จังหว ด
ั มิ ยางิ ประเทศญี
ประเทศญี่ ปุ่ น

th.visitmiyagi.com

สวนสาธารณะปราสาทฟุ นาโอกะ

มิิ ยางิิ , ญี่่� ปุ่่�น

— ปลดปล่่ อยตััวเองจาก
กัับดัักนัักท่่ องเที่่� ยว
จัังหวััดมิิ ยางิิ เป็็ นจัังหวััดที่่� รวมไว้้ด้ว้ ยสิ่่�งที่่� ขัด
ั แย้้ง
แต่่ ผสมกลมกลืื นกััน อาทิิ เช่่ น การผสมผสาน

ระหว่่ างกลิ่่� นอายวััฒนธรรมโบราณและสมััยใหม่่
เทืื อกเขาและทะเลสุุ ดลูู กหูู ลููกตา ความแตกต่่ าง
อย่่ างชััดเจนระหว่่ างฤดูู กาลทั้้�งสี่่� ที่่�สวยงาม และ

อีีกมากมายที่่� ได้้รับ
ั การยอมรัับจากทั่่�วโลก แต่่ ยังั
มีีสถานที่่� อีี กจำำ�นวนไม่่ น้อ
้ ยยัังรอให้้นัก
ั ท่่ องเที่่� ยว

� อยู่่�ไกล
ได้้มาสััมผัส
ั เนื่่� องจากตััวจัังหวััดมิิ ยางิิ นั้้น
จากแหล่่ งท่่ องเที่่� ยวกระแสหลัักของญี่่� ปุ่่� น ดัังนั้้�น

� จึึงถืื อเป็็ นการสััมผัส
การมาเยืื อนจัังหวััดมิิ ยางิิ นั้้น
ั
ความเป็็ นท้้องถิ่่� นที่่� แท้้จริิงของญี่่� ปุ่่� นนั่่�นเอง
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เกี่ ยวกับมิ ยางิ
ภููเขาซาโอะ
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อ่ าวมัตสึชิมะ
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้ ชื่ อ
อาหารขึน
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พบกัับเหล่่ าจิิ ตรกร
แห่่ งจัังหวััดมิิ ยางิิ
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สถานที่่�ท่่ องเที่่� ยว
สายบุุญ
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เซ็็ นได
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เหล่่ าสััตว์์ทั้้�งหลาย
ในมิิ ยางิิ
ธรรมชาติิ อั ัน
สวยงาม
เหล้้าสาเก
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ทดลองผ่่ าน
ประสบการณ์์ตรง
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ออนเซ็็ น

31
33

การฟื้้� นฟููและ
พััฒนา
การเดิิ นทาง

สิ่่� งที่่� ท้า้ ทายนั้้�นคืื อการที่่� คุุณจะค้้นพบเหล่่ าสถาน
ที่่� ที่่� “ยัังรอการถูู กค้้นหา” เหล่่ านี้้ � แต่่ อย่่ าได้้เป็็ น

� ู กรวบรวมมา
ห่่ วงเพราะข้้อมูู ลในโบรชััวร์ ์เล่่ มนี้้ ถู
จากคนท้้องถิ่่� นของที่่� นี่่� ซึ่� ง
่ แน่่ นอนว่่ าไม่่ มีี ใครรู้้�จัก
ั
มิิ ยางิิ ไปมากกว่่ าคนมิิ ยางิิ เอง โบรชััวร์ ์นี้้ ไ� ด้้
� งต้้น โดยที่่� คุุณ
รวบรวมข้้อมูู ลสถานที่่� ต่่าง ๆ เบื้้ อ

สามารถดูู ข้อ
้ มูู ลเพิ่่� มเติิ มต่่ อได้้ที่่� VisitMiyagi.com
� โดยจัังหวััดมิิ ยางิิ ที่่� ได้้
เว็็ ปไซต์์หลัักที่่� จัด
ั ทำำ�ขึ้้น
รวบรวมบทความทั้้�งภาษาไทยและภาษาอัังกฤษ
� โดยผู้้�ที่่�อาศััยอยู่่�ในจัังหวััดมิิ ยางิิ ที่่�
ซึ่� ง
่ ถูู กเขีียนขึ้้น

ต้้องการถ่่ ายถอดความสวยงามและความรัักที่่� มีี
ต่่ อสถานที่่� โปรดของพวกเขาให้้ทุุกท่่ านได้้รู้้�จัก
ั

ภูเขาคุริโคมะ

เกี่ ยวกับมิ ยางิ

มิิ ยางิิ

— ดิิ นแดนที่่� เต็็มไปด้้วย
ภููมิิประเทศอัันหลากหลาย

จัังหวััดมิิ ยางิิ ตั้้�งอยู่่�ทางตะวัันออกเฉีี ยงเหนืื อของ

โตเกีี ยวด้้วยระยะทางประมาณ 300 กิิ โลเมตร โดยมีี

เมืื องเซ็็ นไดซึ่่�งเป็็ นเมืื องหลวงของจัังหวััดมิิ ยางิิ ตั้้�งอยู่่�

ที่่�จุุดศูู นย์์กลาง และเซ็็ นไดเองยัังเป็็ นเมืื องที่่� ใหญ่่ ที่่�สุุด

ในภูู มิิภาคโทโฮคุุ ด้ว้ ย นอกจากนี้้�ทางตะวัันตกของ
มิิ ยางิิ ยังั มีี เทืื อกเขาซาโอะ ที่่� เต็็ มไปด้้วยวิิ วทิิ วทััศน์ ์

มิยางิตอนเหนือ

ฮอกไกโด

ธรรมชาติิ ที่่�เปลี่่�ยนไปตามฤดูู กาล ส่่ วนทางทิิ ศตะวััน

ออกมีี อ่่าวมััตสึึชิิมะอัันโด่่ งดััง และชายฝั่� ่ งซัันริิคุที่
ุ ่�มีีรููป

ร่่ างคดโค้้งยึึกยืือ เมื่่�อลงมาทางใต้้คุุณจะได้้พบกัับ

หมู่่�บ้้านรอบปราสาทชิิ โรอิิ ชิิ และ หมู่่�บ้้านซาโตยามะ

อัันน่่ าดึึงดูู ดใจ ท้้ายที่่�สุุดทางทิิ ศเหนืื อนั้้�นอุุ ดม

สมบูู รณ์์ไปด้้วยพื้้�นที่่�ลุ่่�ม ฟาร์์ม และ ออนเซ็็ นที่่� เกิิ ด

จากภูู เขาไฟที่่�ยัังคุุ กรุ่่�นในบริิ เวณนารุุ โกะแห่่ งนี้้� ด้้วย
เหตุุ นี้้�จึง
ึ ทำำ�ให้้จังั หวััดมิิ ยางิิ เต็็ มไปด้้วยความหลาก

ชายฝั่งซันริคุ

ภูมิภาค โทโฮคุ

เซ็นได

จังหวัดมิยางิ

บริเวณเซ็นได

อ่าวมัตสึชิมะ
เซ็นได

โตเกียว

สนามบินเซ็นได

หลาย เพีี ยงแค่่ คุุณลองวางแพลนทริิ ปดูู คุุ ณจะพบว่่ า

ภูเขาซาโอะ

ตััวเลืื อกมีี มากมายจนเลืื อกไม่่ ถููกเลยล่่ ะ นอกจากนี้้�

จัังหวััดมิิ ยางิิ ก็็ยังั เป็็ นจุุ ดเริ่่�มต้้นที่่�ดีี สำ�ำ หรัับการออก
เดิิ นทางในภูู มิิภาคโทโฮคุุ อีีกด้้วย
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จากโตเกียวมาเซ็นได
ใช้เวลาเพียง 90 นาที
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พบกับ
ั ปล่่ องภูู เขาไฟ
โอคามะอัันลืื อชื่่� อ

แนวเทืื อกเขาสุุ ดตระการตา อัันเต็็ มไปด้้วยความ
สวยงามทางธรรมชาติิ ที่่�แปรเปลี่่� ยนไปตามฤดูู กาล

5

แต่ เมื่ อหิ มะละลายลงจะเผยให้เห็ นปากปล่ องภู เขาไฟโอคามะและทะเลสาบ
้ ได้เปิด
หลากสี ที่ถูกซ่ อนอยู่ ภายใน นอกจากนี เ้ มื่ อเส้นทางสัญจรบริ เวณนัน

ให้บริ การเมื่ อฤดู ใบไม้ผลิมาถึง เพี ยงแค่ แนวหิ มะอันสู งชันตามข้างถนนก็

เป็ นจุ ดดึงดู ดที่ หา้ มพลาดแล้ว หากคุ ณชื่ นชอบการปีนเขาด้วยแล้วล่ ะก็ ...ยิ่ ง
ห้ามพลาดการมาเที่ ยวที่ นี่ในฤดู รอ
้ น โดยคุ ณจะสามารถสำ�รวจแนวภู เขา

ภู เขาซาโอะ

ภู เขาซาโอะ

โดยปกติ ภูเขาซาโอะจะอยู่ ภายใต้การปกคลุ มของหิ มะเป็ นเวลากว่ าครึ่งปี

หิ นรอบ ๆ โอคามะได้อย่ างเต็ มที่ ไม่ ว่าคุ ณจะชอบเดิ นเที่ ยวสบาย ๆ หรื อ

ต้องการความท้าทายก็ ตาม ฤดู ใบไม้ร่วงที่ นี่นน
ั้ ใบไม้จะเปลี่ ยนเป็ นสี แดง

ชาดและทองอร่ ามสลับกันไป ไม่ ว่าจะมองจากมุ มไหน หรื อห่ างไกลเพี ยงใด
ก็ ไม่ อาจลื มความงามของที่ นี่ได้
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ภู เขาซาโอะ

พบกับปล่ องภู เขาไฟโอคามะอันลื อชื่ อ

ภู เขาซาโอะ

สวนมิิ จิิโนคุุ
สวนสาธารณะสำ�หรับคนทุกเพศทุกวัย
ด้้วยองค์์ประกอบหลากหลายในบริิ เวณที่่� กว้้างขวาง ทำำ�ให้้สวนมิิ จิิโนคุุ
เป็็ นที่่�พัักผ่่ อนหย่่ อนใจที่่� ยอดเยี่่�ยมสำำ�หรัับคนทุุ กเพศทุุ กวััย ไม่่ ว่่าจะเป็็ น
สวนดอกไม้้สวยงามโดดเด่่ น ทุ่่�งหญ้้าอัันเงีี ยบสงบ สนามเด็็ กเล่่ นที่่�มีี
กิิ จกรรมมากมายให้้ได้้สนุุ ก ฟุุ รุุซาโตะมูู ระซึ่่�งนำำ�บ้า้ นแบบโบราณจาก 6
จัังหวััดของโทโฮคุุ มาให้้ชม รวมถึึงงานเทศกาลตามฤดูู กาลที่่�น่่าสนใจ
มากมาย

ฮิิ โตะเมะเซ็็ มบงซากุุระ
(ทิิ วแถวซากุุระพัันต้้น)

จุดชมซากุ ระที่ งดงามที่ สุ ดในจังหวัดมิ ยางิ
ฮานามิิ (เทศการดูู ซากุุ ระ) เป็็ นสิ่่�งที่่� ไม่่ ว่่าใครในญี่่�ปุ่่� นก็็ ห้า้ มพลาดในฤดูู
ใบไม้้ผลิิ โดยหนึ่่�งในจุุ ดชมซากุุ ระที่่� สวยงามที่่�สุุ ดในญี่่�ปุ่่� นก็็ สามารถหา
ชมได้้ในจัังหวััดมิิ ยางิิ เช่่ นกััน ฮิิ โตะเมะเซ็็ มบงซากุุ ระนั้้�นถูู กจััดเป็็ น 1 ใน
100 จุุ ดชมซากุุ ระที่่� สวยที่่�สุุ ดในญี่่�ปุ่่� น สถานที่่� แห่่ งนี้้�ได้้ชื่่� อมาจากทิิ วแถว
ซากุุ ระจำำ � นวนมากกว่่ าหนึ่่� งพััน ต้้น ที่่� เรีี ยงรายทอดยาวไปตามแม่่ น้ำำ ��

ชิิ โรอิิ ชิิเป็็ นระยะทางกว่่ า 8 กิิ โลเมตร คุุ ณสามารถเดิิ นชมซากุุ ระ หรืื อ
หยุุ ดพัักเพื่่�อทานอาหารใต้้ต้น
้ ซากุุ ระก็็ ได้้เช่่ นกััน นอกจากนี้้�คุุ ณยังั
สามารถชื่่�นชมวิิ วทิิ วทััศน์จ
์ ากทางแม่่ น้ำำ ��โดยบริิ การเรืื อยาคาตะบูู เนะ ใน
ช่่ วงที่่� ซากุุ ระบานถึึงขีี ดสุุ ดนั้้�นสถานที่่� แห่่ งนี้้�จะเป็็ นที่่�จััดเทศกาลซากุุ ระ
อีี กด้้วยคุุ ณสามารถเพลิิ ดเพลิิ นกัับซุ้้�มอาหารมากมายตามสองข้้างทางที่่�
ขายอาหารญี่่�ปุ่่� นสุุ ดคลาสสิิ ค หรืื อรัับชมการประดัับไฟตอนเย็็ นที่่�ช่่วยให้้
สีี อัน
ั สวยงามของดอกซากุุ ระเด่่ นชััดขึ้้�นกว่่ าเดิิ ม

7

Visit Miyagi

8

เดิ นตามรอยการแสวงบุ ญของนักบวช นักกวี และ ศิ ลปินที่

รับชมพระอาทิ ตย์ขน
ึ ้ ที่ สาดแสงลงหมู่ เกาะนับร้อยที่ ปกคลุ ม

ไปด้วยต้นสน เกิ ดเป็ นทะเลที่ สะท้อนแสงสี ทองอร่ ามของ

แสงตะวันยามรุ่ งอรุ ณ ในยามพลับพลา เหล่ าหมู่ เกาะจะถู ก
้ มี
ปกคลุ มไปด้วยไอหมอก ราวกับว่ าภาพจากปลายพู่ กน
ั นัน

อ่ าวมั ต สึ ชิ มะ

เดิ นทางจนมาถึงที่ มต
ั สี ชิมะเมื่ อกว่ าพันปี ก่ อน คุ ณสามารถ

้ มา คุ ณสามารถเพลิ ดเพลิ นไปกับวิ วทิ วทัศน์เหล่ านี ้
ชี วิตขึน
ได้ที่อารามริ มฝั่ งอันเก่ าแก่ หรื อในระหว่ างที่ กำ�ลงั ผ่ อน

้ ุ ณสามารถ
คลายภายในออนเซ็ นของมัตสึชิมะ นอกจากนี ค
ดื่ มคากับบรรยากาศรอบชายฝั่ งจากการเดิ นเที่ ยว นั่ งเรื อ
ชมวิ ว หรื อ พายเรื อคายัคตามที่ คุณชื่ นชอบ

อ่ าวม ต
ั สึชิ มะ

หนึ่่�งในสามวิิ วทิิ วทัศ
ั น์์
ระดับ
ั ตำำ�นานของญี่่� ปุ่่�น

ชายฝั่� ่ งอัันโด่่ งดังั วััดที่่� ถููกกล่่ าวขาน และ อาหาร
ทะเลแสนอร่่ อย
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อ่ าวมต
ั สึชิมะ

หนึ่ งในสามวิ วทิ วทัศน์ระดับตำ �นานของญี่ ปุ่ น

อ่ าวมั ต สึ ชิ มะ

สวนไซเกีียว โมโดชิิ โนะมััตสึึ
สวนสวยกัับวิิ วอ่่ าวมััตสึชิ
ึ ิ มะแบบพาโนรามา

วัดโกะไดโด
ั

วััดที่่� ตั้้ง� โดดเด่่ นบนเกาะ กัับสะพานที่่� ออกแบบมาเพื่่� อ
กระตุ้้�นประสาทสััมผััส
วััดโกะไดโดตั้้�งอยู่่�บนเกาะที่่� เชื่่�อมกัับชายฝั่� ่ งด้้วยสะพานสีี แดงสองสายที่่�ถูู ก
จงใจสร้้างให้้อัน
ั ตราย วััดแห่่ งนี้้�เป็็ นสิ่่�งปลูู กสร้้างที่่� โดดเด่่ นที่่�สุุ ดในมััตสึึชิิม่่า
วััดแห่่ งนี้้�ถูู กสร้้างในปีี ค.ศ. 828 เพื่่�อบูู ชารูู ปปั้้� นวิิ ทยาราชทั้้�งห้้าผู้้�คุ้้�มครอง
พระพุุ ทธเจ้้าในศาสนาพุุ ทธนิิ กายมหายาน อารามในปััจจุุ บัน
ั ถูู กบูู รณะในปีีค.ศ.
1604 โดยดาเตะ มาซามุุ เนะ ขุุ นพลซามุุ ไรชื่่�อดัังแห่่ งจัังหวััดมิิ ยางิิ ที่่� แห่่ งนี้้�เป็็ น
สถาปัั ตยกรรมที่่� เก่่ าแก่่ ที่่�สุุ ดจากยุุ คโมโมยามะในภูู มิิภาคโทโฮคุุ และถูู กแต่่ งตั้้�ง
ให้้เป็็ นสมบััติิทางวััฒนธรรมที่่�สำำ�คัญ
ั แห่่ งชาติิ ของญี่่�ปุ่่� น
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ที่่� สวนแห่่ งนี้้�เป็็ นจุุ ดชมวิิ วที่่�คุุ ณสามารถมองเห็็ นอ่่ าว
มััตสึึชิิม่่าได้้อย่่ างสุุ ดสายตา ในช่่ วงฤดูู ใบไม้้ผลิิซากุุ ระ
กว่่ า 260 ต้้นจะพร้้อมใจกัันบานสะพรั่่�งสวนแห่่ งนี้้�จึึง
เต็็ มไปด้้วยสีี สัน
ั ของดอกซากุุ ระที่่�ผสมผสานกัับความ
สวยงามของอ่่ าวมััตสึึชิิมะได้้อย่่ างลงตััว ที่่� มาของชื่่�อ
สวนแห่่ งนี้้�นั้้�นมาจากไซเกีี ยวโฮชิิ พระและนัักกวีี ชื่่� อดััง
ที่่�มีี ชีีวิิตอยู่่�ในศตวรรษที่่�สิิ บสอง ตำำ�นานกล่่ าวไว้้ว่่าหลััง
จากเหนื่่�อยล้้าจากการเดิิ นทางจนมาถึึงมััตสึึชิิมะเขา
ได้้หยุุ ดพัักใต้้ต้น
้ สนใหญ่่ แถบเนิิ นเขา มีี เด็็ กหนุ่่�มได้้มา
นั่่�งข้้างเขาและถามคำำ�ถามปริิ ศนาธรรม ไซเกีี ยว
ไม่่ สามารถตอบคำำ�ถามแก่่ เด็็ กหนุ่่�มได้้ จึึงเกิิ ดความ
อัับอายและทำำ�ให้้เขาล้้มเลิิ กการแสวงบุุ ญและตััดสิิ น
ใจเดิิ นทางกลัับ สวนแห่่ งนี้้�ที่่�แปลว่่ า “สวนสนที่่� ไซเกีี ยว
เลืื อกเดิิ นทางกลัับ” จึึงได้้ชื่่� อมาจากเหตุุ การณ์์ในครั้้�ง
นั้้�น และใต้้ต้น
้ สนที่่� ไซเกีี ยวได้้ไปพัักนั้้�นมีี ศิิลาที่่�จารึึก
เหตุุ การณ์์ในครั้้�งนี้้�ไว้้อยู่่�

Cafe le Roman

คาเฟ่่สไตล์์ฝรั่่�งเศสพร้้อมวิิ วงาม
นอกจากวิิ วทิิ วทััศน์ที่
์ ่� สวยงามและสถานที่่�ทาง
ประวััติิศาสตร์์แล้้ว มััตสึึชิิมะยัังมีี จุุดขายอีี ก
มากมาย เช่่ น คาเฟ่่ เลอ โรมััน ภายในสวน
ไซเกีี ยวโมโดชิิ โนะมััตสึึมีีคาเฟ่่ร่่ วมสมััยที่่� พร้้อม
ไปด้้วยบรรยากาศและของหวานอัันเป็็ นเลิิ ศ
รวมไปถึึงวิิ วที่่� งดงามของอ่่ าวมััตสึึชิิมะอีี กด้้วย
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� วย่่ างหนานุ่่�ม ใคร
ลิ้้ นวัั
ลองก็็ ติิดใจ

ผลผลิิ ตแสนอร่่ อยจากแผ่่ นดิิ นและผืื นน้ำำ ��

กิิ วตัังหรืื อลิ้้�นวััวย่่ างเป็็ นอาหารขึ้้�นชื่่�อของ
เมืื องเซ็็ นได ทำำ�มาจากลิ้้�นวััวที่่�หั่่� นเป็็ นชิ้้�นหนา
พอเหมาะ ปรุุ งรสแล้้วนำำ �ไปย่่ างบนเตาถ่่ าน
เมื่่�อกััดเข้้าไปจะได้้สัม
ั ผััสกัับความชุ่่�มฉ่ำำ��และ
รสชาติิ เข้้มข้้นที่่� แทรกอยู่่�ในความนุ่่� มของ
ลิ้้�นวััว ยิ่่�งรัับประทานคู่่�กัับข้้าวกล้้อง ผัักดอง
รสชาติิ เข้้มข้้นและซุุ ปหางวััวรสชาติิ ละมุุ นลิ้้�น
ที่่� เสิิ ร์ฟ
์ มาด้้วยยิ่่�งเข้้ากััน นอกจากนี้้�ยัังมีี เมนูู
ลิ้้�นวััวอื่่�น ๆ ให้้ได้้เลืื อกชิิ มอีี กมากมายที่่�ร้้าน
กิิ วตัังกว่่ า 100 ร้้านทั่่�วเซ็็ นได

�
จัังหวััดมิิ ยางิิ เต็็ มไปด้้วยความอุุดมสมบูู รณ์์ทั้้งบนผืื
นดิิ นและในท้้องสมุุทร แนว
ชายฝั่� ่ งอุุดมไปด้้วยสััตว์ท
์ ะเลอย่่ างปลามากุุโระ ปลาซัันมะ ปลาแซลมอน และ
หอยนางรมเป็็นต้้น มิิ ยางิิ ยังั เป็็นหนึ่่�งในแหล่่ งผลิิตข้า้ วที่่� สำำ�คัญ
ั ของญี่่� ปุ่่�น รวม
� ชื่่� อมากมายอย่่ างกิิ วตััง ซาซาคามาโบโกะ และซุุนดะโมจิิ
ถึึงอาหารขึ้้น

้ ชื่ อ
อาหารขึน

้ ชื่ อ
อาหารขึน

กิิ วตััง

ซุุ นดะ
ขนมหวานจากถั่่�วแระญี่่� ปุ่่� น
ซุุ นดะ (zunda) คืื อถั่่�วแระญี่่�ปุ่่� นที่่�ถูู กนำำ �ไปตำำ�และกวนกัับน้ำำ ��ตาล ทำำ�ให้้ได้้เป็็ นของ
หวานที่่�มีี รสชาติิ สดชื่่�นอัันเป็็ นเอกลัักษณ์์ของจัังหวััดมิิ ยางิิ และส่่ วนประกอบของ
ขนมนานาชนิิ ด ไม่่ ว่่าจะเป็็ นซุุ นดะโมจิิ แบบดั้้�งเดิิ ม หรืื อจะเป็็ นมิิ ลก์เ์ ชก เค้้กโรล
ไอศกรีี ม และอื่่�น ๆ มากมายให้้มาลิ้้�มลองที่่�ร้้านอาหารและคาเฟ่่ทั่่�วมิิ ยางิิ
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้ ชื่ อ
อาหารขึน

ผลผลิ ตแสนอร่ อยจากแผ่ นดิ นและผื นนา

เมนูู ห้า้ มพลาดสำำ�หรัับคอ
อาหารทะเล
ซูู ชิิที่่�อร่่ อยนั้้�นต้้องมาจากวััตถุุ ดิิบชั้้�นเลิิ ศ
อย่่ างปลาสดคุุ ณภาพดีี จากจัังหวััดมิิ ยางิิ
ซึ่่�งมีี ชายฝั่� ่ งที่่� เป็็ นหนึ่่�งในสามแหล่่ งหา
ปลาที่่� ใหญ่่ ที่่�สุุ ดในโลก จัังหวััดมิิ ยางิิ มีี
ร้้านซูู ชิิคุุณภาพเยี่่�ยมมากมายที่่� พร้้อมจะ
เสิิ ร์ฟซู
์ ู ชิิแสนอร่่ อยจากปลาทะเลสด ๆ ที่่�
ถูู กแล่่ อย่่ างพิิ ถีีพิิถัน
ั

ซาซาคามาโบโกะ

ความอร่่ อยรูู ปใบไผ่่
ประวััติิ กว่่ าร้้อยปีี

้ ชื่ อ
อาหารขึน

ซูู ชิิ

ซาซาคามาโบโกะ เป็็ นลูู กชิ้้�นปลานุ่่�มเด้้งหอมอร่่ อยที่่�มีี หน้้าตาเป็็ น
แผ่่ นแบน ๆ รูู ปใบไผ่่ ในสมััยเมจิิ ชาวเมืื องเซ็็ นไดนำำ �เนื้้�อปลาฮิิ ราเมะ
มาตำำ�และห่่ อด้้วยใบไผ่่ เพื่่�อถนอมอาหาร จากนั้้�นก็็ ได้้รับ
ั ความนิิ ยม
มากขึ้้�น โดยมีี การพััฒนาให้้ได้้เนื้้�อสััมผััสหนึึบขึ้้�นโดยไม่่ ใช้้แป้้ งและ
ยัังคงรสชาติิ และกลิ่่�นหอมอัันเป็็ นเอกลัักษณ์์ของปลาชนิิ ดนี้้�เอาไว้้
ส่่ วนชื่่�อซาซาคามาโบโกะหรืื อลูู กชิ้้�นปลาใบไผ่่ นั้้�นได้้แรงบัันดาลใจมา
จากตราประจำำ�ตระกูู ลดาเตะที่่� เป็็ นรูู ปใบไผ่่ และนกกระจอกนั่่�นเอง

หอยนางรม

� ชื่่� อแห่่ งอ่่ าวมััตสึชิ
อาหารทะเลขึ้้น
ึ ิ มะ
นอกจากทิิ วทััศน์ส
์ วยงามเลื่่�องชื่่�อ อ่่ าวมััตสึึชิิมะยัังเป็็ น
สถานที่่� ที่่�มีี ชื่่� อเสีี ยงในเรื่่�องของหอยนางรม เนื่่�องจาก
บริิ เวณนี้้�มีี กระแสน้ำำ ��อุ่่� นและน้ำำ ��เย็็ นมาบรรจบกัันทำำ�ให้้
เกิิ ดเป็็ นสภาวะแวดล้้อมที่่� สมบูู รณ์์แบบสำำ�หรัับการ
เจริิ ญเติิ บโตของหอยนางรม ทำำ�ให้้หอยนางรมจาก
ชายฝั่� ่ งมััตสึึชิิมะเป็็ นที่่�รู้้�จัักกัันดีี ในเรื่่�องของความชุ่่�ม
ฉ่ำำ��ของเนื้้�อรวมถึึงรสชาติิ ที่่�หวานและเข้้มข้้น ชื่่�อเสีี ยง
อัันโด่่ งดัังนี้้�เองที่่�ดึึงดูู ดให้้มีีนัก
ั ท่่ องเที่่� ยวจำำ�นวนมาก
มาเยืื อนในฤดูู หอยนางรมซึ่่�งได้้แก่่ ช่่วงเดืื อนตุุ ลาคม
ถึึงมีี นาคมของทุุ กปีี หอยนางรมสามารถรัับประทาน
ได้้หลายแบบไม่่ ว่่าจะเป็็ นการย่่ าง ชุุ บแป้้ งทอด นำำ �ไป
ทำำ�หม้้อไฟ ซึ่่�งจะให้้รสชาติิ อัน
ั เป็็ นเอกลัักษณ์์ภายใต้้
ความอร่่ อยหลากหลายรูู ปแบบ
15

ตลาดเช้้าท่่ าเรืื อยูู ริิอาเกะ
เข้้าร่่ วมการประมูู ลที่่� ตลาดปลากัับคนท้้องถิ่่� น

ท่่ าเรืื อยูู ริิอาเกะเป็็ นท่่ าเรืื อประมงหลัักของเซ็็ นไดมาตั้้�งแต่่ สมััยเอโดะ ผู้้�คนมากมาย
มาที่่� ตลาดแห่่ งนี้้�เพื่่�ออาหารทะเลสด ๆ และผลผลิิ ตทางประมงที่่� สามารถเลืื อกซื้้�อได้้
จากทั้้�งแผงลอยในตลาด และจากการประมูู ล โดยการประมูู ลในท่่ าเรืื อยูู ริิอาเกะนั้้�นไม่่
ว่่ าใครก็็ สามารถร่่ วมประมูู ลได้้ ถ้้าหากคุุ ณคิิดว่่ าตััวเองรวดเร็็ วพอ เชิิ ญมาร่่ วมประมูู ล
แข่่ งกัับคนในท้้องถิ่่�นดูู ไม่่ แน่่ คุุณอาจได้้ของราคาดีี ติิดไม้้ติิดมืื อกลัับไปก็็ เป็็ นได้้
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พบก บ
ั เหล่ าจิ ตรกรแห่ งจัง หว ด
ั มิ ยางิ
ความน่ าหลงใหลต่ าง ๆ ในภู มิภาคนีไ้ ด้ถูกทำ�ให้เป็นรู ปธรรมผ่ านผลงานของเหล่ าจิ ตรกร
ท้องถิ่ น งานฝีมื อที่ นี่มีความโดดเด่ นจากการดึงเอาขนบธรรมเนี ยม ความคิ ดสร้างสรรค ์ พร
จากธรรมชาติ และฝีมื ออันวิ จิตรมารวมเข้าด้วยกัน

โอคาซากิ

17

โคเคชิ ซากุ ราอิ

พ่่ อครััวผู้้�สามารถดึึงเอาเสน่่ ห์์ของวััตถุุดิิบ
และเครื่่� องปรุุงของมิิ ยางิิ ออกมาได้้อย่่ าง
เป็็นเลิิ ศ

หนึ่่�งในโรงงานตุ๊๊ ก
� ตาโคเคชิิ ที่่�เก่่ าแก่่ ที่่�สุุดใน
�
ญี่่ ปุ่่�น เต็็ มไปด้้วยตุ๊๊ ก
� ตาโคเคชิิ ในรูู ปแบบใหม่่
และรูู ปแบบดั้้ง� เดิิ ม

ถ้้าหากคุุ ณได้้ลองคุุ ยกัับพ่่ อครััว โทชิิ อากิิ โอคาซากิิ แล้้วล่่ ะก็็
ความเป็็ นกัันเองและความถ่่ อมตนของเขานั้้�นจะทำำ�ให้้คุุณลืืมไป
เลยว่่ าเขาคืื อหนึ่่� งในพ่่ อครััวอาหารญี่่�ปุ่่� นที่่�มีี ชื่่� อเสีี ยงที่่�สุุ ดในมิิ ยางิิ
ความรู้้�สึึกแรกเมื่่�อได้้เห็็ นอาหารของเซฟโอคาซากิิ นั้้�น จะเห็็ นได้้
เลยว่่ ามัันสะท้้อนถึึงตััวตนของผู้้�ทำำ� ไม่่ หรูู หราหรืื ออลัังการ แต่่ ใน
ไม่่ นานคุุ ณจะพบว่่ าความจริิ งแล้้วอาหารของเขานั้้�นไม่่ ว่่าจะเป็็ น
รสชาติิ การจััดแต่่ งจาน และการแสดงออกนั้้�นล้้วนไร้้ที่่�ติิ แสดง
ให้้เห็็ นถึึงความหลากหลายและความอุุ ดมสมบูู รณ์์ทางธรรมชาติิ
ของมิิ ยางิิ

โคเคชิิ ซากุุ ราอิิ เป็็ นสถานที่่�ผลิิ ตตุ๊๊ ก
� ตาหััตถกรรมไม้้มานานกว่่ าร้้อย
ปีี ตุ๊๊ ก
� ตาโคเคชิิ นั้้�นในจุุ ดเริ่่�มต้้นเป็็ นของเล่่ นสำำ�หรัับเด็็ กในหมู่่�บ้้าน
แถบออนเซ็็ น อาจารย์์รุ่่� นที่่� 5 นามว่่ าอากิิ ฮิิโระเป็็ นผู้้�ที่่�ทั้้�งสร้้าง
นารุุ โกะโคเคชิิ แบบดั้้�งเดิิ ม และคิิ ดค้้นโคเคชิิ ในรูู ปแบบที่่�ทัันสมััยซึ่่�ง
สามารถมีี รููปร่่ าง สีี สัน
ั และลวดลายที่่� เข้้ากัับยุุ คสมััยใหม่่ ตุ๊๊ ก
� ตา
โคเคชิิ ของอาจารย์์อากิิ ฮิิโระนั้้�นชนะประกวดการแข่่ งขัันในเทศกาล
โคเคชิิ ทั่่� วญี่่�ปุ่่� นถึึงสามครั้้�ง และได้้ไปจััดแสดงในเทศกาล Maison et
Objet ที่่� ปารีี ส รวมถึึงไปจััดเวิิ ร์ก
์ ชอปการทำำ�ตุ๊๊ ก
� ตาโคเคชิิ ที่่�มิิ ลาน ส่่ ง
ผลให้้ทางยุุ โรปเริ่่�มรู้้�จัักโคเคชิิ มากขึ้้�น
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สถานที่ ท่ องเที่ ยวสายบุญ
� ผ่่ านสถานที่่� ศัก
� ิ ทธิ์์ � ซึ่่�งผููกพัันกัับ
ทำำ�ความรู้้�จัักกัับจัังหวััดมิิ ยางิิ ให้้มากขึ้้น
ั ดิ์์ สิ
ความเชื่่� อและประวััติิศาสตร์์ของท้้องที่่� อย่่ างลึึกซึ้้ง�

ศาลเจ้ า้ ชิิ โอกามะ

เจ้ า้ แม่่ กวนอิิ มเซ็็ นได

ตามตำำ�นานกล่่ าวไว้้ว่่าในสมััยโบราณเทพเจ้้าเป็็ นผู้้�สอนการผลิิ ตเกลืื อโดยการเอา
น้ำำ ��ทะเลไปต้้มในกา เพื่่�อแสดงการขอบคุุ ณต่่อเทพเจ้้า ในราว ๆ ปีีค.ศ. 800 บริิ เวณ
แห่่ งนี้้�ได้้ถููกเรีี ยกว่่ าชิิ โอกามะ (แปลว่่ าหม้้อต้้มเกลืื อ) และได้้สร้้างศาลเจ้้าชิิ โอกามะ
เพื่่�อสัักการะเหล่่ าเทพ ศาลเจ้้าแห่่ งนี้้�ถูู กสร้้างบนเนิิ นเขาสูู งชัันเหนืื ออ่่ าวมััตสึึชิิมะ
จากตีี นเขาจนถึึงศาลเจ้้านั้้�นมีี บัน
ั ไดหิิ นจำำ�นวน 202 ขั้้�นอยู่่� อารามสีี แดงฉานทั้้�ง
หลายถูู กสร้้างในช่่ วงต้้นศตวรรษที่่� 18 และอาราม 14 หลัังที่่�นี่่� ได้้รับ
ั การขึ้้�นทะเบีี ยน
เป็็ นสิิ นทรััพย์์ทางวััฒนธรรมที่่�สำำ�คัญ
ั ของประเทศญี่่�ปุ่่� นด้้วย

เทวรูู ปเจ้้าแม่่ กวนอิิ มขนาดใหญ่่ แห่่ งเมืื องเซ็็ นไดเป็็ นผลผลิิ ตจากความศรััทธา
และการเฉลิิ มฉลองครบรอบ 100 ปีีเมืื องเซ็็ นได ถ่่ ายทอดออกมาผ่่ านความสูู ง
ของเทวรูู ปที่่�สูู งถึึง 100 เมตร และยัังมีี ชั้้�นใต้้ดิินลึึงลงไปอีี กถึึง 21 เมตร ซึ่่�งเป็็ น
สััญลัักษณ์์แห่่ งความรุ่่�งโรจน์์ของศตวรรษที่่� 21 พระหััตถ์์ขวาทรงหิิ นแห่่ งคำำ�
อธิิ ษฐาน (Nyoihouju) พระหััตถ์์ซ้า้ ยทรงไหบรรจุุ น้ำำ ��แห่่ งอิิ สระ ด้้านในมีี 12 ชั้้�น ซึ่่�ง
เต็็ มไปด้้วยพระพุุ ทธรูู ป เทพนัักษััตร และรูู ปปั้้� นเจ้้าแม่่ กวนอิิ ม นอกจากนี้้�บนชั้้�น 12
ยัังมีี หิินแห่่ งคำำ�อธิิ ษฐานที่่�บัันดาลโชคลาภ และยัังสามารถชมวิิ วรอบ ๆ ได้้อีีกด้้วย

ศาลเจ้้าอัันยิ่่� งใหญ่่ ที่่�คอยปกปัั กรัักษาอ่่ าวมััตสึชิ
ึ ิ มะ
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สััญลัก
ั ษณ์์แห่่ งความศรััทธาและคำำ�อธิิ ษฐาน
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เซ็ นได
เมืื องหลวงแห่่ งจัังหวััดมิิ ยางิิ
และประตูู สู่่�ภููมิิภาคโทโฮคุุ

เซ็็ นไดเป็็ นเมืื องที่่� ใหญ่่ ที่่�สุุ ดในภูู มิิภาคโทโฮคุุ มีี ประชากรกว่่ าหนึ่่�งล้้านคน ทำำ�ให้้เซ็็ นไดเป็็ นเมืื อง
ที่่� เต็็ มไปด้้วยร้้านค้้าและที่่�พัักผ่่ อนหย่่ อนใจ มากกว่่ าการเป็็ นมหานครอัันวุ่่�นวาย ภายในนครแห่่ ง
ต้้นไม้้แห่่ งนี้้�คุุ ณสามารถที่่�จะปีีนเขา เล่่ นสกีี หรืื อตั้้�งแคมป์์ ได้้ตามที่่� ปรารถนาโดยไม่่ จำำ�เป็็ นต้้อง
ออกห่่ างจากตััวเมืื องด้้วยซ้ำำ �� ที่่� แถบชานเมืื องมีี ออนเซ็็ นสองแห่่ งที่่�มีี ประวััติิศาสตร์์อัน
ั ยาวนาน
คุุ ณยังั สามารถเดิิ นทางไปทางตอนเหนืื อของญี่่�ปุ่่� นได้้ไม่่ ยากไม่่ ว่่าจะทั้้�งจากสนามบิิ นเซ็็ นได
ท่่ าเรืื อ ท่่ ารถบััส หรืื อสถานีี รถไฟเซ็็ นไดก็็ ตาม ด้้วยการคมนาคมอัันสะดวกสบาย การเดิิ นทาง
ไปเที่่� ยวฮอกไกโดจากเซ็็ นไดแบบไปเช้้าเย็็ นกลัับก็็ สามารถทำำ�ได้้แบบไม่่ ยากเย็็ น แต่่ อย่่ าลืื มร้้าน
อาหารอัันหลากหลาย ธรรมชาติิ อุุดมสมบูู รณ์์ สถานที่่�ช็็อปปิ้้� ง และ ย่่ านท่่ องเที่่� ยวยามค่ำำ��คืืนของ
มหานครเซ็็ นไดเลยเชีี ยวล่่ ะ
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ย่่ านโยโกะโจ

ที่่� ตั้้�งปราสาทเซ็็ นได

ประสบการณ์์การเดิิ นในตรอกซอกซอยยามค่ำำ��คืืน
นั้้�นเป็็ นสิ่่�งที่่� ขาดไม่่ ได้้เมื่่�อคุุ ณมาเที่่� ยวในตััวเมืื องเซ็็ น
ได คุุ ณสามารถเดิิ นกระทบไหล่่ กับ
ั นัักท่่ องราตรีี
รายอื่่�นที่่� ออกมาหาความสำำ�ราญได้้ที่่�นี่่� พร้้อมกัับ
เพลิิ ดเพลิิ นไปกัับซูู ชิิบาร์์ ร้้านเหล้้า และร้้านค้้าอีี ก
มากมายจากคนท้้องถิ่่�นได้้ในซอยเหล่่ านี้้�

พื้้�นที่่� ที่่�ในอดีี ตเคยเป็็ นปราสาทเซ็็ นได ปััจจุุ บัน
ั เป็็ น
สวนสาธารณะที่่�มีี พิิพิิธภััณฑ์์บอกเล่่ าประวััติิศาสตร์์
ของที่่�นี่่� ศาลเจ้้า ร้้านขายของที่่� ระลึึก และรูู ปปั้้� น
ดาเตะ มาซามุุ เนะ เจ้้าเมืื องอัันยิ่่�งใหญ่่ ในอดีี ตบน
หลัังม้้า ผู้้�เป็็ นดัังสััญลัักษณ์์ของเมืื องเซ็็ นได

เทศกาลเซ็็ นได
ทานาบาตะ
จััดขึ้้�นทุุกปีีในวั ันที่่� 6-8 สิิ งหาคม
เทศกาลเซ็็ นไดทานาบาตะเป็็ นเทศกาลทานาบาตะ
ที่่� ใหญ่่ ที่่�สุุ ดในญี่่�ปุ่่� น โดยในแต่่ ละปีี จะมีี ผู้้�มาเข้้า
ร่่ วมมากกว่่ า 2 ล้้านคน สิ่่�งที่่�ทำำ�ให้้ผู้้�คนหลงใหล
ในเทศกาลนี้้�คงไม่่ พ้น
้ ย่่ านการค้้า ที่่� ตลอดแนวจะ
ประดัับด้้วยโคมกิ่่�งไผ่่ ขนาดใหญ่่ ตกแต่่ งด้้วยริ้้�วผ้้า
และกระดาษหลากสีี สัน
ั ที่่� เรีี ยกว่่ าฟุุ คิินากาชิิ
Visit Miyagi
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เหล่ าส ั ต ว ์ ท ั้ งหลายในมิ ยางิ

ประสบการณ์ก บ
ั สัตว์แสนพิ เศษที่ พบได้เพี ยงที่ มิ ยางิ เท่ านั้น

การพานพบอัันอบอุ่่� นหััวใจ
สำำ�หรัับนัักท่่ องเที่่� ยวที่่�รัักสััตว์์แล้้วล่่ ะก็็ ที่่�มิิ ยางิิ แห่่ งนี้้�เต็็ มไปด้้วยสััตว์์มากมาย ที่่� สามารถไปพบเจอและ
เล่่ นกัับพวกมัันได้้ถึง
ึ ที่่� แหล่่ งที่่� อยู่่�อาศััยตามธรรมชาติิ เลยล่่ ะ ไม่่ ว่่าจะเป็็ นการให้้อาหารกวางที่่� เกาะ
คิิ นกะซัังอัันศัักสิิ ทธิ์์ � หรืื อตามถ่่ ายรูู ปนกอพยพที่่�บึึงอิิ สุุนุุมะ อุุ จิินุุมะ การพบเจอเหล่่ าสััตว์์แสนน่่ ารัักนี้้�
จะละลายหััวใจของคุุ ณและจารึึกบทหนึ่่�งของประสบการณ์์การมาเที่่� ยวญี่่�ปุ่่� นที่่� ไม่่ มีีวัน
ั ลืื ม

เกาะแมว
ทาชิิ โระจิิ มะ
เกาะเล็็ ก ๆ ที่่� มีีน้อ
้ งแมว
มากกว่่ าคน

เกาะแมวทาชิิ โระจิิ มะถืื อว่่ าเป็็ นสวรรค์์ของทาสแมว
เพราะที่่� เกาะแห่่ งนี้้�มีี จำ�ำ นวนน้้องแมวมากกว่่ าจำำ�นวนคน
ถึึง 6 เท่่ า น้้อง ๆ ที่่�น่่ารัักทั้้�งหลายที่่�นี่่�สามารถเดิิ นเล่่ น
ปีี นป่่ ายได้้ตามใจชอบ ในบางครั้้�งพวกมัันอาจจะมาทำำ�
สายตาวิิ งวอนขอความสนใจ (และอาหาร) จากคุุ ณก็็ได้้
นะ ถ้้ายัังไม่่ จุุใจกัับน้้องแมว ที่่� เกาะแห่่ งนี้้�ยัังมีี ศาลเจ้้า
แมวและบ้้านพัักรูู ปทรงแมวให้้ได้้เยี่่�ยมชมด้้วย

จุุ ดตั้ง้� แคมป์์ มัังงะไอแลนด์ ์
บ้้านรูู ปแมวบนเกาะแมว พร้้อมภาพวาด
แมว ๆ โดยนัักวาดการ์์ตููนชื่่� อดััง

้ จอกซาโอะ
หมู่ บ า้ นสุ นัขจิ ง

สััมผััสและให้้อาหารสุุนััขจิ้้ ง� จอกที่่� ศููนย์อ
์ นุุรัักษ์์พัน
ั ธุ์์�สััตว์ป่่์ า
หมู่่�บ้้านสุุ นัข
ั จิ้้�งจอกซาโอะนั้้�นถูู กตั้้�งขึ้้�นเพื่่�อศึึกษาเกี่่�ยวกัับปรสิิ ตและพยาธิิ ในสุุ นัข
ั จิ้้�งจอก
ในไซบีี เรีี ยและเอเชีี ยใต้้ ในตอนนี้้�หมู่่�บ้้านนี้้�ได้้โด่่ งดัังขึ้้�นในระดัับโลกเพราะนัักท่่ องเที่่� ยว
สามารถมาเดิิ นชมเหล่่ าสุุ นัข
ั จิ้้�งจอกได้้ตามใจชอบ รวมถึึงสามารถเข้้าไปใกล้้ ๆ และให้้
อาหารพวกมัันอีี กด้้วย สำำ�หรัับท่่ านที่่� อยากสััมผััสและลูู บขนอัันฟูู นุ่่� มของเหล่่ าจิ้้�งจอกนั้้�น
ทางหมู่่�บ้้านก็็ มีีบริิ การเล่่ นกัับสุุ นัข
ั จิ้้�งจอกที่่� เชื่่�องเป็็ นพิิ เศษด้้วย
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ที่่� เกาะแมวทาชิิ โระจิิ มะอัันน่่ ารัักและมหััศจรรย์์
นั้้�นยัังเป็็ นที่่�ตั้้�งของจุุ ดตั้้�งแคมป์์ สาธารณะ ที่่�มีี
บ้้านพัักรูู ปทรงแมวแสนน่่ ารัักเป็็ นจุุ ดดึึงดูู ดใจเสีี ย
ด้้วย ภายในที่่�พัักถูู กตกแต่่ งไปด้้วยของน่่ ารัักธีี ม
แมว ๆ รวมถึึงรูู ปภาพโดยนัักวาดการ์์ตููนชื่่�อดััง
อย่่ าง อิิ ชิิโนะโมริิ โชทาโร่่ บริิ เวณจุุ ดตั้้�งแคมป์์ นั้้�น
มองเห็็ นวิิ วท้้องทะเล แถมที่่�นี่่�ยัังเป็็ นจุุ ดที่่� เหมาะ
สำำ�หรัับนั่่�งดูู ดาวในคืื นฟ้้ าโปร่่ ง ไม่่ เพีี ยงแค่่ นั้้�น
เหล่่ าน้้องแมวที่่�ถูู กเลี้้�ยงแบบปล่่ อยบนเกาะ มัักจะ
มาแวะเวีี ยนขอความรัักและอาหารอยู่่�บ่่ อยครั้้�ง
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ธรรมชาติ อั น สวยงาม

้ ม
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พักผ่
ั ่ อนหย่่ อนใจท่่ ามกลางธรรมชาติิ

นาโตริิ ไซเคิิ ลสปอร์ต
์
เซ็็ นเตอร์ ์

หากธรรมชาติิ เป็็ นสิ่่�งที่่�คุุ ณต้อ
้ งการ ที่่�มิิ ยางิิ นั้้�นเต็็ มไปด้้วยเทืื อกเขา หุุ บเขาเขต
ภูู เขาไฟ ชายฝั่� ่ งสุุ ดลูู กหูู ลูู กตา และลำำ�ธารอัันเชี่่�ยวกรากที่่�ยัังไม่่ ถููกปนเปื้้�อนด้้วย
ฝีีมืื อมนุุ ษย์์ โดยไม่่ จำำ�เป็็ นต้้องเดิิ นทางไปไกลจากตััวเมืื องเลยด้้วยซ้ำำ �� ที่่� เหล่่ านี้้�
เหมาะสมกัับนัักท่่ องเที่่� ยวที่่�ต้้องการการผจญภััย หรืื อกระทั่่�งผู้้�ที่่�ต้้องการดื่่�มด่ำำ��

�
โรงแรม บ่่ อน้ำำ �พุุร้
อ
้ น สถานที่่� พัก
ั ผ่่ อน และ
ศูู นย์กิ
์ ิ จกรรมกลางแจ้้งครบวงจร

กัับความสงบในธรรมชาติิ

สถานที่่� ในฝัั นสำำ�หรัับผู้้�รัักกิิ จกรรมกลางแจ้้ง เดิิ น
เพีี ยง 5 นาทีี จากตลาดเช้้ายููริิอาเกะ หรืื อจากต้้น
เส้้นทางศึึกษาธรรมชาติิ มิิจิิ โนคุุ ที่่�นี่่� ให้้บริิ การต่่ าง
ๆ มากมายแก่่ ผู้้�มาเยืื อนทุุกเพศทุุกวััย ไม่่ ว่่าจะเป็็ น
บริิ การให้้เช่่ าจัักรยานเพื่่� อปั่� ่ นบนทางจัักรยานที่่�
ให้้วิิวทิิ วทััศน์์ที่่� สวยงามระหว่่ างการปั่� ่ นจัักรยาน
หรืื อการให้้เช่่ าเซกเวย์์และสเก็็ตบอร์์ด สนามบา
สเก็็ตบอล จัักรยานสำำ�หรัับเด็็ก และสนามสเก็็ต
พร้้อมหมวกกัันน็็ อคให้้ยืืมฟรีี โรงแรมที่่� อยู่่�ที่่�นี่่�ยััง
เป็็ นตััวเลืื อกที่่� ยอดเยี่่� ยมสำำ�หรัับผู้้�ที่่�ต้้องการเห็็ น
ภาพทิิ วทััศน์์ตระการตารอบด้้าน ออนเซ็็ นเพื่่� อผ่่ อน
คลายจากการผจญภััยด้้านนอก และยัังมีี ราวแขวน
สำำ�หรัับจอดจัักรยานโดยเฉพาะในห้้องพััก เพื่่� อนััก
ปั่� ่ นจัักรยานที่่� มาเยืื อนจะได้้จอดจัักรยานได้้อย่่ าง
สบายใจ

หุ บเขานารุ โกะ
หุุ บเขาอัันงดงามด้้วยธรรมชาติิ อุุ ดมสมบูู รณ์์
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โอนิ โกเบ สกี รี สอร ต
์

สปริ งว ล
ั ลี ย ์ สกี รี สอร ต
์

สุ มิ คาวะ สโนว พ
์ าร ค
์

สถานทใี่ นฝั นสำ�หรับผู ้รัก

ลานสกีใกล้เมื องเซ็ นได

สกี รีสอร์ตที่สูงที่สุดใน

เล่นและมืออาชีพ ด้วยทาง

ไปเช้าเย็ นกลับ สนุ กกับ

และรถชมปีศาจหิ มะ ผู ้รัก

การเล่นสกีทงมื
ั้ อสมัคร

ลาดหลายระดับ บ้านพัก
ติดลานสกี และออนเซ็น

เหมาะกับการเล่ นสกีแบบ
ค่�ำ

หุุ บเขานารุุ โกะเป็็ นสถานที่่� ที่่�สมบูู รณ์์แบบสำำ�หรัับผู้้�รัักธรรมชาติิ ด้้วยความอุุ ดมสมบูู รณ์์ของพืื ช
พรรณทำำ�ให้้วิิวทิิ วทััศน์ข
์ องที่่�นี่่�เป็็ นสีี เขีี ยวชอุ่่�มสดใสในช่่ วงฤดูู ร้อ
้ น และกลายเป็็ นสีี โทนร้้อนสวยงาม
เมื่่�อฤดูู ใบไม้้ร่่วงมาเยืื อน วิิ วทิิ วทััศน์ข
์ องรถไฟที่่� เคลื่่�อนตััวผ่่ านอุุ โมงค์์พร้้อมฉากหลัังที่่� เป็็ นใบไม้้
เปลี่่�ยนสีี นั้้�นเป็็ นสิ่่�งที่่� ควรมารัับชมด้้วยตาของตนเอง นอกจากนี้้�ที่่�นี่่�ยัังมีี เส้้นทางศึึกษาธรรมชาติิ
สำำ�หรัับผู้้�ที่่�ต้้องการเพลิิ ดเพลิิ นไปกัับการเดิิ นสำำ�รวจบริิ เวณหุุ บเขาอย่่ างใกล้้ชิิด นอกจากการชม
ธรรมชาติิ แล้้วที่่� เมืื องนารุุ โกะยัังมีี งานฝีีมืื อขึ้้�นชื่่�ออย่่ างตุ๊๊ ก
� ตาโคเคชิิ ให้้เลืื อกซื้้�อกลัับไปเป็็ นของฝาก
และยัังเป็็ นแหล่่ งออนเซ็็ นที่่�มีี ชื่่� อเสีี ยงมากที่่�สุุ ดแห่่ งหนึ่่�งของจัังหวััดมิิ ยางิิ อีีกด้้วย

สกียามค่ �ำ คื นด้วยอากาศ
ไม่ หนาวจัด

มิ ยางิ พร้อมหิ มะเป็ นปุ ยนุ่ ม
การเล่ นสกี แบบแบ็กคันทรี
ห้ามพลาด
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เหล ้า สาเก

ทดลองผ่ านประสบการณ์ ต รง

คุ ณภาพโด่ งดังในระดับสากล

สัมผัสประสบการณ์ด ว้ ยตนเอง

สัม
ั ผัส
ั วัฒ
ั นธรรมผ่่ านการลงมืื อทำำ�
การเรีี ยนรู้้�วััฒนธรรมท้้องถิ่่�นที่่�ดีี ที่่�สุุ ดคืื อการลงไปสััมผััสด้้วยตนเอง
ไม่่ ใช่่ เพีี ยงการไปดูู ด้ว้ ย
ตา แต่่ เป็็ นการลองลงมืื อทำำ�ดููโดยตรง ไม่่ ว่่าจะเป็็ นงานหััตถกรรมพื้้�นเมืื องที่่�มีี การสืื บทอดกััน
มาหลายรุ่่�น การนั่่�งสมาธิิ ในวััดเก่่ าแก่่ หรืื อเคล็็ ดลัับการประมงที่่�ทำำ�ให้้ได้้อาหารทะเลสุุ ดอร่่ อย
นอกจากนี้้�ยัังมีี กิิจกรรมอีี กหลายอย่่ างที่่�จะสนุุ กที่่�สุุ ดเมื่่�อได้้ลงมืื อทำำ� อย่่ างเช่่ นการเดิิ นป่่ า การ
พายเรืื อในทะเลสาบ หรืื อการเล่่ นสกีี และสโนว์์บอร์์ดเป็็ นต้้น

อิิ จิิโกะเวิิ ลด์ ์
สถานที่่� สำำ�หรัับลองเก็็ บ
สตรอว์เ์ บอร์รีีด้
์ ว้ ยตนเอง

สาเกของมิิ ยางิิ
สาเกของมิิ ยางิิ นั้้�นถูู กจััดอัันดัับอยู่่�แนวหน้้าของทั้้�ง
ระดัับประเทศและระดัับโลก สาเกที่่�ขึ้้�นชื่่�อของมิิ ยางิิ
นั้้�นส่่ วนมากจะเป็็ นสาเกจุุ นไมชั้้�นยอดที่่� เข้้ากัันได้้ดีีกับ
ั
อาหารทะเลอัันเลื่่�องชื่่�อของจัังหวััด คุุ ณสามารถเรีี ยน
รู้้�เพิ่่�มเติิ มเกี่่�ยวกัับสาเกมิิ ยางิิ ได้้โดยการทััวร์์โรงกลั่่�น
สาเก และลองลิ้้�มรสด้้วยตนเอง

ไร่่ สตรอว์์เบอร์์รีีอัน
ั เป็็ นถิ่่�นกำำ�เนิิ ดของส
ตรอว์์เบอร์์รีีพัน
ั ธุ์์� “มิิ ยางิิ อิิจิิโกะ”
สตรอว์์เบอร์์รีีคุุณภาพเยี่่�ยมเจ้้าของฉายา
“อััญมณีี ที่่�กิิ นได้้” นอกจากสตรอว์์เบอร์์รีี
คุุ ณภาพดีี และผลิิ ตภััณฑ์์แปรรูู ปจาก
สตรอว์์เบอร์์รีีมากมายให้้เลืื อกซื้้�อแล้้ว ที่่�นี่่�ยััง
เปิิดให้้ลองเก็็ บสตรอว์์เบอร์์รีีสด ๆ จากต้้นและ
รัับประทานได้้แบบไม่่ อั้้�นคู่่�กัับนมข้้นหวานและ
ช็็ อคโกแลตฟองดูู ที่่�มีี ให้้บริิ การ

พิิ พิิธภัณ
ั ฑ์์
ซาโอะ โคเคชิิ
พิิ พิิธภััณฑ์์ที่่�มีีตุ๊๊ ก
� ตาโคเคชิิ
�
�
มากที่่ สุุดในญี่่ ปุ่่�น

โรงกล่ นสาเกอุ
ั
ระคาซุ มิ

โรงกล่ นสาเกอิ
ั
จิ โนะคุ ระ

โรงกลั่่�นสาเกริิ มทะเลชื่่� อเสีียง
โด่่ งดังั ระดัับโลกที่่� เต็็ มไปด้้วย

โรงกลั่่�นสาเกที่่� เกิิ ดจากการร่่ วมมืื อ
กัันของสี่่� ยอดนัักกลั่่�นสาเก

ประวััติิศาสตร์์
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โรงกล่ นสาเกโอโตโคยามะ
ั
ฮงเท็ น
โรงกลั่่�นสาเกที่่� ตั้้�งมาอย่่ างยาวนาน
เคีียงคู่่�กัับท่่ าเรืื อประมงขนาดใหญ่่
ของญี่่� ปุ่่� น

ตุ๊๊ ก
� ตาโคเคชิิ เป็็ นงานหััตถกรรมท้้องถิ่่�นของ
ภูู มิิภาคโทโฮคุุ โดยลัักษณะของตุ๊๊ ก
� ตาโคเคชิิ
ในแต่่ ละพื้้�นที่่�จะแตกต่่ างกัันไปทั้้�งหน้้าตา
ลวดลาย และรูู ปร่่ าง พิิ พิิธภััณฑ์์ซาโอะ โคเคชิิ
รวบรวมตุ๊๊ ก
� ตาโคเคชิิ จากทั่่�วโทโฮคุุ กว่่ า 5,500
ตััวมาจััดแสดง รวมถึึงแสดงการทำำ�ตุ๊๊ ก
� ตาโค
เคชิิ ของช่่ างฝีีมืื อเป็็ นบางเวลา ผู้้�มาเยืื อนยััง
สามารถทดลองระบายสีี ตุ๊๊ ก
� ตาโคเคชิิ ของตััว
เองและนำำ�กลัับไปเป็็ นของฝากได้้อีีกด้้วย
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ออนเซ็ น

้ ร่ างกายและจิ ตใจของผู ้ได้มาสัมผัส
ความร้อนจากผื นโลกจะช่ วยเยี ยวยาทัง

อะคิ อุ ออนเซ็ น
พาตััวคุุ ณดื่่� มด่ำำ��ไปกัับธรรมชาติิ และวััฒนธรรมของ
จัังหวััดมิิ ยางิิ ผ่่านการแช่่ ออนเซ็็ นระดัับโลก น้ำำ ��ร้อ
้ น

จากแหล่่ งน้ำำ ��ที่่�ต่่ างกัันจะส่่ งผลให้้อุุณหภูู มิิ แร่่ ธาตุุ

อะคิิ อุุออนเซ็็ นเป็็ นเมืื องน้ำำ ��พุุร้อ
้ นที่่�ตั้้�งอยู่่�ภายใน
ทิิ วเขาทางตะวัันตกของเซ็็ นได คนท้้องถิ่่�นที่่�นี่่�เชื่่�อ
ว่่ าน้ำำ ��จากอะคิิ อุุมีีคุุณสมบััติิช่่วยบำำ�รุุงการนอนหลัับ และการไหล
เวีี ยนเลืื อด รวมถึึงบรรเทาความเครีี ยดอีี กด้้วย บริิ เวณนี้้�ถึึงกัับ
ถูู กขึ้้�นชื่่�อว่่ าเป็็ น “ห้้องนั่่�งเล่่ นของเซ็็ นได”

ความเป็็ นกรด สีี และสััมผััสต่่ างกัันออกไป ไม่่ เพีี ยงแค่่

น้ำำ ��ร้อ
้ นเท่่ านั้้�น บรรยากาศโดยรอบของออนเซ็็ นก็็ ต่่าง
กัันตามสถานที่่�อีี กด้้วย ออนเซ็็ นที่่�นี่่�มีีหลากหลายรูู ป

แบบ ตั้้�งแต่่ โรงอาบน้ำำ ��ชุุมชมจนถึึงสปาอัันหรูู หรา หรืื อ

แม้้กระทั่่�งที่่� อาบน้ำำ ��กลางแจ้้งซึ่่�งถูู กตกแต่่ งไปด้้วยก้้อน
หิิ นหลากหลาย ทำำ�ให้้ได้้สัม
ั ผััสบรรยากาศธรรมชาติิ

โรงแรมซุยโฮ

อย่่ างเต็็ มที่่�

ซาคุ นามิ ออนเซ็ น

นารุ โกะออนเซ็ น

ซาคุุ นามิิ ออนเซ็็ นตั้้�งอยู่่�บริิ เวณริิ มแม่่ น้ำำ ��ฮิิโรเสะ
บ่่ อน้ำำ ��ร้อ
้ นของที่่�นี่่�ขึ้้�นชื่่�อในด้้านการรัักษาโรคภััย
ต่่ าง ๆ เช่่ น ข้้ออัักเสบรูู มาตอยด์์ หรืื อ อาการเหน็็ บชาเป็็ นต้้น ใน
สมััยโบราณเหล่่ านัักบวชและโชกุุ นต่่ างพากัันมาพัักที่่� ซาคุุ นามิิ เพื่่�อ
รัักษาอาการเหนื่่�อยล้้าทั้้�งทางร่่ างกายและจิิ ตใจ

ที่่� นารุุ โกะออนเซ็็ นคุุ ณสามารถลองแช่่ น้ำำ ��พุุร้อ
้ นได้้
ถึึง 8 ชนิิ ด จากทั้้�งหมด 10 ชนิิ ดที่่� เป็็ นที่่�รู้้�จัักในญี่่�ปุ่่� น
น้ำำ ��พุุร้อ
้ นเหล่่ านี้้�ไหลมาจากแหล่่ งน้ำำ ��มากกว่่ า 400 แหล่่ ง เพื่่�อที่่�จะ
ให้้ประสบการณ์์การแช่่ ออนเซ็็ นของคุุ ณไร้้ที่่�ติิ ที่่� นารุุ โกะออนเซ็็ น
มีี สิ่่� งอำำ�นวยความสะดวกมากมายตั้้�งแต่่ ที่่�พัักแบบดั้้�งเดิิ มไปจนถึึง
โรงแรมพร้้อมออนเซ็็ นส่่ วนตััว

โรงแรมคันโย มิ นามิ ซน
ั ริ คุ

ซาคุนามิ อิ ชิโนโบะ

โรงแรมคันโย มิ นามิ ซน
ั ริ คุ
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เรียวกังโอนุมะ

มัตสึชิ มะออนเซ็ น

โทกัตตะออนเซ็ น

รอบ ๆ อ่่ าวมััตสึึชิิมะรายล้้อมไปด้้วยโรงแรม
ออนเซ็็ นชื่่�อดััง 7 แห่่ ง น้ำำ ��พุุร้อ
้ นกลางแจ้้งถืื อเป็็ น
สถานที่่� ในอุุ ดมคติิ หากคุุ ณต้อ
้ งการรัับชมวิิ วริิ มหาดมััตสึึชิิมะ
ไม่่ ว่่าจะภายใต้้แสงตะวัันหรืื อแสงจัันทร์์ก็็ตาม

โทกััตตะออนเซ็็ นตั้้�งอยู่่�ที่่�ตีี นเขาซาโอะ บริิ เวณ
ส่่ วนกลางนั้้�นมีี พื้้�นที่่� ไม่่ มาก ทำำ�ให้้มีีบรรยากาศของ
หมู่่�บ้้านเล็็ ก ๆ อยู่่� นอกจากโรงแรมพร้้อมบ่่ อน้ำำ ��พุุร้อ
้ นจำำ�นวน
มากแล้้ว ที่่�นี่่�ยัังมีี โรงอาบน้ำำ ��สาธารณะ 2 แห่่ ง ที่่� คนท้้องถิ่่�นและผู้้�
มาเยี่่�ยมเยีี ยนจากเซ็็ นไดชอบใช้้บริิ การตั้้�งอยู่่�

เรียวกัง โคมัทสค
ึ งั

จิ คุเซ็ นโซะ
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การฟื ้ นฟู และพ ั ฒ นา

้
บทเรี ยนราคาแพงจากแผ่ นดิ นไหว และกลุ่ มการเคลื่ อนไหวใหม่ ๆ ที่ เกิ ดขึ น

สวนสาธารณะ
ฮิิ โยริิ ยามะ
สวนสาธารณะฮิิ โยริิ ยามะตั้้�งอยู่่�บนยอดเขาฮิิ โยริิ ยามะ โดย
สามารถมองเห็็ นทััศนีียภาพของย่่ านที่่�พัักอาศััยคาโดโนวากิิ และ
มิิ นามิิ ฮามะในเมืื องอิิ ชิิโนมากิิ อัันเป็็ นสถานที่่�ซึ่่�งผู้้�คนมากกว่่ า
500 ชีี วิิตต้้องจากไปเนื่่�องจากเหตุุ สึน
ึ ามิิ ในปีี 2011 จุุ ดชมวิิ ว
รอบ ๆ สวนมีี การจััดแสดงภาพถ่่ ายทิิ วทััศน์ใ์ นช่่ วงก่่ อนภััยพิิ บัติ
ั ิ
ความแตกต่่ างของทิิ วทััศน์ใ์ นปััจจุุ บัน
ั และทิิ วทััศน์ใ์ นอดีี ต ทำำ�ให้้
นัักท่่ องเที่่� ยวสััมผััสได้้ถึง
ึ ความรุุ นแรงของการทำำ�ลายล้้างในครั้้�ง
นั้้�น นัักท่่ องเที่่� ยวที่่� สนใจเรื่่�องสึึนามิิ ในปีี 2011 และการบูู รณะ
เมืื องอิิ ชิิโนมากิิ จึง
ึ ไม่่ ควรพลาดสถานที่่� แห่่ งนี้้�

เนิิ นเขาแห่่ งความ
หวังั พัันปีี
เนิิ นเขาแห่่ งความหวัังพัันปีีเป็็ นสวนที่่�มีีเนิิ นเขาสููง 36 ฟุุต ปกคลุุม
ไปด้้วยหญ้้า สถาปัั ตยกรรมของที่่�นี่่�ถููกสร้้างมาจากเศษหิิ นและปููน
ที่่�หลงเหลืือจากเหตุุการณ์์สึึนามิิพั ัดถล่่มโทโฮคุุในปีี ค.ศ. 2011 เนิิ น
เขาพัันปีี แห่่ งนี้้�ไม่่ได้้เป็็ นเพีียงอนุุ สรณ์์สถานเพื่่�อรำำ�ลึก
ึ ถึึงผู้้�เสีียชีีวิิตใน
เหตุุการณ์์ครั้้�งนั้้�น แต่่ยั ังเป็็ นสถานที่่�หลบภััยที่่�พร้้อมไปด้้วยเสบีียง
ในยามฉุุ กเฉิิ น และนอกจากนี้้�ยัังมีีแนวกำำ�แพงกัันคลื่่�นเพื่่�อลดแรง
กระแทกของสึึนามิิที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นอีีกในอนาคตอีีกด้้วย ที่่�ยอดเนิิ น
เขา คุุณจะได้้เห็็ นวิิวของทะเลและที่่�ราบ ที่่�แสดงให้้เห็็ นถึึงความรุุน
แรงของสึึนามิิและสภาพของการฟื้้�นฟููที่่�ราบชายฝั่� ่ งแห่่ งนี้้�

การฟื้้�นฟูู รั ักษา
และการพัฒ
ั นาต่่ อไป
เมื่่� อวัันที่่� 11 เดืื อนมีี นาคม ปีี ค.ศ. 2011 ภููมิิภาคโทโฮคุุถูก
ู เล่่ นงานโดยแผ่่ นไหวขนาด
ใหญ่่ ทางตะวัันออกของญี่่�ปุ่่� น และสึึนามิิ สูงู กว่่ า 39 เมตร ที่่�ทำำ�ลายพื้้�นที่่� แถบริิ มฝั่� ่ ง
จัังหวััดมิิ ยางิิ อิิ วาเตะ และฟุุคุชิ
ุ ิ มะจนราบคาบ ชุุ มชนรอบพื้้�นที่่�ต้้องเริ่่� มก่่ อตั้้�งใหม่่
จากศููนย์์ ถึึงแม้้รอยบาดแผลในวัันนั้้� นจะไม่่ มีีทางลบเลืื อนไป แต่่ มั ันก็็ ได้้ให้้กำำ�เนิิ ด
ความยิิ นดีี ที่่� สามารถฟื้้� นฟููเมืื องมาได้้จนถึึงจุุดนี้้� สิ่่� งเหล่่ านี้้� ไม่่ อาจเกิิดขึ้้�นได้้ถ้้าไม่่ มีี
เหล่่ านัักท่่ องเที่่� ยวที่่� เป็็ นกำำ�ลั ังสำำ�คัญในการฟื้
ั
้ � นฟููนี้้� เนื่่� องจากรายได้้จากการท่่ องเที่่� ยว
จะถููกนำำ�ไปใช้้ในการฟื้้� นฟููและพััฒนาเมืื องต่่ อไป
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โอนากาวะ
ในปีี 2011 กว่่ า 70% ของเมืื องโอนากาวะถูู กทำำ�ลายจนไม่่ เหลืื อ
ซากจากเหตุุ การณ์์แผ่่ นดิิ นไหวครั้้�งใหญ่่ และสึึนามิิ เพราะสิ่่�ง
ก่่ อสร้้างเกืื อบทั้้�งหมดถูู กพััดหายไปพร้้อมกัับคลื่่�น ทางเลืื อกที่่�
เหลืื ออยู่่�เพีี ยงหนึ่่�งเดีี ยวจึึงเป็็ นการสร้้างทุุ กอย่่ างใหม่่ จากศูู นย์์
การฟื้้�นฟูู ของเมืื องแห่่ งนี้้�เกิิ ดจากการชัักนำำ �ของนายอำำ�เภอผู้้�มีี
ไฟแรงกล้้า และความร่่ วมมืื อร่่ วมใจของของทั้้�งราชการและคน
ท้้องถิ่่�น ซึ่่�งเป็็ นเรื่่�องที่่�น่่าจดจำำ�อย่่ างยิ่่�ง ในปััจจุุ บัน
ั ถึึงเมืื อง
โอนากาวะจะเหมืื อนได้้เกิิ ดใหม่่ แต่่ เมืื องนี้้�ก็็ ยังั คงไม่่ ลืืมความ
เสีี ยหายที่่� เกิิ ดขึ้้�นอย่่ างแน่่ นอน

ฮิิ งาชิิ มัตสึ
ั ชิ
ึ ิ มะ พิิ พิิธภัณ
ั ฑ์์
อนุุ สรณ์์เพื่่� อการฟื้้�นฟูู จาก
ภัย
ั พิิ บัติ
ั ิ 3.11
อดีี ตสถานีี โนบิิ รุุ (Nobiru) ที่่� กลายเป็็ นซากปรัักหัักพัังจากเหตุุ
การณ์์สึน
ึ ามิิ ในปีี 2011 ปััจจุุ บัน
ั บางส่่ วนของสถานีี ได้้กลาย
เป็็ นพิิ พิิธภััณฑ์์เพื่่�อรำำ�ลึก
ึ ถึึงเหตุุ การณ์์ในครั้้�งนั้้�น โดยมีี การจััด
แสดงภาพถ่่ ายของเหตุุ การณ์์ 3.11 วิิ ดีีโอแสดงสภาพ
ฮิิ งาชิิ มัทสึ
ั ชิ
ึ ิ มะก่่ อนและหลัังเกิิ ดภััยพิิ บัติ
ั ิ และวััตถุุ ต่่าง ๆ ที่่� บอก
เล่่ าเรื่่�องราวเกี่่�ยวกัับภััยพิิ บัติ
ั ิ เช่่ นตู้้�จำำ�หน่่ ายตั๋๋�วรถไฟ JR ที่่�ถูู ก
ทำำ�ลาย ที่่�ข้้างตึึกยัังมีี เส้้นสีี น้ำำ ��เงิิ นบอกระดัับความสูู งของสึึนามิิ
ในครั้้�งนั้้�น นอกจากนี้้�ยัังมีี ผู้้�รอดชีี วิิตมาเล่่ าเรื่่�องราวของตนเอง
และมีี อุุทยานที่่� ระลึึกกลางแจ้้งอีี กด้้วย
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การเดิ นทาง
จัังหวััดมิิ ยางิิ ตั้้�งอยู่่�ห่่างจากโตเกีี ยว
ประมาณ 300 กิิ โลเมตรไปทางทิิ ศตะวััน
ออกเฉีี ยงเหนืื อ การเดิิ นทางมาถึึงและ
การเที่่� ยวรอบ ๆ จัังหวััดมิิ ยางิิ นั้้�นมีี หลาย
วิิ ธีี ในส่่ วนนี้้�เราจะมาแนะนำำ�วิิธีีหลััก ๆ ที่่�
ใช้้ในการเดิิ นทาง

ฮอกไกโด

มิยางิตอนเหนือ
คุรโิ คมะโคเก็น

ภูมภ
ิ าค โทโฮคุ

ฟุรค
ุ าว่า

ชินคันเซ็น

ชายฝั่งซันริคุ

จังหวัดมิยางิ
โตเกียว

รถไฟท้องถิ่น
BRT
ทางด่วน

บริเวณเซ็นได

อ่าวมัตสึชิมะ

เซ็นได
ภูเขาซาโอะ

ไปมิิ ยางิิ ได้ ด้
้ ว้ ยวิิ ธีี
ไหนบ้ ้างนะ
คุุณสามารถเดิิ นทางมาที่่� มิิยางิิ ได้้ด้ว้ ย
รถไฟ รถยนต์ ์ และ เครื่่� องบิิ น

โดยรถไฟ
รถไฟโทโฮคุุ ชิินคัันเซ็็ น ใช้้เวลาประมาณหนึ่่�ง
ชั่่�วโมงครึ่่�งในการเดิิ นทางจากโตเกีี ยวมาถึึงเซ็็ นได
นอกจากนี้้�ชิิ นคัันเซ็็ นยัังเป็็ นวิิ ธีีที่่�สะดวกและรวดเร็็ ว
ในการเดิิ นทางจากมิิ ยางิิ ไปจัังหวััดอื่่�น ๆ เช่่ น
ฮอกไกโด อาโอโมริิ อิิ วาเตะ อาคิิ ตะ และ ฟุุ คุุชิิมะ

โดยรถยนต์ ์
ทางด่่ วนโทโฮคุุ เชื่่�อมต่่ อจากเหนืื อลงใต้้ผ่่านจัังหวััด
มิิ ยางิิ ถนนเส้้นนี้้�เป็็ นเส้้นทางสายหลัักในการเดิิ น
ทางเข้้าสู่่�จัังหวััดมิิ ยางิิ ส่่ วนท่่ านที่่� ไม่่ ได้้เช่่ ารถยนต์์
ในญี่่�ปุ่่� นมีี บริิ การรถบััสด่่ วนมากมายที่่� เชื่่�อมต่่ อมิิ
ยางิิ กับ
ั เมืื องที่่�สำำ�คัญ
ั ต่่ าง ๆ ในญี่่�ปุ่่� น เช่่ น โตเกีี ยว

โดยเครื่่�องบิิ น
สนามบิิ นเซ็็ นไดมีี เที่่� ยวบิิ นตรงระหว่่ างเซ็็ นได
กัับกรุุ งโซล นครเซี่่� ยงไฮ้้ กรุุ งไทเป และรวมถึึง
กรุุงเทพฯ ด้้วย ท่่ านสามารถเดิิ นทางไปยัังเมืื อง
ใหญ่่ ต่่าง ๆ ในประเทศญี่่�ปุ่่� นทางเครื่่�องบิิ นจาก
สนามบิิ นเซ็็ นไดได้้เช่่ นกััน สำำ�หรัับคนที่่�ลงเครื่่�อง
ที่่� สนามบิิ นเซ็็ นได คุุ ณสามารถนั่่� งรถไฟสายสนาม
บิิ นเซ็็ นได (Sendai Airport Access Line) ตรง
เข้้าสู้้�ตััวเมืื องเซ็็ นไดได้้เลย รถบััสที่่� สนามบิิ นก็็ มีี
บริิ การไปส่่ งถึึงมััตสึึชิิมะ ฮิิ ราอิิ ซุุมิิ อะคิิ อุุออนเซ็็ น
และสถานที่่�ท่่ องเที่่� ยวชื่่�อดัังอีี กหลายแห่่ ง
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สนามบินเซ็นได

ชิโรอิช-ิ ซาโอะ

เจอาร์์อีีสพาส

การเที่่�ยวภายในมิิ ยางิิ
โดยทั่่�วไปการเดิิ นทางภายในมิิ ยางิิ สามารถ
ทำำ�ได้้โดยการใช้้บริิ การรถไฟ รถไฟใต้้ดิิ น
รถยนต์ ์ และ รถบััส

โดยรถไฟ และ รถไฟใต้ ้ดิิน
สายรถไฟสำำ�คัญ
ั ในมิิ ยางิิ ได้้แก่่ สายโทโฮคุุ (Tohoku
Line) ที่่�วิ่่�งตั้้�งแต่่ เหนืื อลงใต้้ผ่่านจัังหวััดมิิ ยางิิ สาย
เซ็็ นเซกิิ (Senseki Line) ที่่�วิ่่�งจากเหนืื อลงใต้้เลีี ยบ
ชายฝั่� ่ ง เชื่่�อมระหว่่ างตััวเมืื องเซ็็ นได มััตสึึชิิมะและ
ชายฝั่� ่ งซัันริิ คุุ และสายเซ็็ นซััน (Senzan Line) ที่่�
เชื่่�อมระหว่่ างเซ็็ นไดและจัังหวััดยามากาตะ ส่่ วน
ภายในตััวเมืื องเซ็็ นไดมีี รถไฟใต้้ดิินอยู่่� 2 สายได้้แก่่
สายนััมโบคุุ (Namboku Line) ที่่�วิ่่�งจากเหนืื อลงใต้้
และสายโทไซ (Tozai Line) ที่่�วิ่่�งจากตะวัันออกไป
ตะวัันตก

โดยรถยนต์ ์
ถ้้าหากคุุ ณมีีรถยนต์์ คุุ ณแทบจะสามารถไปท่่ อง
เที่่� ยวได้้ทุุกที่่� ในจัังหวััดมิิ ยางิิ โดยใช้้เวลาไม่่ เกิิ น 2
ชั่่�วโมง ทางด่่ วนสายสำำ�คัญ
ั ได้้แก่่ ทางด่่ วนโทโฮคุุ
ที่่� เชื่่�อมต่่ อจากเหนืื อลงใต้้ผ่่านจัังหวััดมิิ ยางิิ และ
ทางด่่ วนซัันริิ คุุที่่�สามารถเดิิ นทางไปสู่่�ชายฝั่� ่ งซัันริิ คุุ
ได้้อย่่ างสะดวกรวดเร็็ ว นอกจากนี้้�ในจัังหวััดมิิ ยางิิ ก็็
เต็็ มไปด้้วยทางด่่ วนที่่�ฟรีี ค่่าธรรมเนีี ยมอีี กด้้วย

พาสท่่ องเที่่� ยว
เซ็็ นไดแอเรีียพาส

(Sendai Area Pass)

สำำ�หรัับนัักท่่ องเที่่� ยวที่่�ถืื อพาสปอร์์ต
ต่่ างชาติิ และวีี ซ่่าชั่่�วคราว ด้้วยพาสนี้้�
คุุ ณสามารถเดิิ นทางได้้อย่่ างไม่่ จำ�กั
ำ ด
ั
เป็็ นเวลา 1 วััน ในบริิ เวณตััวเมืื องเซ็็ นได
สนามบิิ นเซ็็ นได มััตสึึชิิมะ ยามาเดระ ชิิ โรอิิ ชิิ อะคิิ อุุออ
นเซ็็ น และอื่่�น ๆ นอกจากนี้้�ยัังสามารถรัับส่่ วนลดและ
สิิ ทธิิประโยชน์์พิิเศษเมื่่�อแสดงพาสนี้้� ณ จุุ ดท่่ องเที่่� ยว
สำำ�คัญ
ั ในเซ็็ นไดอีี กด้้วย

เซ็็ นไดมารุุโกโตะพาส

(Sendai Marugoto Pass)

ด้้วยพาสนี้้�คุุ ณสามารถนั่่�งรถไฟ รถไฟ
ใต้้ดิิน และ รถบััส ทั้้�งในตััวเมืื องเซ็็ นได
และรอบ ๆ สถานที่่�ท่่ องเที่่� ยวชื่่�อดััง เช่่ น
มััตสึึชิิมะ และ ยามาเดระ ได้้ไม่่ จำ�กั
ำ ด
ั
จำำ�นวนครั้้�งเป็็ นเวลา 2 วััน

จััดพิิ มพ์โ์ ดย ที่่� ทำำ�การปกครองจัังหวััดมิิ ยางิิ

(JR East Pass)

พาสพิิ เศษสำำ�หรัับนัักท่่ องเที่่� ยวที่่�ถืื อพาสปอร์์ต
ต่่ างชาติิ ด้้วยพาสใบนี้้�คุุ ณสามารถนั่่�งรถไฟ
ทกสายของ JR East (สายรถไฟทางฝั่� ่ งตะวััน
ออกของการรถไฟญี่่�ปุ่่� น) ได้้ไม่่ จำ�กั
ำ ด
ั ซึ่่�งเส้้นทางที่่� พาสนี้้�
ครอบคลุุ มรวมถึึงสนามบิิ นนาริิ ตะและฮาเนดะที่่� โตเกีี ยว
รถไฟชิิ นคัันเซ็็ นทั้้�งหมดในภูู มิิภาคโทโฮคุุ และ สายรถไฟ
ฝั่� ่ งตะวัันออกของ JR ทั้้�งหมด

ตั๋๋ว� รถบััสด่่ วนโทโฮคุุ

(Tohoku Highway Bus Ticket)
สำำ�หรัับนัักท่่ องเที่่� ยวที่่�ถืื อพาสปอร์์ตต่่ าง
ชาติิ และวีี ซ่่าชั่่�วคราว ตั๋๋�วใบนี้้�ทำำ�ให้้คุุณ
สามารถนั่่� งบนรถบััสด่่ วนและรถบััสทั่่�วไปในระหว่่ าง 6
จัังหวััดของภูู มิิภาคโทโฮคุุ ได้้แก่่ อาโอโมริิ อาคิิ ตะ อิิ วา
เตะ ยามากาตะ มิิ ยางิิ และ ฟุุ คุุชิิมะ ได้้อย่่ างไม่่ จำำ�กัด
ั

พาสทางด่่ วนโทโฮคุุ

(Tohoku Expressway Pass)
พาสทางด่่ วนโทโฮคุุ นั้้�นทำำ�ให้้คุุณสามารถ
ใช้้ทางด่่ วนในภูู มิิภาคโทโฮคุุ ได้้ไม่่ จำ�กั
ำ ด
ั ใน
ราคาที่่�กำำ�หนด คุุ ณสามารถซื้้�อพาสนี้้�ได้้เมื่่�อเช่่ ารถยนต์์
จากร้้านเช่่ ารถที่่�ร่่วมรายการนี้้� พาสนี้้�จะถูู กติิ ดตั้้�งไว้้บน
บััตรผ่่ านทางด่่ วน ETC ของรถโดยอััตโนมััติิ หลัังจาก
ที่่�ทำำ�การเช่่ ารถ

Website: th.visitmiyagi.com
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