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ฝายทดน้ำในอางวงกลม

ที่ตั้ง: คามิเซกิบุคุโระ, อิซาวะวากายานากิ, โอชู-ชิ
(ฝงตรงขามกับศูนยขอมูลอิซาวะ)
โทรศัพท: 0197-24-0171
(สำนักงานเขตปรับปรุงพื้นที่อิซาวะที่ราบ)
หมายเหตุ: เวลาแสดงโชวน้ำพุ

ที่ตั้ง: คามิเซกิบุคุโระ, อิซาวะวากายานากิ, โอชู-ชิ
โทรศัพท: 0197-24-0171
(สำนักงานเขตปรับปรุงพื้นที่อิซาวะที่ราบ)
หมายเหตุ: จากโอชูอิซาวะออนเซ็น มิสึกิ 300 เมตร
(ที่ตั้ง) 8-1 เซกิบุคุโระ, อิซาวะวากายานากิ, โอชู-ชิ

10.00-16.00 น. ทุก 15 นาที เมื่อครบชั่วโมง
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ทำนบจุอัน-เซกิ
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“ทำนบอะชินะ-เซกิ”
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มรดกโลกทางประวัติศาสตรแหง
การจัดการน้ำ

ที่ตั้ง: 119 โกะตัน-มาจิ, อิซาวะโอะยามะ, โอชู-ชิ
โทรศัพท: 0197-24-0171
(สำนักงานเขตปรับปรุงพื้นที่อิซาวะที่ราบ)

สหกรณการเกษตร
ศูนยจำหนายผลผลิตโดยตรงจากเกษตรกรอิซาวะ

“อะจิไซ”

ที่ตั้ง: 214 โอะดะกิริ, อิซาวะโอะยามะ, โอชู-ชิ
โทรศัพท: 0197-47-2345
เวลาเปดใหบริการ: (รานคา) 9.00-18.00 น.

(รานอาหาร) 11.00-16.00 น.

วันหยุด: 1-2 มกราคม

ขอมูลบริเวณใกลเคียง
ศูนยขอมูลอิซาวะ

สำนักงานยอยควบคุมเขื่อนอิซาวะ

ที่ตั้ง: 139 คามิโดะบาชิ, อิซาวะวากายานากิ, โอชู-ชิ
โทรศัพท: 0197-46-0360
เวลาเปดใหบริการ: 9.00-16.30 น.
วันหยุด: วันพุธ (วันหยุดในชวงฤดูหนาว 29 ธ.ค.-28 ก.พ.)

ที่ตั้ง: 6 โยโกดาเกะมาเอะยามะ, อิซาวะวากายานากิ,

โอชู-ชิ

โทรศัพท: 0197-49-2981
หมายเหตุ: ชวงเวลาสอบถาม 9.00-17.00 น.

วิธีการเดินทาง
ชินอาโอโมริ

อาโอโมริ

รถยนต

จังหวัดอาโอโมริ

ทางพิเศษโทโฮคุ
IC ใกลสุด: มิสุซาวะ IC โอชูสมารท smart IC

รถไฟชินกันเซ็ง
โทโฮคุชิงกันเซ็ง
สถานีใกลสุด: สถานีมิสุซาวะ-เอซาชิ

จังหวัดอะคิตะ

ทางพิเศษโทโฮคุ

รถเชา
โทรศัพท: 0197-51-4123
โทรศัพท: 0197-24-4279
โทรศัพท: 0197-36-8123
โทรศัพท: 0197-24-0100
โทรศัพท: 0197-22-3400

็ง
ันเซ สายโทโฮค
ฮอนเซ็น
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จังหวัดมิยากิ

จังหวัดยามากาตะ

ติดตอสอบถาม

เขตปรับปรุงพื้นที่อิซาวะที่ราบ
เขตปรับปรุงพื้นที่อิซาวะที่ราบ

กูจิ
ซันริคุเทตสึโด
ĂĉüćđêąîčöąÙčĕî

จังหวัดอิวาเตะ

สายโทโฮคุฮอนเซ็น
สถานีใกลสุด: สถานีมิสุซาวะ

NISSAN Rent a Car หนาสถานีมิสุซาวะ-เอซาชิ
Carlife Stadium Rent a Car สาขามิสุซาวะ ซากุระกาวะ
Carlife Stadium Rent a Car สาขาหนาตลาดเอซาชิ ฟุรุซาโตะ
TOYOTA Rent a Car อิวาเตะ สาขามิสุซาวะ
Ace Rent a Car

นิโนะเฮะ
โทโฮคุชิงกันเซ็ง

ēöøĉēĂÖąǰ*$

อากิตะ

รถไฟสายธรรมดา

ฮาจิโนเฮะ

เซ็นได

140-1 คิตะดะ, มิสุซาวะ, โอชู-ชิ, จังหวัดอิวาเตะ รหัสไปรษณีย 023-0881
โทรศัพท: 0197-24-0171 โทรสาร: 0197-24-0174
เว็บไซตเขตปรับปรุงพื้นที่อิซาวะที่ราบ
http://www.isawa-heiya.or.jp/

มิยาโกะ

โมริโอกะ
สายยามาดะ
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มิสุซาวะ-เอซาชิ

สายโอฟุนะโตะ
อิจิโนะเซกิ เคเซ็นนูมะ
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หอชมทิวทัศน
ทะเลสาบโอชู

ทีต่ ง้ั : 6 โยโกดาเกะมาเอะยามะ, อิซาวะวากายานากิ,

โอชู-ชิ

โทรศัพท: 0197-49-2981
(สำนักงานยอยควบคุมเขื่อนอิซาวะ)
หมายเหตุ: 9.00-17.00 น.
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เด็นเอ็นชะโบ
“โฮะตารุโนะยาโดะ”

ที่ตั้ง: 68 ชิโมะทานากะ, อิซาวะวากายานากิ, โอชู-ชิ
โทรศัพท: 0197-46-2120
เวลาเปดใหบริการ: ตอนกลางวัน 11.00-15.00 น.
(ออเดอรสุดทาย 14.00 น.)
ตอนกลางคืน (วันเสาร วันอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ) 17.00-21.00 น.
(ตอนกลางคืนของวันธรรมดา กรุณาจอง)
วันหยุด: วันอังคาร (หากตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ จะหยุดในวันถัดไป)
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หวนความหลัง
ถึงทำนบจุอัน

1

ทำนบจุอัน-เซกิ

ฝายทดน้ำในอางวงกลมที่ใหญที่สุดในประเทศญี่ปุน

ผูบุกเบิกอิซาวะที่ราบ

การแสดงโชวน้ำพุ

จุอัน โกะโต ซึ่งเปนเจาแควน ผูที่ทำงานรับใชทานดาเตะ
มาซามูเนะ ดวยแนวคิดที่อยากจะใหพลเมืองอยูดีกินดี
จึงไดขุด “ทำนบจุอัน-เซกิ” ซึ่งใชพื้นที่ประมาณ 60%
ของนาขาวของอิซาวะที่ราบในปจจุบัน หลังจากนั้น
ก็ไดนำเทคโนโลยีงานโยธาธิการจากโลกตะวันตกมา
ใชในการสรางทำนบจุอัน-เซกิจนแลวเสร็จ แมในปจจุบัน
เราก็ยังจะเห็นหินที่ถูกถมซอนๆ กันไวเปนแนวอยู

น้ำที่ใชในการเกษตรกรรมที่พุงขึ้นจากฝายทดน้ำในอางวง
กลม สัญลักษณของอิซาวะที่ราบนั้นชางงดงามเสียจริง!
นอกจากนี้ยังสามารถชม “การแสดงโชวน้ำพุ” ในฝายทดน้ำ
ในอางวงกลมได ซึ่งทานสามารถเดินเขาไปใกลถึงน้ำพุ
เหมาะกับการบรรเทาความรอนในฤดูรอนเปนอยางยิ่ง

คอรสแนะนำ

มีการระบุคอรส
แนะนำไว ขอใหทุกทาน
เที่ยวรอบเสนทางอยาง
สนุกสนาน

สมาคมการทองเที่ยวและของดี
ประจำเมืองโอชู
ศูนยขอมูลอิซาวะ
ศูนยแนะนำการทองเที่ยวที่ตั้งอยูฝงตรงขาม
ของฝายทดน้ำในอางวงกลม

เวลาที่ใชโดยประมาณ: 2 ชม.ครึ่ง

เริ่มตน

❶ ฝายทดน้ำในอางวงกลม
❷ ทำนบจุอัน-เซกิ

(เวลาแสดงโชวน้ำพุ 10.00-16.00 น. ทุก 15 นาที เมื่อครบชั่วโมง)

ประมาณ 10 นาที

หอชมทิวทัศนทะเลสาบโอชู

ทิวทัศนอันงดงามจากหอชมทิวทัศน
เทือกเขายากิอิชิ
ทะเลสาบโอชูที่ตั้งอยูบนเขื่อนอิซาวะ!!!
วันไหนที่อากาศดี ทานจะสามารถมองเห็น
พื้นที่ดินตะกอนสามเหลี่ยมปากแมน้ำมี
ลักษณะเปนรูปพัดอันกวางใหญได จะไดเห็น
“ภาพพาโรนามาอันกวางใหญจากฟากฟา”
หรือไมนั้นขึ้นอยูกับดวงของทานแลว!

13 กม.

ประมาณ 15 นาที

จุอัน โกะโต นักรบชาวคริสต

ามาอัน
ภาพพาโรญนจากฟากฟา
ให
ง
า

กว

8 กม.

❸ หอชมทิวทัศนทะเลสาบโอชูิ

*เนื่องจากเสนทางแคบ กรุณาใชความระมัดระวังในการเดินรถ
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1.5 กม.

ประมาณ 4 นาที

สัญลักษณ

ปายสังเกต

●ひ め か ゆ
●や け い し 館
● ひめかゆスキー場
●奥 州 湖 交 流 館
●奥 州 湖 眺 望 台

ไปโมริโอกะ

瑞

みつき

入口

2

เขื่อนหินถมที่มีขนาดใหญ
ที่สุดในประเทศญี่ปุน

*เสนทางที่จะเดินไปถึงหอชมทิวทัศนทะเลสาบโอชู
เปนเสนทางที่ชันและแคบ กรุณาใชความระมัดระวัง
ในการเดินรถ

ฝายทดน้ำในอางวงกลม
1

ทำนบจุอัน-เซกิ
ศูนยขอมูลอิซาวะ
แคมเปญพิเศษ

3

หอชมทิวทัศนทะเลสาบโอชู
กรุณาแสตมป
ใหตรงกับกรอบสีแดง

สถานีมิสุซาวะ

แทนของทอสงน้ำ

6

เขตปรับปรุงพื้น
ที่อิซาวะที่ราบ

เขื่อนอิซาวะ
โอชูสมารท ����� ��
5

เสนทางเที่ยวรอบเมืองจากเมืองอูโชไปเมือ
งอิจิโนะเซกิ
เพลิดเพลินกับทิวทัศนอันกวางใหญ

สายโทโฮค
ฮอนเซ็น

จุดแวะพักรถ
มาเอะซาวะ

4

ทำนบอะชินะ-เซกิ

ทางพิเศษโทโฮคุ
衣川いきいき交流館

6㎞

国見平温泉
★★★★★★

จุดรับพลังบวก!

4

คุณวาคะสึกิ ผูอำนวยการศูนยอนุรักษรองรอยทาง
ประวัติศาสตรของทำนบอะชินะ-เซกิ

6.5 กม.

ประมาณ 7 นาที

4.4 กม.

❻ โฮะตารุโนะยาโดะ

อางอิง ① ฝายทดน้ำในอางวงกลม

7.7 เมตรกัน!!

เด็นเอ็นชะโบ “โฮะตารุโนะยาโดะ”

4

รานอาหารที่สามารถสนุกสนานไดตั้งแตเด็กจนถึงผูใหญ เพลิดเพลินกับบรรยากาศอัน
ปลอดโปรงที่เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลทั้งสี่ไดตลอดทั้งปจากหนาตางบานใหญ!
ลองมาฟงเรื่องราวตางๆ จากคุณซาโต ผูจัดการรานโลกที่จะเลาเรื่องราวบนโลกใบนี้ใหฟง
ไปพรอมกับการลิ้มลองรสชาติอาหารกัน

ฮิต!

เมนูยอด

ฮิราอิซุมิมาเอะซาวะ ��

ไปโคะโระโมะกาวะ

สปาเก็ตตี้นาโปลิตัน
ราดดวยชีสอยางเต็มที่

ไปอิจิโนะเซกิ

“ทำนบอะชินะ-เซกิ” มรดกโลกทางประวัติศาสตรแหงการจัดการน้ำ
พลาดไมได!

ประมาณ 10 นาที

❺ อะจิไซ

ขอเชิญมาเพลิดเพลินกับบรรยากาศ
ในแบบญี่ปุนและแบบตะวันตกกัน

“อะจิไซ”
สงตรงจากเกษตรกร

คุริโคมะ อากิอิชิ ฮอตไลน

3.5 กม.

เมื่อยืนบนแทนของทอสงน้ำไปยังทุงนา จะสามารถ
มองเห็นทิวทัศนอันกวางใหญของอิซาวะที่ราบได
สำหรับวันที่จัดอีเวนต สามารถสอบถามไดที่เขต
ปรับปรุงพื้นที่อิซาวะฮิราโนะ
(โทรศัพท: 0197-24-0171)

ที่วาการเมืองโอชู

397

ประมาณ 5 นาที

ศษ มาชมทิวทัศนจากความสูง
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โฮะตารุโนะยาโดะ
6
มิสุซาวะ ��

月

❹ ทำนบอะชินะ-เซกิ

มาเยี่ยมชมทำนบอะชินะ-เซกิที่สั่งสมภูมิปญญาและ
ความพยายามจากตระกูลอะชินะมาถึง 5 รุน
สามารถผานพนอุปสรรคตางๆ ไปได มีแตความ
โชคดีกัน! ชวงกลางเดือนกรกฎาคม “ดอกลิลลี่พันธุ
ยุบะอุริ” จะแขงกันบานใหชมความงดงามกันอยาง
ทั่วหนา

ดอกลิลลี่พันธุยุบะอุริ

5

ศูนยจำหนายผลผลิตโดยตรงจากเกษตรกรอิซาวะ “อะจิไซ”

ศูนยจำหนายผลผลิตโดยตรงจากเกษตรกรอิซาวะ “อะจิไซ”
เกิดขึ้นจากการปรับปรุงพื้นที่อิซาวะที่ราบดวยแรงกายแรง
ใจของเหลาบรรดาคุณแม!! มีทั้งผักตามฤดูกาลที่เก็บสดๆ
ในตอนเชา ดอกไมที่สวยงาม กับขาว ขนมคบเคี้ยว
และผลิตภัณฑแปรรูปนานาชนิด!
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มาเที่ยวพักผอน
แบบสบายๆ กันนะ

