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Tohoku

เนื่องจากรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศปรับภาษีมูลค่าเพิ่มจาก 5 % 

เป็น 8 % เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2014 ที่ผ่านมา...อัตราค่าบริการ

ต่างๆ หรือราคาสินค้าในหนังสือเล่มนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

โปรดทราบ
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ภูมิภาคโทโฮกุ
 ภูมิภาคโทโฮก ุ (Tohoku) คือพื้นที่ทางตอนเหนือบนเกาะฮอนชู บางทีก็เรียก

กันว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยอาณาเขตของ 6 จังหวัดคือ

 1.	จังหวัดฟุคุชิมะ	 (Fukushima	Prefecture) มีเมืองฟุคุชิมะเป็นเมืองหลวง

ของจังหวัด เมืองนี้โด่งดังเป็นที่รู้จักของชาวโลกขึ้นมาเมื่อครั้งเหตุการณ์สึนามิถล่ม

ชายฝั่งทางตะวันออกญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม ค.ศ.2011 แล้วเป็นเหตุให้โรงไฟฟ้า

นิวเคลียร์ฟุคุชิมะไดอิชิได้รับความเสียหายปล่อยรังสีออกมา แต่ตัวเมืองฟุคุชิมะอยู่ห่าง

จากชายฝั่งและโรงไฟฟ้านี้ออกมาราว 60 กิโลเมตร จึงไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงแต่

อย่างใด

 ในตัวเมืองไม่ค่อยมีสถานที่ท่องเที่ยวสักเท่าไหร่นอกจากพวกห้างร้านเพื่อการ

ช้อปปิ้งเท่านั้น แต่ก็เหมาะที่จะใช้เป็นที่พักในการไปเที่ยวยังเมืองข้างเคียง ที่ใกล้ที่สุด

ก็คือ Hanamiyama ภูเขาดอกไม้ให้ไปเยี่ยมชมในช่วงเดือนเมษายน ก็อยู่ห่างจากตัว

เมืองเพียง 5 กิโลเมตร 

นอกจากนี้ยังมี Aizu-wakamatsu เมืองปราสาทที่น่าเที่ยว

เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ รวมทั้ง Higashiyama	Onsen 

เมืองออนเซ็นริมล�าธารเชิงเขาก็อยู่ไม่ไกลกันมากนัก
ใช่จะมีแต่ซากุระ

ดอกไม้ชนิดอื่นๆ 

มีให้ชมเพียบที่ยอดเขา

ฮานามิยามะ 

เมืองฟุคุชิมะ

ภาพล่าง : 
ปราสาทสึรุงะ
อันงดงามแห่งเมือง
ไอสึ-วากามัตสึ

FUKUSHIMA-shi
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	 2.	 จังหวัดมิยาหงิ	 (Miyagi	 Prefecture) มี เซ็นได (Sendai) เป็นทั้งเมืองหลวงของ

จังหวัด เมืองใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮกุ มีประชากรราว 1 ล้านคน ถ้าจัดล�าดับก็จะเป็นเมืองใหญ่

ล�าดับที่ 15 ของญี่ปุ่น ภายในเมืองมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าค้นหาได้อย่างง่ายดายทั้งสถานที่ใน

ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับไดเมียวดาเตะ มาซะมุแนะ ผู้ปกครองเมืองเมื่อราว 400 ปีที่แล้ว มี

ถนนช้อปปิ้งสายยาวให้เลือกซื้อหาข้าวของอย่างจุใจ มีอาหารขึ้นชื่ออย่างกิวตัง (Gyutan) ของ

ฝากยอดนิยม เช่น ลูกชิ้นปลาซาซาคามะโบโกะ (Sasa Kamaboko) และขนมซุนดะ (Zunda) ที่

ท�าจากถั่วเขียว เป็นต้น รวมทั้งเทศกาลแห่งดวงดาว หรือทานาบะตะ (Tanabata) อันโด่งดัง เพียง

แค่นี้การไปเยือนเซ็นไดก็ดูคุ้มค่าแล้ว หรือจะใช้เซ็นไดเป็นฐานที่พักในการเดินทางไปเที่ยวเมือง

โดยรอบหรือจังหวัดข้างเคียงก็สามารถท�าได้

 มัตสึชิมะ (Matsushima) เมืองวิวสวยฉายา “เมืองทิวทัศน์อ่าวงาม 300 เกาะ” ก็อยู่่

ไม่ไกลจากเซ็นได นอกจากวิวสวยแล้วยังมีหอยนางรมอร่อยและตลาดปลาที่น่าแวะไปกินปลาดิบ

หรือซูชิสดๆ จากท้องทะเล 

 เมืองออนเซ็นที่อยู่ไม่ไกลจากเซ็นไดก็คือ Akiu	 Onsen ที่สามารถแวะไปพักค้างคืนได้ 

หรือจะเป็นวัดยามาเดระ (Yamadera) ในเขตจังหวัดยามากาตะ ก็สามารถเดินทางไปเที่ยวแบบ

เช้าไปเย็นกลับจากเซ็นไดได้ 

 นอกจากนี้ยังมี นารุโกะ (Naruko Onsen) เมืองออนเซ็นที่มีชื่อติดอันดับ 1 ใน 3 แหล่ง

น�้าพุร้อนที่ดีที่สุดของญี่ปุ่น ลองไปแช่ดูแล้วจะรู้ว่า “สวรรค์ในอ่าง” นั้นเป็นยังไง และยังเป็นเมือง

ต้นก�าเนิดตุ๊กตา “โคเคชิ” (Kokeshi Dolls) ที่ได้กลายมาเป็นของที่ระลึกยอดนิยมจากโทโฮกุ

ริ้วกระดาษประดับโคม
ไฟหลากสีในเทศกาลทา
นาบาตะแห่งเมืองเซ็นได

• อนุสาวรีย์ดาเตะ มาซามุเนะ 
ที่บริเวณปราสาทอาโอบะ 
เมืองเซ็นได

MIYAGI-shi
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	 3.	จังหวัดยามากาตะ	(Yamagata	Prefecture) มีเมืองยามากาตะเป็นศูนย์กลาง ใน

ตัวเมืองมีที่เที่ยวไม่มากนัก แต่จะมีชื่อเสียงในเรื่องธรรมชาติอันตระการตาของภูเขาซาโอะ (Mt.

Zao) ทั้งทะเลสาบปากปล่องภูเขาไฟ “โอกามะ” (Okama) ฉายาทะเลสาบ 5 สี เพราะในแต่ละ

วันสีของน�้าจะเปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวลา มีทิวทัศน์ของใบไม้เปลี่ยนสีอันตระการตาในช่วงฤดู

ใบไม้ร่วง รวมทั้งวัดชื่อดัง ยามาเดระ ก็ตั้งอยู่ไม่ไกลนักจากตัวเมือง 

ภาพบน : ล่องเรือชมทิวทัศน์อ่าวมัตสึชิมะ 

ภาพซ้าย : ตุ๊กตาโคเคชิ ตั้งประดับอยู่ตามถนน
หนทางในเมืองนารุโกะออนเซ็น แหล่งน�้าพุร้อนชั้น
ดีอันดับต้นๆ ของญี่ปุ่น

 Zao	Onsen เมืองน�้าแร่

และสกีรีสอร์ตชื่อดัง ในฤดูหนาว

จะเกิดปรากฏการณ์หิมะจับตัว

บนต้นไม้กลายเป็นน�้าแข็งรูปร่าง

แปลกๆ มองดูคล้ายสัตว์ประหลาด

บนยอดเขาจิโสะ ที่รู้จักกันในชื่อ 

“จูเฮียว” (Jyuhyu) หรือ Snow 

Monsters

YAMAGATA-shi
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	 4.	จังหวัดอิวาเตะ	(Iwate	Prefecture) มีเมืองโมริโอกะ (Morioka) เป็น

ศูนย์กลาง ภายในเมืองมีซากปราสาทโบราณ และชื่อเสียงของวังโกะโซบะ (Wanko 

Soba) ให้นักชิมได้ประชันการรับประทานโซบะให้ได้มากถ้วยที่สุด

 เมืองที่น่าเที่ยวของจังหวัดก็คือ	ฮิราอิสุมิ	(Hiraizumi) มีวัดดัง 2 แห่งตั้งอยู่

ในตัวเมืองคือ วัดซูซอนจิ (Chusonji) กับ วัดมตสึจิ (Motsuji) แสดงถึงความรุ่งเรือง

ของพระพุทธศาสนาในญี่ปุ่นและตระกูลฟุจิวาระในช่วงศตวรรษที่ 12 

IWATE-shi

ดอกไอริช

บานสะพรั่งในช่วงฤดู

ร้อนที่วัดมตสึจิ

ในเมืองฮิราอิสุมิ

จ.อิวาเตะ

ภาพบน : 
ใบไม้เปลี่ยนสีเจิดจ้าที่ Iwate Park

ภาพซ้าย : 
ดวลวังโกะโซบะในเมืองโมริโอกะ
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	 5.	 จังหวัดอากิตะ	 (Akita	 Prefecture) มีเมืองอากิตะเป็นเมืองหลวงตั้งอยู่ริมฝั่ง

ทะเลญี่ปุ่นจึงมองดูห่างไกลในแผนที่ แต่ก็มีชินคันเซ็นวิ่งไปถึงอย่างสะดวก ในตัวเมืองยังไม่มีสิ่ง

ใดที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างถิ่นอย่างเรามากนัก แต่มีเมืองเล็กที่น่าแวะไปชมที่สุดก็คือ คาคุโนะ

ดาเตะ (Kakunodate) ฉายา “ลิตเติลเกียวโตแห่งโทโฮกุ” มีอาคารบ้านเรือนโบราณอันเคยเป็น

ที่พักอาศัยของเหล่าซามูไรที่ภักดีต่อโชกุนในยุคเอโดะ เป็นสถานที่ยอดนิยมในการชมซากุระ

บานในช่วงปลายเดือนเมษายน และชมใบไม้เปลี่ยนสีงดงามสุดๆ ในช่วงเดือนตุลาคม

IWATE-shi

จังหวัดอากิตะเป็นที่ตั้งของทะเลสาบทาซาวาโกะ 

(Tazawako) อันมีรูปปั้นหญิงงามนาม “ทัตสึโกะ” 

เป็นสัญลักษณ์ให้นักท่องเที่ยวได้ตามหา รวมทั้ง 

Nyuto	Onsen ท่ามกลางธรรมชาติของขุนเขาและ

สายธาร มีออนเซ็นสาธารณะรวมกันอยู่กว่า 8 แห่ง

ให้ได้ไปแช่บ่อน�้าพุร้อนคุณภาพดีจากเทือกเขาฮาชิ

มันไต ทั้งสองแห่งเดินทางไปได้สะดวกจากเมืองโมริ

โอกะด้วยรถไฟชินคันเซ็น

AKITA-shi
ภาพบน : บรรยากาศใน Kakunodate ในฤดูใบไม้ร่วง

ภาพซ้าย : 
รูปปั้นทัตสึโกะ ตามเรื่องราวในตำ นานทะเลสาบทาซาวาโกะ
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	 6.	จังหวัดอาโอโมริ	(Aomori	Prefecture) มีเมืองอาโอโมริเป็นศูนย์กลางทาง

ตอนเหนือสุดของเกาะฮอนชู ปัจจุบันมีรถไฟชินคันเซ็นจากโตเกียววิ่งไปถึง ในตัวเมืองมี

ที่ให้แวะเที่ยวชมหลายแห่ง หรือจะพักค้างคืนเพื่อไปเที่ยวยัง	 ฮิโรซากิ	 (Hirosaki) เมือง

ปราสาทสวยซากุระงาม  ทะเลสาบโทวาดะ  (Towadako) ซึ่งมีเส้นทางเดินชมธรรมชาติ

ตามทางเดิน Oirase	Stream ซึ่งจะดูมีสีสันเจิดจ้าเป็นอย่างมากในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี

 ทั้งอาโอโมริและฮิโรซากิมีชื่อเสียงในเรื่องเทศกาลเนบุตะ ซึ่งเป็นเทศกาลแห่

โคมไฟอันอลังการในช่วงฤดูร้อน ภายในเมืองมีพิพิธภัณฑ์เนบุตะจัดแสดงหุ่นโคมไฟ

ขนาดใหญ่ให้ชม    

ภาพบน : หุ่นโคมไฟขนาดใหญ่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เนบุตะเมืองอาโอโมริ

ปราสาทฮิโรซากิ
รูปปั้นริมฝั่งทะเลสาบโทวาดะ

AOMORI-shi
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AOMORI-shi

ตารางเทศกาลสำ คัญในภูมิภาคโทโฮกุ
TOHOKU
Festivals

Aomori	Nebuta เทศกาลเนบุตะของเมืองอาโอโมริ เป็นเทศกาลใหญ่ 1 ใน 3 ของภูมิภาค

ช่วงเวลา : สัปดาห์แรกเดือนสิงหาคม www.nebuta.or.jp

Hirosaki	Neputa เทศกาลหุ่นโคมไฟของเมืองฮิโรซากิคล้ายๆ กับเทศกาลแรก..และยังจัดขึ้น

ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันด้วย  ช่วงเวลา : สัปดาห์แรกเดือนสิงหาคม

Morioka	 Sansa	 Odori	 เทศกาลฤดูร้อนเมืองโมริโอกะ มีขบวนพาเหรดจากผู้ร่วมขบวน

มากกว่า 3 หมื่นคนแห่ไปตามถนนในช่วงหัวค�่า...

ช่วงเวลา : 1-4 สิงหาคม 

www.sansaodori.jp

Hachinohe	Sansha	Grand	Festival เทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

ของฮาจิโนะเฮะ เป็นขบวนแห่เทศกาลศาลเจ้าส�าคัญของเมือง

 3 แห่ง พร้อมรถเกี้ยวขนาดใหญ่อีก 27 คัน

ช่วงเวลา : 31 กรกฎาคม-4 สิงหาคม

Sendai	Tanabata เทศกาลแห่งดวงดาว เทศกาลขึ้นชื่อที่สุด

ของภูมิภาค แต่ละปีมีผู้ไปร่วมงานกว่า 2 ล้านคน ทั่วทั้งเมือง

จะประดับประดาไปด้วยกิ่งไผ่และริ้วธงหลากสี

ช่วงเวลา : 6-8 สิงหาคม  

www.sendaitanabata.com

Akita	Kanto	Matsuri เทศกาลแห่โคมไฟที่ยิ่งใหญ่ของเมือง

อากิตะ โคมไฟขนาดใหญ่จะถูกแห่ไปตามท้องถนนในช่วงเวลา

ค�่าคืน ช่วงเวลา 3-6 สิงหาคม  

www.kantou.gr.jp

Matsushima	Oyster	Festival เทศกาลกินหอยนางรมในเมือง

มัตสึชิมะ ช่วงเวลา : เสาร์-อาทิตย์ สัปดาห์แรกเดือนกุมภาพันธ์

Kamakura	Snow	Hut	Festival เทศกาลกระท่อมหิมะจัดใน

เมือง Yokote จังหวัดอากิตะ  ช่วงเวลา : 15-16 กุมภาพันธ์  

นอกจากนี้ยังมีเทศกาลอื่นๆ สลับสับเปลี่ยนจัดขึ้นตลอดทั้งปี 

ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลชมซากุระ (ฮานามิ) เทศกาลในฤดูใบไม้

เปลี่ยนสี หรือเทศกาลในช่วงฤดูหนาวก็ล้วนน่าสนใจ...ดูราย

ละเอียดการจัดงานและช่วงเวลาจัดงานเพิ่มเติมได้ที่ 

www.jnto.go.jp/eng/location/spot/festival
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