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ยิง่ในยคุทีเ่ทคโนโลยถีกูขยายขอบเขตใหก้วา้งไกลจนไรซ้ึง่พรมแดนแบบนีด้ว้ยแลว้ คนไทย 
หลายคนกเ็ริม่หนัมาสนใจการเทีย่วญีปุ่น่ดว้ยตวัเองกนัมากขึน้ เพราะขอ้มลูทีห่างา่ยแคป่ลายนิว้ 
แตะ อกีทัง้วซีา่สำหรบันกัทอ่งเทีย่วกไ็มจ่ำเปน็ตอ้งขอใหยุ้ง่ยากเหมอืนแตก่อ่น เพราะทางญีปุ่น่ 
ไดย้กเวน้วซีา่ใหส้ำหรบัคนทีเ่ดนิทางไปพำนกัอยูใ่นประเทศญีปุ่น่ไมเ่กนิ 15 วนั ซึง่แบก็แพค็เกอร ์
ชาวไทยทั้งหลายก็ร้องเฮ เพราะแค่เตรียมตัว เตรียมแผนเที่ยว ก็ไปเที่ยวญี่ปุ่นได้สบาย

แตถ่งึแมท้กุสิง่ทกุอยา่งจะดงูา่ยขึน้ หลายคนกย็งัลงัเลระหวา่งการไปเทีย่วญีปุ่น่ดว้ยตวัเอง 
กบัซือ้แพค็เกจทวัร ์ เพราะการจะไปเดนิเตรด็เตรอ่ยูใ่นประเทศทีเ่ราไมคุ่น้เคย แถมรอบขา้งมแีต ่
ภาษาที่ไม่ใช่ภาษาบ้านเกิดเมืองนอน จินตนาการอย่างไรก็ยังดูน่าวิตกกังวลอยู่ด ี

อันที่จริงการไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเองไม่ใช่เรื่องยาก เพราะการไปเที่ยวยังสถานที่ต่างถิ่น 
โดยการวางแผนไปเองนั้น มักจะให้อะไรกับเรามากกว่าการเดินทางท่องเที่ยวหรือแค่ไปถ่ายรูป 
ตามสถานที่ต่าง  ๆ เราจะได้ทั้งประสบการณ์ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การวางแผน  
รวมไปถึงอาจจะได้เจอมิตรภาพใหม่ ๆ ที่น่าประทับใจอีกมากมาย 

ปลูกบ้านยังต้องมีการวางรากฐานและโครงสร้างให้มั่นคง
การจะเดนิทางทอ่งเทีย่วดว้ยตวัเองกเ็หมอืนกนั หากฐานแขง็แรงแลว้ จะขึน้โครงแตง่เตมิ 

ความรู้อื่น ๆ เข้าไปก็ง่ายต่อการทำความเข้าใจ
เพราะฉะนัน้ กอ่นทีเ่ราจะเรยีนรูส้เตป็การเทีย่วประเทศญีปุ่น่ดว้ยตวัเองใหง้า่ยพอ ๆ กบัการ 

คลิกเข้าไปดูรูปในกระทู้รีวิวบนอินเทอร์เน็ต เรามาเริ่มทำความรู้จักกับ  “แดนอาทิตย์อุทัย”  นี้ 
กันก่อนดีกว่า 

เอาละ...ถึงเวลากล่าวคำว่า  “ฮะ  - จิ  - เมะ  - มา  - ชิ  - เตะ เจ  - แปน” หรือ  “ยินดีที่ได้รู้จัก...  
ญี่ปุ่น” กันแล้ว!

ถ้าถามคนสัก 10 คนว่า
ในชีวิตนี้อยากไปเที่ยวประเทศไหนให้ ได้สักครั้ง 
เชื่อว่าต้องมีเกินครึ่งละที่ตอบว่า ‘ประเทศญี่ปุ่น’
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日 本
ญี่ปุ่นเป็นประเทศหมู่เกาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งตัวอักษรคันจิของชื่อญี่ปุ่นนั้นแปลได้ว่า 
“ถิ่นกำเนิดของดวงอาทิตย์” จึงทำให้ประเทศญี่ปุ่นมีอีกชื่อเรียกหน่ึงว่า 
“ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย”

ประเทศญี่ปุ่นมีเนื้อที่ทั้งหมด
ประมาณ 377,930 
ตารางกิโลเมตร 

ประเทศญี่ปุ่น
(Nihon/นิฮง)

日
本

377,930

126 ล้าน
ประชากรที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นมีประมาณ

126 ล้านคน ซึ่งมากเป็นอันดับ 10 ของโลก
(ข้อมูลอัพเดตเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2557)
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日 本
ญี่ปุ่นเป็นประเทศหมู่เกาะที่ประกอบไปด้วย
เกาะใหญ ่ๆ มากกว่า 3,000 เกาะ
แต่เมื่อนับรวมเกาะเล็กเกาะน้อยด้วยแล้ว 
ญี่ปุ่นจะเป็นประเทศที่มีเกาะมากกว่า 
6,000 เกาะเลยทีเดียว 

โตเกียวติดอันดับเมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลก 
จากการจัดอันดับของ ดิอีโคโนมิสต์อินเทลลิเจนซ์ยูนิต 

ประจำปี พ.ศ. 2556 รองลงมาคือโอซะกะ

TO
KYOO

SAKA

6,000
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ประเทศญี่ปุ่นมีหอคอยสื่อสารสูงที่สุดในโลก 
คือ โตเกียวสกายทร ี ซึ่งสูงถึง 634 เมตร 
หรือ 2,080 ฟุต และได้กลายมาเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่
แทนโตเกียวทาวเวอร ์ หอคอยสื่อสารเดิม

TOKYO SKYTree
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ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีความปลอดภัย
ในเรื่องการอยู่อาศัยติดอันดับต้น ๆ ของโลก

(จากการเก็บสถิติในเว็บไซต ์
www.statisticbrain.com ซึ่งอัพเดต

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557)

ญี่ปุ่นได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่
ประชากรมีอายุขัยเฉลี่ย
สูงที่สุดในโลก (83.91 ปี) 
โดยมีการรวบรวมสถิติว่า

มีผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 100 ปี 
มากกว่า 50,000 คน

SAFeTY

83.91
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เมืองหลวงของ
ประเทศญี่ปุ่น 
ตั้งอยู่ในภูมิภาค
คันโต ติดกับ
อ่าวโตเกียว 
และเป็นเมืองหลวง
ที่มีระบบการปกครอง
แบบพิเศษ 
ซึ่งรวมเอา
การปกครอง
ในรูปแบบจังหวัด 
และเมืองไว้ด้วยกัน 

เมื่อรวมเขตปริมณฑล หรือจังหวัดโดยรอบของ
มหานครโตเกียวเข้าไปด้วยแล้ว มหานครแห่งนี้ 
จะมีประชากรอาศัยอยู่กว่า 35 ล้านคน 
ซึ่งนับเป็นเมืองหลวงที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น
ติดอันดับต้น ๆ ของโลกทีเดียว

35,000,000

東
京 โตเกียว (Tokyo)
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ประเทศญี่ปุ่นมีระบบคมนาคมหลัก
คือ รถไฟ ซึ่งครอบคลุมการเดินทาง
ทั่วประเทศ นอกจากรถไฟที่ญี่ปุ่น
จะตรงเวลา รวดเร็ว และทันสมัยแล้ว
ยังเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่นักท่องเที่ยวทุกคน
ใฝ่ฝันอยากจะไปลองนั่งดูสักครั้ง

ฤดูหนาว
ธันวาคม - กุมภาพันธ์
อุณหภูมิเฉลี่ย 
0 - 10 องศาเซลเซียส
เป็นช่วงที่อากาศหนาวเย็น
ที่สุดในรอบปี และมีหิมะตก

ฤดูร้อน
มิถุนายน - สิงหาคม
อุณหภูมิเฉลี่ย 
25 - 30 องศาเซลเซียส
อากาศร้อนตับแลบ แต่ก็จะ
เต็มไปด้วยใบไม้เขียวขจี

ฤดูใบไม้ผลิ
มีนาคม - พฤษภาคม
อุณหภูมิเฉลี่ย 
10 - 20 องศาเซลเซียส
ฤดูกาลที่ดอกไม้ผลิบาน
โดยเฉพาะดอกซากุระ

ฤดูใบไม้ร่วง
กันยายน - พฤศจิกายน
อุณหภูมิเฉลี่ย 
10 - 20 องศาเซลเซียส
เป็นฤดูแห่งสีสันจากใบไม้
เปลี่ยนส ี อากาศเย็นสบาย

ประเทศญี่ปุ่นมีทั้งหมด 4 ฤดู
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ภูเขาไฟฟูจิ (富士山/Fuji - san) 
เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น คนไทยหลายคนเชื่อว่า 
ถ้าได้เห็นฟูจิซังในครั้งแรกแล้ว ก็จะมีโอกาสได้ไปเยือนประเทศญี่ปุ่นอีกครั้ง 
ทั้งนี้เพราะโอกาสในการเห็นภูเขาไฟฟูจิทั้งลูกค่อนข้างยาก
เนื่องจากปกติแล้วจะมีเมฆมาบดบังยอดเขาไว้ตลอดเวลา 
ทำให้คนส่วนใหญ่เห็นแต่ฐานของภูเขาไฟ

ในทุก ๆ ช่วงฤดูร้อนของประเทศญี่ปุ่น
จะมีนักท่องเที่ยวพากันหลั่งไหลมา
ร่วมเป็นหนึ่งในผู้พิชิตยอดภูเขาไฟฟูจิ
มากกว่าปีละ 300,000 คนเลยทีเดียว

300,000

Mount Fuji
富
士
山
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ภูเขาไฟฟูจิมีการระเบิด 
ครั้งล่าสุดตั้งแต่ป ี
พ.ศ. 2250 หรือตั้งแต่
ในยุคเอะโดะ

องค์การเพื่อการศึกษา 
วิทยาศาสตร ์ และวัฒนธรรม
แห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก 
ได้ประกาศให้ภูเขาไฟฟูจิ
เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเม่ือวันท่ี
22 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา

ชื่อที่ฟูจิซังได้รับการแต่งตั้ง
จากตำแหน่งมรดกโลก 
ทางวัฒนธรรม คือ ฟูจิซัง 
สถานที่ศักดิ์สิทธิ ์
และแหล่งแรงบันดาลใจทางศิลปะ
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การดูแผนที่จำเป็นสำหรับการเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเองมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่ 
เพิ่งเริ่มต้นหาข้อมูลในการเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเองครั้งแรก เพราะการดูแผนที่จะทำให้เรา 
เห็นภาพรวมในวงกว้าง สามารถมองเห็นความเป็นไปได้ในการวางแผนเที่ยวของตัวเอง  
ได้รู้ว่าจังหวัดไหนอยู่ตรงไหน อะไรเป็นอะไร เป็นไปได้ไหมที่จะเที่ยวตรงนี้และตรงนั้น 
ภายในเวลาไม่กี่วัน เพราะคนส่วนใหญ่ที่วางแผนไปเที่ยวญี่ปุ่นครั้งแรกมักจะอยากไปเมืองนั้น 
เมืองนี้หลายที่เต็มไปหมด ซึ่งในความเป็นจริงบางแผนก็ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากสถานที่ 
แตล่ะแหง่ในประเทศญีปุ่น่ตอ้งใชเ้วลาในการเดนิทางและอยูห่า่งไกลกนั ไมต่า่งจากบา้นเราทีม่ ี
ภาคกลาง เหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก เพราะฉะนั้นหากได้เห็นแผนที่รวม ๆ ของประเทศ 
ญี่ปุ่นแล้ว เราจะสามารถวางแผนได้ง่ายและเข้าใจมากยิ่งขึ้น 

แต่...แผนที่ส่วนใหญ่ก็แลดูจะภูมิศาสตร์เสียเหลือเกิน งั้นเราไปดูแผนที่ญี่ปุ่นเท่าที่ควรรู้  
ในแบบทีไ่มน่า่เบือ่กนั วา่แตล่ะจงัหวดัมสีถานทีท่อ่งเทีย่วอะไรทีคุ่น้หเูรากนับา้ง สนามบนิอะไร 
อยู่ตรงไหน และจังหวัดเด่น  ๆ ของญี่ปุ่นมีอะไรบ้าง รับรองว่า เก็บแผนที่นี้เอาไว้ใช้วางแผน 
เที่ยวญี่ปุ่นได้ยาว ๆ หลายครั้งเลย

รู้สึกใช่ไหม จะไปเที่ยว ทำไมต้องดูแผนที่อะไรแบบนี้ด้วย 
ไม่ได้เรียนวิชาภูมิศาสตร์อยู่นะ
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เกาะเหนือสุด
ของประเทศญ

ี่ปุ่น มีฐานะเป็นท
ั้งภูมิภาคและ

จังหวัด

เมืองหลักคือ
ซัปโปะโระ เป

็นเกาะที่มีธรร
มชาติอุดมสม

บูรณ์

และทิวทัศน์ท
ี่สวยงามมาก

โอะตะรุ (Otaru) 
เมืองท่าสุดโรแมนติก ห่างจากซัปโปะโระเพียงแค ่
30 กิโลเมตร มีคลองโอะตะรุที่เป็นเสมือน
แลนด์มาร์กของเมืองนี้ เป็นเมืองเล็ก ๆ ที่ได้รับ
การการันตีว่ามีร้านอาหารและขนมอร่อยชวนชิม
หลายร้านที่สุดในฮกไกโด

ฮะโกะดะเตะ (Hakodate) 
ประตูด้านทิศใต้สู่เกาะฮกไกโด 
ฮะโกะดะเตะเป็นเมืองท่าที่เต็มไปด้วยสีสัน 
และกลิ่นอายของประวัติศาสตร ์ ซึ่งนับว่า
เป็นอีกเมืองที่มีเสน่ห์น่าหลงใหลแห่งหนึ่ง
บนเกาะฮกไกโดเลยทีเดียว

HOKKAIDO

HAKODATe

OTArU

SAPPOrO

NeW CHITOSe
AIrPOrT

Hiyama 

Oshima 

Iburi

Shiribeshi 
Ishikari 

Rumoi 

Soya 

Sorachi 

ซัปโปะโระ (Sapporo) 
อาจเรียกว่าเป็นเมืองหลวงของ
เกาะฮกไกโดเลยก็ได ้ เพราะซัปโปะโระ 
เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในฮกไกโด  
และยังเป็นสถานที่จัดงานเทศกาลหิมะ
ที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุด 
ในประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย
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อะซะฮิกะวะ (Asahikawa) 
เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของเกาะฮกไกโด  
มีสวนสัตว์ที่ได้รับการจัดอันดับว่าเป็นสวนสัตว์ 
ที่ดีและใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นอย่างสวนสัตว ์
อะซะฮิยะมะ (Asahiyama Zoo) 

ฟุระโนะ (Furano) 
นับเป็นไฮไลท์ของเกาะฮกไกโด เพราะฮกไกโด 
จะสวยงามและน่าเที่ยวมากที่สุดในช่วงฤดูร้อน 
ที่ดอกไม้บานสะพรั่ง นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยม 
มาเที่ยวฟุระโนะเพื่อดูทุ่งดอกไม ้ 5 ส ี รวมไปถึง 
ทุ่งดอกทิวลิปและทุ่งลาเวนเดอร์อีกด้วย

คุชิโระ (Kushiro) 
นึกถึงนกกระเรียน 
นึกถึงคุชิโระ เพราะในช่วง 
ฤดูหนาว นกกระเรียน 
จำนวนมากจะอพยพมา
ให้บรรดานักท่องเที่ยว
ได้ชื่นชมกันอย่างใกล้ชิด 

ท่าอากาศยานนิวชิโตะเซะ (New Chitose Airport) 
สนามบินหลักและใหญ่ที่สุดของเกาะฮกไกโด ซึ่งสายการบินส่วนใหญ ่
มักจะบินมาลงที่นี่ เพราะฉะนั้นหากใครที่กำลังจะจองตั๋วเครื่องบินไปเที่ยว 
ฮกไกโด ก็เลือกลงที่ท่าอากาศยานนิวชิโตะเซะได้เลย

ASAHIKAWA

KUSHIrO

FUrANO

Hidaka 

Kamikawa 

Okhotsk

Nemuro 

Kushiro 

Tokachi 

Sorachi 

北
海
道
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ภูมิภาคที่อยู่เ
หนือสุดของเ

กาะฮนช ู

ซึ่งเป็นเกาะที่
ใหญ่ที่สุดของ

ประเทศญี่ปุ่น
 โทโฮะก ุ แปลว่า 

“ทิศตะวันออ
กเฉียงเหนือ”

 หรืออีกนัยห
นึ่งว่าเป็นอีสา

นแห่งญี่ปุ่น 

นั่นเอง ถึงแม้โทโฮะ
กุจะเป็นภูมิภ

าคท่ียังไม่ค่อ
ยได้รับความ

นิยมจาก 

นักท่องเที่ยว
ชาวไทยมากเ

ท่าไรนัก แต่หากได้ล
องไปสัมผัสส

ักครั้ง 

จะพบว่าโทโฮ
ะกุุเป็นอีกหนึ่ง

ภูมิภาคที่น่าส
นใจมาก

TOHOKU

อะโอะโมะริ (Aomori) 
จังหวัดที่อยู่เหนือสุดของเกาะฮนชู  
เป็นจังหวัดที่มีทัศนียภาพสวยงาม รวมไปถึง 
ผลผลิตทางการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์มาก  
อ้อ! อะโอะโมะริเป็นจังหวัดที่ได้ชื่อว่า  
มีแอ๊ปเปิ้ลที่อร่อยที่สุดในญี่ปุ่นด้วย

โทโฮะกุเป็นภูมิภาคที่มีชื่อเสียงในเรื่อง
ออนเซ็นมาก เพราะฉะนั้นจะนับว่า 
‘ออนเซ็น’ เป็นสัญลักษณ์ของ

ภูมิภาคนี้เลยก็ว่าได้

เซ็นได (Sendai) 
เมืองที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮะกุ 
เป็นเมืองที่มีทัศนียภาพสวยงาม  
สบายตา จนได้รับฉายาว่าเป็น  
“เมืองแห่งต้นไม้” เซ็นไดเพิ่งจะเริ่มมา
มีชื่อเสียงในหมู่นักท่องเที่ยวมากขึ้น
หลังเหตุการณ์สึนามิปี พ.ศ. 2554 นี่เอง
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Hirosaki Castle 
ปราสาทที่ได้ชือ่วา่เปน็หนึง่ใน
สถานที่ที่มีซากุระสวยงาม 
มากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น 

มะสึชิมะ (Matsushima) 
หนึ่งในสามสถานที่ที่คนญี่ปุ่นเรียกกันว่า 
“Nihon Sankei” หรือสถานท่ีท่ีมีทิวทัศน์ 
งดงามตรึงใจมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น 

Miyagi

Akita

Yamagata

Fukushima

Iwate

AOMOrI

HIrOSAKI 
CASTLe 

SeNDAI

東
北
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โตเกียวดิสนีย์แลนด ์ (Tokyo Disneyland) 
สวนสนุกที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น  
ถึงแม้ชื่อจะบอกว่าเป็น “โตเกียว” แต่แท้จริงแล้ว 
สวนสนุกแห่งนี้กลับตั้งอยู่ในเขตของจังหวัดชิบะ  
และใกล ้ๆ กันยังมีโตเกียวดิสนีย์ซ ี (Tokyo 
Disney Sea) ซึ่งเป็นสวนสนุกที่มีชื่อเสียง 
อีกแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่อีกด้วย

ภูมิภาคยอดฮ
ิตตลอดกาลข

องนักท่องเที่ย
วชาวไทย  

เนื่องจากเป็น
ที่ตั้งของมหา

นครโตเกียว ซึ่งเป็นเมือง
หลวง

ของประเทศญ
ี่ปุ่น คันโตเป็นภ

ูมิภาคที่มีประ
ชากรอาศัย

อยู่หนาแน่นท
ี่สุด และยังเป็นภ

ูมิภาคที่ผสาน
ไปด้วย

เทคโนโลยีแล
ะกลิ่นอายขอ

งวัฒนธรรมญ
ี่ปุ่นอีกด้วย

นิกโก (Nikko) 
เมืองมรดกโลกที่มีทิวทัศน ์
สวยงามสมราคา และด้วย  
เวลาเดินทางจากโตเกียวที่ 
ไม่นานเท่าไรนัก จึงทำให้นิกโก
กลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่  
ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็น
อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในช่วงใบไม้เปลี่ยนสี

ท่าอากาศยานฮาเนะดะ (Haneda Airport) 
ฮาเนะดะเป็นสนามบินที่อยู่ในเขตจังหวัดโตเกียว  
และเป็นอีกหนึ่งสนามบินที่นักท่องเที่ยวนิยมจอง 
เที่ยวบินมาลง เนื่องจากใช้เวลาในการเดินทางไปยัง 
ย่านต่าง ๆ ของโตเกียวไม่นานเท่ากับสนามบินนะริตะ

ฮะโกะเนะ (Hakone) 
เป็นอีกเมืองที่สามารถมองเห็นฟูจิซัง 
ได้ชัดเจน กิจกรรมยอดฮิตของฮะโกะเนะ 
สำหรับนักท่องเที่ยวคือ การล่องเรือ กินไข่ดำ  
และชมหุบเขานรกโอวะคุดะน ิ (Owakudani) 

คะมะกุระ (Kamakura)
เมืองพุทธเก่าแก่ที่ยังคงกลิ่นอายวัฒนธรรม 
ของประเทศญี่ปุ่นไว้มากที่สุด นักท่องเที่ยว 
หลายคนนิยมไปไหว้พระใหญ่ไดบุตส ึ  
ที่วัดโคโตะก ุ นับว่าเป็นไฮไลท์ของเมืองนี้ 
เลยทีเดียว 

มหานครโตเกียว (Tokyo) 
เมืองหลวงที่เต็มไปด้วยแสง ส ี เสียง 
ของประเทศญี่ปุ่น โตเกียวเป็นจังหวัด 
ยอดฮิตของนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศ  
เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีระบบคมนาคม 
และสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก ่
นักท่องเที่ยวมากที่สุดในประเทศ  
อีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย 
ที่ผสานไปด้วยกลิ่นอายของวัฒนธรรม 
แดนปลาดิบและความทันสมัย

KANTO
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関
東

ท่าอากาศยานนานาชาตินะริตะ  
(Narita International Airport)
สนามบินที่เปรียบเสมือน  
“ประตูสู่ประเทศญี่ปุ่น”  
หลายคนมักเข้าใจผิดว่า 
สนามบินนะริตะอยู่ในโตเกียว  
แต่แท้จริงแล้ว สนามบินนะริตะ 
ตั้งอยู่ในจังหวัดชิบะ (Chiba)  
ซึ่งอยู่ห่างจากโตเกียวออกไป 
ประมาณ 60 กิโลเมตร

โยะโกะฮะมะ (Yokohama)  
เมืองท่าแห่งความทันสมัย  
อยู่ห่างจากโตเกียวแค่นั่งรถไฟ 
ไปราวครึ่งชั่วโมง เรามักจะคุ้นเคย  
กับชื่อ “โยะโกะฮะมะ” แต่น้อยคน  
ที่จะทราบว่า โยะโกะฮะมะ  
เป็นเมืองหลักของจังหวัดคะนะงะวะ 

TOKYO

YOKOHAMA
KAMAKUrA

NArITA AIrPOrT

TOKYO DISNeYLAND

HANeDA AIrPOrT

NIKKO

HAKONe

Chiba

Tochigi

Kanagawa

Gunma

Ibaraki

Saitama
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เจแปนแอลป ์
(Tateyama Kurobe Alpine Route) 
ภาพหิมะขาวโพลนที่ถูกตัดเป็นทางยาวสูงใหญ่อลังการ  
เป็นหนึ่งในภาพจำของ “กำแพงหิมะ” ที่นักท่องเที่ยว 
หลายคนใฝ่ฝันอยากจะไปสัมผัส ซึ่งเส้นทาง 
ทะเตะยะมะ - คุโรเบะนี้จะเปิดให้นักท่องเที่ยวขึ้นชมแค่ปีละ  
หนึ่งครั้ง คือ ช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคมเท่านั้น

นะโงะยะ (Nogoya)  
เมืองที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคชูบุ  
และเป็นเมืองศูนย์กลางของจังหวัดไอจิ 
มีทัศนียภาพสะอาดตา สวยงาม  
และทันสมัยมาก

ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร ์
(Chubu Centrair International Airport) 
อีกหนึ่งสนามบินที่มีความสำคัญของประเทศญี่ปุ่น 
ตั้งอยู่ในพื้นที่ถมทะเลชานเมืองนะโงะยะ และอยู่
ห่างจากนะโงะยะเพียงนั่งรถไฟแค ่ 20 นาที 

ภูมิภาคส่วนก
ลางสุดของป

ระเทศ ที่ตั้งของแล
นด์มาร์กซึ่งเป

็น

พระเอกตลอ
ดกาลของปร

ะเทศญี่ปุ่นอย
่างภูเขาไฟฟูจ

ิ

และเป็นอีกหน
ึ่งภูมิภาคที่นัก

ท่องเที่ยวนิย
มเที่ยวแบบ 

one day trip เนื่องจากไม
่ไกลจากโตเก

ียวนัก

คะวะงุชิโกะ (Kawaguchiko)
ตั้งอยู่ระหว่างจังหวัดยะมะนะชิกับจังหวัด 
ชิซุโอะกะ คะวะงุชิโกะเป็นเมืองเล็ก ๆ  
ริมทะเลสาบที่สามารถมองเห็นฟูจิซังได้ 
อย่างชัดเจนและสวยงามเป็นอย่างมาก

ภูเขาไฟฟูจ ิ (Mount Fuji) 
ภูเขาไฟที่เป็นเสมือนสัญลักษณ ์
ของประเทศญี่ปุ่น เป็นภูเขาไฟที่มี 
ความสวยงามและมีเสน่ห์เป็นอย่างมาก  
มีเอกลักษณ์คือหิมะที่ปกคลุมบนยอดเขา

CHUBU

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (Shirakawa - go) 
หมู่บ้านที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก 
โดยองค์การยูเนสโก ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวนา 
โบราณเก่าแก่ที่ยังคงรักษาบรรยากาศดั้งเดิม 
ไว้ ได้เป็นอย่างดี ชิราคาวาโกะจะสวยงามมาก 
ในช่วงฤดูหนาวที่มีหิมะปกคลุม
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นะงะโนะ (Nagano)  
จังหวัดที่มีภาพจำคือ  
ลิงแช่ออนเซ็นในช่วงหิมะโปรยปราย 
ตอนฤดูหนาว นักท่องเที่ยว  
รวมทั้งช่างภาพจากหลากหลาย 
ประเทศจะพากันฝ่าลมหนาวมา 
ถ่ายรูปเจ้าลิงแก้มแดงแช่ออนเซ็นกัน

มะสึโมะโตะ (Matsumoto) 
อีกเมืองของจังหวัดนะงะโนะ 
ที่มีชื่อเสียงในหมู่นักท่องเที่ยว 
มีสถานที่ท่องเที่ยวเด่น ๆ คือ 
ปราสาทมะสึโมะโตะ  
ซึ่งสวยงามตระการตามาก 

中
部

MOUNT FUJI

NAGANO

NOGOYA

KAWAGUCHIKO

MATSUMOTO

SHIrAKAWA - GO

TATeYAMA KUrOBe 
ALPINe rOUTe

CHUBU CeNTrAIr 
INTerNATIONAL AIrPOrT

Yamanashi

Shizuoka

Aichi

Gifu

Fukui

Niigata

Toyama

Ishikawa



เกียวโต (Kyoto) 
อดีตเมืองหลวงเก่าแก่ของ
ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเต็มไปด้วยกลิ่นอาย  
วัฒนธรรม เกียวโตเป็นอีกจังหวัดใน  
ประเทศญี่ปุ่นที่นักท่องเที่ยวนิยม  
มาเยือน เนื่องจากมีสถานที่ท่องเที่ยว 
ทางประวัติศาสตร์เป็นจำนวนมาก 

นะระ (Nara) 
นะระเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่น 
เช่นเดียวกับเกียวโต เพราะฉะนั้นจึงเป็นอีก 
จังหวัดที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร ์  
อีกทั้งยังได้รับฉายาว่าเป็น “เมืองแห่งกวาง”  
เพราะมีกวางอาศัยอยู่อย่างอิสระเป็นจำนวนมาก

โกเบ (Kobe)
เมืองท่าอันทรงคุณค่าของจังหวัด 
เฮียวโงะ โกเบเป็นเมืองเล็ก ๆ  
ที่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยว 
ที่น่าสนใจมากมาย อีกทั้ง 
ยังใช้เวลาเดินทางจากโอซะกะ 
ไปเพียงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงด้วย

ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ 
(Kansai International Airport) 
สนามบินที่สำคัญที่สุดในภูมิภาคคันไซ  
นักท่องเที่ยวนิยมบินมาลงที่นี่มากที่สุด  
นอกจากนี้ยังเป็นสนามบินที่ตั้งอยู่บนเกาะ 
กลางอ่าวโอซะกะ ซึ่งเกิดจากการสร้างขึ้นของมนุษย์

ภูมิภาคส่วนก
ลางตอนใต้ข

องประเทศญ
ี่ปุ่น 

เคยเป็นที่ตั้งข
องเมืองหลวง

ในอดีตอย่าง
  

เมืองนะระและ
เกียวโต คันไซนับเป็น

ภูมิภาค 

ที่นักท่องเที่ย
วนิยมมาเยือ

นเป็นจำนวน
มาก 

รองลงมาจาก
ภูมิภาคคันโต

เลยทีเดียว

วะกะยะมะ (Wakayama) 
ดินแดนแห่งความศักดิ์สิทธิ์ และเป็นเส้นทาง
แสวงบุญ รวมไปถึงเป็นบ้านเกิดน้องเหมียวทามะ  
นายสถานีแมวหนึ่งเดียวในโลก นอกจากนี้
วะกะยะมะยังเป็นอีกหนึ่งในภูมิภาคคันไซที่มี
ธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่และสวยงามมาก

ปราสาทฮิเมะจิ (Himeji Castle)  
ปราสาทที่สวยงามติดอันดับ 
หนึ่งในสามของประเทศญ่ีปุ่น  
และยังได้รับการยกย่องจาก 
องค์การยูเนสโกให้เป็น 
มรดกโลกอีกด้วย

KANSAI
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โอซะกะ (Osaka) 
เมืองหลักแห่งภูมิภาคคันไซ  
มีกลิ่นอายคล้ายโตเกียว 
แต่วุ่นวายน้อยกว่า (นิดหนึ่ง)  
โอซะกะเป็นอีกจังหวัดที ่
ขึ้นชื่อเรื่องอาหารอร่อยมาก  
และยังเป็นจังหวัดท่ีนักท่องเท่ียว 
นิยมมาพักเพื่อนั่งรถไฟไป 
เที่ยวยังจังหวัดใกล้เคียง เช่น  
เกียวโต นะระ โกเบ 

関
西

OSAKA

KYOTO

HIMeJI CASTLe

WAKAYAMA

NArA

KOBe

KANSAI 
INTerNATIONAL 

AIrPOrT

Hyogo

Shiga

Mie
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สะพานคินไต (Kintaikyo)
หนึ่งในสะพานที่มีชื่อเสียงมากที่สุด 
ในประเทศญี่ปุ่น เป็นสะพานไม้ 5 โค้ง 
ที่ทอดผ่านแม่น้ำนิชิกิ ในเมืองอิวะคุน ิ  
ของจังหวัดยะมะงุชิ และเป็นสะพาน 
ที่สร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปูสักตัวเดียว  
นับเป็นอีกหนึ่งสถานที่สวยงามที่ 
ควรมาเยือนให้ได้สักครั้ง

ภูมิภาคทางส
่วนปลายสุดข

องเกาะฮนช ู

อาจไม่ค่อยค
ุ้นหูเท่าไรนัก แต่ก็มีจังหว

ัดท่องเที่ยวย
อดฮิต 

อย่างฮิโระชิม
ะ ซึ่งเป็นเมือ

งที่เคยถูกถล
่ม 

ด้วยระเบิดนิว
เคลียร์เมื่อสม

ัยสงครามโลก
ครั้งที่สองอย

ู ่

นอกจากนี ้ ช
ูโกะกุยังเป็นภ

ูมิภาคที่เต็มไป
ด้วยธรรมชา

ติ

ที่สวยงามแล
ะน่าอัศจรรย

์ใจอีกมากมา
ย 

CHUGOKU

MIYAJIMA

Yamaguchi

Shimane

ฮิโระชิมะ (Hiroshima)
บาดแผลที่เจ็บลึกของ 
ประเทศญี่ปุ่น เมืองที่เคย 
ถูกถล่มด้วยระเบิดนิวเคลียร ์
อย่างราบคาบจนทำให้ญี่ปุ่น 
ต้องยอมแพ้สงครามโลก 
ครั้งที่สอง ปัจจุบันฮิโระชิมะ 
กลายเป็นจังหวัดท่องเที่ยว 
ที่ได้รับความสนใจจาก 
นักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลก

KINTAIKYO

中
国
地
方
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เกาะมิยะจิมะ (Miyajima) 
คุ้นตากับภาพเสาโทริอิสีแดงสดกลางน้ำกันบ้างไหม เสาโทริอิกลางน้ำท่ีมีช่ือเสียงน้ัน 
อยู่ท่ีเกาะมิยะจิมะน่ีละ นอกจากจะเป็นเกาะท่ีแสดงถึงวัฒนธรรมอันโดดเด่นชัดเจน 
ของประเทศญี่ปุ่นแล้ว ก็ยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจาก 
นักท่องเที่ยวในทุก ๆ ช่วงเวลาอีกด้วย

เนินทรายทตโตะร ิ
(Tottori Sand Dunes) 
จะแปลกใจเล็ก ๆ บ้างไหม  
ถ้าบอกว่าที่ญี่ปุ่น
ก็มีทะเลทราย นั่นคือ  
เนินทรายแห่งจังหวัดทตโตะริ 
แท้จริงแล้วทะเลทราย 
ที่ว่านี้เป็นแค่เนินทราย  
แต่มีอาณาเขตกว้างใหญ ่
สุดลูกหูลูกตา จนทำให้ 
ดูเหมือนเป็นทะเลทราย 
ไปโดยปริยาย

ทตโตะริ (Tottori) 
จังหวัดต้นกำเนิดของการ์ตูน
เจ้าหนูยอดนักสืบชื่อดังอย่าง  
โคนัน ซึ่งเป็นบ้านเกิดของ
อาจารย์อะโอะยะมะ โกโช  
นักเขียนการ์ตูนเรื่องนี้

HIrOSHIMA

TOTTOrI SAND DUNeS

TOTTOrI

Okayama



HIrOSHIMA

MIYAJIMA

Yamaguchi

เป็นภูมิภาคท
ี่ตั้งอยู่บนเกา

ะเล็กที่สุดในบ
รรดาสี่เกาะห

ลักของ

ประเทศญี่ปุ่น
 จุดเด่นของ

ภูมิภาคนี้คือ ความเงียบส
งบ  

และยังคงบรร
ยากาศแบบธ

รรมชาติไว้ได
้อย่างสมบูรณ

์สวยงาม  

เนื่องจากเป็น
แหล่งท่องเที่ย

วที่ไม่ได้รับค
วามนิยมมาก

นักในหมู่นักท
่องเที่ยว

สะพานเซโตะโอฮาชิ (Seto - ohashi Bridge)
ในอดีตนั้นการเดินทางไปมาหาสู่กับภูมิภาค 
ชิโกะกุค่อนข้างยากลำบากเป็นอย่างมาก  
เพราะต้องเดินทางไปด้วยเรือและเครื่องบินเท่านั้น 
แต่ปัจจุบันมีการสร้างสะพานเชื่อมระหว่าง 
ชิโกะกุกับฮนชูขึ้นมา ซึ่งสะพานที่ว่านี้ก็คือ  
สะพานเซโตะโอฮาชิ เป็นสะพานแขวนสองชั้น 
ยาวถึง 12.30 กิโลเมตร ชั้นบนจะเป็นถนน 
สำหรับรถยนต ์ และชั้นล่างจะเป็นรางรถไฟ  
ทำให้เกิดความสะดวกในการเดินทาง 
มาสู่ภูมิภาคชิโกะกุ

Okayama

SHIKOKU



Kochi

Ehime

SeTO - OHASHI 
BrIDGe

ถึงแม้จะเป็นเพียงเกาะเล็ก ๆ แต่ชิโกะกุก็ค่อนข้างมีความสำคัญ
ต่อประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากเป็นแหล่งอุตสาหกรรมผลิตเหล็ก
และเคมีที่สำคัญ ทั้งยังโดดเด่นในเรื่องของการทำประมง 
รวมไปถึงเกษตรกรรมด้วยวิถีดั้งเดิมด้วย

Kagawa

Tokushima

四
国
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ฟุกุโอะกะ (Fukuoka) 
จังหวัดที่เป็นเสมือนประตู 
สู่ภูมิภาคคีวช ู และยังเป็น 
ศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ  
และวัฒนธรรมของภูมิภาค  
นอกจากนี้ ฟุกุโอะกะ  
เป็นอีกเมืองที่ได้รับการยอมรับว่า 
เป็นเมืองน่าอยู่ติดอันดับต้น ๆ  
ของโลกอีกด้วย ยุฟุอิน (Yufuin) เมืองปายของประเทศ 

ญี่ปุ่น ยุฟุอินเป็นเมืองแห่งหุบเขาเล็ก ๆ  
น่ารักที่อยู่ในจังหวัดโออิตะ  
เป็นขุมทรัพย์ของการพักผ่อนที่ 
ให้ความสงบทั้งทางด้านร่างกาย  
และจิตใจ

เกาะที่มีขนาด
ใหญ่เป็นอันด

ับสามของปร
ะเทศ คีวชูกำลังจ

ะกลายเป็นอีก
หนึ่งภูมิภาค

ท่ีนักท่องเท่ียว
ให้ความสนใจ

 โดยเฉพาะอ
ย่างย่ิงนักท่อ

งเท่ียวชาวไท
ยท่ีเร่ิมหล่ังไห

ล

กันไปเที่ยวยัง
เกาะใต้ของญ

ี่ปุ่นกันมากขึ้น
 คีวชูเป็นภูม

ิภาคที่เป็นสัญ
ลักษณ์ของค

วาม

เป็นกลางได้อ
ย่างลงตัว เนื่องจากมีท

ั้งธรรมชาติแล
ะเทคโนโลยีที่ผ

สานกันได้อย
่าง

กลมกล่อม ไม่มากไม่น้อ
ยเกินไป อีกทั้งยังมีส

ถานที่ท่องเท
ี่ยวน่าสนใจม

ากมาย 

รวมไปถึงภูเข
าไฟหลายลูก

ที่ยังไม่มอดด
ับด้วย

นะงะซะก ิ (Nagasaki) 
อีกหนึ่งเมืองบาดแผลในประวัติศาสตร์ของ 
ประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากเป็นอีกพื้นที่ที่ถูกระเบิด 
นิวเคลียร์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ทุกวันนี ้
นะงะซะกิกลายเป็นอีกหนึ่งจังหวัดในภูมิภาคคีวช ู
ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาก

ท่าอากาศยานฟุกุโอะกะ (Fukuoka Airport) 
สนามบินที่มีความสำคัญมากที่สุดในภูมิภาคคีวชู  
ตั้งอยู่ในจังหวัดฟุกุโอะกะ ห่างจากสถานีฮะกะตะ  
แค่เพียงสามกิโลเมตรเท่าน้ัน ซ่ึงจะนับเป็นสนามบิน 
ที่อยู่ใกล้ตัวเมืองมากที่สุดก็ว่าได้

คุมะโมะโตะ (Kumamoto) 
รู้จักหมีคุมะมงไหม เจ้าหมีดำที่ทำให้ใคร ๆ  
ต้องตกหลุมรัก คุมะมงเป็นแมสคอตของ 
จังหวัดคุมะโมะโตะ แถมยังเป็นจังหวัดที่มี 
ภูเขาไฟที่ยังคงคุกรุ่นและอุดมสมบูรณ ์
มากที่สุดในประเทศญี่ปุ่นอย่างภูเขาไฟอะโสะ 
อยู่ด้วย

KYUSHU
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Saga

Miyazaki

Kagoshima

九
州FUKUOKA

NAGASAKI

Oita BePPU

เบ็ปป ุ (Beppu)  
เมืองแห่งน้ำพุร้อน  
ที่มีชื่อเสียงในเรื่อง  
“ทัวร์บ่อน้ำพุนรก”  
ถึงแม้จะเป็นเมืองที่ 

ไม่ใหญ่โตนักในจังหวัด 
โออิตะ แต่ก็เป็นอีกเมือง 
ที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือน

อย่างล้นหลาม

โอะกินะวะ (Okinawa) 
เป็นจังหวัดที่อยู่ทางใต้สุด 
ของประเทศญี่ปุ่น  
มีหาดทรายขาวสวย  
น้ำทะเลสีคราม  
และปะการังที่ยังสมบูรณ ์
จึงทำให้โอะกินะวะเป็น 
แหล่งท่องเที่ยวพักร้อน 
ในฝันของชาวญี่ปุ่น

YUFUIN

KUMAMOTO

OKINAWA

FUKUOKA AIrPOrT
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ถงึแมก้ารตัง้ใจลงทนุไปเทีย่วตา่งประเทศสกัครัง้ในชวีติ สำหรบัใครบางคน  
อาจจะดูเป็นเรื่องง่าย  ๆ สบาย  ๆ ไม่จำเป็นต้องคิดอะไรให้ยุ่งยาก แค่พูดว่า  
“ไปเที่ยวญี่ปุ่นกัน”  ก็จบ เตรียมเก็บกระเป๋า แต่งตัวสวย  ๆ  หล่อ  ๆ  ไปเดินชิล 
ท่ีญ่ีปุ่นได้เลย แต่ในความเป็นจริงมันไม่ง่ายแบบน้ัน เพราะประเทศญ่ีปุ่นก็เหมือน 
ประเทศไทยที่ไม่ได้มีแต่กรุงเทพฯหรือพัทยาให้เที่ยว ไม่ได้มีฤดูกาลเดียวทั้งปี 
ให้ได้ไปสัมผัส อีกทั้งยังมีเรื่องของตั๋วเหมาจ่ายต่าง ๆ เรื่องวิธีการเดินทางให้เรา 
ตอ้งมานัง่ตดัสนิใจ เพราะฉะนัน้ถงึแมจ้ะไปกบัทวัร ์ แตเ่รากต็อ้งตดัสนิใจเองอยูด่ ี
ว่าอยากไปที่ไหนในประเทศญี่ปุ่น อยากไปเจอกับฤดูกาลอะไร หรืออยากไป 
สัมผัสกับความรู้สึกแบบไหน 

ดังนั้นถ้าเกิดความคิดขึ้นมาว่า “ไปเที่ยวญี่ปุ่นกัน” คำถามที่ควรจะถาม 
ตัวเองต่อไปก็คือ “แล้วจะไปส่วนไหนของญี่ปุ่นล่ะ” 

นั่นละ...คือสิ่งที่เราจำเป็นต้องรู้ความต้องการของตัวเอง

ถ้าเราจะทำอะไรสักอย่างโดยปราศจาก
แรงบันดาลใจ เราคงทำสิ่งนั้นได้อย่างไม่เต็มที่

และไม่เต็มใจเท่าไรหรอก จริงไหม 

สิ่งที่เรา “ควรรู้”
เชื่อไหมว่ามีหลายคนที่อยากไปเที่ยวญี่ปุ่น แต่ไม่รู้ว่าจะไปส่วนไหนดี  

อยากจะบอกว่าไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะในประเทศที่เต็มไปด้วยหมู่เกาะแห่งนี้ 
มีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่เยอะมาก! เพราะฉะนั้นการรู้ใจตัวเองว่าต้องการอะไร 
อยากไปที่ไหน จึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญ เพราะถ้าเราตอบตัวเองไม่ได้ว่าต้องการ 
อะไรจากการวางแผนไปเที่ยวญี่ปุ่นครั้งนี้ เราก็จะหาข้อมูลอื่น ๆ ต่ออีกไม่ได้เลย 
มาดูกันดีกว่าว่าก่อนจะเริ่มสเต็ปต่อไป มีคำถามอะไรบ้างที่เราควรตอบตัวเอง 
ให้ได้
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สถานที่ 

งบประมาณ 

ฤดูกาล 

คำถาม
ที่ควร

ตอบตัวเอง
ให้ได้

อย่างที่บอกไปว่าญี่ปุ่นก็เหมือน  
ประเทศไทยเรา มีทั้งภาคเหนือ ใต้  
ตะวันออก  ตะวันตก  ไม่ ได้มีแต่  
โตเกียวหรือโอซะกะให้เที่ยว ซึ่งแต่ละ 
สถานที่ก็จะมีเอกลักษณ์และความ 
น่าสนใจแตกต่างกันไป เพราะฉะนั้น 
คำถามทีว่า่ “อยากไปทีไ่หนในประเทศ 
ญี่ปุ่น” จึงเป็นคำถามที่สำคัญที่สุด  
และการดูแผนที่ก็เป็นเหมือนเคล็ดลับ 
ในการตอบคำถามขอ้นี ้ เราควรจะรูว้า่  
โตเกียวอยู่ภูมิภาคไหน โอซะกะอยู่ 
ภูมิภาคไหน หรือสถานที่ท่องเที่ยว 
ต่าง  ๆ  ที่เราเคยเห็นในรีวิวของคนอื่น 
อยู่จังหวัดอะไร เราก็จะสามารถตอบ 
คำถามข้อนี้ได ้

อยากไปที่ไหน
ในประเทศญี่ปุ่น 
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แน่นอนว่าเงิน  ๆ  ทอง  ๆ  ก็เป็นเรื่องที่ควรจะคำนึงถึงเป็นอันดับต้น  ๆ  ในการวางแผน 
เที่ยวญี่ปุ่น  หลายคนอาจคิดว่า  “โอ๊ย...ไปญี่ปุ่นจะต้องใช้งบเยอะมากแน่  ๆ  เลย”  
แต่แท้จริงแล้วการไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเองไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณมากมายนัก บางคน 
ใช้แค่ 30,000 บาทก็สามารถเที่ยวญี่ปุ่นได้ 7 - 8 วันเลยด้วยซ้ำ โดยงบประมาณก็จะเป็น 
ตัวกำหนดแผนเที่ยวต่าง  ๆ  ในทริป เช่น คนที่งบน้อยอาจจะเที่ยวได้แค่ไม่กี่วัน หรือ 
ไมก่ีจ่งัหวดั ในขณะทีง่บมากกวา่กอ็าจเทีย่วขา้มโซน หรอืขา้มภมูภิาคไดด้ว้ย แตท่ัง้นีท้ัง้นัน้  
การวางแผนที่ดีก็จะสามารถควบคุมงบประมาณได้ด้วย 

ประเทศญี่ปุ่นไม่ได้มีแค่สองฤดูครึ่งเหมือนประเทศไทยเรา (ร้อน ฝน  
และหนาวนดิหนอ่ย) แตม่ถีงึสีฤ่ดกูาลใหเ้ราไดไ้ปสมัผสั และกเ็ปน็สีฤ่ดกูาล 
ที่สัมผัสได้ยากในประเทศไทยเสียด้วย เช่น ซากุระผลิดอกบานสะพรั่ง  
ใบไม้เปลี่ยนสี หรือหิมะตก ซึ่งแต่ละบรรยากาศก็จะมีช่วงเวลาของมัน  
เพราะฉะนั้นเราควรถามใจตัวเองด้วยว่า “อยากไปสัมผัสบรรยากาศ 
แบบไหน” เพือ่ทีจ่ะไดว้างแผนชว่งเวลาในการเดนิทางใหต้รงกบับรรยากาศ 
ที่เราอยากสัมผัส ขอบอกว่า บรรยากาศของฤดูกาลต่าง ๆ ในประเทศญี่ปุ่น  
เป็นปัจจัยที่เพิ่มความรู้สึกให้กับทริปของเราได้เป็นอย่างดี

อยากไปสัมผัส
บรรยากาศแบบไหน

ทริปนี้มีงบประมาณเท่าไร
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ปัจจุบันเราสามารถหาข้อมูลในการ 
เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเองได้ง่ายขึ้นแล้ว จาก 
ในอินเทอร์ เน็ตก็ดี  ไกด์บุ๊ กท่องเที่ ยวก็ดี   
เพราะฉะนั้นการเก็บกระเป๋าเดินทางไปเที่ยว 
ด้วยตัว เองจึ งไม่ ใช่ เ รื่ องยุ่ งยากอีกต่อไป  
ส่วนแรงบันดาลใจในการท่องเที่ยวก็มาจาก 
การได้เห็นรูปหรือรีวิวของคนอื่น แล้วรู้สึกว่า  
“ที่นี่ละ ที่ฉันอยากไป” เมื่อมีสถานที่ในใจซึ่ง 
เป็นแรงบันดาลใจแล้วก็ค่อยมาหาข้อมูลต่อว่า  
รูปภาพหรือสถานที่ที่ เห็นนั้นอยู่ส่ วนไหน 
ของประเทศญีปุ่น่ เพราะมอืใหมห่ดัเทีย่วญีปุ่น่ 
ทั่วไปมักจะไม่ค่อยรู้ความต้องการของตัวเอง  
รู้แต่ว่าใจอยากไปญี่ปุ่น  แต่พอถามต่อว่า 
อยากไปที่ ไหนก็ตอบไม่ได้  เพราะฉะนั้น 
หากเราหาคีย์เวิร์ดให้กับความต้องการในการ 
เที่ยวญี่ปุ่นได้ การจะต่อยอดทำแผนเที่ยว 
ต่อไปก็จะง่ายขึ้น

เราสามารถหาข้อมูลในการเที่ยวญี่ปุ่น 
ได้จากการเข้าเว็บไซต์รีวิวท่องเที่ยวต่าง  ๆ เช่น  
พันทิปหรือบล็อกท่องเที่ยวของเหล่าบรรดา 
แบ็กแพ็คเกอร์ หรือจะหาซื้อไกด์บุ๊กสักเล่ม 
มาลองพลิกอ่านดูก็ได้ รู้สึกถูกใจสถานที่ไหน 
กน็ำมาเกบ็ไวเ้ปน็แรงบนัดาลใจ แลว้เริม่สเตป็ 
ต่อไปได้เลย!

แหล่งหาข้อมูล
และแรงบันดาลใจ

Pantip

34 All About Japan



YouTube Blog
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กำหนดช่วงเวลา
ในการเดินทาง



การกำหนดชว่งเวลาเดนิทางนีค้อ่นขา้งเปน็ขัน้ตอนทีส่ำคญัไมแ่พก้ารเริม่ตน้ 
หาขอ้มลูเลย เพราะจะเปน็การเพิม่อรรถรสในการเทีย่วญีปุ่น่ของเราไดเ้ปน็อยา่งด ี 
บางคนอาจคิดว่า ทำไมต้องกำหนดช่วงเวลาด้วย อยากไปตอนไหนก็ไปสิ  
แค่จองตั๋วเครื่องบินก็ไปได้แล้ว จะว่าอย่างนั้นก็ไม่ผิดเสียทีเดียว...แต่ 365 วัน 
ของประเทศญี่ปุ่นเป็น 365 วันที่แตกต่างไปจากประเทศไทยอยู่พอสมควร ญี่ปุ่น 
มีฤดูกาลต่าง  ๆ  ที่ให้ความรู้สึกแตกต่างกันไปเมื่อได้ไปสัมผัส เช่น อยากไปดู 
ซากรุะ ถา้ไปเดอืนสงิหาคมกค็งไมไ่ดเ้หน็ แทนทีจ่ะไดเ้จอดอกซากรุะบานสะพรัง่  
ก็จะกลายเป็นเห็นความเขียวขจีของใบไม้และอากาศที่ร้อนตับแลบแทน  
เพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกำหนดช่วงเวลาในการเดินทาง โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง  ๆ  
เหล่านี้

เมื่อได้จุดหมายปลายทางที่อยากไปแล้ว 
ก็มาถึงขั้นตอนการวางแผนช่วงเวลาในการเดินทางกัน

กำหนดช่วงเวลา
ในการเดินทาง
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การจะไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นได้แต่ละทริปไม่ใช่เรื่องที่ เกิดขึ้นแบบง่าย  ๆ ยิ่งมนุษย์ 
กินเงินเดือนอย่างเรา  ๆ กว่าจะหยอดกระปุกเก็บตังค์ไปเที่ยวญี่ปุ่นได้สักครั้งอาจต้องใช้เวลา 
นานหลายปี เพราะฉะนั้นไปทั้งทีจะไปแค่  3 วัน 2 คืนก็กระไรอยู่ ดังนั้นปัจจัยแรกในการ 
กำหนดช่วงเวลาเดินทางจึงเป็นเรื่องของวันว่างและระยะเวลาที่จะสามารถลางานได้ ตั้งโจทย์ 
ขึ้นมาในใจก่อนเลยว่าอยากไปกี่วัน และจะสามารถลางานได้กี่วัน อาจใช้วันลาพักร้อน 
หรืออาศัยช่วงวันหยุดยาวของเทศกาลต่าง ๆ  ก็ได้ ส่วนใครที่ไม่ได้ทำงานประจำ เป็นฟรีแลนซ์  
หรือเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว ก็เล็งวันเวลาที่ตรงใจแล้วหยิบปฏิทินขึ้นมากากบาททำเครื่องหมาย 
ทับวัน/เดือน/ปีที่จะไปได้เลย!

วันว่าง/ลางาน

หลายครั้งที่สายการบินต่าง  ๆ  มีโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินราคาถูกออกมากระตุ้นต่อม 
ความอยากของเหล่านักท่องเที่ยวจนเกิดอาการชีพจรลงเท้า จนบางครั้งก็เผลอกดจอง 
ตั๋วเครื่องบินไปโดยที่ยังไม่ทันได้แพลนหรือเตรียมตัวอะไรเลย  การจะไปเที่ยวญี่ปุ่น 
ด้วยตัวเอง ยิ่งเป็นครั้งแรกด้วยแล้วนั้น การวางแผนล่วงหน้า 3 - 4 เดือนไม่ใช่เรื่องแปลก 
บางคนวางแผนล่วงหน้าเป็นปีด้วยซ้ำ เพราะมีเรื่องที่เราจะต้องใช้เวลาในการตัดสินใจ 
เต็มไปหมด เช่น การเลือกใช้ตั๋วเหมาจ่ายต่าง ๆ หรือการวางแผนเรื่องสถานที่ รวมไปถึง 
การจองที่พัก เพราะฉะนั้นก่อนจะกำหนดช่วงเวลาการเดินทาง ควรเผื่อเวลาในการ 
เตรียมความพร้อมให้กับตัวเองด้วย เพราะการเตรียมตัวอย่างดีจะทำให้ทริปของเรา 
ดำเนินไปอย่างราบรื่นมากที่สุด

อย่าลืม
เผื่อเวลาในการ
เตรียมพร้อม
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