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เมื่อพูดถึงประเทศญี่ปุ่น เราจะนึกถึงอะไร 

อาหารที่แสนอร่อย ผู้คนที่แสนน่ารัก สถานที่ท่องเที่ยวที่แสนสวยงาม  

สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเสน่ห์ของประเทศญี่ปุ่นที่ทำให้ผู้คนต่างติดใจต้องเดินทางไป 

ซ้ำแล้วซ้ำอีกได้อย่างไม่รู้เบื่อ

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวญี่ปุ่น 2 ประเภท 

ด้วยกัน คือ คนที่เคยไปแล้วอยากไปซ้ำ และคนที่ยังไม่เคยไป แต่อยากเปิด 

ประสบการณ์ใหม่ ๆ ด้วยการเที่ยวรอบเมืองใหญ่ เพื่อไปชมเสน่ห์ของเมืองเล็ก

หากใครเคยไปเที่ยวเมืองใหญ่  ๆ  ของญี่ปุ่น เช่น โตเกียว โอซะกะ  

ซัปโปะโระ และฟุกุโอะกะแล้วหลงเสน่ห์ละก็ ขอรับรองว่า เมืองเล็กของญี่ปุ่น 

ก็มีเสน่ห์ไม่แพ้กันอย่างแน่นอน

สำนักพิมพ์อมรินทร์แทรเวล

มีนาคม 2562

คำนำสำนักพิมพ์



“คุณเป็นคนไทยคนแรกเลยนะที่มาที่นี่”

“คุณเป็นคนไทยกลุ่มแรกเลยนะที่มาที่นี่” 

รู้สึกหัวใจพองโตทุก  ๆ  ครั้งที่ได้ยินคำพูดเหล่านี้ ไม่ใช่เพียงเพราะเรารู้สึก 

เหนือกว่าใครที่ได้มาเหยียบที่นี่เป็นคนแรก กลับกันเรารู้สึกดีใจที่ได้โอกาส 

เก็บเกี่ยวสิ่งสวยงามที่เราได้ไปเห็นกลับมาฝากคนที่รออ่านอยู่ มากไปกว่านั้น  

อยากให้ทุกคนที่อ่านได้ไปยืน ณ จุดที่เราเคยไปเห็นมาเหมือนกัน

บ่อยครั้งที่คนเรามักมองข้ามสิ่งเล็ก ๆ น้อยๆ รอบตัวจนทำให้พลาดหลาย ๆ  

สิ่งในชีวิตไป การท่องเที่ยวก็เช่นกัน เรามักโฟกัสไปที่เมืองใหญ่  ๆ  ปลายทาง 

จนมองข้าม “เมืองเล็ก” ที่อยู่รอบเมืองใหญ่ไป เหมือนที่เขาว่ากันว่า #จุดหมาย 

ปลายทางอาจไม่สำคัญเท่าเรื่องราวระหว่างทาง

รอบปีที่ผ่านมาเราเดินทางกันมากมาย (เช่นเดิม) แม้จะเดินทางกันมา 

แล้วทั่วทั้งประเทศญี่ปุ่นนับครั้งไม่ถ้วน ตั้งแต่จุดเหนือสุดไปจนใต้สุดของ 

ประเทศ ไปทุกภูมิภาค ทุกจังหวัดแล้ว แต่ก็ยังเที่ยวไม่ทั่ว ยังมีอีกหลายพื้นที่ 

ที่เรายังไม่เคยได้ไปเยือน จึงพยายามเดินทางเพื่อไปเฟ้นหาพื้นที่ใหม่ๆ

ในชว่งทีก่ระแสการทอ่งเทีย่วเมอืงรองกำลงัเปน็ทีน่ยิม หลายคนเริม่มองหา 

สถานที่ใหม่ อาจจะเป็นเพราะเบื่อกับสถานที่เดิม  ๆ หนังสือ Japan's Small  

Towns เที่ยวญี่ปุ่นเมืองเล็ก รอบเมืองใหญ่ เล่มนี้ได้รวบรวมการเดินทางออกไป 

ยังนอกตัวเมือง โดยมีเจ้าหน้าที่จากการท่องเที่ยวในระดับจังหวัดและภูมิภาค  

รวมถึงชาวบ้านผู้ที่เกิดและเติบโตในแต่ละพื้นที่ที่เราไปเป็นคนแนะนํา พร้อม 

พาไปสัมผัสความพื้นเมืองที่มีเสน่ห์ไม่แพ้เมืองใหญ ่ๆ เมืองไหนเลย

คำนำผู้เขียน



เราอยากใหห้นงัสอืเลม่นีเ้ปน็อกีหนึง่แรงบนัดาลใจของคณุทกุคนเมือ่ไดห้ยบิ 

มันขึ้นมาอ่าน ใหอ้อกเดินทางไปค้นหาเสน่หข์องญีปุ่่นกนัอีกหลาย ๆ ครัง้ ญีปุ่่น 

ไม่ได้มีเพียงแค่เมืองใหญ่ กล้าที่จะเดินทางออกไปค้นหาเมืองเล็ก  ๆ  เหล่านี้  

เพราะไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติหรือวัฒนธรรม ท่ามกลางความสงบเงียบ ยังมี 

อีกหลายสิ่งรอต้อนรับเราอยู่ รวมไปถึงมิตรไมตรีของคนญี่ปุ่นที่พร้อมต้อนรับ 

พวกเราอย่างจริงใจ

หากคุณรู้สึกว่าส่ิงเหล่าน้ีกำลังเร่ิมจางหายไปในเมืองใหญ่ คุณจะยังพบเจอ 

ความนา่รกัในแบบฉบบัของคนญีปุ่น่ไดอ้ยูเ่สมอเมือ่คณุกา้วออกมาจากตรงจดุนัน้  

ถึงแม้เราจะเดินทางมาไกล แต่ก็สัมผัสได้ถึงความอบอุ่นที่โอบล้อมเราให้รู้สึก 

เหมือนได้กลับมาบ้านอีกหลัง

ขอให้ทุกคนมีความสุขในการอ่านครับ

ปริญญา พิณสีทอง | birdfreedom

ณภัทร แก้วศร ี | aiimnapat

วริศ อนันตกุล| allpipe



จังหวัด - ฮกไกโด (Hokkaido) ภูมิภาค - ฮกไกโด (Hokkaido)

จุดเหนือสุดของแผ่นดินญี่ปุ่น เมืองนี้ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก 
มากนัก บวกกับการเดินทางที่ค่อนข้างไกลเมื่อเทียบกับ 
สถานที่อื่น  ๆ ทำให้ถูกมองข้ามไป แต่ใครจะรู้ว่าที่นี่เต็ม 
ไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวมากมายที่ยังคงความเป็นธรรมชาติ 
แบบร้อยเปอร์เซ็นต์

Wakkanai
วักกะไน
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ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมือง 

วักกะไน ถือเป็นจุดเหนือสุดของประเทศญี่ปุ่น  

(นับเฉพาะจากแผ่นดินของเกาะหลักทั้งสี่) ในวันที่ 

อากาศแจ่มใส จากบริเวณชายฝ่ังสามารถมองเห็น  

เกาะซาฮาลิน (Sakhalin) เกาะที่ใหญ่ที่สุดของ 

ประเทศรัสเซีย สามารถนั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามไปเที่ยว 

ได้ด้วย

รูปปั้นของมะมิยะ รินโซ (Mamiya Rinzo)  

นักสำรวจผู้บุกเบิกเกาะซาฮาลิน และ Monument  

o f  The  Nor the rnmos t  Po in t  o f  Japan  

สัญลักษณ์ทรงสามเหลี่ยม  เครื่องหมายแสดง 

สดุเขตทางทศิเหนอืของประเทศญีปุ่น่ บรเิวณรอบ ๆ  

ของแหลมโซยะยังมีบรรยากาศเหมาะแก่การเดิน 

ถ่ายรูปเล่น พักผ่อนในวันสบาย ๆ 

แหลมโซยะ (Cape Soya)



3

2

3

2

3

2Japan's Small Towns
เที่ยวญี่ปุ่นเมืองเล็ก รอบเมืองใหญ่

The Tower of Prayer อนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงผู้เสียชีวิตใน 

เทีย่วบนิของสายการบนิ Korean Air ทีถ่กูยงิตก ดว้ยชนวนเหตขุองความขดัแยง้ 

ในยุคสงครามเย็น เมื่อปี ค.ศ. 1983

ทุ่งหญ้าแห่งเนินโซยะ ภูมิประเทศสุดแปลกตาที่เกิดจากการกระทำของ 

ธารนํ้าแข็งตั้งแต่ยุคนํ้าแข็ง (Ice Age) ปัจจุบันถูกปกคลุมด้วยทุ่งหญ้าสีเขียว  

ใครที่ชอบธรรมชาติรับรองว่าจะตกหลุมรักที่นี่อย่างแน่นอน ชมฟาร์มเลี้ยงวัวดำ  

ที่ผลิตเนื้อวัวดำคุณภาพดีด้วยความพิถีพิถัน ถือเป็นอีกหนึ่งของดีประจำจังหวัด 

ฮกไกโด ถา่ยภาพกบักงัหนัลมทีใ่ชผ้ลติกระแสไฟฟา้เพือ่หลอ่เลีย้งชมุชนโดยรอบ  

โดยสามารถผลิตได้เพียงพอต่อความต้องการ อีกจุดหนึ่งที่ไม่ควรพลาดคือ  

ทางรถวิ่งรอบเนินโซยะ ความพิเศษคือ ช่วงก่อนลงเนินจะเห็นเป็นถนนสีขาว  

ซึ่งทำมาจากเปลือกหอยเชลล์บด ถือเป็นอีกหนึ่งจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมา 

ถ่ายรูปกัน

ขึ้นรถบัสจากสถานี Wakkanai (ปลายทาง Hamatonbetsu/Otoineppu)  
รถออกทุก 2 ชั่วโมง ใช้เวลาประมาณ 50 นาที
http://www.welcome.wakkanai.hokkaido.jp/
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โดมรูปทรงครึ่งวงกลมที่ยาวสุด 

ลูกหูลูกตาแห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็น 

แนวกำแพงสำหรับป้องกันคลื่นและลม  

สูง 13 เมตร และยาวถึง 427 เมตร  

จดุเดน่อยูท่ีโ่ครงสรา้งและเสาแบบโรมนั 

โบราณที่ดูแปลกตาไม่เหมือนที่ไหนใน 

ญี่ปุ่น จึงมักถูกใช้เป็นโลเกชั่นถ่ายทำ 

โฆษณาและภาพยนตร์อยู่บ่อยครั้ ง  

กลายเป็นจุดถ่ายรูปยอดฮิตในหมู่  

นักท่องเที่ยว  ช่วงเวลาที่ เหมาะสม 

สำหรับการถ่ายภาพควรเป็นช่วงเช้า 

หรือช่วงบ่ายแก่ เพราะจะมีแสงลอด 

เข้ามากำลังดี

จากสถานี Sapporo โดยสาร 
รถไฟ  JR ขบวน  Ltd.Exp. 
Soya มายังสถานี Wakkanai  
ใช้เวลาประมาณ  5 ชั่วโมง  
จากหน้าสถานีสามารถเดิน 
ต่ออีกประมาณ 5 นาที
http://www.hokkaidolikers. 
com/en/articles/1031

โดมแนวกั้นคลื่นฝั่งเหนือ (Northern Breakwater Dome) 
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ร้านมะมิยะโดะ (Mamiyado)

สุดยอดร้านราเม็งที่ได้รับการยอมรับจากนักชิมทั่วทั้งฮกไกโดว่าเป็นร้าน 

ที่อร่อยที่สุดของเมืองวักกะไน ตั้งอยู่ที่บริเวณจุดชมวิวสุดเขตแดนทางเหนือของ 

ประเทศญี่ปุ่น ดังประโยคติดปากของคนญี่ปุ่นที่ว่ากันว่า ยิ่งขึ้นไปเหนือมาก 

เท่าไหร่ ราเม็งก็จะยิ่งอร่อยมากขึ้นเท่านั้น เมนูขึ้นชื่อของทางร้านคือ ราเม็ง 

หอยเชลลใ์นซปุชโิอะ หรอืซปุเกลอือนัขึน้ชือ่ของฮกไกโด ตวันำ้ซปุใส กลิน่หอม  

และรสชาติกลมกล่อม เข้ากันกับเนื้อหวาน  ๆ  ของหอยเชลล์ตัวโต  ๆ  ได้เป็น 

อย่างดี

10.00 - 17.00 น. เปิดระหว่างช่วงเดือนเมษายน - ตุลาคมของทุกปีเท่านั้น
ขึ้นรถบัสจากสถานี Wakkanai (ปลายทาง Hamatonbetsu/Otoineppu) รถออก 
ทุก 2 ชั่วโมง ใช้เวลาประมาณ 50 นาที
https://good-hokkaido.info/wakkanai-ramen-mamiyado/

แหลมโนชัปป ุ (Cape Noshappu)

ตั้งอยู่ใกล้กับตัวเมืองวักกะไนมากกว่า ที่นี่ 

ได้ชื่อว่าเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงาม 

ที่สุดของเมือง โดยเฉพาะในวันที่อากาศแจ่มใส  

นอกจากทศันยีภาพนา่ประทบัใจแลว้ ยงัสามารถ 

มองเห็นไปได้ไกลถึงภูเขาริชิริ (Mount Rishiri),  

เกาะเระบุน (Rebun) รวมไปถึงเกาะซาฮาลิน  

ของประเทศรัสเซียอีกด้วย อย่าพลาดถ่ายภาพ 

คู่กับรูปปั้นโลมา สัญลักษณ์ของแหลมโนชัปปุ  

ที่ใครมาต่างก็ต้องถ่ายภาพคู่เก็บความประทับใจ 

กลับบ้านไปด้วย
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คฤหาสน์เก่าหลังนี้เป็นบ้านของเศรษฐีหัวหน้าชาวประมง นามว่า เซโทะ  

สึเนะโซ (Seto Tsunezo) ปัจจุบันเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม เพื่อเป็นแหล่ง 

เรียนรู้ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของเมืองวักกะไน อีกทั้งยังได้รับการ 

ขึน้ทะเบยีนเปน็สมบตัปิระจำชาตขิองญีปุ่น่ (National Treasure) อกีดว้ย ในอดตี 

เมืองวักกะไนนั้นเคยเป็นทั้งเมืองท่าที่สำคัญและยังเป็นศูนย์กลางของการทำ 

ประมงที่คึกคักมากที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น แต่เมื่อเวลาผ่านไป โดยเฉพาะช่วงหลัง 

การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงว่าด้วยเขตน่านน้ำสากล ทำให้ทะเลอาณาเขตของญี่ปุ่น 

มีหน้าตาที่เปลี่ยนไป เมืองวักกะไนก็ค่อย  ๆ  เงียบเหงาลง ทำให้จุดยุทธศาสตร์ 

ด้านการค้าได้ย้ายไปยังเมืองอื่น  ๆ  แทน คฤหาสน์เก่าหลังนี้ ในฐานะมรดกจาก 

ยุคเฟื่องฟู จึงทำหน้าที่เสมือนเป็นตัวแทนในการบอกเล่าเรื่องราวแห่งวันวาน 

อันรุ่งเรืองของวักกะไนได้เป็นอย่างดี นอกจากการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แล้ว  

ที่นี่ยังมีกิจกรรมสอนชงชาแบบดั้งเดิมในบรรยากาศของบ้านเศรษฐีญี่ปุ่นสมัยโชวะ  

สามารถติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์ภายในคฤหาสน์

คฤหาสน์เก่าของเซโทะ (Old Seto’s House) 

10.00 - 18.00 น.
จากสถานี Sapporo โดยสารรถไฟ JR ขบวน Ltd.Exp.Soya มายังสถานี  
Wakkanai ใชเ้วลาประมาณ 5 ชัว่โมง จากนัน้ใชเ้วลาประมาณ 5 นาท ี เดนิจาก 
สถานีถึงคฤหาสน์
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6Japan's Small Towns
เที่ยวญี่ปุ่นเมืองเล็ก รอบเมืองใหญ่

มีท้ังส่วนของโรงแรม บ่ออนเซ็น 

สาธารณะ และสถานที่จัดแคมปิ้ง 

ยอดนิยมที่มีวิวของทะเลญี่ปุ่น (Sea  

of Japan)  เป็นฉากหลัง แวะชิม 

อาหารท้องถิ่นขึ้นชื่ ออย่างราเม็ง 

หอยทราย หรือหอยชิจิมิ (Shijimi)  

ท่ีแม้ว่าวัตถุดิบหลักอย่างเจ้าหอยทราย 

ตัวเล็ก  ๆ  เหล่านี้จะดูเป็นที่คุ้นเคย  

เปน็เมนทูีแ่สนจะเรยีบงา่ย แตบ่อกได ้

คำเดียว รสชาติกลมกล่อม

เทะชิ โอะ  อนเซ็น  ยูบาเอะ  
(Teshio Onsen Yubae)

การเดินทางมายังเมืองวักกะไน:  

จากสถานี Asahikawa โดยสารรถไฟ 

ขบวน Ltd.Exp.Sarobetsu ลงที่สถานี  

Wakkanai ใช้เวลา 3 ชั่วโมง 45 นาที  

หรือโดยสารเครื่องบินจากสนามบิน 

นิวชิโตเซะ ใช้เวลา 1 ชั่วโมง

11.00 - 21.00 น.
แนะนำว่าการมาที่นี่ให้ขับรถ 
จะเป็นวิธีที่สะดวกที่สุด จาก  
Wakkana i  มาที่ นี่ ใ ช้ เ วลา 
ประมาณ  1  ช่ัวโมง  เหมาะ 
สำหรับแวะกินข้าวกลางวัน 
ระหว่างทริปไปเมืองต่อไป
https://www.yuubae-spa. 
com
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จากดินแดนเหนือสุดที่วักกะไน นั่งรถไฟย้อนกลับมา 
ที่เมืองบิฟุกะ (Bifuka) พาไปทำกิจกรรมน่ารัก ๆ ในมุมสุด 
อันซีนของฮกไกโด

Bifuka
Nayoro
Rumoi

บิฟุกะ / นะโยะโระ / รุโมะอิ

จังหวัด - ฮกไกโด (Hokkaido) ภูมิภาค - ฮกไกโด (Hokkaido)
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8Japan's Small Towns
เที่ยวญี่ปุ่นเมืองเล็ก รอบเมืองใหญ่

สำหรับกิจกรรมที่เราเลือกมาแนะนำในครั้งนี้ มีทั้งการนั่งรถรางโยกคันจิ๋ว 

ที่วิ่งบนรางรถไฟเก่า สัมผัสวิวธรรมชาติผ่านอุโมงค์ป่าชิราคาบะ (Shirakaba)  

เที่ยวเมืองนะโยะโระ (Nayoro) แหล่งรวมกิจกรรมผจญภัย

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบกิจกรรมแอดเวนเจอร์แนวธรรมชาติ เช่น การพายเรือ 

แคนู การปั่นจักรยาน ไปจนถึงการเดินป่า ปิดท้ายด้วยการไปชมความงาม 

ของพระอาทิตย์ตกที่ศูนย์การเรียนรู้ท้องถิ่นเมืองรุโมะอิ (Umi no Furusato  

Kan) พร้อมรับประทานซีฟู้ดปิ้งย่างบาร์บีคิวเป็นอาหารเย็น
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รางรถไฟเก่าที่เคยถูกใช้จริงในอดีต  

ถูกเปลี่ยนมาเป็นเส้นทางสายสั้น  ๆ  

สำหรับรถรางโยกคันจิ๋ ว  ที่ เปิดให้  

นักท่องเ ท่ียวได้สัมผัสประสบการณ์   

การน่ังและขับรถรางแบบติดต้ังเคร่ืองยนต์  

ผ่านอุโมงค์ป่าชิราคาบะ (Shirakaba)  

ตลอดระยะทาง 5 กิโลเมตร (ไป - กลับ  

10 กิโลเมตร) นั้น ถูกโอบล้อมไปด้วย 

บรรยากาศของธรรมชาติ โดยเฉพาะ 

ช่วงใบไม้เปลี่ยนสีสวยงามมาก จุดเด่น 

คือ ทั้งตัวสถานี ไฟสัญญาณจราจร  

ตลอดจนไม้กั้น ล้วนเป็นของเก่าที่ใช้มา 

ตั้งแต่สมัยที่ยังมีรถไฟวิ่งอยู่จริง ๆ 

Torokko Kingdom Bifuka

9.00  -  16.00  น.  (ช่วงเดือนกรกฎาคม  -  
สิงหาคม ปิดเวลา 17.00 น.)
จากสถานี Wakkanai โดยสารรถไฟ JR  
ขบวน  Ltd.Exp.Soya หรือ  Ltd.Exp. 
Sorabetsu ลงที่สถานี Bifuka ใช้เวลา  
2  ชั่ ว โมง  2 5  นาที  หรื อจากสถานี   
Asahikawa โดยสารรถไฟ  JR ขบวน  
Ltd.Exp.Sorabetsu ลงที่สถานี Bifuka  
ใช้ เวลา  1  ชั่ วโมง  15  นาที  จากนั้น 
นั่งรถบัสจากสถานี Bifuka [Meishi Bus  
ปลายทาง Niupu Machiaijo (仁宇布待 

合所)] ลงที่ป้ายสุดท้ายแล้วเดินต่ออีก 
ประมาณ 3 นาที
http://www.ekinavi-net.jp/hokkaido/ 
kamikawa/sights/torokko.html
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10Japan's Small Towns
เที่ยวญี่ปุ่นเมืองเล็ก รอบเมืองใหญ่

ตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองบิฟุกะ ใครที่ชื่นชอบกิจกรรมแอดเวนเจอร์จะต้อง 

ตกหลุมรักเมืองนี้ ที่นี่เป็นมากกว่าแหล่งรวมกิจกรรมผจญภัยทั่วไป โดยเน้นไปที่ 

กิจกรรมแนวธรรมชาติ (ECOATHLON) เช่น การพายเรือแคนู การปั่นจักรยาน  

รวมไปจนถึงการเดินป่า โดยมีจุดเด่นอยู่ที่ความสวยงามของวิวทิวทัศน์ที่ยังคง 

ความสมบูรณ์ของธรรมชาติไว้ แนะนำ 2 กิจกรรมง่าย  ๆ  ที่สามารถเข้าร่วมได้ 

ภายในเวลา 4 - 5 ชั่วโมง เหมาะสำหรับคนที่มีเวลาน้อยหรือไม่ได้มาค้างคืน

เมืองนะโยะโระ (Nayoro)
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ล่องแม่น้ำนะโยะโระ (Nayoro River) และเทะชิโอะ (Teshio River) ชม 

บรรยากาศสวยงามตลอดระยะทาง 5 กิโลเมตร (สำหรับคอร์สระยะสั้นที่สุด)  

แวดล้อมไปด้วยทิวทัศน์ที่มีเอกลักษณ์ แตกต่างกันไปในแต่ละฤดู โดยช่วงเดือน 

กรกฎาคมจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมามากที่สุด  เนื่องจากเป็นช่วงฤดูร้อน  

มีโอกาสได้พบเห็นสัตว์ป่าท้องถิ่นของฮกไกโด ไม่ว่าจะเป็นสุนัขจิ้งจอก กวางป่า  

หรือหมีที่จะออกมาหาอาหารกิน (ช่วงเดือนกันยายน - ตุลาคม จะเหมาะสมที่สุด)

กิจกรรมพายเรือแคนู

จากสถานี  Sapporo โดยสารรถไฟ  JR ขบวน  Ltd.Exp.Soya ปลายทาง  
Wakkanai ลงสถาน ี Nayoro ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง 
https://mint.hokkai.net/~hccc/dt01eigo
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เที่ยวญี่ปุ่นเมืองเล็ก รอบเมืองใหญ่

กิจกรรมปั่นจักรยาน

ชมเส้นทางธรรมชาติ ทุ่งหญ้า ป่าไม้ และบ้านแบบชนบทญี่ปุ่น เช่า 

จักรยานจากศูนย์บริการ Yorona ที่อยู่ติดกับสถานีรถไฟ เส้นทางปั่นจักรยาน 

ของเมืองนะโยะโระเป็นถนนอย่างด ี สะดวก สงบ และปลอดภัยมาก วิวทิวทัศน์ 

ของที่นี่จะเป็นคนละแบบกับเมืองยอดนิยมสำหรับการปั่นจักรยานอย่างเมือง 

บิเอ ใครที่เคยไปมาแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าจะจำเจ สนนราคา 1,500 เยนต่อ  

1 วัน ความพิเศษเพิ่มเติมก็คือ หากเราซื้อของรับประทานในตัวเมือง สามารถ 

เก็บใบเสร็จเพื่อนำมาใช้เป็นส่วนลดสำหรับค่าเช่าจักรยานได้สูงสุดถึง 1,000 เยน

เวลาทำการ  :  17.00  -  21.00  น.  (เปิดเฉพาะช่วงหน้าร้อน เดือนมิถุนายน  -  
กันยายน)
การเดนิทาง : จากสถาน ี Sapporo นัง่รถไฟ JR ขบวน Lilac - Kamui ปลายทาง  
Asahikawa ลงที่สถานี Fukagawa แล้วเปลี่ยนขบวนเป็น JR สาย Rumoi  
ลงสถาน ี Rumoi จากนั้นเดินไปยังศูนย์ใช้เวลาประมาณ 20 นาท ี
ราคา : อาหารเครือ่งดืม่ครบเซตคนละ 5,000 เยน การจองสามารถแจง้จำนวนคน 
และเวลาได้ที่อีเมล kaito@rumoi-rasisa.jp

การเดินทางมายังเมืองบิฟุกะ: จากสถานี Asahikawa โดยสารรถไฟ JR ขบวน  
Ltd.Exp.Sorabetsu ลงที่สถาน ี Bifuka ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 15 นาที

การเดนิทางมายงัเมอืงนะโยะโระ : จากสถาน ี Sapporo โดยสารรถไฟ JR ขบวน  
Ltd.Exp.Soya ปลายทาง  Wakkanai ลงสถานี  Nayoro ใช้เวลาประมาณ  
2 ชั่วโมงครึ่ง
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จังหวัด - ฮกไกโด (Hokkaido) ภูมิภาค - ฮกไกโด (Hokkaido) 

เส้นทางชมสวนในฮกไกโด ณ เมืองโอบิฮิโระ (Obihiro)  
ที่น่ าจะถูกใจคนรักความสงบ  โหยหาโอโซนบริสุทธิ์   
ท่ามกลางธรรมชาติที่ยังไม่ได้ถูกปรุงแต่งมาก เราขับรถจาก 
ฟุราโนะมาโอบิฮิโระใช้เวลาประมาณเกือบ 3 ชั่วโมง ทาง 
ค่อนข้างขับสะดวก เพราะใช้ทางด่วนวิ่งตรงยาว ไม่มีทาง 
ขึ้นเขาหรือคดเคี้ยวมาก ไม่ต้องใช้ความชำนาญทางขั้นสูง 
ก็สามารถขับมาได้อย่างสบาย ๆ 

Obihiro
โอบิฮิโระ



15

14

15

14Japan's Small Towns
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จากใจกลางเมืองโอบิฮิโระเราสามารถเดินทางไปเที่ยวสถานที่สำคัญอย่าง  

แหล่งน้ำพุร้อนที่เมืองโทคะจ ิ (Tokachi) และทะเลสาบชิคาริเบ็ทส ึ (Shikaribetsu)  

ได้ แต่ก็ยังถือว่าไกลจากสถาน ี JR Obihiro พอสมควร

ที่เที่ยวอื่น  ๆ  จึงเป็นจุดมุ่งหมายสำหรับเรา รอบ  ๆ  ตัวเมืองโอบิฮิโระนั้น  

มีสวนเยอะเเยะมากมาย ถึงขนาดที่ว่าสวนต่าง  ๆ  นั้นรวมตัวกันออกบัตรเข้าชม 

ราคาพิเศษ ชื่อว่า Hokkaido Garden Path Ticket ให้เลือกเที่ยวชมสวนกัน 

เป็นลูปเลยทีเดียว

ดูรายละเอียด >> www.hokkaido-garden.jp/english/ticket.html
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งานนี้เราเชื่อว่าต้องมีอะไรดี จึงตัดสินใจ 

เลือกมา  5 สวนเพื่อขับรถเที่ยวเก็บใน  1 วัน  

(เบ็ดเสร็จใช้เวลาทั้งหมด 7 ชั่วโมง) ซึ่งบอกเลย 

ว่าถ้าไม่มีรถส่วนตัว รับรองทำไม่ได้ในวันเดียว 

แน่นอน

ถึงแม้จะเข้าสู่ซัมเมอร์แล้ว แต่อากาศยังถือ 

ว่าชิลมาก  ๆ เฉลี่ยที่ 15 องศา เหมาะกับการ 

ชมสวนอย่างยิ่ง และสวนทั้ง 5 ที่กล่าวไว้ก่อน 

หน้านี้นั้นคือ  Shichiku Garden  /  Rokka no   

Mori / Tokachi Hills / Manabe Garden / Tokachi  

Millenium Forest
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สวนชิจิค ุ (Shichiku Garden)

สวนแห่งความสุขของคุณป้าชิจิค ุ เป็นความฝันของผู้หญิงคนหนึ่งที่อยากเล่น 

กับดอกไม้ทั้งวัน และฝันนั้นเป็นจริง ด้วยสวนขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่มากถึง 59,400  

ตารางเมตร และมีดอกไม้นานาพรรณกว่า 2,000 ชนิด

เปิดให้บริการ : ปลายเดือน เม.ย. - ต้นเดือน พ.ย.
เวลา : 8.00 - 18.00 น.
ค่าเข้าชม : ผู้ใหญ ่ 800 เยน เด็ก 200 เยน
เว็บไซต์ : http://shichikugarden.com/
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สวนรคคะโนะโมร ิ (Rokka no Mori)

ป่าที่ถูกปกคลุมไปด้วยพันธุ์ไม้ป่า ต้นแบบ 

ของลายภาพวาดบนกระดาษห่อขนม  Rokkatei  

มีตัวแทนเป็นพรรณไม้ทั้ง 6 ที่เป็นเอกลักษณ์ของ 

โทคาจิ เรียกว่า Tokachi Rokka สลับสับเปลี่ยน 

กันแบ่งบานตลอดทั้งปี อีกทั้งภายในยังมีแกลเลอรี่ 

รูปภาพที่ตั้งอยู่ในบ้านเก่าจากโครเอเชียให้เดินชม 

อย่างร่มรื่น ด้านในสวนมีคาเฟ่ของแบรนด์ขนม 

ชื่อดัง  Rokkatei  ให้บริการ  พร้อมทั้งจำหน่าย 

ของฝากอีกด้วย

เปดิใหบ้รกิาร : ปลายเดอืน เม.ย. - กลางเดอืน ต.ค.
เวลา : 10.00 - 17.00 น. (เม.ย. - ส.ค. เปดิ 9.00 น.  
ตั้งแต่ 25 ก.ย. ปิด 16.00 น.)
ค่าเข้าชม : ผู้ใหญ ่ 800 เยน เด็ก 500 เยน
เว็บไซต์ : http://www.rokkatei.co.jp/facilities/ 
index2.html
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สวนโทคาจิฮิลส ์ (Tokachi Hills)

สวรรค์บนเนินเขาสำหรับคนรักดอกไม้ ที่ 

สามารถเพลิดเพลินไปกับเกษตรกรรมและอาหาร 

จากธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ทันทีที่คุณเดินทาง 

มาถึง จะได้สัมผัสกับอากาศที่สะอาดสดชื่น และ 

ทิวทัศน์ที่สวยงามทั้งตัวสวนเองและวิวของตัวเมือง 

ที่ทอดตัวอยู่เบื้องล่างเมื่อมองจากยอดเขา ความ 

งามและความร่มรื่นจะทำให้คุณรู้สึกดีจนไม่อยาก 

ออกไปจากสวรรค์บนดินแห่งนี้เลย ไม่ควรพลาด 

ลิ้มลองซอฟต์ครีมรสถั่วแดงที่หอม อร่อย และ 

ไม่หวานเกินไป

เปิดให้บริการ : ปลายเดือน เม.ย. - ปลายเดือน 
ต.ค.
เวลา : 9.00 - 18.00 น.
ค่าเข้าชม : ผู้ใหญ่ 800 เยน นักเรียนมัธยมต้น  
400 เยน ตั้งแต่ชั้นประถมลงไปเข้าชมฟรี
เว็บไซต์ : http://www.tokachi-hills.jp/
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สวนมานาเบะ (Manabe Garden)

สวนที่มีอายุยาวนานกว่า 50 ปี ที่ยังคงเสน่ห์ในอดีตไว้ให้ชื่นชมอย่างลุ่มลึก  

สวนแหง่นีพ้ฒันาและเตบิโตมาตัง้แตป่ี ค.ศ. 1966 เปน็ Conifer garden แหง่แรก 

ของญี่ปุ่น ปัจจุบันมีพื้นที่กว่า 80,000 ตารางเมตร มีคอร์สให้เดินชมสวนตั้งแต่  

30 นาทขีึน้ไป มพีชืพรรณไมห้ายากใหช้ม ณ สวนแหง่นี ้ ใหค้วามรูส้กึราวกบัอยูใ่น 

เทพนิยาย

เปิดให้บริการ : ปลายเดือน เม.ย. - ต้นเดือน ธ.ค.
เวลา : 8.00 - พระอาทิตย์ตก (ฤดูร้อนเข้าได้ถึงเวลา 18.00 น.)
ค่าเข้าชม : ผู้ใหญ ่ 800 เยน เด็ก 200 เยน
เว็บไซต์ : http://www.manabegarden.jp/
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