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แสง ส ี เสยีง และผูค้น เปน็สสีนัของเมอืงโตเกยีวทีโ่ดง่ดงัไปทัว่โลก ไมว่า่ 

นักท่องเที่ยวจากมุมไหนต่างก็อยากมาสัมผัส หลายคนอาจมองว่าโตเกียว 

ไม่เหมาะนักสำหรับคนไม่ชอบความวุ่นวาย แต่หากมองลึกไปกว่านั้น โตเกียว 

ยังมีมุมสงบให้ได้ค้นหาอีกหลายสถานที่ แค่นั่งรถไฟถัดจากสถานียอดนิยม 

ไปสักสถานี จากมหานครแห่งความวุ่นวายอาจกลายเป็นแหล่งพักกายที่สงบ 

อย่างคาดไม่ถึง

tokyo
about

โตเกียวเป็นเมืองน่ารัก ถ้าเดินไปรักถูกท่ี บางคนอาจรู้สึกว่าโตเกียวเป็นเมืองหลวง 
แสนวุ่นวาย ไม่แปลกถ้าจะมองแบบนั้น เพราะหากเทียบกับขนาดพื้นที่ทั้งหมดแล้ว 
โตเกียวเป็นเมืองที่มีอัตราความหนาแน่นของประชากรมากติดอันดับโลก  
แต่โตเกียวไม่ได้มีแค่มุมอึดอัด เพราะท่ามกลางความวุ่นวายที่เต็มไปด้วยผู้คน 
มีหลายสถานที่ที่เงียบสงบพอให้นั่งพักผ่อนหย่อนใจ เสน่ห์ของโตเกียวจึงเหลือร้าย 
เพราะมีทั้งแหล่งช็อปปิ้ง ร้านอาหารแสนอร่อย คาเฟ่สุดชิค สวนสาธารณะ  
และพิพิธภัณฑ์เจ๋ง ๆ ให้เรียนรู้อย่างไม่รู้จบ
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ญี่ปุ่นเป็นประเทศหมู่เกาะที่มีขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ แต่ทั่วทุกพื้นที่ 

ทุกจังหวัดกลับมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย แม้ใครเคยใฝ่ฝันว่าอยากไป 

เยือนภูมิภาคใดของประเทศญี่ปุ่นก็ตาม แต่ครั้งหนึ่งในชีวิตของคนที่มี 

ใจรกัญีปุ่น่จะไมม่ ี“โตเกยีว” ไวใ้นจดุหมายปลายทางทีต่อ้งไปเยอืนหนอ่ย 

เลยหรอื เพราะหากแกลง้มองขา้มสถานทีต่า่งๆ ทีท่วัรพ์าไป ประชากรที ่

ลน้หลามตรงหา้แยกชบิยุะ คา่ครองชพีทีส่งูลิว่ตดิอนัดบัโลก หลายๆ มมุ 

ของมหานครโตเกียวยังคงแอบซ่อนกลิ่นอายวัฒนธรรมแดนอาทิตย์อุทัย 

ที่สืบทอดมาอย่างยาวนานให้เราได้ไปสัมผัส ชนิดที่เมื่อกลับมาอาจต้อง 

บอกตัวเองว่า “โตเกียว...ครั้งเดียวไม่เคยพอ”

around 
tokyo
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โตเกียว (東京) เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น 
ตั้งอยู่ในภูมิภาคคันโต ติดกับอ่าวโตเกียว 
เป็นเมืองหลวงที่มีระบบการปกครองแบบพิเศษ 
ซึ่งรวมเอาการปกครองในรูปแบบ 
จังหวัดและเมืองไว้ด้วยกัน
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35,000,000 

เมื่อรวมทั้ง 3 เขตเข้าด้วยกัน เมืองหลวง 
แห่งนี้จึงถูกเรียกว่า มหานครโตเกียว  
ซึ่งหมายรวมถึงอาณาเขตโตเกียวทั้งหมด  
และได้ชื่อว่าเป็นเขตเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก

หากรวมเขตปริมณฑลหรือจังหวัดโดยรอบ 
ของมหานครโตเกียวเข้าไปด้วยแล้ว จะมี 
ประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 35 ล้านคนทีเดียว 
นับเป็นเมืองหลวงที่มีประชากรอาศัยอยู่ 
หนาแน่นติดอันดับต้น ๆ ของโลกเลย

ในอดีตโตเกียวเคยถูกเรียกว่า เมืองเอะโดะ ซึ่งแปลว่า ปากน้ำ  
แต่เมื่อกลายมาเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นในป ีค.ศ. 1868 ก็เปลี่ยนชื่อ 
เป็นเมืองโตเกียว แปลว่า นครหลวงทางทิศตะวันออก

โตเกียวเป็นศูนย์กลาง
การคมนาคมภายในประเทศ 
และระหว่างประเทศ
ที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น  
มีรถไฟเป็นการคมนาคมหลัก 
และยังนับเป็นเมืองที่มี
เครือข่ายทางรถไฟในเมือง 
ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด 
ในโลกอีกด้วย

แท้จริงแล้วโตเกียว 
ไม่ได้มีเพียงส่วนเดียว  

แต่แบ่งออกเป็น 3 ส่วน  
คือ 23 เขตการปกครองพิเศษ 

ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอยู่ 
ส่วนที่สองคือโตเกียวตะวันตก  

หรือที่คนญี่ปุ่นเรียกกันว่า เขตทะมะ 
มีอยู ่ 26 เมือง และในส่วนที่เป็น 

เกาะเล็กเกาะน้อยทั้งหลาย

 โตเกียว
ตะวันตก

 23 เขต
การปกครอง

พิเศษ

หมู่เกาะเล็ก
เกาะน้อย

5  All  About JApAn

A
B

O
U

T
 T

O
K

Y
O

T
O
K
Y
O



เมืองโตเกียว 
มีรถไฟชินคันเซ็น 
(รถไฟความเร็วสูง) 
และรถไฟของกลุ่ม
บริษัทรถไฟญี่ปุ่น 
(Japan railway Group) 
รถไฟท้องถิ่นต่าง ๆ  
ของบริษัทเอกชน  
รวมถึงรถไฟใต้ดิน 
ของ tokyo Metro 
และ toei Line
เป็นผู้ให้บริการหลัก

4 สาย 9 สาย
รถไฟใต้ดินของโตเกียวแบ่งออกเป็น 13 สายด้วยกัน 

โดยเป็นของ Toei Line 4 สาย  
และของ Tokyo Metro Line อีก 9 สาย

สถานีชินจูกุ (Shinjuku Station) 
เป็นสถานีรถไฟที่มีจำนวน 
ผู้โดยสารมากที่สุดในโลก



29
สถานี

yaManotE LInE

Shinjuku

新 宿

แผนผังรถไฟใต้ดินของ 
เมืองโตเกียวเป็นแผนที ่
ที่ใครเห็นครั้งแรกก็ต้องผงะ 
เพราะโยงใยเส้นรถไฟ 
หลายสายไว้มากมาย 
ยิ่งกว่าใยแมงมุม  
แต่ก็นับเป็นแผนที่ 
ที่ครอบคลุมการเดินทาง 
โดยรถไฟที่ชัดเจนมากที่สุด

รถไฟ JR Yamanote Line
เป็นเส้นทางรถไฟ 

ที่มีผู้โดยสารคับคั่ง 
และมีความสำคัญมาก 

เนื่องจากมีเส้นทางการวิ่ง 
เป็นวงกลมรอบเมือง 
เชื่อมต่อย่านการค้า  

ธุรกิจ และย่านท่องเที่ยว 
ที่สำคัญเอาไว้หลายย่าน  

มีทั้งหมด 29 สถานี 
ด้วยกัน

37 สาย
รถไฟบนดินของบริษัท JR มีมากถึง 37 สาย  

แต่มีสายที่วิ่งออกไปนอกเมืองด้วย ซึ่ง JR นับเป็น 
กลุ่มบริษัทเครือข่ายรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น
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สถานีโตเกียว
(tokyo Station) 
เป็นสถานีรถไฟหลักของ 
เมืองโตเกียว มีจำนวน 
รถไฟวิ่งเข้าออกระหว่างเมือง 
คับคั่งติดอันดับหนึ่งของ 
ประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังม ี
สถาปัตยกรรมที่สวยงาม 
ผู้คนจึงนิยมแวะเวียนมา 
ถ่ายรูปอยู่เสมอ

โตเกียวทาวเวอร ์ 
(Tokyo Tower)  

เคยเป็นแลนด์มาร์กของ 
มหานครโตเกียว  

เพราะเป็นหอคอยสื่อสาร 
ขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง 
 ปัจจุบันถูกแทนที่ด้วยโตเกียว  
สกายทร ี (Tokyo Skytree)  
ไปเป็นที่เรียบร้อย เนื่องจาก 

โตเกียวทาวเวอร์มีความสูงไม่พอ 
ที่จะส่งสัญญาณคลื่นโทรทัศน ์
แบบดิจิทัลได้อย่างครอบคลุม
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มหานครโตเกียวของประเทศญี่ปุ่น 
ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
มหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 32 
ซึ่งจะจัดขึ้นในปี ค.ศ. 2020 หลังจาก 
เคยเป็นเจ้าภาพมาแล้วในปี ค.ศ. 1964

โตเกียวสกายทร ี (Tokyo Skytree) กลายเป็นหอคอยสื่อสาร 
ที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงถึง 634 เมตร หรือ 2,080 ฟุต

634 เมตร

ขนมโตเกียวของประเทศไทยที่ใคร ๆ ต่างบอกว่า หากินที่โตเกียว 
ไม่มี แท้จริงแล้วจังหวัดเกียวโตมีขนมรูปร่างลักษณะคล้าย 
ขนมโตเกียวอยู ่ ซึ่งมีการสันนิษฐานไปต่าง ๆ นานา 
บ้างก็ว่านำเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยมีห้างไดมารู 
และบันไดเลื่อนแห่งแรกในไทย แต่การเรียกชื่อก็เพี้ยนไป 
เรื่อย ๆ ตามกาลเวลา จากขนมเกียวโตกลายเป็นขนมโตเกียว 
เพราะคนไทยส่วนใหญ่รู้จักโตเกียวมากกว่านั่นเอง

9  All  About JApAn

A
B

O
U

T
 T

O
K

Y
O

T
O
K
Y
O



จากกรุงเทพฯถึงกรุงโตเกียว
ปัจจุบันการเดินทางจากประเทศไทยไปญี่ปุ่นมีความสะดวกง่ายดายขึ้น เพราะราคาตั๋วเครื่องบิน 
ถกูลง อกีทัง้สายการบนิตน้ทนุตำ่ยงัพากนัเปดิเสน้ทางบนิตรงสูแ่ดนอาทติยอ์ทุยัในราคาทีเ่หน็แลว้ 
ต้องรีบกดจอง ฉะนั้นจึงถือเป็นโบนัสสำหรับนักท่องเท่ียวเพราะมีตัวเลือกในการเดินทางเพิ่มขึ้น

เจแปนแอร์ไลน์ส
• Full Service

• 19,000 - 25,000 บาท

ออลนิปปอนแอร์เวย์ส
• Full Service

• 17,000 - 25,000 บาท

เดลต้าแอร์ไลน์ส
• Full Service

• 14,000 - 23,000 บาท

ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
• Low Cost 

• 6,500 - 17,000 บาท

สายการบินที่ให้บริการเที่ยวบินตรงสู่โตเกียว

การบินไทย
• Full Service 

• 16,000 - 27,000 บาท

31
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จากสนามบนิเขา้สูเ่มอืงหลวง 
โตเกียวมีสนามบินอยู ่ 2 แห่ง คือ สนามบินนานาชาตินะริตะ (Narita International Airport) 
และสนามบินฮาเนะดะ (Haneda Airport) นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมบินไปลงสนามบินนะริตะ 
เนื่องจากเป็นสนามบินหลักที่เปิดรับเที่ยวบินจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก สนามบินนะริตะ  
ไม่ได้ตั้งอยู่ในเมืองโตเกียวอย่างที่ใครหลายคนเข้าใจ แต่ตั้งอยู่ในจังหวัดชิบะซึ่งห่างจากโตเกียว 
ประมาณ 60 กโิลเมตร ฉะนัน้จงึตอ้งใชเ้วลาในการเดนิทางเขา้เมอืงนานพอสมควร สว่นสนามบนิ 
ฮาเนะดะแม้เล็กกว่าและส่วนใหญ่เป็นเที่ยวบินภายในประเทศ แต่ตั้งอยู่ในเขตเมืองโตเกียว  
ฉะนั้นการเดินทางไปยังย่านต่าง ๆ ของโตเกียวจึงใช้เวลาน้อยกว่า 

Keisei Skyliner 
รถด่วนขบวนพิเศษ ต้องจองที่นั่ง และแวะจอดแค ่ 2 สถานี คือ Nippori และ Ueno  
ราคา : 2,470 เยน

Narita Sky Access Line  
รถไฟแบบธรรมดา ไม่ต้องจองที่นั่ง   
มีเส้นทางการวิ่งแบ่งออกเป็น 2 เส้นทาง   
คือ ปลายทางที่สถานี Ueno  
และปลายทางที่สนามบินฮาเนะดะ 

* ตรวจสอบราคาของสถานีอื่นเพิ่มเติม 
www.keisei.co.jp/keisei/tetudou/ 
skyliner/us/fares/index.html

การเดินทางจากสนามบินนานาชาตินะริตะเข้าเมือง

รถไฟ keisei Electric railway

Ueno

Asakusa

Nihombashi

Higashi-Ginza

Shimbashi

Shinagawa

1,240 เยน

1,290 เยน

1,330 เยน

1,330 เยน

1,330 เยน

1,520 เยน

สถานี ราคา
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Ueno

Asakusa

Nihombashi

Shimbashi

Shinagawa

1,030 เยน

1,100 เยน

1,140 เยน

1,140 เยน

1,330 เยน

สถานี ราคาKeisei Main Line 
รถไฟหวานเย็น จอดทุกสถานี ใช้เวลา 
ในการเดินทางมากที่สุด แต่ราคาถูก 

JR Rapid Airport Narita (Sobu Line) 
รถไฟแบบธรรมดาของ JR ที่ไม่ต้องจองที่นั่ง จอดหลายสถานี และใช้เวลาเดินทางนานกว่า N’EX 
ราคา : 1,280 เยน

Narita Express (N’EX)  
รถด่วนไฮโซ ต้องจองที่นั่ง  
วิ่งผ่านสถานีหลัก ๆ เช่น  
Tokyo, Shibuya, Shinjuku  
และ Yokohama เป็นต้น

ดูรายละเอียดราคาเพิ่มเติมได้ทาง 
www.keisei.co.jp/keisei/tetudou/ 
skyliner/us/fares/index.html

รถไฟ Jr Line

Shinagawa, Shibuya, 
Shinjuku, Ikebukuro

3,020 เยน 4,560 เยน

3,190 เยน 4,730 เยน

สถานี Ordinary Cars Green Cars

Omiya

Yokohama

Ofuna

Tokyo

3,840 เยน

4,290 เยน

4,620 เยน

5,380 เยน

5,830 เยน

6,160 เยน



Airport Limousine Bus เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเดินทางเข้าเมืองที่ค่อนข้างสะดวกสบายเพราะ 
ไม่ต้องขนลากกระเป๋าเอง ส่วนใหญ่มีจุดจอดอยู่หน้าโรงแรมและสถานีปลายทางหลัก ๆ เช่น Asakusa,  
Ikebukuro, Shibuya และ Shinjuku ควรตรวจสอบจดุหมายวา่ใกลก้บัจดุจอดรถบสัหรอืไม ่ เพราะอาจ 
เสียเวลาเดินทางพอสมควรเนื่องจากระยะเวลาการเดินทางขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร
ราคา : ข้ึนอยู่กับสถานีปลายทาง ตรวจสอบราคาและเวลาการเดินรถได้ทาง www.limousinebus.co.jp/en

รถไฟแบบธรรมดา ไม่ต้องจองท่ีน่ัง สามารถน่ังไปลง 
สถานี Shinagawa แล้วต่อรถไฟ JR Yamanote 
Line เพื่อเดินทางต่อไปยังสถานีอื่น ๆ ในโตเกียวได้
ราคา : สถานี Shinagawa 410 เยน

สนามบินฮาเนะดะมี Airport Limousine Bus ให้บริการรับส่งผู้โดยสารระหว่างสนามบินกับจุดจอด 
ต่าง ๆ ในเมืองโตเกียวหลายบริษัท โดยเคาน์เตอร์ขายตั๋วอยู่ที่ชั้น 2 ภายในอาคารผู้โดยสารขาเข้า มีข้อดี 
และข้อเสียไม่ต่างจากการเดินทางจากสนามบินนะริตะ ฉะนั้นควรตรวจสอบจุดหมายปลายทางให้ดีว่า 
อยู่ ใกล้จุดจอดรถบัสหรือไม่ 
ราคา : ข้ึนอยู่กับสถานีปลายทาง ตรวจสอบราคาและเวลาการเดินรถได้ทาง www.limousinebus.co.jp/en

รถไฟฟ้าแบบรางเดี่ยว สามารถนั่งไปลงสถานี   
Hamamatsucho แล้วต่อรถไฟ JR Yamanote 
Line เพ่ือเดินทางต่อไปยังสถานีอ่ืน ๆ ในโตเกียวได้
ราคา : สถานี Hamamatsucho 490 เยน   
(สามารถใช้ JR Pass ขึ้นได้)
 

รถบัส

รถบัส

การเดินทางจากสนามบินฮาเนะดะเข้าเมือง

รถไฟ keikyu railways รถไฟ tokyo Monorail 

* ตรวจสอบราคาเพิ่มเติม www.haneda-tokyo-access.com/en
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เดินทาง
ในโตเกียว
ใครว่ายาก
มีคนบอกว่า การเดินทางภายในเมืองโตเกียวนี่แหละปราบเซียน โดยเฉพาะ  “รถไฟ”  ที่ใครเห็น 
แผนที่แล้วเป็นต้องยกมือขึ้นมาเกาหัว เพราะเส้นทางการเดินรถที่ซับซ้อนและมีสายรถไฟพันกัน 
สับสนวุ่นวาย แม้การเดินทางในโตเกียวมีอยู่หลายช่องทาง ทั้งรถไฟ รถบัส และรถแท็กซี่ 
แตร่ถไฟเปน็ชอ่งทางทีส่ะดวกสบายทีส่ดุ เพราะครอบคลมุทกุสถานทีท่อ่งเทีย่ว อกีทัง้รถไฟญีปุ่น่ 
ยังขึ้นชื่อเรื่องตรงต่อเวลา จึงสามารถวางแผนการเดินทางล่วงหน้า รวมถึงคำนวณค่าใช้จ่าย 
ได้อย่างแม่นยำ ทั้งนี้ทั้งนั้นการเดินทางด้วยวิธีอื่น เช่น รถบัส หรือรถแท็กซี ่ อาจเหมาะสมกว่า 
ในบางกรณี ฉะนั้นหากเข้าใจพื้นฐานระบบการเดินทางต่าง  ๆ  ในเมืองโตเกียว ก็จะเที่ยวโตเกียว 
ได้อย่างไร้กังวล
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รถไฟที่ให้บริการในโตเกียวมีหลายบริษัท 
ทั้งรถไฟแบบธรรมดาทั่วไปที่วิ่งอยู่ในตัวเมือง 

และออกนอกเมือง รถไฟใต้ดิน 
รวมถึงรถไฟความเร็วสูง “ชินคันเซ็น” 

Jr Line
มีให้บริการทั้งหมด 37 สาย
สายที่พบบ่อยในโตเกียว เช่น 

• Yamanote Line
• Chuo-Sobu Line
• Chuo Line (Rapid)
• Keihin-Tohoku/Negishi Line
• Tokaido Line
• Yokosuka Line
• Keiyo Line
• Musashino Line
• Saikyo Line
• Shonan-Shinjuku Line

• Ginza Line
• Marunouchi Line
• Hibiya Line
• Tozai Line
• Chiyoda Line
• Yurakucho Line
• Hanzomon Line
• Namboku Line
• Fukutoshin Line

• Asakusa Line
• Mita Line
• Shinjuku Line
• Oedo Line

tokyo Metro Line
รถไฟใต้ดินของเอกชนและรัฐบาล 
ร่วมหุ้นด้วย มีทั้งหมด 9 สาย

toei Line
รถไฟใต้ดินมีรัฐบาล
เป็นผู้ถือหุ้น มีทั้งหมด 4 สาย

traInS
In tokyo
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• Tokyu Toyoko Line
 เดินทางไป Yokohama  
• Yurikamome
 รถไฟลอยฟ้าไป Odaiba
• Tobu Railway    
 เดินทางไป Nikko
• Keio Inokashira Line
 เดินทางไปย่าน Kichijoji 
 และ Shimokitazawa 

ครอบคลุมพื้นที่เกือบทั่ว 
ทั้งญี่ปุ่น ส่วนใหญ่นิยมใช ้
ในกรณีที่ถือ JR Pass * 
เนื่องจากราคาต่อเที่ยว
สูงมาก ในโตเกียวจอดแค ่
สถานีหลัก ๆ คือ Ueno, 
Tokyo และ Shinagawa

* JR Pass ไม่สามารถขึ้นขบวน
Nozomi และ Mizuho ได้

รถไฟอื่น ๆ ของเอกชน 
ส่วนใหญ่วิ่งออกนอกเมือง  
อาจมีบางสายที่จำเป็นต้องใช้

Shinkansen
รถไฟความเร็วสูงหรือที่รู้จักกัน 
ในนามรถไฟหัวกระสุน

JR Line

Tokyo Metro Line

Toei Line

รถไฟอื่น ๆ ของเอกชน

Shinkansen

17  All  About JApAn



tokyo
MEtro
MaP 

แผนที่รถไฟในเมืองโตเกียว ใครเห็นเป็นต้องผงะ 
เพราะทั้งยุ่งเหยิง ซับซ้อน พันกันสับสนวุ่นวาย  
หากเราสามารถดูแผนที่รถไฟด้วยตัวเองเป็น 
รับรองว่ามีประโยชน์ในยามจำเป็นแน่นอน
เพราะฉะนั้น มาหัดดูแผนที่รถไฟโตเกียว
แบบออริจินัล ไม่ต้องพึ่งพาเว็บไซต ์ Hyperdia
ให้เปลืองค่าอินเทอร์เน็ตกันดีกว่า

ให้ดูจากสีของเส้นเป็นหลัก หากเริ่มต้นจาก Shinjuku จะเห็นว่าสถานี  
จุดเริ่มต้นเป็นสถานีร่วม คือ มีทั้งสาย สีเขียว (Shinjuku Line) สีชมพู  
(Oedo Line) และสาย สแีดง (Marunouchi Line) หลงัจากนัน้มาดทูีส่ถาน ี
ปลายทาง คือ Roppongi จะเห็นว่าเป็นสถานีร่วมเหมือนกัน คือ มีทั้ง 
สาย สีเทา (Hibiya Line) และสาย สีชมพู ฉะนั้นหากนั่งรถไฟสาย สีชมพู 
จะสามารถเดินทางไปถึง Roppongi ได้โดยไม่ต้องต่อรถไฟเลย

ตัวสถาน ี Shinjuku 

ตัวสถาน ี Shibuya

ตัวสถาน ี Roppongi

ตัวสถาน ี
Aoyama-Itchome 

ที่จะสามารถเปลี่ยนรถไฟ 
ไป Roppongi ได้

หัดดูแผนที่รถไฟใต้ดินของเมืองโตเกียว 
แบบไม่ต้องพึ่งพาเว็บไซต ์ Hyperdia

ในกรณีที่ต้องการเดินทางจาก Shinjuku ไป roppongi
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ดูที่สถานีจุดเริ่มต้นเช่นเดิม ซึ่งสถานี Shibuya ก็เป็นสถานีร่วมเช่นกัน คือ 
มีทั้งสาย สีม่วง (Hanzomon Line) สีน้ำตาล (Fukutoshin Line) และสาย 
สสีม้ (Ginza Line) แตเ่มือ่มาดทูีส่ถานปีลายทาง คอื Roppongi จะเหน็วา่ 
มีสาย  สีเทา (Hibiya Line) และสาย  สีชมพู (Oedo Line) ซึ่งไม่ตรงกับ 
สายรถจาก  Shibuya  เลย เราจึงจำเป็นต้องหาสถานีเพื่อเปลี่ยนรถ  
ให้มองหาสถานีใกล้เคียงที่มีเส้นรถไฟสาย  สีเทา  หรือสาย  สีชมพู จะเห็นว่า 
สถานี Aoyama-Itchome ที่มีรถไฟสายสีชมพูอยู่ ให้ขึ้นรถจากสถานี  
Shibuya ไปเปลี่ยนสายรถที่ Aoyama-Itchome เป็นสาย  สีชมพู  เพื่อที่จะ 
ต่อรถไปถึงที่ Roppongi ได้

ในกรณีที่ต้องการเดินทางจาก Shibuya ไป roppongi

toei line รถไฟใต้ดิน
ที่มีรัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้น 

Asakusa line
Mita line
Shinjuku line
oedo line

Ginza line 
Marunouchi line
Hibiya line
tozai line
Chiyoda line
Yurakucho line
Hanzomon line
namboku line
Fukutoshin line  

tokyo Metro line
รถไฟใต้ดินของเอกชน
และรัฐบาลร่วมหุ้นด้วย
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เที่ยวโตเกียวแบบง่าย ๆ ด้วย 
Jr yamanote Line
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คนทีเ่ทีย่วญีปุ่่นจนพรุนทุกซอกทุกมุม 

แล้ว การข้ึนลงและเลือกสายรถไฟคงไมใ่ช่ 

เรื่องยากอะไร แต่สำหรับคนที่กำลังจะ 

เดนิทางไปเทีย่วญีปุ่น่ดว้ยตวัเองครัง้แรก 

ครั้งที่สองหรือที่สามแล้วยังหลงทาง 

คงต้องกุมขมับทำความเข้าใจเรื่องระบบ 

การเดินทางในโตเกียวกันมากหน่อย หาก 

ยังลำดับความคิดไม่ถูก เรามีแผนเที่ยว 

โตเกียวแบบง่ายๆ ด้วยการนั่งรถไฟ JR 

Yamanote Line เพียงสายเดียว โดยที่ 

ไม่ต้องเปลี่ยนให้งุนงงมาฝาก ที่สำคัญ 

รถไฟสายนี้ยังครอบคลุมทุกสถานที่ 

ท่องเที่ยวดังๆ  ของเมืองโตเกียว ไม่ว่า 

จะเปน็ชบิยุะ ฮาราจกู ุ กนิซา่ อเุอะโนะ  

นิปโปริ และอื่นๆ อีกมากมาย เรียกว่า 

แค่เดินทางด้วยรถไฟสายนี้ก็สามารถ 

เที่ยวโตเกียวได้อย่างครอบคลุม

JR Yamanote Line หน่ึงในเส้นทาง 

รถไฟที่สำคัญของเมืองโตเกียว เป็น 

สายรถไฟของกลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ 

ควบคมุดแูลกจิการรถไฟบนดนิของญีปุ่น่ 

มีเครือข่ายโยงใยไปทั่วประเทศ นั่นคือ  

บริษัท Japan Railways Group หรือกลุ่ม 

บรษิทัรถไฟญีปุ่น่ทีเ่รารูจ้กักนัในนาม JR 

นั่นเอง

ปกติแล้วเราจะสังเกตรถไฟสาย 

ต่างๆ ในโตเกียวของ JR ได้จากสีที่คาด 

อยู่ข้างขบวนรถไฟ JR Yamanote Line 

ก็มีสีสัญลักษณ์ที่คาดอยู่ข้างขบวนรถไฟ 

คือสีเขียวเช่นกัน ที่สำคัญไม่ต้องกลัว 

หลงทางหากน่ังเลยป้ายหรือลงผิดสถานี 

เพราะ JR Yamanote Line วิ่งวนเป็น 

วงกลมผ่านสถานีที่มีสถานที่ท่องเที่ยว 

สำคัญของเมืองโตเกียว ถ้านั่งเลยจะ 

นัง่วนใหค้รบรอบกย็งัไหว (กรณทีีม่เีวลา 

เหลือเฟือ) ฉะนั้นการเริ่มต้นเที่ยว 

โตเกียวด้วยตัวเองแบบง่ายดายที่สุดคง 

ไม่พ้นการทัวร์รถไฟสายนี้ ไปดูสถานที่ 

ท่องเท่ียวต่าง  ๆ ท่ีซุกซ่อนอยู่มากมายตาม 

เส้นทางรถไฟ JR Yamanote Line กัน
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Harajuku

原 宿

Shibuya

渋 谷

แม้อายุอานามจะมากแล้ว แต่ไปเยือนถิ่นมังงะและคอสเพลย์ 
ทั้งทีจะไม่ให้แวะไปเยี่ยมเยียนถิ่นวัยรุ่นสุดเฟี้ยวอย่างย่านฮาราจูกุได้ 
อยา่งไร ฮาราจกูเุปน็ยา่นทีก่ารนัตถีงึความหลดุโลกของวยัรุน่ญีปุ่น่ 
ได้อย่างดีเยี่ยม เพราะนอกจากเป็นแหล่งช็อปปิ้งละลายเงินเยนของ 
นักท่องเที่ยวแล้ว ที่นี่ยังโด่งดังเรื่องแฟชั่นคอสเพลย์ของวัยรุ่นญี่ปุ่น 
ด้วย บางคนแต่งตัวเหมือนหลุดออกมาจากหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น 
เลยทีเดียว ใครที่อยากเห็นภาพแฟชั่นสนุก  ๆ  คงต้องจัดแผนให้ลง 
วันเสาร์  - อาทิตย์ เพราะส่วนใหญ่เขาจะแต่งคอสเพลย์มาเดินกัน 
ในวันหยุดมากกว่า แม้ปัจจุบันมีให้ เห็นน้อยลง แต่มาย่านนี้ทีไร 
ก็ยังคงช็อปปิ้งได้สนุกหลุดโลกไม่เคยเปลี่ยน

โตเกียวเป็นเมืองที่มีสไตล์ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใดก็แฝงไว้ด้วย 
ความเป็นตัวเองอยู่เสมอ หากโตเกียวเป็นเมืองแห่งสไตล์ เอะบิซุ 
กเ็ปน็ยา่นทีม่สีไตลโ์ดดเดน่มากเชน่กนั ไม่ไกลจากยา่นทีวุ่น่วายอยา่ง 
ชบิยุะหรอืฮาราจกูนุกั เอะบซิเุปน็ยา่นเลก็  ๆทีซ่อ่นตวัอยูใ่นความสงบ 
มีบรรยากาศการตกแต่งในสไตล์ยุโรป ตึกอิฐแดงแสนคลาสสิก  
มีโรงเบียร์ดังของญี่ปุ่นอย่าง Sapporo Beer และ Yebisu Beer 
ให้้นั่งพักจิบเบียร์ชิล  ๆ  รวมทั้งเป็นแหล่งช็อปปิ้งและศูนย์รวม 
งานศิลปะ หากใครอยากเที่ยวโตเกียวอย่างมีสไตล์ก็ไม่ควรพลาด 
ย่านสุดโก้หรูดูไฮโซย่านนี้เลย

ใครมาโตเกียวแล้วไม่ได้มาเยือนย่านที่เป็นสัญลักษณ์การันตี 
ถงึจำนวนประชากรอนัลน้หลามตดิอนัดบัโลกอยา่งชบิยุะ จะบอกวา่ 
เหมือนมาไม่ถึงโตเกียวก็คงไม่แปลก เพราะภาพที่โด่งดังไปทั่วโลก 
อย่างห้าแยกชิบุยะชวนให้ฉงนงงงวยได้เหมือนกันว่า เฮ้ย! แค่คน 
ข้ามถนนไปมาจากฝั่งถนนห้าฝั่ง รัฐบาลญี่ปุ่นก็สามารถทำให้เป็น 
สถานที่ท่องเที่ยวที่ใคร ๆ  ต่างต้องมาพิสูจน์ให้เห็นกับตาได้เลยหรือ 
นับเป็นสีสันที่สร้างเอกลักษณ์ให้ เมืองหลวงได้ เป็นอย่างมาก  
ที่สำคัญ ชิบุยะยังเต็มไปด้วยแหล่งช็อปปิ้งและร้านอาหารมากมาย  
ชนิดที่ต่อให้คนโตเกียวเองยังเดินเข้าไม่ครบทุกร้าน  คิดดูสิว่า 
ละลานตาแค่ไหน!

Ebisu

恵 比 寿



yurakucho

有 楽 町

หากพูดชื่อสถานี Yurakucho คงไม่คุ้นหูเท่าไรนัก แต่ถ้าบอกว่า 
ที่นี่คือ  “ย่านกินซ่า” หลายคนคงร้องอ๋อ! กินซ่าเป็นย่านแห่งความ 
หรูหราฟู่ฟ่าของคนโตเกียว เป็นศูนย์รวมร้านค้าแบรนด์เนมมากมาย 
เรียงรายอยู่แน่นขนัด ใครมาเดินย่านน้ีคงต้องกระเป๋าสตางค์หนาเสียหน่อย 
เพราะหาร้านช็อปปิ้งราคาถูกยาก ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านขนม  
หรือร้านขายเสื้อผ้าก็ดูไฮโซไปหมด แต่กินซ่าก็นับเป็นย่านเก่าแก่ของ 
เมืองโตเกียวที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดด้วยเช่นกัน

สถานีน่าแวะ 
ในเส้นทางรถไฟ 

Jr yamanote Line
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Jr yamanote Line

tokyo

東 京

มาโตเกียวแต่ ไม่แวะสถานี โตเกียวคงดูแปลก  
เพราะสถานีโตเกียวเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญแห่งหนึ่ง 
ของเมืองหลวงนี้  สถาปัตยกรรมโดดเด่นสวยงาม 
จนทำให้หลายคนอดแวะถ่ายรูปชมความยิ่งใหญ่ไม่ได้  
นอกจากนี้ย่านมารุโนะอุชิซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานีโตเกียว 
ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอย่างพระราชวังอิมพีเรียล 
รวมถึงแหล่งช็อปปิ้ง  เดินเล่นกินลมชมวิวมากมาย 
นับว่าเป็นอีกหนึ่งสถานีที่ไม่ควรพลาดในเส้นทางของ 
รถไฟ JR Yamanote Line

Shinjuku

新 宿 เคยไปยืนเอ๋ออยู่กลางสถานีรถไฟชินจูกุบ้างไหม  
ถ้ายังไม่เคย แนะนำว่าให้ลอง เพราะชินจูกุเป็นหนึ่ง 
ในสถานีรถไฟที่วุ่นวายชวนหลงไม่แพ้สถานีชิบุยะ  
ภายในสถานีมีความซับซ้อนและมีทางออกหลายทาง
ชนิดที่คนญี่ปุ่นเองยังหลง  ชินจูกุเป็นย่านศูนย์รวม 
ความบันเทิงทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นแหล่งช็อปปิ้ง แฟชั่น 
เสื้อผ้า สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ร้านอาหาร หรือแม้แต่ 
สถานบันเทิงยามค่ำคืน  ฉะนั้นจึงไม่ ใช่ เรื่องแปลก 
หากในแต่ละวันจะมีผู้คนเดินพลุกพล่านอยู่ที่ย่านนี้  
เป็นจำนวนมาก



Ikebukuro

池 袋

หากคุณเป็นคนชอบความสะดวกครบครัน คงหนี 
จากย่านอิเคะบุคุโระไปไม่ได้ เพราะมาเดินย่านนี้ย่านเดียว 
ได้ เที่ยวครบทุกอย่าง  ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า  
แหล่งช็อปปิ้ง และร้านอาหาร ที่มีให้เลือกอิ่มอร่อยกัน 
ไม่หวาดไม่ไหว ไหนจะพิพิธภัณฑ์ อะควาเรียม จุดชมวิว 
ย่านบันเทิงเริงใจอีกมากมาย รับรองว่ามาเดินย่านนี้ 
เวลาไหน  ๆ  ก็ไม่มีเหงา นอกจากนี้อิเคะบุคุโระยังเป็นย่าน 
ที่คนไทยนิยมมาพักด้วย แค่นี้ก็การันตีได้แล้วว่าย่านนี้ 
เด็ดแค่ไหน

nippori

日 暮 里 สำหรับบางคน นิปโปริอาจเป็นแค่สถานีทางผ่าน 
ที่ใช้เพื่อต่อรถไฟไปสนามบินหรือสถานที่อื่น  ๆ  ในโตเกียว  
แต่นิปโปริเป็นสวรรค์ของคนรักผ้า เทียบไปแล้วคงเปรียบ 
ไดก้บัพาหรุดับา้นเรา ไมว่า่จะเปน็ผา้ชนดิตา่ง ๆ รวมไปถงึ 
อุปกรณ์สำหรับงานเย็บปักถักร้อยก็มีให้คนรักผ้าได้เลือก 
อย่างละลานตา หรือจะเป็นเสื้อผ้าที่เย็บสำเร็จรูปออกมา 
แล้วก็มีให้เลือกสรรอยู่ประปราย ใกล้กันยังมีสถานที่ 
ท่องเที่ยวน่ารักซุกซ่อนไว้อีกมาก เช่น ย่านยานากะ 
เมืองเก่าที่เขาว่าเป็นเมืองแมว รวมถึงมีจุดชมดวงอาทิตย ์
ตกดินที่สวยที่สุดสมชื่อย่านนิปโปริอยู่ด้วย

ป.ล. นิปโปร ิ แปลว่า สถานที่ที่ดวงอาทิตย์ตกดิน
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ueno

上 野

akihabara

秋 葉 原

อีกหนึ่งย่านที่พักยอดฮิตของคนไทย เป็นย่านที่ 
ห่างไกลออกมาจากตัวเมืองอย่างชินจูกุหรือชิบุยะ 
เหมาะสำหรับคนรักความสงบเป็นอย่างยิ่ง มีทั้งสวน 
สาธารณะ  สวนสัตว์  พิพิธภัณฑ์  รวมถึงตลาดสด 
และแหล่งช็อปปิ้งของถูกอย่างตลาดอะเมะโยโกะอันโด่งดัง 
ในหมูน่กัทอ่งเทีย่วไทย เปน็แหลง่รวมรา้นอาหารอรอ่ยเดด็ 
มากมาย โดยเฉพาะซูชิด้ง หรือข้าวหน้าปลาดิบ ไม่ 
วุ่นวายแต่ไม่เงียบเหงา ตอบโจทย์คนรักความสงบได้ 
อย่างลงตัว

เหล่าโอะตะกุที่มาเยือนโตเกียวคงไม่อยากพลาด 
ย่านอะกิฮะบะระ  เพราะนอกจากเป็นสุดยอดแหล่ง 
ขายเครื่องใช้ ไฟฟ้า  ที่มีทั้ งคอมพิวเตอร์  โทรศัพท์   
กล้องถ่ายรูป เครื่องเสียงต่าง  ๆ ไปจนถึงเครื่องซักผ้า 
ตู้ เย็น  และอื่น  ๆ  อะกิฮะบะระยังเต็มไปด้วยร้านขาย 
แอนิเมชั่น ฟิกเกอร์ โมเดล การ์ตูน ร้านเกมต่าง  ๆ  
อีกมากมาย เรียกว่าเป็นสวรรค์ของเหล่าโอะตะกุเลย 
ทีเดียว ขาไอทีและสาวกการ์ตูนญี่ปุ่นทั้งหลายไม่จอด 
แวะย่านนี้สักหน่อยก็คงไม่ใช่แฟนพันธุ์แท้จริง ๆ  เสียแล้วละ

Jr y
amanote lin

e
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หากตกลงปลงใจ 
ที่จะตระเวนรอบ 

โตเกียวด้วย  JR Yamanote Line แล้ว 
อย่าเสียสตางค์ค่ารถไฟเป็นเที่ยว  ๆ  ให้  
สิ้นเปลืองเลย เก็บสตางค์ไว้ช็อปปิ้งดีกว่า  
เพราะการเดนิทางในโตเกยีวม ี“พาส” หรอืตัว๋ 
เหมาจ่ายรายวันให้เลือกมากมายที่จะช่วย 
ประหยัดค่าเดินทาง สายรถไฟของ JR ก็ม ี
ตั๋วเหมาจ่ายรายวันเช่นกัน

Tokyo Metropolitan District Pass 
หรือ  Tokunai Pass คือ ตั๋วเหมาจ่าย 
รายวันของรถไฟ  JR ใช้สำหรับโดยสาร 
รถไฟของ JR ในโตเกยีว ไมว่า่จะเปน็สายใด 

ขึ้นลงกี่ครั้งก็ได้ ขอให้เป็นรถไฟของ  JR  
เท่านั้น 

Yamanote Line ก็เป็นรถไฟสายหน่ึง 
ของ  JR ฉะนั้นหากคิดคำนวณค่ารถไฟ 
ที่ต้องเสียในแต่ละสถานีแล้วมากกว่า  750  
เยน แนะนำให้ซื้อพาสนี้เพื่อใช้เป็นตัวช่วย 
ประหยัดค่าเดินทาง  เพราะนอกจากจะ 
คุ้มค่าแล้ว ยังไม่ต้องกังวลถึงค่าใช้จ่าย 
ส่วนเกินในกรณีที่หลงทางหรือขึ้นลงผิด 
สถานีด้วย 
ราคา : ผูใ้หญ่ 750 เยน เด็ก 370 เยน หาซ้ือ 
ได้ที่เครื่องขายตั๋วอัตโนมัติหรือเคาน์เตอร์ 
ขายตั๋วในสถานีรถไฟของ JR

เดินทางสุดประหยัดด้วย 
tokyo Metropolitan district Pass



สะดวกประหยัดด้วยพาสตัวช่วย
ราคาเริ่มต้นสำหรับการเดินทางด้วยรถไฟใต้ดินในโตเกียวคือ  170 เยน ส่วนรถไฟ JR  

เริ่มต้นที่ 140 เยน ดูเผิน ๆ อาจไม่แพงมากนัก แต่ขาแบ็กแพ็คเกอร์ที่เน้นเที่ยวแบบคุ้มค่า ชอบ 
ตระเวนไปหลายสถานที่ภายในหนึ่งวัน การเลือกใช้  “พาส”  หรือตั๋วรถไฟแบบเหมาจ่ายจะช่วย 
ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากพอสมควร ทั้งนี้ควรดูแผนเที่ยวประกอบว่าการจ่ายค่ารถไฟเป็นเที่ยว 
หรือซื้อพาสแบบไหนคุ้มกว่ากัน เพราะบางกรณีที่ขึ้นลงรถไฟไม่บ่อยครั้ง จ่ายค่ารถไฟเป็น 
เที่ยวอาจประหยัดได้มากกว่า

พาสเหมาจ่ายราคาประหยัดสำหรับโดยสารรถไฟ 
ใต้ดินของ Tokyo Metro กี่ครั้งก็ได้ภายใน 1 วัน หาซื้อ 
ได้ที่สถานีรถไฟใต้ดินของ Tokyo Metro

พาสเหมาจ่ายราคาประหยัดสำหรับนักท่องเที่ยว สามารถใช้ขึ้นรถไฟใต้ดินของ Tokyo Metro 
และ Toei Subway ได้ภายใน 1, 2 หรือ 3 วัน ซื้อได้ที่สนามนานาชาตินะริตะและสนามบินฮาเนะดะ 
พร้อมแสดงพาสปอร์ตตอนซื้อด้วย

Tokyo Subway 3 Day Ticket 
ผู้ใหญ ่ 1,500 เยน เด็ก 750 เยน

tokyo Subway ticket

Tokyo Subway 1 Day Ticket
ผู้ใหญ ่ 800 เยน เด็ก 400 เยน

ผู้ใหญ ่ 710 เยน เด็ก 360 เยน

Tokyo Subway 2 Day Ticket 
ผู้ใหญ ่ 1,200 เยน เด็ก 600 เยน

tokyo Metro 1-day open ticket
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พาสเหมาจ่ายราคาประหยัดสำหรับโดยสาร 
รถไฟของ Tokyo Metro, Toei Subway, JR Line 
ที่วิ่งอยู่ภายในเขตโตเกียว รวมถึงรถบัสของ Toei  
กี่ครั้งก็ได้ภายใน 1 วัน ซื้อได้ที่สถานีรถไฟ ใต้ดิน 
ของ Tokyo Metro หรอื Toei Subway และสถาน ี
รถไฟของ JR 

ประเภทของ IC Card 
แต่ละภูมิภาคจะออก  IC Card ใน 

นามของภูมิภาคตั ว เอง  แต่ปั จจุบั น 
สามารถใช้แทนกันได้ทั่วประเทศ กล่าวคือ 
หากซือ้ IC Card ของแถบคนัไซกส็ามารถ 
นำมาใชท้ีโ่ตเกยีวไดด้ว้ย สำหรบั IC Card 
ของโตเกียวคือ  Suica และ  Pasmo  
ทั้งสองสามารถใช้งานได้ไม่ต่างกัน คือใช้ 
แทนเงินสดเพื่อจ่ายค่าตั๋วรถไฟ รวมถึง 
ชำระค่าสินค้าในร้านค้าและมินิมาร์ทได้   
ซื้อได้ที่ตู้ขายตั๋วอัตโนมัติตามสถานีรถไฟ 
JR หรือ Keisei

tokyo Combination ticket

IC Card

ผู้ใหญ ่ 1,590 เยน เด็ก 800 เยน

ราคา : 2,000 เยน 
เป็นค่ามัดจำบัตร 500 เยน และค่าโดยสารอีก 1,500 เยน 
สามารถเติมเงินเพิ่มได้ตามต้องการ  

บัตรเติมเงินเพื่ออำนวยความสะดวกเวลาเข้าออกสถานี เหมาะสำหรับคนที่ขี้เกียจซื้อตั๋วทุกครั้ง 
เวลาเดินทาง เนื่องจาก IC Card ไม่มีสิทธิพิเศษหรือส่วนลดอะไรนอกจากเป็นบัตรเติมเงินเท่านั้น หาก 
มั่นใจว่าภายใน 10 ปีน่าจะมีโอกาสเดินทางไปญี่ปุ่นมากกว่า 1 - 2 ครั้ง แนะนำว่าซื้อติดตัวไว้ก็สะดวกดี 
เพราะ IC Card มีอายุการใช้งาน 10 ปี และนอกจากจะใช้จ่ายค่าตั๋วรถไฟได้ทุกประเภท ทุกบริษัท และ 
ทกุภมูภิาคแลว้ ยงัสามารถใชจ้า่ยคา่สนิคา้ในมนิมิารท์หรอืซือ้นำ้ตามตูก้ดไดด้ว้ย นบัวา่เพิม่ความสะดวก 
ได้มากทีเดียว
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1 2
ตรวจสอบสายรถ
รวมถึงป้ายสถานีปลายทาง  
ยืนรอรถบัสจอดเทียบป้าย 
แล้วขึ้นรถทางประตูหน้า

จ่ายค่าโดยสารที่ตู้ข้างคนขับ  
ส่วนใหญ่ราคา 210 เยนตลอดสาย 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายรถด้วย  
ควรตรวจสอบราคาให้แน่ใจอีกที

หลายคนกังวลกับการใช้บริการรถบัสในโตเกียว เนื่องจากวิธีการขึ้นรถบัสค่อนข้างแตกต่างจาก 
เมืองไทย สำหรับรถบัสที่ให้บริการในโตเกียวรวมถึงจังหวัดอื่น  ๆ  ในญี่ปุ่นจะมีอยู่ 2 แบบ คือ  
ขึ้นทางประตูหน้าและขึ้นทางประตูหลัง โดยคนขับจะเปิดให้ขึ้นทางใดทางหนึ่งและลงทางใดทางหนึ่ง 
เทา่นัน้ ไมส่ามารถขึน้ลงอยา่งอสิระไดท้ัง้สองทางเหมอืนบา้นเรา รถบสัสว่นใหญท่ีใ่หบ้รกิารอยูใ่น  
23 เขตเมืองโตเกียวเป็นแบบ  “ขึ้นทางประตูหน้า” จ่ายค่าโดยสารกับคนขับก่อนแล้วเดินไปนั่ง  
หากต้องการลงให้กดกริ่งแล้วลงทางประตูหลัง รถบัสประเภทนี้ส่วนใหญ่มีค่าโดยสารราคา 
แบบคงที่คือราคาเดียวตลอดสาย
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เดินไปนั่ง กดกริ่ง 
หากต้องการลง

ลงทางประตูหลัง

รถบัสแบบขึ้นทางประตูหลัง ส่วนใหญ่ให้บริการ 
นอกเขตเมืองโตเกียว รวมถึงจังหวัดอื่น  ๆ  ทั่ว 
ญี่ปุ่น  วิธีการคือขึ้นทางประตูหลังแล้วฉีกตั๋ว 
จากเครื่องตรงทางขึ้นมาเก็บไว้ ในตั๋วจะระบุตัวเลข 
ซึ่งบอกว่าเราขึ้นรถบัสที่จุดใด หลังจากเดินไป 
นั่งแล้วให้สังเกตจอมอนิเตอร์หน้ารถบริเวณใกล้ 
กับคนขับ จอจะแสดงตัวเลขราคาค่าโดยสารที่จะ 
เปลี่ยนไปเรื่อย  ๆ  ตามระยะทาง หากต้องการลง 
ให้ดูราคาค่าโดยสารในจอมอนิเตอร์โดยอิงจาก 
ตัวเลขบนตั๋วใบเล็ก  ๆ  ที่หยิบมาตอนแรก  เช่น  
ในตั๋วระบุหมายเลข  2 ให้ดูราคาจากจอในช่อง 
หมายเลข 2 ซ่ึงจะบอกราคาค่าโดยสาร ณ ขณะน้ัน 
หลังจากนั้นกดกริ่งและเดินไปจ่ายค่าโดยสารกับ 
คนขับก่อนจะลงจากรถที่ประตูหน้า

* สามารถใช้ 
IC Card Suica  
หรือ Pasmo  
จ่ายค่าโดยสารได้
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รถแท็กซี่ที่ญี่ปุ่น
ส่วนใหญ่จะจอด 
รับผู้โดยสาร 
ที่จุดเรียกแท็กซี ่  
ตามหน้าสถานีรถไฟ  
โรงแรม อาคารใหญ ่ๆ 
หรือสถานที่ท่องเที่ยว
เท่านั้น ถ้าโบกมือ
เรียกตามท้องถนน
มักไม่ค่อยจอด

การคิดค่าโดยสาร 
คิดตามราคาจาก 
เครื่องมิเตอร ์
ซึ่งจะแตกต่างกัน
ในแต่ละพื้นที ่
ส่วนใหญ่ราคา
จะเริ่มต้นประมาณ 
550 - 800 เยน  
ต่อระยะทาง 
2 กิโลเมตรแรก  
และจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 
ตามระยะทาง

ช่วงกลางคืน
ตั้งแต่เวลาประมาณ 
22.00 - 5.00 น.
ค่าโดยสารจะแพงขึ้น 
อีกประมาณ 30%
ฉะนั้นควรหลีกเลี่ยง 
การเดินทางด้วย 
รถแท็กซี่ในเวลา 
ดังกล่าว

รถแท็กซี่ที่ญี่ปุ่นมีป้าย 
บอกสถานะว่าว่างหรือ 
ไม่ว่างเป็นภาษาญี่ปุ่น ดังนี้
空車 (Kuusha) หมายถึง 
รถว่าง สามารถขึ้นได้  
賃走 (Chinsou) 
หมายถึงรถมีผู้โดยสาร
回送 (Kaisou) หมายถึง
หยุดให้บริการ กำลังกลับอู ่
迎車 (Geisha) หรือ 予約 
(Yoyaku) หมายถึง 
รถที่มีการจองหรือ 
กำลังไปรับผู้โดยสาร
ตามที่ต่าง ๆ

JaPanESE taXI

01 02 03 04

เรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับ
การขึ้นรถแท็กซี่ในประเทศญี่ปุ่น

แม้ประเทศญี่ปุ่นจะสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกสบายด้วยรถไฟ
แต ่“รถแท็กซี่” ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่ยังไม่คุ้นเคยกับการเดินทางในญี่ปุ่น 

แม้ราคาจะสูงพอสมควร แต่ถ้าไปกันหลายคนก็นับว่าคุ้มค่า
ฉะนั้นเราไปทำความรู้จักกับรถแท็กซี่ญี่ปุ่นกันสักเล็กน้อย 

ว่ากฎเกณฑ์การใช้บริการเป็นอย่างไร
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ประตูรถแท็กซี่
สามารถเปิดปิดเองได้
โดยการควบคุมของ 
คนขับรถ เพราะฉะนั้น 
เมื่อเข้าไปนั่งในรถแล้ว 
ไม่ต้องปิดประตูเอง

การใช้บริการ
รถแท็กซี่ที่ญี่ปุ่น
อาจมีราคาสูง  
แต่หากเดินทาง 
เป็นกลุ่มประมาณ  
3 - 4 คนก็ถือว่าคุ้ม

คนขับรถแท็กซี่
ส่วนใหญ่พูดภาษาอังกฤษ
ไม่ค่อยได ้ ควรพริ้นต ์
แผนที่หรือชื่อสถานที่ 
ที่ต้องการให้ไปส่งให้ดู 
จะสะดวกกว่า
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เที่ยว 
tokyo
นอนย่านไหนดี

เรื่องที่หลับที่นอนนับเป็น 
สิ่งสำคัญ  การวอล์คอินหา 
ที่พักเอาดาบหน้าดูจะเสี่ยง 
ไปหน่อย  ฉะนั้นก่อนเริ่มต้น 
วางแผนเที่ยวควรจองที่พัก 
ไว้ตั้งแต่เนิ่น  ๆ เพราะตำแหน่ง 
ของที่พักจะ เป็นตัวกำหนด 
แผนตา่ง ๆ ได ้ ทีส่ำคญั การม ี
ที่อยู่ของที่พักเป็นหลักแหล่ง 
จะช่วยให้ผ่านด่านตรวจคน 
เข้าเมืองง่ายขึ้นด้วย

ว่ า แต่ ไป โต เกี ยวจ ะพัก 
ย่านไหนดี ลองไปดูย่านที่พัก 
ตา่ง  ๆวา่ทำเลแบบไหนเหมาะกบั  
ไลฟ์สไตล์แบบไหนบ้าง ชินจูกุเปรียบเสมือนหัวใจของโตเกียวที่รวมทุกอย่างไว้ใน 

ย่านเดียว ที่นี่มีผู้คนพลุกพล่านตลอดเวลาเพราะถือเป็นย่าน 
ธุรกิจที่มีความสำคัญ แถมยังตระการตาไปด้วยแหล่งช็อปปิ้ง 
และร้านอาหารมากมายอีกด้วย ฉะนั้นคนที่ เลือกพักย่านนี้ 
ต้องเป็นคนที่ชอบความวุ่นวายนิด  ๆ ติดสีสันหน่อย  ๆ ข้อดี 
คือ สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวก เพราะสถานีชินจูกุ 
เป็นอีกหนึ่งชุมทางของรถไฟหลายสาย

เด็กสยามไปโตเกียวต้องพักย่านชิบุยะ  
เพราะที่นี่เป็นแหล่งอินเทรนด์ของวัยรุ่นโตเกียว  
ไม่ว่าจะ เป็นแฟชั่นมาแรงแค่ ไหน  ชิบุยะมักจะ 
อัพเดตก่อนเสมอ ฉะนั้นย่านนี้จึงเหมาะสำหรับ 
คนที่มาญี่ปุ่นเพื่อช็อป  แต่ก็ ใช่ว่าจะมีแต่ร้าน 
ช็อปปิ้ง เพราะที่นี่ยังมีร้านอาหารอร่อย  ๆ  และ 
คึกคักด้วยผู้คนตลอดวัน ไม่เชื่อลองนึกภาพ 
ห้าแยกชิบุยะดูสิ แล้วจะรู้ว่าพักย่านนี้ไม่มีเหงา

Shinjuku

Shibuya

ใจกลางความเจริญ ผู้คนพลุกพล่าน ไม่มีเหงา

สวรรค์นักช็อป คึกคัก และอินเทรนด์

34  โตเกียวเที่ยวสนุกมาก



ใครไม่ชอบความวุ่นวาย อุเอะโนะเป็นย่าน 
ที่คุณจะต้องบอกว่า ใช่เลย! ที่นี่นอกจากเงียบ 
สงบกว่าย่านอื่นในโตเกียวแล้ว ยังมีร้านค้าและ 
ร้านอาหารราคาถูก มีตลาดอะเมะโยโกะให้เดิน 
ช็อปปิ้ง หาของกินอร่อย  ๆ มีสวนสาธารณะ 
อุเอะโนะให้เดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจ การเดินทาง 
ก็ไม่ลำบาก เพราะมีทั้งรถไฟใต้ดินและสถานี 
รถไฟ JR ผ่าน เงียบสงบ ไม่พลุกพล่านแบบนี้  
เหมาะนักสำหรับคนอินดี้รักอิสระ

หนึ่งย่านที่พักยอดนิยมของคนไทย อาจ 
เพราะคนไทยติดสีสันและความคึกคัก อิเคะบุ- 
คุโระจึงตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี เพราะถือเป็น 
ย่านกลางคืนที่ ไม่ เงียบเหงา  มีสถานบันเทิง 
ค่อนข้างมาก  ทั้งผับ  บาร์  และร้านอาหาร  
ฉะนั้น เรื่องปากท้องไม่ต้องห่วง  ดึกแค่ ไหน 
ก็มีกิน คนที่เลือกพักย่านนี้ต้องชื่นชอบสีสัน 
ยามราตรีมากทีเดียว การเดินทางก็สะดวก 
สบายหายห่วง  นับเป็นอีกหนึ่งย่านที่ เหมาะ 
สำหรับขาลุย

ค้นหาที่พักได้จากเว็บไซต์เอเจนซี่ยอดนิยม 
อย่าง  Agoda (www.agoda.com/th-th) 
Booking (www.booking.com) Expedia 
(www.exped ia .co . th )  Hote ls .com  
(th.hotels.com) และ Rakuten (travel. 
rakuten.co.th) ควรจองล่วงหน้าประมาณ 
2 -  3 เดือน หากเดินทางช่วงเทศกาล เช่น 
ซากุระหรือใบไม้เปลี่ยนสี ควรจองล่วงหน้า 
3  -  4  เดือน  เนื่องจากที่พักส่วนใหญ่ เต็ม 
เร็วมาก  หากเว็บไซต์ของเอเจนซี่ เต็มแล้ว  
สามารถสอบถามโดยตรงกับเว็บไซต์ของแต่ละ 
โรงแรมได้ แต่ราคาอาจแพงกว่าพอสมควร

ถัดจากอุเอะโนะไปอีกนิดจะถึงย่านอะซะกุสะ 
อีกหนึ่งย่านที่ขึ้นชื่อเรื่องความเงียบสงบ พูดถึง 
อะซะกุสะ ใคร  ๆ  ก็ต้องนึกถึงวัดโคมแดง สถานที่ 
ยอดฮิตของโตเกียว  ฉะนั้นแม้จะเงียบไปสักนิด 
หากเทียบกับย่านอื่น ๆ แต่อะซะกุสะก็ไม่เหงาเกินไป 
ที่จะเลือกเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ของกินอร่อย  ๆ  
ก็ เพียบ  มีร้านอาหารที่มีชื่อเสียงมายาวนาน 
มากมาย มีวิวโตเกียวสกายทรีให้ดู และที่สำคัญ 
ที่พักราคาค่อนข้างถูกกว่าย่านอื่น แล้วอย่างนี้ 
จ ะ ไ ม่ ใ ห้ เ ป็ นอี กหนึ่ ง ย่ า นที่ พั ก ใ นดว ง ใ จ ใคร 
หลาย ๆ คนได้อย่างไร

ueno

Ikebukuro

asakusa

แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ เงียบสงบ และของถูก

สีสันตระการตาย่านกลางคืน

แหล่งวัฒนธรรม เงียบสงบ และที่พักราคาถูก
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