
Activity of AKITA

秋田の体験
お祭り、温泉、
食、お土産
盛り沢山

จังหวัดอาคิตะเปนเมืองที่ใหกำเนิดสุนัขพันธุอาคิตะ
อันมีช่ือเสียงเปนอันดับตนๆ ของญ่ีปุน รูปหลอทองแดง 
“สุนัขยอดกตัญู ฮาจิโก” ที่เปนที่รูจักกันดี ซึ่งตั้งอยู
หนาสถานีชิบูยานั้นก็เปนสุนัขสายพันธุอาคิตะดวยเชน
กัน ขอเชิญทุกทานมาสัมผัสกับความนารักของสุนัข
สายพันธุอาคิตะท่ีมีลักษณะเดนอยูที่ใบหูทรงสามเหล่ียม 
หางมวนเปนพวงตัวใหญและนิสัยที่ออนโยนกันนะ!

¹Ø‹ÁáÅÐÍ‹Í¹¹Ø‹Á
ไปหาเจาหมานอยอาคิตะกันเถอะ!

*อาจมีกรณีที่ไมสามารถนำสุนัขพันธุอาคิตะออกมาใหเลนไดแมวา
จะเปนวันเวลาที่ระบุไว ขึ้นอยูกับสภาพรางกายและจิตใจของสุนัข 
กรุณาดูรายละเอียดจากทางเว็บไซต โซเชียลมีเดียของราน หรือ
ติดตอสอบถามโดยตรง

Beautiful AKITA คูมือนำเที่ยว   พิมพเมื่อเดือนกันยายน 2019   เรียบเรียงและจัดพิมพโดยฝายสงเสริมการทองเที่ยว เมืองอาคิตะ   3-1-1 ซันโน, เมืองอาคิตะ, รหัสไปรษณ
ีย 010-8572

กิจก
รรมของอาคิตะ

สัมผัสประสบการณในอาค�ตะ

¤Ù‹Á×Í¹Óà·ÕèÂÇ

¤Ù‹Á×Í¹Óà·ÕèÂÇ

นามาฮาเกะ โนะ ซาโต โอกาเระ OGARE
ท่ีอยู: 1-19 ชินฮามะ-โจ, ฟุนะกาวะฟุนะกาวะมินาโตะ, โอกะ-ชิ, จังหวัดอาคิตะ
โทรศัพท: 0185-47-7515
เวลาท่ีเปดใหเลนกับเจาหมานอย: วันพุธ วันเสาร วันอาทิตย ประมาณ 10.00 น.
http://michinoekioga.co.jp/

อาคิตะอินุ สเตชั่น
ที่อยู: 1-4-1 นากะ-โดริ, อาคิตะ-ชิ, จังหวัดอาคิตะ (ชั้น 1 แอเรีย นากะอิจิ)
โทรศัพท: 018-807-2535 (องคกรที่จัดตั้งเปนสมาคม ONE FOR AKITA)
เวลาท่ีเปดใหเลนกับเจาหมานอย: วันอังคาร วันเสาร วันอาทิตย 11.00-15.00 น.
(เวลาพัก 11.20-12.00 น./14.05-14.45 น.)
วันหยุด: วันจันทร วันพุธ วันศุกร *วันพฤหัสบดี จะเปดจำหนายสินคาเทานั้น
http://www.saveakita.or.jp/

อาติตะอินุ ไคคัง
ที่อยู: 13-1 ซันโนะมารุ, โอดาเตะ-ชิ, จังหวัดอาคิตะ
โทรศัพท: 018-824-8686
เวลาท่ีเปดใหเลนกับเจาหมานอย: 9.00-16.00 น.
วันหยุด: ทุกวันเสาร ชวงบาย ระหวาง 21 พฤศจิกายน - 21 เมษายน วันอาทิตย 
วันหยุดนักขัตฤกษ วันหยุดชวงปลายปและตนป (28 ธันวาคม - 3 มกราคม) 
13 สิงหาคม ชวงบาย
http://akitainu.sakura.ne.jp/

โมริโยชิซัง ลานสกีอะนิ
ที่อยู: 79-5 อะนิคากิโนะดะกิ, คิตะอาคิตะ-ชิ, จังหวัดอาคิตะ
โทรศัพท: 0186-82-3311
เวลาท่ีเปดใหเลนกับเจาหมานอย: กรุณาสอบถาม หรือดูรายละเอียดไดจากเว็บไซต
http://www.aniski.jp/

อาคิตะ โนะ ซาโต
ศูนยแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการทองเที่ยว เมืองโอดาเตะ

ที่อยู: 1-13-1 โอนาริ-โจ, โอดาเตะ-ชิ, จังหวัดอาคิตะ
โทรศัพท: 0186-59-4649 (อาคิตะอินุ โนะ ซาโต)
เวลาท่ีเปดใหเลนกับเจาหมานอย: เดือนเมษายน-ตุลาคม 9.00-18.00 น.
เดือนพฤศจิกายน-มีนาคม 9.00-17.00 น. 
วันหยุด: 31 ธันวาคม และ 1 มกราคม
ttps://akitainunosato.jp/
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เทศกาล
แหลงออนเซ็น

อาหาร
และของฝาก

มากมาย



สัมผัสประสบการณตลอดทั้งปในฤดูใบไมผลิ 
ฤดูรอน ฤดูใบไมรวง และฤดูหนาว 
ที่สัมผัสไมไดที่ไหนนอกจากที่อาคิตะ

สัมผัสธรรมชาติของ
อาคิตะอยางเต็มอิ่ม!

มาทำกิจกรรมตางๆ 
ในพื้นที่ที่เต็มไปดวยธรรมชาติ
อันอุดมสมบูรณกัน!

มารูจัก “ญี่ปุน” ที่อาคิตะกัน!
นอกจากจะไดสัมผัสกับวัฒนธรรม อาหารการกิน 
ซึ่งถือเปนจุดเริ่มตนของวัฒนธรรมญี่ปุนแลว 
ทานจะไดเพลิดเพลินกับกิจกรรมตางๆ มากมาย 
ทั้งกิจกรรมบนภูเขา ในทะเล หรือทะเลสาบ 
ตลอดทั้งสี่ฤดูกาล

“ศิลปะบนทุงนา” ตนขาวที่ถูกเติมแตง
เปนภาพขนาดใหญหลากสีสันบนทอง
ทุงนา ซึ่งในแตละปก็จะไดเพลิดเพลิน
กับภาพที่ไมเหมือนกัน 
*ภาพถาย: ริมทางรถไฟของ “อาคิตะ
ไนริคุจูคังเทตสึโด”
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ศิลปะ

บนทุ่งนาอันกว้างใหญ่
ทะเลสาบทาซาวะเปนทะเลสาบที่มี
ความลึกถึง 423.4 เมตร ซึ่งถือวาลึก
มากที่สุดในญี่ปุน ทานจะไดเพลิดเพลิน
กับทิวทัศนของทะเลสาบสีน้ำเงินอัน
งดงาม กวางใหญสุดลูกหูลูกตา 
และพลาดไมไดกับการชมความงดงาม
ของรูปปนผูหญิงสีทองอรามที่มีชื่อเสียง
โดงดังนามวาทาสุโกะ
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แผนที่: A-2

ทะเลสาบที่ลึกที่สุดในญี่ปุ่น!

พายเรือคายักในทะเลสาบทาซาวะ
ทะเลสาบทาซาวะเปนทะเลสาบที่มี
ความลึกถึง 423.4 เมตร ซึ่งถือวาลึก
มากที่สุดในญี่ปุน ทานจะไดเพลิดเพลิน
กับทิวทัศนของทะเลสาบสีน้ำเงินอัน
งดงาม กวางใหญสุดลูกหูลูกตา 
และพลาดไมไดกับการชมความงดงาม
ของรูปปนผูหญิงสีทองอรามที่มีชื่อเสียง
โดงดังนามวาทาสุโกะ
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แผนที่: A-3

สัมผัสกับประวัติศาสตร์!

ถนนคาคุโนะดาเตะ โนะ บูเกะยาชิกิ
แหลงออนเซ็นแหงนี้มีบอออนเซ็นถึง 
7 แหงที่มีประวัติศาสตร บรรยากาศ 
และสรรพคุณของน้ำแรที่ไมเหมือนกัน 
อีกท้ังยังแตกตางจากแหลงออนเซ็นอ่ืนๆ 
ดวย ขอเชิญทุกทานมาลงแช 
“บอออนเซ็นที่คนทั่วไปยังไมรูจัก” 
ของญี่ปุนกัน
*ภาพถาย: คุโรยุออนเซ็น
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แผนที่: A-6

เต็มอิ่มกับบ่อออนเซ็นที่คนทั่วไปยังไม่รู้จัก!

เมืองนิวโตออนเซ็น
จังหวัดอาคิตะที่ถูกหอมลอมไปดวย
ธรรมชาติอันกวางใหญมีเสนทางเดินปา
ที่มีชื่อเสียงมากมาย เชน เสนทางเดิน
ชมตนบีชขนาดยักษที่มีสมญานามวา 
“มหาราชาอะการิโกะ”
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แผนที่: A-8

เดินชมธรรมชาติอันกว้างใหญ่

สัมผัสประสบการณ์เดินป่า
สถานที่ที่ไดรับความนิยมเปนอยางมาก
เมื่อไมกี่ปมานี้จากการที่สื่อในญี่ปุนนำ
เสนอวาเปนทิวทัศนท่ีตองไปชมใหไดสัก
ครั้ง นอกจากนี้ในฤดูรอนยังพลาดไมได
กับการชมแหลมโอกะที่เปดไฟสวยงาม
ในตอนกลางคืนอีกดวย

07

แผนที่: A-7

สีน้ำเงินแสนสดใส

ดอกไฮเดรนเยียที่วัดอุนโซจิ
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แผนที่: A-5

ทิวทัศน์อันกว้างใหญ่ไพศาล!

กระเช้าไฟฟ้ากอนโดลา โมริโยชิซัง
“จุงไซ” วัตถุดิบสุดหรูที่เต็มไปดวย
รสชาติและสัมผัสที่เปนเอกลักษณ
เฉพาะตัว ทานจะไดสัมผัสประสบการณ
นั่งเรือลำเล็กเก็บจุงไซทีละตน ทีละตน 
ซึ่งหาไมไดที่ไหนนอกจากที่นี่
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แผนที่: A-4

วัตถุดิบลื่นๆ!

เก็บจุงไซ
ภูเขาโมริโยชิไดรับคัดเลือกใหเปน 1 ใน 
100 ภูเขาในญี่ปุนที่มีดอกไมอันงดงาม 
และยังเปนสถานท่ีชมจุเฮียวหรือตนไมท่ี
ปกคลุมดวยหิมะและเกล็ดน้ำคางอันลือ
ชื่อดวย ทานสามารถนั่งกระเชาไฟฟา
กอนโดลาขึ้นไปบนยอดเขา ใชเวลา
ประมาณ 15 นาที เพื่อชมทิวทัศนอัน
กวางใหญจากมุมสูง

จังหวัดอาคิตะ เมืองแหงหิมะ เต็มอิ่ม
กับกีฬาฤดูหนาวมากมาย ไมวาจะเปน
ลานสกีทาซาวะโกะ ลานสกีโมริโยชิซัง 
อะนิ และลานสกีแหงอื่นๆ อีกมากมาย
ที่มีคอรสใหเลือกเลนสกีที่หลากหลาย
*ภาพถาย: “ลานสกีทาซาวะโกะ”
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แผนที่: A-9

สนุกสนานกับคอร์สที่หลากหลาย!

สกี/สโนว์บอร์ด
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จังหวัดอาคิตะ เมืองแหงเทศกาล!
ขอเชิญชมเทคนิคความสามารถดั้งเดิมที่สืบทอดตอกันมา!

เทพเจาที่มาเยือนในแตละบานในเขตเมืองโอกะ ซึ่งจะ
มาในวันที่ 31 ธันวาคม เพื่อตักเตือนคนที่ขี้เกียจ 
อวยพรใหไมมีโรคภัยไขเจ็บ และอวยพรใหผลผลิต
ทางการเกษตร การประมงที่ดี เปนเทศกาลญี่ปุนที่องค
การยูเนสโกรับรองใหเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับ
ตองไมไดของโลกดวย

พิพิธภัณฑที่รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับนามาฮาเกะทั้งหมด 
พลาดไมไดกับหนากากของนามาฮาเกะกวา 150 ชิ้นที่
จัดแสดงอยูดานใน! นอกจากนี้ยังมีโซนชมวีดีทัศนและ
โซนจำหนายของฝากอีกดวย

ทานสามารถเรียนรูและสัมผัสกับเทศกาลที่เกี่ยวกับ
นามาฮาเกะไดที่พิพิธภัณฑพื้นบานโอกะชินซัง ซึ่งตั้ง
อยูติดกับนามาฮาเกะ-คัง

สำหรับเวลาที่เปดใหเขาชม วันหยุด และคาเขาชม จะแตกตาง
กันขึ้นอยูกับฤดูกาล กรุณาดูรายละเอียดทางเว็บไซต

เทศกาลที่ผสมผสานระหวางพิธีกรรมบูชาเทพเจาของ
ศาลเจาชินซังและเทศกาลนามาฮาเกะเขาดวยกัน 
เปนเทศกาลในฤดูหนาวที่นามาฮาเกะจะออกมาเตนระ
บำราวกับอยูในจินตนาการแตมีความกลาหาญ บุกบั่น
สถานที่จัดงาน: เมืองโอกะ
วันที่จัดงาน: วันศุกร วันเสาร วันอาทิตยที่ 2 ของ
เดือนกุมภาพันธของทุกป

à¾ÅÔ´à¾ÅÔ¹¡Ñº´Í¡äÁ‡ä¿ä´‡·Ø¡à´×Í¹!
เมืองไดเซน ขึ้นชื่อวาเปน “เมืองแหงดอกไมไฟ” โดยจะมีการยิง
ดอกไมไฟขึ้นสูทองฟาเปนประจำทุกเดือน ไมเพียงแตในฤดูรอนเทานั้น 
ในฤดูที่ดอกซากุระบาน ใบไมเปลี่ยนสี หรือหิมะจะตก ทานก็สามารถชม
ความงดงามของดอกไมไฟไดตลอดทั้งป

แผนที่: B-7

นามาฮาเกะ 
เมืองโอกะ

เทศกาล
นามาฮาเกะ เสะโด

นามาฮาเกะ-คัง

นามาฮาเกะคืออะไร

ถ้าอยากเจอนามาฮาเกะ
จะทำอย่างไรดี

พิพิธภัณฑพื้นบานโอกะชินซัง

01

แผนที่: B-1

เทศกาลอาคิตะคันโต
เปน 1 ใน 3 เทศกาลใหญของภูมิภาค
โทโฮคุ ภาพการแหโคมไฟจำนวนนับ
ไมถวนท่ีมีไฟจุดติดอยูดานในน้ันราวกับ
ภาพของตนขาวที่ปลิวไสวไปมาจริงๆ
สถานที่จัดงาน: เมืองอาคิตะ
วันที่จัดงาน: 3-6 สิงหาคมของทุกป
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แผนที่: B-2

นิชิโมะนาอิบอนโอโดริ
1 ใน 3 เทศกาลเตนรำบงโอโดริที่
ใหญท่ีสุดในญ่ีปุน มีประวัติศาสตรกวา 
700 ป จุดเดนของบงโอโดริของท่ีน่ีคือ
การเตนรำราวกับอยูในจินตนาการ
สถานที่จัดงาน: เมืองอุโกะ
วันท่ีจัดงาน: 16-18 สิงหาคมของทุกป
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แผนที่: B-3

ดอกไม้ ไฟ เมืองโอมาการิ
การประกวดดอกไมไฟระดับประเทศที่รวบรวมชางทำ
ดอกไมไฟมากฝมือในญี่ปุนมาไวทีเดียว
สถานที่จัดงาน: เมืองไดเซน
วันที่จัดงาน: วันเสารสุดทายของเดือนสิงหาคมของทุกป

04

แผนที่: B-4

โนะชิโระ ทานาบาตะ
เท็นคูโนะฟุยะโจ

ฤดูรอนป 2013 กลับมาอีกครั้งกับ
โคมไฟยักษรูปปราสาทในรอบ 
1 ทศวรรษ โคมไฟขนาดยักษ 2 โคม
ที่ถูกแหไปรอบเมืองโนะชิโระพรอม
กับเสียงกลองและปที่บรรเลงเพลง
อันไพเราะ
สถานที่จัดงาน: เมืองโนะชิโระ
วันที่จัดงาน: ตนเดือนสิงหาคม

05

แผนที่: B-5

คามากุระ
พิธีกรรมบูชาเทพเจาแหงน้ำในชวงเทศกาลปใหม ซึ่งเด็กๆ ที่อยูใน
กระทอมหิมะคามากุระจะตอนรับทุกทานดวยเหลาหวาน และขนมโมจิ
สถานที่จัดงาน: เมืองโยโกเตะ
วันที่จัดงาน: 15-16 กุมภาพันธของทุกป

06

แผนที่: B-6

ลอยโคมไฟกระดาษ เมืองคามิฮิโนกิไน
โคมไฟกระดาษขนาดยักษที่วาดลวดลายของนักรบซามูไรและสาวงาม
กวา 100 ลูกที่ลองลอยอยูบนทองฟาในยามค่ำคืน
สถานที่จัดงาน: เมืองเซมโบคุ
วันที่จัดงาน: 10 กุมภาพันธของทุกป
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แหลงออนเซ็นที่มีชื่อเสียงของญี่ปุน
พรอมที่จะตอนรับทานในทุกโอกาส

แผนที่: C-1

เมืองโอกะออนเซ็น
เมืองออนเซ็นที่ตั้งอยูในเมืองโอกะ เมืองที่มีชื่อเสียงจาก 
“นามาฮาเกะ” มีบอออนเซ็นจำนวนมาก นอกจากนี้ทานจะ
ไดเพลิดเพลินกับธรรมชาติของทะเลญี่ปุนและธรรมชาติ
ในเมืองโอกะ ไปพรอมกับการลิ้มรสวัตถุดิบตามฤดูกาล

05

สึรุโนะยุออนเซ็น
กลุ่มผู้อนุรักษ์ออนเซ็นที่คน

ทั่วไปยังไม่รู้จักของญี่ปุ่น

แผนที่: C-2

โมะโตะยุ ยูซังกากุ
กลุ่มผู้อนุรักษ์ออนเซ็นที่คน

ทั่วไปยังไม่รู้จักของญี่ปุ่น แผนที่: C-1

เมืองนิวโตออนเซ็น
“เมืองนิวโตออนเซ็น” ประกอบดวยบอออนเซ็น 7 แหงที่ตั้ง
อยูที่เชิงเขานิวโต น้ำแรในบอออนเซ็น 7 แหงนี้มาจาก
แหลงน้ำแรออนเซ็นที่มีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัวหลาย
สิบแหง ทำใหน้ำแรมีสรรพคุณที่แตกตางกัน

ทะเอะโนะยุออนเซ็น

โอะคุยามะ เรียวกัง
กลุ่มผู้อนุรักษ์ออนเซ็นที่คน

ทั่วไปยังไม่รู้จักของญี่ปุ่น

แผนที่: C-3

โดะโระยุออนเซ็น
ที่พักสไตลออนเซ็นที่แอบซอนตัวอยูบริเวณตนสาย
ของแมน้ำ เปนบอออนเซ็นที่นอยคน จะรูจัก น้ำแร
ในบอเปนสีเทาขาวเหมือนโคลน ทานจะไดสัมผัส
ธรรมชาติที่แทจริงจากที่นี่ไดอยางเต็มอิ่มแนนอน 

แผนที่: C-4

เมืองอาคิโนะมิยะออนเซ็น
แหลงออนเซ็นที่เกาแกที่สุดในจังหวัดอาคิตะ มีที่พัก
สไตลออนเซ็นที่มีประวัติศาสตรอันยาวนานตั้งอยู
เปนจำนวนมาก ซึ่งที่พักแตละแหงก็จะมีแหลงน้ำแร
ไมเหมือนกัน ทานสามารถเลือกบอแชตามสรรพคุณ
ของน้ำแรในบอออนเซ็นที่ทานตองการได

ทาคะโนะยุ ออนเซ็น
กลุ่มผู้อนุรักษ์ออนเซ็นที่คน

ทั่วไปยังไม่รู้จักของญี่ปุ่น

เรียวกัง ทะโรเบเอะ

แผนที่: C-5

โอะยาสุเคียวออนเซ็น
แหลงที่พักสไตลออนเซ็นที่ตั้งอยูตามแนว
ลำธารระหวางหุบเขาโอะยาสุ ทานจะได
เพลิดเพลินกับทิวทัศนอันงดงามจากบ
อออนเซ็นกลางแจงริมลำธาร

โรงแรมคะสึโนะ

แผนที่: C-6

เมืองโอยุออนเซ็น
ออนเซ็นที่ผุดขึ้นเองตามธรรมชาติตามแนวแมน้ำโอยุตั้งแตเมื่อ 800 ปที่แลว เปน
เมืองออนเซ็นยอดฮิต ทำเลดี ตั้งอยูใจกลางเมืองทางทิศเหนือของภูมิภาคโทโฮคุ
และยังอยูในแหลงทองเที่ยวอีกดวย

แผนที่: C-7

เมืองยุเสะออนเซ็น
ขึ้นชื่อวาเปน “ออนเซ็นแหงคนงาม” วากันวา
ถายิ่งแช ผิวก็จะยิ่งชุมชื้น นอกจากนี้ยังมี
จำหนายโทนเนอรหรือโลชั่นสูตรน้ำที่ใชน้ำแร
จากยุเสะออนเซ็นมาเปนสวนผสมอีกดวย

โรงแรมยุเสะ

แผนที่: C-8

เมืองฮาจิมันไตออนเซ็น
เมืองออนเซ็นยอดฮิตที่ตั้งอยูบนพื้นที่สูงกวาระดับ
น้ำทะเล 1,000 เมตร ลอมรอบดวยธรรมชาติอัน
กวางใหญ เปนแหลงรวมบอออนเซ็นที่มีสรรพคุณ
ตางๆ มากมาย ครึกครื้นไปดวยผูคนที่แหแหนกัน
มาแชออนเซ็นเพื่อรักษาโรค ฟุเกะโนะยุออนเซ็น

กลุ่มผู้อนุรักษ์ออนเซ็นที่คน
ทั่วไปยังไม่รู้จักของญี่ปุ่น

แผนที่: C-9

ทามะกาวะออนเซ็น
ปริมาณน้ำแรเปนอันดับ 1 ของญี่ปุน โดยผุดออกมาจากแหลงน้ำประมาณ 
9,000 ลิตรใน 1 นาที แหลงออนเซ็นที่คนญี่ปุนรูจักกันดีวาเปนออนเซ็นที่
ชวยใหผอนคลายและรักษาโรคได

สุกาวะออนเซ็น คุริโคมะซันโซ
มีชื่อในเรื่องบอออนเซ็นกลางแจงที่สามารถมองเห็นธรรมชาติอันกวางใหญไดแบบพาโรนามา 
นอกจากนี้จะไดเพลิดเพลินกับทิวทัศนที่เปลี่ยนไปตามฤดูกาลทั้งสี่อีกดวย

แผนที่: C-10

สัมผัสความงดงามของทิวทัศน์ท้องทุ่งในญ่ีปุ่น
ขณะน่ังรถไฟสายโลคอล

แผนที่: D-1

รถไฟสายโกะโน
รถไฟสายโลคอล ระยะทางทั้งหมด 147.2 กิโลเมตร ซึ่งเชื่อม
ระหวางจังหวัดอาโอโมริและสถานีฮิกาชิ-โนะชิโระ ในจังหวัดอาคิตะ 
จากหนาตางรถไฟ ทานจะไดชื่นชมความงดงามของทิวทัศนระหวาง
ทาง เปนสายรถไฟสายหนึ่งที่คนญี่ปุนอยากจะลองนั่งสักครั้ง

แผนที่: D-2

รถไฟยุริโคเก็นเท็ตสึโด
รถไฟที่วิ่งตามแนวเชิงเขาโชไก เปนความยาว
ทั้งหมด 23 กิโลเมตร 12 สถานี สีสันอีกอยางหนึ่ง
ของรถไฟขบวนนี้คือกิจกรรมตางๆ ภายในขบวน
รถไฟที่จะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล

แผนที่: D-3

รถไฟอาคิตะไนริคุจูคังเทตสึโด
ความยาวทั้งหมดประมาณ 100 กิโลเมตร วิ่งผาน
เหนือจรดใต ระหวางทางทานจะไดเพลิดเพลินกับ
ทิวทัศนอันงดงามของทองทุงนาอันเงียบสงบและ
หุบเขาลำธารอันสวยงามของญี่ปุน
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49 ยามะโกะโมริ, ยูวะสึบากิกาวะ, อาคิตะ-ชิ, จังหวัดอาคิตะ
โทรศัพท: 018-886-3367
เวลาที่เปดใหบริการ: 7.00-20.30 น.
https://www.omiyageakita.com

7-2-1 นากะ-โดริ, อาคิตะ-ชิ, จังหวัดอาคิตะ
โทรศัพท: 018-834-1911
เวลาที่เปดใหบริการ: 9.30-18.30 น.
https://www.caoca.net

ชั้น B1 Atrion, 2-3-8 นากะ-โดริ, อาคิตะ-ชิ, จังหวัดอาคิตะ
โทรศัพท: 018-836-7830
เวลาที่เปดใหบริการ: 9.30-18.30 น.
http://www.a-bussan.jp

ศูนยสงเสริมผลิตภัณฑประจำจังหวัดอาคิตะ 

อาคิตะเค็ง ซัมปน พลาซา

ไอศกรีมบาบาเฮระ

อิบุริกักโกะ

อาคารสถานีอาคิตะ

โทะปโกะ
รานจำหนายของฝากในสนามบินอาคิตะ

อะ เอ รุ

จังหวัดอาคิตะ ขุมทรัพยแหงความอรอย
จุดเริ่มตนของอาหารญี่ปุนอยูที่นี่เอง
อาคิตะมีพื้นดินที่อุดมสมบูรณ เต็มไปดวยแหลงน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์
มาตั้งแตสมัยอดีตกาล นอกจากขาวแลว ทานจะไดลิ้มรสความอรอย
ของวัตถุดิบที่ไดจากภูเขาและทะเลอยางเต็มอิ่ม

ขนมอาคิตะ
อาคิตะมีขนมพื้นบานแบบดั้งเดิมมากมาย 
นอกจากนี้ยังมีขนมที่ทำเปนรูปเจาหมานอยอาคิตะดวย

อาคิตะ เมืองที่อุดมไปดวยภูเขาและแมน้ำลำธาร 
มาเลือกซื้อหาของฝากที่ไดจากธรรมชาติกันของฝาก

ในญี่ปุนก็เปน
สินคายอดฮิต
เหมือนกัน!

¢Íá¹Ð¹Ó!

รานจำหนายของฝาก
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“ไกบานฮิไน” เปน 1 ใน 3 ไกบานขึ้น
ชื่อของญี่ปุน พลาดไมไดกับเมนู
โอยาโกะดง หรือขาวหนาไกใสไขที่
ใชเนื้อไกบานฮิไนที่ถูกเลี้ยงมาเปน
อยางดีผานเกณฑมาตรฐานอันเขมงวด
แลวทุกกระบวนการ

โอยาโกะดงที่
ใชไกบานฮิไน

02

นำปลาไทและสาหรายจากเมืองโอกะใส
ลงไปในถังไมสนสุกิ แลวนำไปตมดวย
หินรอน เมนูสุดหรูจากชาวประมงที่เต็ม
เปยมไปดวยอาหารทะเลสดๆ

อาหารที่ใสหินรอน
ลงไปในชาม

03

1 ใน 3 อุดงขึ้นชื่อของญี่ปุน จุดเดนอยู
ท่ีรสชาติท่ีเขมขน กลมกลอม และความ
นุมลิ้นของตัวเสน จะทานเปนอุดงรอน
หรือเย็นก็ได

อินานิวะอุดง

04

“คิริทัมโปะ” คือขาวหุงสุกนำมาบด
แลวพันรอบแทงไมสนสุกิ แลวนำไปปง 
จากนั้นนำไปตมกับไกบานฮิไนและผัก 
ถือไดวาเปนอาหารประจำถิ่นขึ้นชื่อขอ
งอาคิตะเลยก็วาได

หมอไฟคิริทัมโปะ

โอดาเตะ มาเกะวัปปะ
หัตถกรรมพื้นบานที่นำแผนไมสนอาคิตะบางๆ มาดัด ดวยกลิ่นไมสน
อาคิตะที่มีกลิ่นหอม ผิวไมและสีของไมที่สวยงาม ทำใหเมื่อนำมาใส
อาหารแลว อาหารจะอรอยขึ้นไปอีกขั้น

เครื่องเขินคาวาสึระ
หัตถกรรมพื้นบานที่มีประวัติศาสตรยาวนานกวา 800 ป 
เครื่องเขินญี่ปุนหรืออุรุชิที่แข็งแรง ทนทานและสวยงาม 
ซึ่งนำมาทำเปนถวย ชามตางๆ

คาบะไซคุ
หัตถกรรมที่ไดรับความนิยมเปนอยางมาก 
ซึ่งใชเปลือกไมของตนยามะซากุระมาสรรค
สรางผลงาน

เหลาสาเกญี่ปุน
เหลาสาเกญี่ปุนของจังหวัดอาคิตะที่กลั่นจากขาวสาเกญี่ปุนแสนอรอยและน้ำที่บริสุทธิ์ 
มีคอเหลาสาเกจากทั่วโลกที่ติดใจรสชาติแทๆ แบบนี้

ตุกตาเจาหมา
นอยอาคิตะ
โมเดล “มาซารุ” ที่อารีนา ซากิโทะวะ 
นักฟกเกอรสเก็ตมอบให และดีไซนที่
มีจำหนายเฉพาะในจังหวัดอาคิตะ 
ไดรับความนิยมจากผูมาเยือนสูงมาก!



นีกาตะ

เซ็นได

โมริโอกะ

โอมาการิ

ชินโจ

ยามากาตะ

ชินอาโอโมริ
ฮาจิโนะเฮะ

อาคิตะ

ฟูกูชิมะ

โตเกียว

ชินโยโกฮามา

ชิซูโอกะ

นาโกยา

โอซากา

โอมิยะ
ทาคาซากิ

นากาโนะ

คานาซาวะ
เอะจิโกะยูซาวะ

ซัปโปโร

ชินฮาโกดาเตะโฮคุโตะ

อาคิตะชิงกันเซ็ง

ฮอกไกโดชิงกันเซ็ง

<ศูนยบริการสอบถามขอมูล JR East>
โทรศัพท: 050-2016-1600

 เดินทางโดยรถยนตจากทาเรืออาคิตะไปในตัวเมืองอาคิตะ ใชเวลาประมาณ 30 นาที (ใชบริการรถบัสของอาคิตะชูโอโคซูได)
<อาคิตะ เฟอรรี่ เทอรมินัล> โทรศัพท: 018-880-2600  กรุณาสอบถามตารางเวลาใหบริการ

<ANA> โทรศัพท: 0570-029-222  <JAL> โทรศัพท: 0570-025-071

<ไปทางเหนือ>

<ไปทางใต>

สึรุกะ  นีงาตะ (ประมาณ 12 ชั่วโมง)  อาคิตะ (ประมาณ 6 ชั่วโมง 40 นาที)  โทมาโกไม-ฮิกาชิ (ประมาณ 12 ชั่วโมง)

โทมาโกไม-ฮิกาช  อาคิตะ (ประมาณ 12 ชั่วโมง)  นีงาตะ (ประมาณ 8 ชั่วโมง)  สึรุกะ (ประมาณ 14 ชั่วโมง)

แผนที่ใน
จังหวัดอาคิตะ

อิคาริกะเซกิ ICอิคาริกะเซกิ IC

101

ไปคิตะกามิ
ไปยุดะ

ไปมิสุซาวะ

ไปสึกิดาเตะ

ไปนารุโกะ

ไปชินโจ

ไปซากาดะ
ไปอิจิโนะเซกิ

สถานีโยโกเตะ

สถานีอุโกะ-ฮอนโจ

สถานีคิซากาตะ

สถานียะชิมะ

สถานียูซาวะ

สถานีโอกะ

สถานีฮาดาจิ

สถานีฮิกาชิ-โนะชิโระ

สถานีอาคิตะชิราคามิ

สถานีโนะชิโระ

สถานีทาคาโนะสุ

สถานีโอดาเตะ

สถานีอิคาริกะเซกิ

สถานีโทวาดะ-มินามิ

สถานีโอทากิออนเซ็น

สถานีคะสึโนะ-ฮานาวะ

สถานีฮาจิมันไต

สถานียุเสะออนเซ็น

สถานีทาซาวะโกะ

สถานีคากุโนะดาเตะ

สถานีโอมาการิ

สถานีอาคิตะ

โคะซากะ JCTโคะซากะ JCT

โคะซากะ ICโคะซากะ IC

โอดาเตะ-คิตะ ICโอดาเตะ-คิตะ IC โคะซากะ-คิตะ ICโคะซากะ-คิตะ IC

นีดะมะนากะ ICนีดะมะนากะ IC
ทาคาโนะสุ ICทาคาโนะสุ ICสนามบินโอดาเตะ

โนะชิโระ IC
สนามบินโอดาเตะ
โนะชิโระ IC

โอดาเตะ-มินามิ ICโอดาเตะ-มินามิ IC โทวาดะ ICโทวาดะ IC

ฟุตัตสึอิชิราคามิ ICฟุตัตสึอิชิราคามิ IC

โคะโตโอกะ-โมริตาเกะ ICโคะโตโอกะ-โมริตาเกะ IC

โกะโจเมะ-ฮาจิโรกาตะ ICโกะโจเมะ-ฮาจิโรกาตะ IC

โชวะ-โอกะฮันโต ICโชวะ-โอกะฮันโต IC

อาคิตะ-คิตะ ICอาคิตะ-คิตะ IC

อาคิตะ-ชูโอ ICอาคิตะ-ชูโอ IC

สนามบินอาคิตะ ICสนามบินอาคิตะ IC

โอมาการิ ICโอมาการิ IC

โยโกเตะ ICโยโกเตะ IC

จูมงจิ ICจูมงจิ IC

ยุดะ ICยุดะ IC

สาย JR คิตะกามิสาย JR คิตะกามิ

ยูซาวะ ICยูซาวะ IC

มิตสึเซกิ ICมิตสึเซกิ IC

สุกาวะ ICสุกาวะ IC
โอะกาจิโคะมาจิ ICโอะกาจิโคะมาจิ IC

อาคิตะ-มินามิ ICอาคิตะ-มินามิ IC

อิวากิ ICอิวากิ IC

มัตสึกาซากิ-คาเมดะ ICมัตสึกาซากิ-คาเมดะ IC

ฮอนโจ ICฮอนโจ IC

นิกาโฮะ ICนิกาโฮะ IC

โคะโนะอุระ ICโคะโนะอุระ IC

คิซากาตะ ICคิซากาตะ IC

เคียววะ ICเคียววะ IC

คาวาเบะ JCTคาวาเบะ JCT

โออุจิ JCTโออุจิ JCT

โนะชิโระ-ฮิกาชิ ICโนะชิโระ-ฮิกาชิ IC

ฮาจิริว ICฮาจิริว IC

สนามบินโอดาเตะโนะชิโระสนามบินโอดาเตะโนะชิโระ คะสึโนะ
ฮาจิมันไต IC
คะสึโนะ
ฮาจิมันไต IC

สนามบินอาคิตะสนามบินอาคิตะ

ไปฮาจิโนะเฮะ

ไปอัปป

ไปโมริโอกะ

ไปโอวานิ/ฮิโรซากิ

ไปฟุคาอุระ

454

282

285

285

7

7

7

7

7

13

13

13

46

46

282

341

103

102

103

105

105

101

104

341

105

107
107

108

108

7

397

398

398

398
342

342

342

โชไก บลูไลน ที่ราบสูงโชไก

ทะเลสาบโทวาดะ

สาย JR โออุฮอนเซ็น

JR奥羽本線สาย JR โออุฮอนเซ็น

สาย JR 
โออุฮอนเซ็น

สาย JR อุเอ็ตสึฮอนเซ็น

ไปสถานีชินอาโอโมริ

ไปเซ็นได

สถานี
โมริโอกะ

โมริโอกะ IC

คิตะกามิ JCT

คิตะกามิเอะสึริโกะ IC

ทางพิเศษโทโฮคุ

โทโฮคุชิงกันเซ็ง

ทางพิเศษอาคิตะ

ฮาจิมันไตแอสไปตไลน

รถบัสขนาดเล็กที่วิ่งระหวางสนามบินอาคิตะและพื้นที่ตางๆ ในเมือง โดยไมจำเปนตองเปลี่ยนรถ
สะดวกสบาย คาโดยสารก็ยอมเยา เพียงคนเดียวก็ใชบริการได ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจากที่นี่!
http://akita.airportliner.net/chh/

แอรพอรต ไลเนอร <ตองจองกอนลวงหนา>

เมืองโอกะออนเซ็น
●

สถานี JR โอมาการิ●

โยโกเตะ●

อุโกะ● ฮิกาชินารุเสะ●

สถานี JR อุโกะ-ฮอนโจ
●

คากุโนะดาเตะ●

สาย JR ทาซาวะโกะ●

เมืองนิวโตออนเซ็น●

สนามบินอาคิตะ

09 10

D-1
สาย JR โกะโน

สุนัขพันธุอาคิตะ

จุงไซ คิริทัมโปะ

C-6

สายโกะโน

โนะชิโระ-มินามิ ICโนะชิโระ-มินามิ IC

B-4

โนะชิโระ ทานาบาตะ เท็นคูโนะฟุยะโจ

สาย JR โออุฮอนเซ็น

C-7

นามาฮาเกะ

B-7
A-7
C-1

อาหารที่ใสหินรอนลงไปในชาม

A-4

ลอยโคมไฟกระดาษ

A-5

กระเชาไฟฟากอนโดลา โมริโยชิซัง

D-3

A-1

C-9

C-8

วัดอุนโซจิ

โคมไฟ

B-1

คากุโนะดาเตะ บูเกะยาชิกิ

B-6

A-2

A-3

ทะเลสาบทาซาวะ

อาคิตะไนริคุจูคังเทตสึโด

A-6
C-2
A-9

รถไฟยุริโคเก็นเท็ตสึโด

สาย JR ทาซาวะโกะ

B-3

B-5

อาคิตะชิงกันเซ็ง

ดอกไมไฟ เมืองโอมาการิ

หนองน้ำชิชิกะฮานะ

A-8

D-2

ภูเขาโชไก

นิชิโมะนาอิบอนโอโดริ

B-2
คามากุระ

สถานี
คิตะกามิ

C-3

C-5

C-4

อินานิวะอุดง

C-10

วิธีเดินทางไปอาคิตะ

สาย JR เครื่องบิน

เรือเฟอรรี่ *กรุณาตรวจสอบวันที่ใหบริการในแตละเสนทาง

โทโฮคุชิงกันเซ็ง

โจเอ็ตสึชิงกันเซ็ง

โฮคุริคุชิงกันเซ็ง

โทไกโดชิงกันเซ็ง

เดินทางโดยรถยนต ประมาณ 2 ชั่วโมง

เดินทางโดยรถยนต ประมาณ 2 ชั่วโมง

หากมาอาคิตะเปนครั้งแรก ไมแนใจวาจะสื่อสารไดหรือเปลา 
ขอเชิญมาใชบริการที่เคานเตอรแนะนำการทองเที่ยวที่มีอยูตามสถานที่ตางๆ 
ในจังหวัดอาคิตะ

เคานเตอรแนะนำการทองเที่ยวเมืองอาคิตะ
　โทรศัพท: 018-832-7941 ภาษาที่ใหบริการ: ภาษาอังกฤษ

เคานเตอรแนะนำการทองเที่ยวเมืองโอกะ
　โทรศัพท: 0185-24-4700 ภาษาที่ใหบริการ: ภาษาอังกฤษ

ศูนยขอมูลการทองเที่ยวเมืองเซมโบคุ
　“สถานีคากุโนะดาเตะ มาเอะกุระ”
　โทรศัพท: 0187-54-2700 ภาษาที่ใหบริการ: ภาษาอังกฤษ

ศูนยขอมูลการทองเที่ยวทะเลสาบทาซาวะ เมืองเซมโบคุ “โฟเรค”
　โทรศัพท: 0187-43-2111 ภาษาที่ใหบริการ: ภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลี

ศูนยสนับสนุนการทองเที่ยวอาคิตะ
ภาษาที่ใหบริการ: ภาษาอังกฤษ
ที่อยู: 3-1-1 ซันโน, อาคิตะ-ชิ  โทรศัพท: 018-838-0225  
เวลาใหบริการ: 9.00-17.00 น. (ยกเวนวันเสาร วันอาทิตย 
วันหยุดนักขัตฤกษ วันหยุดชวงปลายปและตนป)

ขอมูลขาวสาร

หากพบปญหา โทรศัพทมาหาเราไดเลย!

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจากที่นี่!

http://www.akitafan.com.tw/tw/first

i
*ใชบริการฟรีทุกแหง

แอปพลิเคชันแนะนำการทองเที่ยว
และการเดินทางในจังหวัดอาคิตะ

อาคิตะโนะ NAVI

สำหรับ Androidสำหรับ iPhone

วิธีการดาวนโหลด
ดวย App Store หรือ Google Play

อาคิตะโนะ NAVI คนหา

หากทองเที่ยวในจังหวัดอาคิตะ ใชแอปพลิเคชันนี้สะดวกมาก!

แนะนำขอมูลงานอี
เวนตและเสนทาง
ไปงานอีเวนต

สามารถคนหา
ขอมูลสถานที่ได
จากเขตพื้นที่ 
ประเภท 
หรือคียเวิรด

สามารถคนหา
เสนทางไปยังสถาน
ท่ีท่ีตองการไป เวลา
ที่ใช คาโดยสารได

เคานเตอรแนะนำการทองเที่ยว

ข�อมูลเกี่ยวกับสถานที่ข�อมูลกิจกรรมข�อมูลการโดยสาร

<อาคิตะชิงกันเซ็ง>
สถานีโตเกียว  สถานีอาคิตะ ……ประมาณ 3 ชั่วโมง 37 นาที
สถานีเซ็นได  สถานีอาคิตะ ………………… ประมาณ 2 ชั่วโมง

สถานีโอดาเตะ……………………… ประมาณ 1 ชั่วโมง 25 นาทีี
สถานีคะสึโนะ-ฮานาวะ ………… ประมาณ 2 ชั่วโมง 17 นาที
สถานีฮิกาชิ-โนะชิโระ …………… ประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที
สถานีอาคิตะชิราคามิ …………… ประมาณ 1 ชั่วโมง 48 นาที
สถานีโอมาการิ ……………………………………ประมาณ 30 นาที
สถานีคากุโนะดาเตะ………………………………ประมาณ 45 นาที
สถานีทาซาวะโกะ …………………………………ประมาณ 57 นาที
สถานีโอกะ………………………………………… ประมาณ 1 ชั่วโมง
สถานีอุโกะ-ฮอนโจ ………………………………ประมาณ 40 นาทีี
สถานีคิซากาตะ ……………………… ประมาณ 1 ชั่วโมง 4 นาที
สถานีโยโกเตะ ………………………………………ประมาณ 47 นาทีี
สถานียูซาวะ…………………………… ประมาณ 1 ชั่วโมง 6 นาที

โตเกียว (ฮาเนดะ)  อาคิตะ ANA/JAL ……………… ประมาณ 1 ชั่วโมง 5 นาทีี

โอซากา (อิตามิ)  อาคิตะ ANA/JAL ……………… ประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที

ซัปโปโร (ชินชิโตเสะ)  อาคิตะ ANA/JAL …………………… ประมาณ 55 นาที

นาโกยา (สนามบินชูบุเซ็นแทรร)  อาคิตะ ANA/JAL ประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที

โตเกียว (ฮาเนดะ)  โอดาเตะโนะชิโระ ANA …… ประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาทีีี
เวลาที่ใชจากสถานีอาคิตะไปยังสถานี
ที่อยูใกลกับสถานที่ทองเที่ยวสำคัญ

เวลาที่ใชเดินทางไป
สถานที่ทองเที่ยวสำคัญ

ขับรถจากสนามบินอาคิตะ!


