใช้ที่ท�าจากโลหะ) : นัมบุเทกกิ (จังหวัดอิวะเตะ)

The Association for the Preservation of 
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วัดยะมะเดระ 
จัิงหวัดยะมะงะต่ะ
มู่เ่ร้่�องเลื่�าส่บ้ที่อดมู่าว�าวด้ยู่ะมู่ะเดร้ะ
สร้า้ง ขึ �นในปุ่่ คุ.ศ. 860 โดยู่พุร้ะชิิงะคุุ
ไดชิิแห�งนิกายู่เท็ี่นไดชิ ่ ซึ็�งเป็ุ่นหนึ�ง
ในศาสนาพุุที่ธิมู่หายู่าน ที่่�น่�มู่่บ้้นได
หินยู่าวกว�า 800 ข้ �นที่่�สร้า้ง ขึ �นไปุ่ตั้ามู่
ตั้ว้ภู่เขา

ว้ดูและศาลเจ้า
ศาลเจ้า

หอฟีนิักซ์ท่ีวัดเบียวโดอินั จัิงหวัดเกียวโต่
การ้ก�อสร้า้งหอฟุ่นิกซ์็แลื่้วเสร้จ็ิในปุ่่ 1053 ที่่�น่� เป็ุ่นที่่�ปุ่ร้ะดษิฐานของพุร้ะพุุที่ธิร้ปุ่่ซึ็�งถ่อ
เป็ุ่นสมู่บ้ต้ั้ปิุ่ร้ะจิำาชิาตั้ทิี่่�ปั้� นขึ �นเมู่่�อร้าว 1,000 ปุ่่ก�อน วด้แห�งน่�ยู่ง้ไดร้้บ้้การ้ ขึ �นที่ะเบ้ยู่่นเป็ุ่น
มู่ร้ดกโลื่กที่างวฒ้นธิร้ร้มู่อ่กดว้ยู่  

วัดและศ�ลเจ้ิ�

วัดซันัเซ็นัอินั จัิงหวัดเกียวโต่
วด้ซ้็นเซ็็นอินก�อตั้้ �งขึ �นเมู่่�อศตั้วร้ร้ษที่่� 8 ตั้้ �งอยู่่�ในตั้ำาบ้ลื่โอฮาร้ะ ซึ็�งอยู่่�ที่างเหน่อของ
เกยู่่วโตั้ อุโบ้สถโอโจิโกะคุรุ้ะคุอุนิที่่�อยู่่�ในบ้ร้เิวณของวด้แห�งน่� เป็ุ่นที่่�ปุ่ร้ะดษิฐานของ
พุร้ะพุุที่ธิร้ปุ่่อมู่ิตั้าภูพุุที่ธิะแลื่ะมู่่ร้ปุ่่ปั้� นพุร้ะสาวกคุุกเข�าสองที่�านปุ่ร้ะกบ้อยู่่�เคุ่ยู่งข้าง 
ร้ปุ่่ปั้� นชิดุน่�สร้า้งขึ �นเมู่่�อศตั้วร้ร้ษที่่� 12 แลื่ะไดร้้บ้้การ้ขึ �นที่ะเบ้ยู่่นเป็ุ่นสมู่บ้ต้ั้ปิุ่ร้ะจิำา
ชิาตั้จิิากร้ฐ้บ้าลื่ญี่่�ปุุ่� น

วัดเซ็นัโคจิิ 
จัิงหวัดนัะงะโนัะ
ตั้้วอาคุาร้หล้ื่กของว้ดเซ็็นโคุจิิน้�นได้ร้้บ้การ้ ขึ �น
ที่ะเบ้่ ยู่นเป็ุ่นสมู่บ้้ตั้ิปุ่ร้ะ จิำา ชิ าตั้ิอ้นเป็ุ่นที่่�
ปุ่ร้ะดิษฐานของอมู่ิตั้าภูพุุที่ธิะอ้นมู่่ร้้ศมู่่ร้�วมู่ก้น 
(Amida Triad Sharing One Halo) ซึ็�งถ่อเป็ุ่น
ชิุดพุร้ะพุุที่ธิร้่ปุ่ศ้กดิ�สิที่ธิิ�ซึ็�งปุ่ร้ะกอบ้ไปุ่ด้วยู่
พุร้ะพุุที่ธิร้่ปุ่สามู่องคุ์ที่่�อยู่่�ภูายู่ใตั้้วงร้้ศมู่่วงเด่ยู่ว 
พุร้ะพุุที่ธิร้ปุ่่ชิุดน่� ไมู่�ได้เปิุ่ดให้สาธิาร้ณชินได้ร้บ้้
ชิมู่ แตั้�จิะมู่่ร้ปุ่่สมู่มู่ตั้ทิี่่�เร้ยู่่กก้นว�า “มู่าเอะดะจิิฮง
ซ็น” ที่่�จิะนำามู่าจิ้ดแสดงตั้�อสาธิาร้ณชินทีุ่กๆ เจ็ิด
ปุ่่ในพุิธิ่กร้ร้มู่ที่่�มู่่ช่ิ�อว�า “โกไคุโจิ” วด้แห�งน่�เป็ุ่นที่่�
เคุาร้พุน้บ้ถ่ออยู่�างแพุร้�หลื่ายู่มู่าเป็ุ่นเวลื่ากว�า 
1,400 ปุ่่ แลื่ะยู่้งคุงดงึดด่ผู้่้จิาร้กิที่่�มู่่คุวามู่เลื่่�อมู่ใส
จิากที่้�วญี่่�ปุุ่� นไดอ้ยู่�างตั้�อเน่�อง

©Zenkoji Temple

ศ�ลเจ้ิ�หลักอิซุโมะไทฉะ จัิงหวัดชิม�เนัะ
กลื่�าวก้นว�าอิสึโมู่ะเป็ุ่นดนิแดนแห�งเที่พุ เที่พุเจิ้าจิากที่้�วปุ่ร้ะเที่ศญี่่�ปุุ่� นจิะมู่าร้วมู่ก้นอยู่่�ที่่�น่� ในเดอ่น 10 
ตั้ามู่ปุ่ฏิทิี่นิจิน้ที่ร้คุตั้ขิองญ่ี่�ปุุ่� นโบ้ร้าณ ผู้่คุ้นมู่่คุวามู่เช่ิ�อว�าศาลื่เจิา้อสึิโมู่ะไที่ฉะสามู่าร้ถชิ�วยู่ในเร้่�องเน่�อ
คุ่� ให้ก้บ้ผู้่้มู่าส้กการ้ะได้

ศ�ลเจ้ิ�โมโต่โนัะสำมุ ิจัิงหวัดย�ม�กจิุิ
ที่่�ศาลื่เจิ้าโมู่ะโตั้ะโนะสึมู่ิ อินาร้จิิินจิะ มู่่ “โที่ร้อิิ” หร้อ่ปุ่ร้ะตั้ส่่�
ศาลื่เจิา้ถงึ 123 ตั้น้เร้ยู่่งร้ายู่ไปุ่เส้นที่างเขา้ส่�ศาลื่เจิา้ เคุยู่ไดร้้บ้้
เลื่่อกจิาก CNN ให้เป็ุ่น 1 ใน 31 ของ “สถานที่่�ที่่�งดงามู่ที่่�สุด
ในปุ่ร้ะเที่ศญี่่�ปุุ่� น”

ศ�ลเจ้ิ�เมจิิจิินัก ูโต่เกียว
ตั้้ �งอยู่่� ใกลื่ก้บ้้สถาน่ฮาร้าจิกุแุลื่ะถอ่เป็ุ่นที่่�สถติั้ของดวงวญิี่ญี่าณ
พุร้ะจิ้กร้พุร้ร้ดเิมู่จิิ (1852-1912) แลื่ะพุร้ะจิ้กร้พุร้ร้ดน่ิโชิเค็ุน 
(1850-1914)

ศ�ลเจ้ิ�

ศ�ลเจ้ิ�อ�ร�ครุะฟูจิิเซ็นัเก็นัจิินัจิะ และเจิดีย์จิเูรโต่ะ จัิงหวัดย�ม�นั�ชิ
ศาลื่เจิ้าแห�งน่� ไดร้้บ้้การ้สถาปุ่นาขึ �นในปุ่่ 705 ที่่�เมู่่องฟุ่จิิ
โยู่ชิิดะ ในฤดใ่บ้ไมู่้ผู้ลื่ิ ตั้น้ซ็ากุร้ะ 550 ตั้น้จิะเบ้�งบ้านอวด
โฉมู่อยู่�างเต็ั้มู่ที่่� หลื่ายู่คุนกลื่�าวเอาไวว้�าน่�คุอ่จิุดชิมู่ววิ
ภู่เขาไฟุฟุ่จิิที่่�สวยู่ที่่�สุดในปุ่ร้ะเที่ศญี่่�ปุุ่� น

ศ�ลเจ้ิ�สึำรุโอกะฮะจิิมังง ูจัิงหวัดคะนัะงะวะ
ศาลื่เจิ้าสึร้โุอกะฮะจิิมู่้งง่อยู่่�ที่่�คุามู่าคุุร้ะซึ็�งเป็ุ่นสถานที่่�ที่�องเที่่�ยู่วซึ็�งได้ร้บ้้
คุวามู่นิยู่มู่มู่าก มู่่การ้จิ้ดงานเที่ศกาลื่หลื่ายู่คุร้้ �งตั้ลื่อดปุ่่ เชิ�น ยู่าบุ้ซ็าเมู่ะ 
(พุธิิยู่่งิธิน่บ้นหลื่ง้มู่า้) ผู้่คุ้นนิยู่มู่มู่าชิมู่คุวามู่งามู่ของซ็ากรุ้ะในฤดใ่บ้ไมู่ผู้้ลิื่
ที่่�น่�ดว้ยู่เชิ�นก้น

ศ�ลเจ้ิ�อุสำะจิิงง ูจัิงหวัดโออิต่ะ
ศาลื่เจิ้าหลื่้กสำาหร้บ้้การ้ส้กการ้ะเที่พุฮะจิิมู่้งไดจิินซึ็�ง
ไดร้้บ้้การ้เคุาร้พุบ้ช่ิาอยู่�างกวา้งขวางในหมูุ่�ซ็ามู่ไ่ร้แลื่ะ
ร้าชิวงศ์ ซึ็�งมู่่ศาลื่เจิ้าที่้�วปุ่ร้ะเที่ศกว�า 40,000 แห�ง

คุากุร้ะเด็น (หอดนตั้ร้แ่ลื่ะร้ะบ้ำาชิินโตั้)

ในญ่ี่�ป่� นม่ีวดัพท่ธแลัะศาลัเจา้ลัทัธิชิันโตั้กระจายตั้วัอยู�ทั�วประเทศ ถ่ึงแมีว้ดัพท่ธแลัะศาลัเจา้ชิันโตั้จะม่ีหนา้ตั้า

คลัา้ยคล่ังกนัเพราะเป็นสิ�งก�อสร้างสไตั้ลัญ่์ี่�ป่� นทั�งคู� แตั้�กม่็ีความีตั้�างกนัอย�างชัดัเจน ศาลัเจา้นั�นเป็นสถึานปฏิิบติัั้

สำาหรับลัทัธิชิันโตั้ซ่ึ่�งเป็นศาสนาประจำาประเทศญ่ี่�ป่� น ลัทัธิน่�นบัถืึอเทพเจา้จำานวนมีากท่�เร่ยกรวมีกนัว�า ยาโอะโย

โรซ่ึ่ (ซ่ึ่� งม่ีความีหมีายตั้รงตั้วัว�า “คณานบั”) อนัรวมีไปถ่ึงเทพเจา้ท่�มีาจากธรรมีชัาติั้ ปรากฏิการณ์อื�นๆ แลัะ

ตั้ำานานอ่กดว้ย ส�วนวดันั�นเป็นศาสนสถึานสำาหรับศาสนาพท่ธซ่ึ่�งว�ากนัว�าเพิ�งมีาถ่ึงชัายฝัุ่�งของประเทศน่� เมืี�อ

ศตั้วรรษท่� 6 น่�เอง

© Fujiyoshida City

© Byodoin
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พิพิธภ้ณฑ์และพิพิธภ้ณฑ์ศิลปะ 
ประเทศญ่ี่�ป่� นม่ีพิพิธภณัฑ์แ์ลัะพิพิธภณัฑ์ศิ์ลัปะท่�ม่ีเอกลักัษณ์อยู�ทั�วประเทศ โดยจะม่ีส�วนเขา้ชัมีทั�วไปแลัะการ

จดัแสดงพิเศษตั้�างๆ นอกจากผูู้ไ้ปเย่�ยมีชัมีจะไดส้มัีผู้สักบัสิ�งท่�นำามีาแสดงแลัว้ ตั้วัอาคารของพิพิธภณัฑ์ซ่์ึ่�งดู

แปลักตั้าแลัะเป็นผู้ลังานสร้างของสถึาปนิกเลืั�องชืั�อคือหน่�งสิ�งท่�จะพลัาดชัมีไมี�ได ้ สำาหรับนกัท�องเท่�ยวท่�ตั้อ้งการ

เร่ยนรู้ประวติัั้ศาสตั้ร์แลัะวฒันธรรมีของญ่ี่�ป่� น เราขอแนะนำาใหไ้ปท่�พิพิธภณัฑ์แ์ห�งชัาติั้

พพิธิภัณฑ์์ศิลปะแห่งช�ติ่ 
โต่เกียว
พุิพุิธิภู้ณฑ์์ศิลื่ปุ่ะขนาดใหญี่�ท่ี่�สุดในปุ่ร้ะเที่ศ
ญี่่�ปุุ่� นแห�งน่�สร้า้ง ขึ �นในปุ่่ คุ.ศ. 2007 ตั้้ �งอยู่่�ที่่�
ร้ปุ่ปุ่งหงิ คุิโชิ คุโุร้ะคุะวะ สถาปุ่นิกเลื่่�องช่ิ�อ
ในญี่่�ปุุ่� นคุอ่ผู้่อ้อกแบ้บ้ตั้ว้อาคุาร้ที่่�ดส่วยู่แปุ่ลื่ก
ตั้าของท่ี่�น่�

พพิธิภัณฑ์์ไดโนัเสำ�ร์ จัิงหวัดฟุคุอิ
พุิพุิธิภู้ณฑ์์ธิร้ณ่วทิี่ยู่าไดโนเสาร้แ์ลื่ะซ็ากดกึดำาบ้ร้ร้พุ์ที่่�ตั้้ �งอยู่่�ในเมู่่องคุต้ั้สึยู่ามู่ะ มู่่การ้จิ้ดแสดง
โคุร้งกร้ะดก่ไดโนเสาร้ท์ี่้ �งตั้ว้ ฟุอสซิ็ลื่ ภูาพุสามู่มู่ิตั้ ิแลื่ะร้ปุ่่จิำาลื่องที่่�ไดร้้บ้้การ้บ้่ร้ณะเป็ุ่นอยู่�างด่
พุิพุิธิภู้ณฑ์์ธิร้ณ่วทิี่ยู่าไดโนเสาร้แ์ลื่ะซ็ากดกึดำาบ้ร้ร้พุ์ที่่�ตั้้ �งอยู่่�ในเมู่่องคุต้ั้สึยู่ามู่ะ มู่่การ้จิ้ดแสดง
โคุร้งกร้ะดก่ไดโนเสาร้ท์ี่้ �งตั้ว้ ฟุอสซิ็ลื่ ภูาพุสามู่มู่ิตั้ ิแลื่ะร้ปุ่่จิำาลื่องที่่�ไดร้้บ้้การ้บ้่ร้ณะเป็ุ่นอยู่�างด่

พพิธิภัณฑ์์สำถ�นัแห่งช�ติ่
ปุ่ร้ะเที่ศญี่่�ปุุ่� นมู่่พุิพุิธิภู้ณฑ์์สถานแห�งชิาตั้ ิ4 แห�ง อยู่่�ที่่� โตั้เก่ยู่ว นาร้า เก่ยู่วโตั้ แลื่ะคุวิชิ่ 
(เมู่่องดะไซ็ฟุุ จิ้งหวด้ฟุุคุโุอกะ) จิ้ดแสดงชิิ �นงานศิลื่ปุ่ะ เอกสาร้ที่างปุ่ร้ะวต้ั้ศิาสตั้ร้ข์อง
ญี่่�ปุุ่� น ฯลื่ฯ

มไิรคัง – พพิธิภัณฑ์์วิทย�ศ�สำต่ร์และนัวัต่กรรมใหมแ่ห่ง
ช�ติ่ โต่เกียว
นอกจิากการ้แนะนำาคุวามู่สำาเร้็จิที่างวิที่ยู่าศาสตั้ร้์แลื่ะเที่คุโนโลื่ยู่่ ใหมู่�ลื่�าสุดแลื่้ว 
พุพิุธิิภูณ้ฑ์แ์ห�งน่�ยู่ง้มู่ก่าร้จิด้แสดงนิที่ร้ร้ศการ้การ้ที่ำางานของหุ�นยู่นตั้์ในช่ิวติั้ของเร้า
อ่กดว้ยู่ ที่่�น่�จิะมู่อบ้ปุ่ร้ะสบ้การ้ณ์อ้นมู่ห้ศจิร้ร้ยู่์ ให้ก้บ้ผู้่้คุนทีุ่กเพุศทีุ่กวยู้่

พพิธิภัณฑ์์กล�งแจ้ิง
ฮ�โกเน่ัโอเพน่ัแอร์มิวเซียม
จัิงหวัดคะนัะงะวะ
พุพิุธิิภูณ้ฑ์ก์ลื่างแจิง้แห�งแร้กในปุ่ร้ะเที่ศญี่่�ปุุ่� น เปิุ่ดใหบ้้ร้กิาร้ในปุ่่ 
คุ.ศ. 1969 ให้ ไดเ้ข้าชิมู่ผู้ลื่งานปุ่ร้ะตั้มิู่ากร้ร้มู่ที่�ามู่กลื่างธิร้ร้มู่ชิาตั้ิ
อ้นงดงามู่ของฮาโกเน�

พพิธิภัณฑ์์ศิลปะร่วมสำมัยแห่งเมืองโทะวะดะ จัิงหวัดอ�โอโมริ
ที่่�น่�มู่คุ่อนเซ็็ปุ่ตั้ว์�า “ที่ำาใหถ้นนสายู่คุน้โจิไกโดร้ทิี่้ �งสายู่เป็ุ่นพุพิุธิิภูณ้ฑ์ศิ์ลื่ปุ่ะ” จิงึมู่ล่ื่านศิลื่ปุ่ะ
อยู่่� ใกลื่้ก้บ้พุิพุิธิภู้ณฑ์์ แลื่ะมู่่งานศิลื่ปุ่ะตั้้ �งปุ่ร้ะดบ้้ตั้ามู่ที่้องถนนดว้ยู่ 

พพิธิภัณฑ์์ศิลปะร่วมสำมัยศต่วรรษท่ี 
21 ค�นั�ซ�วะ จัิงหวัดอิชิค�วะ
พุิพุิธิภู้ณฑ์์ที่่�ตั้้ �งอยู่่� ใจิกลื่างเมู่่องคุานาซ็าวะแห�งน่�มู่่
แนวคุิดในการ้ก�อสร้้างว�าจิะร้้งสร้ร้คุ์ ให้พุิพุิธิภู้ณฑ์์ศิลื่ปุ่ะ
แห�งน่�มู่คุ่วามู่คุลื่า้ยู่คุลึื่งก้บ้สวนสาธิาร้ณะที่่�เปิุ่ดกวา้งใหก้บ้้
สาธิาร้ณชิน ไดร้้บ้้การ้ออกแบ้บ้โดยู่ Kazuyo Sejima + 
Ryue Nishizawa / S A N A A

พุิพุิธิภู้ณฑ์์สถานแห�งชิาตั้ิคุิวชิ่

© Fukui Prefectural Dinosaur Museum

The National Art Center, Tokyo

Leandro ERLICH, "The Swimming Pool", 2004  
Photo: WATANABE Osamu  

Courtesy: 21st Century Museum of Contemporary Art, 
Kanazawa

Miraikan

Photograph provided by The Hakone Open-Air Museum
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นิักโกเอโดะมรุะ จัิงหวัดโทะจิิงิ
ธิ่มู่พุาร้ก์แนวปุ่ร้ะวต้ั้ิศาสตั้ร้ท์ี่่�สร้า้งจิำาลื่องเมู่่องในยูุ่คุเอโดะ ผู้่้ ไปุ่เที่่�ยู่วชิมู่จิะได้สวมู่ชิุดตั้�างๆ 
แบ้บ้ญี่่�ปุุ่� น เชิ�น ชิดุนินจิา ชิดุลื่ก่สาวซ็ามู่ไ่ร้ แลื่ะไดท้ี่ดลื่องปุ่ร้ะสบ้การ้ณ์การ้ใช้ิช่ิวติั้ของซ็ามู่ไ่ร้

สวนสนุก
ธ่มีพาร์กเป็นสถึานท่�ท�องเท่�ยวท่�ไดรั้บความีนิยมีมีาก ท่กคนจะรู้ส่กเหมืีอนหลังเขา้ไปในอ่กโลักหน่�ง แลัะสน่กเตั้ม็ีท่�จนลืัมีโลักแห�งความีเป็นจริง 

ไมี�ว�าจะเป็นคนในวยัใดก็ตั้ามี ในภูมิีภาคตั้�างๆ ของญ่ี่�ป่� นม่ีสวนสน่ก สวนสัตั้ว ์ พิพิธภณัฑ์ส์ัตั้วน์ำ� าท่�ม่ีลักัษณะเฉพาะตั้วัอยู�หลัายแห�ง เราจะแนะนำา

สวนสน่กท่�ไดค้ดัสรรมีาสำาหรับผูู้ท่้�ตั้อ้งการสมัีผู้สักบัญ่ี่�ป่� นในรสชัาติั้ท่�ตั้�างจากการท�องเท่�ยวทั�วไป
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พพิธิภัณฑ์์สัำต่ว์นัำ้ำ�โอกินั�ว่�จิุระอุม ิ
จัิงหวัดโอกินั�ว่�
ตั้้ �งอยู่่� ในสวนสาธิาร้ณะไคุโยู่ฮะคุโุคุเอ็น ในเขตั้โมู่โตั้บุ้โจิที่างตั้ะวน้ตั้กเฉ่ยู่ง
เหน่อของเกาะโอกินาว�า น้กที่�องเที่่�ยู่วจิะไดช้ิมู่ปุ่ลื่าฉลื่ามู่วาฬซึ็�งเป็ุ่นปุ่ลื่าที่่�มู่่
ขนาดใหญี่�ที่่�สุดในโลื่ก ปุ่ลื่ากร้ะเบ้นร้าห่ แลื่ะอ่�นๆ อ่กหลื่ายู่ชินิดที่่�ว�ายู่เวยู่่นอยู่่�
ในตั้่ปุ้่ลื่าขนาดยู่้กษ์

สำวนัสัำต่ว์อ�ซ�ฮิย�มะ ฮอกไกโด
สวนส้ตั้ว์ในเมู่อ่งอาซ็าฮิคุาวะที่่� โด�งดง้ขึ �นมู่าจิากการ้จ้ิดแสดงที่่�ปุ่ลื่�อยู่ใหส้้ตั้ว์
ตั้�างๆ มู่่อิร้ยิู่าบ้ถอยู่�างที่่�คุวร้จิะเป็ุ่นตั้ามู่ธิร้ร้มู่ชิาตั้ ิในฤดห่นาว ฝ่่งเพุนกวนิจิะ
ออกมู่าเตั้ร้็ดเตั้ร้�สร้า้งคุวามู่หร้ร้ษาให้ก้บ้ผู้่้เยู่่�ยู่มู่ชิมู่แลื่ะชิดเชิยู่ที่่� ไมู่�ได้ออก
กำาลื่้งกายู่มู่านาน

พพิธิภัณฑ์์สัำต่ว์นัำ้ำ�โอซ�ก้�ไคยูคัง จัิงหวัดโอซ�ก้�
หนึ�งในพุิพุิธิภู้ณฑ์์ส้ตั้ว์นำ �าที่่� ใหญี่�ที่่�สุดในโลื่กพุร้้อมู่ด้วยู่แท็ี่งก์นำ �าจิ้ดแสดง
ขนาดมู่หึมู่าถึง 14 แท็ี่งก์ พุิพุิธิภู้ณฑ์์แห�งน่� ไดร้้วบ้ร้วมู่หลื่ากหลื่ายู่วธิิ่เพุ่�อ
ชิ�วยู่ให้ผู้่้เข้าชิมู่ร้่สึ้กใกลื่้ชิิดก้บ้ส้ตั้วน์ำ �าไดมู้่ากขึ �น ผู้่้เข้าชิมู่จิะไดร้้�วมู่ส้งเกตั้
พุฤตั้กิร้ร้มู่ของส้ตั้วน์ำ �าเหมู่่อนอยู่�างที่่�เป็ุ่นตั้ามู่ธิร้ร้มู่ชิาตั้ิ

Huis Ten Bosch จัิงหวัดนั�ง�ซ�กิ
สวนสนุกที่่�ปุ่ร้ะดบ้้ปุ่ร้ะดาไปุ่ดว้ยู่ดอกไมู่ต้ั้ามู่ฤดก่าลื่แลื่ะการ้จิด้แสดงแสงส่เส่ยู่งที่่�ชิ�วยู่เพุิ�มู่ส่ส้นสวยู่งามู่ให้
กบ้้เมู่อ่งจิำาลื่องที่อ้งถนนของเนเธิอร้แ์ลื่นด ์สวนสนุกแห�งน่�มู่เ่กมู่แลื่ะเคุร้่�องเลื่�นที่่� ไมู่�เหมู่อ่นใคุร้ใหผู้้่เ้ยู่่�ยู่มู่
ชิมู่ไดมู้่าสนุกสนานก้น

สำวนัสำนักุฟุจิิคิวไฮแลนัด์ จัิงหวัดยะมะนัะชิ
สวนสนุกในเมู่อ่งฟุุจิิโยู่ชิิดะซึ็�งอยู่่�ที่่�เชิิงภูเ่ขาไฟุฟุุจิ ิมู่เ่คุร้่�องเลื่�น
หวาดเส่ยู่ว เชิ�น ร้ถไฟุเหาะ แบ้บ้พุิเศษไมู่�เหมู่่อนใคุร้ มู่่ผู้่้ที่่�มู่าที่่�
น่� เพุ่�อเลื่�นเคุร้่�องเลื่�นเหลื่�าน่�เป็ุ่นจิำานวนไมู่�น้อยู่

TM & © Universal Studios. All rights reserved.
ยูนิัเวอร์แซลสำต่ดิูโอ เจิแปนั (USJ) จัิงหวัดโอซ�ก้�
น้กที่�องเที่่�ยู่วจิะไดช้ิมู่โชิวแ์ลื่ะสนุกก้บ้เคุร้่�องเลื่�นตั้�างๆ ส้มู่ผู้้สโลื่กแห�งภูาพุยู่นตั้ร้ฮ์อลื่ลื่่ว่ด้แลื่ะการ้แสดงของตั้ว้คุาแร้คุเตั้อร้ช่์ิ�อดง้

© KAIYUKAN

© EDO WONDERLAND 

©HuisTenBosch/J-20487

Okinawa Commemorative National Government Park (Ocean Expo Park) / Okinawa Churaumi Aquarium
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อะคิฮะบะระ โต่เกียว
เดมิู่ที่่�น่� เป็ุ่นที่่�ร้่จ้ิก้กน้ในฐานะเมู่อ่งเคุร้่�องใช้ิไฟุฟุ้า แตั้�ปั้จิจิบุ้น้มู่ร่้า้นขายู่
สินคุา้เก่�ยู่วก้บ้มู่้งงะแลื่ะอนิเมู่ะเป็ุ่นจิำานวนมู่ากที่่�แฟุนๆ จิากที่้�วโลื่กจิะ
ตั้อ้งเดนิที่างมู่าที่่�น่�  นอกจิากน้�นยู่้งมู่่เมู่ดคุาเฟุ� อ่กหลื่ายู่แห�งดว้ยู่เชิ�นก้น

นั�ก�โนัะบรอดเวย์ โต่เกียว
ยู่�านร้า้นคุา้ในเขตั้นากาโนะมู่่ร้า้นขายู่ของเฉพุาะดา้น เชิ�น  
การ้ต์ั้น่มู่้งงะเก�า อนิเมู่ะ ของเลื่�น เป็ุ่นจิำานวนมู่าก ถ่อไดว้�า
เป็ุ่น “สวร้ร้คุข์องซ้็บ้คุล้ื่เจิอร้”์  

ซับคัลเจอร์
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ช้อปป้ิง
นกัท�องเท่�ยวตั้�างชัาติั้ท่�พกัอาศยัอยู�ในญ่ี่�ป่� นเป็นเวลัานอ้ยกว�าหกเดือนสามีารถึรับผู้ลัประโยชันจ์ากระบบการยกเวน้ภาษ่ได ้ดว้ยระบบน่�  นกัท�องเท่�ยวตั้�างชัาติั้

จะไมี�ตั้อ้งจ�ายภาษ่การบริโภคของญ่ี่�ป่� น ซ่ึ่� งม่ีจำานวนเท�ากบั 8% หรือ 10% (ขอ้มูีลั ณ เดือนต่ั้ลัาคมี 2019) ของจำานวนเงินท่�ใชัจ้�ายเพื�อการบริโภคส�วนบ่คคลั 

สินคา้ท่�สามีารถึใชัร้ะบบน่�ไดคื้อ สินคา้อ่ปโภคทั�วไป (เชั�น เครื�องใชัไ้ฟฟ้าในบา้น ของตั้กแตั้�ง นาฬิิกาขอ้มืีอ เสื�อผู้า้ รองเทา้ กระเป๋า แลัะของจิปาถึะ) แลัะ

สินคา้บริโภค (เชั�น อาหาร เครื�องดื�มี ยารักษาโรค แลัะเครื�องสำาอาง)
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มีงังะ (หนงัสือการ์ตูั้น), อนิเมีะ (แอนิเมีชันั), วด่ิโอเกมี แลัะสินคา้จากตั้วัการ์ตูั้น คือตั้วัอย�างของวฒันธรรมีป็อปอนัม่ีเอกลักัษณ์ท่�ญ่ี่�ป่� นแสนจะภาค

ภูมิีใจในการนำาเสนอไปยงัตั้�างแดน ม่ีหลัายแห�งในญ่ี่�ป่� นท่�เป็นท่�เลืั�องชืั�อในดา้นวฒันธรรมีป็อปแลัะสวนสน่กท่�ม่ีผูู้เ้ย่�ยมีชัมีจากทั�วโลัก วยัร่�นหน่�มีสาว

จะรวมีตั้วักนัในย�านท่�เป็นท่�รู้กนัว�าม่ีไวส้ำาหรับโปรโมีตั้แฟชัั�นแลัะเทรนดล์ั�าส่ด

สำ�ม�รถซื้ำอบตั่รต่่�งๆได้จิ�กร้�นั
สำะดวกซื้ำอ
ร้า้นสะดวกซ่็�อมู่่การ้จิำาหน�ายู่บ้้ตั้ร้สำาหร้บ้้งานอ่เวนตั้ห์ลื่าก
หลื่ายู่ร้ปุ่่แบ้บ้ เชิ�น การ้แข�งข้นซ็่โมู่� คุอนเสิร้ต์ั้ แลื่ะงาน
แข�งกฬ่า แลื่ะยู่ง้มู่ร่้า้นสะดวกซ่็�อที่่�มู่าพุร้อ้มู่กบ้้ตั้่ก้ดเงนิสด 
(ATM) ที่่�คุณุสามู่าร้ถใช้ิบ้้ตั้ร้เคุร้ดติั้ถอนเงินสดเป็ุ่นสกุลื่
เงินเยู่นได้

https://tax-freeshop.jnto.go.jp/tha/index.php

ร้�นัค้�ต่่�งๆ 
(เช่นั ห้�งสำรรพสิำนัค้� ร้�นัจิำ�หน่ั�ยเคร่ืองใช้ไฟฟ้�ขนั�ดใหญ่ ร้�นัดรักสำโต่ร์)
มู่่ร้า้นคุา้ตั้�างๆ ให้น้กที่�องเที่่�ยู่วไดจ้ิ้บ้จิ�ายู่ซ่็ �อของตั้ามู่คุวามู่ตั้อ้งการ้มู่ากมู่ายู่ เชิ�น ห้างสร้ร้พุสินคุา้ที่่�มู่่สินคุา้หลื่ากหลื่ายู่ปุ่ร้ะเภูที่ให้เลื่่อกซ่็ �อ ไมู่�ว�าจิะเป็ุ่น
เส่�อผู้้า เคุร้่�องปุ่ร้ะดบ้้ เคุร้่�องสำาอาง อาหาร้ ฯลื่ฯ  หากตั้อ้งการ้ซ่็ �อเคุร้่�องใช้ิไฟุฟุ้าก็ตั้อ้งไปุ่ที่่�ร้า้นจิำาหน�ายู่เคุร้่�องใช้ิไฟุฟุ้า ที่่�ร้า้นดร้ก้สโตั้ร้ม์ู่่ยู่า เคุร้่�องสำาอาง 
แลื่ะสินคุา้อ่�นๆ มู่ากมู่ายู่ นอกจิากน้�นยู่้งมู่่ร้า้น 100 เยู่นที่่�สินคุา้ในร้า้นทีุ่กชิิ �นร้าคุา 100 เยู่น เหมู่าะสำาหร้บ้้การ้ซ่็ �อของฝ่ากกลื่้บ้ปุ่ร้ะเที่ศ 

พพิธิภัณฑ์์มังงะนั�นั�ช�ติ่
เกียวโต่ จัิงหวัดเกียวโต่
พุิพุิธิภู้ณฑ์์มู่้งงะที่่�คุร้อบ้คุลืุ่มู่ที่่�สุดแห�งแร้กใน
ญี่่�ปุุ่� นได้ร้วบ้ร้วมู่เอาของมู่่คุ�าตั้�างๆที่่�เก่�ยู่ว ข้อง
ก้บ้มู่้งงะที่้ �งในญี่่�ปุุ่� นแลื่ะตั้�างแดนมู่าไวด้้วยู่ก้น 
เอกสาร้เก่�ยู่วก้บ้มู่้งงะแลื่ะสิ�งของส้ญี่ชิาตั้ญิี่่�ปุุ่� น
อ่�นๆ ที่่�ปุ่ร้ะเมู่ินคุ�าไมู่� ได้จิากกลื่างยูุ่คุเอโดะ 
(ศตั้วร้ร้ษที่่� 18) ไดร้้บ้้การ้อนุร้ก้ษ์ ไวเ้ป็ุ่นอยู่�างด่© Kyoto International Manga Museum

ห้างสรรพสินค้า

ร้านสะดวกซ้ือ

แฟช่ันัฮ�ร�จิุกุ โต่เกียว
ถนนสายู่ที่ะเคุชิิตั้ะโดร้ิในฮาร้าจิุกุมู่่ร้า้นขายู่เส่�อผู้้ามู่ากมู่ายู่ มู่่เด็กวยู้่รุ้�น
มู่าเที่่�ยู่วที่่�น่� เป็ุ่นจิำานวนมู่าก เป็ุ่นจิุดศน่ยู่์กลื่างแลื่ะแหลื่�งกำาเนิดของ
แฟุช้ิ�นที่้นสมู่้ยู่ในญี่่�ปุุ่� น

© TCVB

โปเกมอนัเซ็นัเต่อร์ โต่เกียว
ร้า้นคุา้อยู่�างเป็ุ่นที่างการ้ของ "โปุ่เกมู่อน" ซึ็�งเป็ุ่นหนึ�งในอนิเมู่ะที่่�ไดร้้บ้้คุวามู่
นิยู่มู่ส่งสุดในญี่่�ปุุ่� น มู่่ร้า้นโปุ่เกมู่อนอยู่่�ตั้ามู่เมู่่องใหญี่�ๆ เชิ�น โตั้เก่ยู่ว โยู่โกฮามู่�า 
โอซ็าก้า ฯลื่ฯ แลื่ะที่้�วปุ่ร้ะเที่ศญี่่�ปุุ่� น นอกจิากสินคุา้ยู่อดนิยู่มู่อยู่�างตัุ้�กตั้าแลื่ะ
สินคุา้จิิปุ่าถะแลื่้ว ยู่้งมู่่บ้ร้กิาร้แลื่ะแคุมู่เปุ่ญี่อ่กมู่ากมู่ายู่ที่่�คุอยู่เอาใจิแฟุนๆ โปุ่เก
มู่อนอ่กดว้ยู่

Isetan Shinjuku Main Store

©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
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ในปุ่ร้ะเที่ศญี่่�ปุุ่� นมู่่เส้นที่างปุ่่นเขามู่ากมู่ายู่ในแตั้�ลื่ะ
ภูมู่่ภิูาคุ ตั้้ �งแตั้�การ้ปุ่่นเขาอยู่�างจิร้งิจิง้ไปุ่จินถงึการ้เดนิ
เขาแบ้บ้สบ้ายู่ๆ

กิจกรรมทางกีฬา

การขี่จักรยาน

การเล่นกระดานโต้คล่ืน

การล่องแพ

การปีนเขา

การด�าน�้าสน็อกเก้ิล

ฮะคุบะ จัิงหวัดนัะงะโนัะ
หมู่่�บ้้านฮะคุุบ้ะในจิ้งหว้ดนะงะโนะมู่่หิมู่ะตั้กมู่ากแลื่ะมู่่
ลื่านสกท่ี่่� ใหญี่�ที่่�สุดในปุ่ร้ะเที่ศที่่�เคุยู่ใช้ิจิด้การ้แข�งขน้กฬ่า
โอลื่มิู่ปิุ่คุฤดห่นาว ที่่�น่�มู่่โร้งแร้มู่ที่่�พุก้พุร้อ้มู่สร้ร้พุสำาหร้บ้้ผู้่้
มู่าเยู่่�ยู่มู่เยู่่อน

จัิงหวัดมิยะซะกิ
น้กที่�องเที่่�ยู่วสามู่าร้ถเลื่�นกร้ะดานโตั้คุ้ลื่่�นที่่�ชิายู่ฝั� งในที่่�ตั้�างๆ ที่้�วปุ่ร้ะเที่ศญี่่�ปุุ่� น 
โดยู่เฉพุาะอยู่�างยู่ิ�งที่่�ชิายู่ฝั� งที่างตั้ะวน้ออกของจิ้งหวด้มู่ิยู่ะซ็ะกิในคุวิชิ่ ซึ็�งได้
ร้บ้้คุวามู่นิยู่มู่จิากน้กเลื่�นกร้ะดานโตั้คุ้ลื่่�นเน่�องจิากมู่่อากาศอบ้อุ�น 

นัะงะโทะโระ จัิงหวัดไซต่�มะ
น้กที่�องเที่่�ยู่วจิะได้สนุกก้บ้การ้เลื่�นนำ �าในแมู่�นำ �าในชิ�วงเด่อนพุฤษภูาคุมู่
ถึงเดอ่นก้นยู่ายู่นที่่�มู่่อากาศอบ้อุ�น  ผู้่้คุนนิยู่มู่ไปุ่สนุกก้บ้กร้ะแสนำ �าที่่� ไหลื่
เช่ิ�ยู่วของแมู่�นำ �าอะร้ะคุะวะชิ�วงที่่� ไหลื่ผู้�านเมู่่องนะงะโที่ะโร้ะ จิ้งหวด้ไซ็
ตั้ามู่ะที่�ามู่กลื่างธิร้ร้มู่ชิาตั้ทิี่่�งดงามู่

หมู่เก�ะเคะระมะ จัิงหวัดโอกินั�ว่�
จิ้งหวด้โอกินาว�าอยู่่�ที่างตั้ะวน้ตั้กที่่�สุดของปุ่ร้ะเที่ศญี่่�ปุุ่� น หมู่่�เกาะเคุะร้ะมู่ะ
เป็ุ่นที่่�ร้่จ้ิ้กก้นดว่�านำ �าที่ะเลื่ใสเป็ุ่นอ้นดบ้้ตั้น้ของโลื่ก คุณุจิะไดเ้พุลื่ิดเพุลื่ิน
ก้บ้การ้ดำานำ �าแบ้บ้สน็อกเกิ �ลื่แลื่ะการ้ดำานำ �าแบ้บ้สก่บ้้า

Your Guide   

Your Guide                       to JAPAN
to JAPAN

ประเทศญ่ี่�ป่� นม่ีพื�นท่�เป็นภูเขาราว 70% หมูี�เกาะญ่ี่�ป่� นลัอ้มีรอบด้วยทะเลั ม่ีแมี�นำ� ามีากมีาย ม่ีทะเลัสาปแลัะหนองนำ� าอยู�ทั�วประเทศ ประเทศม่ี

รูปร�างเป็นทรงยาวแคบจากทิศเหนือลังไปทิศใตั้ ้ แตั้�ลัะภูมิีภาคจ่งม่ีสภาพอากาศตั้�างกนั นกัท�องเท่�ยวจะสน่กกบัก่ฬิาทางนำ� าไดท้ั�วประเทศในชั�วง

ฤดูร้อนคือเดือนกรกฎาคมี-สิงหาคมี สน่กกบัการเลั�นสก่หรือสโนวบ์อร์ดไดใ้นภูมิีภาคท่�ม่ีหิมีะมีากในฤดูหนาวคือเดือนธนัวาคมี-ม่ีนาคมี สน่กกบัก่ฬิา

ประเภทตั้�างๆ ไดต้ั้ลัอดป่โดยอาศยัสภาพทางภูมิีศาสตั้ร์ท่�ตั้�างกนัในแตั้�ลัะพื�นท่�

เส้ำนัท�งชิมะนัะมิไคโด 
จัิงหวัดฮิโระชิมะและเอะฮิเมะ
เส้นที่างชิิมู่ะนะมู่ิไคุโดมู่่คุวามู่ยู่าวที่้ �งสิ �น 70 กมู่.
เช่ิ�อมู่ร้ะหว�างจิ้งหวด้ฮิโร้ะชิิมู่ะก้บ้จิ้งหวด้เอะฮิเมู่ะ เป็ุ่น
เส้นที่างปั้� นจิ้กร้ยู่านเส้นที่างแร้กในญี่่�ปุุ่� นที่่�สามู่าร้ถปั้� น
ข้ามู่ชิ�องแคุบ้ได้

ภเูข�ไดเซ็นั จัิงหวัดทต่โทริ
ภูเ่ขาไดเซ็็นไดร้้บ้้เลื่อ่กใหเ้ป็ุ่นหนึ�งในร้อ้ยู่ภูเ่ขาที่่�สวยู่
ที่่�สุดของญี่่�ปุุ่� น เป็ุ่นภู่เขาที่่�ส่งที่่�สุดในจิ้งหวด้ที่ตั้โที่ร้ ิ
โดยู่มู่่คุวามู่ส่งถึง 1,729 เมู่ตั้ร้ (5,673 ฟุุตั้) มู่่เส้นที่าง
เดินเขาหลื่ายู่เส้นที่างสำาหร้้บ้น้กเดินเขาตั้้ �งแตั้�มู่่อ
ใหมู่�จินถึงมู่่อโปุ่ร้

เทือกเข�ซ�โอะ
จัิงหวัดยะมะงะต่ะ
และจัิงหวัดมิยะงิ
เที่่อกเข าสะโออยู่่� ร้ะ ห ว� า งจิ้ งห ว้ด 
ยู่ะมู่ะงะตั้ะแลื่ะจิ้งหวด้มู่ิยู่ะงิ มู่่ลื่านสก่
ที่่�คุณุจิะไดช้ิมู่ตั้น้ไมู่ห้มิู่ะที่่�เกดิจิากการ้ที่่�
หิมู่ะตั้กลื่งมู่าเกาะคุลุื่มู่ตั้้นไมู่้จินกลื่ายู่
เป็ุ่นเหมู่่อนตั้้นไมู่้หิมู่ะแลื่ะมู่่การ้จิ้ด
ที่้วร้เ์พุ่�อมู่าชิมู่ดว้ยู่

สกี



โตเกียว
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ชิบยุ่า
ที่่�น่ี่� เป็็นี่ศูนูี่ย์ก์ลางของวัฒันี่ธรรมวัยั์ร่�นี่ญี่่�ป่็� นี่ ลองไป็เดินิี่ขา้มถนี่นี่ที่่�ที่างมา้ลาย์ขนี่าดิย์กัษ์์หน้ี่าสถาน่ี่ แลว้ัหาซ้ื้ �อสินี่ค้า้ 
kawaii แนี่วัญี่่�ป่็� นี่กันี่เถอะ

โอะไดบะการประดับไฟท่ีรปปงหงิ Tokyo Skytree ®ภูเขาทะคะโอะซังสถานีโตเกียว  

เมืืองหลวงของประเทศญ่ี่�ป่� น เป็นเมืืองใหญี่�ท่�ม่ืพลเมืืองมืากท่�สุ่ดในประเทศ นอกจากจะเป็นศูนย์ก์ลาง

ทางเศรษฐกิจ การเมืือง และวฒันธรรมืแลว้ ย์งัเป็นแหล�งกำาเนิดแฟชั่ั�นล�าสุ่ดและเทคโนโลย์่ท่�นำาสุมืยั์ 

และเป็นเมืืองท่�ค่ณจะไดดื้�มืดำ�ากบัวฒันธรรมืประเพณ่เก�าแก�ของญ่ี่�ป่� นท่�สืุบทอดกนัมืาอ่กดว้ย์  

ในโตเก่ย์วม่ืสุถานท่�ใหมื�ๆ ท่�ไดรั้บความืสุนใจจากผูู้ค้นหลาย์ต�อหลาย์แห�ง และม่ืเทรนดใ์หมื�เกิดข้�นตลอด

เวลา เป็นเมืืองท่�จะจดัการแข�งขนัก่ฬาโอลิมืปิคและพาราลิมืปิคในป่ 2020 โดย์ม่ืการเตร่ย์มืการมืากมืาย์

และไดรั้บความืสุนใจจากผูู้ค้นทั�วโลก
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พระราชวัังอิิมพเีรียล
พระราชวังัแห�งราชวังศ์ูของญี่่�ป่็� นี่ ตั้ั �งอย์ู� ในี่ใจกลางโตั้เก่ย์วั ล้อมรอบดิว้ัย์กำาแพงพระราชวังั
และ “โฮะร”ิ หรอ้ค้นูี่ำ �าที่่�ข่ดิรอบพระราชวังั สวันี่ส�วันี่หน่ี่�งในี่พระราชวังัเปิ็ดิให้ป็ระชาชนี่ที่ั�วัไป็
เข้าชมไดิ ้ โดิย์สวันี่ที่างที่ิศูตั้ะวันัี่ออก หรอ้ “ฮิงาชิเก่ย์วัเอ็นี่” เปิ็ดิให้เข้าชมสัป็ดิาห์ละ 5 วันัี่ 
สวันี่ในี่ส�วันี่ของ “อิน่ี่อิโดิร”ิ จะเปิ็ดิให้ป็ระชาชนี่เข้าชมดิอกซื้าก่ระในี่ฤดิใูบไม้ผลิ และชม
ใบไม้เป็ล่�ย์นี่ส่ในี่ฤดิใูบไม้ร�วัง

กิินซ่่า
ย์�านี่ช้อป็ปิ็�งที่่�ม่รา้นี่จำาหนี่�าย์สินี่ค้า้แบรนี่ดิเ์นี่มช้�อดิงัระดิบัโลกและห้างสรรพสินี่ค้า้เรย่์งราย์ และม่รา้นี่
อาหารหรู
ที่่�จำาหนี่�าย์อาหารจากที่ั�วัโลกอย์ู�เป็็นี่จำานี่วันี่มากดิว้ัย์

อิาซ่ากิุสะ อุิเอิโนะ
ที่่�น่ี่� เหมาะสำาหรบัผู้ที่่�ตั้อ้งการชมบรรย์ากาศูที่่�เต็ั้มไป็ดิว้ัย์วัฒันี่ธรรมญี่่�ป่็� นี่ สัญี่ลักษ์ณ์์ของที่่�
น่ี่�ค้อ้โค้มไฟขนี่าดิย์ักษ์์ที่่�ป็ระตั้ ู“ค้ามินี่ารมิง” ซ่ื้�งม่นัี่กที่�องเที่่�ย์วัมาเที่่�ย์วัชมเป็็นี่จำานี่วันี่มาก

ชินจูกูิุ
สถาน่ี่ชินี่จ่ก่เป็็นี่สถาน่ี่ที่่�ม่ผู้ ใช้บรกิารมากที่่�ส่ดิในี่ญี่่�ป่็� นี่ ที่างฝั่� ง
ตั้ะวันัี่ออกของสถาน่ี่เป็็นี่ย์�านี่รา้นี่ค้า้ ที่างฝั่� งตั้ะวันัี่ตั้กเป็็นี่ย์�านี่
สำานัี่กงานี่ที่่�ม่ตั้ก่สูงระฟ้าจำานี่วันี่มาก แล้วัย์ังม่ “โอะโมะอิเดิะ โย์ะ
โกะโจ” ย์�านี่ที่่�ม่รา้นี่เหล้าขนี่าดิเล็กเรย่์งราย์ซ่ื้�งไดิร้บัค้วัามนิี่ย์ม
จากนัี่กที่�องเที่่�ย์วั

© TCVB

©Senso-ji

© TCVB



กิอง
ยู่�านร้า้นคุา้ที่่�มู่บ่้า้นเร้อ่นโบ้ร้าณเร้ยู่่งร้ายู่ตั้้ �งแตั้�แมู่�นำ �าคุะโมู่ะงะวะไปุ่ที่างที่ศิตั้ะวน้ออกจินถงึศาลื่เจิา้ยู่ะสะกะจิินจิะ ร้วมู่ถงึ
พุ่ �นที่่�เหน่อใตั้ต้ั้ลื่อดถนนชิิโจิโดร้ ิมู่ส่ถานที่่�น�าสนใจิในบ้ร้เิวณน่�มู่ากมู่ายู่ เชิ�น ศาลื่เจิา้ยู่ะสะกะ วน้เค็ุนนินจิิ สวนสาธิาร้ณะมู่ะ
ร้ยุู่ะมู่ะโคุเอ็น

วัดโทฟุคุจิิ
ว้ดโที่ฟุุคุุจิิเป็ุ่นมู่หาวิหาร้ที่่�ใหญี่�
ที่่�สุดในเก่ยู่วโตั้ สร้า้งเสร้จ็ิในปุ่่ 
1255 มู่่สวน “ฮ้สโซ็-โนะ-นิวะ” ตั้้ �ง
อยู่่�ที่้ �งส่�ดา้นร้อบ้ๆ โฮโจิ (ที่่�อยู่่�อาศ้ยู่
ของห้วหน้าน้กบ้วชิ) ซึ็�งไดร้้บ้้การ้
ขึ �น ที่ ะ เ บ้่ ยู่ น เ ป็ุ่ น ส ถ า น ที่่� ที่่� มู่่
ที่้ศน่ยู่ภูาพุสวยู่งามู่ของชิาตั้ ิ จิาก
สะพุานซ่็อเท็ี่งเคุยู่่ว คุณุสามู่าร้ถ
เพุลื่ิดเพุลื่ินก้บ้ที่ิวที่้ศน์ที่่�สวยู่งามู่
ของใบ้ไมู่้เปุ่ลื่่�ยู่นส่ในฤดใ่บ้ไมู่้ร้�วง

ปร�สำ�ทโอซ�ก้�
ปุ่ร้าสาที่โอซ็าก้าสร้า้งขึ �นในปุ่่ 1585 เพุ่�อเป็ุ่นส้ญี่ลื่้กษณ์คุวามู่เป็ุ่นหนึ�งเดยู่่วก้นของญี่่�ปุุ่� น โดยู่ฮิเดะโยู่ะชิิ โที่ะโยู่ะโที่ะมู่ิ 
ซึ็�งปุ่กคุร้องปุ่ร้ะเที่ศญี่่�ปุุ่� นอยู่่�ในเวลื่าน้�น ที่ว�าปุ่ร้าสาที่แห�งน่�ถ่กไฟุไหมู่้เส่ยู่หายู่ไปุ่ ในฤดใ่บ้ไมู่้ผู้ลื่ิ น้กที่�องเที่่�ยู่วจิะไดช้ิมู่
คุวามู่งามู่ของดอกบ้�วยู่แลื่ะซ็ากุร้ะในสวนสาธิาร้ณะปุ่ร้าสาที่โอซ็าก้าที่่�อยู่่�ลื่้อมู่ร้อบ้ตั้ว้ปุ่ร้าสาที่ที่่�สร้า้งขึ �นมู่าใหมู่�

ถนันัโดทงโบริ
ยู่�านร้า้นคุา้ของโอซ็ากา้ที่่�คุณุจิะไดส้้มู่ผู้ส้
ก้บ้คุวามู่วุ�นวายู่ในสไตั้ลื่์ โอซ็าก้า แลื่ะ
อิ�มู่อร้�อยู่ก้บ้อาหาร้ร้บ้้ปุ่ร้ะที่านง�ายู่ๆ ที่่�
ถ่อกำาเนิดในโอซ็าก้า เชิ�น ที่าโกยู่ากิ ที่่�น่�
อยู่่� ใกลื่้ก้บ้ตั้ลื่าดคุุโร้ะมู่งอิจิิบ้ะซึ็�งเป็ุ่น
เหมู่่อนก้บ้ห้องคุร้ว้ของโอซ็าก้า

สันทราย 
อะมะโนะฮะชิดะเตะ

วิวระยะไกลของอุเมดะ (โอซาก้า) NIFREL in EXPOCITY produced by  
OSAKA AQUARIUM KAIYUKAN

วัดนิชิฮงกันจิซะงะโนะ อะระชิยะมะ
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ปร�สำ�ทนิัโจิของอดีต่พระร�ชวังอิมพเีรียล
ปุ่ร้าสาที่นิโจิของอด่ตั้พุร้ะร้าชิว้งอิมู่พุ่เร้่ยู่ลื่เป็ุ่นที่่�พุำาน้กของตั้ร้ะก่ลื่โที่กุกาวะแห�งเก่ยู่
วโตั้ ซึ็�งปุ่กคุร้องญี่่�ปุุ่� นมู่านานกว�า 260 ปุ่่ตั้้ �งแตั้�ปุ่่ 1603 ถึง 1868 คุน่ำ �าที่่�กวา้งใหญี่� กำาแพุง
หินที่่�ส่งตั้ร้ะหง�าน แลื่ะปุ่ร้ะตั้ท่ี่่�โอ�อ�าวจิิิตั้ร้งดงามู่ยู่้งคุงน�าปุ่ร้ะที่้บ้ใจิมู่าจินถึงทีุ่กวน้น่�

เกียวโต  โอซาก้า
เก่ยวโตั้คือหน่�งในสถึานท่�ท�องเท่�ยวซ่ึ่�งเป็นท่�นิยมีมีากท่�ส่ดในโลัก พร้อมีสรรพไปดว้ยอาหารญ่ี่�ป่� นตั้น้

ตั้ำารับ แลัะตั้วัอย�างสถึาปัตั้ยกรรมีโบราณใหเ้ย่�ยมีชัมี อาทิ ศาลัเจา้แลัะวดัเก�าแก�  รวมีถ่ึงสวนญ่ี่�ป่� นโบราณ

มีากมีาย ขณะท่�โอซึ่ากา้ถืึอเป็นศูนยก์ลัางเศรษฐกิจของทางตั้ะวนัตั้กของญ่ี่�ป่� นซ่ึ่�งม่ีอาคารลัำ�าสมียัเร่ยงราย

ไปตั้ามีทอ้งถึนนในย�านตั้วัเมืีองไมี�ตั้�างจากโตั้เก่ยว นอกจากน่�  โอซึ่ากา้กย็งัเป็นเมืีองท่�ผูู้ค้นทั�วไปได้

พฒันาวฒันธรรมีอาหารของตั้นเองจนไมี�เหมืีอนท่�ไหน ค่ณสามีารถึอิ�มีหนำาไปกบัอาหารอนัม่ีเอกลักัษณ์

ของย�านคนัไซึ่ในโอซึ่ากา้ได้

34
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ฮอกไกโดู

ฮ�โกด�เต่ะ
ในเดอ่นมู่่นาคุมู่ 2016 ร้ถไฟุชิินคุน้เซ็็นไดเ้ปิุ่ดเส้น
ที่างฮอกไกโดชิินคุ้นเซ็็นไปุ่ยู่้งเมู่่องฮาโกดาเตั้ะ 
ภูาพุที่ิวที่้ศน์ของเมู่่องในยู่ามู่ร้าตั้ร้ท่ี่่�มู่องจิากยู่อด
เขาฮาโกดาเตั้ะน้�นงดงามู่เลื่่�องช่ิ�อ น้กที่�องเที่่�ยู่วจิะ
ได้ชิมู่ภูาพุบ้ร้ร้ยู่ากาศที่�าเร้่อที่่�สวยู่ไมู่�เหมู่่อนใคุร้ 
แลื่ะลื่ิ �มู่ลื่องอาหาร้ที่ะเลื่สดใหมู่�ร้สเลื่ศิของที่่�น่�ดว้ยู่
เชิ�นก้น

ซัปโปโร
เมู่่องซ้็บ้โปุ่โร้เป็ุ่นเมู่่องหลื่้กในดา้นการ้ที่�องเที่่�ยู่วของจิ้งหวด้ฮอกไกโด ที่่�น่�มู่่ โร้งแร้มู่ขนาดใหญี่�แลื่ะร้า้นอาหาร้เป็ุ่นจิำานวน
มู่าก มู่่การ้จิ้ดงานเที่ศกาลื่หิมู่ะในเดอ่นกุมู่ภูาพุ้นธิ์ของทีุ่กปุ่่ ที่่�ยู่�านร้า้นคุา้ “สึสึกิโนะ” มู่่ร้า้นเหลื่้า ร้า้น “เจิงกิสข�าน” ที่่�จิำาหน�ายู่
เน่�อยู่�างบ้นกะที่ะเหล็ื่ก ร้า้นร้าเม็ู่ง แลื่ะร้า้นอาหาร้อ่�นๆ อ่กมู่ากมู่ายู่

โอต่�รุ
โอตั้าร้เุป็ุ่นเมู่่องแห�งคุลื่องที่่�มู่่ โกดง้เก�าเร้ยู่่งร้ายู่ อยู่่�ที่างที่ิศตั้ะวน้ตั้กเฉ่ยู่งเหน่อของซ้็ปุ่โปุ่โร้
ที่่�น่�มู่่ช่ิ�อเส่ยู่งในดา้นงานแก้ว แลื่้วยู่้งมู่่อาหาร้ที่ะเลื่สดแลื่ะซ็่ชิิอร้�อยู่ให้ทีุ่กคุนไดล้ื่ิ �มู่ลื่อง

อาโออิอิเคะ (บึงน�้ำาสีฟ้า)ศูนย์อนุรักษ์นกกระ    เรียนคุชิโระ ธารน�้ำาเข็งในทะเลโอค็อตสค์ UPOPOY
(พิพิธภัณฑ์์และสวนไอนุแห่งชาติ)

ฟุร�โนัะ
ภูาพุดอกไมู่้บ้านสวยู่ร้าวก้บ้ส่รุ้ง้ในเมู่่องฟุุร้าโนะเป็ุ่นภูาพุส้ญี่ลื่้กษณ์ของฮอกไกโดในฤดร่้อ้น
แลื่ะเป็ุ่นเปุ้่าหมู่ายู่หลื่้กในการ้ที่�องเที่่�ยู่วที่่�ฮอกไกโดในฤดร่้อ้นดว้ยู่

นิัเซโกะ
นิเซ็โกะอยู่่�ห�างจิากซ้็ปุ่โปุ่โร้โดยู่เดนิที่างดว้ยู่ร้ถบ้้สเป็ุ่นเวลื่า 3 ช้ิ�วโมู่ง ลื่านสก่ที่่� นิ
เซ็โกะกวา้งใหญี่�แลื่ะมู่ห่มิู่ะเป็ุ่นแบ้บ้เพุาเดอร้ส์โนว ์ไดร้้บ้้คุวามู่นิยู่มู่เป็ุ่นอยู่�างมู่าก 
จิากน้กเลื่�นสก่ที่้�วโลื่ก

ฮอกไกโดเป็นจงัหวดัท่�อยู�ทางเหนือท่�ส่ดของประเทศญ่ี่�ป่� น ฤดูร้อนของท่�น่�อากาศเยน็สบาย ในฤดูหนาว

ม่ีหิมีะตั้กมีาก ฮอกไกโดม่ีทิวทศัน์ธรรมีชัาติั้ท่�งดงามี เหมีาะสำาหรับผูู้ช้ัอบกิจกรรมีเอาทด์อร์ หิมีะท่�ลัาน

สก่ในฤดูหนาวเป็นหิมีะแบบเพาเดอร์สโนวค่์ณภาพด่เย่�ยมีจนม่ีนกัเลั�นสก่จากทั�วโลักมีาท่�น่� เพื�อเลั�นสก่ 

ในเมืีองใหญี่�อย�างซึ่ปัโปโรหรือฮาโกดาเตั้ะม่ีร้านอาหารมีากมีายให้นกัท�องเท่�ยวไดอิ้�มีอร�อยกบัอาหารท่�

ทำาจากวตัั้ถ่ึดิบสดใหมี�แลัะอ่ดมีสมีบูรณ์ของจงัหวดัฮอกไกโด นอกจากนั�นยงัม่ีขนมีรสเลิัศอ่กมีากมีาย

สะพานแบบโค้ง รถไฟสายชิโฮะโระ

© Farm Tomita 
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ปร�สำ�ทสึำรุงะโจิ
ปุ่ร้าสาที่สึร้งุะโจิสร้า้ง ขึ �นใน คุ.ศ. 1384 ตั้�อมู่าใน คุ.ศ. 1868 ไดเ้กิดสงคุร้ามู่กลื่างเมู่่อง ขึ �น 
แมู่จ้ิะตั้�อส้่กน้ยู่าวนานถงึหนึ�งเดอ่นก็ยู่ง้ไมู่�เส่ยู่ที่�าพุ�ายู่แพุ ้จิงึเป็ุ่นที่่�เลื่่�องลื่อ่แลื่ะมู่ช่่ิ�อเส่ยู่ง
ในฐานะปุ่ร้าสาที่ที่่�แข็งแกร้�งแลื่ะไมู่�พุ�ายู่แพุ ้ปุ่ร้าสาที่ถก่สร้า้งขึ �นใหมู่�อก่คุร้้ �งใน คุ.ศ. 1965 
โดยู่มู่่กร้ะเบ้่ �องหลื่้งคุาส่แดงแลื่ะร้ปุ่่ปั้� นปุ่ลื่าชิะจิิโฮโกะที่่�ที่ำาดว้ยู่เงินเป็ุ่นส้ญี่ลื่้กษณ์ ใน
บ้ร้เิวณใกลื่้เคุยู่่งมู่่ห้องชิงชิาแบ้บ้ญี่่�ปุุ่� นโบ้ร้าณ สวนญี่่�ปุุ่� น แลื่ะอ่�นๆ ให้ ไดช้ิมู่ก้นอ่กดว้ยู่

คะคุโนัะดะเต่ะ
คุะคุุโนะดะเตั้ะเป็ุ่นเมู่่องใกลื่้
ก้บ้ปุ่ร้าสาที่ในจิ้งหว้ดอะคุิตั้ะ 
มู่่บ้้านน้กซ็ามู่่ไร้โบ้ร้าณที่่�ยู่้ง
หลื่งเหลื่่ออยู่่�หลื่ายู่หลื่้ง บ้้าน
เมู่่องแลื่ะบ้ร้ร้ยู่ากาศด่คุลื่้ายู่
ก้บ้เก่ยู่วโตั้ จิึงมู่่อ่กช่ิ�อคุอ่ “โชิ
เก่ยู่วโตั้” (เก่ยู่วโตั้น้อยู่) ในฤด่
ที่่�ดอกซ็ากุร้ะบ้าน ภูาพุตั้น้
ซ็ากรุ้ะในยู่�านบ้า้นเร้อ่นซ็ามู่ไ่ร้
น้�นด่งามู่น� าปุ่ร้ะที่้บ้ใจิจินมู่่  
น้กที่�องเที่่�ยู่วไมู่�น้อยู่มู่าที่่�น่�เพุ่�อ
ชิมู่ภูาพุคุวามู่งามู่น่�

ฮิโระซะกิ
บ้ร้เิวณร้อบ้ๆ ปุ่ร้าสาที่ฮิโร้ะซ็ะกิโจิมู่่ช่ิ�อเส่ยู่งว�าซ็ากุร้ะงามู่ ซ็ากุร้ะกว�า 2,500 ตั้น้ที่อดตั้ว้บ้นสอง
ฟุากถนนร้าวก้บ้เป็ุ่นอโุมู่งคุแ์ห�งซ็ากรุ้ะ กล่ื่บ้ซ็ากรุ้ะท่ี่�ร้�วงลื่งมู่าลื่อยู่เต็ั้มู่ผิู้วนำ �าในคุน่ำ �าร้อบ้ปุ่ร้าสาที่
ก็เป็ุ่นภูาพุงดงามู่เลื่่�องช่ิ�อเชิ�นก้น

เดวะซังซัน (3 ขุนเขาแห่งเดวะ)กินซังออนเซ็น วังโกะโซบะ เมืองโมริโอกะเซนไดทะเลสาปโทะวะดะโกะ

มัต่สึำชิมะ
อ�าวอ้นงดงามู่ร้าวก้บ้ภูาพุวาดในจิ้งหวด้มู่ิยู่ะงิ ปุ่ร้ะกอบ้ดว้ยู่เกาะน้อยู่ใหญี่�กว�า 260 เกาะ
เป็ุ่นหนึ�งในสามู่ของสถานท่ี่�ท่ี่�งดงามู่ท่ี่�สุดในญ่ี่�ปุุ่� น

วัดจิซูนัจิิ
สิ�งก�อสร้า้งที่่�เป็ุ่นที่่�ร้่จ้ิก้กน้ดท่ี่่�ฮิร้ะอสึิมู่ิในจิง้หวด้อวิะเตั้ะไดร้้บ้้การ้ ขึ �นที่ะเบ้ยู่่นเป็ุ่นมู่ร้ดกโลื่กที่าง
วฒ้นธิร้ร้มู่ เลื่่�องช่ิ�อในโบ้สถส่์ที่องที่่�ปุ่ร้ะดบ้้ดว้ยู่ที่องคุำาเปุ่ลื่วเป็ุ่นปุ่ร้ะกายู่งามู่ที่้ �งหลื่ง้เพุ่�อถวายู่แด�
ฟุุจิิวะร้ะชิิที่้ �ง 3 รุ้�นที่่�เคุยู่ปุ่กคุร้องที่่�น่�  

โทโฮค่อยู�ทางเหนือของเกาะฮอนชูั ประกอบดว้ย 6 จงัหวดั (อะโอโมีริ อาคิตั้ะ อิวะเตั้ะ ยะมีะงะตั้ะ      

มิียะงิ ฟ่ค่ชิัมีะ) เทือกเขาชิัระคะมิีซึ่นัจิท่�ทอดตั้วัตั้ั�งแตั้�จงัหวดัอะโอโมีริไปจนถ่ึงอะคิตั้ะไดรั้บการข่�น

ทะเบ่ยนเป็นมีรดกโลักทางธรรมีชัาติั้ ในขณะท่�ฮิระอิส่มิีในจงัหวดัอิวะเตั้ะไดรั้บการข่�นทะเบ่ยนมีรดก

โลักทางวฒันธรรมี ภูมิีภาคน่� ม่ีธรรมีชัาติั้สมีบูรณ์ สถึานท่�ท�องเท่�ยวซ่ึ่�งม่ีทิวทศันอ์นังดงามีแลัะม่ีโบราณ

สถึานอยู�มีากมีายหลัายแห�ง ท่�ภูมิีภาคโทโฮค่ม่ีแหลั�งบ�อนำ� าแร�อยู�มีากมีาย ส�วนประกอบในนำ� าแร� ท่�ตั้�าง

กนัทำาใหน้ำ� าแร�ในแตั้�ลัะแห�งม่ีส่ กลิั�นแลัะค่ณสมีบติัั้ตั้�างกนัไป นอกจากนั�นการไดลิ้ั�มีรสอาหารพื�นเมืีองท่�

ม่ีลักัษณะเฉพาะของแตั้�ลัะพื�นท่�ยงัเป็นอ่กสิ�งหน่�งท่�ท ำาใหผูู้้ค้นหลังไหลัในภูมิีภาคแห�งน่�

โทั้โฮคุ
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ค�ว�โกเอะ
ยู่�านท่ี่�ที่้องถนนเร้่ยู่งร้ายู่ไปุ่ด้วยู่บ้้านเร้่อนเก�าแก�
จิากสมู่้ยู่เอโดะ ซึ็�งที่ำาให้คุาวาโกเอะไดร้้บ้้ฉายู่าว�า 
“ลื่ิตั้เตั้ิ �ลื่เอโดะ (Little Edo)” คุณุสามู่าร้ถเยู่่�ยู่มู่ชิมู่
อาคุาร้ในสไตั้ลื่์ที่่�มู่่ช่ิ�อเร้ยู่่กว�า คุรุ้ะ (โกดง้ด้ �งเดมิู่) 
แลื่ะเพุลื่ิดเพุลื่ินไปุ่ก้บ้การ้ช็ิอปุ่ปิุ่�งตั้ามู่ถนนที่่�เต็ั้มู่
ไปุ่ดว้ยู่ร้า้นขนมู่หวานได้

ศ�ลเจ้ิ�นิักโก้โทโชงู
นิกโกโที่โชิง่เป็ุ่นศาลื่เจิ้าที่่�สร้า้ง ขึ �นใน คุ.ศ. 1617 
เพุ่�อถวายู่แด�โชิกุนโที่ะคุงุะวะ อิเอะยู่ะซึ็ ซึ็�งเป็ุ่น
โชิกุนคุนแร้กของยูุ่คุเอโดะ สร้า้ง ขึ �นโดยู่ใช้ิ
เที่คุนิคุพุิเศษของชิ�างฝ่่มู่่อช้ิ �นเยู่่�ยู่มู่จิากที่้�ว
ปุ่ร้ะเที่ศ  สิ�งก�อสร้า้งที่่�น่�  เชิ�น ปุ่ร้ะตั้โ่ยู่เมู่มู่ง ไดร้้บ้้
การ้ ขึ �นที่ะเบ้่ยู่นเป็ุ่นมู่ร้ดกโลื่กดา้นวฒ้นธิร้ร้มู่

โรงงานผลิตเส้นไหมโทมิโอกะสวนไคระคุเอ็น วัดนาริตะซัง ฟุจิฮาโกเน่สวนฮิตะชิซีไซด์พาร์ค

โยโกฮ�ม่�
โยู่โกฮามู่�าเป็ุ่นเมู่่องใหญี่�ที่่�มู่่ปุ่ร้ะชิากร้
มู่ากเป็ุ่นอน้ดบ้้สองในภู่มู่ภิูาคุคุน้โตั้ร้อง
จิากโตั้เกยู่่วที่่�มู่ปุ่่ร้ะชิากร้มู่ากเป็ุ่นอน้ดบ้้
หนึ�ง ที่่�น่�มู่่แหลื่�งที่�องเที่่�ยู่วมู่ากมู่ายู่ เชิ�น 
ไชิน�าที่าวน์ ยู่�านโมู่โตั้มู่าจิทิี่่�มู่ร่้า้นแฟุช้ิ�น
เร้ยู่่งร้ายู่ อะคุะเร้งกะโซ็โกะ (โกดง้
โบ้ร้าณที่่�นำามู่าที่ำาเป็ุ่นแหลื่�งช้ิอปุ่ปิุ่� ง) 
แลื่้วยู่้งมู่่ววิสวยู่ๆ ของที่�าเร้อ่ที่่�มู่่เร้อ่
โดยู่สาร้ขนาดใหญี่�จิอดเที่่ยู่บ้อยู่่�

โอะเสำะ
พุ่ �นที่่�ชิุ�มู่นำ �าบ้นที่่�ร้าบ้ส่งที่่�กวา้งใหญี่�ที่่�สุดในญี่่�ปุุ่� น เป็ุ่นที่่�
ร้่จ้ิก้กน้ดว่�าพุ่ �นที่่�ชิุ�มู่นำ �าที่่�ถอ่กำาเนิดขึ �นในยู่คุุนำ �าแข็งแห�ง
น่�เป็ุ่นที่่�ที่่�สามู่าร้ถชิมู่พุช่ิลื่ำ �าคุ�าหายู่าก เหมู่าะสำาหร้บ้้การ้
เดนิเขาในชิ�วงฤดใ่บ้ไมู่้ผู้ลื่ิจินถึงฤดร่้อ้น

ภูมิีภาคคนัโตั้ม่ีโตั้เก่ยวเป็นศูนยก์ลัาง แลัะประกอบดว้ยจงัหวดัอื�นๆ ไดแ้ก� จิบะ คะนะงะวะ ไซึ่ตั้ามีะ 

ก่มีมีะ โทะจิงิ อิบะระกิ การเดินทางจากโตั้เก่ยวก็สะดวกสบาย สามีารถึไปเท่�ยวชัมีวดัแลัะศาลัเจา้ท่�

ม่ีประวติัั้ความีเป็นมีายาวนาน ชัมีพระพ่ทธรูปตั้�างๆ เดินเลั�นในเมืีองท�าท่�เตั้็มีไปดว้ยบรรยากาศแบบ

ตั้�างประเทศ เลั�นสน่กท่�ชัายหาด รับประทานอาหารทะเลัสดใหมี� แลัว้ยงัม่ีความีสน่กสนานอ่กหลัาย

แบบ เชั�น ชัมีความีงามีตั้ามีธรรมีชัาติั้ของภูเขาลัำาธาร แชั�นำ� าร้อนในแหลั�งออนเซ็ึ่นท่�ม่ีอยู�มีากมีาย

ค้นโต

ค�ม�คุระ
มู่่การ้สร้า้งร้ะบ้บ้การ้ปุ่กคุร้องโดยู่ซ็ามู่่ไร้เป็ุ่นคุร้้ �ง
แร้กในญี่่�ปุุ่� นขึ �นที่่�น่� ในศตั้วร้ร้ษที่่� 12 คุามู่าคุรุ้ะ
เป็ุ่นเมู่อ่งที่่�มู่ปุ่่ร้ะวต้ั้ศิาสตั้ร้ย์ู่าวนานแลื่ะมู่ส่ถานที่่�
ที่่�  น�าสนใจิมู่ากมู่ายู่ เชิ�น ไดบุ้ตั้สึ วด้ฮะเสะเดร้ะ      
วด้เมู่เก็ตั้สึอิน ร้ถไฟุสายู่เอะโนะเด็นที่่�วิ�งเลื่่ยู่บ้ชิายู่ 
ที่ะเลื่ก็ไดร้้บ้้คุวามู่นิยู่มู่จิากน้กที่�องเที่่�ยู่วดว้ยู่เชิ�นกน้
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ท�เต่ย�มะคุโรเบะ
น้กที่�องเที่่�ยู่วสามู่าร้ถน้� งเคุเบ้ิ �ลื่คุาร้์แลื่้วตั้�อด้วยู่ร้ถบ้้ส 
“โคุเก็นบ้้ส” เพุ่�อไปุ่ยู่้งยู่อดเขาที่่�มู่่คุวามู่ส่ง 2,500 เมู่ตั้ร้
ไดยู้่กเวน้ในฤดห่นาว ไดช้ิมู่พุ่ชิพุ้นธิุ์บ้นเขาส่ง สิ�งมู่่
ช่ิวติั้ ที่่�หาไดยู้่าก เชิ�น นกไร้โจิ แลื่ะยู่้งมู่่โอกาสไดเ้ห็น
หิมู่ะที่่�ยู่้งคุงไมู่�ลื่ะลื่ายู่แมู่้จิะอยู่่� ในฤดร่้อ้น

ปร�สำ�ทมัต่สึำโมโต่ะโจิ
ปุ่ร้าสาที่มู่้ตั้สึโมู่โตั้ะโจิตั้้ �งอยู่่�ในเมู่่องมู่้ตั้สึโมู่โตั้ะ จิ้งหวด้นะงะโนะ เป็ุ่นหนึ�งในปุ่ร้าสาที่ที่่�มู่่ตั้ว้ปุ่ร้าสาที่หลื่้ก หร้อ่ “เที่นชิุคุะคุ”ุ 
เก�าแก�ที่่�สุดในปุ่ร้ะเที่ศญี่่�ปุุ่� น ภูาพุเงาตั้ว้ปุ่ร้าสาที่หลื่้กที่่�สะที่้อนบ้นผู้ิวนำ �าในคุน่ำ �าร้อบ้ปุ่ร้าสาที่โดยู่มู่่เที่่อกเขาคุติั้ะแอลื่ป์ุ่เป็ุ่น
ฉากหลื่้งน้�นชิ�างงดงามู่

ทุ่งดอกทิวลิป เมืองโทะนะมิ

เอจิโกะยูซาวามิโฮะ โนะ มะสึบะระ

ทุ่งนาบนเทือกเขา เมืองซะโดะ

คะรุอิซะวะ

ภเูข�ไฟฟุจิิ
ภู่เขาไฟุฟุุจิิเป็ุ่นภู่เขาที่่�ส่งที่่�สุดใน
ปุ่ร้ะเที่ศญี่่�ปุุ่� น มู่่คุวามู่ส่งถึง 3,776 
เมู่ตั้ร้ (12,388 ฟุุตั้) แลื่ะเป็ุ่น
ส้ญี่ลื่้กษณ์ของปุ่ร้ะเที่ศญี่่�ปุุ่� น ได้
ร้บ้้การ้ ขึ �นที่ะเบ้ยู่่นเป็ุ่นมู่ร้ดกโลื่ก
ที่างวฒ้นธิร้ร้มู่ใน คุ.ศ. 2013 น้ก
ที่�องเที่่�ยู่วสามู่าร้ถเดินที่างไปุ่ยู่้ง
ภู่เขาไฟุฟุุจิิไดจ้ิากที่างจิ้งหวด้
ชิิซ็ุโอกะแลื่ะจิ้งหวะยู่ามู่านาชิิ แลื่ะ
สามู่าร้ถปุ่่นขึ �นไปุ่ยู่้งยู่อดภู่เขาไฟุ
ฟุุจิิได้ ในชิ�วงเดอ่นกร้กฎาคุมู่     
ถึงสิงหาคุมู่

ภูมิีภาคชูับ่อยู�ท่�ส�วนกลัางของหมูี�เกาะญ่ี่�ป่� น กินพื�นท่�กวา้งตั้รงกลัางระหว�างภูมิีภาคคนัโตั้แลัะคนัไซึ่ 

ประกอบดว้ยจงัหวดัตั้�างๆ ท่�ม่ีความีหลัากหลัาย เชั�น จงัหวดัยามีานาชิัแลัะจงัหวดัชิัซ่ึ่โอะกะท่�ม่ี

ภูเขาไฟฟ่จิ, จงัหวดันะงะโนะแลัะจงัหวดักิฟ่ท่�พื�นท่�ส�วนมีากเป็นท่�ราบสูงแลัะเทือกเขา, จงัหวดัน่งะตั้ะ 

โทะยะมีะ อิชิัคะวะ ฟ่ค่อิ ท่�อยู�ทางฝัุ่�งทะเลัญ่ี่�ป่� น, จงัหวดัไอจิท่�ม่ีเมืีองใหญี่�คือนาโงย�า, จงัหวดัมิีเอะท่�

ม่ีชัายหาดทอดตั้วัยาว เป็นตั้น้

คะวะสึำซ�กุระ
ที่่�เมู่่องคุะวะสึในจิ้งหวด้ชิิซ็ุโอกะ ดอกซ็ากุร้ะจิะบ้านเร้ว็กว�าทีุ่กที่่�บ้นเกาะฮอนชิ่ โดยู่
สามู่าร้ถชิมู่ซ็ากรุ้ะไดต้ั้้ �งแตั้�ชิ�วงตั้น้เดอ่นกมุู่ภูาพุน้ธิ ์แลื่ะมู่ก่าร้จิด้งานเที่ศกาลื่ซ็ากรุ้ะ
ขึ �นทีุ่กปุ่่

โรงกล่ันัเหล้�องุ่นั โคชไูวเนัอรี
ในญี่่�ปุุ่� นมู่่การ้ผู้ลื่ิตั้ไวน์เป็ุ่นจิำานวนมู่าก โดยู่เฉพุาะอยู่�างยู่ิ�งในเมู่่องโคุชิ่ จิ้งหวด้ยู่า
มู่านาชิิ มู่่โร้งกลื่้�นไวน์ที่่�สามู่าร้ถชิิมู่ไวน์ไดอ้ยู่่�มู่ากมู่ายู่

ภูมิภาคชูบุ
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นั�โกย่�
พุิพุิธิภู้ณฑ์์แห�งน่�ก�อตั้้ �งขึ �นเพุ่�อเป็ุ่นการ้อนุร้้กษ์สถานที่่�ที่่�เป็ุ่นตั้้นกำาเนิดของกลืุ่�มู่บ้ร้ิษ้ที่
โตั้โยู่ตั้า้ให้เป็ุ่นมู่ร้ดกที่างอุตั้สาหกร้ร้มู่แลื่ะใช้ิปุ่ร้ะโยู่ชิน์จิากพุ่ �นที่่�โร้งงานเดมิู่ ให้คุวามู่ร้่้
เก่�ยู่วก้บ้การ้เปุ่ล่ื่�ยู่นแปุ่ลื่งของอุตั้สาหกร้ร้มู่แลื่ะเที่คุโนโลื่ยู่่ที่่�มูุ่�งเน้นเคุร้่�องจิ้กร้สิ�งที่อแลื่ะ
ร้ถยู่นตั้ผ์ู้�านนิที่ร้ร้ศการ้ที่่�เคุลื่่�อนไหวไดแ้ลื่ะการ้สาธิิตั้โดยู่ใช้ิเคุร้่�องจิ้กร้ของจิร้งิ

ชิร�ค�วะโก โกะคะยะมะ
หมู่่�บ้้านชิิร้าคุาวะโกแลื่ะหมู่่�บ้้านโกะคุะยู่ะมู่ะได้ร้บ้้การ้ ขึ �นที่ะเบ้่ยู่นเป็ุ่นมู่ร้ดกโลื่กที่างวฒ้นธิร้ร้มู่ น้กที่�องเที่่�ยู่วจิะได้ชิมู่    
บ้้านเร้อ่นที่่�สร้า้งแบ้บ้ “ก้ชิโชิ สึคุรุ้”ิ (การ้มูุ่งหลื่้งคุาแบ้บ้โบ้ร้าณ) ที่่�เป็ุ่นสิ�งก�อสร้า้งที่่�ส่บ้ที่อดมู่าแตั้�โบ้ร้าณของที่้องถิ�นแห�งน่�

ฮิดะท�ค�ย�มะ
ฮิดะที่าคุายู่ามู่ะเป็ุ่นเมู่่องในหุบ้เขาที่่�อยู่่� ในจิ้งหว้ดกิฟุุ 
เมู่อ่งน่�มู่ช่่ิ�อเส่ยู่งในดา้นงานไมู่ ้มู่บ่้า้นเร้อ่นแลื่ะสิ�งก�อสร้า้ง    
โบ้ร้าณอ้นงดงามู่ซึ็�งไดร้้บ้้การ้ดแ่ลื่จินถึงปั้จิจิุบ้้น นอกจิาก
น้�น ยู่ง้มู่ต่ั้ลื่าดตั้อนเช้ิาแลื่ะอาหาร้พุ่ �นเมู่อ่ง เชิ�น เน่�อวว้ฮิดะ     
ที่่� ใคุร้ๆ ก็หลื่งใหลื่

สำวนัเคนัโระคุเอนั
สวนเคุนโร้ะคุเุอนในเมู่่องคุะนะซ็ะวะ จิ้งหวด้อิชิิคุะวะ เป็ุ่นหนึ�งในสามู่ของสวนที่่�งดงามู่ที่่�สุดในญี่่�ปุุ่� น จิ้งหวด้อิชิิคุะวะมู่่ช่ิ�อเส่ยู่งในดา้นงาน
เคุร้่�องปั้� นดนิเผู้า เชิ�น เคุร้่�องปั้� นดนิเผู้าคุทุี่ะนิยู่ากิ งานศิลื่ปุ่ห้ตั้ถกร้ร้มู่ที่่�ส่บ้ที่อดมู่าแตั้�โบ้ร้าณ เชิ�น ที่องคุำาเปุ่ลื่ว ผู้้ายู่้อมู่คุะงะยู่่เซ็น

เครื่องปั้นดินเผาเซโตยากิย่านร้านน�้ำาชา ฮิงาชิจะยะ หน้าผาโทจินโบ

อ่�วอะโกะวัง
อ�าวที่่�มู่่คุวามู่งดงามู่ดว้ยู่เกาะน้อยู่ใหญี่�เร้ยู่่งร้ายู่ เป็ุ่นที่่�ร้่จ้ิ้กก้นดว่�ามู่่ชิายู่ฝั� งแบ้บ้เวา้แหว�ง 
แลื่ะมู่่ช่ิ�อเส่ยู่งในฐานะแหลื่�งมูุ่กเลื่่ �ยู่งอ่กดว้ยู่

อิเสำะจิินักู
ที่่�น่� เป็ุ่นศาลื่เจิ้าที่่�ศ้กดิ�สิที่ธิิ�ที่่�สุดในญี่่�ปุุ่� นซึ็�งตั้้ �งอยู่่�ในบ้ร้เิวณตั้อนกลื่างเยู่่ �องฝั� งตั้ะวน้
ออกของจิ้งหวด้มู่ิเอะ ที่่�แห�งน่�ปุ่ร้ะกอบ้ไปุ่ดว้ยู่จิินจิะ (ศาลื่เจิ้าชิินโตั้) เล็ื่กๆ อ่ก 125 
แห�ง ซึ็�งร้วมู่ถึงไนคุ ุ (“โคุไที่จิินก่”) แลื่ะเกคุ ุ (“โที่โยู่ะอุเกะไดจิินก่”) ในทีุ่กปุ่่จิะมู่่
ผู้่้คุนมู่าเยู่่�ยู่มู่ชิมู่ศาลื่เจิ้าแห�งน่�ถึงหกลื่้านคุน

© Toyota Commemorative Museum of Industry and Technology
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สำวนันั�ร�
นาร้าเคุยู่เป็ุ่นเมู่่องหลื่วงของญี่่�ปุุ่� นเป็ุ่นเวลื่ากว�า 70 ปุ่่ในชิ�วงศตั้วร้ร้ษที่่� 8 ซึ็�งในเวลื่าน้�นเป็ุ่นที่่�ร้่จ้ิ้กก้น
ในช่ิ�อเฮโจิเคุยู่่ว บ้ร้เิวณร้อบ้สวนนาร้าเต็ั้มู่ไปุ่ดว้ยู่สถานที่่�น�าไปุ่เยู่่�ยู่มู่ชิมู่ ซึ็�งร้วมู่ถึงวด้โที่ไดจิิ วด้โกฟุุคุจุิิ 
แลื่ะศาลื่เจิ้าคุาสุกะไที่ฉะ ในสวนแห�งน่� คุณุจิะไดเ้พุลื่ิดเพุลื่ินก้บ้การ้ชิมู่กวาง ซึ็�งเช่ิ�อว�าเป็ุ่นบ้ร้วิาร้ของ
เที่พุแห�งศาลื่เจิ้าคุาสุกะไที่ฉะ

วัดฮิเอซันัเอ็นัเรียคุจิิ
วด้แห�งน่�ตั้้ �งอยู่่�บ้นภู่เขาฮิเอ ถ่อเป็ุ่นวด้หลื่้ก
ของศาสนาพุุที่ธินิกายู่มู่หายู่านในญี่่�ปุุ่� น ท่ี่�น่�
ได้ร้้บ้การ้ ขึ �นที่ะเบ้่ยู่นเป็ุ่นมู่ร้ดกโลื่กที่าง
วฒ้นธิร้ร้มู่ขององคุก์าร้ยู่่เนสโก น้กที่�อง
เที่่�ยู่วสามู่าร้ถเดนิที่างไปุ่ถงึที่่�น่� ไดด้ว้ยู่ร้ถบ้ส้
แลื่ะเคุเบ้ลิื่คุาร้จ์ิากเกยู่่วโตั้หร้อ่โอที่สึภูายู่ใน
เวลื่าปุ่ร้ะมู่าณ 1 ช้ิ�วโมู่ง แลื่ะจิะไดส้้มู่ผู้้ส
การ้บ้ำาเพ็ุญี่ตั้บ้ะหลื่ากหลื่ายู่ร้ปุ่่แบ้บ้ภูายู่ใตั้้
บ้ร้ร้ยู่ากาศที่่�เปุ่่� ยู่มู่ไปุ่ด้วยู่คุวามู่ลื่ึกลื่้บ้แลื่ะ
จิิตั้วญิี่ญี่าณ

วัดโฮริวจิ

โกเบ

เส้นทางจาริกแสวงบุญคุมาโนะโคโดปราสาทฮิโกะเนะ

ปร�สำ�ทท�เคดะโจิ
ที่าเคุดะโจิเป็ุ่นโบ้ร้าณสถานปุ่ร้าสาที่บ้นเขาที่่�ยู่้งคุง
หลื่งเหลื่อ่อยู่่�จินถงึปั้จิจิบุ้น้ซึ็�งมู่อ่ยู่่�ไมู่�มู่ากในปุ่ร้ะเที่ศ
ญี่่�ปุุ่� น เป็ุ่นที่่�ร้่จ้ิ้กก้นดว่�าปุ่ร้าสาที่จิะดเ่หมู่่อนลื่อยู่อยู่่�
ในที่ะเลื่หมู่อกเมู่่�อสภูาพุอากาศอำานวยู่ 

ปร�สำ�ทฮิเมจิิ
ปุ่ร้าสาที่ฮิเมู่จิิเป็ุ่นมู่ร้ดกโลื่กที่างวฒ้นธิร้ร้มู่แห�งแร้กของปุ่ร้ะเที่ศญี่่�ปุุ่� น แลื่้วยู่้งไดร้้บ้้การ้ ขึ �นที่ะเบ้่ยู่นเป็ุ่นสมู่บ้้ตั้ิ
แห�งชิาตั้อิก่ดว้ยู่ ส้ญี่ลื่ก้ษณ์ของที่่�น่�คุอ่ผู้น้งปุ่ร้าสาที่ที่่�ที่าส่ขาวดร่้าวกบ้้นกกร้ะยู่างที่่�กำาลื่ง้แผู้�แผู้งปุ่่ก จิงึมู่อ่ก่ช่ิ�อคุอ่ 
“ฮะคุโุร้โจิ” หร้อ่ “ปุ่ร้าสาที่กร้ะยู่างขาว”

ภูมิีภาคคนัไซึ่ม่ีจงัหวดัโอซึ่ากา้แลัะเก่ยวโตั้เป็นศูนยก์ลัาง แลัว้ยงัม่ีจงัหวดัชิังะ วากายามีะ นารา เฮ่ยวโงะ 

ในจงัหวดัเก่ยวโตั้แลัะนาราม่ีวดัแลัะศาลัเจา้ท่�ม่ีประวติัั้ศาสตั้ร์ยาวนานจำานวนมีาก แลัะม่ีสมีบติัั้ แห�ง

ชัาติั้อ่กมีากมีาย ในอด่ตั้ภูมิีภาคน่� เคยเป็นเมืีองหลัวงของญ่ี่�ป่� นแลัะเป็นศูนยก์ลัางของเศรษฐกิจวฒันธรรมี 

จ่งม่ีรูปแบบวฒันธรรมีแลัะอาหารท่�ม่ีลักัษณะเฉพาะ แลัว้ยงัม่ีความีพิเศษในดา้นแฟชัั�นแลัะเทรนดใ์หมี�ๆ 

อ่กดว้ย

ภูมิภาคค้นไซ

46

โคยะซัง
พุร้ะโคุโบ้ไดชิิ (คุไ่คุ) ไดส้ร้า้งวด้ในศาสนาพุุที่ธิ
นิกายู่ชิินกงแห�งน่� ขึ �นเมู่่�อร้าว 1,200 ปุ่่ก�อน ไดร้้บ้้
คุวามู่ศร้ท้ี่ธิาจิากผู้่้คุนเป็ุ่นจิำานวนมู่าก เป็ุ่นสถาน
ที่่�ซึ็�งจิะมู่่พุร้ะจิากที่่�ตั้�างๆ มู่าฝึ่กตั้น มู่่ที่่�พุ้กสำาหร้บ้้
ผู้่้ที่่�ตั้อ้งการ้พุ้กที่่�วด้ไดเ้ป็ุ่นจิำานวนมู่ากดว้ยู่

© Wakayama Tourism Federation

วัดโทไดจิ

Photograph provided by Himeji City

Photo: by Tosihisa Yoshida
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เนิันัทร�ยทต่โทริซะคิว
เนินที่ร้ายู่ในจิง้หวด้ที่ตั้โที่ร้เิป็ุ่นเนินที่ร้ายู่ที่่�มู่ข่นาดใหญี่�ที่่�สุดในญี่่�ปุุ่� น 
ลื่ายู่เส้นบ้นเนินที่ร้ายู่ที่่�เกดิจิากสายู่ลื่มู่น้�นชิ�างงดงามู่ ที่ตั้โที่ร้มิู่ภู่เ่ขาที่่�
ส่งที่่�สุดในภู่มู่ิภูาคุจิ่โงะคุ ุคุอ่ 1,729 เมู่ตั้ร้ (5,672 ฟุุตั้) ในฤดห่นาวจิะมู่่
น้กสก่มู่าเลื่�นสก่ที่่�น่� เป็ุ่นจิำานวนมู่าก

มิย�จิิมะ
ศาลื่เจิ้าอิตั้สึคุุชิิมู่ะจิินจิะเป็ุ่นสถานที่่�ที่�องเที่่�ยู่วช่ิ�อด้งที่่�สุดในภู่มู่ิภูาคุจิ่
โกคุ ุศาลื่เจิา้แห�งน่�มู่ปุ่่ร้ะตั้โ่ที่ร้อิขินาดใหญี่�ตั้้ �งตั้ร้ะหง�านอยู่่�ในนำ �าตั้่ �นนอก
ชิายู่ฝั� งที่ะเลื่ แลื่ะเป็ุ่นที่่�ร้่จ้ิก้กน้ว�าเป็ุ่นหนึ�งในสามู่สถานที่่�ที่่�มู่ว่วิพุาโนร้ามู่�า
งดงามู่ที่่�สุดในญี่่�ปุุ่� น คุ่�ก้นไปุ่ก้บ้มู่้ตั้สึชิิมู่ะในมู่ิยู่างิแลื่ะอามู่าโนะฮาชิิดา
เตั้ะในเก่ยู่วโตั้ เมู่่�อนำ �าลื่ง คุณุจิะสามู่าร้ถเดนิลื่อดใตั้้ โที่ร้อิิไดด้ว้ยู่

ฮะงิ สึำวะโนัะ
ฮะงิ สึวะโนะ ซึ็�งเป็ุ่นยู่�านเมู่่องร้อบ้ปุ่ร้าสาที่เป็ุ่นเมู่่อง
แห�งนำ �าที่่�มู่่ที่างนำ �าแลื่ะคุน่ำ �ามู่ากมู่ายู่ ในที่างนำ �าหน้าบ้้าน
พุ้กซ็ามู่่ไร้ในสึวะโนะจิะมู่่ปุ่ลื่าคุาร้ฟ์ุหลื่ากส่ว�ายู่อยู่่�

สะพานคินไทเคียวคุระชิกิโคระคุเอน

โดมระเบิดปรม�ณู
เมู่อ่งฮิโร้ะชิิมู่ะถก่ที่ิ �งร้ะเบ้ดิปุ่ร้มู่าณ่ในร้ะหว�าง
สงคุร้ามู่โลื่กคุร้้ �งที่่�สอง อาคุาร้ที่่�หลื่งเหลื่่อจิาก
ร้ะเบ้ิดปุ่ร้มู่าณ่แห�งน่� ไดร้้บ้้การ้ดแ่ลื่ร้ก้ษาเพุ่�อ
เป็ุ่นส้ญี่ลื่ก้ษณ์แห�งส้นตั้ภิูาพุแลื่ะไดร้้บ้้การ้ ขึ �น
ที่ะเบ้่ยู่นเป็ุ่นมู่ร้ดกโลื่กที่างวฒ้นธิร้ร้มู่

ปร�สำ�ทมัต่สึำเอะ
ปุ่ร้าสาที่แห�งน่�ตั้้ �งอยู่่� ในเมู่่องมู่้ตั้สึเอะ จิ้งหวด้  
ชิิมู่ะเนะ ไดร้้บ้้การ้ ขึ �นที่ะเบ้ยู่่นเป็ุ่นสมู่บ้ต้ั้แิห�ง
ชิาตั้ ิมู่่ร้ปุ่่ที่ร้งคุลื่้ายู่นกห้วโตั้แผู้�ปุ่่ก จิึงมู่่อ่กช่ิ�อ
คุอ่ “ปุ่ร้าสาที่จิิโดร้”ิ มู่่เร้อ่สำาหร้บ้้น้กที่�องเที่่�ยู่ว
แลื่�นไปุ่ในคุร่้อบ้ปุ่ร้าสาที่ บ้ร้เิวณปุ่ร้าสาที่มู่่   
ช่ิ�อเส่ยู่งว�ามู่่ซ็ากุร้ะสวยู่

ภูมิีภาคชูัโงะค่อยู�ทางตั้ะวนัตั้กของเกาะฮอนชูั ประกอบดว้ย 5 จงัหวดั คือ ทตั้โทริ ชิัมีะเนะ โอะคะยะมีะ 

ฮิโระชิัมีะ แลัะยะมีะง่จิ ภูมิีภาคน่� ม่ีสภาพอากาศท่�ตั้�างกนัเป็นอย�างยิ�ง เชั�น เซึ่โตั้ะไนไคหรือทะเลัในท่�

ม่ีอากาศอบอ่�น พื�นท่�ทางฝัุ่�งทะเลัญ่ี่�ป่� นท่�ม่ีเทือกเขาซ่ึ่� งม่ีหิมีะตั้กแลัะม่ีลัานสก่ นอกจากนั�นยงัม่ี     

ศาลัเจา้สำาคญัี่ท่�นักท�องเท่�ยวจากทั�วประเทศตั้�างมีาเพื�อเย่�ยมีชัมี เชั�น มิียะจิมีะ หรือ ศาลัเจา้อิส่ค่จิมีะ

จินจะในจงัหวดัฮิโระชิัมีะท่�เป็นมีรดกโลักทางวฒันธรรมี ศาลัเจา้อิส่โมีะไทฉะในจงัหวดัชิัมีะเนะ

พิพิธภัณฑ์์ศิลปะอะดะจิ

ภูมิภาคชูโงะคุ

ศาลเจ้าหลักอิซุโมะไทฉะ © Adachi Museum of Art
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หบุเข�อิยะดะนิั
อิยู่ะดะนิเป็ุ่นหุบ้เขาลื่ึกร้ปุ่่ตั้้ววท่ี่่�
มู่่คุวามู่ยู่าวถึง 10 กมู่. (6.2 ไมู่ลื่์) 
อยู่่�ในจิง้หวด้โที่ะคุชิุิมู่ะ ผู้่้คุนสร้า้ง
บ้า้นอาศ้ยู่อยู่่�ตั้ามู่ที่่�ร้าบ้เชิิงเขา มู่่
สะพุานคุะสึร้ะ (สะพุานที่่�ที่ำาจิาก
เถาวล้ื่ยู่ช์ินิดหนึ�ง) พุาดขา้มู่หุบ้เขา
เพุ่�อเช่ิ�อมู่ชิมุู่ชินตั้�างๆ เข้าดว้ยู่ก้น

ปร�สำ�ทมัต่สึำยะมะ
ตั้้วปุ่ร้าสาที่ตั้้ �งอยู่่�บ้นยู่อดเขาคุะสึยู่ะมู่ะที่่�มู่่คุวามู่ส่ง 132 เมู่ตั้ร้ (433 ฟุุตั้) ในเมู่่องมู่้ตั้สึยู่ะมู่ะ จิ้งหว้ดเอะฮิเมู่ะ
น้กที่�องเที่่�ยู่วสามู่าร้ถน้�งเคุเบ้ิ �ลื่คุาร้เ์พุ่�อขึ �นไปุ่ยู่้งตั้ว้ปุ่ร้าสาที่มู่้ตั้สึยู่ะมู่ะ สิ�งก�อสร้า้ง 21 หลื่้งซึ็�งร้วมู่ถึงตั้ว้ปุ่ร้าสาที่หลื่้ก
ไดร้้บ้้การ้ ขึ �นที่ะเบ้่ยู่นเป็ุ่นมู่ร้ดกสำาคุญ้ี่ที่างวฒ้นธิร้ร้มู่ของชิาตั้ิ

แม่นั ำ้ำ�ชิมันัโทะงะวะ
แมู่�นำ �าสายู่ที่่�ยู่าวที่่�สุดในภูมู่่ภิูาคุชิิโกะคุอุยู่่�ที่างตั้ะวน้ตั้กของจิง้หวด้โคุจิ ิตั้ลื่อดสายู่ของแมู่�นำ �าสายู่หลื่ก้ 
ไมู่�มู่่การ้สร้า้งเข่�อนก้ �นที่ำาให้นำ �าในแมู่�นำ �าสายู่น่� ใสสะอาด จินมู่่อ่กช่ิ�อคุอ่ “สายู่นำ �าใสสะอาดสายู่สุดที่้ายู่
ของญี่่�ปุุ่� น” 

ศาลเจ้าโคโตฮิระกู (คมปิระซัง)

สวนสาธารณะริสึริน

น�้ำาวน อุสึชิโอะ โอสึ

โดโงะออนเซ็น

เก�ะต่่�งๆ
ในัทะเลในัเซโต่ะไนัไค
ที่ะเลื่ในเซ็โตั้ะไนไคุอยู่่�ที่�ามู่กลื่างเกาะ
ฮอนชิ่ ชิิโกะคุแุลื่ะคุวิชิ่ มู่่เกาะน้อยู่
ใหญี่�มู่ากมู่ายู่ โดยู่แตั้�ลื่ะเกาะมู่่เสน�ห์
ในตั้ว้ที่่�ตั้�างก้นไปุ่  มู่่เกาะมู่ากมู่ายู่ เชิ�น 
เกาะโชิโดะชิิมู่ะ เกาะนะโอะชิิมู่ะ โอมู่ิ
ชิิมู่ะ น้กที่�องเที่่�ยู่วเดนิที่างโดยู่  ร้ถบ้้ส
แลื่ะเร้อ่จิากคุน้ไซ็ ชิ่โงะคุ ุชิิโกะคุเุพุ่�อ
มู่าที่�องเที่่�ยู่วที่่�น่� เป็ุ่นจิำานวนมู่าก

ภูมิีภาคน่� อยู�ทางตั้ะวนัตั้กเฉ่ยงใตั้ข้องประเทศญ่ี่�ป่� น ประกอบดว้ย 4 จงัหวดั คือ คะงะวะ โทะค่ชิัมีะ 

เอะฮิเมีะ โคชิั ท่�น่� ม่ีธรรมีชัาติั้ท่�อ่ดมีสมีบูรณ์แลัะอากาศอนัอบอ่�น จ่งม่ีอาหารทะเลัแลัะพืชัผู้กัให้ได ้

รับประทานกนัตั้ลัอดป่ ม่ีการจดังานเทศกาลัท่�เนน้การเตั้น้ระบำาพื�นเมืีองเป็นหลักัท่กป่ เชั�น การเตั้น้

ระบำาอะวะโอโดริในจงัหวดัโทะค่ชิัมีะ เทศกาลัโยะสะโคะอิในจงัหวดัโคชิั

ชิโกะคุ

ก�รแสำวงบญุในัชิโกะคุ (โอะเฮนัโระ)
เมู่่�อ 1,200 ปุ่่ก�อน พุร้ะโคุโบ้ไดชิิไดเ้ดนิที่างแสวงบุ้ญี่ไปุ่ยู่้งสถานที่่�แห�งวญิี่ญี่าณ 
(วด้) 88 แห�งที่้�วภู่มู่ิภูาคุชิิโกะคุเุพุ่�อปั้ดเปุ่� าทีุ่กข์ภู้ยู่ให้ก้บ้ผู้่้คุน ปั้จิจิุบ้้นมู่่ผู้่้มู่า
แสวงบ้ญุี่ที่่�น่� เป็ุ่นจิำานวนมู่ากเพุร้าะเช่ิ�อว�าจิะที่ำาใหคุ้วามู่โลื่ภูโกร้ธิหลื่งมู่ลื่ายู่สิ�น
แลื่ะสมู่ปุ่ร้าร้ถนาตั้ามู่คุำาอธิิษฐาน

วัดชิโดจิ จังหวัดคากาวะ

Kagawa Prefecture Tourism Association



53

ภเูขาไฟอะโสะ
เทือืกเขาอะโสะมีีหลุมุีปลุอ่งภููเขาไฟขนาดใหญ่ที่ื�สุดในโลุก งดงามีดว้ยทิืวทืศัน์
เฉพาะตัวัของทืุ่งหญ่้ากวา้งสุดตัา แนวภููเขาไฟ ฯลุฯ นอกจากนั�นยังมีีนำ �าผุุดทืี�
ไดร้ับัการักลุ่าวขานวา่มีีรัสด ีแลุ้วยังมีีแหลุ่งออนเซ็็นอีกดว้ย

ยุฟุอิน
แหลุ่งออนเซ็็นทืี� ไดร้ับัความีนิยมีเป็นอันดบัสองของปรัะเทืศญ่ี�ปุ่น ทือดตัวั
กวา้งบรัเิวณเชิิงภููเขาไฟยุฟุดาเกะอันงดงามีจนมีีอีกชืิ�อคือภููเขาบุงโกะฟุจิ 
ตัั �งแตัช่่ิวงฤดใูบไมี้รัว่งจนถึึงฤดหูนาว นักทื่องเทืี�ยวจะไดช้ิมีภูาพเทืือกเขาทืี�
ถึูกโอบอุ้มีดว้ยกลุุ่มีหมีอกในยามีเช้ิาทืี�งามีรัาวกับความีฝัน 

คิิวชููอยูู่�ทางตะวนัตกเฉีียู่งใตข้องเกาะฮอนชูู เป็็นเกาะที�มีีขนาดใหญ่�เป็็นอนัดบัสามีของป็ระเทศญี่�ป่็� น 

ป็ระกอบดว้ยู่ 7 จังัหวดั ไดแ้ก� ฟุ่ค่ิโอกะ ซากะ นางาซากิ โออิตะ มิียู่ะซะกิ ค่ิมีะโมีโตะ คิะโงะชิูมีะ 

ภููมิีภูาคินี� มีีอากาศอบอ่�นและมีีภููมิีป็ระเทศเป็็นพ้ื้�นที�สูงตำ�าสลบักนั มีีทะเลและภููเขาอ่ดมีสมีบูรณ์์ และมีี

แหล�งออนเซ็นที�มีีชู้�อเสียู่งหลายู่แห�ง

จังัหวดัโอกินาว�าซ่� งอยูู่�ทางตะวนัตกที�ส่ดของญี่�ป่็� น มีีคิวามีร่�งเร้องในยู่ค่ิราชูวงศริ์วกิว สร้างวฒันธรรมี

เฉีพื้าะของตวัเองไป็พื้ร้อมีกบัรับอิทธิพื้ลจัากป็ระเทศต�างๆ ในเอเชีูยู่ตะวนัออกเฉีียู่งใต ้ จีัน อเมีริกา 

และอ้�นๆ มีาตั�งแต�โบราณ์กาล มีีสภูาพื้อากาศแบบโซนเขตร้อน เป็็นที�รู้จักัในฐานะเม้ีองแห�งการ      

พื้กัผ่�อนทางทะเลติดอนัดบัโลก ทอ้งทะเลสีเขียู่วดงัมีรกตนำ�าใสสะอาดงดงามียู่ิ�งนกั

คิวชู  
โอกินาว่า

สะพานซือจุนเคียวปราสาทชิมะบะระโจ พระพุทธรูปหิน อุสึกิเซกิบุตสึ ยะมะนะมิไฮเวย์ศาลเจ้าดาไซฟุเท็นมังกูโมะจิโค

เมืองฟุคุโอกะ (ฮาคาตะ)
เมีืองฟุคโุอกะเป็นเสมีือนปรัะตัสูู่เอเชีิยทืี� ใหญ่่ทืี�สุดในภููมีิภูาคควิชิู นักทื่องเทืี�ยวจะไดร้ับัปรัะทืานอาหารัรัสเลุิศตัลุอดปี
ไมี่วา่จะเป็นอาหารัทืะเลุสดใหมี่ รัาเม็ีงนำ �าซ็ุปกรัะดกูหมีู แลุะอื�นๆ

Photograph provided by Fukuoka City

เมืองนางาซากิ
นางาซ็ากมิีเีกาะเล็ุกๆ ชืิ�อวา่เดจมิีะ 
ทืี�สรัา้งขึ �นโดยมีนุษย ์ ซึ็�งญ่ี�ปุ่นได้
นำาไปแลุกเปลุี�ยนกบัโปรัตัเุกสแลุะ
เนเธอรั์แลุนด์ ในรัะหว่างทืี�มีีการั
ปิดปรัะเทืศ คณุจะไดเ้ห็นตักึไมี้
ในสไตัลุต์ัะวนัตักทืี�เกา่ทืี�สุด ใน
ญ่ี� ปุ่นซึ็�งครัั �งหนึ� งเคยเป็นของ 
Thomas Glover ชิายผุูว้าง
รัากฐานใหก้บัอตุัสาหกรัรัมีการัตัอ่
เรัอืของญี่�ปุ่น

© NPTA
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เก�ะย�คุชิมะ
น้กปุ่่นเขามู่ากมู่ายู่มู่าเยู่่�ยู่มู่ชิมู่
เกาะแห�งน่�เพุ่�อด่ตั้้นสนซ่็ดาร้์
ญี่่�ปุุ่� นเก�าแก�ที่่�มู่่ช่ิ�อเร้ยู่่กว�า โจิมู่ง
สุกิ ซึ็�งเช่ิ�อก้นว�ามู่่อายูุ่มู่ากกว�า 
4,000 ปุ่่ ผู้่นปุ่� าดงดบิ้ที่่�มู่่หญี่้า
มู่อสปุ่กคุลื่มุู่ไปุ่ที่้�วของเกาะแห�ง
น่�มู่่การ้นำามู่าใช้ิเป็ุ่นฉากในการ้
สร้า้งภูาพุยู่นตั้ร้แ์อนิเมู่ช้ินดว้ยู่

อิบสุำุกิ
ยู่�านบ้�อนำ �าพุุร้อ้นบ้นคุาบ้สมูุ่ที่ร้ซ้็ตั้สึ
มู่ะในจิ้งหวด้คุาโกชิิมู่ะ อิบุ้สุกิมู่่ช่ิ�อ
เส่ยู่งเป็ุ่นตั้น้แบ้บ้ของวธิิ่ที่่�เร้ยู่่กว�า สุ
นะมู่ชิุิ ซึ็�งเป็ุ่นการ้ฝังร้�างกายู่ที่้ �งหมู่ด
ลื่งในที่ร้ายู่ที่่� ได้ร้้บ้คุวามู่ร้้อนจิาก
บ้�อนำ �าพุุร้อ้น

เก�ะอิชิง�กิ เก�ะอิริโอโมเต่ะ
เกาะอชิิิงากแิลื่ะเกาะอริ้ิโอโมู่เตั้ะในโอกนิาว�ามู่ภู่มู่่อิากาศแบ้บ้เขตั้ร้อ้น แนวชิายู่ฝั� งที่ะเลื่มู่่
หาดที่ร้ายู่ที่่�งดงามู่ มู่ก่าร้จิด้ที่ว้ร้ท์ี่�องเที่่�ยู่วดว้ยู่การ้น้�งเร้อ่หร้อ่พุายู่เร้อ่คุายู่ก้ผู้�านปุ่� าโกงกาง
ที่่�เกาะอิร้ิโอโมู่เตั้ะดว้ยู่

เกาะอาโอชิมะคิริชิมะ ซากะอินเตอร์เนชั่นแนลบอลลูนเฟสตา อิมะริ

ปร�สำ�ทชริูโจิ
ที่่� น่� เ ป็ุ่ น ส ถ า น ที่่� จิ้ ด แ ส ด ง ง า น
สถาปั้ตั้ยู่กร้ร้มู่ด้ �งเดมิู่ ที่่�ปุ่ร้ะกอบ้ไปุ่ดว้ยู่
งานก�ออิฐจิากยูุ่คุศตั้วร้ร้ษที่่� 15 ถึง 19  
ซึ็�งเป็ุ่นยูุ่คุสมู่้ยู่ที่่� โอกินาวะได้พุ้ฒนา
วฒ้นธิร้ร้มู่ของตั้นเองขึ �นมู่าเป็ุ่นอาณา
จิ้กร้ร้วิคุวิ พุ่ �นที่่�ของตั้ว้ปุ่ร้าสาที่หลื่้ก
แลื่ะสถานที่่� ใกลื่้เคุยู่่งในสวนแห�งน่� ได้
ร้้บ้การ้ ขึ �นที่ะเบ้่ยู่นเป็ุ่นมู่ร้ดกโลื่กที่าง
วฒ้นธิร้ร้มู่ขององคุก์าร้ยู่่เนสโกทะคะจิิโฮะ

หุ บ้ เ ข า ที่่� เ กิ ด จิ า ก ก า ร้
กด้กร้�อนของหนิลื่าวาอะโสะ 
หน้าผู้าส่ง 80 – 100 เมู่ตั้ร้ 
(260 – 328 ฟุุตั้) ที่อดตั้ว้ยู่าว
ถึง 7 กมู่. (4.4 ไมู่ลื่์)  
ในร้ะหว�างหุบ้เขาจิะมู่่นำ �าตั้ก
หลื่ายู่แห�ง ภูาพุใบ้ไมู่้เข่ยู่ว
สดในฤด่ใบ้ไมู่้ผู้ลื่ิแลื่ะใบ้ไมู่้ 
ส่แดงสวยู่ในฤดใ่บ้ไมู่ร้้�วงน้�น
มู่่คุวามู่งามู่เป็ุ่นพุิเศษ

มันสะโม

คิวชู  
โอกินาว่า
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การขนส่งสาธารณะ
การเดินทางจากสนามบนิ เจแปนเรลพาส

(โดยท่ัวไปเรียกกันว่า “เจอาร์พาส”) 
บ้ต้ั้ร้โดยู่สาร้ร้ถไฟุญี่่�ปุุ่� น JAPAN RAIL PASS หร้อ่ที่่�
ร้่จ้ิก้กน้แพุร้�หลื่ายู่ในช่ิ�อ JR Pass เป็ุ่นบ้ต้ั้ร้ที่่�ใหน้้ก
ที่�องเที่่�ยู่วสามู่าร้ถเดินที่างที่�องเที่่�ยู่วโดยู่ร้ถไฟุแลื่ะ
ร้ะบ้บ้การ้คุมู่นาคุมู่อ่�นๆ ของ JR ไดท้ี่้�วปุ่ร้ะเที่ศ
ญี่่�ปุุ่� นตั้ามู่เวลื่าท่ี่�กำาหนด บ้ต้ั้ร้น่�มู่ข่ายู่ใหก้บ้้น้กที่�อง
เที่่�ยู่วตั้�างชิาตั้ิที่่�มู่าเที่่�ยู่วปุ่ร้ะเที่ศญี่่�ปุุ่� นในร้ะยู่ะส้�น 
เที่�าน้�น มู่ใ่หเ้ลื่อ่กซ่็ �อสองปุ่ร้ะเภูที่คุอ่ บ้ต้ั้ร้สำาหร้บ้้ตั้่้
โดยู่สาร้ช้ิ �นพุเิศษ (Green Car) แลื่ะบ้ต้ั้ร้สำาหร้บ้้ตั้่้
โดยู่สาร้ธิร้ร้มู่ดา แลื่ะมู่ร่้ะยู่ะเวลื่าใหเ้ลื่อ่กสามู่แบ้บ้
คุอ่ 7 วน้ 14 วน้ แลื่ะ 21 วน้ โปุ่ร้ดที่ร้าบ้ว�าบ้ต้ั้ร้น่�จิะมู่่
ขอ้จิำากด้บ้างปุ่ร้ะการ้ เชิ�น ไมู่�สามู่าร้ถใช้ิไดก้บ้้ร้ถไฟุ
ขบ้วนโนโซ็มู่ ิ (Nozomi) แลื่ะมู่ซิ็โุฮะ (Mizuho) ใน
เส้นที่างร้ถไฟุชิินคุน้เซ็็นสายู่โที่ไคุโด ซ้็นโยู่ แลื่ะ
คุวิชิ ่ จิงึขอแนะนำาใหคุ้ณุตั้ร้วจิสอบ้ร้ายู่ลื่ะเอยู่่ดลื่�วง
หน้า นอกจิากน่�แลื่ว้ ยู่ง้มู่บ่้ต้ั้ร้โดยู่สาร้ที่่�เป็ุ่นส�วนลื่ด
สำาหร้บ้้เฉพุาะพุ่�นที่่�น้�นๆ อก่ดว้ยู่

IC การ์ด
บ้้ตั้ร้เตั้มิู่เงิน IC สามู่าร้ถใช้ิงานไดก้้บ้เคุร้อ่ข�ายู่
การ้คุมู่นาคุมู่สาธิาร้ณะในเมู่่องใหญี่�ๆ ส�วน
มู่ากของญี่่�ปุุ่� น คุณุสามู่าร้ถซ่็�อบ้้ตั้ร้น่� ไดจ้ิาก
เคุร้่�องจิำาหน� ายู่ตั้้�วอ้ตั้โนมู่้ตั้ิแลื่ะเคุาน์เตั้อร้์
จิำาหน�ายู่ตั้้�วที่่�สถาน่ร้ถไฟุส�วนใหญี่� บ้้ตั้ร้น่�
อำานวยู่คุวามู่สะดวกอยู่�างที่่�สุดเพุร้าะเป็ุ่นการ้
จิ�ายู่เงินอ้ตั้โนมู่้ตั้ ิ เมู่่�อคุณุแตั้ะบ้้ตั้ร้ ยู่อดเงิน
คุงเหลื่่อจิะแสดง ขึ �นในร้ะบ้บ้อิเล็ื่กที่ร้อนิกส์ 
บ้้ตั้ร้น่�ยู่้งสามู่าร้ถใช้ิงานในร้้านสะดวกซ่็�อ 
เคุร้่�องจิำาหน�ายู่สินคุ้าแลื่ะเคุร้่�องด่�มู่อ้ตั้โนมู่้ตั้ ิ
ร้า้นอาหาร้ แลื่ะร้า้นคุา้อ่กหลื่ายู่ปุ่ร้ะเภูที่ไดอ้่ก
ดว้ยู่ เมู่่�อซ่็ �อบ้้ตั้ร้ IC จิะมู่่การ้เก็บ้คุ�ามู่้ดจิำา  500 
เยู่น ส�วนบ้้ตั้ร้ IC ชินิดพุิเศษสำาหร้บ้้น้กที่�อง
เที่่�ยู่ว เชิ�น Welcome Suica แลื่ะ Pasmo 
Passport จิะไมู่�มู่่คุ�ามู่้ดจิำา

ต๋ัวเครื่องบนิรถบัสทางไกล

ใบขับขี่ระหว่างประเทศ
หากตั้อ้งการ้ข้บ้ร้ถยู่นตั้ร์้ะหว�างอยู่่� ในปุ่ร้ะเที่ศญี่่�ปุุ่� น จิะตั้อ้งขอใบ้ข้บ้ ข่�ร้ะหว�าง
ปุ่ร้ะเที่ศก�อนออกเดนิที่างแลื่ะตั้อ้งพุกใบ้ข้บ้ ข่�ร้ะหว�างปุ่ร้ะเที่ศตั้ดิตั้ว้ตั้ลื่อดเวลื่า
ที่่� ข้บ้ร้ถ โดยู่ปุ่กตั้ิใบ้ข้บ้ ข่�ร้ะหว�างปุ่ร้ะเที่ศจิะออกโดยู่สมู่าคุมู่ร้ถยู่นตั้ข์องร้ฐ้ แตั้�
ไมู่�สามู่าร้ถใช้ิ ใบ้ข้บ้ ข่�ร้ะหว�างปุ่ร้ะเที่ศของปุ่ร้ะเที่ศที่่� ไมู่�มู่่สนธิิส้ญี่ญี่าก้บ้ญี่่�ปุุ่� น 
เชิ�น เยู่อร้มู่้น สวสิเซ็อร้แ์ลื่นด ์จิึงคุวร้ตั้ร้วจิสอบ้ก้บ้สมู่าคุมู่ร้ถยู่นตั้ข์องปุ่ร้ะเที่ศ
ที่�านก�อนออกเดนิที่าง

เคาน์เตอร์จ�าหน่ายต๋ัวเจอาร์ 
(มโิดริ โนะ มะโดะงุจิ)

เมู่่�อตั้อ้งการ้ซ่็ �อตั้้�วแบ้บ้ร้ะบ้ทุี่่�น้�ง นอกจิากจิะซ่็�อ
ที่่�เคุร้่�องจิำาหน�ายู่ตั้้�วอต้ั้โนมู่ต้ั้แิลื่ว้ยู่ง้ซ่็ �อจิากที่่�อ่�น
ไดอ้่ก เชิ�น “เจิอาร้ ์มู่ิโดร้ ิโนะ มู่ะโดะงุจิิ” ที่�าน
สามู่าร้ถใช้ิบ้้ตั้ร้เคุร้ดติั้ชิำาร้ะเงินได ้โปุ่ร้ดส้งเกตั้
ส้ญี่ลื่้กษณ์ “เคุาน์เตั้อร้จ์ิำาหน�ายู่ตั้้�วเจิอาร้”์ /
JR Ticket Of f ice (Midori-no-madoguchi)

รถเช่า
ที่�านสามู่าร้ถใช้ิบ้ร้กิาร้  ร้ถ
เชิ�าไดท่้ี่�สนามู่บ้ินหร้อ่ใน
เมู่อ่งแที่บ้ทุี่กแห�ง แตั้�ตั้อ้ง
ใช้ิ ใบ้ข้บ้ ข่�ร้ะหว�าง
ปุ่ร้ะเที่ศ

ต๋ัวรถไฟ
ตั้้�วร้ถไฟุมู่จ่ิำาหน�ายู่ที่่�เคุร้่�องจิำาหน�ายู่ตั้้�วอต้ั้โนมู่ต้ั้ทิี่่�สถาน่ โดยู่ใช้ิไดท้ี่้ �งเหร้ยู่่ญี่แลื่ะ
ธินบ้้ตั้ร้
ที่�านสามู่าร้ถเปุ่ลื่่�ยู่นหน้าจิอเคุร้่�องจิำาหน� ายู่ตั้้�วให้แสดงคุำาแนะนำาเป็ุ่นภูาษา
อง้กฤษ (ปุ่ร้ะเภูที่ของธินบ้้ตั้ร้ที่่� ใช้ิไดจ้ิะ ขึ �นก้บ้เคุร้่�องจิำาหน�ายู่)

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

(ตั้้วอยู่�าง)
บ้้ตั้ร้ IC มู่่อยู่่� ในโตั้เก่ยู่วแลื่ะปุ่ร้มิู่ณฑ์ลื่

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

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

ร้ถบ้้สที่างไกลื่คุ่อบ้ร้ิการ้ที่่�สะดวกสำาหร้้บ้ที่�านที่่�ตั้้องการ้เดินที่างในร้าคุาปุ่ร้ะหยู่้ด 
เมู่่�อเที่ยู่่บ้กบ้้การ้เดนิที่างโดยู่เคุร้่�องบ้นิหร้อ่ร้ถไฟุชิินคุน้เซ็นแลื่ว้จิะใช้ิเวลื่านานกว�า
แตั้�ที่�านสามู่าร้ถเดนิที่างได้ ในร้าคุาที่่� ไมู่�แพุง ถา้น้�งร้ถบ้ส้ที่่�วิ�งตั้อนกลื่างคุน่ก็จิะไปุ่ถงึ
จิุดหมู่ายู่ในตั้อนเช้ิา น้บ้เป็ุ่นการ้ใช้ิเวลื่าอยู่�างคุุมู้่คุ�าสำาหร้บ้้น้กที่�องเที่่�ยู่ว 

สายู่การ้บ้ินหลื่้กๆ จิะมู่่แพ็ุกเกจิตั้้�วเคุร้่�องบ้ินภูายู่ในปุ่ร้ะเที่ศแบ้บ้ลื่ดร้าคุา
สำาหร้บ้้น้กที่�องเที่่�ยู่วชิาวตั้�างปุ่ร้ะเที่ศ
บ้างคุร้้ �งตั้อ้งจิองลื่�วงหน้า โปุ่ร้ดดร่้ายู่ลื่ะเอ่ยู่ดจิากเวบ็้ไซ็ตั้์

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

เกียวโต

โกเบ

โอซาก้า

โตเกียว

สถานีเจอาร์
โตเกียว

สถานีเจอาร์
ชินจุกุ

สถานีเจอาร์
เกียวโต

สถานีเจอาร์
ซันโนะมิยะ

เคอิเซอิอุเอโนะ

โรงแรมใหญ่ๆ
ในโตเกียว

สถานีเจอาร์
โอซาก้า

โรงแรมใหญ่ๆ 
ในเมือง

สถานีเจอาร์
ชินโอซาก้า

(แวะสถานีเทนโนจิ)

เจอาร์ รถด่วน 80 นาที 
รถบัสแอร์พอร์ต 70 นาท ี

รถไฟด่วน เจอาร์ ฮารุกะ 75 นาที 
เจอาร์ รถด่วน 95 นาที
รถบัสแอร์พอร์ต 85 นาที  

โตเกียว

สถานีเจอาร์
ชินจุกุ

สถานีเจอาร์
โตเกียว

นาโกย่า

สถานีเจอาร์
นาโงย่า

สถานีเมเท็ตสึ
นาโงย่า

กิฟุ

กิฟุ

เจอาร์ นาริตะเอ็กซเพรส 60 นาที
เจอาร์ รถด่วน 85 นาที 
รถบัสลีมูซีน 75-110 นาที  
รถบัสสนามบิน “TYO-NRT” 60 นาที 

เจอาร์ นาริตะเอ็กซเพรส 80 นาที 
รถบัสลีมูซีน 85-145 นาที 

รถบัสลีมูซีน 60-155 นาที 
รถบัสลีมูซีน 25-45 นาที  

รถไฟ โตเกียวโมโนเรล, รถไฟ เจอาร์ 
ยามาโนะเตะ 19 นาที 

รถไฟ เคคิว, รถไฟ เจอาร์ 
ยามาโนะเตะ 30 นาที 

รถบัสลีมูซีน 35-75 นาที 

รถไฟ เคคิว, รถไฟ เจอาร์ 
ยามาโนะเตะ 45 นาที 

รถไฟ โตเกียวโมโนเรล, รถไฟ เจอาร์
ยามาโนะเตะ 36 นาที 

รถไฟด่วน เจอาร์ ฮารุกะ 50 นาที 
(แวะสถานีเทนโนจิ 30 นาที)
เจอาร์ รถด่วน 80 นาที 
(แวะสถานีเทนโนจิ 50 นาที)

รถไฟเมเท็ตสึ “มิวสกาย” 
28 นาที 

รถไฟเมเท็ตสึ “มิวสกาย” 
56 นาที  

เจอาร์ รถด่วน 65 นาที
รถบัสแอร์พอร์ต 60 นาที 

เคเซ สกายไลเนอร์ 41 นาที 
เคเซ รถด่วน 75 นาที  

สนามบินฮาเนดะสนามบินนานาชาตินาริตะ

สนามบินนานาชาติชูบุสนามบินนานาชาติคันไซ

© EAST JAPAN RAILWAY COMPANY

© EAST JAPAN RAILWAY COMPANY

PASMO®

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

© JTB Communication Design, Inc.
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หนังสือเดินทางและวีซ่า

Cash Dispenser (ATM)

น้กที่�องเที่่�ยู่วตั้�างชิาตั้ิที่่�ตั้้องการ้เดินที่างเ ข้าปุ่ร้ะเที่ศญ่ี่�ปุุ่� นจิะตั้้องมู่่
หน้งส่อเดนิที่างที่่� ใช้ิได ้มู่่หลื่ายู่ปุ่ร้ะเที่ศที่่� ไมู่�จิำาเป็ุ่นตั้อ้งใช้ิวซ่็�าสำาหร้บ้้การ้
พุำาน้กช้ิ�วคุร้าวโดยู่ตั้อ้งไมู่�ที่ำางานในปุ่ร้ะเที่ศญี่่�ปุุ่� น ที่้ �งน่�ขอให้ตั้ร้วจิสอบ้  
ลื่�วงหน้าว�าจิำาเป็ุ่นตั้อ้งใช้ิวซ่็�าหร้อ่ไมู่� จิากเวบ็้ไซ็ตั้ก์ร้ะที่ร้วงการ้ตั้�างปุ่ร้ะเที่ศ 
สถานเอกอ้คุร้ร้าชิที่่ตั้ญี่่�ปุุ่� น หร้อ่สถานกงสุลื่ในปุ่ร้ะเที่ศของที่�าน 

เงิน
สกุลื่เงินของญี่่�ปุุ่� นคุอ่ เยู่น ซึ็�งใช้ิส้ญี่ลื่้กษณ์ ¥
¥แลื่ะ 円ในภูาษาตั้�างปุ่ร้ะเที่ศก็เร้ยู่่กสกุลื่เงินน่�
ว�าเยู่น ข้อคุวร้ร้ะวง้ที่่�สำาคุญ้ี่คุอ่ ภูาษ่การ้บ้ร้ิโภูคุใน
ญี่่�ปุุ่� นน้�นมู่่มู่่ลื่คุ�าถึง 8% หร้อ่ 10% ( ข้อมู่่ลื่ ณ เดอ่น
ตั้ลุื่าคุมู่ 2019) ร้าคุาสินคุา้ที่่�แสดงในญี่่�ปุุ่� นมู่้กร้วมู่
ภูาษ่การ้บ้ร้ิโภูคุไปุ่แล้ื่ว แตั้�ในบ้างกร้ณ่ก็อาจิจิะ
ไมู่�ไดร้้วมู่ภูาษ่เอาไว ้คุณุจิำาเป็ุ่นตั้อ้งถามู่พุน้กงาน
ขายู่ว�าร้าคุาดง้กลื่�าวร้วมู่ภูาษ่แลื่้วหร้อ่ไมู่� หาก
อยู่ากที่ร้าบ้ยู่อดสุที่ธิิก�อนตั้ด้สินใจิซ่็�อ
*สินคุ้าแลื่ะบ้ร้ิการ้สำาหร้้บ้ผู้่้บ้ร้ิ โภูคุส�วนใหญี่�จิะ
เก็บ้ภูาษ่ที่่� 10% ส�วนอาหาร้แลื่ะเคุร้่�องด่�มู่ที่้ �งหมู่ด 
ซึ็�งไมู่�ร้วมู่เคุร้่�องด่�มู่แอลื่กอฮอลื่์แลื่ะร้า้นอาหาร้ที่่�
ที่านในร้า้น จิะเส่ยู่ภูาษ่อยู่่�ที่่� 8%

แหลื่�งที่่�มู่า: ธินาคุาร้แห�งปุ่ร้ะเที่ศญี่่�ปุุ่� น 
(Bank of Japan)

บริการอินเตอร์เน็ต
ส้ญี่ญี่าณ Wi-Fi เป็ุ่นสิ�งที่่�หาไดง้�ายู่ ขึ �นมู่ากที่้�วปุ่ร้ะเที่ศญี่่�ปุุ่� น คุณุสามู่าร้ถใช้ิบ้ร้กิาร้
ส้ญี่ญี่าณ Wi-Fi  ไดท้ี่่�สนามู่บ้ิน สถาน่ร้ถไฟุใหญี่�ๆ แลื่ะโร้งแร้มู่ ในร้า้นอาหาร้แลื่ะ
อาคุาร้พุาณิชิยู่์อ่�นๆ ก็มู่่บ้ร้กิาร้ให้เชิ�นก้น คุณุสามู่าร้ถคุน้หาสถานที่่�ที่่�มู่่บ้ร้กิาร้
ส้ญี่ญี่าณ Wi-Fi  ไดจ้ิากเวบ็้ไซ็ตั้ต์ั้�อไปุ่น่�

เบ้อร้์โที่ร้ศ้พุที่์ฉุกเฉิน
ตั้ำาร้วจิ: 110
ร้ถดบ้้เพุลื่ิง/ร้ถพุยู่าบ้าลื่: 119
อุบ้้ตั้เิหตั้ทุี่างนำ �า: 118

นอกจิากเบ้อร้์โที่ร้ศ้พุที่ฉุ์กเฉินเบ้่ �องตั้น้แลื่ว้เวบ็้ไซ็ตั้ต์ั้�อไปุ่น่�ยู่ง้มู่่ ขอ้มู่ล่ื่สำาหร้บ้้
คุวามู่ปุ่ลื่อดภู้ยู่ที่่�เป็ุ่นปุ่ร้ะโยู่ชิน์ดว้ยู่

บริการฉุกเฉิน

ทิป
โดยู่ที่้�วไปุ่เมู่่�อใช้ิบ้ร้กิาร้ที่่� โร้งแร้มู่ ร้า้นอาหาร้ช้ิ �นนำา หร้อ่อ่�นๆ จิะคุดิคุ�าบ้ร้กิาร้
เอาไวแ้ลื่้ว 10 – 15% แที่นการ้ที่ิปุ่ จิึงไมู่�จิำาเป็ุ่นตั้อ้งจิ�ายู่ที่ิปุ่ ยู่กเวน้กร้ณ่ที่่� ไดร้้บ้้
บ้ร้กิาร้พุิเศษ 

ไฟุฟุ้าสำาหร้บ้้ใช้ิ ในบ้้านเร้อ่นที่้�วปุ่ร้ะเที่ศญี่่�ปุุ่� นมู่่แร้งดน้ไฟุฟุ้า 100 โวลื่ตั้เ์หมู่่อนก้น
ที่้ �งหมู่ด แตั้�ในโร้งแร้มู่ช้ิ�นนำาในโตั้เก่ยู่วหร้อ่ตั้ามู่เมู่่องใหญี่�จิะมู่่ชิ�องเส่ยู่บ้ 2 แบ้บ้ 
สำาหร้บ้้ไฟุฟุ้า 110 โวลื่ตั้แ์ลื่ะ 220 โวลื่ตั้ ์แลื่ะส�วนใหญี่�จิะมู่บ่้ร้กิาร้ใหยู้่มู่่ปุ่ลื่้�กเส่ยู่บ้ ที่่�ฟุ
ร้อนท์ี่โร้งแร้มู่

แรงดันไฟฟ้า

อุณหภูม ิ°C (°F)

โดยู่ที่้�วไปุ่จิะมู่่สถานที่่�สำาหร้บ้้แลื่กเงินตั้ร้าตั้�างปุ่ร้ะเที่ศไมู่�มู่าก แตั้�ที่่�ที่่�ที่ำาการ้
ไปุ่ร้ษณ่ยู่์ที่้�วปุ่ร้ะเที่ศจิะมู่่เคุร้่�องกดเงินสด (เอที่่เอ็มู่) ที่่� ใช้ิบ้้ตั้ร้เคุร้ดติั้ของตั้�าง
ปุ่ร้ะเที่ศกดเงินสดได ้นอกจิากน้�นที่่�เซ็เว�นอ่เลื่ฟุเว�น (ร้า้นสะดวกซ่็�อ) หร้อ่ อิอ้อน (ซ็่
เปุ่อร้ม์ู่าร้เ์ก็ตั้) ทีุ่กสาขาก็จิะมู่่ตั้่เ้อที่่เอ็มู่ที่่�มู่่เคุร้่�องหมู่ายู่ “บ้ร้กิาร้เอที่่เอ็มู่ตั้�าง
ปุ่ร้ะเที่ศ” แลื่ะแสดงโลื่โก้ของบ้้ตั้ร้เคุร้ดติั้ที่่�สามู่าร้ถกดเงินได ้คุณุสามู่าร้ถกดเงินที่่�          
เซ็เว�นอ่เลื่ฟุเว�นไดต้ั้ลื่อด 24 ช้ิ�วโมู่งซึ็�งน้บ้ว�าสะดวกมู่าก 

ฤด้ใบไม้ผลิ (เมษาย่น) ฤด้รอ้น (กรกฎาคม) ฤด้ใบไม้ร�วัง (ต่้ลาคม) ฤด้ห้นาวั (มกราคม)

ซัปุ่โปุ่โร 7.1 (44.8) 20.5 (68.9) 11.8  (53.2)  -3.6 (25.5)

โต้เก่ย่วั 14.6  (58.3) 25.8 (78.4) 18.5 (65.3) 6.1 (42.9)

โอซาก้า 15.1 (59.2) 27.4 (81.5) 19.0 (66.2) 6.0 (42.8)

นะห้ะ 21.4 (70.5) 28.9 (84.0) 25.2 (77.4) 17.0 (62.6)

59

ข้อมูลพื�นฐาน

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

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

อุณหภู่มู่ิเฉลื่่�ยู่ตั้้ �งแตั้� คุ.ศ 1981 - 2010

https://www.japan.travel/th/plan/wifi-and-
connectivity/

สำำาห้รบัการท�องเท่�ย่วัอย่�างปุ่ลอดภัย่ในญ่ี่�ปุ่่� น (ควัามชิ�วัย่เห้ลือ
ทางการแพทย์่เป็ุ่นภาษาอังกฤษ ภาษาจ่ีน และภาษาเกาห้ล่)
https://www.jnto.go.jp/emergency/eng/mi_guide.html

การอย้่�อย่�างปุ่ลอดภัย่ในญ่ี่�ปุ่่� น
https://www.japan.travel/th/plan/emergencies/

SAMPLE

SAMPLE

SAMPLE

SAMPLE



ภาษาญีปุ่่ นที่ควรทราบ

ข้อมูลทั้ี่เป็นประโยชน์
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คำาทักทาย่

ยู่ินดท่ี่่�ไดร้้่จ้ิ้ก Hajime-mashite. はじめまして

สบ้ายู่ดไ่หมู่ O-genki-desu-ka? お元気ですか？

สวส้ด ่ตั้อนเช้ิา Ohayo gozai-masu. おはようございます

สวส้ด ่ตั้อนกลื่างวน้, บ้�ายู่    Kon-nichi-wa. こんにちは

สวส้ด ่ตั้อนคุำ�า Komban-wa. こんばんは

ร้าตั้ร้ส่วส้ดิ� Oyasumi-nasai. おやすみなさい

ลื่าก�อน Sayo-nara. さようなら

ปุ่ระโย่คทั�วัไปุ่

ขอบ้คุณุ Arigato. ありがとう

ไมู่�เป็ุ่นไร้ Do-itashi-mashite. どういたしまして

ขอโที่ษ Sumi-masen. すみません

ขอโที่ษ Gomen-nasai. ごめんなさい

เชิิญี่คุ�ะ / คุร้บ้้ Do-zo. (เมื�อเสำนอให้้อ่กฝ�าย่) どうぞ

ขอ Kudasai. (เมื�อร้องขอจีากอ่กฝ�าย่) ください

เข้าใจิไหมู่คุะ / คุร้บ้้ Wakari-masu-ka? わかりますか？

เข้าใจิคุ�ะ / คุร้บ้้ Hai, wakari-masu. はい、わかります

ไมู่�เข้าใจิคุ�ะ / คุร้บ้้ Ii-e, wakari-masen. いいえ、わかりません

กร้ณุาร้อส้กคุร้่�นะคุะ / คุร้บ้้ Chotto matte kudasai. ちょっと待ってください

น่�คุอ่อะไร้ Kore-wa nan-desu-ka? これは何ですか？

ร้าคุาเที่�าไหร้� Ikura-desu-ka? いくらですか？

ขอซ่็�ออ้นน่� Kore-o kudasai. これをください

ร้าคุาแพุง Takai. 高い

ร้าคุาถ่ก Yasui. 安い

ห้องนำ �าอยู่่�ที่่�ไหน Toire-wa doko-desu-ka? トイレはどこですか？

ชิ�วยู่ดว้ยู่ Tasukete! 助けて

อ้นตั้ร้ายู่ Abu-nai! 危ない
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องคุก์าร้ส�งเสร้มิู่การ้ที่�องเที่่�ยู่วแห�งปุ่ร้ะเที่ศ
ญี่่� ปุุ่� น  (JNTO) ได้ให้การ้สน้บ้สนุนใน
โคุร้งการ้ Goodwill Guide Program ซึ็�ง
จิะมู่่อาสาสมู่้คุร้ที่่�สามู่าร้ถพุ่ดได้อยู่�างน้อยู่
สองภูาษาคุอยู่ให้คุวามู่ชิ�วยู่เหล่ื่อน้กที่�อง
เที่่�ยู่วจิากที่้�วโลื่ก โดยู่อาสาสมู่้คุร้เหลื่�าน่�จิะ
ตั้ิดเข็มู่กลื่้ดท่ี่�มู่่ร้่ปุ่โลื่กแลื่ะนกพุิร้าบ้ส่ขาว 
ปั้จิจุิบ้้นท้ี่�วญี่่� ปุุ่� นมู่่กลืุ่�มู่ Systematized 
Goodwill Guide (SGG) มู่ากกว�า 90 กลืุ่�มู่ 
ซึ็�งสมู่าชิิกส�วนใหญี่�จิะเป็ุ่นน้กเร้่ยู่นแลื่ะว้ยู่เกษ่ยู่ณ โดยู่จิะอาสาพุาน้กที่�อง
เที่่�ยู่วไปุ่เที่่�ยู่วชิมู่สถานที่่�ตั้�างๆแลื่ะให้คุวามู่ชิ�วยู่เหลื่่ออ่�นๆ เป็ุ่นภูาษาตั้�าง
ปุ่ร้ะเที่ศดว้ยู่ โคุร้งการ้น่�ไมู่�มู่่การ้เก็บ้คุ�าใช้ิจิ�ายู่เพุร้าะสมู่าชิิกกลืุ่�มู่ SGG น้�น
ที่ำางานในลื่้กษณะของอาสาสมู่้คุร้ 

โครงการกู�ดวิลไกด์

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

* ที่่�ที่ำาการ้ไปุ่ร้ษณ่ยู่์ ใหญี่�ๆ บ้างแห�งเปิุ่ดให้บ้ร้กิาร้ทีุ่กวน้

* ห้างสร้ร้พุสินคุา้ส�วนมู่ากจิะปิุ่ดให้บ้ร้กิาร้เดอ่นลื่ะ 2-3 วน้ ในร้ะหว�างวน้จิ้นที่ร้ ์- ศกุร้์

* พุิพุิธิภู้ณฑ์์ส�วนมู่ากปิุ่ดให้บ้ร้กิาร้ให้วน้จิ้นที่ร้์

จัีนทร ์– ศุ่กร์ เสำาร์
อาทิต้ย์่และ 

วันัห้ย่่ดนักขัต้ฤกษ์

ธนาคาร 9.00 – 15.00 น. ปิุ่ด ปิุ่ด

* ท่�ทำาการไปุ่รษณ่ีย์่ 9.00 – 17.00 น. ปิุ่ด ปิุ่ด

* ห้้างสำรรพสำนิค้า 10.00 – 20.00 น. 10.00 – 20.00 น. 10.00 – 20.00 น.

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

* พิพิธภัณีฑ์์ 10.00 –17.00 น. 10.00 –17.00 น. 10.00 –17.00 น.

สำำานักงาน 9.00 –17.00 น. ปิุ่ด ปิุ่ด

เวลาให้บริการ

คุอ่แหลื่�ง ขอ้มู่ล่ื่ที่่�เป็ุ่นปุ่ร้ะโยู่ชิน์เพุ่�อคุน้หา ขอ้มู่ล่ื่สำาหร้บ้้วางแผู้นการ้ที่�องเที่่�ยู่วก�อนเดนิที่างไปุ่ญี่่�ปุุ่� น นำาเสนอ ขอ้มู่ล่ื่การ้ที่�องเที่่�ยู่ว
เก่�ยู่วกบ้้การ้เดนิที่าง ที่่�พุก้ ช็ิอปุ่ปิุ่�ง อเ่วน้ที่ ์เป็ุ่นภูาษาอง้กฤษแลื่ะภูาษาอ่�นๆ ผู้�านที่างอนิเตั้อร้เ์น็ตั้ แลื่ะมู่ก่าร้อพุ้เดที่ ขอ้มู่ล่ื่อยู่่�เสมู่อ 
เพุ่�อนำาเสนอ ข้อมู่่ลื่ลื่�าสุด

เวั็บไซต์้องค์การสำ�งเสำริมการท�องเท่�ย่วัแห้�งปุ่ระเทศุญ่ี่�ปุ่่� น

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

บริการส�าหรับนักท่องเที่ยว 
มู่่ร้ะบ้บ้แลื่ะบ้ร้กิาร้ตั้�างๆ สำาหร้บ้้น้กที่�องเที่่�ยู่วที่่�พุ่ดภูาษาญี่่�ปุุ่� นไมู่�ได ้ สามู่าร้ถ
ที่�องเท่ี่�ยู่วในปุ่ร้ะเที่ศญี่่�ปุุ่� นได้อยู่�างสบ้ายู่ใจิ ด้วยู่คุวามู่ใส�ใจิในบ้ร้ิการ้จิากเจิ้า
หน้าที่่�ดง้ตั้�อไปุ่น่� 

เร้าขอแนะนำาให้คุุณใช้ิบ้ร้ิการ้
จิากเคุร้่อข�ายู่ข้อมู่่ลื่ที่่�ได้ร้้บ้การ้
ร้บ้้ร้องซึ็�งมู่อ่ยู่่�ที่้�วปุ่ร้ะเที่ศขณะที่่�
เดนิที่างในญี่่�ปุุ่� น ศน่ยู่์ข้อมู่่ลื่ที่�อง
เที่่�ยู่วตั้้ �งอยู่่�ในสถานที่่�ตั้�างๆ เชิ�น 
สนามู่บ้ินหลื่้ก สถาน่ร้ถไฟุ แลื่ะ
จิุดที่�องเที่่�ยู่ว คุณุสามู่าร้ถดร่้ายู่
ลื่ะเอ่ยู่ดของศ่นย์ู่ข้อมู่่ลื่ตั้�างๆได้
จิากเวบ็้ไซ็ตั้ต์ั้�อไปุ่น่� 

ศูนย์ข้อมลูท่องเที่ยวในญีปุ่่ น

https://www.japan.travel/th/plan/tic/JNTO TIC (Tokyo)




