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Contact information

จังหวัดโทจิงิ　栃木県

ญี่ปุ่น

ฉบับภาษาไทย

+81-28-623-3213 (ภาษาญี่ปุ่น)

http://travel.tochigiji.or.jp/th/U R L

จังหวัดฟุกุชิมะ　福島県

+81-24-525-4024 (ภาษาญี่ปุ่น)

http://www.welovefukushima.com/U R L

จังหวัดยามากาตะ　山形県

+81-23-647-2333 (ภาษาญี่ปุ่น)

http://yamagatakanko.com/translation/#tr_thaiU R L

จังหวัดมิยางิ　宮城県

+81-22-211-2824 (ภาษาญี่ปุ่น)

http://www.pref.miyagi.jp/kankou/en/index.htmU R L

องค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยวโทโฮคุ　東北観光推進機構

+81-22-721-1291 (ภาษาญี่ปุ่น)

2018.11

http://th.tohokukanko.jp/U R L
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MIYAGI

FUKUSHIMA
YAMAGATA

TOCHIGI

โทจิงิและตอนเหนือของโทโฮคุคือ..
จังหวัดโทจิงิและตอนเหนือของโทโฮคุ (จังหวัดฟุกุชิมะ,จังหวัดยามากาตะ,จังหวัดมิยางิ) 

นั้นอยู่ใกล้กับโตเกียวเป็นอย่างมาก ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงถึง 2 ชั่วโมงครึ่ง

ในการโดยสารรถไฟชินคังเซ็นไปยังจุดหมาย เนื่องจากฝั่งทะเลญี่ปุ่น(ทิศใต้) 

และฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก(ทิศตะวันออก) นั้นมีภูมิอากาศที่แตกต่างกัน

ทำให้เราสามารถสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับทิวทิศน์,กิจกรรมสันทนาการ, 

สกีและกิจกรรมอื่นๆของประเทศญี่ปุ่นในแต่ละฤดูกาลของแต่ละจังหวัดได้

เนื่องจากมีธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ และสถานที่ขึ้นชื่อมากมาย

เช่น นิกโก,ภูเขาฮานามิ,ซะโอ และ เซนได

จึงเป็นภูมิภาคที่เราสามารถเพลิดเพลินไปกับ

วิวทิวทัศน์ ในแต่ละฤดูของทั้ง 4 ฤดูกาลได้

01 02

การเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่น

ประมาณ 30 นาทีประมาณ 5 ชั่วโมง 40 นาที

ประมาณ 6 ชั่วโมง ประมาณ 50 นาที สถานีโตเกียวกรุงเทพมหานคร
สนามบินนาริตะ

สนามบินฮาเนดะ

Content s
โทชิงิและตอนเหนือของโทโฮคุคือการคมนาคมและการเข้าถึง

การเดินทางไปยังแต่ละจังหวัด

จังหวัดโทชิงิ

จังหวัดฟุกุชิมะ

P01-P02

P03-P04

P05-P10

P11-P16

จังหวัดยามากาตะ

จังหวัดมิยางิ

ช่วงที่เหมาะแก่การชมดอกไม้มากที่สุด, ปฏิทินผลไม้ตามฤดูกาล
P23-P28

P17-P22

P29-P30

โทชิงิและตอนเหนือของโทโฮคุคือ/การคมนาคมและการเข้าถึง

การเดินทางไปยังแต่ละจังหวัด

ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที

จังหวัดมิยางิ

ประมาณ 1 ชั่วโมง
สนามบินนาริตะ สถานบินเซ็นได

สถานีโตเกียว สถานีเซ็นได
ประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาที

สถานีชิโรอิชิซะโอสถานีโตเกียว

จังหวัดยามากาตะ

ประมาณ 1 ชั่วโมง
สนามบินฮาเนดะ สนามบินโชไน

ประมาณ 1 ชั่วโมง
สนามบินฮาเนดะ สนามบินยามากาตะ

ประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที ประมาณ 45 นาที
สถานีชินโจสถานีโตเกียว สถานียามากาตะ

จังหวัดฟุกุชิมะ

สถานีโตเกียว

ประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที ประมาณ 1 ชั่วโมง(รถด่วน)
สถานีไอสึวากามัตสึสถานีโคริยามะ

ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที
สถานีฟุกุชิมะ

ประมาณ 3 ชั่วโมง 20 นาที
ไอสึทาชิมะอาซากุสะ

จังหวัดโทชิงิ

ประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที

ประมาณ 50 นาที ประมาณ 45 นาที
สถานีนิกโก

สถานีโตเกียว
สถานีอุซึโนะมิยะ

สถานีนะสุชิโอะบาระ

ประมาณ 2 ชั่วโมง

สถานีชินจูกุ

อาซากุสะ

สถานีโทบุนิกโก

สถานีคินุกาวะออนเซ็น

ข้อมูลการเดินทางง่ายๆ

เดินทางง่ายๆจากอาซากุสะไปถึงจังหวัดโทจิงิ,จังหวัดฟุกุชิมะ
“Revaty Express” เริ่มเปิดให้บริการแล้ว
สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์Tobu Railway 

Revaty Express TOBU JAPAN TRIP
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Kitakata

03 04

JR EAST PASS（Tohoku area）

ขุมทรัพย์แห่งทิวทัศน์ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เดินทางสะดวกสบายจากโตเกียว

บริเวณทิศเหนือ ใต้ และ
ตะวันออกของโทะชิงิ

การซื้อจากนอกประเทศญี่ปุ่น
ท่านสามารถซื้อคูปองแลกตั๋วจากตัวแทนจำหน่ายก่อน
เดินทางมาประเทศญี่ปุ่น และเมื่อมาถึงญี่ปุ่นแล้ว
กรุณานำคูปองดังกล่าวมาแลกตั๋ว JR EAST PASS（Tohoku area）
ตัวจริงที่จุดแลกตั๋วในเขตพื้นที่ของ JR EAST

ราคา

ช่วงเวลาการใช้งาน 5 วันตามต้องการ
(เลือกห้าวันจากภายใน 14 วันนับจากวันที่ออกตั๋ว)

การซื้อออนไลน์
ท่านสามารถซื้อคูปองแลกตั๋ว JR EAST PASS（Tohoku area）
จากเว็บไซต์ด้านล่างนี้

การซื้อภายในประเทศญี่ปุ่น
ท่านสามารถซื้อตั๋ว JR EAST PASS（Tohoku area）
จากสำนักงานขายในเขตพื้นที่ JR EAST
ซึ่งท่านจำเป็นต้องแสดงหนังสือเดินทางในการซื้อ
และจะไม่สามารถซื้อตั๋วใบใหม่ได้จนกว่าตั๋วเก่า
จะหมดอายุ

วิธีการซื้อ

ผู้ใหญ่  :  20,000 เยน
   เด็ก   :  10,000 เยน

เดินทางท่องเที่ยวสะดวกๆกับFree Wifiที่มีการเชื่อมต่อเกือบทั่วทั้งประเทศ และเชื่อมต่อไปถึงพื้นที่ของโทจิงิ,ทางตอนใต้ของโทโฮคุ  !

Free WiFi 

แนะนำสถานท่ีท่องเท่ียวของแต่ละ
จังหวัดเชิญหน้าถัดไปJR EAST PASS TOHOKU

Japan Connected ‒ free Wi-Fi TRAVEL JAPAN Wi-Fi

JR EAST PASS(Tohoku Area) 

JR EAST Travel Service Centers

www.jreast.co.jp/e/customer_support/

www.jreast.co.jp/e/eastpass_t/

MIYAGI

หน้า 23

จังหวัดมิยางิ
มีเมืองเซนได เมืองหลวงที่
ใหญ่ที่สุดแห่งโทโฮคุ 
มีอาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อ
อย่างกิวตันและซูชิสดใหม่

TOCH IGI

จังหวัดโทะชิงิ
มีศาลเจ้าโทโชกู มรดกโลก 
และสถานที่ที่มีชื่อ
เสียงอีกหลากหลาย

หน้า 05

YAMAGATA

FUKUSHIMA

หน้า 17

จังหวัดยามากาตะ
อาณาจักรแห่งออนเซน ขุมทรัพย์
แห่งอาหารเลิศรส ทั้ง ยามากาตะกิว 
หรือ เนื้อวัวยามากาตะ รวมถึง
ผลไม้และเหล้าญี่ปุ่น

จังหวัดฟุกุชิมะ
มีท้ังราเมง อาหารพ้ืนเมือง 
และผลไม้สดใหม่ให้ล้ิมลอง 
และเปิดประสบการณ์
ไปกับวัฒนธรรมโบราณ
ของญ่ีปุ่นได้ท่ี
Shukubamachi

หน้า 11

การเดินทางไปยังแต่ละจังหวัด

บัตรโดยสาร Free pass สุดคุ้มระยะเวลา 5 วัน สามารถใช้โดยสารรถไฟชินคันเซ็น 
รถไฟด่วนพิเศษ รถไฟปกติในพื้นที่โตเกียวและโทโฮคุได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง สะดวกสบายสุดๆ
ในการเดินทางไปท่องเที่ยวที่นิกโก้และมินามิโทโฮคุ(มิยางิ ยามากาตะ ฟุกุชิมะ)!

ในกรณีซื้อผ่านออนไลน์หรือซื้อนอกประเทศญี่ปุ่น ราคา 
ผู้ใหญ่ 19,000 เยน / เด็ก 9,500 เยน

5 วันแบบไม่จำกัดรอบในการนั่งรถไฟชินคันเซ็นโตเกียว – โทโฮคุ

Tohoku Shinkansen/Hayabusa

■日本 栃木・南東北（福島・山形・宮城）　トラベルガイド P03P04
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Mashiko
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Boat Ride

M�ka
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T�bu Sano Line

T�bu Isesaki Line
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EDO WONDER 
LAND

SanoTomita
Oyama

ทะเลสาบชูเซ็นจิ

ภูเขานันไตอิซัง

สวนดอกไม้
Ashikaga Flower Park

ศาลเจ้าโทโชกู นิกโก

เทศกาลคามาคุระแห่งน้ำพุร้อนยุนิชิกาวะ
ที่ราบสูงนาสุ

มีสถานที่ที่เป็นมรดกโลก และสถานที่
ที่มีชื่อเสียงมากมาย

Fu k u s h ima

I b a r a k i

G u nma

S a i t ama

Ch i b aTok yo

N i i g a t a

น้ำตกริวสึ

Hunter mountain shiohara

สวนชิบะซากุระเมืองอิจิไค

หมู่บ้านออนเซ็นชิโอะบาระ

JR EAST LINE (Shinkansen)
JR EAST LINE
Non-JR EAST LINE

06

ซุ้มดอกฟุจิที่งดงามควรค่าแก่การรอชม
ที่เดียวจากประเทศญี่ปุ่นทีได้ถูกเลือกจาก CNN ให้เป็นหนึ่งใน
“Dream Destination in the World 2014” สถานที่กว้างใหญ่
ที่มีดอกไม้ต่างๆ บานกันตลอดทั้งปี และ ช่วงพิเศษกลางเดือน
เมษายนไป จนถึงกลางเดือนพฤษภาคม เหล่าต้นฟุจิที่มีอายุกว่า
150 ปี ที่พร้อม กันบานดูแล้วคล้ายกับในหนัง “อวตาร” เลยนะคะ 
ช่วงฤดูหนาวก็ ยังมีการจัดไฟอิลลูมิเนชั่น ซึ่งได้รับรางวัลยอด
เยี่ยมอันดับ 1 จากทั่วประเทศตั้งแต่ปี 2016 ติดต่อกัน 2 ปีซ้อน
อีกด้วย !

สวนดอกไม้อาชิคางะ　あしかがフラワーパーク

☎ +81-284-91-4939

วันหยุด วันพุธและพฤหัสสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกุมภาพันธ์  และวันที่ 31 ธันวาคม

ค่าเข้าชม ค่าเข้าชม (ผู้ใหญ่)  300 เยน – 1,800เยน  (เด็ก) 100 เยน –900เยน 
(ราคาเปลี่ยนแปลงตามสภาพและระยะการบานของดอก) 

เวลา “ช่วงปรกติ” 9.00น.-18.00น. (ยกเว้นช่วงเทศกาลดอกฟูจิ)
“ช่วงฤดูหนาว/ฤดูร้อน” 10.00น. – 17.00น.(ยกเว้นช่วงจัดแสดงไฟอิลลูมิเนชั่น)  

การเดินทาง การเดินทาง ใช้เวลาเดิน 3 นาทีจากสถานีรถไฟ JR Ashikaga Flower Park

สวนดอกไม้อาชิคางะ
あしかがフラワーパーク

05

栃木県
TOCHIGI
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จังหวัดโทชิงิ

“มรดกโลก” ตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรม
จากประเทศญี่ปุ่น
ศาลเจ้านิกโกะโทโชกุ ศาลเจ้าแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อราว 400 ปีก่อน
เป็นที่ตั้งสุสานของ โชกุน โทะกุงะวะ อิเอยาสุ “ประตูโยเมมอน” ประตูที่
ถูกสร้างขึ้นด้วยประติมากรรมการเคลือบทองที่สวยงาม ได้มีการซ่อม
แซมครั้งใหญ่ในรอบ 44 ปี และเสร็จสิ้นในเดือนมีนาคม ปี 2017 ที่ผ่าน
มา ใช้เวลาซ่อมนานถึง 4 ปี ได้กลับมาคืนความงามสู่สายตาผู้คนอีกครั้ง

ศาลเจ้านิกโกะโทโชกุ　日光東照宮

☎ +81-288-54-0560

เวลา 8.00 น. – 17.00 น. 
(เดือนพ.ย. ถึงเดือนมี.ค. จะเปิดถึงเวลา 16.00 น. เข้าชมรอบสุดท้ายก่อนเวลาปิด 30 นาที)

วันหยุด ไม่มี

ค่าเข้าชม 1,300เยน

การเดินทาง
จากสถานีรถไฟJR Nikko หรือสถานีรถไฟ Tobunikko ต่อรถ 
Tobu Bus สาย Chuzenji Onsen หรือสาย Yumoto Onsen ใช้
เวลาประมาณ 7 นาที เมื่อลงรถเดินต่ออีกประมาณ 8 นาที

สนุกและหวาดเสียวไปกับการล่องแก่งในแม่น้ำ
นั่งเรือไม้ไปกับคนแจวเรือผ่านหุบเขาคินุกาวะ ล่องแก่งที่เปียกชุ่มไปกับน้ำ
ที่กระเด็นขึ้นมา กิจกรรมที่พัดความร้อนของฤดูร้อนออกไป และช่วงฤดูใบ
ไม้เปลี่ยนสีก็ยังสามารถมาชมความงามของเหล่าใบไม้สีแดง สีเหลือง ใน
หุบเขาแห่งนี้ได้อีก

Kinugawa 
River Boat Ride
鬼怒川ライン下り

☎ +81-288-77-0531 ( Kinukougenkaihatsu Co., Ltd） 

ย้อนเวลาหลุดไปอยู่ในหมู่บ้านเอโดะ
สถานที่ท่องเที่ยวสวนสนุกที่สร้างขึ้นมาให้ได้สัมผัสกับบรรยากาศของประวัติศาสตร์เอโดะ 
เมื่อ 400 ปีก่อนของญี่ปุ่น บนพื้นที่ขนาดใหญ่นี้ได้มีการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนต่างๆไว้
ตามตำแหน่งผังเมืองเอโดะสมัยก่อน และยังมีโชว์นินจา หรือ สามารถทดลองอาวุธนินจา
อย่างดาวกระจายได้อีกด้วย ที่นี่ยังสามารถมาสนุกกันได้ตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้ใหญ่

EDO WONDERLAND　日光江戸村

☎ +81-288-77-1777

เวลา 9.00 น. – 17.00 น.  ( วันที่ 1 ธ.ค. ถึงวันที่ 19 มี.ค. เวลา 9.30 - 16.00)

วันหยุด ทุกวันพุธ (เว้นวันหยุดราชการและช่วงฤดูท่องเที่ยว)

ค่าเข้าชม  ผู้ใหญ่ 4,700เยน    เด็ก 2,400 เยน 

การเดินทาง จากสถานีรถไฟ Tobu Kinugawaonsen นั่งรถบัสสาย Edo Wonderland 
ลงที่ป้าย Edo Wonderland ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที

เวลาเปิดทำการ ตั่งแต่กลางเดือนเมษายน – ปลายเดือนพฤศจิกายน (เปิดให้บริการทุกวัน)
*อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ

การเดินทาง จากรถไฟสาย Tobu Kinugawa สถานี Kinugawa Onsen เดินประมาณ 5 นาที

มิตรภาพ ความอบอุ่นจากหมู่บ้านบนเขาจากโทจิงิ
เมืองโอตะวาระ ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดยามากาตะ ได้มีการให้ทดลอง
โปรแกรมการเก็บผัก หรือการปลูกข้าว และยังสามารถเข้าพักกับครอบครัวเกษตรกร
ได้อีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ความทรงจำที่ไม่รู้ลืม

เปิดประสบการณ์การเกษตร
และโฮมสเตย์ท้องถิ่น
農業体験＆農家民泊

☎ 0287-47-6759 (Ohtawara Tourism)

ความงามเขียวชอุ่มของโรยัลรีสอร์ต
นาสุโคเกน
รีสอร์ตฤดูร้อนที่ได้รับความนิยม เนื่องจากบริเวณนี้มีบ้านพักตากอากาศของ 
ราชวงศ์อิมพิเรียล และยังได้รับแรงบันดาลใจมาเป็นชื่อ “โรยัลรีสอร์ต นาสุ” 
ภายในยังมีคอร์สสำหรับการเดินป่าและบ่อน้ำพุร้อนออนเซ็นให้ท่านได้พัก
ผ่อนอย่างเต็มที่ และยังมีร้านขนมปังรสชาติดีให้เลือกมากมาย ยิ่งในช่วงต้น
ฤดูร้อนและช่วงใบไม้เปลี่ยนสี การเช่ารถขับเที่ยวชมสีสันของธรรมชาติที่นี่ 
ก็เป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างยิ่ง

ที่ราบสูงนาสุ
那須高原

☎ +81-287-76-2619 (Nasu Tourism Association)

การเดินทาง 30 นาทีโดยรถยนต์จากสถานีรถไฟ JR Nasushiobara

พรมชิบะซากุระล้อมรอบแบบ 360 องศา
กลางเดือนเมษายนไปจนถึงต้นเดือนพฤษภาคม พื้นที่ของสวน
สาธารณะแห่งนี้จะเติมเต็มไปด้วยชิบะซากุระสีชมพูบานอยู่เต็ม
พื้นที่ เมื่อมองจากจุดชมวิวแล้ว จะสามารถมองเห็นเป็นพรมสี
ชมพูได้ ชิบะซากุระที่มีถึงจำนวน 250,000 ต้น และเป็นสถานที่
ชมชิบะซากุระที่ใหญ่ที่สุดในเกาะฮอนชู

สวนชิบะซากุระเมืองอิจิไค
市貝町芝ざくら公園

☎ +81-285-68-3483
( Ichikai Town Tourist  Association） 

การเดินทาง  เดินทางโดยรถแท็กซี่ 15นาที จากสถานีรถไฟJR Karasuyama
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จังหวัดโทชิงิ

ฤดูใบไม้แดงที่สวยงามราวภาพวาด
ภาพถ่ายน้ำตกด้านหน้านี้คือน้ำตกริวซู เป็นน้ำจากทะเลสาบชูเซ็นจิที่ไหลมาเป็น
น้ำตกริวซู ในเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน ถือได้ว่าเป็นช่วงที่ดีที่สุด
ของฤดูใบไม้แดง และบริเวณใกล้ๆที่เป็นสถานที่แนะนำยังมีจุดชมวิวอะเคจิไดระ 
ที่สามารถมองเห็นวิวโดยรอบได้อีกด้วยคะ

ทะเลสาบชูเซ็นจิ  น้ำตกริวซู 
ภูเขานันไตอิซัง　中禅寺湖・華厳の滝・男体山

☎ +81-288-54-2496 (องค์กรการท่องเที่ยวเมืองนิกโกะ สาขานิกโกะ)

การเดินทาง
จากสถานีรถไฟ JR Nikko และ Tobu Nikko เดินทางโดยรถบัส TOBU BUS 
สายไปChuzenji Onsen และ Yumoto Onsen ลงที่ป้าย Chuzenji Onsen 
(ใช้เวลาประมาณ 45 นาที) เดินต่อจากป้ายรถบัสประมาณ 5 นาที

ทิวทัศน์ยามค่ำคืนที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกญี่ปุ่น
 “เทศกาลคามาคุระ” เป็นประเพณีฤดูหนาวของน้ำพุร้อนยุนิชิกาวะ มีระยะเวลาการจัดงาน
 ตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมถึงต้นเดือนมีนาคมของทุกปี สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานหิมะ
 และอิ่มอร่อยกับกิจกรรมย่างบาบีคิวในบ้านหิมะคามาคุระ ขนาดใหญ่ เข้าไปนั่งได้ 4 คน
ในช่วงกล่างวัน (ต้องจองล่วงหน้า) ในช่วงกลางคืน สัมผัสความงดงามของแสงเทียนใน
คามาคุระขนาดเล็ก เรียงรายตามพื้นที่ริมน้ำที่ปกคลุมด้วยหิมะ ราวกับว่าอยู่ในความฝัน

เทศกาลคามาคุระแห่งน้ำพุร้อนยุนิชิกาวะ　
湯西川温泉かまくら祭

☎ +81-288-22-1525 (สำนักงานเลขานุการ องค์กรการท่องเที่ยวเมืองนิกโกะ)

เวลา 9:00น. - 21:00น.（ประดับไฟตั่งแต่เวลา17:00เป็นต้นไป）

วันทำการ ช่วงปลายเดือนมกราคม ถึงต้นเดือนมีนาคม
（อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ）

การเดินทาง
จากสถานีรถไฟ Yagan Railway Yunishigawa Onsen นั่งรถบัสTOBU BUS สายไป Yunishigawa Onsen 
ไปลงที่ป้าย Yunishigawa Onsen ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที และเดินจากป้ายรถบัสอีก 10 นาที
(มีรถบัสรับส่งฟรี สำหรับผู้ที่เข้าพักโรงแรมหรือเรียวกังที่อยู่ในกลุ่มสมาชิกคินุกาวะ )

ออนเซ็นที่มีประวัติศาสตร์กว่า 1200 ปี
ต้นกำเนิดแหล่งน้ำพุร้อนออนเซ็นกว่า 150 แห่ง ที่สามารถหา
ออนเซ็นที่มีความน่าสนใจแล้วที่นี่ยังมีบริการเช่าออนเซ็นส่วน
ตัว และมีบ่อน้ำออนเซ็นสำหรับดื่มอีกด้วย นอกจากนี้แล้วยังมี
สถานที่แนะนำอย่างคอร์สเดินตามลำธาร เรียกได้ว่าเป็นสถาน
ที่พักตากอากาศที่ได้รับความนิยมในฤดูร้อนเลยทีเดียว

หมู่บ้านออนเซ็นชิโอะบาระ
塩原温泉郷

☎ +81-287-32-4000 （Shiobara Onsen Tourist Association）

การเดินทาง จากสถานีรถไฟ JR Nasushiobara เดินทางโดยรถบัส JR 
สายไป Shiobara Onsen ประมาณ 65 นาที

ชมการแข่งขันระดับโลกและสนุกกับกิจกรรมมากมาย
สวนสนุกและสนามแข่งขั้นความเร็วระดับโลกอย่าง MotoGP™ สนุกกับ
เครื่องเล่น อย่าง คิดส์ไบค์ ที่เด็กเล็กก็สามารถเล่นได้ และมีเครื่องเล่นที่เด็ก
และผู้ใหญ่ สามารถสนุกได้เหมือนอยู่ในสนามแข่งจริง อย่างคาร์ทแลนด์
นอกจากนั้นยังมีห้องจัดแสดงรถแข่งอย่าง ฮอนด้า คอลเลคชั่น ฮอลล์ ที่มีทั้ง
รถแข่งประเภทรถยนต์ ไปจนถึงจักรยานยนต์ มาจัดแสดงให้ชมกันมากมาย 

Twin Ring Motegi
ツインリンクもてぎ

☎ +81-0285-64-0001

เวลา 10.00น. – 16.30น. (เปลี่ยนแปลงตามวันที่จัดอีเวนท์) 

ช่วงเวลาทำการ ดูรายละเอียดจากเว็บไซต์ （http://www.twinring.jp/english/）

การเดินทาง เดินทางโดยรถแท็กซี่ จากสถานีรถไฟ JR Utsunomiya ใช้เวลาเดินทางประมาณ 60 นาที 
หรือนังรถบัสJR Utsunomiya (ป้าย Nishiguchi Samban) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 90 นาที 

อาหาร 3 ชนิดของญี่ปุ่น !
สมบัติอาหารของจังหวัดโทจิงิ ! เป็นเวลากว่า 50 ปีอย่างต่อเนื่องที่ได้มี
จำนวนผลผลิตของสตรอว์เบอร์รี่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น จนได้
ชื่อว่า เป็น “อาณาจักรสตรอว์เบอร์รี่” สตรอว์เบอร์รี่ที่เต็มไปด้วยคุณภาพ
ไม่ว่า จะเป็นสายพันธุ์สกายเบอร์รี่,โทจิโอเมะ ก็สามารถมาเพลิดเพลินไป
กับรสชาติได้ โทจิงิวากิว เนื้อวัวดำที่ได้รางวัลสูงสุดจากการเข้าประกวด 
ระดับชาติ เนื้อวัวลายหินอ่อนที่มีความนุ่มพร้อมละลายในปากกันเลยที 
เดียว และมาต่อกันด้วยเกี๊ยวซ่า อาหารที่เป็นจิตวิญญาณของชาวโทจิงิ 
ร้านเกี๊ยวซ่าที่พร้อมเสิร์ฟเกี๊ยวซ่าร้อนๆที่ต้องมาลิ้มลองกัน !

อาหาร 
(สตรอว์เบอร์รี่ / เนื้อโทจิงิวากิว / เกี๊ยวซ่า)
食（いちご・とちぎ和牛・餃子）

เต็มไปด้วยผลไม้อร่อยๆ
ภายในจังหวัดโทจิงิ ที่แน่นอนว่าจะต้องมีสตรอว์เบอร์ แต่นอก
จากนี้แล้วยังมีผลไม้อื่นๆอย่าง บลูเบอร์รี่,องุ่น,ลูกพีช และสาลี่ 
ที่สามารถเก็บไปทานสดๆจากต้นที่สวนเกษตรสำหรับการท่อง
เที่ยวที่มีอยู่หลายแห่ง แล้วยังมีของหวานอร่อยๆอีกด้วย !

เก็บผลไม้
フルーツ狩り
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Suigun Line

T�hoku Line

Aizu Tetsud� Line

Kōriyama

YunokamiOnsen
โออุจิจุขุ

อินาวะชิโระ
Tadami Line

Ban-etsu-West Line

Aizuwakamatsuปราสาทซึรุกะ

ฮิกาชิยามะออนเซ็น
Inawashiro

ภูเขาบันได
หนองน้ำ 5 สี

บังไนโชคุโด

J�ban Line

T�hoku
Shinkansen

Fukushima

Fukushima
k�ts�

Iizaka Line

Abukuma
Express

Yamagata
Shinkansen

ภูเขาฮานามิ

Ban-etsu-East Line
(Y�y�abukuma Line)

T�hoku Line
Yumoto

Iwaki

Izumi

สนามบินฟุกุชิมะ

Spa Resort Hawaiians

Aquamarine Fukushima

Kitakata

JR EAST LINE (Shinkansen)
JR EAST LINE
Non-JR EAST LINE

เต็มอิ่มกับอาหารเลิศรสท้องถิ่น
สัมผัสกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นแบบใกล้ชิด

11 12

M i y ag iYamag a t a

To ch i g i

I b a r a k iG u nma

N i i g a t a

ภูเขาฮานามิยามะ

สถานที่ชมดอกไม้ชื่อดังของเมืองฟุกุชิมะ
สถานที่ชมดอกไม้ขึ้นชื่อที่มีดอกไม้นานาพันธุ์บานสะพรั่ง ซึ่งไม่ได้มีเพียง
ดอกบ๊วยและดอกซากุระเท่านั้น ยังมีดอกฮานะโมโมะ,ดอกฟอร์ซิเทีย และ
ดอกแมกโนเลียลิลีฟลอร่าอีกด้วย ในช่วงเดือนเมษายนจะมีนักท่องเที่ยว
จากทั่วประเทศมาเยือน ณ ที่แห่งนี้

ภูเขาฮานามิยามะ 花見山

福島県
FUKUSHIMA 花見山

การเดินทาง จาก JR TOHOKU Shinkansen Line / Tohoku Line สถานี Fukushima เดินทาง
โดยรถบัสมาลงที่ทางเข้าสวนสาธารณะฮานามิยามะ เดินต่ออีก 20 นาที
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“โออุจิจูคุ” สถานที่ที่คุณจะประทับใจกับเมืองหลังคามุงจาก !
โออุจิจูคุ 大内宿

จากสถานี JR Aizuwakamatsu เดินทางโดยรถไฟ Aizutetsudo 40 นาที มาถึงที่ส
ถานี Yunokami Onsen
และต่อรถบัสท่องเที่ยว Saruyugo 15 นาที(รถบัสจะให้บริการในเดือนเมษายน – เดื
อนพฤศจิกายน)

การเดินทาง

โออุจิจูคุ เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีสถานที่พักแรมมากมาย สองข้างทางตรงยาวนั้นประกอบไปด้วยบ้านเรือน
ที่เป็นหลังคามุมจากกว่า 40 หลัง ตามเส้นทางลำธารนั้นจะมีเครื่องดื่มและผักต่างๆใส่ไว้ในภาชนะและ
แช่เย็นไว้ในน้ำให้คงเหลือไว้เพื่อบรรยากาศแบบญี่ปุ่นในสมัยก่อน นอกจากนี้ยังมีสถานที่สำหรับรับ
ประทานอาหารที่เราสามารถเพลิดเพลินไปกับอาหารท้องถิ่นและบ้านที่เปิดเป็นร้านขายของฝากอยู่เป็น
จำนวนมาก เป็นสถานที่ที่เราสามารถสัมผัสได้ถึงการใช้ชีวิตในแบบอดีตได้อีกครั้ง

คิตะกาตะเมืองซึ่งมีกลิ่นอายแห่งความเรียบง่าย
คิตะกาตะ 喜多方

การเดินทาง ใช้เวลาเดินทาง 16 นาทีด้วยรถไฟด่วนพิเศษ Banetsusai 
จากสถานี JR Aizukawamatsu

หนึ่งในสามสุดยอดราเมนของคิตะกาตะ
เส้นฮิระอุจิและฟุโตะจิจิเระในซุปกระดูกหมูน้ำใส,ซุปชาบูและซุปสไตล์โชยุ
รสชาติลื่นคอที่ใช้เกลือเป็นหลักนั้นทำให้เราได้ลิ้มรสถึงวิถีของคิตะกาตะ
ราเมง เมนูยอดนิยมคือ ชาบูโฮมเมด ซึ่งเป็นโซบะที่มีเนื้อท็อปปิ้งแบบจุใจใน
ราคา 900 เยน

บังไนโชคุโด 坂内食堂

☎ +81-241-22-0351

เวลาทาการ 7.00น – 18.00น

วันหยุด วันพฤหัสบดี

การเดินทาง ใช้เวลาเดินจาก JR สถานีคิตะกาตะ 20 นาที

หอมล้อมไปด้วยกิจกรรมทางธรรมชาติที่
ภูเขาบันไดและทะเลอินาวะชิโระโกะ

1,816 เมตร จากความสูงจากระดับน้ำทะเล เนื่องจากเหตุภูเขาไฟระเบิด
ในปี 1888 จึงเกิดเป็นบึงน้ำห้าสีโกะชิกินุมะ กลุ่มทะเลสาบที่สวยงามนี้ 
นอกจากนี้แล้วบริเวณทะเลสาบที่ล้อมรอบภูเขาแห่งนี้ยังเป็นทะเลสาบที่มี
ความกว้างเป็นอันดับ 4 ของประเทศญี่ปุ่น จึงสามารถทำกิจกรรมต่างๆไม่
ว่าจะเป็น การท่องเรือสำราญ,การตั้งแคมป์,การเล่นน้ำในทะเลสาบ และ
ในช่วงฤดูหนาวยังสามารถชมฝูงหงส์ได้อีกด้วย

ภูเขาบันได และ 
ทะเลสาบอินาวะชิโระโกะ
磐梯山と猪苗代湖

“บึงน้ำห้าสี โกะชิกินุมะ”ทะเลสาบและบึงน้ำเล็กใหญ่
ซึ่งมีสีของน้ำที่แตกต่างกันชวนส่องประกายพิศวง
ชื่อเรียกรวมกลุ่มของทะเลสาบและหนองน้ำต่างๆ เช่น บึงน้ำบิชามอน และ บึงน้ำเบ็นเท็น
เป็นต้น ความแตกต่างของสีที่เกิดจากทางของแสงและฤดูกาล ทำให้เกิดสีที่แตกต่างกัน
ออกไป เช่น สีฟ้าโคบอลท์,สีเขียวฟ้าเข้ม และ สีฟ้าใส เป็นต้น

บึงน้ำห้าสีโกะชิกินุมะ 五色沼

ค่าบริการ เวลาทาการ วันหยุด ไม่มี  / ทัศนศึกษาได้อย่างอิสระ

การเดินทาง จากสถานีรถไฟ JR Inawashiro เดินทางโดยรถบัส TOTO BUS
ไปที่ Goshikinuma Iriguchi เดินอีกเพียงเล็กน้อย

การเดินทาง เดินทางโดย Banetsusai Line ประมาณ 30 
นาทีจากสถานีJR Koriyama (ถึงสถานี Inawashiro)

จังหวัดฟุกุชิมะ

“รอยัลพีนัทซอฟครีม” ของโรงงานโอคุยะพีนัทที่ให้ความเพลิดเพลินได้ทุกเพศทุกวัย
การผสมผสานของถั่วลิสงและครีมที่มีรสชาติเข้มข้นที่ยอดเยี่ยมเกินคำบรรยาย และ
“โรงกลั่นสุรายามาโตะกาวะ” ที่มีคลังสินค้าอยู่ที่ไอสุคิตะกาตะ ซึ่งเปิดทางการมายาว
นานกว่า 220 ปี

ของชื่อดังจากโออุจิจูคุ
ที่โออุจิจูคุ มีการนำต้นหอมเนงิมาใช้แทนตะเกียบจนเป็นชื่อเรียกว่า “เนงิโซบะ” 
ของดังของที่นี่ รสชาติของเนงิที่ช่วยเพิ่มรสชาติและเป็นผักเครื่องเคียงไปใน
ระหว่างทานอีกด้วย

เนงิโซบะ ねぎそば
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“ฮิกาชิยามะออนเซ็น” สถานที่ที่จะทำให้นักท่องเที่ยว
ตกหลุมรักในธรรมชาติทั้ง 4 ฤดู
ห้องนั่งเล่นแห่งไอสุ สถานที่ที่ตั้งอยู่ใกล้กับไอสุวากามัตสุและทะเลสาบอินาวะชิโระ
บริเวณริมแม่น้ำยุกาวะที่ไหลผ่านช่องแคบของภูเขาฮากุโระซัง มีบริการห้องพัก
พร้อมออนเซ็นตั้งเรียงรายกว่า 20 แห่ง

ฮิกาชิยามะออนเซ็น

การเดินทาง
ใช้เวลาเดินทาง 15 นาที ด้วยรถบัส Aizu จากสถานี JR Aizuwakamatsu
ในการเดินทางไปยังทางเข้าของออนเซ็นที่ฮิกาชิยามะออนเซ็น ลงที่สถานี 
Higashiyama Onsen

東山温泉

สัญลักษณ์แห่งไอสุวากามัตสึ
ในบรรดาหอคอยกลางปราสาทที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้น ถือเป็นหอคอยกลางปราสาทแห่งเดียว
ภายในประเทศที่มีหลังคาเป็นสีแดง ด้านในของตัวหอคอยนั้นเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่เรา
สามารถเข้าไปสัมผัสประวัติศาสตร์ของไอสุได้

ปราสาทสึรุกะ 鶴ヶ城

เวลาเปิดทาการของปราสาท
8.30น – 17.00น

ค่าเข้าชม 410 เยน

การเดินทาง จากสถานี JR Aizuwakamatsu ใช้เวลาเดินทาง 20 นาทีด้วยรถบัส“Haikarasan”
ในตัวเมืองลงรถที่Tsurugajo Kitaguchi และเดินต่ออีก 5 นาที

เพลิดเพลินไปกับวิวทิวทัศน์อันหลากหลายและ
ความอุดมสมบูรณ์ตามฤดูกาล
ที่ราบสูงบันไดที่มีธรรมชาติสุดลูกหูลูกตา รายล้อมไปด้วยภูเขาขนาด
ใหญ่และกลุ่มหนองน้ำและทะเลสาบพิศวง ปากปล่องภูเขาไฟที่กำลัง
ปะทุของภูเขาบันได ทำให้เราสามารถเต็มอิ่มไปกับการขับรถเล่นชม
วิวทิวทัศน์ที่งดงาม เกินพรรณาที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวของฤดูกาล
ทั้ง 4 ได้

Mount Bandai Gold line
Bandai Azuma Lake Line
Bandai Azuma Sky Line
磐梯山ゴールドライン/磐梯吾妻レークライン/磐梯吾妻スカイライン

ฟุกุชิมะ อาณาจักรแห่งผลไม้

เก็บผลไม้ フルーツ狩り

ทางด้านทิศตะวันตกของเมืองฟุกุชิมะ ซึ่งเป็นทางหลวงหมายเลข 5 ของฟุกุชิมะ ที่ทอดยาว
ออกไปประมาณ 14 กิโลเมตร นั้นถูกเรียกว่า “Fruit Line” บนพื้นที่บริเวณนั้นมีสวนผลไม้
กว้างขวางซึ่งมีสวนผลไม้เพื่อการท่องเที่ยวที่เราสามารถไปเก็บผลไม้ได้นั้นเรียงรายกันอยู่
เป็นจำนวนมากเราจึงสามารถเพลิดเพลินกับการเก็บผลไม้นานาชนิดได้ เช่น เชอร์รี่,ลูกท้อ,
สาลี่,องุ่น และ แอปเปิ้ล เป็นต้น

แสดงผลงานชิ้นเอกของสมบัติของชาติ
อาคารในจังหวัดฟุกุชิมะที่ถูกรับเลือกให้เป็นสมบัติแห่งชาติ ประกอบไปด้วยสวนภายใน
ขนาดใหญ่และมีสีสันที่แตกต่างกันในแต่ละฤดู เช่น เดือนพฤษภาคมจะเต็มไปด้วยสีเขียว
จากต้นไม้ต่างๆ,เดือนมิถุนายนกับฤดูของไฮเดรนเจีย,เดือนกรกฏาคมกับดอกบัว และช่วง
ฤดูใบไม้แดงก็เป็นอีกสถานที่ที่ได้รับความนิยม

Shiramizu Amidado
白水阿弥陀堂

เวลาทำการ เดือนเมษายน – เดือนตุลาคม 08.30 – 16.00 น.
เดือนพฤษจิกายน – เดือนมีนาคม 08.30 – 15.30 น.

ค่าเข้า ผู้ใหญ่ 400 เยน / เด็ก 250 เยน

เพลิดเพลินไปกับวิวทิวทัศน์ที่ราวกับ
ภาพวาดญี่ปุ่น
ทางเดินเรียบลำธารที่มีความยาวถึง 15 กิโลเมตร เป็นสถานที่ที่สามารถ
ชมความงามของทิวทัศน์ทั้ง 4 ฤดู ในช่วงใบไม้แดงของฤดูใบไม้ร่วงนั้น
สามารถชมทิวทัศน์ความงามจากหน้าต่างรถไฟสายบันเอซึโตได้อีก

Natsui River Valley
夏井川渓谷

การเดินทาง Benetsuto Line จากสถานี JR Koriyama มาถึงที่สถานี Eda

ค่าผ่านทาง ฟรี

ช่วงเวลาเปิดใช้เส้นทาง เดือนเมษายน – เดือนพฤศจิกายน

จังหวัดฟุกุชิมะ

วันหยุด ไม่มีวันหยุดทาการ

welovefukushima ＨＰ Facebook
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ซาโอะ

Fruit Line Aterazawa

Flower Nagai Line

Yonesaka Line

Okunohosomichi
Yukemuri Line

วัดยามาเดระ

สวนสาธารณะคาโจ

บากุโรซัง โกะจูโนะโต

ล่องเรือในแม่น้ำโมกามิ

กินซังออนเซน

ซาโอ ออนเซ็น

ศาลเจ้าอุเอะสึกิจินจะ

สนามบินยามากาตะ

ร้านขายของฝากของที่ระลึก
โมกามิบุทซังคัง

สนามบินโชไน
โซมะโร

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ คาโม

Yonezawa

Zaō

Yamagata

Okunohosomichi
Mogamigawa Line

Uetsu Line

Ōu Line

Uetsu Line

Shinjo

Yamagata
Shinkansen

Ōishida

Yamagata
Shinkansen

Senzan Line

Yamadera

Sakata

Tsuruoka

Fu k u s h ima

M iy ag i

Iwa t e
A k i t a

N i i g a t a

JR EAST LINE (Shinkansen)
JR EAST LINE
Non-JR EAST LINE

แช่ออนเซ็นในสวนสาธารณะแห่งชาติ  
ต่อด้วยเดินชมเมืองและสัมผัสกลิ่นอาย
ประวัติศาสตร์อันเต็มไปด้วยมนต์ขลัง

山形県
YAMAGATA

17 18

สวนสาธารณะแห่งชาติที่เป็นศูนย์รวมกิจกรรมอันหลากหลาย 
มีเส้นทางขับรถชมวิว ออนเซ็น รวมถึงเส้นทางไฮกิ้ง

การเดินทาง

จากสถานี JR Yamagata นั่งรถบัส
Yamako Bus มุ่งหน้าสู่ “Zao Onsen”
ใช้เวลาประมาณ 36 นาที ลงรถบัสที่สถานี
Zao Onsen Bus Terminal

สวนสาธารณะแห่งชาติที่มีพื้นที่กว่า 2 แสน 5 หมื่นไร่ ครอบคลุมจังหวัด
มิยางิและยามากาตะ มีธรรมชาติอันตระการตากับสีเขียวมรกตของ
ทะเลสาบภูเขาไฟ ที่มีโอคามะเป็นจุดศูนย์กลางการท่องเที่ยว ในฤดูร้อน
ถึงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีจะเหมาะกับการเดินไฮกิ้ง หรือการขับรถชมวิว แต่ถ้า
เข้าฤดูหนาวคุณก็สามารถเล่นสกีอย่างสนุกสนาน หรือตื่นตาตื่นใจได้กับ
ทุ่งปีศาจน้ำแข็ง  และที่ฮิตสุดๆ คือ ซาโอออนเซ็น

蔵王

ภาพซับซ้อนของสีสันในโลกของฤดูใบไม้เปลี่ยนสี
ด้วยพื้นที่ขนาดใหญ่ของเมืองซาโอะ ท่านสามารถสัมผัสกับธรรมชาติปลายฤดูร้อน หรือช่วงต้น
ฤดูหนาว ที่ค่อยๆคืบคลานเข้ามาครอบคลุมพื้นที่แห่งนี้ ใบไม้บนเทือกเขาต่างก็เริ่มเปลี่ยนสี เป็น
สีเหลือง และสีแดงเข้มสลับทับซ้อนกันอย่างสวยงามราวกับภาพวาดไล่โทนสีที่ใครได้พบเห็นต่าง
ก็รู้สึกประทับใจในความสวยงามของพื้นที่แห่งนี้

ใบไม้เปลี่ยนสีที่ซาโอะ　蔵王の紅葉
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ร่องรอยประวัติศาสตร์ ภูมิหลัง
ที่ประเทศญี่ปุ่นจาลึกไว้
สวนแห่งนี้อยู่ที่ใจกลางเมือง มีพื้นที่ราว 3,590 ตร.กม. ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีซากุระ
สวยงามมีชื่อเสียง ภายในสวนและรอบนอกมีสถานที่ที่สำคัญทางวัฒนธรรมมาก
มาย เช่น พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านยามากาตะ พิพิธภัณฑ์จังหวัดยามากาตะ หอศิลป์-
ยามากาตะ และ พิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์โมกามิโยชิอาคิ

สวนสาธารณะคาโจ

☎ 023-641-1212
(ฝ่ายดูแลสวนสาธารณะประจาเมืองยามากาตะ)

เปิดทาการ เม.ย. – พ.ย. เวลา 5.00น. - 22.00น
ธ.ค.  – มี.ค. เวลา 5.30น. - 22.00น

วันหยุด ไม่มี

การเดินทาง
จากสถานี JR Yamagata เดินประมาณ 10 นาที

ช่วงที่ดอกซากูระบานที่จังหวัดยามากาตะ จะมีหิมะหลงเหลืออยู่ 
ดังนั้น จึงสามารถชมดอกซากูระพร้อมกับดูหิมะได้ด้วย

ย้อนเวลากลับไป 100  ปีที่เมืองแห่ง
ออนเซ็นอันแสนผ่อนคลาย
เรียวกังที่ถูกสร้างจากไม้แท้ๆ สูง3-4ชั้นที่เรียงรายอยู่ริมสองข้างทางของ
แม่น้ำกินซังในปัจจุบัน ที่ยังเหมือนกับภาพในอดีตเมื่อ 100 ปีก่อนอย่าง
ไม่ผิดเพี้ยน โดยเฉพาะบรรยากาศยามหิมะปกคลุมในฤดูหนาว มีเพียงแสง
ตะเกียงส่องวิบวับในยามเย็น ราวกับเชื้อเชิญผู้ที่มาเยือนให้เข้าสู่ประตูแห่ง
ห้วงเวลาสู่โลกในอดีตที่แสนจะโรแมนติก และยังสามารถเปิดประสบการณ์
ลองแต่งกายในเสื้อผ้ายุคไทโชได้อีกด้วย

การเดินทาง รถบัสHanagasa Bus จากสถานีรถไฟJR Ooishida 40 นาที
เดินทางโดยรถบัสจากสนามบินยามากาตะ 1 ชั่วโมง

กินซังออนเซ็น

วัดที่มีแสงส่องลอดผ่านร่มไม้ใหญ่ หรืออีกชื่อ Risshakuji
วัดยามะเดระมีชื่อที่เป็นทางการว่า วัด Hojusanrisshakuji วัดที่ตั้งอยู่บนเขา จึงได้มี
ชื่อเรียกว่า ยามะเดระ(ยามะแปลว่า ภูเขา / เดระ มีความหมายว่า วัด) ในระหว่างขั้น
บันไดขั้นที่ 1015 จะมีวัด Konpon-Chudo , Niomon Gate , Godaido , Okunoin 
และมีจุดชมวิวอยู่ที่ Godaido  เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดของวัดและสามารถมองลงไป
เห็นถึงด้านล่าง เมื่อเดินลงบันไดมาที่ยังเจอกับร้านขายซอฟครีมเชอร์รี่ที่หายากอยู่
ใกล้ๆอีกด้วยคะ

วัดยามาเดระ 山寺

☎ วันหยุด ไม่มี023-695-2816（องค์การท่องเที่ยวยามาเดระ）

ค่าเข้า 300เยน การเดินทาง จากสถานีJR Yamagata เดินประมาณ 5 นาที

ยินดีต้อนรับสู่ยามากาตะอาณาจักรผลไม้
ยามากาตะ จังหวัดที่มีการผลิต เชอร์รี่ และ สาลี่ยุโรป อันดับหนึ่งของญี่ปุ่น! ภายในหนึ่งปียังมี
ผลไม้อื่นๆอย่าง แตงโม,เมลอน,ลูกพลับ,สาลี่ และอีกมากมายให้ได้ทานกันตลอดปี นอกจากนี้
แล้วยังมีคาเฟ่ที่จำหน่ายขนมหวานที่ใช้ผลไม้สดทำอีกด้วย 
เรียกได้ว่าเป็นสวรรค์ของคนที่ชื่นชอบผลไม้เลยทีเดียวคะ 

ผลไม้(เก็บผลไม้จากต้น , ขนมหวาน)
เพลิดเพลินกับธรรมชาติในแต่ละฤดูบนสายน้ำลมพัดเย็น

ล่องเรือในแม่น้ำโมกามิ
最上川舟下り

☎ 0233-28-8886 (ฝ่ายสนับสนุนอุตสาหกรรมโทซาวะมุระ)

เวลาทาการ ตลอดปี

ยามากาตะในมุมที่แปลกใหม่ !
จังหวัดยามากาตะ ในบริเวณพื้นที่โมกามินั้นเป็นแหล่งกำเนิดนักเขียนการ์ตูน
ที่มีพรสวรรค์อยู่หลายคน เรียกได้ว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของการ์ตูนที่ถูกซ่อน
อยู่ มังกะมิวเซียมนี้ประกอบไปด้วยการจัดแสดงบริเวณภาพวาดต่างๆและลายเซ็น
ของนักเขียนการ์ตูน “Yu Yu Hakusho” “HUNTER×HUNTER” ของอาจารย์
โทงาวะ โยชิฮิโระ และ “Honey and Clover” “3 Gatsu no Lion”ของอาจารย์
อูมิโนะ จิกะ ก็มีการนำเอาเลเอาท์ต่างๆที่ไม่เคยผ่านสายตาใครมาให้ชมกันที่นี่
อย่าลืมมาชมกันนะคะ

Shinjo Mogami Manga Museum
新庄・最上漫画ミュージアム

☎ 0233-29-1311 วันหยุด วันจันทร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน

เวลาทำการ  09.00 – 18.00 น. การเดินทาง ข้างสถานีรถไฟJR Shinjo 
“Mogami Koiki Koryu Center Yumeria”ชั้น 1
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ฤดูใบไม้ผลิที่สามารถชื่นชมดอกอาซาเลียภูเขาและดอกซากุระภูเขา เมื่อถึงฤดูร้อนนั้นจะมีลมเย็นๆที่คอย
โบกพัดต้อนรับแขกที่มาเยือน และในช่วงปลายเดือนตุลาคมสามารถชมใบไม้เปลี่ยนสีได้ ในช่วงฤดูหนาว
ยังสามารถสัมผัสกับบรรยากาศขาวโพลนของหิมะอันสวยงาม ภายในเรือที่ได้ความอบอุ่นจากเตาอุ่นขณะ
เดียวกับที่สามารถเพลิดเพลินชมความงามของหิมะตามธรรมชาติ

霞城公園
銀山温泉

フルーツ狩り、スイーツ

จังหวัดยามากาตะ

ที่จังหวัดยามากาตะ ช่วงที่ดอกซากูระบาน จะมีหิมะ
ปกคลุมหลงเหลืออยู่ จึงสามารถชมดอกซากูระไป
พร้อมๆกับความงามของหิมะที่ปกคลุมอยู่ได้อีกด้วย
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เจดีย์ห้าชั้น ที่เก่าแก่ที่สุดในโทโฮคุ 
สูงตระหง่านท่ามกลางภูเขา
เจดีย์ในปัจจุบัน ได้มีการสร้างขึ้นมาราว 600 ปีก่อน มีความสูงที่ 29 เมตร และได้รับ
การเลือกให้เป็นสมบัติของแผ่นดินในปี 1966 และในปี 2016 ได้รับการอนุมัติให้เป็น
สมบัติแห่งชาติ ในบริเวณใกล้เคียงกันยังมีต้นไม้ 1000 ปี “Jijisugi” ต้นสนยักษ์ที่มีลำ
ต้นขนาดโดยรอบ 10 เมตร นอกจากนี้ยังสามารถทดลองใส่ชุดขาวชิโระโชโซกุที่ไม่
สามารถหาใส่ได้ในชีวิตประจำวัน และยังช่วยในการสำรวมเพิ่มความสง่างามอีกด้วย

บากุโรซัง โกะจูโนะโต 羽黒山 五重塔

เนื้อวัวที่มีรสชาติดั้งเดิมและความอร่อยที่
เข้ากันได้อย่างหายาก
“เนื้อวัวโยเนซาวะ” หนึ่งในสามของเนื้อวากิวชื่อดังของญี่ปุ่น เนื้อวัวพันธุ์ขนดำญี่ปุ่น
ที่ผ่านมาตรฐานเข้มงวดและได้รับการยอมรับอย่างมากมาย เคล็ดลับความนุ่มลึกของ
เนื้อโยเนซาวะอยู่ที่ลักษณะพิเศษเฉพาะของการเลี้ยงดูในที่ราบสูง ที่มีลักษณะเฉพาะ
ตัว และสภาพภูมิอากาศความแตกต่างของความเย็นและความร้อนภายในหนึ่งวัน เนื้อ
วัวลายหินอ่อนที่ทำให้รู้สึกละลายในปาก เนื้อวัวโยเนซาวะมักจะนิยมเอามาทำเนื้อย่าง
สุกี้ยากี้ สเต็กชาบูชาบู เพื่อลิ้มรสชาติของเนื้อวัวชนิดนี้ได้อย่างเต็มที่

เนื้อวัวโยเนซาวะ 米沢牛

☎ 0235-62-4727 (Ideha Cultural Memorial Hall สำหรับชุดขาวชิโระโชโซกุ)

☎ 0235-62-2355 (ศาลเจ้าเดวะซังซังจินจะ)

วันหยุด ไม่มี

การเดินทาง จากสถานีJR Tsuruoka นั่งรถบัสที่ไป Hagurosan ใช้เวลา 35 นาทีลงที่Zuishinmon เดินอีก 10 นาที

ค่าเข้า ไม่ต้องเสียค่าเข้าชม ※ประสบการณ์ชุดขาวชิโระโชโซกุนั้นจะมีสามารถทดลองได้ช่วง วันเสาร์ของ 29 เมษายน – 28 ตุลาคม

ภัตราคารชัั้นเลิศอย่าง ซากาตะ ได้ถูกปรับปรุงจน
กลายเป็นสถานที่ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นสมบัติ
แห่งชาติทางด้านวัฒนธรรม “โซมะโร”
การแสดงเต้นรำของ Sakata Maimusume สามารถถ่ายรูปที่ระลึกร่วมกับเหล่า
นักแสดง Maimusume ได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีตุ๊กตาฮินะ,นิทรรศการศิลปะ
ของโบราณ,หอศิลป์ทาเคฮิสะ ยูเมจิ และอื่นๆอีกมากมาย

โซมะโร 相馬樓

☎ 0234-21-2310 เวลาทาการ 10.00น – 17.00น. วันหยุด ทุกวันพุธ
ค่าเข้า

1,000 เยน
เข้าชมการฟ้อนรำของสาวนักแสดงฟ้อนรำ
800 เยน การเดินทาง จากสถานี JR Sakata นั่งรถบัส Run Run Bus ลงท่ี Kotobukichou ถึงทันที
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พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งความฝันอันน่าภูมิใจระดับโลก
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่มีเอกลักษณ์ที่การรวบรวมแมงกะพรุนจากหลากสายพันธุ์
ทั่วมุมโลก ที่นี่ยังมีตู้วงกลมขนาดใหญ่ที่เหล่าแมงกระพรุนกลายเป็นดวงดาว
ท่ามกลางความมืดให้คนได้ยืนชมความงามกันเลยคะ นอกจากนี้แล้วราเมงแมง
กะพรุนหรือไอศครีมแมงกะพรุนก็ได้รับความนิยมสุดๆคะ

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ คาโม
加茂水族館

☎ 0235-33-3036

จากสถานีรถไฟ JR Tsuruoka นั่งรถบัสไป Yunohama Onsen 
ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ลงรถที่ Kumosuizokukan ก็ถึงทันที

เวลา 09.00 – 17.00 น.(ในฤดูร้อนจะยืดเวลาปิดออกไป 30 นาที)

วันหยุด

การเดินทาง

ไม่มี ค่าเข้า 1,000เยน

พาวเวอร์สปอร์ตในเรื่องของดวงและโชค
ศาลเจ้าอุเอะซึหงิ เป็นศาลเจ้าที่อุเอะซึหงิ เค็นชิน ไดเมียวยุคเซ็งโกะกุช่วงปี 1467-1590 ได้สร้างขึ้นตรงที่เดิม
เคยเป็นปราสาทโยเนะซาวะฮอนมารุ เมื่อปี ค.ศ.1871 บริเวณโดยรอบมีจุดชมดอกซากูระที่โด่งดังเป็นอย่างมาก
ในสวนมัทสึงาซากิในช่วงเดือนเมษายน และในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี จะมีงานเเทศกาลโคมไฟหิมะอุเอซุงิ
(Uesugi Snow Lantern Festival) สามารถชมงานแสดงแสงเที่ยนบนโคมหิมะที่สวยงามเหมือนอยู่ในความฝัน

ศาลเจ้าอุเอะซึหงิ
上杉神社

☎ 0238-22-3189

เวลา (เม.ย.- ต.ค) 6.00น.-17.00น. (เม.ย.- ต.ค)   7.00น.-17.00น.(พ.ย.-มี.ค.)

วันหยุด ไม่มี 

การเดินทาง นังรถบัส จากสถานีรถไฟ JR Yonezawa ไปลงป้าย “Uesugijinjazen”

เพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวและธรรมชาติรอบๆ
โรงบ่มไวน์
ทัศนศึกษาโรงบ่มไวน์ ช็อปไวน์เนอรี่ และสามารถชิมรสชาติแท้ๆของทากาฮาตะไวน์
หรือ น้ำองุ่น นอกจากนี้แล้วยังสามารถดื่มไวน์ชื่อดังของท้องถิ่นและยังมีมื้ออาหารที่
เข้ากับไวน์เป็นลำดับ ที่นี่ยังมีซอฟครีมหายากจากโรงบ่มไวน์ของแท้อีกด้วย 
นอกจากนี้แล้วที่นี่ยังสามารถสนุกได้ตั้งแต่ผู้ใหญ่ไปจนถึงเด็ก ใครที่ไม่สามารถดื่มไวน์
ได้ก็ยังมาสัมผัสบรรยากาศภายในโรงบ่มไวน์ได้อย่างสนุกสนาน

Takahata Winery
高畠ワイナリー

☎ 0238-40-1840

วันหยุด 12/31 – 1/2 , วันหยุดฤดูหนาว (ทุกวันพุธของสัปดาห์ในม.ค. – มี.ค.)

การเดินทาง จากสถานีรถไฟ JR Takahata เดินประมาณ 10 นาที

เดือนเม.ย. – เดือน พ.ย. 09.00 – 17.00 น.
เดือน ธ.ค. – เดือน มี.ค. 10.00 – 16.30 น.

เวลาทำการ

จังหวัดยามากาตะ
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Funaoka Castle Ruin Park
船岡城趾公園

ซากุระที่ฟูนะโอกะจะบานเต็มที่ช่วงประเพณีสงกรานต์ของไทยในทุกปี   และไฮไลท์ที่ได้รับ
ความนิยมในช่วงซากุระบานคือ การนั่งรถรางสโลปคาร์ (Slope car) ชมวิวหิมะปกคลุมบน
เทือกเขาซาโอะ และชมต้นซากุระที่เรียงรายข้างทางกว่า 1,000 ต้น นอกจากนั้นในช่วงเดือน
มิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม จะสามารถชมดอกอาจิไซ และดอกลิลลี่ แมงมุมสีแดง ส่วนช่วง
เดือนตุลาคมถึงเดือนพฤษจิกายน ท่านสามารถชมดอกเบญจมาศได้อีกด้วย

Funaoka Castle Ruin Park　船岡城趾公園

☎ 0224-87-7101 เวลา 9.00 น. – 17.00 น. วันหยุด เปิดทุกวันช่วงเทศกาลดอกซากุระ

รถราง (เที่ยวเดียว) ผู้ใหญ่ 250 เยน    เด็ก 150 เยน การเดินทาง ใช้เวลาเดิน10นาที จากสถานีรถไฟ JR  Funaoka

โอคามะ

มานั่งรถรางสโลปคาร์ลอดอุโมงค์ดอกซากุระกันเถอะ
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กิวตัน Gyutan 牛タン

東北の玄関口　仙台

เซ็นไดสุเคะด้ง,ซูชิ 仙台づけ丼・寿司

หากพูดถึงของอร่อยของเซ็นไดแล้ว กิวตัน เนื้อวัวชิ้นหนารสชุ่มฉ่ำ
ของเซ็นได ย่างด้วยเตาถ่านไฟแรงจะสัมผัสได้ถึงรสชาติหวานหอม
ของเนื้อกิวตัน ที่อร่อยนุ่มลิ้นชิ้นเดียวไม่เคยพอ

เซ็นไดเป็นเมืองที่ติดกับทะเลแปซิฟิก ที่อุดมไปด้วยปลา
นานาพันธุ์ จึงมีอาหารทะเลสดใหม่ที่หลากหลายให้ได้
ลิ้มลองรสชาติ อย่างมากุโร่ แซลมอน ไข่ปลาแซลมอน 
หรือ หอยเม่น

เซ็นได ประตูสู่ภูมิภาคโทโฮคุ

เมืองใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุ อย่างเซ็นไดนั้นมีแหล่งช็อปปิ้งและ
อาหารมากมาย！และในเดือนสิงหาคมของที่นี่จะมีเทศกาลทานาบาตะ
อันยิ่งใหญ่ อลังการด้วยโคมไฟหลากสี ที่เรียงรายจากสถานีรถไฟเซ็นได
ไปจนถึงย่านร้านค้าหน้าสถานีรถไฟน่าตื่นตาตื่นใจมากเลยทีเดียว

เซ็นได  เมืองใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุ

“Gyutan-street Sushi-street Restaurant”
ร้านอาหารขึ้นชื่ออยู่ภายในสถานีรถไฟเซ็นได ทางเดินเส้นยาวที่มีต้นเคยากิปลูกเรียงรายอย่างร่มรื่น

ถนนโจเซนจิ เป็นถนนสายหลักของเซ็นได ถนนสายนี้จะมี ต้นเคยากิที่งดงาม
ทำให้ถูกเลือกให้เป็นหนึ่งในร้อยถนนเส้นที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น เมื่อถึงฤดูใบไม้
เปลี่ยนสี ต้นเคยากิทุกต้นจะพร้อมใจย้อมถนนเส้นนี้ ให้กลายเป็นสีเหลืองสดใส
และในเดือนธันวาคมจะถูกประดับประดาด้วยไฟ อิลูมิเนชั่น อย่างสวยงาม ในธีมSENDAI 
pageant หากมีโอกาสเดินทางมาเที่ยวช่วงนี้แนะนำให้นั่งรถบัสรีโทร
อย่างLoople-Sendaiเที่ยวชมกันนะ 

ถนนโจเซนจิโดริ
定禅寺通

การเดินทาง สถานีรถไฟใต้ดินเซ็นได สถานี　Kotodai Koen ออกประตู Koen2

วลา 9.00น.-18.00น. (ประตูทางเข้าปิด 18.00น.) (เปลี่ยนแปลงเวลาตาช่วงฤดู)

ค่าเข้าชม (ผู้ใหญ่) อายุ18ปีขึ้นไป 2,100เยน (นักเรียน นักศึกษา เด็กเล็ก มีค่าเข้าชมต่างหาก)

การเดินทาง ใช้เวลาเดิน15 นาที จากสถานีรถไฟ JR Nakanosakae 
หรือนั่งชัทเทิลบัสบริการฟรี จากสถานีรถไฟ JR Nakanosakae

ช่วงเวลา ใบไม้เปลี่ยนสี  ปลายเดือนต.ค. – ต้นเดือนพ.ย.
อิลูมิเนชั่น SENDAI pageant ตั้งแต่ต้นเดือนถึงสิ้นเดือนธันวาคม

สวนของทางการที่สามารถชื่นชมความงามของฤดูกาลที่ญี่ปุ่น
ได้ตลอด 4 ฤดู ทั้งซากุระ ชิบะซากุระ คอสมอส หรือใบไม้แดง
สามารถชมดอกไม้ตามฤดูกาลต่างๆ ได้ และนอกจากนี้ใบไม้เปลี่ยนสีที่นี่ก็สวยไม่แพ้ใคร อีก
ทั้งสามารถเข้าชม “หมู่บ้านฟุรุซาโต” หมู่บ้านของชาวเมืองสมัยก่อนได้อีกด้วย ในฤดูหนาวมี
กิจกรรมสร้าง Kamakura บ้านเอสกิโมของตัวเองได้ด้วย

สวนมิจิโนคุ สวนสาธารณะริมทะเลสาบ みちのく杜の湖畔公園

☎ 0224‐84‐5991

วันหยุด วันพุธ และช่วงปีใหม่

ค่าใช้จ่าย ผู้ใหญ่ (อายุ 15 ปีขึ้นไป ) 410เยน、เด็ก (อายุ 7-14 ปี)80เยน

การเดินทาง จากสถานีรถไฟเซนได ขึ้นรถบัส Seibu Liner ประมาณ 60 นาที 
ลงรถที่ “Michinoku Koen”

เวลา
ใบไม้ผลิ         วันที่ 1 มี.ค. – 30 มิ.ย. 9.30 น - 17.00 น.
หน้าร้อน         วันที่ 1 ก.ค. – 31 ส.ค. 9.30 น - 18.00 น.
ใบไม้เปลี่ยนสี   วันที่ 1 ก.ย. – 31 ต.ค. 9.30 น - 17.00 น.
หน้าหนาว       วันที่ 1 พ.ย. – ปลายเดือนก.พ. 9.30 น - 16.00 น.

อควาเรียมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุ
อควอเรี่ยมแห่งนี้ทานจะสามารถสัมผัสกับสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในทะเลแถบนี้อย่างใกล้ชิด
ในตู้เลี้ยงขนาดใหญ่สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงโชว์ของเหล่า
โลมาและแมวน้ำ

อควาเรียมขนาดใหญ่ในเมืองเซ็นได
仙台うみの杜水族館

26

จังหวัดมิยางิ
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มาสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นกันเถอะ
จากที่นี่นอกจากท่านจะได้สัมผัส ความงามของวิวทิวทัศน์ วัฒนธรรมและความเป็นมา
ของวัดที่เก่าแก่ของแล้ว ยังสามารถลองชุดกิโมโน ชาเขียว และการย่างลูกชิ้นปลา
ซาซาคามาโบโกะได้อีกด้วย

อ่าวมัตสึชิมะความงดงาม
ของทิวทัศน์แบบญี่ปุ่น
日本三景　松

การเดินทาง รถไฟ JR Senseki Line จากสถานี Matsushimakaigan 
เดิน 5-10 นาที ถึงสถานที่แต่ละแห่ง

ชื่นชมความงานของธรรมชาติป่าเขียวขจี 
หรือใบไม้แดงสดใส
หุบผาแห่งนี้มีแม่น้ำไหลผ่านหน้าผาสูง 80-150 เมตร ที่เป็นลักษณะตัว V เราสามารถ
เพลิดเพลินไปกับธรรมชาติตามฤดูกาลได้ ซึ่งในช่วงปลายเดือนตุลาคมไปจนถึงช่วง
ต้นเดือนพฤศจิกายนนั้นจะมีต้นคาเอเดะและต้นบุนะ ช่วยแต่งแต้มผืนป่าให้งดงามยิ่ง
ขึ้นด้วยการสร้างบรรยากาศสดใสด้วยสีเหลืองสด

หุบผานารุโกะ 鳴子峡

☎ 0229-87-2050 (Narugokyo Rest House)

ค่าเช้าชม ไม่มี

การเดินทาง
จากรถไฟฟ้า JR สาย Rokuuto สถานี Narugo Onsen
ไป Narugokyo Rest House 5 นาทีโดยรถยนต์

สัมผัสกับความน่ารักของ “สุนัขจิ้งจอก” บนท่ามกลางป่าเขา 
สวนสัตว์แห่งเดียวในญี่ปุ่นที่สามารถเล่นกับสุนัขจิ้งจอกได้
จิ้งจอกแดงกว่า 100 ตัวได้รับการเลี้ยงดูท่ามกลางผื่นป่าธรรมชาติอันกว้างใหญ่ ที่แห่งนี้
สามารถให้อาหารและสนุกสนานกับการถ่ายรูปจิ้งจอกแดง รวมไปถึงการอุ้มจิ้งจอกแดง
เพื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึกได้ด้วย

หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกมิยางิซาโอะ
宮城蔵王キツネ村

วันหยุด ไม่ม（ีช่วงฤดูหนาวประมาณต้นเดือนพฤษจิกายนถึงกลางเดือนเมษายน ไม่เปิดให้เข้าชม）

☎ 0224-24-8812

เวลา 9.00 น – 17.00 น.（ ฤดูหนาวเปิดถึง16.00 น.）

วันหยุด ไม่มี

ค่าเข้า ผู้ใหญ่ ( อายุ 13 ปีขึ้นไป)  1,000เยน、เด็ก (ไม่เกิน 12 ปี)ไม่มีค่าเข้า

การเดินทาง จากรถไฟJR Tohoku Shinkansen  สถานี ShiroishiZao 20นาทีโดยรถยนต์

ใส่ชุดเกราะซามูไร ! ถ่ายรูปที่ระลึกกัน
ใส่ชุดเกราะซามูไรเดินเล่นในปราสาทชิโรอิชิ,ถ่ายรูปที่ระลึกที่มีพื้นหลัง
ภาพเป็นปราสาท,ลิ้มรสความรู้สึกของซามูไร

ปราสาทชิโรอิชิ ประสบการณ์
ใส่ชุดเกราะซามูไร
白石城･甲冑試着体験

☎ 0224-24-3030

เวลาทำการ 4/1 – 10/31 09.00 – 17.00 น.
11/1 – 3/31 09.00 – 16.00 น.

วันหยุด 12/28 – 12/31

การเดินทาง รถไฟ JR TOHOKU LINE จากสถานี Shiroishi เดิน 10 นาที

ทำไคเซนด้ง ใส่อาหารทะเลที่ชื่นชอบ 
ทั้งปลามากุโร แซลมอน ไข่ปลา
แซลมอน ปู..... อื่นๆ อีกมากมาย 

ที่นี่เป็นตลาดอาหารทะเลที่สดใหม่ ปลาที่เราซื้อมา
สามารถสั่งให้เค้าทำเป็นไคเซนด้ง (ข้าวหน้าทะเล) 
คนที่ไม่ทานดิบสามารถให้เค้าปรุงสุกได้ด้วย 

ตลาดค้าส่งอาหารทะเลชิโอกามะ 塩釜水産物仲卸市場

การเดินทาง จากรถไฟ JR Senseki Line สถานี 
Higashi Shiogama เดิน 15 นาที

เวลาเปิดทำการ
วันธรรมดา 03.00 – 13.00 น.
วันเสาร์ 03.00 – 14.00 น.
วันอาทิตย์ 06.00 – 14.00 น.

วันหยุด ทุกวันพุธ

จังหวัดมิยางิ

ทะเลสาบมรกต
โอกามะเป็นทะเลสาบที่เกิดจากปล่องภูเขาไฟและน้ำในทะเลสาบแห่งนี้ จะเปลี่ยนสีตามองศา
ของแสงที่ตกกระทบ สร้างความสวยงามต่อผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ช่วงเดือนตุลาคม
ยังสามารถมาสัมผัสความงามของใบไม้เปลี่ยนสีของที่นี่ได้อีกด้วย

โอกามะ
（ทะเลสาบที่เกิดจากปล่องภูเขาไฟ）
御釜（火口湖）

การเดินทาง นั่งรถบัสสายZao Kattasanjo ใช้เวลา1ชั่วโมงครึ่งไปลงที่สุดสาย 
จากสถานีรถไฟJR Shiroishizao หรือถานีรถไฟJR Shiroishi
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ผลไม้แสนอร่อยมีให้เลือกทานได้ตลอดปี พื้นที่อาณาบริเวณกว้าง ถูกแต่งแต้มไปด้วย 
ดอกไม้นานาพันธุ์ จนเกิดสีสันสวยงามและ
แปรเปลี่ยนไปตามแต่ฤดูกาล ที่นี่นอกจากจะมีผลไม้จำหน่าย เรายังสามารถ "เก็บผลไม้" ในสวนและรับประทานได้ทันที

ภูเขาฮานามิ(จังหวัดฟุกุชิมะ) 
ซากุระท่ีสวนสาธารณะคะโจโคเอ็น (จังหวัดยามางาตะ)
Funaokajoshi Park (จังหวัดมิยางิ)
ถนนสายซากุระ ท่ีถนนนิกโกไคโด (จังหวัดโทชิงิ)

เช่นที่ลานสกีMayagi Zao Eboshi (จังหวัดมิยางิ) Ashikaga Flower Park (จังหวัดโทชิงิ)
ภัตราคารคามุโระ (จังหวัดมิยางิ)

Yakurai Garden (จังหวัดมิยางิ) หรือที่
Jupia-Land Hirata (จังหวัดฟุกุชิมะ) เป็นต้น

นิดะนุมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ) หรือ
มิสึบะโชโดตันโนโมริ (จังหวัดมิยางิ) เป็นต้น

สวนอายาเมะท่ีปราสาททากะ (จังหวัดมิยางิ)
แปลงดอกไอริสของศาลเจ้าอิซาสุมิ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
สวนนากาอิอายาเมะ (จังหวัดยามางาตะ)
โมเมนวาตารุฮานะโนะเอะโนะโก (จัวหวัดโทชิงิ) เป็นต้น

วัดชิฟุคุจิ (จังหวัดมิยางิ)
สวนโดไอดาเทะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
เดชิโอะมงจูโด / อาจิไซซันโด (จังหวัดยามางาตะ)
เขาโอฮิระยามะ  (จังหวัดโทชิงิ) เป็นต้น

ทุ่งดอกทานตะวัน Gassankogen (จังหวัดยามางาตะ)
ทุ่งดอกทานตะวันซัมบงงิจิอิคิ (จังหวัดมิยางิ)
ทุ่งดอกทานตะวันนุโนะบิคิคาเสะโนะโคเกน(จังหวัดฟุกุชิมะ)
ทุ่งดอกทานตะวันท่ีเมืองมาชิโกะ  (จังหวัดโทชิงิ) เป็นต้น

จังหวัดยามากาตะ,จังหวัดฟุกุชิมะ จังหวัดยามากาตะ,จังหวัดมิยางิ,
จังหวัดฟุกุชิมะ,จังหวัดโทชิงิ

จังหวัดยามากาตะ,จังหวัดมิยางิ,
จังหวัดฟุกุชิมะ,จังหวัดโทชิงิ

จังหวัดยามากาตะ,จังหวัดมิยางิ,
จังหวัดฟุกุชิมะ

จังหวัดมิยาง,จังหวัดฟุกุชิมะ,จังหวัดโทชิงิ
จังหวัดยามากาตะ

จังหวัดยามากาตะ,จังหวัดมิยางิ,
จังหวัดฟุกุชิมะ,จังหวัดโทชิงิ

จังหวัดยามากาตะ,จังหวัดมิยางิ,
จังหวัดโทชิงิิ,จังหวัดฟุกุชิมะ

จังหวัดยามากาตะ,จังหวัดมิยางิ,
จังหวัดโทชิงิิ,จังหวัดฟุกุชิมะ

ซากุระ

มิสุบะโช ดอกไอริส ดอกไฮด์เดรนเยีย ทานตะวัน

ดอกจุ๊ยเซียน ดอกฟุจิ ชิบะซากุระ เชอร์รี่

สาลี่ องุ่น สตรอว์เบอร์รี่ บลูเบอร์รี่

ลูกพีช แอปเปิ้ล ลูกแพร์ยุโรป

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

เชอร์รี่

ลูกพีช

แอปเปิ้ล

สาลี่

เมล่อน

ลูกแพร์ยุโรป

องุ่น

สตรอว์เบอร์รี่

บลูเบอร์รี่

ลูกพลับ

ปฏิทินผลไม้ตาม
ฤดูกาล

เดหลี

Apr May Jun Jul Aug Sep Oct

ซากุระ

ฟุจิ

ทิวลิป
จุ๊ยเซียน
อาซาเลีย
ชิบะซากุระ

ลิลลี่
กุหลาบ

ไฮด์เดรนเยีย
ไอริส
ทานตะวัน

ดาห์เรีย
หญ้าไม้กวาด เบิร์นนิ่งบุช โคเชีย

ปฏิทินชมดอกไม้

ช่วงที่เหมาะแก่การชมดอกไม้มากที่สุด, ปฏิทินผลไม้ตามฤดูกาล

ท่ีแห่งน้ีจะมีดอกไม้ต่างๆ หมุนเวียนเปล่ียนไปตามแต่ละฤดู และยังสามารถช่ืนชมใบไม้ปล่ียนสีได้อีกด้วย โดยช่วงดอก
ซากุระบานในเดือนเมษายน บนภูเขาจะยังมีหิมะปกคลุมอยู่ จึงสามารถชมดอกซากุระและหิมะได้ในเวลาเดียวกัน

■日本 栃木・南東北（福島・山形・宮城）　トラベルガイド P29P30


