
ี่ี่

(อุทยานแห�งชาติโทวาดะฮาจิมันไต)
ทะเลสาบที่ลึกถึง 327 เมตรแห�งนี้ เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟ 
คุณสามารถชื่นชมทัศนียภาพอันวิจิตรจากการล�องเรือชมวิวทะเลสาบโท
วาดะสีโคบอลต�บลูที่สวยงามนี้ได�

(อุทยานแห�งชาติโทวาดะฮาจิมันไต)
ทะเลสาบที่ลึกถึง 327 เมตรแห�งนี้ เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟ 
คุณสามารถชื่นชมทัศนียภาพอันวิจิตรจากการล�องเรือชมวิวทะเลสาบโท
วาดะสีโคบอลต�บลูที่สวยงามนี้ได�

หมู่บ้านแห่งการผ่อนคลายด้วย
แมกไม้และสายน้ำ ิ ี ้ ั ู่ ึ

ทะเลสาบโทวาดะทะเลสาบโทวาดะ
(อุทยานแห�งชาติโทวาดะฮาจิมันไต)
ฮาจิมันไต พิพิธภัณฑ�ที่จะทำให�คุณได�สัมผัสไปกับการ
เปลี่ยนแปลงของฤดูกาลทั้งสี่ ไม�ว�าจะเป�นกิจกรรมภูเขาไฟ, 
พืชอัลไพน�, พื้นที่ที่ชุ�มน�ำหรือว�าจะเป�นน�ำพุร�อน.. 
ทิวทัศน�ที่เปลี่ยนแปลงในทุกๆ วันเช�นนี้ รอคุณอยู�ที่นี่

(อุทยานแห�งชาติโทวาดะฮาจิมันไต)
ฮาจิมันไต พิพิธภัณฑ�ที่จะทำให�คุณได�สัมผัสไปกับการ
เปลี่ยนแปลงของฤดูกาลทั้งสี่ ไม�ว�าจะเป�นกิจกรรมภูเขาไฟ, 
พืชอัลไพน�, พื้นที่ที่ชุ�มน�ำหรือว�าจะเป�นน�ำพุร�อน.. 
ทิวทัศน�ที่เปลี่ยนแปลงในทุกๆ วันเช�นนี้ รอคุณอยู�ที่นี่

��

ยินดีต้อนรับสู่ คาซึโนะ

ฮาจิมันไตฮาจิมันไต
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สายฮานาวะ
2 ชั่วโมง

สายฮานาวะ
1 ชั่วโมง

ติดต�อสอบถาม
ที่ว�าการอำเภอคาซึโนะ (ผู�รับผิดชอบด�านการท�องเที่ยว)

4-1 ฮานาวะจิ อาราตะ อำเภอคาซึโนะ จังหวัดอาคิตะ รหัสไปรษณีย� 018-5292
โทร : 0186-30-0248  แฟกซ� : 0186-30-1515

URL  http://www.city.kazuno.akita.jp
E-mail  kankou@city.kazuno.lg.jp

บริษัท คาซึโนะคังโคบุสซังโคฉะ จำกัด
11-4 ฮานาวะจิ นิตตะมาจิ อำเภอคาซึโนะ จังหวัดอาคิตะ รหัสไปรษณีย� 018-5201

โทร : 0186-22-0555  แฟกซ� : 0186-22-0222
URL  http://www.ink.or.jp/~antler/index.php

E-mail  antler@ink.or.jp

ข�อมูลการเดินทาง

กรณีที่เดินทางมาด�วยรถไฟ กรณีที่เดินทางมาด�วยรถบัสความเร็วสูง

โตเกียว

โตเกียว

โมริโอกะ เซ็นได อิเคบุคุโระ

โมริโอกะ
โคซากะ

โอดาเตะโนชิโระ อิวาเตะฮานามากิอาโอโมริ

อาโอโมริ โอดาเตะ โนชิโระ

ฮานาวะโอดาเตะ

คาซึโนะฮานาวะ

อาคิตะ อาโอโมริ
โทโฮคุชินคังเซ็น
2 ชั่วโมง 11 นาที

“รถอาสึนาโระ”
1 ชั่วโมง 31 นาที

กรณีที่เดินทางมาด�วยเครื่องบิน

ANA
65 นาที

ซัปโปโร
JAL / ANA
50 นาที

โตเกียว
JAL
75 นาที

นาโกย�า
(สนามบินนานาชาติจูบุ)

โอซาก�า
(อิตามิ)

JAL
80 นาที

โอซาก�า
JAL
90 นาที

กรุงโซล
KAL
140 นาที

ซัปโปโร
ANA
55 นาที

คาซึโนะ

โดยรถยนต�
60 นาที

โดยรถยนต�
60 นาที

โดยรถยนต�
80 นาที

JAL
90 นาที

“รถมิจิโนคุ”
1 ชั่วโมง 20 นาที 3 ชั่วโมง 45 นาที

รถบัสเที่ยวกลางคืน
“รถจูป�เตอร�”
8 ชั่วโมง 30 นาที

1 ชั่วโมง 13 นาที 56 นาที 56 นาที 2 ชั่วโมง 15 นาที

สายโออุฮงเซ็น
1 ชั่วโมง 33 นาที

สายโออุฮงเซ็น
1 ชั่วโมง 10 นาที

*บางเที่ยวบินอาจมีช�วงงดเที่ยวบิน

โองะ

เทือกเขาชิราคามิ

สนามบินอาโอโมริ

ทะเลสาบโทวาดะ

ฮาจิมันไต

อิจิโนะเซกิ

โมริโอกะ

ฮิราอิซุมิ

เซ็นได

สนามบินโอดาเตะโนชิโระ

สนามบินอิวาเตะฮานามากิ

สถานีคาซึโนะฮานาวะ

อาคิตะ

โอมางะริ

อาโอโมริ
ชินอาโอโมริ

ฮาจิโนะเฮะ

โกะโชกาวาระ

สายโกะโน
(รีสอร�ทชิราคามิ)

ฮิโรซากิ
ฮัคโคดะ

สายโออุฮงเซ็น

อา
คิต

ะชิ
งค

ันเซ
น

โท
โฮ

คุชิ
นค

ังเ
ซ็น

ทา
งด

�วน
โท

โฮ
คุ

ทาง
ด�วน

ฮาจิ
โนะ

เฮะ

ทางรถไฟอาโออิโมริ

โอดาเตะ

ทะเลสาบทาซาวะ

กากูโนดาเต

จงัหวดัอาโอโมร ิ

จงัหวดัอวิาเตะ

จงัหวดัอาคติะ

จงัหวดัมยิาก ิ

สายฮานาวะ

จังหวัดอาคิตะ
อำเภอคาซึโนะ

มัตสึโอะฮาจิมันไต ICมัตสึโอะฮาจิมันไต IC

ชิราคามิไลน�

โอดะเทะมินามิ ICโอดะเทะมินามิ IC

โนะชิโระมินามิ ICโนะชิโระมินามิ IC
โทวาดะ ICโทวาดะ IC

คาซึโนะฮาจิมันไต ICคาซึโนะฮาจิมันไต IC

Apple Road

จูไคไลน�

โอดะเทะกิตะ ICโอดะเทะกิตะ IC

ฟุทะทซึอิ
ชิราคามิ IC
ฟุทะทซึอิ
ชิราคามิ IC

นิอิดะ
มานะกะ IC
นิอิดะ
มานะกะ IC

ทางแยกโคซากะทางแยกโคซากะ

โอวานิฮิโรซากิ ICโอวานิฮิโรซากิ IC

ฮาจิมันไต
แอสไปท� ไลน�

โคซากะ ICโคซากะ IC

ทางแยกคิตากามิทางแยกคิตากามิ

ฮิราอิซุมิมาเอซาวะ ICฮิราอิซุมิมาเอซาวะ IC

KAZUNO

คาซึโนะ อาคิตะ

AKITA

ฮานาวะ บายาชิ

ทะเลสาบโทวาดะ

ฮาจิมันไต

อุทยานแห�งชาติโทวาดะฮาจิมันไต

ทัมโปะโคมาจิจัง



งานเทศกาล
ประวัติศาสตร์และ
ขนบธรรมเนียมที่สืบทอดมา

หมูภายใต�แบรนด�น้ีเป�นหมูท่ีเล้ียงมาในสภาพแวดล�อม
ช้ันดี ด�วยอาหารท่ี คัดเลือกมาอย�างดีและมีการควบคุม
สุขอนามัยอย�างพิถีพิถัน

หมูฮาจิมันไตเน�นไปที่เส�นทางสำหรับมือใหม�
และระดับกลาง ที่เหมาะกับครอบครัว

ลานสกีซุยโชซัง
เส�นทางแบบ Cross Country ท่ีใช�งานได�
แม�ในฤดูร�อน พร�อมด�วยอุปกรณ� อาทิเช�น 
แท�นกระโดด เป�นต�น

ลานสกีฮานาวะ
ความสูง 1,000 เมตร ลานสกีแห�งนี้ 
ตั้งอยู�ข�างกับฮาจิมันไต แอสไปท� ไลน�

ลานสกีอาคิตะฮาจิมันไต
ใส�รองเท�าสำหรับเดินบนหิมะเซโยคันจิกิ 
เพื่อออกเดินเที่ยวชมฮาจิมันไตในฤดูหนาว

Snow Shoe Trekking

ผลจากการยึดมั่นในการเลี้ยงแบบออร�แกนิค 
ทำให�ได�เนื้อวัวที่อร�อยและดีต�อสุขภาพ

เนื้อวัวคาซึโนะ
ออกสู�ท�องตลาดเมื่อกลางเดือนกันยายน ซึ่งจะช�ากว�า
ลูกท�อชนิดอื่น มีการดูแลอย�างพิถีพิถันทีละลูกๆ 
เพื่อรักษาคุณภาพให�สม่ำเสมอ

ลูกท�อโฮคุเก็นคาซึโนะ
ภูมิอากาศในคาซึโนะซึ่งมีความแตกต�างระหว�างความ
ร�อนและเย็นมากทำให�ได�แอปเป��ลที่มีน�ำตาลสูง 
และเต็มไปด�วยน�ำหวานชุ�มฉ�ำเต็มปาก

แอปเป��ลคาซึโนะ

คาซึโนะเป็นแหล่งกำเนิดคิริทัมโปะ 

ของดังเมืองอาคิตะ!คาซึโนะเป็นแหล่งกำเนิดคิริทัมโปะ 

ของดังเมืองอาคิตะ!

จากป�าเก็นตะสู�ยอดเขาฮาจิมันไต 
ทะเลป�าสนอาโอโมริโทโดมัตสึสุดลูกหูลูกตา 
บริเวณยอดเขาที่ได�ชื่อว�าเป�น 
“หนึ่งในสามสุดยอดป�าน�ำแข็งของประเทศญ่ีปุ�น”

“อาคารนิทรรศการงานเทศกาล” ที่จัดแสดงรถสำหรับงานฮานาวะบายาชิ 
“อาคารกิจกรรมทำมือ” ที่มีกิจกรรมต�างๆ ให�ลองทำ อาทิ การทำคิริทัมโปะ 
ท่ีน่ีคุณจะได�สัมผัสกับทุกส่ิงของคาซึโนะ อีกท้ังของท่ีระลึกก็ยังมีให�เลือกสรรมากมาย

อาคารจัดแสดงข�อมูลเกี่ยวกับปริศนาของกองหิน 
นอกจากการจัดแสดงภาชนะดินสมัยโจมอนแล�ว 
ยังมีสตูดิโอที่สามารถหัดทำภาชนะหรือตุ�กตาดินได�ด�วย

ที่พักริมทางคาซึโนะ “อันโทรา”

เหมืองเพื่อการท�องเที่ยวที่ซึ่งคุณจะได�เห็น รับรู� 
และสัมผัสประสบการณ�กับประวัติศาสตร�ของเหมือง
โอซาริซาวะที่มีประวัติศาสตร�อันน�าภูมิใจกว�า 1300 ป� 
มีการจัดแสดงรอยแยกของเปลือกโลกเมื่อ
9 ล�านป�ก�อนและใช�หุ�นจัดแสดงบรรยากาศการทำงาน
ในยุคเคโจเอาไว�ได�อย�างสมจริง 
(ซากโบราณสถานกลุ�มอุตสาหกรรมสมัยใหม�)

โบราณสถานขนาดใหญ�จากปลายยุคโจมอน 
ซึ่งมีกองหินวงกลม 2 แห�ง คือ 
โนะนากาโดและมันสะเป�นศูนย�กลาง

อาคารหลักสามชั้นที่สร�างจากไม� 
โดยมีส�วนเป�ดโล�งอันวิจิตรนี้ สร�างขั้นในป�เมจิที่ 38  
ทั้งยังได�รับการขึ้นทะเบียนให�เป�นทรัพย�สิน
ทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ�นอีกด�วย

กิจกรรมทดลองทำคิริทัมโปะ

ประตูอาโอกาคิ

ร�านสุราโบราณเซกิเซ็น

กองหินโอย ุ(โบราณสถานพิเศษของประเทศ)

ซากเหมืองโอซาริซาวะ

อาคารโอยุสโตนเซอร�เคิล

โรงแรมยูเสะ

ฮานาวะบายาชิเป�นงานเทศกาลที่ได�รับการขึ้นทะเบียนเป�นทรัพย�สิน
สำคัญทางด�านวัฒนธรรมพื้นถ่ินของประเทศญ่ีปุ�นและได�ชื่อว�าเป�น
งานเทศกาลแบบมัตสึริบายาชิอันดับหนึ่งอีกด�วย ในงานจะมีการ
ลากรถที่ตกแต�งไว�อย�างตระการตา ถึง 10 คัน ขับผ�านไปในเมือง
พร�อมเล�นดนตรีประชันกัน

การแสดงตามขนบธรรมเนียมที่มีประวัติศาสตร�
ยาวนานกว�า 1,300 ป�นี้ ได�รับการขึ้นทะเบียนเป�น
ทรัพย�สินสำคัญทางด�านวัฒนธรรมพื้นถ่ินของ
ประเทศญ่ีปุ�น เป�นการแสดงดนตรีและร�ายรำแบบ
บุกาคุ เช�น “โกะไดซงไม” ซึ่งเป�นการร�ายรำโดย
สวมหน�ากากสีทอง

บงโอโดริซึ่งได�รับการขึ้นทะเบียนเป�นทรัพย�สิน
สำคัญทางด�านวัฒนธรรมพื้นถ่ินของประเทศญ่ีปุ�น 
เป�นการร�ายรำที่เต็มไปด�วยบรรยากาศรอบโค
มไฟที่จุดไว�ตามถนน โดยใช�ผ�าผูกคลุมศีรษะ

ฮานาวะบายาชิ

ไดนิจิโดบุกาคุ
(มรดกทางวัฒนธรรมของยูเนสโก)(มรดกทางวัฒนธรรมของยูเนสโก)

บงโอโดริที่เคมาไนเรียวกังริวมอนเตจิบะ

น้ำพุร�อนฟุเคโนะยุ

กิจกรรมร�อนทอง
ที่ซากเหมืองโอซาริซาวะ 
คุณจะพบกับกิจกรรมร�อนทอง 
ทองที่คุณร�อนได�นั้น สามารถนำไปติดไว�ใน
การ�ดที่ระลึกเพื่อนำกลับบ�านได�

คาซึโนะเป�นแหล�งกำเนิด “คิริทัมโปะ” ของดังเมืองอาคิตะ 
“คิริทัมโปะหม�อไฟ” ซึ่งเป�นการนำไปต�มรวมกับเนื้อไก�และ
ผักเป�นเมนูประจำบ�านของท�องถ่ิน ถ�าเริ่มหิวขอแนะนำให�ลอง 
“ทัมโปะทามิโสะ” ที่มีการนำมิโสะหวานมาทาแล�วนำไปป��งที่เตาถ�าน

คิริทัมโปะ

ย�างในหม�อเจงกิสข�านด�วยสไตล�ที่เป�นเอกลักษณ� 
รสชาติของซอสสูตรลับที่ใช�ปรุง จะทำให�คุณลืมไม�ลง

เครื่องในคาซึโนะ

น้ำพุร้อน

อาหาร

ผ่อนคลายกับน้ำพุร้อน

อาหารขึ้นชื่อรสชาติชั้นเย่ียม

น�ำพุร�อนเพื่อความงามท�ามกลาง
หุบเขาที่อบอวลไปด�วยไอน�ำ

แหล�งน�ำพุร�อนยูเสะ

น�ำร�อนจากภูเขาไฟที่ผุดขึ้นมาบนที่ราบสูง 
คุณประโยชน�มากมายที่จะให�คุณเพลิดเพลินได�

แหล�งน�ำพุร�อนฮาจิมันไต

แหล�งน�ำพุร�อนชื่อดังและเก�าแก�ที่สุด
ในคาซึโนะ ซึ่งมีอายุกว�า 800 ป�

แหล�งน�ำพุร�อนโอยุ

ประวัติศาสตร์

ฤดูหนาว สวรรค์แห่งความบันเทิงสีขาวโพลนในฤดูหนาว

ย้อนรอยประวัติศาสตร์


