
	 ญี่ปุ่นหรือดินแดนอาทิตย์อุทัย (Land of the Rising Sun) 

มีประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และยาวนานนับพันปีด้วยวัฒนธรรมที่เป็น 

เอกลักษณ ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัยแปลกใหม ่ ความเป็นมิตรของผู้คน  

และมีความปลอดภัยสูง จึงไม่น่าแปลกใจว่าเหตุใดหลาย ๆ คนจึงเลือก 

ประเทศญี่ปุ่นเป็นจุดหมายปลายทางเพื่อท่องเที่ยวและเก็บเกี่ยว 

หาประสบการณ์ใหม่ในชีวิต

ทำไมต้องคันไซ

Why Kansai?1

ก่อนจะไป

คันไซ
Before go 

Kansai



	 ประเทศญีปุ่น่มลีกัษณะเปน็เกาะ มเีกาะใหญ ่ 

ทั้งหมด 4 เกาะหลัก ได้แก่ ฮนชู ฮกไกโด ชิโกะกุ  

และคีวชู

	 และมีเกาะเล็ก  ๆ  อีกมากกว่า  6,800 เกาะ  

แบ่งพื้นที่การปกครองทั้งหมดเป็น 8 เขต อยู่ในเกาะ 

ฮนชูทั้งหมด 5 เขต ได้แก่ คันโต คันไซ โทโฮะกุ  

ชูบุ และชูโงะกุ อีก 3 เขต คือ ฮกไกโด ชิโกะกุ  

และคีวช ู (รวมโอะกินะวะและหมู่เกาะรีวกีว)

	 มีพื้นที่รวมทั้งหมด 377,944 ตารางกิโลเมตร  

ถือเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 60 ของโลก  

(ขนาดเล็กกว่าประเทศไทยเล็กน้อย) มีประชากร 

ประมาณ 127 ล้านคน นับเป็นประเทศที่มีประชากร 

มากเป็นอันดับ 10 ของโลก โดยมีโตเกียว (Tokyo)  

เปน็เมอืงหลวง เฉพาะประชากรทีอ่าศยัอยูใ่นโตเกยีว 

และปริมณฑลก็มีจำนวนกว่า 30 ล้านคน คนญี่ปุ่น 

จะเรยีกชือ่ประเทศตวัเองวา่ “นปิปง” (Nippon) หรอื  

“นิฮง”  (Nihon) ซึ่งแปลความหมายตรงตัวได้ว่า  

“ถิ่นกำเนิดของดวงอาทิตย์”

関
西



4 เซียนคันไซ

 โอซาก้า
	 ศูนย์กลางเศรษฐกิจ การค้า และเทคโนโลยีของภูมิภาค เมือง 

ที่เคยจัดงานสำคัญระดับโลกอย่าง Expo’70 อันเป็นที่ตราตรึงใจของผู้คน 

จนถึงปัจจุบัน เมืองแห่งอาหารอร่อย ทั้งเนื้อปลาปักเป้า ทะโกะยะกิ  

โอะโคะโนะมิยะกิ และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เมืองที่คุณสามารถชื่นชมความ 

ยิ่งใหญ่ในอดีตผ่านปราสาทโอซาก้าอันสวยงาม ชมแสงสียามค่ำคืน 

  นอกจากโตเกียวซึ่งผู้คนมักไปเยือนเป็นที่แรก ๆ เมื่อไปเที่ยวญี่ปุ่น  

คันไซก็เป็นภูมิภาคที่ฮิตไม่แพ้กัน เพราะเป็นภูมิภาคที่มีประวัติศาสตร์ 

ความเป็นมายาวนาน เป็นที่ตั้งของอดีตเมืองหลวงที่สำคัญ จึงเต็มเปี่ยม 

ไปดว้ยมนตรเ์สนห่แ์หง่กาลเวลา คนัไซเปน็ศนูยก์ลางแหง่ศลิปะ ประเพณ ี 

วัฒนธรรม ที่กลมกลืนไปกับความทันสมัยและแสงสี รวมถึงธรรมชาติ 

ที่สวยงาม จึงมีกิจกรรมให้ทำหลากหลาย ทั้งเดินป่า ชมวัด ล่องเรือ  

ปนีเขา ชอ็ปปิง้ ชิมอาหาร ดว้ยความแตกตา่งอยา่งลงตวัทีผ่สมรวมกนัอยู ่

ในภมูภิาคแหง่นี ้ จงึไมแ่ปลกใจหากใครหลาย  ๆคนจะเลอืกมาทอ่งเทีย่วทีน่ี่

	 ไปดกูนัวา่ในภมูภิาคคนัไซมเีมอืงอะไรทีน่า่สนใจ และมอีะไรสนกุ ๆ   

ให้เที่ยวกันบ้าง ทำไมจึงมีเสน่ห์ชวนติดใจจนใครหลาย ๆ คนไปแล้วไปอีก
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สุดโรแมนติกบนดาดฟ้าตึกรูปทรงแปลกตา ช็อปปิ้งและชิมอาหารอร่อย ๆ  

ในย่านแห่งแสงสีซ่ึงมีป้ายโฆษณากูลิโกะเป็นเอกลักษณ์ และสนุกสุดเหว่ียง 

ที่สวนสนุกชื่อดังระดับโลกอย่าง Universal Studios ที่มาพร้อมปราสาท 

ฮอกวอตสส์ดุยิง่ใหญ ่ จากวรรณกรรมและภาพยนตรเ์รือ่งดงั Harry Potter  

ทั้งหมดล้วนอัดแน่นอยู่ในเมืองอันเปี่ยมเสน่ห์ เที่ยวสนุกไม่มีเบื่อแห่งนี้

 เกียวโต
	 อดีตเมืองหลวงของญี่ปุ่นที่มีประวัติความเป็นมายาวนานนับพันป ี 

ก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงไปโตเกียว เกียวโตเป็นนครแห่งประวัติศาสตร์ที่มี 

ธรรมชาตสิวยงาม ทัง้เมอืงยงัคงสถาปตัยกรรมญีปุ่น่แบบดัง้เดมิไวไ้ดอ้ยา่ง 

ลงตวั มกีจิกรรมใหท้ำหลากหลาย ตัง้แตช่ืน่ชมความงามของวดัวาอาราม 

โบราณ แต่งชุดกิโมโนเดินเที่ยวในบรรยากาศญี่ปุ่นแท้  ๆ  อย่างกลมกลืน  

ชมสวนแบบเซนตน้ตำรบัทีโ่ดง่ดงัไปทัว่โลก ดืม่นำ้ศกัดิส์ทิธิท์ีม่คีวามเชือ่วา่ 

เป็นสิริมงคล และปีนเขาแช่น้ำแร่ที่กลางป่า หากคุณอยากสัมผัสญี่ปุ่น 

แบบดั้งเดิม ห้ามพลาดมาเยือนเมืองแห่งประวัติศาสตร์เมืองนี้เด็ดขาด

 นะระ
	 เมืองแห่งฝูงกวางน้อย  (แต่มีปริมาณมาก)  

ที่อยู่ร่วมกับชาวเมืองมาช้านาน สามารถป้อนขนม 

เจ้ากวางแสนเชื่องอย่างใกล้ชิด ชื่นชมความงามของ 

วิหารไม้ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดที่ใหญ่ที่สุด 

ในญีปุ่น่ เดนิขึน้เนนิเขาไปชมระเบยีงไมแ้ละวดัเกา่แก ่ 

ไหว้พระขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล แล้วเดินเล่น 

ในสวนสาธารณะสูดอากาศบริสุทธิ์สดชื่นเต็มปอด 

ตลอดเส้นทางเดินเที่ยว เท่านี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วว่า 

ทำไมผู้คนจึงนิยมมาเที่ยวเมืองเล็ก  ๆ  ที่แสนมีเสน่ห์ 

เมืองนี ้
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 โกเบ
	 เมอืงทา่รมิอา่วทางทศิตะวนัตกของโอซากา้ เมอืงทีข่ึน้ชือ่วา่มแีสงสี 

ยามค่ำคืนท่ีงดงามท่ีสุดในภูมิภาค และยังมีช่ือเสียงเร่ืองเน้ือวัวรสชาติดีท่ีสุด 

แห่งหนึ่งของโลก เมืองนี้เต็มไปด้วยกลิ่นอายตะวันตกจากบ้านเรือนสไตล์ 

ยุโรปที่อยู่ในบรรยากาศของโลกตะวันออก อีกทั้งเป็นที่ตั้งของไชน่าทาวน์ 

หนึ่งในสามแห่งของญี่ปุ่น นอกจากนี้อาจนั่งเคเบิลคาร์ขึ้นไปชมวิวที่สวน 

สมุนไพรบนยอดเขา ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้ทำมากมาย ปิดท้ายด้วยการ 

แช่น้ำร้อนที่เมืองแห่งออนเซ็น ผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยจากการเที่ยว 

มาอย่างเต็มที ่

 ฮิเมะจิ
	 เมืองแห่งความหลังอันรุ่งโรจน์ที่หยุด 

กาลเวลาเอาไว้ให้เห็นถึงปัจจุบัน หนึ่งในเมือง 

ที่ตั้งของปราสาทเก่าแก่ซึ่งเป็นมรดกโลก โดย 

อนรุกัษเ์อาไวแ้บบเดมิไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงภายใน  

ท้ังยังข้ึนช่ือว่าเป็นจุดชมซากุระท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึง 

ในประเทศญี่ปุ่น 

 วะกะยะมะ 
	 เมืองแห่งธรรมชาติ ป่าเขา และวัดโบราณ ที่คุณสามารถชื่นชม 

ความงามของธรรมชาติได้อย่างอิ่มเอม นั่งรถไฟขบวนแมวเหมียวไปหา 

นายสถานีซึ่งเป็นแมวจริง ๆ  ชิมวะกะยะมะราเม็งจากร้านเจ้าอร่อยขึ้นชื่อ  

ก่อนล้างปากด้วยสตรอว์เบอร์รีท่ี่เด็ดสดใหม่มาจากฟาร์ม พร้อมปิดท้าย 

ด้วยการชื่นชมความงามของน้ำตกที่ไหลลงมากลางวัด
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ตั้งจุดมุ่งหมายในการเดินทาง

กำหนดช่วงเวลาเดินทาง

ค้นคว้าข้อมูลท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น

จองตั๋วเครื่องบิน (p. 17)

จองที่พัก (p. 21)

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเดินทาง...

2.2  ทริปแบบไหนที่เหมาะกับคุณ

เตรียมพาส

หรือตั๋วเดินทาง (p. 37)

แลกเงิน (p. 26)

จัดกระเป๋า (p. 28)

พร้อมลุย!!!

มารอบเดียวเที่ยวครบเล่ม

All of the Book Trip

First Time Highlight

Art & Culture

Family & Fun

ไปกับใคร

The Lover 

มาครั้งแรก

เน้นศิลปวัฒนธรรม

2.  Timeline
สำหรับเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเดินทาง

Things to do before going2

60
วัน

15
วัน

45
วัน

7
วัน

30
วัน

Y N

Y N

Y N

ครอบครัว คนรัก
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All  of  the  Book Trip  มารอบเดียวเที่ยวครบเล่ม (15D14N)

1. Osaka Amazing Pass (1 Day 2,300 เยน, 2 Days 3,000 เยน)

2. Kansai Thru Pass (3 Days 5,200 เยน)

3. Kansai Thru Pass (2 Days 4,000 เยน)

4. Kyoto Sightseeing Pass (1 Day 1,200 เยน, 2 Days 2,000 เยน)

5. JR Kansai Wide Area Pass (8,500 เยนเมื่อจองล่วงหน้า หรือ 9,000 เยนหากซื้อที่ญี่ปุ่น)

6. ค่ารถไฟอื่น ๆ นอกเหนือจากพาส รวมทั้งหมดไม่เกิน 3,000 เยน

วันที่

1

2
3

4

5

6
7

8
9

10

11
12
13
14

15

Kansai International Airport -> Osaka (Namba : Americamura/
Dotombori)

Universal Studios Japan
Osaka (Osaka Castle/Osaka Museum of History -> Tennoji :
Shinsekai  -> Umeda : Umeda Sky Building/HEP Five -> 
Naniwa no Yu Onsen )

Osaka (Osaka Museum of Housing and Living -> Shitennoji Temple ->
Bay Area : Cruise Ship Santa Maria  -> Tempozan Giant Ferris
Wheel -> Osaka Prefectural Government Sakishima Building
Observatory )

Osaka (The Momofuku Ando Instant Ramen Museum -> 
Expo’70 Commemorative Park  -> Spa World )

Kobe (Port of Kobe -> Motomachi Shopping Street) -> Osaka

Kobe (Arima Onsen -> Tetsujin28-go Statue ->
Akashi Kaikyo Bridge) -> Kyoto

Kyoto (Arashiyama -> Nijo Castle -> Nishiki Market)

Kyoto  ->(Kyoto Imperial Palace -> Kinkakuji Temple ->
Ryoanji Temple -> Gion )

Kyoto (Fushimi Inari Shrine) -> Nara  (Kofukuji Temple -> 
Todaiji Temple -> Kasuga Taisha) -> Osaka 

Wakayama (Koyasan)

Wakayama  (Wakayama Castle -> Tama Train -> Tama Cat Station)

Wakayama (Kumano Nachi Taisha) -> Osaka

Kobe (Kitano Ijinkan) -> Himeji -> Kobe (Kobe Nunobiki Herb  
Gardens -> Kobe Steakland) -> Osaka

Osaka -> Kansai International Airport

พาส ตารางการท่องเที่ยว เมืองที่พัก

พาสที่ใช้ในแผนการเดินทาง

Osaka

Osaka

Kyoto

Wakayama

Osaka
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First  Time Highlight  (7D6N)

Art  &  Culture  ทัวร์ศิลปะและวัฒนธรรม (6D5N)

วันที่

วันที่

1
2

3

4

5

6
7

1

2

3

4

5

6

Kansai International Airport > Osaka (Umeda)

Universal Studios Japan -> Osaka (Bay Area : Tempozan Giant 
Ferris Wheel -> Namba : Glico Advertisement/Dotombori)

Osaka (Osaka Castle -> Shitennoji Temple -> Tennoji: Tsutenkaku
Tower/กินคุชิคัตสึ (อาหารเสียบไม้ทอด) -> Umeda : Umeda Sky Building)

Kobe [Port of Kobe -> Harborland -> Nankinmachi (Chinatown)] ->  
Osaka

Nara (Todaiji Temple) -> Kyoto (Fushimi Inari Shrine -> Gion -> 
Yasaka Shrine -> Nishiki Market)

Kyoto (Kinkakuji Temple -> Kiyomizudera Temple) -> Osaka
Osaka (Namba) -> Kansai International Airport

Kansai International Airport -> Kyoto (Kiyomizud era->  
Gion : Gion Corner -> Yasaka Shrine)

Kyoto (Kinkakuji Temple -> Ryoanji Temple -> Philosopher’s Path ->  
Ginkakuji Temple -> Nishiki Market)

Kyoto (Arashiyama : Tenryuji Temple -> Bamboo Forest -> 
Nijo Castle) -> Osaka

Himeji (Himeji Castle) -> Kobe (Arima Onsen -> Akashi Kaikyo  
Bridge) -> Osaka

Nara (Kofukuji Temple -> Todaiji Temple->Nigatsudo Hall ->  
Kasuga Taisha) -> Osaka

Osaka (Osaka Castle -> Osaka Museum of History -> Osaka  
Museum of Housing and Living) -> Kansai International Airport

พาส

พาส

ตารางการท่องเที่ยว

ตารางการท่องเที่ยว

เมืองที่พัก

เมืองที่พัก

Osaka

Kyoto

Osaka

Kyoto

Osaka
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Family  &  Fun  ทริปสนุกนี้มีแต่ครอบครัว (5D4N)

The Lover  ทริปสุดโรแมนติก (5D4N)

วันที่

วันที่

1

2

3

4

5

1
2

3

4

5

Kansai International Airport -> Osaka (Osaka Castle -> 
Namba : Dotombori/Americamura)

Osaka (Tennoji : Tennoji Zoo/Tsutenkaku Tower -> Bay Area :
Tempozan Harbor Village/Kaiyukan Aquarium/Tempozan Giant
Ferris Wheel/Cruise Ship Santa Maria)

Kobe (Port of Kobe : Kobe Port Tower/Kobe Maritime Museum &  
Kawasaki Good Times World -> umie MOSAIC -> Kobe Anpanman 
Children’s Museum & Mall -> Kobe Steakland) ->Osaka

Kyoto (Kiyomizudera Temple) -> Nara (ให้อาหารกวางที ่ Todaiji 
Temple) -> Osaka

Universal Studios Japan -> Kansai International Airport

Kansai International Airport -> Osaka (Namba -> Umeda ->
HEP Five Ferris Wheel  -> Umeda Sky Building )

Osaka (Expo’70 Commemorative Park) ->  
Kobe (Shin - Kobe Ropeway & Kobe Nunobiki Herb Gardens - >  
Port of Kobe: Kobe Port Tower -> umie MOSAIC ) ->Osaka

Kyoto (Arashiyama : Sagano Romantic Train -> Tenryuji Temple ->  
Bamboo Forest) -> Osaka

Wakayama (Wakayama Station – Tama Cat Station/
Strawberry Picking -> พักที ่ Hotel Urashima Resort & Spa)

เดินทางด้วยรถไฟด่วนสู ่ Kansai International Airport

พาส

พาส

ตารางการท่องเที่ยว

ตารางการท่องเที่ยว

เมืองที่พัก

เมืองที่พัก

Osaka

Osaka

Osaka (Tennoji: Tennoji Zoo / Tsutenkaku Tower  ->  Bay Area

พาสที่ใช้
ดูได้ตามสี

เมืองหรือ
ย่านหลักที่ไป

เที่ยวไปตามลำดับ
สะดวกสุด

ที่เที่ยวแนะนำในย่านหลัก
จะไปไหนก็ได้เลือกตามชอบ

Wakayama

วิธีใช้ตารางตัวอย่างทริป
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	 ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เที่ยวได้ทั้งปี ขึ้นกับว่าเรา 

ชืน่ชอบการทอ่งเทีย่วแบบไหน ใครทีช่อบอากาศหนาว ๆ  

อยากสวมรองเท้าบู๊ตเดินเฉิดฉายพร้อมเสื้อโค้ตเท่  ๆ  

อยากเห็นหิมะและเล่นสกี ก็ต้องมาช่วงหน้าหนาว  

ส่วนใครไม่ชอบหนาว อยากแต่งตัวสบาย  ๆ เหมือนอยู่ 

เมืองไทย ก็ต้องมาหน้าร้อน ใครที่อยากได้บรรยากาศ 

โรแมนติก ชื่นชมความงามของธรรมชาติ ก็ต้องมา 

ช่วงฤดูใบไม้ร่วงเพื่อชมใบไม้เปลี่ยนสี และใครอยาก 

เพลิดเพลินในบรรยากาศรื่นเริงและมีสีสัน ชมดอก 

ซากุระบาน ก็ต้องมาญี่ปุ่นช่วงฤดูใบไม้ผล ิ กล่าวได้ว่า  

ไม่ว่าจะมาเวลาไหนก็ได้อารมณ์ที่แตกต่างกันออกไป  

เที่ยวได้ทั้งปีไม่มีเบื่อเลยครับ

2.3  When to  travel? ไปเวลาไหนถึงจะเหมาะ

6
5
10
15
19
23
27
28
24
18
13
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

เดือน
อุณหภูมิเฉลี่ย
ในคันไซ 

(องศาเซลเซียส)
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วันปีใหม ่ (1)

วันบรรลุ

นิติภาวะ 

(วันจันทร์ที ่

2 ของเดือน)

วันโชวะ (29) วันรัฐธรรมนูญ 

(3)

วันสีเขียว (4)

วันเด็กชาย (5)

เทศกาล

ไชน่าทาวน์

โยะโกะฮะมะ 

(23 - 6 ก.พ.)

ชมประเพณีนี้

ได้ตามวัดพุทธ

ทั่วประเทศ

เป็น 1 ใน 3 

เทศกาลที่ยิ่งใหญ่

ที่สุดในญี่ปุ่น

เทศกาลขบวน

แห่ขอพรให้เจ้าเมือง

และกรุงโตเกียว 

(Sanno Matsuri) 

 - กินซ่า โตเกียว 

(15 ของทุกปี

ค.ศ. เลขคู่)

วันสถาปนา

ประเทศ (11)

วันเริ่มต้น

ฤดูใบไม้ผล ิ

(20/21)

เทศกาลปาถั่ว 

(Setsubun) (3)

ตามบ้านเรือน 

ศาลเจ้า และวัด

ต่าง ๆ ทั่วประเทศ

มีการจัดงานอย่าง

ยิ่งใหญ ่ ผู้ใหญ่

จะแต่งตัวใส่

หน้ากากยักษ ์

ให้เด็ก ๆ ปาถั่วใส ่

เพื่อเป็นการปัดเป่า

สิ่งชั่วร้ายออกไป

อ
ุณ
ห
ภูม
ิ (

 ํC
)

วัน
ห
ยุด
รา
ชก
าร

วัน
เท
ศ
กา
ล

0

5

10

15

20

ฤดูหนาว ฤดูใบไม้ผลิ

25

30

ซากุระบาน

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน

6
5

10

15

19

23

สภาพอากาศและวันหยุดในญี่ปุ่น
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วันแห่งทะเล 

(จันทร์ที ่ 3 

ของเดือน)

วันเคารพผู้สูงอาย ุ

(จันทร์ที ่ 3 ของเดือน)

วันเริ่มต้นฤดูใบไม้ร่วง 

(22/23)

วันแห่งกีฬา

และสุขภาพ 

(จันทร์ที ่ 2 

ของเดือน)

วันอนุรักษ์

วัฒนธรรม (3)

วันขอบคุณ

แรงงาน (23)

วันเฉลิม

พระชนมพรรษา

จักรพรรด ิ (23)

เทศกาลดอกไม้

ไฟโยะโกะฮะมะ (1)

Samba Carnival 

อะซะกุสะ โตเกียว 

(เสาร์ท่ี 4 ของเดือน)

เทศกาลฉลอง

รับขวัญเด็ก 3, 5, 

7 ขวบ (Shichi 

go San) (15) 

เทศกาลที่ให้เด็กอายุ

ครบ 3, 5, 7 ขวบ 

มาขอพรที่ศาลเจ้า

ให้มีสุขภาพแข็งแรง

เทศกาลคริสต์มาส 

(1 - 25)

ร้านค้าสวนสนุก

ทั่วประเทศจะจัด

ตกแต่งร้านไว้อย่าง

ยิ่งใหญ่สวยงาม

ฤดูหนาวฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง

เทศกาลปีนภูเขาไฟฟูจิ ใบไม้เปลี่ยนสี

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

27 28

24

18

13

8
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มกราคม

กุมภาพันธ์

เมษายน

มีนาคม

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

วันปีใหม ่ (1)
วันบรรลุนิติภาวะ
(วันจันทร์ที่สองของเดือน)

วันสถาปนาประเทศ (11)

วันเริ่มต้นฤดูใบไม้ผล ิ (20/21)

วันโชวะ (29)

วันรัฐธรรมนูญ (3)
วันสีเขียว (4)
วันเด็กชาย (5)

 - 

วันแห่งทะเล 
(วันจันทร์ที่สามของเดือน)

เทศกาลโดะยะ - โดะยะ (Doya - Doya) - โอซาก้า (14)
งานประจำปีของวัดชิเท็นโนจ ิ ชายชาวญี่ปุ่น
จะใส่ผ้าเตี่ยวมาที่วัดเพื่อแย่งเครื่องรางของขลัง 
มีการสาดน้ำเย็นใส่กัน 

เทศกาลปาถั่ว (Setsubun) (3)
ตามบ้านเรือน ศาลเจ้า และวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ 
มีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ ่ ผู้ใหญ่จะแต่งตัว 
ใส่หน้ากากยักษ ์ ให้เด็ก ๆ ปาถั่วใส ่ เพื่อเป็นการ 
ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไป

เทศกาลโอมิสุโทร ิ (Omizutori) หรือเทศกาลจุดไฟ
ที่วัดโทไดจ ิ - นะระ (1 - 14)

เทศกาลถวายดอกไม้วัดพุทธ
(Hana - Matsuri) (8)
ชมประเพณีนี้ได้ตามวัดพุทธทั่วประเทศ
เทศกาลชมซากุระกลางคืน ที่โรงกษาปณ์โอซาก้า 
(กลางเดือน)
วันระลึกถึงเจ้าชายโชโตะก ุ (Memorial Ceremony 
for Prince Shotoku) – โอซาก้า (22)
จัดที่วัดชิเท็นโนจ ิ มีการแสดงรำเก่าแก่ที่สืบทอด
กันมานับ 1,400 ปี
เทศกาลระบำมิยะโกะ (Miyako Odori) - เกียวโต 
(1 - 30)

เทศกาลแสดงละครหนา้กากญีปุ่น่ (Takigi O - Noh)
- นะระ (วันศุกร์และเสาร์ที่สามของเดือน) จัดที่วัด
โคฟุกุจิ

เทศกาลแสดงละครหนา้กากญีปุ่น่ (Takigi O - Noh) 
- เกียวโต (1 - 2) จัดที่ศาลเจ้าเฮอัน

เทศกาลกิออน (Gion Matsuri) - เกียวโต (1 - 31)
เทศกาลประจำปีของศาลเจ้ายะซะกะ เมืองเกียวโต 
ประกอบด้วยงานที่น่าสนใจมากมาย เช่น 
ขบวนแห่เพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย

เดือน วันหยุดราชการ วันเทศกาล

วันหยุดราชการ
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สิงหาคม

ตุลาคม

ธันวาคม

กันยายน

พฤศจิกายน

เทศกาลแห่เรือไฟเท็นจิน (Tenjin Matsuri)  
- โอซาก้า (24 - 25)
ชมเรือไฟนับร้อยลำและดอกไม้ไฟสุดอลังการ  
เป็นหนึ่งในสามงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศ 
ญี่ปุ่น จัดขึ้นที่ศาลเจ้าเท็มมังงุ

เทศกาลไดมงจ ิ (Daimonji Gozan Okuribi)  
- เกียวโต (16)
เทศกาลไหว้บรรพบุรุษ ที่จะจุดไฟบนภูเขาไดมงจิ

-

 

เทศกาลจิได (Jidai Matsuri) - เกียวโต (22)
เทศกาลรำลึกถึงการก่อตั้งเมืองเกียวโต 
มีขบวนพาเหรดที่ผู้คนจะแต่งกายย้อนยุค
หลากช่วงสมัย จัดที่ศาลเจ้าเฮอัน

เทศกาลฉลองรับขวัญเด็ก 3, 5, 7 ขวบ
(Shichi Go San) (15) 
เทศกาลที่ให้เด็กอายุครบ 3, 5, 7 ขวบ
มาขอพรที่ศาลเจ้าให้มีสุขภาพแข็งแรง

เทศกาลคริสต์มาส (1 - 25)
ร้านค้าและสวนสนุกทั่วประเทศจะจัดตกแต่งร้าน
ไว้อย่างยิ่งใหญ่สวยงาม
เทศกาลประดับไฟโกเบ (Kobe Luminarie)  
- โกเบ (ต้นเดือน - กลางเดือน)
เทศกาลระลึกถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่
ที่เกิดขึ้นเมื่อป ีค.ศ. 1995 มีการประดับไฟ
หลากสีสันอย่างยิ่งใหญ่

เดือน วันหยุดราชการ วันเทศกาล

 - 

วันเคารพผู้สูงอายุ
(วันจันทร์ที่สามของเดือน)
วันเริ่มต้นฤดูใบไม้ร่วง (22/23)

วันแห่งกีฬาและสุขภาพ
(วันจันทร์ที่สองของเดือน)

วันอนุรักษ์วัฒนธรรม (3)
วันขอบคุณแรงงาน (23)

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระจักรพรรดิ (23)
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แต่งตัวอย่างไรตามฤดูกาล

ฤดูใบไม้ผลิ
(春 - Haru)

ฤดูใบไม้ร่วง
(秋 - Aki)

ฤดูหนาว
(冬 - Fuyu)

ฤดูร้อน
(夏 - Natsu)

ฤดูนี้คนญี่ปุ่นนิยมใส่เสื้อผ้าแขนยาวมีสีสัน พร้อมคาร์ดิแกน 

เป็นฤดูที่คนแต่งตัวแฟชั่นจ๋าที่สุด

ฤดูนี้อากาศค่อนข้างเย็นสำหรับคนไทย ควรเตรียมเสื้อกันหนาว 

เสื้อแขนยาว เพื่อป้องกันความหนาว

ฤดูน้ีอากาศหนาวเย็นมาก ควรเตรียมเส้ือผ้าหนา  ๆหลายช้ัน มีเส้ือโค้ตกันลม

คลุมชั้นนอกด้วยได้ยิ่งด ี ฤดูนี้ส่วนใหญ่นิยมใส่เสื้อสีทึม ๆ เรียบ ๆ  แต่ดูหรู

หลาย ๆ ที่อากาศร้อนพอ ๆ กับเมืองไทย เอาเสื้อผ้าเมืองไทยมาใส่เดิน

ลากแตะได้สบาย ๆ 

春
夏 秋 冬
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	 อนัดบัแรกของการเลอืกซือ้ตัว๋เครือ่งบนิ เรามาทำความรูจ้กักบัประเภทของ 

สายการบินกันก่อน จะได้เข้าใจว่าทำไมแต่ละสายการบินถึงราคาไม่เท่ากัน เพื่อ 

ให้เข้าใจง่าย เราจึงแบ่งสายการบินที่บินไปญี่ปุ่นเป็น 3 ประเภท

1. Low Cost Flight
 คือสายการบินต้นทุนต่ำ ราคาถูก เหมาะกับนักท่องเที่ยวแบ็กแพ็ค 

ในบ้านเรา สายการบินที่มีชื่อเสียงสุดเห็นจะเป็น AirAsia สายการบินแบบนี้ 

จะมีข้อเสียตรงที่ไม่สามารถเปลี่ยนเที่ยวบินได้ ต้องซื้อน้ำหนักกระเป๋าและอาหาร 

บนเครื่องเอง ที่นั่งแคบ ไม่มีอุปกรณ์สร้างความบันเทิงให้บนเครื่อง และ 

มักเสียเวลาแวะต่อเครื่อง  (Transit)  หลายชั่วโมง มีเพียงสายการบิน  Thai  

AirAsia X ที่มีบริการบินตรงถึงญี่ปุ่น

2. Full Service 1 Transit
	 คือสายการบินที่บริการแบบ Full Service สามารถเลือกที่นั่งเองได้ฟรี  

ให้สิทธิ์นำสัมภาระขึ้นเครื่องฟรี มีอาหาร รวมถึงมีประกันการเดินทางให้ แต่ 

จำเป็นต้องแวะรอต่อเครื่อง 1 ที่ ซึ่งสายการบินประเภทนี้หากหาโปรโมชั่นดี ๆ  

อาจได้ราคาพอ ๆ กับสายการบินแบบ Low Cost แต่ได้บริการที่ครบครันกว่า

3. Full Service Direct Flight
	 คอืสายการบนิชัน้นำทีบ่นิตรง และบรกิารแบบ Full Service มอีาหารเสริฟ์  

2 มื้อ มีหมอน ผ้าห่ม หูฟัง และอุปกรณ์ความบันเทิงแบบครบครัน มีประกัน 

การเดนิทางให ้ มเีทีย่วบนิเวลาด ี  ๆใหเ้ลอืกหลายเวลา หากใครไมส่ะดวกกส็ามารถ 

เปลี่ยนเวลาบินได้ ซึ่งบริการที่ครบครันทั้งหมดนี้ก็แลกมาด้วยราคาที่สูงกว่า 

สายการบินประเภทอื่น ๆ 

	 “การเดนิทางนบัพนัไมลเ์ริม่ตน้ดว้ยกา้วเลก็ ๆ เพยีงกา้วเดยีว” ตัว๋เครือ่งบนิ 

กค็อืกา้วแรกกา้วนัน้ ถา้เราเริม่ตน้กา้วแรกดว้ยตัว๋เครือ่งบนิราคาถกู เรากจ็ะเหลอื 

พ็อกเก็ตมันนี่ไว้เป็นค่าอาหารและช็อปปิ้งในทริปเพิ่มมากขึ้นด้วยครับ

2.4  Which fl ight?
เรื่องที่ควรเข้าใจเกี่ยวกับสายการบิน

ประเภทของสายการบิน



แล้วจะหาตั๋วเครื่องบินแบบประหยัดจากไหน
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* ราคาขึ้นอยู่กับฤดูกาล โปรโมชั่นของแต่ละสายการบิน และตัวแทนจำหน่าย หากราคาโปรโมชั่นสูงเกินกว่า
ในตารางนี้ถือว่าแพงเกินไป แนะนำว่าให้เลือกสายการบินอื่นที่อยู่ในช่วงราคาโปรโมชั่นแทนครับ

ประเภท

สายการบิน

ค่าเลือกที่นั่ง

อาหาร

ประกันระหว่าง
เดินทาง

น้ำหนักกระเป๋า

ราคาตั๋ว
โปรโมชั่น
ไปกลับ 

(รวมภาษีสนามบิน)

Low Cost 
Flight

THAI
AirAsia X

เที่ยวละ 
400 บาท

 - 

630 บาท

เริ่มต้นที่
20 กก. 
700 บาท

ฟรี 23 กก. 

2 ใบ
ฟรี 20 กก.

ฟรี 23 กก. 

2 ใบ

ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี

ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี

ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี

ฟรี 30 กก.

6,700 - 

17,000

12,000 - 

19,000

13,000 - 

22,000

17,000 - 

22,000

15,000 - 

27,000

China 
Eastern

Japan 
Airlines

Cathay 
Pacific

Thai 
Airways

Full Service (1 Transit) Full Service (Direct Flight)

1  ซือ้ผา่นหนา้เวบ็ไซตห์รอืทีเ่คานเ์ตอรข์องสายการบนิโดยตรง สว่นมาก 

สายการบินจะขายตั๋วปกติในราคาแพงกว่าเอเย่นต์และเว็บไซต์อื่น ยกเว้น  

Thai AirAsia X ทีม่กัจะนำโปรโมชัน่ด ี  ๆมาใหจ้องผา่นเวบ็ไซต ์ www.airasia. 

com

2  จองหรือซื้อผ่านเอเย่นต์ หรือผ่านทางบริษัททัวร ์ มักจะราคาถูกกว่า 

ซื้อกับสายการบินโดยตรง แต่ขึ้นอยู่กับช่วงเวลา ถ้าเป็นช่วงไฮซีซั่นอย่าง 

สงกรานต์และปีใหม่ บริษัททัวร์และเอเย่นต์จะขายราคาแพงเป็นพิเศษ  

เอเย่นต์ที่แนะนำคือ www.his-bkk.com/th และ www.kmt.co.th ครับ

ตารางแจกแจงประเภทสายการบินและความแตกต่าง



จะเลือกไปลงที่สนามบินไหน
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	 สนามบินนานาชาติในภูมิภาคคันไซที่เที่ยวบินส่วนใหญ่นิยมไปลง  

คือ ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ (Kansai International Airport) ซึ่ง 

สามารถเลือกวิธีการเดินทางเข้าเมืองได้หลากหลายวิธี ทั้งนั่งรถไฟด่วน 

วิ่งตรงจากสนามบินสู่เมืองโอซาก้า นั่งรถไฟออกไปยังเมืองวะกะยะมะ  

หรือนั่งเรือด่วนวิ่งตรงสู่สนามบินโกเบก็มีให้เลือกใช้บริการ

Thai Airways
Japan Airlines

All Nippon Airways (ANA)
Air Macau

China Airlines
China Eastern

Vietnam Airlines
Cathay Pacific
Thai AirAsia X

สายการบินที่มีเส้นทางบินกรุงเทพฯ (BKK) – โอซาก้า (KIX)

3  ซื้อผ่านแอพพลิเคชั่นตั๋วเครื่องบิน เพียงแค่กรอกวันเวลาที่ต้องการ 

เดินทาง แอพพลิเคชั่นก็จะหาตั๋วเครื่องบินที่ราคาถูกที่สุดในช่วงนั้นมาให้  

แอพพลิเคชั่นที่แนะนำ ได้แก่ Skyscanner, Jetradar และ Expedia

4  ซื้อเป็นแพ็คเกจพร้อมที่พัก ซื้อตั๋วเครื่องบินพร้อมที่พักมักจะได้ราคา 

ถูกกว่า และบางครั้งก็มีแพ็คเกจซื้อที่พักฟรีใน www.airasiago.com และ  

www.expedia.co.th

5  ใช้ไมล์สะสม หรือแต้ม Big Point จากสารพัดบัตรสะสมไปแลก
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	 โดยทัว่ไปจะใชเ้วลาบนิตรงจากกรงุเทพฯไปสนามบนินานาชาตคินัไซ  

5 ชั่วโมง 30 นาที จะเลือกเดินทางเวลาไหนขึ้นกับความสะดวกเลยครับ  

แตแ่นะนำใหเ้ดนิทางชว่งกลางคนืดกีวา่ เพราะจะไปถงึชว่งเชา้พอดี จะได ้

ใช้เวลานอนบนเครื่องบินทั้งคืนและเก็บแรงไว้เที่ยวเต็ม  ๆ วัน ไม่เปลืองค่า 

โรงแรม แถมยังประหยัดค่าอาหารเช้าไปอีกหนึ่งมื้อด้วย

	 ญี่ปุ่ นขึ้ นชื่ อว่ า เป็นประเทศที่มี  

อาชญากรรมต่ำ  มีความปลอดภัยสูง  

ดังน้ันไม่ว่าจะไปเท่ียวกันเป็นกลุ่ม กับเพ่ือน  

กับแฟน  หรือกับครอบครัวก็สนุกครับ  

ต่อให้ไปคนเดียวซึ่งอาจจะดูเหงา  ๆ  หน่อย  

แต่ก็สนุกไปอีกแบบ และปลอดภัยครับ

ควรเลือกเดินทางช่วงเวลาไหน

จะเดินทางไปกับใคร
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	 โรงแรมแบบสากลทั่วไปมีหลากหลายทำเลที่ตั้ง  

ภายในห้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีให้เลือก 

หลายระดับ ต่างราคา ตั้งแต่  2 ดาวไปจนถึง  5 ดาว  

ขึ้นกับเงินในกระเป๋า 

 ราคาโดยประมาณ: คืนละ 10,000 - 30,000 เยน

	 โรงแรมแบบสากลที่มีขนาดห้องค่อนข้างเล็ก มี 

สิง่อำนวยความสะดวกพอสมควร มหีอ้งนำ้สว่นตวั โรงแรม 

ประเภทนี้ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ใกล้  ๆ สถานีรถไฟ คนที่มาพัก 

ส่วนใหญ่มักเป็นนักธุรกิจ

	 สำหรับเครือ  Business Hotel  ที่มีชื่อเสียงคือ  

เครือโรงแรม Toyoko Inn ที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศญี่ปุ่น 

มีจุดเด่นที่อยู่ใกล้สถานีรถไฟ  และมีอาหารเช้าให้ฟรี   

สามารถจองได้จาก www.toyoko-inn.com

 ราคาโดยประมาณ: คืนละ 6,000 - 10,000 เยน

2.5  Where to  stay?
พักที่ไหน พักอย่างไร

1. นอนโรงแรม

	 การเลอืกทีพ่กัเปน็เรือ่งสำคญัมาก สำหรบันกัทอ่งเทีย่วงบนอ้ย การไดท้ีพ่กั 

ราคาถูกในทำเลดี  ๆ  จะทำให้เรามีเงินเหลือสำหรับเที่ยวมากขึ้น ประหยัดเวลา 

เดินทาง และสะดวกสบายยิ่งขึ้น ทั้งนี้ที่พักไม่ใช่เพียงที่ซุกหัวนอนพักผ่อนเท่านั้น  

ในบางครั้งที่พักประเภทต่าง ๆ สามารถสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ได้ เพราะ 

ที่ญี่ปุ่นไม่ได้มีแค่โรงแรมแบบธรรมดาทั่วไป แต่มีทั้งเรียวกังสุดคลาสสิก และ 

โรงแรมแคปซูลที่พักแห่งอนาคต เป็นประสบการณ์ที่หาจากประเทศอ่ืน ๆ ไม่ได้ 

ประเภทของที่พัก

Hotel

Business 
Hotel
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	 ทีพ่กัราคาประหยดัสดุ ๆ สำหรบัคนทีพ่รอ้มเปดิรบัเพือ่น 

ใหม่  ๆ เพราะที่พักประเภทนี้ส่วนใหญ่จะเป็นห้องพักแบบ 

พักรวมกัน 2 -  4 คน มีพื้นที่ส่วนกลางให้ดูทีวี ทำกับข้าว 

ร่วมกัน ทำให้ได้คุยได้รู้จักกับเพื่อนชาวต่างชาติอีกมากมาย 

	 นอกจากนี้หากเป็นสมาชิก Hostelling International  

(HI) จะได้ส่วนลดค่าที่พักเพิ่มด้วย เมื่อเข้าพัก Hostel ที่อยู่ 

ในเครือข่ายของ HI ดูรายละเอียดการสมัครสมาชิกได้ทาง  

www.tyha.org

 ราคาโดยประมาณ: คืนละ 2,000 - 6,000 เยน

	 โรงแรมประเภทนี้จะตัดสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น  ๆ  

ออก เหลือแค่สิ่งที่จำเป็นจริง  ๆ มีลักษณะเป็นตู้นอนเรียง 

ต่อกัน หนึ่งคนต่อหนึ่งตู้ มีม่านปิดที่ปลายเท้าเพื่อความ 

เป็นส่วนตัว มีล็อกเกอร์ส่วนตัวให้เก็บของ มีห้องอาบน้ำรวม  

และมีชุดยูกาตะให้ใส่เวลานอน เรียกได้ว่าพอซุกหัวนอน 

เท่านั้น ผู้เข้าพักส่วนใหญ่มักจะเป็นคนที่ตกรถไฟ หรือเมา 

จนกลับบ้านไม่ไหว โรงแรมแคปซูลส่วนใหญ่จะไม่รับผู้หญิง 

เข้าพัก แต่บางโรงแรมก็มีพื้นที่สำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะ

 ราคาโดยประมาณ: คืนละ 2,000 - 4,000 เยน

	 โรงแรมแบบที่มีความเป็นญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิมมาก 

ที่สุด โรงแรมประเภทนี้มีเสน่ห์ในด้านความพิถีพิถัน ใส่ใจ 

รายละเอยีด ทัง้เรือ่งอาหาร ทีพ่กั และการใหบ้รกิาร พืน้หอ้ง 

ของโรงแรมปูด้วยเสื่อทะตะมิ มีชุดยูกาตะให้แขกผู้มาพัก 

สวมใส่ ที่นอนมักเป็นแบบฟูกปูพื้นหรือที่เรียกว่าฟุตง มีการ 

เสิร์ฟอาหารแบบฟูลคอร์สในห้องพักให้แขก 2 มื้อ คือมื้อเช้า 

และเย็น ที่สำคัญที่สุดคือมักมีออนเซ็นไว้ให้แขกที่มาพักแช่ 

ผ่อนคลาย 

 ราคาโดยประมาณ: คืนละ 15,000 - 40,000 เยน

Hostel หรือ
Guesthouse 

Capsule 
Hotel 

Ryokan 
Hotel 
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	 ที่พักสไตล์โฮมสเตย์ที่จะทำให้แขกที่มาพักได้ 

สัมผัสชีวิตครอบครัวชาวญี่ปุ่น อัตราค่าที่พักไม่แพงและ 

เป็นกันเอง มีอาหารบริการ 2 มื้อ ไม่มีแม่บ้านคอยจัด 

ห้องให้ แขกที่มาพักต้องเตรียมสิ่งของส่วนตัวไปเอง  

ต้องปูและเก็บที่นอนเอง

 ราคาโดยประมาณ: คืนละ 6,000 - 9,000 เยน

Minshuku 
(Homestay)

2. นอนวัด

3. นอนบ้านคนรู้จัก

	 เปน็อกีวธิหีนึง่ทีช่ว่ยประหยดัคา่ทีพ่กัได ้ คนญีปุ่น่ 

จะเรียกที่พักประเภทนี้ว่า  Shukubo (ที่พักในวัด)  

วดัพทุธจำนวนไมน่อ้ยในญีปุ่น่เปดิใหบ้รกิารรบัคนเขา้มา 

พัก ยิ่งไปกว่านั้นบางวัดยังมีออปชั่นพิเศษ จัดกิจกรรม 

ชวนแขกนั่งสมาธิแบบเซนอีกด้วย วัดที่นิยมไปพัก 

ค้างคืนในคันไซคือ วัดบนโคยะซัง จังหวัดวะกะยะมะ

 ราคาโดยประมาณ: คืนละ 3,000 - 20,000 เยน

	 เงนิทองเปน็ของหายาก มาเทีย่วแดนไกล  

ทั้งที จะยอมเสียเงินค่าที่พักแพง  ๆ  ทำไมครับ  

เก็บเงินไว้เที่ยวดีกว่า แถมยังได้เยี่ยมคนรู้จัก 

ญาติมิตรที่อยู่ที่โน่น กระชับความสัมพันธ์ไป 

ในตัวอีกด้วย

 ราคาโดยประมาณ: ส่วนใหญ่ฟร ี
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	 เราควรจองที่พักไว้ล่วงหน้าก่อนเดินทางประมาณ  1 -  2 เดือน  

เพื่อความอุ่นใจในการท่องเที่ยว ไม่ควรเดินหาที่พักเอาดาบหน้าหรือ 

วอลค์อนิเขา้ไป เพราะบางครัง้การวอลค์อนิอาจไดร้าคาทีพ่กัแพงกวา่จองไว ้

ล่วงหน้าเสียอีก

	 ตามเอเย่นต์สายการบินมักมีโปรโมชั่นจองตั๋วเครื่องบินแล้วได้ 

ส่วนลดค่าที่พัก เช่น

  www.expedia.co.th หากจองตั๋วเครื่องบินจากเว็บไซต์นี้มักได้ 

ส่วนลดโรงแรม 10 - 50 เปอร์เซ็นต์ โดยจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิต และหาก 

ยกเลกิลว่งหนา้กอ่นเวลาเขา้พกัเกนิ 24 ชัว่โมง จะไดร้บัเงนิคนืเตม็จำนวน  

แต่ต้องอ่านเงื่อนไขการจองให้ละเอียด เพราะบางโรงแรมก็อาจไม่คืนเงิน 

ครับ

  www.airasiago.com เวบ็ไซตน์ีต้อ้งจองทีพ่กัแลว้ซือ้ตัว๋เครือ่งบนิ 

กับ AirAsia เท่านั้น ใครโชคดีอาจเจอโปรโมชั่นจองที่พักแล้วได้บินฟรี 

อีกต่างหาก! เว็บไซต์นี้มีข้อเสียอย่างเดียวคือขอคืนเงินค่อนข้างลำบาก

	 ไมว่า่จะเปน็รถบสัหรอืรถไฟ หากจะเดนิทางเสน้ทางไกล ๆ แนะนำ 

ให้จองตั๋วที่เดินทางช่วงกลางคืน เพราะจะได้ประหยัดทั้งเวลาเดินทาง  

มีเวลาเที่ยวที่จุดหมายปลายทางได้เต็ม  ๆ  วัน แถมยังประหยัดค่าโรงแรม 

ที่พักได้อีกหนึ่งคืน คุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มครับวิธีนี้

 ราคาโดยประมาณ: แล้วแต่ค่าตั๋ว

4. นอนบนรถ

1. จองก่อนล่วงหน้า

2. จองพร้อมกับตั๋วเครื่องบิน

เทคนิคการจองโรงแรมให้ประหยัด



25ก่อนจะไปคันไซBefore  go  Kansai

	 การจองโรงแรมเดยีวกนัหลาย  ๆคนื นอกจากจะสะดวกตรงทีไ่มต่อ้ง 

ย้ายกระเป๋าเดินทางแล้ว ยังมักได้ราคาถูกกว่า ในเว็บไซต์ต่าง  ๆเรียกโปรโมช่ัน 

การจองที่พักลักษณะนี้ว่า Consecutive Stays เว็บไซต์ที่แนะนำได้แก่

  www.travel.rakuten.com เว็บไซต์จองโรงแรมเฉพาะของญี่ปุ่น  

มักจะมีโปรโมชั่น Consecutive Stays ราคาถูกอยู่ สามารถจองและไป 

จ่ายเงินที่โรงแรมได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้บัตรเครดิต

  www.mystays.com เว็บสำหรับค้นหาโรงแรมที่เน้นพักแบบ 

หลายคนื มสีาขาอยูท่ัว่ทัง้ประเทศ แบง่เปน็แบรนดย์อ่ย MyStays เหมาะ 

สำหรับคนที่พัก 2 - 3 คืน และ Flexstay Inn เหมาะสำหรับคนที่พักเป็น 

รายสัปดาห์

3. จองโรงแรมเดียวกันหลายคืน

4. เปรียบเทียบราคาโรงแรมในแต่ละเว็บก่อนจองทุกครั้ง

	 โรงแรมแต่ละแห่งอาจมีราคาไม่เท่ากันในแต่ละเว็บไซต์ ดังนั้น 

ควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าเว็บไซต์ไหนราคาถูกที่สุด

  www.agoda.com เป็นเว็บที่คนไทยรู้จักดีที่สุด มักมีโปรโมชั่น  

ลดราคาแบบสดุ ๆ แตอ่ยา่เพิง่รบีรอ้นจองครบั บางครัง้ราคาทีล่ดลงมานัน้ 

อาจเทา่กบัราคาปกตขิองเวบ็ไซตอ์ืน่ ๆ แถมยงัมภีาษแีละคา่ธรรมเนยีมราว  

17 เปอร์เซ็นต์

  www.booking.com เว็บไซต์นี้มีข้อดีคือราคาที่เห็นเป็นราคา 

ทีร่วมคา่ธรรมเนยีมแลว้ สามารถจองผา่นบตัรเครดติและจะตดัเงนิคา่ทีพ่กั 

เมือ่ถงึวนัเขา้พกัแลว้เทา่นัน้ และบางกรณสีามารถยกเลกิไดฟ้ร ี ตอ้งศกึษา 

เงื่อนไขก่อนจองครับ 

  www.hotels.com เป็นเว็บไซต์ที่คนไทยใช้กันค่อนข้างน้อย  

เว็บไซต์นี้มีดีตรงที่หากลูกค้าพบว่าเว็บไซต์อื่น ๆ เสนอราคาค่าที่พักต่ำกว่า 

ที่เว็บไซต์นี้นำเสนอ ทางเว็บไซต์จะคืนเงินให้เต็มจำนวนภายในเวลา  

24 ชั่วโมง

 เพิ่มเติม: หากไม่ชัวร์ว่าใน 3 เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์ไหนให้ราคาถูกที่สุด  

ใช้ www.hotelscombined.com ตรวจสอบได้ครับ



2.6  How to  survive? 
เที่ยวอย่างไรให้รอด

26 เซียนคันไซ

	 สกุลเงินของญี่ปุ่นคือ  “เยน” (JPY) มีธนบัตรทั้งหมด 4 แบบ คือ  

10,000 5,000 2,000 และ 1,000 เยน ส่วนเหรียญมีทั้งหมด 6 แบบ คือ  

เหรียญ 500, 100, 50, 10, 5 และ 1 เยน (แต่ 1 เยนนี่แทบจะไม่มีค่า 

อะไรเลย เอาไปหยอดเครื่อง เครื่องยังไม่รับเลยครับ)

 เพิม่เตมิ: ถงึจะมแีบงกใ์หญอ่ยา่ง 10,000 เยนในมอื กไ็มต่อ้งหว่ง 

นะครับว่าเวลาเอาไปซื้อของราคาน้อย  ๆ  คนขายจะไม่มีเงินทอน เพราะ 

ที่ญี่ปุ่นจะมีเงินทอนให้เสมอ เผลอ ๆ จะยิ้มรับด้วยความเต็มใจราวกับเรา 

ซื้อของเป็นแสนอีกต่างหาก ตรงกันข้าม หากร้านไหนไม่มีทอน คนขาย 

จะรู้สึกว่าตัวเองบกพร่องในหน้าที่แบบสุด ๆ ครับ

	 ค่าครองชีพญี่ปุ่นถ้าไปถึง 

ช่วงแรก ๆ เราอาจรู้สึกแปลกหน่อย  

เพราะราคาสินค้าเกือบทุกอย่าง 

เริม่ตน้ที ่ 100 เยน ถา้พดูใหเ้หน็ภาพ 

ง่าย  ๆ  คือ ราคาสินค้าส่วนใหญ่ที่ 

ญี่ปุ่นคือราคาสินค้าในบ้านเราที่เติม  

0 ต่อท้ายไปอีกตัว อย่างน้ำเปล่าที่ 

บ้านเราขาย 10 บาท ที่โน่นก็ 100  

เยน อาหารในบ้านเราขายจานละ  

40 - 80 บาท ที่โน่นก็ 400 - 800 เยน 

แบบนี้แหละครับ

เงิน “เยน” น่ะมีไหม

ลักษณะค่าครองชีพในญี่ปุ่น อัตราแลกเปลี่ยน

	 อัตราแลกเปลี่ยนเป็นสิ่ งที่ ไม่  

แน่นอน  เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา  

ปัจจุบันอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ  

0.33 บาทต่อ 1 เยน หรือพูดง่าย  ๆ 33  

บาทแลกได้ 100 เยน และหากแลกเงิน 

ที่ร้าน  SuperRich แถวประตูน้ำจะได้ 

อตัราแลกเปลีย่นดกีวา่ธนาคารพอสมควร

เมื่อไปถึงญี่ปุ่น ถ้าอยากรู้ราคา 

สินค้าเป็นเงินไทย แนะนำให้เอา 

ราคาสินค้าหาร 3 จะได้ราคาเป็น 

เงินไทยคร่าว ๆ ครับ
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เว็บไซต์ข้อมูลเพิ่มเติม

รู้ค่าครองชีพและอัตราแลกเปลี่ยนแล้ว 
จะวางแผนเตรียมเงินไปอย่างไรดี

	 แนะนำให้ทำรายการค่าใช้จ่าย ลิสต์ใส่กระดาษ  

ไว้ก่อนเลยครับว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง แจกแจงลงไป  

เป็นข้อ ๆ ใส่ราคาเป็นเงินเยนก่อนนะครับ

	 เสรจ็แลว้จงึรวมเงนิทัง้หมด แลว้หกัลบออกจากงบประมาณทีต่ัง้ไว ้ 

เงินที่เหลือก็จะเป็นพ็อกเก็ตมันนี่สำหรับซื้อของตามใจอยากครับ

 เมื่อควบคุมเงินที่จะใช้ต่อวันได้แล้ว อย่ากังวลกับการใช้เงิน  

เวลาไปเที่ยวที่โน่น ผมอยากให้มองว่าการจับจ่ายขณะท่องเที่ยวเป็นเรื่อง 

ปกตเิหมอืนกบัการใชเ้งนิตอนทีอ่ยูเ่มอืงไทย ลองใชเ้งนิแบบสบาย ๆ อยา่ 

พยายามคิดกลับเป็นเงินไทยตลอดเวลา ความสนุกในการเที่ยวของเราจะ 

ลดลงไปเปล่า ๆ ครับ

 พาสที่ต้องใช้

 ค่าที่พัก

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ 

 ค่ากินและค่าครองชีพ ถ้าจะกินแบบสบาย ๆ ไม่อดอยาก จะตกวันละ 2,500 -  
3,000 เยน (ประมาณวันละ 800 - 1,000 บาท หรือตกมื้อละ 250 - 300 บาท)

เมื่อลิสต์ค่าใช้จ่ายเหล่านี้แล้ว ค่อยนำมาสรุปรวม
เป็นค่าใช้จ่ายแบบตายตัว (Fix) ไว ้
แล้วจึงแปลงกลับเป็นค่าเงินไทย และนำไป
รวมกับค่ากินและค่าครองชีพในข้อถัดไป

 ข้อมูลเกี่ยวกับญี่ปุ่นทั้งหมด
www.jnto.or.th

www.lonelyplanet.com/japan

 จองที่พัก
www.hostelworld.com

www.jyh.or.jp/e/index.php

www.ryokan.or.jp/th

http://japaneseinngroup.com

 ตรวจเช็กสภาพอากาศ
www.weather.com

www.wunderground.com

 ตรวจสอบตารางรถไฟ
www.hyperdia.com/en/

www.jorudan.co.jp
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	 การจัดกระเป๋าเดินทางไปญี่ปุ่น ให้เตรียมเพียงกระเป๋าลากหนึ่งใบ กับ 

กระเป๋าเป้หรือกระเป๋าถือใบเล็ก ๆ  สำหรับสะพายเดินเที่ยวอีกหนึ่งใบไป ก็เที่ยว 

ได้สบายแล้ว อย่านำสิ่งของไปเยอะจนทำให้กลายเป็นภาระ เพิ่มน้ำหนักให้ 

กระเปา๋เดนิทางโดยใชเ่หต ุ เพราะสายการบนิสว่นใหญจ่ะอนญุาตใหโ้หลดนำ้หนกั 

กระเป๋ารวมกันได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม แนะนำว่าไม่ต้องนำเสื้อผ้าไปเยอะครับ  

อดใจไปซื้อเสื้อผ้าตามแฟชั่นของญี่ปุ่นดีกว่า และอย่าลืมเผื่อน้ำหนักให้ของฝาก 

ขากลับด้วยนะ

ร่มแบบพับได้

ถุงพลาสติกใส่ของ

หัวแปลงไฟ (Adaptor)

ปลั๊กพ่วง

สายชาร์จกล้องถ่ายรูป

สายชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือ

อุปกรณ์จำเป็น ของใช้ส่วนตัว

อุปกรณ์แปรงฟัน

โฟมล้างหน้า

สบู ่ ยาสระผม

เครื่องประทินโฉม (เครื่องสำอาง)

โลชั่นทาหน้าและผิว (กันแตก)

ลิปมัน

เสื้อ...ตัว

กางเกง/กระโปรง...ตัว

เสื้อกันหนาว...ตัว

ลองจอห์น...ชุด

ชุดนอน...ชุด

เสือ้ผา้ เครือ่งแตง่กาย 

ชุดชั้นใน/กางเกงใน...ตัว

ผ้าเช็ดตัว/ผ้าขนหนู

ถุงเท้า...คู่

รองเทา้สำรอง (พรอ้มลยุ)

2.7   a  bag!

Checklist  กันพลาด

ใส่กระเป๋าใหญ่
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ของสำคัญ

เงินสด แยกไว้เป็นซอง ๆ สำหรับใช้ตาม 

โควตาต่อวัน

หนังสือเดินทาง (Passport)

เอกสารการจองห้องพัก/รถไฟ/รถบัส

สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง

โทรศัพท์มือถือ (เปิด/ปิดโรมมิ่ง)

หนังสือคู่มือท่องเที่ยว เซียนคันไซ

ถุงมือ

หมวก/ที่ครอบหู/แว่นตากันแดด

เสื้อกันหนาว/เสื้อโค้ต

ยาประจำตัว	

สมุด/ปากกา

กล้องถ่ายรูป + แบตเตอรี่สำรอง +  

เมโมรี่การ์ดสำรอง

สำหรับช่วงที่อากาศเย็น  

แนะนำให้แบ่งเสื้อกันหนาว 

ใส่กระเป๋าหิ้วขึ้นเครื่องไว้สัก  

1 ตวั เมือ่ถงึญีปุ่น่ปุบ๊จะได ้

หยบิมาใสต่ัง้แตอ่ยูบ่นเครือ่ง 

เลย

ใส่กระเป๋าใบเล็ก/สะพายเตรียมเดินเที่ยว  
(หิ้วขึ้นเครื่อง)



1. ยื่นเอกสารให้เจ้าหน้าที่
(ใบขอเข้าเมืองและใบศุลกากร)

2. สแกนลายนิ้วมือ

3. ถ่ายรูปใบหน้า

4. ตอบคำถามเพื่อให้ข้อมูล
กับเจ้าหน้าที่เล็กน้อย

30 เซียนคันไซ

	 หลาย ๆ คนคงได้ยินคำคมยอดฮิตที่เปรียบชีวิตเหมือนการเดินทาง ต่อให้ 

เราเชี่ยวชาญผ่านโลกมามากแค่ไหน แต่ในทุกการเริ่มต้นเส้นทางสายใหม่ เราก็ 

เป็นเพียงนักเดินทางหน้าใหม่ที่เพิ่งเริ่มออกสำรวจโลก พวกผมเองก็เช่นกันครับ  

รู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งเมื่อไปถึงสนามบินต่างแดน ลุ้นทุกครั้งว่าจะผ่านด่านตรวจ 

คนเขา้เมอืงหรอืไม ่ จะถกูสง่กลบัหรอืเปลา่ แตอ่ยา่เพิง่กลวัไปครบั เพราะหนงัสอื 

เล่มนี้จะช่วยคุณแบบ Step by Step ให้ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองได้สบาย  ๆ  

เมื่อพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยครับ Let’s go to Japan แดนอาทิตย์อุทัย!

3.  ขั้นตอนการเข้าเมือง

Let the journey begin!3
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	 กอ่นจะผา่นเขา้สูป่ระเทศญีปุ่น่ได ้ เราจะตอ้งกรอก 

เอกสารหลักฐานการเข้าเมืองเพื่อยื่นต่อเจ้าหน้าที่  ตม. 

เมือ่มาถงึประเทศญีปุ่น่เสยีกอ่น โดยเราสามารถขอเอกสาร 

ไดต้ัง้แตอ่ยูบ่นเครือ่งบนิจากพนกังานตอ้นรบั จะไดไ้มเ่สยี 

เวลาไปกรอกที่จุดกรอกข้อมูลหน้าด่าน ตม.ครับ

	 เอกสารที่นักท่องเที่ยวที่จะเข้าประเทศญี่ปุ่นต้อง 

กรอกมีอยู่  2 ใบ ใบแรกคือเอกสารขอเข้าเมือง  

(Arrival  Card หรือ  Disembarkation Card)  

ที่ต้องยื่นให้เจ้าหน้าที่ ตม. และใบที่ 2 คือใบศุลกากร  

(Customs Declaration) สำหรับยื่นให้เจ้าหน้าที่ศุลกากร  

เปน็มาตรการเพือ่ปอ้งกนัการนำสนิคา้หนภีาษ ี สนิคา้อนัตราย หรอืสนิคา้ตอ้งหา้ม 

เข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นครับ

* สำหรับคนที่เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยไม่ขอวีซ่า (อยู่ในญี่ปุ่นไม่เกิน  

15 วัน) จำเป็นต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติมเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคน 

เข้าเมือง (ตม.) ดังนี ้

1  ตั๋วเครื่องบินขาออกประเทศญี่ปุ่น

2  สิ่งที่ใช้ยืนยันการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของตนเองระหว่างที่อยู่ในญี่ปุ่น  

เช่น เงินสด บัตรเครดิต 

3  ชือ่ ทีอ่ยู ่ และหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหวา่งทีพ่ำนกัในประเทศ 

ญี่ปุ่น เช่น คนรู้จัก หรือโรงแรมที่พัก

4  กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่น

3.2  การกรอกเอกสารเข้าเมือง
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	 หลังวันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นมา สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่น 

ได้เปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มเอกสารขอเข้าเมืองแบบใหม่ ซึ่งจะมีแค่ส่วน Disem- 

barkation Card หรอื Arrival Card สำหรบั ตม.ขาเขา้ประเทศ ตา่งจากเดมิทีต่อ้ง 

กรอกเอกสารสำหรับขาออกด้วย การกรอกเอกสารต้องกรอกด้วยภาษาอังกฤษ 

ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดนะครับ

ติ๊ก  ที่ช่องสี่เหลี่ยมในแต่ละคำถาม หากไม่อยากสัมผัส 

บรรยากาศการถูกกักตัวและถูกตำรวจสนามบินสอบสวน 

ห้ามตอบ Yes ในข้อ 1 - 3 โดยเด็ดขาด (ถ้าตอบ No หมด 

ผ่านฉลุยครับ)

ลายเซ็นแบบในหนังสือเดินทาง

ใบที ่ 1 เอกสารขอเข้าเมือง

คำเตือน:
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	 สำหรับใบศุลกากร จะต้องกรอกแบบฟอร์มอยู่ 2 หน้า ก่อนอื่นให้ลอง 

ตรวจสอบดกูอ่นครบัวา่เรามสีิง่ของตามลสิตน์ีห้รอืไม ่ หากม ี ใหต้ิก๊ทีช่อ่ง Yes และ 

พลิกไปเขียนข้อมูลเพิ่มในหน้าหลัง แต่ถ้าตอบ No หมดก็ผ่านฉลุยแล้วครับ

คุณพกสิ่งของเหล่านี้เข้ามาในญี่ปุ่น 

หรือไม่

(หากในส่วนนี้เราติ๊ก  Yes ให้เขียน 

ขอ้มลูจำนวนของทีเ่อามาในหนา้หลงั)

1. สิ่งของต้องห้าม

2. สินค้าใน Duty - Free 

3. ตัวอย่างสินค้า หรือสินค้า

4. สิ่งของที่คนฝากซื้อเข้ามาในญี่ปุ่น

คุณพกเงินสดหรือ เช็คที่มีมูลค่า

มากกว่า 1,000,000 เยนหรือไม่

คุณมีสินค้าหรือสิ่งของอะไรตามมา 

ทีหลังอีกหรือไม่

กรอกข้อมูลท้ังหมดเสร็จแล้ว อย่าลืม  

เซ็นชื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล 

ด้วยนะครับ

ใบที ่ 2 ใบศุลกากร


