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ชิสุกุอิชิที่ทุกคนชื่นชอบ

เมืองชิสุกุอิชิ
หนังสือแนะนำการท่องเที่ยว



อากาศบนเขาสดชื่นและ
น้ำยังอร่อยอีก

A L L  S E A S O N S   B E A U T I F U L

เป็นสถานที่ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่เป็นที่นิยมของนักปีนเขา ถ้าใช้บริการ
ของลิฟต์ชมวิว เดินอีกประมาณแค่ 10 นาทีจะได้พบกับทิวทัศน์ของใบไม้
เปลี่ยนสีขนาดใหญ่ เป็นแบบพาโนราม่า 
ในฤดูใบไม้ร่วงเป็นคอร์สเดินป่าที่นิยมอีกคอร์สหนึ่ง\ เทศกาลหิมะของอิวาเตะ /

\           ใบไม้เปลี่ยนสีของ           /ภูเขาอิวาเตะและภูเขามิทซึอิชิ

\ ดอกนะโนะฮานะ /

\ น้ำตกไอ /

\ ลิฟต์ชมวิว /

/ ลานสก ี\

/ ประดับแสงไฟที่สวยงามของโคอิไว \

/ ชิบะซากุระที่ถนนนางะยามะไคโด \

/ อามิฮาริออนเซน \/ ใบไมเ้ปลี่ยนสีของคุนิม ิ\

ถนนระหว่างไปฟาร์มโคอิไวนั้นมีต้นซากุระเรียงรายสองข้างทาง 
และมีซากุระพันธุ์โซเมโยะชิโนะประมาณ 100 ต้น 
ถูกปลูกเรียงกันในบริเวณโรงเลี้ยงวัวอุเอะมารุ เป็นต้น 
ส่วนใหญ่ซากุระจะบานประมาณช่วงโกลเด้นวีค

ตามชื่อเซนโช ประกอบด้วยหนองน้ำน้อยใหญ่มากกว่า 900 จุด 
มีคอร์สการเดินป่าที่สามารถเพลิดเพลินกับธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ 
นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งหนองน้ำที่ใหญ่ที่สุด ในอุทยานแห่งชาติ
โทวาดะฮาจิมันไต

ฤดูใบไมร้ว่
งก็มีใบไมเ้ป

ลี่ยนสีที่ี่

สวยงามมา
ก

ดอกไม้ไฟฤดูหนาว

ฤดูใบไม้ผลิของชิสุกุอิชิ

\ เซนโชงะฮาระ /

\ ซากุระที่ฟาร์มโคอิไว /

0302

ชิสุกุอิชิมาเมื่อ ไหร่ก็สวย
เมืองชิสุกุอิชิ ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง ฤดูหนาว ไม่ว่าฤดูไหนก็มีเสน่ห์เต็มเป่ียม

เมื่อไหร่ก็ตามที่มาเยือน ก็จะได้พบกับทัศนียภาพที่งดงามรอต้อนรับอยู่

แล้วคุณอยากพบกับวิวทิวทัศน์แบบไหนคะ

การแกะสลักน้ำแข็งที่เต็มไปด้วยพลังแบบไดนามิกซ์ 
การแสดงบนเวทีต่างๆ มีบันไดลื่นขนาดใหญ่ 
สามารถชมการแสดง และเที่ยวเล่นได้อย่างสนุกสนานกับ
หน้าหนาวที่โคอิไว ตอนกลางคืนยังมีการแสดงดอกไม้ไฟ 
และประดับแสงไฟที่สวยงามให้ชมทุกวัน 
เหมือนกับได้สัมผัสกับบรรยากาศโลกแห่งความฝัน 



มีนมใหม่ๆ สดๆ และกิจกรรมต่างๆ และสามารถเดินเล่นเท่ียวชมธรรมชาติ ให้ได้สนุกสนานอย่างเต็มท่ี

ไปท่องเที่ยวฟาร์มปศุสัตว์ที่เขียวขจีและมีแสงแดดที่อบอุ่นกันเถอะ

ฟ า ร ์ม โ ค อิ ไ ว
K O I W A I  F A R M

ทั้งประวัติศาสตร ์ทั้งธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่

ฟารม์ปศุสัตวท์ี่สามารถเที่ยวไดท้ั้งครอบครัว

ห้องน้ำสำหรับผู้นั่งรถเข็น

ห้องน้ำสาธารณะ

ตู้เก็บของแบบหยอดเหรียญ

อาหารว่างและร้านอาหาร

น้ำผลไม้และน้ำชา

ของฝาก

P

P

P
ที่จอดรถ�องผ�้ทุพพล�าพ

ที่จอดรถ

ที่จอดรถ

P ที่จอดรถ�ัส�นาด�ห�่

← ลานสกีชิสุกุอิชิ สนามกอล์ฟ

ทางดว่นหมู่บา้นคิวกะอิวาเตะ ทากิซาวา่ →

เส้นทางเดินเล่นอุเอะมารุ

ลานกว้างสำหรับเที่ยวเล่น

มุมเครื่องเล่นฟรี (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

อาคารฟาร์มปศุสัตว์

รถไฟไอน้ำ D51

ทางเดินเล่นเอโมริ

ทางเดินชมลานที่เลี้ยงแกะ

กอล์ฟของคนเลี้ยงแกะ

อาคารผลิต�ัณ�์นม

ลานกว้างโนะ�ิโนะ�ิ

ทางเ�้า

ห้องเรียนงาน�ม้�องฟาร์มปศุสัตว์

รถ�มวิวโรงเลี้ยงวัวอุเอะมารุ มอมอ�รน่า

อาคาร�ม�รรม�าติและดวงดาว

อาคารข้อมูลของฟาร์มโคอิไว

จุดรอ รถบัสโดยสาร และแท๊กซี่

ย่างบาร์บีคิวด้วยเตาถ่าน

ร้านค้าหน้าโรงเลี้ยงวัว

ด้งกุริโกะโระโกะโระ

ร้านอาหาร

โรงเลี้ยงวัวอุเอะมารุ

อาคารซันโระกุ
มุมของว่าง

บทกวีที่เขียนที่รูปป้ันของมิยาซาว่า เกนจิ

โรงงานผลิตนม

ร้านราเมน

สระน้ำชาบูชาบู

กี�ายิงธนูสากล

สระน้ำคาวาซุ

รถม้าลาก

งานเขียนเร่ืองแรกของมิยาซาว่า เกนจิ (ฤดูใบไม้ผลิกับ
สงครามนองเลือด) ได้เขียนบทกลอนถึง (ฟาร์มโคอิไว) 
ว่าเป็นอาคารที่ดูมีเสน่ห์ ดูดี นอกจากนี้ยังได้รับการ
จดทะเบียนเป็นสมบัติของชาติ

เป็นที่จัดแสดงประวัติอันยาวนานกว่า 120 ปีของ
ฟาร์มโคอิไว และอุปกรณ์ เคร่ืองมือทางการเกษตร 
จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มากมาย

ฝ่ายธุรการสำนักงานใหญ่ ของฟาร์มโคอิไวอาคารข้อมูลของฟาร์มโคอิไว

\ ฟาร์มโคอิไวเป็นสถานที่ที่ /
ก่อสร้างขึ้นเมื่อสมัยเมจิปี 24 หรือปีค.ศ.1891 มีประวัติที่ภาคภูมิใจยาวนานกว่า 
120 ปี เป็นฟาร์มของเอกชนขนาดใหญ่ต้นๆ ของญี่ปุ่น โดยยึดหลักของ (รักษา
สิ่งแวดล้อม มีความยั่งยืน และการหมุนเวียนที่ดี) เป็นรากฐานในการประกอบการ
ตลอดมา ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้มีผสมผสานการเกษตร ป่าไม้ ปศุสัตว์ การ
ผลิตเข้าด้วยกันเป็นหน่ึงส่วน และยังมีโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์จากนม ส่วนของจำหน่าย 
การท่องเท่ียวเป็นต้น ในการเปิดดำเนินการน้ันเป็นผสมผสานหลายๆ กิจการเข้าด้วยกัน

บริเวณสถานท่ีท่องเท่ียวน้ันมีจุดศูนย์กลางเป็นฟาร์มโคอิไว ซ่ึงในฟาร์มปศุสัตว์ขนาด
ใหญ่นั้นมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย และอาหารอร่อยๆ จากฟาร์มให้เพลิดเพลิน

แผนที่โคอิไว

ฟาร์มโคนมและปศุสัตว์ฟาร์มโคนมและปศุสัตว์
M A K I B A E N

ลานกว้างโนะบิโนะบิ

ผ่านอุโมงค์ทางเข้าไปจะพบกับลานกว้างโนะ
บิโนะบิอยู่ตรงหน้า ไม่ต้องคิดมากเลย ออก
ไปเล่นกันเถอะ

อาคารผลิตภัณฑ์นม

ภายในอาคารมีหน้าต่างให้มองเห็นกระบวนผลิต 
ที่สามารถเยี่ยมชมทัศนศึกษาได้

\ วิธีทำเป็นแบบนี้เอง /\ สีเขียวทำให้รู้สึกสดชื่น /

ห้องเรียนงานไม้
ผลิตภัณฑ์จากไม้ของฟาร์มนั้น มีเอกลักษณ์ 
ถ้าได้ลองทำดูรับรองว่าจะสนุกแน่นอน

อาคารชมธรรมชาติและดวงดาว

จัดแสดงธรรมชาติต่างๆ ของโคอิไว ตอนที่ฟ้า
ปลอดโปร่งนั้น มีการจัดแสดง หอดูดาว และดู
สุริยุปราคาอีกด้วย

\ ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาว /\ ลองทำดู /

รถม้าลาก

(หน่ึงรอบประมาณ 450 เมตร) รถม้าลากค่อยๆ 
ลาก ให้ชมฟาร์มทั่วๆ

รถชมวิวโรงเลี้ยงวัวอุเอะมารุ มอมอไรน่า

รถนำเท่ียวชมโรงเล้ียงวัวอุเอะมารุ เป็นรถรูปวัวน่ารัก 
มีที่นั่งเป็นขบวนๆ เชื่อมต่อกัน

จุดเริ่มต้นของฟาร์มโคนมโคอิไว
เดินชมและฟังประวัติของโรงเลี้ยงวัวอุเอะมารุ

มีไกด์บรรยาย และเล่าประวัติเริ่มต้นตั้งแต่สมัยเมจิ
อย่างคร่าวๆ ตั้งแต่กลางเดือนเมย. ถึง ต้นเดือนพย.

(ในช่วงเวลานี้เปิดให้บริการทุกวัน)

1) เริ่ม10.00–  2) เริ่ม13.30–

ประมาณ 40 นาที

\ ออกเดินทางกันเลย (มอ มอ) /

\ เดินทางด้วยม้า กุ๊บกับ กุ๊บกับ /

\ โอ๊ย อิ่มจังเลย /

ไปเที่ยวกันเถอะ

เพลิดเพลินกับฤดูกาล

เดินเที่ยวพรอ้มกับไกด์

งา
นประดับไฟฤดูหนาวโคอิไว

　งานชมห่ิงห้อย

เดิ

นชมธรรมชาติของฟารม์

งาน
ชมดอกมิซุบาโช

ประมาณ
กลางเดือน

เมย.

 เดือนเมย.
ถึงเดือนพย. เป็นของขวัญจากธรรมชาติ

\ ความอร่อยจากของสดใหม่ /
เนื้อแกะ เจงกิสข่าน

เมนูยอดนิยมเนื้อแกะเจงกิสข่าน 
เมนูเจงกิสข่าน เริ่มต้นที่1050 เยน่

ผลิตภัณฑ์ที่มีขายเฉพาะช่วงเวลาจากฟาร์มนม

ใช้นมสดที่คันใหม่ๆสดๆ ของในฟาร์มเท่านั้น
ฟาร์มโคอิไวใช้วิธีฆ่าเชื้อโดยใช้อุณหภูมิต่ำ 90 cc. 
ราคาประมาณ 100 เยน

เวลาให้บริการตั้งแต่ 9.00-17.30 เวลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามฤดูกาล
ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 800 เยน  เด็ก 300 เยน ( 5 ขวบ-ป.6) วันหยุดให้บริการ ช่วงประมาณปลายเดือนกพ.
เบอร์โทรศัพท์ 019-692-4321

ガイド付きツア
ー

「小岩井農場物
語」

ห้องแช่เย็นตามธรรมชาติ

บัสทัวรท์ี่มีไกดใ์หบ้ริการ ทัวรร์อบฟารม์โคอิไว

ทัวร์ชมธรรมชาติภูเขาและป่าไม้โดยรถบัสแทรกเตอร์

ทัวร์ที่มีไกด์ให้บริการเล่าเรื่องราวของฟาร์มโคอิไว
ฟาร์มโคอิไว มีการปลูกป่าขนาดใหญ่มากเลี้ยงวัวมากกว่า 2000 ตัว เรื่องราวความเป็นมาของฟาร์มโคอิไวนี้มีประวัติที่ยาวนานกว่า 120 ปี

จุดอาหารอร่อยก็มีเยอะแยะเลย

ภูเขาอิวาเตะมองเห็นได้และถูกโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ของสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณ
ฟาร์มโคอิไวนั้น เป็นฟาร์มปศุสัตว์ที่มีีจุดพักผ่อนที่ไม่ว่าผู้ใหญ่หรือเด็กก็สามารถเที่ยวสนุกสนานได้ 
นอกจากกิจกรรมให้เที่ยวเล่นและฟาร์มแล้วยังมีอาหารที่เป็นอาหารพิเศษให้ได้เพลิดเพลินอีกด้วย
นอกจากนี้ยังมีอาคารเก็บอาหารสัตว์ (ขึ้นทะเบียนสมบัติของชาติ) ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 
120 ปี และยังมีโรงเล้ียงวัวอุเอะมารุซ่ึงถือได้ว่าเป็นสถานท่ีของเอกชน ท่ีสามารถสัมผัสได้ถึงประวัติศาสตร์
และได้มีประสบการณ์ในสถานที่จริง โดยมีทัวร์ที่มีไกด์บรรยาย (เรื่องเล่าของฟาร์มโคอิไว) เป็นต้น 
เป็นการท่องเที่ยวที่คุณสามารถเลือกได้แบบที่ต้องการ
(ฤดูใบไม้ผลิกับสงครามนองเลือด) เป็นงานเขียนเรื่องแรกของมิยาซาว่า เกนจิ ซึ่งมีหลายๆ ตอนที่กล่าว
ถึงทิวทัศน์ของฟาร์มโคอิไว ภูเขาอิวาเตะ และเมืองชิสุกุอิชิอันเป็นท่ีรักของเกนจิผ่านงานเขียนของเขา

 ระหว่างปลาย
เดือนมิย.
ถึงกลาง
เดือนกค.

 กลาง
เดือนพย.

ถึงต้น
เดือนมค.
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แผนที่ D-2



ทะเลสาบโกะโชะ

 เขตชีวภาพ
 ทะเลสาบโกะโชะ

จุดหยุดพักสวนสาธารณะโนะกิกุ

ทะเลสาบโกะโชะออนเซน
(โรงแรมฮานะโนะบะ)

โกะโชะโอฮาชิ

ทซึนางิโอฮาชิ

จุดชมวิว

สะพานอะมะนุมะ

สวนซากุระ

ต้นซากุระเรียงราย ถนนสายชมคอสมอส (ดาวก
ระจ

าย)

สวนพฤกษศาสตร์โอะอิริโนะชิเซ

หมู่บ้านหัตถกรรมโมริโอกะ
บ. หัตถกรรมพื้นบ้านชิสุกุอิชิ โฮคุโตะกามะ

← 
ไปโอจกุุ

ออนเซน
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← ไปอากิตะ
← ไปสถานีรถไฟชิสุกุอิชิ

ไปโมริโอกะ →
สวนสาธารณะส่วนภูมิภาคทะเลสาบโกะโชะ
ทะเลสาบโกะโชะ เป็นจุดที่สามารถท่องเที่ยวและพักผ่อน
ขนาดใหญ่ มีท้ังแฟมิล่ีแลนด์ และยังมีลานกว้างยานพาหนะ 
ชิโอะกะโมริ อยู่ในบริเวณ และมีสนามกีฬาท่ีสามารถเล่น
เบสบอลได้ นอกจากน้ียังมีสวนพฤกษศาสตร์โอะอิริโนะชิเซ 
สวนซากุระ เป็นต้น เป็นสวนสาธารณะท่ีสามารถสนุกได้ท้ัง
เด็กและผู้ใหญ่

←
 ไปฟารม์โคอิไว

 สวนสาธารณะแม่น้ำชิสุกุอิชิ

 พิพิธภัณฑ์ศิลปะทะเลสาบ
 โกะโชะคาวะมุระ คาเฟ่อะอุรุ

สวนสาธารณะส่วนภูมิภาคทะเลสาบโกะโชะ

เมืองโมริโอกะ

อาคารข้อมูลประวัติศาสตร์พื้นบ้านเมืองชิสุกุอิชิ 
 สวนสาธารณะชิโอะกาโมริ


ทะเลสาบโกะโชะ

 ลานกว้างวันปากุ 
 สนามฟุตบอล

ลานกว้างเทะทซึนางิ

รูปป้ันชิออน

 ทซึนางิออนเซน

 สนามของครอบครัว (แฟมิลี่แลนด์)

ลานกว้างยานพาหนะ


 สนามกีฬาโกะโชะโอฮาชิ
สนามเบสบอล
คอร์สเทนนิส

 สวนสาธารณะมาจิบะจิกุเอ็นจิ

สถานที่ตั้งแคมป์ทะกิโนะอุเอะ

จุดชมวิว ชั้น1
จุดชมวิว ชั้น2

บ้านพักทะกิโนะอุเอะ

เส้นทางปีนเขา
เส้นทางปีนเขา (แบบยาก)
จุดชมวิวที่เป็นที่นิยม

ที่จอดรถ
ห้องน้
จุดพัก ซุ้มไม้

จุดน้
กระท่อมภูเขา

ทางปีนเขายาเกะฮาชิริ

ทางปีนเขามัตสึคาว่า

ที่หลบภัยฮิระคะสะฟุโด

ภูเขาโอมัตสึคุระ

ภูเขาอุบะคุระ ภูเขาคุโระคุระ ยากุชิดาเกะ

ทางปีนเขาอูมะงะเอะชิ
โอบุกาดาเกะ

ภูเขาฮิรางะคุระ

ภูเขาซารุโมริ

โอะนะเมะดาเกะ

โอะดาเกะ

ภูเขาซาซาโมริ

เมะดาเกะ

ภูเขาซังกะกุ

ทางไปชิสุกุอิชิ
ศาลเจ้าภูเขาอิวาเตะ

ทางไปโคอิไว ถนนหลวง 46
ทางไป
นิวโตออนเซน

บ้านพักตากอากาศ
ทะชิโระไทซันโซ

บ้านพักตากอากาศ
ภูเขามิทซึอิชิ

▲1418▲1418

▲
1477.5
▲

1477.5

▲1541▲1541

ไดจิโกกุุ
ฟุโดไดอิระ

ทะเลสาบโอนาวะชิโระ

▲1066.1▲1066.1

▲1407.6▲1407.6

▲1570▲15701517.3▲1517.3▲1466▲1466▲ ▲2038.2▲2038.2

▲1408▲1408

โอมิซากะ

โอนิงะโจว

คาซาจิเมะ

โอทะกิ

คิริเซะสึ

ที่พักหลบภัยชั้นที่แปด
ที่พักหลบภัยฟุโดไดอิระชั้นที่เก้า

1637.4
▲

1637.4
▲

▲▲

ภูเขายูโมริ

โจวโดะได
โยโกะดาเกะ

โอยาเกซุนะ

▲▲

คินจูโร่น
างา

มิเนะ

โยโกะนางาเนะ

ภูเขาอินุคุระภูเขาอินุคุระ

อามิฮาริอามิฮาริ

ภูเขาโคะมัตสึคุระภูเขาโคะมัตสึคุระ
▲▲

▲▲

1623▲1623▲

Shizukuish i  Mounta in Guide

ภูเขาอิวาเตะ มีโคะมะกาตาเกะ

และภูเขาที่มีชื่ออื่นๆ

เมืองชิสุกุอิชินั้น ครอบคลุมบริเวณที่สูงที่สุดของจ.อิวาเตะ จุดที่สูงที่สุดของภูเขาอิวาเตะ 2038 เมตร
เขาที่ชื่อเรื่องรูปทรงที่สวยงามเหมือนดอกไม้โกะมะกาตาเกะ 
โคะมะกาตาเกะกับภูเขาอิวาเตะนั้นมีบริเวณตีนเขาที่เชื่อมต่อกัน มีจุดชมวิวที่มีเสน่ห์เอะโบชิดาเกะ 
ฤดูหนาวก็มีป่าน้ำแข็งที่มีชื่อ ทำให้นักปีนเขามาเยือนภูเขามิทซึอิชิไม่เคยขาด ทั้งสี่ฤดู
เมืองนั้นครอบคลุมทั้งทิศตะวันตกเฉียงเหนือ รวมถึงอุทยานแห่งชาติโทูวาดะฮาจิมันไต จากทางใต้ของ
ฮาจิมันไต มียอดเขาสูงกว่า 1500 เมตรเรียงรายเป็นจุดศูนย์รวมการปีนเขา ชิสุกุอิชิมีเขามากมาย 
ซึ่งจะได้พบกับ ลมหายใจของธรรมชาติโอบล้อม ดอกไม้และสีเขียวขจี ทัศนียภาพของเมฆต่างๆ 
และยังมีออนเซนให้ได้คลายความเหนื่อยล้าอีกด้วย

ภูเขาอิวาเตะ

โคะมะกาตาเกะ

เดือนมิย.  ชิระเนะอะโอย อิวาคะงะมิ โคะเมะบะทซึกะซากุระ ฮินะซากุระ ซันคาโย 

เดือนกค.  อิวะเทะฮาทะซาโอะ โอบิสุมิเระ มิเนซุโอ มิยามะกินไบ ชิระเนะอะโอย

เดือนสค.  อิวะบุกุโระ โคะมะคุซะ อุเมบะจิโซ โยะทซึบะชิโอะงามะ อิวะเทะโทกิ

เดือนกย.  อุเมะบะจิโซ เอะโซโอยามะรินโด อะกิโนะกิรินโซ ชิโระบะนะโทอุจิโซ

เดือนมิย.  อิวะคางะมิ มิยะมะกินไบ มิเนะซากุระ ฮากุซันจิโดริ มิยามะไดคองโซ 

เดือนกค.  โคะมะคุสะ จินกุรุมะ นิคโคกุสุเงะ อะโอะโนะทซึกะซากุระ อุระจิโระโยระกุ

เดือนสค.  ฮากุซันฟูโระ โอะยะมะโซะบะ มิยะมะฮันโชโซะรุ อุเมะบะจิโซ อิวะบุกุโระิ

เดือนกย.  มิยะมะรินโด เอะโซะโอะยะมะรินโด ฮากุซันชาจิน

ปฏิทินพันธุ์ไม้และดอกไม้บนเขาสูง

ลานสกีอามิฮาริออนเซน 

 ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวอามิฮาริ
 อิวาเตะโคเกนสุโนปากุ

 ศูนย์ฟื้นฟูท้องถิ่นคุนิม
(ปิดทำการช่วงฤดูหนาว)

บริเวณรอบๆ ทะเลสาบนั้นสามารถมองเห็นเทือกเขา ทะเลสาบโกะโชะมีจุด
พักผ่อนหลายแห่ง เช่น (สวนสาธารณะมาจิบะจิกุเอ็นจิ)(ลานกว้างยานพาหนะ)

(แฟมิล่ีแลนด์) นอกจากน้ียังมีสถานท่ีทางด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น พิพิธภัณฑ์
ศิลปะและอาคารข้อมูล เป็นต้น สามารถสนุกสนานกับการสัมผัสกับทัศนีย
ภาพของธรรมชาติที่บริสุทธ์ได้ทางเขตชีวภาพ และสามารถพักผ่อน คลาย
เหนื่อยล้ากับออนเซน ที่นี่ที่เดียวก็สนุกสนานกับวันหยุดได้อย่างเต็มอิ่ม
ในฤดูใบไม้ผลิ มีซากุระสวยแถวสวนสาธารณะชิสุกุอิชิ ฤดูร้อนพักผ่อนกับ
กิจกรรมแถวทะเลสาบ ฤดูใบไม้ร่วงมี ใบไม้เปล่ียนสี ดอกคอสมอส(ดาวกระจาย) 
เป็นต้น สามารถเพลิดเพลิดกับฤดูกาลต่างๆ ได้เต็มอ่ิม และแน่นอนว่า ไม่ว่าจะมา
กับครอบครัว เพื่อน หรือคนรัก ก็จะได้พบกับเสน่ห์ที่แตกต่างกันแน่นอน

จากน้ำที่สวยและใสมากและ

ป่าที่สวยราวกับสวรรคบ์นดิน

ทะเลสาบโกะโชะ
บริเวณรอบๆ ทะเลสาบ ถูกโอบล้อมด้วภูเขาและป่า

ไปคลายเครียดกับออนเซน รื่นรมย์กับงานศิลปะ

อยู่ท่ามกลางน้ำ ป่าเขาที่สวยงามราวกับสวรรค์บนดินกันเถอะ

L A K E  G O S H O

เป็นจุดท่ีมีแปลงดอกไม้หลายชนิดท่ีเป็นดอกไม้ท้องถ่ินของอิวาเตะถูกปลูกไว้อย่างสวยงาม 
และมีลานกว้างพร้อมด้วยเคร่ืองเล่นต่างๆ ท่ีสามารถใช้เวลาหน่ึงวันแบบไม่เร่งรีบ มีสถานท่ี
เป็นห้องให้พัก ห้องน้ำ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ รวบถึงบาร์บีคิวก็มีด้วย

ช่วงปลายเดือนเมย. ถึงต้นเดือนพค. มีต้นซากุระพันธุ์โซะเมโยะชิโนะ 150 ต้น บานสะพรั่ง 
จะมีการฉายสปอร์ตไลท์ในตอนกลางคืนอีกด้วย เป็นช่วงที่บรรยากาศคึกคักมาก และในช่วง
ที่ซากุระบานทางสวนสาธารณะแม่น้ำชิสุกุอิชิ จะมีการประดับธงปลาคาร์ฟ 150 ตัว ฟังเสียงน้ำ
ไหลไปพลางๆ ชมธงปลาเคลื่อนไหวตามสายลม และมองเห็นต้นซากุระเรียงรายเป็นแถว 
ทำให้รู้สึกได้ถึงการมาเยือนของฤดูใบไม้ผลิของชิสุกุอิชิ

สวนสาธารณะแม่น้ำชิสุกุอิชิ
\ เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงในการชมซากุระของชิสุกุอิชิ /

สวนสาธารณะมาจิบะจิกุเอ็นจิ
\ ออกมาเที่ยวกันทั้งครอบครัวกันเถอะ /

แผนที่ C-4

แผนที่ C-4

06 07

แผนที่ C.D-4

ถูกสร้างขึ้นจากพื้นที่บริเวณแม่น้ำชิสุกุอิชิ โดยสร้างเป็นเขื่อนขนาดใหญ่
พท. 640 เฮกเตอร์ มีจุดชมธรรมชาติบริเวณรอบๆ อยู่ จากรอบๆ 
ทะเลสาบนั้นมองเห็นวิวเขาต่างๆ เริ่มต้นจากภูเขาอิวาเตะ
โกะมะกาตาเกะ วากุระดาเกะ ฤดูหนาวจะมีหงส์บินมาอยู�ด�วย 
ถือเป็นแหล�งน้ำที่มีธรรมชาติที่สมบูรณ�

ทะเลสาบโกะโชะ
\ ทะเลสาบขนาดใหญ่ที่เงียบสงบ /

เบอร์โทรศัพท์ 019-689-2109
เบอร์แฟกซ์ 019-689-2391
URL http://www.tsunagionsen.com

สมาคมแนะนำการท่องเที่ยวทซึนางิออนเซน
ถ้าเรื่องของทซึนางิออนเซนแล้ว

หมู่บ้านชิสุกุอิชิ

ที่จอดรถ ห้องน้ำ

ได้พบกับพันธุ�ไม้ต่างๆ และทัศนียภาพของภูเขาสูง

ไกด์เทือกเขา  ชิสุกุอิชิ

ทัวร์ภูเขาหิมะของบ้านพักตากอากาศมิทซึอิชิ

ถ้าจะเท่ียวชมภูเขาในฤดูหนาว ต้องเดินชมจาก
ลานสกีอามิฮาริออนเซนถึงบ้านพักตากอากาศ 
มิทซึอิชิ

\ อาจจะได้พบกับป่าน้ำแข็งก็ได้ /

โคะมะคุสะ (โอยาเกซุนะ)

ไม่ว่าจะเป็นที่โอยาเกซุนะของโคะมะกาตาเกะ
อากิตะ หรือภูเขาอิวาเตะ ก็สามารถพบกับ
โคะมะคุสะขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก

\ ดอกไม้แสนน่ารักชนิดต่างๆ บานอยู่เต็มไปหมด /

มิยะมะกินไบ (โยโกะนากาเนะ)

สามารถมองเห็นได้ทั้งโอนิงะโจวของภูเขาอิ
วาเตะ โยโกะนากาเนะของโคะมะกาตาเกะ
อากิตะเป็นต้น

\ ช่วงต้นหน้าร้อนที่มีสีเหลืองสดใส /

ยอดเขาภูเขาอิวาเตะ

ทางข้ึนภูเขาอิวาเตะจากเมืองชิสุกุอิชิ น้ันมีสองคอร์ส 
คือ คอร์สโอมิซากะ กับคอร์สอามิฮาริอคอร์ส

\ จุดพักผ่อนที่สูงที่สุดในจ.อิวาเตะ /

โอนิงะโจว

โอนิงะโจวน้ัน มีผิวหินท่ีดูสง่างามและเสน่ห์ โดยเฉพาะ
เวลาที่ฟ้าโปร่ง จะเห็นเป็นภาพพาโนราม่าขนาดใหญ่ 
และยังสามารถเพลิดเพลินไปกับพืชพันธุ�ไม้ท่ีข้ึนในท่ีสูง

\ จากสันเขามองเห็นเป็นภาพพาโนราม่า /

ภูเขามิทซึอิชิ

เอะโบชิดาเกะ
เซนโชงะฮาระ

อากิตะโคะมะกาตาเกะ

ทะกิโนะอุเอะออนเซน อามิฮาริออนเซน

นุกุโมริออนเซน

เกนบุออนเซน

มินามิอามิฮาริอะริเนะออนเซน

ภูเขาอิวาเตะ

คุนิมิออนเซน



ตกอยู่ในภวังค์เสมือนอยู่ในป่า เต็มไปด้วยธรรมชาติที่
สมบูรณ์ และยังมีออนเซนกลางที่ภูมิใจอีกสองแห่ง 
มีออนเซนกลางแจ้งท่ามกลางป่าไม้ที่ภูมิใจนำเสนอ 
โดยสองจุดของออนเซนน้ีถูกสร้างจากท้ังไม้ฮิโนะคิและหิน 
ทำให้กลมกลืนเป็นหน่ึงเดียวกับธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ 
กับออนเซนด้านในอาคารท่ีดูโอ่โถง ทำให้เพลิดเพลินกับ
การเข้าออนเซน และรู้สึกผ่อนคลายแบบธรรมชาติบำบัด

ถูกจัดสร้างโดยโรงแรมชิสุกุอิชิปรินซ์ เป็นออนเซน
กลางแจ้งที่ใช้น้ำแร่แบบไม่วนกลับมาใช้ใหม่ มองไป
ด้านหน้าจะมีสระน้ำขนาดใหญ่ที่ระดับความสูงของน้ำ 
เท่าๆ กับของออนเซน คงไม่มีอะไรที่จะให้สัมผัสได้รู้สึก
ถึงความเรียบหรู ดูดีไปกว่านี้อีกแล้ว

 ยุโนะซาวะ

สะพานทซึริ

สะพานยุโนะซาวะโอฮาชิ

เสน้ทางปีนเขา
ลิฟตต์ัวที่ 1 สาย A

ลิฟตต์ัวที่ 1 สาย B

อาคารออนเซนี
(อาคารแยก)

สถานที่ตั้งแคมป์

กองอำนวยการ

กิจกรรมรอบกองไฟ

ลานกว้างอเนกประสงค์ศูนย์สกี
ร้านอาหาร (อะรุเปะ)

สวนสาธารณะที่มีจุดชมวิว

ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว
อามิฮาริ

กระท่อมไม้กาบะโนะคิ

สวนสาธารณะ
ที่มีจุดชมวิว

อามิฮาริ ยากุชิชะ

หมู่บ้านคิวกะอิวาเตะอามิฮาริออนเซน
(สำนักงานใหญ่)

น้ำร้อนเซนโจะ

O S H U K U

ติดต่อสอบถาม  สมาคมแนะนำการท่องเที่ยวโอจุกุออนเซน
(URL) http://www.ousyukuonsen.com/

เบอร์โทรศัพท์ 019-695-2209

ด้านบน (โรงแรมโมริโนะคะเซะโอจุกุ) นั้นมีที่อาบน้ำออนเซนกลางแจ้ง ที่อยู่ด้านนอกตัว
อาคารขนาดใหญ่ สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ภูเขาต่างๆ รอบเป็นภาพพาโนราม่า (360 องศา)

ด้านล่างซ้าย (ศาลเจ้าโอจุกุออนเซน) ที่ตั้งอยู่ข้างๆ แม่น้ำโอจุกุนั้น เดือนพค.ของทุกๆ ปี 
จะมีการจัดงานเทศกาลประจำปีอย่างยิ่งใหญ่และสนุกสนาน
ด้านล่างขวา (โจวเอคัง) ที่วิวมองเห็นแม่น้ำโอจุกุได้ และมีที่อาบน้ำกลางแจ้งของผู้หญิงที่มี
ขนาดใหญ่กว่าของผู้ชาย

ใน(เส้นทางธรรมชาติ)มีเส้นทางเดินเล่นชมธรรมชาติ 
ที่มีจุดชมวิวมากมาย ซึ่งมีออนเซนที่มีชื่อเสียงเรื่องออ
นเซนกลางแจ้งท่ามกลางป่าไม้ ช่วยผ่อนคลายและเติม
พลัง นอกจากนี้อามิฮาริออนเซนยังมี
ออนเซนกลางแจ้งที่เป็นอาคารออนเซน (รูปล่างขวา) 
เป็นต้น ทำให้สามารถเพลินเพลิดกับน้ำร้อนถึง 4 ชนิ

เดินเล่นรอบๆ 
บริเวณโอจุกุออนเซน

ส่วนประกอบของน้ำ เป็นออนเซนบริสุทธิ์ธรรมชาติประเภทที่เป็นด่าง 
มีคุณสมบัติในการรักษา แผล โรคกระเพาะลำไส้ โรคไขข้ออักเสบ

โรคริดสีดวงทวาร โรคทางสูติเวช และอื่นๆ

A M I H A R I
ส่วนประกอบของน้ำ เป็นออนเซนบริสุทธิ์ธรรมชาติประเภทที่เป็นด่าง

มีคุณสมบัติในการรักษา แผลฟกช้ำ เคล็ดขัดยอก
โรคเกี่ยวกับระบบการย่อยอาหารเรื้อรัง โรคริดสีดวงทวาร ตัวเย็น

โรคเกี่ยวกับระบบประสาท โรคปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

แผนงานและรูปแบบของที่พักนั้นเกิดจากความร่วมมือของโรงแรมต่างๆในเครือของ
โอจุกุออนเซน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดกระตุ้นเศรษฐกิจของท้องถิ่น โดยนำเสนอเสน่ห์
ของทัศนียภาพและผลิตภัณฑ์(ของดีของท้องถิ่น) เป็นต้น ถือเป็นโครงการที่ทุกคนให้ความ
คาดหวังไว้เป็นอย่างมาก

น้ำสวยใสช่วยสร้างเมือง
น้ำแร่ออนเซนที่จับตัวเป็นตะกอนลอยคล้ายดอกไม้ 

จากแถวออนเซนไปซักครู่ จะพบกับที่ขึ้นชื่อว่ามีวิวสวยงาม 
เป็นน้ำตกที่ไหลตกมาจากภูเขา น้ำก็มีปริมาณมาก 
ในฤดูใบไม้ผลิจะสามารถชมดอกคาตาคุริ และดอกมิซุบาโช 
เป็นคอร์สเดินเล่นที่สมบูรณ์แบบมาก

น้ำตกไอสวนสาธารณะอุงุอิซุยุโนะซาโตะ

ไกด์แนะนำการเดินเล่นอามิฮาริออนเซน

MINAMI AMIHARI ARINE
ส่วนประกอบของน้ำ เป็นออนเซนประเภทไฮโดรเจนคาร์บอเนต

(แรงดันออสโมซิสต่ำ ความเป็นด่างสูง)

มีคุณสมบัติในการรักษา โรคเกี่ยวกับระบบประสาท
โรคปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ เป็นต้น

G O S H O K O
ส่วนประกอบของน้ำ เป็นออนเซนบริสุทธิ์ธรรมชาติประเภทที่เป็นด่าง

มีคุณสมบัติในการรักษา แผลฟกช้ำ เคล็ดขัดยอก
โรคเกี่ยวกับระบบการย่อยอาหารเรื้อรัง โรคริดสีดวงทวาร ตัวเย็น

โรคเกี่ยวกับระบบประสาท โรคปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

จากลิฟต์สำหรับคนปีนเขาเดินอีกเพียง 10 นาที จะถึงจุดชมวิวบน
ยอดเขา เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นภูเขาอิวาเตะ ฮาจิมันไต 
รวมถึงลุ่มน้ำชิสุกุอิชิ ในเมืองโมริโอกะ ก็สามารถมองเห็นได้จากจุดนี้

ลิฟต์นี้ถูกติดตั้งที่ความสูงไม่มากนัก เพื่อที่จะได้ชมสีสันต่างๆ ของ
ต้นไม้บริเวณใกล้เคียงอย่างเพลินเพลิด และไม่ต้องคิดอะไรมากมาย
ก็สามารถเดินเล่นได้อย่างอิ่มเอม

ลิฟต์ชมวิว จุดชมวิวอินุคุระ

ทางเดินเล่น
อามิฮาริออนเซน

ขอแนะนำตัวการ์ตูน
สัญญาลักษณ์ของ
โอจุกุออนเซน
(เกะเกียวกิจิ)

SHIZUKUISHI TAKAKURA
ส่วนประกอบของน้ำ มีเกลือ และไฮโดรเจนคาร์บอเนต

มีคุณสมบัติในการรักษา โรคเกี่ยวกับระบบประสาท
โรคปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ เป็นต้น

อิวาเตะถือว่าเป็นสวรรค์ของออนเซน 
และหนึ่งในนั้นน้ำร้อนของชิสุกุอิชิก็
มีชื่อเสียงมาก ส่วนประกอบของน้ำร้อน
นั้นก็แตกต่างกันตามสถานที่ 
ลองผ่อนคลายด้วยการปล่อยใจให้ได้
พักไป กับแช่น้ำร้อน ดูสิคะ

โอจุกุออนเซน เป็นออนเซนท่ีว่ากันว่ามีการเปิดให้บริการ
ต้ังแต่ 450 ปีก่อน เจ้าของแหล่งน้ำแร่ออนเซนน้ันเป็นผู้มี
ศักดินาของนัมบุนั้นมีความรุ่งเรืองมาก เพราะนับได้ว่า
บริเวณรอบๆน้ันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติ และน้ำออ
นเซนก็มีปริมาณมาก เป็นจุดเด่นของหมู่บ้านออนเซน 
นอกจากโรงแรมแบบโมเดิร์นแล้ว ยังมีเรียวกัง(รร.ที่พัก
แบบญ่ีปุ่นด้ังเดิม) และท่ีพักท่ีสามารถประกอบอาหารได้ 
เป็นต้น มีที่พัก(ออนเซน)ที่มีลักษณะเฉพาะมากมายให้
ได้เลือกพัก

\ มีโรงแรมที่มีลักษณะเฉพาะตัวที่หลากหลายให้เลือกอย่างครบครัน /
โอจุกุออนเซน

ด้านชายฝั่งทิศตะวันตกของทะเลสาบโกะโชะมีออนเซน
ตั้งอยู่หนึ่งแห่ง ซึ่งมีทั้งออนเซนภายในและออนเซน
กลางแจ้งที่ทำจากหิน มองเห็นทั้งภูเขาอิวาเตะที่ดูสง่า
งามกับทะเลสาบโกะโชะ เป็นความสมบูรณ์แบบของ
สถานที่ และคุณสมบัติของออนเซนในการช่วยเรื่องผิว
ให้สวยงามของออนเซนที่อยู่ที่สูงนี้ ทำให้เป็นที่นิยม
เป็นพิเศษในแขกผู้หญิง

\ สามารถมองเห็นภูเขาอิวาเตะทะเลสาบโกะโชะ /
ทะเลสาบโกะโชะออนเซน

มีที่ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาด้านใต้ของภูเขาอิวาเตะ 
ที่ความสูง 760 เมตร ทำให้สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์
แบบพาโนราม่า มองลงมายังที่ที่พักของออนเซน 
ในฤดูที่เขียวขจีเช่นฤดูร้อนก็ยังสามารถสนุกสนานกับ
การตั้งแคมป์ได้ มีออนเซนกลางแจ้งที่มีชื่อและสิ่ง
อำนวยความสะดวกอย่างครบครันที่เป็นหัวใจของการ
เที่ยวกลางแจ้ง ที่พลาดไม่ได้

\ เต็มอิ่มกับทัศนียภาพแบบพาโนราม่า /
อามิฮาริออนเซน

\ ออนเซนกลางแจ้งที่ทำให้รู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของป่า /
มินามิอามิฮาริอะริเนะออนเซน

\ เป็นออนเซนกลางแจ้งที่เต็มไปด้วยความเรียบหรู มีระดับ /
ชิสุกุอิชิทากาคุระออนเซน

ติดต่อสอบถาม  โรงแรมฮานะโนะบะ
(URL) http://onsen-hananoyu.com/

เบอร์โทรศัพท์ 019-692-1050

ติดต่อสอบถาม  หมู่บ้านคิวกะอิวาเตะอามิฮาริออนเซน
(URL) https://www.qkamura.or.jp/iwate/

เบอร์โทรศัพท์ 019-693-2211

ติดต่อสอบถาม  ยุโกะทันโนะโมริ
(URL) http://www.iwate21.net/yukotan/

เบอร์โทรศัพท์ 019-693-3600

ติดต่อสอบถาม  โรงแรมชิสุกุอิชิปรินซ์
(URL) http://www.princehotels.co.jp/shizukuishi/

เบอร์โทรศัพท์ 019-693-1111

แผนที่ B-5 แผนที่ B-5 แผนที่ A-5

ออนเซน
ของชิสุกุอิชิ

แผนที่ B-5 แผนที่ C-4 แผนที่ B-1 แผนที่ B-1 แผนที่ B-2

เป็นสวนสาธารณะท่ีอยู่แถวโอจุกุออนเซน ท่ีสามารถพักผ่อนไปกับ บริการน้ำแร่ให้แช่
ขาฟรี และมีคอร์สเดินเล่น ช่วงเวลาที่ว่างจากการท่องเที่ยวไปยังออนเซนต่างๆ แล้ว 
เชิญลองมาพักเดินเล่น แช่ขากับน้ำแร่เพลิดเพลินกับธรรมชาติทั้งสี่ฤดูที่โอจุกุ
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K U N I M I
ส่วนประกอบของน้ำ มีกำมะถัน เกลือ และไฮโดรเจนคาร์บอเนต

(แรงดันออสโมซิสปานกลาง ความเป็นด่างสูง)
มีคุณสมบัติในการรักษา โรคเกี่ยวกับระบบการย่อยอาหาร โรคเบาหวาน โรคตับ 
โรคเกี่ยวกับทางสูติกรรมแบบเรื้อรัง โรคเกี่ยวกับเส้นประสาทอักเสบ โรคไขข้อ

ครึ่งหนึ่งของชั่วอายุคน ที่ถนนหลวงอากิตะสายเก่าได้ถูกใช้  
ระหว่างการตรวจคนผ่านเข้าจากเมืองเก่าซาตาเกะ ไปยังเมือง
เก่านัมบุ โดยมีการเขียนเล่าเร่ืองราวประวัติศาสตร์น้ีไว้ท่ีรูปป้ัน
(ซากฮาชิบะเซกิโชว) ที่สะพานแม่น้ำชินริว

ซากด่านเมืองของฮาชิบะ
ช่วงที่ดีที่สุดการมาเยือนเหวคะคอนดะ

T A K I N O U E
ส่วนประกอบของน้ำ เป็นออนเซนบริสุทธิ์ธรรมชาต

(แรงดันออสโมซิสต่ำ ความเป็นกรดต่ำ ส่วนประกอบออนเซนสูง)

มีคุณสมบัติในการรักษา โรคเกี่ยวกับเส้นประสาทอักเสบ
โรคเกี่ยวกับการย่อยอาหารเรื้อรัง ร่างกายเย็น และคลาดความเหนื่อยล้า

G E N B U
ส่วนประกอบของน้ำ มีเกลือ และไฮโดรเจนคาร์บอเนต

(แรงดันออสโมซิสปานกลาง ความเป็นด่างสูง)

มีคุณสมบัติในการรักษา บาดแผล แผลไหม้ โรคผิวหนังเรื้อรัง
โรคเกี่ยวกับทางสูติเวชเรื้อรัง

TOKAN IWATESAN
ส่วนประกอบของน้ำ เป็นออนเซนบริสุทธิ์ธรรมชาติประเภทที่เป็นด่าง

มีคุณสมบัติในการรักษา โรคเกี่ยวกับเส้นประสาทอักเสบ โรคกล้ามเนื้ออักเสบ
โรคเส้นเอ็นอักเสบ ไหล่ตึง อาการชาจากการเล่นกีฬา เป็นต้น

H A S H I B A
ส่วนประกอบของน้ำ เป็นออนเซนบริสุทธิ์ธรรมชาติประเภทที่เป็นด่าง

(แรงดันออสโมซิสต่ำ ความเป็นด่างสูง)

มีคุณสมบัติในการรักษา โรคเกี่ยวกับเส้นประสาทอักเสบ
โรคกล้ามเนื้ออักเสบ โรคเส้นเอ็นอักเสบ

ฮาชิบะที่ไม่ค่อยมีคนรู�จัก

เหวคะคอนดะ

จากบริเวณอากิตะโคะมะกาตาเกะกับภูเขาอิวาเตะ 
และเทือกเขาฮาจิมันไตนั้นได้เกิดเป็นต้นน้ำ 
ของน้ำไหลที่ใสสะอาด ไหลผ่านไปมาและตกลงที่
ต่ำเป็นระยะทางกว่า 10 กม. ใบไม้สีเขียวขจีที่
เพิ่งผลิใบ หรือช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยน มีชื่อเสียงมาก 
และถูกรู้จักว่าเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยปลาอิวานะ
และปลายะมะเมะ

ก่อนพังทลาย (ก่อนค.ศ 1999) หลังพังทลาย (หลังค.ศ 1999 ถึงปัจจุบัน)

I W A T E  K O G E N
ส่วนประกอบของน้ำ เป็นออนเซนบริสุทธิ์ธรรมชาติประเภทที่เป็นด่าง

มีคุณสมบัติในการรักษา โรคเกี่ยวกับเส้นประสาทอักเสบ โรคกล้ามเนื้ออักเสบ
โรคเส้นเอ็นอักเสบ ไหล่ตึง อาการชาจากการเล่นกีฬา เป็นต้น

MAP B-1

แผนที่ A-1

แผนที่ A-4

10 11

ติดต่อสอบถาม  อิชิซึกะเรียวกัง  เบอร์โทรศัทพ์ 090-3362-9139

บ้านพักบนภูเขาโมริ  เบอร์โทรศัทพ์ 090-1930-2992

บ้านพักบนภูเขาคุนิมิ  เบอร์โทรศัทพ์ 080-5229-5435

มีน้ำออนเซนสีเขียวที่หาได้ยาก และมีชื่อเสียงเรื่อง
ทัศนียภาพที่สวยงาม ถูกห้อมล้อมไปด้วยธรรมชาติ 
ไม่มีไฟ ไม่มีรถเมล์ผ่าน เป็นสถานที่ลับที่ถูกซ่อนตัวใน
ช่องเขา ว่ากันว่าน้ำออนเซนสีเขียวน้ีเหมือนกับการบำบัด
โดยธรรมชาติ เพราะมีฤทธิ์ในการผ่อนคลายได้มาก 
ตะกอนของแร่ของออนเซนท่ีมีลักษณะคล้ายดอกไม้บาน 
ก็พบได้มากท่ีออนเซนแห่งน้ี เรียกได้ว่าพอปล่อยออกจะ
เป็นไขบางๆ ติดอยู�ทีเดียว  
เปิดบริการตั้งแต่ช่วงต้น พค. ถึงต้น พย.

\                                                          /
คุนิมิออนเซน

เป็นออนเซนที่มีน้ำเป็นสีเขียวที่หาชมได้ยาก
และอยู่ในที่ที่คนทั่วไปไม่ค่อยรู้จัก \                                                 /สามารถผ่อนคลายได้อย่างไม่เร่งรีบ

กับการอ่างน้ำส่วนตัว (จองล่วงหน
้
า)

แผนที่ A-4

เป็นออนเซนแบบไปกลับ(ไม่มีค้างคืน)ที่ตั้งอยู่ติดกับจุด
แวะพักรถ(มิจิโนะเอกิชิสุกุอิชิอะเนกโกะ) เลียบถนน
หลวงสาย 46 การเดินทางสะดวกและในบริเวณ ยังมีส
ถานที่ตั้งแคมป์ด้วย ทำให้ออนเซนแห่งนี้เป็นที่นิยม
อย่างมากในหมู่คนที่ใช้รถ และผู้มาตั้งแคมป์ มีทั้งห้อง
อาบน้ำแบบสากล และแบบญี่ปุ่นให้ได้เพลิดเพลินกัน

\ ออนเซนที่อยู่เชื่อมต่อกับสถานีรถไฟยุโนะ /
ฮาชิบะออนเซน

ติดต่อสอบถาม  มิจิโนะเอกิชิสุกุอิชิอะเนกโกะ
(URL) http://www.anekko.co.jp/

เบอร์โทรศัพท์ 019-692-5577 แผนที่ A-4

ภาพท่ีอยู่ตรงหน้าคือออนเซนห้อมล้อมไปด้วยป่าต้นบุนะ 
และไอน้ำที่ฟุ้งกระจายจากเหว เป็นออนเซนที่ให้ความ
รู้สึกเป็นส่วนตัว และถูกโอบล้อมด้วยธรรมชาติ บริเวณ
ใกล้ๆ บางคร้ังสามารถพบเห็นกวางคะโมะ หรือกระต่าย
ป่าได้ เป็นรู้จักกันดีว่าเส้นทางหลักของการปีนเขามิทซึอิชิ 
เปิดให้บริการในช่วงปลายเมย.ถึงปลายพย.

\ น้ำออนเซนที่มีไอน้ำฟุ้งกระจายขึ้นมาจากเหว /
ทะกิโนะอุเอะออนเซน

ติดต่อสอบถาม  บ้านพักตากอากาศริวกัง
เบอร์โทรศัพท์ 019-692-5577 (แบบไปเช้าเย็นกลับเพียงอย่างเดียว)

ติดต่อสอบถาม  บ้านพักตากอากาศริวเกียว
เบอร์โทรศัพท์ 019-693-1144

เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559 
(ขณะนี้อยู่ระหว่างหยุดให้บริการ) แผนที่ A-1

ล้อมรอบด้วยแม่น้ำคะคอนดะและกำแพงหินของหินเกนบุ 
เป็นออนเซนท่ีให้ความรู้สึกสบาย และเงียบสงบ นอกจาก
ส่วนประกอบของน้ำก็ยังถือได้ว่าไม่เหมือนที่อื่นๆ 
มีลักษณะเฉพาะที่อ่อนโยนและดีกับผิวพรรณมาก และ
ทำให้ร่างกายอบอุ่นได้นาน ท่ีต้ังอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ
แถวเนินเขาด้านใต้ของภูเขาอิวาเตะ

\ เป็นน้ำออนเซนที่อบอุ่นและอ่อนโยนกับดีผิวพรรณ /
เกนบุออนเซน

ติดต่อสอบถาม  แผนกการค้า อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเมืองชิสุกุอิชิ
(URL) http://www.town.shizukuishi.iwate.jp/

เบอร์โทรศัพท์ 019-692-6407 แผนที่ B-2

อ่างอาบน้ำกลางแจ้ง 4 จุดที่สามารถมองเห็นแก่งน้ำ
คะคอนดะ ทำสามารถแช่ออนเซนไป พลางๆ และ
เพลิดเพลินกับทัศนียภาพแต่ละฤดูไม่ว่าจะเป็น ฤดู
ใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง ฤดูหนาว นอกจากนี้ยัง
มีอ่างอาบน้ำแบบสามารถเข้าส่วนตัวได้ (ต้องจอง
ล่วงหน้า) ถ้าใช้บริการแบบไปเช้าเย็นกลับกรุณาติดต่อ
สอบถามล่วงหน้า

\ อ่างอาบน้ำกลางแจ้งเลียบแก่งน้ำ /
โทกังอิวาเตะซังออนเซน

ติดต่อสอบถาม  เกนบุฟูริวเท 
(URL) http://www.genbu-furyutei.jp/

เบอร์โทรศัพท์ 019-693-3000 แผนที่ B-2

เป็นออนเซนที่อยู่ในหมู่บ้านอิวาเตะโคเกนเพนชั่น 
(เพนชั่นซันรินชะ) (เพนชั่นโมมิจิ) อ่างอาบน้ำนั้น 
สามารถจองเพื่อใช้แบบเป็นส่วนตัวได้ (ต้องติดต่อ
สอบถามล่วงหน้า) สามารถผ่อนคลาย สงบกับบรรยากาศ 
ได้อย่างไม่เร่งรีบ กับการอ่างน้ำส่วนตัว (จองล่วงหน้า)

อิวาเตะโคเกนออนเซน

ติดต่อสอบถาม
เพนชั่นซันรินชะ  เบอร์โทรศัพท์ 019-693-2311

เพนชั่นโมมิจิ  เบอร์โทรศัพท์ 019-693-3450 แผนที่ B-1

เป็นถนนที่ใช้ข้ามเทือกเขาโอชู ถูกใช้ในสมัยโบราณถึงใน
สมัยเอโด เส้นทางนั้นเริ่มจากโมริโอกะ ชิสุกุอิชิ คุนิมิ ผ่าน
ไปยังโอโบไน(เมืองทะเลสาบทะซาวะเก่า) มุ่งหน้าไปยัง
คาคุโนะดาเตะ ภายในหมู่บ้านชิสุกุอิชินั้นยังคงมีหลักบอก
ทาง และซากของที่ดูแลรักษาความปลอดภัย และอื่นๆ 
หลงเหลืออยู่

ถนนหลวงอากิตะสายเก่า แผนที่ A-4
ข้างทางของถนนหลวงสาย 46 มีสถานที่ที่ถูก
เรียกว่า (ที่รักษาพันธุ์ไม้ต้นมิซุบาโชของฮาชิบะ) 
ช่วงต้นเดือนเมย. ถึงปลายเดือนเมย. เป็นที่ที่
สามารถดูดอกมิซุบาโชเป็นจำนวนมากได้

ดอกมิซุบาโชของฮาชิบะ แผนที่ A-4
แนวผาของฝ่ังซ้ายของแม่น้ำคะคอนดะ สามารถมองเห็น
หินที่เกิดจากการหลอมละลายแล้วเย็นตัวจับกันเป็นแท่งๆ 
เชื่อมต่อกัน จากการที่มีพังถล่มลงมาเมื่อปี 1999 ทำให้
บางส่วนของวิวทิวทัศน์นั้นเสียหาย แต่ความงดงามของใบไม้
เปลี่ยนสี ตอนฤดูใบไม้ร่วงก็ยังคงสวยไม่เปลี่ยนแปลง

ถ้ำเกนบุ แผนที่ B-1

เป็นน้ำตกที่ไหล ตกลงมากระทบผิวหินความสูงประมาณ 
30 เมตร เวลาตกลงมากระทบ ก็จะได้กลิ่นของซัลเฟอร์ลอย
ออกมา และทัศนียภาพเวลาละอองน้ำกระเด็นไปทั่วเหวนั้น 
ก็สวยงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูใบไม้ร่วง จะมีคนมา
เที่ยวกันอย่างคึกคัก

น้ำตกโทริโกเอะ แผนที่ A-1



SHIZUKUISHI SKI AREA

ลานสกีชิสุกุอิชิ
AMIHARI ONSEN SKI AREA

ลานสกีอามิฮาริออนเซน
IWATE KOGEN SNOW PARK

อิวาเตะโคเกนสุโนปากุ

เป็นบริเวณที่เที่ยวเล่นหิมะได้ โดยมีส่วนหนึ่งเป็นลานสกีชิสุกุอิชิ 
ซึ่งมีบันไดเลื่อนหิมะที่เด็กเล็ก ก็สามารถสนุกกับการเล่นสกีได้ 
นอกจากนี้ยังมีการเล่นหิมะในแบบต่างๆ ใหัได้เลือก เช่น มอเตอร์
ไซด์สี่ล้อที่วิ่งบนหิมะ สกู๊ตเตอร์บนหิมะ(รถเลื่อนบนหิมะ)เป็นต้น
(เปิดให้บริการช่วง) กลางเดือนธค. ถึง ปลายเดือนมีค.

(เวลาให้บริการ) 9.00-16.00

(ติดต่อสอบถาม) เบอร์โทรศัพท์ 019-693-1111

ถา้เป็นชิสุกุอิชิแลว้

มีกิจกรรมเก
ี่ยวกับหิมะห

ลากหลายร
ูปแบบ เมืองชิสุกุอิชิมี ลานสกีที่โดดเด่นอย่างมากในเขตโทโฮคุ โดยทางทิศใต้ของเชิงเขาอิวาเตะนั้นมี 3 ลานสกีคือ 

(อิวาเตะโคเกนสุโนปากุ) (ลานสกีอามิฮาริออนเซน) (ลานสกีชิสุกุอิชิ) ซึ่งแต่ละที่ มีคอร์สการเล่น และเนื้อของ
หิมะที่แตกต่างกันให้สามารถสนุกได้ในแบบต่างๆกัน นอกจากเล่นสกี สโนว์บอร์ดแล้ว  ยังมี (ศูนย์บริการ
ข้อมูลนักท่องเที่ยวอามิฮาริ) (ฟาร์มโคอิไว) ที่มีการเดินเที่ยวโดยใช้รองเท้าเดินบนหิมะ (เกปปาเระรันโดะ)

ที่มีสกีแบบครอสคันทรีสกี (ชิสุกุอิชิสโนว์แลนด์)ที่มีมอเตอร์ไซด์สี่ล้อที่วิ่งบนหิมะ และสกู๊ตเตอร์บนหิมะ
(รถเล่ือนบนหิมะ) ถือว่าเป็นการรวบรวมกีฬาและการเท่ียวเล่นในฤดูหนาวไว้อย่างครบครันให้ได้สนุกอย่างเต็มอ่ิม
หลังจากเล่นหิมะแล้ว ก็อยากรับประทานอาหารอุ่นๆ และเข้าออนเซนขึ้นมา ก็สามารถทำได้ เพราะชิสุกุอิชิมี
ให้บริการอย่างครบครันไม่ว่าจะเป็น กีฬา อาหาร ออนเซน เชิญลองสนุกกับกิจกรรมฤดูหนาวต่างๆ ที่ของ
ชิสุกุอิชิดูสิคะ

ใช้เวลานานในการเคี่ยวให้เนื้อนุ่ม และรส
เครื่องแกงนั้นนุ่มลึก อร่อย ซึ่งเป็นสูตรพิเศษ
ที่ภาคภูมิใจ

เมนูพิเศษของชิสุกุอิชิ
แกงกระหรี่อิวาเตะโคเกน

GO!

\ มีเปิดไฟให้เล่นในช่วงกลางคืนได ้/

ไม่ว่าจะเป็น คุณภาพของเนื้อหิมะ หรือคอร์สที่เล่นสกีในป่าน้ำแข็งที่
เวลาเล่นผ่านระหว่างต้นไม้ที่ขึ้นทั้งสองด้าน ก็ล้วนแล้วแต่ได้รับความ
นิยมอามิฮาริออนเซน แน่นอนว่าสโนว์บอร์ดก็สามารถเล่นได้ด้วย 
หลังจากเล่นสกีแล้ว มาผ่อนคลายกับการแช่ออนเซนที่อามิฮาริออนเซน 
เป็นออนเซนมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1000 ปีที่ขึ้นชื่อว่า 
(เป็นน้ำออนเซนที่ให้ผลในการรักษาคลายเหนื่อยล้า)

 (เปิดให้บริการช่วง) กลางเดือนธค. ถึงปลายเดือนมีค.

 (เวลาให้บริการ) วันธรรมดา 8.30-16.00

 วันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ 8.00-16.00

 (ติดต่อสอบถาม) เบอร์โทรศัทพ์ 019-693-2211

\ ลานสกีที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ /

\ เดินเล่นในป่าหน้าหนาวหรือลานหิมะ /

\ ออกมาเที่ยวเล่นกับหิมะกันเถอะ /

\ ลองครอสคันทรีสกีกันเถอะ(เดินท่องเที่ยวด้วยสกี) /

\ คอร์สแบบระยะทางยาวที่น่าตื่นตา /

เป็นราเมนท่ีรสอร่อยกลมกล่อมแบบราเมนแท้ๆ 
ดั้งเดิม ด้วยซุปกระดูกหมูกับซุปกระดูกไก่ 
ปรุงรสด้วยโชวยุ เป็นเมนูยอดฮิตที่ลูกค้า
โปรดปราน

อามิฮาริราเมน

มีหลากหลายเมนู หลายรสชาดในจานเดียว
ให้ได้ลิ้มลอง ถึงจะเป็นอาหารจานเดียวที่มี
ปริมาณมากพอ ให้ทานได้อย่างจุใจ

อาหารเที่ยงของอะริเอะสุกา
(อะริเอะสุการันจิ)

ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวอามิฮาริ 
หรือฟาร์มโคอิไว มีเปิดให้บริการเดินเที่ยวด้วย
รองเท้าเดินบนหิมะด้วย เดินเที่ยวบนหิมะไป
กับไกด์ในโลกสีเงิน ลองมาเดินหารอยเท้าสัตว์
ต่างๆ กันเถอะ

ชิสุกุอิชิสโนว์แลนด์

เกปปาเระรันโดะ

อิวาเตะโคเกนสุโนปากุ

เลือกเที่ยวได้ทุกรูปแบบ 
สนุกได้เต็มที่

 ท่องเที่ยว ฤดูหนาว ท่องเที่ยว ฤดูหนาว
ลานสกีอามิฮาริออนเซน

ลานสกีชิสุกุอิชิ

เดินเที่ยวด้วย
รองเท้าเดินบนหิมะ

แผนที่ B-1

แผนที่ B-5

แผนที่ B-2

12 13

เมนูแนะนำสำหรับที่
ห้องอาหารในจุดพักผ่อน

เมนูแนะนำสำหรับที่
ห้องอาหารในจุดพักผ่อน

เมนูแนะนำสำหรับที่
ห้องอาหารในจุดพักผ่อน

แผนที่ C-1

ชิสุกุอิชิชิสุกุอิชิ

เป็นลานสกีแบบทั่วไป ที่ใกล้ที่สุดถ้ามาจากโมริโอกะ (มีการรับรองมาตราฐานคอร์สจากภาครัฐ) 
เล่นสกี ลื่นบนภูเขาหิมะของชิสุกุอิชิ สนุกสนานกับธรรมชาติแล้ว อย่าพลาดที่จะไปผ่อนคลาย
ให้หายเหนื่อยที่โอจุกุุโนะอิเดะออนเซน ที่นี่มีคอร์สสกี 4 คอร์ส (ระยะทาง 0.6 กม. 2 กม. 3 กม. 
และ 5 กม.)

เวลาให้บริการ 9.00-17.00 (ช่วงฤดูหนาว วันที่ 20 ธค.ถึง 20 มีค.และช่วงฤดูร้อน วันที่ 21 เมย. 
ถึง 20 พย.)  วันหยุด ทุกวันพุธ  เบอร์โทรศัพท์ 019-695-2211

เป็นทำเลที่สามารถมองเห็นเมืองโมริโอกะได้ในมุมที่สวยงาม และมีคอร์ส
เริ่มต้นจากที่เล่นเป็นที่ราบขนาดใหญ่เป็นแผ่นเรียบที่เล่นได้อย่างสนุก 
ไปจนถึงโมกุรุคอร์ส(ระดับยาก) และมีที่ที่เด็กๆก็สามารถเล่นได้อย่างปลอดภัย  
ที่นี่มีคอร์สมากมายให้ได้เลือก จึงเหมาะกับที่จะมาเป็นครอบครัว  
ไปจนถึงผู้ที่ชอบเล่นในคอร์สระดับยากก็สามารถสนุกด้วยกันได้้
 (เปิดให้บริการช่วง) กลางเดือนธค. ถึง ปลายมีค.

 (เวลาให้บริการ) วันธรรมดา อาทิตย์ วันหยุดราชการ 8.30-21.00

 วันศุกร์ เสาร์ และก่อนวันหยุด 8.30-22.00

 (ติดต่อสอบถาม) เบอร์โทรศัพท์ 019-693-4000

มีคอร์สเล่นสกีหลากหลายรูปแบบถึง 11 คอร์ส และในนั้นมีคอร์สแบบ
ระยะยาวที่น่าตื่นตากับความยาวถึง 4.5 km ไม่ว่าจะชื่นชอบท่องเที่ยว
ในรูปแบบไหน ก็มีให้บริการ เช่น ร้านอาหาร ออนเซนที่ใช้น้ำแร่ออนเซน
ใหม่ๆ (ชิสุกุอิชิทากาคุระออนเซน)

 (เปิดให้บริการช่วง) กลางเดือนธค. ถึงปลายเดือนมีค.

 (เวลาให้บริการ) 8.30-16.30

 (สามารถเล่นในเวลากลางคืน) ในวันศุกร์ เสาร์ วันก่อนวันหยุด 
 ช่วงสิ้นป เวลา 16.30-20.30

 (ติดต่อสอบถาม) เบอร์โทรศัทพ์ 019-693-1111
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ชิสุกุอิชิเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความเขียวขจี มีตั้งแต่กีฬา ไปจนถึงได้ลอง
สัมผัสธรรมชาติ หลากหลายรูปแบบในการท่องเที่ยวรอท่านอยู่

สนามกอล์ฟชิสุกุอิชิ

ฮาจิมันไตคันทรีคลับ

สถานที่ตั้งแคมป์อามิฮาริ

สวนโคยานางิซาวะซาโบ
สถานที่ตั้งแคมป์แบบออโต้แคมป์

14 15

ฤดูร้อนฤดูร้อน กิจกรรมต่างๆกิจกรรมต่างๆ
ชิสุกุอิชิชิสุกุอิชิ สนุกสนานเต็มอิ่ม

กับสันทนาการต่างๆ

\ ได้พบกับธรรมชาติอันยิ่งใหญ่และพืชกับสัตว์ป่า /

เป็นศูนย์ที่ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับธรรมชาติแบบที่สัมผัสได้ และกิจกรรมต่าง 
ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสน่ห์ของภูเขาอิวาเตะและข้อมูลธรรมชาติ เรื่องความสมบูรณ์
ของธรรมชาติ และระบบนิเวศน์ของพันธุ์ไม้ ได้ถูกจัดแสดงติดฝาผนัง 
นอกจากนี้ยังมีเรื่องของกระบวนการเกิดภูเขาไฟระเบิด หรือออนเซน การใช้
พลังงานความร้อนจากใต้ดินไปประยุกต์ใช้ ได้ถูกจัดแสดงไว้อย่างละเอียด 
หนึ่งในอันที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากคือ (การเดินเที่ยวป่าในอากาศ) 
โดยบนหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นรูปภูมิประเทศส่วนหนึ่งของโทวาดะฮาจิมันไต 
หรือภาพทิวทัศน์ที่เหมือนกับตานกเห็น ให้ได้ลองสนุกดู
 (วันหยุด) หยุดทุกวันอังคาร ในช่วงเดือนพย.ถึงมีค.

 (ติดต่อสอบถาม) เบอร์โทรศัพท์ 019-693-3777

 (URL) http://amihari17.ec-net.jp

ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว
อามิฮาริ

แผนที่ B-1

\ แนะนำการทัศนศึกษาธรรมชาติ /

มีการเปิดการท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงทัศนศึกษาที่สามารถได้ลองสัมผัสธรรม
ชาติรอบๆตัวได้ด้วยตัวเอง เช่นการเลี้ยงปศุสัตว์ การเกษตรและป่าไม้ในเมือง 
สามารถเลือกทัศนศึกษาได้ตามหัวข้อที่สนใจ เช่น หัวข้อการเพาะปลูกข้าว ก็มี 
ดำข้าว การเกี่ยวข้าว การจัดการน้ำใน หัวข้อป่าไม้ การตกแต่งกิ่งไม้ การเพาะ
เชื้อเพื่อปลูกเห็ด  หัวข้อการทำสวน  หัวข้อการเลี้ยงสัตว์ ก็สามารถเลือกการ
เลี้ยงวัวได้เป็นต้น
 (ติดต่อสอบถาม) เบอร์โทรศัพท์ 019-691-1800

 (สมาคมร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติเมืองชิสุกุอิชิ)

ท่องเที่ยวธรรมชาติในชิสุกุอิชิ

\ เกปปาเระรันโดะ /

ถึงจะเป็นฤดูร้อนก็สามารถสนุกกับการกระโดดสกี หรือ
สโนว์บอร์ดได้ ถึงจะเป็นผู้ที่เพิ่งเริ่มเล่นก็สามารถกระโดด
ได้ปลอดภัยกว่าเล่นบนหิมะ หรือจะเล่นเป็นกีฬาหน้าร้อน
ก็สามารถสนุกได้ไม่แพ้กัน
(ติดต่อสอบถาม) เบอร์โทรศัพท์ 080-4178-5018

แท่นกระโดดน้ำ

\ คอร์สเดินป่าที่เดินสบายๆ /

มีป่าไม้ที่สมบูรณ์อยู�ใกล้ๆกับภูเขา อยู�ที่บริเวณเลียบ
ถนนจังหวัดสาย 1 สายโมริโอกะโยโกะเทะ 
จากเกปปาเระรันโดะก็มีเส้นทางแบบธรรมดาๆไปได้ หรือ
ปีนไปจากโอจุกุออนเซนก็สามารถทำได้  เป็นที่ที่
สามารถเพลิดเพลินกับการเข้าออนเซนหรือสนุกคอร์ส
เดินป่าได้

ภูเขาโอสุเกะ

\ สนุกกับการตกปลาที่แก่งน้ำ /

เมืองชิสุกุอิชิ มีสายน้ำไหลผ่านจากภูเขาล้อมรอบเมือง 
สามารถสนุกกับการตกปลาอะยูปลาอิวานะและปลายะมะ
เมะที่แม่น้ำชิสุกุอิชิ แม่น้ำคะคอนดะ แม่น้ำริวได้ และที่ทะเล
สาบโกะโชะก็สามารถสนุกกับการตกปลามะซุได้อีกด้วย
 (ติดต่อสอบถาม) สมาคมการผู้ตกปลาแม่น้ำชิสุกุอิชิ
 เบอร์โทรศัพท์ 080-4178-5018

ตกปลา

\ เป็นวิวทิวทัศน์ที่มิยาซาว่า เกนจิชื่นชอบ /

เลียบถนนหลวงสาย 46 ผ่านป้ายบอกทางป่าโอโมริไปก็จะพบกับสถานที่ที่ปี
เฮเซ 17 เดือนมีค. (ทัศนียภาพของอีฮาโทบู)หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่าสวน
ป่านะนะทซึโมริ ที่ในงานเขียนของมิยาซาว่า เกนจิได้ถึงเขียนถึงมากอีกที่หนึ่ง 
ผลงานชิ้นเอกของเกนจิชิ้นแรกชื่อว่า (ดรรชนีหักเห) โอโมริ อิชิคุระโมริ 
ฮาจิโมริ ฮิเอะนุกะโมริ คันจูโร่โมริ มิทะเทะโมริ ซันกะกุโมริ ถูกเรียกรวมกัน
ว่านะนะทซึโมริ (ป่าทั้งเจ็ด) จุดที่สูงที่สุดของภูเขาโอโมรินั้นเป็นหนึ่งสถานที่ที่
ถูกเขียนถึงในงานหลังการมรณภาพของเกนจิแล้ว(ภูเขาคียวอุซุมุเบกิ) เวลา
มองจากจุดชมวิวบนยอดเขาของโอโมริแล้ว จะสามารถมองเห็นทัศนียภาพ
ทุ่งนาของชิสุกุอิชิได้ นอกจากนี้ในฤดูใบไม้ผลิถนนเลียบป่ายังมีดอกซากุระ
บาน ฤดูร้อนก็ยังสามารถเติมพลังด้วยการเพลิดเพลินกับธรรมชาติได้อีกด้วย

สวนป่านะนะทซึโมริ

เป็นน้ำตกที่ไหล ตกลงมากระทบผิวหินความสูงประมาณ 
30 เมตร เวลาตกลงมากระทบ ก็จะได้กลิ่นของซัลเฟอร์
ลอยออกมา และทัศนียภาพเวลาละอองน้ำกระเด็นไปทั่ว
เหวนั้น ก็สวยงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูใบไม้ร่วง 
จะมีคนมาเที่ยวกันอย่างคึกคัก

น้ำตกโทริโกเอะ

แผนที่ A-1

\ เดินเพียงแค่ 3 นาทีก็ถึงอาคารออนเซน /

มีส่วนของลานกว้างที่สามารถกางเต็นท์ได้ตามใจ หรือเต็นท์ในป่า หรือ กิจกรรม
รอบกองไฟ บริเวณที่ทำอาหารก็ได้ถูกจัดเตรียมไว้ ใกล้ๆ บริเวณยังมีออนเซนอีก
ด้วย เป็นแคมป์ที่สนุกสนานและสะดวกสบาย มีคอร์สเดินชมเล่นที่ใช้เวลาประมาณ 
1 ชม.เวลาพอเหมาะสำหรับการผ่อนคลายกับธรรมชาติและชมนก
 (เปิดให้บริการช่วง)ปลายเดือนพค. ถึงปลายเดือนตค.

 (ติดต่อสอบถาม) เบอร์โทรศัทพ์ 019-693-2211

สถานที่ตั้งแคมป์อามิฮาริออนเซน

แผนที่ B-1

จุดพักรถ(มิจิโนะเอกิชิสุกุอิชิอะเนกโกะ)นั้นมีการให้บริการ สถานที่ตั้งแคมป์
แบบสามารถจอดรถตรงแคมป์ได้ ผู้ใช้บริการของแคมป์สามารถใช้บริการออนเซน
ที่อยู่ในจุดพักรถ โดยได้ส่วนลดพิเศษ ถือได้ว่าเป็นแคมป์ที่เที่ยวได้สนุก 
และสะดวกสบายมาก
 (เปิดให้บริการช่วง) ปลายเดือนเมย. ถึงช่วงต้นพย.

 (ติดต่อสอบถาม) เบอร์โทรศัทพ์ 019-692-5577

สวนโคยานางิซาวะซาโบ สถานที่ตั้งแคมป์แบบออโต้แคมป์

แผนที่ A-4

\ ตีกอล์ฟในสนามขนาดใหญ่ที่ถูกโอบล้อมด้วยธรรมชาต ิ/

สนามกอล์ฟชิสุกุอิชินั้นเป็นสนามที่สามารถสนุกเต็มที่ได้กับความกว้างใหญ่ และ
การเล่นแบบต้องใช้วางแผน โดยแบ่งออกเป็น (คอร์สคาระมัตสึ) (คอร์สคาเอะเดะ) 
ที่มีสระน้ำ หลุมทรายต่างๆ ถูกออกแบบไว้อย่างดี เป็นสนามกอล์ฟที่สามารถเล่นได้
สนุกท่ามกลางธรรมชาติและมีหลากหลายคอร์สให้เลือกเล่น
 (ติดต่อสอบถาม) เบอร์โทรศัทพ์ 019-693-1111

สนามกอล์ฟชิสุกุอิชิ

แผนที่ B-2

มีคอร์สเนินเขา 18 หลุมท่ีเกิดจากภูมิประเทศตามธรรมชาติ เป็นคอร์สท่ีอยู่ในบริเวณ
เนินเขาที่เพลิดเพลินกับ ธรรมชาติทั้งสี่ฤดู และเสียงนกร้องได้ เป็นสนามกอล์ฟที่
สามารถเดินวนเล่นได้โดยที่พื้นที่ของสนามเป็นพื้นที่ไม่สูงชันนัก
 (ติดต่อสอบถาม) เบอร์โทรศัทพ์ 019-695-2326

ฮาจิมันไตคันทรีคลับ

แผนที่ B-5

\ เปิดสวนอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557 /

เป็นสวนแบบญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมขนาดใหญ่ ของ โรงแรมโมริโนะคาเซะบริเวณโอจุกุ
ออนเซนบน พื้นที่ขนาดใหญ่ 23,000 ตรม. เป็นสวนที่จัดไว้ให้ได้เพลิดเพลินกับ
ดอกไม้และต้นหญ้าในแต่ละฤดู ต้นสน พุ่มไม้ต่างๆ โดยผู้จัดสวนคือ คุณคาซุยุกิ 
อิชิฮาระ ที่ชนะเลิศเหรียญทองจากงานประกวดจัดสวนรอยัลฮอร์ติคัลเจอร์รอล
โซไซตี้ เชิญเพลิดเพลินกับการชมสวนที่จัดโดยผู้จัดระดับที่หนึ่งของโลกดูสิคะ 
ในช่วงกลางคืนยังมีการเปิดไฟที่ตกแต่งอย่างสวยงามให้ชมอีกด้วยู
(เปิดให้บริการช่วง) เปิดถึงวันที่ 6 พย.(ดอกไม้และสวน โมริโนะคาเซะ)

ช่วงวันท่ี 7 พย. ถึง 9 มค. (เปิดให้บริการเฉพาะสวนประดับไฟในเวลากลางคืนเท่าน้ัน)

(ติดต่อสอบถาม) เบอร์โทรศัทพ์ 019-691-8787

(URL) http://fg-morinokaze.jp/

ดอกไม้และสวน โมริโนะคาเซะ

แผนที่ B-5

\ ทันทีที่ออกจากออนเซนก็จะพบกับ /ทัศนียภาพที่สวยงาม

นะนะทซึโมริ

สถานที่ตั้งแคมป์
ซาเอะซุริโนะซาโต้

โอโมริ์
จุดชมวิว อิชิคุระโมริ ที่เก็บน้ำประปา

ห้องเล็กไว้ดูนกป่า มิทะเทะโมริ

ซันคะคุโมริ

ฮาจิโมริ
อาซุมายะ

คันจูโร่โมริ

ฮิเอะนุกะโมริ
เคหะและที่อยู่อาศัย
นะนะทซึโมริ

โรงเรียนประถมศึกษา
นะนะทซึโมริ

แผนที่ D-4

แผนที่ B-5



เป็นเครื่องประดับ มีเอกลักษณ์ทั้งการออกแบบ
และการผลิต โดยใช้การเคลือบ ที่รวมเทคโนโลยี
ของการหลอมเหล็ก และสารเคลือบเงาโจโบจิ 
(ที่เป็นสารเคลือบเงาชั้นดีที่ผลิตภายในประเทศ) 
เป็นขั้นตอนการผลิตทุกขั้นตอนนั้นทำด้วยมือทั้งหมด 
ทำให้มีสัมผัสที่อบอุ่น และเป็นเครื่องประดับที่นิยม
ของคนต่างชาติอีกด้วย นอกจากนี้เครื่องตกแต่ง
ภายในต่างๆ ได้ถูกออกแบบให้ใช้งานได้หลาก
หลายตามความต้องการ
(ติดต่อสอบถาม) ริวโคโบะ
เบอร์โทรศัทพ์ 019-691-2340

ผ้าทอคิคโคโอรินั้นเป็นผ้าทอพันกันไปมาของด้ายตามแนวยาวแล้วตามแนวขวางเป็นรูปหกเหลี่ยม 
ท่ีเมืองน้ันเม่ือเดือนมีค. พ.ศ. 2548 (การเลือกภูมิปัญญาท่ีต้องรักษาไว้) เป็น (ผ้าทอคิคโคโอริชิสุกุอิชิ)ท่ีได้ถูกรับเลือก 
โดยองค์กรท่ีรักษา(สมาคมปอชิสุกุอิชิ) ท่ีใช้วิธีด้ังเดิม เร่ิมจากการเตรียมปอและวัตถุดิบ ย้อมสีท่ีได้จากธรรมชาติ ทอ 
จนได้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ ท้ังหมดน้ีถูกรักษาไว้ให้เป็นการผลิตแบบพ้ืนบ้าน สามารถทัศนศึกษาได้คร้ังละมากกว่า 
5 ท่าน (จองล่วงหน้า)

(ติดต่อสอบถาม) สมาคมปอชิสุกุอิชิ  เบอร์โทรศัทพ์ 019-692-0122 (ในศูนย์ฝึกอบรมเกษตรกร)

ผลิตภัณฑ์ของ
ชิสุกุอิชิ

SHIZUKUISHI COLLECTION

ผลิตภัณฑ์ของชิสุกุอิชินั้นได้รับ การเลือกสรรวัตถุดิบอย่างดี
และมีการผลิตอย่างปราณีต ให้สัมผัสได้ถึงความลุ่มลึก

ดังนั้นต้องมีของที่ถูกใจทุกท่านอย่างแน่นอน

เวลาให้บริการ 9.00-18.00 เปิดบริการไม่มีวันหยุด 
เบอร์โทรศัทพ์ 019-692-5900

สถานีรถไฟชิสุกุอิชิ (ชั้น1) นั้นเชื่อมต่อกับศูนย์
ผลิตภัณฑ์และการท่องเที่ยวชิสุกุอิชิ ที่เป็นที่
แนะนำการท่องเที่ยวภายในเมืองต่างๆ ที่พัก 
และการติดต่อ และในอาคารเดียวกัน ยังมีงาน
ไม้ งานประดิษฐ์ไม้ที่ทำจากศิลปินชิสุกุอิชิได้ถูก
จัดแสดงและจำหน่าย เป็นผลิตภัณฑ์ที่รู้สึกได้ถึง
ความอบอุ่นเมื่อสัมผัส (จับได้)

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในเมืองชิสุกุอิชินั้น มีการรอให้แก่จัดจนได้รสที่ดีและใช้ปุ๋ย
หมักในการเพาะปลูก และผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตราฐานจะถูกรับรอง (ผลิตภัณฑ์
การเกษตรชิสุกุอิชิ) โดยจะมีตราสัญญาลักษณ์ติดอยู่ ทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในพื้นที่ เพื่อผู้บริโภคในพื้นที่อย่างแท้จริง

วัตถุดิบคัดสรรพิเศษ
ที่ผลิตได้ในชิสุกุอิชิ

SHIZUKUISHI COLLECTION

ชิสุกุอิชิเมืองที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติภูมิใจนำเสนอวัตถุดิบคัดสรรพิเศษ
เชิญเพลิดเพลิน ความอร่อย สะอาดและปลอดภัยของวัตถุดิบชิสุกุอิชิ

ขนมปังแป้งสาลีนัมบุ เป็นขนมปังพิเศษที่ผลิตจากยีสต์เฉพาะ
และผลิตภัณฑ์ออกานิกที่ได้จากในพื้นที่ และยังมีถั่วเหลืองที่
คัดสรรพิเศษ (ถ่ัวชิสุกุอิชิคุโระเซนโกคุ)มาใช้ทำนัตโตะ เป็นต้น 
นอกจากนี้ยังมีอีกมากมายหลายเมนูที่ได้รับความนิยม

น้ำมันนะทะเนะของชิสุกุอิชิ ได้จากการสกัดผักกาดก้านขาว
บริสุทธิ์โดยไม่ใส่สารแต่งเติมใดใด เรียกว่า (นะโนะชิสุ) 
สารสกัดนี้จะให้ความรู้สึกนุ่มลื่นเหมาะกับการใช้ทำอาหาร 
ที่เพลิดเพลินกับสีตามธรรมชาติและกลิ่นหอม

เส้นราเมนที่ทำจากแป้งข้าวที่ให้ความรู้สึกหนึบหนับ
เวลาเคี้ยวเหมือนกับใส่คอลลาเจน และขนมปังที่ทำจาก
แป้งข้าว เป็นต้น เชิญเพลิดเพลินกับการเลือกของฝากใน
แบบชิสุกุอิชิกัน

มีเส้นโซบะท่ีผลิตจากโซบะพิเศษท่ีคัดสรรแล้ว ไม่ว่าจะเป็น
เส้นแห้ง เส้นสดขายอยู่ นอกจากนี้ยังผลิตภัณฑ์จากโซบะ
ของท้องถิ่นแปรรูปเป็นโยกัง โมจิ และขนมอื่นๆที่แปลกตา
อีกมากมายจัดจำหน่ายอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ได้รับรองมาตราฐาน

ของฝากที่ได้รับความนิยมมีหลากหลายชนิด เช่น เจะรา
โตะทำจากนมที่ผลิตได้ที่นี่และผัก ผลไม้ตามฤดูกาล และ
ยังมีไอศครีมที่ทำด้วยมือที่ใช้นมใหม่ๆสดๆของชิสุกุอิชิ 
เป็นต้น

น้ำสะอาดท่ีใช้ในการปลูกวาซาบิน้ันเป็นน้ำท่ีไหลมาจากภู
เขาอิวาเตะ โดยมีท้ังแบบต้นวาซาบิ และผลิตภัณฑ์ท่ีแปรรูป
จากวาซาบิจำหน่าย เช่น ไอศครีมรสวาซาบิ ไส้กรอกรส
วาซาบิ เป็นต้น เเป็นของฝากท่ีได้รับความนิยมอย่างมาก

เป็นการเลี้ยงโดยปล่อยให้อยู่ใน
ทุ่งอย่างอิสระเป็นระยะเวลานาน 
ทำให้เนื้อไก่นัมบุมีความความโดด
เด่นในเรื่องการเคี้ยวอร่อยและยัง
มีรสเข้มข้น เชิญลองเนื้อไก่แบรนด์
ที่เมืองชิสุกุอิชิภาคภูมิใจ

เป็นวัวญี่ปุ่นขนดำที่ได้รับกว่าดูแลอย่างดี ด้วยความรักและเอาใจใส่จาก
คนเลี้ยง และได้เดินไปมา เติบโตในธรรมชาติที่สมบูรณ์ ทำให้เนื้อของ
วัวเหล่านี้มีรสชาดความกลมกล่อมที่เป็นเอกลักษณ์ มีไขมันปนอยู่ในเนื้อ
ในสัดส่วนที่พอเหมาะ งานประกวดเนื้อของจากทั้งประเทศ เนื้อชิสุกุอิชิ
นั้นได้รางวัลชนะเลิศมาหลายสมัย ดังนั้นเนื้อชิสุกุอิชินั้นมีคุณภาพสูงจน
ถือได้ว่าเกรดดี ไม่แพ้เนื้อวัวแบรนด์ดังๆ และเนื้อมาเอะซาวะ

ทำจากเปลือกไม้ของต้นคุรุมิ 
เป็นวัตถุดิบตามธรรมชาติที่นำไปใช้แบบไหน ก็เข้ากัน
(ติดต่อสอบถาม) บ. หัตถกรรมพื้นบ้านชิสุกุอิชิ  เบอร์โทรศัทพ์ 019-689-2279

ผลิตภัณฑ์ของฟาร์มโคอิไวนั้นเป็นที่นิยมทั่วประเทศ เพราะความอร่อย และเพราะความปลอดภัย โดยเลือกใช้
เทคโนโลยีที่ดีที่สุดมากว่า 100 ปี ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพเยี่ยมส่งถึงโต๊ะอาหาร ผลิตภัณฑ์จากนมทั้งหลาย
ไม่ว่าจะเป็น ชีส บัตเตอร์ ไอศครีม ชีสเค้ก ก็ล้วนแล้วแต่ใช้นมสดใหม่ ทำให้ได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่ง

งานเซรามิคและงานเคลือบ ภาชนะเหล็กนัมบุ สิ่งเหล่านี้ล้วน
แต่เป็นศิลปหัตถกรรม และผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้าน ท่ีมีแรงบันดาล
ใจจากธรรมชาติของเมือง ทำให้เกิดงานศิลปะที่มาจากศิลปิน
พื้นบ้าน เลือกของฝากของแต่งบ้านดูซักชิ้นสิคะ

\ ผลิตภัณฑ์ที่มีขายแค่เฉพาะช่วงเวลาของฟาร์มโคอิไว /
\ เนื้อชิสุกุอิชิ / \ ตะกร้าคุรุมิ /

\ ศิลปหัตถกรรม /

\           　　　　　　 /

เครื่องเรือนที่ออกแบบอย่างสวยงาม
และใช้ผลิตจากไม้ในท้องที่ ตะเกียบ
หรือภาชนะที่ใช้ในชีวิตประจำวันที่ดู
เรียบง่ายและมีเสน่ห์ สัมผัสได้ถึง
ความนุ่มนวลและความอบอุ่นของ
งานไม้ ยิ่งใช้ยิ่งให้สัมผัสที่ดี ให้ความ
รู้สึกสงบเหมือนกับที่ชิสุกุอิชิถูกโอบ
ล้อมด้วยธรรมชาติ

\ ผ้าทอคิคโคโอริ /

\ งานไม้ /

\ ไก่นัมบุ /

\ น้ำมันนะทะเนะ(ผักกาดก้านขาว) / \ โซบะ / \ วาซาบิ /

\ ผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลีและถั่ว / \ ผลิตภัณฑ์จากแป้งข้าว / \ เจะราโตะ /
ศูนย์ผลิตภัณฑ์และการท่องเที่ยวชิสุกุอิชิ

แผนที่ C-4

16 17

เครื่องประดับและของ
ตกแต่งจากเหล็กเผานัมบุ



Towada-Hachimantai National Park

สายโมริโอกะโยโกะเทะ

เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ ที่ตั้งอยู่ในที่ที่เป็นที่กำเนิดของหมู่บ้านนิชิเนะ นับจาก
ปัจจุบันไปมีอายุมากกว่า 900 ปี บริเวณในศาลเจ้านั้นมีต้นสนขนาดใหญ่ 
ที่บริเวณรากมีน้ำไหลออกมาบนหินเป็นหยดๆ คล้ายเสียง(ทัน ทัน) ผู้คนเลย
ถือกันว่าน้ำนี้เป็นน้ำมนต์ของเทพเจ้า มีการเล่ากันว่า จึงเริ่มมีการเรียกกัน
เล่นๆว่า (ชิสุกุอิชิทันทัน) จากเสียงที่ใกล้เคียงกับเสียงน้ำหยดขึ้น

\ ที่มาของชิสุกุอิชิ /
แผนที่การท่องเที่ยว

ชิสุกุอิชิ
ศาลเจ้าชิสุกุอิชิ
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แผนที่ B-2

เหวคะคอนดะ
Kakkonda Ravine

ถนนโทริโกเอะ

Torigoe Roadน้ำตกโทริโกเอะ
Torigoe Fallsทะกิโนะอุเอะ

Taki no Ue อิวาเตะโคเกน
Iwate kogen

ชิสุกุอิชิทากาคุระ
Shizukuishi Takakura

ภูเขาโทกังอิวาเตะ
Tokan Iwatesan

นิวโต
Nyuto

ทะเลสาบทะซาวะโคเกน
Tazawako kogen

มิซุซาวะ
Mizusawa

จังหวัดอากิตะ
Akita Prefecture

ทะเลสาบทะซาวะ
เมืองเซนบกกุ

Senboku City-Tazawako

มินามิอามิฮาริอะริเนะ
Minami Amihari Arine

เกนบุ
Genbu ศาลเจ้าภูเขาอิวาเตะ

Iwatesan Shrine

ต้นซากุระต้นเดียว ของฟาร์มโคอิไว
Koiwai Farm One Cherry Tree

กุโฮซากุระ (เป็นของธรรมชาติที่มีค่า)
Kobozakura Cherry Tree

จุดชมวิวภูเขาอิิโมริ
ถนนเดินเล่นของสวน
สาธารณะนะนะทซึโมริ

Omoriyama Observation Deck

ทะเลสาบโกะโชะ
Lake Gosho

ทะเลสาบโกะโชะ
Lake Gosho

เส้นทางเดินเล่นทะเลสาบโกะโชะ
Gosho Lake Road

ฟาร์มโคอิไว
Koiwai Farm

สถานที่ตั้งแคมป์ไอโนะซาวะ
Ainosawa Campsite

หนองน้ำฮารุโกะยาจิ
Harukoyachi Wetland

ไอโนะซาวะ
(น้ำร้อนจากภูเขา)

Ainosawa

อามิฮาริ
Amihari

ภูเขามิทซึอิชิ
Mt. Mitsuishi

1,466m

เซนโชงะฮาระ
Senshogahara

อุทยานแห่งชาติ
โทวาดะฮาจิมันไต

ที่แปรรูปพลังงานความร้อน
เป็นกระแสไฟฟ้าคะคอนดะ

บึงชิโระ บึงฮิระคุระ

ไปแม่น้ำทะมะ

เส้นทางปีนเขา

สมาคมผู้ผลิตนัตโตะ
ชิสุกุอิชิทากาคุระ

ถ้ำเกนบุ

เส้นทางปีนเขา

เส้นทางปีนเขา

Kakkonda Geothermal
Power Plant

อาคารอามิฮาริออนเซน

ลานสกีอามิฮาริออนเซน
Amihari Hot Spring Ski Area

(ช่วงระหว่างฤดูหนาวหยุดให้บริการ)
(CLOSED IN WINTER)

สถานที่ตั้งแคมป์อามิฮาริ
Amihari Campsite

หมู่บ้านเพนชั่นอิวาเตะโคเกน
Iwate Kogen Pension Village

อิวาเตะโคเกนสุโนปากุ
Iwate Kogen Snow Park

ไปฮาจิมันไต คาคุโนะดาเตะ
To Hachimantai, Kazuno

ทางด่วนทากิซาว่า
Takizawa I.C.

สถานีซูโกะ  Sugo Sta.

ไปนิโนะเฮะ อาโอโมริ
To Ninohe, Aomori

ไปอิวาเตะนุมากุไน ฮาจิโนะเฮะ
To Iw

ate-Num
akunai, Hachinohe

เส้ นทางรถไฟอิวาเตะ IGR
IGR Line

สถานีรถไฟคุริยะกาวะ
Kuriyagaw

a Sta.

สถานีอาโอยามะ
Aoyam

a Sta.

สายโทโฮคุ
Tohoku M

ain Line

สถานีเซนบกกุ
Senbokucyo Sta.

สถานีอิวาเตะอีโอะกะ
Iw

ateiioka Sta.

อากิตะ โทโฮคุชิงคันเซน  Akita and Tohoku Shinkansens

ทางหลวงสายโทโฮคุ
Tohoku Expw

y.

ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว
อามิฮาริ

Amihari Visitor Center

ภูเขาอินุคุระ
Mt. Inukura

1,408m ภูเขาคุโระคุระ
Mt. Kurokura

1,570m
ภูเขาอิวาเตะ
Mt. Iwate

2,038m

ภูเขาคุระคาเกะ
Mt. Kurakake

897.1m

เส้นทางปีนเขา

เส้นทางปีนเขา อุมะงาเอะชิ

โอมิซากะ

(ปลายเดือนพย. ถึงต้นเดือนพค.)
ห้ามผ่านช่วงฤดูหนาว

บริเวณหมู่บ้านเพนชั่นอิวาเตะโคเกน

(ภูเขานิวโต)
เอะโบชิดาเกะ

Mt. Nyuto

1,466m

ภูเขาทากาคุระ
Mt. Takakura

1,408m

ภูเขาโคดากาคุระ
Mt. Kotakakura

1,235m

ลานสกีชิสุกุอิชิ
Shizukuishi Ski Area

สนามกอล์ฟชิสุกุอิชิ
Shizukuishi Golf Area

กลุ่มที่พักเอกชนชิสุกุอิชิ
Minshuku Area

เส้นวงแหวนชิสุกุอิชิ
Shizukuishi Loop

เสน้ทางชิสุกุอิชิฮาจิมันไต

เส้นวงแหวนชิสุกุอิชิ
Shizukuishi Loop

สระน้ำอุ่น
(สระว่ายน้ำอุ่นภายในห้อง)

Indoor Heated Pool

ทางสู่เพนชั่น

Pension Avenue

สายอามิฮาริออนเซน

โอคามิโมริ

ฟาร์มปศุสัตว์

เทศกาลหิมะอิวาเตะ

บทกลอนที่เขียนที่รูปปั้นของเกนจิ

โรงงานผลิตนมฟาร์มโคอิไว

โกะมะกาตาเกะ
Mt. Komagatake

โอะดาเกะ 1,623m
ศาลเจ้าชิสุกุอิชิ
Shizukuishi Shrine

(ชิสุกุอิชิทันทัน)
(Shizukuishi Tantan)

คะคอนดะ Kakkonda River

คุนิมิ
Kunimi

ฮาชิบะ
Hashiba

ฟุนะบาระ
Funara

ศาลเจ้าคามิวะโนะบะโตคันเซอง
Kamiwano batokanzeon

มิจิโนะเอกิชิสุกุอิชิอะเนกโกะ
Shizukuizhi Anekko

สวนสาธารณะส่วนภูมิภาคทะเลสาบโกะโชะ
สนามของครอบครัว (แฟมิลี่แลนด์)

Gosho Lake Recreational Park
Family Land

สวนสาธารณะส่วนภูมิภาคทะเลสาบโกะโชะ
ลานกว้างยานพาหนะ

Gosho Lake Recreational Park
Ride'n' Play Park

แม่น้ำชิสุกุอิชิ
Shizukuizhi River

ต้นมิซุบาโชของโยโกะกะเงะ
Skunk Cabbage Colonyu

สวนสาธารณะกีฬารวมของชิสุกุอิชิ
Shizukuishi Sports Park

(ช่วงระหว่างฤดูหนาวหยุดให้บริการ)
(CLOSED IN WINTER)

(กลางเดือนพย. ถึง ต้นพค.)
ห้ามผ่านช่วงฤดูหนาว

สนคาราคาสะของโยโกะกะเงะ

ไปทะเลสาบทะซาวะ
ไปคะคุโนะดาเตะ อากิตะ

สนามกีฑา สนามกีฬาในร่ม สนามเบสบอล สนามเทนนิสิ
Track and Field, Gym, Baseball Field, Tennis Courts

อุโ
มง

ค์เซ
นก

ัง

Se
ng

an
 Tu

nn
el

ศูนย์สุขภาพเมืองชิสุกุอิชิ
Shizukuishi Hospital

สายอากิตะชิงคันเซน ทะเลสาบทะซาวะ

Akita Shinkansen, Tazawako Line

ที่ว่าการเมืองชิสุกุอิชิ
Shizukuishi Town Office

สวนสาธารณะแม่น้ำชิสุกุอิชิ
Shizukuishi River Park

สนามโอจุกุ
Osyuku Ground

เกปปาเระรันโดะ (ที่เล่นครอสคันทรีสกี)
Keppare Land Cross-country Ski Area

หมู่บ้านชิสุกุอิชิโคเทจิ 
(บ้านตากอากาศขนาดเล็ก)

Shizukuishi Cottage Village

สนามกีฬาโกะโชะโอฮาชิ
Sports Area

อุโมงค์นันโชวหมายเลข 1
Nansho Tunnel

ไปเซนได โตเกียว
To Sendai, Tokyo

วงแหวนโมริโอกะเซนเตอร์

ป่าอิเร
Irei no Mori

สถานีโคอิไว
Koiwai Sta.

สถานีโอกามะ
Okama Sta.

ถนนเมืองสายนากายามะ

Nagayama Road

ถนนหลวงอากิตะ
Akita Road

ดอกมิซุบาโช
ของฮาชิบะ

สถานที่ตั้งแคมป์แบบ
จอดรถตรงแคมป์ได้

ซากด่านเมืองของฮาชิบะ น้ำที่สะท้อนเงาแสงแดด

ทะเลสาบโกะโชะ

ถนนหลวงอากิตะสายเก่า

สถานีอะกาบุจิ
Akabuchi Sta.

สถานีฮารุกิบะ
Harukiba Sta.

เส้นวงแหวนชิสุกุอิชิ
Shizukuishi Loop

สถานีทางช้างเผือกชิสุกุอิชิ

Shizukuishi Ginga Station

สถานีชิสุกุอิชิ

เขตชีวภาพ

จุดหยุดพักสวนสาธารณะโนะกิกุ

สวนสาธารณะมาจิบะจิกุเอ็นจิ

สวนสาธารณะบริเวณพื้นที่ยาบิทซึ

สวนสาธารณะบริเวณชิโอะกะโมริ

สวนพฤกษศาสตร์โอะอิริโนะชิเซ

ทซึนางิจูมงจิ หมู่บ้านหัตถกรรมโมริโอกะ
Morioka handi-Works Square

ทซึนางิ
Tsunagi

ทางด่วนโมริโอกะ
Morioka I.C.

ทางด่วนโมริโอกะใต้
Morioka Minami I.C.

เมืองโมริโอกะ
Morioka City

สถานีโมริโอกะ
M

orioka Sta.

คำอธิบายสัญญาลักษณ์อื่นๆ

ถนนจังหวัด
Prefectural Road

ถนนหลวง
National Road

ที่จอดรถ
Parking Area

ที่ว่าการ
Town Office

โรงพยาบาล
Hospital

ป้ัมน้ำมัน
Gas Station

ห้องน้ำ
WC

ไปรษณีย์
Post Office

โรงเรียน
School

อาคารข้อมูลประวัติศาสตร์
พื้นบ้านเมืองชิสุกุอิชิ

Shizukuishi Historical
Folk Materials Museum

Boathouse

ท่าจอดเรือ

โอจุกุ
Osyuku

น้ำตกไอ
Otaki Falls

เส้นวงแหวนชิสุกุอิชิ
Shizukuishi Loop

ไปซาวะไน
To Sawauchi

เขื่อนโอจุกุ
Osyuku Dam

ไปซาวะไน ยุดะ โยโกะเทะ
To Sawauchi-Yuda-Yokote

สวนสาธารณะ
อุงุอิซุยุโนะซาโตะ

ฮาจิมันไตคันทรีคลับ

ภูเขาโอสุเกะ
Mt. Osuke

758m

แก่งน้ำยาบิทซึ
Yabitsugawa Stream

ออนเซนธรรมชาติ
Hot Spring Spot

สระน้ำ
Pool

สนามกีฬา
Sports Area

สถานที่ตั้งแคมป์
Campsite

ที่อาบน้ำแบบไปเช้าเย็นกลับ
Public Baths

ซากุระ ศาลเจ้า
Cherry Tree View Point

สถานที่ที่มีชื่อ
Shrine

ลานสกี
Ski Area

สนามกอล์ฟ
Golf Area

สวนสาธารณะ
Park

สันทนาการ ท่ีท่องเท่ียว
Leisure & Sightseeing Spot

จุดพักรถ
Road Station

ข้อมูลการท่องเที่ยว
Information

E V E N T
G U I D E

เป็นการร้องเพลงที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีต ชิสุกุอิชิโยะชะเระร่วมกับ(ชิสุกุอิชิอะเนกโกะ) พร้อมกับร่าย
รำที่เป็นแบบเฉพาะอย่างสวยงามและสง่างาม ชิสุกุอิชิอะเนกโกะนั้น มีชุดที่ใช้เป็นผ้าสีน้ำเงินเข้ม มีลวด
ลายตรงที่ไม่ย้อมสี เป็นสีขาว (ชุดเสื้อตัวยาว) ด้านล่างสวมกางเกงทำงาน มีสายรัดข้อมือ สวมหมวก
สานแบบทรงเฉพาะ

ขอพรเทพเจ้าให้ ไม่เจ็บป่วย สุขภาพดี เก็บเก่ียวพืชผลได้ดี เป็นต้น 
โดยใช้พวกผู้ชายแบกศาลเจ้าท่ีได้มีการตกแต่งข้ึนไหล่เดินไปโยก
ไปตามทาง 

เป็นหัวข้อในการร่ายรำคือผู้หญิงที่ทำการปกป้องเมืองจากการ
รุกรานของผู้สอดแนมจากนัมบุ โดยการร้องเพลงพื้นบ้าน (นัมบุ
โยะชะเระ) และแข่งขันกันรำ โดยเป็นการแข่งขันจากทั่วประเทศ

เทศกาลชิสุกุอิชิโยะชะเระ

เทศกาลหิมะของอิวาเตะเป็นเทศกาลหิมะที่ใหญ่หนึ่งในห้าของเขตโทโฮคุ โดยทุกปีจะมี
หัวข้อในการทำหุ่นหิมะต่างๆ กันไป เป็นงานที่จัดติดต่อกันหลายวัน และใช้บริเวณในการ
จัดงานกิจกรรมต่างๆกว้างมาก มีนักท่องเที่ยวมาเยือนประมาณ 300,000 คน ทำให้
สนุกสนานคึกคักมาก ในช่วงกลางคืนยังมีการเปิดไฟ และแสงสีส่องรูปปั้นหิมะ น้ำแข็ง
อีกด้วยทำให้สวยงามเหมือนอยู่ในความฝัน

เริ่มต้นเป็นครั้งแรกกับตลาดรถ
กระบะเล็กชิสุกุอิชิ (ตลาดเช้า)

งานเปลือยกายไหว้ศาลเจ้าชิสุกุอิชิ

งานประกวดนัมบุโยะชะเระจากทั่วประเทศ

เทศกาลหิมะของอิวาเตะ

S H I Z U K U I S H I
แนะนำเทศกาลและกิจกรรมของชิสุกุอิชิ

ปลายเดือนมค. งานเปลือยกายไหว้ศาลเจ้าชิสุกุอิชิ 
  (จากศาลเจ้าซันชะซะ ถึงวัดเอโชว)

ต้นเดือนกพ. เทศกาลหิมะอิวาเตะ (ฟาร์มโคอิไว)

ปลายเดือนเมย. เทศกาลซากุระชิสุกุอิชิในทะเลสาบโกะโชะ

ดือน พค. ถึงเดือนพย. ทุกวันอาทิตย์ของสัปดาห์แรกของเดือน
 เริ่มต้นเป็นครั้งแรกกับตลาดรถกระบะเล็กชิสุกุอิช
 (ตลาดตอนเช้าที่มีรถกระบะเล็กกว่า 50 คันออกร้าน)

 กลางเดือน พค. มาราธอนบริเวณด้านล่างภูเขาอิวาเตะ

วันที่ 1เดือนมิย. เปิดภูเขาโคะมะกาตาเกะ

วันที่ 1เดือนกค. เปิดภูเขาอิวาเตะ

ช่วงกลางเดือนกค. เปิดแม่น้ำ (ตกปลาอะยุได้)

ช่วงต้นเดือนสค. งานประกวดนัมบุโยะชะเระจากทั่วประเทศ

วันที่ 11เดือนสค. เทศกาลชิสุกุอิชิโยะชะเระ

วันที่ 16เดือนสค. เทศกาลฤดูร้อนโอเมียวจิน

ช่วงกลางเดือนตค. เทศกาลผลิตภัณฑ์ชิสุกุอิชิ

วันที่ 23 เดือนพย. เทศกาลมรดกทางด้านวัฒนธรรม
  (ที่จับต้องไม่ได้)ของชิสุกุอิชิ

ช่วงกลางเดือนพย. ถึงต้นเดือนมค. 

 งานประดับไฟแสงสีในฤดูหนาวของฟาร์มโคอิไว

ช่วงกลางเดือนธค. เปิดลานสกี

มีตลาดตอนเช้าของเมืองชิสุกุอิชิ ร้านค้าย่านที่ชิสุกุอิชิโยะชะเระผ่านนั้นได้เอารถกระบะเล็ก
บรรทุกของใหม่ๆ สดๆเช่น ผักและผลไม้ และยังมีงานหัตถกรรมที่ศิลปินได้มาจัดขายเอง  
โดยจัดทุกวันอาทิตย์ท่ีหน่ึงของเดือน โดยมีผู้คนออกมาจับจ่ายกันคึกคัก (สถานท่ีและวันเวลา
จัดการมีการเปลี่ยนแปลงได้)
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เครื่องบิน ชิงคันเซน

(ประมาณ 4 ชม.)
สนามบินนานาชาตินาริตะ

โตเกียว

เครื่องบิน เครื่องบิน รถยนต์

(ประมาณ 40 นาที)(ประมาณ 1 ชม. 30 นาที)

สนามบิน
นานาชาติคันไซ

โอซาก้า

สนามบิน
อิวาเตะฮานามากิ

อิวาเตะ

เครื่องบิน ชิงคันเซน

(ประมาณ 3 ชม. 30 นาที)

โตเกียว

เครื่องบิน

(ประมาณ 1 ชม. 5 นาที)

สนามบิน
ฮาเนะดะ

รถยนต์

(ประมาณ 1 ชม. 30 นาที)

มีการให้บริการท่องเที่ยวภายในประเทศ และการท่องเที่ยวต่างประเทศ สนใจกรุณาติดต่อสอบถาม หรือสมัครได้ที่

แผนกการท่องเที่ยว สมาคมกลุ่มองค์กรอิสระการท่องเที่ยวชิสุกุอิชิ    เบอร์โทรศัพท์ 019-681-7758
สถานีรถไฟชิสุกุอิชิ ชั้น 1 ภายในศูนย์ผลิตภัณฑ์และการท่องเที่ยวชิสุกุอิชิ   เวลาให้บริการ 10.00-17.30   (วันหยุด) วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ

ขอแนะนำการท่องเที่ยวชิสุกุอิชิ
เมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ที่แตกต่างของทั้งสี่ฤดู

สนามบิน
อากิตะ

อากิตะ

ถนนหลวงสายอากิตะ

ทางหลวงสายโทโฮคุ

โทโฮคุชิงคันเซน

สายโทโฮคุ

อากิตะชิงคันเซน
อากิตะ

ฮานามากิ

เกะเซนนุมะ

โอฟุนาโตะ

คาไมอิชิ

มิยาโกะ

คุจิ

ชินฮานามากิ

ฮิระอิซูม◦ิ

สนามบินอิวาเตะฮานามากิ

สนามบินโอดาเตะโนะชิโระ

สนามบินเซนได

สนามบินอากิตะ

โยโกะเทะ

ทางด่วนอิจิโนะเซกิทางด่วนยุซาวะ

ทางด่วนมิยาโมริ

ทางแยก
อะชิโระ

ทะเลสาบทะซาวะ◦

ทางด่วนฮาจิโนะเฮะ

ทางด่วนอาโอโมริ

ทางด่วน
โนะชิโระมินามิ

ทางด่วน
โมริโอกะ

ทางด่วนเซนไดมิยางิ

เมืองชิสุกุอิชิ
◦

ทะเลสาบจูวาดะ

ช า ย ฝั่ ง ซั น ริ กุ

◦
บริเวณภูขาชิรากามิ

โอคุทซึงะรุอิมะเบะทซึ

ชินอาโอโมริ
สนามบินมิซาว่า

นิโนะเฮะ

ชิสุกุอิชิ

◦ฮาจิมันไต

ฮาจิโนะเฮะ

คิตะยามะซาก◦ิ

โมริโอกะ
หาดโจวโดะงะ◦

◦ริวเซนโด

คิตากามิ

อิจิโนะเซกิ

เซนได ◦มัตสึชิม่า

ค้นหาShizukuishi Town

รายละเอียดข้อมูลการท่องเที่ยวสามารถค้นหาได้ที่โฮมเพจ

โตเกียว

โอซาก้า

สนามบิน
อิวาเตะฮานามากิ

ชิสุกุอิชิ

กรุงเทพ

ญี่ปุ่น

ไทย

วิธีการเดินทางง่ายๆจาก
สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

ชิสุกุอิชิก็ใกล้ขึ้น

สนามบินนานาชาติ
สุวรรณภูมิ

กรุงเทพ อิวาเตะ

ชิสุกุอิชิ

สนามบินอากิตะ

(แผนกการค้า อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเมืองชิสุกุอิชิ) 5-1 เซนงาริดะ ชิสุกุอิชิโจว อิวาเตะกุง จ.อิวาเตะ   รหัสไปรษณีย์ 020-0595
เบอร์โทรศัทพ์ 019-692-6407   เบอร์แฟกซ์ 019-692-5208   URL http://www.town.shizukuishi.iwate.jp

หนังสือแนะนำการท่องเที่ยวเมืองชิสุกุอิชิ


