มรดกโลก ฮิระอิซูมิ

มรดกโลก

แสงสอง นำ�พ�คว�มสุข และอน�คตที่สดใส
มรดกโลกท�งวัฒนธรรมฮิระอิซูมิ

โบราณสถานของชาติประเภทที่ 1

จูซนจิศ�ล�ทองคนจิคิโด

01

มรดกโลก

สวนสุขาวดี โจวโดเทเอ็น ซึ่งเป็นสวนที่สวยงามของญี่ปุ่น

วัดโมซือจิ

02

สวนสุขาวดี โจวโดเทเอ็น

มรดกโลก

วัดที่มีสายลมแหงความสงบสุขของพระอะมิดะพัดผาน

ซ�กของคันจิไซโออิง

มรดกโลก

สวนสุขาวดีที่เป็นผลงานชิ้นที่ยอดเยี่ยมที่สุด

ซ�กมุเรียวโคอิน

บิฉะมงเตน

มีความภูมิใจกับประวัติศาสตรเมื่อชวงปี 1200

ทักโคคุโนะ
อิว�ยะ

มรดกโลก

ภูเขาที่เป็นสัญลักษณของบรรดทัดฐานในการสรางเมือง

เข�คิงเคซัง

04

ศาลาเบนไซเทน

05

คนพบ ฮิระอิซูมิ
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ดู สัมผัส และดื่มด่ำา กับฤดูกาลทั้ง 4 ฤดูของฮิระอิซูมิ สนุกสนาน และประทับใจไดอยางเต็มที่
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2
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1. เทศกาลฟูจิวาระ ชวงฤดูใบไมผลิ [วันที่ 1 พค. ถึง 5 พค.] (รูปของวันที่ 3 การเดินแถวของมินาโมโตโยชิสึเนะโคะอุอะสึมาคุดะริ)
2. ต้นซากุระเรียงราย (ถนนหลวงหมายเลข 300)
3. ทางเขาสูจูซ นจิ (สึกิมิซากะ)
4. งานเทศกาลวัดโมซือจิฮาสึกะโยมัตสึริ [วันที่ 20 มค.]

ศูนยมรดกโลกดานวัฒนธรรมฮิระอิซูมิ
รหัสไปรษณีย 029-4102 เขตฮิระอิซูมิ ฮิระอิซูมิอาซะ ฮานะทะจิ 44 เบอรโทร 0191-46-4012

ความมีเสนห ของสถานที่ สิ่งกอสรางและวัตถุโบราณตางๆของฮิระอิซูมิ
ที่ไดถูกบรรจุใหเป็นมรดกโลกดานวัฒนธรรม มีการอธิบายใหเขาใจได
อยางงายๆ ที่ศูนยแนะนำาการทองเที่ยว โดยประวัติของฮิระอิซูมิ ไดมีการ
แสดงภาพประกอบ วัตถุโบราณ โดยเรียงลำาดับตามชวงเวลา
นอกจากนี้ เฉพาะในชวงเวลานี้ ยังมีชุดจูนิฮิโตะเอะซึ่งเป็นชุดของชวง
สมัยเฮอันใหไดลองสวมใสอีกดวย
ตองการทราบชวงเวลาที่สามารถลองประสบการณสวมใสชุดโบราณได
กรุณาติดตอสอบถาม [เขาชมฟรี]
ชวงเวลาเปิ ดใหบริการ 9.00 – 17.00 (เปิ ดใหเขาถึง 16.30)
วันที่ปิดให้บริการ วันหยุดประจำาปี (29 ธค. ถึง 3 มค.) ชวงการเปลี่ยนแปลงการจัดสถานที่ (ไมระบุ)
การเดินทาง จากสถานีฮิระอิซูมิJR นั่งรถบัสรอบเมือง รุนรุน 7 นาที ลงที่ป้ายโดยสาร มรดกโลกฮิระอิซูมิ

6
1. ซูชิ
2. ชาบูชาบู เนื้อมาเอะซาวะ
3. ชุดวังโกะโซบะทรงเครื่อง

4. เครื่องประดับอำาพันของคุจิ
5. ฮิเดะฮิระนุริ (การวาดลวดลายบนภาชนะแบบญี่ปุ่น)
6. เครื่องโลหะนัมบุ

08

ทางไปโมริโอกะ

แผนที่แสดงพื้นที่ภายในเมืองฮิระอิซูมิ
โนบุไต

ซังโคโซ

สัญญาลักษณของแปลหลายภาษา และตารางทัวรหลายภาษา

เรียวกัง โรงแรม

QR Translator

โรงพยาบาล
ห�องน้ำสาธารณะ
ทางชัน

ผังเดินรถบัสรุนรุน
ป้ายจอดรถบัสรุนรุน

ซากะชิตะ

ทา

งเด

คินุโทเมะ

ินเ

ข�า

ด�า

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

นห

สำนักงานแนะนำการท�องเที่ยวฮิระอิซูมิ
จุดยืม และคืนเครื่องปากกาเสียงอธิบาย

น�า

เน

ินท

ศาลเจ�า

ิมิ

จุดแนะนำสถานที่ท�องเที่ยว
จุด Wi-Fi

④ ศูนยมรดกโลกดานวัฒนธรรมฮิระอิซม
ู ิ
⑤ จูซนจิ

แผนพับแนะนำาเมือง และเอกสารแนะนำาตางๆ มี QR Translator ทีไ่ ม
ตองใชแอพ ก็สามารถใชได ติดอยู
เมื่ออานโคด QR Translator ภายในสมารทโฟนจะปรากฎ URLซึ่ง
เมื่อเขาไปจะมีแนะนำาตำาแหนง พวกจุดของมรดกโลกที่ขึ้นทะเบียน
อธิบายรายละเอียดความเกี่ยวของ และขอมูลแผนที่ตางๆ ซึ่งผูใช
สามารถเลือกเปลี่ยนภาษาได ตามที่ตามใจชอบ โดยมีรองรับให
บริการถึง 15 ภาษา

⑥ ทาคะดาจิกเิ คโด
⑦ ซากมุเรียวโคอิน

จุดบริการ ให�ยืมและคืน ปากกาเสียงอธิบาย
มีเอทีเอ็มนานาชาติ

สึค

บทกลอนไฮกุ

③ ยูคิวโนะยุ ฮิระอิซม
ู อ
ิ อนเซน

ถนนหลวงสาย 4

หอประวัติวัฒนธรรมฮิระอิซูมิ

วัด

วัด

② โมซือจิ

4

เสารูปเจดีย�ห�าชั้น

โทรศัพท�สาธารณะ

① หนาสถานีฮริ ะอิซม
ู ิ

ลานจอดรถจูซนจิที่ 2
ดำเนินงานโดยเทศบาล

ซากบ�อน้ำเดนได

ภัตตาคารอาหาร

ธนาคาร (เอทีเอ็ม)

รถไฟโทโฮคุสายหลัก

จุดชมวิวทางฝั ่งทิศตะวันออก

จุดยืม และคืนเครื่องปากกาเสียงอธิบาย

ของฝาก

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

โบสถ�หลัก

ศาลาทองคนจิคิโด

จุดบริการขาเขา

ตัวอย�างเช�น

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

จูซนจิ

หอระฆัง

หอสมุด

ทางไปโมริโอกะ

ือ
เหน
ทิศ
�าวัด
ข
เ
เดิน
ทาง

ศาลเจ�าฮักกุซัง

อาคารคิวโออิโด

ไปโมริโอกะ

สะพานโคโรโมะกาวะ
โคโรโมะกาวะ

⑧ จุดแวะพักรถฮิระอิซม
ู ิ

สุสานของเบงเค

5

ลานจอดรถจูซนจิที่ 1 ดำเนินงานโดยเทศบาล

จูซนจิ (ป้ายรถเมล�)

ทาคะดาจิกิเคโด
น้ำบริสุทธิ์อุโนะฮานะ

ไปรษณีย�จูซนจิ

ภาษาที่มีใหบริการ (15 ภาษา)

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

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนกลาง ภาษาเกาหล ภาษาจีนไตหวัน
ภาษาฝรัง่ เศส ภาษาเยอรมัน ภาษาอิตาเลีย
่ น ภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส
ภาษารัสเซีย ภาษาเวียดนาม ภาษาไทย ภาษาอินโดนิเซีย ภาษามาเลย

โซบะอังชิซึกะเท

วอร�กกิ้ง เทรล (เส�นทางเดินท�องเที่ยว)
ศาลาประชาชนประจำเมือง

ฮานะทะเทะ
(ป้ายรถเมล�)

แม

6

�น้ำ

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

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

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

ซากมุเรียวโคอิน

4

มง

ค�ฮ

ิระ

ปากกาไกดเสียง
คะระระคุ

เคียระโนะโกะโฉะอะโตะ

3

ิ
าจ
ะด
าค
ท
น
พา
สะ

จุดแวะพักรถฮิระอิซูมิ

8

→

ที่ตั้งแคมป์
ไดโมจิ

อิซ

ูมิ

ร�านอิซูมิ

บ�อไมทสึรุกะอิเคะ

หอไคซังโด

ธนาคารอิจิโนะเซกิชินกิน

ซากของคันจิไซโออิง

สวนของโมซือจิ

มีเอทีเอ็มนานาชาติ
ธนาคารโทโฮคุ

ชิระยามะ

เรียวกังไอริส ยุ

โบสถ�หลัก

เรียวกังโอซาวะออนเซน

ถ

ิซูมิเกน

งฮิระอ

อ
หลักข

ทาง
นนเส�น

บิเก

ประตูด�านหน�า

คะทซึระอิชิ

โอะทะกาว�า

น้ำตกฮิเมะมะจิโนะทากิ

มินปากุ(บ�านคนญี่ปุ่นที่เปิ ดให�เช�าห�องพัก) ฮิไรจุ

จุดบริการ ให�ยืมและคืน ปากกาเสียงอธิบาย

ลานจอดรถโมซือจิ
ดำเนินงานโดยเทศบาล

สถานีฮิระอิซูมิ
ห�องสมุด

2

ภาษาที่มีใหบริการ (7 ภาษา)

บริการเช�ารถยนต�
และเช�ารถจักรยาน

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหล ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน

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

หอสมบัติ

ถึงบริเวณวัดโมซือจิ

1

ธนาคารอิวะเตะ

บ�อน้ำโออิซูมิกะอิเคะ

บริเวณรอบๆทัคโคโนะอิวะยะ

เช�าจักรยาน
จุดบริการ ให�ยืมและคืน ปากกาเสียงอธิบาย
จุดแนะนำสถานที่ท�องเที่ยว

ไปรษณีย�ฮิระอิซูมิ

มะอิซุรุโซ

ทางน้ำไหล

โอซาวะ

มีใหบริการเชายืม (ปากกาเสียง)แนะนำาในบริเวณเมือง โดยมีไกด
เสียงใหบริการไดถึง 7 ภาษา โดยจะมีแผนพับเฉพาะที่ใชคูกัน
เมือ
่ นำาปากกาไปแตะรูป หรือสัญญาลักษณ ปากกาจะมีเสียงแนะนำา
ใหทานได [คาบริการในการเชายืม 1 เครื่อง 500 เยน (รวมvat%)]

หอโจเกียวโด

โมซือจิ

ทัคโคะคุโนะอิวะยะ
บิฉะมงโด

จุดบริการ ให�ยืมและคืน
ปากกาเสียงอธิบาย

เช�าจักรยาน

สถานีดับเพลิงย�อยฮิระอิซูมิ

ซึซึซาวะ

กันเมนไดบุทซึ

ไกดเสียงของมรดกโลก (ฮิระอิซูมิ)

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

ยูคิวโนะยุ
ฮิระอิซูมิออนเซน

อุโ

ิ

พิพิธภัณฑ�ยานากิโนะโกโช

ป้อมตำรวจ

ฮิระอิซูมิออนเซน
โรงแรมมุซาชิโบ

าม

7

ซึซึซาวะ
(ป้ายรถเมล�)

วอร�กกิ้ง เทรล (เส�นทางเดินท�องเที่ยว)

▲ โทยามะ

ดานซายของโคดQRT จะมีขอมูล
ของจูซนจิ โมซือจิ ทักโคคุโนะอิวายะ
ซากของคันจิไซโออิง ซากมุเรียว
โคอิน เขาคิงเคซัง แสดงอยู ลอง
เชิญคลิ๊กเพื่อชมดูนะคะ

ยานางิโนะโกะโฉ�ะ

300

สุสานภรรยาและลูกของโยชิทสึเนะ

จุดชมวิวชินโอคุโนะโฮโซะมิจิ

ะค

ซากของยานางิโนะโกะโฉ�ะ

เขาคิงเคซัง

ศูนย�มรดกโลกด�านวัฒนธรรมฮิระอิซูมิ

คิต

สะพานชินโอตากาวะ

สถานที่ยืม และคืน

เทศบาลเมืองฮิระอิซูมิ

จุดแนะนำาสถานที่ทองเที่ยวฮิระอิซูมิ (หนาสถานีฮิระอิซูมิ)
ทางเขาเนินทสึคิมิ (ที่ออฟฟิ คแทกซี่) หนารานคาซังโคโซจูซนจิ โมซือจิ
จุดแวะพักรถฮิระอิซูม ศูนยพักผอนการทองเที่ยวฮิระอิซูมิ

โรงเรียนประถมฮิระอิซูมิ

ทัคโคโนะอิวะยะ – 5.7km – วัดโมซือจิ (เดิน 114 นาที)
ถนหลวงสายโทโฮคุ

ถึงบริเวณเกบิเก

เมืองคุระ
ถึงบริเวณทัคโคะคุโนะอิวะยะ

←

ถึงทางข�ามทางแยกอิจิโนะเซคิ

โอตะคะวะ

โรงเรียนมัธยมต�นฮิระอิซูมิ
สะพานโอตะคะวะ

ถึงบริเวณอิจิโนะเซกิ

ถึงอิจิโนะเซกิ

ถึงบริเวณอิจิโนะเซกิ

ขอมูลก�รขนสง
อากิตะชินคันเซน

อิวาเตะ
สถานีโมริโอกะ

ถนนหลวงสายอากิตะ

สนามบิน
อิวาเตะฮานามากิ

สถานีชินฮานามากิ

อากิตะ

อิวาเตะ
ฮิระอิซูมิ

ญี่ปุ่น

เซนได

เดินทางโดย JR โทโฮคุชินคันเซน
ประมาณ 28 นาที
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เดินทางโดย JR โทโฮคุชินคันเซน
ประมาณ 31 นาที
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นีงะตะ

เดินทางโดย JR โทโฮคุชินคันเซน
ประมาณ 2 ชม. 12 นาที
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การติดตอสอบถามเกี่ยวกับการทองเที่ยว

ฝ่ายการทองเที่ยวและการคา เมืองฮิระอิซูม

สมาคมการทองเที่ยวฮิระอิซูมิ (นิติบุคคล)

เบอรโทร 0191-46-2111(สอบถาม) 0191-46-5572(สายตรง) เบอรแฟกซ 0191-46-3080
URL: http://www.town.hiraizumi.iwate.jp/
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