บนิ
รอ1ื ง

ต รถไฟ และเค
ยน

ไทย

โดยร
ถ

タイ語

อำเภอนาโตริ

พ

สนุกสนาน ตื1นเตนไปกับทะเลกับภูเขา
เมืองกับจักรยาน ยินดีตอนรับสูนาโตริ เมืองแหงความมหัศจรรย

Ê¶Ò¹·Õè·‹Í§à·ÕèÂÇ·Ò§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ
เยี่ยมชมสถานที่สุดผอนคลาย

Ê¶Ò¹·Õè·‹Í§à·ÕèÂÇã¹àÁ×Í§
เต็มอิ่มกับเวลาสบายๆ
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ธีมปารกจักรยาน
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เที่ย

แ ผ น

จังหวัดมิยากิ
ับ แ
ง
น ะ น ำ ก า ร ท อ

ริมทะเล
01

สถานที่ทองเที่ยวริมทะเล
รายละเอียด

02

หนา

สถานที่ทองเที่ยวริมทะเล
รายละเอียด

03

ประวัติศาสตร

05

หนา

ทริปทองเที่ยวปนจักรยาน
รายละเอียด

11

05

ตลาดเชาทาเรือยูริอาเกะกัน

คาวามาจิเทราซุยูริอาเกะ

ที่แหงนี้ ไดรวบรวม อาหารทะเลสดๆและผัก
ที่เก็บใหมๆตอนเชาไวดวยกัน ซึ่งมี ประวัติ
ยาวนานกวา 40 ป เปนตลาดเชาทีเ่ ปดเฉพาะ
วันอาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ

ระเบียงเทอรเรซสดใสและเกไก ณ ปาก
แมน้ำนาโตริ เปนสถานที่ริมแมน้ำที่
ครบครันทั้งอาหารและสินคาของฝาก

06

หนา

ทริปทองเที่ยวปนจักรยาน
รายละเอียด

ศูนยกีฬาปนจักรยานอำเภอนาโตริ

ออนเซ็นนาโตริยูริอาเกะ “ที่พักรินรินโนะยาโดะ”
คือศูนยนันทนาการปนจักรยาน เชน
มีเสนทางปนจักรยาน จักรยานสำหรับ
เลนสนุก ออนเซ็น และที่พัก

ปนจักรยาน
หนา

13

ปนจักรยานรับลมทะเล
ปน จักรยานตาม “เสนทางรอบยูรอิ าเกะ”
ที่จะใชเวลาครึ่งวัน หรือ “เสนทางสนาม
บิน” ที่จะใชเวลาสบายๆ ไดทั้งวัน!

เต็มอิ่มไปทะเลกับภูเขา ปจจุบันกับอดีต ความสนุกกับความอรอย! ยินดีตอนรับสูนาโตริเมืองที่ชวนใหคุณไปคนหา
03

สถานที่ทองเที่ยวทางประวัติศาสตร
รายละเอียด

หนา

07

หนา

09

07

ทริปทองเที่ยวในเมือง
รายละเอียด

08

หนา

15

ทริปทองเที่ยวในเมือง
รายละเอียด

16

มาเยี่ยมชมประวัติศาสตรกันเถอะ

สวนสาธารณะและคาเฟ ณ นาโตริ

เต็มอิ่มไปกับเสนหของเครื1องบิน

เปนเพียงแหงเดียวในประเทศญี่ปุน ที่อัญเชิญ
สามศาลเจาของคิชูคุมาโนะมาประดิษฐาน
เชิญมาสักการะคุมาโนะที่นาโตริ ที่ยังมีความ
ศรัทธาอยางแรงกลามา กวา 900 ป

มาสัมผัสกับปริศนาของสุสานรูปทรงรู
กุญแจขนาดใหญที่สุดแหงโทโฮคุ และ
เดินชมโบราณสถานชื1อดังซึ่งมีกลิ่นอาย
ของความโรแมนติกทางประวัติศาสตร

เวลาแหงความอรอยที่เพลิดเพลินใน
คาเฟ การพบกับหนังสือเลมโปรด
และวันธรรมดาที่แสนพิเศษ ไปกับการ
ใชเวลาในสวนสาธารณะอันสดชื1น

สนามบินเซนไดมีขนาดใหญที่สุดในโทโฮคุ
และเชื1อมโยงกับจุดตางๆ ของญี่ปุนและ
ทั่วโลกผานเสนทางทางอากาศ การสัมผัส
ประสบการณเครื1องบินก็สนุกเชนกัน

หนา 17-18

เมือง

หนา

สักการะคุมาโนะที่นาโตริ

อาหารอรอยๆ มากมายในแบบของนาโตริ!

อาหารภูเขาและอาหารทะเล

04

สถานที่ทองเที่ยวทางประวัติศาสตร
รายละเอียด

เปนที่ระลึก และความทรงจำดีดีของการเดินทาง
สินคาของฝากจากนาโตริ หนา 19-20

เที่ยวรอบนาโตริ

แผนที่เดินชมเมือง

หนา 21-22
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ไมควรพลาดตลาดเชาเกาแกที่ยูริอาเกะ

หมอไฟผักชีลอม

ไดรับรางวัลชนะเลิศ 2 ปซอนใน
งานประกวดหมอไฟขอเซนได!
และซื้อ “ผักชีลอม” โดยตรงจาก
เกษตรกร
(สุซุทาเกะ)

¢Í§

มาทานที่ตลาดเชาทาเรือยูริอาเกะกันเถอะ!
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เกี๊ยวซาลวก
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เกี๊ยวซาลวกที่ทำมือตั้งแตแปงหอนั้น
ชุมฉ่ำไปดวยเนื้อหมูและกุยชาย
ใสกิมจิเปนท็อปปงไดเทาที่ตองการ
ดวย!
(โฮกะ/ชินเซ็นเกี๊ยวซาโอ/ติ่มซำอาหารจีน เฮรง)

ขาวปนยางที่ทำโดยรานมิโซะขาย
ออกไปไดเรื1อยๆ ทันทีที่ยาง!
(โมริโช ผูผลิตมิโซะและโชยุ)
Ã ÒàÁ
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พักกันสักครู

พักกันเล็กนอยที่อาคารเมเปล
01

｜ ตลาดเชาทาเรือยูริอาเกะ ｜

รานที่เปดรานโดยเทงโดเซเมนจาก
ยามากาตะ เมนูมีแคโซบะจีนเทานั้น
มีคนไปตอคิวเพื1อทานในตอนเชาดวย
(เทงโดเซเมน)

สถานที่ทองเที่ยวริมทะเลในนาโตริ

การตื1นเชานั้นจะมีเรื1องดีๆ เขามา
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ริมทะเล

คาเฟ

ทริปทองเที่ยวริมทะเล

ตลาดเชาทาเรือยูริอาเกะ

10

Yuriage Port Morning Market

โชคุไซคัง

129

เวลาทำการ : 6.00 - 13.00 น วันหยุดประจำ : เปดเฉพาะวันอาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ
ทีจ่ อดรถ : รถยนตทว่ั ไป 350 คัน ติดตอสอบถาม : สหกรณตลาดเชาทาเรือยูรอิ าเกะ 022-395-7211

“ตลาดเชาทาเรือยูรอิ าเกะ” ทีเ่ ปดเฉพาะวันอาทิตยกบั วันหยุดนักขัตฤกษ ทีท่ า เรือยูรอิ าเกะ
เปนสถานทีท่ อ งเทีย่ วที่ ไดรบั ความนิยม ในการจับหอยแครง ปลาชิราสุ และอืน1 ๆ แมวา มี
ปดชั่วคราวไปเพราะภัยพิบัติจากแผนดินไหว แตก็ยูริอาเกะกลับมาในป 2013 และมีราน
กวา 40 รานเรียงรายกันอยู เชน อาหารทะเลสดๆและผักเก็บใหม ๆ ลองมาตื1นเชากวา
ปกติเล็กนอยแลวไปชิมอาหารอรอยๆ ของนาโตริกันดีกวา

ตลาดเชาทาเรือ
ยูริอาเกะ

แมน้ำนาโตริ

คาวามาจิ
เทราซุ
ยูริอาเกะ

พิพิธภัณฑฟนฟูภัยพิบัติจาก
แผนดินไหวอำเภอนาโตริ

กาแฟคั่วทำเองและคาเฟ

ROAST STAGE

นิคมแปรรูปการประมง
ยูริอาเกะ

ลานชุมนุมยูริอาเกะ
café malta

เรือนำเที่ยวยูริอาเกะ

ตลาดเชาทาเรือยูริอาเกะ
อาคารเมเปล

สวนอนุสรณภัยพิบัติจาก
แผนดินไหวอำเภอนาโตริ

นั่งรถยนต 5 นาทีจาก
ชองทางขึ้นลงทางดวนนาโตริ
แผนที่ หนา 22 D-2

ศูนยกีฬาปนจักรยาน
อำเภอนาโตริ

เสนทางรับลมทะเลมิจิโนะคุ
ศูนยเสนทางนาโตริ

ฮิโรอุระ

หัวขอ

ลองกิจกรรม
สัมผัสประสบการณ

ยางอาหารทะเลจากตลาดเชา

ทาทายกับ “ตลาดประมูล” ที่ตลาดเชา

03

เวลาทำการ : 10.00 - 16.00 น. / วันอาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ
6.00 - 13.00 น. วันหยุดประจำ : วันจันทรและวันพฤหัสบดี
ติดตอสอบถาม : 022-395-7211 (อาคารเมเปล)

อาหาร

ลองกิจกรรม
สัมผัสประสบการณ จุดขึ้นเรือทายูริอาเกะ

เรือนำเที่ยวยูริอาเกะ

สามารถยางและทานอาหารทะเลที่ซื้อมาจาก
ตลาดเชาไดแบบรอนๆ ที่มุมยางซึ่งตั้งอยูติดกัน
ไดรับความนิยมในครอบครัวและคนที่มาเปนกลุม
ถาสนใจ กรุณารีบไปจองที่กอนโดยเร็ว

เรือทองเที่ยวที่ออกจากหนาอาคารเมเปลเปนเรือลำ
เล็กจุได 20 คน คุณจะไดเต็มอิ่มกับการลองเรือบริเวณ
รอบยูริอาเกะ
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เวลาทำการ : 6.00 - 13.00 น.
*เฉพาะวันอาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ
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คาเฟที่คุณจะไดเอร็ดอรอยไปกับกาแฟคั่วเองชนิดตางๆ
ของ “ยูรอิ าเกะเบลนด” ที่ มีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัว
ไมเหมือนใครและขนมอบ

หัวขอ

บริเวณยางอาหารทะเลของตลาดเชาทาเรือยูริอาเกะ

บริเวณตลาดประมูลในตลาดเชาทาเรือยูริอาเกะ

เวลาทำการ : ตั้งแตเวลา 10.00 น.
*เฉพาะวันอาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ

เปนสถานที่ที่ตั้งขึ้นมาหลังจากเจอภัยพิบัติจากแผนดินไหวดวย
การชวยเหลือจากรัฐบาลแคนาดา มีทั้งมุมจำหนายผลิตภัณฑ
ขึ้นชื1อของยูริอาเกะและสินคาเพื1อฟนฟูบูรณะ รวมถึงภาพถาย
และวิดีโอทีเ่ กีย่ วกับภัยพิบตั จิ ากแผนดินไหวดวย วันที่ ไมมตี ลาด
เชาก็ยังจะไดเพลิดเพลินกับเมนูอาหารทะเลและเกี๊ยวซา

ลองกิจกรรม
สัมผัสประสบการณ

หัวขอ

“การประมูล” ที่เปนสิ่งขึ้นชื1อของตลาดเชายูริอาเกะนั้น จะ
เปดตั้งแตเวลา 10.00 น. ทุกคนสามารถเขารวมได ทุก
ครั้งจะมีสินคาตางๆ มากมายถูกนำมาออกแสดงและเปน
โอกาสที่จะไดสินคาคุมคาคุมราคา สัมผัสประสบการณ
บรรยากาศการประมูลที่มีความคึกคัก! เขารวมไดฟรี

อาคารเมเปล

เวลาทำการ : 10.00 -16.00 น. / วันอาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ 6.00 13.00 น. วันหยุดประจำ : วันพฤหัสบดี
แผนที่ หนา 22 D-2
ติดตอสอบถาม : 022-395-7211
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เวลาทำการ : 7.00 - 11.00 น. ติดตอสอบถาม : 022-395-7211 (อาคารเมเปล)
*เฉพาะวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม
*สามารถจองเรือเช่าเหมาลำหรือเรือตกปลาได้ตลอดทั้งปี
ติดตอสอบถาม : 022-363-9535 (Marine Mechanic)

รานอาหาร

เซนยะ สาขายูริอาเกะ
ขาวหนาอาหารทะเลชามโตที่แนนไปดวยอาหารทะเลสด
ใหมของมิยากิทค่ี ณ
ุ ตองหลงรักตัง้ แตแรกพบ และวัตถุดบิ
จะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล
เวลาทำการ : 10.00 - 16.00 น. / วันอาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ
6.00 - 13.00 น. วันหยุดประจ : วันพฤหัสบดี
ติดตอสอบถาม : 022-395-7211 (อาคารเมเปล)
ขอมูลที่ลงไวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา

04

แนะนำสถานที่ที่คัดสรรพิเศษ

ใกลกับคาวามาจิเทราซุยูริอาเกะ

แนะนำรานอาหาร

จุดพักผอนหยอนใจริมแมน้ำนาโตริ

แมน้ำนาโตริ

เทอรเรซริมน้ำ

สบายๆ ที่เทอรเรซอันกวางใหญ

ลานแหงความ
คึกคัก

หองน้ำ

3

9

หัวขอ
หองน้ำ 4

1

ลานแหงความ 5 8
คึกคัก

ซาซาคามะเซนเบเอะ

9

มาลองทาน “ซาซาคามะเซนเบเอะ” ชิ้นใหญกวาใบหนา
ที่ทำโดยรานคามาโบโกะเกาแกซึ่งหาชิมไดที่นี่ที่เดียวใน
โลก กลิ่นหอมจางๆ ของคามาโบโกะและรสสัมผัสกรุบ
กรอบจะทำใหคุณติดใจ
คาวามาจิเทราซุ
ยูริอาเกะ

02
ทริปทองเที่ยวริมทะเล

Kawamachi Terasu Yuriage

การกลับมาของรสชาติที่ขาดหายไป

05

แนะนำ
รานอาหาร
2

โมโมยะ

CURRY LABORATORY

เอมุ

แนะนำ
รานอาหาร
3

Â‹Ò§¤
ÍÒ¨ÁÕÃÊÒÁÒâºâ¡ÐàÍ§
ªÒµ
ÍÍ¡ä»¡ Ô·Õèáµ¡µ‹Ò§
çä´Œ¹Ð!

เปดทำการในป 1966

ฮามะอิจิบัง

โรงกลั่นเหลาสาเกเกาแกที่เปดทำการมา
150 ป นอกจากยี่หอชื1อดังอยาง “โฮเซ็น
นามิโนะโอโตะ” แลว เหลาสาเกญี่ปุนที่ทำ
จากน้ำกับขาวของทองถิ่นนาโตริ เชน เหลา
สำหรับฟนฟูภัยพิบัติจากแผนดินไหวอยาง
“ยูริ” นั้นก็ดื1มงายเพราะมีรสชาติสดชื1น
เวลาทำการ : 10.00 - 17.00 น.
วันหยุดประจำ : วันพุธ
ติดตอสอบถาม : 022-398-8596
บริจาคจากองคกรระดมทุน TOHOKU SMILE PROJECT

เริ่มตนใหบริการสั่งจากเสียงของราคุเตนอีเกิล

สนามกีฬาสำหรับเด็กของยูริอาเกะ
เปนสถานที่ที่สรางขึ้นมาเพื1อใหเปนสัญลักษณของทองถิ่น
ตามความตั้งใจของทีมเบสบอลอาชีพที่ตองการจะสราง
สถานที่ใหผูคนเชื1อมความสัมพันธผานทางกีฬา และความ
ตองการจะชวยสรางรอยยิ้มใหกับทุกคนในทองถิ่นตั้งแต
เด็กไปจนถึงผู ใหญ

8 คามาโบโกะโนะซาซานาโอะ ติดตอสอบถาม : 022-385-3370
ติดตอสอบถาม : 022-784-1239
10 รานคามาโบโกะ ซาซาเค
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รานเหลาสาเกกลั่นซาซากิ
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รีสอรตริมน้ำ MINAMO CAFÉ

ผักกับผลไมสดใหม สวนผักมารเช
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รานเจาเกาที่เติบโตไปพรอมกับยูริอาเกะ
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คุณสามารถลองยางคามาโบโกะทำเองไดจริงดวยตนเองภายใน
ราน คามาโบโกะทำสดใหมรอนๆ ถือเปนเมนูชั้นเยี่ยม
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เกียวโช ซุซุเอ
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กิจกรรมยาง
ซาซาคามะ

ÇÑµ¶

เวลาทำการ : 10.00 - 16.00 น.
*มีกำหนดการตั้งแตตนเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนพฤศจิกายน
วันหยุดประจำ : วันจันทรและวันอังคาร
(กรณีตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษจะหยุดวันถัดไปแทน)
ติดตอสอบถาม : S..Natori base Surf side Sports เบอรมอื ถือ 090-1376-1655
*ตองติดตอสอบถามเรื่องคลาสเรียนและราคา

เวลาทำการ : 10.00 - 17.00 น.
วันหยุดประจำ : วันอังคาร
ติดตอสอบถาม : 022-748-4301

หากพูดถึงนาโตริตองนึกถึง
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แมน้ำนาโตริมีคลื1นนอยและกระแสน้ำสงบ จึงงาย
ตอทั้งมือใหมเลน SUP และแมแตผูเริ่มเลนใหมก็ยัง
ทำกิจกรรมไดอยางสบายใจ

ภาคภูมิใจในจิริเมนจาโกะ (ปลาชิราสุตากแหง) และ
สึคุดานิที่ เสิรฟโดยรานอาหารปลาสดที่เปดทำการมา
120 ป คุณสามารถทานชิราสุสดๆไดภายในราน

ลองกิจกรรม
สัมผัสประสบการณ

สถานที่ริมแมน้ำบนเนินสูงที่มองเห็นวิวอำเภอเซนไดและแมน้ำนาโตริที่ ไหลเอื1อย มีราน
เรียงรายหลากหลาย เชน ลูกชิน้ ปลาคามาโบโกะ ขนมหวาน อาหารทะเล ผัก โรงอาหาร
และคาเฟ นอกจากคนทองถิ่นแลวยังคับคั่งไปดวยครอบครัวและนักทองเที่ยวทุกวัน
เทอรเรซสำหรับพักผอนหยอนใจที่ทำใหยูริอาเกะเฉิดฉายเปนสถานที่ชื1อดังแหงใหม
ของนาโตริ

แนะนำราน ในคาวามาจิเทราซุยูริอาเกะ

จิริเมนจาโกะ

หัวขอ

นั่งรถยนต 5 นาทีจาก

ชองขึ้นลงทางดวนนาโตริ
ที่จอดรถ : รถยนตทั่วไป 117 คัน
ติดตอสอบถาม : แผนกการจัดการคาวามาจิเทราซุยูริอาเกะ 022-399-6848 แผนที่ หนา 22 D-2

เวลาอาหารกลางวัน

เวลาทำการ : 10.00 - 17.30 น.
วันหยุดประจำ : วันพฤหัสบดี
ติดตอสอบถาม : 022-385-3370
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คาวามาจิเทราซุยูริอาเกะ

ลานจอดรถที่ 2 →
รานเหลาสาเกกลั่น
ซาซากิิ

สินคาเดนของซุซุเอ
ซาซานาโอะ

กิจกรรมพายเรือแบบ
ยืนและกระดานโตคลื1น

ริมน้ำคาวามาจิเทราซุยูริอาเกะ

ลานกีฬาสำหรับเด็กๆ
ของยูริอาเกะ

คามาโบโกะโนะซาซานาโอะที่เปด
ทำการในยูริอาเกะมากวา 100 ป
8

หองน้ำ

6 10

ลานจอดรถที่ 1

7

｜ คาวามาจิเทราซุยูริอาเกะ ｜
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ลองกิจกรรม
สัมผัสประสบการณ

2

สถานที่ทองเที่ยวริมทะเลในนาโตริ

ริมทะเล

มารเชสวนผัก
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รานขนมญี่ปุนที่มีเจาของราเริงสดใส

โอคิทามายะ

การกลับมาของ “ขาวหนาหมูทอด” โมโมยะ ซึ่งเปน
รานชื1อดังในสมัยกอนของยูริอาเกะ มาลองโซลฟูดของ
ยูริอาเกะกันดีไหม

นอกจากแกงกะหรี่ ไกบัตเตอร แลวยังมีแกงกะหรี่ชั้นยอด
ที่ใชวัตถุดิบอาหารทองถิ่นของยูริอาเกะ็ที่อรอยเชนกัน

รานอาหารจีนที่มีประวัติศาสตรมาครึ่งศตวรรษ เมนู
ยอดนิยมคือมิโซะราเมนที่มีคงรสชาติและปริมาณไว ไม
เปลี่ยนแปลง

ชนิดของเคกชิฟฟอนก็จะเปลี่ยนไปทุกฤดูกาล เครื1องดื1ม
ผลไมก็อรอยเชนกัน

ครบครันไปดวยผักจากเกษตรกรใกลเคียงและผลไมของ
ทองถิ่น ซอฟตครีมบนเมลอนทั้งลูกนี้ก็ถายภาพออกมาได
สวยอยางไมตองสงสัยเลย

แคไดดื1มเครื1องดื1มวาราบิโมจิที่ ไดรับความนิยมถัดจาก
เนื้อพันดังโงะและโกะเฮโมจิสักครั้งละก็จะติดใจ!

เวลาทำการ : 11.00 - 20.00 น. / วันเสาร วันอาทิตย
และวันหยุดนักขัตฤกษ 10.00 - 20.00 น.
ติดตอสอบถาม : 022-797-8895

เวลาทำการ : 11.00 - 15.00 น.
*หยุดจำหนายทันทีที่วัตถุดิบหมด
วันหยุดประจำ : วันอังคาร ติดตอสอบถาม : 022-797-7559

เวลาทำการ : 11.00 - 15.00 น.
*หยุดจำหนายทันทีที่น้ำซุปหมด
วันหยุดประจำ : วันพุธ ติดตอสอบถาม : 022-796-3221

เวลาทำการ : 10.00 - 17.00 น.
วันหยุดประจำ : เปดตลอดทั้งป
ติดตอสอบถาม : 022-797-5667

เวลาทำการ : 10.00 - 17.00 น. *มีการเปลี่ยนแปลงในฤดูหนาว
วันหยุดประจำ : ไมมีวันหยุดประจำ
ติดตอสอบถาม : 022-796-0607

เวลาทำการ : 10.00 - 17.00 น.
วันหยุดประจำ : วันอังคาร ติดตอสอบถาม : 022-797-1660
ขอมูลที่ลงไวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา
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หูลูกตา
บสุดลูกจิ!
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มารับพลังศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลเจา
อันมีประวัติยาวนานกันเถอะ

บวงสรวงสิบสองเทพเจาแหงศาลเจาฮงกู

ศาลเจาคุมาโนะฮงกู

แผนที่ หนา 21

A-1

เซนไหวเทพเจาแหงพืชผล เค็ตสึมิโคโนะคามิและเรียกกันอีกชื1อวา
สิบสองเทพเจาแหงศาลเจาฮงกู “คุมาโนะโดจูนิจินชิชิโอโดริ”
ที่อธิษฐานพืชผลอุดมสมบูรณนั้น ไดรับการสืบทอดมาแม ในปจจุบัน
และกลายเปนทรัพยสินทางวัฒนธรรมพื้นบานที่จับตองไมไดของ
ตำบล

µÃÒ»ÃÐ·Ñº
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ที่จอดรถ : รถยนตทั่วไป 20 คัน
ติดตอสอบถาม : 022-386-2353

รถยนตใชเวลาประมาณ 3 นาที

ËÔ¹·Õè·‹Ò¹ÁÔ¹ÒâÁâµÐ
â¹Ð âÂÃÔâÁâµÐ¹Ñè§

ศูนยกลางของศาลเจาสามแหงของคุมาโนะในนาโตริ

ศาลเจาคุมาโนะ

03
ทริปทองเที่ยวทางประวัติศาสตร

สักการะคุมาโนะที่นาโตริ

ศาลเจาสามแหงของคุมาโนะ
และหญิงชราแหงนาโตริ

Visit a Kumano Shrine in Natori

เกี่ยวกับการ
สักการะคุมาโนะ

ตราคุมาโนะโกะโอโฮอิน

เปนเครื1องรางพิเศษเฉพาะของคุมาโนะที่เขียนโดยตัวอักษร
อีกา กลาวกันวาจะชวยทำใหหายปวยจากโรคภัย ปองกัน
จากภัยพิบัติและปกปกรักษาจากทุกขภัยทั้งหลาย รูปภาพ
กับจำนวนนกจะแตกตางกันไปทั้งสามศาลเจา

สถานที่ตางๆ ที่ควรแวะเที่ยว

Experience & Café
หัวขอ
Õè

ÃÕ·
à¡çºÊµÃÍÇàºÍÃ
ลองกิจกรรม
·Ø¡¤¹áÊ¹
สัมผัสประสบการณ â»Ã´»ÃÒ¹!

โรงปลูกเต็มไปดวยสตอเบอรี่ “โทจิโอโตเมะ” และ “นิโกะนิโกะ
เบอรรี” ที่หอมและหวานอมเปรี้ยว ทั้งยังเปนไรสตรอวเบอรรีที่
ผู ใชรถเข็นสามารถใชบริการไดดวย
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เวลาทำการ : 10.00 - 15.00 น. *ชวงที่เปด (มกราคม - พฤษภาคม)
วันหยุดประจำ : วันพุธและวันพฤหัสบดี
ที่จอดรถ : รถยนตทั่วไป 30 คัน ติดตอสอบถาม : 022-796-0813

B-2

เวลาทำการ : 11.00 - 15.00 น. / 17.00 - 21.00 น.
วันหยุดประจำ : ไมมีวันหยุดประจำ ที่จอดรถ : รถยนตทั่วไป 10 คัน
ติดตอสอบถาม : 022-799-7097 *หยุดจำหนายทันทีที่โซบะหมด

A-2

ศาลเจาคุมาโนะฮงกู
FRIGOLES

มหาวิทยาลัย
โชเคกาคุอิน

ศาลเจา
คุมาโนะนาจิ

µÃÒâ¡ÐâÍâÎÍÔ¹·ÕèÁÕÍÕ¡Ò
ÊÒÁ¢Òà¢ÕÂ¹àÍÒäÇŒà»š¹
¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡

Ritona Berry Garden
คาเฟ ag:re bread+ ที่อยูใน Ritona Berry Garden
(สวนบลูเบอรรี่) นั้น มีเมนูที่ ไดรับความนิยมเปนอาหาร
กลางวันและขนมหวานที่ดีตอสุขภาพซึ่งใชผักปลูกเอง

แผนที่ หนา 21

B-2

เวลาทำการ : 10.00 - 17.00 น.
วันหยุดประจำ : วันจันทร วันอังคาร และวันพุธ *มีการเปลี่ยนแปลง
ที่จอดรถ : รถยนตทั่วไป 20 คัน ติดตอสอบถาม : 0022-208-3524

หัวขอ

ลองกิจกรรม
สัมผัสประสบการณ

เก็บบลูเบอรรี่ (ตองจอง)
กิจกรรมเก็บจะมีตั้งแตกลางเดือน
กรกฎาคมถึงปลายเดือนสิงหาคม

ภูเขาทาคาดาเตะ

39

ปอมตำรวจ

ซุยจินโซบะ
118

258

Ritona Berry Garden
ag:re bread+café

La fraise

เขื1อนทารุมิซุ
39

µŒ¹äÁŒÈÑ¡´ÔìÊÔ·¸Ôì

ag:re bread+café

คาเฟ

ศาลเจาคุมาโนะ

สวนอุมิโนะมิเอรุโอกะ

µÃÒ»ÃÐ·Ñº
ÈÒÅà¨ŒÒ

รานอาหารทาคาดาเตะ ซุยจินโซบะ

แผนที่ หนา 21

แผนที่ หนา 21

ที่จอดรถ : รถยนตทั่วไป 50 คัน
ติดตอสอบถาม : 022-765-8217
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ภูมิใจในโซบะเสนเหนียวนุมและมีความเดงที่มีกลิ่นหอม
และเคี้ยวหนึบ เมนูอาบุระโซบะเปนเมนูแนะนำ สามารถจอง
จะไดทำกิจกรรมสัมผัสประสบการณการนวดโซบะไดดวย

·Ò§¹Õé¡çà¢ÕÂ¹ÍÕ¡ÒÊÒÁ¢Ò
àÍÒäÇŒà»š¹¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡!

ตั้งอยูบนยอดเขาทาคาดาเตะ มีเทพประจำศาลเปนฮากุโระ
ฮิโรโนะคามิ และมีเทพหลักประจำศาลเปนคุมาโนะฟุซุมิโนะ
โอคามิ กลาวกันวาฟุซมุ เิ ขียนวา “มุซบุ ิ (ผูกดวง)” และใหพร
เรื1องการผูกดวงเนื้อคู ทั้งยังไมควรพลาดชมตนไมศักดิ์สิทธิ์
ที่เชื1อมกันสองตนดวย

รานโซบะที่จะใหสัมผัสประสบการณ

ไรสตรอวเบอรรี La fraise

µÃÒ»ÃÐ·Ñº·ÕèÅ§àÊŒ¹
ÍÂ‹Ò§Ë¹Ñ¡á¹‹¹

แนะนำใหหาจุดเปลี่ยนพลิกชีวิต!

ศาลเจาคุมาโนะนาจิ

ลองกิจกรรม
สัมผัสประสบการณ

เก็บสตรอวเบอรรีในระยะเวลาจำกัด
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รถยนตใชเวลาประมาณ 10 นาที

เปนผูสงสาสนของเทพเจาแหงคุมาโนะที่กลาวกันวาชวยนำทางตอนคามูยามาโตะ
อิวาเรบิโกะพิชิตยามาโตะจนไดขึ้นครองบัลลังกแหงญี่ปุน ทั้งยังเปนเทพเจาแหง
การชี้นำที่จะนำไปในทิศทางที่ดียิ่งกวา มีสามขาที่แสดงถึงสวรรค โลก มนุษย และ
กลาวกันวาเปนรางอวตารของพระอาทิตย แถมยังมีชื1อเสียงในฐานะเปนสัญลักษณ
ของสมาคมฟุตบอลแหงญี่ปุนดวย

ผอนคลายได ในคุมาโนะ

หัวขอ

ที่จอดรถ : รถยนตทั่วไป 20 คัน
ติดตอสอบถาม : 022-386-8838

ยาตาการาสุ
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ไดรับการบริจาคหรือถวายที่ดินจากนักรบนับตั้งแตสรางขึ้นมา และ
ไดรับการคุมครองจากผูครองแควนเซนไดรุนกอนๆ ทั้งยังมีความ
สัมพันธกันลึกซึ้งดวย โดยมีการสืบทอดการบูชาศาลเจาหลักที่รูป
แบบสถาปตยกรรมเปน “คุมาโนะโซ” มีระบำบวงสรวงเทพเจา
คุมาโนะโดและดนตรีประกอบการรายรำคุมาโนะโด

วันอาทิตยในฤดู
ใบไมผลิ ฤดูรอนและ
ฤดูใบไมรวงจะมีการ
จัดตลาดของทำมือ
นาจิดวย
*ไม่ ได้จัดเป็นประจำ

หญิงชราเคยไปนมัสการที่คิชูคุมาโนะทุกปแตแลวก็ ไมสามารถไป
นมัสการไดเพราะความแกชรา เธอจึงสรางศาลเจาสามแหงของ
คุมาโนะขนาดเล็กเอาไว ใกลๆ เพื1อสักการะ หลังจากนั้นมีการแจง
เรื1องอวตารของคิชูคุมาโนะใหกับพระที่เดินทางธุดงคบนเขา
พอบอกโครงกลอนวา “หนทางยาวไกล ปก็ผานไปเนิ่นนานมิรูตัว
แกชราขึ้น นึกใหออกสิ เรื1องที่ขาก็ลืมเลือน” ซึ่งเขียนอยูบนใบ
ปาลมหนึ่งใบกับหญิงชราแลว เธอก็หลั่งน้ำตาดวยความตื้นตันใจ
มีการเลาลือคุณความดีที่เกิดจากความศรัทธาอยางแรงกลาของ
หญิงชราคนนั้นไปทั่ว และกลาวกันวาเปนที่มาของการอัญเชิญ
ศาลเจาสามแหงของคุมาโนะมายังสถานที่ในปจจุบัน

สามศาลเจาคุมาโนะในนาโตริมีเรื1อง ที่เลาขานกันวาเมื1อประมาณ 900 ปกอน อัญเชิญ
มาโดยหญิงชราแหงนาโตริอัญเชิญศาลเจาฮงกู ศาลเจาชินกู และศาลเจานาจิมาใน
ตำแหนงและองศาเดียวกันกับคิชู เฉกเชนเดียวกับคิชูคุมาโนะซันซัง ตราประทับและ
ตราโกะโอโฮอินก็ ไดรับความนิยมแตยังไมคอยมีใครรูจักมากนักดวย

แผนที่ หนา 21

สถานที่ทองเที่ยวทางประวัติศาสตรในนาโตริ ｜ สักการะคุมาโนะที่นาโตริ ｜

ประวัติศาสตร

กาแฟคั่ว

คาเฟ
แผนที่ หนา 21

B-2

FRIGOLES (ฟริโกเลส)

เชิญมาลิ้มรสแกงกะหรี่ศรีลังกาใสปกไกยอด
นิยมทานพรอมกับกาแฟคั่วอันพิถีพิถัน สามารถ
เปลี่ยนจากขาวเปนนาน(แปงโรตี)ได
เวลาทำการ : 10.00 - 18.00 น.
วันหยุดประจำ : วันพฤหัสบดีและวันพุธที่ 2 ของเดือน
ที่จอดรถ : รถยนตทั่วไป 6 คัน ติดตอสอบถาม : 022-397-7761

แผนที่ หนา 21

ขอมูลที่ลงไวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา

B-1
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ตั้งแตศตวรรษที่ 4 ถึงศตวรรษที่ 5
โบราณสถาน
แหงชาติ

นาโตริเคยเปนศูนยกลางของโทโฮคุหรือ?

สุสานรูปทรงรูกุญแจขนาดใหญที่สุดในโทโฮคุ

สุสานโบราณไรจินยามะ

สุสานรูปทรงรูกุญแจสามชั้นที่มีความยาวทั้งหมด 168 เมตรมี
เสนผานศูนยกลางของสวนกลม 96 เมตรและความสูง 12 เมตร มีความ
ยาวสวนสี่เหลี่ยมคางหมู 72 เมตร ความกวาง 96 เมตร และความสูง
6 เมตร เปนสุสานโบราณขนาดใหญที่สุดในโทโฮคุ สันนิษฐานวาสราง
ขึ้นในชวงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 4 จากรูปแบบกับสถานที่ของสุสาน
โบราณและโบราณวัตถุที่ขุดพบ ฯลฯ เมื1อดูจากขนาดดังกลาวแลว
สันนิษฐานวาเปนสุสานของประมุขจากตระกูลที่มีอำนาจในทองถิ่นซึ่ง
ปกครองบริเวณโดยรอบ
ที่จอดรถ : รถยนตทั่วไป 30 คัน (ฟรี)
ติดตอสอบถาม : 022-724-7176 (แผนกวัฒนธรรมและกีฬา) แผนที่ หนา 22
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ทรัพยสิน
ทางวัฒนธรรม
ที่สำคัญ

ทรัพยสิน
ทางวัฒนธรรม
ที่สำคัญ

บานเกษตรกรขนาดกลางรูปแบบนาโตริ

บานเกานากาซาวะ

เปนทรัพยสินทางวัฒนธรรมที่สำคัญของญี่ปุน บานที่มัก
พบเห็นได ในบริเวณนาโตริ ไมมีผนังกั้นระหวางหองเสื1อ
ทาทามิกับหองพื้นดิน มีเสาอิสระที่งดงามตั้งอยู 3 ตน

04
พิพิธภัณฑประวัติศาสตร
พื้นบานอำเภอนาโตริ

ทริปทองเที่ยวทางประวัติศาสตร

มาเยี่ยมชมประวัติศาสตรกันเถอะ

พิพิธภัณฑประวัติศาสตรพื้นบานอำเภอนาโตริ
เปนพิพิธภัณฑที่ใหขอมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของนาโตริ แบงนิทรรศการ
ประวัติศาสตรพื้นบานออกเปน 2 อาคาร เชน นิทรรศการโบราณคดีอยางสุสานโบราณ
ไรจินยามะและศาลเจาสามแหงของคุมาโนะ มีการนำเสนอขอมูลใหเขาใจงายดวยโปรเจคชัน
แมพปงและการคนหาขอมูล

ในนาโตริ ยังคงเหลือรองรอยซากอาคารทางประวัติศาสตร
และโบราณสถานที่มีสีสันความโรแมนติกในประวัติศาสตรอยู
เปนจำนวนมาก เชน สุสานรูปทรงรูกุญแจพิศวงขนาดใหญ
ที่สุดในโทโฮคุ สถาปตยกรรมดั้งเดิมและโอชูซังจูซังคันนอน
มาออกเดินทางสัมผัสกลิ่นอายยุคโบราณกันเถอะ

เวลาทำการ : 9.00 - 17.00 น.
วันหยุดประจำ : วันจันทร
(กรณีตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษจะหยุดวันถัดไปแทน)
ที่จอดรถ : รถยนตทั่วไป 22 คัน (ฟรี)
ติดตอสอบถาม : 022-724-7935

4

สุสานขาราชสำนักพล
โทฟูจิวาระ โนะ ซาเนคาตะ
39

สถานีนาโตริ

สวนจูซังสึกะ

อิออนมอลล
นาโตริ

จารึกกลอนของบะโช

20

ถนนเซ

สถานีทาเทโคชิ

09

สวนกลาง
มิตะโซโนะ
ชองทางขึ้นลงทางดวน
นาโตริจูโอสมารต

126

นไดโท

สุสานโบราณ
ไรจินยามะ

บานโฮรากุจิ
ที่ทำการอำเภอนาโตริ
พิพิธภัณฑประวัติศาสตร
พื้นบานอำเภอนาโตริ

บุ

บานเกานากาซาวะ

เปนทรัพยสินทางวัฒนธรรมที่สำคัญของญี่ปุน ภายในแบงเปนสี่สวนโดยไมมี
ผนังกั้นระหวางหองเสื1อทาทามิกับหองพื้นดิน พบไดมากตามพื้นที่ของนาโตริ
จึงเรียกกันวา “รูปแบบนาโตริ”
ที่จอดรถ : รถยนตทั่วไป 3 คัน (ฟรี)
แผนที่ หนา 22

C-2

ลองปนกันดีกวา!
สถานี
มิตะโซโนะ

ศาลเจาที่เกี่ยวของกับ “นิฮนโชกิ”

ศาลเจาซาเอโนะ (ศาลเจาโดโซะ)
กลาวกันวาอัญเชิญมาที่นี่ ตอนเดินทัพไปทางทิศตะวันออกใน
ยุคของจักรพรรดิเคโก และเพราะสักการะเทพเจาทีร่ า ยรำหนาหิน
ในตอนเปดถ้ำอามาโนะอิวาโตะ จึงกลาวกันวาจะชวยพัฒนาดาน
ดนตรีและศิลปะการแสดง ถนนปาไผที่เคยเปนเสนทางเขาวัดใน
สมัยกอนนั้นไดทอดยาวตรงไปทางประตูโทริอิและกลายเปนจุดที่
ไมควรพลาดชม
ที่จอดรถ : รถยนตทั่วไป 8 คัน (ฟรี)
ติดตอสอบถาม : 022-382-3887

ขุนนางที่เต็มไปดวยไหวพริบซึ่งกลายเปนตนแบบของฮิคารุ เก็นจิ

129

สถานี
โมริเซกิโนะชิตะ

คุฮงเซ็น
สายโทโฮ

ศาลเจาซาเอโนะ

258

คัง

ชุ ิน

ฮค
โทโ

เซ็น

บานโบราณขนาดใหญที่สุดในอดีตอาณาเขตเซนได บานโฮรากุจิ

นั่งรถยนต 8 นาทีจากชองทางขึ้นลงทางดวน
นาโตริจูโอสมารต
แผนที่ หนา 22 C-2

118

ลานเบียรซัปโปโร
และเบียรเซนได

แผนที่ หนา 22 B-3
เวลาทำการ : 10.00 - 15.30 น. วันหยุด
วันหยุดประจำ : วันจันทร วันพุธและวันศุกร (หยุดตลอดชวงกลางเดือนพฤศจิกายน – กลางเดือนเมษายน)
ที่จอดรถ : รถยนตทั่วไป 8 คัน (ฟรี) ติดตอสอบถาม : 022-724-7176 (แผนกวัฒนธรรมและกีฬา)

สถานที่ใหสัมผัสกับประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของนาโตริ

Take a Walk Through History

แผนที่ หนา 21

แผนที่ หนา 21
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ขาราชสำนักพลโทฟูจิวาระ โนะ ซาเนคาตะเปนขุนนางในชวงกลางของสมัยเฮอันที่มีพรสวรรค
ดานโคลงกลอน และเปนบุคคลที่กลาวกันวาเปนตนแบบของฮิคารุ เก็นจิซึ่งเปนตัวเอกของ
“ตำนานเก็นจิ” การบาดหมางกับฟูจิวาระ โนะ ยูคินาริในระหวางลงไปภูมิภาคมุตสึทำใหตกมา
ตรงหนาศาลเจาคาซาชิมะโดโซะและเสียชีวิตที่นี่ หลังจากนั้นไซเกียวที่หวนรำลึกถึงซาเนคาตะ
จึงไดทิ้งกลอนเอาไววา “ไมเสื1อมสลาย ยังคงอยู แคนามนั้น ทุงหญาแหง ดูของตางหนา”
นอกจากนี้ ยังมีจารึกกลอนของบะโชที่วา “คาซาชิมะนั้น อยูแหงหนใด ถนนโคลนตมเดือนหา”
ตั้งอยูที่อุเอมัตสึ ในอำเภออีกดวย
ที่จอดรถ : รถยนตทั่วไป 5 คัน (ฟรี)
ติดตอสอบถาม : 022-724-7175 (แผนกวัฒนธรรมและกีฬา)
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สุสานขาราชสำนักพลโทฟูจิวาระ โนะ ซาเนคาตะ

ลานสานสัมพันธสุสานโบราณและลานพอแมลูก
ดานหนาของพิพิธภัณฑมีสุสาน
โบราณขนาดเล็กประมาณ
1 ใน 10 ซึ่งเอาแบบมาจาก
สุสานโบราณไรจินยามะและ
สนามหญาที่มีเครื1องเลน
นอกจากนี้ยังมีสนามหญาเทียม
กลางแจงสำหรับเด็กเล็กที่
มีดาดฟาไมและมานั่ง

สถานที่ทองเที่ยวทางประวัติศาสตรในนาโตริ ｜ มาเยี่ยมชมประวัติศาสตรกันเถอะ ｜

ประวัติศาสตร

¶¹¹» Ò† ä¼‹
á¼‹¹Ë ¹Ô ¨ÒÃ ¡Ö ¡ÅÍ¹
¢Í§ä«à¡ ÂÕ Ç

µ ¹Œ ËÞ ÒŒ ¢Í§´ µÙ Ò‹ §
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จักรยาน ออนเซ็น และกิจกรรมเลนสนุก
ที่เพลิดเพลินกันไดงายๆ ทุกคน

แผนที่ โดยรวมของ
ศูนยกีฬาปนจักรยานอำเภอนาโตริ

มหาสมุทรแปซิฟก

àµçÁä»´
»˜›¹¨Ñ¡ÃÂÒ¹àÊŒ¹·Ò§ä
¡Å!

ŒÇÂà¤Ã

×èÍ§àÅ‹¹

สถานที่ทองเที่ยวปนจักรยานในนาโตริ

ปนจักรยาน

Ê¹Ø¡Ê¹

Ò¹!

อาวฮิโรอุระ
อาคารที่พัก (รินรินโนะยาโดะ)
D ลานสเก็ต
G สนามฟุตซอล

B
E

สนามเด็กเลน
ลาน 3×3

C
F

ลานสนุกสนานกับการปนจักรยาน
เสนทางปนจักรยาน

｜ ศูนยกีฬาปนจักรยานอำเภอนาโตริ ｜

แผนที่แนะนำ
สถานที่

A

เสนทางระยะทางประมาณ 0.9 กม. (ประมาณ 4 นาที)
เสนทางระยะทางประมาณ 1.6 กม. (ประมาณ 7 นาที)
เสนทางระยะทางประมาณ 4.0 กม. (ประมาณ 16 นาที)

F
D

C

E

G

A

05

B

ทริปทองเที่ยวปนจักรยาน

อำเภอนาโตริ

ศูนยกีฬาปนจักรยาน

E

G

แผนที่แบบขยาย
ออนเซ็นนาโตริยูริอาเกะ “ที่พักรินรินโนะยาโดะ”
มีหอ งพักทีส่ ามารถนำจักรยานของตัวเองมาเขาพัก
และคางคืนได เมื1อรวมหองแบบญี่ปุนกับหองแบบ
ตะวันตกแลว จะสามารถเขาพักไดสูงสุด 100 คน
และยังใชสำหรับเขาคายฝกอบรมหรืออื1นๆ ได

Natori Cycle Sports Center

เปดเมื1อตุลาคมป 2020 โดยมีการตั้งบอน้ำพุรอนในพื้นที่ยูริอาเกะเพื1อเปนสถานที่
สำหรับปนจักรยานเพียงแหงเดียวในโทโฮคุ มีการสรางเสนทางปนจักรยานที่ 1 รอบ
มีระยะประมาณ 4 กม. ลานสเก็ตบอรด สนามบาสเกตบอล 3×3 สนามฟุตซอล และ
สนามเด็กเลน ทั้งยังมีที่พักชื1อ “รินรินโนะยาโดะ” จึงสามารถเพลิดเพลินกับน้ำพุรอน
ธรรมชาติไดหลังจากเลนกีฬา

มาปนตามเสนทางจักรยานที่สดชื1นริมทะเลทั้ง 3 เสนทางกันเถอะ!

กิจกรรมที่สนุกกันไดทั้งพอแมลูก

สนามเด็กเลนและลานสนุกสนานกับการปนจักรยาน

*จากออนเซ็นจะมองเห็นอ่าวฮิโรอุระและเทือกเขาซะโอ ฯลฯ

เวลาทำการ : เช็กอิน 15.00 น., เช็กเอาต 10.00 น.
ติดตอสอบถาม : 022-385-8027
เวลาทำการ :
แชออนเซ็นแบบไมคางคืน : 10.00 - 20.00 น.
วันหยุดประจำ :
แชออนเซ็นแบบไมคางคืน : วันพุธที่ 2 ของเดือน

เวลาทำการ : 9.00 - 17.00 น. (เดือนธันวาคม - มีนาคมจะเปดถึงเวลา 16.30 น.)
วันหยุดประจำ : สถานที่กลางแจง : วันพุธ (ยกเวนชวงวันหยุดฤดูรอน)
ศูนยกีฬา
ที่จอดรถ : รถยนตทั่วไป 160 คัน
ปนจักรยาน
ติดตอสอบถาม : 022-385-8027
*กรุณาตรวจสอบราคาประเภทตางๆ บนเว็บไซต

นั่งรถยนต 7 นาทีจากชองขึ้นลงทางดวนนาโตริ
แผนที่ หนา 22 D-2

มีเสนทางยาวหนึ่งรอบระยะประมาณ 4 กม. เสนทางกลางระยะประมาณ 1.6 กม. และเสนทางสั้น
ระยะประมาณ 0.9 กม. เหมาะที่สุดสำหรับกิจกรรมชมรม ฝกซอมการแขงปนจักรยาน เขาคายฝก
อบรม และอื1นๆ สามารถใชบริการกันไดงายๆ ทั้งมือใหมและครอบครัว

สนามเด็กเลน

นอกจากเครื1องเลนตางๆ มากมาย
อยาง โดมกระโดดนุมนิ่มและลาน
น้ำพุสำหรับเด็กแลว ยังมีลาน
สนุกสนานกับการปนจักรยานให ได
เพลิดเพลินกันอยาสบายใจอีกดวย

โรงอาหารทาเรือยูริอาเกะ HACHI
Yuriage Port Restaurant Hachi

HACHI รานอาหารตะวันตกทองถิ่นที่ตั้งเปาจะเปนโรงอาหารที่เปนที่รักของ
เมืองทายูรอิ าเกะ ซึง่ ปรับโฉมใหม โดยมี “พาสตานโปลิตนั มะเขือเทศทัง้ ลูกของ
La Fata” ที่ใชมะเขือเทศอรอยๆ ภายในอำเภอนาโตริทั้งลูก ขอแนะนำให
เพลิดเพลิน กับแกงกะหรี่มายาของรานชื1อดังที่อยูภายในอำเภอนาโตริดวย
เวลาทำการ : 10.00 - 20.00 น. *อาหารเชาสำหรับแขกเขาพักเทานั้น
วันหยุดประจำ : ตามวันหยุดของศูนยกีฬาปนจักรยานอำเภอนาโตริ
ติดตอสอบถาม : 022-797-8812

ลานสนุกสนานกับการปนจักรยาน

โดมกระโดดนุมนิ่ม

จักรยานเสือหมอบ
▲

แกงกะหรี่รสเผ็ด
ของโรงอาหารทาเรือ

◀

พาสตานโปลิตันมะเขือเทศ
ทั้งลูกของ La Fata

จักรยานครอสไบค

จักรยานเด็ก

เตรียมจักรยานเอาไว 90 คันตั้งแตจักรยานกีฬารุนใหมลาสุดไปจนถึงจักรยานสำหรับผูหญิง ครอบครัว
และเด็ก (ภายในอาคาร 70 คันและภายนอกอาคาร 20 คัน) รวมถึงจักรยานสำหรับการเลนสนุก
40 คัน สามารถใชจักรยานกีฬาและจักรยานไฟฟาปนเขาไปภายในอำเภอนาโตริได
*กรุณาตรวจสอบคาเชาที่สถานที่จริง

11

12

หนึ่งวันสบายๆ

06
คอรสปนครึ่งวัน ปนสบายๆ 3 ชม. ที่จะไดเต็มอิ่มกับเสนหของ
ยูริอาเกะจากศูนยกีฬาปนจักรยานอำเภอนาโตริ และเสนทางทั้ง
วันที่จะไดเพลิดเพลินกับสนามบิน หรือชิลในคาเฟ
ไมวาจะมาเปนกลุม เปนคู หรือคนเดียวก็สนุกไดทั้งนั้น เอาละ
ไมตองคิดมาก! ไปปนจักรยานกันเลย!

Sea Breeze Cycling

เสนทางรอบยูริอาเกะ

สถานที่
ปนจักรยาน

ประมาณ

หนา 13
สถานที่
ปนจักรยาน

¨Ðà»´¨Ø´µÑé§á¤Á»Šã¹»‚ 2021 ´ŒÇÂ
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เสนทางรับลมทะเลมิจิโนะคุ

0.7 กม.

ศูนยเสนทางนาโตริ

สถานทีเ่ ผยแพรขอ มูลจำเปนของเสนทางรับลมทะเลมิจโิ นะคุและ
“วัฒนธรรมเสนทางไกลกับการเดิน” เปนสถานที่ใหนักเดินเขา
ชาวเมืองทองถิ่นและนักทองเที่ยวมาพักผอนและแลกเปลี่ยนพูด
คุยกันได

3นาที

เวลาทำการ : เมษายน - พฤศจิกายน : 9.00 - 17.00 น. / ธันวาคม - มีนาคม : 9.00 - 16.00 น.
วันหยุดประจำ : วันอังคาร, วันที่ 29 ธันวาคม - 3 มกราคม ติดตอสอบถาม : 022-398-6181

ศูนยกีฬาปนจักรยานอำเภอนาโตริ

ออนเซ็นนาโตริยูริอาเกะ “ที่พักรินรินโนะยาโดะ” หนา 11, หนา 12
ประมาณ

0.7 กม.

1

5
3นาที

4

0.5 กม.

1

ประมาณ
สถานที่
ปนจักรยาน

4

0.5 กม. 2นาที

จุดเริ่มตน และเสนชัย

ฮิโรอุระ

คาวามาจิเทราซุยูริอาเกะ
พักสักครูที่คาวามาจิเทราซุยูริอาเกะ
คาเฟ

รานขนมหวานสตรอวเบอรรี

ICHIBIKO

รานที่เปดใหบริการ โดยเกษตรกรปลูก
สตรอวเบอรรมี กิ าคิซง่ึ เปนราวกับอัญมณีทท่ี านได
ขอแนะนำวาอยาพลาด “นมสตรอวเบอรรี”

เวลาทำการ : เมษายน - พฤศจิกายน : 9.30 - 16.30 น. / ธันวาคม - มีนาคม :
10.00 - 16.00 น.
วันหยุดประจำ : วันอังคาร (กรณีเปนวันหยุดนักขัตฤกษจะหยุดวันถัดไปแทน),
วันที่ 29 ธันวาคม – 3 มกราคม ติดตอสอบถาม : 022-393-6520

ประมาณ

0.5 กม.

2นาที

เวลาทำการ : 10.00 - 17.00 น.
วันเสาร วันอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ : 9.00 - 17.00 น.
วันหยุดประจำ : ไมมีวันหยุดประจำ ติดตอสอบถาม : 022-226-7405

สนามบินเซนได

หนา 05, หนา 06

หนา 16

ทานมื้อกลางวันที่สนามบินเซนได
คาเฟ

วิดีโอเสนทาง

เปนสถานที่สำหรับบอกเลาความทรงจำและบทเรียนของภัย
พิบัติจากแผนดินไหวครั้งใหญในญี่ปุนตะวันออกสูชนรุนหลัง
และเผยแพรไปทั่วโลก ทั้งยังเสริมความรูเรื1องการปองกัน
ภัยพิบัติโดยไมปลอยใหภัยพิบัติจากแผนดินไหวหายไปตาม
กาลเวลา เขาชมไดฟรี

¾Ñ¡ÊÑ¡¹Ô´·Õè¤Òà¿†
áÊ¹¾ÔàÈÉ ÁÕ¢Í
§½Ò¡¨Ò¡ÂÙÃÔÍÒà¡Ð
่
àÂÍÐáÂÐàÅÂ ปนสถานที
จักรยาน

3นาที

5

วิดีโอเสนทาง

ÍÒº¹éÓãËŒÊ´ª×è¹ËÅÑ§¨Ò¡àË§×èÍ
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ทางหลวงเทศบาล
สายฮิโรอุระคิตางามะ
(แนวปองกันที่ 2)

ได
เซน

ถนนตนสนดำที่อยูใกลๆ ลาน เปนตนที่ดาเตะ
มาซามูเนะ ผูครองแควนเซนไดสั่งมาปลูกจาก
โทโทมิ กลาวกันวาชาวประมงใชเปนจุดสังเกต
แทนประภาคาร และเรียกกันวา “ตนสนอันดง”

6

อาคารเมเปล

พิพิธภัณฑฟนฟูภัยพิบัติจากแผนดินไหวอำเภอนาโตริ

ประมาณ

บิน

3

จุดหมาย
ศูนยกีฬาปนจักรยาน
อำเภอนาโตริ

นาม

สะพาน
ยูริอาเกะเทซัง

ÁÍ§àËç¹
à¤Ã×èÍ§ºÔ¹¢Öé¹Å§
ä´ŒÍÂ‹Ò§ã¡ÅŒªÔ´!

สวนปองกันภัย
พิบัติฮิโรอุระ

รานสะดวกซื้อ
สวนฮิโยริ

ไปส

´ ÀÑÂ

สะพานใหญ
เทราโนะ
ทาคาระฮาชิที่ 1

10

ทาง

café malta

สถานที่
ปนจักรยาน

13

ประมาณ

2นาที

เดิน

‹
·Õè»˜›¹ä´ŒÍÂ

เปนสวนแหงใหญใหมฝง ตะวันออกของสนามบิน
เซนได เต็มไปดวยเครือ1 งเลนนาสนใจและสามารถมอง
เห็นการขึ้นลงของเครื1องบินไดอยางใกลชิด จึงไดรับความ
นิยมในหมูแ ฟนคลับการบินและทัง้ พอแมลกู ทีเ่ นินสูง “ฮินนั โอคะ”
เปนจุดอพยพชั่วคราว

3

สั ?

¨ Ùâ Í

Ç ¤ Øâ ´

Ò§»

สวนปองกันภัย
พิบัติคิตางามะ

ทาง

ลานชุมนุมยูริอาเกะ

à Ã ÕÂ

ออนเซ็นนาโตริยูริอาเกะ “ที่พักรินรินโนะยาโดะ” หนา 11, หนา 12
‹·ÕèÍÂÙ‹·Ò§
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สวนสุสาน
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อำเภอนาโตริ
´Á
¶×Íà»š¹áÅ¹

มองเห็นเครื1องบินได
อยางใกลชิด

ตนสนอันดง

สวนอนุสรณภัย
พิบัติจากแผนดินไหว
อำเภอนาโตริ

อาคารเมเปล

ฮิโรอุระ

ศูนยกีฬาปนจักรยานอำเภอนาโตริ

2

เสน

10

1

0.6 กม.

3

คุโด

สวนอนุสรณภัย
พิบัติจากแผนดินไหว
อำเภอนาโตริ

จุดเริ่มตน และเสนชัย

ประมาณ

แมน้ำนาโตริ

เรียว

5

สะพาน
ยูริอาเกะเทซัง

20นาที 4.5 กม.

สถานที่
ปนจักรยาน

ลาปร

3นาที

โชคุไซคัง

5

2

¶¹¹

2

จูโอ

129

ลานชุมนุมยูริอาเกะ

สาย

ประมาณ

0.8 กม.
สถานที่
0.6 กม.
ปนจักรยาน ปากแมน้ำนาโตริ

4
ถนน

LAWSON

นอกจากอนุสาวรีย จารึกกลอนและลาน
อธิษฐานที่มีปายชื1อแลว ยังมีลานพักผอนและ
เนินที่มองเห็นวิวทะเลดวย
ประมาณ

สวน
ตนสนอันดง

129

สวนอนุสรณภัยพิบัติจากแผนดินไหว
อำเภอนาโตริ

ÅÁ·ÐàÅÊ´ª¹×è
¨

สะพานใหญ
ยูริอาเกะ

2.0 กม. 10นาที

สถานที่
ปนจักรยาน

§Ñ !

โรงเรียนประถมและ
มัธยมตนยูริอาเกะ
อำเภอนาโตริ

4นาที

ประมาณ

ÅÍ

สถานที่
ปนจักรยาน

ระยะทาง
จุดเริ่มตน และเสนชัย 12.3
กม.

｜ ปนจักรยานรับลมทะเล ｜

รวม

1

รวม

3นาที

เสนทางรับลมทะเลมิจิโนะคุ
ศูนยเสนทางนาโตริ

เสนทางใชเวลาประมาณครึ่งวันปนสบายๆ รอบยูริอาเกะ แนะนำสำหรับผูที่ ไมคอยคุนชินกับการปนจักรยาน
เปนเสนทางที่จะไดตระเวนชมสถานที่ชื1อดังใหมๆ ระหวางทางจะไดเรียนรูเรื1องภัยพิบัติจากแผนดินไหว ทั้งยังเต็มไปดวยจุด
นาชมและรานอาหาร

ระยะทาง
จุดเริ่มตน และเสนชัย 5.8
กม.

0.7 กม.

าเกะ

3 ชั่วโมงสบายๆ

ประมาณ
สถานที่
ปนจักรยาน

ลวงเ
ทศ
(แนว บาลสาย
ปอง เหนือ
กันท ใตย
ี่ 2) ูริอ

ปนจักรยานรับลมทะเล

ทางห

ทริปทองเที่ยวปนจักรยาน

เสนทางหนึ่งวันที่ปนจากยูริอาเกะถึงสนามบินเซนได ขอแนะนำสำหรับผูที่คุนเคยกับการปนจักรยาน
เปนเสนทางที่จะไดเพลิดเพลินกับเสนทางเย็นสดชื1นจนถึงสนามบินและสบายๆ ในสวนสาธารณะหรือคาเฟ

เสนทางสนามบิน

สถานที่ทองเที่ยวปนจักรยานในนาโตริ

ปนจักรยาน

สะพานใหญ
คิตางามะ

café malta

(คาเฟมัลตา)

รานลิ้นวัว คันตันยะ

รานอาหารลิน้ วัวทีบ่ ริหารตรงโดยรานลิน้ วัว “จินจู” นอกจากลิน้
วัวลายหินออนของรานอาหารทีช่ น้ั 1 ของสนามบินเซนไดแลว
ยังขอแนะนำอาหารชุดลิน้ วัวดวย ขาวกลองลิน้ วัว “โซระเบ็ง”
ทีจ่ ำหนายเฉพาะในสนามบินเปนทีน่ ยิ มสำหรับการสัง่ กลับบาน!
นั่งทาน มื้อกลางวันกลางแจงไป ระหวางมองเครื1อง
ประมาณ
บินขึ้นลงก็วิเศษสุด!
2.7 กม.
เวลาทำการ : 10.30 - 21.00 น.
ติดตอสอบถาม : 022-383-3429

สนามบินเซนได

2

เวลาทำการ : 10.00 - 17.00 น.
วันหยุดประจำ : วันพุธ
ติดตอสอบถาม : 022-796-6930

ยสาร
รผู โด
อาคา สถานีสนามบินเซนได

¨Í´¨Ñ¡ÃÂÒ¹µÃ§¹Õé!

12นาที
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3

สถานที่
ปนจักรยาน

4

Tea Leafull

ประมาณ

3.3 กม.

15นาที

อาหารกลางวันดวย

คาเฟยอดนิยม ที่มีเมนู “Tea EAT” ชาผลไมที่ทานได
จนถึงใบชาและชาแบรนด Tea EAT กวา 40 ชนิดที่ ไม
เหมือนใคร
เวลาทำการ : 10.00 - 17.00 น. วันหยุดประจำ : วันจันทร
ที่จอดรถ : รถยนตทั่วไป 5 คัน
ติดตอสอบถาม : 022-796-5406

ขอมูลที่ลงไวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา

14

07

สถานที่นาสนใจ

ทั้งกีฬา ทั้งธรรมชาติ ทั้งประวัติศาสตร

ทริปทองเที่ยวในเมือง

สวนจูซังสึกะ

สวนสาธารณะและคาเฟ ณ นาโตริ
Park & Café @ Natori

Coffee & Session Pablo

Desserts

z
ch & Jaz

& Lun

รานกาแฟแจสเจาเกาที่เปดกิจการเมื1อป 1984 แมจะหยุดกิจการไปเพราะภัยพิบัติจาก
แผนดินไหวแตปาฏิหาริยตางๆ ก็ชวยใหกลับมาเปดได คุณจะไดลิ้มรสกาแฟแท
ขนมหวานโฮมเมด และอาหารกลางวัน

คาเฟ

03

B-3

ที่จอดรถ : รถยนตทั่วไปประมาณ 69 คัน
ติดตอสอบถาม : 022-384-2111
(แผนกแผนการปรับปรุงเมือง)

คาเฟเคกชิฟฟอนสรางสรรคหลากหลายเมนู
s
Miu-kitchen
fon Cake
Pot Chif

เคกชิฟฟอนในภาชนะสี่เหลียมที่เนื้อนุมฟูเขากันไดดีเยี่ยมกับคัสตารดทำเอง
เหมาะสำหรับเปนของที่ติดไมติดมือไปฝากดวย ทั้งยังไมควรพลาดกาแฟชงใหมในมุม
ทานอาหารภายในราน!

08
สายเสนทางเดินทางไปสนามบินเซนได

ทริปทองเที่ยวในเมือง

สนามบินเซนได

เวลาทำการ : 6.10 - 21.30 น.
ที่จอดรถ : ประมาณ 1,846 คัน (มีคาบริการ)
ติดตอสอบถาม : 022-382-0080
นั่งรถยนต 5 นาทีจากชองขึ้นลงทางดวนเซนไดคูโค
แผนที่ หนา 22 D-3

Sendai Airport

แผนที่ หนา 22

คาเฟ

02

C-2

แผนที่ หนา 22

คาเฟ

คาเฟในหอสมุดที่คุณจะไดเพลิดเพลินกับการอานหนังสือ
ary
atori Libr
In the N

04

Café Mozart Eureka

B-3

รานพี่นองของคาเฟในชิจิโนะรีสอรต

ชิจิโนะคาเฟ ATALATA

เวลาทำการ : 7.30 - 19.00 น.
วันเสาร วันอาทิตย
และวันหยุดนักขัตฤกษ 7.30 - 18.00 น.
วันหยุดประจำ : วันจันทรและวันพุธที่
4 ของเดือน (เหมือนกับหอสมุด)
ที่จอดรถ : ลานจอดรถของหอสมุด
อำเภอนาโตริิ
ติดตอสอบถาม : 022-383-7172

Ê¶Ò¹Õ¹ÒâµÃÔÍÂÙ‹µÃ§Ë¹ŒÒ!

เวลาทำการ : 10.00 - 17.00 น.
วันเสาร วันอาทิตย
และวันหยุดนักขัตฤกษ 10.00 18.00 น.
วันหยุดประจำ : ไมมีวันหยุดประจำ
ที่จอดรถ : รถยนตทั่วไป 60 คัน
ติดตอสอบถาม : 022-796-5214
C-2

แผนที่ หนา 22

C-3

หอสมุดอำเภอนาโตริ

สัมผัสกับสายลมและเสียงอันไพเราะอยูบนดาดฟา และ
จะชมลานบินกับลานจอดไดอยางใกลชิด เปนสเนห
ของทัศนียภาพของการขึ้นลงของเครื1องบินอันนาตื1นตา
ที่หาชมไดเฉพาะในสนามบินเทานั้น

สถานที่นาสนใจ

เวลาทำการ : 6.45 - 20.00 น.
ที่จอดรถ : ไมมี (อาจมีการปดในเวลาที่สภาพอากาศเลวราย)

สวนขนาดใหญที่เปดโลง

สวนกลางมิตะโซโนะ

แผนที่ หนา 22

C-3

พิพิธภัณฑสนามบิน

ตั้งอยูใกลอิออนมอลลนาโตริและสถานีมิตะโซโนะ สวน
มาในธีม “ไทมแคปซูลสรางรอยยิ้ม” ซึ่งหอมลอมไป
ดวยสีเขียวขจีและดอกไมบานจะมาทำใหเปยมไปดวย
รอยยิ้ม มีเครื1องเลนขนาดใหญ ลานอเนกประสงคและ
ลานซากุระดวย
ที่จอดรถ : รถยนตทั่วไป 25 คัน
ติดตอสอบถาม : 022-384-2111
(แผนกแผนการปรับปรุงเมือง)

สถานที่นาสนใจ

แหลงวัฒนธรรมหนาสถานีนาโตริ

15

a

s & Pizz

Pancake

รานพี่นองของของคาเฟชิจิโนะ ขอแนะนำแพนเคกที่แทบจะละลายในปากและ
พิซซาแบบดั้งเดิม ที่อบในเตาอิฐ มีมุมสำหรับเด็กเตรียมเอาไวดวย

คาเฟดัง “Mozart” อยูในหอสมุดอำเภอนาโตริ มื้อกลางวันสามารถเลือกเมนูจาก
“ขาวประจำวัน” “พาสตาประจำวัน” “แซนดวิชประจำวัน”

แผนที่ หนา 22

ชมวิวเครื1องบินขึ้นลง
ดาดฟาชมวิว สไมลเทอรเรซ

โทบุฉะ

คุณจะไดสัมผัสประสบการณ กับเครื1องวัดในหองนักบินของจริง
หองครัว ที่นั่งของชั้นธุรกิจและเครื1องจำลองการฝกบิน
เวลาทำการ : 9.00 - 19.00 น.
ที่จอดรถ : ไมมี

ตามหาของฝากจากมิยากิและโทโฮคุ!
เซ็นเตอรพลาซาบนชั้น 2 จะเรียงรายไปดวยสินคาของ
ฝากและผลิตภัณฑขึ้นชื1อ ทั้งยังมีรานอาหารตางๆ เปด
อยูมากมาย ตามแตละชั้นดวย มาเต็มอิ่มกับของฝาก
และรสชาติของมิจิโนะคุกันเถอะ

เชื1อมจากทางออกทิศตะวันออกของสถานีนาโตริดวยทางเชื1อมลอยฟา ชั้น 2 มีมุม
หนังสือพิมพ นิตยสาร หนังสือเด็ก และคาเฟ ชั้น 3 มีหองสมุดทั่วไป มุมเผยแพรขอมูล
และหองเรียนอยูอยางครบครัน มุมคาเฟและมุมหนังสือพิมพกับนิตยสารจะเปดเวลา
7.30 น.

เหมาะที่สุดสำหรับผูที่ตอง
การจะเติมพลังระหวางทองเที่ยว

เวลาทำการ : 9.00 - 19.00 น. / วันเสาร วันอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ : 9.00 - 18.00 น.
วันหยุดประจำ : วันจันทรและวันพุธที่ 4 ของเดือน (กรณีตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษจะหยุดวันถัดไปแทน)
วันที่ 29 ธันวาคม - 3 มกราคม ที่จอดรถ : ลานจอดรถที่ 1 และลานจอดรถที่ 3
ติดตอสอบถาม : 022-382-5437
แผนที่ หนา 22 C-2
*กรุณาตรวจสอบคาจอดรถบนเว็บไซต

สามารถมาใชบริการอาบน้ำ (มีคาบริการ)
หลังจากวิ่ง เดินเลน หรือปนจักรยานที่สนาม
บินได ซึ่งนี่เปนบริการใหมของสนามบิน

ขอมูลที่ลงไวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา

ณ นาโตริและสนามบินเซนได ｜

เวลาทำการ : 10.30 - 17.00 น.
(หยุดจำหนายทันทีที่ของหมด)
วันหยุดประจำ : วันจันทรและ
วันอังคา (มีวนั หยุดไมประจำอืน1 อีก)
ที่จอดรถ : รถยนตทั่วไป 4 คัน
(ฟรี)
ติดตอสอบถาม : 022-796-7734

เวลาทำการ : 11.00 - 19.00 น.
วันอาทิตย 11.00 - 17.00 น.
วันหยุดประจำ : วันจันทร
ที่จอดรถ : รถยนตทั่วไป 6 คัน (ฟรี)
ติดตอสอบถาม : 022-398-5442

｜ สวนสาธารณะและคาเฟ

01

รานคาเฟแจส

แผนที่ หนา 22

เปนสวนสาธารณะขนาดกวางใหญที่เพลิดเพลินกัน
ไดตั้งแตเด็กไปจนถึงผู ใหญตลอดทั้งสี่ฤดู เชน การกีฬา
หรือสันทนาการ ไมวาจะเปนในฐานะสวนสำหรับกีฬา
(สนามเบสบอล สนามกรีฑา สนามเทนนิส ฯลฯ) สวน
ประวัติศาสตร (สุสานโบราณจูซังสึกะตั้งแตยุคโจมงถึง
โคฟุน) หรือสวนธรรมชาติ (เพลินกับตนไมดอกไม)

ชิลในคาเฟสวยๆ เพลิดเพลินกับเมนูแสนอรอย ตั้งใจอานหนังเสือเลมโปรดในหอสมุด
เลนสนุกราเริงในสวนอันกวางขวาง! มาสนุกกับชีวิตประจำวันแบบหรูหรานิดๆ กันเลย!
คาเฟ

สถานที่ทองเที่ยวในเมืองของนาโตริ

เมือง

รันเนอรสปอรต

เวลาทำการ : 7.00 - 21.00 น.
คาบริการ : คาใชงาน 800 เยน (คาเชาผาเช็ดตัว 100 เยน)
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*รับเฉพาะเงินสด
*สิ่งอำนวยความสะดวกมีแยกชายและหญิง
16

ลองทานอาหารขึน้ ชือ1 ของนาโตริเพือ1 เปรียบเทียบรสชาติ และขอแนะนำอาหารแสนอรอย
นิยมกันมากทั้งเด็กและผู ใหญ

เนื้อสับทอดแฮมบาคุ

·Ó¢ŒÒÇ«ÙªÔ´ŒÇÂ¹éÓÊŒÁ
ÊÒÂªÙ ÊÓËÃÑº«ÙªÔáºº
à©¾ÒÐ¢Í§ÃŒÒ¹!

เนื้อสับทอดแฮมบาคุตุนมะเขือเทศกับชีส นอกจาก
เนื้อสับทอดแฮมบาคุแลว ซอสกับน้ำสลัดก็ทำเอง
ดวยความพิถีพิถัน
โฮชิซงั จิโนะเนือ้ สับทอดแฮมบาคุ ติดตอสอบถาม : 022-384-6757
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เจงกิสขาน (เนื้อแกะ)
เปนรานอาหารจำหนายเบียรที่ ไดตนแบบมาจากบานของ
เยอรมนี เบียรสดซัปโปโรใหมจากโรงงานและอาหารขึ้น
ชื1ออยางเจสกิสขาน(เนื้อแกะ)เปนเมนูที่ ไดรับความนิยม
ลานเบียรซปั โปโรและเบียรเซนได ติดตอสอบถาม : 022-384-9301

ถาพูดถึงนาโตริก็ตองนึกถึง
หมอไฟผักชีลอม (เซรินาเบะ)!

หมอไฟผักชีลอม

ทาง
ตะวันตก

อ า ห า ร อ ร อ ย

Knights Bridge ติดตอสอบถาม : 022-384-7104

รานเจลาโต

เจลาโตเนื้อเนียนนุมรสชาติเขมขน
เจลาโตแสนอรอยที่ทำดวยวัตถุดิบใหมๆ สดๆ เชน นมวัว
ผลไม ผักและขาวใหม ซึ่งผลิตมาอยางดี
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80%
¢Í§
¼¡Ñ
สถานที่ทองเที่ยวทางประวัติศาสตร/สถานที่ทองเที่ยวในเมือง
ªÕÅ
ŒÍÁ

มีทารตโฮมเมดเนื้อเบาที่ทำดวยขาวสาลีกับเนยจาก
ฮอกไกโดประมาณ 8 ชนิด เมนูจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล
และเปนรานที่บานๆไมเปนที่รูจกแตก็รสชาติยอดเยี่ยม
เชนกัน

Ò¡
´Ñ ÁÔÂ

ปลาชิราสุที่มีเฉพาะทางเหนือ
ทางใตของชายฝงจังหวัดมิยากิอยางยูริอาเกะ อำเภอนาโตริจะ
มีการจับปลาชิราสุทางเหนือสุดของญี่ปุน “ชิราสุที่มีเฉพาะทาง
เหนือ” ที่จับมานี้ นอกจากคามาอาเกะแลว ชิราสุสด ที่มีใหทาน
ไดเฉพาะในเขตจับปลาก็อรอยเชนกัน
(ฤดูจับปลาอยูระหวางเดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายน)
“รานขาวหนาปลาชิราสุ (โปรดติดตอสอบถามรายละเอียดในแตละราน)”
เกียวเท ฮามายะ สาขาคาวามาจิเทราซุยูริอาเกะ ติดตอสอบถาม : 022-398-5547
ติดตอสอบถาม : 022-385-0818
วาคาคุสะซูชิ
ติดตอสอบถาม : 022-796-6930
café malta (คาเฟ มัลตา)
ติดตอสอบถาม : 022-748-4301
เกียวโช ซุซุเอ
ติดตอสอบถาม : 022-398-5615
โรงอาหารยูริอาเกะ ยามาเนะยะ

าหา

ทาง
ตะวันออก

ร ท ะ เ ล แ ส น อ ร อ

Café shokudo Laugh.

ติดตอสอบถาม : 022-393-5609

หอยแครงของนาโตริเปนเลิศในดานสี รสชาติ และกลิ่น
หอม เนื้อชิ้นโตมีความเดงและจะกระจายความหวานไป
ทั่วปาก เปนวัตถุดิบชั้นเยี่ยมที่ ไดรับความนิยมอยาง
ลนหลามแมแตในตลาดโทโยสุ นาโตริจะใหคุณดื1มด่ำ
กับหอยแครงสดใหมได ในราคายอมเยา ฤดูกาลจะอยู
ระหวางเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน
(เดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคมเปนฤดูหามจับปลา)
“รานหอยแครง (โปรดติดตอสอบถามรายละเอียดในแตละราน)”
เกียวเท ฮามายะ สาขาคาวามาจิเทราซุยูริอาเกะ
ติดตอสอบถาม : 022-398-5547
วาคาคุสะซูชิ ติดตอสอบถาม : 022-385-0818

อัดแนนไปดวยอาหารทะเลสดใหม

ขาวหนาทะเล

ÊªÒµÔ!
ÂÕ ºà·ÂÕ ºÃ
Í×è à»Ã
ÊàÕ ¾

เคกชิฟฟอน

ขาวหนาหอยแครง

สถานที่ทองเที่ยวริมทะเล/สถานที่ทองเที่ยวปนจักรยาน

ÊØ 2
ªÃÔ Ò
ÅÒ

¹ÒâµÃÔ
¹ÍÓàÀÍ
»Ô Å¡Ù ã

พิถีพิถันจนถึงขั้นสุดทาย

จับไดเยอะสุดในญี่ปุน!

อาหารทะเล

อาหารขึ้นชื1อใหมของนาโตริ

àªÞ
Ô ÁÒ
ÅÍ
§·
Ò¹
»

เคกชิฟฟอนนุมฟูที่เจาของทำเองและพิถีพิถัน
ในเลือกใช ไขนั้น มีใหเลือกถึง 8 ชนิด
จะทานในรานหรือซื้อกลับบานก็ ได ขอแนะนำ
อาหารกลางวันดวย
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Gelateria Natu-Lino
ติดตอสอบถาม : 022-397-8235

นาโตริ

“รานทานซูชิ (โปรดติดตอสอบถามรายละเอียดในแตละราน)”
ติดตอสอบถาม : 022-385-0818
วาคาคุสะซูชิ
ซุเอฮิโระซูชิ สาขายอย ติดตอสอบถาม : 022-384-8388
ติดตอสอบถาม : 022-384-5792
โมริยะซูชิ
ติดตอสอบถาม : 022-384-1633
รานซูชิ ซูชิคิน
ติดตอสอบถาม : 022-384-5012
โคโนมิซูชิ

อ

“รานที่ทานหมอไฟผักชีลอม (โปรดติดตอสอบถามรายละเอียดในแตละราน)”
โบเท็งโชคุโด สาขานาโตริ
ติดตอสอบถาม : 022-382-7050
เกียวเท ฮามายะ สาขาคาวามาจิเทราซุยูริอาเกะ ติดตอสอบถาม : 022-398-5547
ติดตอสอบถาม : 022-796-4127
เอ็นโซ สาขา ATALATA
สุซุทาเกะ (ตลาดเชาทาเรือยูริอาเกะ) ติดตอสอบถาม : 022-395-7211 (อาคารเมเปล)
โรงอาหารเกษตรกร ชินเมโซบะ เค ติดตอสอบถาม : 022-797-0408
อิซากายะไทโช
ติดตอสอบถาม : 022-384-8902
ลานเบียรซปั โปโรและเบียรเซนได ติดตอสอบถาม : 022-384-9301
โรงอาหารยูริอาเกะ ยามาเนะยะ ติดตอสอบถาม : 022-398-5615

ขนมอบและทารต

ภูมิใจในนิกิริซูชิ ซึ่งคัดสรรวัตถุดิบที่ดีที่สุดของวันนั้นๆ
และพิถีพิถันในขาวซูชิดวย
ทั้งยังไดรับความนิยมในหมูคนทองถิ่น

เขตตะวันออก

อาหารทองถิ่น

ระวังของหมด!

นิกิริซูชิ

อาหารของนาโตริ

เขตตะวันตก

อาหารของนาโตริ

ผักชีลอมของนาโตริ เติบโตขึ้นมาดวยน้ำ สภาพ
อากาศที่เหมาะสม และฝมือของเกษตรกร ทำใหมีความ
โดดเดนทั้งรสชาติ กลิ่นหอม และยังทานไดจนถึงราก
ขอเมนูแนะนำ “หมอไฟผักชีลอม” มีชวงตั้งแตเดือน
ตุลาคมถึงเดือนมีนาคม

นาโตริ

สดอรอยเพราะเปนเมืองทา

ย

เบียรใหมจากโรงงาน!

ขาวหนาทะเลหรูหราที่ใชอาหารทะเลตาม
ฤดูกาลแบบเต็มที่ เขากันไดดีเยี่ยมกับขาว
ของมิยากิ! วัตถุดิบจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล
“รานขาวหนาทะเล (โปรดติดตอสอบถามรายละเอียดในแตละราน)”
เกียวเท ฮามายะ สาขาคาวามาจิเทราซุยูริอาเกะ
ติดตอสอบถาม : 022-398-5547
เซ็นยะ สาขายูริอาเกะ ติดตอสอบถาม : 022-395-7211 (อาคารเมเปล)
ติดตอสอบถาม : 022-385-0818
วาคาคุสะซูชิ
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อาหารของ
นาโตริ
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น้ำมันพริก (รายุ)
ลิ้นวัวเซนได

àªÔÞÁÒ«×éÍ
·ÕèÃŒÒ¹¢Í§âÃ§§Ò¹
ã¹¹ÒâµÃÔ

¨ÓË¹‹ÒÂ·ÕèÃŒÒ¹¢ÒÂ
¼ÅÔµÀÑ³±¨Ò¡¼ÙŒ¼ÅÔµ
ÂÙÃÔÍÒà¡ÐáÅÐ
Ê¹ÒÁºÔ¹à«¹ä´!

พี่นองไดทดลองสิ่งใหม
ไปพรอมกับอนุรักษความดั้งเดิม

กับขาวที่ 90% ของสวนผสมเปนลิ้นวัว มีสินคา
3 แบบคือรสเผ็ดและน้ำมันมะกอกพริก
จินจู ติดตอสอบถาม : 0120-72-3850

à»š¹¢¹Á·Õè¾Ô¶Õ¾Ô¶Ñ¹ã¹
¡ÒÃ·ÓÍÂ‹Ò§ÁÒ¡
ÁÕ¢ÒÂà©¾ÒÐ·ÕèÃŒÒ¹
à·‹Ò¹Ñé¹

คุรุมิยูเบชิ
เปนผลวอลนัตผสมกับเนื้อแปงจากขาวโมจิคุณภาพสูง
ความโดดเดนอยูตรงความเหนียวหนึบและกลิ่นหอม
คันเซ็นโด ติดตอสอบถาม : 022-381-6561

ขนมญี่ปุนชั้นสูง (โจนามะกาชิ)

àªÔÞàÅÂ
àÃÒ¢ÒÂµÃ§¨Ò¡
âÃ§§Ò¹¼ÅÔµ!

ขนมญี่ปุนชั้นสูงที่มีรสสัมผัสนุมลื1น
ตองซื้อขนมรสชาติดั้งเดิมที่เปดกิจการขายยาวนานมา
เกือบ 70 ปไปเปนของฝาก
เซโชโดู ติดตอสอบถาม : 022-384-1627

¨Ò ¡
Ê §‹ µÃ§

à¡ Ð
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เกียวโช ซุซุเอ สาขาคาวามาจิเทราซุ ติดตอสอบถาม : 022-784-4301
เซ็นชินโชคุฮิน ติดตอสอบถาม : 022-796-2339 *จำหนาย ที่ café malta
café malta (คาเฟมัลตา) ติดตอสอบถาม : 022-796-6930

¼ÅÔµÀÑ³±¢Öé¹ª×èÍ
ã¹ café malta
·Õè¢ÒÂËÁ´àÊÁÍ!

ผลิตภัณฑขึ้นชื1อ
ผลิตภัณฑเฉพาะทองถิ่น

(คาเฟมัลตา)
ติดตอสอบถาม : 022-796-6930

café malta

มิยากิโนะชิซุคุ

ของฝาก
N ATO R I S O U V E N I R

มีทะเล ภูเขา และผืนดินที่อุดมสมบูรณ
ทำใหผลิตสินคาชั้นยอด
ที่รังสรรคดวยเทคนิคความชำนาญ

ซังโชคุโมนากะ
การผสมผสานกันของ งา ถั่วแดง และถั่วขาวคุณภาพสูง
ให ไดเพลิดเพลินไปกับ รสชาติที่เขากันพอดี และกลิ่นหอม
ของขนมชื1อดัง ที่กำเนิดมาจากความตองการของลูกคา
โคโตบุกิโนะซังโชคุโมนากะ สาขาหลัก
ติดตอสอบถาม : 022-384-4939

¨ÓË¹‹ÒÂµÃ§
·ÕèâÃ§§Ò¹ã¹
ÂÙÃÔÍÒà¡Ð!

หอยแครงดองเกลือ
หอยแครงที่จับไดจากยูริอาเกะเอามาดองเกลือ
เพื1อให ไดรสชาติ และกลิ่นที่ดี จนถึงขีดสุด จึง
ทำใหเปนอาหารเลิศรส

ÊÒ¢ÒÂ‹ÍÂ¢Í§
«Ò«Òà¤·Ñé§ËÁ´
·ÑèÇÍÓàÀÍ¹ÒâµÃÔ!

สอดไสชีสรสกลมกลอมลงในเนื้อแปงที่
นวดผสมผักของจังหวัดมิยากิ ทำให
เพลิดเพลินกับรสชาติที่ผสมผสานอยาง
ยอดเยี่ยมลงตัว
ซาซาเค ติดตอสอบถาม : 022-784-1239

“โฮเซ็นนามิโนะโอโตะ” เปนแบรนดสัญลักษณของบริษัท

โฮเซ็นนามิโนะโอโตะ ผูกลั่น
รานเหลาสาเกกลั่นซาซากิ (บริษัทจำกัด)

¨ÓË¹‹ÒÂµÒÁ
ÊÒ¢Òµ‹Ò§æ ¢Í§
Pensee!

ดีใจที่เห็น
รอยยิ้มของผูที่ ไดรับ

สมาคมผลิตดอกไมอำเภอนาโตริ
(การทำสวนซุไก)
เกษตรกรผูปลูกดอกคารเนชั่น
ตัวแทนสวนซุไก คุณฮิโรกิ ซุไก

ซาซาคามะ
ที่ทานไดหลายชิ้น ทานไดทุกวัน

ของฝากที่แนะนำ คือชีสทารตที่ภูมิใจในเรื1อง
ความอรอย จากการผสมชีส 3 ชนิดที่ลงตัว
Fromage Hakozuka & Café Hakozuka

ติดตอสอบถาม : 022-797-7580

คราฟตเบียร
คราฟตเบียร (เบียรที่มีปริมาณมอลตต่ำ) มียีสตที่มีชีวิตเพราะ
ไมมที ง้ั การกรองและผานความรอน นอกจากพิลสเนอร ไวเซ็น
ดุงเกล (ลาเกอร) แลว ยังจำหนายเอลแอปเปล สตรอวเบอรรี
และองุน ดวย
โรงกลั่นเบียรมิยากิยูริอาเกะ ติดตอสอบถาม : 022-385-8231

ติดตอสอบถาม : 022-398-8596

คารเนชั่นของนาโตริเบงบาน
และปลูกไดมากที่สุดในโทโฮคุ

นาโตริมกี ารเพาะปลูกคารเนชัน่ มาตัง้ แตกอ นสงคราม และมีการปลูก
ดอกไมอยู 8 แหงในเขตโคซุคาฮาระ คารเนชั่นของนาโตริจะสงออก
มีความยาวมากกวามาตรฐานทั่วประเทศญี่ปุน 5 ซม. สามารถใช ได
หลากหลาย และเปนที่ตองการมากดวย จะมีหนึ่งดอกตอหนึ่งกาน
ทั้งยังใชเวลาเด็ดตนออน (ถอนตนออนที่ ไมจำเปน) และกางตาขาย
ชวยทำให ไมงอดวยดีใจอยางมากทีจ่ ะทำใหผรู บั ไดมรี อยยิม้ และแตง
แตมสีสันใหกับชีวิตประจำวัน

บทสัมภาษณที่เลือกมาแนะนำ

ชีสทารต

รานเหลาสาเกกลั่นซาซากิ(บริษัทจำกัด)

คุณฮิโรชิ ซาซากิ

บทสัมภาษณที่เลือกมาแนะนำ

นาโตริ

มีผลิตภัณฑมากมาย เชน ชิราสุดิบ คามาอาเกะ อาหารตากแหง
จิริเมง และสึคุดานิ จึงเหมาะที่สุดสำหรับเปนของฝาก (ฤดูจับปลา
อยูระหวางเดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายน)

รานกลั่นเหลาสาเกที่เปดกิจการเมื1อป 1871 ทำให

อีกไมนานก็จะเปดกิจการครบ 150 ป ที่ผานมาไดทาทายหลายสิ่ง
หลายอยางรวมกับนองชายซึ่งเปนหัวหนาผูผลิต หนึ่งในนั้นเปนการ
ผลิตเหลา “จุนไม ยูริ” ในฐานะเหลาสาเกฟนฟูภัยพิบัติจาก
แผนดินไหว ซึ่งมีสวนประกอบหลักเปน “ฮิโตเมโบเระ” ของนาโตริ
ตั้งชื1อดวยความหวังที่จะฟนฟูยูริอาเกะ “สุราที่ผลิตจากขาวบริสุทธ
กินโจ เรโร” ที่มีฉลากสวยงามเปนผลงานของนองชาย ความ
โดดเดนอยูตรงคุณภาพของสุราที่ดื1มงาย มีความฟรุตตี้และรส
ที่โดดเดน นับจากนีก้ จ็ ะผลิตเหลาจุนไม(ขาวบริสทุ ธิ)์ “ซาซานาโอะ”
ซึ่งกลายเปนสวนประกอบหลักของซาซาคามะและตั้งใจในฐานะราน
เหลาสาเกทีจ่ ะกลัน่ เอาความอรอยของบานเกิดรวมกับซาซานาโอะซึง่
เปนรานคามาโบโกะในทองถิ่น

ผูกลั่นรุนที่ 5

·Õè café malta
¤ÒÇÒÁÒ¨Ôà·ÃÒ«Ø
ÂÙÃÔÍÒà¡Ð!

ปลาชิราสุที่มีเฉพาะทางเหนือ

บทสัมภาษณที่เลือกมาแนะนำ

โอเท็นโตะซัง สาขานาโตริ

ติดตอสอบถาม : 022-382-6020
*คารเนชั่นของนาโตริจะมีในชวงเดือนพฤศจิกายนถึง
เดือนพฤษภาคม

นวดและยาง “คามาโบโกะขนาดเทาฝามือ”
เทคนิคกับรสชาติดั้งเดิมที่ ไมเคยเปลี่ยน

เปดกิจการตัง้ แตยคุ ไทโชที่ 5 (1916) รากฐานของซาซานาโอะเริม่ ตน
มาจากทีท่ า เรือยูรอิ าเกะ มีการแปรรูปปลาลิน้ หมา และปลาตาเดียวที่
จับไดปริมาณมาก มาเปนคามาโบโกะขนาดใหญเทาฝามือ แลวใช
มือทุบกอนจะยางถาน มีความโดดเดนอยูตรง “ซาซาคามาโบโกะที่
ใหรสกลมกลอมเดนชัด” ซึ่งไมแปรเปลี่ยนมาตั้งแตสมัยเปดกิจการ
แมจะสูญเสียอะไรไปหลายอยางเพราะภัยพิบัติจากแผนดินไหว แต
พนักงานทุกคนก็ตั้งใจที่จะผลิตซาซาคามาโบโกะอันเปนที่รักของ
คนในทองถิน่ ทุกคน เพือ1 ใชคามาโบโกะตอบแทนยูรอิ าเกะและนาโตริ
อันเปนทองถิ่นที่ใหความชวยเหลือ
ซาซานาโอะ (บริษัทจำกัด)
ประธานกรรมการผูจัดการใหญ

ซาซานาโอะ (บริษัทจำกัด)

ติดตอสอบถาม : 022-395-5155

คุณนาโอยะ ซาซากิ
19
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A
ชองขึ้นลงทางดวน
เซนไดมินามิ

B
ชองขึ้นลงทางดวน
ยามาดะ
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1

สวนอุมิโนะมิเอรุโอกะ

FRIGOLES

ศาลเจาคุมาโนะ

สถานี
มินามิเซนได

สุสานขาราชสำนักนายพล
ฟูจิวาระโนะ ซาเนคาตะ

อำเภอนาโตริ

แผนที่ หนา 22

โคโนมิซูชิ
ซูชิคินิ
พิพิธภัณฑประวัติศาสตรพื้นบาน
อำเภอนาโตริ

ศาลเจาซาเอโนะ

ภูเขาโกชะ

C-2

โทรศัพท : 022-784-4450

Super Hotel Mitazono Sendai Airport

แผนที่ หนา 22

แผนที่ หนา 22

ค

ชุ ิน

3
ภูเขาโทยามะ

ฮค
โทโ

126

C-3
Sendai Airport
Country Club

C-3

39

20

จารึกกลอนของบะโช

สถานี
ทาเทโคชิ

เชื1อมตรงกับรถไฟไปสนามบินเซนได
“สถานีโมริเซกิโนะชิตะ” ดวยทางเดินลอยฟา
มีแหลงชอปปง อีเวนตแ25ละบริเวณรานอาหาร
ใหทุกคนไดมีรอยยิ้ม

4

เวลาทำการ : 9.00 - 21.00 น.
*แตกตางไปตามรานคา
ที่จอดรถ : ประมาณ 4,500 คัน
ติดตอสอบถาม : 022-381-1515

โอเท็นโตะซัง
สาขานาโตริ

อำเภออิวานุมะ

Hotel Route Inn
Natori Iwanuma
Interchange

ศูนยเสนทางนาโตริ

ศูนยกีฬาปนจักรยานอำเภอนาโตริ
นาโตริยูริอาเกะออนเซ็น
“ที่พักรินรินโนะยาโดะ”
โรงอาหารทาเรือ HACHI

Tea Leaful

สถานีมิตะโซโนะ

ชิจิโนะคาเฟ

10

มหาสมุทรแปซิฟก
สนามบินเซนได

สไมลเทอรเรซ
โทบุฉะ
คันตันยะ
รันเนอรสปอรต

งเซ็น
โฮคุฮ

อิออนมอลลนาโตริ

สายนาโตริน

ตารางเวลาเสนทางเดินรถ
กรุณาดาวนโหลดคูมือจากโฮมเพจ
อำเภอนาโตริ
21

C-2

สวนกลาง
มิตะโซโนะ

ชองขึ้นลงทางดวน
นาโตริจูโอสมารต

Super Hotel
Sendai Airport
Interchange

สายโท

รถบัสสาธารณะ
อำเภอนาโตริ

แผนที่ หนา 22

โทรศัพท : 022-383-8567

โรงกลั่นเบียรมิยากิยูริอาเกะ
ตลาดเชาทาเรือยูริอาเกะ อาคารเมเปล

เสนทางปนจักรยาน
รับลมทะเลรอบสนามบิน

ซาซาเค

โทรศัพท : 022-208-9040
Value The Hotel Sendai Natori

HACHI
Natu-Lino

ภูเขาฮิโยริ

สวนอนุสรณภัยพิบัติจากแผนดินไหวอำเภอนาโตริ

Fromage Hakozuka &
Café Hakozuka
เซโชโด

สุสานโบราณไรจินยามะ

Sendai Country Club

(คาเฟมัลตา)

Super Hotel
Mitazono Sendai Airport

อิออนมอลลนาโตริ

ศาลเจาทาเทโคชิ

โทรศัพท : 022-208-9020
Super Hotel Sendai Airport Interchange

็น
ังเซ

C-2

Hotel Route Inn Natori Iwanuma Interchange แผนที่ หนา 22 B-4
โทรศัพท : 050-5847-7601

โฮชิซังจิโนะ
เนื้อสับทอดแฮมบาคุ

café malta

บานโฮรากุจิ

สถานีโมริเซกิโนะชิตะ

ซุเอฮิโระซูช
สาขายอย

Miu-kitchen

เหลาสาเกกลั่นซาซากิ
รานจำหนายสินคา โชคุไซคัง
จินจู
ยามาเนะยะ

129

ไป
ทาง
เดิน ด
ทาง ซนไ
เสน บินเ
สาย สนาม

แผนที่ หนา 22

บานเกานากาซาวะ

สวนจูซังสึกะ

โทรศัพท : 022-385-0505
Hotel Route-Inn Natori

อิซากายะ
ไทโช

แคมปสนาโตริ
วิทยาลัยเทคนิคเซนได

D-2

โทรศัพท : 022-385-8027

สถานี
นาโตริ

โบเท็งโชคุโด
สาขานาโตริ

39
แผนที่ หนา 22

118

ตนสนอันดัง

ชองขึ้นลงทางดวน
นาโตริ

หอสมุดอำเภอนาโตริ
Mozart Eureka
คาสุกะคัง
Knights Bridge
ซาซาเค
โรงงานคามาโบโกะทำดวยมือ
โมริยะซูชิ
PABLO
คันเซ็นโด
ที่วาการอำเภอนาโตริ
โคโตบุกิโนะซังโชคุโมนากะ สาขาหลัก
ซาซานาโอะ สาขานาโตริ
Laugh
Hotel Route-Inn Natori

ลานเบียรซัปโปโรและ
เบียรเซนได

JA กาคุเอ็นมิยากิ

เบอรโทรศัพทติดตอที่พักในนาโตริ

คาซุกะคัง

โรงเรียนมัธยมปลาย
เกษตรจังหวัดมิยากิ

มหาวิทยาลัยเกษตรจังหวัดมิยากิ

เสนทางปนจักรยาน
รับลมทะเลรอบยูริอาเกะ

Value The Hotel
Sendai Natori

118

โทบุ

La fraise

10

พิพิธภัณฑฟนฟูภัยพิบัติจาก
แผนดินไหวอำเภอนาโตริ

273

ถนนเ
ซนได

เขื1อนทารุมิซุ

ชินเมโซบะ เค

ปอมตำรวจ

Ritona Berry Garden
ag:re bread + café

118

สวนเขต B ของเขื1อนทารุมิซุ

2

ซุยจินโซบะ

คาวามาจิเทราซุ
ยูริอาเกะ

ิ

39

ศาลเจาคุมาโนะนาจิ

ภูเขาทาคาดาเตะ

นาโตร

โทรศัพท : 022-383-3993
โทรศัพท : 0570-042-525
โทรศัพท : 022-384-0100
โทรศัพท : 022-383-2823
โทรศัพท : 022-382-0971
โทรศัพท : 022-382-3613
โทรศัพท : 022-383-6600

258

โรงเรียนประถมชิริซุนาจิกาโอกะ
สถานที่สันทนาการกลางธรรมชาติ
ภูเขาทาคาดาเตะ

แมน้ำ

ซาซานาโอะ
สาขานากาดะบายพาส

เบอรโทรศัพทติดตอรถเชาอำเภอนาโตริ

ออนเซ็นนาโตริยูริอาเกะ “ที่พักรินรินโนะยาโดะ”

คานะคุง

มหาวิทยาลัยโชเคกาคุอิน

โทรศัพท : 022-382-1456
โทรศัพท : 022-382-3036
โทรศัพท : 022-386-6877
โทรศัพท : 022-382-1121

ทางแยก
เซนไดวาคาบายาชิ

ถือกำเนิดขึ้นมาเมื1อป 2008 เพื1อระลึกวันครบรอบ 50 ปการเริ่มระบบ
แบบเทศบาลของอำเภอนาโตริ ไดแรงจูงใจมาจาก “คารเนชั่น” ที่มี
ปริมาณการปลูกมากที่สุดแหงหนึ่งในโทโฮคุและ “N” ซึ่งเปนตัวอักษร
แรกของอำเภอนาโตริ

4

เบอรโทรศัพทติดตอรถแท็กซี่อำเภอนาโตริ

Orix rent a car สาขาหนาที่วาการอำเภอนาโตริ
NICONICO Rent a Car สาขานาโตริ ‥‥‥‥
Toyota Rent a Car สาขานาโตริ ‥‥‥‥‥
Nissan Rent a Car สาขาสนามบินเซนได ‥‥
Nippon Rent a car สาขาสนามบินเซนได ‥‥
รถเชาทองเที่ยวมุตสึมิ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥
Fuji Cars Japan สาขาเซนไดนาโตริ ‥‥‥‥

มาสคอตอำเภอนาโตริ

ศาลเจาคุมาโนะฮงกู

N AT O R I C I T Y G U I D E M A P

เขตวาคาบายาชิ อำเภอเซนได
ชองขึ้นลงทางดวน
อิมาอิซุมิ

ถนนเซนไดนัมบุ

แผนที่เดินชมเมือง

D

ชองขึ้นลงทางดวน
นากามาจิ

เขตไทฮาคุ อำเภอเซนได

อำเภอนาโตริ

นาโตริโคซือ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
มาสุดะแท็กซี่ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
นาโตริกาวะโคซือ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
อินาริแท็กซี่ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

C

ชองขึ้นลงทางดวน
เซนไดคูโค

20

สถานีเซนไดคูโค

สวนปองกันภัยพิบัติ
คิตางามะ

สามเทศกาลใหญของนาโตริ
นาโตริ

à·È¡ÒÅÄ´ÙãºäÁŒ¼ÅÔ
ชวงกลางเดือนเมษายน
ของทุกป

นาโตริ

à·È¡ÒÅÄ´ÙÃŒÍ¹

วันเสารที่ 1 ของเดือนสิงหาคม
ของทุกป

ฟุรุซาโตะนาโตริ

à·È¡ÒÅÄ´ÙãºäÁŒÃ‹Ç§
วันที่ 3 พฤศจิกายนของทุกป
(วันวัฒนธรรม)
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ฮิไรอิซุมิ

ท าง
พิเศ
ษโท

โฮค
ุ

ออนเซ็นนารุโกะ

ริคุ

ทางพิเศษซัง

จังหวัดมิยากิ

ยามากาตะชินคังเซ็น

ซาคุนามิออนเซ็น ทางแยกโทมิยะ
สายเซ็นซัง ชองทางขึ้นลงทางดวน
เซนไดมินามิ

จังหวัดมิยากิ

ทางพิเ

ากาตะ

อาคิอุออนเซ็น
ทางแยกมุราตะ
เทือกเขาซะโอ

สถานีนาโตริ

โทโฮคุชินคังเซ็น (ประมาณ 1 ชม. 15 นาที)

สถานี JR ยามากาตะ

รถไฟดวนสายเซ็นซัง (ประมาณ 1 ชม. 15 นาที)

สถานี JR ฟุคุชิมะ

โทโฮคุชินคังเซ็น (ประมาณ 21 นาที)

มัตสึชิมะเปนหนึ่งในสามจุดที่
ทัศนียภาพสวยที่สุดของญี่ปุน

ิเศษโ
จบัง

สนามบินเซนได
ทางพ

สถานี JR โมริโอกะ

กิ

ซ็นเซ
สายเ

อำเภอนาโตริ

ฟุคุกุชิมะ

โทโฮคุชินคังเซ็น (ประมาณ 1 ชม. 40 นาที)

สถานี JR โตเกียว

มากิ

จบัง

กรณีใชบริการรถไฟ

ิชิโนะ

ทางแยกเซนไดวาคาบายาชิ
ชองทางขึ้นลงทางดวนนาโตริ
ชองทางขึ้นลงทางดวนนาโตริจูโอสมารต
ชองทางขึ้นลงทางดวนเซนไดคูโค

สายโ

สถานีชิโระอิชิซะโอ

สายอ

สถานีเซนได

ศษยาม

ยามากาตะ

โตเกียว

โทโฮคุชินคังเซ็น

ญี่ปุน

เคเ
ซ็น
นุม
ะ
สาย

สถานีฟุรุกาวะ

สาย

โทโฮ
ค

ชินโจ

ุฮงเ
ซ็น

วิธีการเดินทาง

อิจิโนะเซกิ

สถานี JR เซน สายโทโฮคุฮงเซ็น สายโจบัง สายเสนทางเดินทางไปสนามบินเซนได
ได
(ประมาณ 15 นาที)

สถานี JR นาโตริ

กรณีใชบริการรถยนต
โตเกียว (ชองทางขึ้นลงทางดวนอุราวะ)

ทางพิเศษโทโฮคุุ (ประมาณ 3 ชม. 30 นาที)

โมริโอกะ (ชองทางขึ้นลงทางดวนโมริโอกะ)

ทางพิเศษโทโฮคุุ (ประมาณ 2 ชม.)

ยามากาตะ (ชองทางขึ้นลงทางดวนยามากาตะคิตะ)

ทางพิเศษยามากาตะทางพิเศษโทโฮคุ (ประมาณ 45 นาที)

ฟุคุชิมะ (ชองทางขึ้นลงทางดวนฟุคุชิมะอีซากะ)

ทางพิเศษโทโฮคุุ (ประมาณ 45 นาที)

มัตสึชิมะ
ชองทางขึ้นลงทางดวน
เซนไดมินามิ

ทางพิเศษซังริคุหรือถนนโทบุุ (ประมาณ 35 นาที)

ถนนเซนไดนัมบุหรือถนนโทบุ (ประมาณ 11 นาที)

ซาคุนามิออนเซ็น ถนนเซนไดนัมบุหรือถนนโทบุ (ประมาณ 20 นาที)
อาคิอุออนเซ็น

ชองทางขึ้นลงทางดวน
นาโตริ

กรณีใชบริการเครื1องบิน

เที่ยวบิน
ภายใน
ประเทศ

ซัปโปโร (ชินชิโตเสะ)
นาริตะ
โคมัตสึ
นาโกยา (จูบุ)
โอซากา (อิตามิ)
โอซากา (คันไซ)
โกเบ
ฮิโรชิมา
อิซุโมะ
ฟุกุโอกะ
โอกินาวา (นาฮะ)

(ประมาณ 1 ชม. 10 นาที)
(ประมาณ 1 ชม.)
(ประมาณ 1 ชม.)
(ประมาณ 1 ชม. 15 นาที)
(ประมาณ 1 ชม. 15 นาที)
(ประมาณ 1 ชม. 20 นาที)
(ประมาณ 1 ชม. 15 นาที)
(ประมาณ 1 ชม. 20 นาที)
(ประมาณ 1 ชม. 25 นาที)
(ประมาณ 1 ชม. 45 นาที)
(ประมาณ 2 ชม. 45 นาที)

แผนกการพาณิชยและอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
ฝายเศรษฐกิจชีวิตความเปนอยูอำเภอนาโตริ
โทรศัพท : 022-384-2111 / แฟกซ : 022-384-4150
https://www.city.natori.miyagi.jp

สมาคมการทองเที่ยวและผลิตภัณฑอำเภอนาโตริ (บริษัท)
โทรศัพท : 022-382-6526 / แฟกซ : 022-393-4995
https://www.kankou.natori.miyagi.jp

สนามบินเซนได

(ประมาณ 2 ชม. 10 นาที)

โซล

(ประมาณ 3 ชม. 45 นาที)

ตาเหลียน

(ประมาณ 5 ชม. 20 นาที)

ปกกิ่ง

(ประมาณ 3 ชม. 50 นาที)

เซี่ยงไฮ

(ประมาณ 4 ชม. 30 นาที)

ไทเป

(ประมาณ 8 ชม. 40 นาที)

กรุงเทพฯ

เที่ยวบิน
ระหวางประเทศ

(ณ เดือนกันยายน 2020)

โฮมเพจสมาคมการทองเที่ยวและผลิตภัณฑอำเภอนาโตริ
โฮมเพจสมาคมการทองเที่ยวและผลิตภัณฑอำเภอนาโตริจะนำเสนอขอมูลสถานที่นาสนใจ
และเสนหของนาโตริอยางละเอียด นอกจากนี้ ยังมีฟงกชันสะดวกๆ ที่ชวยใหคนหาจากแผนที่
ไดงายๆ ตามจุดประสงค ไมวาจะเปนแผนที่ อาหาร ผลิตภัณฑขึ้นชื1อในทองถิ่น สถานที่ทอง
เที่ยว กิจกรรมสัมผัสประสบการณ สวนสาธารณะ หรือที่พัก รองรับสมารตโฟนเชนกัน
อยากเชิญใหลองมาใชบริการกันได
ขอมูลที่ลงไวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา วันที่ 30 กันยายน 2020

