
สนุกสนานกับการทองเที่ยวในเมืองเซนไดมากยิ่งขึ้น !
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JR East Pass (ภูมิภาคโทโฮคุ)

ภูมิภาคโทโฮคุเ�นท่ีต้ังของสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสวยงามและมีช่ือเสียงมากมาย
มาทองเท่ียวสรางความประทับใจอันแสนสนุกไปรอบภูมิภาคโทโฮคุกัน
ดวยรถไฟ JR East อันแสนสะดวก หากมีบัตรโดยสาร JR East Pass (ภูมิภาคโทโฮคุ) 
จะชวยใหการทองเท่ียวของคุณในโตเกียวและภูมิภาคโทโฮคุสะดวกและประหยัดข้ึนอีก
JR East Pass (ภูมิภาคโทโฮคุ) เ�นบัตรโดยสารแบบไมจำกัดเท่ียว ใชไดกับ
รถไฟ JR ทุกสายในโตเกียวและภูมิภาคโทโฮคุ รวมถึงรถไฟชินคันเซ็นและนาริตะเอ็กซเพรส

สนามบินฮาเนดะ

ชิจิโนะเฮะ-โทะวาดะชิจิโนะเฮะ-โทะวาดะ
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นิโนะเฮะนิโนะเฮะ

โมริโอกะโมริโอกะ

อิจิโนะเซกิอิจิโนะเซกิ

เซนไดเซนได

ฟุกุชิมะฟุกุชิมะ

โคริยามะโคริยามะ

โอมิยะโอมิยะ
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ซากุไดระซากุไดระ

เอะจิโกะ-ยูซาวาเอะจิโกะ-ยูซาวา

โยเนะซาวาโยเนะซาวา

อาคิตะอาคิตะ

อาโอโมริ ชินคันเซ็นอาโอโมริ ชินคันเซ็น

ยามากาตะ ชินคันเซ็น

โทโฮคุ ชินคันเซ็น

อาคิตะ
ชินคันเซ็น

โจเอ็ตสึ ชินคันเซ็น

โฮคุริคุ ชินคันเซ็น

โตเกียว

พื้นที่ที่ ใชตั๋วไมจำกัดเที่ยวได

โทโฮคุ ชินคันเซ็น

อาคิตะ ชินคันเซ็น
ยามากาตะ ชินคันเซ็น

โจเอ็ตสึ ชินคันเซ็น

โฮคุริคุ ชินคันเซ็น
เสนทางรถไฟของ 
JR EAST
เสนทางรถไฟที่ไมใชของ 
JR EAST

โอมินาโตะ

มินมายะ

อาโอโมริ

โนะเฮจิ

ฮิโรซากิ

รถไฟสายอิวาเตะ กาแล็คซี่ (IGR)
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ซะกะตะ

สึรุโอกะ

มุราคามิ

โอะกุนิ
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เปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเซนได

ไอสุ-วาคามัตสึ
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โอะมาเอะ
โคะโมะโระ

โคบูชิซาวะ

อาตามิ
อิโตะ

นิกโก

คินุกาวะ-ออนเซ็น
โทบุ-นิกโก

รถไฟสายโทบุ

สนามบินนาริตะ

โตเกียว โมโนเรล

รถไฟสายอิสุ คิวโคอิสุคิว-ชิโมดะ

โอสึกิโคฟุ

ศูนยแนะนำการทองเที่ยว

เช็คขอมูลอัพเดททางเว็บไซตหรือโซเชียลมีเดียตางๆ !

【เว็บไซตทางการ】DISCOVER SENDAI
https://th.discoversendai.travel/

เที่ยวญี่ปุน เที่ยวเซนได Travel to Sendai, Japan
https://www.facebook.com/traveltoSendai.Japan

*ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2022 *เวลาที่แสดงเ�นเวลาคาดการณเทานั้น

มีกิจกรรมมากมายท่ีจะเพ่ิมคุณคาใหประสบการณเดินทาง เขารวมไดแมเพียง 1 คน

เÃนตนวา เดินชมเมืองกับไกด ลองใสกิโมโน ทำเคร่ืองประดับเทศกาลทานะบาตะ

ท่ีทำแลวเอากลับบานได หรือกิจกรรมทางวัฒนธรรมอ่ืนๆท่ีจะทำใหการทองเท่ียวของ

ทานเÃนความทรงจำท่ีไมรูลืม (รูปท่ีแสดงเÃนเพียงภาพตัวอยาง)

จอง/ติดตอสอบถาม
SENDAI Tourist Information Desk

https://i-sendai.jp

โปรแกรมทัวรเดินชมเมือง
สัมผัสประสบการณผานกิจกรรมมากมาย

ตารางแสดงราคาตั๋ว JR East Pass (ภูมิภาคโทโฮคุ)

ราคา

อายุการใชงาน

ผูใหญ (อายุ 12 �ขึ้นไป) เด็ก (6-11 �)

20,000 เยน 10,000 เยน

ระยะเวลา 5 วัน ติดตอกัน โดยนับจากวันที่ระบุไวในบัตร ตั้งแตวันที่เริ่มแลกตั๋ว

เงื่อนไขการใชงาน
ลูกคาที่มีหนังสือเดินทางที่ไมใชสัญชาติญี่ปุน และชาวตางชาติที่พำนักอยู
ในประเทศญี่ปุน

┃ซื้อในประเทศญี่ปุน
JR EAST PASS เ�นตั๋วที่สามารถซื้อไดที่จุดขายตั๋วทั้งหมดในบริเวณพื้นที่ JR East Japan กรุณาแสดง

หนังสือเดินทางของทานเมื่อซื้อตั๋ว นอกจากนี้ การซื้อตั๋วผานเครื่องจำหนายตั๋วอัตโนมัติที่สามารถอาน

ขอมูลจากหนังสือเดินทางไดนั้นจำเ�นตองใชหนังสือเดินทาง (ตัวจริง) ที่มี IC ชิป ติดตั้งอยู 

┃ซื้อนอกประเทศญี่ปุน
กอนเดินทาง สามารถซื้อคูปองสำหรับแลกบัตรโดยสารไดจากบริษัทที่เ�นตัวแทนจำหนาย

เมื่อถึงประเทศญี่ปุนแลว นำคูปองไปแลกเ�นบัตรโดยสารตามจุดที่กำหนดไวของ JR East 

┃ซื้อทางออนไลน
สามารถซื้อคูปองสำหรับแลกบัตรโดยสารไดทางเว็บไซต

ตามรายละเอียดดานลางนี้ไดเชนกัน

https://www.eastjapanrail.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jreast.co.jp/multi/th/pass/eastpass_t.html

ที่ตั้ง/ อาคารหลักฟูจิซากิ ชั้น 1, 3-2-17 อิจิบันโจ, อาโอะบะ-คุ, เซนได-ชิ

┃SENDAI Tourist Information Desk (ใจกลางเมืองเซนได)

ที่ตั้ง/อาคารสถานี JR เซนได ชั้น 2, 1-1-1 ชูโอ, อาโอะบะ-คุ, เซนได-ชิ

┃ศูนยแนะนำการทองเที่ยวเมืองเซนได (สถานีเซนได)

ที่ตั้ง/ อะคิอุ ซาโตะ เซ็นเตอร, 40-7 เทระดะฮาระ, ยูโมะโตะ, อะคิอุ-มาจิ, ไทฮาคุ-คุ, เซนได-ชิ

┃ศูนยแนะนำการทองเที่ยวเมืองอะคิอุ ออนเซ็น (อะคิอุ)

ที่ตั้ง/ ภายในสถานี JR ซาคุนามิ, ไอโนะซาวะ, ซาคุนามิ, อาโอะบะ-คุ, เซนได-ชิ
https://th.discoversendai.travel/travel-info/tourism-information-center/

┃ศูนยแนะนำการทองเที่ยวเขตซาคุนามิ/โจกิ เมืองเซนได  (ซาคุนามิ)

ที่ตั้ง/ สนามบินเซนได ชั้น 1, มินามิฮาระ, ชิโมะมะสุดะ, นาโตะริ-ชิ
https://www.sendai-airport.co.jp/en/service/michinoku/

┃ศูนยแนะนำการทองเที่ยวมิจิโนะคุ (สนามบินเซนได)
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ยินดีตอนรับสูเมืองเซนได
มาสรางความประทับไมรูลืมดวยการสัมผัสกับ
บรรยากาศที่งดงามในแตละฤดูกาล
วัฒนธรรมอันเ�นเอกลักษณ 
และแหลงทองเที่ยวธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ
เซนไดเ�นเมืองท่ีดาเตะ มาซามุเนะ นักรบซามุไรกอต้ังข้ึน

เม่ือ พ.ศ.2144 �จจุบันมีประชากรมากกวา 1 ลานคน 

เ�นเมืองใหญท่ีสุดในภูมิภาคโทโฮคุ มีธรรมชาติรายลอม

แมแตในใจกลางเมือง จนไดสมญานามวาเ�น “เมืองสีเขียว”

เดินทางเขาถึงจากท้ังในและนอกประเทศไดอยางสะดวก

และเ�นศูนยกลางการเดินทางไปเมืองอ่ืนๆในภูมิภาคน้ีดวย 

เซนไดมีประวัติศาสตรขนบธรรมเนียมท่ีสืบทอดยาวนาน

มาต้ังแตสมัยดาเตะ มาซามุเนะ อีกท้ังมีเทศกาลอีเวนต

ตางๆท่ีจัดในแตละฤดูกาล สอดคลองธรรมชาติท่ีมีีสีสัน 

มีอาหารหลากหลาย ของทานท่ีหาซ้ือท่ีอ่ืนไมได

และแหลงชอป�งครบครันสมเ�นเมืองใหญ 

มาเพลิดเพลินเต็มท่ีกับเสนหของเมืองเซนไดกันเถอะ

仙台＆近郊エリアเซนได & พื้นที่ ใกลเคียง

การเดินทางจากนอกประเทศญี่ปุน
・สนามบินเซนไดนับเ�นประตูนานฟาตอนรับนักเดินทางเขาสูภูมิภาคโทโฮคุ 

มีเที่ยวบินประจำบินตรงเชื่อมกรุงโซล กรุง�กกิ่ง มหานครเซี่ยงไฮ เมืองตาเหลียน กรุงไทเป 
และกรุงเทพ นอกจากนั้นการบินตรงแบบเหมาลำมาจากประเทศตางๆ 
ก็เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ ทำใหการเดินทางมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น

・จากสนามบินเซนไดสูใจกลางเมืองเซนไดโดยรถไฟสาย Sendai Airport Access Line ใชเวลาเร็วสุด 17 นาที

การเดินทางจากภายในประเทศญี่ปุน
【เครื่องบิน】
・มีเที่ยวบินตรงจากเมืองใหญตางๆในประเทศญี่ปุน เชน ซัปโปโร นาริตะ

นาโกยา (สนามบินชูบุ) โอซากา (สนามบินอิตามิ สนามบินนานาชาติคันไซ) 
ฟุกุโอกะ ฮิโรชิมา อิซึโมะ โกเบ โอกินาวา

・จากสนามบินเซนไดสูใจกลางเมืองเซนไดโดยรถไฟสาย Sendai Airport Access Line ใชเวลาเร็วสุด 17 นาที

【รถไฟ】
・ใชเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาทีในการเดินทางโดยรถไฟชินคันเซ็นจากโตเกียว 

ใชเวลา 2 ชั่วโมง 40 นาทีในการเดินทางไปเมืองฮาโกดาเตะ ประตูสูเกาะฮอกไกโด

การเดินทาง

จุดเดนของเมืองเซนไดอยางหนึ่งก็คือการเดินทางไปทะเล

หรือภูเขาไดอยางงายๆ เพียงแค 30 นาที - 2 ชั่วโมงก็สามารถ

ออกไปพบกับสถานที่ทองเที่ยวนอกเมืองที่เต็มไปดวยมนตเสนห

และทิวทัศนที่สะกดตาสะกดใจ

“ยามาเดระ” แปลวาวัดที่อยูทามกลางภูเขา 
สิ่งที่จะไดเห็นเมื่อขึ้นบันไดพันขั้นไปถึงยอดเขา 
คือทิวทัศนอลังการณที่งดงามเกินพรรณนา 
เมื่อลงเขากันแลว มาชิมลูกชิ้นหัวบุก
กับโซบะ อาหารทองถิ่นของที่นี่กัน

❖ ยามาเดระ

แหลงบอน้ำรอนที่มีประวัติศาสตรทั้งสองนี้ตั้งอยูทามกลาง
ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ มีน้ำแรที่คุณภาพขึ้นชื่อและที่พัก
จำนวนมาก ดาเตะ มาซามุเนะเจาเมืองในสมัยกอนเคย
มาพักอาบน้ำที่อะคิอุออนเซ็น สวนซากุนามิออนเซ็นนั้น
เริ่มเ�ดบริการในº 1796

❖ อะคิอุ/ซาคุนามิ

ทะชิโระจิมะหรือ “เกาะแมว” เ�นที่รูจักกันดีทั้งในและนอก
ประเทศญี่ปุน ผูคนบนเกาะตางรักเอ็นดูแมวเพราะเชื่อวาเ�น
สัตวนำโชคใหชาวประมงในการจับปลา จำนวนแมวบนเกาะนี้
จึงมากกวาผูคนที่อยูอาศัยเสียอีก เดินทางโดยรถไฟและเรือใช
เวลาราวๆ 2 ช.ม.จากเซนได โดยผานทางเมืองทาอิชิโนะมากิ 

❖ ทะชิโระจิมะ

ทัศนียภาพของเกาะนอยใหญรวม 260 เกาะเรียงประปราย
อยูในอาวเ�นภาพที่งดงามจนไดรับการยกยองเ�นหนึ่งในสาม
ของทัศนียภาพที่งดงามของญี่ปุน และไดรับดาวถึง 3 ดวงจาก
มิชิลินไกด มัตซึชิมะเ�นเมืองที่เต็มไปดวยมนตเสนห มีสิ่งกอสราง
โบราณที่เกี่ยวของกับตระกูลดาเตะ อาหารทะเลสดๆ และบอออนเซ็น

❖ มัตสึชิมะ

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2011 เมืองเซนไดรวมตลอดถึงบริเวณชาย¾งทะเลทิศตะวันออก
เฉียงเหนือของญี่ปุนไดรับความเสียหายอันใหญหลวงจากเหตุการณแผนดินไหว
ครั้งใหญทาง¾งญี่ปุนตะวันออก ใน�จจุบันสถานที่หลายแหงที่ประสบภัยพิบัติ
ในบริเวณนี้ไดกลายเ�นจุดถายทอดเรื่องราวและบทเรียนจากภัยพิบัติใหคนรุนหลัง
โดยผานสื่อวิดีทัศน คำอธิบาย และขาวของที่ชวนใหรำลึกถึงประสบการณนั้นและ
แสดงถึงสภาพการÂนฟูหลังเหตุการณ

< ซากปรักหักพังจากเหตุแผนดินไหว หนาโรงเรียนประถมอาราฮามะ
เทศบาลเมืองเซนได>
ที่ตั้ง: 32-1 ชินโบริฮาตะ, อะระฮามะ, วาคะบายาชิ-คุ, เซนได-ชิ

<อนุสรณสถานรำลึกเซนได 3.11>
ที่ตั้ง: 85-4 คุสุกะตะ, อะราอิ, วาคะบายาชิ-คุ, เซนได-ชิ
(ภายในอาคารสถานีรถไฟใตดินอะระอิ)

https://th.discoversendai.travel/must-do/great-east-japan-earthquake/

❖ บริเวณชายฝั่งทะเลของเมืองเซนได

แหลงทองเที่ยวมากมายรายลอมดวยธรรมชาติอัน
กวางใหญของเทือกเขาซะโอซึ่งทอดตัวเ�นแนวยาว
ตอกัน ในฤดูใบไมผลิและฤดูรอน ผูคนนิยมมาเดินปา
ชมความงามนาพิศวงของ “โอกามะ” ทะเลสาบปาก
ปลองภูเขาไฟ ซึ่งถือวาเ�นสัญลักษณหนึ่งของที่นี่ 
ในฤดูใบไมรวง การขับรถชมความงามใบไมเปลี่ยนสี
ในภูเขาเ�นที่นิยม สวนฤดูหนาวสนุกกับการเลนสกี
และชมทิวทัศนของ”จุเฮียว”หรือตนสนที่ปกคลุมดวย
หิมะจนดูเหมือนรางอสูรกาย เ�นปรากฏการณที่หา
ชมไดยากของโลก จากเมืองซะโอสามารถเดินทางตอ
ไปยังจังหวัดยามะกาตะได (ยกเวนเสนทาง Zao Echo 
Line ซึ่ง�ดในฤดูหนาวตั้งแตตนพ.ย.-ปลายเม.ย)

❖ ซะโอ

เมืองที่เต็มไปดวยสิ่งกอสรางทางประวัติศาสตรมากมาย ไมวาจะเ�นปราสาทชิโรอิชิ
บานซามูไร หรือคลังสมบัติของพอคาสมัยโบราณ อีกทั้งเ�นจุดเริ่มตนของ
การเดินทางสู “หมูบานสุนัขจิ้งจอกแหงภูเขาซะโอ”  รอบนอกเมืองเ�นจุดชมซากุระ
“ฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ” หรือทิวแถวซากุระพันตนที่มีชื่อเสียงอีกดวย

❖ ชิโรอิชิ

สถานีเซนไดเ�นศูนยกลางเชื่อมโยงการเดินทางโดยวิธีตางๆ 
มีชอป�งอาเคดที่ทอดยาวจากตัวสถานีไปจนถึงถนนโจเซ็นจิ
ซึ่งเ�นถนนที่รมรื่นดวยแนวตนเคยากิ-ตนไมสัญลักษณเมือง 
เพลิดเพลินเดินหาอาหารทองถิ่นอรอยทานพรอมจับจายสินคานำสมัย

❖ ใจกลางเมืองเซนได

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://th.discoversendai.travel/travel-info/getting-to-sendai/

ยามาเดระ
ซาคุนามิ

อะคิอุ

ซะโอ

ชิโรอิชิ

บริเวณชาย¼งทะเลของเมืองเซนได

มัตสึชิมะ

ใจกลางเมืองเซนได ทะชิโระจิมะ

*ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2022 *เวลาที่แสดงเ�นเวลาคาดการณเทานั้น      
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พิพิธภัณฑ/
พิพิธภัณฑศิลปะ

สิ่งกอสรางทางประวัติศาสตร

ศาลเจา

วัด

สนามบิน

ออนเซ็น

สถานีรถไฟ

ปายรถบัส

รถไฟสาย JR

สายเซนได แอรพอรต แอคเซส 
(Sendai Airport Access)

สายอะบุคุมะ เอ็กซเพรส 
(Abukuma Express)

รถไฟใตดินเมืองเซนได สายนัมโบะคุ
(Sendai Subway Namboku)

รถไฟใตดินเมืองเซนได สายโทไซ 
(Sendai Subway Tozai)

สถานที่ชมซากุระที่ขึ้นชื่อ

มิยากิ โคซู บัส
(เฉพาะเสนทางระหวางสถานีเซนไดและอะคิอุ โอทากิ)

รถบัสนำเที่ยวรอบเมืองเซนได
(Loople Sendai)

รถบัสประจำทางของเมืองเซนได ทุกเสนทาง
(ยกเวนรถชัตเติ้ลบัสรับ-สงสนามเบสบอล ระคุเท็น
เซเมพารค มิยากิ)

สถานที่ชมใบไมเปลี่ยนสีที่ขึ้นชื่อ

ตั๋วโดยสารเพียง 1 ใบ สามารถใชนั่งรถไฟ JR  รถไฟใตดิน รถบัส 
รถไฟสาย Sendai Airport Access และรถบัสนำเที่ยวรอบเมือง “Loople Sendai” ได

ตั๋วโดยสาร 1 วัน ที่ชวยใหการเดินทางสะดวกขึ้นในราคาประหยัด

ใชไดในหลากหลายพื้นที่
นอกจากภายในตัวเมืองเซนไดแลว ยังสามารถใชในพื้นที่บริเวณ
นอกเมือง เชน มัตสึชิมะ ยามาเดระ ชิโรอิชิ ไดอีกดวย

ราคา ◆ผูใหญ (อายุ 12 �ขึ้นไป) 1,320 เยน　◆เด็ก (6-11 �) 660 เยน

เงื่อนไขการซื้อ ◆ใชไดเฉพาะผูที่ถือพาสปอรตของประเทศอื่นที่ไมใชพาสปอรตของประเทศญี่ปุน และมีระยะเวลา “พำนักระยะสั้น” ในญี่ปุนไมเกิน 90 วันเทานั้น 
 ◆ ตองแสดงพาสปอรตในตอนซื้อบัตรโดยสาร

พื้นที่ที่ ใชงานได ◆รถไฟสาย JR ที่วิ่งอยูในระหวางเขตสถานีเซนได มัตสึชิมะ มัตสึชิมะไคกัน ยามาเดระ ชิโรอิช　ิ◆รถไฟสายเซนได แอรพอรต แอคเซส ทั้งสาย 

 ◆รถบัสนำเที่ยวรอบเมืองเซนได (Loople Bus) รถบัสเมืองเซนได รถไฟใตดินของเมืองเซนไดทั้งสาย　
 ◆รถบัสของมิยากิ โคซู เสนทางระหวางสถานีเซนได-อะคิอุ โอทากิิ 　◆รถไฟสายอะบุคุมะ เอ็กซเพรส ระหวางสถานีสึกิโนะคิ-อะบุคุมะ

ระยะเวลาในการซื้อ ◆สามารถซื้อไดลวงหนา 1 เดือนกอนวันใชงาน

สถานที่จำหนาย ◆ศูนยบริการนักทองเที่ยวของ JR East Japan (ชั้น 2 ของสถานี JR เซนได)

สามารถใชเ¯นสวนลดคาเขาชม แลกรับโปสการดฟรี

หรือรับบริการอื่นๆ ไดขึ้นอยูกับสถานที่

รายละเอียดของสถานที่ที่เขารวมรายการและ

รายละเอียดเกี่ยวกับตั๋วโดยสารประเภทอื่นๆ 

สามารถดูไดจากเว็บไซตหรือแผนพับ

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://sendaitravelpass.jp/th/

เงื่อนไขการใชงาน

สนามบินเซนได

至東京

ยามาเดระยามาเดระ

ซาคุนามิซาคุนามิ

เขตอะคิอุเขตอะคิอุ

ชิโรอิชิชิโรอิชิ

มัตสึชิมะมัตสึชิมะ

เซนไดเซนได

ใจกลางเมืองเซนไดใจกลางเมืองเซนได
บริเวณชาย�งทะเลของเมืองเซนไดบริเวณชาย�งทะเลของเมืองเซนได

3 4

白石白石

คิตะยามะ

อิซุมิชูโอ

คิตะเซนได

สวนโคโตได

ฮิโรเสะโดริ

วัดรินโนจิ/วัดชิฟุคุจิ

เซนได ไดคันนง

มีเดียเทค

อะคิอุ ออนเซ็น

อะคิอุ โอทากิ

ซาคุนามิ
ออนเซ็นิ

อะคิอุ โอทากิ

เซนได ไดคันนง

เซนได

ยามาเดระ

วัดโจกิ เนียวไรไซโฮจิ โจกิ

ซาคุนามิ

โรงกลั่นนิกกะ วิสกี้ จังหวัดมิยากิ

อะยาชิ คุนิมิ

ศาลเจาโอซากิฮาจิมังกู คิตะยามะ 1 โจเมะ

ศาลเจาโทโชกุ

อะโอบะโดริ

มัตสึชิมะ

โคะคุฟุ-ทากะโจริฟุ

อิวะกิริ

นากาโนะซากาเอะ

ฮอน-ชิโอะกามะ

มัตสิชิมะไคกัน

พิพิธภัณฑสัตวน้ำเซนไดอุมิโนะโมริ

อนุสรณสถานรำลึกเซนได 3.11

อะราอิ

ซากปรักหักพังจากเหตุแผนดินไหว หนา
โรงเรียนประถมอาราฮามะเทศบาลเมืองเซนได

สนามบินเซนได

อะบุคุมะ

มารุโมริ

คะกุดะ

โอกะวาระ

ฟุนะโอะกะ

สึกิโนะคิ

นาโตะริ

ชิโรอิชิ ปราสาทชิโรอิชิ

นากามาจิ

โทะมิซาวา

นากามาจิ-มินามิ
รถบัสของมิยากิ โคซุ 

(เฉพาะเสนทางระหวางสถานีเซนไดกับอะคิอุ โอทากิ)

อะโอบะโดริ อิจิบันโจ

ศูนยนานาชาติเมืองเซนได

ศูนยนานาชาติ

สถานีศูนยนานาชาติ/
พิพิธภัณฑศิลปะจังหวัดมิยากิ

พิพิธภัณฑเมืองเซนได/
ศูนยนานาชาติ

รองรอยปราสาทเซนได
สุสานซุยโฮเด็น

อะโอบะยามะ

สวนสัตวเซนไดยากิยามะ

สิทธิพิเศษ

ยาคุชิโด
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ถนนฮิโรเสะ
ถนนโจเซ็นจิ

ถนนอาโอะบะ 1
8

2

เมืองเซนได เมืองที่มีบรรยากาศอารยธรรมความเปนระเบียบ 
ผสมผสานความเปนอยูกับธรรมชาติอยางลงตัว
ทิวทัศนบานเมืองที่งดงามตางกันในแตละฤดูกาล 
ไดถูกเลือกเปนสถานที่ถายทำละคร ภาพยนตรของไทยอีกดวย

สัมผัสกับบรรยากาศที่เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลของเมืองเซนได เมืองสีเขียว

ทองเที่ยวในเมืองตามฤดูกาลทั้งสี่

08：45

❶สถานีเซนได08：40

❶สถานีเซนได09：20

❻หนาศาลากลางจังหวัดและที่วาการอำเภอ13：50

❷ตลาดเชาเมืองเซนได (30 นาที)

ที่ตั้ง: 4 ชูโอ, อาโอะบะ-คุ, เซนได-ชิ
https://th.discoversendai.travel/places/sendai-asaichi-morning-market/

เปนดั่งครัวของเมืองเซนได มีผักผลไม อาหารทะเลสด
ตั้งแผงเรียงรายใหเลือกซื้อ มีรานขายสลัดและรานขาว
หนาปลาดิบที่ใชวัตถุดิบในตลาดปรุงใหไดทานกันสดๆ

09：35 ❸สุสานซุยโฮเด็น (60 นาที)★
เปนอาคารสถาปตยกรรมที่มีประวัติศาสตรเกี่ยวขัองกับเจาเมืองดาเตะ 
มีพิธีและกิจกรรมตางๆจัดขึ้นในแตละฤดูกาล ชวงที่ซากุระที่บานและ
ฤดูกาลที่ใบไมเปลี่ยนสีมีบรรยากาศงดงามสะกดใจผูพบเห็นเปนอยางยิ่ง

10：50 ❹ปอมวากิยะกุระของปราสาทเซนได/รองรอยปราสาทเซนได (40 นาที)

อนุสาวรียดาเตะมาซะมุเนะบนหลังมาตั้งตระหงาน ณ จุดที่เคยเปนที่ตั้งปราสาทเซนไดในอดีต
ปจจุบันเปนจุดที่จะไดเห็นทัศนียภาพของเมืองแบบพาโนโรมา โดยเฉพาะวิวกลางคืนที่สวยขึ้นชื่อ
จากหนาตางรถลูปเปลบัสที่แลนผานจะมองเห็นปอมวะคิยะกุระระหวางทาง ชวนใหซึมซาบกับ
บรรยากาศประวัติศาสตรญี่ปุนโบราณ

12：00

https://th.discoversendai.travel/places/huge-statue-of-the-goddess-of-kannon/

14：20 ❼เซนได ไดคันนง/หางอิออน สาขาเซนได นากายามา (100 นาที)

รูปปนเจาแมกวนอิมองคใหญสูงตระหงาน 100 เมตรตั้งอยู
ทามกลางชุมชนที่อยูอาศัย ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป 
108 องค เดินไป 5 นาทีเปนหางสรรพสินคาอิออนขนาดใหญ
ชอปปงจับจายหรือทานอาหารที่ฟูดคอรทไดอยางสบายๆ
ที่ตั้ง: 31-36 นากายามา-มินามิ, ซาเนะซาวา, อิซุมิ-คุ, เซนได-ชิ 

16：35 ❽อาคาร AER (20 นาที)

อาคารพาณิชยที่ตั้งอยูติดสถานีเซนได ชั้น 31 เปนเทอเรสชมวิว
มองเห็นทิวทัศนไดรอบเมือง เปนจุดชมวิวยามค่ำคืนที่แนะนำ
ที่ตั้ง: 1-3-1 ชูโอ, อาโอะบะ-คุ, เซนได-ชิ

17：00 ❶สถานีเซนได

รานซูชิยอดนิยมหลายรานตั้งอยูบนชั้น 1 และชั้น 3 ของอาคารสถานี 
ลิ้มรสซูชิอาหารทะเลสด ราคายอมเยาใหสมกับที่มาเซนไดซึ่งเปนเมือง
อยูติดแหลงประมงขึ้นชื่อระดับโลก อิ่มแลวชอปปงกันตอรอบๆ สถานี

เดินประมาณ
5 นาที

เดินประมาณ
5 นาที

รถบัส
Loople Sendai

13 นาที

รถบัส
Loople Sendai

13 นาที

เดินจากมีเดียเทค
10 นาที

รถบัส
Loople Sendai

29 นาที

รถบัส ประมาณ 
26นาที

รถบัส ประมาณ 
32นาที

ถนนซูชิ

*กำหนดการเปนเพียงเวลาโดยคาดการณเทานั้น
*ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2022 *เวลาที่แสดงเปนเวลาคาดการณเทานั้น

ที่ตั้ง: 23-2 โอะตามะยะชิตะ, อาโอะบะ-คุ, เซนได-ชิ
https://th.discoversendai.travel/places/zuihoden-mausoleum/

ที่ตั้ง: 1 คาวาอุจิ, อาโอะบะ-คุ, เซนได-ชิ
https://th.discoversendai.travel/places/site-of-sendai-castle/

https://th.discoversendai.travel/places/jozenji-dori-avenue/

❺เซนได มีเดียเทค/ถนนโจเซ็นจิิ (100 นาที)

สองฝงถนนโจเซ็นจิเรียงรายดวยแนวตนเคยากิยาวรวม 700 เมตร
ถนนสายสัญลักษณของเมืองเซนไดนี้เปนที่จัดอีเวนตตางๆ เชนการประ
ดับไฟชวงปใหม เวทีคอนเสิรต เทศกาลกาแฟและอื่นๆ บนถนนสายนี้
เปนที่ตั้งของตึกเซนไดมีเดียเทคซึ่งมีโครงสรางตึกเปนเอกลักษณ มีราน
อาหารและคาเฟตั้งเรียงราย เหมาะเปนจุดหาอาหารกลางวันรับประทานกัน
ที่ตั้ง: ถนนโจเซ็นจิ, อาโอะบะ-คุ, เซนได-ชิ

คอรสตัวอยาง

แผนที่

❺ งานประดับไฟสุดยิ่งใหญ่ Sendai Pageant of Starlight (ถนนโจเซ็นจิ)❺ งานประดับไฟสุดยิ่งใหญ่ Sendai Pageant of Starlight (ถนนโจเซ็นจิ)

❺ ถนนโจเซ็นจิและต้นไม้ที่เขียวขจี❺ ถนนโจเซ็นจิและต้นไม้ที่เขียวขจี

❽ ทิวทัศน์ที่มองจากอาคาร AER❽ ทิวทัศน์ที่มองจากอาคาร AER

❸ ใบไม้เปลี่ยนสีและสุสานซุยโฮเด็น

ต้นซากุระและป้อมวากิยะกุระของปราสาทเซนได❹ ต้นซากุระและป้อมวากิยะกุระของปราสาทเซนได

JR

รถไฟใต้ดินสายนัมโบะคุ

รถไฟใต้ดินสายโทไซ

รถบัสนำเที่ยวรอบเมืองเซนได
 (Loople Sendai)

ถนนช้อปปิ้งที่มีหลังคาคลุม

เส้นทางและสถานที่

ที่สามารถใช้ตั๋วได้
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เทศกาลรำลึกถึงเจาเมืองดาเตะท่ีทำใหฤดูกาลท่ีตนไมกำลังแตกใบออนเปยมไปดวยสีสัน
สนุกกับ “การแสดงรำนกกระจอก” ท่ีมีทาเตนเหมือนนกกระจอกกระโดดข้ึนลง
ประกอบเสียงกลองและเสียงรองขานสรางความครึกคร้ืน ต่ืนใจกับขบวนนักรบผูใส
เส้ือเกราะเดินเย้ืองยาดนาเกรงขามและขบวนรถแหยะมะโบะโกะท่ีตบแตงอยางอลังการณ
สถานที่: ใจกลางเมือง (เชน ถนนโจเซ็นจิ ศาลเจาอาโอะบะ)
ชวงเวลา: กลางเดือนพฤษภาคม
https://th.discoversendai.travel/places/sendai-aoba-festival/

ฤดูใบไมผลิ

ฤดูกาลทั้งสี่ ของเมืองเซนได
ฤดูรอน

ฤดูหนาว ฤดูใบไมรวง

งานเทศกาลเซนได อาโอะบะ

นักวิ่งรวมหมื่นจากในและนอกประเทศพากันวิ่งลอดใตรมเงา
ตนเคยากิที่เขียวขจี สนุกกับเสียงเชียรที่ดังไมขาดสายจาก
สองขางถนน หาของทองถิ่นอรอยๆทานกอนและหลังการแขงขัน 
เซนไดฮาลฟมาราธอนเปนการแขงขันที่ขึ้นชื่อระดับประเทศ
สถานที่: ใจกลางเมือง (เชน ถนนโจเซ็นจิ)
ชวงเวลา: ชวงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤษภาคม

เซนได ฮาลฟมาราธอนนานาชาติ

ดอกไมไฟสวยงามแตงแตมสีสันใหทองฟากวา 16,000 นัด
ถูกยิงขึ้นสูทองฟาในคืนกอนงานเทศกาลเซนไดทานาบาตะ 
ในวันนี้ถนนหลักในใจกลางเมืองเซนไดถูกปดใหเปนถนนคนเดิน 
จะเห็นผูคนใสชุดยูกาตะเดินเที่ยวงาน ชมดอกไมไฟกัน
สถานที่: ใจกลางเมือง (เชน ถนนฮิโรเสะ สวนนิชิ)
ชวงเวลา: 5 สิงหาคม

เทศกาลดอกไมไฟเซนได ทานาบาตะ

เมื่อเขาฤดูใบไมรวง แถวริมน้ำเขตเมืองเซนไดจะคึกคักดวยผูคน
ที่มาทำอาหารหมอไฟหรือ “อิโมะนิ” โดยใสเผือก เนื้อสัตว ผักตางๆ
ตมในหมอใบใหญ ปรุงใหออกรสชาติ และทานดวยกัน เปนบรรยากาศ
ปารตี้กลางแจงที่สนุกสนานระหวางเพื่อนฝูงและครอบครัว
สถานที่: บริเวณแมน้ำฮิโรเสะ อะคิอุ โจกิซัน เปนตน
ชวงเวลา: เดือนกันยายน-ตุลาคม

เทศกาลมันตม

วัดรินโนจิมีสวนญี่ปุนแบบดั้งเดิมที่ผูมาสามารถชมเจดีย 3 ชั้น
แบบญี่ปุนไดในบรรยากาศใบไมเปลี่ยนสี ซึ่งในชวงฤดูนี้มีการไลทอัพ
แสงสีตอนกลางคืนที่เมืองอะคิอุ สุสานซุยโฮเด็น และที่อื่นๆดวย
สถานที่: วัดรินโนจิ อะคิอุ สุสานซุยโฮเด็น เปนตน
ชวงเวลา: เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน

ใบไมเปลี่ยนสี

ดวงไฟเล็กๆกวา 6 แสนดวงพราวแสงระยับอยูตามตนเคยากิที่ปลูกเปนแนว
บนถนนโจเซ็นจิ เปนบรรยากาศโรแมนติกของฤดูหนาวที่นี่ ตะลึงตากับ 
“Starlight Wink” เมื่อแสงที่ระยิบระยับอยูนั้นดับลงพรอมกันทันทีและสวางขึ้น
อีกทีในชั่วพริบตา

สถานที่: ถนนโจเซ็นจิิ
ชวงเวลา: ชวงตนเดือนธันวาคม-31 ธันวาคม
https://th.discoversendai.travel/places/sendai-pageant-of-starlight/

งานประดับไฟสุดยิ่งใหญ 
Sendai Pageant of Starlight

เทศกาลที่มีประวัติศาสตรสืบทอดมายาวนานตั้งแตสมัยโบราณ
ธรรมชาติอันงดงามที่ถูกแตงแตมดวยดอกซากุระและใบไมเปลี่ยนสี 
กิจกรรมประจำแตละฤดูกาลชวยเพิ่มความประทับใจใหนักเดินทาง

เทศกาลที่มีประวัติศาสตรสืบทอดมายาวนานตั้งแตสมัยโบราณ
ธรรมชาติอันงดงามที่ถูกแตงแตมดวยดอกซากุระและใบไมเปลี่ยนสี 
กิจกรรมประจำแตละฤดูกาลชวยเพิ่มความประทับใจใหนักเดินทาง

บรรยากาศหนารอนของญี่ปุนที่ทำใหทั้งเมืองมีสีสันดวยเครื่องประดับ
กวา 3000 ชิ้นซึ่งทำ จากกระดาษสาและไมไผ เปนความสวยงามที่มีชีวิตชีวา
เซนไดทานาบาตะจัดเปนเทศกาลทานาบาตะที่ใหญสุดของญี่ปุน
สถานที่: ยานการคาใจกลางเมือง เปนตน
ชวงเวลา: 6-8 สิงหาคม
https://th.discoversendai.travel/places/sendai-tanabata-festival/

งานเทศกาลเซนไดทานาบาตะ

*ชวงเวลาจัดงานเปนเพียงการคาดการณเทานั้น
*สถานที่ที่ไดแนะนำขางตนทุกแหงสามารถใช SENDAI AREA PASS ในการเดินทางได

สถานที่: ใจกลางเมือง (เชน ถนนโจเซ็นจิิ)
ชวงเวลา: กลางเดือนกันยายน
https://th.discoversendai.travel/places/jozenji-street-jazz-festival/

งานเทศกาลดนตรีแจส 
Jozenji street jazz festival
เทศกาลดนตรีกลางแจงขนาดใหญอันดับตนๆของโลกนี้จัดขึ้นโดยผูคนชาวเมือง
ถนนโจเซ็นจิซึ่งเปนถนนสัญญลักษณของเมืองไดกลายเปนเวทีหลักของงานใน
ชวงเทศกาล ทั่วเมืองกังวาลดวยเสียงจากวงดนตรีหลากหลายแนวไมวาจะเปนแจส
ปอบ ร็อค มากกวา 700 วงจากในและนอกประเทศญี่ปุนมาบรรเลงกันที่งานนี้ 

เซนไดเปนเมืองที่ภูมิประเทศเปนที่ราบขยายกวางไปถึงหุบเขา 
ความแตกตางของอุณหภูมิทำใหซากุระบานไดนานกวาที่อื่นๆ
สวนนิชิและสวนสึสึจิกาโอะกะเปนจุดชมซากุระที่ขึ้นชื่อในเมือง
ที่เดินทางไปสะดวก ชวงเทศกาลมีรานคามากมายมาออกราน
สถานที่: สวนนิชิ สวนสึสึจิกาโอะกะ เปนตน
ชวงเวลา: ชวงครึ่งเดือนแรกของเดือนเมษายน
https://th.discoversendai.travel/places/cherry-blossoms-in-sendai/

ซากุระ

ลานสกีอิซุมิกะทาเกะเปดใหเลนสกีไดตั้งแตปลายเดือนธันวาคมของทุกป 
ลานสกีมีบริเวณที่กวางสำหรับมือสมัครเลน และผูที่มาเลนดวยกันเปนครอบครัว
เดินทาง 50 นาทีจากใจกลางเมืองโดยรถยนต 
สถานที่: ลานสกีอิซุมิกะทาเกะ
ชวงเวลา: ปลายเดือนธันวาคม-เดือนมีนาคมของปถัดไป

กีฬาฤดูหนาว

เทศกาลดอนโตะ
เทศกาลพิธีกรรมทางศาสนาที่ผูคนนำเครื่องประดับปใหม
มาเผาในกองไฟที่จุดในบริเวณศาลเจาพรอมอธิษฐานให
ปราศจากทุกขภัยไขเจ็บ เทศกาลดอนโตะที่ศาลเจาฮะชิมังกู 
มีประวัติยาวนานกวา 300 ป ในงานนี้ชายผูศรัทธานุงผาขาว
ปดเพียงสวนลางเดินจงกรมเปนกลุมยังพิธี คนญี่ปุนทั่วไป
รูจักกันดีในนามวาพิธี “ฮะดะคะไมริ”
สถานที่: ศาลเจาโอซากิฮาชิมังกู
ชวงเวลา: วันที่ 14 มกราคม
https://th.discoversendai.travel/places/dontosai-festival/

ภายในวัดชิฟุคุจิมีตนอะจิไซหรือไฮเดรนเยียปลูกไวกวาพันตน 
จนไดชื่อวาเปน “วัดแหงดอกไฮเดรนเยีย” ไมพันธุนี้แมจะตนเล็ก 
แตก็สรางบรรยากาศสีสันในวัดเปนอยางดี ดอกไฮเดรนเยียที่บาน
สะพรั่งสองขางทางขึ้นบันไดเขาวัดเปนจุดถายรูปที่พลาดไมได
สถานที่: วัดชิฟุคุจิ
ชวงเวลา: ปลายเดือนมิถุนายนถึงตนเดือนกรกฎาคม

ดอกไฮเดรนเยีย
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ซาคุนามิ ออนเซ็น เปดบริการมาตั้งแตป 1796 ขึ้นชื่อวาเปน 
“ออนเซ็นสรางผูหญิงงาม” เพราะเต็มไปดวยแรธาตุที่บำรุง
ผิวพรรณ เพลิดเพลินแชตัวในบอน้ำแรหลากหลายรูปแบบ 
เปนตนวา บอกลางแจง บอหิน บอยืนแช และอื่นๆ
สถานที่: ซาคุนามิ, อาโอะบะ-คุ, เซนได-ชิ

10ซาคุนามิ ออนเซ็น
เตาหูอะบุระอาเกะรอนๆ ทอดเสร็จใหมๆ อาหารขึ้นชื่อของเขตโจกิ
มีขายที่รานเตาหูเกาแก กอตั้งเมื่อป 1890 ตั้งอยูใกลประตูทางเขา
วัดไซโฮจิ กลิ่นหอมมีเอกลักษณชวนใหน้ำลายไหล
สถานที่: รานเตาหูโจกิ 1-2, ชิโมะมิจิ, โอกุระ, อาโอะบะ-คุ, เซนได-ชิ

❾เตาหูโจกิ เตาหูอะบุระอาเกะทรงสามเหลี่ยม
โรงกลั่นวิสกี้ที่ตั้งอยูริมฝงแมน้ำนี้สรางขึ้นมาจากแนวคิดของผูกอตั้งที่วา
“ถาไมใหความสำคัญกับธรรมชาติ จะไมสามารถผลิตวิสกี้ที่อรอยได” 
สามารถรวมทัวรชมโรงกลั่น พรอมชิมและเลือกซื้อวิสกี้ที่มีขายที่นี่เทานั้นไดดวย
สถานที่: 1 นิกกะ, อาโอะบะ-คุ, เซนได-ชิ 

11โรงกลั่นวิสกี้ นิกกะ จังหวัดมิยากิ

เปนวัดที่เชื่อกันวามีความศักดิ์สิทธิ์ในการใหพรเรื่อง
ความรักหรือการขอบุตรไดสมหวัง โดยที่คำอธิษฐานที่แรง
กลาจะสัมฤทธิ์ผลครั้งหนึ่งในชวงชีวิต บริเวณวัดมีเจดีย
หาชั้นแบบญี่ปุน ที่นั่งชมไปพรอมจิบชาเขียวมัทฉะดวยได
สถานที่: 1 โจเกะ, โอกุระ, อาโอะบะ-คุ, เซนได-ชิ

❾วัดโจกิ เนียวไร ไซโฮจิ

เขตอะคิอุ

เขตอะคิอุ/ซาคุนามิ

น้ำตกยักษกวาง 6 เมตร สูง 55 เมตร เปนหนึ่งในสามของ
น้ำตกมีชื่อของญี่ปุน มีทางเดินใหเขาใกลเพื่อชมความงามอัน
ยิ่งใหญและรับละอองน้ำจากน้ำตกใหสดชื่น ฤดูที่ดีที่สุดใน
มาเยือนคือตนฤดูรอนที่ตนไมเขียวขจีหรือในฤดูใบไมเปลี่ยนสี
สถานที่: โอทากิ, บาบะ, อะคิอุ-มาจิ, ไทฮาคุ-คุ, เซนได-ชิ 

❸น้ำตกอะคิอุโอทากิ

พิพิธภัณฑที่แปลกแหงนี้รวบรวมกลองสลับลายจากในและนอกประเทศญี่ปุน 
ผูมาสามารถหยิบจับกลองตางๆที่จัดแสดงมาสองดูลวดลายแปลกๆได
แลวยังมารวมลองทำ กลองสลับลายในรูปแบบของตนเองไดอีกดวย
สถานที่: 1-2 มัตสึบะ, โมะนิวะ, ไทฮาคุ-คุ, เซนได-ชิ

❺พิพิธภัณฑศิลปะกลองสลับลาย เมืองเซนได

รอยบุมรูปหัวใจที่เกิดในหินธรรมชาตินี้ มองเห็นได
จากสะพานโนะโซกิบาชิที่อยูทางเขาออนเซ็นอะคิอุ
จากสะพานมีทางเดินริมน้ำที่ไหลเลาะไปตามโตรกเขา
ไรไรเคียว ทิวทัศนที่งดงามของหุบเขาบริเวณนี้สราง
ความอิ่มเอิบใจแกผูมาเยือน
สถานที่: บิวะฮาระ, ยุโมะโตะ, อะคิอุ-มาจิ, ไทฮาคุ-คุ, เซนได-ชิ

❻ ดินแดนแหงความรัก
 (Lover's Sanctuary) 
 “สะพานโนะโซกิบาช♡ิฮารท”

เขตซาคุนามิ

แหลงออนเซ็นที่มีประวัติศาสตรยาวนานกวา 1,500 ป 
มีบันทึกวาเจาเมืองดาเตะ มาซามุเนะไดเคยมาเยือนที่นี่ 
นอกจากมีโรงแรมที่พักแลว ยังมีออนเซ็นที่ใหบริการนักทองเที่ยว
ไปเชาเย็นกลับ หรือเพียงมานั่งผอนคลายที่บอแชเทาก็ยังได
สถานที่: ยุโมะโตะ, อะคิอุ-มาจิ, ไทฮาคุ-คุ, เซนได-ชิ

❼อะคิอุ ออนเซ็น

หมูบานหัตถกรรมที่ชางทอและยอมสีผา ชางประดิษฐตุกตาโคเคชิ 
และชางฝมืออื่นๆรวม 9 คน เปดบานของตนเปนสตูดิโอ ใหผูมาเขา
ชมหรือทำเวิรคช็อปได (โปรดจอง) เปนที่ี่แนะนำสำหรับผูที่หาซื้อของฝาก
สถานที่: 54 อุเอะฮาระ, ยุโมะโตะ, อะคิอุ-มาจิ, ไทฮาคุ-คุ, เซนได-ชิ

❹อะคิอุ โคเก โนะ ซาโตะ

แนวหินยักษสูงรวม 600 เมตรจากฐาน ทอดเปนแนวยาวกวา 3 กม. 
เปนวิวพาโนรามาที่อลังการณของเขตอะคิอุ ผืนหินมหึมาถูกเพิ่มให
มีสีสันในยามที่แมกไมแตกใบเขียวชอุมหรือยามที่ใบไมรวงเปลี่ยนสี
สถานที่: บาบะ, อะคิอุ-มาจิ, ไทฮาคุ-คุ, เซนได-ชิ

❶หินยักษบันจิอิวะ

ไวนเนอรี่แหงนี้เปดป 2015 เมื่อเจาของตองการฟนความมีชีวิตชีวา
ใหกับภูมิภาคหลังจากเหตุการณแผนดินไหวครั้งใหญกอนหนานั้น 
มาชิมหรือซื้อไวนที่ทำจากองุนอะคิอุและทานอาหารเบาๆที่คาเฟนี่กัน
สถานที่: 6 บิวะฮาระนิชิ, ยุโมะโตะ, อะคิอุ-มาจิ, ไทฮาคุ-คุ, เซนได-ชิ

❷อะคิอุ ไวนเนอรี่

น้ำตกนอยใหญที่ทอดเปนแนวยาวเรียงเปนชั้นๆตอกันใน
บริเวณตนแมน้ำฮิโรเสะ ซึ่งเปนแมน้ำ ที่ไหลผานตัวเมืองเซนได 
ชื่อของน้ำตกนี้มีความหมายถึงเสียงของน้ำบริสุทธิ์ที่ไหลกระทบ
โขดหินเปนเสียงอันไพเราะชวนใหคิดถึงเสียงรองของนกในตำนาน
สถานที่: โบเมะกิ, ซาคุนามิ, อาโอะบะ-คุ, เซนได-ชิ

❽น้ำตกโฮเมชิจูฮาจิทากิ
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สถานีเซนได
สถานีอะยาชิ

สถานีซาคุนามิ
สาย JR เซ็นซัน
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❼

ซาคุนามิ

สถานีเซนได สถานีซาคุนามิ
รถไฟ ประมาณ 40 นาที

อะคิอุ

<การเดินทาง>

<การเดินทาง>

1
สถานีเซนได อะคิอุ ออนเซ็น

2 

รถบัสของมิยากิโคซู ประมาณ 50 นาที

สถานีเซนได สถานีอะยาชิ อะคิอุ ออนเซ็น
รถไฟ ประมาณ 30 นาที รถบัส ประมาณ 15 นาที 

รายละเอียดของพื้นที่
https://th.discoversendai.travel/area/akiu/

รายละเอียดของพื้นที่
https://th.discoversendai.travel/area/sakunami/

เขตอะคิอุ/ซาคุนามิ เ�นแหลงออนเซ็นที่มีเสนหและประวัติความเ�นมายาวนาน
มีภูมิทัศนธรรมชาติงดงาม อีกทั้งสามารถมารวมลองทำงาน�มือพื้นเมืองไดดวย
เดินทางสะดวกจากตัวเมืองเซนได จะมาเชาเย็นกลับหรือคางคืนก็ได



สนามบินเซนได

ไปโตเกียว

至北海道

ฟุรุกาวาฟุรุกาวา

อิชิโนะมากิอิชิโนะมากิ

สายเซ็นเซกิสายเซ็นเซกิ

เซนไดเซนได

ชิโรอิชิซะโอชิโรอิชิซะโอ

สาย JR เซ็นซัน

โทโ
ฮคุ 

ชินค
ันเซ

็น

ทาง
หลว

งโท
โฮค

ุ

สถานที่เที่ยวนอกเมือง

วัดนิกายเซ็นที่มีชื่อเสียงในเรื่องการบันดาลพรเกี่ยวกับ
ความรัก มีสวนญี่ปุนที่สวย มีการไลตอัพไฟประดับใน
สวนชวงใบไมเปลี่ยนสี ดึงดูดนักทองเที่ยวจำนวนมาก
สถานที่: 67 โชไน, มัตสึชิมะ, มัตสึชิมะ-มาจิ, มิยากิ-กุน

https://th.discoversendai.travel/places/entsuin-temple/

<มัตสึชิมะ> วัดเอ็นซูอิน

ในอดีตเคยเปนที่อยูอาศัยของซามุไรตระกูลคะตะกุระผูเปน
ที่ปรึกษาสำคัญของเจาเมืองตระกูลดาเตะ ปราสาทหลังปจจุบัน
ถูกบูรณะขึ้นมาจากบางสวนของปราสาทจริงในป 1995 
ติดกันมีพิพิธภัณฑจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับปราสาทนี้
สถานที่: 1-16 มาสุโอะกะ-โจ, ชิโรอิชิ-ชิ

https://th.discoversendai.travel/places/shiroishi-castle/

<ชิโรอิชิ> ปราสาทชิโรอิชิ
สวนสัตวที่เลี้ยงสุนัขจิ้งจอกพันธุตางๆมากกวา 100 ตัว 
ปลอยใหวิ่งเลนเปนอิสระ มาใหอาหารสัตว อุมลูกสุนัข 
หรือรวมกิจกรรมลองสัมผัสตางๆที่มีที่นี่แหงเดียวเทานั้นได 
สถานที่: 11-3 คาวาระโกะ, ฟุกุโอกะยัตสึมิยะ, ชิโรอิชิ-ชิ

https://th.discoversendai.travel/places/zao-fox-village/

<ชิโรอิชิ> หมูบานซะโอคิสึเนะ

ตนสนที่ีหิมะและน้ำแข็งเกาะสลับเปนชั้นๆปกคลุมลำตนนี้เรียกอีกชื่อวา 
“Snow Monster” เปนปรากฏการณที่หาดูไดยากในโลก สามารถชม
ไดที่นี่โดยรวมทัวรนั่งรถตะลุยหิมะไปชมกัน
สถานที่: ซุมิกาวา สโนว พารค ซึ่งตั้งอยูบนเทือกเขาคุระอิชิ, 

โทกัตตะ ออนเซ็น, ซะโอ-มาจิ, คัตตะ-กุน, ภายในปาสงวนแหงชาติ

https://th.discoversendai.travel/places/soft-rime-trekking-tour/

<ซะโอ> ตนไมน้ำแข็ง

วิหารโกะไดโดตั้งอยูบนเกาะเล็กๆที่เชื่อมกับชายฝง
ดวยสะพานสีแดง ถือเปนสัญลักษณของอาวมัตสึชิมะ 
วิหารนี้ถูกสรางขึ้นตามบัญชาของดาเตะ มาซามุเนะ 
มาลองเรือชมความงามของเกาะในอาวมัตสึชิมะ
หนึ่งในสามทิวทัศนที่สวยสุดของญี่ปุนจากบนเรือกัน
สถานที่: วิหารโกะไดโด, โชไน, มัตสึชิมะ, มัตสึชิมะ-มาจิ, มิยากิ-กุน

https://th.discoversendai.travel/area/matsushima/

<มัตสึชิมะ> วิหารโกะไดโดและเรือทัศนาจร

ออกจากเมืองเซนไดไปไมไกลนักก็จะไดพบกับ
ความประทับใจอีกรูปแบบ ไมวาการไดสัมผัสกับ
สัตวที่นารัก หรือถายรูปวิวที่สวยงามจนแทบลืม
หายใจ แตละสถานที่ใชเวลาเดินทางไปประมาณ 
30 นาที - 2 ชั่วโมง

วัดซุยกันจิเปนวัดนิกายเซ็น และเปนวัดประจำตระกูลดาเตะ 
อาคารวัดที่เห็นในปจจุบันถูกสรางขึ้นตามบัญชาของดาเตะ มาซามุเนะ 
อาคารบางสวนไดรับการขึ้นทะเบียนเปนสมบัติแหงชาติ 
การบูรณะปฏิสังขรณวัดเสร็จสิ้นในป 2018 หลังจากที่ใชเวลาถึง 10 ป 
สถานที่: 91 โชไน, มัตสึชิมะ, มัตสึชิมะ-มาจิ, มิยากิ-กุน

https://th.discoversendai.travel/places/zuiganji-temple/

<มัตสึชิมะ> วัดซุยกันจิ

ทิวทัศนสวยงามของซากุระที่บานสะพรั่งราว 1200 ตน เรียงรายเปนแนวยาว
8 กม.มีแมน้ำชิโรอิชิและเทือกเขาซะโอที่ยังคงมีหิมะปกคลุมอยูเปนฉากหลัง 
เพลิดเพลินกับแสงสีที่ไลตอัพยามค่ำคืน หรือนั่งเรือชมดอกซากุระกันก็ได
สถานที่: บริเวณแมน้ำชิโรอิชิกาวา, โอกะวาระ-มาจิ, ชิบาตะ-กุน

https://th.discoversendai.travel/places/hitome-senbonzakura/

<โอกะวาระ> ฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ

ยามาเดระ
วัดริชชะคุจิ

สามารถใช SENDAI AREA PASS ในการเดินทางไดตั้งแตสถานีเซนได

ทะชิโระจิมะ

มัตสึชิมะ
วัดซุยกันจิ

วัดเอ็นซูอิน

คันรันเท

วัดโกะไดโด

 เรือทัศนาจร

ซะโอ
ทะเลสาบโอกามะ

ตนไมน้ำแข็ง

โอกะวาระ
ฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ

ชิโรอิชิ
ปราสาทชิโรอิชิ

ชิโรอิชิ
หมูบานซะโอคิสึเนะ

เกาะที่รูจักกันดีวามีจำนวนแมวมากกวาประชากรที่อยูอาศัย 
นั่งเรือเฟอรรี่จากเมืองทา อิชิโนะมากิมาราวๆ 50 นาที 
สนุกไดกับการตั้งแคมป ตกปลา หรือลงเลนน้ำทะเล
สถานที่: ทะชิโรฮามะ, อิชิโนะมากิ-ชิ

https://th.discoversendai.travel/places/tashirojima-island-cat-island/

ทะชิโระจิมะ

ความงดงามของบริเวณวัดเกาที่สรางขึ้นในป 860
ไดถูกกลาวถึงในบทกลอนของนักกวีญี่ปุนชื่อดัง
นามวาบะโช มัตสึโอะ คำวายามาเดระมีความหมายวา
วัดที่อยูในภูเขา เมื่อขึ้นบันไดกวาพันขั้นไปจนถึงยอด 
จะไดเห็นทิวทัศนงดงามของภูเขานอยใหญโดยรอบ
และหมูบานที่อยูเบื้องลาง
สถานที่: 4456-1 ยามาเดระ, ยามากาตะ-ชิ

https://th.discoversendai.travel/places/risshakuji-temple-yamadera/

<ยามาเดระ> วัดริชชะคุจิ  แหงเขาโฮชุยามะ

ทะเลสาบปากปลองภูเขาไฟในเทือกเขาซะโอ ซึ่งเปนภูเขาที่ทอดพาด
จังหวัดมิยากิและจังหวัดยามากาตะ ยามแสงแดดกระทบพื้นผิวน้ำ
สีทะเลสาบจะเปลี่ยนจากสีเขียวมรกตเปนน้ำเงินเขม 
แหลงชมใบไมเปลี่ยนสีมีชื่อในบริเวณเนี้ ไดแก ถนน
Zao Echo line ที่เขาจากทางเมืองชิโรอิชิ
สถานที่: ซะโอ เรสเฮาส ซึ่งตั้งอยูภายในปาสงวนแหงชาติเขาคัตตะ, ชิจิกะชุคุ-มาจิ, คัตตะ-กุน

https://th.discoversendai.travel/places/okama/

<ซะโอ> ทะเลสาบโอกามะ

คันรันเทมีความหมายวาเปนเรือนนั่งชมคลื่นที่กระเพื่อมอยูบนผิวน้ำ 
เปนสิ่งกอสรางทางประวัติศาสตรที่มีความเกี่ยวของกับดาเตะ มาซามุเนะ 
มานั่งชมวิวอาวมัตสึชิมะอันเงียบสงบ พลางทานชาเขียวและขนมญี่ปุนไดที่นี่
สถานที่: 56 โชไน, มัตสึชิมะ, มัตสึชิมะ-มาจิ, มิยากิ-กุน

https://th.discoversendai.travel/places/kanrantei-tea-house/

<มัตสึชิมะ> คันรันเท
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อาหารของเมืองเซนได

เนื้อสัตว

ผลไมและ
ของหวาน

ภาคตะวันออก
บริเวณดานตะวันออกของเมืองเซนไดที่กำลังไดรับการบูรณะ�นฟูจากเหตุแผนดินไหวใหญญี่ปุน

ตะวันออก มีสถานที่ทองเที่ยวใหมๆ เ�ดใหนักทองเที่ยวเยี่ยมชมมากมาย ไมวาจะเ�น ศูนยการเรียนรู

จากบทเรียนของเหตุแผนดินไหวและแนวทางการ�นฟูจากซากปรักหักพังจากเหตุแผนดินไหว 

รวมถึงสถานที่ ใหมๆ ที่ทำใหคุณเพลิดเพลินกับเสนหของทองถิ่นที่มีเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เชน บริเวณทาเรือเซนไดที่เ�นศูนยรวมความบันเทิงที่เหมาะแกทุกเพศทุกวัย 

อันประกอบไปดวยเอาทเล็ทมอลลที่ ใหญที่สุดของภูมิภาคโทโฮคุ และ พิพิธภัณฑสัตวน้ำที่อัดแนนไปดวยความบันเทิงและกิจกรรมมากมาย เ�นตน

คุณสามารถเดินทางมาเยี่ยมชมและสัมผัสประสบการณ
เก็บผลไมไดตลอดทั้งป อาทิเชน สตรอเบอรี่ แอปเปล องุน 
บลูเบลอรี่ และอื่นๆ รวม 8 ชนิด 150 สายพันธุ บนพื้นที่
กวา 11 เฮกตาร รวมถึงรานอาหารและคาเฟไดเชฟจากโรงแรม 
Metropolitan เซนไดเปนผูออกแบบเมนูอาหารคาวหวานไว
รอใหทุกทานไดมาเพลิดเพลินไปกับรสชาติที่เปนเอกลักษณ
ที่อยู: 2-17-1 ชินอาราฮามะ วากาบายาชิคุ เมืองเซนได 
(2-17-1 Arahamashin, Wakabayashi-ku, Sendai)
https://th.discoversendai.travel/places/
jr-fruit-park-sendai-arahama/

❶สวนผลไม JR เซนไดอาราฮามะ

พิพิธภัณฑสัตวน้ำเซนไดอุมิโนะโมริ ไดเปด “เพนกวิน ไลฟ (PENGUIN LIFE)” สถานที่แหงใหมสำหรับเหลา
เพนกวินแอฟริกา และพิพิธภัณฑสัตวน้ำแหงนี้ยังไดจัดแสดงสัตวน้ำและขยายพันธุสัตวน้ำในเขตทะเลซันริคุ 
จนถึง สัตวน้ำจากทั่วทุกมุมโลกมากมาย นอกจากนี้ยังมีการแสดงของโลมา สิงโตทะเล และนก ที่ยิ่งใหญที่สุด
ของภูมิภาคโทโฮคุ รวมถึง กิจกรรมตางๆ มากมายที่รอใหคุณมารวมสนุก
ที่อยู:4-6นากาโนะ มิยากิโนะคุ เมืองเซนได (4-6 Nakano Miyagino-ku Sendai)
https://th.discoversendai.travel/places/sendai-umino-mori-aquarium/

❷พิพิธภัณฑสัตวน้ำเซนไดอุมิโนะโมริ

“อควา อิกนิส เซนได“ มีพื้นฐานแนวคิดคือ 
“บำบัด / รับประทาน / ฟูมฟก” สถานที่แหงนี้
เต็มไปดวยรานอาหารที่คุณสามารถเพลิดเพลิน
กับรสชาติอาหารของเชฟชั้นนำของประเทศญี่ปุน 
อาทิเชน Hinobu Tsujiguchi, Minoru Hikada 
และ Masahiro Kasahara พรอมกับ
น้ำพุรอนออนเซน “ฟูจิสึกะ โนะ ยู” ที่พุงออกมา
จากใตดิน 1,000 เมตร นอกจากนี้ยังมีตลาด
ที่เต็มไปดวยวัตถุดิบของทองถิ่นใหเลือกชม
ที่อยู: 33-3 มัตสึโนะนิชิ ฟูจิสึกะ วากาบายาชิคุ เซนได 
(33-3 Matsunonishi Fujitsuka 
Wakabayashi-ku Sendai)
https://aquaignis-sendai.jp/en/

❸อควา อิกนิส เซนได

สถานที่จัดแสดงนิทรรศการที่มีวัตถุประสงคเพื่อถายทอดบทเรียนจากเหตุการณแผนดินไหวใหญญี่ปุนตะวันออก รวมถึง
เรื่องราวประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของภูมิภาคแกคนรุนหลัง ในอาคาร
เรียนของโรงเรียนประถมอาราฮามะเทศบาลเมืองเซนได  ซึ่งเปนซาก
ปรักหักพังจากแผนดินไหว นอกจากนี้ สถานที่แหงนี้ถูกใชเปนศูนยการ
เรียนรูที่สำคัญเกี่ยวกับการปองกันภัยพิบัติสำหรับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาและมัธยมศึกษาหลากหลายแหง จากการเปนการเรียนรูดานการ
บรรเทาและปองกันภัยพิบัติ ผานการดูและสัมผัส
ที่อยู: 32-1 ชินโฮริบาตะ อาราฮามะ วากาบายาชิคุ เซนได 
(32-1 Shinhoribata Arahama Wakabayashi-ku Sendai)
https://th.discoversendai.travel/must-do/great-east-japan-earthquake/

❹ซากปรักหักพังจากเหตุแผนดินไหว หนาโรงเรียนประถมอาราฮามะเทศบาล
เมืองเซนได

สถานที่แหงการเรียนรูเกี่ยวกับแผนดินไหวใหญญี่ปุนตะวันออกจากความทรงจำ
และประสบการณตรง เพื่อเชื่อมโยงไปสูภูมิปญญาและบทเรียนสูอนาคต ในชั้น 
1 จะเปนพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับขอมูลชายฝงดานตะวันออกผาน
การจัดแสดงแผนที่สามมิติและสไลดรวมถึงสถานที่จัดกิจกรรมตางๆ  และในชั้น
ที่ 2 จะเปนการจัดแสดงนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับการฟนฟูและการพัฒนาพื้นที่
จากเหตุแผนดินไหว และนิทรรศการพิเศษที่ถายทอดเรื่องราวภัยพิบัติจากมุมมอง
ตางๆ เชน การใชชีวิตและความทรงจำ
ที่อยู: ภายในสถานีรถไฟฟาใตดินอาราอิ สายโทไซ  85-4 คุสึกาตะ อาราอิ วากาบายาชิคุ เซน
ได (85-4 Kutsugata Arai Wakabayashi-ku Sendai)
https://th.discoversendai.travel/must-do/great-east-japan-earthquake/

❺ ศูนยการแลกเปลี่ยนเรียนรู เซนได 3.11 เมมโมเรียล

สถานที่แลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับการเกษตรที่คุณสามรถสัมผัสประสบการณ
ทำฟารม และเรียนรูความสำคัญของเกษตรกรรม สถานที่แหงนี้ยังมีสวนกุหลาบ
ที่รวบรวมกุหลาบกวา 200 สายพันธุรวมประมาณ 1,200 ตน รวมถึงสวนตน
บวยที่ปลูกตนบวยกวา 60 สายพันธุรวมประมาณ 120 ตน จนไปถึงอีเวนทและ
กิจกรรมสรางเสริมประสบการณมากมายที่เกี่ยวของกับเกษตรกรรม จนกลาย
เปนสถานที่พักผอนของประชาชน สำหรับการเยี่ยมชมสวนผลไมนั้น คุณสามารถ
มาสัมผัสประสบการณการเก็บผลไดตามฤดูกาลไดตลอดทั้งป
ที่อยู: 13-1 คิริชินเด็น อาราอิ วากาบายาชิคุ เซนได (13-1 Kirishinden Arai 
Wakabayashi-ku Sendai)
https://th.discoversendai.travel/must-do/great-east-japan-earthquake/

❻ศูนยการเกษตรและสวนเซนได

ที่โรงงานเบียรคิริน เซนได คุณจะไดเรียนรูกระบวนการผลิต
เบียร “คิริน อิชิบัง ชิโบริ” ที่ไดรับความนิยมอยางมากและ
สัมผัสความรับของรสชาติผาน “ประสาทสัมผัสทั้ง 5” ของ
คุณ หลังจากการเยี่ยมชมโรงงานแลวจะมีการใหชิมเบียรสด
ที่กลั่นสดๆ และเสิรฟโดย Brewery draft master ซึ่งเปน
ผูที่สามารถดึงเอารสชาติที่ดีที่สุดของเบียรออกมาใหทานได
ลิ้มลองได
ที่อยู 2-2-1 มินาโตะ มิยากิโนะคุ เซนได 
(2-2-1 Mitano Miyagino-ku Sendai)
https://th.discoversendai.travel/places/
kirin-beer-sendai-brewery/

❼ โรงงานเบียรคิริน เซนได

โทโฮคุเปนภูมิภาคที่ผลิตเหลาสาเกที่สำคัญแหงหนึ่งของประเทศ 
ในตัวเมืองเซนไดมีโรงผลิตสาเกโบราณ เชน โรงงานคัตสึยามะที่
เคยสงสาเกใหกับตระกูลดาเตะในอดีต โรงงานโมริทามิที่กอตั้ง
เมื่อป 1849 นอกเมืองก็ยังมีโรงผลิตเหลาอื่นๆ ที่เปดใหเขาชม
กระบวนการผลิต ลองชิมและซื้อกลับไดดวย

เหลาสาเกญี่ปุน

ดวยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณของเมือง ทำใหเซนไดมีอาหารอรอยมากมาย

ไมวาจะเ�นอาหารทะเล เนื้อสัตว ขาว รวมถึงวิธีการทำอาหารที่สามารถ

ไฮไลตความอรอยของวัตถุดิบไดอยางเต็มที่ เมืองเซนไดภูมิใจเสนอรสชาติอัน

โอชะของสาเกญี่ปุนที่เ�นที่ชื่นชอบมาแตครั้งโบราณ ลิ้นวัวยางที่พลาดไมได

ลูกชิ้นปลาคามาโบะโกะ ไปจนถึงอาหารสูตรลับที่เพิ่งเ�นที่รูจักกันไมนานนี้

ลิ้มรสอาหารทะเลสดๆสงตรงจากทะเลชายฝงซันริคุ 
แหลงประมงใหญหนึ่งในสามของโลก 
เมืองเซนไดมีรานซูชิมากมาย ที่โซนรานอาหารในสถานีเซนได
มี “ถนนสายซูชิ” ซึ่งเรียงรายไปดวยรานขายซูชิโดยเฉพาะ

ซูชิ

จังหวัดมิยากิเปนแหลงเลี้ยงหอยนางรมใหญที่สองของ
ญี่ปุน แตเปนที่หนึ่งของการเลี้ยงหอยนางรมสำหรับทาน
สด แมตัวหอยจะไมใหญนักแตรสชาติเขมขน ครีมมี่
นิดๆ จะทานสด ยางเตาถาน หรือใสหมอไฟทานก็ได

หอยนางรม
อาหารเมืองเซนไดที่มีชื่อนี้ทำจากเนื้อปลาบด ปนเปนรูป
ใบไผแลวนำไปยาง ในเมืองมีรานขายซาซะคามาโบะโกะ
หลายราน บางแหงใหลองยางทานดวยตัวเองดวย

ซาซะคามาโบะโกะ

“ซุนดะ” อาหารขึ้นชื่อของเมืองไดแกถั่วแระที่ตมแลวบดละเอียด 
ปรุงรสดวยน้ำตาลและเกลือ ทานกับกอนขาวเหนียวโมจิ
ปจจุบันมีการนำไปประยุกตทำเปนขนมหวานและเครื่องดื่มแบบตางๆ

ซุนดะ

อาหารทะเล

“เซนไดกิว” หรือเนื้อวัวเซนไดไดรับการ
ยกยองวาเปนเนื้อที่มีคุณภาพระดับสูงสุด
ในญี่ปุน เปนเนื้อวัววากิวขนดำที่เลี้ยงใน
จังหวัดที่ถูกคัดสรรมาเปนอยางดี โดยด
ูจากความสมดุลในสัดสวนของเนื้อแดงกับ
ลายหินออน และความละเอียดแนนของ
เนื้อ จุดเดนของเซนไดกิว คือความนุมเมื่อ
เขาปาก รสชาติกลมกลอมและความฉ่ำ
ของเนื้อ

เซนไดกิว

มิ้ลเชคถั่วแระญี่ปุนกลิ่นวานิลลาที่ใชนมสดคัดสรรอยางดี 
รสออริจินัล มีกลิ่นหอมของถั่วและเนื้อถั่วแระเจืออยูดวย

ซุนดะเชค

สถานีเซนได

อะราอิ

สตรอวเบอรรี่
ทางใตของจังหวัดมิยากิเปนแหลง
ปลูกสตรอวเบอรรี่ใหญ มีมากมาย
หลายพันธุ เชน “โมอิกโกะ” “โทะ
จิโอะโตะเมะ” ลักษณะเดนของ
สตรอวเบอรรี่ที่นี่คือมีลูกใหญ รสหวาน
สดชื่น สนุกเก็บสตรอวเบอรรี่ทาน
จากตนในสวนไดชวงเดือน ธ.ค.- 
มิ.ย. 

หมอไฟ/
อาหารประเภทเสน

ตนกำเนิดเมนูนี้อยูที่เมืองเซนได ลิ้นวัวเมื่อถูก
ยาง ความอรอยและความชุมฉ่ำจะถูกเก็บไวใน
ชิ้นเนื้อที่หนานุม เซนไดมีรานขายลิ้นวัว 
ยางหลายราน รวมทั้งรานที่ปรุงแบบฮาลาลดวย

ลิ้นวัวยาง

มาโบ ยากิโซบะคือเสนบะหมี่ยางหรือทอด
แลวราดดวยซอสพริกมาโบรอนๆ เมนูนี้
แตเดิมเปนอาหารที่ทำทานกันเองในหมู
พนักงานรานอาหารจีน ถือกำเนิดที่เมืองเซน
ไดในยุค 1970 ดวยความรวดเร็วของ 
โซเชียลมีเดียในปจจุบันทำใหอาหาร
จานนี้กลายเปนเมนูยอดฮิตไป

มาโบ ยากิโซบะ

เซริหรือผักชีลอมเปนผักที่มีวิตามินซีมากและเต็ม
ไปดวยเสนใย สามารถทานไดแมกระทั่งราก เซริ
นาเบะเปนอาหารหมอไฟสุขภาพที่มีสารอาหารครบ
ถวนเพราะมีสวนประกอบทั้งผักและเนื้อไก เปน
อาหารประจำฤดูหนาวเมนูใหมที่ขาดไมได เพราะ
นอกจากจะไดอรอยกับความกรุบกรอบของผักชี
ลอมแลว รางกายจะรูสึกอบอุนขึ้นอีกดวย

เซริ นาเบะ
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ไหมทอชั้นเลิศใชตัดชุดฮะคะมะ (กิโมโนของผูชาย)
ลายเสนเปนแนวตรงสอความประณีตแบบดั้งเดิม
แตแฝงไปดวยความทันสมัยอยางมีรสนิยม

เซนไดฮิระ
เครื่องเขินลงยาที่มีความเงางามและสีสันเปนเอกลักษณ 
นิยมใชเปนของฝากสำหรับตางประเทศ โดยเฉพาะแกวไวน 

ทามะมุชินุริ

ซุนดะคือถั่วแระกวนที่นอกจากจะทานกับกอนขาวเหนียว
โมจิตามแบบดั้งเดิมแลว ยังนำมาประยุกตเปนขนมอื่นๆได
เชนช็อกโกแลต หรือแยมโรล

ขนมหวานซุนดะ
เคกฟองน้ำคัสเตลลารูปดวงจันทรสอดไสคัสตารด
รสกลมกลอมเปนที่นิยมทั่วประเทศญี่ปุน

ฮากิโนะสึกิ
ขนมญี่ปุนแบบดั้งเดิมของเซนได แมในปจจุบันชางทำขนม
ก็ยังทำดวยมือเปนหลัก ชนมตางๆเชน อุซากิดามะหรือลูกอม
ดารุมะ ที่ไมเพียงแตรสชาติเทานั้น แตมีรูปทรงที่นาทานอีกดวย

ขนมโบราณสไตลเซนได

คลิปหนีบทำจากกระดาษเปนรูปตุกตาโคเคชิ 
งานหัตถกรรมพื้นบานของภูมิภาคโทโฮคุ 
ลักษณะพิเศษคือการจำลองรูปราง ลวดลาย
ของตุกตาโคเคชิที่แตกตางกันในแตละพื้นที่ 
แปลงโฉมมาเปนตุกตาที่ติดอยูกับคลิปกระดาษ 
นารักจนอยากซื้อเก็บไวทุกแบบ

คลิปหนีบรูปตุกตาโคเคชิ
คาแรคเตอรมูซูบิมารุ ขาวปนในชุดเกราะซามุไรของดาเตะ
มาซามุเนะ ไดแปลงโฉมเปนสินคารูปแบบตางๆ 
ไมวาจะเปนเข็มกลัด เครื่องเขียน หรือของจิปาถะอื่นๆ

สินคาคาแรคเตอรมูซูบิมารุ

อมยิ้มออริจินัลจากหอดูดาวเมืองเซนได 
ทำเปนลวดลายโลก ดวงจันทรอยูในอมยิ้ม 
สวยงามจนรูสึกเสียดายที่จะทาน

คอสมิก แคนดี้

ชอป�งและของฝาก
เมืองเซนได ศูนยกลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาคโทโฮคุ เ�นที่ตั้งของแหลงชอป�งมากมาย 

อีกทั้งยังมีสินคาใหเลือกซื้อหลากหลายชนิด ไมวาจะเ�นของฝากสำหรับนักทองเที่ยว 

ของจิปาถะในชีวิตประจำวัน ไปจนถึงสินคาแบรนด  จากบริเวณสถานีเซนไดเรื่อยไปจนถึง

ยานการคาใจกลางเมืองมีหางสรรพสินคา ตึกขายสินคาแฟชั่น รานคาตางๆ มากมาย 

ออกนอกเมืองไปมีเอาทเล็ตขนาดใหญที่ขายสินคาในราคายอมเยา 

มาสนุกสนานอยางเต็มที่ในเมืองเซนได สวรรคแหงการชอป�งกันเถอะ!

เทคนิคดั้งเดิม

อาหารและขนมของเซนไดสำหรับซื้อกลับบาน

ของจิปาถะที่นารัก

สิ่งที่กำลังเ นที่พูดถึงกันในรีวิวและโซเชียลมีเดีย

เครื่องดื่มโซดาที่หาดื่มที่ไหนๆไมไดนอกจากที่เมืองเซนได 
มีรสชาติหลากหลาย เชนโซดารสซุนดะสีเขียวออน ที่มีสวน
ผสมผงถั่วแระ โซดารสลิ้นวัวยางที่จินตนาการรสชาติไดยาก

เครื่องดื่มโซดาประจำถิ่น
ขนมโอฮากิของซุปเปอรมาเก็ตในเขตอะคิอุ
มียอดขายเฉลี่ย 5,000 ชิ้นตอวัน รีวิวเขียนโดย
ผูมาเที่ยวออนเซ็นทำใหขนมนี้ติดอันดับยอดนิยม

ไซอิจิโนะโอฮากิ

48

48

457

4

2
1

4
3

ทาเรือเซนได

อิซุมิ ชูโอ

สถานีเซนไดสถานีเซนได

นากาโนะซากาเอะ

สาย JR เซ็นเซกิ

สองศูนยการคาใหญเปดตัวบริเวณสถานีเซนไดในป 2016 
โดยมีรานยอดนิยมมาเปดสาขาเปนแหงแรกของภูมิภาค 
ทำใหพื้นที่นี้กลายเปนฮอตสปอตในปจจุบัน จากสถานีไป
มีชอปปงอาเคดใตหลังคายาวไปถึงยานการคากลางเมือง

2 บริเวณสถานีเซนได
เลือกซื้อสินคาแบรนดเนมชื่อดังในราคาพิเศษไดที่ 2 เอาทเล็ตใหญ
“เซนได อิซุมิ พรีเมี่ยม เอาทเล็ต®” และ “มิตซุย เอาทเล็ตพารค เซนได พอรท”

3 เซนได อิซุมิ พรีเมี่ยม เอาทเล็ต®
4 มิตซุย เอาทเล็ตพารค เซนได พอรท

เพลิดเพลินกับการซื้อของพรอมเดินชมเมืองในชอปปงอาเคดที่ตลอดสองขางทางมี
หางสรรพสินคาเกาแก รานคาที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว ตึกแฟชั่นสำหรับคนหนุมสาว
ดิสเคานสโตร รานอาหารและรานดื่มตั้งเรียงราย ในเดือนม.ค.มีเทศกาลลดราคา
ประเดิมปใหม แจกของรางวัลใหญและอีเวนตมากมาย คึกคักดวยผูคน
<เทศกาลลดราคาประเดิมปใหมของเมืองเซนได>
https://th.discoversendai.travel/places/sendai-hatsuuri-sale/

1 ยานการคาใจกลางเมือง
(สถานีรถไฟใตดินสถานีสวนโคโตได ฮิโรเสะโดริ อาโอะบะโดริอิจิบังโจ)

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://th.discoversendai.travel/category/shopping/

รถไฟใตดินสายนัมโบะคุ

ตุกตานำโชคที่มีจุดเดนดวยกรอบใบหนาสีน้ำเงินและ
ดวงตาสีดำ มีหลายขนาดใหเลือกตามความชอบ

มัตสึกาวะ ดารุมะ

ธูปหอมกลิ่นออริจินัล สื่อถึงฤดูกาลทั้งสี่ของเมืองเซนได
จากรานธูปหอม “โระโค” ในแพคเก็จที่มีตนแบบมาจาก
สายรุงที่ประดับในงานเทศกาลทานาบาตะ 
ใหความรูสึกถึงบรรยากาศเมืองเซนไดไดอยางดี

ธูปหอมสี่ฤดู เซนได ชิกิโค

15 16



café mozart Métro

09：20 ❶สถานีเซนได

09：25 ❷สถานีศูนยนานาชาติ (35 นาที)

10：10 ❸พิพิธภัณฑศิลปะแหงจังหวัดมิยากิ (90 นาที)★

12：40 ❺สถานีสวนโอมาจินิชิ

12：45 ❶สถานีเซนได

13：10 ❻สถานีนากาโนะซากาเอะ

17：00 ❻สถานีนากาโนะซากาเอะ

เริ่มตนการเดินทางดวยอาหารเชาบนเกาอี้เกไก มีสไตล แสงจากธรรมชาติ
ที่สาดสองเขามาทางหนาตางบานใหญ ทำ ใหรานมีบรรยากาศสบายๆ 

�กเกอรสเกต โมนิวเมนท
อนุสรณสถานเชิดชูเกียรติของนักกีฬาสเกตลีลาของญี่ปุนไดแก ชิซูกะ อารากาวา
และยูซุรุ ฮานิว ผูมีบานเกิดในเมืองเซนได ทั้งสองควาเหรียญทองในกีฬาโอลิมปก 
ทะเลสาบโกชิคินุมะหรือบึงหาสีที่อยูใกลๆเปนจุดกำเนิดกีฬาสเกตลีลาของญี่ปุน

ซุนดะ โคะมิจิ
แวะลิ้มรสขนมหวานที่ทำจากซุนดะหรือถั่วแระกวนกัน
ที่รานขายบนชั้น 3 ของอาคารสถานี กอนไปเดินตอ
แถวยานการคาหรือรานอาหารแถวสถานี

ภายในพิพิธภัณฑเปนที่เก็บผลงานของวาซีลี คันดินสกี พอล คลี และจิตรกรคนอื่นๆ
อีกทั้งผลงานศิลปะของ ชูเรียว ซาโต นักปนแกะสลักชื่อดังของญี่ปุน
มีรูปปนแกะสลักที่แปลกไมเหมือนใคร รานคาเฟเกไก และมุมตางๆสำหรับผูชอบถายรูป
สถานที่: 34-1 โมะโตะฮาเซะกุระ, คาวาอุจิ, อาโอะบะ-คุ, เซนได-ชิ
https://th.discoversendai.travel/places/miyagi-museum-of-art/

❽มิตซุย เอาทเล็ตพารค เซนได พอรท (100 นาที)

รานสินคาแบรนดเนมจากทั้งในและนอกประเทศญี่ปุนมากกวา 100 ราน ! 
สามารถหาซื้อสินคาแฟชั่นนำสมัยและสินคาแบรนดเนมในราคาพิเศษไดที่นี่
สถานที่: 3-7-2 นากาโนะ, มิยากิโนะ-คุ, เซนได-ชิ

15：10

17：20 ❶สถานีเซนได

รถไฟใตดิน 
5 นาที

รถไฟใตดิน 
3 นาที

JR 
18 นาที

JR 
17 นาที

11：55 ❹เก็นโกะ ชายะ  (40 นาที)

เมื่อเดินออกจากสถานีศูนยนานาชาติ 
ขามแมน้ำฮิโรเสะจะพบกับสวนนิชิซึ่งเปน 
จุดชมซากุระชื่อดัง ภายในมีรานน้ำชาเกาแก
อายุกวา 150 ปที่เสริฟโมจินุมๆกับซุนดะ-อาหารมีชื่อของ
เมืองเซนได รวมทั้งราเมงรสชาติออนๆและอาหารอื่นๆ
สถานที่: 1-1 ซากุระกาโอะกะโคเอ็น, อาโอะบะ-คุ, เซนได-ชิ 

❼พิพิธภัณฑสัตวน้ำอุมิโนะโมริิ (90 นาที)

ชมสัตวน้ำนานาชนิดที่มีถิ่นอยูในทะเลรอบเมืองเซนไดและทะเลอัน
อุดมสมบูรณที่ลอมรอบเกาะญี่ปุน แหวกวายในตูปลาขนาดยักษ 
มีแสดงโชวสัตว การแสดงเงาประกอบโปรเจคชั่นแมปปง  
โปรแกรมชมสัตวตอนกลางคืน และของฝากที่หาซื้อไดที่นี่ที่เดียว
เทานั้นเชน ตุกตาโคเคชิที่ทำเปนรูปสัตวน้ำตางๆ
สถานที่: 4-6 นากาโนะ, มิยากิโนะ-คุ, เซนได-ชิ

13：25

https://th.discoversendai.travel/places/sendai-umino-mori-aquarium/

https://th.discoversendai.travel/places/mitsui-outlet-park-sendai-port/

เดิน 
7 นาที

เดิน 
12 นาที

เดิน 
2 นาที

เดิน 
15 นาที

เดิน 
15 นาที

เดิน 
10 นาที

09：20

09：00 ❶สถานีเซนได

11：50

13：30

17：20

17：45

10：35

❷พิพิธภัณฑเมืองเซนได/
อนุสรณรำลึกและรูป�นของลูซุน (60 นาที)★

อนุสรณรำลึกของลูซุนที่ตั้งอยูในบริเวณพิพิธภัณฑ
สรางขึ้นในโอกาสครบรอบ 50 ปที่ลูซุนมาศึกษาที่ญี่ปุน
ตอมารัฐบาลเมืองเฉาซิง ประเทศจีนบานเกิดของลูซุนไดมอบ 
รูปปนใหในโอกาสครบรอบ 120 ปนับจากวันที่ลูซุนเกิด
สถานที่: 26 คาวาอุจิ, อาโอะบะ-คุ, เซนได-ชิ
https://th.discoversendai.travel/places/sendai-city-museum/

❸หองจัดแสดงเพื่อรำลึกถึงลูซุน 
หอจดหมายเหตุแหงมหาวิทยาลัยโทโฮค (60 นาที)

ภายในหองจัดแสดงผลการเรียนและรูปถายสมัยที่ลูซุนเคยเรียนอยูที่นี่
รวมทั้งคำอธิบายถึงชีวิตการเรียนมหาวิทยาลัยของลูซุนและความเปนอยู
ของทานในเมืองเซนไดที่เขาใจงาย  หองเรียนที่มีที่นั่งตางระดับที่ลูซุนเคย
นั่งเรียนก็ยังคงสภาพไวใหเขาชม (กรุณาจอง) ในมหาวิทยาลัยมีรูปปน
ลูซุนทำดวยทองแดงตั้งอยู
สถานที่: มหาวิทยาลัยโทโฮคุ วิทยาเขตคะตะฮิระ, 2-1-1 คะตะฮิระ, 
อาโอะบะ-คุ, เซนได-ชิ 

❺สถานีอาโอะบะโดริอิจิบังโจ
เปนสถานีหนึ่งที่ตั้งอยูใกลยานการคากลางเมืองมากที่สุด 
ใกลๆมีหางสรรพสินคาขายของแบรนดเนมหรูไปจนถึงสินคา
ทองถิ่น ไมไกลออกไปมีตรอกที่แนนไปดวยรานอาหารเล็กๆ
มีเอกลักษณในตัว มาชอปปงกับหาของอรอยทานที่นี่กัน

❶สถานีเซนได (60 นาที)

ถนนลิ้นวัวยาง
ชั้น 3 ของสถานีมีรานลิ้นวัวยางชื่อดัง
ตั้งอยูเปนโซน  บางครั้งจะเห็นผูคนตอ
แถวยาวรอ ลิ้นวัวยางอรอยชุมฉ่ำเปน
อาหารเมืองเซนไดที่พลาดไมได
แมตองตอคิวก็ตาม

❶สถานีเซนได (20 นาที)

ซื้อเฮียวตันอาเกะ ของอรอยเมืองเซนไดมาทานเลนกัน 
เฮียวตันอาเกะคือของกินเลนทำจากปลาบดชุบแปงทอดรอนๆ 

เดิน  
15 นาที

เดิน 
15 นาที

รถบัส
Loople Sendai 

18 นาที

JR 
39 นาที

JR 
37 นาที

รถไฟใตดิน 
2 นาที

❹สถานีมัตสึชิมะไคกัน (180 นาที)

วิหารโกะไดโด

ลุนซุนไดพรรณนาถึงเมืองมัตสึชิมะที่ไดไปเยือนในฤดูหนาวในบทสงทายของ
นวนิยายที่เขียน มัตสิชิมะจัดเปนหนึ่งในสามทิวทัศนที่งดงามที่สุดในญี่ปุนและ
มักถูกกลาวถึงในบทกวีตางๆมาแตอดีตกาล ทัศนียภาพหิมะปกคลุมในฤดูหนาว
และธรรมชาติที่เปลี่ยนไปตามฤดูกาลทั้งสี่เปนทิวทัศนที่สวยงามของเมือง

วิหารโกะไดโด สิ่งกอสรางทางประวัติศาสตรบนเกาะเล็กๆ
เปนเหมือนสัญลักษณของมัตสึชิมะ 
มีสะพานสีแดงใหเดินขามไปที่เกาะนี้ได

เรือทัศนาจร
นั่งเรือทัศนาจรชมเกาะนอยใหญรูปรางแปลกๆอยางใกลชิดในอาวกัน 
ในฤดูหนาว สามารถทานหอยนางรมซึ่งเปนของกินขึ้นชื่อของเมือง
ทำเปนหมอไฟเสริฟใหทานขณะลองเรือ

https://th.discoversendai.travel/area/matsushima/

08：20 ❸เซนได รอยัล พารค โฮเต็ล (100 นาที)

07：40 ❶สถานีเซนได

17：15 ❶สถานีเซนได

08：00 ❷สถานีอิซุมิชูโอ

11：40 ❷สถานีอิซุมิชูโอ

12：00 ❺สถานีคิตะเซนได

12：55 ❻สถานีซาคุนามิ

16：30 ❻สถานีซาคุนามิ

10：05 ❹เซนได อิซุมิ พรีเมี่ยม เอาทเล็ต/
อิซุมิ พารค ทาวน Tapio (65 นาที)

ชอปปงในบรรยากาศหรูหรา ปลอดโปรงที่มีรานคามากมาย 
ตั้งแตรานแบรนดเนมหรู รานดรักสโตรราคายอมเยา 
ไปจนถึงรานขายอุปกรณกลางแจง
สถานที่: 6-1-1 เทระโอกะ, อิซุมิ-คุ, เซนได-ชิ
https://th.discoversendai.travel/places/sendai-izumi-premium-outlets/

เต็มอิ่มกับกิจกรรมทางธรรมชาติแบบสบายๆที่เลือกได
โดยไมตองเตรียมอะไรไป ขี่จักรยานในบรรยากาศทุงนา 
สูดอากาศบริสุทธิ์ใหเต็มปอด อิ่มอรอยกับอาหารเชาของโรงแรม
ที่ปรุงดวยพืชผักของทองถิ่น รวมกิจกรรมโยคะในสวน 
ลองทำเกษตรกรรมแบบตางๆ หรือกิจกรรมอื่นๆ
สถานที่: 6-2-1 เทระโอกะ, อิซุมิ-คุ, เซนได-ชิ

17：30

❼ซาคุนามิ ออนเซ็น (90 นาที)

แตละโรงแรมในยานออนเซ็นนี้มีน้ำแรคุณภาพสูงที่มาเพลิดเพลินอาบได
โดยไมตองเตรียมเครื่องอาบน้ำมา อีกทั้งมีบริการสำ หรับผูมาเชาเย็นกลับ
สถานที่: ซาคุนามิ, อาโอะบะ-คุ, เซนได-ชิ
https://th.discoversendai.travel/places/sakunami-onsen/

13：00

❽โรงกลั่นนิกกะ วิสกี้ จังหวัดมิยากิิ (95 นาที)

โรงกลั่นวิสกี้ชั้นนำของญี่ปุนที่ตั้งอยูทามกลางปา
เขาใกลลำน้ำใส มีทัวรพาชมกระบวนการผลิต
สามารถลองชิมและเลือกซื้อวิสกี้ที่มีเฉพาะที่นี่ได 
ตั้งอยูใกลน้ำตกโฮเมชิจูฮาจิทากิ ซึ่งเปนน้ำตก
นอยใหญทอดเแนวเรียงเปนชั้นๆ
สถานที่: 1 นิกกะ, อาโอะบะ-คุ, เซนได-ชิ
https://th.discoversendai.travel/places/nikka-whisky-miyagikyo-distillery/

❾สถานีฮิโระเสะ
โคะคุบุนโจ
จบทายวันที่ยานโคะคุบุนโจ เปนยานที่ผูคนคึกคัก
อันดับหนึ่งของภูมิภาค ลิ้มรสอาหารและเหลา
สาเกของเซนไดหรือเมืองอื่นๆของภาคโทโฮคุกัน
สถานที่: โคะคุบุนโจ, อาโอะบะ-คุ, เซนได-ช
https://th.discoversendai.travel/must-do/nightlife-in-kokubuncho/

14：45

เดิน 
2 นาที

รถรับสง 
5 นาที

รถบัส
 21 นาที

รถแท็กซี่ 
15 นาที

รถแท็กซี่ 
10 นาที

รถไฟใตดิน 
16 นาที

รถไฟใตดิน 
9 นาที

JR 
36 นาที

JR 
37 นาที

รถไฟใต้ดิน 
2 นาที

รถรับสงฟรี 
20 นาที

ปดทำการถึงวันที่ 31 มีนาคม 2024 (ตามแผนกำหนดการ) เนื่องจากมีการซอมแซมและปรับปรุงพื้นที่

คอรสตัวอยางเที่ยวเต็มที่ ในเมืองเซนได
ตามรอยนักวรรณคดีชาวจีน

เดินทางสูโลกแหงการเรียนรูของลูซุน
ลูซุนบรมครูดานวรรณคดีของจีน

เกิดความสนใจในอักษรศาสตร

ระหวางที่มาศึกษาอยูที่เมืองเซนได

ไดเขียนนิยายอิงประวัติของตนเรื่อง 

“อาจารยฟูจิโนะ” ไว มาตามลูซุน

ไปยังที่ตางๆในนิยายนี้กัน

เต็มอิ่มกับกิจกรรมสัมผัสธรรมชาติ!

ทริปผจญภัย
เซนไดเ«นเมืองที่มีประชากรมากกวาหนึ่งลานคน

แตเมื่อออกนอกเมืองไปสักนิด ก็จะพบกับธรรมชาติ

อันกวางใหญ ไปสัมผัสประสบการณผานกิจกรรม

ทามกลางธรรมชาติกัน แชน้ำแรออนเซ็นแบบชิวๆ

โดยไมตองเตรียมอะไรไปกันมากก็ยังได

เที่ยวเต็มที่ ในเซนได เมืองที่สวยและอาหารอรอย

ทริปของสาวๆ ยุคใหม
เซนได เมืองที่ใหญที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุ 

เพลิดเพลินกับแฟชั่นนำสมัย รานอาหารยอดฮิต

สถานทองเที่ยวที่มีเสนห ของจุกจิกนารักที่มีขายที่นี่เทานั้น 

ออกเที่ยวตามหาสิ่งที่ชื่นชอบกันเถอะ

09：00 ❶สถานีเซนได (40 นาที)

11：20 ❸พิพิธภัณฑเมืองเซนได (100 นาที)★
จัดแสดงชุดเกราะและหมวกรบรูปจันทรเสี้ยวของดาเตะ
มาซามุเนะ เอกสารโบราณเกี่ยวกับการสงทูตไปเจริญ
สัมพันธไมตรีที่ยุโรป (จัดเปนสมบัติล้ำ คาของชาติและ
ความทรงจำแหงโลกของยูเนสโก) และสิ่งของอื่นๆ 
หากตองการเขาใจประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของ
เมืองเซนไดแลวไมควรพลาดที่นี่ 
มีสินคาออริจินัลของพิพิธภัณฑจำหนาย

09：55 ❷สุสานซุยโฮเด็น (80 นาที)★
สุสานของดาเตะ มาซานุเมะ ผูกอตั้งเมืองเซนได 
และผูครองแควนรุนตอๆมาของตระกูลดาเตะ 
ชมอาคารที่ถูกตกแตงอยางประณีตสวยงาม
สีสดใสที่เขากับธรรมชาติในฤดูกาล เอกสารมีคา
อื่นๆ เชน วิดีทัศนแสดงการขุดสำรวจโบราณคดี
ไดที่พิพิธภัณฑเอกสารโบราณที่อยูติดกัน
สถานที่: 23-2, โอตามะยาชิตะ, อาโอะบะ-คุ, เซนได-ชิ
https://th.discoversendai.travel/places/zuihoden-mausoleum/

กอนออกเที่ยวเติมทองใหอิ่มดวย”โอฉะสึเกะ”หรือขาวราดน้ำชา
ที่ปรุงรสดวยวัตถุดิบทองถิ่นตางๆชนิดกัน นอกจากนั้นยังมีขาวปนที่ซื้อกลับได
ลาเตเหลาหวานสูตรพิเศษที่คิดคนรวมกับโรงกลั่นเหลาในทองถิ่น
และขนมหวานรสถั่วแระญี่ปุนเมนูยอดนิยม
สถานที่: สถานีเซนได ชั้น 2, 1-1-1 ชูโอ, อาโอะบะ-คุ, เซนได-ชิ

13：10 ❹รองรอยปราสาทเซนได (80 นาที) 
จากเนินสูงที่ตั้งอนุสาวรียมาซามุเนะบนหลังมา
มองเห็นทิวทัศนเซนไดไดโดยรอบ มีการแสดงของ 
“กองทัพซามูไรดาเตะ” คอยตอนรับนักทองเที่ยว 
จะทานอาหารกลางวันกันในรานที่นี้ 
หรือซื้อมื้อเชาออกมาทานขางนอกก็ได
สถานที่: 1 คาวาอุจิ, อาโอะบะ-คุ, เซนได-ชิ
https://th.discoversendai.travel/
places/site-of-sendai-castle/

❶สถานีเซนได 15：55

❻สถานีอาโอะบะโดริ อิจิบังโจ
ตรอกอิโรฮะ
คูสงน้ำ  “ยตสึยะ”ที่ดาเตะมาซามุเนะมีบัญชาใหขุดขึ้นเปนสวนหนึ่งที่ทำให
เมืองเซนไดเจริญมาไดดั่งทุกวันนี้ ปจจุบันแมแทบไมมีการใชงานอีกแลว
แตที่ตรอกอิโรฮะมีบอโบราณที่ตอมาจากคูน้ำนี้และยังใชงานอยู 
มาชมบอน้ำนี้กันกอนเดินเที่ยวชมตรอกอิโรฮะและตรอกบุงกะที่อยูขางๆ 
ในตรอกมีรานดื่ม รานอาหาร รานขายของจิปาถะนารักที่ไมเหมือนใคร
สถานที่: 2-3-28 อิจิบังโจ, อาโอะบะ-คุ, เซนได-ชิ
https://th.discoversendai.travel/places/iroha-yokocho/

16：10

14：50 ❺ศาลเจาโอซากิฮาจิมังกุุุ (40 นาที) ★
สรางขึ้นโดยบัญชาของเจาเมืองดาเตะ มาซามุเนะ 
จุดเดนคือการตกแตงที่โออาหรูหราดวยสีสันหลากหลาย 
สถาปตยกรรมลักษณะนี้ถือเปนงานศิลปะชั้นเลิศ 
ไดรับการกำหนดใหเปนสมบัติแหงชาติ 
สถานที่: 4-6-1 ฮาจิมัง, อาโอะบะ-คุ, เซนได-ชิ
https://th.discoversendai.travel/places/osaki-hachimangu-shrine/

รถบัส
Loople Sendai 

13 นาที

รถบัส
Loople Sendai 

5 นาที

รถบัส
Loople Sendai 

8 นาที

รถบัส
Loople Sendai 

20 นาที

รถบัส
Loople Sendai 

24 นาที

รถไฟใตดิน 
2 นาที

DaTe Cafe O’rder

โชเคคาคุ
อดีตเปนคฤหาสตที่อาศัยของตระกูลดาเตะ แตไดเปดเปนรานอาหารในปจจุบัน 
เมนูขึ้นชื่อของที่นี่คือ “ทันสุเรียวริ” อาหารชุดเสริฟในตูลิ้นชักเล็กๆแบบโบราณ 
ตูลิ้นชักไมนี้เปนศิลปะงานฝมือที่ถือกำเนิดในสมัยที่เซนไดยังปกครองแบบแควน 
(กรุณาจอง ราคาตั้งแต 5,500 เยนขึ้นไป)
สถานที่: 143-3 ฮิโตะคิตะนิชิ, โมะนิวะ, ไทฮาคุ-คุ, เซนได-ชิ
https://th.discoversendai.travel/places/shoukeikaku/

เดินทางออกนอกเมืองไปนิด

ตามรอยเจาเมืองดาเตะ มาซามุเนะ

ทริปตามรอยฮีโร
ดาเตะ มาซามุเนะคือซามุไรผูกอตั้งเมืองเซนได

ในยุคสงครามที่นาตื่นเตนในประวัติศาสตรญี่ปุน

มานั่งรถบัสนำเที่ยวรอบเมืองเซนได

“Loople Sendai” ชมสิ่งกอสรางทางประวัติศาสตรและ

วัฒนธรรม “ดาเตะ” ที่ยังหลงเหลืออยูในเมืองกัน

*กำหนดการเ«นเพียงเวลาโดยคาดการณเทานั้น
*ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2022 *เวลาที่แสดงเ«นเวลาคาดการณเทานั้น

เสนทางและสถานที่
ที่สามารถใชตั๋วได

ปดทำการถึงวันที่ 31 มีนาคม 2024 (ตามแผนกำหนดการ) เนื่องจากมีการซอมแซมและปรับปรุงพื้นที่
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