Japan National Tourism Organization
องคก์ ารส่งเสริมการทอ่ งเทีย่ วแห่งประเทศญีป่ ่ ุน

เทศกาลช่วงฤดูร้อน สัมผัสถึงจิตวิญญาณที่ตกผลึกเป็นความเชื่อ หลอมเป็นวัฒนธรรมของญี่ปุ่น ผ่านงานเทศกาลต่างๆ

อะโอโมริ (Aomori)

โอซาก้า (Osaka)
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ไซตะมะ (Saitama)

เทศกาลอะโอโมริเนบุตะ
(Aomori Nebuta
Matsuri)
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เทศกาลกระดิ่งลมผูกดวง
(Enmusubi Furin)

เทศกาลของศาลเจ้าคาวาโกเอะฮิคาวะ
(Kawagoe Hikawa Jinja) ซึ่งเป็นที่
เลื่อมใสในฐานะเทพแห่งการเชื่อมดวง
ผูกสัมพันธ์ ภายในงานมีซุ้มทางเดิน
ยาวเต็มไปด้วยกระดิ่งลมที่ท�ำจากแก้ว
สีสันสดใส สามารถเขียนค�ำขอพรแล้ว
น�ำไปผูกกับกระดิ่ง เพื่อส่งให้สายลม
ช่วยให้ค�ำอธิษฐานเป็นจริงได้

เทศกาลยิ่งใหญ่ที่สุด 1 ใน 3 ของภูมิภาค
โทโฮคุ ตระการตาด้วยขบวนหุ่นโคมไฟ
ขนาดใหญ่ที่ท�ำเป็นรูปนักรบ และภูติ
แห่ไปตามเส้นทางรอบเมือง เพื่อปัดเป่า
ความชั่วร้ายต่างๆ พร้อมเสียงเพลงจาก
กลองไทโกะ เครื่องเป่า ฉาบ และนักเต้น
ฮาเนโตะกว่าร้อยคน
จากสถานี Aomori เดิน 5 นาที
วันที่ 2-7 ส.ค. ของทุกปี
https://www.en-aomori.com/culture-038.html

จากสถานี Kawagoe โดยสารรถบัส ลงป้าย Hikawa
Jinja Mae
วันที่  6 ก.ค.-8 ก.ย. ของทุกปี
https://kawagoe-info.net/walk-kawagoe/
hikawa-shrine-english
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โทคุชิมะ (Tokushima)

เทศกาลเท็นจิน
(Tenjin Matsuri)

1 ใน 3 เทศกาลที่ยิ่งใหญ่ในญี่ปุ่น
ของศาลเจ้าโอซาก้าเท็นมังกู (Osaka
Tenmangu) โดยอัญเชิญเทพเจ้าแห่ง
การเรียนรู้ ขึ้นประทับสู่เกี้ยวพร้อม
ขบวนแห่รอบเมืองทั้งทางบก และ
ทางน�้ำ ตื่นตาไปกับเรือกว่า 100 ล�ำ
ล่องในแม่น�้ำโอคะวะ (Okawa River)
พร้อมด้วยงานแสดงดอกไม้ไฟ
สุดอลังการ
จากสถานี Osaka-Temmangu เดิน 5 นาที
วันที่ 24 - 25 ก.ค.ของทุกปี
http://www.tenjinmatsuri.com/tenjinfestival
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เทศกาลร่ายรำ�อาวะ
(Awa Odori)

เทศกาลเต้นพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง
จัดขึ้นในช่วงโอบง มีประวัติศาสตร์
ยาวนานถึง 400 ปี มีการเต้นหลาก
หลายรูปแบบ พร้อมใส่ชุดพื้นบ้าน
และร่ายร�ำเคลื่อนไหวด้วยท่าทางที่เข้า
กับจังหวะเสียงเพลง สร้างบรรยากาศ
คึกคักไปทั่วท้องถนน โดยจะแบ่งออก
เป็น 2 ขบวนคือ ชาย และหญิง
จากสถานี Tokushima เดิน 1 นาที
วันที่ 12 - 15 ส.ค.ของทุกปี
https://discovertokushima.net/en/topics/
awa-odoridance/

เทศกาลดนตรีฤดูร้อนระดับโลก ปลดปล่อยอารมณ์ ไปพร้อมกับ

เสียงเพลงอย่างเต็มที่ ท่ามกลางธรรมชาติ และแสงแดดฤดูร้อน
ฟุคุโอกะ (Fukuoka)
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เทศกาลฮากาตะ กิอง
ยามากาสะ
(Hakata Gion Yamakasa)

เทศกาลเก่าแก่เพื่อบวงสรวงเทพขอพร
ให้ปราศจากโรคระบาด มีซุ้มประดับ
เทพเจ้าขนาดใหญ่สูง 10 เมตร ตั้งตาม
จุดต่างๆ ในวันแห่จะใช้ซุ้มประดับเทพ
ซึ่งมีขนาดเล็กกว่า โดยมีผู้ชายต่างวัย
สวมเสื้อกับผ้าเตี่ยวแห่ซุ้มเข้าสู่ศาลเจ้า
คุชดิ ะ (Kushida Shrine) มีการแข่งขัน
จับเวลาท�ำให้บรรยากาศเป็นไปอย่าง
คึกคัก
จากสถานี Gion เดิน 5 นาที
วันที่ 1-15 ก.ค.ของทุกปี
http://en.hakata-yamakasa.net
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นีงะตะ (Niigata)
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เทศกาลดนตรีฟูจิรอ
็ ค
(FUJI ROCK FESTIVAL)

เทศกาลดนตรีกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดใน
ญี่ปุ่น ตามแนวคิดของการผสมผสาน
ระหว่างธรรมชาติและเสียงดนตรี โดย
จัดขึ้นที่ลานสกี Naeba Ski Resort
มีศิลปินหลายแนวเพลงทั้งจากต่าง
ประเทศและจากญี่ปุ่นเข้าร่วมมากมาย
จากสถานี Echigoyuzawa โดยสารรถชัทเทิลบัส 40 นาที
ปลายเดือน ก.ค.
https://en.fujirockfestival.com/

ชิบะ (Chiba), โอซาก้า (Osaka)
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เทศกาลดนตรีซัมเมอร์โซนิค
(SUMMER SONIC)

เทศกาลดนตรีฤดูร้อนของที่นี่ เป็นงาน
เดียวในญี่ปุ่นจัดสองที่ในเวลาเดียวกัน
มีที่ชิบะและโอซาก้า ซึ่งไม่ได้มีแค่นักร้อง
ฝั่งต่างประเทศเท่านั้น แต่ยังมีศิลปิน
ไอดอลจากญี่ปุ่นซึ่งล้วนเป็นศิลปินระดับ
แนวหน้ามาร่วมสร้างความสนุกสุดมันส์
จากสถานี Kaihimmakuhari เดิน 7 นาที (ชิบะ)
Cosmo Square โดยสารบัส 20 นาที (โอซาก้า)
กลางเดือน ส.ค.
https://www.summersonic.com/2019/english/

โตเกียว (Tokyo)
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เทศกาลดนตรีอัลตร้าเจแปน
(Ultra Japan)

เทศกาลดนตรีอิเล็กทรอนิกส์กลางแจ้ง
EDM สุดยิ่งใหญ่ที่จัดประจ�ำทุกปีที่เขต
โอไดบะในโตเกียว ได้ศิลปินและดีเจชื่อดัง
ระดับโลก มาเปิดเพลงแดนซ์สุดมันส์
ปลดปล่อยอามรณ์ ไปพร้อมๆ กับเวทีแสงสี
เสียง และโปรดักชั่นที่สุดยอด
จากสถานี Odaiba เดิน 5 นาที
กลางเดือน ก.ย.
https://ultrajapan.com/

เทศกาลดอกไม้ไฟสุดอลังการ ท้องฟ้ายามค่ำ�คืนในช่วงฤดูร้อนเต็มไปด้วยสีสันแห่งความความสนุกสนาน และมีชีวิตชีวาจากดอกไม้ไฟ
ฮอกไกโด (Hokkaido) 9
ชิซุโอกะ (Shizuoka)
11
เทศกาลดอกไม้ไฟ
เทศกาลดอกไม้ไฟ
ฟูคุโรอิ เอนซู
(Fukuroi Enshu
Fireworks Festival)

ฮอกไกโดมะโคะมะไน
(Hokkaido Makomanai
Music Fireworks Festival)

ดอกไม้ไฟกว่า
25,000 ดอก จะถูก
เทศกาลดอกไม้ไฟ
โอมะกะริ
จุดอย่างต่อเนื่อง
(Omagari
พร้อมเสียงเพลง
Fireworks Festival)
ประกอบท�ำให้ได้
งานประกวดที่เหล่าช่างท�ำดอกไม้ไฟ
จากทั่วประเทศญี่ปุ่นน�ำมาประชันกัน อรรถรส เป็นผลงาน
ณ ลานประชันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ของนักจุดดอกไม้ไฟ
มีการจุดพลุภายในงานมากกว่า 20,000 มืออาชีพระดับแนวหน้ามาประชันฝีมือกัน
ดอก สร้างสรรค์เป็นภาพอันตระการตา เอกลักษณ์ของที่นี่คือดอกไม้ไฟภูเขาไฟฟูจิ
ที่หาดูได้แค่ที่จังหวัดชิซุโอกะเท่านั้น
ไม่เหมือนที่อื่น
อะกิตะ (Akita)

งานดอกไม้ไฟใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด
ดอกไม้ไฟ 22,000 ดอก ประดับท้องฟ้า
ให้สว่างไสว ไฮไลท์คือการประสาน
การแสดงระหว่างดอกไม้ไฟกับเปลวไฟ
แสงไฟและดนตรีภายในสเตเดียม
จากสถานี Makomanai เดิน 30 นาทีี
ช่วงต้นเดือนก.ค.
https://www.makomanai-hanabi.com/
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จากสถานี Omagari เดิน 25 นาที
ช่วงปลายเดือนส.ค.
https://www.oomagari-hanabi.com/

จากสถานี Fukuroi เดิน 20 นาที
ช่วงต้นเดือนก.ค.
https://www.fukuroi-hanabi.jp/archives/5849

ยะมะงุชิ (Yamaguchi)
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เทศกาลดอกไม้ไฟ
คัมมงไคเคียว
(Kanmon Kaikyou
Fireworks Festival)

ดอกไม้ไฟกว่า 15,000 ดอกจะ
ส่องประกายราวกับภาพวาดที่มี
สีสันช่วงฤดูร้อนทั่วบริเวณช่องแคบ
คัมมง ซึ่งเป็นช่องแคบกั้นระหว่าง
เกาะฮอนชู และเกาะคิวชู ที่ตั้งอยู่
ระหว่าง 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
ยามากุจิ และจังหวัดฟุกุโอกะ
จากสถานี Shimonoseki เดิน 15 นาที
ช่วงกลางเดือนส.ค.
https://kanmon-hanabi.love/

สัญลักษณ์ที่สื่อถึงฤดูร้อนที่ญี่ปุ่น เทศกาลในฤดูร้อน งานดอกไม้ไฟ ต้นไม้ที่เขียวชอุ่มและดอกไม้นานาพันธุ์

จะช่วยขับให้ฤดูร้อนเต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวา เรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ที่มีที่ญี่ปุ่นเลยทีเดียว

ฤดูรอ
้ นที่ญี่ปุ่นจะเริม
่ ตั้งแต่
เดือนมิถุนายน ถึง เดือนสิ งหาคม
หากพูดถึงฤดูร้อนของประเทศญี่ปุ่น สิ่งที่ต้องนึกถึงเป็นอับดับแรกๆ ก็คือ ภาพแสง
วิบวับของหมู่หิ่งห้อยในยามค�่ำคืน ทว่าการจะหาดูหิ่งห้อยก็ใช่ว่าจะหาได้ง่ายนัก
เนื่องจากบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ต้องห้อมล้อมไปด้วยธรรมชาติที่เงียบ
สงบ สายน�้ำใสสะอาดและผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ ซึ่งช่วงที่สามารถเห็นหิ่งห้อย
ได้เยอะประมาณกลางเดือนมิ.ย.ไปจนถึงกลางเดือนก.ค.
ขณะที่อากาศอบอุ่นก็ยังมี ดอกไม้อีกหลากหลายชนิดที่ยังคงจะเบ่งบานอวดโฉม
ให้ได้ชม ทั่วญี่ปุ่น เช่น
• เดือนมิ.ย. เป็นเดือนที่ดอกไฮเดรนเยีย (Hydrangea) หรือที่ชาวญี่ปุ่นเรียกว่า
ดอกอะจิไซ (Ajisai) ภาพดอกไฮเดรนเยียเริ่มผลิบานที่ชุ่มฉ�่ำไปด้วยหยาดฝนเป็น
บรรยากาศแสนงดงาม
• เดือนมิ.ย.ถึงเดือนส.ค. เป็นช่วงที่ทุ่งลาเวนเดอร์และทุ่งดอกไม้หลากสี ที่เด่นดัง
คือ เมืองบิเอะ-ฟุระโนะ (Biei-Furano) ฮอกไกโด (Hokkaido)
• นอกจากนี้ก็ยังมีดอกไม้ที่จะสลับกันเบ่งบานตามๆ กัน ทั้ง ดอกไอริส (Lris)
ดอกลิลลี่ (Lily) ดอกกุหลาบ (Rose) ดอกทานตะวัน (Sunflower) ดอกบีโกเนีย
(Begonia) ดอกพิทูเนีย (Petunia) ดอกซัลเวีย (Salvia) ดอกยี่เข่ง (Crepe
Myrtle) ดอกบัวสาย (Water Lily) ดอกบานชื่น (Zinnia) เป็นต้น
รวมถึงยังได้ยินเสียงกังวานใสของกระดิง่ ลม (Furin) ทีช่ าวญีป่ นุ่ มักประดับไว้
บริเวณหน้าต่างและชายคาบ้านในหน้าร้อน เพื่อป้องกันโชคร้ายและช่วยให้จิตใจ
เย็นสงบในช่วงฤดูร้อน

ตะลุยเที่ยวหน้าร้อน
แบบคนญี่ปุ่น
ฤดูร้อนคนญี่ปุ่นจ�ำนวนมากนิยมไปเที่ยว
ทะเลเพื่อท�ำกิจกรรมทางน�้ำ เช่น พาย
เรือคายัค ด�ำน�้ำ เจ็ทสกี การโต้คลื่น บอดี้
บอร์ด หรือพาราเซลลิ่งบนท้องฟ้าเหนือ
น�้ำทะเล และตั้งแคมป์ พักผ่อนตามบ้าน
พักตากอากาศ ท่ามกลางธรรมชาติ
ก็ที่มีกิจกรรมให้ท�ำคลายร้อน เช่น
การล่องเรือไปตามล�ำน�้ำที่มีทั้ง เรือแพ
เรือพายโบราณ เรือล่องแก่ง หรือจะไป
เดินป่าชมนกชมไม้ ตะลุยน�้ำตก ตกปลา
แม่น�้ำ พร้อมเที่ยวด้วยการขับรถ หรือ
ปั่นจักรยาน นอกจากนี้กิจกรรมที่เป็น
ไฮไลท์ของฤดูร้อนของคนญี่ปุ่น คือ การ
พิชิตภูเขาไฟฟูจิซึ่งมีอยู่ถึง 4 เส้นทาง
หลักแตกต่างไปตามความยากง่าย

วัฒนธรรมแห่งฤดูรอ
้ นตามแบบฉบับญี่ปุ่น
เสน่ห์อันเย้ายวนที่สะท้อนถึงวิถีชีวิต ความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อ ความศรัทธาที่
ลึกซึ้งของญี่ปุ่น ตกผลึกจากจิตวิญญาณจากรุ่นสู่รุ่น เผยแพร่ในรูปแบบของงาน
เทศกาลของท้องถิ่น ซึ่งฤดูร้อนมีงานเทศกาลและกิจกรรมมากมายทั่วประเทศ
หนึ่งในงานส�ำคัญที่สุดของฤดูร้อนในทุกๆ ปี คือ เทศกาลโอบง (Obon) ในช่วง
เดือนก.ค. ซึ่งเป็นวันหยุดยาวผู้คนต่างเดินทางกลับบ้านเพื่อไประลึกถึงดวงวิญญาณ
บรรพบุรุษ จะมีการจัดงานวัดที่สามารถสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่น
จากร้านแผงลอยยะไต มีการระบ�ำบงโอโดริ เป็นการร่ายร�ำประกอบเพลงพื้นบ้าน
ในตอนกลางคืน และมีการเซ่นไหว้ที่หลุมฝังศพทั้งที่บ้านหรือที่วัด ในวันสุดท้าย
ก็จะมีการจุดไฟเพื่อส่งดวงวิญญาณกลับ อย่างเทศกาลส่งดวงวิญญาณที่ยิ่งใหญ่
ของเกียวโต โกะซันโนะโอคุริบิ (Gozan no Okuribi) มีการจุดไฟบนเนินเขา
เป็นภาพต่างๆ บนภูเขา 5 ลูก ที่ล้อมรอบเกียวโต บางที่ก็มีการน�ำโคมไปลอยในแม่น�้ำ
(Lantern Festival) นอกจากนี้ยังมีเทศกาลฤดูร้อนอีกมากมาย เช่น
• ทะนะบะตะ มัตสึริ (Tanabata Matsuri) หรือ เทศกาลดวงดาว
• โยะซะโคอิ มัตสึริ (Yosakoi Matsuri) หรือ เทศกาลเต้นระบ�ำ
• ฮานะบิ มัตสึริ (Hanabi Matsuri) หรือ เทศกาลดอกไม้ไฟ
• โอทะอุเอะ มัตสึริ (Otaue Matsuri) หรือ เทศกาลด�ำนา เป็นต้น
ในงานเทศกาลฤดูร้อนของชาวญี่ปุ่นจะนิยมสวมใส่ ชุดยูกาตะ (Yukata) ชุดแบบ
ดั้งเดิมที่คนญี่ปุ่นนิยมใส่ช่วงอากาศร้อน ท�ำจากผ้าฝ้ายสวมใส่สบายไม่มีความซับซ้อน
เท่าชุดกิโมโน มีทั้งแบบผู้ชายและผู้หญิง มีลวดลายสีสันสดใสสวยงาม นิยมใช้
ใส่ไปร่วมงานเทศกาล สามารถสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ท�ำให้เทศกาลของญี่ปุ่นมีมนต์ขลัง เลื่องลื่อ ควรค่าแก่การใช้ใจมาสัมผัสอย่างแท้จริง

ของอร่อยที่ห้ามพลาด
ในช่ วงฤดูรอ
้ นที่ญี่ปุ่น
เมนูยอดนิยมช่วยคลายร้อนตามแบบฉบับของคนญี่ปุ่น อาทิ
เช่น “โซเมน” “เรเมน” “วาราบิโมจิ” “น�้ำแข็งไส” “ชา
ข้าวคั่ว” และกิจกรรมนั่งสังสรรค์กับหมู่เพื่อน อย่าง “เบียร์
การ์เด้น” “ย่างบาร์บีคิว”
ตัวแทนผลไม้ในฤดูร้อนที่ให้รสชาติสดชื่น อย่าง “เมล่อน”
“ซากุรัมโบะ (เชอร์รี่ญี่ปุ่น)” “แตงโม” “ลูกพีช” “องุ่น”
หรือ จะอิ่มเอมไปกับอาหารทะเลที่รสชาติโดดเด่นในฤดูร้อน
อย่าง “หอยเป๋าฮื้อ” “หอยเม่นพันธุ์มุราซะกิอุนิ” เป็นต้น

แต่งตัวแบบไหนดี?
เดือน มิ.ย. - ส.ค. เป็นช่วงฤดูร้อนของญี่ปุ่นอุณหภูมิจะแตก
ต่างไปตามภูมิภาค ทางตอนเหนืออุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ
20 องศาเซลเซียส ส่วนทางตอนใต้อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ
29 องศาเซลเซียส และมีอากาศที่ค่อนข้างร้อนชื้น ควรเตรียม
เสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดี เช่น เสื้อยืด กางเกงขาสั้น ช่วง
ฤดูร้อนญี่ปุ่นแสง UV ค่อนข้างแรงกว่าที่ไทย พกครีมกันแดด
แว่นตากันแดด หมวกส�ำหรับกันแดด อากาศเย็นในช่วงกลางคืน
ควรให้น�ำแจ็กเก็ตหรือเสื้อคลุมอย่างบางไปด้วย และไม่ควรลืม
ผ้าเช็ดหน้า ผ้าฝ้าย ส�ำหรับเช็ดเหงื่อ อุปกรณ์คลายร้อนอย่าง
เช่น พัด ขวดน�้ำดื่มดับกระหาย นอกจากอากาศที่ร้อนแล้วอาจ
มีฝนตกเช่นกัน ควรพกร่มหรือเสื้อกันฝนไปด้วย

สนุกไปกับกิจกรรมกลางแจ้ง เมื่อฤดูร้อนมาถึง ความเขียวขจีของ

ผืนป่าและทุ่งหญ้า ท้องฟ้าที่ปลอดโปร่ง ชวนให้ผู้คนออกมาทำ�กิจกรรมกลางแจ้ง

ฮอกไกโด (Hokkaido)
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สนามบินนิวชิโตเสะ (CTS)

เกาะเรบุนเด่นเรื่องดอกไม้งาม ธรรมชาติ
พืชพรรณแบบอัลไพน์ผลิดอกอยู่ตาม
ชายฝั่ง และส่วนเกาะริชิริเด่นด้วยป่า
ดึกด�ำบรรพ์ ภูเขาไฟและบึงน�้ำ การเดิน
ป่าทั้ง 2 เกาะท�ำให้สามารถสัมผัสถึงวิถี
ชีวิตเรียบง่ายของชาวประมงได้ด้วย

1
10

จากท่าเรือ Wakanai โดยสารเรือเฟอร์รี่ ลงเกาะ Rishiri 1 ชั่วโมง
40 นาที / ลงเกาะ Rebun 2 ชั่วโมง
เดินป่าต้นเดือนมิ.ย.-ปลายเดือนต.ค.
http://www.rebun-island.jp/en/
https://www.rishiri-plus.jp/

สนามบินเซนได (SDJ)

6
14

22

23
2

3
สนามบินฮิโรชิมะ (HIJ)

12

20

สนามบินชูบุ (NGO)

สนามบินฟ�คุโอกะ (FUK)

18

5

สนามบินนาร�ตะ (NRT)
สนามบินฮาเนดะ (HND)

7
8

16

สนามบินคันไซ (KIX)

7

4

11

19

โอคะยะมะ (Okayama)
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ทะเลสาบโมโตสุโกะ
(Lake Motosuko)

ลานกางเต็นท์ริมทะเลสาบโมโตสุโกะ
น�้ำในทะเลสาบใสและลึกที่สุด รายล้อม
ด้วยป่า และมีภูเขาไฟฟูจิอยู่ฉากหน้า
ซึ่งเป็นภาพที่อยู่ด้านหลังธนบัตร 1,000
เยน ยังมีบริการบ้านพักให้ความสะดวก
พร้อมกิจกรรมกลางแจ้งมากมาย
จากสถานี Kawaguchiko โดยสารรถบัส 53 นาที
กางเต็นท์เดือนเม.ย.-เดือนพ.ย.   
http://kouan-motosuko.com/en/

คะนะงะวะ(Kanagawa)

20

ชายหาดยุอิงะฮะมะ
(Yuigahama Beach)

หนึ่งในชายหาดยอดนิยมที่อยู่ใกล้
กรุงโตเกียว สามารถมาปิกนิก เล่นน�้ำ
ทะเล ท�ำกิจกรรมกลางแจ้ง และยังมีร้าน
อาหารริมทะเลมากมายให้บริการทั้งคาเฟ่
ร้านเครื่องดื่ม หรือร้านบาร์บีคิว
จากสถานี Yuigahama เดิน 1 นาที
หาดเปิดเดือนก.ค.-เดือนส.ค.
https://yuigahama.sos.gr.jp/en/

21

17

ฮิ รุเซนชิ โอะกามะ แคมป์ปิ้ง
(Hiruzen Shiogama
Camping Village)

หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ในอุทยานโอยะมะ
โอคิล้อมไปด้วยธรรมชาติ มีสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกครบครัน ทั้งเซ็ทบาร์บีคิว
ร้านอาหาร และลานกิจกรรมกลางแจ้ง
พร้อมที่พักหลายรูปแบบ เช่น เต้นท์โดม
เต้นท์บ้านต้นไม้ และบ้านพักเป็นหลัง
จากสถานี Okayama โดยสารรถยนต์ 1 ชั่วโมง 45 นาทีี
กางเต็นท์เดือนมี.ค.-เดือนธ.ค.   
https://shiogama-campingvillage.jp/

โอกินาวะ (Okinawa)
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หาดอาระฮะ
(Araha Beach)

หาดอาระฮะ ตั้งอยู่ตอนกลางของเกาะ
หลักโอกินาวะ มีหาดทรายขาวยาวถึง
610 เมตร สามารถว่ายน�้ำ อาบแดด และ
ท�ำกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ ได้อย่างสนุก
ส่วนช่วงยามพระอาทิตย์ตกก็ให้ภาพ
บรรยากาศสวยงามน่าประทับใจยิ่ง
จากนามบิน Naha โดยสารรถยนต์ 50 นาที
หาดเปิดเดือนก.ค.-เดือนส.ค.  
https://www.visitokinawa.jp/itineraries/central-oki
nawa?lang=th

Japan National Tourism Organization
องคก์ ารส่งเสริมการทอ่ งเทีย่ วแห่งประเทศญีป่ ่ ุน
T02271-007-2003
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คะโงะชิมะ (Kagoshima)

สนามบินนาฮะ (OKA)

15

ยะมะนะชิ (Yamanashi)

นะงะโนะ (Nagano)

เกาะริชิรแ
ิ ละเกาะเรบุน
(Rishiri and Rebun)

9

17

13

คามิโคจิ
(Kamikochi)

คามิโคจิเต็มไปด้วยคอร์สเดินป่ามีทั้ง
ระยะใกล้และไกล สามารถดื่มด�่ำกับ
ธรรมชาติอันบริสุทธิ์งดงาม พร้อมวิว
ภูเขาแอลป์ญี่ปุ่นที่อยู่รายล้อม และ
ยังสามารถพักแรม และการตั้งแคมป์
ระหว่างทางได้
จากสถานี Matsumoto โดยสารรถบัส  1 ชั่วโมง 45 นาที
เดินป่าเดือนเม.ย.-เดือนพ.ย.
http://www.kamikochi.org/plan/trekking

สนุกสนานกับการเดินป่าพิศวงบน
เกาะยะคุชิมะตั้งอยู่ตอนใต้ของเกาะคิวชู
ป่าดึกด�ำบรรพ์ที่นี่เต็มไปด้วยต้นซีดาร์
ญี่ปุ่น และเขียวชอุ่มด้วยมอสส์ที่
ขึ้นปกคลุมทั้งพื้น มีเส้นทางส�ำหรับ
นักเดินป่ามือใหม่จนถึงระดับกลาง

อุทยานแห่งชาติยะคุชิมะ
(Yakushima National Park)

วากายะมะ (Wakayama)

18

แม่น�้ำคิตะยามะ
(Kitayama River)

เพลิดเพลินกับกิจกรรมยืนล่องแก่งด้วย
แพท่อนซุงที่มีมากว่า 600 ปี ที่แม่น�้ำ
คิตะยามะ ลัดเลาะไปตามแก่งหินน้อย
ใหญ่ ล่องไปตามกระแสน�้ำเชี่ยวกราก
ท่ามกลางทิวทัศน์ร่องเขาสูงสวยงาม
จากสถานี Kumanoshi โดยสารรถบัส 1 ชั่วโมง
ล่องแก่งเดือนพ.ค.-ต้นเดือนก.ย.  
https://th.visitwakayama.jp/venues/venue_73/

ฟุคุชิมะ (Fukushima)

22

สปา รีสอร์ท ฮาวาเอี้ยน
(Spa Resort Hawaiians)

สวนน�้ำถูกตกแต่งในธีมฮาวาย แบ่งออก
เป็น 5 โซน มีบ่ออนเซ็น สวนน�้ำเด็ก
สระว่ายน�้ำในร่ม สไลด์เดอร์น�้ำขนาดใหญ่
และเส้นทางน�้ำวนยาว 130 เมตร
ที่สามารถชมสัตว์ทะเลระหว่างว่ายน�้ำ
และมีเวทีการแสดงให้ชมอีกด้วย
จากสถานี Yumoto โดยสารรถชัทเทิลบัส 15 นาทีี
เปิดตลอดทั้งปี
https://www.hawaiians.co.jp/

14

จากท่าเรือ Kagoshima โดยสารเรือเฟอร์รี่ 4 ชั่วโมง
เดินป่าเดือนมี.ค.-เดือนพ.ย.
http://www.town.yakushima.kagoshima.jp/en/

โคชิ (Kochi)
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ล่องแก่งแม่น�้ำโยชิ โนะ
(Yoshino River)

1 ใน 3 แม่น�้ำที่มีชื่อเสียงส�ำหรับ
การล่องแก่ง ด้วยกระแสน�้ำที่เชี่ยวกราก
ติดอันดับประเทศ ตลอดเส้นทาง
จะได้สัมผัสกับความสนุกสนาน ตื่นเต้น
เร้าใจตลอดเวลา พร้อมด้วยไกด์มาก
ประสบการณ์
จากสถานี Tosa-Iwahara เดิน 1 นาที
ล่องแก่งเดือนเม.ย.-เดือนต.ค.   
https://visitkochijapan.com/en/activities/yoshinogawa

มิเอะ (Mie)
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รีสอร์ทนะงะชิ มะ สปาแลนด์
(Nagashima Spa Land)

สวนน�้ำขนาดใหญ่ภายในสวนสนุก
ที่มีสระให้เล่นได้มากถึง 10 สระ และ
สไลเดอร์กว่า 11 จุดให้ได้เล่นสนุกกัน
ตลอดทั้งวัน มีร้านค้า ร้านอาหารหลาก
หลาย อนเซ็น และที่พักเปิดให้บริการ
อยู่รอบบริเวณ
จาก Meitetsu Bus Center โดยสารรถบัส 45 นาที
เปิดตลอดทั้งปี
https://www.nagashima-onsen.co.jp/pool/index.html
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