ภาพเคลื่อนไหว
ฮานามากิ

ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ�านและความ
ลี้ลับของธรรมชาติ
ไปเมืองออนเซน "ฮานามากิ"
ยูเนสโก�มรดกทางวัฒนธรรมที่ไม�มีตัวตน

หมู�บ�านออนเซนฮานามากิ

ฮายาจิเนะคะกุระ

ออนเซนเป็ นหมู�บ�านออนเซนชั้นนำของญี่ปุ่น สามารถ
เดินเล�นในเมืองออนเซน มีออนเซนกลางแจ�งที่สามารถ
มองเห็นลำธารได� จ.อิวาเตะเป็ นทีท
่ อ
่ี ด
ุ มไปด�วยธรรมชาติ
การแช�ออนเซนทำให�ได�ผ�อนคลายอย�างแท�จริง

"คะกุระ" การแสดงร�ายรำ และขับร�องแบบพื้นบ�านโบราณ
ที่แสดงถวายแด�เทพเจ�า การแสดงฮายาจิเนะคะกุระนั้น
มีแสดงที่บริเวณตีนเขาฮายาจิเนะ มาตั้งแต� 500 ปี ก�อน
ทำให�ได�รบ
ั เลือกจากยูเนสโก�ให�เป็ นมรดกโลกแบบไม�มรี ป
ู ร�าง

ภาพเคลื่อนไหว

ลองสัมผัสกับเสน�ห�ของอิวาเตะด�วยการเที่ยวออนเซน
ฮานามากิ

ออนเซนของฮานามากิ
มาผ�อนคลาย ให�ร�างกายได�พักจากความเหนื่อยล�า ด�วยการเข�าออนเซน รับประทานอาหารชนบท อาหาร
พื้นบ�านอร�อยๆ ของอิวาเตะแล�ว ลองใส�ชุดยูกาตะออกไปเดินเล�นบริเวณใกล�ๆ หรือนอนเล�นในห�องทาทามิ
เรียวกังของฮานามากิออนเซนนั้น อยู�ท�ามกลางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ� เชิญลองมาผ�อนคลายขั้นสุดยอดที่นี่
กลุ�มออนเซนฮานามากิยินดีต�อนรับผู�มาเยือนอย�างเต็มที่ด�วยหัวใจ

ภาพเคลื่อนไหว

งานเทศกาลของฮานามากิ

ฮานามากิ

รำชิชิโอโดริ
ว�ากันว�าเป็ นการรำที่แสดงถึงการเลี้ยงกวางไว�ฆ�า มีการ
แต�งตัวแบบพิเศษด�วยมีสวมหัวกวาง เป็ นการสืบทอดศิลปะ
พื้นบ�านที่เยี่ยมยอดของอิวาเตะ

เป็ นเทศกาลที่มีประวัติศาสตร�ยาวนาน โดยผู�ที่ก�อตั้งหมู�บ�านได�
เริ่มมากว�า 400 ปี มีรถลากที่ประดับประดาอย�างสวยงาม และผู�คน
ที่แต�งตัวออกมาร�วมลากไปรอบๆ หมู�บ�านอย�างมากมาย

มาพบกับภูมิประเทศและวัฒนธรรมของฮานามากิ
สมาคมราสุจิจิน

หมู�บ�านเทพนิยายมิยาซาว�า เกนจิ

พิพิธภัณฑ�อ.ฮานามากิ

เป็ นโรงเรียนเอกชน ที่นักแต�งนิทาน บทกวี มิยาซาว�า เกนจิ
ใช�สอนเกี่ยวกับการเกษตรให�กับชาวบ�าน

เป็ นอาคารที่จัดแสดง แม�บทของเทพนิยายของ เกนจิ
สู�โลกภายนอก เช�น "สายลมมาตาซาบุโร�" "กลางคืนของ
ทางช�างเผือก"

หินโบราณที่ขุดค�นพบ และของใช�ในชีวิตประจำวันของ
มนุษย�โบราณต�างๆ และได�มีการแสดงถึงวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร�ต�างๆ ของฮานามากิ

SL กินงะ
เป็ นรถไฟไอน้ำที่เคยถูกใช�เมื่อ 40 ปี
ที่แล�ว แล�วนำกลับมาวิ่งอีกครั้ง โดย
เป็ นรถนำเที่ยวของ JR สายคาไมอิชิ

ฮานามากิ

ฮานามากิ
วิวทิวทัศน�ทั่วไป
ภาพเคลื่อนไหว

น้ำตกคามาบุจิ

เขาฮายาจิเนะ
มีดอกไม�ที่ชื่อว�า "ฮายาจิเนะอุสุยูกิโซ" ที่คล�ายดอกไม�สีขาวที่พบ
ได�บนเทือกเขาแอลป์ เป็ นภูเขาที่เต็มไปด�วยพันธุ�ไม�เขาสูงต�างๆ
เป็ นที่ยอดนิยมของนักปีนเขาผู�ชื่นชอบดอกไม�
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น้ำตกไหลผ�านผาหิน ความสูง 8.5 เมตร
และกว�าง 30 เมตร อยู�บริเวณใกล�ๆ
"ฮานามากิออนเซน" เป็ นสถานทีแ่ นะนำ
ในการเดินเที่ยวชมธรรมชาติ

ลองประสบการณ�ทำโซบะของฮานามากิ
ของมีชื่อที่เป็ นที่รู้จักกันดีกับ "วังโกะโซบะ" อ.ฮานามากิเป็ นพื้นที่ที่มีการ
ผลิตโซบะได�เป็ นจำนวนมาก โดยในสมัยอดีตของฮานามากิ มีการผลิต
โซบะโดยโม�ด�วยหินทำให�ได�ผงโซบะ ลองมาร�วมประสบการณ�การทำ
โซบะได�อก
ี ด�วย เชิญมากร�วมลองประสบการณ�วฒ
ั นธรรมการรับประทาน
อาหารแบบฮานามากิกันเถอะ

หมู�บ�านวัฒนธรรมฮานามากิ

เหล�าสาเกญี่ปุ่น ไวน�
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วังโกะโซบะ

เป็ นที่ที่เริ่มต�นของ "นัมบุโทจิ" ฮานามากิมีการผลิตเหล�า
มากมาย เพราะว�ามีทั้งข�าวสายพันธุ�ดี น้ำ และมีผู�ผลิต
เหล�าที่มีฝีมือ ทำให�ได�เหล�าญี่ปุ่นชั้นดี และนอกจากนั้น
ยังมีองุ�น ที่นำไปผลิตเป็ นไวน�ญี่ปุ่นที่เป็ นที่นิยม

รับประทานโซบะด�วยถ�วยขนาดเล็ก เป็ นการต�อสูว� า� จะทาน
ได�มากที่สุดกี่ถ�วย ถือเป็ นอาหารที่อิวาเตะภาคภูมิใจ

อาหารของฮานามากิ

ลองประสบการณ�กับอาหารที่มีประวัติศาสตร�อันยาวนานของฮานามากิ
ฮานามากิ

อาคารวัฒนธรรมพื้นบ�านนัมบุโทจิ
เป็ นอาคารที่ จัดแสดงเกี่ยวกับ หนึ่งในสามของผู�ผลิต
เหล�าสาเกญี่ปุ่น "นัมบุโทจิ" เทคนิคในการผลิต วัตถุดิบ
และประวัติต�างๆ
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ลองมาทำกันเถอะ

ลองประสบการณ�การทำกระดาษญี่ปุ่น
เป็ นการลองประสบการณ�ทำกระดาษนารุชิมะ
ที่ใช�วัตถุดิบจากเปลือกไม� ด�วยวิธีแบบโบราณ

กระดาษญี่ปุ่นนารุชิมะ
เป็ นกระดาษญี่ปุ่นที่ผลิตด�วยมือ ที่สามารถนำไปใช้เป็ น
การ�ด หรือบันทึกต�างๆ ได� มีเสน�ห�ที่เนื้อของกระดาษ
สวยงาม และทนทาน

ศิลปหัตถกรรมของฮานามากิ

เป็ นงานศิลปพื้นบ�านที่เรียบง�าย และใช�วัตถุดิบในท�องถิ่น
ของฝากของฮานามากิ
ฮานามากิ
ตุ�กตาฮานามากิ

ร�มของฮานามากิที่ผลิตจากกระดาษญี่ปุ่น
ตุ�กตาฮานามากิ ตุ�กตาไม�ไผ�โคเคชิ ของ
ฮานามากิ เป็ นของฝาก งานฝี มือแบบ
พื้นบ�านที่ได�รับความนิยม
ร�มฮานามากิ

ตุ�กตาไม�ไผ�โคเคชิ ฮานามากิ
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โทโนะ

"เรื่องเล�าพื้นบ�านของโทโนะ"
กับเรื่องผีของท�องถิ่น
พบกับวิวทิวทัศน�แบบญี่ปุ่นแท�
หมู�บ�านประวัติศาสตร�โทโนะ
"มางาริยะ" บ�านแบบชนบทโบราณมีเรียงราย หรือจะลอง
ประสบการณ�ในการใช�ชีวิตในชนบทแบบหมู�บ�านทางการ
เกษตรก็สามารถทำได� จะได�สัมผัสเสน�ห� ของการเกษตร
และ "มาบุริตโตชู" ที่คอยต�อนรับแขกผู�มาเยือนอย�างดี
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คัปปะบุจิ
เรื่องเล�าโบราณของโทโนะที่ขึ้นชื่อ
เรื่องผี "คัปปะ" ที่อาศัยอยู�ในแม�น้ำ
สายเล็กๆ คุณเองอาจจะได�พบกับ
คัปปะในตำนานก็ได�

โทโนะ

พระอรหันต� 500 รูป

ทัวร�ดินแดนลี้ลับโทโนะ
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สวนตำนาน
การปรากฎตัวของ "โอจิราซามะ" ทีห
่ อ
� งใต�หลังคามุมด�วยฟางของบ�าน
มางาริยะ หรือใน "เรื่องเล�าโบราณของโทโนะ" เป็ นต�น
สามารถลองประสบการณ�ในการฟั งเรื่องเล�าแบบโบราณเหล�านี้ได�

โอจิราซามะ

เพือ
่ เป็ นการช�วยให�ดวงวิญญาณของ
ผู�คนที่เสียชีวิตจากความขาดแคลน
ในสมัยเอโดนั้นไปสู�สุขคติ ได�มีการ
แกะสลักหินธรรมเป็ นพระพุทธรูป
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เทศกาลโทโนะกับบ�านเกิดของญี่ปุ่น
โทโนะมีงานเทศกาลแบบพื้นบ�านมากมายรวมกัน เป็ นเทศกาลช�วง
ฤดูใบไม�ร�วง เช�น "คะกุระ" "การรำชิชิโอโดริ" "นัมบุบายาชิ" มีการแห�
ศาลเจ�าไปรอบๆ เมือง เต็มไปด�วยบรรยากาศแห�งความศักดิ์สิทธิ์

ทุ�งเดนดีระ
ประเพณีโบราณของโทโนะนั้น มีสถานที่ที่ใช�ชีวิตช�วงที่
เหลืออยู�ของผู�สูงอายุ โดยที่นั้นถูกเรียกว�าทุ�งเดนดีระ

อุเนะโดริซามะ

โทโนะ
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ไปดูการแสดง "เรื่องเล�าพื้นบ�านของโทโนะ"
อาคารพิพิธภัณฑ�ของอ.โทโนะ
ถ�าอยากทราบถึง ธรรมชาติ การใช�ชวี ต
ิ ประวัตศ
ิ าสตร� "เรือ
่ งเล�าโบราณของโทโนะ" ต�างๆ
ของโทโนะ เชิญมาที่นี่ได�เลยค�ะ มีการจัดแสดงทั้งการอธิบาย ภาพยนต� เรื่อง "โทโนะบ�าน
เกิดของญี่ปุ่น" ให�ได�ศึกษา มีฉายเกี่ยวกับการ�ตูนของมิสึกิ ชิเงะรุ "เรื่องเล�าชาวบ�าน" ก็ได�
รับความนิยมเป็ นอย�างมาก

เป็ นศาลเจ�าเล็ก ๆ ซึ่งมีความเชื่อเรื่องการผูกดวงให�มีคู�
โดยเอาด�ายแดงผูกด�วยมือข�างหนึง่ อธิษฐานเกีย
่ วกับความ
รักให�สุขสมหวัง

หินสึซึกิอิชิ
มีถูกพูดถึงใน "เรื่องเล�าโบราณของโทโนะ" หินขนาดใหญ�
ทีม
่ ก
ี ารตัง้ ซ�อนกันแบบสมดุลอย�างไม�นา� เชือ
่ เป็ นสุสานของ
คนโบราณ และประวัติศาสตร�ต�างๆ

ทากามุโระซุยโคเอน

สถานที่แนะนำการท�องเที่ยวบริเวณใกล�ๆ
กับสถานีโทโนะได�เสร็จสมบูรณ�แล�ว

สวนแบบญี่ปุ่น บ�านแบบนัมบุมางาริยะ มีอ�างอาบน้ำขนาดใหญ�ที่อยู�ในอาคาร
มีอาคารแสดงวัตถุอุปกรณ�ของการใช�ชีวิตของคนสมัยก�อน เป็ นอาคารเดียวที่
เพียงพอที่จะทำให�ทราบเสน�ห�ของโทโนะ

สนุกเต็มที่กับธรรมชาติของโทโนะ

โทโนะ

คาชิวากิไดระ
เลกรีสอร�ท
อาคารอยู�ท�ามกลางธรรมชาติของภูเขา
โทโนะ ไม�ว�าจะไปชมดาว ขี่จักรยาน อื่นๆ
แล�วยังสามารถลองประสบการณ�การทำ
โซบะได�อีกด�วย

มีสถานที่แนะนำการท�องเที่ยวอยู�บริเวณหน�าสถานี และร�านขายของฝาก
ร�านเช�ารถ "ทาบิโนะคุระโทโนะ" เป็ นต�น เดินจากสถานีเพียง 8 นาทีจะพบ
กับ "อาคารตำนานโทโอะ" เป็ นจุดท�องเที่ยวที่สะดวกมาก อาคารตำนาน
โทโอะเป็ นสถานที่ที่ รวมทั้งการลองประสบการณ�เรื่องเล�าพื้นบ�าน และชม
งานการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ�านได�ในที่เดียว

น้ำตกโจวทันเก
เป็ นน้ำตกที่มีชื่อ เรื่องทัศนียภาพสวยงาม
มากตอนฤดูใบไม�ร�วง มีลักษณะหินแกรนิต
คล�ายขั้นบันได บนหินมีสายน้ำไหล เป็ น
ลำธารที่สวยงามให�ได�ชม

เครัน

เนื้อเจงกิสข�านของโทโนะ (เนื้อแกะ)

เป็ นอาหารพืน
้ บ�านทีม
่ องดูแล�วคล�ายกับไข�ไก� เป็ นถัว่ แดง
ต�ม รสหวาน มีเปลือกเป็ นแป้งที่ทำจากข�าวหุ�มอยู�

เป็ นการย�างบนเตาที่มีหม�อทรงกลม เป็ นสไตล�แบบโทโนะ
บาร�บีคิว และสามารถหาซื้อเนื้อแกะได�อีกด�วย
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อาหารของโทโนะ

เป็ นอาหารพื้นบ�านที่สืบทอดมากจากอดีตของโทโนะ
โทโนะ

ฮิสสึมิ
เป็ นอาหารแบบต�ม ที่ทำจากผงแป้งสาลี นวดแล�วดึงออก
มาเป็ นชิ้นๆ ต�มกับผักต�างๆ และเครื่อง ปรุงรสด�วยโชวยุ

ลองดื่มดูสิคะ

งานเทศกาลโดเบกโกะของโทโนะ
เป็ นงานอีเว�นต� ที่แสดงให�เห็นถึงธรรมชาติของโทโนะ
ในฤดูหนาว นั่งที่อิโรริ รับประทานอาหารพื้นบ�าน ที่เข�า
กันกับการดื่มเหล�า โดบุโระกุ

โดบุโระคุ
เหล�าท�องถิน
่ ของโทโนะทีช
่ อ
่ื ว�า โดเบกโกะ
ทำมาจากหมักข�าว
เป็ นเหล�าญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม

เหล�าของโทโนะ

โทโนะนั้นเป็ นที่ที่มีเสน�ห� เต็มไปด�วยอาหารพื้นบ�านมากมาย เหล�าอร�อยๆ
ของฝากของโทโนะ
มีจัดจำหน�าย โดบุโระกุ หรือเหล�าสาเกญี่ปุ่น
อื่นๆ เบียร�ท�องถิ่น ไวน�องุ�น เป็ นต้น เชิญเลือก
ของฝากพร�อมๆ

โทโนะ

ไวน�
สุโมนาเบียร�

เหล�าท�องถิ่น

เทศกาลหิมะอิวาเตะ

จ.อาโอโมริ

ลำธารโออิราเสะ
จ.อากิตะ

คะคุโนะดาเตะ
นามาฮาเงะ คิริทัมโปะ เป็ นของมีชื่อของจ.อากิตะ
คาคุโนะดาเตะ เป็ นเมืองใกล�ปราสาทเก�าที่เคยรุ�งเรือง
ในอดีต จึงมีบ�านของซามุไรเรียงรายเป็ นเมือง ที่ถูกเลือก
ให�เป็ น เมืองน�องของเกียวโตมิจิโนะกุ

จ.อาโอโมริมีเทศกาลเนะบุตะที่มีชื่อเสียง ลำธาร
โออิราเสะเป็ นลำธารที่น้ำไหลมาจากทะเลสาบโทวาดะ
มีน้ำตกต�างๆ และสายน้ำที่สวยงาม ทำให�รู�สึกได�ถึง
ธรรมชาติที่ยิ่งใหญ�

ยามาเดะระ

ฮอกไกโดชิงคันเซน
จ.อาโอโมริ

สถานที่ท�องเที่ยวสำ
คัญของโทโฮคุ

จ.ฟูกุจิม�า เป็ นจังหวัด ทีม
่ ด
ี อกไม�ทส
่ี วยงามหลากหลายชนิด
และน้ำแร�ดีดี ปราสาทสึรุงะ มีไอซึวะคะมัตสึเป็ นสัญญา
ลักษณ� เป็ นหลังคาแดงแบบลอนๆเพียงแห�งเดียวในญี่ปุ่น
ฤดูใบไม�ผลิมีซากุระประมาณ 1000 ต�นคอยแต�งแต�มสีสัน

โทโฮคุชิงคันเซน

จ.อิวาเตะนั้นเป็ นบ�านเกิด นักแต�งกวี นิยายชื่อดังมิยาซาว�า
เกนจิ ฟาร�มปศุสต
ั ว�โคอิไว ก็ได�เป็ นสถานที่ที่ได�ถูกเขียนถึง
ในหนังสือ มีทง้ั เทศกาลหิมะ การติดไฟประดับตกแต�งต�างๆ
ที่ครอบครัวสามารถสนุกได�ตลอดทั้งปี

ฟาร�มปศุสัตว�โคอิไว
จ.อิวาเตะ
โมริโอกะ

จ.อากิตะ
คาคุโนะดาเตะ

ชินโจว

ฮานามากิ

อิจิโนะเซกิ

ฮิระอิซูมิ
จ.มิยากิ

ยามากาตะ
ยามากาตะชิงคันเซน

โทโนะ

ชินฮานามากิ

จ. ยามากาตะ

ไอซึวะคะมัตสึ

จ.อิวาเตะ

ฟาร�มปศุสัตว�โคอิไว

อากิตะ

ยามะเดะระ

จ.ฟูกุชิม่า

ลำธารโออิราเสะ

ชินอาโอโมริ

อากิตะชิงคันเซน

จ.ยามากาตะ
จ.ยามากาตะ มีงานเทศกาลฮานางาสะที่เป็ นที่รู�จักกันดี
และยามาเดะระเป็ นที่นักกวีที่มีชื่อมัตสึโอะ บะโชวได�
เคยมาเยือนในอดีต เมื่อเดินขึ้นบันไดหิน 1015 ขั้นไปถึง
ด�านบน จะพบกับบรรยากาศแบบพาโนราม�าที่ยิ่งใหญ�

ชินฮาโกดาเตะโฮคุโต

↑
ไปยัง
ฮอกไกโด

เซนได

มัตสึชิม�า

ฟูกุชิม�า
จ. ฟูกุชิม�า

ไอซึวะคะมัตสึ
↓ไปยังโตเกียว

จ.มิยากิ

มัตสึชิม�า
"โมริโนะมิยาโกะ" ตั้งอยู�ที่เซนได จ.มิยากิ มัตสึชิม�านั้นเป็ น
หนึ่งในสาม ทัศนียภาพที่สวยงามของญี่ปุ่น มีเกาะเล็กใหญ�
มากถึง 260 เกาะตั้งอยู�ในทะเลแปซิฟิก เป็ นธรรมชาติที่สวย
และมีเสน�ห� ยิง่ มองจากทีย
่ งไดกังแล�วอ�าวมัตสึชม
ิ า� ยิง่ งดงาม

การท�องเที่ยวที่พิเศษสุด จ.อิวาเตะ

ฮาโกดาเตะ

หนังสือแนะนำการท�องเที่ยวอิเล็คทรอนิคส� ของ ฮิระอิซูมิ ฮานามากิ โทโนะ

อาโอโมริ

แนะนำการเดินทาง

ฮาจิโนะเฮะ

สนามบินอาโอโมริ

สนามบินอากิตะ

สนามบินนาริตะ

สนามบินฮาเนะดะ

สนามบินเซนได

สนามบินชินจิโตเซะ

สนามบินฮาโกดาเตะ

สถานีฮิระอิซูมิ

ประมาณ 3 ชม. 20 นาที

สถานีชินฮานามากิ

ประมาณ 2 ชม. 30 นาที

สถานีโทโนะ

ประมาณ 3 ชม. 40 นาที

สถานีฮิระอิซูมิ

ประมาณ 3 ชม. 30 นาที

สถานีชินฮานามากิ

ประมาณ 2 ชม. 50 นาที

สถานีโทโนะ

ประมาณ 3 ชม. 40 นาที

สถานีชินฮานามากิ

ประมาณ 3 ชม. 30 นาที

สถานีโทโนะ

ประมาณ 5 ชม.

สถานีฮิระอิซูมิ

ประมาณ 3 ชม. 20 นาที

สถานีชินฮานามากิ

ประมาณ 3 ชม. 10 นาที

สถานีโทโนะ

ประมาณ 4 ชม. 20 นาที

สถานีฮิระอิซูมิ

ประมาณ 1 ชม. 30 นาที

สถานีชินฮานามากิ

ประมาณ 1 ชม. 30 นาที

สถานีโทโนะ

ประมาณ 2 ชม. 40 นาที

สถานีฮิระอิซูมิ

ประมาณ 2 ชม.

สนามบินอิวาเตะฮานามากิ

ประมาณ 1 ชม.

สถานีโทโนะ

ประมาณ 2 ชม. 10 นาที

สถานีฮิระอิซูมิ

ประมาณ 4 ชม. 20 นาที

สถานีชินฮานามากิ

ประมาณ 3 ชม. 50 นาที

สถานีโทโนะ

ซัปโปโร

สนามบิน
ฮาโกดาเตะ

ฮาโกดาเตะ

โทโฮคุฮงเซน

ประมาณ 4 ชม.

สถานีฮิระอิซูมิ

สนามบินชินจิโตเซะ

โทโฮคุชิงคันเซน

จ.อิวาเตะ

อากิตะชิงคันเซน

อากิตะ

ชินอาโอโมริ
ฮาจิโนะเฮะ

สนามบินอาโอโมริ

โมริโอกะ

ฮานามากิ

โทโนะ

ฮานามากิ

ชินฮานามากิ

โมริโอกะ

อากิตะ

สนามบิน
อิวาเตะฮานามากิ

โทโนะ

สนามบินอิวาเตะฮานามากิ

สนามบินอากิตะ
อิจิโนะเซกิ

สนามบินเซนได

ยามากาตะ
เซนได

ฮิระอิซูมิ

ฮิระอิซูมิ
อิจิโนะเซกิ

เซนไดิ
โตเกียว

โตเกียว

สนามบินนาริตะ
สนามบินฮาเนดะ

ประมาณ 5 ชม.

สมาคมการท�องเที่ยวฮิระอิซูมิ

สมาคมการท�องเที่ยวอ.ฮานามากิ

สมาคมการท�องเที่ยวอ.โทโนะ

61-7 อิซุมิยะ ฮิระอิซูมิจิ อ.ฮิระอิซูมิ ชิอิไวกุง จ.อิวาเตะ
รหัสไปรษณีย� 029-4102
เบอร�โทรศัทพ� 0191-46-2110 เบอร�แฟกซ� 0191-46-2117
http://hiraizumi.or.jp

3-183-1 คุซึ อ.ฮานามากิ จ.อิวาเตะ
รหัสไปรษณีย� 025-0004
เบอร�โทรศัทพ� 0198-29-4522 เบอร�แฟกซ� 0198-29-4447
http://www.kanko-hanamaki.ne.jp/

5-8 ชินโกโกะโจว อ.โทโนะ จ.อิวาเตะ
รหัสไปรษณีย� 028-0522
เบอร�โทรศัทพ� 0198-62-1333 เบอร�แฟกซ� 0198-62-4244
http://www.tonojikan.jp

