วิธีการเดินทาง

สัมผัส! ภูมิลำ�เน�แหงญี่ปุ่น

●─── โดยเที่ยวบินภายในประเทศ
(ชินจิโตเสะ)

ประมาณ 55 นาที

นาโกยา

(โคมากิ)

ประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที

โอซากา

(อิตามิ)

ประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที

ฟุกุโอกะ

(ฟุกุโอกะ)

ประมาณ 2 ชั่วโมง

ซัปโปโร

(รถบัสรับสง)
ทาอากาศยาน
อิวาเตะฮานามาคิ

ประมาณ 53 นาที

โมริโอกะ

6 C C(
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●─── การเดินทางจากสนามบินหลักอื่นๆ นอกจังหวัดอิวาเตะ
ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ

(นาริตะเอ็กซเพรส)

(รถไฟชินคันเซ็น สายโทโฮคุ)

ประมาณ 1 ชั่วโมง

ประมาณ 2 ชั่วโมง 5 นาที

อิจิโนะเซกิ

ประมาณ 2 ชั่วโมง 26 นาที

มิซุซาวะเอะซาชิ

ประมาณ 2 ชั่วโมง 34 นาที

คิตะคามิ

ประมาณ 2 ชั่วโมง 42 นาที

ชินฮานามาคิ

ประมาณ 2 ชั่วโมง 10 นาที

โมริโอกะ

ประมาณ 2 ชั่วโมง 40 นาที

อิวาเตะนุมะคุไน

ประมาณ 2 ชั่วโมง 53 นาที

นิโนะเฮะ

(โตเกียวโมโนเรล)
ทาอากาศยานฮาเนดะ ประมาณ 20 นาที

(รถไฟ JR)
ฮามามัตสึโจ ประมาณ 6 นาที
โตเกียว

937C57A53=C

927C2C&(9

(E$ 96AH/7'C A2H/;
(E$ 96AH/7'7 7C5
(E$ 9 6AH/7'3=(9=
775,5

ทาอากาศยาน
เซ็นได

(รถบัสรับสง)
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(รถไฟชินคันเซ็น สายโทโฮคุ)
เซ็นได

ประมาณ 40 นาที
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JR EAST PASS

คือ ตัว๋ รถไฟสำาหรับนักทองเทีย
่ วชาวตางชาติผเู ดินทางมาทองเทีย
่ วยังประเทศญีป
่ น
ุ่ ใชเดินทางโดยรถไฟสายตางๆ ของ
JR EAST ไดทุกสาย รวมทั้งรถดวนพิเศษ รถดวน และชินคันเซ็นไดไมจำากัด ชมรายละเอียดไดจากเว็บไซตดานลาง
http://www.jreast.co.jp/tc/eastpass/index.html

สถานที่แลกและออกตั๋ว “JR EAST PASS”
 สถานที่จำาหนายบัตรแลกตั๋ว
(1) บริษัททัวรที่มีเครื่อง GDS (ระบบออกตั๋วเครื่องบินที่สั่งจอง) ตามที่ระบุไวดานลาง (บริษัทจำาหนายตั๋วเครื่องบินราว
150,000 แหง) และบริษัทสายการบินที่มีสัญญากับบริษัท AccessRail หรือบริษัท RailNet
เครื่อง GDS ที่สามารถออกตั๋วได : Amadeus, WorldSpan, Apollo, Galileo, Sabre, Abacus, Topas
(2) สำารองตั๋วออนไลน (http;//www.eastjapanrail.com/)
 สถานที่แลกตั๋วภายในประเทศ
JR EAST Travel Service Center (สถานีโตเกียว, สถานีอาคารนานาชาติทาอากาศยานฮาเนดะ รถรางโตเกียวโมโนเรล, สถานี
ทาอากาศยานนาริตะ, สถานีทาอากาศยาน อาคาร 2)
ทาอากาศยานนาริตะ สถานีทาอากาศยาน อาคาร 2
วิวพลาซาตามสถานีโยโกฮามา, มิโตะ, ฟุกุชิมะ, เซ็นได, ยามากาตะ, โมริโอกะ, ฮาจิโนะเฮะ, ชินอาโอโมริ, อาคิตะ, นีงาตะ, นา
งาโนะ
เคานเตอรแนะนำาขอมูลรวมสถานีชินากาวะ, ศูนยขอมูลสถานีชิบุยะ
ศูนยขอมูลสถานีชินจูกุ (ทางออกทิศตะวันออก), เคานเตอรแนะนำาขอมูลรวมสถานีชินจูกุ (ทางออกทิศใต)
ศูนย์ข้อมูลสถานีอิเคบุคุโระ
เคานเตอรแนะนำาขอมูลรวมสถานีอุเอโนะ (ทางออกกลาง)
เคานเตอรแลกตั๋ว JR EAST PASS สถานีทาอากาศยานเซ็นได รถไฟสายเซ็นไดคูโค
 สถานที่จำาหนายภายในประเทศญี่ปุ่น
JR EAST Travel Service Center (สถานีโตเกียว, สถานีอาคารนานาชาติทาอากาศยานฮาเนดะ รถรางโตเกียวโมโนเรล, สถานี
ทาอากาศยานนาริตะ, สถานีทาอากาศยาน อาคาร 2)
ทาอากาศยานนาริตะ สถานีทาอากาศยาน อาคาร 2
วิวพลาซาตามสถานีชินากาวา, ชิบุยะ, ชินจูกุ, อิเคะบุคุโระ, อุเอโนะ, โยโกฮามา, มิโตะ, ฟุกุชิมะ, เซ็นได, ยามากาตะ, โมริโอ
กะ, ฮาจิโนะเฮะ, ชินอาโอโมริ, อาคิตะ, นีงาตะ, นางาโนะ
ขอมูลเหลานี้จะสามารถรับชมไดผานเว็บไซตหลากภาษาเพื่อนักทองเที่ยวชาวตางชาติผูเดินทางมาทองเที่ยวญี่ปุ่น
(ภาษาอังกฤษ) http://www.jreast.co.jp/e/
(ภาษาจีน อักษรตัวเต็ม) http://www.jreast.co.jp/tc/
(ภาษาจีน อักษรตัวยอ) http://www.jreast.co.jp/sc/
(ภาษาเกาหลี) http://www.jreast.co.jp/kr/
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ฝ่ายการทองเที่ยวจังหวัดอิวาเตะ
รหัสไปรษณีย 020-8570
10-1 อุจิมารุ โมริโอกะชิ จังหวัดอิวาเตะ
โทรศัพท 019-629-5574
โทรสาร 019-623-2510

http://www.japan-iwate.info/

แนะนำข้อมูลการท่องเที่ยวของอิวาเตะ ใน 4 ภาษา

ชมรมล่ามและมัคคุเทศน์อิวาเตะฮิราอิซุมิ
http://iwate-guide.sakura.ne.jp/en/en01.html

ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมฮิราอิซุมิ (คอร์ส 2 ถึง 4
ชั่วโมง), โมริโอกะ (คอร์สครึ่งวัน), ฮาจิมังไต หรือ ซันริคุไคกัง (คอร์ส 1 วัน)
ภาษาที่รองรับ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน(ปั กกิ่ง) ภาษาเกาหลี ภาษาเยอรมัน

http://en.tohokukanko.jp/blog/free-wi-fi-for-foreigners-in-tohoku/

สอบถามได้ที่
สำนักงานชมรมล่ามและมัคคุเทศน์อิวาเตะฮิราอิซุมิ เลขที่ 208
ฮานาทาเตะ ฮิราอิซุมิ ฮิราอิซุมิโจ นิชิอิวาอิกุน 029-4102
โทรศัพท์ 0191-46-3762 (9.00 น. ถึง 18.00 น.)
โทรสาร 0191-46-3518
e-mail info.ihiga@iwate-guide.sakura.ne.jp
รูปหนาปก/รำาโมริโอกะซันสะโอโดริ, วัดจูซนจ คนจิกิโด

มรดกโลก

ฮิราอิซุมิ

มรดกโลก

ฮิราอิซุมิ

❶─ มรดกโลก ฮิราอิซุมิ
World Heritage

HIRAIZUMI

“ฮิราอิซุมิ - สิ่งกอสราง สวน และ โบราณสถาน ที่แสดงแดนนิพพาน
(บุคเคียวโดะ หรือโจโดะ)” ที่ไดรับการบันทึกใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
โดยองคการยูเนสโกเมื่อเดือนมิ.ย. 2011
http://www.town.hiraizumi.iwate.jp/hiraizumi/english/index.html

◉─ วัดโมซือจิิ (ฮิราอิซุมิโจ)

◉─ วัดจูซนจิ (ฮิราอิซุมิโจ)

เดินทางจากแยกฮิราอิซุมิมาเอะซาวะ
โดยรถยนต 10 นาที / จากสถานีรถไฟ
ฮิราอิซุมิ เดินเทา 7 นาที

เดินทางจากแยกฮิราอิซุมิมาเอะซาวะ โดยรถยนต
5 นาที / จากสถานีฮิราอิซุมิ โดยรถบัส 10 นาที

◉─ ซากวัดคังจิไซโออิง (ฮิราอิซุมิโจ)

◉─ ซากวัดมุเรียวโคอิง (ฮิราอิซุมิโจ)

◉─ ภูเขาคิงเคซัง (ฮิราอิซุมิโจ)

เดินทางจากแยกฮิราอิซุมิมาเอะซาวะ โดยรถยนต
10 นาที / จากสถานีรถไฟ ฮิราอิซม
ุ ิ เดินเทา 6 นาที

เดินทางจากแยกฮิราอิซุมิมาเอะซาวะ โดยรถยนต
5 นาที / จากสถานีรถไฟ ฮิราอิซม
ุ ิ เดินเทา 10 นาที

เดินทางจากแยกฮิราอิซุมิมาเอะซาวะ โดยรถยนต
15 นาที

ประวัติศาสตรและศิลปะวัฒนธรรม
❽

❻─ ฮาชิโนะเทคโคซังิ (คาไมอิชิ)
เป็นซากเหมือง ของสมัยกอนที่มีการทำาเหมืองแรเหล็กของญี่ปุ่น
ไดขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อ เดือนกรกฏาคม ค.ศ.2015

❷─ ประเพณีจากุจากุบะโกะ

◉─ ระบำาชิกะโอโดริ (ทั่วจังหวัด)

(ทาคิซาวะชิ โมริโอกะชิ)
(กำาหนดการ : วันเสารท่ี 2 เดือนมิถน
ุ ายน)

❽─ สวนโกะโชะโนะโจมงิ (อิจิโนเฮะโจ)
จากแยกอิจโิ นะเฮะ โดยรถยนต 5 นาที
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❼─ ระบำาโมริโอกะซันสะโอโดริ (โมริโอกะชิิ)
❸─ สวนซากปราสาทโมริโอกะ

(สวนอิวาเตะ) (โมริโอกะชิิ)
จากสถานีฮิราอิซุมิ โดยรถบัส 6 นาที
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❹─ ฮายาจิเนะคากุระ (ฮานามาคิชิ)
ไดรบ
ั การขึน
้ ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
โดยองคการยูเนสโก เมื่อเดือนกันยายน 2009

❺─ ระบำาโอนิเค็มไบ (คิตะคามิชิ)

(กำาหนดวันจัดงาน วันที่ 1 ถึง 4 ส.ค.)
เป็นหนึ่งในงานเทศกาลฤดูรอนที่ใหญที่สุด 1 ใน 5 เทศกาลของ
ภูมิภาคโทโฮคุ ไดรับการบันทึกสถิติในกินเนสบุค ใหเป็น “ขบวน
พาเหรดกลองไทโกะที่ใหญที่สุดในโลก”
http://www.sansaodori.jp/pdf/pamphlet_english.pdf

❾─ อุทยานประวัติศาสตร
เอะซาชิฟุจิวาระโนะเคียว (โอชูชิ)
จากแยกมิซุซาวะ โดยรถยนต 15 นาที
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โซบัจจิ

โคคุจจิ

โทฟุจจิ

โอโมจจิ

❼

อุนจ
ิ จิ

ตัวการตูนที่ใชในการประชาสัมพันธจ.อิวาเตะ (วังโกะเคียวได)
(วังโกะโซบะ) ถือไดวาเป็นตัวแทนของการตอนรับแขกอยางอบอุนของ
คนอิวาเตะ และอิวาเตะยังผลิตอิรุชิ(สารเคลือบเงา)ไดเป็นมากอันดับ
หนึง่ ของญีป
่ น
ุ่ จึงใชถว ยเคลือบเป็นสัญญาลักษณของตัวตัวการตน
ู หลัก
โซบัจจิ (โซบะ) และโดยหัวของการตูนเป็นถวยที่ใสอาหารขึ้นของ
จังหวัด เชน โทฟุจจิ (เตาหู) โอโมจจิ (โมจิ) อุนิจจิ (ขาวหนาอุนิ) โคคุจจิ
(ธัญญาพืช) ซึ่งจะใชประชาสัมพันธจังหวัดตามงานอีเวนตตางๆ

❹
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❻─ มัตสึคาวะออนเซ็น (ฮาจิมังไตชิิ)

❸─ ยุดะออนเซ็นเคียว
(นิชิวากะโจ)
จากแยกยุดะ โดยรถยนต 5 นาที

จากแยกมัตสึโอะฮาจิมังไต โดยรถยนต 20 นาที
สึนะบุโระ (บอนอนแชทราย)

❶─ โอชุคุออนเซ็น (ชิซึคุอิชิโจ)
จากแยกโมริโอกะ โดยรถยนต 25 นาที

❹─ สึคาวะออนเซ็น (อิจิโนะเซกิิ)
จากแยกกากบาทยุซาวะโยโกเตะ โดยรถยนต 80 นาที
จากแยกอิจโิ นะเซกิ โดยรถยนต 70 นาที

ฮานามาคิออนเซ็นเคียว (ฮานามาคิออนเซ็น)

ฮานามาคิออนเซ็นเคียว (โอซาวะออนเซ็น)

❼─ ฮานามาคิออนเซ็นเคียว (ฮานามาคิชิ)

4

❷─ ฮาจิมังไตออนเซ็นเคียว (ฮาจิมังไตชิิ)

❺─ สึนางิออนเซ็น (โมริโอกะชิิ)

จากแยกมัตสึโอะฮาจิมงั ไต โดยรถยนต 10 นาที

จากแยกโมริโอกะ โดยรถยนต 15 นาที

ฮานามาคิออนเซ็นเคียว (ชิโดะไทระออนเซ็น)

โอซาวะออนเซ็น : จากแยกฮานามาคิมินามิ โดยรถยนต 15 นาทีี
ชิโดะไทระออนเซ็น : จากแยกฮานามาคิมินามิ โดยรถยนต 15 นาทีี
ฮานามาคิออนเซ็น : จากแยกฮานามาคิ โดยรถยนต 5 นาที
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❶─ แอสปีเทไลน เสนทางฝ่าหิมะ (ฮาจิมังไตชิิ)
(กลางเดือนเม.ย. ถึง ตนเดือนพ.ค.)
จากแยกมัตสึโอะฮาจิมังไต โดยรถยนต 25 นาที

❷─ ซากุระตนเดียว ฟารมโคะอิวาอิ (ชิซึคุอิชิโจ)
จากแยกโมริโอกะ โดยรถยนต 15 นาทีื

❸─ อิชิวาริซากุระิ (โมริโอกะชิิ)
จากแยกโมริโอกะ โดยรถยนต 30 นาที

❻─ คิตะยามาซากิิ (ทาโนะฮาตะมุระ)
จากแยกโมริโอกะ โดยรถยนต 2 ชั่วโมง 25 นาที

⓫
❶
❷

(E$ 96AH
/7'CC3=

❸

7 0*, /7'
CC3=

❺─ รองผาเกบิเค ฟุนะคุดาริิ

❹

(อิจิโนะเซกิชิ)
จากแยกอิจิโนะเซกิ โดยรถยนต 30 นาที

❾─ ริวเซ็นโดิ (อิวะอิซุมิโจ)

❹─ เท็นโชจิ (คิตะคามิชิ)
จากสถานีคิตะคามิ โดยรถบัส 15 นาที

❺

❻
❼

❽

7 (E$/7'0*6
CC3=3AH

❿

❾

─ รองผาเก็มบิเค (อิจิโนะเซกิชิ)
จากแยกอิจิโนะเซกิ โดยรถยนต 10 นาทีี

─ ใบไมเปลี่ยสีที่ฮาจิมังไต (ฮาจิมังไตชิิ)
จากแยกมัตสึโอะฮาจิมังไต โดยรถยนต 40 นาทีี

หนึ่งในถ้ำาที่ใหญที่สุดสามแหงของญี่ปุ่น ภายใ
นมีทะเลสาบใตดินที่มีความลึกถึง 98 เมตร
และเป็นหนึ่งในเพียงไมกี่แหงที่น้ำามีความใสมาก
จากแยกโมริโอกะมินามิ โดยรถยนต 2 ชั่วโมง

❽─ คัปปะบุจิ (โทโนะชิิ)
จากสถานีโทโนะ โดยรถบัส 25 นาที

❼─ โจโดะกะฮามะ (มิยาโกะชิิ)
จากแยกโมริโอกะมินามิ โดยรถยนต 2 ชั่วโมง
15 นาที

6

7

กิจกรรม

❶─ ผจญภัยกับเรือหาปลา (ทาโนะฮาตะมุระ)

จากแยกโมริโอกะ โดยรถยนต 2 ชั่วโมง 25 นาที /
จากสถานีทะโนะฮาตะ เดิน 10 นาทีี
อาจไมสามารถออกเรือไดหากสภาพทองทะเลไมเอื้อ
อำานวย เปิดใหบริการตลอดปี ตองจองกอน

─ ลานสกีอัปปิโคเก็ง (ฮาจิมังไตชิิ)

รีสอรทดังในจังหวัดอิวาเตะ ที่ขึ้นชื่อดวยหิมะแอส
ไพรินสโนว และคอรส 21 คอรส ที่ทอดเรียงกัน
ระยะทางยาวที่สุดในคอรสยาวถึง 5,500 เมตร
จากแยกมัตสึโอะฮาจิมังไต โดยรถยนต 15 นาท

❷
⓫ ⓬
❾
⓭⓮
❼❺

7 0*, /7'
CC3=

❸─ ถ้ำามรกต อาโอะโนะโดคุตสึ ทองทะเลกับเรือหาปลา
(มิยาโกะชิิ)
อาจไมสามารถออกเรือไดหากสภาพทองทะเลไมเอื้ออำานวย
วันเปิดใหบริการ เดือนมี.ค. ถึง พ.ย. (ทุกวันระหวางฤดูใหบริการ)

❷─ ชาวเวอรไคลมิ่ง (คุจิชิ)

เดินทองสายน้ำาในรองผา มุงสูตนน้ำา โดยมีผูนำาทาง
จากสถานีคุจิ ดวยรถยนต 30 นาที

8

❹

❽

❶
❸

เป็นฟารมเอกชนขนาดใหญที่สุดของญี่ปุ่น (ฟารมโคนมและปศุสัตว) ที่สามารถสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับ
งานอีเวนตตางๆ คอรสชมฟารม อาหาร และสินคาใชไดเลือกซื้อ มีงานเทศกาลหิมะอิวาเตะ
ซึ่งเป็ นสัญลักษณของฤดูหนาว กลางคืนมีการประดับไฟรูปปั้นหิมะ ซึ่งใหความรูสึกสนุกเพลิดเพลินในแบบ
ที่แตกตางกับชวงกลางวัน
จากทางดวน โมริโอกะ ดวยรถยนต 15 นาที

❻

❽─ อาคารรำาลึกถึงมิยาซาวา เกนจิิ (ฮานามากิิ)

❿
7 (E$/7'0*6
CC3=3AH

4 คอรส 36 หลุม
จากแยกมัตสึโอะฮาจิมังไต โดยรถยนต 15 นาที

─ ลานสกีชิซึคุอิชิ (ชิซึคุอิชิโจ)
ลานสกีที่เคยเป็นสถานที่จัดการแขงขันระดับ
โลก คอรสทั้ง 11 คอรสเต็มไปดวยความหลาก
หลายทางกายภาพ
จากแยกโมริโอกะ โดยรถยนต 35 นาที

เป็นที่รวบรวมประวัติ ผลงานตลอดชวงชีวิตของ
นักกวีและนักแตงเทพนิยายมิยาซาวา เกนจิ
ซึ่งเป็นคนฮานามากิ
จากทางดวนฮานามากิใต ดวยรถยนต 15 นาทีี

❺─ หมบานงานหัตถกรรมโมริโอกะ
(โมริโอกะชิิ)
ทดลองทำาและทัศนศึกษา งานหัตถกรรม งาน
ฝีมือพื้นบาน อาหารพื้นเมือง
จากแยกโมริโอกะ โดยรถยนต 10 นาที

❹─ โรงงานเปิด ในสวนผลไมชิวะฟรุตพารค
(ชิวะโจ)
เปิดโอกาสใหทานไดทดลองทำากิจกรรมทางเกษตร เชน เก็บ
แอปเปิ้ล องุน บลูเบอรี่
จากแยกชิวะ โดยรถยนต 20 นาทีี

(E$ 96AH
/7'CC3=

─ อัปปิโคเก็งกอลฟคลับ (ฮาจิมังไตชิิ)

❼─ ฟารมโคอิไวิิ (ชิสุกุอิชิ)

❻─ หมบานโทโนะฟุรุซาโตะ (โทโนะชิิ)

ศูนยกิจกรรมเกี่ยวกับ “บานนัมบุมาการิยะ” บานแบบพื้นเมืองในจังหวัดอาคิตะ
นอกจากนั้นยังสามารถทดลองทำาเสนโซบะหรือตีแป้งโมจิไดอีกดวย
จากแยกโทวะ โดยรถยนต 60 นาที / จากสถานีโทโนะ โดยรถแท็กซี่ 20 นาที

❾─ ฮาจิมังไตเทร็คกิ้ง (ฮาจิมังไตชิิ)

─ ลานสกีเกะโทโคเก็ง (คิตะคามิชิ)

─ สนามกอลฟชิซึคุอิชิ (ชิซึคุอิชิโจ)

ทุงราบฮาจิมังไต ไดรับการจัดตั้งใหเป็นอุทยานแหง
ชาติโทวาดะฮาจิมังไต ควบคูกับทะเลสาบโทวาดะโกะ
ในจังหวัดอาโอโมริ ที่ที่ทานจะสามารถสนุกสนานไปกับ
การชมธรรมชาติได
จากแยกมัตสึโอะฮาจิมังไต โดยรถยนต 40 นาที

มีทง้ั หมด 14 คอรส
ฟูด
้ คอรทในลานสกีกม
็ ข
ี นาดใหญในระดับตนๆ
ของประเทศญีป
่ น
ุ่
จากแยกคิตะคามิเอะสึรโิ กะ โดยรถยนต 30 นาที

มี 2 คอรส 18 หลุม
จากแยกโมริโอกะ โดยรถยนต 35 นาที
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วัฒนธรรม
การกินอยูพื้นเมือง

◉─ หอยอาวาบิ (เป๋าฮื้อ) (ชายฝั่ง)

ปริมาณที่จับไดมากที่สุดในญี่ปุ่น

◉─ ซูชิ อาหารทะเล (ชายฝั่ง)

◉─ บะหมี่เย็นโมริโอกะ
(โมริโอกะชิ และอื่นๆ)

◉─ วังโกะโซบะ
(โมริโอกะชิ ฮานามาคิชิ)

◉─ โมริโอกะ จาจาเมน (โมริโอกะชิิ)

◉─ เนื้อวัวอิวาเตะกิว

เนื้อวัวมาเอซาวะกิว : แบรนดเนื้อวัวระดับท็อปคลาสของญี่ปุ่น

ชายฝั่งจังหวัดอิวาเตะ ที่เรียกวา “ซันริคุโอคิ” นั้นเป็น
ตลาดปลาดที่ใหญที่สุดหนึ่งในสามแหงของโลก

นักผลิตสุรา “นัมบุชะฉิ”
◉─ หอยเมน ตมอิจิโกะ

“ชะฉิ” คือ ชื่อเรียกผูรับภาระผิดชอบสูงสุดในขั้นตอนการผลิตสุราของญี่ปุ่น
นัมบุชะฉิจัดวาเป็นหนึ่งในสามชะฉิที่โดงดังที่สุดในญี่ปุ่น

(โยโนะโจ คุจิชิ)

◉─ แอปเปิ้ล

◉─ ราเม็ง

◉─ โซบะ

◉─ อาหารโมจิ (ตอนใตของจังหวัด)

◉─ อาหารธัญพืช

(ตอนเหนือของจังหวัด ฮานามาคิชิ)
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◉─ เนื้อยางเจงกิสขาน
(โทโนะ ฮาจิมันไต ชิสุกุอิชิและอื่นๆ)

11

สถานที่ช็อปปิ้ง
◉─ ศูนยจำาหนายสินคาทองถิ่น ลาลาอิวาเตะ

โทรศัพท 019-626-8178
เวลาเปิดบริการ 10.00 น. ถึง 18.30 น. (เดือนม.ค. และ ก.พ. เปิด 10.30 น.)
วันหยุด วันพุธที่สองของทุกเดือน (เดือนส.ค.และธ.ค. ไมมีวันหยุด)
จากสถานีโมริโอกะ เดินเทา 15 นาที
http://www.iwatekensan.co.jp/shop/lala.html

◉─ ปารค อเวนิว คาวาโทคุ

◉─ เครื่องอำาพันเมืองคุจิ (คุจิชิ)

โทรศัพท 019-651-1111
เวลาเปิดบริการ 10.00 น. ถึง 19.00 น.
โซนภัตตาคาร ชั้น 7 เปิดเวลา 11.00 น. ถึง 21.00 น. (รับออเดอรสุดทายถึง
20.30 น.) จากสถานีโมริโอกะ เดินเทา 15 นาที
http://www.kawatoku.com/

◉─ อิออน โมริโอกะมินามิ ช็อปปิ้งเซนเตอร

◉─ ขาวเกรียบนัมบุเซมเบ
(โมริโอกะชิ และที่อื่นๆ)
โทรศัพท 019-631-3450
เวลาเปิดบริการ โซนรานคาอิออน 9.00 น. ถึง 22.00 น. (โซนภัตตาคารเปิด
11.00 น.) โซนอิออนโมริโอกะมินามิ 8.00 น. ถึง 23.00 น. (โซนขายอาหารชัน
้
1 เปิด 7.00 น. ชั้น 2 และชั้น 3 เปิดถึง 22.00 น.) ไมมีวันหยุด
จากสถานีโมริโอกะ โดยรถบัส 10 นาที / จากแยกโมริโอกะ โดยรถยนต
10 นาทีี http://www.aeon.jp/sc/moriokaminami/

◉─ ผลิตภัณฑนมเมืองโคอิวาอิิ
(ชิซึคุอิชิโจ)

◉─ อิออนมอลลโมริโอกะ

◉─ ผายอมพื้นเมือง
นัมบุโคะไดกาตะโซเมะิิ
(โมริโอกะชิิ)

◉─ เหลาสาเกญี่ปุ่น
◉─ เครื่องถวยเคลือบโจโบจิอุรุชิ
◉─ ภาชนะเหล็กนัมบุเท็คคิิ

(นิโนะเฮะชิ และที่อื่นๆ)

โทรศัพท 019-605-3511
เวลาเปิดบริการ โซนรานคาอิออนมอลล 9.00 น. ถึง 21.00 น.
โซนภัตตาคารเปิด 11.00 น. ถึง 22.00 น. ฟู้ดคอรทเปิด 9.00 น. ถึง 21.00 น.
พลาซาแคปคอมเปิด 9.00 น. ถึง 21.00 น. โซนอิออนโมริโอกะเปิด 9.00 น.
ถึง 22.00 น. (ชั้น 1 เปิด 7.00 น. ถึง 23.00 น.) ไมมีวันหยุด
จากสถานีโมริโอกะ โดยรถบัส 10 นาที / จากแยกโมริโอกะ อยูติดกับแยกีี
http://morioka-aeonmall.com/

(โมริโอกะชิ โอชูชิ)

◉─ เครื่องถวยเคลือบฮิเดฮิระนุริ
(ฮิระอิซุมิโจ และที่อื่นๆ)

◉─ ตูลิ้นชักอิวายะโดทันสึิ
(โมริโอกะชิ โอชูชิ)
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สถานที่พักคางแรม

แผนที่ทองเที่ยว

อัปปิ โคเก็ง ฮาจิมังไตชิ

http://www.appi.co.jp/foreign_country/english/

●
❷ มัตสึคาวะออนเซ็น

มัตสึคาวะโซ

มัตสึคาวะออนเซ็น มัตสึโอะโยเซกิ ฮาจิมังไตชิ

http://www.matsukawasou.com/

●
❷ มัตสึคาวะออนเซ็น

โชฟูโซ

1-41 มัตสึโอะโยเซกิ ฮาจิมังไตชิ

http://www.hachimantaishi.com/~shofuso/

●
❸ ฮาจิมังไตออนเซ็นเคียว

ฮาจิมังไต รอยัลโฮเทล

1-590-5 มัตสึโอะโยเซกิ ฮาจิมังไตชิ

http://www.daiwaresort.jp/en/hachimantai/index.html/

C,75 9

C,75C5&7 9

79

http://www.hotel-taikan.com/

ไอชินคัง

40-4 นุริซาวะ อาสะ สึนางิ โมริโอกะชิ

http://www.aishinkan.co.jp/

ชิคิเท

137 ยุโนะดาเตะ อาสะ สึนางิ โมริโอกะชิ

http://www.shikitei.jp/

ฮานามาคิชิ

●
❽ ฮานามาคิออนเซ็นเคียว (ชิโดะไทระออนเซ็น) ยุโนะยาชิโระโฮเทล ชิโดะไทระ

ซันซึยคาคุ

●
 ฮานามาคิออนเซ็นเคียว (ฮานามาคิออนเซ็น) ฮานามาคิออนเซ็น

http://www.shidotaira.co.jp/

181 โอซาวะ ยุกุจิ ฮานามาคิชิ

http://www.oosawaonsen.com/shisetsu/sansui.html

ยุโนะโมโตะ ฮานามาคิชิ

http://www.hanamakionsen.co.jp/english/pdf/english.pdf

B'27 9C(5

1-22 นิตตะ อิวาซากิ ชิกะโจ คิตะคามิชิ

โมโตะยุ เกะโท

2='7B0I 79C,7537 9&6 EC=(9/;CA2H



http://www.itsukushien.co.jp/

B2/ : AE*M

❷

ลานสกีและสนามกอลฟ

2='7B0I 79C,7537 9&6 EC=(9/;CA2H

●
❶ ฮาจิมังไตชิ ลานสกีอัปปิโคเก็ง

สนามกอลฟอัปปิโคเก็ง

●
❹ อิวาเตะโจ
●
❺

●
❻ ชิซึคุอิชิโจ
●
❼

47-34-2 โอบุเคะ ฮาจิมังไตชิ

http://www.nambufujicc.co.jp/

โรสแลนดคันทรี่คลับ

1-120-1 อิกกะไต โออาสะ อิวาเตะโจ อิวาเตะกุน

http://www.roseland-cc.com/

อิวาเตะนุมะคุไนคันทรี่คลับ

17-24-1 อิกกะไต โออาสะ อิวาเตะโจ อิวาเตะกุน

http://www.princehotels.co.jp/golf/numakunai/

ลานสกีชิซึคุอิชิ

ทากาคุระออนเซ็น ชิซึคุอิชิโจ อิวาเตะกุน (ในโรงแรมชิซึคุอิชิพรินซโฮเทล) http://www.princehotels.com/en/ski/shizukuishi.html

สนามกอลฟชิซึคุอิชิ

ทากาคุระออนเซ็น ชิซึคุอิชิโจ อิวาเตะกุน (ในโรงแรมชิซึคุอิชิพรินซโฮเทล) http://www.princehotels.com/en/shizukuishi
1-1 โอซาวา อ.ทากิซาวา

http://www.maple-cc.jp/

1-1 มาโนะโกะ สึจิดาเตะ ชิวะโจ

http://www.iwategolf.co.jp/

ลานสกีเกะโทโคเก็ง

นิตตะ อิวาซากิ วากะโจ คิตะคามิชิ

http://www.geto8.com/

คิตะคามิคันทรี่คลับ

อิจิจิวาริ ซึซึมาโกะ วากะโจ คิตะคามิชิ

http://www.kitakamicc.jp/

มิยาโกะคันทรี่คลับ

4-86-3 ซาคิยามะ โออาสะ มิยาโกะชิ

http://miyako-countryclub.com/

❻
797,5
❺❼
2795C&557A5
❷ ❽
C&(9C25- 9;=29 9
5A*/777,5C5
307:
C529E,
❹
B'C&(9C25
77,5

สวนเกษตรโคอิวาอิ

●
❸ โมริโอกะชิ หมูบานงานหัตถกรรมโมริโอกะ
●
❺ ชิวะโจ

57A5

●
❽ โทโนะชิ
●
❾ โอชูช

●
 ฮิราอิซุมิช
●


http://www.town.ichinohe.iwate.jp/goshono/

36-1 มารุยะจิ ชิซึคุอิชิโจ อิวาเตะกุน

http://www.koiwai.co.jp/

64-102 โออิริโนะ อาสะ สึนางิ โมริโอกะชิ

http://tezukurimura.com/main/

2-23-9 มินามิเซ็มโบคุ โมริโอกะชิ

http://www.iwachu.co.jp/

สวนผลไมชิวะฟรุตพารค

1-11 มัตสึบาระ อาสะ โทยามะ ชิวะโจ

http://www.shiwa-fruitspark.co.jp/

11-88 นิชิมิยะโนะเมะ ฮานามาคิชิ

http://www.michinoku.co.jp/

หอประวัติมิยาซาวะ เค็นจิ

1-1-36 ยาซาวะ ฮานามาคิชิ

http://www.miyazawa-kenji.com/kinenkan.html

หมูบานโทโนะฟุรุซาโตะ

5-89-1 คามิสึคิโมชิ สึคิโมชิโจ โทโนะชิ

http://www.tono-furusato.jp/

สวนประวัติศาสตรเอซาชิฟุจิวาระเคียว

86-1 โคนามารุ อาสะ อิวายะโด เอซาชิคุ โอชูช

http://www.fujiwaranosato.com/images/panf/fujiwaranosato01.pdf

วัดจูซนจิ

202 โคโรโมโนะเซกิ อาสะ ฮิราอิซุมิ ฮิราอิซุมิโจ นิชิอิวาอิกุนิ

http://www.chusonji.or.jp/

วัดโมสึจ

58 โอซาวะ อาสะ ฮิราอิซุมิ ฮิราอิซุมิโจ นิชิอิวาอิกุน

●
 อิจิโนะเซกิช ศูนยทองเที่ยวเกบิิ
●
 คุจิชิ

2 โกะโชโนะ อาสะ อิวาดาเตะ อิจิโนะเฮะมาจิ

หอแสดงภาชนะเหล็กอิวะจุเท็คคิคัง

●
❻ ฮานามาคิชิ คิงคงเท
●
❼

พิพิธภัณฑเครื่องอำาพันคุจิ

467 อาสะ นางาซากะ อิจิโนะเซกิชิ ฮิงาชิยามะโจ

http://www.geibikei.co.jp

19-156-133 คุจิชิ โคคุจิโจ

http://www.kuji.co.jp/museum/

ศูนยบริการขอมูลหลัก “V”
โมริโอกะชิ

ฮาจิมังไตชิ

ศูนยการทองเที่ยวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมโมริโอกะชิ ชั้น 2 พลาซาโอเดตเตะ 1-1-10 ถ. นากาโนะฮาชิโดริ โมริโอกะชิ

http://odette.or.jp/plaza-odette/

ศูนยแนะนำาการทองเที่ยวทองถิ่นโมริโอกะ อิวาเตะ ชั้น 2 สถานีโมริโอกะ 1-48 โมริโอกะเอคิมาเอะ โมริโอกะชิ

http://hellomorioka.jp/

สมาคมการทองเที่ยวจังหวัดอิวาเตะ

http://www.japan-iwate.info/

ชั้น 3 มาริออส 2-9-1 ถ. นิชิโดริ สถานีโมริโอกะ โมริโอกะชิ

ศูนยบริการขอมูลการทองเที่ยวแกชาวตางชาติ APPI 117-17 อัปปิโคเก็ง ฮาจิมังไตชิ

http://www.appi.co.jp/foreign_country/english/

อิจิโนะเซกิชิ

ศูนยบริการขอมูลการทองเที่ยวอิจิโนะเซกิ

ในสถานีJR อิจิโนะเซกิ 1 เอคิมาเอะ อิจิโนะเซกิชิ

http://ichinoseki-kankou.jp/

ฮิราอิซุมิโจ

ศูนยบริการขอมูลการทองเที่ยวฮิราอิซุมิโจ

61-7 อิซุมิยะ อาสะ ฮิราอิซุมิ ฮิราอิซุมิโจ นิชิอิวาอิกุน

http://hiraizumi.or.jp/en/index.html
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http://www.motsuji.or.jp/english/index.php

●

14

❻

9 9,75C

●
❶ อิจิโนะเฮะโจ สวนโกะโชโนะโจมน

●
❹

C5

B'^8(9,AHC29,529=&9

29,529=&9
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9

❸
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C2 ==22AH

สถานที่ทองเที่ยวสำาคัญ
●
❷ ชิซึคุอิชิโจ
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●
 มิยาโกะชิ
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●
 คิตะคามิชิ

อัปปิโคเก็ง ฮาจิมังไตชิ

นัมบุฟุจิคันทรี่คลับ

●
❽ ทาคิชาวะชิ เมเปิลคันทรี่คลับ
●
❾ ชิวะโจ
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●─ รถไฟซังริคุเท็ตสึโด

C55

7'9

โจโดะกะฮามะพารคโฮเทล

32-4 ฮิตาชิฮามะโจ มิยาโกะชิ

❶
❶

37 9&6 E

http://www.sukawaonsen.jp/
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15 มินามิทาคิโนะอุเอะ เก็มบิโจ อิจิโนะเซกิ
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25-16-8 สึคิซาวะ นิชิชิกะโจ ชิกะกุน
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7/;C5

อิจิโนะเซกิชิ

●
 สึคาวะออนเซ็น

9C5A35

B'C,75

IGR29,7A5

ยุโนะโมโตะออนเซ็น นิชิชิกะโจ ชิกะกุน
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คิตะคามิชิ
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 เกะโทออนเซ็น

9529 922AHA:',
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●
 ยุดะออนเซ็นเคียว (สึคิซาวะออนเซ็น) สึนะยุคโกะ (ไปเชาเย็นกลับ)

077A529 9E6

7(=E&&7 9

นิชิชิกะโจ

●
 ยุดะออนเซ็นเคียว (ยุดะออนเซ็น) โฮเทลไทริวคาคุ

9C5A35-37 9CA35
687:

CC3=

●
❾ ฮานามาคิออนเซ็นเคียว (โอซาวะออนเซ็น)

6C

B'C75

39E

ชิโดะไทระ ยุกุจิ ฮานามาคิชิ

= 9-37 9C5A35
807:

B'6A:',

/7'0*6

●
❼ สึนางิออนเซ็น

6C5A35

7'C22

●
❼ สึนางิออนเซ็น

5CA5

/;C


37-1 ยุโนะดาเตะ อาสะ สึนางิ โมริโอกะชิ

(E$/

●
❼ สึนางิออนเซ็น

9C

A35

ยุโมริ ไทคัง

โมริโอกะชิ

6 0,627C2C&(9

5A*/7C,75C5

9C5

http://www.morinokaze.com/foreign_english/index.html

37

http://www.princehotels.com/en/shizukuishi/

10-64-1 โอชุคุ ชิซึคุอิชิโจ อิวาเตะกุน

เต็มไปดวยสีสันตื่นใจเชนนี้รอคอยคุณอยู

B'37 97&9

/7'

ทากาคุระออนเซ็น ชิซึคุอิชิโจ อิวาเตะกุน

●
❺ ชิซึคุอิชิออนเซ็นเคียว (ทากาคุระออนเซ็น) ชิซึคุอิชิพรินซโฮเทล

B'297(95A9

B'37 9C5A35

$2
7C2
'C
&(
9A
H

โฮเทลโมริโนะคาเสะ โอชุคุ

http://www5.famille.ne.jp/~kunimihp/

ยางกาวที่คุณไดเดินทองไปในเมืองเกาแก ทริปที่

37 9C5A35 37 9C5A35 9

(
E

●
❻ ชิซึคุอิชิออนเซ็นเคียว (โอชุคุออนเซ็น)

คุนิมิออนเซ็น ฮาชิบะ ชิซึคุอิชิโจ อิวาเตะกุน

ภายในขบวนรถ ตระการใจกับศิลปะวัฒนธรรมทุก

3 37 9C5A35

C5C5A35&7 9

=3AH

อิชิสึกะเรียวคัง

●
❸

ตอนเหนือของจังหวัด ทานจะไดเพลิดเพลินไปกับ
ทัศนียภาพนอกหนาตางรถไฟ และบรรยากาศชิลๆ

=(529 9&=(5

●
❹ ชิซึคุอิชิออนเซ็นเคียว (คุนุมิออนเซ็น)

●
❷

และรถไฟอิวาเตะกิงกะเท็ตสึโดที่แลนไปมาทาง

B'37 9C5A3595

39(75&7 9

ชิซึคุอิชิโจ

เมืองโมริโอกะอันเป็นศูนยกลางของจังหวัดอิวาเตะ

'(926/

●
❶ อัปปิโคเก็งออนเซ็นเคียว

;C/7

โฮเทลอัปปิแกรนด

ฮาจิมังไตชิ

●─ รถไฟอิวาเตะกิงกะเท็ตสึโด

ขอมูลการเดินทางนี้เป็นขอมูล ณ. เดือนพฤศจิกายน
2559 กรุณาตรวจสอบขอมูลกอนออกเดินทาง

=AH/

WEB Address

6(9

ที่อยู

(E$

ชื่อโรงแรม
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