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สวสัดคีรบั 
ท่านผู้อ่านทุกท่าน กลับมาพบกัน

อีกแล้วนะครับใน TPA News 

ฉบับเดือนมกราคม 2558 ส�าหรับในฉบับนี้จะได้พบกับเรื่องราวอะไร

ที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น ขอเชิญติดตามอ่านได้เลยนะครับ 

ในช่วงนีไ้ม่ว่าจะเป็นผูร่้วมงาน คนรูจ้กั หรอืเพือ่นๆ กเ็ดนิทาง

ไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นกันเป็นว่าเล่นเลยทีเดียว อาจจะเป็นเพราะ

การยกเลิกวีซ่าก็ดี หรือเงินเยนที่อ่อนค่าลงก็ดี จุดหมายปลายทาง 

ยอดฮิตก็หนีไม่พ้นเมืองใหญ่ต่างๆ อย่างเช่น โตเกียว เกียวโต  

โอซากา นาโงยา ฟุกุโอกะ ฯลฯ และถ้าเป็นช่วงฤดูหนาวแบบนี้ก็ต้อง

เป็นฮอกไกโดอย่างแน่นอน แต่ในฉบับนี้จะขอน�าเสนอเกี่ยวกับเมือง

ใหญ่อีกเมืองหน่ึงที่น่าสนใจไม่แพ้เมืองต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นเลย

นั่นก็คือ เมืองโยโกฮามะ (Yokohama City 横浜市) นั่นเอง 

เมืองโยโกฮามะนี้เป็นเมืองใหญ่ ที่อยู่ในเขตจังหวัดคานา- 

งาวะ โดยจังหวัดคานางาวะนี้อยู่ติดกับกรุงโตเกียว การเดินทางจึง

สะดวกมาก เพยีงแค่นัง่รถไฟจากโตเกยีวไป 30 นาทเีท่านัน้ ความน่า

สนใจของเมอืงนีค้อืเป็นเมอืงท่าทีม่มีาตัง้แต่สมยัโบราณ จงึเป็นเมอืง

ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งตะวันออก และตะวันตก ที่

เหน็เด่นชดัก็คือมย่ีานชมุชนชาวจนีโพ้นทะเลอาศัย และท�าการค้าหรอื

ที่เรียกว่าไชน่าทาวน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น และเอเชีย รวมถึง

การพฒันาของเมอืงนีท้ีม่มีาอย่างต่อเนือ่งไม่หยดุยัง้ จนท�าให้ปัจจบุนั

เมืองท่าที่เก่าแก่ และส�าคัญแห่งนี้มีจ�านวนประชากรมากเป็นอันดับ 

2 ของประเทศญีปุ่น่ (ประมาณ 3 ล้าน 7 แสนคน ) รองจากกรงุโตเกยีว 

(ประชากรประมาณ 13 ล้านคน) เลยทีเดียว  

การเดนิทางจากสนามบนิมาทีเ่มอืงโยโกฮามะกส็ะดวกสบาย 

โดยนั่งรถลิมูซีนหรือรถไฟฟ้าจากสนามบินนาริตะใช้เวลาประมาณ 

90 นาที หรือถ้าเดินทางจากกรุงเทพฯ มาลงที่สนามบินฮาเนดะแล้ว

ประพันธ์ รัตนสมบัติ

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท.

(Yokohama City 横浜市)

มีอะไรในเมืองแห่งนี้

โยโกฮามะ
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นั่งรถลิมูซีนหรือรถไฟไปก็จะใช้เวลาเพียงประมาณ 30 นาทีเท่านั้น  

ระบบการคมนาคมภายในเมืองน้ีก็สะดวกเช่นเดียวกัน 

นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ได้โดย 

รถเมล์ รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน รถแท็กซี่ 

สถานทีท่่องเทีย่วส�าคญัๆ ของเมอืงนีท้ีน่กัท่องเทีย่วไม่ควร

พลาดเลยก็มี อย่างเช่น 

1.  Minato Mirai  ย่านหนึง่ของโยโกฮาม่า ทีส่ร้างขึน้ด้วยหวงั

ให้เป็นเมืองแห่งอนาคต พื้นที่ 40% เกิดจากการถมทะเล เป็นย่านที่

มีตึกสูงระฟ้า สถานที่จัดงานประชุมขนาดใหญ่ที่สามารถใช้ได้ใน

ระดบันานาชาต ิสวนสนกุ และเป็นทีต่ัง้ของท่าเรอืทีใ่หญ่ทีส่ดุในญีปุ่น่ 

มีหลายจุดที่เป็นสถานที่ที่น่าสนใจของย่านนี้ อาทิ

➢ Yokohama Lanmark Tower ตึกที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น เมื่อ

ออกจากสถานีเจอาร์ซากุระกิโจก็จะเห็นได้เลย ตึกที่สูงโดดเด่น ซึ่งมี

จ�านวน ถึง 70 ชั้น ด้วยความสูง 296 เมตร นอกจากนี้ยังมีลิฟท์ที่วิ่ง

เร็วที่สุดในโลก จากชั้นล่างไปถึงชั้น 69 ใช้เวลาเพียง 40 วินาที ก็

สามารถขึ้นไปชมวิวเมืองโยโกฮาม่าได้ หากมาจากสถานีซากุระกิโจ

จะมีทางเชื่อมมาที่ Yokohama Lanmark Tower ได้ จะผ่านส่วนที่

เป็นศูนย์การค้า Queen Tower, Queen’s Square ช้อปปิ้งมอลล์

ขนาดใหญ่ริมอ่าวโยโกฮาม่า เดินต่อไปก็ถึง pacifico yokohama ที่

จัดงานประชุมงานแสดงระดับนานาชาติ

➢ เรือส�าเภา Nippon Maru และพิพิธภัณฑ์สมุทรศาสตร ์ 

จอดอยูบ่รเิวณหน้าตกึ Landmark Tower ซึง่เรอืล�านีอ้อกเดนิทางมา

แล้วทั่วโลก หลังจากปลดระวางแล้ว จึงใช้เป็นโรงเรียนการเดินเรือ 

ผลิตกะลาสีมาแล้วกว่า 10,000 คน เราสามารถเดินขึ้นไปภายใน

บริเวณเรือได้ ด้วยยังเป็นพิพิธภัณฑ์การเดินเรือสมุทร (Yokohama 

Maritime Museum)

➢ สวนสนุก CosmoWorld และชิงช้าสวรรค์ Cosmo  

Clock อยู่ตรงบริเวณทางเดินริมทะเล โดยเจ้าชิงช้าสวรรค์ยักษ์ 

Cosmo Clock คอืสิง่ทีด่งึดดูความสนใจของนกัท่องเทีย่วได้มากทีส่ดุ 

ด้วยเป็นชิงช้าที่ทั้งใหญ่ และสูงที่สุดในญี่ปุ่น ซึ่งใช้เวลา 15 นาทีต่อ

หนึง่รอบ ถงึจดุสงูสดุแล้วมองลงมาจะเหน็ววิด้านล่างทีส่วยงามจาก

อีกมุมมองหนึ่งเลย นอกจากนี้ใครที่ชอบความท้าทาย และความตื่น

เต้นแล้วก็ยังมีเครื่องเล่นอีกหลายชิ้นให้ได้เลือกเล่นตามใจชอบ

2. China Town ด้วยความเป็นเมืองท่าที่ส�าคัญของญ่ีปุ่น 

เมืองนี้จึงมีไชน่าทาวน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ความกว้างใหญ่ของ 

ไชน่าทาวน์แห่งนี้ท�าให้มีประตูแบบจีนอยู่ถึง 10 แห่งซึ่งสร้างขึ้น 

ตามหลักฮวงจุ้ยของจีน ภายในไชน่าทาวน์จะมีร้านค้า ร้านอาหาร

มากมาย ให้นกัท่องเทีย่วได้เพลดิเพลนิกบัการจบัจ่ายซือ้ของ และรบั

ประทานอาหารกันอย่างเต็มที่

3.  Ramen Museum หรอืพพิธิภณัฑ์ราเมนทีใ่ห้นกัท่องเทีย่ว

ได้ทราบถงึราเมนชนดิต่างๆ น�้าซปุแต่ละชนดิท�ามาจากอะไร รวมถงึ

ด้านในพพิธิภณัฑ์ยงัจ�าลองบรรยากาศของรา้นราเมนในอดตี และมี

ร้านราเมนจากทั่วประเทศของญี่ปุ่น  

4.  Cup Noodles Museum หรือพิพิธภัณฑ์บะหมี่ถ้วยกึ่ง

ส�าเรจ็รปู ซึง่บะหมีถ้่วยกึง่ส�าเรจ็รปูนีม้ต้ีนก�าเนดิมาจากประเทศญ่ีปุ่น

นัน่เอง นกัท่องเทีย่วจะได้ทราบถงึประวตัคิวามเป็นมาของบะหมีถ้่วย

กึ่งส�าเร็จรูป และมีซองบะหมี่ของประเทศต่างๆ จัดแสดง และยังได้

ลองรสชาตขิองบะหมีก่ึง่ส�าเรจ็จากประเทศต่างๆ และทีส่�าคญัคอืยงั

ได้ทดลองท�าบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูปด้วยตัวเองอีกด้วย

5. Sankeien Garden หากใครต้องการความสงบเป็น

ธรรมชาติก็สามารถมาชมสวนสวยของที่นี่ได้ โดยที่นี่จะเป็นการ

ตกแต่งสวนแบบญี่ปุ่น

6.  Yokohama Bay Bridge สะพานแขวนความยาว 860 

เมตรนี้เป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองโยโกฮามะ ที่นักท่องเที่ยวมัก

จะถ่ายภาพความงามของสะพานแขวนแห่งนี ้โดยความงามในเวลา

กลางวัน และกลางคืนก็จะแตกต่างกันออกไป

เสน่ห์ของเมืองโยโกฮามะยังไม่หมดเพียงเท่าน้ีนะครับ 

สถานทีท่่องเทีย่วของเมอืงนีย้งัมอีกีมาก อกีทัง้ยังสามารถเทีย่วชมได้

ไม่ยากเนื่องจากส่วนใหญ่จะอยู่ไม่ไกลกัน และการเดินทางก็สะดวก

สบาย เป็นอีกเมืองหนึ่งที่แนะน�าให้ทุกท่านลองไปเที่ยวกันดูนะครับ 

แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้านะครับ ฉบับนี้ขอลาไปก่อน สวัสดีครับ 

ขอบคุณข้อมูลจาก http://japan.holidaythai.com/
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