
 

ประเทศญี่ปุ่นมีลักษณะเป็นเกาะ มีเกาะใหญ่ทั้งหมด 4 เกาะหลัก ได้แก่  

เกาะฮนชู ฮกไกโด ชิโกะกุ และคีวชู และมีเกาะเล็ก ๆ อีกมากกว่า 6,800 เกาะ  

แบ่งพื้นที่การปกครองทั้งหมดเป็น 8 เขต อยู่ในเกาะฮนชูทั้งหมด 5 เขต ได้แก่  

คันโต คันไซ โทโฮะกุ ชูบุ และชูโกะกุ อีก 3 เขตคือ ฮกไกโด ชิโกะกุ และ 

คีวชู (รวมโอะกินะวะและหมู่เกาะรีวกีว) มีพื้นที่รวมทั้งหมด 377,944 ตาราง 

กิโลเมตร ถือเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 60 ของโลก (ขนาดเล็กกว่า 

ประเทศไทยเล็กน้อย) มีประชากรประมาณ 127 ล้านคน นับเป็นประเทศที่มี 

ประชากรมากเป็นอันดับ 10 ของโลก มีโตเกียว (Tokyo) เป็นเมืองหลวง เฉพาะ 

ประชากรที่อาศัยอยู่ในโตเกียวและปริมณฑลก็มีจำนวนกว่า 30 ล้านคน คนญี่ปุ่น 

จะเรียกชื่อประเทศตัวเองว่า  “นิปปง” (Nippon)  หรือ  “นิฮง” ซึ่งแปลความหมาย 

ตรงตัวได้ว่า “ถิ่นกำเนิดของดวงอาทิตย์” 

สำหรับคนที่มาเที่ยวญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก  ๆ  นั้น มักจะตั้งเป้าหมายหลักไว้ที่ 

โตเกียว เมืองหลวงของประเทศซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคคันโต (Kanto Region) ทาง 

ภาคตะวันออกของเกาะฮนชู ซึ่งภูมิภาคคันโตนี้แบ่งออกเป็น 7 จังหวัด คือ 

โตเกียว  (Tokyo) กุมมะ  (Gunma) โทะชิงิ  (Tochigi) อิบะระกิ  (Ibaraki)  

ไซตะมะ (Saitama) ชิบะ (Shiba) และคะนะงะวะ (Kanagawa) เป็นภูมิภาค 

ทีม่ปีระชากรมากทีส่ดุในญีปุ่น่ จากการสำรวจสถติจิำนวนประชากรในภาคนีพ้บวา่ 

มมีากถงึ 45 ลา้นคน หรอืคดิเปน็จำนวนประชากรถงึหนึง่ในสามของประเทศญีปุ่น่

ไปดูกันว่าในภูมิภาคคันโตมีอะไรสนุก ๆ ให้เที่ยวกันบ้าง ทำไมถึงกลายเป็น 

จุดหมายปลายทางแรก ๆ ที่คนอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นนึกถึง



คันโตเป็นศูนย์กลางทุกด้านของประเทศญี่ปุ่น เพราะเป็นที่ตั้งของเมืองหลวง 

อย่างโตเกียวที่รวมความเจริญแทบทุกอย่างเอาไว้ เป็นที่ตั้งของ 2 สนามบินหลัก  

คือนะริตะกับฮาเนะดะ และเป็นต้นสายของรถไฟในฝั่งตะวันออกของเกาะฮนชู  

ทำใหค้นัโตเปน็ศนูยก์ลางการเดนิทาง สะดวกตอ่การเดนิทางตอ่รถไฟไปภมูภิาคอืน่ ๆ  

ทั้งชูบุ โทโฮะกุ และคันไซ สำหรับคนที่มาญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก  ๆ  บอกได้เลยว่า 

ถ้าไม่มาที่ภูมิภาคตันโตก็เหมือนมาไม่ถึงประเทศญี่ปุ่น

หากต้องการมาช็อปปิ้งที่ญี่ ปุ่น  คงไม่มี  

ภูมิภาคไหนเหมาะไปกว่าคันโต เพราะมีย่านช็อปป้ิง 

มากมาย ท้ังชิบุยะ ฮาราจุกุ กินซ่า แหล่งขายของ 

อิเล็กทรอนิกส์ และสินค้าเกี่ยวกับการ์ตูนอะนิเมะ 

อย่างอากิฮาบาระ เรียกได้ว่ามาที่เดียวได้ช็อปปิ้ง 

ครบทุกอย่าง

1. เป็นศูนย์กลางของประเทศ

2. สวรรค์ของนักช็อป

ภูมิภาคคันโตเป็นที่ตั้งของสวนสนุกที่มีชื่อเสียง 

โด่งดังระดับโลกถึง 3 แห่ง คือ Disneyland, Disney 

Sea และ Fuji-Q Highland นอกจากนีย้งัมสีวนสนกุ 

อื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกอย่าง Tokyo Joypolis, Yomiuri- 

land, Sanrio Puroland และ Cosmo World Fun  

Park

3. มีสวนสนุกชื่อดังระดับโลกถึง 3 แห่ง



คันโตไม่ได้เป็นเพียงแค่ศูนย์กลางของความ 

เจริญทางเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังเป็นศูนย์กลาง 

ประวัติศาสตร์เคียงคู่กับเมืองเกียวโตและภูมิภาค 

คันไซ โดยมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 

มากมาย ทั้งวัดอะซะกุสะ พระราชวังอิมพีเรียล  

เมืองโบราณคะมะกุระ และยังสามารถเดินทางไป 

เที่ยวนิกโก (Nikko) เมืองมรดกโลกได้อีกด้วย

ถึงแม้ว่าภูเขาไฟฟุจิจะอยู่ในภูมิภาคชูบุ แต่สามารถเดินทางจากภูมิภาค 

คันโตได้สะดวกที่สุด เราสามารถเดินทางจากโตเกียวไปยังคะวะงุชิโกะ และ 

ทะเลสาบทั้ง 5 ซึ่งเป็นสุดยอดจุดชมวิวฟุจิ และแหล่งแช่ออนเซ็นชั้นยอดได้ 

โดยใช้เวลาไม่ถึง 3 ชั่วโมง

4. ภูเขาไฟฟุจิ

5. แหล่งมรดกโลก



HIGHLIGHT 
Kanto - The Stylish Guide Series 

โตเกียว

ฮะโกะเนะ

P.40 

อุทยานแห่งชาติขนาดใหญ่ไม่ไกลจาก 
กรุงโตเกียว แหล่งพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ 
ท่ีสวยงาม เพียบพร้อมไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ 
ของธรรมชาติ ป่าเขา ทะเลสาบ และบ่อน้ำพุ 

ร้อน บรรยากาศที่สุดแสนโรแมนติก ทั้งยังเดินทางไปเที่ยวได้สะดวก ทำให้เมืองเล็ก  ๆ 
ในอุทยานแห่งนี้เปรียบเสมือนแหล่งพักผ่อนหย่อนใจสำหรับหลีกหนีความวุ่นวายใน 
เมืองใหญ่ของคนญี่ปุ่นเสมอมา

เสน่ห์ของโตเกียวคือสีสันที่แตกต่าง ทั้งความวุ่นวายบนสี่แยกคนข้ามที่ใหญ่ที่สุด 
แห่งหนึ่งในโลกที่ชิบุยะ ความโรแมนติกบนโตเกียวทาวเวอร์ ความทันสมัยที่ไปกันได้ดี 
กับกลิ่นอายของประวัติศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์สุดบรรเจิดผ่านสถาปัตยกรรม  
เครื่องใช้ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ต่าง  ๆ ทุกอย่างผสมผสานกันจนทำให้โตเกียวกลายเป็น 
จุดหมายแรก ๆ ที่ผู้หลงใหลความเป็นญี่ปุ่นจะนึกถึง และยากจะลืมเลือน 

P.252 



คะวะงุชิโกะ

เมืองเล็ก  ๆ  ที่ตั้งของทะเสลาบคะวะงุชิ 1 ใน 5 
ทะเลสาบสำคัญรอบภูเขาไฟฟุจิ เมืองน้ีเป็นศูนย์กลาง 
การเดินทางไปเที่ยวที่อื่น ๆ เช่น ทะเลสาบแห่งอื่น ๆ  
เป็นจุดเปลี่ยนรถเพื่อเดินทางไปภูเขาไฟฟุจิ และยังมี 
สวนสนุกชื่อดังระดับโลก ฟุจิคิวไฮแลนด์ ที่นี่ขึ้นชื่อ 
ในเร่ืองบ่อน้ำพุร้อนสำหรับออนเซ็น และมีจุดชมภูเขาไฟ 
ฟุจิที่สวยงาม กล่าวได้ว่า ถึงแม้ฟุจิซังจะใหญ่โตเสียจนอวดโฉมให้นักท่องเที่ยวได้เห็น 
จากหลายสถานที ่ แต่คงไม่มีที่ใดที่จะให้ภาพภูเขาไฟฟุจิที่งดงามได้เท่าเมืองนี้

P.270 

คะมะกุระ

โยะโกะฮะมะ

เมืองโบราณที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายของประวัติ- 
ศาสตร์ เปี่ยมด้วยเสน่ห์จากทิวทัศน์ของขุนเขาที่โอบล้อม 
เมืองและผืนน้ำท่ีแผ่กว้างอยู่ด้านหน้า เมืองน้ีเป็นศูนย์กลาง 
อำนาจของรัฐบาลโชกุนในอดีต จึงทำให้เราได้เห็นความ 
งามของวัดวาอาราม ศาลเจ้าชินโต และพระพุทธรูปเก่าแก่ 
มากมาย คะมะกุระอยู่ห่างจากกรุงโตเกียวไปทางทิศใต้  
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง สามารถเดินทางไป 
เที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับได้ จึงทำให้เป็นอีกหนึ่งเมือง 
ที่ไม่ควรพลาดเมื่อเดินทางมาเที่ยวโตเกียว

เมืองท่าริมทะเลใกล้กรุงโตเกียว มีประชากร 
อาศัยอยูใ่นเมืองมากเป็นอันดับสองของประเทศ ด้วย 
ตำแหน่งที่ตั้งติดทะเล จึงทำให้เมืองนี้เป็นเมืองท่า 
ค้าขายที่สำคัญของประเทศ และทำให้ที่นี่ได้ซึมซับ 
รับเอาศิลปวัฒนธรรมต่างถิ่น ทั้งจากจีนและตะวันตกเข้ามาผสมผสานกับศิลปวัฒนธรรม 
แบบฉบับญี่ปุ่น จนถ่ายทอดออกมาอย่างสวยงาม เป็นเอกลักษณ์ จนได้ชื่อว่าเป็นเมือง 
แห่งจุดเริ่มต้นวัฒนธรรมสมัยใหม่ของประเทศญี่ปุ่น

P.208 

P.230 



60 วัน ตั้งจุดมุ่งหมายในการเดินทาง

กำหนดช่วงเวลาเดินทาง ค้นคว้าข้อมูล

ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น (P.6)

45 วัน จองตั๋วเครื่องบิน (P.12)

30 วัน จองที่พัก (P.15)

15 วัน เตรียมพาส 

หรือตั๋วเดินทาง (P.30)

7 วัน แลกเงิน (P.19)

จัดกระเป๋า (P.21)

2.1 Timeline สำหรับเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเดินทาง

Things to do before going2

พร้อมลุย!!!

2.2 ทริปตัวอย่างแบบไหนที่เหมาะกับคุณ

มาครั้งแรก?

First Time Hightlight 

Art & Culture 

The Adventure Trip 

Family & Fun 

เที่ยวแบบติสต ์ๆ?

เที่ยวแบบลุย ๆ?

ไปกับใคร?

The Lover 

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเดินทาง



คันโต
ทริปแนะนำ

Airport -> Tokyo  

(Omotesando / Harajuku)

Tokyo Disney Sea
Yokohama  -> Tokyo  

(Shibuya )

Hakone 

Kawaguchiko
Fuji - Q Highland -> Tokyo
(Shinjuku )

Kamakura - Enoshima
Tokyo (Tsukiji Market / 

Imperial Palace / Ginza / 

Roppongi / Odaiba)

Tokyo (Asakusa / Tokyo Skytree / 

Akihabara / Tokyo Tower )

Tokyo (Ueno) -> Airport

1

2

3*

4*

5

6

7

*ใช ้ Kawaguchiko R Coupon

Airport -> Tokyo 

(Omotesando / Harajuku)

Tokyo DisneySea 
Kawaguchiko (Mt.Kachi Kachi 

Ropeway / Lake Cruise / 

Lavender Garden / Music Hall)

Kawaguchiko 

(Mt.Fuji Station 5
th)

Fuji-Q Highland -> 

Tokyo (Shinjuku )

Tokyo (Tsukiji Market / Ginza / 

Shibuya)

Tokyo (Ueno: Ameyoko) 

-> Airport

1

2

3

4

5

Airport -> Tokyo (Asakusa: 

Sensoji Temple 

-> Tokyo Sky Tree)

Yokohama (Ramen Museum 

-> Cosmo World / Cup Noodles 

Museum / Landmark Tower / 

Pokemon Center 

-> China Town)

Tokyo (Odaiba: Decks / Toyota 

Megaweb / One Piece

Restaurant Baratie

@Fuji TV / Oedo Onzen

Tokyo (Akihabara: Sega Arcade 

-> Ginza -> Shibuya -> Stay

@Disney Ambassador Hotel)

Tokyo Disneyland -> Airport

First Time Highlight 

มาครั้งเดียวเที่ยวครบ (10D9N)

The Adventure Trip

เทีย่วสัน้ ๆ ขาลยุมนัแน่ ๆ (7D6N)

Family & Fun

ทริปสนุกกับครอบครัว (5D4N)

Airport > Tokyo (Imperial 

Palace -> Asakusa: Sensoji 

Temple -> Tokyo Sky Tree)

Tokyo (Roppongi: National 

Art Center / Tokyo Midtown / 

Roppongi Hills)

Kamakura (Kenchoji Temple 

-> Tsurugaoka Hachimangu 

-> Daibutsu -> Enoshima)

Tokyo (Ueno: National

Museum / National Western of 

Art Museum -> Tokyo Tower)
Tokyo (Omotesando 
-> Harajuku 
-> Shibuya) -> Airport

Art & Culture 

ทัวร์ศิลปะและวัฒนธรรม (5D4N)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5



8 เซียนคันโต

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

2.3 When to travel? - ไปเวลาไหนถึงจะเหมาะ

	 ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ไปเที่ยวได้ทั้งปี ขึ้นอยู่กับว่าเราชื่นชอบการท่องเที่ยว 

แบบไหน ใครทีช่อบอากาศหนาว ๆ อยากใสร่องเทา้บูต๊ สวมเสือ้โคต้เท ่ๆ อยากเหน็ 

หมิะ เลน่สก ี ปัน้ตุก๊ตาหมิะ กต็อ้งมาชว่งหนา้หนาว แตใ่ครทีอ่ยากแตง่ตวัสบาย ๆ  

เหมือนอยู่เมืองไทย ก็ต้องมาหน้าร้อน ส่วนคนที่อยากได้บรรยากาศแบบโรแมนติก  

ชื่นชมความงามของธรรมชาติ ก็ต้องมาช่วงฤดูใบไม้ร่วงเพื่อชมใบไม้เปลี่ยนสี หรือ 

ใครทีอ่ยากเทีย่วไปในบรรยากาศรืน่เรงิของผูค้น และชมดอกซากรุะบานสดชืน่ กต็อ้ง 

มาในชว่งฤดใูบไมผ้ล ิ ไมว่า่มาเวลาไหนกจ็ะไดอ้ารมณท์ีแ่ตกตา่งกนัออกไป เทีย่วได ้

ทั้งปีไม่มีเบื่อเลยครับ

Fuji Hakone Pass 7,400 เยน

Tokyo Subway 2 Days Ticket 

1,200 เยน 

Tokyo Subway 3 Days Ticket 

1,500 เยน 

Tokyu Railway Minatomirai 

Ticket 840 เยน

Enoshima - Kamakura 

Freepass 1,470 เยน

รถไฟอื่น ๆ นอกเหนือจากพาส

รวมทั้งหมดไม่เกิน 3,000 เยน

Airport -> Tokyo 

(Omotesando / Harajuku /

Tokyo Tower )

Odaiba (Decks / Palette 

Town / Ferris Wheel) 

> Roppongi 
(Mori Tower )

Hakone 
Kawaguchiko (Mt.Kachi Kachi 

Ropeway / Lake Cruise /  

Lavender Garden / 

Music Hall)

Tokyo Disney Sea -> Airport

The Lover ทริปสุดโรแมนติก 5D4N
พาส (Pass) ที่ใช้ในแผนการเดินทาง

วิธีใช้ตารางตัวอย่างทริป

Tokyo (Ueno: National Museum / National Western of Art Museum -> Tokyo Tower)

พาสที่ใช ้ ดูได้ตามสี

เมือง หรือย่านหลักที่ไปเที่ยว

เที่ยวไปตามลำดับ สะดวกสุด

ที่เที่ยวแนะนำในย่านหลัก จะไปไหนก็ได้เลือกตามชอบ
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คนญี่ปุ่นนิยมใส่เสื้อผ้าแขนยาวมีสีสันพร้อม

คาร์ดิแกน เป็นฤดูที่คนแต่งตัวแฟชั่นจ๋ามากที่สุด

อากาศหลายท่ีจะร้อนย่ิงกว่าเมืองไทย  

เอาเสือ้ผา้เมอืงไทยมาใส ่ เดนิลากแตะ 

ได้สบาย ๆ ครับ

อากาศค่อนข้างเย็นสำหรับคนไทย ควร 

เตรยีมเสือ้กนัหนาว เสือ้แขนยาว ปอ้งกนั 

ความหนาว

อากาศจะหนาวเย็นมาก ควรเตรียม 

เสื้อผ้าหนา  ๆ  หลาย  ๆ  ชั้น มีเสื้อโค้ต 

กันลมคลุมชั้นนอกด้วยได้ยิ่งดี ฤดูนี้ 

ส่วนใหญ่นิยมใส่เสื้อผ้าสีทึม ๆ ครับ

ฤดูใบไม้ผล ิ (春 - Haru)

ฤดูร้อน (夏 - Natsu)

ฤดูใบไม้ร่วง (秋 - Aki)

ฤดูหนาว (冬 - Fuyu)

แต่งตัว
อย่างไร

ตามฤดูกาล
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สภาพอากาศและวันหยุดในญี่ปุ่น

มกราคม

วันปีใหม่ (1)

วันบรรลุนิติภาวะ 

(วันจันทร์ที่สอง

ของเดือน)

วันโชวะ (29) วันรัฐธรรมนูญ (3)

วันสีเขียว (4)

วันเด็กชาย (5)

* เทศกาล

ไชน่าทาวน์

โยะโกะฮะมะ 

(ปลายเดือน 

ม.ค. - ก.พ.)

* เทศกาลถวาย

ดอกไม้วัดพุทธ 

(Hana - Matsuri) 

(8)

ชมประเพณีนีไ้ด้ตาม

วัดพุทธทั่วประเทศ

* เทศกาล

เฉลิมฉลองวันก่อต้ัง

วัดเซนโซจิ 

หรือวัดโคมแดง 

(Sanja Matsuri) 

อะซะกุสะ โตเกียว 

(เสารท์ีส่าม  

ของเดือน) 

เป็น 1 ใน 3 เทศกาล

ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น

* เทศกาลขบวนแห่

ขอพรให้เจ้าเมือง

และกรุงโตเกียว 

(Sanno Matsuri)

- กินซ่า โตเกียว

(15 ของทุกปี ค.ศ. 

เลขคู่)

วันสถาปนา

ประเทศ (11)

วันเริ่มต้น

ฤดูใบไม้ผล ิ

(20 / 21)

* เทศกาลปาถั่ว 

(Setsubun) (3)

ตามบ้านเรือน 

ศาลเจ้า และวัดต่าง ๆ 

ทั่วประเทศมีการ

จัดงานอย่างยิ่งใหญ ่

ผู้ใหญ่จะแต่งตัว

ใส่หน้ากากยักษ ์

ให้เด็ก ๆ ปาถั่วใส ่

เพื่อเป็นการปัดเป่า

สิ่งชั่วร้ายออกไป

อ
ุณ
ห
ภ
ูมิ 

(o C
)

วัน
ห
ยุด
รา
ชก
าร

วัน
เท
ศ
ก
าล

0

5

10

15

20

ฤดูหนาว ฤดูใบไม้ผลิ

25

30

กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน

ซากุระบาน

พฤษภาคม มิถุนายน

4
5

9

13

18

22
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กรกฎาคม

วันแห่งทะเล 

(จันทร์ที่สาม

ของเดือน)

วันเคารพผู้สูงอาย ุ

(จันทร์ที่สาม

ของเดือน)

วันเร่ิมต้นฤดูใบไม้ร่วง 

(22 / 23)

วันแห่งกีฬา

และสุขภาพ 

(จันทร์ที่สอง

ของเดือน)

วันอนุรักษ์

วัฒนธรรม (3)

วันขอบคุณแรงงาน 

(23)

วันเฉลิม

พระชนมพรรษา

จักรพรรดิ (23)

* เทศกาลดอกไม้ไฟ

โยะโกะฮะมะ (1)

*Samba Carnival 

อะซะกุสะ โตเกียว 

(เสาร์ท่ีส่ีของเดือน)

* เทศกาลฉลอง

รับขวัญเด็ก 3, 5, 

7 ขวบ (Shichi 

go San) (15) 

เทศกาลที่ให้เด็กอายุ

ครบ 3, 5, 7 ป ี

มาขอพรที่ศาลเจ้า

ให้มีสุขภาพแข็งแรง

* เทศกาลคริสต์มาส 

(1 - 25)

ร้านค้าสวนสนุก

ทั่วประเทศจะจัด

ตกแต่งร้านไว้อย่าง

ยิ่งใหญ ่ สวยงาม

ฤดูหนาวฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง

สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

26
27

23

17

12

6

เทศกาลปีนภูเขาไฟฟุจิ ใบไม้เปลี่ยนสี
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“การเดนิทางนบัพนัไมลเ์ริม่ตน้ดว้ยกา้วเลก็  ๆ เพยีงกา้วเดยีว” ตัว๋เครือ่งบนิกค็อื 

ก้าวแรกก้าวนั้น ถ้าเราเริ่มต้นก้าวแรกด้วยตั๋วเครื่องบินราคาถูก เราก็จะเหลือ 

พ็อกเก็ตมันนี่ไว้เป็นค่าอาหารและช็อปปิ้งในทริปเพิ่มมากขึ้นด้วยครับ

อันดับแรกของการเลือกซื้อตั๋วเครื่องบิน เรามาทำความรู้จักกับประเภทของ 

สายการบินกันก่อน จะได้เข้าใจว่าทำไมแต่ละสายการบินถึงราคาไม่เท่ากัน เพื่อ 

ให้เข้าใจง่าย เราจึงแบ่งสายการบินที่บินไปญี่ปุ่นเป็น 3 ประเภท

1. Low Cost Flight 

คือสายการบินต้นทุนต่ำ ราคาถูก เหมาะกับนักท่องเที่ยวแบ็กแพ็ค ในบ้าน 

เราสายการบนิทีม่ชีือ่เสยีงสดุเหน็จะเปน็ AirAsia สายการบนิแบบนีจ้ะมขีอ้เสยีตรงที ่

เราไม่สามารถเปลี่ยนเที่ยวบินได้ ต้องซื้อน้ำหนักกระเป๋าและอาหารบนเครื่องเอง  

ทีน่ัง่แคบ ไมม่อีปุกรณส์รา้งความบนัเทงิใหบ้นเครือ่ง และมกัเสยีเวลาแวะตอ่เครือ่ง  

(Transit) หลายชั่วโมง มีเพียงสายการบิน AirAsia-X และ Jetstar ที่มีบริการบิน 

ตรงถึงญี่ปุ่น

2. Full Service 1 Transit 

คือสายการบินที่บริการแบบ Full Service สามารถเลือกที่นั่งเองได้ฟรี ให้ 

สทิธนิำสมัภาระขึน้เครือ่งฟร ี มอีาหาร รวมถงึมปีระกนัการเดนิทางให ้ แตจ่ำเปน็ตอ้ง 

แวะรอตอ่เครือ่ง 1 ที ่ ซึง่สายการบนิประเภทนีห้ากหาโปรโมชัน่ดี ๆ อาจไดร้าคาพอ ๆ  

กับสายการบินแบบ Low Cost แต่ได้บริการที่ครบครันกว่า

3. Full Service Direct Flight 

คือสายการบินชั้นนำที่บินตรง และบริการแบบ Full Service มีอาหารเสิร์ฟ  

2 มื้อ มีหมอน ผ้าห่ม หูฟังและอุปกรณ์ความบันเทิงแบบครบครัน มีประกันการ 

เดินทางให้ มีเท่ียวบินเวลาดี  ๆให้เลือกหลายเวลา หากใครไม่สะดวกก็สามารถเปล่ียน 

เวลาบินได้ ซึ่งบริการที่ครบครันทั้งหมดนี้ ก็แลกมาด้วยราคาที่สูงกว่าสายการบิน 

ประเภทอื่น ๆ

2.4 Which flight? 

เรื่องที่ควรเข้าใจเกี่ยวกับสายการบิน

ประเภทของสายการบิน
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1. ซือ้ผา่นหนา้เวบ็ไซตห์รอืทีเ่คานเ์ตอรข์องสายการบนิโดยตรง สว่นมากสายการบนิ 

จะขายตั๋วปกติในราคาแพงกว่าเอเย่นต์และเว็บไซต์อื่น ยกเว้น AirAsia ที่มักจะนำ 

โปรโมชั่นดี ๆ มาให้จองผ่านเว็บไซต์ www.airasia.com 

2. จองหรือซื้อผ่านเอเย่นต์ หรือผ่านทางบริษัททัวร์ มักจะราคาถูกกว่าซื้อกับ 

สายการบินโดยตรง แต่ขึ้นอยู่กับช่วงเวลา ถ้าเป็นช่วงไฮซีซั่นอย่างสงกรานต์และ 

ปใีหม ่ บรษิทัทวัรแ์ละเอเยน่ตจ์ะขายราคาแพงเปน็พเิศษ เอเยน่ตท์ีแ่นะนำคอื www. 

his-bkk.com/th และ www.kmt.co.th ครับ

3. ซื้อผ่านแอพพลิเคชั่นตั๋วเครื่องบิน เพียงแค่กรอกวันเวลาที่ต้องการเดินทาง  

แอพพลเิคชัน่กจ็ะหาตัว๋เครือ่งบนิทีร่าคาถกูทีส่ดุในชว่งนัน้มาให ้ แอพทีแ่นะนำไดแ้ก ่ 

Skyscanner, Jetradar และ Expedia

4. ซ้ือเป็นแพ็คเกจพร้อมท่ีพัก ซ้ือต๋ัวเคร่ืองบินพร้อมท่ีพักมักจะได้ราคาถูกกว่า และ 

บางคร้ังก็มีแพ็คเกจซ้ือท่ีพักฟรีใน www.airasiago.com และ www.expedia.co.th

5.	 ใช้ไมล์สะสม หรือแต้ม Big Point จากสารพัดบัตรสะสมไปแลก

แล้วจะหาตั๋วเครื่องบินแบบประหยัดจากไหน

ราคาขึ้นอยู่กับฤดูกาล โปรโมชั่นของแต่ละสายการบินและตัวแทนจำหน่าย หากราคาโปรโมชั่นสูงเกินกว่าในตารางนี้ถือว่า 
แพงเกินไป แนะนำว่าให้เลือกสายการบินอื่นที่อยู่ในช่วงราคาโปรโมชั่นแทนครับ

ตารางแจกแจงประเภทสายการบินและความแตกต่าง

ประเภท

สายการบิน

Seat Selection

Hot Meal

ประกันระหว่าง
เดินทาง

Baggage Load

ราคาตั๋ว
โปรโมชั่น
ไปกลับ 

(รวมภาษีสนามบิน)

Low Cost Flight

AirAsia

400 x 2

-

630

700 x 2

(20 kg)

150 x 2

-

Free

 405 x 2

(15 kg)

Free

Free

Free

Free 23 kg

Free

Free

Free

Free 32 kg

Free

Free

Free

Free 23 kg

Free

Free

Free

Free 20 kg

6,700 - 

17,000

12,000 - 

19,000

13,000 - 

22,000

17,000 - 

22,000

15,000 - 

27,000

China 
Eastern

Delta
Cathay 
Pacific

Thai 
Airways

Jetstar

5,600 -

18,500

Full Service 1 Transit Full Service Direct Flight
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สายการบินที่บินตรง 

กรุงเทพฯ – โตเกียว (นะริตะ)

Thai Airways

Bangkok Airways

Japan Airlines

All Nippon Airways (ANA)

United Airlines

Delta Airlines

สายการบินที่บินตรง 

กรุงเทพฯ – โตเกียว (ฮาเนะดะ)

Thai Airways

Japan Airlines

All Nippon Airways (ANA)

(ภาษีสนามบินที่สนามบินฮาเนะดะจะถูกกว่า)

โตเกยีวมสีนามบนินานาชาตอิยูส่องแหง่ คอื สนามบนินะรติะ และ สนามบนิ  

ฮาเนะดะ โดยสนามบินนะริตะจะอยู่ห่างจากตัวเมืองมากกว่า แต่มีสายการบินให้ 

เลือกมากกว่า ส่วนสนามบินฮาเนะดะจะอยู่ใกล้ตัวเมืองมากกว่า สะดวกต่อการ 

ต่อเที่ยวบินภายในประเทศหากต้องการบินต่อไปยังเมืองอื่น ๆ ทันที แต่ก็มีจุดด้อยที ่

ราคาต๋ัวแพงกว่า ต้องลองคำนวณค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าเมืองดูครับ ว่าแบบไหน 

คุ้มค่ากับแผนการเดินทางที่เราวางเอาไว้มากที่สุด

จะเลือกไปลงที่สนามบินอะไร

จากกรุงเทพฯไปญี่ปุ่นใช้เวลาบินประมาณ 6 - 7 ชั่วโมง จะเลือกเดินทาง 

เวลาไหนขึ้นกับความสะดวกของเราได้เลยครับ แต่ถ้าให้แนะนำ ผมคิดว่าเลือก 

เดินทางช่วงกลางคืนจะดีกว่า เพราะหากเดินทางช่วงกลางคืนไปถึงในช่วงเช้าพอด ี 

จะไดใ้ชเ้วลานอนบนเครือ่งบนิทัง้คนืเพือ่เกบ็แรงไวเ้ทีย่วเตม็  ๆวนั ไมเ่ปลอืงคา่โรงแรม 

ครับ แถมประหยัดค่าอาหารเช้าไปอีกหนึ่งมื้อด้วย สำหรับเที่ยวบินที่ไม่แนะนำคือ 

เที่ยวบินที่ถึงญ่ีปุ่นช่วงเที่ยงคืนครับ เพราะนอกจากจะไม่มีรถไฟเข้าเมืองแล้วเรายัง 

ต้องน่ังหลังขดหลังแข็งรอในสนามบิน ทำให้รู้สึกเหน็ดเหน่ือยมากข้ึนในวันถัดไปอีกด้วย

ควรเลือกเดินทางช่วงเวลาไหน
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ญี่ปุ่นขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีอาชญากรรมต่ำ มีความปลอดภัยมาก ดังนั้น 

ไม่ว่าจะไปเที่ยวกันเป็นกลุ่ม กับเพื่อน กับแฟน หรือครอบครัว ก็สนุกครับ ต่อให้ 

ไปคนเดียวอาจจะดูเหงา ๆ หน่อย แต่ก็สนุกไปอีกแบบ และปลอดภัยครับ

การเลือกที่พักเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับ 

นักท่องเที่ยวงบน้อย การได้ที่พักราคาถูกใน 

ทำเลดี  ๆจะทำให้เรามีเงินเหลือสำหรับเท่ียวมากข้ึน  

ประหยัดเวลาเดินทาง และสะดวกสบายยิ่งขึ้น  

ทั้งนี้ที่พักไม่ใช่เพียงที่ซุกหัวนอนพักผ่อนเท่านั้น  

ในบางครั้งที่พักประเภทต่าง  ๆ  สามารถสร้าง 

ประสบการณท์ีแ่ปลกใหมไ่ด ้ เพราะทีญ่ีปุ่น่ไมไ่ด ้

มีแค่โรงแรมแบบธรรมดาทั่วไป แต่มีทั้งเรียวกัง 

สุดคลาสสิก และโรงแรมแคปซูลท่ีพักแห่งอนาคต  

เป็นประสบการณ์ที่หาจากประเทศอื่น ๆ ไม่ได้

จะเดินทางไปกับใคร

2.5 Where to stay? - พักที่ไหน พักอย่างไร
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Hotel โรงแรมแบบสากลทั่วไป มีหลากหลายทำเลที่ตั้ง ภายในห้องมีสิ่ง 

อำนวยความสะดวกครบครัน มีให้เลือกหลายระดับ ต่างราคา ตั้งแต่ 2 ดาวไป 

จนถงึ 5 ดาว ขึน้กบัเงนิในกระเปา๋ ราคาโดยประมาณ: คนืละ 10,000 - 30,000 เยน

Business Hotel โรงแรมแบบสากลที่มีขนาดห้องค่อนข้างเล็ก มีสิ่ง 

อำนวยความสะดวกพอสมควร มหีอ้งนำ้สว่นตวั โรงแรมประเภทนีส้ว่นใหญจ่ะตัง้อยู ่

ใกล ้ๆ กับสถานีรถไฟ คนที่มาพักส่วนใหญ่มักเป็นนักธุรกิจ

สำหรับเครือโรงแรม Business Hotel ที่มีชื่อเสียงคือ เครือโรงแรม Toyoko  

Inn ที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศญี่ปุ่น มีจุดเด่นที่อยู่ใกล้สถานีรถไฟ และมีอาหารเช้า 

ให้ฟรี สามารถจองได้จาก www.toyoko-inn.com ราคาโดยประมาณ: คืนละ  

6,000 - 10,000 เยน

Hostel หรือ Guest House ท่ีพักราคาประหยัดสุด  ๆสำหรับคนท่ีพร้อมเปิดรับ 

เพื่อนใหม่ ๆ เพราะที่พักประเภทนี้ส่วนใหญ่จะเป็นห้องพักแบบพักรวมกัน 2 - 4 คน  

มีพื้นที่ส่วนกลางให้ดูทีวี ทำกับข้าวร่วมกัน ทำให้ได้คุยรู้จักกับเพื่อนชาวต่างชาติ 

อีกมากมาย 

สำหรับเยาวชน หากเข้าไปสมัครสมาชิกในเว็บไซต์ Japan Youth Hostel  

แล้วจะได้ส่วนลดค่าที่พักเพิ่มอีกด้วยครับ ดูรายละเอียดการสมัครสมาชิกได้ทาง  

www.jyh.or.jp/english ราคาโดยประมาณ: คืนละ 2,000 - 6,000 เยน

Capsule Hotel โรงแรมประเภทน้ีจะตัดส่ิงอำนวยความสะดวกอ่ืน  ๆออกเหลือ 

แค่สิ่งที่จำเป็นจริง ๆ มีลักษณะเป็นตู้นอนเรียงต่อกัน หนึ่งคนต่อหนึ่งตู้ มีม่านปิด 

ที่ปลายเท้าเพื่อความเป็นส่วนตัว มีล็อกเกอร์ส่วนตัวให้เก็บของ มีห้องอาบน้ำรวม  

และมีชุดยูกาตะให้ใส่เวลานอน เรียกได้ว่าพอซุกหัวนอนเท่านั้น ผู้เข้าพักส่วนใหญ่ 

มักจะเป็นคนที่ตกรถไฟ หรือเมาจนกลับบ้านไม่ไหว โรงแรมประเภทนี้ส่วนใหญ่ 

จะไมร่บัผูห้ญงิเขา้พกั แตก่ม็บีางโรงแรมทีจ่ะมพีืน้ทีส่ำหรบัผูห้ญงิโดยเฉพาะ ราคา 

โดยประมาณ: คืนละ 2,000 - 4,000 เยน 

นอนโรงแรม1

ประเภทของที่พัก
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Ryokan Hotel โรงแรมแบบที่มีความเป็นญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิมมากที่สุด  

โรงแรมประเภทนี้มีเสน่ห์ในด้านความพิถีพิถัน ใส่ใจรายละเอียด ทั้งเรื่องอาหาร  

ที่พัก และการให้บริการ พื้นห้องของโรงแรมจะปูด้วยเสื่อทาตามิ มีชุดยูกาตะให้ 

แขกผู้มาพักสวมใส่ ที่นอนมักเป็นแบบปูพื้นหรือที่เรียกว่าฟุตอง มีการเสิร์ฟอาหาร 

แบบ Full Course ในห้องพักให้แขก 2 มื้อ คือมื้อเช้าและเย็น ที่สำคัญที่สุดคือ 

มักมีออนเซ็นไว้ให้แขกที่มาพักแช่ผ่อนคลาย ราคาโดยประมาณ: คืนละ 15,000 -  

40,000 เยน

MinsHuku (HoMestay) ทีพ่กัสไตลโ์ฮมสเตยท์ีจ่ะทำใหแ้ขกทีม่าพกัไดส้มัผสั 

กับชีวิตครอบครัวชาวญี่ปุ่น อัตราค่าที่พักไม่แพงและเป็นกันเอง มีอาหารบริการ  

2 มื้อ ไม่มีแม่บ้านคอยจัดห้องให้ แขกที่มาพักต้องเตรียมสิ่งของส่วนตัวไปเอง  

ต้องปูและเก็บที่นอนเอง ราคาโดยประมาณ: คืนละ 6,000 - 9,000 เยน

เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยประหยัดค่าที่พักได้ คนญี่ปุ่นจะเรียกที่พักประเภทนี้ว่า  

Shukubo (ท่ีพักในวัด) มีวัดพุทธจำนวนไม่น้อยในญ่ีปุ่นท่ีเปิดให้บริการรับคนเข้ามาพัก  

ยิ่งไปกว่านั้นบางวัดยังมีออปชั่นพิเศษ จัดกิจกรรมชวนแขกนั่งสมาธิแบบเซนอีกด้วย  

ราคาโดยประมาณ: คืนละ 3,000 - 5,000 เยน

เงินทองเป็นของหายาก มาเที่ยวแดนไกลทั้งที จะยอมเสียเงินค่าที่พักแพง ๆ  

ทำไมครบั เกบ็เงนิไวเ้ทีย่วดกีวา่ แถมยงัไดเ้ยีย่มคนรูจ้กัญาตมิติรทีอ่ยูท่ีโ่นน่ กระชบั 

ความสัมพันธ์ไปในตัวอีกด้วย ราคาโดยประมาณ: ส่วนใหญ่ฟร ี

ไม่ว่าจะเป็นรถบัสหรือรถไฟ หากจะเดินทางเส้นทางไกล ๆ แนะนำให้จองตั๋ว 

ทีเ่ดนิทางชว่งกลางคนืครบั เพราะจะไดป้ระหยดัทัง้เวลาในการเดนิทาง มเีวลาเทีย่ว 

ที่จุดหมายปลายทางได้เต็ม  ๆ  วัน แถมยังประหยัดค่าโรงแรมที่พักได้อีกหนึ่งคืน  

คุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มครับวิธีนี ้ ราคาโดยประมาณ: แล้วแต่ค่าตั๋ว

นอนวัด2 

นอนบ้านคนรู้จัก3 

นอนบนรถ4 
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เราควรจองทีพ่กัไวล้ว่งหนา้กอ่นเดนิทางประมาณ 1 - 2 เดอืน เพือ่ความอุน่ใจ  

ในการท่องเที่ยว ไม่ควรเดินหาที่พักเอาดาบหน้าหรือ Walk - in เข้าไป เพราะ 

บางครั้งการ Walk - in อาจได้ราคาที่พักแพงกว่าจองไว้ล่วงหน้าเสียอีก

ตามเอเย่นต์สายการบินมักมีโปรโมชั่นจองตั๋วเครื่องบินแล้วได้ส่วนลดค่าที่พัก  

เช่น

www.expedia.co.th หากจองตั๋วเครื่องบินจากเว็บไซต์นี้มักได้ส่วนลดโรงแรม  

10 - 50 เปอร์เซ็นต์ โดยจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิต และหากยกเลิกล่วงหน้าก่อนเวลา 

เข้าพักเกิน 24 ชั่วโมง จะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน แต่ต้องอ่านเงื่อนไขการจองให้ 

ละเอียด เพราะบางโรงแรมก็อาจไม่คืนเงินครับ

www.airasiago.com เว็บไซต์นี้ต้องจองที่พักแล้วซื้อตั๋วเครื่องบินกับ AirAsia  

เท่านั้น ใครโชคดีอาจเจอกับโปรโมชั่นจองที่พักแล้วได้บินฟรีอีกต่างหาก! เว็บไซต์นี ้

มีข้อเสียอย่างเดียวคือขอคืนเงินค่อนข้างลำบากครับ

การจองโรงแรมเดียวกันหลาย  ๆคืน นอกจากจะสะดวกตรงท่ีไม่ต้องย้ายกระเป๋า 

เดินทางแล้ว ยังมักได้ราคาถูกกว่าในเว็บไซต์ต่าง  ๆ เรียกโปรโมชั่นการจองที่พัก 

ลักษณะนี้ว่า Consecutive Stays เว็บไซต์ที่แนะนำได้แก่

www.travel.rakuten.com เว็บไซต์จองโรงแรมเฉพาะของญี่ปุ่น มักจะมี 

โปรโมชัน่ Consecutive Stays ราคาถกูอยู ่ สามารถจองและไปจา่ยเงนิทีโ่รงแรมได ้

โดยไม่จำเป็นต้องใช้บัตรเครดิต

www.mystays.jp เวบ็สำหรบัคน้หาโรงแรมทีเ่นน้พกัแบบหลายคนื มสีาขาอยู ่

ทัว่ทัง้ประเทศ แบง่เปน็แบรนดย์อ่ย mystays เหมาะสำหรบัคนทีพ่กั 2 - 3 คนื และ  

flexible inn เหมาะสำหรับคนที่พักเป็นรายสัปดาห ์

เทคนิคการจองโรมแรมให้ประหยัด

จองก่อนล่วงหน้า1 

จองพร้อมกับตั๋วเครื่องบิน2 

จองโรมแรมเดียวกันหลายคืน3 
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หากไมช่วัรว์า่ใน 3 เวบ็ไซตน์ี ้  

เวบ็ไซตไ์หนใหร้าคาถกูทีส่ดุ
 

ใช ้ www.hotelscombined.com/ 

ตรวจสอบไดค้รบั


ถึงจะมีแบงก์ใหญ่อย่าง 10,000 เยนในมือ

ก็ไม่ต้องห่วงนะครับว่าเวลาเอาไปซื้อของราคา

น้อย ๆ คนขายจะไม่มีเงินทอน เพราะที่ญี่ปุ่น

จะมีเงินทอนให้เสมอครับ เผลอ ๆ จะยิ้มรับด้วย

ความเต็มใจราวกับเราซ้ือของเป็นแสนอีกต่างหาก 

ตรงกันข้ามหากร้านไหนไม่มีทอน คนขาย

จะรู้สึกว่าตัวเองบกพร่องในหน้าที่แบบสุด ๆ ครับ

โรงแรมแต่ละแห่งอาจมีราคาไม่เท่ากันในแต่ละเว็บไซต์ ดังนั้นควรตรวจสอบ 

ให้แน่ใจก่อนว่าเว็บไซต์ไหนราคาถูกที่สุด

www.agoda.com -  เป็นเว็บที่คนไทยรู้จักดีที่สุด มักมีโปรโมชั่นลดราคา 

แบบสดุ ๆ แตอ่ย่าเพิง่รีบร้อนจองครับ บางครั้งราคาทีล่ดลงมานั้นอาจเทา่กบัราคา 

ปกติของเว็บไซต์อื่น ๆ แถมยังมีภาษีและค่าธรรมเนียมราว 17 เปอร์เซ็นต์

www.booking.com - เว็บไซต์จองโรงแรมน้องใหม่ ในเครือเดียวกับ Agoda  

มีข้อดีคือราคาที่เห็นเป็นราคาที่รวมค่าธรรมเนียมแล้ว สามารถจองผ่านบัตรเครดิต 

และจะตดัเงนิคา่ทีพ่กัเมือ่ถงึวนัเขา้พกัแลว้เทา่นัน้ และบางกรณสีามารถยกเลกิไดฟ้ร ี 

ต้องศึกษาเงื่อนไขก่อนการจองครับ 

www.hotels.com  - เป็นเว็บไซต์ที่คนไทย 

ใชก้นัคอ่นขา้งนอ้ย เวบ็ไซตน์ีม้ดีตีรงทีห่ากลกูคา้ 

พบว่าเว็บไซต์อื่น  ๆ  เสนอราคาค่าที่พักตํ่ากว่าที่ 

ทางเว็บไซต์นี้นำเสนอ ทางเว็บไซต์จะคืนเงินให้ 

เต็มจำนวนภายในเวลา 24 ชั่วโมง

เปรียบเทียบราคาจองโรงแรมในแต่ละเว็บก่อนจองทุกครั้ง 4 

เงิน “เยน” น่ะมีไหม

สกุล เงินของญี่ปุ่ นคือ  “ เยน”  

(JPY) มีธนบัตรทั้งหมด 4 แบบ คือ  

10,000 5,000 2,000 และ 1,000 เยน  

ส่วนเหรียญมีทั้ งหมดหกแบบ  คือ  

เหรียญ 500, 100, 50, 10, 5 และ  

1 เยน (แต่ 1 เยนนี่แทบจะไม่มีค่า 

อะไรเลย เอาไปหยอดเครื่อง เครื่อง 

ยังไม่รับเลยครับ) 

2.6 How to survive? - เที่ยวอย่างไรให้รอด
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เม่ือลิสต์ค่าใช้จ่ายเหล่าน้ีไว้แล้ว จึงนำมา 

สรุปรวมเป็นค่าใช้จ่ายแบบตายตัว (Fix) ไว้  

แล้วจึงแปลงกลับเป็นค่าเงินไทยและนำไป 

รวมกับค่ากินและค่าครองชีพในข้อถัดไปครับ

ค่าครองชีพญี่ปุ่นถ้าไปถึงช่วงแรก  ๆ  เราอาจรู้สึกแปลกหน่อย เพราะราคา 

สินค้าเกือบทุกอย่างเริ่มต้นที่ 100 เยน ถ้าพูดให้เห็นภาพง่าย  ๆ  คือ ราคาสินค้า 

ส่วนใหญ่ท่ีญ่ีปุ่นคือราคาสินค้าในบ้านเราท่ีเติม 0 ต่อท้ายไปอีกตัว อย่างน้ำเปล่า 

ทีบ่า้นเราขาย 10 บาท ทีโ่นน่ก ็ 100 เยน อาหารในบา้นเราขายจานละ 40 - 80 บาท  

ที่โน่นก ็ 400 - 800 เยน แบบนี้แหละครับ 

ลักษณะค่าครองชีพในญี่ปุ่น 

อัตราแลกเปลี่ยนเป็นสิ่ งที่ ไม่แน่นอน  

มีการเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลาครับ โดยท่ัวไป 

จะอยู่ที่ 0.3 x บาทต่อ 1 เยน หรือพูดง่าย  ๆ  

3 x บาทแลกได ้ 100 เยน

ป.ล. หากแลกเงนิทีร่า้น Superrich แถว 

ประตูน้ำจะได้เรทดีกว่าธนาคารพอสมควรครับ

เมื่อไปถึงญี่ปุ่น ถ้าอยากรู้ราคา 

สินค้าเป็นเงินไทย แนะนำให้เอา

ราคาสินค้าหาร 3 จะได้ราคา 

เป็นเงินไทยคร่าว ๆ ครับ

อัตราแลกเปลี่ยน

แนะนำให้ทำรายการค่าใช้จ่าย ลิสต์ใส่กระดาษไว้ก่อนเลยครับว่ามีค่าใช้จ่าย  

อะไรบ้าง แจกแจงลงไปเป็นข้อ ๆ ใส่ราคาเป็นเงินเยนก่อนนะครับ

รู้ค่าครองชีพและอัตราแลกเปลี่ยนแล้ว จะวางแผนเตรียมเงินไปอย่างไรดี

พาสทีต่อ้งใช้


คา่ทีพ่กั


คา่เขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ


  ค่ากินและค่าครองชีพ 

ถ้าจะกินแบบสบาย  ๆ  ไม่อดอยากจะตกวันละ 2,500 - 3,000 เยน (ประมาณ 

วันละ 800 - 1,000 บาท หรือตกมื้อละ 250 - 300 บาท)
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เสร็จแล้วจึงรวมเงินทั้งหมด แล้วหักลบออกจากงบประมาณที่ตั้งไว้ เงิน 

ที่เหลือก็จะเป็นพ็อกเก็ตมันนี่สำหรับซื้อของตามใจอยากครับ

เมือ่ควบคมุเงนิทีจ่ะใชต้อ่วนัไดแ้ลว้ อยา่กงัวลกบัการใชเ้งนิ เวลาไปเทีย่ว 

ทีโ่นน่ ผมอยากใหม้องวา่การจบัจา่ยขณะทอ่งเทีย่วเปน็เรือ่งปกตเิหมอืนกบัการใชเ้งนิ 

ตอนที่อยู่เมืองไทย ลองใช้เงินแบบสบาย  ๆ อย่าพยายามคิดกลับเป็นเงินไทย 

ตลอดเวลา ความสนุกในการเที่ยวของเราจะลดลงไปเปล่า ๆ ครับ

ตรวจสอบตารางรถไฟ
www.hyperdia.com/en/
www.jorudan.co.jp/english/

จองที่พัก
www.hostelworld.com
www.jyh.or.jp
www.ryokan.or.jp
http://japaneseinngroup.com/

ข้อมูลเกี่ยวกับญี่ปุ่นทั้งหมด
www.yokosojapan.org/
www.jnto.go.jp/
www.lonelyplanet.com/japan

เว็บไซต์ข้อมูลเพิ่มเติม 

ตรวจเช็กสภาพอากาศ
www.weather.com/
www.wunderground.com/

2.7 Pack a bag!

การจัดกระเป๋าเดินทางไปญี่ปุ่น ให้เตรียมเพียงกระเป๋าลากหนึ่งใบ กับ 

กระเป๋าเป้หรือกระเป๋าถือใบเล็ก  ๆ  สำหรับสะพายเดินเที่ยวอีกหนึ่งใบไปก็เที่ยวได้ 

สบายแล้ว อย่านำสิ่งของไปเยอะจนทำให้กลายเป็นภาระ เพิ่มน้ำหนักให้กระเป๋า 

เดินทางโดยใช่เหตุ เพราะสายการบินส่วนใหญ่จะอนุญาตให้โหลดน้ำหนักกระเป๋า 

รวมกันได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม แนะนำว่าไม่ต้องนำเสื้อผ้าไปเยอะครับ อดใจไปซื้อ 

เสื้อผ้าตามแฟชั่นของญี่ปุ่นดีกว่า และอย่าลืมเผื่อน้ำหนักให้กับของฝากขากลับ 

ด้วยนะ
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เสื้อ...ตัว

กางเกง / กระโปรง...ตัว

เสื้อกันหนาว...ตัว*

ลองจอห์น...ชุด

ชุดนอน...ชุด

ชุดชั้นใน / กางเกงใน...ตัว

ร่มแบบพับได้

ถุงพลาสติกใส่ของ

หัวแปลงไฟ (Adaptor) 

ปลั๊กพ่วง

สายชาร์จกล้องถ่ายรูป

สายชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือ

ใส่กระเป๋าใหญ ่ / เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย  อุปกรณ์จำเป็น 

ผ้าเช็ดตัว / ผ้าขนหนู

ถุงเท้า...คู่

รองเท้าสำรอง (พร้อมลุย)

Checklist กันพลาด

ของใช้ส่วนตัว

ใส่กระเป๋าใบเล็ก / สะพายเตรียมเดินเที่ยว (หิ้วขึ้นเครื่อง)

ของสำคัญ

เงินสด แยกไว้เป็นซอง ๆ  

สำหรับใช้ตามโควตาต่อวัน

หนังสือเดินทาง (Passport) 

เอกสารการจองห้องพัก / รถไฟ / รถบัส

สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง

โทรศัพท์มือถือ (เปิด / ปิดโรมมิ่ง)

หนังสือคู่มือท่องเที่ยว เซียนคันโต 

อุปกรณ์แปรงฟัน

โฟมล้างหน้า

สบู่ ยาสระผม

เครื่องประทินโฉม (เครื่องสำอาง)

โลชั่นทาหน้าและผิว (กันแตก)

ลิปมัน

ถุงมือ

หมวก / ที่ครอบห ู / แว่นตากันแดด

เสื้อกันหนาว / เสื้อโค้ต*

ยาประจำตัว

สมุด / ปากกา

กล้องถ่ายรูป + แบตเตอรี่สำรอง + เมมโมรี่การ์ดสำรอง

สำหรับช่วงที่อากาศเย็น   

แนะนำให้แบ่งเสื้อกันหนาว
 

ใส่กระเป๋าหิ้วขึ้นเครื่องไว้สัก


1 ตัวครับ เมื่อถึงญี่ปุ่นปุ๊บ


จะได้หยิบมาใส่ตั้งแต่


อยู่บนเครื่องเลย
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Let the journey begin!3

หลาย ๆ คนคงได้ยินคำคมยอดฮิตที่เปรียบชีวิตเหมือนการเดินทาง ต่อให้เรา 

เชี่ยวชาญผ่านโลกมากแค่ไหน แต่ในทุกการเริ่มต้นเส้นทางสายใหม่ เราก็เป็น 

เพียงนักเดินทางหน้าใหม่ที่เพิ่งเริ่มออกสำรวจโลก พวกผมเองก็เช่นกันครับ 

รู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งเมื่อไปถึงสนามบินต่างแดน ลุ้นอยู่ทุกครั้งว่าจะผ่านด่าน 

ตรวจคนเข้าเมืองหรือไม่ จะถูกส่งกลับอย่างคนต่างด้าวหรือเปล่า แต่อย่าเพิ่ง 

กลวัไปครบั เพราะหนงัสอืเลม่นีจ้ะชว่ยคณุแบบ Step by Step ใหผ้า่นดา่นตรวจ 

คนเข้าเมืองได้อย่างสบาย ๆ เมื่อพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยครับ Let’s go to Japan  

แดนอาทิตย์อุทัย!

3.1 ขั้นตอนการเข้าเมือง

ถึงญี่ปุ่น

ด่านตรวจคนเข้าเมือง

รับกระเป๋า ด่านศุลกากร

เข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นเรียบร้อย

ยื่นเอกสารให้เจ้าหน้าที ่
(ใบขอเข้าเมือง และใบศุลกากร)

 ถ่ายรูปใบหน้า 

 สแกนลายนิ้วมือ  ตอบคำถามเพื่อ

 ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เล็กน้อย 

สำหรับคนท่ีเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่นโดยไม่ขอวีซ่า (อยู่ในญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วัน)  

จำเป็นต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติมเพื่อแสดงต่อด่านตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ดังนี ้
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3.2 การกรอกเอกสารเข้าเมือง

กอ่นจะผา่นเขา้สูป่ระเทศญีปุ่น่ได ้ เราจะตอ้งกรอกเอกสารหลกัฐานการเขา้เมอืง 

เพื่อยื่นต่อด่าน  ตม.เมื่อมาถึงประเทศญี่ปุ่นเสียก่อน โดยเราสามารถขอเอกสารได้ 

ตัง้แตอ่ยูบ่นเครือ่งบนิจากพนกังานตอ้นรบั จะไดไ้มเ่สยีเวลาไปกรอกทีจ่ดุกรอกขอ้มลู 

หน้าด่าน ตม.ครับ

เอกสารที่นักท่องเที่ยวที่จะเข้าประเทศญี่ปุ่นต้องกรอกมีอยู่ 2 ใบ ใบแรกคือ  

เอกสารขอเข้าเมือง (Arrival Card หรือ Disembarkation Card) ที่ต้องยื่นให้ 

กับด่านตรวจคนเข้าเมือง และใบที่ 2 คือใบศุลกากร (Customs Declaration)  

สำหรบัยืน่ใหก้บัดา่นศลุกากร เปน็มาตรการเพือ่ปอ้งกนัการนำสนิคา้หนภีาษี สนิคา้ 

ที่มีอันตราย หรือสินค้าต้องห้ามเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นครับ 

ใบที ่ 1 เอกสารขอเข้าเมือง 

เอกสารขอเข้าเมืองจะเป็นแผ่นยาว ๆ  สีขาว แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ Disem- 

barkation Card สำหรับ  ตม.ขาเข้าประเทศ และ Embarkation Card สำหรับ 

ยื่นให้กับ ตม.ขาออกประเทศ ก่อนเข้าประเทศเราต้องกรอกทั้ง 2 ส่วนให้ครบถ้วน  

(กรอกด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดนะครับ)

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกประเทศญี่ปุ่น

2. สิ่งที่ใช้ยืนยันการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของตนเองระหว่างที่อยู่ในญี่ปุ่น เช่น  

เงินสด บัตรเครดิต 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่ และหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหวา่งทีพ่ำนกัในประเทศญีปุ่่น  

เช่น คนรู้จัก หรือโรงแรมที่พัก

4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่น
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ใบขอเข้าเมืองด้านหน้า

ใบขอเข้าเมืองด้านหลัง

นามสกุล

ชื่อจริง

สัญชาต ิ วัน/เดือน/ป ี เกิด

เที่ยวบินที่เดินทาง

ลายเซ็นแบบในพาสปอร์ต

ที่อยู่ที่ติดต่อได้ในญี่ปุ่น (โรงแรม)

ลายเซ็นแบบในพาสปอร์ต

นามสกุล ชื่อจริง

สัญชาติ	

ประเทศที่อยู่อาศัย จังหวัด

หมายเลขพาสปอร์ต	

ระยะเวลาที่อยู่ในญี่ปุ่นจุดประสงค์ในการเดินทาง

วัน เดือน ปีเกิด เพศ

เบอร์โทรศัพท ์ (โรงแรม)   

คำเตือน: ใบขอเข้าเมืองส่วนที ่ 1  

ทาง ตม.ขาเข้าจะฉีกเก็บเอาไว ้  

ส่วนที ่ 2 จะถูกแม็กซ์ติดเอาไว ้

ในพาสปอร์ต (ห้ามดึงออกและ 

อย่าทำหายนะครับ) ทาง ตม.ขาออก 

จะเป็นผู้ดึงออกจากเล่มพาสปอร์ตเอง 

ในวันที่เราเดินทางกลับครับคุณเคยถูกเนรเทศ หรือถูกปฏิเสธการเข้า

ประเทศญี่ปุ่นหรือไม่

คุณเคยต้องโทษคดีอาญาในประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศอื่น ๆ 

มาก่อนหรือไม่

คุณได้นำยาเสพติด หรือสิ่งของต้องห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่นหรือไม่

คุณนำเงินสดติดตัวมาด้วยเท่าไหร ่ ให้ตอบเป็นจำนวนเงิน ระบุหน่วย

1 

3 

2 

4 

หากไม่อยากสัมผัสบรรยากาศการถูกกักตัวและถูกตำรวจสนามบินสอบสวน

อย่าตอบ Yes ในข้อ 1 - 3 โดยเด็ดขาด (ถ้าตอบ No หมดผ่านฉลุยครับ)
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คุณพกสิ่งของเหล่านี้เข้ามาในญี่ปุ่นหรือไม่


(หากในส่วนนี้เราติ๊ก Yes ให้เขียนข้อมูล


จำนวนของที่เอามาในหน้าหลัง)


1. สิ่งของต้องห้าม


2. สินค้าใน Duty - Free  

3. ตัวอย่างสินค้า หรือสินค้า


4. สิ่งของที่คนฝากซื้อเข้ามาในญี่ปุ่น


คุณพกเงินสดหรือเช็กเงินที่มีมูลค่ามากกว่า  

1,000,000 เยนหรือไม ่

คุณมีสินค้าหรือสิ่งของอะไรตามมาทีหลัง


อีกหรือไม ่

กรอกขอ้มลูทัง้หมดเสรจ็แลว้ อยา่ลมืเซน็ชือ่


ยืนยันความถูกต้องข้อมูลด้วยนะครับ 

ใบที ่ 2 ใบด่านศุลกากร 

สำหรับใบศุลกากรจะต้องกรอกแบบฟอร์มอยู่ 2 หน้า ก่อนอ่ืนให้ลองตรวจสอบ 

ดูก่อนครับว่าเรามีสิ่งของตามลิสต์นี้หรือไม่ หากมีให้ติ๊กที่ช่อง Yes และพลิกไป 

เขียนข้อมูลเพิ่มในหน้าด้านหลังครับ แต่ถ้าตอบ No หมดก็ผ่านฉลุยแล้วครับ

เที่ยวบิน สนามที่บินเข้า 
ป ี เดือน วัน ที่เดินทางมาญี่ปุ่น 

นามสกุลจริง ชื่อจริง 

ที่อยู่ที่พักในญี่ปุ่นคืนแรก 

สัญชาต ิ อาชีพ 

ปีเกิด/วัน/เดือน 

หมายเลขพาสปอร์ต 

จำนวนผู้ติดตาม 

ลายมือชื่อแบบเดียวกับพาสปอร์ต 
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ท่าอากาศยานนานาชาตินะริตะ เป็นสนามบินหลักท่ีให้บริการผู้โดยสารท่ีจะ 

เดินทางเข้าและออกประเทศญ่ีปุ่น มีขนาดใหญ่ สามารถรองรับผู้โดยสารได้เป็น 

อันดับหน่ึงของประเทศ สนามบินต้ังอยู่ท่ีจังหวัดชิบะ ห่างจากโตเกียวประมาณ  

60 กิโลเมตร ภายในสนามบินตกแต่งอย่างเรียบง่าย แต่มีส่ิงอำนวยความสะดวก 

ผู้ใช้บริการอย่างครบครัน 

ท่ีช้ัน 1 ของเทอร์มินัลท่ี 1 ของสนามบินเป็นโถงรวมผู้โดยสารขาเข้า ท่ีโซน  

South Wing จะมีเคาน์เตอร์ขายต๋ัวและพาสต่าง  ๆ  สำหรับนักท่องเท่ียว และ 

ด้านนอกเป็นท่ีต้ังของป้ายรถประจำทาง

ท่ีช้ัน B1 ของท้ังสองเทอร์มินัลเป็น 

ท่ีต้ังสถานีรถไฟของบริษัท JR และ Keisei  

Railways สำหรับผู้ใช้  JR Railpass  

จะต้องมาแลกพาสท่ีเคาน์เตอร์ของ JR  

Railways หรือท่ี JR Service Center  

ท่ีช้ันน้ีครับ

3.3 ท่าอากาศยานนะริตะ - ท่าอากาศยานฮาเนะดะ 

และการเดินทางสู่โตเกียว

ท่าอากาศยานนานาชาตินะริตะ (Narita International Airport: NRT)

การเดินทางจากสนามบินนะริตะเข้าเมือง 

มีวิธีเดินทางอยู่หลายวิธี ส่วนใหญ่จะเป็นการเดินทางตรงเข้าสู่ย่านสำคัญต่าง ๆ  

ของโตเกียวครับ

รถบัส หรือ Airport Limousine Bus มีรถบัสหลายเส้นทางคอยให้บริการ 

สำหรับผู้ต้องการเดินทางเข้าเมือง หรือไปยังเมืองต่าง ๆ โดยไม่ต้องเสียเวลาเปล่ียนรถ 

ใช้เวลาประมาณ 60 - 90 นาที ข้ึนกับสภาพการจราจรบนถนน สามารถซ้ือต๋ัวรถบัส 

ได้ท่ีเคาน์เตอร์ขายต๋ัวบริเวณ South Wing ของเทอร์มินัล 1 ครับ

เช็กสถานท่ีจอดรถและตารางเวลาเดินรถได้ท่ี www.keiseibus.co.jp/global/ 

en/index.html
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แท็กซ่ี ทางเลือกสำหรับคนกระเป๋าหนัก การเดินทางโดยวิธีน้ีถ้าไม่จำเป็นจริง ๆ  

ไม่ควรใช้นะครับ เพราะใช้เวลาในการเดินทางพอ ๆ กับรถบัส แต่ราคาสูงประมาณ  

20,000 เยน (ไม่รวมค่าทางด่วน)

รถไฟ มรีถไฟใหบ้รกิารจากสนามบนิเขา้สูต่วัเมอืงอยู่ 2 บรษิทั คอื JR และ  

Keisei โดยมีสถานีต้นทางคือ Narita Airport เหมือนกัน ท่ีช้ัน B1 ท้ัง 2 เทอร์มินัล 

เป็นที่ตั้งของสถานี มีให้เลือกใช้บริการทั้งแบบธรรมดาและรถไฟด่วน โดยรถไฟ 

จะหยุดให้บริการประมาณ 23.00 น.

ตารางเปรียบเทียบแยกความแตกต่างของรถไฟแต่ละบริษัท ตามประเภทของรถ

ประเภท Special 
Express (ด่วนพิเศษ)

ชื่อสาย

เวลาเดินทาง

ราคา

Pass ที่ใช้ ได้

สถานีปลายทาง

JR Narita Express (N’EX)

JR Tokyo
(มีรถไฟผ่านทุกขบวน) 

JR Shinjuku

89 นาที

3,390 เยน

49 นาที

2,470 เยน

-

62 นาที

3,220 เยน

JR Raill Pass ฟรี

Keisei Skyliner

Keisei Ueno

JR Railways Keisei Railways

รถประเภท 
Rapid Train (รถเร็ว) 

ชื่อสาย

เวลาเดินทาง

ราคา

Passที่ใช้ ได้

สถานีปลายทาง

JR Sobu Line 

JR Tokyo

82 นาที 60 นาที

1,030 เยน 1,290 เยน

-

90 นาที

1,320 เยน

JR Raill Pass ฟรี

Keisei Main Line

Keisei Ueno Asakusa

JR Railways Keisei Railways

ตารางเปรียบเทียบแยกความแตกต่างของรถไฟแต่ละบริษัท ตามประเภทของรถ



29ก่อนจะไปคันโต Before go Kanto

ท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนะดะ สนามบินเก่าแก่ของกรุงโตเกียวท่ีในอดีต 

เคยเป็นสนามบินหลักของประเทศญ่ีปุ่น ก่อนท่ีจะถูกลดความสำคัญลงเหลือแค่ 

ให้บริการเท่ียวบินภายในประเทศหลังจากเปิดสนามบินนะริตะในปี  ค.ศ.  2003  

จนกระท่ังปี ค.ศ. 2010 สนามบินแห่งน้ีได้รับการปรับปรุงให้สวยงาม ทันสมัย และ 

เปิดตัวใหม่ข้ึนอีกคร้ังในฐานะสนามบินนานาชาติท่ีมีความสำคัญของญ่ีปุ่น เป็นประตู 

เช่ือมระหว่างเอเชียกับสหรัฐอเมริกาเข้าด้วยกัน เน่ืองจากสายการบินต่าง  ๆ  ท่ีไป 

สหรัฐอเมริกาจะต้องมาแวะต่อเครื่องที่นี ่

การปรับปรุงและเปิดตัวใหม่ของสนามบินฮาเนะดะมีสิ่งที่น่าสนใจเกิดขึ้น 

หลายอย่าง จะกล่าวว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขนาดย่อม ๆ อีกแห่งเลยก็ว่าได้ เพราะ 

ภายในสนามบินมีทั้งศูนย์รวมร้านอาหาร  

Edo - Koji ที่จำลองบรรยากาศเมืองเก่าสมัย 

เอโดะมาตั้งอยู่ในโถงของผู้โดยสารสนามบิน 

หรืออย่าง  P lanetar ium Starry  Café  

ร้านกาแฟในบรรยากาศท้องฟ้าจำลอง ที่ให้ 

ลูกค้าจิบกาแฟท่ามกลางหมู่ดาวนับล้านดวง

ท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนะดะ (Tokyo International Airport:HND)

การเดินทางจากสนามบินฮาเนะดะเข้าเมือง

รถบัส หรือ Airport Limousine Bus มีรถบัสหลากหลายเส้นทางคอยให้ 

บริการสำหรับผู้ต้องการเดินทางเข้าเมือง หรือไปเมืองอ่ืน  ๆ โดยท่ีไม่ต้องเสียเวลา 

เปล่ียนรถ ราคา 500 - 2,000 เยน

รถไฟ Keikyu Railways เป็นรถไฟของบริษัทเอกชน สาย Keikyu Airport  

Line ว่ิงตรงจากสนามบินเข้าสู่สถานี Shinagawa ใช้เวลาเดินทาง 20 นาที ราคา  

410 เยน (รถไฟให้บริการ 5.00 - 24.00 น.) หรืออาจน่ังไปเมืองโยะโกะฮะมะก็ได้ (แต่ 

ต้องเปล่ียนขบวนท่ีสถานี Keikyu-Kamata)

รถไฟ Tokyo Monorail รถไฟรางเดียวท่ีให้บริการว่ิงตรงจากสนามบินสู่สถานี  

JR Hamamatsucho ใช้เวลาเดินทาง 18 นาที ค่าโดยสาร 490 เยน ผู้ถือ JR Rail  

Pass ใช้บริการได้ฟรี (รถไฟให้บริการ 5.00 - 24.00 น.)
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JR Narita Express

JR Sobu / Yokosuka Line

JR Yamanote Line

Tokyo Monorail

Keisei Skyliner

Keisei Limited Express

Keisei / Keikyu Limited Express
(via Asakusa Subway Line)

Keikyu Railways

Haneda 
Airport

Narita 
Airport

Aoto

Asakusa

Central 
Tokyo

Central 
Yokohama

Nippori

Ueno

Tokyo

Shinjuku
to Takao

to Omiya

Ikebukuro

Shibuya

Shinagawa

Yokohama

to Yokosukato Yokosuka

Ofuna

Hamamatsucho

การเดินทางและพาสที่น่าสนใจ4

Airport to Tokyo railway 

สำหรับนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาญ่ีปุ่น ส่ิงท่ีขาดไม่ได้เลยอีกอย่างก็คือ พาส 

เดินทางต่าง ๆ พาสเปรียบเสมือนต๋ัวเหมาจ่ายท่ีทำให้เราสามารถคุมค่าใช้จ่ายในการ 

ท่องเท่ียวได้ สามารถเดินทางได้อย่างอิสระไม่จำกัดจำนวนรอบตามวันท่ีกำหนด  

นอกจากพาสจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเราแล้ว ยังประหยัดเวลาท่ีเราจะต้อง 

ไปต่อคิวกดบัตรโดยสารเป็นเท่ียว  ๆด้วยครับ สำหรับความคุ้มค่าของพาสน้ันข้ึนอยู่กับ 

สถานท่ีท่ีเราจะเดินทางไป เราควรวางแผนการท่องเท่ียวและการซ้ือพาสมาต้ังแต่ 

เมืองไทย ว่าเราจำเป็นจะต้องใช้พาสไหนบ้าง 



31ก่อนจะไปคันโต Before go Kanto

การเดินทางและพาสที่น่าสนใจ
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4.2 พาสต่าง ๆ ที่น่าสนใจ

1. Pass ที่เกี่ยวข้องกับ JR

บริษัท JR มี Pass พิเศษสำหรับนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางเข้ามา 

ท่องเท่ียวในประเทศญ่ีปุ่น ช่ือ JR Pass พาสน้ีสามารถใช้กับรถไฟของ JR ได้เกือบ 

ท้ังหมด ไม่จำกัดจำนวนรอบและประเภทของรถท่ีใช้ ท้ังรถบัส เรือเฟอร์ร่ี รถไฟ 

ท่ัวไปท้ังหมดท่ีเป็นของบริษัท JR รวมถึงรถไฟด่วนชินคันเซ็น สามารถข้ึนได้หมด  

(ยกเว้นรถชินคันเซ็นขบวน Nozomi, Mizuho และ Hayabusa ท่ีจะใช้ไม่ได้)  

พาสใบน้ีไม่มีขายในประเทศญ่ีปุ่น ต้องซ้ือจากภายนอกประเทศญ่ีปุ่นแล้วค่อยนำ 

คูปอง (Exchange Order) ท่ีซ้ือมาจากตัวแทนจำหน่ายอย่างบริษัทท่องเท่ียว  

ไปแลกเป็นพาสท่ี JR Ticket Office ตามสถานีรถไฟต่าง ๆ ใครท่ีจะซ้ือพาสน้ี 

จึงต้องวางแผนการเดินทางล่วงหน้าเอาไว้ให้ด ีๆ นะครับ

บัตร JR Pass แบ่งเป็นแบบรถไฟท่ีน่ังแบบธรรมดาและท่ีน่ังแบบกรีน บัตร 

โดยสารจะคิดราคาเป็นเงินสกุลเยนญ่ีปุ่น (ราคาในสกุลบาทไทยจะเปล่ียนแปลง 

ตามอัตราแลกเปล่ียนเงิน) ด้านล่างน้ีเป็นตารางแสดงประเภทและราคาของบัตร 

โดยสาร JR Pass ท่ีสามารถใช้ได้กับรถไฟ JR ท้ังหมดท่ัวประเทศ ยกเว้นรถไฟ 

บางขบวนตามที่กล่าวมาข้างต้น

สำหรับเมืองคะมะกุระ หากวางแผนไปเที่ยวเกาะเอะโนะชิมะด้วย แนะนำให้ใช ้ Enoshima -  

Kamakura Freepass ครับ แต่ถ้าจะเที่ยวคะมะกุระอย่างเดียว ควรซื้อเป็นตั๋วเที่ยวเดียว  

หรือใช้บัตร Suica & Pasmo จะดีกว่า เพราะการซื้อพาสไม่ช่วยให้ประหยัดเพิ่มขึ้นเท่าไหร ่

แถมใช้เวลาเดินทางนานเพราะต้องนั่งรถอ้อมอีกด้วย

1.1 JR pass 



33ก่อนจะไปคันโต Before go Kanto

เม่ือถึงประเทศญ่ีปุ่น ให้นำคูปอง Exchange Order + พาสปอร์ต + ใบ 

เอกสารขอพาส  (ปกติจะได้รับพร้อมกับ  Exchange Order ตอนท่ีซ้ือ) ย่ืนให้ 

เจ้าหน้าท่ีท่ี JR Ticket Office ครับ

วิธีการใช้ ให้นำพาสน้ีแสดงกับนายสถานีท่ีเคาน์เตอร์หน้าทางเข้าช่องเสียบต๋ัว 

เม่ือจะข้ึนรถไฟ แล้วเดินผ่านเข้าไปได้เลยครับ (ใช้เสียบกับเคร่ืองเสียบต๋ัวไม่ได้ 

นะครับ) ควรเตรียมพาสปอร์ตติดตัวไว้ด้วย เพราะบางทีเจ้าหน้าท่ีอาจขอดูด้วยครับ

พาสน้องใหม่ล่าสุดของบริษัท JR ท่ีให้สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรน้ีสามารถ 

เดินทางด้วยรถไฟประเภทต่าง  ๆ  ของบริษัท JR รวมถึงรถไฟชินคันเซ็นและรถไฟ 

ของบริษัทอ่ืน  ๆ  ท้ัง Tokyo Monorail, Fujikyu Railway, Joshin Railway ซ่ึง 

ครอบคลุมพ้ืนท่ีในเขตคันโตแทบท้ังหมด

1.2 JR kanto aRea pass 

ประเภท

ระยะเวลา

7 วัน

14 วัน

21 วัน

กรีน (ที่นั่งชั้นหนึ่ง)

ผู้ ใหญ่

38,800 เยน

62,950 เยน

81,870 เยน

ผู้ใหญ่

29,110 เยน

46,390 เยน

59,350 เยน

เด็ก

19,440 เยน

31,470 เยน

40,390 เยน

เด็ก

14,550 เยน

23,190 เยน

29,670 เยน

ธรรมดา

ตรวจสอบขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั JR Pass ไดท้ี ่ www.japanrailpass.net/

วิธีการแลกและใช้งาน JR pass

พาสปอร์ต ใบเอกสาร
ขอพาส  

exchange  
order 

JR pass 
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2. พาสที่เกี่ยวข้องกับโตเกียว

สถานที่ซื้อพาส 

ซ้ือได้ท่ี JR East Travel Service Center ท้ังท่ีสถานีรถไฟท่ีสนามบินและ  

สถานีรถไฟใหญ่อ่ืน ๆ

ดูรายละเอียดข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี www.jreast.co.jp/e/kantoareapass/

2.1 แบบที่หาซื้อได้ทั่วไปตามสถานีรถไฟ tokyo MetRo หรือ toei suBway  
(ซื้อจากเครื่องขายตั๋ว) 

ชื่อบัตร

Tokyo Metro One - day Open Ticket

Toei One-day Economy Pass

Toei & Tokyo Metro One - day  
Economy Pass

Tokyo FuriiKippu 
(Tokyo Tour Ticket)

- ข้ึนรถไฟใต้ดินของ Tokyo Metro ท้ัง 9 สาย ฟรี

- ใช้ได้ไม่จำกัดรอบภายใน 1 วัน บัตรหมดอาย ุ

 เวลา 24.00 น.

- ขึ้นรถไฟใต้ดินทั้ง 4 สายและรถประจำทางของ  

 Toei ฟรี

- ขึ้นรถไฟใต้ดินทุกสายของ Tokyo Metro  

 และ Toei ฟรี

- ใช้ได้ไม่จำกัดรอบภายใน 1 วัน บัตรหมดอาย ุ

 เวลา 24.00 น.

- ขึ้นรถไฟ JR East (ในเขตโตเกียว) + Tokyo  

  Metro + Toei Subway + Toei Bus ฟรี

- ใช้ได้ไม่จำกัดรอบภายใน 1 วัน บัตรหมดอาย ุ

 เวลา 24.00 น.

710 เยน

710 เยน

1,000 เยน

1,590 เยน

รายละเอียด ราคา

JR Kanto Area Pass

 3 วัน (ต่อเนื่องกัน)

*หมายเหตุ: เด็กอาย ุ 6 - 11 ขวบ 

8,000 เยน 4,000 เยน

ผู้ใหญ่ เด็ก*
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3. ที่เกี่ยวข้องกับเมืองอื่น ๆ

3.1 Hakone FReepass
เหมาะกับผู้ที่ต้องการเที่ยวเฉพาะภายในฮะโกะเนะ มีราคาดังนี้

2.2 แบบที่หาซื้อได้เฉพาะที่สนามบินนะริตะหรือฮาเนะดะเท่านั้น 
(ซื้อได้เฉพาะชาวต่างชาติ และจะต้องแสดงพาสปอร์ตตอนซื้อ)

ชื่อบัตร

Tokyo Subway 1 - Day Ticket 800 เยน

Tokyo Subway 2 - Day Ticket 1,200 เยน

Tokyo Subway 3 - Day Ticket 1,500 เยน

- ข้ึนรถไฟใต้ดินทุกสายของ Tokyo Metro + Toei 

 ฟรี

- ใช้ได้ไม่จำกัดรอบ ตามจำนวนวันที่กำหนด  

 และต้องใช้ต่อเนื่องกันตั้งแต่วันที่เริ่มเปิดใช ้  

 บัตรหมดอายุเวลา 24.00 น. ของวันสุดท้าย

รายละเอียด ราคา

สถานีตั้งต้น

ขึ้นรถไฟที่สถาน ี Shinjuku

ขึ้นรถไฟที่สถาน ี Odawara

2 Days Pass

ผู้ใหญ่

5,140 เยน

4,000 เยน

ผู้ใหญ่

5,640 เยน

4,500 เยน

เด็ก

1,500 เยน

1,000 เยน

เด็ก

1,750 เยน

1,250 เยน

3 Days Pass

ข้อมูลเก่ียวกับ Hakone Freepass พาสน้ีจะแบ่งการใช้งานเป็นสองส่วน คือ

ส่วนท่ีใช้ได้เพียงคร้ังเดียว: เม่ือซ้ือต๋ัวแบบท่ีข้ึนจากสถานี Shinjuku โตเกียว  

จะมีต๋ัวรถไฟไปกลับ Shinjuku (Tokyo) - Odawara โดยใช้ได้กับรถไฟทุกประเภท  

ยกเว้น Romance Car ท่ีต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมอีก 870 เยน (แต่หากซ้ือต๋ัวแบบท่ี 

ขึ้นจากสถาน ี Odawara จะไม่มีส่วนนี้)

ส่วนท่ีใช้ได้ไม่จำกัดคร้ัง: คือ การเดินทางภายในฮะโกะเนะท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็น  

Hakone Tozan Train, Hakone Tozan Bus, Hakone Tozan Cablecar,  

Hakone Sightseeing Cruise, Tozan Cablecar, Hakone Ropeway
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ข้อมูลเก่ียวกับ Fuji Hakone Pass แบ่งการใช้งานเป็นสองส่วน

ส่วนท่ีใช้ได้เพียงคร้ังเดียว 

1. รถไฟ Odakyu Railways เดินทางระหว่างสถานี Shinjuku (Tokyo)  -  

Odawara (Romance Car เสียค่าใช้จ่ายเพ่ิม)

2. รถบัส Chuo Highway Bus ระหว่างสถานี Kawaguchiko - Shinjuku  

Highway Bus Terminal

เราต้องเลือกว่าจะเดินทางไปท่ีไหนก่อนระหว่างฮะโกะเนะกับคะวะงุชิโกะ หาก 

ขาไปเราเลือกออกจากชินจุกุไปฮะโกะเนะก่อนด้วยรถไฟ ขากลับต้องกลับทางคะวะงุชิโกะ 

ด้วยรถบัส หรือสลับกัน โดยเราจะต้องจองรอบเวลาของรถบัสท่ีจะข้ึนไปหรือกลับ  

ต้ังแต่ตอนซ้ือ Pass ท่ี Odakyu Sightseeing Service แล้วครับ

ส่วนท่ีใช้ได้ไม่จำกัดคร้ัง การเดินทางในเมืองฮะโกะเนะจะใช้ได้เหมือนกับ  

Hakone Freepass ท้ังหมด แต่พิเศษกว่าตรงท่ีพาสน้ีจะครอบคลุมการเดินทาง 

ภายในคาวะงุชิโกะไปด้วย น่ันคือ Fujikyu Bus และรถไฟสาย Fujikyu Line

Fuji Hakone Pass ยังใช้เป็นส่วนลดในการซื้อบัตรนั่งรถ Retrobus 

ไม่จำกัดจำนวนรอบในคะวะงุชิโกะ จากราคา 1,000 เยนเหลือ 800 เยน ได้อีกด้วย

(ซื้อได้ที ่ Tourist Information Center)

3.2 FuJi Hakone pass 
เหมาะกับผู้ที่ต้องการเที่ยวภายในฮะโกะเนะและคาะวะงุชิโกะ มีราคาดังนี้

สถานีตั้งต้น

ขึ้นรถไฟที ่ Shinjuku

ผู้ใหญ่

7,400 เยน

เด็ก

3,700 เยน

Fuji Hakone Pass (3 Days)
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นอกจากน้ีแล้วบัตร Fuji Hakone Pass ยังใช้เป็นส่วนลดสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ  

โดยโชว์พาสให้เจ้าหน้าท่ีของสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ จะได้รับส่วนลดดังน้ี 

1. Mt.Kachi Kachi Ropeway 

2. Kawaguchiko Lake Cruise

3. Fuji - Q Highland 

4. Lake Yamanaka Sightseeing Ship

5. Gotemba Premium Outlets 

6. Hakone Kowakien Yunessun

7. Hakone Open Air Museum

8. Himeshara Hot Springs

เหมาะสำหรับเดินทางไปท่องเท่ียวเมืองโยะโกะฮะมะ รถไฟรวมค่าเดินทาง 

ไป - กลับ สถานี Shibuya - Minatomirai และรถไฟ Tokyu สาย Minatomirai Line  

แบบไม่จำกัดจำนวนรอบภายใน 1 วัน ราคา 840 เยน

พาสสำหรับเดินทางไปเมืองคะมะกุระ รวมค่ารถไฟบริษัท Odakyu ไป - กลับ 

ระหว่างสถานี Shinjuku - Fujisawa และรถไฟ Enoden Line แบบไม่จำกัดรอบ 

ภายใน 1 วัน ราคา 1,470 เยน

3.3 kawaGuCHiko R Coupon 
เหมาะกับผู้ที่ต้องการเที่ยวภายในคะวะงุชิโกะ มีรายละเอียดดังนี้

3.4 tokyu Railway MinatoMiRai tiCket

3.5 enosHiMa - kaMakuRa FReepass

Kawaguchiko 
R Coupon

- นั่ง Retro Bus ได้ไม่จำกัดรอบ

- ขึ้นกระเช้า Mt.Kachi Kachi  

 Ropeway ฟรี

- นั่งเรือล่องทะเลสาบคะวะงุชิโกะฟรี

2 วัน 2,300 เยน
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4.3 Suica และ Pasmo คืออะไร

Suica และ Pasmo เป็นบัตรเติมเงิน (Prepaid Card) สำหรับจ่ายค่าโดยสาร 

ระบบขนส่งมวลชนมหานครโตเกียว บัตรท้ังสองใบสามารถใช้ได้กับท้ังรถไฟของบริษัท 

JR, Tokyo Metro, Toei Subway รวมถึงรถโดยสารประจำทาง นอกจากจะใช้จ่าย 

ค่าโดยสารขนส่งมวลชนแล้ว ยังสามารถนำบัตรใบน้ีไปใช้จ่ายอย่างอ่ืนได้ด้วย เช่น 

ตู้กดน้ำอัตโนมัติ ตู้ฝากกระเป๋า ร้านสะดวกซ้ือ ร้านอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ตท่ีมีป้ายระบุ	

เอาไว้ เรียกว่าเป็นบัตรเติมเงินอเนกประสงค์ก็ว่าได้

เน่ืองจากบัตร Suica เป็นของบริษัท JR East จึงพิเศษกว่าบัตร Pasmo ซ่ึงเป็น 

ของบริษัท Tokyo Metro ในด้านขอบเขตการใช้ สามารถใช้ได้กับรถไฟของบริษัท 

JR เกือบทั่วประเทศ ต่างจากบัตร Pasmo ที่ใช้ได้เฉพาะในโตเกียวเท่านั้นครับ 

จะว่าจำเป็นหรือไม่จำเป็นก็ได้ เพราะบัตรทั้งสองนี้ใช้เป็นส่วนลดอะไรไม่ได้เลย  

แค่ทำให้เราประหยัดเวลาไม่ต้องซื้อตั๋วที่เครื่องขายตั๋วอัตโนมัติเท่านั้น แค่เติมเงิน  

แตะที่ประตู และใช้เดินทางได้เลย สำหรับพวกผมแล้วคิดว่าไม่จำเป็นสักเท่าไหร่  

เพราะการซื้อตั๋วจากเครื่องไม่ได้เสียเวลามากมาย อาจจะงง  ๆ  บ้างในการใช้เครื่อง 

ครั้งแรก แต่พอได้ใช้ไปสักครั้งสองครั้งก็ซื้อตั๋วได้คล่องแล้วครับ

เราสามารถซ้ือบัตรท้ังสองได้ท่ีตู้ขายต๋ัวสถานีรถไฟท่ัวไป จะมีสต๊ิกเกอร์ติดไว้ 

บนตู้ระบุว่าตู้น้ีขายบัตร Suica และ Pasmo ด้วย โดยบัตรท้ังสองกำหนดเงินข้ันต่ำ 

สำหรับซ้ือคร้ังแรก 1,000 เยน (หักเป็นค่ามัดจำบัตร 500 เยน โดยจะได้เงินส่วนน้ี 

คืนเม่ือคืนบัตร) 

การคืนบัตร	 เราจะได้เงินมัดจำบัตรคืน 500 เยน พร้อมกับเงินท่ีคงเหลืออยู่ในบัตร	 

กรณีท่ีมีเงินคงเหลือมากกว่า 220 เยน จะเสียค่าธรรมเนียม 220 เยนโดยหักออกจาก 

เงินท่ีคงเหลือในบัตร กรณีท่ีมีเงินคงเหลือในบัตรน้อยกว่า 220 เยนหรืออาจใช้จนหมด 

ไม่เหลือ เราจะได้เงินค่ามัดจำบัตรคืนโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 220 เยน สามารถ 

คืนบัตรได้ท่ีตู้ขายต๋ัวหรือตู้ Fare Adjustment ตามสถานีรถไฟครับ

เที่ยวญี่ปุ่นจำเป็นไหมที่ต้องใช ้ Suica หรือ Pasmo

จะซื้อบัตร Suica หรือ Pasmo และคืนบัตรได้ที่ไหน
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Suica, Pasmo 
และตั๋วโดยสารใช้อย่างไร

หลังจากที่ซื้อพาสหรือตั๋วโดยสาร 

เรยีบรอ้ย กถ็งึเวลาเดนิทางกนัแลว้ สำหรบั 

คนทีใ่ชบ้ตัร Suica หรอื Pasmo ให้นำบตัร 

มาแตะที่หน้าจอสีฟ้าแล้วเดินผ่านเข้าไป 

ได้เลย ส่วนใครที่ซื้อตั๋วแบบพาส หรือตั๋ว 

เที่ยวเดียว ให้สอดตั๋วลงไปในช่องสีเหลือง  

แล้วหยิบต๋ัวหรือพาสท่ีโผล่ออกมาตรงปลายตู้  

ใกล้กับแผงก้ัน แล้วเดินผ่านเข้าไปได้เลยครับ

ช่องออกบัตรและใส่บัตร Suica 

หรือ Pasmo เพื่อเติมเงินในบัตร

Pass และตั๋วโดยสารแบบอื่น ๆ

Suica และ Pasmo

นอกจากใช้จ่ายค่าโดยสารแล้ว Suica และ Pasmo ยังใช้ได้กับสถานท่ีต่าง  ๆ ท่ีมีป้ายแบบน้ีครับ


