Tokyo Anime Center

ศาลเจา Yushima Tenjin, Tokyo

ลูกพลับตากแหงที่ Nagano

Futako-Tamagawa Station

อะนิเมะ
ไมวาเดินทางไปที่ไหนคุณจะพบกับเหลาคาแร็คเตอรตางๆ และซื้อสินคาลิขสิทธิ์ของ
คาแร็คเตอรที่คุณชื่นชอบไดไมยาก www.yokosojapan.org/event/jul09-01.html
ศิลปะและวัฒนธรรม
พิธีชงชา การจัดดอกไม ดูซูโม หรือใสชุดกิโมโน สัมผัสไดตามคอรสตางๆ จัดโดย
บริษัททัวรในญี่ปุน www.yokosojapan.org/arts/arts.htm
ชิมผลไมตามฤดูกาล
อรอยกับ สตรอเบอรี่ เชอรี่ แอปเปล ลูกทอ หรือองุน สดๆ จากสวนผลไมที่เปดทัวร
ใหเขาไปชิมได www.yokosojapan.org/event/fruit.html
เสนทางแนะนํา
หากคิดไมออก มีเสนทางแนะนําการเดินทางทองเทีย่ ว ในเวลา 3 วัน 5 วัน และ
7 วัน ตามภูมิภาคตางๆ แตการเดินทางแบบนี้แนะนําใช JR Pass เพื่อความสะดวก
www.yokosojapan.org/route/route.htm

2. ชวงเวลา
การเดินทาง
ความสวยงามที่แตกตางกันไปในแตละ
ฤดู ตัง้ แตโบราณมาจนปจจุบนั คนญี่ปุน
ใชชีวิตสอดคลองกับฤดูกาลทั้ง 4
Kanchogai Dori (Nicknamed
“Horse Road”), Towada

ทะเลสาบ Saroma, Hokkaido

ใบไมรวงใน Sankei-en ที่ Yokohama Ritsurin park Nanko lake

ฤดูใบไมผลิ (มีนาคม-พฤษภาคม)
เริ่มตนสิ่งใหมๆ กับดอกซากุระ และเทศกาลชมดอกซากุระหรือฮานามิ
www.yokosojapan.org/event/sakura1.html
ฤดูรอน (มิถุนายน - สิงหาคม)
เยือนทุงดอกไมงาม ลาเวนเดอรที่ฮอกไกโด สาวๆในชุดยูกาตะ
เทศกาลดอกไมไฟ และเสียงจักจั่น
www.yokosojapan.org/event/apr08-01.html
ฤดูใบไมรวง (กันยายน-พฤศจิกายน)
สีของใบไมแดง เหลือง สม แหงฤดูใบไมเปลี่ยนสี จะทําใหคุณ
ประทับใจไมรูลืม www.yokosojapan.org/event/redleaf1.html
ฤดูหนาว (ธันวาคม-กุมภาพันธ)
ลองสัมผัสความหนาวเย็นดวยตัวเอง เลนสกี เทศกาลหิมะ
ทางภาคเหนือของญี่ปุนและการประดับไฟ
www.yokosojapan.org/event/dec06-04.html

ขอดีของการไปเที่ยวตอน High Season
High Season ฤดูแหงการชมดอกซากุระและชมดอกไมเปลี่ยนสี หรือ
วันหยุดยาวของชาวญี่ปุนอยางโกลเดนวีคตนเดือนพฤษภาคม หรือชวงโอบง
กลางเดือนสิงหาคม สนุกสนานกับความคึกคักของเทศกาลในญี่ปุนที่คุณ
สนใจ แตตองเตรียมตัวลวงหนาในการเที่ยว เพราะถาไมวางแผนลวงหนา
ตั๋วเครื่องบินและหองพักจะเต็ม

3. คนหาเสนทางการเดินทาง /
การคมนาคมในญี่ปุน

นาโงยาหรือจังหวัดใกลเคียง
แนะนําที่ Centrair (Central Japan International Airport)
ดูรายละเอียดไดจากในเว็บไซต www.centrair.jp/en/
โอซากา เกียวโต นารา และเมืองอื่นๆ แถบคันไซ (คิงกิ)
แนะนํา ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ (Kansai International Airport)
เว็บไซต www.kansai-airport.or.jp/en/index.asp
ทางใตไปทาอากาศยานที่ฟุกุโอกะ (Fukuoka Airport)
เว็บไซต www.fuk-ab.co.jp/english/frame_index.html

สนามบิน/เครื่องบิน
มีเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯ ไปยังทาอากาศยานนานาชาติ 4 แหงใน
ญีป่ นุ คือ ทาอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ทีจ่ งั หวัดจิบะ ทาอากาศยาน
นานาชาติคันไซ ทาอากาศยานนานาชาติเซนทรัลเจแปน ที่จังหวัด
นาโงยา และทาอากาศยานฟุกุโอกะ ที่จังหวัดฟุกุโอกะ
เที่ยวโตเกียว หรือ แถบคันโต, แถบตะวันออกและทางเหนือของญี่ปนุ
แนะนําไป นาริตะ (Narita International Airport)
เว็บไซต www.narita-airport.jp/en/ เที่ยวบินภายในประเทศ
สนามบินฮาเนดะ เว็บไซต www.tokyo-airport-bldg.co.jp/en/

ขอดีของการไปเที่ยวตอน Low Season
อาจไดทริปทองเที่ยวแบบประหยัด หรือไดประสบการณแปลกไป ชวง
Low Season ของญี่ปุนอยูในเดือนกุมภาพันธ ตั๋วเครื่องบินและหองพักจอง
ไดอยางในราคามิตรภาพและอาจมีโปรโมชั่น (ยกเวนชวงที่มีเทศกาล) ถาไป
ชวงฤดูรอนอากาศอบอุนคุนเคยเหมือนที่เมืองไทย เดือนกุมภาพันธ คุณจะ
ไดสมั ผัสประสบการณหมิ ะ และเหมาะอยางยิง่ สําหรับคนทีร่ กั ความเปนสวนตัว

สําหรับขอมูลวิธกี ารเดินทางเชน คาโดยสาร ตารางรถบัสหรือรถไฟ
ไปกลับของสนามบินแตละแหง สามารถดูรายละเอียดไดในเว็บไซต
ของแตละสนามบิน

รถไฟ
การเดินทางดวยรถไฟ สะดวกมีบัตรลดหลากหลาย ดูรายละเอียดรถไฟ
ที่ www.japanrail.com/
หมายเหตุ: ควรหลีกเลี่ยงรถไฟใตดินและรถไฟชานเมืองระหวางชวงเชา
7.30 ถึง 9.30 น. ชวงเย็น ระหวาง 17.00 ถึง 18.00 น. ซึ่งเปน
ชั่วโมงเรงดวน
รถโดยสาร
ที่สนามบิน รถลีมูซีนบัส จากสนามบินไปยังเมืองใหญ หรือรถบัสราคา
ประหยัด นั่งรถขามจังหวัดขามคืน ประหยัดคาโรงแรมนอนในรถ
ตื่นมาเที่ยวไดทันทีรายละเอียดรถโดยสารที่ใหบริการ
www.jnto.go.jp/eng/arrange/transportation/auto/bus.html
เรือ
มีทั้งแบบเสนทางเรือแบบสั้นๆ ขามไปเกาะ เรือระยะทางยาว
ขามหลายจังหวัด ดูรายละเอียดไดที่
www.japan-guide.com/e/e2355_01.html

จักรยาน
จักรยานเชา (Rental Bicycle) ราคาถูก ลองมองหารานสําหรับเชา
จักรยานไดตามแหลงทองเที่ยว

เว็บไซตสําหรับตรวจสอบเสนทางการเดินทางตางๆ
JNTO TRAVEL PLANNER
วางแผนทองเที่ยวรอบญี่ปุนไดแคคลิกที่
www.jnto.go.jp/eng/arrange/transportation/index.html
เมื่อใสจุดหมายในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งลงไป เสนทางการ
เดินทางทางรถไฟ เวลา ราคาคาตั๋วจะปรากฎออกมา พรอมมี
รายละเอียดเกี่ยวกับยานพาหนะและตั๋วลดราคาตางๆ
Hyperdia
www.hyperdia.com
เพียงใสจุดหมายในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งลงไป พรอมวัน
เวลาที่ตองการลงไป เสนทางที่ไปได มีใหเลือกดูเวลารถไฟ รถบัส
เครื่องบิน เวลาและราคาจะปรากฎมาให
Jorudan
www.jorudan.co.jp/english
สําหรับคนที่รูวาตองการไปไหนเมื่อไหร เปนการกําหนดการเดินทางที่
ละเอียดขึ้น ใสจุดหมายจากตนทางไปยังปลายทาง พรอมวันและเวลา
ที่ตองการ เสนทางการเดินทางหลากหลายจะปรากกฎ สามารถคลิ้ก
เขาไปดูแผนที่และโรงแรมตอจากนั้นได
โปรดดูรายละเอียดที่ละเอียดยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการคมนาคม
ในประเทศญี่ปุนไดที่
www.yokosojapan.org/transport/transport.html#04

4. ขอมูลตางๆ เกี่ยวกับญี่ปุน
ขอมูลแผนที่ภาษาอังกฤษของประเทศญี่ปุน
Map Fun Web English Version
เว็บไซตภาษาอังกฤษ: www.mapfan.com/en/en_m.cgi
องคการสงเสริมการทองเที่ยวแหงประเทศญี่ปุน กรุงเทพฯ
(Japan National Tourism Organization) Bangkok
เว็บไซต: www.yokosojapan.org/

Stone Garden in Ryoanji Temple,
Kyoto

ทะเลสาบ Yunoko, Nikko

เนื้อ Kobe, Kobe

Sensouji Temple, Asakusa, Tokyo

ปราสาทโอซากา

Hakkeijima Sea Paradise,
Yokohama

ดาวนโหลดโบรชัวรที่เปนไฟล PDF
ที่มีใหเลือกถึง 5 ภาษา “Your Guide to Japan” ไฟล PDF
5 ภาษาคือ อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน และ โปรตุเกส
เว็บไซต: www.jnto.go.jp/eng/yourguide/index.html

5. การจองตั๋วเครื่องบิน
วัน
กอนการเดินทาง
United Airline
www.unitedairlines.co.th/core/english/index.html
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจาก
www.jnto.go.jp/bkk/thailand/list_airline.html

สายการบินที่บินจากกรุงเทพฯไปญี่ปุนมีดังนี้คือ
สายการบินเจแปนแอรไลน (Japan Airlines)
www.th.jal.com
สายการบินออลนิปปอนแอรเวย (All Nippon Airways)
www.ana.co.jp/asw/wws/th/e/
สายการบินไทย (Thai Airways International)
www.thaiair.com/
สายการบินนอรทเวสท (Northwest Airlines)
www.nwa.com/th/en/home.shtml

6. ที่พัก
วัน
กอนการเดินทาง

ควรจองที่พักกอนการเดินทาง เพราะที่พักที่ญี่ปุนคอนขางเต็ม
ตลอดทั้งปโดยเฉพาะเมืองใหญๆ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง
ดูรายละเอียดที่พักไดจาก
www.jnto.go.jp/a-search/search/search_form.php

ราคานักศึกษา

ราคาครอบครัว

บานเยาวชน (Youth Hostel)
ทองเที่ยวญี่ปุนแบบสบายกระเปา พักบานเยาวชน (ยูธ โฮสเท็ล) ราคา
ตั้งแตราวๆ 3,500 ถึง 4,500 เยน ไมรวมคาอาหาร ไมจํากัดอายุ
จองผานเว็บไซต www.jyh.or.jp/ หรือของบานพักเยาวชนนานาชาติ
(International Youth Hostel) เว็บไซท http://tokyo-ih.jp/en/index.html
บนพาหนะเคลื่อนตางๆ ในตอนกลางคืน
ชอบเแบบลุยๆ นอนบนรถไฟทางไกลที่มีตูนอน รถบัสและเฟอรี่ขามคืน
ประหยัดคาที่พัก เริ่มที่โตเกียวดูเว็บไซต
JR Bus Kanto: www.jrbuskanto.co.jp/bus_route_e/
เรือโดยสารระหวางเมือง: www.japan-guide.com/e/e2355_01.html
มินชุขุ (MINSHUKU)
พักที่บานคนญี่ปุนที่เปดบานใหเชา ประมาณ 6,500 ถึง 9,000 เยน
ตอคืน พรอมอาหารสองมื้อ และบริการตนเอง (ควรเตรียมของใชสวนตัว
ไปดวย) ดูรายละเอียดไดจาก Minshuku Network Japan
www.minshuku.jp/english/list.html

เวลคัม อิน
ศูนยรวมของทีพ่ กั นานาประเภทไดแกเรียวกัง หรือโรงแรมและมินชุขุ
มีราคาไมแพง ไมเสียคาบริการในการจองโรงแรม ดําเนินการโดย
หนวยงานหนึ่งขององคการสงเสริมการทองเที่ยวแหงประเทศญี่ปุน
www.itcj.jp/eng/index.php
ที่พักแบบญี่ปุน (เรียวกัง)
โรงแรมแบบญี่ปุนดั้งเดิม ที่ไดสัมผัสบรรยากาศแบบญี่ปุน มักมี
ออนเซนหรือที่อาบน้ําขนาดใหญใหบริการดวย อานรายละเอียด
เกี่ยวกับมารยาทการพักที่เรียวกังและการอาบน้ํารอนรวมกับ
คนญี่ปุนไดที่
www.yokosojapan.org/about/accomodation.htm#02
หากสนใจจองที่พักไดที่นี่ www.ryokan.or.jp/
โรงแรมระดับสากล
โรงแรมที่ดีที่สุดของญี่ปุน มีความเพียบพรอมดวยความสะดวกสบาย
และความหรูหราทุกประการ ดูรายละเอียดไดจากเว็บไซต
www.japanican.com/index.aspx

ราคาประหยัด
ที่พักในวัด (SHUKUBO)
วัดพุทธจํานวนไมนอยเปดบริการรับผูมาเยือนพักคางคืน บางแหงมี
กิจกรรมนั่งสมาธิแบบเซนดวย เชนในเกียวโต ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
เว็บไซตของ SHUKUBO www.shukubo.jp/eng/05_syukubo.html
โคคุมินชุขุชะ (People’s lodge)
ประมาณ 6,500 เยน ตอคืน อยูตามรีสอรทที่คนนิยมไปพัก และตาม
วนอุทยานแหงชาติ หองพัก ตลอดจนที่อาบน้ําและหองสวมเปนแบบญี่ปุน
www.itcj.jp/eng/index.php
บิสซิเนสโฮเต็ล
โรงแรมสําหรับนักธุกิจชาวญี่ปุนนิยมพัก เหมาะกับการพักในระยะสั้น มัก
เปนหองเดี่ยวและมีสิ่งของที่จําเปน บริการ ราคาถูกวาโรงแรมทั่วไป อยู
ใกลสถานีรถไฟ www.jcha.or.jp/english/

7. การขอวีซา
หนังสือเดินทางมีอายุที่ใชงานมากกวา 6 เดือน ดูรายละเอียดการทํา
หนังสือเดินทางไดที่ www.consular.go.th/ ขอวีซาจากสถานทูตญี่ปุน
โปรดเตรียมเอกสารหลักฐานที่ระบุไวในการขอวีซาและกรอกรายละเอียด
ใหครบถวนเพื่อความสะดวกรวดเร็ว ทราบผลวีซาอยางเร็วใน 2 วัน
ทําการ หรือมากกวา โปรดเผือ่ เวลาในการยืน่ วีซา ไมควรยืน่ ใกลการ
เดินทางอยางกระชัน้ ชิด
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุนประจําประเทศไทย
เลขที่ 177 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เว็บไซตสถานเอกอัคราชทูต: www.th.emb-japan.go.jp/th
รายละเอียดในเรื่องของการขอวีซา: www.th.emb-japan.go.jp/th
(หลังจากเขาเว็บไซตใหคลิกที่ “แผนกกงสุล”)

A Guest Room of Akan Tsuruga Gate of Gora-Kadan Ryokan,
Besso Ryokan Hinanoza, Hokkaido Kanagawa

โปรดดูรายละเอียดของขอมูลที่พักแบบตางๆ เพิ่มเติมไดที่
www.yokosojapan.org/about/accomodation.htm

ตั้งแตกลางป 2010 ทางสถานทูตฯ มีกําหนดใหบุคคล
ทั่วไป ยื่นขอวีซาไดที่ศูนยรับยื่นขอวีซา
JVAC (Japan Visa Application Center)
เวลาทําการ
- วันจันทร – วันศุกร ระหวางเวลา 8:30 ~ 17:30 น.
- วันเสาร ระหวางเวลา 8:30 ~ 12:30 น.
(คืนหนังสือเดินทางเทานั้น)
ที่ทําการ: อาคารสีลมคอมเพล็กซ ชั้น 15
(มีทางเชื่อมกับสถานีรถไฟฟาศาลาแดง)
เลขที่ 191 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท: 02-632-1541
Email: info.inja@vfshelpline.com
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซตของสถานทูตฯ

ตั๋วสุดประหยัดประเภทอื่นๆ
รวมมิตรบัตรโดยสารประเภทพาสในโตเกียว
Transportation Passes in Tokyo
www.yokosojapan.org/event/jan09-10.html
Tokyo Metro One-day Open Ticket
ตั๋ว 1 วันสําหรับ รถไฟใตดินโตเกียว
ราคา 710 เยน (เด็ก 360 เยน)
ซื้อจากเครื่องขายตั๋วอัตโนมัติในสถานี และใชเปนสวนลดเขาสถานที่
ตางๆ กวา 69 แหง ดูรายละเอียดที่: www.tokyometro.jp
Toei One-day Economy Pass
ตั๋ว 1 วันสําหรับ รถไฟใตดิน รถประจําทาง รถรางโทเอ (Toei)
และสายนิปโปริ-โทเนะริ (Nippori-Toneri Liner)
ราคา 700 เยน (เด็ก 350 เยน)
ซื้อไดที่สถานีและซื้อลวงหนาได ขอมูลเพิ่มเติมที่:
www.kotsu.metro.tokyo.jp/english/ticket.html
Common One-day Ticket
สําหรับรถไฟใตดินโตเกียว และรถไฟใตดินโทเอ
(Tokyo Metro & Toei Subway)
ตั๋ว 1 วันสําหรับทั้ง รถไฟใตดินโตเกียว และรถไฟใตดินโทเอ
ราคา 1,000 เยน (เด็ก 500 เยน)
ซื้อไดจากเครื่องขายตั๋วอัตโนมัติ ที่สถานีรถไฟใตดินโตเกียว
และสถานีรถไฟใตดินโทเอ
Tokyo Metropolitan District Pass
ตั๋วรถไฟเจอาร 1 วันในโตเกียว ใชไดกับ รถไฟเจอาร
(ยกเวน JR express trains) ไมจํากัดจํานวนเที่ยว ในโตเกียว
ราคา 730 เยน (เด็ก 360 เยน)
ซื้อจากเครื่องขายตั๋วอัตโนมัติในสถานี สํานักงานขายตั๋วรถไฟเจอาร
และทัวรเอเยนตของเจอาร “View Plaza” รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดที่
www.jreast.co.jp/e/pass/tokunai_pass.html
Tokyo Round Tour Ticket
ตั๋ว 1 วันสําหรับรถไฟใตดินโตเกียว, รถไฟใตดิน, รถประจําทาง,
รถราง โทเอ (Toei) และสายนิปโปริ-โทเนะริ (Nippori-Toneri Liner)
และรถไฟเจอาร ใชไดไมจํากัดจํานวนเที่ยว ดวยรถไฟใตดินโตเกียว,
รถไฟใตดนิ , รถประจําทาง, รถรางโทเอ (Toei) และสายนิปโปริ-โทเนะริ
(Nippori-Toneri Liner) และรถไฟเจอาร (ยกเวน รถไฟดวนเจอาร)
ภายในโตเกียว
ราคา 1,580 เยน (เด็ก 790 เยน)
ซื้อไดจากสํานักงานขายตั๋วรถไฟใตดินโตเกียวสถานีหลัก, รถไฟใตดิน,
รถประจําทาง, รถรางโทเอ (Toei) และสายนิปโปริ-โทเนะริ
(Nippori-Toneri Liner) นอกจากนี้ยังมีที่ สํานักงานขายตั๋วสถานี
รถไฟเจอาร และทัวรเอเยนตของเจอาร “View Plaza”
สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูที่
www.jreast.co.jp/e/pass/tokyo_furii.html
Yurikamome One-day Pass
ตั๋ว 1 วันสําหรับ สายยุริคะโมะเมะ ในบริเวณโอะไดบะ (อาวโตเกียว)
(Odaiba)
ราคา 800 เยน (เด็ก 400 เยน)
ซื้อไดจากเครื่องขายตั๋วอัตโนมัติที่ทุกสถานีสายยุริคะโมะเมะ
รายละเอียดเพิม่ เติมดูท่ี yurikamome.co.jp/english/index.php
บัตรโดยสารพาส (Pass)
JR EAST PASS / OSAKA UNLIMITED PASS / THE SENDAI
MARUGOTO PASS
JR EAST PASS
บัตรโดยสารที่อํานวยความสะดวกสําหรับนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
ซื้อผานอินเตอรเน็ตได เว็บไซต ภาษาอังกฤษ
www.jreast.co.jp/e/press/20070801/index.html

AccesRail: www.acprail.com/userguide.htm
JR-EAST SHINKANSEN RESERVATION WEBSITE
www.yokosojapan.org/event/apr08-04.html
บัตรโดยสารราคาพิเศษ (Pass)
บัตรที่ชวยประหยัดอํานวยความสะดวกใหกับนักทองเที่ยวตางชาติ
ที่เดินทางดวยตัวเอง
www.yokosojapan.org/event/oct07-06.html
Kyushu Rail Pass
บัตรโดยสารสําหรับนักทองเที่ยวตางชาติโดยเฉพาะ ใชไดกับรถไฟ
JR Kyushu ทุกสาย รวมถึงชินคันเซนและรถไฟดวน ขึ้นไดไมจํากัด
จํานวนเที่ยว เว็บไซตภาษาอังกฤษ:
www.jrkyushu.co.jp/english/kyushu_railpass.html
Nagoya Sightseeing Route Bus MEGURU 1 day ticket
เว็บไซตภาษาญี่ปุน: www.ncvb.or.jp/routebus/
ภาษาอังกฤษ: www.ncvb.or.jp/en/contents/
Hakone Free Pass
เว็บไซต: www.odakyu.jp/english/freepass/hakone_01.html
Hokkaido Rail Pass
www.yokosojapan.org/event/may08-08.html
เว็บไซต: www2.jrhokkaido.co.jp/global/english/railpass/rail.html
บัตรโดยสารสุดประหยัดอื่นๆเมื่อซื้อจากสนามบินนาริตะ
Suica & N’EX
บัตรโดยสารสุดประหยัดสําหรับนักทองเที่ยวตางชาติโดยบริษัท JR
East บัตรราคา 3,500 เยน ประกอบไปดวยบัตร N’EX ที่เชื่อมตอ
จากสนามบินนาริตะถึงสถานีตา งๆ ทีก่ าํ หนดไว ชือ่ : Suica & N’EX
ราคา 3,500 เยน
สถานที่จําหนาย: ศูนยขอมูลนักทองเที่ยวในสนามบินนาริตะ
หรือศูนยขอมูลนักทองเที่ยวที่ตึกหมายเลขสอง สนามบินนาริตะ
เว็บไซต: www.jreast.co.jp/e/suica-nex/index.html
Tokyo Metro Open Ticket 1 วัน
สุดประหยัดเมื่อซื้อที่สนามบินนาริตะ
www.yokosojapan.org/event/apr07-02.html
ตั๋วหนึ่งวันใชไดเฉพาะรถไฟของโตเกียวเมโทรเทานั้น
ไมสามารถใชกับรถไฟใตดินของโตเกียวและ JR ได
ตั๋วผูใหญราคาปรกติ 710 เยน ลดเหลือ 600 เยน
ตั๋วสําหรับเด็กราคาปรกติ 360 เยน ลดเหลือ 300 เยน
Tokyo Metro Open Ticket 2 วัน
บัตรนี้สามารถใชบริการสายโตเกียวเมโทรทุกสายไดไมจํากัด
ภายใน 2 วันติดตอกัน
ตั๋วผูใหญราคาปรกติ 1,420 เยน ลดเหลือ 980 เยน
ตั๋วสําหรับเด็กราคาปรกติ 720 เยน ลดเหลือ 490 เยน
ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศญี่ปุนราคาถูก
www.yokosojapan.org/event/apr07-03.html
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
www.japan-guide.com/e/e2364.html
www.ar.jal.com/region/en/flight_planning/fares/yokoso.html
www.ana.co.jp/wws/us/e/travelservice/reservations/
special/airpass.html
www.ana.co.jp/wws/us/e/travelservice/reservations/
special/visit.html

9. สภาพอากาศและการแตงตัว
ฤดูใบไมผลิ ฤดูรอน ฤดูใบไมรวง ฤดูหนาว สภาพอากาศและการ
แตงกายจะแตกตางกัน รอนที่สุดในรอบปคือเดือนสิงหาคม ชวงที่หนาว
ที่สุดในรอบปคือ เดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ จากเหนือสุด
สูใตสุด อุณหภูมิจะแตกตางกันไปตามฤดูกาล ยกเวนที่เกาะโอกินาวา
ที่อุณหภูมิอบอุนตลอดป ดังนั้นกอนไปและกอนจัดเสื้อผา ควรเช็ค
สภาพอากาศของญี่ปุนกอนการเดินทาง
www.jnto.go.jp/weather/eng/index.php?lang=1

วัน
กอนการเดินทาง

ฤดูใบไมผลิ (มีนาคม เมษายน พฤษภาคม)
ฤดูใบไมผลิของญี่ปุน อุณหภูมิจะแตกตางกันไปในแตละภูมิภาค
ควรตรวจสอบสภาพอากาศกอนจัดกระเปา
เสื้อที่ควรเตรียมไป ถาไปตนฤดูใบไมผลิ จะยังเปนรอยตอของชวง
ฤดูหนาว ควรเตรียมแจ็กเก็ตและสเว็ตเตอรกันหนาวไป

ฤดูใบไมรวง (กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน)
ฤดูใบไมรวงของญี่ปุนอุณหภูมิเริ่มเขาสูหนาหนาวแตกตางกันไปในแตละ
ภูมิภาคควรตรวจสอบสภาพอากาศกอนจัดกระเปา

ฤดูรอน (มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม)
ฤดูรอนของญี่ปุนอุณหภูมิอากาศคลายกับเมืองไทย นําเสื้อผาแบบที่ใช
ในเมืองไทยไปได

ฤดูหนาว (ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ)
ในฤดูหนาวของญีป่ นุ จะหนาวเย็นมากและมีหมิ ะตก เตรียมชุดกันหนาว
ไปใหพรอม ควรสวมใสเสือ้ ผาใหอบอุน อยูเ สมอ เสือ้ และกางเกงแนบเนือ้
ดานในใหความอบอุนกับรางกาย เสื้อคลุมโอเวอรโคต ชุดผาขนสัตว
และแจกเก็ตชนิดหนาพิเศษ ถาเปนแบบกันน้าํ ไดยง่ิ ดี ผาพันคอแบบหนา
ถุงมือ หมวกไหมพรมแบบกันหนาวได สวนถุงเทาใหใสแบบหนาๆ
รองเทาหุมขอหรือรองเทาบูทที่กันความหนาวเย็นและหิมะได

เสื้อผาสําหรับใชอยางเปนพิธีรีตองหรือพิธีการ จําพวกทักซิโด
และเสื้อราตรี หากเกิดความจําเปนก็มีรานใหเชา ถุงเทาสะอาด
และเรียบรอยเปนสิ่งจําเปน เพราะวาบอยครั้งจําเปนจะตอง
ถอดรองเทาออก เชนตามภัตตาคารญี่ปุนบางแหง
หรือเมื่อกาวเขาบริเวณ ชานหนาบานของชาวญีป่ นุ
กอนเขาหองรับแขก จึงควรนําถุงเทาสะอาดๆ ไปหลายๆคู

10. เตรียมตัวใหเรียบรอย
วัน
กอนการเดินทาง

passpo

rt

•หนังสือเดินทาง (พาสปอรต)
•บัตรโดยสารเครือ่ งบิน
•กระเปาสตางค บัตรประชาชน เงินไทย เงินญีป่ นุ
•กลองถายรูป ทีช่ ารตแบตเตอรี่ เตาเสียบแบบ Type A
•ปากกา สมุดโนต
•แผนที/่ หมายเลขโทรศัพทของโรงแรมทีญ
่ ป่ี นุ
•เสือ้ คลุมกันหนาว รองเทา ใสสบาย
•กระเปาเดินทางนาํ หนักไมเกิน
•เช็คสภาพอากาศ
•ยาประจําตัว พาสเตอรยา
•สิง่ ของจิปาถะอืน่ ๆ ทีจ่ ดรายการไววา หามลืม!

11. การเช็คอิน
วันเดินทาง

Useful Tips
บริการที่ควรทราบเมื่อเดินทางถึงทาอากาศยาน
ศูนยขาวสารการทองเที่ยวนาริตะ (NARITA TIC) สํานักงานนาริตะ
ทีไอซี ตั้งอยูในบริเวณหองโถงผูโดยสารขาเขาในเทอมินั่ล 1 และ 2
นักทองเที่ยวจะขอรับขอมูลขาวสารกอนเดินทางเขาเมืองโตเกียวได
มีเจาหนาที่คอยตอนรับ พูดไดหลายภาษา จะใหขาวสารการทองเที่ยว
และมีแผนที่ตลอดจนเอกสารคูมือทองเที่ยวแจกใหฟรี เวลาเปดทําการ
ตั้งแต 8.00 น. ถึง 20.00 น. ทุกวันตลอดป
กรีน วินโดว (หนาตางเขียว)
ชัน้ ใตดนิ ที่ 1 เปดทําการตัง้ แต 6.45 น. ถึง 11.30 น. และ 19.00 น.
ถึง 21.30 น.
ตัวชวยอื่น
ยังมีบริการชวยเหลือนักทองเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่ง เรียกวารอพบและ
ชวยเหลือ บริการนี้จัดพนักงานไวรอพบนักทองเที่ยวที่ซื้อบริการ
เพือ่ จะตอนรับผูท เ่ี พิง่ ลงจากเครือ่ งบิน และจัดหายานพาหนะทีเ่ หมาะสม
ใหเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางทีต่ อ งการ เคานเตอรของบริการรอพบ
และชวยเหลือนี้ ตั้งอยูตรงหนาของหนวยงานศุลกากร ทั้งดานเหนือ
และดานใตของหองโถงผูโดยสารขาเขา
บริการขนสงสัมภาระถึงที่พัก
บริษัท เอบีซี จํากัด บริษัท คะมะทะกิ อุนยู จํากัด (เรียกยอๆวา คิว
แอล ไลเนอร) บริษัท นิวพาสเซนเจอร เซอรวิส (เอ็นพีเอส) บริษัท
สกาย พอรตเทอร และกรีน พอรท เอเยนซี (จีพีเอ) คาบริการตอหนึ่ง
ชิ้น หนักไมเกิน 30 กก. ชิ้นละประมาณ 2,000 เยน และตามสถานี
รถไฟจะมีล็อกเกอรหลายขนาดสําหรับเก็บของหรือกระเปาใหบริการ
ฝากตอเนื่องไดไมเกิน 3 วัน เปนทางเลือกที่นาสนใจและเบาสบายตัว

ไปถึงลวงหนา 2 ชัว่ โมงกอนถึงเวลาเครือ่ งออก กอนการเช็คอินที่
เคานเตอร ตรวจดูสัมภาระในกระเปาที่จะถือขึ้นเครื่องใหเรียบรอย
หากมีวัตถุจําพวกของเหลว เจล สเปรย ที่ขวดมีความจุมากกวา
100 มิลลิลิตร ของมีคมตางๆ ไมสามารถนําขึ้นเครื่องได ยายมาเก็บ
ไวในกระเปาที่จะฝากไปขึ้นเครื่องตอนเช็คอินจะดีกวา เช็คอินแลวให
เตรียม Boarding Pass ไวกับหนังสือเดินทางจะไดหยิบใชไดสะดวก
หากตองการทราบขอมูลและรายละเอียด ดูไดจาก
www.suvarnabhumiairport.com/pdf/Check-point-TH.jpg

QL Liner จัดสงกระเปาเดินทางของคุณถึงที่ที่คุณตองการ
www.yokosojapan.org/event/oct08-08.html
การบริการระหวางสนามบิน และโรงแรม
จากสนามบินขาเขา
- นํากระเปาเดินทางของคุณ ไปที่เคานเตอร QL Liner ในสนามบิน
- กระเปาเดินทางของคุณจะถูกนําสงไปยังโรงแรมภายในเมืองทีคุณ
ระบุภายในวัน เดียวกัน (สอบถามรายชื่อโรงแรมที่ใหบริการได
จากพนักงาน)
- ของชิ้นอื่นๆ จะถูกนําสงไปยังสถานที่ที่ระบุไวภายใน 1 หรือ 2 วัน
เปนอยางชา
- ของทีร่ ะลึก และอืน่ ๆ จะถูกแพ็คและสงภายในกลองพิเศษของ QL
(เสียคาใชจายเพิ่ม)
สวนลดราคาตามปริมาณ
ถารายการสิ่งของมี 2 ชิ้น หรือมากกวา ในการจัดสงไปยังจุดหมาย
ปลายทางเดียวกัน ดวยใบเสร็จใบเดียวกัน จะไดรับการลดราคา 100
เยนตอของหนึ่งชิ้น
จากโรงแรมขากลับ
- โทรไปที่ QL Reservation Center และระบุ วาคุณจะออกเดิน
ทางวันไหนและ เที่ยวบินอะไร
การสํารอง ที่เบอร 0476-35-6631
เวลาทําการ วันจันทร – เสาร เวลา 8.30 – 18.00 น.
วันอาทิตย และวันหยุดราชการ เวลา 8.45 – 17.00 น.
- ทางบริษัทจะไปรับกระเปาและสัมภาระของคุณที่บาน สํานักงาน
โรงแรม หรือสถานที่ที่คุณระบุไว
การบริการระหวางโรงแรม และโรงแรม
เดินทาง ทองเที่ยวสะดวกสบาย ดวยการบริการขนสงกระเปาเดินทาง
ระหวางโรงแรมในโตเกียว เกียวโต หรือโอซากาภายในวันเดียวกัน
จะใชบริการนี้อยางไร?
1. สอบถามพนักงานดูแลกระเปา (Bell Desk) หรือพนักงาน
โรงแรม สําหรับโรงแรมที่มีการบริการขนสงกระเปาภายใน
วันเดียว ภายในเวลา 19.00 น. ของวันกอนวันจัดสง
2. เช็คอินกระเปาเดินทางของคุณ ทีพ่ นักงานดูแลกระเปาของโรงแรม
(Bell Desk) กอนเวลา 8.30 น. ในวันเดินทางและจายคาขนสง
กระเปา 3,500 เยน (รวมคาภาษี)
3. รับกระเปาเดินทางของคุณที่โรงแรมจุดหมายปลายทาง
(กระเปาของคุณจะถูกสง ระหวาง 17.00 - 21.00 น.)

หาขอมูลเพิ่มเติมไดที่: www.ql-liner.co.jp/index2.html
(ภาษาญี่ปุน)

12. สิ่งที่นารูเมื่อตองเดินทางไปญี่ปุน
TIPS

สิ่งของที่ตองแสดงกอนเขาเมือง
อยาลืมกรอกแบบฟอรม “การแจงสิ่งของนําเขาประเทศ” (Customs
Declaration) ทั้งกระเปาที่ติดตัวคุณและกระเปาที่ไมไดถือติดตัวใหกับ
แผนก Customs Clearance ที่ไดรับบนเครื่องบิน หรือที่ Customs
Office ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่:
www.jnto.go.jp/eng/arrange/essential/customs.html
มารยาทอันดี
- ควรถอดรองเทาแตะสําหรับใสในบานกอนเดินขึ้นไปบนเสื่อตาตามิ
- ทิ้งขยะลงถังที่ถูกตอง ขยะแบงประเภทเปนขยะเผาได เผาไมได
และขวดและกระปอง ดูสัญลักษณไดบนถังขยะ
- ไมสนทนาโทรศัพทมือถือ(ถามี)บนรถไฟ ควรเปดเสียงเปนระบบสั่น
- การอาบน้ํารวมกับคนอื่นๆ ควรปฎิบัติตามคําแนะนําที่มักมีติดไวใน
หองเปลี่ยนเสื้อผา ไมใสชุดชั้นในเขาไปในหองอาบน้ํา อาบน้ําให
สะอาดกอนลงแชน้ํา ไมถสู บูหรือนําผาขนหนูลงไปในอางอาบน้ํารอน
- ควรพูดขอบคุณ “อะริกาโตะโกไซมัส” เมื่อไดรับการชวยเหลือตางๆ
สถานีตํารวจ
ตองการความชวยเหลือ ถามทางหรือของหายใหหาโคบัง (KOBAN)
ปอมตํารวจยอยๆ มักอยูใกลกับสถานีรถไฟ หากพาสปอรตหายให
ไปแจงที่สถานีตํารวจที่ใกลที่สุด ขอใบแจงความและไปติดตอที่ทํา
หนังสือเดินทางเลมใหมที่ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียวโดย
ใชหลักฐานยื่นประกอบเหมือนกับขอทําหนังสือเดินทางใหม พรอมกับ
แสดงใบแจงความประกอบ แตถาเปนเรื่องอุบัติเหตุ หรือเหตุรายตางๆ
หมายเลขฉุกเฉินของตํารวจญี่ปุนคือ 110 ไมเสียคาบริการ

ระบบไฟที่ญี่ปุนและปลั้กไฟ
ตามบานเรือนทั่วๆ ไป ใชกระแสไฟฟา 100 โวลท ชนิดกระแสสลับทั่ว
ประเทศ แตมีความถี่สองขนาด คือ ภาคตะวันออก เชน โตเกียว นิกโก
โยโกฮามา ใช 50 เฮิรช ภาคตะวันตก เชน เกียวโต โอซากา นารา ใช
60 เฮิรช โรงแรมในญี่ปุน โดยเฉพาะเมืองใหญจะมีปลั๊กไฟสองระบบ
คือ 110 และ 220 โวลท ใหใชแตเตาเสียบมักจะใชชนิดสองขาเแบบ
แบนเทานั้น แบบเดียวกับสองขาแบนที่ใชในเมืองไทย โรงแรมมีเครื่อง
เปาผมและเครื่องใชไฟฟาชนิดอื่นๆ ใหใชฟรี หรือมิฉะนั้น โรงแรมใหญๆ
จะมีเครื่องเปาผมใหใชฟรีแตเครื่องใชไฟฟาอื่นๆ มีใหเชา
ศูนยขอมูลนักทองเที่ยวในญี่ปุน
บริการขาวสารการทองเที่ยว
ศูนยขอมูลขาวสารการทองเที่ยวในประเทศญี่ปุนเปนสํานักงานให
ขาวสารการทองเที่ยวและความชวยเหลือแกนักทองเที่ยวชาวตาง
ประเทศขณะอยูในญี่ปุน มีทั้งที่สนามบินและ ตามเมืองตางๆ มักอยู
ใกลกับสถานีขนสงตางๆ ไมวาจะเปนสถานีรถไฟ เรือ เมื่อไปถึงตาม
สถานที่ทองเที่ยวแลว ใหลองหา Tourist Information Center ใกลๆ
จะไดแผนที่ทองเที่ยวแนะนําตางๆ ที่นาสนใจในเมืองพรอมแผนพับหรือ
ตารางรถไฟ หรือดูรายละเอียดจาก
www.yokosojapan.org/about/essential.html#11
สถานเอกคราชทูตไทยในญี่ปุน
Royal Thai Embassy in Tokyo
3-14-6, Kami-Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0021
Tel: 03-3447-2247
www.thaiembassy.jp
Royal Thai Consulate-General in Osaka
Bangkok Bank Bldg. 1/4/5Fl., 1-9-16 Kyutaro-machi,
Chuo-ku, Osaka City 541-0056
Tel: 06-6262-9226 (-9227)
www.thaiconsulate.jp

ปอมตํารวจ

ศูนยขอมูลนักทองเที่ยว

13. Q&A
คําถามที่พบบอยถาคิดไปเที่ยวเอง

ไปเที่ยวที่ไหนดี
ถามตัวเองกอนวาชอบการไปเที่ยวในลักษณะแบบไหน ชมวัฒนธรรม
ชมธรรมชาติ ชิมอาหาร หรือซื้อของ คิดเหมือนวาเรากําลังคิด
โปรแกรมทัวรถูกใจ ไปกันเอง เขียนวันที่ไปทั้งหมดลงกระดาษ
เที่ยวบินจากเมืองไทยไปกลับ สถานที่ทองเที่ยวตางๆ วิธีการไป
ยานพาหนะที่ใช ที่พักในแตละคืน และลองคํานวนคาใชจายคราวๆ
ในการเดินทาง บวกคาอาหาร การเดินทางก็จะราบรื่นขึ้นอยางแนนอน
ขอวีซายากไหม
วีซานักทองเที่ยว หากเตรียมเอกสารในการขอวีซาใหครบถวนและ
ถูกตองตามที่กําหนด มีแผนการเดินทาง และที่พักแนบไปดวย
เผื่อเวลาในการไปขอวีซาลวงหนา ไปเปนกลุมควรยื่นเอกสารพรอมกัน
สถานทูตก็จะพิจารณาไปตามระเบียบ สําหรับคนทีเ่ คยไปญีป่ นุ ไมใชครัง้ แรก
และครั้งที่แลวไปพักไมเกิน 15 วัน และครั้งตอไปไปเที่ยวไมเกิน
15 วัน จะมีเอกสารที่ตองใชนอยลง เพื่ออํานวยความสะดวก
ดูรายละเอียดขอควรระวังในการขอวีซาไดที่
www.th.emb-japan.go.jp/th/consular/general.htm
การจองที่พักตองทําอยางไร
สามารถจองที่พักผานทางเว็บไซตไดตามปรกติเหมือนการทองเที่ยวที่
อื่นๆ เว็บไซตจองที่พักเปนภาษาอังกฤษที่อํานวยความสะดวกสําหรับ
นักทองเที่ยวที่จะไปเที่ยวประเทศญี่ปุนมีอํานวยความสะดวกมากพอ
ดูรายละเอียดไดจากเว็บไซตของ JNTO
www.jnto.go.jp/a-search/search/search_form.php
และอานเรื่องประเภทของที่พักที่มีใหบริการไดที่
www.yokosojapan.org/about/accomodation.htm
ไมรูภาษาญี่ปุนเลย จะไปเที่ยวไดไหม
ถาเตรียมแผนการทองเที่ยวลวงหนาอยางละเอียดไปจากเมืองไทย
จะชวยไดมาก และถาไปกันคูหรือเปนกลุมก็เพิ่มความมั่นใจขึ้นมาอีก
คนญี่ปุนแมจะพูดภาษาอังกฤษไมสะดวก แตถามีเวลาก็จะชวยเหลือ
บอกเรื่องสถานที่ตางๆ ไดในระดับหนึ่ง แตถารูภาษาญี่ปุน
จะยิ่งสะดวกมากขึ้น และถาตองการไปยังเมืองที่เงียบสงบ
นักทองเที่ยวยังไมพลุกพลาน ควรไปกับผูที่รูภาษาญี่ปุนจะดีกวา
อยากไปชมซากุระ ตองไปในชวงไหน
ในฤดูใบไมผลิ (เดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม) ดอกซากุระมักจะบาน
ชวงปลายเดือนมีนาคมและเมษายนของป หรืออาจจะไปชวงสงกรานต
และเช็ควาซากุระที่ไหนยังมีบานอยูบาง ทุกๆปกรมอุตุนิยมวิทยาของ
ญี่ปุนจะพยากรณชวงเวลาที่ดอกซากุระ ผลิดอก และจะประกาศให
ทราบลวงหนา ดอกซากุระจะเริ่มบานจากทางภาคใต เรื่อยขึ้นไปทาง
ภาคเหนือ ซึ่งแตกตาง กันไปในแตละป ขึ้นอยูกับสภาพอากาศในปนั้นๆ
ชวงเวลาที่ระบุจึงเปนเพียงการประมาณการณ เนื่องจากไมมีใครรูแนชัด
วา ดอกซากุระจะบานเมื่อไร ระยะเวลาที่ดอกซากุระบานแตกตางกัน
ไปตามสายพันธุใน 1 ป ดอกซากุระจะบานเพียง 1 สัปดาหเทานั้น
www.japan-guide.com/e/e2011_when.html
ดูสถานที่ที่ซากุระบานสวยงามไดที่
www.yokosojapan.org/event/sakura1.html

ไปชมภูเขาฟูจิที่ไหนและอยางไร
ภูเขาฟูจิเปนภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุน มีความสูงถึง 3776 เมตร บริเวณ
ที่ีที่จะชมทิวทัศนไดชัด มีหลายที่ทั้งเมืองรอบๆ เขต อุทยานแหงชาติ
ฟูจฮิ ฮิ าโกะเนอิซซิ ึ และรอบทะเลสาบทัง้ 5 ไดแกทะเลสาบยามานากาโกะ
คาวากุจิโกะ โมโตสุโกะ โชจินินโกะ ไซโกะ รอบภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งเดินทาง
ไปโดยรอบไดดวยรถไฟสายโอดะคิว และผูที่สนใจไตภูเขาไฟฟูจิขอให
เตรียมรางกายใหพรอม ภูเขาฟูจิเปดใหขึ้นไปปนเขาเที่ยวชมในชวง
เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ของทุกปและจากสถานีคาวากุจิโกะ จะมี
บริการรถบัสประจําทางไปถึงสถานีชั้น5ของภูเขาไฟฟูจิ ดูรายละเอียด
บัตรโดยสารและการเดินทางไดที่ www.odakyu.jp/english/
ชมรายละเอียดของสถานทีต่ า งๆ รอบภูเขาฟูจไิ ดจากหัวขอชมภูเขาฟูจทิ ่ี
www.yokosojapan.org
ถาอยากไปชมใบไมเปลี่ยนสีไปชวงไหนจึงจะดี
ฤดูใบไมรวง (เดือนกันยายน-เดือนพฤศจิกายน) ชมใบไมเปลี่ยนสี
หรือที่เรียกวา โคโย ไดในชวงปลายตุลาคมถึงสิ้นพฤศจิกายน โดยใบไม
จะเริม่ เปลีย่ นสีจากเหนือ สูต ะวันออก ตะวันตก ลงไปใต ดูไดจาก
www.yokosojapan.org/event/oct07-12.html
ถาไปในชวงฤดูรอ น (เดือนมิถนุ ายน-เดือนสิงหาคม) มีอะไรใหเทีย่ วบาง
ในชวงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม ชมทุงดอกไมตางๆ เชน
ลาเวนเดอรสีมวงสวยและมีกลิ่นหอมไดที่เมืองฟุระโนะบนเกาะฮอกไกโด
นอกจากนี้ฤดูรอ นยังเปนชวงทีม่ เี ทศกาลทีส่ าํ คัญมากมายรวมทัง้ เทศกาล
ดอกไมไฟ www.yokosojapan.org/event/apr08-01.html
อยากไปสัมผัสหิมะควรไปที่ไหนบาง
หิมะตกในฤดูหนาว (เดือนธันวาคม-เดือนกุมภาพันธ) ฤดูหนาวมี
เทศกาลประจําฤดูตามเมืองตาง ๆ และการประดับไฟ เชน
เทศกาลหิมะ ที่เกาะฮอกไกโดในชวงตนเดือนกุมภาพันธ
www2.jrhokkaido.co.jp/global/index.html
เทศกาลประดับโคมไฟที่ปราสาทฮิโรซากิ (Hirosaki) และเทศกาล
คามาคุระ (Kamakura) ที่เมืองโยโคเตะ (Yokote) ชวงกลางเดือน
กุมภาพันธ นักทองเที่ยวสามารถเยี่ยมชมกระทอมหิมะยามราตรีที่
สวยงามนาประทับใจ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมในฤดูหนาวเชน
การเลนสกี สโนวบอรด สโนโมบิลและการเลนเพลิดเพลินกับหิมะ
ดูรายละเอียดการเลนสกีไดที่
www.yokosojapan.org/event/dec07-06.html
จําเปนตองซื้อตั๋ว JAPAN RAIL PASS (JR PASS)
เมื่อไปทองเที่ยวเองหรือไม
การซื้อตั๋ว JAPAN RAIL PASS ไดนั้น ตองวางแผนการเดินทางให
เรียบรอยเสียกอน และลองสํารวจเสนทางดูวา สถานที่ทองเที่ยวที่
จะไปเหมาะสมและคุมคา คุมเงิน สําหรับการซื้อตั๋วหรือไม จังหวัด
ที่ไปมีชินคันเซนผานหรือไม แนะนําสําหรับคนที่ตองการเดินทางจาก
โตเกียวไปเกียวโต หรือภูมิภาคสวนอื่น ดวยการทองเที่ยวอยางทั่วถึง
ในเวลา 7 วัน 14 วัน หรือ 21 วัน ตามเวลาที่ระบุไวในตั๋ว แตถาไป
แคโตเกียว หรือแถบคันไซ ขอแนะนําบริการตั๋วโปรโมชันการเดินทาง
แบบอื่นๆ

Hyoto Festival, Chitose,
Hokkaido

Sapporo Snow Festival,
Hokkaido

Wheat Field in Furano,
Hokkaido

Monkey Hot Spring
Jigokudani, Nagano

Nebuta Summer Festival,
Aomori

Towada Hachimantai National
Park, Akita

Sansa Odori Dance, Morioka

Naenataki Waterfall, Niigata

Edo Wonderland, Nikko

Otaru, Hokkaido

Wakkanai Seals at Bakkai Port, Kushiro Harbor, Hokkaido
Hokkaido

Japanese Crane at Kushiro,
Hokkaido

Hot Spring, Wakura, Ishikawa

Takeshita Street at Harajuku,
Tokyo

Itsukushima Shrine, Hiroshima

Minato Mirai 21, Yokohama

Tea Picking Experience,
Shizuoka

Yakushima Island, Kagoshima

Gion, Kyoto

Nara Park, Nara

Mud Bath Hot Springs, Beppu Coral Reef, Okinawa

Tel: 0-2233-5108 Website: www.yokosojapan.org

