
มรดกโลก ฮิระอิซูมิ



01จูซนจิศ�ล�ทองคนจิคิโด
มรดกโลก

โบราณสถานของชาติประเภทที่ 1

แสงส�อง นำ�พ�คว�มสุข และอน�คตที่สดใส
มรดกโลกท�งวัฒนธรรมฮิระอิซูมิ



สวนสุขาวดี โจวโดเทเอ็น02วัดโมซือจิ
มรดกโลก

สวนสุขาวดี โจวโดเทเอ็น ซึ่งเป็นสวนที่สวยงามของญี่ปุ่น
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ทักโคคุโนะ
อิว�ยะ

ศาลาเบนไซเทน

บิฉะมงเตน

มีความภูมิใจกับประวัติศาสตร�เมื่อช�วงปี 1200

04

ซ�กของคันจไิซโออิง

มรดกโลก

วัดที่มีสายลมแห�งความสงบสุขของพระอะมิดะพัดผ�าน

ซ�กมุเรียวโคอิน

มรดกโลก

สวนสุขาวดีที่เป็นผลงานชิ้นที่ยอดเยี่ยมที่สุด

เข�คิงเคซัง

มรดกโลก

ภูเขาที่เป็นสัญลักษณ�ของบรรดทัดฐานในการสร�างเมือง
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1. ซูชิ
2. ชาบูชาบู เนื้อมาเอะซาวะ
3. ชุดวังโกะโซบะทรงเครื่อง

4. เครื่องประดับอำาพันของคุจิ
5. ฮิเดะฮิระนุริ (การวาดลวดลายบนภาชนะแบบญี่ปุ่น)

6. เครื่องโลหะนัมบุ
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1. เทศกาลฟูจิวาระ ช�วงฤดูใบไม�ผลิ [วันที่ 1 พค. ถึง 5 พค.] (รูปของวันที่ 3 การเดินแถวของมินาโมโตโยชิสึเนะโคะอุอะสึมาคุดะริ)
2. ต้นซากุระเรียงราย (ถนนหลวงหมายเลข 300)
3. ทางเข�าสู�จูซ นจิ (สึกิมิซากะ)
4. งานเทศกาลวัดโมซือจิฮาสึกะโยมัตสึริ [วันที่ 20 มค.]

ค�นพบ ฮิระอิซูมิ
ดู สัมผัส และดื่มด่ำา กับฤดูกาลทั้ง 4 ฤดูของฮิระอิซูมิ สนุกสนาน และประทับใจได�อย�างเต็มที่

ช�วงเวลาเปิดให�บริการ  9.00 – 17.00 (เปิดให�เข�าถึง 16.30)
วันที่ปิดให้บริการ  วันหยุดประจำาปี (29 ธค. ถึง 3 มค.) ช�วงการเปลี่ยนแปลงการจัดสถานที่ (ไม�ระบุ)
การเดินทาง  จากสถานีฮิระอิซูมิJR นั่งรถบัสรอบเมือง รุนรุน 7 นาที ลงที่ป้ายโดยสาร มรดกโลกฮิระอิซูมิ

รหัสไปรษณีย� 029-4102 เขตฮิระอิซูมิ ฮิระอิซูมิอาซะ ฮานะทะจิ 44  เบอร�โทร 0191-46-4012

ความมีเสน�ห� ของสถานที่ สิ่งก�อสร�างและวัตถุโบราณต�างๆของฮิระอิซูมิ 
ที่ได�ถูกบรรจุให�เป็นมรดกโลกด�านวัฒนธรรม มีการอธิบายให�เข�าใจได�
อย�างง�ายๆ ที่ศูนย�แนะนำาการท�องเที่ยว โดยประวัติของฮิระอิซูมิ ได�มีการ
แสดงภาพประกอบ วัตถุโบราณ โดยเรียงลำาดับตามช�วงเวลา
นอกจากนี้ เฉพาะในช�วงเวลานี้ ยังมีชุดจูนิฮิโตะเอะซึ่งเป็นชุดของช�วง
สมัยเฮอันให�ได�ลองสวมใส�อีกด�วย
ต�องการทราบช�วงเวลาที่สามารถลองประสบการณ�สวมใส�ชุดโบราณได� 
กรุณาติดต�อสอบถาม [เข�าชมฟร]ี

ศูนย�มรดกโลกด�านวัฒนธรรมฮิระอิซูมิ

1
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2 3



ฮานะทะจิ

ซากะชิตะ衣　関

東　郷
คินุโทเมะ

หอประวัติวัฒนธรรมฮิระอิซูมิ

泉ヶ城

โคโรโมะกาวะ

長　島

สะพานทาคะดาจิ

แม�น้ำคิตะคามิ

ยานางิโนะโกะโฉ�ะ

คะระระคุ

ร�านอิซูมิ

เมืองคุระ

上野台
樋　渡

ชิระยามะ

ซึซึซาวะ

พิพิธภัณฑ�ยานากิโนะโกโช

จุดแวะพักรถฮิระอิซูมิ

ซากมุเรียวโคอิน

สถานีดับเพลิงย�อยฮิระอิซูมิ

ซากของคันจิไซโออิง

โมซือจิ

โรงเรียนประถมฮิระอิซูมิ

ถึงบริเวณทัคโคะคุโนะอิวะยะ

โบสถ�หลัก

เทศบาลเมืองฮิระอิซูมิ

ห�องสมุด

บ�อไมทสึรุกะอิเคะ

สะพานโอตะคะวะ

บ�อน้ำโออิซูมิกะอิเคะ

หอสมุด
โบสถ�หลัก

โนบุไต

ลานจอดรถจูซนจิที่ 1 ดำเนินงานโดยเทศบาล

ลานจอดรถจูซนจิที่ 2 
ดำเนินงานโดยเทศบาล東

　
北

　
自

　
動

　
車

　
道

อุโมงค�ฮิระอิซูมิ

โอซาวะ

新井田橋中尊寺パーキングエリア

荒井田

毛　越

日照田

主要
地方
道平
泉厳
美渓
線

善阿弥
桜岡橋

更　上八日講

金堀沢

西　風

熊野前

要　害

小金沢
黄金沢

小金
沢川

片　岡

高田前

佐　野
佐野原

祇　園

平泉南こ線橋

長　島

堤

　
防

　
排

　
水

　
路

สะพานชินโอตากาวะ

เขาคิงเคซัง
▲

ทางเดินเข�าวัดทิศเหนือ

จูซนจิอาคารคิวโออิโด

ศาลเจ�าฮักกุซัง

สุสานของเบงเค

ไปรษณีย�จูซนจิ น้ำบริสุทธิ์อุโนะฮานะ

ซากของยานางิโนะโกะโฉ�ะ

เคียระโนะโกะโฉะอะโตะ
▲โทยามะ

▲

จุดชมวิวชินโอคุโนะโฮโซะมิจิ

至平泉前沢I.C

ไปรษณีย�ฮิระอิซูมิ
ธนาคารอิจิโนะเซกิชินกิน

ธนาคารโทโฮคุ

ธนาคารอิวะเตะ

ประตูด�านหน�า

至一関I.C

สถานีฮิระอิซูมิ

จุดชมวิวทางฝั่งทิศตะวันออก

ซังโคโซ

สุสานภรรยาและลูกของโยชิทสึเนะ

เสารูปเจดีย�ห�าชั้น

ศาลาทองคนจิคิโด

ซากบ�อน้ำเดนได

โอตะคะวะ

ทางน้ำไหล
จุดบริการ ให�ยืมและคืน ปากกาเสียงอธิบาย

จุดบริการ ให�ยืมและคืน 
ปากกาเสียงอธิบาย

จุดบริการ ให�ยืมและคืน ปากกาเสียงอธิบาย

จุดแนะนำสถานที่ท�องเที่ยว

บริการเช�ารถยนต� 
และเช�ารถจักรยาน

JAライスセンター

スーパーマーケット

จูซนจิ เนินทสึคิมิ – 1.6 กิโลเมตร – สถานีฮิระอิซูมิ 
(เดิน 32 นาที)

มุเรียวโคอิน – 0.3กิโลเมตร – ยานากิโนะโกโช
(เดินเท�า 6นาที)

จูซนจิ เนินทสึคิมิ – 0.4 กิโลเมตร – ทาคะดาจิ (เดิน 8 นาที)

ศาลาทองจูซนจิ คนจิคิโดิ – 3.2 กิโลเมตริ – ประตูหน�าโมซือจ
(เดิน 64 นาที)

วอร�กกิ้ง เทรล (เส�นทางเดินท�องเที่ยว)

วอร�กกิ้ง เทรล (เส�นทางเดินท�องเที่ยว)

ถนหลวงสายโทโฮคุ

หอระฆัง

ทางเดินเข�าวัดด�านหน�า เนินทสึคิมิ

ป้อมตำรวจ

ลานจอดรถโมซือจิ 
ดำเนินงานโดยเทศบาล

หอสมบัติ

หอไคซังโด

ทาคะดาจิกิเคโด

จูซนจิ เนินทสึคิมิิ – 0.8 กิโลเมตริ – ศูนย�มรดกโลกด�านวัฒนธรรมฮิระอิซูมิ
(เดิน 16 นาที)

ศูนย�มรดกโลกด�านวัฒนธรรมฮิระอิซูมิ

ฮานะทะเทะ
(ป้ายรถเมล�)

ซึซึซาวะ
(ป้ายรถเมล�)

จูซนจิ (ป้ายรถเมล�)

รถไฟโทโฮคุสายหลัก

ทางไปโมริโอกะ ไปโมริโอกะ ทางไปโมริโอกะ

ถึงทางข�ามทางแยกอิจิโนะเซคิ ถึงบริเวณอิจิโนะเซกิ ถึงอิจิโนะเซกิ ถึงบริเวณอิจิโนะเซกิ

สวนของโมซือจิ

หอโจเกียวโด

ศาลาทองจูซนจิ คนจิคิโด – 0.7กิโลเมตร – เนินทสึคิมิ
(เดิน 14 นาที)

คาเนะกะทาเคะ

ถนนหลวงสาย 4

ประตูด�านหน�าโมซือจิ – 0.7กิโลเมตร – สถานีฮิระอิซูม
(เดินเท�า 14นาที)

4

โรงเรียนมัธยมต�นฮิระอิซูมิ

สำนักงานแนะนำการท�องเที่ยวฮิระอิซูมิ

จุดยืม และคืนเครื่องปากกาเสียงอธิบาย

จุดยืม และคืนเครื่องปากกาเสียงอธิบาย

ศาลาประชาชนประจำเมือง

เช�าจักรยาน

เช�าจักรยาน

300

จุดบริการ ให�ยืมและคืน ปากกาเสียงอธิบาย

มีเอทีเอ็มนานาชาติ

มีเอทีเอ็มนานาชาติ

สะพานโคโรโมะกาวะ

←
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มะอิซุรุโซ

ฮิระอิซูมิออนเซน
โรงแรมมุซาชิโบ

ยูคิวโนะยุ 
ฮิระอิซูมิออนเซน

โซบะอังชิซึกะเท

เรียวกังไอริส ยุ

มินปากุ(บ�านคนญี่ปุ่นที่เปิดให�เช�าห�องพัก) ฮิไรจุ

ที่ตั้งแคมป์
ไดโมจิ

เรียวกังโอซาวะออนเซน

→

ถนหลวงสายโทโฮคุ
　ทางด�วนฮิระอิซูมิมาเอะซาวะ – ทางเข�าจูซนจิ
　ประมาณ 3.4 กม. (รถยนต� 12 นาที)

ถนหลวงสายโทโฮคุ
　ทางด�วนฮิระอิซูมิมาเอะซาวะ – สถานีฮิระอิซูมิ
　ประมาณ 4.8 กม. (รถยนต� 14 นาที)

แผ�นพับแนะนำาเมอืง และเอกสารแนะนำาต�างๆ ม ีQR Translator ท่ีไม�
ต�องใช�แอพ ก็สามารถใช�ได� ติดอยู�
เมื่ออ�านโค�ด QR Translator ภายในสมาร�ทโฟนจะปรากฎ URLซึ่ง
เมื่อเข�าไปจะมีแนะนำาตำาแหน�ง พวกจุดของมรดกโลกที่ขึ้นทะเบียน 
อธิบายรายละเอียดความเกี่ยวข�อง และข�อมูลแผนที่ต�างๆ ซึ่งผู�ใช�
สามารถเลือกเปลี่ยนภาษาได� ตามที่ตามใจชอบ โดยมีรองรับให�
บริการถึง 15 ภาษา

มีให�บริการเช�ายืม (ปากกาเสียง)แนะนำาในบริเวณเมือง โดยมีไกด�
เสียงให�บริการได�ถึง 7 ภาษา โดยจะมีแผ�นพับเฉพาะที่ใช�คู�กัน 
เม่ือนำาปากกาไปแตะรูป หรือสัญญาลักษณ� ปากกาจะมีเสียงแนะนำา
ให�ท�านได� [ค�าบริการในการเช�ายืม 1 เครื่อง 500 เยน (รวมvat%)]

สถานที่ยืม และคืน
จุดแนะนำาสถานที่ท�องเที่ยวฮิระอิซูมิ (หน�าสถานีฮิระอิซูมิ)  
ทางเข�าเนินทสึคิมิ (ที่ออฟฟิคแท�กซี่)  หน�าร�านค�าซังโคโซจูซนจิ  โมซือจิ   
จุดแวะพักรถฮิระอิซูม  ศูนย�พักผ�อนการท�องเที่ยวฮิระอิซูมิ

สัญญาลักษณ�ของแปลหลายภาษา  และตารางทัวร�หลายภาษา

QR Translator

ไกด�เสียงของมรดกโลก (ฮิระอิซูมิ)

ปากกาไกด�เสียง

ภาษาที่มีให�บริการ (15 ภาษา)

ภาษาญี่ปุ่น  ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีนกลาง  ภาษาเกาหล  ภาษาจีนไต�หวัน   
ภาษาฝร่ังเศส  ภาษาเยอรมัน  ภาษาอิตาเล่ียน ภาษาสเปน  ภาษาโปรตุเกส  
ภาษารัสเซีย  ภาษาเวียดนาม  ภาษาไทย  ภาษาอินโดนิเซีย  ภาษามาเลย�

ภาษาที่มีให�บริการ (7 ภาษา)

ภาษาญี่ปุ่น  ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน  ภาษาเกาหล  ภาษาฝรั่งเศส   
ภาษาเยอรมัน  ภาษาสเปน

ด�านซ�ายของโค�ดQRT จะมีข�อมูล
ของจูซนจิ โมซือจิ ทักโคคุโนะอิวายะ 
ซากของคันจิไซโออิง ซากมุเรียว
โคอิน  เขาคิงเคซัง แสดงอยู� ลอง
เชิญคลิ๊กเพื่อชมดูนะค�ะ

ของฝาก

ภัตตาคารอาหาร

เรียวกัง โรงแรม

ธนาคาร (เอทีเอ็ม)

โรงพยาบาล

ห�องน้ำสาธารณะ

ทางชัน

โทรศัพท�สาธารณะ

วัด

ศาลเจ�า

บทกลอนไฮกุ

จุดแนะนำสถานที่ท�องเที่ยว

จุด Wi-Fi

ตัวอย�างเช�น

 ผังเดินรถบัสรุนรุน
 ป้ายจอดรถบัสรุนรุน
①หน�าสถานีฮิระอิซมิู
② โมซอืจิ
③ ยูคิวโนะยุ ฮิระอิซมิูออนเซน
④ศนูย�มรดกโลกด�านวัฒนธรรมฮิระอิซมิู
⑤ จูซนจิ
⑥ทาคะดาจิกิเคโด
⑦ซากมุเรียวโคอิน
⑧ จุดแวะพักรถฮิระอิซมิู

จุดบริการขาเข�า

ฮานะทะจิ

ซากะชิตะ衣　関

東　郷
คินุโทเมะ

หอประวัติวัฒนธรรมฮิระอิซูมิ

泉ヶ城

โคโรโมะกาวะ

長　島

สะพานทาคะดาจิ
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ซากมุเรียวโคอิน

สถานีดับเพลิงย�อยฮิระอิซูมิ

ซากของคันจิไซโออิง

โมซือจิ

โรงเรียนประถมฮิระอิซูมิ

ถึงบริเวณทัคโคะคุโนะอิวะยะ

โบสถ�หลัก

เทศบาลเมืองฮิระอิซูมิ

ห�องสมุด

บ�อไมทสึรุกะอิเคะ

สะพานโอตะคะวะ

บ�อน้ำโออิซูมิกะอิเคะ

หอสมุด
โบสถ�หลัก

โนบุไต

ลานจอดรถจูซนจิที่ 1 ดำเนินงานโดยเทศบาล

ลานจอดรถจูซนจิที่ 2 
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สะพานชินโอตากาวะ

เขาคิงเคซัง
▲

ทางเดินเข�าวัดทิศเหนือ

จูซนจิอาคารคิวโออิโด

ศาลเจ�าฮักกุซัง

สุสานของเบงเค

ไปรษณีย�จูซนจิ น้ำบริสุทธิ์อุโนะฮานะ

ซากของยานางิโนะโกะโฉ�ะ

เคียระโนะโกะโฉะอะโตะ
▲โทยามะ

▲

จุดชมวิวชินโอคุโนะโฮโซะมิจิ

至平泉前沢I.C

ไปรษณีย�ฮิระอิซูมิ
ธนาคารอิจิโนะเซกิชินกิน

ธนาคารโทโฮคุ

ธนาคารอิวะเตะ

ประตูด�านหน�า

至一関I.C

สถานีฮิระอิซูมิ

จุดชมวิวทางฝั่งทิศตะวันออก

ซังโคโซ

สุสานภรรยาและลูกของโยชิทสึเนะ

เสารูปเจดีย�ห�าชั้น

ศาลาทองคนจิคิโด

ซากบ�อน้ำเดนได

โอตะคะวะ

ทางน้ำไหล
จุดบริการ ให�ยืมและคืน ปากกาเสียงอธิบาย

จุดบริการ ให�ยืมและคืน 
ปากกาเสียงอธิบาย

จุดบริการ ให�ยืมและคืน ปากกาเสียงอธิบาย

จุดแนะนำสถานที่ท�องเที่ยว

บริการเช�ารถยนต� 
และเช�ารถจักรยาน

JAライスセンター

スーパーマーケット

จูซนจิ เนินทสึคิมิ – 1.6 กิโลเมตร – สถานีฮิระอิซูมิ 
(เดิน 32 นาที)

มุเรียวโคอิน – 0.3กิโลเมตร – ยานากิโนะโกโช
(เดินเท�า 6นาที)

จูซนจิ เนินทสึคิมิ – 0.4 กิโลเมตร – ทาคะดาจิ (เดิน 8 นาที)

ศาลาทองจูซนจิ คนจิคิโดิ – 3.2 กิโลเมตริ – ประตูหน�าโมซือจ
(เดิน 64 นาที)

วอร�กกิ้ง เทรล (เส�นทางเดินท�องเที่ยว)

วอร�กกิ้ง เทรล (เส�นทางเดินท�องเที่ยว)

ถนหลวงสายโทโฮคุ

หอระฆัง

ทางเดินเข�าวัดด�านหน�า เนินทสึคิมิ

ป้อมตำรวจ

ลานจอดรถโมซือจิ 
ดำเนินงานโดยเทศบาล

หอสมบัติ

หอไคซังโด

ทาคะดาจิกิเคโด

จูซนจิ เนินทสึคิมิิ – 0.8 กิโลเมตริ – ศูนย�มรดกโลกด�านวัฒนธรรมฮิระอิซูมิ
(เดิน 16 นาที)

ศูนย�มรดกโลกด�านวัฒนธรรมฮิระอิซูมิ

ฮานะทะเทะ
(ป้ายรถเมล�)

ซึซึซาวะ
(ป้ายรถเมล�)

จูซนจิ (ป้ายรถเมล�)

รถไฟโทโฮคุสายหลัก

ทางไปโมริโอกะ ไปโมริโอกะ ทางไปโมริโอกะ

ถึงทางข�ามทางแยกอิจิโนะเซคิ ถึงบริเวณอิจิโนะเซกิ ถึงอิจิโนะเซกิ ถึงบริเวณอิจิโนะเซกิ

สวนของโมซือจิ

หอโจเกียวโด

ศาลาทองจูซนจิ คนจิคิโด – 0.7กิโลเมตร – เนินทสึคิมิ
(เดิน 14 นาที)

คาเนะกะทาเคะ

ถนนหลวงสาย 4

ประตูด�านหน�าโมซือจิ – 0.7กิโลเมตร – สถานีฮิระอิซูม
(เดินเท�า 14นาที)

4

โรงเรียนมัธยมต�นฮิระอิซูมิ

สำนักงานแนะนำการท�องเที่ยวฮิระอิซูมิ

จุดยืม และคืนเครื่องปากกาเสียงอธิบาย

จุดยืม และคืนเครื่องปากกาเสียงอธิบาย

ศาลาประชาชนประจำเมือง

เช�าจักรยาน

เช�าจักรยาน

300

จุดบริการ ให�ยืมและคืน ปากกาเสียงอธิบาย

มีเอทีเอ็มนานาชาติ

มีเอทีเอ็มนานาชาติ

สะพานโคโรโมะกาวะ

←
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มะอิซุรุโซ

ฮิระอิซูมิออนเซน
โรงแรมมุซาชิโบ

ยูคิวโนะยุ 
ฮิระอิซูมิออนเซน

โซบะอังชิซึกะเท

เรียวกังไอริส ยุ

มินปากุ(บ�านคนญี่ปุ่นที่เปิดให�เช�าห�องพัก) ฮิไรจุ

ที่ตั้งแคมป์
ไดโมจิ

เรียวกังโอซาวะออนเซน

→

ถนหลวงสายโทโฮคุ
　ทางด�วนฮิระอิซูมิมาเอะซาวะ – ทางเข�าจูซนจิ
　ประมาณ 3.4 กม. (รถยนต� 12 นาที)

ถนหลวงสายโทโฮคุ
　ทางด�วนฮิระอิซูมิมาเอะซาวะ – สถานีฮิระอิซูมิ
　ประมาณ 4.8 กม. (รถยนต� 14 นาที)

08แผนที่แสดงพื้นที่ภายในเมืองฮิระอิซูมิ

  บริเวณรอบๆทัคโคโนะอิวะยะ  

น้ำตกฮิเมะมะจิโนะทากิ

โอะทะกาว�าทัคโคะคโุนะอิวะยะ
บิฉะมงโด

ถนนเส�นทางหลักของฮิระอิซูมิเกนบิเก

ทัคโคโนะอิวะยะ – 5.7km – วัดโมซือจิ (เดิน 114 นาที)

กันเมนไดบุทซึ

คะทซึระอิชิ

ถึงบริเวณเกบิเก

ถึงบริเวณวัดโมซือจิ



สนามบิน
อิวาเตะฮานามากิ

สนามบินเซนได

ถนหลวงสายโทโฮคุ

ถนนหลวงสายอากิตะ

รถไฟฟ้าชินคันเซน

อากิตะชินคันเซน

สถานีเซนได

อิจิโนเซกิ

สถานีชินฮานามากิ

โตเกียว

รถไฟโทไคโดชินคันเซน

สถานีโมริโอกะ

ฮิระอิซูมิ

สนามบินนานาชาตินาริตะ

สนามบินฮาเนะดะ

อิวาเตะ

อากิตะ

ยามากาตะ
มิยางิ

ฟูกูชิม�า

อิบารางิ

ไซตามะ

โทจิกิ

คุนมะ

นางาโน�

ยามานาชิ

ชิบะคานากาวะ

นีงะตะ

สถานีโตเกียว

เดินทางโดย JR โทโฮคุชินคันเซน  
ประมาณ 2 ชม. 12 นาที
เดินทางโดย JR โทโฮคุชินคันเซน  
ประมาณ 2 ชม. 12 นาที

เดินทางโดย JR โทโฮคุชินคันเซน  
ประมาณ 31 นาที
เดินทางโดย JR โทโฮคุชินคันเซน  
ประมาณ 31 นาที

เดินทางโดย JR โทโฮคุชินคันเซน
ประมาณ 28 นาที
เดินทางโดย JR โทโฮคุชินคันเซน
ประมาณ 28 นาที

จูซนจิคนจิคิโดชนิโอยโด

http://hiraizumi.or.jp/

อิวาเตะ
ฮิระอิซูมิ

โตเกียว

เซนไดญี่ปุ่น

ข�อมูลก�รขนส�ง

การติดต�อสอบถามเกี่ยวกับการท�องเที่ยว

ฝ่ายการท�องเที่ยวและการค�า เมืองฮิระอิซูม
เบอร�โทร 0191-46-2111(สอบถาม) 0191-46-5572(สายตรง)  เบอร�แฟกซ� 0191-46-3080

URL: http://www.town.hiraizumi.iwate.jp/

สมาคมการท�องเที่ยวฮิระอิซูมิ (นิติบุคคล)
เบอร�โทร 0191-46-2110  เบอร�แฟกซ� 0191-46-2117

URL: http://hiraizumi.or.jp/

ต�องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม การท�องเที่ยวฮิระอิซูมิ การสืบหาข�อมูล


