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สวนสาธารณะปราสาทฟุนาโอกะ 

จงัหวดัมิยางิ ประเทศญจงัหวดัมิยางิ ประเทศญ่่ีีปุ่นปุ่นจงัหวดัมิยางิ ประเทศญ่ีปุ่น



มิิยางิิ, ญ่ี่�ปุ่่� น
— ปุ่ลดปุ่ล่อยตัวัเองิจาก
กบัดกันกัท่่องิเท่่�ยว

จังัหวัดัมิิยางิเป็็นจังัหวัดัท่ี่�รวัมิไวัด้ว้ัยสิิ่�งท่ี่�ขัดัแยง้
แต่่ผสิ่มิกลมิกลืนกนั อาทิี่เช่่น การผสิ่มิผสิ่าน
ระหว่ัางกลิ�นอายวัฒันธรรมิโบราณและสิ่มิยัใหม่ิ 
เทืี่อกเขัาและที่ะเลสุิ่ดลูกหูลูกต่า ควัามิแต่กต่่าง
อย่างช่ดัเจันระหว่ัางฤดูกาลที่ั�งส่ิ่�ท่ี่�สิ่วัยงามิ และ
อ่กมิากมิายท่ี่�ไดร้บัการยอมิรบัจัากที่ั�วัโลก แต่่ยงั
ม่ิสิ่ถานท่ี่�อ่กจัำานวันไม่ิน้อยยงัรอให้นกัท่ี่องเท่ี่�ยวั
ไดม้ิาสิ่มัิผสัิ่ เนื�องจัากต่วััจังัหวัดัมิิยางินั�นอยู่ไกล
จัากแหล่งท่ี่องเท่ี่�ยวักระแสิ่หลกัขัองญ่ี่�ปุ็� น ดงันั�น
การมิาเยือนจังัหวัดัมิิยางินั�นจังึถือเป็็นการสิ่มัิผสัิ่
ควัามิเป็็นที่อ้งถิ�นท่ี่�แที่จ้ัริงขัองญ่ี่�ปุ็� นนั�นเอง

สิิ่�งท่ี่�ที่า้ที่ายนั�นคือการท่ี่�คุณจัะคน้พบเหล่าสิ่ถาน
ท่ี่�ท่ี่� “ยงัรอการถูกคน้หา” เหล่าน่� แต่่อย่าไดเ้ป็็น
ห่วังเพราะขัอ้มูิลในโบรช่วััรเ์ล่มิน่�ถูกรวับรวัมิมิา
จัากคนที่อ้งถิ�นขัองท่ี่�น่�  ซึ่ึ�งแน่นอนว่ัาไม่ิม่ิใครรูจ้ักั
มิิยางิไป็มิากกว่ัาคนมิิยางิเอง โบรช่วััรน่์�ได้
รวับรวัมิขัอ้มูิลสิ่ถานท่ี่�ต่่าง ๆ เบื �องต่น้ โดยท่ี่�คุณ
สิ่ามิารถดูขัอ้มูิลเพิ�มิเติ่มิต่่อไดท่้ี่� VisitMiyagi.com 
เว็ัป็ไซึ่ต่ห์ลกัท่ี่�จัดัที่ำาขัึ �นโดยจังัหวัดัมิิยางิ ท่ี่�ได้
รวับรวัมิบที่ควัามิที่ั�งภาษาไที่ยและภาษาองักฤษ 
ซึ่ึ�งถูกเข่ัยนขัึ �นโดยผูท่้ี่�อาศัยัอยู่ในจังัหวัดัมิิยางิ ท่ี่�
ต่อ้งการถ่ายถอดควัามิสิ่วัยงามิและควัามิรกัท่ี่�ม่ิ
ต่่อสิ่ถานท่ี่�โป็รดขัองพวักเขัาให้ทุี่กท่ี่านไดรู้จ้ักั
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เก่ียวกบัมิยางิ
ภููเขาซาโอะ
อ่าวมตัสชิึมะ
อาหารขึน้ช่ือ
พบกบัเหล่่าจิิตรกร
แห่งจิงัหวดัมิยางิ

สถานท่ีี่ท่ี่องเท่ีี่ยว
สายบุญ

เซ็นได
เหล่่าสตัวท์ี่ ั ้งหล่าย
ในมิยางิ
ธรรมชาติอนั
สวยงาม

เหล่า้สาเก
ที่ดล่องผ่่าน
ประสบการณ์ต์รง
ออนเซ็น

การฟ้้ื้ นฟูื้แล่ะ
พฒันา
การเดินที่าง

ภูเขาคุริโคมะ



จิงัหวดัมิยางิตัง้อยู่ที่างตะวนัออกเฉีียงเหนือของ
โตเกียวดว้ยระยะที่างประมาณ์ 300 กิโล่เมตร โดยมี
เมืองเซ็นไดซ่ึงเป็นเมืองหล่วงของจิงัหวดัมิยางิตัง้อยู่
ท่ีี่จุิดศููนยก์ล่าง แล่ะเซ็นไดเองยงัเป็นเมืองท่ีี่ใหญ่ท่ีี่สุด
ในภููมิภูาคโที่โฮคุดว้ย นอกจิากนีท้ี่างตะวนัตกของ
มิยางิยงัมีเทืี่อกเขาซาโอะ ท่ีี่เต็มไปดว้ยวิวทิี่วที่ศัูน์
ธรรมชาติท่ีี่เปล่ี่ยนไปตามฤดูกาล่ ส่วนที่างทิี่ศูตะวนั
ออกมีอ่าวมตัสชิึมะอนัโด่งดงั แล่ะชายฝ่่ั่งซนัริคุท่ีี่มีรูป
ร่างคดโคง้ยกึยือ เม่ือล่งมาที่างใตคุ้ณ์จิะไดพ้บกบั
หมู่บา้นรอบปราสาที่ชิโรอิชิ แล่ะ หมู่บา้นซาโตยามะ
อนัน่าดงึดูดใจิ ที่า้ยท่ีี่สุดที่างทิี่ศูเหนือนัน้อุดม
สมบูรณ์ไ์ปดว้ยพืน้ท่ีี่ลุ่่ม ฟื้ารม์ แล่ะ ออนเซ็นท่ีี่เกิด
จิากภููเขาไฟื้ท่ีี่ยงัคุกรุ่นในบริเวณ์นารุโกะแห่งนี ้ดว้ย
เหตุนีจ้ิงึที่ำาใหจ้ิงัหวดัมิยางิเต็มไปดว้ยความหล่าก
หล่าย เพียงแค่คุณ์ล่องวางแพล่นที่ริปดู คุณ์จิะพบว่า
ตวัเลื่อกมีมากมายจินเลื่อกไม่ถูกเล่ยล่่ะ นอกจิากนี้
จิงัหวดัมิยางิก็ยงัเป็นจุิดเร่ิมตน้ท่ีี่ดีสำาหรบัการออก
เดินที่างในภููมิภูาคโที่โฮคุอีกดว้ย

เก่�ยวกบัมิิยางิิ

มิยางิิ
— ดิินแดินท่� เต็็มไปดิว้ย
ภูมิประเทศอนัหลากหลาย

ฮอกไกโด

จังหวัดมิยางิ

โตเกียว

ชายฝั่งซันริคุ

อ่าวมัตสึชิมะ

สนามบินเซ็นได

เซ็นได

เซ็นได
บริเวณเซ็นได

มิยางิตอนเหนือ

ภูเขาซาโอะ

จากโตเกียวมาเซ็นได 
ใช้เวลาเพียง 90 นาที

ภูมิภาค โทโฮคุ
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ภูเขาซาโอะ
พบกับัปล่่องภูเขาไฟ
โอคามะอนัลื่อชืื่�อ
แนวเทื่อกเขาสุ่ดตัระการตัา อนัเต็ัมิไปุ่ดว้ยความิ
สุวยงิามิท่างิธรรมิชาติัท่่�แปุ่รเปุ่ล่�ยนไปุ่ตัามิฤดูกาล 

โดยปกติภููเขาซาโอะจิะอยู่ภูายใตก้ารปกคลุ่มของหิมะเป็นเวล่ากว่าครึ่งปี 
แต่เม่ือหิมะล่ะล่ายล่งจิะเผ่ยใหเ้ห็นปากปล่่องภููเขาไฟื้โอคามะแล่ะที่ะเล่สาบ
หล่ากสีท่ีี่ถูกซ่อนอยู่ภูายใน นอกจิากนีเ้ม่ือเสน้ที่างสญัจิรบริเวณ์นัน้ไดเ้ปิด
ใหบ้ริการเม่ือฤดูใบไมผ้่ลิ่มาถงึ เพียงแค่แนวหิมะอนัสูงชนัตามขา้งถนนก็
เป็นจุิดดงึดูดท่ีี่หา้มพล่าดแล่ว้ หากคุณ์ช่ืนชอบการปีนเขาดว้ยแล่ว้ล่่ะก็...ย่ิง
หา้มพล่าดการมาเท่ีี่ยวท่ีี่น่ีในฤดูรอ้น โดยคุณ์จิะสามารถสำารวจิแนวภููเขา
หินรอบ ๆ โอคามะไดอ้ย่างเต็มท่ีี่ ไม่ว่าคุณ์จิะชอบเดินเท่ีี่ยวสบาย ๆ หรือ
ตอ้งการความที่า้ที่ายก็ตาม ฤดูใบไมร่้วงท่ีี่น่ีนัน้ใบไมจ้ิะเปล่ี่ยนเป็นสีแดง
ชาดแล่ะที่องอร่ามสล่บักนัไป ไม่ว่าจิะมองจิากมุมไหน หรือห่างไกล่เพียงใด 
ก็ไม่อาจิลื่มความงามของท่ีี่น่ีได้
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ภูเขาซาโอะ พบกบัปล่่องภููเขาไฟื้โอคามะอนัลื่อช่ือ

ฮิิโตัะเมิะเซ็็มิบงิซ็าก่ระ 
(ทิ่วแถวซ็าก่ระพันัตัน้)

สวนมิิจิโนค่

ฮานามิ (เที่ศูการดูซากุระ) เป็นส่ิงท่ีี่ไม่ว่าใครในญ่ีปุ� นก็หา้มพล่าดในฤดู
ใบไมผ้่ลิ่ โดยหน่ึงในจุิดชมซากุระท่ีี่สวยงามท่ีี่สุดในญ่ีปุ� นก็สามารถหา
ชมไดใ้นจิงัหวดัมิยางิเช่นกนั ฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระนัน้ถูกจิดัเป็น 1 ใน 
100 จุิดชมซากุระท่ีี่สวยท่ีี่สุดในญ่ีปุ� น สถานท่ีี่แห่งนีไ้ดช่ื้อมาจิากทิี่วแถว
ซากุระจิำานวนมากกว่าหน่ึงพนัตน้ท่ีี่เรียงรายที่อดยาวไปตามแม่นำ ้า
ชิโรอิชิเป็นระยะที่างกว่า 8 กิโล่เมตร คุณ์สามารถเดินชมซากุระ หรือ
 หยุดพกัเพ่ือที่านอาหารใตต้น้ซากุระก็ไดเ้ช่นกนั นอกจิากนีคุ้ณ์ยงั
สามารถช่ืนชมวิวทิี่วที่ศัูนจ์ิากที่างแม่นำา้โดยบริการเรือยาคาตะบูเนะ ใน
ช่วงท่ีี่ซากุระบานถงึขีดสุดนัน้สถานท่ีี่แห่งนีจ้ิะเป็นท่ีี่จิดัเที่ศูกาล่ซากุระ
อีกดว้ย คุณ์สามารถเพลิ่ดเพลิ่นกบัซุม้อาหารมากมายตามสองขา้งที่างท่ีี่
ขายอาหารญ่ีปุ� นสุดคล่าสสิค หรือรบัชมการประดบัไฟื้ตอนเย็นท่ีี่ช่วยให้
สีอนัสวยงามของดอกซากุระเด่นชดัขึน้กว่าเดิม 

ดว้ยองคป์ระกอบหล่ากหล่ายในบริเวณ์ท่ีี่กวา้งขวาง ที่ำาใหส้วนมิจิิโนคุ
เป็นท่ีี่พกัผ่่อนหย่อนใจิท่ีี่ยอดเย่ียมสำาหรบัคนทุี่กเพศูทุี่กวยั ไม่ว่าจิะเป็น
สวนดอกไมส้วยงามโดดเด่น ทุ่ี่งหญา้อนัเงียบสงบ สนามเด็กเล่่นท่ีี่มี
กิจิกรรมมากมายใหไ้ดส้นุก ฟุื้รุซาโตะมูระซ่ึงนำาบา้นแบบโบราณ์จิาก 6 
จิงัหวดัของโที่โฮคุมาใหช้ม รวมถงึงานเที่ศูกาล่ตามฤดูกาล่ท่ีี่น่าสนใจิ
มากมาย

จ่ดชมิซ็าก่ระท่่�งิดงิามิท่่�สุ่ดในจงัิหวดัมิิยางิิ 

สุวนสุาธารณะสุำาหรบัคนท่่กเพัศท่่กวยั
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อ่าวมตัสึชิื่มะ
หนึ�งในสามวิวทิิวทิศัน์
ระดับัตำานานของญ่ี่�ป่� น
ชายฝ่ั่� งิอนัโด่งิดงัิ วดัท่่�ถูกกล่าวขาน และ อาหาร
ท่ะเลแสุนอร่อย 

เดินตามรอยการแสวงบุญของนกับวช นกักวี แล่ะ ศิูล่ปินท่ีี่
เดินที่างจินมาถงึท่ีี่มตัสีชิมะเม่ือกว่าพนัปีก่อน คุณ์สามารถ
รบัชมพระอาทิี่ตยข์ึน้ท่ีี่สาดแสงล่งหมู่เกาะนบัรอ้ยท่ีี่ปกคลุ่ม
ไปดว้ยตน้สน เกิดเป็นที่ะเล่ท่ีี่สะที่อ้นแสงสีที่องอร่ามของ
แสงตะวนัยามรุ่งอรุณ์ ในยามพล่บัพล่า เหล่่าหมู่เกาะจิะถูก
ปกคลุ่มไปดว้ยไอหมอก ราวกบัว่าภูาพจิากปล่ายพู่กนันัน้มี
ชีวิตขึน้มา คุณ์สามารถเพลิ่ดเพลิ่นไปกบัวิวทิี่วที่ศัูนเ์หล่่านี้

ไดท่ี้ี่อารามริมฝ่่ั่งอนัเก่าแก่ หรือในระหว่างท่ีี่กำาล่งัผ่่อน
คล่ายภูายในออนเซ็นของมตัสชิึมะ นอกจิากนีคุ้ณ์สามารถ
ด่ืมคากบับรรยากาศูรอบชายฝ่่ั่งจิากการเดินเท่ีี่ยว นั่งเรือ
ชมวิว หรือ พายเรือคายคัตามท่ีี่คุณ์ช่ืนชอบ 
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Cafe le Roman
คาเฟ่� สุไตัลฝ์ั่ร ั�งิเศสุพัรอ้มิวิวงิามิ

อ่าวมตัสชิึื่มะ

สวนไซ็เก่ยว โมิโดชิโนะมิตััสุึ

ท่ีี่สวนแห่งนีเ้ป็นจุิดชมวิวท่ีี่คุณ์สามารถมองเห็นอ่าว
มตัสชิึม่าไดอ้ย่างสุดสายตา ในช่วงฤดูใบไมผ้่ลิ่ซากุระ
กว่า 260 ตน้จิะพรอ้มใจิกนับานสะพรั่ง สวนแห่งนีจ้ิงึ
เต็มไปดว้ยสีสนัของดอกซากุระท่ีี่ผ่สมผ่สานกบัความ
สวยงามของอ่าวมตัสชิึมะไดอ้ย่างล่งตวั ท่ีี่มาของช่ือ
สวนแห่งนีน้ัน้มาจิากไซเกียวโฮชิ พระแล่ะนกักวีช่ือดงั
ท่ีี่มีชีวิตอยู่ในศูตวรรษท่ีี่สิบสอง ตำานานกล่่าวไวว่้าหล่งั
จิากเหน่ือยล่า้จิากการเดินที่างจินมาถงึมตัสชิึมะ เขา
ไดห้ยุดพกัใตต้น้สนใหญ่แถบเนินเขา มีเด็กหนุ่มไดม้า
นั่งขา้งเขาแล่ะถามคำาถามปริศูนาธรรม ไซเกียว
ไม่สามารถตอบคำาถามแก่เด็กหนุ่มได ้จิงึเกิดความ
อบัอายแล่ะที่ำาใหเ้ขาล่ม้เลิ่กการแสวงบุญแล่ะตดัสิน
ใจิเดินที่างกล่บั สวนแห่งนีท่ี้ี่แปล่ว่า “สวนสนท่ีี่ไซเกียว
เลื่อกเดินที่างกล่บั” จิงึไดช่ื้อมาจิากเหตุการณ์ใ์นครัง้
นัน้ แล่ะใตต้น้สนท่ีี่ไซเกียวไดไ้ปพกันัน้มีศิูล่าท่ีี่จิารกึ
เหตุการณ์ใ์นครัง้นีไ้วอ้ยู่ 

นอกจิากวิวทิี่วที่ศัูนท่ี์ี่สวยงามแล่ะสถานท่ีี่ที่าง
ประวติัศูาสตรแ์ล่ว้ มตัสชิึมะยงัมีจุิดขายอีก
มากมาย เช่น คาเฟื้�  เล่อ โรมนั ภูายในสวน
ไซเกียวโมโดชิโนะมตัสมีึคาเฟื้� ร่วมสมยัท่ีี่พรอ้ม
ไปดว้ยบรรยากาศูแล่ะของหวานอนัเป็นเลิ่ศู 
รวมไปถงึวิวท่ีี่งดงามของอ่าวมตัสชิึมะอีกดว้ย

สุวนสุวยกบัวิวอ่าวมิตััสุชิึมิะแบบพัาโนรามิา

หน่ึงในสามวิวทิี่วที่ศัูนร์ะดบัตำานานของญ่ีปุ� น

วดัโกะไดโด

วดัโกะไดโดตัง้อยู่บนเกาะท่ีี่เช่ือมกบัชายฝ่่ั่งดว้ยสะพานสีแดงสองสายท่ีี่ถูก
จิงใจิสรา้งใหอ้นัตราย วดัแห่งนีเ้ป็นส่ิงปลู่กสรา้งท่ีี่โดดเด่นท่ีี่สุดในมตัสชิึม่า
วดัแห่งนีถู้กสรา้งในปีค.ศู. 828 เพ่ือบูชารูปป้่นวิที่ยาราชที่ัง้หา้ผู่คุ้ม้ครอง
พระพุที่ธเจิา้ในศูาสนาพุที่ธนิกายมหายาน อารามในป่จิจุิบนัถูกบูรณ์ะในปีค.ศู. 
1604 โดยดาเตะ มาซามุเนะ ขุนพล่ซามุไรช่ือดงัแห่งจิงัหวดัมิยางิ ท่ีี่แห่งนีเ้ป็น
สถาป่ตยกรรมท่ีี่เก่าแก่ท่ีี่สุดจิากยุคโมโมยามะในภููมิภูาคโที่โฮคุ แล่ะถูกแต่งตัง้
ใหเ้ป็นสมบติัที่างวฒันธรรมท่ีี่สำาคญัแห่งชาติของญ่ีปุ� น

วดัท่่�ตั ั�งิโดดเด่นบนเกาะ กบัสุะพัานท่่�ออกแบบมิาเพืั�อ
กระต่ัน้ปุ่ระสุาท่สุมัิผัสัุ
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อาหารขึน้ชืื่�อ
ผล่ผลิ่ตแสนอร่อยจากัแผ่นดิันแล่ะผืนนำา้
จงัิหวดัมิิยางิิเต็ัมิไปุ่ดว้ยความิอ่ดมิสุมิบูรณท์่ ั� งิบนผืันดินและในท่อ้งิสุม่ิท่ร แนว
ชายฝ่ั่� งิอ่ดมิไปุ่ดว้ยสุตััวท์่ะเลอย่างิปุ่ลามิาก่โระ ปุ่ลาซ็นัมิะ ปุ่ลาแซ็ลมิอน และ
หอยนางิรมิเป็ุ่นตัน้ มิิยางิิยงัิเป็ุ่นหนึ�งิในแหล่งิผัลิตัขา้วท่่�สุำาคญัี่ของิญ่ี่�ปุ่่� น รวมิ
ถงึิอาหารขึ �นชื�อมิากมิายอย่างิกิวตังัิ ซ็าซ็าคามิาโบโกะ และซ่็นดะโมิจิ 

กิัวตังัิ

กิวตงัหรือลิ่น้ววัย่างเป็นอาหารขึน้ช่ือของ
เมืองเซ็นได ที่ำามาจิากลิ่น้ววัท่ีี่หั่นเป็นชิน้หนา
พอเหมาะ ปรุงรสแล่ว้นำาไปย่างบนเตาถ่าน 
เม่ือกดัเขา้ไปจิะไดส้มัผ่สักบัความชุ่มฉีำ่ าแล่ะ
รสชาติเขม้ขน้ท่ีี่แที่รกอยู่ในความนุ่มของ
ลิ่น้ววั ย่ิงรบัประที่านคู่กบัขา้วกล่อ้ง ผ่กัดอง
รสชาติเขม้ขน้แล่ะซุปหางววัรสชาติล่ะมุนลิ่น้
ท่ีี่เสิรฟ์ื้มาดว้ยย่ิงเขา้กนั นอกจิากนีย้งัมีเมนู
ลิ่น้ววัอ่ืน ๆ ใหไ้ดเ้ลื่อกชิมอีกมากมายท่ีี่รา้น
กิวตงักว่า 100 รา้นที่ั่วเซ็นได 

ลิ � นววัย่างิหนาน่่มิ ใคร
ลองิก็ติัดใจ

ซ่นดะ

ซุนดะ (zunda) คือถั่วแระญ่ีปุ� นท่ีี่ถูกนำาไปตำาแล่ะกวนกบันำา้ตาล่ ที่ำาใหไ้ดเ้ป็นของ
หวานท่ีี่มีรสชาติสดช่ืนอนัเป็นเอกล่กัษณ์ข์องจิงัหวดัมิยางิแล่ะส่วนประกอบของ
ขนมนานาชนิด ไม่ว่าจิะเป็นซุนดะโมจิิแบบดัง้เดิม หรือจิะเป็นมิล่กเ์ชก เคก้โรล่ 
ไอศูกรีม แล่ะอ่ืน ๆ มากมายใหม้าลิ่ม้ล่องท่ีี่รา้นอาหารแล่ะคาเฟื้� ที่ั่วมิยางิ

ขนมิหวานจากถั� วแระญ่ี่� ปุ่่� น
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ซูชิท่ีี่อร่อยนัน้ตอ้งมาจิากวตัถุดิบชัน้เลิ่ศู 
อย่างปล่าสดคุณ์ภูาพดีจิากจิงัหวดัมิยางิ
ซ่ึงมีชายฝ่่ั่งท่ีี่เป็นหน่ึงในสามแหล่่งหา
ปล่าท่ีี่ใหญ่ท่ีี่สุดในโล่ก จิงัหวดัมิยางิมี
รา้นซูชิคุณ์ภูาพเย่ียมมากมายท่ีี่พรอ้มจิะ
เสิรฟ์ื้ซูชิแสนอร่อยจิากปล่าที่ะเล่สด ๆ ท่ีี่
ถูกแล่่อย่างพิถีพิถนั

หอยนางิรมิ

นอกจิากทิี่วที่ศัูนส์วยงามเล่ื่องช่ือ อ่าวมตัสชิึมะยงัเป็น
สถานท่ีี่ท่ีี่มีช่ือเสียงในเร่ืองของหอยนางรม เน่ืองจิาก
บริเวณ์นีมี้กระแสนำา้อุ่นแล่ะนำา้เย็นมาบรรจิบกนัที่ำาให้
เกิดเป็นสภูาวะแวดล่อ้มท่ีี่สมบูรณ์แ์บบสำาหรบัการ
เจิริญเติบโตของหอยนางรม ที่ำาใหห้อยนางรมจิาก
ชายฝ่่ั่งมตัสชิึมะเป็นท่ีี่รูจ้ิกักนัดีในเร่ืองของความชุ่ม
ฉีำ่าของเนือ้รวมถงึรสชาติท่ีี่หวานแล่ะเขม้ขน้ ช่ือเสียง
อนัโด่งดงันีเ้องท่ีี่ดงึดูดใหมี้นกัท่ี่องเท่ีี่ยวจิำานวนมาก
มาเยือนในฤดูหอยนางรมซ่ึงไดแ้ก่ช่วงเดือนตุล่าคม
ถงึมีนาคมของทุี่กปี หอยนางรมสามารถรบัประที่าน
ไดห้ล่ายแบบไม่ว่าจิะเป็นการย่าง ชุบแป้งที่อด นำาไป
ที่ำาหมอ้ไฟื้ ซ่ึงจิะใหร้สชาติอนัเป็นเอกล่กัษณ์ภ์ูายใต้
ความอร่อยหล่ากหล่ายรูปแบบ

อาหารท่ะเลขึ �นชื�อแห่งิอ่าวมิตััสุชิึมิะ

อาหารขึน้ชืื่�อ

ซูชิ
เมินูหา้มิพัลาดสุำาหรบัคอ
อาหารท่ะเล

ซาซาคามาโบโกะ เป็นลู่กชิน้ปล่านุ่มเดง้หอมอร่อยท่ีี่มีหนา้ตาเป็น
แผ่่นแบน ๆ รูปใบไผ่่ ในสมยัเมจิิ ชาวเมืองเซ็นไดนำาเนือ้ปล่าฮิราเมะ
มาตำาแล่ะห่อดว้ยใบไผ่่เพ่ือถนอมอาหาร จิากนัน้ก็ไดร้บัความนิยม
มากขึน้ โดยมีการพฒันาใหไ้ดเ้นือ้สมัผ่สัหนึบขึน้โดยไม่ใชแ้ป้งแล่ะ
ยงัคงรสชาติแล่ะกล่ิ่นหอมอนัเป็นเอกล่กัษณ์ข์องปล่าชนิดนีเ้อาไว ้
ส่วนช่ือซาซาคามาโบโกะหรือลู่กชิน้ปล่าใบไผ่่นัน้ไดแ้รงบนัดาล่ใจิมา
จิากตราประจิำาตระกูล่ดาเตะท่ีี่เป็นรูปใบไผ่่แล่ะนกกระจิอกนั่นเอง

ซาซ็าคามิาโบโกะ
ความิอร่อยรูปุ่ใบไผ่ั
ปุ่ระวติัักว่ารอ้ยปีุ่
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ตลาดเชา้ท่่าเรือยูริอาเกะ

ท่ี่าเรือยูริอาเกะเป็นท่ี่าเรือประมงหล่กัของเซ็นไดมาตัง้แต่สมยัเอโดะ ผู่ค้นมากมาย
มาท่ีี่ตล่าดแห่งนีเ้พ่ืออาหารที่ะเล่สด ๆ แล่ะผ่ล่ผ่ลิ่ตที่างประมงท่ีี่สามารถเลื่อกซือ้ได้
จิากที่ัง้แผ่งล่อยในตล่าด แล่ะจิากการประมูล่ โดยการประมูล่ในท่ี่าเรือยูริอาเกะนัน้ไม่
ว่าใครก็สามารถร่วมประมูล่ได ้ถา้หากคุณ์คิดว่าตวัเองรวดเร็วพอ เชิญมาร่วมประมูล่
แข่งกบัคนในที่อ้งถ่ินดู ไม่แน่คุณ์อาจิไดข้องราคาดีติดไมติ้ดมือกล่บัไปก็เป็นได้

เขา้ร่วมิการปุ่ระมูิลท่่�ตัลาดปุ่ลากบัคนท่อ้งิถิ�น

ผ่ล่ผ่ลิ่ตแสนอร่อยจิากแผ่่นดินแล่ะผื่นนา



พบกับัเหล่่าจิตรกัรแห่งจ ังหวดััมิยางิพบกับัเหล่่าจิตรกัรแห่งจ ังหวดััมิยางิ

ถา้หากคุณ์ไดล้่องคุยกบัพ่อครวั โที่ชิอากิ โอคาซากิแล่ว้ล่่ะก็ 
ความเป็นกนัเองแล่ะความถ่อมตนของเขานัน้จิะที่ำาใหคุ้ณ์ลื่มไป
เล่ยว่าเขาคือหน่ึงในพ่อครวัอาหารญ่ีปุ� นท่ีี่มีช่ือเสียงท่ีี่สุดในมิยางิ
 ความรูส้ึกแรกเม่ือไดเ้ห็นอาหารของเซฟื้โอคาซากินัน้ จิะเห็นได้
เล่ยว่ามนัสะที่อ้นถึงตวัตนของผู่ท้ี่ำา ไม่หรูหราหรืออล่งัการ แต่ใน
ไม่นานคุณ์จิะพบว่าความจิริงแล่ว้อาหารของเขานัน้ไม่ว่าจิะเป็น
รสชาติ การจิดัแต่งจิาน แล่ะการแสดงออกนัน้ล่ว้นไรท่ี้ี่ติ แสดง
ใหเ้ห็นถึงความหล่ากหล่ายแล่ะความอุดมสมบูรณ์ท์ี่างธรรมชาติ
ของมิยางิ

โคเคชิซากุราอิเป็นสถานท่ีี่ผ่ลิ่ตตุ�กตาหตัถกรรมไมม้านานกว่ารอ้ย
ปี ตุ�กตาโคเคชินัน้ในจุิดเร่ิมตน้เป็นของเล่่นสำาหรบัเด็กในหมู่บา้น
แถบออนเซ็น อาจิารยรุ่์นท่ีี่ 5 นามว่าอากิฮิโระเป็นผู่ท่ี้ี่ที่ัง้สรา้ง
นารุโกะโคเคชิแบบดัง้เดิม แล่ะคิดคน้โคเคชิในรูปแบบท่ีี่ที่นัสมยัซ่ึง
สามารถมีรูปร่าง สีสนั แล่ะล่วดล่ายท่ีี่เขา้กบัยุคสมยัใหม่ ตุ�กตา
โคเคชิของอาจิารยอ์ากิฮิโระนัน้ชนะประกวดการแข่งขนัในเที่ศูกาล่
โคเคชิที่ั่วญ่ีปุ� นถงึสามครัง้ แล่ะไดไ้ปจิดัแสดงในเที่ศูกาล่ Maison et 
Objet ท่ีี่ปารีส รวมถงึไปจิดัเวิรก์ชอปการที่ำาตุ�กตาโคเคชิท่ีี่มิล่าน ส่ง
ผ่ล่ใหท้ี่างยุโรปเร่ิมรูจ้ิกัโคเคชิมากขึน้

พ่ัอครวัผูัสุ้ามิารถดงึิเอาเสุน่หข์องิวตััถ่ดิบ
และเครื�องิปุ่ร่งิของิมิิยางิิออกมิาไดอ้ย่างิ
เป็ุ่นเลิศ 

หนึ�งิในโรงิงิานต่ั �กตัาโคเคชิท่่�เก่าแก่ท่่�สุ่ดใน
ญ่ี่�ปุ่่� น เต็ัมิไปุ่ดว้ยต่ั �กตัาโคเคชิในรูปุ่แบบใหม่ิ
และรูปุ่แบบดั�งิเดิมิ

โอคาซากิั โคเคชิื่ ซาก่ัราอิ

ความิน่าหลงิใหลต่ัางิ ๆ ในภูมิิภาคน่�ไดถู้กท่ำาใหเ้ป็ุ่นรูปุ่ธรรมิผ่ัานผัลงิานของิเหล่าจิตัรกร
ท่อ้งิถิ�น งิานฝีั่มืิอท่่�น่� ม่ิความิโดดเด่นจากการดงึิเอาขนบธรรมิเน่ยมิ ความิคิดสุรา้งิสุรรค ์พัร
จากธรรมิชาติั และฝีั่มืิออนัวิจิตัรมิารวมิเขา้ดว้ยกนั 
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เจา้แม่กัวนอิมเซ็นไดัเจา้แม่กัวนอิมเซ็นไดั

เที่วรูปเจิา้แม่กวนอิมขนาดใหญ่แห่งเมืองเซ็นไดเป็นผ่ล่ผ่ลิ่ตจิากความศูรทัี่ธา
แล่ะการเฉีลิ่มฉีล่องครบรอบ 100 ปีเมืองเซ็นได  ถ่ายที่อดออกมาผ่่านความสูง
ของเที่วรูปท่ีี่สูงถงึ 100 เมตร แล่ะยงัมีชัน้ใตดิ้นล่งึล่งไปอีกถงึ 21 เมตร ซ่ึงเป็น
สญัล่กัษณ์แ์ห่งความรุ่งโรจินข์องศูตวรรษท่ีี่ 21 พระหตัถข์วาที่รงหินแห่งคำา
อธิษฐาน (Nyoihouju) พระหตัถซ์า้ยที่รงไหบรรจุินำา้แห่งอิสระ ดา้นในมี 12 ชัน้ ซ่ึง
เต็มไปดว้ยพระพุที่ธรูป เที่พนกัษตัร แล่ะรูปป้่นเจิา้แม่กวนอิม นอกจิากนีบ้นชัน้ 12 
ยงัมีหินแห่งคำาอธิษฐานท่ีี่บนัดาล่โชคล่าภู แล่ะยงัสามารถชมวิวรอบ ๆ ไดอี้กดว้ย

สุญัี่ลกัษณแ์ห่งิความิศรทั่ธาและคำาอธิษฐาน

ศาล่เจา้ชิื่โอกัามะศาล่เจา้ชิื่โอกัามะ

ตามตำานานกล่่าวไวว่้าในสมยัโบราณ์เที่พเจิา้เป็นผู่ส้อนการผ่ลิ่ตเกลื่อโดยการเอา
นำา้ที่ะเล่ไปตม้ในกา เพ่ือแสดงการขอบคุณ์ต่อเที่พเจิา้ ในราว ๆ ปีค.ศู. 800 บริเวณ์
แห่งนีไ้ดถู้กเรียกว่าชิโอกามะ (แปล่ว่าหมอ้ตม้เกลื่อ) แล่ะไดส้รา้งศูาล่เจิา้ชิโอกามะ
เพ่ือสกัการะเหล่่าเที่พ ศูาล่เจิา้แห่งนีถู้กสรา้งบนเนินเขาสูงชนัเหนืออ่าวมตัสึชิมะ 
จิากตีนเขาจินถึงศูาล่เจิา้นัน้มีบนัไดหินจิำานวน 202 ขัน้อยู่ อารามสีแดงฉีานที่ัง้
หล่ายถูกสรา้งในช่วงตน้ศูตวรรษท่ีี่ 18 แล่ะอาราม 14 หล่งัท่ีี่น่ีไดร้บัการขึน้ที่ะเบียน
เป็นสินที่รพัยท์ี่างวฒันธรรมท่ีี่สำาคญัของประเที่ศูญ่ีปุ� นดว้ย

ศาลเจา้อนัยิ�งิใหญ่ี่ท่่�คอยปุ่กปุ่่กรกัษาอ่าวมิตััสุชิึมิะ

สถานท่ิสถานท่ิ�� ท่ิองเท่ิท่ิองเท่ิ�� ยวสายบ่ญี่ยวสายบ่ญี่
ท่ำาความิรูจ้กักบัจงัิหวดัมิิยางิิใหม้ิากขึ �นผ่ัานสุถานท่่�ศกัดิ �สิุท่ธิ � ซ็ึ�งิผูักพันักบั
ความิเชื�อและปุ่ระวติััศาสุตัรข์องิท่อ้งิท่่�อย่างิลกึซ็ึ �งิ
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เซ็นได
เมืืองหลวงแห่งจังัหวดัมิืยางิ 
และประตููสูู่่ภููมิืภูาคโทโฮคุ

เซ็นไดเป็นเมืองท่ีี่ใหญ่ท่ีี่สุดในภููมิภูาคโที่โฮคุ มีประชากรกว่าหน่ึงล่า้นคน ที่ำาใหเ้ซ็นไดเป็นเมือง
ท่ีี่เต็มไปดว้ยรา้นคา้แล่ะท่ีี่พกัผ่่อนหย่อนใจิ มากกว่าการเป็นมหานครอนัวุ่นวาย ภูายในนครแห่ง
ตน้ไมแ้ห่งนีคุ้ณ์สามารถท่ีี่จิะปีนเขา เล่่นสกี หรือตัง้แคมป์ไดต้ามท่ีี่ปรารถนาโดยไม่จิำาเป็นตอ้ง
ออกห่างจิากตวัเมืองดว้ยซำา้ ท่ีี่แถบชานเมืองมีออนเซ็นสองแห่งท่ีี่มีประวติัศูาสตรอ์นัยาวนาน 
คุณ์ยงัสามารถเดินที่างไปที่างตอนเหนือของญ่ีปุ� นไดไ้ม่ยากไม่ว่าจิะที่ัง้จิากสนามบินเซ็นได 
ท่ี่าเรือ ท่ี่ารถบสั หรือสถานีรถไฟื้เซ็นไดก็ตาม ดว้ยการคมนาคมอนัสะดวกสบาย การเดินที่าง
ไปเท่ีี่ยวฮอกไกโดจิากเซ็นไดแบบไปเชา้เย็นกล่บัก็สามารถที่ำาไดแ้บบไม่ยากเย็น แต่อย่าลื่มรา้น
อาหารอนัหล่ากหล่าย ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ์สถานท่ีี่ช็อปป้ิ ง แล่ะ ย่านท่ี่องเท่ีี่ยวยามคำ่าคืนของ
มหานครเซ็นไดเล่ยเชียวล่่ะ

ย่านโยโกัะโจ
ประสบการณ์ก์ารเดินในตรอกซอกซอยยามคำ่าคืน
นัน้เป็นส่ิงท่ีี่ขาดไม่ไดเ้ม่ือคุณ์มาเท่ีี่ยวในตวัเมืองเซ็น
ได คุณ์สามารถเดินกระที่บไหล่่กบันกัท่ี่องราตรี
รายอ่ืนท่ีี่ออกมาหาความสำาราญไดท่ี้ี่น่ี พรอ้มกบั
เพลิ่ดเพลิ่นไปกบัซูชิบาร ์รา้นเหล่า้ แล่ะรา้นคา้อีก
มากมายจิากคนที่อ้งถ่ินไดใ้นซอยเหล่่านี้

ท่ิ�ต ัง้ปราสาทิเซ็นไดั

พืน้ท่ีี่ท่ีี่ในอดีตเคยเป็นปราสาที่เซ็นได ป่จิจุิบนัเป็น
สวนสาธารณ์ะท่ีี่มีพิพิธภูณั์ฑ์บ์อกเล่่าประวติัศูาสตร์
ของท่ีี่น่ี ศูาล่เจิา้ รา้นขายของท่ีี่ระล่กึ แล่ะรูปป้่น
ดาเตะ มาซามุเนะ เจิา้เมืองอนัย่ิงใหญ่ในอดีตบน
หล่งัมา้ ผู่เ้ป็นดงัสญัล่กัษณ์ข์องเมืองเซ็นได

เทิศกัาล่เซ็นไดั
ทิานาบาตะ

เที่ศูกาล่เซ็นไดที่านาบาตะเป็นเที่ศูกาล่ที่านาบาตะ
ท่ีี่ใหญ่ท่ีี่สุดในญ่ีปุ� น โดยในแต่ล่ะปีจิะมีผู่ม้าเขา้
ร่วมมากกว่า 2 ล่า้นคน ส่ิงท่ีี่ที่ำาใหผู้่ค้นหล่งใหล่
ในเที่ศูกาล่นีค้งไม่พน้ย่านการคา้ ท่ีี่ตล่อดแนวจิะ
ประดบัดว้ยโคมก่ิงไผ่่ขนาดใหญ่ตกแต่งดว้ยริว้ผ่า้
แล่ะกระดาษหล่ากสีสนั ท่ีี่เรียกว่าฟุื้คินากาชิ

จดััขึน้ท่ิกัปีในวนัท่ิ� 6-8 สิงหาคม
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กัารพานพบอนัอบอ่่นหวัใจ
สำาหรบันกัท่ี่องเท่ีี่ยวท่ีี่รกัสตัวแ์ล่ว้ล่่ะก็ ท่ีี่มิยางิแห่งนีเ้ต็มไปดว้ยสตัวม์ากมาย ท่ีี่สามารถไปพบเจิอแล่ะ
เล่่นกบัพวกมนัไดถ้งึท่ีี่แหล่่งท่ีี่อยู่อาศูยัตามธรรมชาติเล่ยล่่ะ ไม่ว่าจิะเป็นการใหอ้าหารกวางท่ีี่เกาะ
คินกะซงัอนัศูกัสิที่ธิ � หรือตามถ่ายรูปนกอพยพท่ีี่บงึอิสุนุมะ อุจิินุมะ การพบเจิอเหล่่าสตัวแ์สนน่ารกันี้
จิะล่ะล่ายหวัใจิของคุณ์แล่ะจิารกึบที่หน่ึงของประสบการณ์ก์ารมาเท่ีี่ยวญ่ีปุ� นท่ีี่ไม่มีวนัลื่ม

หมู่บา้นสุนขัจิง้จอกซาโอะ

หมู่บา้นสุนขัจิิง้จิอกซาโอะนัน้ถูกตัง้ขึน้เพ่ือศูกึษาเก่ียวกบัปรสิตแล่ะพยาธิในสุนขัจิิง้จิอก
ในไซบีเรียแล่ะเอเชียใต ้ในตอนนีห้มู่บา้นนีไ้ดโ้ด่งดงัขึน้ในระดบัโล่กเพราะนกัท่ี่องเท่ีี่ยว
สามารถมาเดินชมเหล่่าสุนขัจิิง้จิอกไดต้ามใจิชอบ รวมถงึสามารถเขา้ไปใกล่ ้ๆ แล่ะให้
อาหารพวกมนัอีกดว้ย สำาหรบัท่ี่านท่ีี่อยากสมัผ่สัแล่ะลู่บขนอนัฟูื้นุ่มของเหล่่าจิิง้จิอกนัน้
 ที่างหมู่บา้นก็มีบริการเล่่นกบัสุนขัจิิง้จิอกท่ีี่เช่ืองเป็นพิเศูษดว้ย

สุมัิผัสัุและใหอ้าหารสุ่นขัจิ �งิจอกท่่�ศูนยอ์น่รกัษพ์ันัธ่ส์ุตััวป์ุ่� า

เกาะแมว
ทาชิิโระจิมะ

เกาะแมวที่าชิโระจิิมะถือว่าเป็นสวรรคข์องที่าสแมว 
เพราะท่ีี่เกาะแห่งนีมี้จิำานวนนอ้งแมวมากกว่าจิำานวนคน
ถงึ 6 เท่ี่า นอ้ง ๆ ท่ีี่น่ารกัที่ัง้หล่ายท่ีี่น่ีสามารถเดินเล่่น
ปีนป� ายไดต้ามใจิชอบ ในบางครัง้พวกมนัอาจิจิะมาที่ำา
สายตาวิงวอนขอความสนใจิ (แล่ะอาหาร) จิากคุณ์ก็ได้
นะ ถา้ยงัไม่จุิใจิกบันอ้งแมว ท่ีี่เกาะแห่งนีย้งัมีศูาล่เจิา้
แมวแล่ะบา้นพกัรูปที่รงแมวใหไ้ดเ้ย่ียมชมดว้ย

เกาะเล็ก ๆ ท่่�ม่ินอ้งิแมิว
มิากกว่าคน

จุดตั้ ัง้แคมป์ มงังะไอแลนด์

ท่ีี่เกาะแมวที่าชิโระจิิมะอนัน่ารกัแล่ะมหศัูจิรรย ์
นัน้ยงัเป็นท่ีี่ตัง้ของจุิดตัง้แคมป์สาธารณ์ะ ท่ีี่มี
บา้นพกัรูปที่รงแมวแสนน่ารกัเป็นจุิดดงึดูดใจิเสีย
ดว้ย ภูายในท่ีี่พกัถูกตกแต่งไปดว้ยของน่ารกัธีม
แมว ๆ รวมถงึรูปภูาพโดยนกัวาดการตู์นช่ือดงั
อย่าง อิชิโนะโมริ โชที่าโร่ บริเวณ์จุิดตัง้แคมป์นัน้
มองเห็นวิวที่อ้งที่ะเล่ แถมท่ีี่น่ียงัเป็นจุิดท่ีี่เหมาะ
สำาหรบันั่งดูดาวในคืนฟ้ื้าโปร่ง ไม่เพียงแค่นัน้
เหล่่านอ้งแมวท่ีี่ถูกเลี่ย้งแบบปล่่อยบนเกาะ มกัจิะ
มาแวะเวียนขอความรกัแล่ะอาหารอยู่บ่อยครัง้

บา้นรูปุ่แมิวบนเกาะแมิว พัรอ้มิภาพัวาด
แมิว ๆ โดยนกัวาดการตู์ันชื�อดงัิ

ประสบการณ์ก์บัสตัวแ์สนพิเศูษท่ีี่พบไดเ้พียงท่ีี่มิยางิเท่ี่านั้น
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โอนิโกเบ สกีรีสอรต์ั้ สปริงวลัลีย ์สกีรีสอรต์ั้ สุมิคาวะ สโนวพ์ารค์
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พกััผ่อนหย่อนใจท่ิามกัล่างธรรมชื่าติ
หากธรรมชาติเป็นส่ิงท่ีี่คุณ์ตอ้งการ ท่ีี่มิยางินัน้เต็มไปดว้ยเทืี่อกเขา หุบเขาเขต
ภููเขาไฟื้ ชายฝ่่ั่งสุดลู่กหูลู่กตา แล่ะล่ำาธารอนัเช่ียวกรากท่ีี่ยงัไม่ถูกปนเป้้อนดว้ย
ฝีั่มือมนุษย ์โดยไม่จิำาเป็นตอ้งเดินที่างไปไกล่จิากตวัเมืองเล่ยดว้ยซำา้ ท่ีี่เหล่่านี้
เหมาะสมกบันกัท่ี่องเท่ีี่ยวท่ีี่ตอ้งการการผ่จิญภูยั หรือกระที่ั่งผู่ท่ี้ี่ตอ้งการด่ืมดำ่า
กบัความสงบในธรรมชาติ

หุบเขานารุโกะ

หุบเขานารุโกะเป็นสถานท่ีี่ท่ีี่สมบูรณ์แ์บบสำาหรบัผู่ร้กัธรรมชาติ ดว้ยความอุดมสมบูรณ์ข์องพืช
พรรณ์ที่ำาใหวิ้วทิี่วที่ศัูนข์องท่ีี่น่ีเป็นสีเขียวชอุ่มสดใสในช่วงฤดูรอ้น แล่ะกล่ายเป็นสีโที่นรอ้นสวยงาม
เม่ือฤดูใบไมร่้วงมาเยือน วิวทิี่วที่ศัูนข์องรถไฟื้ท่ีี่เคล่ื่อนตวัผ่่านอุโมงคพ์รอ้มฉีากหล่งัท่ีี่เป็นใบไม้
เปล่ี่ยนสีนัน้เป็นส่ิงท่ีี่ควรมารบัชมดว้ยตาของตนเอง นอกจิากนีท่ี้ี่น่ียงัมีเสน้ที่างศูกึษาธรรมชาติ
สำาหรบัผู่ท่ี้ี่ตอ้งการเพลิ่ดเพลิ่นไปกบัการเดินสำารวจิบริเวณ์หุบเขาอย่างใกล่ชิ้ด นอกจิากการชม
ธรรมชาติแล่ว้ท่ีี่เมืองนารุโกะยงัมีงานฝีั่มือขึน้ช่ืออย่างตุ�กตาโคเคชิใหเ้ลื่อกซือ้กล่บัไปเป็นของฝั่าก 
แล่ะยงัเป็นแหล่่งออนเซ็นท่ีี่มีช่ือเสียงมากท่ีี่สุดแห่งหน่ึงของจิงัหวดัมิยางิอีกดว้ย

ห่บเขาอนังิดงิามิดว้ยธรรมิชาติัอ่ดมิสุมิบูรณ์

นาโตั้ริ ไซเคิลสปอรต์ั้
เซ็นเตั้อร ์

สถานท่ีี่ในฝ่ั่นสำาหรบัผู่ร้กักิจิกรรมกล่างแจิง้ เดิน
เพียง 5 นาทีี่จิากตล่าดเชา้ยูริอาเกะ หรือจิากตน้
เสน้ที่างศูกึษาธรรมชาติมิจิิโนคุ ท่ีี่น่ีใหบ้ริการต่าง
 ๆ มากมายแก่ผู่ม้าเยือนทุี่กเพศูทุี่กวยั ไม่ว่าจิะเป็น
บริการใหเ้ช่าจิกัรยานเพ่ือป่่นบนที่างจิกัรยานท่ีี่
ใหวิ้วทิี่วที่ศัูนท่ี์ี่สวยงามระหว่างการป่่นจิกัรยาน
 หรือการใหเ้ช่าเซกเวยแ์ล่ะสเก็ตบอรด์ สนามบา
สเก็ตบอล่ จิกัรยานสำาหรบัเด็ก แล่ะสนามสเก็ต
พรอ้มหมวกกนัน็อคใหยื้มฟื้รี โรงแรมท่ีี่อยู่ท่ีี่น่ียงั
เป็นตวัเลื่อกท่ีี่ยอดเย่ียมสำาหรบัผู่ท่ี้ี่ตอ้งการเห็น
ภูาพทิี่วที่ศัูนต์ระการตารอบดา้น ออนเซ็นเพ่ือผ่่อน
คล่ายจิากการผ่จิญภูยัดา้นนอก แล่ะยงัมีราวแขวน
สำาหรบัจิอดจิกัรยานโดยเฉีพาะในหอ้งพกั เพ่ือนกั
ป่่นจิกัรยานท่ีี่มาเยือนจิะไดจ้ิอดจิกัรยานไดอ้ย่าง
สบายใจิ

โรงิแรมิ บ่อนำ �าพ่ัรอ้น สุถานท่่�พักัผ่ัอน และ
ศูนยกิ์จกรรมิกลางิแจง้ิครบวงิจร

สถานท่�ในฝันสำาหรบัผูร้กั
การเล่นสก่ทัง้ิมือสมคัร
เล่นและมืออาช่พ ดิว้ยทางิ
ลาดิหลายระดิบั บา้นพกั
ติ็ดิลานสก่ และออนเซ็น

สก่ร่สอรต์็ท่�สูงิท่�สุดิใน
มิยางิิพรอ้มหิมะเป็นปุยนุ่ม
และรถชมปีศาจหิมะ ผูร้กั
การเล่นสก่แบบแบ็กคนัทร่
หา้มพลาดิ

สก่ยามค่ำาคืนดิว้ยอากาศ
ไม่หนาวจดัิ

 ค่ำา

ลานสก่ใกลเ้มืองิเซ็นไดิ 
เหมาะกบัการเล่นสก่แบบ
ไปเชา้เย็นกลบั สนุกกบั

ภููมิประเที่ศูอนัหล่ากหล่ายอยู่แค่เอือ้มธรรมชื่าติ อ ันสวยงามธรรมชื่าติ อ ันสวยงาม

25



สาเกของมิยางิ
สาเกของมิยางินัน้ถูกจิดัอนัดบัอยู่แนวหนา้ของที่ัง้
ระดบัประเที่ศูแล่ะระดบัโล่ก สาเกท่ีี่ขึน้ช่ือของมิยางิ
นัน้ส่วนมากจิะเป็นสาเกจุินไมชัน้ยอดท่ีี่เขา้กนัไดดี้กบั
อาหารที่ะเล่อนัเล่ื่องช่ือของจิงัหวดั คุณ์สามารถเรียน
รูเ้พ่ิมเติมเก่ียวกบัสาเกมิยางิไดโ้ดยการที่วัรโ์รงกล่ั่น
สาเก แล่ะล่องลิ่ม้รสดว้ยตนเอง

โรงกล ั่ นสาเกอุระคาซุมิ

โรงิกลั�นสาเกริมทะเลชื�อเส่ยงิ
โด่ิงิดิงัิระดิบัโลกท่�เต็็มไปดิว้ย
ประวติั็ศาสต็ร ์

โรงกล ั่ นสาเกอิจิโนะคุระ

โรงิกลั�นสาเกท่�เกิดิจากการร่วมมือ
กนัของิส่�ยอดินกักลั�นสาเก

โรงกล ั่ นสาเกโอโตั้โคยามะ 
ฮงเท็น

โรงิกลั�นสาเกท่�ต็ ัง้ิมาอย่างิยาวนาน
เค่ยงิคู่กบัท่าเรือประมงิขนาดิใหญ่่
ของิญ่่�ปุ� น
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สมัผสัวฒันธรรมผ่านกัารล่งมือทิำา
การเรียนรูว้ฒันธรรมที่อ้งถ่ินท่ีี่ดีท่ีี่สุดคือการล่งไปสมัผ่สัดว้ยตนเอง ไม่ใช่เพียงการไปดูดว้ย
ตา แต่เป็นการล่องล่งมือที่ำาดูโดยตรง ไม่ว่าจิะเป็นงานหตัถกรรมพืน้เมืองท่ีี่มีการสืบที่อดกนั
มาหล่ายรุ่น การนั่งสมาธิในวดัเก่าแก่ หรือเคล็่ดล่บัการประมงท่ีี่ที่ำาใหไ้ดอ้าหารที่ะเล่สุดอร่อย 
นอกจิากนีย้งัมีกิจิกรรมอีกหล่ายอย่างท่ีี่จิะสนุกท่ีี่สุดเม่ือไดล้่งมือที่ำา อย่างเช่นการเดินป� า การ
พายเรือในที่ะเล่สาบ หรือการเล่่นสกีแล่ะสโนวบ์อรด์เป็นตน้

อิจิโกะเวิลด ์

พิพิธภัณัฑ์ ์
ซาโอะ โคเคชิิ 

ไร่สตรอวเ์บอรรี์อนัเป็นถ่ินกำาเนิดของส
ตรอวเ์บอรรี์พนัธุ ์“มิยางิอิจิิโกะ” 
สตรอวเ์บอรรี์คุณ์ภูาพเย่ียมเจิา้ของฉีายา
 “อญัมณี์ท่ีี่กินได”้ นอกจิากสตรอวเ์บอรรี์
คุณ์ภูาพดีแล่ะผ่ลิ่ตภูณั์ฑ์แ์ปรรูปจิาก
สตรอวเ์บอรรี์มากมายใหเ้ลื่อกซือ้แล่ว้ ท่ีี่น่ียงั
เปิดใหล้่องเก็บสตรอวเ์บอรรี์สด ๆ จิากตน้แล่ะ
รบัประที่านไดแ้บบไม่อัน้คู่กบันมขน้หวานแล่ะ
ช็อคโกแล่ตฟื้องดูท่ีี่มีใหบ้ริการ

ตุ�กตาโคเคชิเป็นงานหตัถกรรมที่อ้งถ่ินของ
ภููมิภูาคโที่โฮคุ โดยล่กัษณ์ะของตุ�กตาโคเคชิ
ในแต่ล่ะพืน้ท่ีี่จิะแตกต่างกนัไปที่ัง้หนา้ตา
 ล่วดล่าย แล่ะรูปร่าง พิพิธภูณั์ฑ์ซ์าโอะ โคเคชิ
 รวบรวมตุ�กตาโคเคชิจิากที่ั่วโที่โฮคุกว่า 5,500 
ตวัมาจิดัแสดง รวมถงึแสดงการที่ำาตุ�กตาโค
เคชิของช่างฝีั่มือเป็นบางเวล่า ผู่ม้าเยือนยงั
สามารถที่ดล่องระบายสีตุ�กตาโคเคชิของตวั
เองแล่ะนำากล่บัไปเป็นของฝั่ากไดอี้กดว้ย

สุถานท่่�สุำาหรบัลองิเก็บ
สุตัรอวเ์บอรร่์ดว้ยตันเองิ

พิัพิัธภณัฑ์ท่์่�ม่ิต่ั �กตัาโคเคชิ
มิากท่่�สุ่ดในญ่ี่�ปุ่่� น
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เหล่ ้าสาเกัเหล่ ้าสาเกั สมัผ่สัประสบการณ์ด์ว้ยตนเองคุณ์ภูาพโด่งดงัในระดบัสากล่ ทิดัล่องผ่ านประสบกัารณ์ตรงทิดัล่องผ่ านประสบกัารณ์ตรง



พาตวัคุณ์ด่ืมดำ่าไปกบัธรรมชาติแล่ะวฒันธรรมของ
จิงัหวดัมิยางิผ่่านการแช่ออนเซ็นระดบัโล่ก นำา้รอ้น
จิากแหล่่งนำา้ท่ีี่ต่างกนัจิะส่งผ่ล่ใหอุ้ณ์หภููมิ แร่ธาตุ
 ความเป็นกรด สี แล่ะสมัผ่สัต่างกนัออกไป ไม่เพียงแค่
นำา้รอ้นเท่ี่านัน้ บรรยากาศูโดยรอบของออนเซ็นก็ต่าง
กนัตามสถานท่ีี่อีกดว้ย ออนเซ็นท่ีี่น่ีมีหล่ากหล่ายรูป
แบบ ตัง้แต่โรงอาบนำา้ชุมชมจินถงึสปาอนัหรูหรา หรือ
แมก้ระที่ั่งท่ีี่อาบนำา้กล่างแจิง้ซ่ึงถูกตกแต่งไปดว้ยกอ้น
หินหล่ากหล่าย ที่ำาใหไ้ดส้มัผ่สับรรยากาศูธรรมชาติ
อย่างเต็มท่ีี่

อะคิอ่ออนเซ็็น

ซ็าค่นามิิออนเซ็็น นาร่โกะออนเซ็็น

โท่กตััตัะออนเซ็็นมิตััสุึชิมิะออนเซ็็น

ซ็าค่นามิิ อิชิโนโบะ เร่ยวกงัิโอน่มิะ

โรงิแรมิซ่็ยโฮ

เร่ยวกงัิ โคมิทั่สุคึงัิ จิค่เซ็็นโซ็ะ

อะคิอุออนเซ็นเป็นเมืองนำา้พุรอ้นท่ีี่ตัง้อยู่ภูายใน
ทิี่วเขาที่างตะวนัตกของเซ็นได คนที่อ้งถ่ินท่ีี่น่ีเช่ือ
ว่านำา้จิากอะคิอุมีคุณ์สมบติัช่วยบำารุงการนอนหล่บั แล่ะการไหล่
เวียนเลื่อด รวมถงึบรรเที่าความเครียดอีกดว้ย บริเวณ์นีถ้งึกบั
ถูกขึน้ช่ือว่าเป็น “หอ้งนั่งเล่่นของเซ็นได”

ท่ีี่นารุโกะออนเซ็นคุณ์สามารถล่องแช่นำา้พุรอ้นได้
ถงึ 8 ชนิด จิากที่ัง้หมด 10 ชนิดท่ีี่เป็นท่ีี่รูจ้ิกัในญ่ีปุ� น 
นำา้พุรอ้นเหล่่านีไ้หล่มาจิากแหล่่งนำา้มากกว่า 400 แหล่่ง เพ่ือท่ีี่จิะ
ใหป้ระสบการณ์ก์ารแช่ออนเซ็นของคุณ์ไรท่ี้ี่ติ ท่ีี่นารุโกะออนเซ็น
มีส่ิงอำานวยความสะดวกมากมายตัง้แต่ท่ีี่พกัแบบดัง้เดิมไปจินถงึ
โรงแรมพรอ้มออนเซ็นส่วนตวั 

ซาคุนามิออนเซ็นตัง้อยู่บริเวณ์ริมแม่นำา้ฮิโรเสะ 
บ่อนำา้รอ้นของท่ีี่น่ีขึน้ช่ือในดา้นการรกัษาโรคภูยั
ต่าง ๆ เช่น ขอ้อกัเสบรูมาตอยด ์หรือ อาการเหน็บชาเป็นตน้ ใน
สมยัโบราณ์เหล่่านกับวชแล่ะโชกุนต่างพากนัมาพกัท่ีี่ซาคุนามิเพ่ือ
รกัษาอาการเหน่ือยล่า้ที่ัง้ที่างร่างกายแล่ะจิิตใจิ 

รอบ ๆ อ่าวมตัสชิึมะรายล่อ้มไปดว้ยโรงแรม
ออนเซ็นช่ือดงั 7 แห่ง นำา้พุรอ้นกล่างแจิง้ถือเป็น
สถานท่ีี่ในอุดมคติหากคุณ์ตอ้งการรบัชมวิวริมหาดมตัสชิึมะ 
ไม่ว่าจิะภูายใตแ้สงตะวนัหรือแสงจินัที่รก็์ตาม 

โที่กตัตะออนเซ็นตัง้อยู่ท่ีี่ตีนเขาซาโอะ บริเวณ์
ส่วนกล่างนัน้มีพืน้ท่ีี่ไม่มาก ที่ำาใหมี้บรรยากาศูของ
หมู่บา้นเล็่ก ๆ อยู่ นอกจิากโรงแรมพรอ้มบ่อนำา้พุรอ้นจิำานวน
มากแล่ว้ ท่ีี่น่ียงัมีโรงอาบนำา้สาธารณ์ะ 2 แห่ง ท่ีี่คนที่อ้งถ่ินแล่ะผู่้
มาเย่ียมเยียนจิากเซ็นไดชอบใชบ้ริการตัง้อยู่

โรงิแรมิคนัโย  มิินามิิซ็นัริค่

โรงิแรมิคนัโย  มิินามิิซ็นัริค่
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ความรอ้นจิากผื่นโล่กจิะช่วยเยียวยาที่ัง้ร่างกายแล่ะจิิตใจิของผู่้ไดม้าสมัผ่สัออนเซ็ นออนเซ็ น



กัารฟ้้นฟูรกััษา
แล่ะกัารพฒันาต่อไป
เม่ือวนัท่ีี่ 11 เดือนมีนาคม ปีค.ศู. 2011 ภููมิภูาคโที่โฮคุถูกเล่่นงานโดยแผ่่นไหวขนาด
ใหญ่ที่างตะวนัออกของญ่ีปุ� น แล่ะสนึามิสูงกว่า 39 เมตร ท่ีี่ที่ำาล่ายพื ้นท่ีี่แถบริมฝ่่ั่ง
จิงัหวดัมิยางิ อิวาเตะ แล่ะฟุื้คุชิมะจินราบคาบ  ชุมชนรอบพื้นท่ีี่ตอ้งเร่ิมก่อตั้งใหม่
จิากศููนย ์ถงึแมร้อยบาดแผ่ล่ในวนันั้ นจิะไม่มีที่างล่บเลื่อนไป แต่มนัก็ไดใ้หก้ำาเนิด
ความยินดีท่ีี่สามารถฟ้้ื้ นฟูื้เมืองมาไดจ้ินถงึจุิดนี ้ส่ิงเหล่่านี้ ไม่อาจิเกิดขึ ้นไดถ้า้ไม่มี
เหล่่านกัท่ี่องเท่ีี่ยวท่ีี่เป็นกำาล่งัสำาคญัในการฟ้้ื้ นฟูื้นี ้เน่ืองจิากรายไดจ้ิากการท่ี่องเท่ีี่ยว
จิะถูกนำาไปใชใ้นการฟ้้ื้ นฟูื้แล่ะพฒันาเมืองต่อไป

เนินเขาแห่งความ
หวงัพนัปี
เนินเขาแห่งความหวงัพนัปีเป็นสวนท่ีี่มีเนินเขาสูง 36 ฟุื้ต ปกคลุ่ม
ไปดว้ยหญา้ สถาป่ตยกรรมของท่ีี่น่ีถูกสรา้งมาจิากเศูษหินแล่ะปูน
ท่ีี่หล่งเหลื่อจิากเหตุการณ์ส์นึามิพดัถล่่มโที่โฮคุในปีค.ศู. 2011 เนิน
เขาพนัปีแห่งนีไ้ม่ไดเ้ป็นเพียงอนุสรณ์ส์ถานเพ่ือรำาล่กึถงึผู่เ้สียชีวิตใน
เหตุการณ์ค์รัง้นัน้ แต่ยงัเป็นสถานท่ีี่หล่บภูยัท่ีี่พรอ้มไปดว้ยเสบียง
ในยามฉุีกเฉิีน แล่ะนอกจิากนีย้งัมีแนวกำาแพงกนัคล่ื่นเพ่ือล่ดแรง
กระแที่กของสนึามิท่ีี่อาจิจิะเกิดขึน้อีกในอนาคตอีกดว้ย ท่ีี่ยอดเนิน
เขา คุณ์จิะไดเ้ห็นวิวของที่ะเล่แล่ะท่ีี่ราบ ท่ีี่แสดงใหเ้ห็นถงึความรุน
แรงของสนึามิแล่ะสภูาพของการฟ้้ื้นฟูื้ท่ีี่ราบชายฝ่่ั่งแห่งนี้

ฮิงาชิิมตัั้สชิึิมะ พิพิธภัณัฑ์ ์
อนุสรณเ์พ่่อการฟ้้ื้นฟูื้จาก
ภัยัพิบติัั้ 3.11

อดีตสถานีโนบิรุ (Nobiru) ท่ีี่กล่ายเป็นซากปรกัหกัพงัจิากเหตุ
การณ์ส์นึามิในปี 2011 ป่จิจุิบนับางส่วนของสถานีไดก้ล่าย
เป็นพิพิธภูณั์ฑ์เ์พ่ือรำาล่กึถงึเหตุการณ์ใ์นครัง้นัน้ โดยมีการจิดั
แสดงภูาพถ่ายของเหตุการณ์ ์3.11 วิดีโอแสดงสภูาพ
ฮิงาชิมทัี่สชิึมะก่อนแล่ะหล่งัเกิดภูยัพิบติั แล่ะวตัถุต่าง ๆ ท่ีี่บอก
เล่่าเร่ืองราวเก่ียวกบัภูยัพิบติั เช่นตูจ้ิำาหน่ายตั�วรถไฟื้ JR ท่ีี่ถูก
ที่ำาล่าย ท่ีี่ขา้งตกึยงัมีเสน้สีนำา้เงินบอกระดบัความสูงของสนึามิ
ในครัง้นัน้ นอกจิากนีย้งัมีผู่ร้อดชีวิตมาเล่่าเร่ืองราวของตนเอง 
แล่ะมีอุที่ยานท่ีี่ระล่กึกล่างแจิง้อีกดว้ย

สวนสาธารณะ
ฮิโยริยามะ
สวนสาธารณ์ะฮิโยริยามะตัง้อยู่บนยอดเขาฮิโยริยามะ โดย
สามารถมองเห็นที่ศัูนียภูาพของย่านท่ีี่พกัอาศูยัคาโดโนวากิแล่ะ
มินามิฮามะในเมืองอิชิโนมากิ อนัเป็นสถานท่ีี่ซ่ึงผู่ค้นมากกว่า
 500 ชีวิตตอ้งจิากไปเน่ืองจิากเหตุสนึามิในปี 2011 จุิดชมวิว
รอบ ๆ สวนมีการจิดัแสดงภูาพถ่ายทิี่วที่ศัูนใ์นช่วงก่อนภูยัพิบติั
 ความแตกต่างของทิี่วที่ศัูนใ์นป่จิจุิบนัแล่ะทิี่วที่ศัูนใ์นอดีต ที่ำาให้
นกัท่ี่องเท่ีี่ยวสมัผ่สัไดถ้งึความรุนแรงของการที่ำาล่ายล่า้งในครัง้
นัน้ นกัท่ี่องเท่ีี่ยวท่ีี่สนใจิเร่ืองสนึามิในปี 2011 แล่ะการบูรณ์ะ
เมืองอิชิโนมากิจิงึไม่ควรพล่าดสถานท่ีี่แห่งนี้

โอนากาวะ
ในปี 2011 กว่า 70% ของเมืองโอนากาวะถูกที่ำาล่ายจินไม่เหลื่อ
ซากจิากเหตุการณ์แ์ผ่่นดินไหวครัง้ใหญ่แล่ะสนึามิ เพราะส่ิง
ก่อสรา้งเกือบที่ัง้หมดถูกพดัหายไปพรอ้มกบัคล่ื่น ที่างเลื่อกท่ีี่
เหลื่ออยู่เพียงหน่ึงเดียวจิงึเป็นการสรา้งทุี่กอย่างใหม่จิากศููนย ์
การฟ้้ื้นฟูื้ของเมืองแห่งนีเ้กิดจิากการชกันำาของนายอำาเภูอผู่มี้
ไฟื้แรงกล่า้ แล่ะความร่วมมือร่วมใจิของของที่ัง้ราชการแล่ะคน
ที่อ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีี่น่าจิดจิำาอย่างย่ิง ในป่จิจุิบนัถงึเมือง
โอนากาวะจิะเหมือนไดเ้กิดใหม่ แต่เมืองนีก็้ยงัคงไม่ลื่มความ
เสียหายท่ีี่เกิดขึน้อย่างแน่นอน
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บที่เรียนราคาแพงจิากแผ่่นดินไหว แล่ะกลุ่่มการเคล่ื่อนไหวใหม่ ๆ ท่ีี่เกิดขึน้กัารฟ้กัารฟ้้้ นฟู แล่ะพ ัฒนานฟู แล่ะพ ัฒนา



ชินคันเซ็น
รถไฟท้องถิ่น
BRT
ทางด่วน

คุริโคมะโคเก็นคุริโคมะโคเก็น

มิยางิตอนเหนือ

ชายฝั่งซันริคุ

ฟุรุคาว่าฟุรุคาว่า

เซ็นได

อ่าวมัตสึชิมะ

ชิโรอิชิ-ซาโอะชิโรอิชิ-ซาโอะ

ภูเขาซาโอะ สนามบินเซ็นได

บริเวณเซ็นได

การเดินท่างิ
จิงัหวดัมิยางิตัง้อยู่ห่างจิากโตเกียว
ประมาณ์ 300 กิโล่เมตรไปที่างทิี่ศูตะวนั
ออกเฉีียงเหนือ การเดินที่างมาถงึแล่ะ
การเท่ีี่ยวรอบ ๆ จิงัหวดัมิยางินัน้มีหล่าย
วิธี ในส่วนนีเ้ราจิะมาแนะนำาวิธีหล่กั ๆ ท่ีี่
ใชใ้นการเดินที่าง

ภูมิภาค โทโฮคุ

ฮอกไกโด

จังหวัดมิยางิ

โตเกียว

พาสท่ิองเท่ิ�ยว
โดัยรถไฟ
รถไฟื้โที่โฮคุชินคนัเซ็น ใชเ้วล่าประมาณ์หน่ึง
ชั่วโมงครึ่งในการเดินที่างจิากโตเกียวมาถงึเซ็นได 
นอกจิากนีชิ้นคนัเซ็นยงัเป็นวิธีท่ีี่สะดวกแล่ะรวดเร็ว
ในการเดินที่างจิากมิยางิไปจิงัหวดัอ่ืน ๆ เช่น 
ฮอกไกโด อาโอโมริ อิวาเตะ อาคิตะ แล่ะ ฟุื้คุชิมะ

เซ็็นไดแอเร่ยพัาสุ  (Sendai Area Pass)

เซ็็นไดมิาร่โกโตัะพัาสุ 
(Sendai Marugoto Pass)

โดัยรถไฟ แล่ะ รถไฟใตดิ้ัน
สายรถไฟื้สำาคญัในมิยางิไดแ้ก่ สายโที่โฮคุ (Tohoku 
Line) ท่ีี่ว่ิงตัง้แต่เหนือล่งใตผ่้่านจิงัหวดัมิยางิ สาย
เซ็นเซกิ (Senseki Line) ท่ีี่ว่ิงจิากเหนือล่งใตเ้ลี่ยบ
ชายฝ่่ั่ง เช่ือมระหว่างตวัเมืองเซ็นได มตัสชิึมะ แล่ะ
ชายฝ่่ั่งซนัริคุ แล่ะสายเซ็นซนั (Senzan Line) ท่ีี่
เช่ือมระหว่างเซ็นไดแล่ะจิงัหวดัยามากาตะ ส่วน
ภูายในตวัเมืองเซ็นไดมีรถไฟื้ใตดิ้นอยู่ 2 สายไดแ้ก่ 
สายนมัโบคุ (Namboku Line) ท่ีี่ว่ิงจิากเหนือล่งใต ้
แล่ะสายโที่ไซ (Tozai Line) ท่ีี่ว่ิงจิากตะวนัออกไป
ตะวนัตก 

โดัยรถยนต์
ที่างด่วนโที่โฮคุเช่ือมต่อจิากเหนือล่งใตผ่้่านจิงัหวดั
มิยางิ ถนนเสน้นีเ้ป็นเสน้ที่างสายหล่กัในการเดิน
ที่างเขา้สู่จิงัหวดัมิยางิ ส่วนท่ี่านท่ีี่ไม่ไดเ้ช่ารถยนต์
 ในญ่ีปุ� นมีบริการรถบสัด่วนมากมายท่ีี่เช่ือมต่อมิ
ยางิกบัเมืองท่ีี่สำาคญัต่าง ๆ ในญ่ีปุ� น เช่น โตเกียว

โดัยรถยนต์
ถา้หากคุณ์มีรถยนต ์คุณ์แที่บจิะสามารถไปท่ี่อง
เท่ีี่ยวไดทุ้ี่กท่ีี่ในจิงัหวดัมิยางิโดยใชเ้วล่าไม่เกิน 2 
ชั่วโมง ที่างด่วนสายสำาคญัไดแ้ก่ที่างด่วนโที่โฮคุ
ท่ีี่เช่ือมต่อจิากเหนือล่งใตผ่้่านจิงัหวดัมิยางิ แล่ะ
 ที่างด่วนซนัริคุท่ีี่สามารถเดินที่างไปสู่ชายฝ่่ั่งซนัริคุ
ไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว นอกจิากนีใ้นจิงัหวดัมิยางิก็
เต็มไปดว้ยที่างด่วนท่ีี่ฟื้รีค่าธรรมเนียมอีกดว้ย 

โดัยเครื�องบิน
สนามบินเซ็นไดมีเท่ีี่ยวบินตรงระหว่างเซ็นได
กบักรุงโซล่ นครเซ่ียงไฮ ้กรุงไที่เป แล่ะรวมถึง
กรุงเที่พฯ ดว้ย ท่ี่านสามารถเดินที่างไปยงัเมือง
ใหญ่ต่าง ๆ ในประเที่ศูญ่ีปุ� นที่างเคร่ืองบินจิาก
สนามบินเซ็นไดไดเ้ช่นกนั สำาหรบัคนท่ีี่ล่งเคร่ือง
ท่ีี่สนามบินเซ็นได คุณ์สามารถนั่ งรถไฟื้สายสนาม
บินเซ็นได (Sendai Airport Access Line) ตรง
เขา้สูต้วัเมืองเซ็นไดไดเ้ล่ย รถบสัท่ีี่สนามบินก็มี
บริการไปส่งถึงมตัสึชิมะ ฮิราอิซุมิ อะคิอุออนเซ็น 
แล่ะสถานท่ีี่ท่ี่องเท่ีี่ยวช่ือดงัอีกหล่ายแห่ง

ไปมิยางิไดัด้ัว้ยวิธ่
ไหนบา้งนะ
ค่ณสุามิารถเดินท่างิมิาท่่�มิิยางิิไดด้ว้ย
 รถไฟ่ รถยนตั ์และ เครื�องิบิน

กัารเท่ิ�ยวภายในมิยางิ
โดยท่ั�วไปุ่การเดินท่างิภายในมิิยางิิสุามิารถ
ท่ำาไดโ้ดยการใชบ้ริการรถไฟ่ รถไฟ่ใตัดิ้น
 รถยนตั ์และ รถบสัุ

ตั ั�วรถบสัุด่วนโท่โฮค่
(Tohoku Highway Bus Ticket)

พัาสุท่างิด่วนโท่โฮค่
(Tohoku Expressway Pass)

เจอารอ่์สุพัาสุ  (JR East Pass)

สำาหรบันกัท่ี่องเท่ีี่ยวท่ีี่ถือพาสปอรต์
ต่างชาติแล่ะวีซ่าชั่วคราว ดว้ยพาสนี้
คุณ์สามารถเดินที่างไดอ้ย่างไม่จิำากดั
เป็นเวล่า 1 วนั ในบริเวณ์ตวัเมืองเซ็นได 
สนามบินเซ็นได มตัสชิึมะ ยามาเดระ ชิโรอิชิ อะคิอุออ
นเซ็น แล่ะอ่ืน ๆ นอกจิากนีย้งัสามารถรบัส่วนล่ดแล่ะ
สิที่ธิประโยชนพิ์เศูษเม่ือแสดงพาสนี ้ณ์ จุิดท่ี่องเท่ีี่ยว
สำาคญัในเซ็นไดอีกดว้ย

พาสพิเศูษสำาหรบันกัท่ี่องเท่ีี่ยวท่ีี่ถือพาสปอรต์
ต่างชาติ ดว้ยพาสใบนีคุ้ณ์สามารถนั่งรถไฟื้
ที่กสายของ JR East (สายรถไฟื้ที่างฝ่่ั่งตะวนั
ออกของการรถไฟื้ญ่ีปุ� น) ไดไ้ม่จิำากดั ซ่ึงเสน้ที่างท่ีี่พาสนี้
ครอบคลุ่มรวมถงึสนามบินนาริตะแล่ะฮาเนดะท่ีี่โตเกียว
 รถไฟื้ชินคนัเซ็นที่ัง้หมดในภููมิภูาคโที่โฮคุ แล่ะ สายรถไฟื้
ฝ่่ั่งตะวนัออกของ JR ที่ัง้หมด

สำาหรบันกัท่ี่องเท่ีี่ยวท่ีี่ถือพาสปอรต์ต่าง
ชาติแล่ะวีซ่าชั่วคราว ตั�วใบนีท้ี่ำาใหคุ้ณ์
สามารถนั่งบนรถบสัด่วนแล่ะรถบสัที่ั่วไปในระหว่าง 6 
จิงัหวดัของภููมิภูาคโที่โฮคุ ไดแ้ก่ อาโอโมริ อาคิตะ อิวา
เตะ ยามากาตะ มิยางิ แล่ะ ฟุื้คุชิมะ ไดอ้ย่างไม่จิำากดั

พาสที่างด่วนโที่โฮคุนัน้ที่ำาใหคุ้ณ์สามารถ
ใชท้ี่างด่วนในภููมิภูาคโที่โฮคุไดไ้ม่จิำากดัใน
ราคาท่ีี่กำาหนด คุณ์สามารถซือ้พาสนีไ้ดเ้ม่ือเช่ารถยนต์
จิากรา้นเช่ารถท่ีี่ร่วมรายการนี ้พาสนีจ้ิะถูกติดตัง้ไวบ้น
บตัรผ่่านที่างด่วน ETC ของรถโดยอตัโนมติั หล่งัจิาก
ท่ีี่ที่ำาการเช่ารถ 

ดว้ยพาสนีคุ้ณ์สามารถนั่งรถไฟื้ รถไฟื้
ใตดิ้น แล่ะ รถบสั ที่ัง้ในตวัเมืองเซ็นได
แล่ะรอบ ๆ สถานท่ีี่ท่ี่องเท่ีี่ยวช่ือดงั เช่น 
มตัสชิึมะ แล่ะ ยามาเดระ ไดไ้ม่จิำากดั
จิำานวนครัง้เป็นเวล่า 2 วนั

จัดัพิมิพโ์ดย ท่ี่� ที่ำาการป็กครองจังัหวัดัมิิยางิ Website: th.visitmiyagi.com
เร่ยบเร่ยงและออกแบบโดยบริษทัี่ Communa
ถูกต่่พิมิพเ์มืิ�อเดือนม่ินาคมิ 2021
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