วัดชิระมิซุ อะมิดะโดะ

JR

ซุอ

โอโนะ IC

สถานี โอชิ โอเอะ

ุคุม
าโ
คเ
กน
โด
โร

สถานี โอโนนิมาชิ

63

สนามบินฟุกุชิมะ

เซนบองซากุระ
(นัสซุอิ)

286

359

สาย
J

Rบ

349

285

ฮิราตะ ตะวันตกIC

49

อิชิกาวาโบบาตะIC

เทนจินมิซาคิ

ะซุโ
ทเซ

นต

ะวัน

ออก

สวนองุ่น ซาโต
น้ำตกน
ัส

ยาจิ

ภูเขาฟุตัสสึยาซัง
(710 ม.)

หุบเขาโยชิมากาวะ

66

❾

6 ทางหลวง

14 ถนนในจังหวัด

ุซ
โทค

71

390

ที่พัก

ภูเขาเมียวจินยามะ
(752 ม.)

20

สวนสตรอเบอร์รี่ ทะบิ โตะ

น้ำพุร้อน (สปา)
ที่ทำการไปรษณีย์

เขื่อนทาคาชิบะ

อิชิวาริซากุระ

105

แคม¬ทาบิ โตะฟุเรไอ โนะซาโต

うら表紙

105

หุบเขาชิ โดคิกาวะ
（การเดินป่า100ทัวร์นาเมนต์)

สนามกอล์ฟ
ศูนย์ข้อมูลเพื่อนักท่องเที่ยว

71

134

คาวาเบะ

วัด

เมืองฮานาวา

อุทยานธรรมชาตินาโคโซ

อิวากินาโคโซ IC
สถานีนาโคโซ

ชิโระโยเนะ

หุบเขาฮานะโซโนะ

จุดชมดอกซากุระ
จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี

เซคิ โมโตะ PA
153

เมืองคิตะอิบาระคิชิ
10

หุบเขาโจเรนจิ

ตู้ATMสำหรับบัตรต่างประเทศ
พิพิธภัณฑ์
299

66

❺

❷

❻

ท่าเรือโอะสึ

ท่าเรือนาคาโนซาคุ

【โดยรถไฟ】
●จากสถานี อุเอะโน สาย JR โจบัง ถึงสถานีอิวากิ
โดยรถไฟ(ฮิตะชิ Express)
…………………………………ประมาณ 2 ชั่วโมง

โรงกลั่นไวน์และร้านค้า

ยามากาตะ

เซนได
4 สนามบินเซนได

13

โยเนะซาวา

นิกาตะ

ทางด่วน บังเอะซึ

ฟูกูชิมะ 115
ไอซุ วาคามาสุ

โซอุมะ
นามิเอะ

โคริยามะ
โทมิโอคะ
สนามบินฟูกูชิมะ
จังหวัดฟูกูชิมะ
49
6
ชิรากาวะ
289

โทโฮกุชินคันเซ็น
ทางด่วนโทโฮกุ

มาเอบาชิ

4

สาย โจบัง
ทางด่วน โจบัง

อุซุโนมิยะ

อิวากิ

123

50
125

ท่าเรือโอนาฮามะ

ฮิตาชิ
มิโตะ ิ

สุชิอุระิ

มิซาโตะ
โตเกียว

สนามบินนาริตะ

❽

"อิวากิ ไวน์นารี"ก่อตั้งขึ้นเมื่อª
2015 โดยได้รับการสนับสนุนจาก
ผู้ประกอบการเอกชน ภายในมีสวน
องุ่น "อิวากิยูเมไวน์"ผู้เข้าชมสามารถ
ลิ้มรสไวน์ ซื้อไวน์และของฝากจาก"
อิวากิ ไวน์นารีการ์เด้น เทเล็ก
แอนด์ช็อป" และสามารถศึกษาวิธีการเลี้ยงองุ่นด้วย

สวนดอกไม้ทาคาโน ฮานามิยามะ

โรงแรมโอนาฮามา
โอเชียนแอนด์ กอล์ฟคลับ

หาดนาโกะโซ

รกคะคุโดะ

ทะเลแปซิก

อิวากิ เดย์ครูซ

หาดนาโกะโซ

พิพิธภัณฑ์ อุโจ โนกุชิ คิเน็นกัน

พิพิธภัณฑ์ศิลปะหนังสือภาพ

ท่าเรือเอะนาโค

สวนโอฮะตะ โคเอน

หาดโอบามะ

ประภาคาร ชิ โยยะ ชาคิ โทได・
อนุสรณ์สถาน ฮิบาริ โนะโซโนะ

หาดนากะซากิ

【โดยรถยนต์】
●จากทางด่วน โจบัง / มิซาโตะ
ถึง อิวากิเซ็นเตอร์ IC …………… ประมาณ 2 ชั่วโมง
ท่าเรือนาโคโซ
27
●จากทางด่วน โจบัง / เซนได มิยากิ IC
ถึง อิวากิเซ็นเตอร์ IC…………… ประมาณ 2 ชั่วโมง
ท่าเรือฮิรากาตะ
●จากทางด่วน บังเอะซึ / นิคาตะ เซ็นเตอร์ IC
สถานี โอสุ
ฮิรากะตะ
ถึง อิวากิเซ็นเตอร์ IC… ประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที
●จากสนามบิน ฟูกูชิมะ บนถนนหมายเลข 49
พิพ154ิธภัณฑ์ศิลปะอนุสรณ์ ของโอคะ
………………………… ประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที
คุระ เทนชิน จ. อิบารากิ
ใช้รถบัสลีมูซีนของสนามบินฟูกูชิมะ
จากสนามบินฟูกูชิมะ ไปยังสถานีอิวากิ 57 กิโลเมตร
อิสุระ สถานท่องเที่ยว …………………………ประมาณ 1 ชั่วโมง 25 นาที

สวนนาโคโซโนเซกิ

เรือสำราญ
คิตะอิบาระกิ IC

26

หาดอุซุอิ โซ

หาดโทโยะมะ

จิกิริ

ศูนย์สุขภาพแปซิ²ค เซคิ โนะยู เรือสำราญรอบท่าเรือ โอนาฮามะ

10
27

โบราณสถาน
สุสานถ้ำ นะคะตะ

15

❼

เป็นธีมปาร์ค ฟาร์มมะเขือเทศหลายพันธุ์
ผู้มาเที่ยวจะสนุกไปกับการเดินชมพื้นที่
เกษตรเชิงซ้อน “โมริโนะคิทเช่น” ร้านอาหารสไตล์บุฟเฟ่ต์ที่
บริการอาหารที่ทำจากผลผลิตของเกษตรกรท้องถิ่น
"โมริโนะมารุเช่" ร้านค้าขายผักและผลิตภัณฑ์แปรรูป โดยตรง
และ “โมริโนะอะกุริโคโบ” โรงงานแปรรูปมะเขือเทศ
ที่ฟาร์ม ยังมีบริการเก็บมะเขือเทศสดๆ จากต้น
โดยเราสามารถเดินเลือกเองและสนุกเพลิดเพลินไปกับการ£้งย่าง บาร์บิคิว

วัดนูมาโนอุชิ เบ็นไซเท็น・คาอิโคนูมา

48

ศาลเจ้าสุมิ โยชิจินจ่า

สถานีอุเอะดะ

ศาลเจ้า
สถานีอิสุมิ
คุม่าจินจ่า

อุทยานธรรมชาติอิวากิ ไคอิกัน

โรงแรมอิวากิ ชินไมโกะไฮท

คาจิโระ

20

วันเดอร์ฟาร์ม (Wonder Farm)

หาดชิมไมโกะบีช

สวนอิวากิ

คาชิมะ

❹

สวนกีฬา อิวากิเซาว์
ฟลอเรส สปอร์ตปาร์ค 鮫川

เขื่อนชิ โทคิ

ห้องน้ำ

ชมต้นเมลเบล
(ที่ นะคาคามะโด)

คลีน® โนะ อิเอะ
ศูนย์รี ไซเคิล

382

โรงแรมคำโปโนยาโด อิวากิ

15

❸

❻

เป็นถนน 2 สาย ลาดยาวไปตามมหาสมุทร
แปซิ²ก ผู้มาเที่ยวชมสามารถดื่มด่ำ
กับบรรยากาศของทะเล อาหารทะเล
และเพลิดเพลินกับการช๊อป£้งสินค้าจาก
ทะเลมากมาย รวมไปถึงสินค้าพื้นเมือง

หาดโยะซึคุรา

สวน่นจักรยาน นัสซุกาวา ไซคิ่ง โคเอ็น

โบราณสถานแห่งชาติ
เนินสุสาน คาบุโทสุคาโคะฟุน

ศาลเจ้า ฮาชิมันจินจ่า

โยชิโนยะ

14

6

289

รถเช่า

ที่จอดรถ

❸

โบราณสถาน โคโซจิ
(หอคอย 3ชั้น )

โรงแรม ทะบิ โตะ โอะฟุโระโนยาโด

๊มน้ำมัน

ศูนย์รวบรวมของหาย

❷

ศาลเจ้า โอคุนิทะมะ จินจ่า
น้ำตกนัสซึอิกาวะ

สวนทศวรรษที่ 21
เซคิ โน โมริ โคเอ็น26

❹

สา

6

ถนนท่าเรือโยซึคุรา

ยJ

สวนคามิวาราคาวะ

สถานียูโมโตะ

ศูนย์สุขภาพแปซิ²ค
คานิอะไรอิ ออนเซ็น

ท่าเรือโยะซึคุรา

สวนสตรอเบอร์รี่ อะคุริ ปาร์ค

241

หุบเขาริวจิน ไคอิ

โรงพยาบาล

ตู้เก็บของแบบหยอดเหรียญ

อิวากิยูโมโตะ IC

มกา
วะ

134

อมตำรวจ (จุดออกตระเวน)

จุดชมดอกอะคายาชิโอะ

สวนมารุยามะ
สถานนันทนาการ
ยูโนดาเค ซังโซ

หุบเขาคาวาคามิ

ซาเ

สถานีตำรวจ

ศาลเจ้า

❿

ะ 390
ากาว

หมู่บ้านซามากะวา

สถานีอุชิ โกะ

ยูโนดาเค PA

14

JR(ทางรถไฟ)

❶

❻

ัง
จบ
Rโ

สถานีคุซาโน

ศูนย์การแพทย์อิวากิ

อิวากิJCT
ภูเขายูโนะดะเค
(594 ม.)

❷

229

20

ดอกคุมะไกอิ โซอุ
(ที่ ทะบิ โตะ )

ฟลาวเวอร์เซ็นเตอร์

สถานีอิวากิ

❽

โคอุยะ

วัดฮะตะชิยะกุชิ

35

เดินทัวร์นาเมนต์
เขาอิชิ โมริยามะ

หาดฮิซาโนะฮามะ・หาดฮัตตะชิ

ชิราอิวะ

สถานี โยะซุคุระ

โอวาดะ เนเชอร์รัล ฟาร์ม

อิวากิชูโอ IC

อิวากิ ฟุกุชิมะ

❼

สวนลูกพีช มารุอุชิ
โตโกะ เรียวเอน
248

❺

อิวากิ โยะสุคุระ IC บ้านหาดทรายธรรมชาติ

โยะสุคุระ PA
สวนสตรอเบอร์
41 รี่ โอโนะ

สถานีอะไคอิ

หุบเขาอิริคาวา

สถานีฮิซาโนฮามา ท่าเรือฮิซาโนะฮามะ
คีรารา
245
(Shopping Centre)

363

ทามายามะ

สถานี โอกาวาโกะ

เขื่อนโคดามะ

วัดซุอิคา อะไคอิดะ เคยะคุชิ

สถานีซุเอะสุกิ

ะ
าว
าก

ชิดะเรซากุระ
(ศาลเจ้า โอกะวะ สุวะจินจ่า)

อิวากิ มิวา IC

หุบเขาซาเมกาวะ

อิริมาซาวะ

35

พิพิธภัณฑ์วรรณคดีอนุสรณ์ คุซาโนะ ชิมเปอิ

ศาลเจ้าโอสซะคะจินจ่า ภูเขามิซูอิชิยามะ
(735 ม.)

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ อความารีนฟุกุชิมา

ศูนย์ข้อมูลทางทะเล
คาอิริว โนะ ซาโตะ

❶

ิซ
อฮ
รโ

399
135

6

247

ธา

เป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งจัดแสดง
กระดูกฟอสซิลไดโนเสาร์ที่ถูกค้น
พบในจังหวัด ไดโนเสาร์คอยาว
"ฟุทาบา ซุซูกิ ริว" ถูกค้นพบ
ชนิดแรกภายในมีการแสดงประวัติ
ความเป็นมาของเหมืองถ่านหินโจบัง
และมีคอร์สต่างๆเพื่อให้ความรู้
ความสนุกเช่น คอร์สทำเครื่อง
ประดับจากอำพันซึ่งเป็นที่นิยมมาก

35

ฮิซาโนฮามะ

รำ

เมืองฟุรุโดโนะ

247

ทุ่งอุชิคุรา
ชิสึเก็น
สถานีเอะดะ

บลูเบอร์รี่ พิ โคะฟาร์ม

49

โอยามะซากุระ
(ชินเต็น)

ภูเขามิสึ โมริยามะ
(656 ม.)

น้ำตกเซโตะกาโรอุ

สถานที่ตั้งแคม¬ 41
น้ำตกนัสซึอิกาวะ เคอิ โคะคุ

ซุ
เอะ

มิวาฟูเรไอกัน
(สาขามิวาชิ)

135

หินอิวาซึซึจิ

ซาอิ โซ PA

สถานีฮิ โรโน
246

ะ

บัง
่วน
งด
ทา

อุทยานธรรมชาติชิบายามะ
เขาชิบายามะ โบะคุยา

391

โอริคิ

ซึอิกาว

285
66

สถานี
J วิลเลจ(ชั่วคราว)

เมืองฮิโรโน
249

ทุ่งซาอิ โซชิสึเก็น สถานีคาวามาเอะ

สถานที่กราบขอพร ซาอิ โซ ซังจูซัง คันโนน

เจ วิลเล็จ

ฮิ โรโน IC (Inter Change)

หุบเขานัสซึอิกาวะ

20

สถานีคิ โด

หุบเขาคาโนมาตะกาวะ

ังเอ

358

358

หมู่บ้านฮิราตะ

❹ เหมืองถ่านหินและพิพิธภัณฑ์ฟอสซิลไดโนเสาร์ โฮรุรุ อิวากิ

เทนจินมิซากิ
สปอร์ต ปาร์ค

ซาโต โอนิกาโจะ สปอร์ต คอมเพล็กซ์ อิวากิ

อุทยานธรรมชาติหุบเขานัสซึอิคาวะ

349

สถานีทาสุตะ

287

สถานีนัสซุอิ

ถน
นส
ูง

42

ยก
ระ
ด

ฮิราตะ IC

นาราฮา PA

ถนนนาราฮา
แม่น้ำคิโด

ับอ
ะบ

สถานีถนนฮิราตะ

น้ำพุร้อน อิวากิ ยูโมโตะ ออนเซน

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งนี้อาศัย
"กระแสน้ำทะเล" เป็นธีมในการสร้าง
ภายในมีอ่างน้ำมหึมาเรียกว่าทะเล
ชิโอเมะ โดยแม่น้ำไหลลงสู่ทะเลชนกับ
กระแสน้ำมหาสมุทรคุโรชิโอะและโอยาชิโอะ
ผู้เข้าชมสามารถมองเห็นปลาที่อาศัยอยู่ใน
แต่ละกระแสน้ำ สามารถตกปลาและ ให้
อาหารสัตว์โดยตรง

(ศูนย์ให้ข้อมูลการแยกขยะ)

ภูเขาโอะนิกาโจะยามะ
(887ม.)

เมืองโอโนะ

จูเยแลนด์ฮิราตะ

เป็นน้ำพุร้อนที่ ได้รับการพิจารณาให้
เป็นหนึ่งน้ำพุร้อนที่เก่าแก่มากกว่า
1,000ªในฟูกุอิ น้ำพุร้อนอิวากิ
ยูโมโตะ เป็นน้ำพุร้อนแบบผสม
ซึ่งหายาก ประกอบด้วยน้ำ
3 ชนิด คือ ซัลเฟอร เมเทรียม
คลอไรด์และซัลเฟต ทำให้น้ำพุ
ร้อนที่นี่มีประสิทธิภาพมากกว่าที่อื่น
และดีต่อผิวพรรณ น้ำพุเหล่านี้ยัง
มีสรรพคุณในการล้างพิษ และช่วย
ลดความดันเลือดด้วย

❺

ภูเขายาไดอิจินยามะ
(965 ม.)

บัง

❸
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ริคคาจัง คาสเซิล

สนามบินฟุกุชิมา IC

ริฟุรุน ฟุกุชิมะ

ป่าเฮบุสุนูมา โมริอะโอกาเอะรุ บังโชะคุชิ

ะกาวะ
าโนมาต
รำธารค

เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่
รวมบ่อน้ำพุร้อน Iwaki
Yumoto Onsen,โรงแรม, และ
สถานบันเทิง ภายในรีสอร์ทมีสวน
6 ธีมปาร์ค เ£ดให้บริการทุกวัน
วันละ2ครั้ง ผู้ที่ชื่นชอบสไตล์ชาว
เกาะพอลินีฌะไม่ควรพลาด

หมู่บ้านคาวาอุชิ

เซ
็น

42

สปารีสอร์ทฮาวายเอี่ยนแดนซ์

ทุ่งอะบุคุมา โคะเก็น โบคุโจะ

ิกุง

141

❷

โทมิ โอคะ

ถนนโทมิโอะคา

36

表 紙

เป็นวัดที่ถูกสถาปนาขึ้นในสมัย
เฮอันและเป็นสิ่งปลูกสร้างเพียงแห่ง
เดียวในฟุกุชิมาซึ่งได้รับการจัดให้เป็น
ทรัพย์สมบัติประจำชาติวัดถูกล้อมรอบ
ด้วยสวนที่สวยงามและสระน้ำขนาดใหญ่
ที่ผสมผสานศิลปะได้อย่างลงตัว

สถานีคันมาตะ

36

ทา
งด
่วน
โจ

❶

❾

เป็นสวนดอกไม้ที่มีอาณาเขต
กว้างกว่า100,000ตารางกิโลเมตร
มีดอกไม้และต้นไม้หลากหลายสาย
พันธุ์กว่า200ชนิด ผู้เข้าชมสามารถ
เพลิดเพลินกับความงามของดอกไม้
ที่บานสะพรั่งตามฤดูกาล เช่น
ดอกวิสเทอร์เรียช่วงฤดูใบไม้ผลิ,
ดอกลาเวนเดอร์ช่วงต้นฤดูร้อน,และ
ดอกอะมารีลิสคลัสเตอร์ช่วงฤดูใบไม้ร่วง

พิพิธภัณฑ์ศิลปะ โชโกะ คานาซาวะ

❿

เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะของคุณโชโกะ
คานาซาวะ นักเขียนอักษรวิจิตร
อัจฉริยะผู้ป่วยด้วยโรคดาว์ซินโดม
ซึ่งคำหวอดในวงการศิลปะทั้งในและ
ต่างประเทศ "ไทราโนะคิโยโมริ"
เป็นผลงานที่โด่งดังของเธอ ซึ่งถูก
ใช้ในละครดราม่าทางทีวี ภายในมี
"กิโมโน-มารุซัง คาร์เฟ่" เป็นคาร์เฟ่
สไตล์ญี่ปุ่น และร้านขายของพิพิธภัณฑ์
ที่คุณสามารถพักผ่อนและเพลิดเพลินไป
กับโลกศิลปะของเธอ

