
การท�องเที่ยวในแบบของเมืองหิมะ
จังหวัดอากิตะเป็นจังหวัดที่เป็นเมืองแห�งหิมะ จึงมีกีฬาฤดูหนาวมากมายเป็นพิเศษ
มีคอร�สสกีหลากหลายให�ได�เลือก ไม�ว�าจะเป็นคนที่ไม�เคยเล�นมาก�อน ก็มีคอร�สง�ายๆ 
ให�สามารถเล�นได� และสำหรับคนที่เก�งระดับชั้นสูงก็มีคอร�สที่สามารถเล�นได�อย�างสนุก 

แผนที่อากิตะ

ข�อมูล

เครื่องบิน
จากสนามบินฮาเนะดะถึงสนามบินอากิตะ ประมาณ 1ชม. 5 นาที (ANA, JAL)

จากสนามบินฮาเนะดะถึงสนามบินโอดาเตะโนะชิโระ ประมาณ 1 ชม. 10 นาที (ANA)

รถไฟ
จากสถานีโตเกียวถึงสถานีอากิตะ เร็วที่สุดประมาณ 3 ชม. 37นาที
(อากิตะชินคังเซน โคมาจิ)

＊เดินทางโดยรถไฟนั้น เวลาที่แสดงจะเป็นเวลาที่เร็วที่สุดที่สามารถไปถึงได� ใช�บริการของอากิตะชิงคันเซน

เครื่องบิน
จากสถานบินอิตามิถึงสนามบินอากิตะ ประมาณ 1 ชม. 25 นาที (ANA, JAL)

เครื่องบิน
จากสถานบินนานาชาติจูบุถึงสนามบินอากิตะ ประมาณ 1 ชม. 25 นาที (ANA)

เครื่องบิน
จากสถานบินชินจิโตะเซะถึงสนามบินอากิตะ ประมาณ 1 ชม. (ANA, JAL)

สำหรับดิฉันแล�วจังหวัดอากิตะเป็นจังหวัดที่สวยที่สุดจังหวัด
หนึ่งของญี่ปุ่น
ไม�ว�าจะเป็นด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม หรือโบราณสถานได�
ถูกอนุรักษ�ไว�เป็นอย�างดี
และอาหารที่นี่ยังอร�อยมากๆอีกด�วย

คุณวรรณประภา รอดด�วยบุญ

https://www.facebook.com/sugoiakitaTH
https://www.facebook.com/sugoiakitaTH

ซากุระคะคุโนะดาเตะ

หมาพันธุ�อากิตะ

จุดที่ท�องเที่ยวเด�นๆของอากิตะ

อิการิกะเซก I.Cอิการิกะเซก I.C

101

ไปคิตากามิ
ไปยุดะ

ไปมิซุซาว�า

ไปซากาทะ

ไปชินโจว

อากิตะชิระกามิ

ทากะโนะสุ
โอทากิออนเซน

โทวาดะมินามิ

คาสึโนะฮานะวะ

ฮาจิมันไต

ยูเซออนเซน

โอดาเตะ

โนะชิโระ

JR โกะโนเซน

JR โอโออูฮงเซน

JR โอกะเซน

JR อูเอะสุฮงเซน

JR โอโออูฮงเซน

อากิตะไนลิกจูกังเทะสึโด

JR โอโออูฮงเซน

อิการิกะเซกิ

ทะซาวะโกะ

อากิตะชินคังเซน

โอมางะริ

อากิตะ

โอดาเตะคิตะ I.Cโอดาเตะคิตะ I.C โคซากาคิตะ I.Cโคซากาคิตะ I.C

สนามบินโอดาเตะโนะชิโระสนามบินโอดาเตะโนะชิโระ

สนามบินอากิตะสนามบินอากิตะ

ไปฮาจิโนะเฮะ

ไปอัปปิ

ไปโมริโอกะ

ไปโอวานิ ฮิโระซากิไปฟูกุอุระ

454

282

285

285

7

7

7

7

7

13

13

13

46

46

282

341

103

102

103

105

105

101

104

341

105

107
107

108

108

7

397

398

398

398

342

342

342

โจวไกบูรุไลน� โจวไกโคเกน

●

คะมะคุระคัง

● ชิระกามิซันจิ

กลุ�มออนเซนโอกะ

●

● ● กลุ�มโอยุออนเซน●

 ● ทะเลสาบโทวาดะ

● อากิตะออนเซน

กลุ�มยูเซออนเซน ●

แผ�นพับแนะนำการท�องเที่ยวอากิตะ

ญี่ปุ่น
อากิตะ

สถานที่ปลายทาง
(ชื่อสถานี)

เวลาที่ใช�

โอกะ

ประมาณ
1 ชม.

อูโงะฮงโจว

ประมาณ
40 นาที

โยโคเทะ

ประมาณ
47 นาที

ยุซาวะ

ประมาณ
1 ชม. 6 นาที

เริ่มต�นให�บริการ เดือนมิถุนายน 2017

โอดาเตะ

ประมาณ
1 ชม. 25 นาที

คาสึโนะฮานะวะ

ประมาณ
2 ชม. 17 นาที

ฮิงาชิโนะชิโระ

ประมาณ
1 ชม. 20 นาที

อากิตะชิระกามิ

ประมาณ
1 ชม. 48 นาที

คะคุโนะดาเตะ

ประมาณ
45 นาที

ทะซาวะโกะ

ประมาณ
57 นาที

โอมางะริ

ประมาณ
30 นาที

ไซงาตะ

ประมาณ
1 ชม. 4 นาที

ไปอากิตะครั้งแรก แล�วกังวลว�าภาษาจะสื่อสารกันรู�เรื่องหรือไม�
เวลามีปัญหาแบบนี้ กรุณาติดต�อเคาน�เตอร�แนะนำการท�องเที่ยวตามจุดต�างๆ ทั่วจังหวัดอากิตะ
ไม�เสียค�าใช�จ�าย

ศูนย�แนะนำการท�องเที่ยวจังหวัดอากิตะ　
ภาษาที่สามารถให�บริการได�  คือ ภาษาอังกฤษ
ที่อยู�  1-2 ภายในสถานีรถไฟJRอากิตะ 7โจวเมะ จูโอ จ.อากิตะ
เบอร�โทรศัพท� 018-832-7941

เวลาให�บริการ ช�วงเดือนเมย. ถึงตค. ช�วงเดือนพย. ถึงมีค. 9.00–18.00

วันหยุด  31 ธค. ถึง 2 มค.

　
ศูนย�แนะนำการท�องเที่ยวโอกะ　
ภาษาที่สามารถให�บริการได�  คือ ภาษาอังกฤษ
ที่อยู�  1-1อาระฮามะโจว  ฟุนากาวะ ฟุนากาวะโค อ.โอกะ
เบอร�โทรศัพท� 0185-24-4700

เวลาให�บริการ 8.30–17.00

　
ศูนย�ข�อมูลด�านการท�องเที่ยวคะคุโนะดาเตะ　
ภาษาที่สามารถให�บริการได�  คือ ภาษาอังกฤษ
ที่อยู�  394-2 สึงาซาวะ คะคุโนะดาเตะโจว อ.เซนบกคุ
เบอร�โทรศัพท� 0187-54-2700

เวลาให�บริการ 9.00–18.00 (ช�วงเดือนตค. ถึงกลางเดือนเมย. ให�บริการถึง17.30)

ศูนย�ข�อมูลด�านการท�องเที่ยวทะซาวะโกะ อ.เซนบกคุ
ภาษาที่สามารถให�บริการได�  คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลี
ที่อยู� 68 โอโตะโกะซากะ โอโบไน ทะซาวะโกะ อ.เซนบกคุ
เบอร�โทรศัพท� 0187-43-2111

เวลาให�บริการ 8.30–17.30

ศูนย�ให�ความช�วยเหลือด�านการท�องเที่ยวจ.อากิตะ
ภาษาที่สามารถให�บริการได�  คือ ภาษาอังกฤษ
ที่อยู� 1-1 ซันโจวเมะ ซันโน อ.อากิตะ
เบอร�โทรศัพท� 018-838-0225  
เวลาให�บริการ 9.00–17.00 (ยกเว�น วันเสาร�อาทิตย� และวันหยุดช�วงสิ้นปีถึงปีใหม�)

เมื่อมีปัญหา เรามีให�คำปรึกษาทางโทรศัพท�

ศูนย�แนะนำการท�องเที่ยว

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.akitafan.com/th/first

i

ดิฉันก็ขอแนะนำ

โจวไกซัง

ลานสกีทะซาวะโกะ

หมู�บ�านซามุไรคะคุโนะดาเตะ

หมาพันธุ�อากิตะ

＊

ข�อความจากนักศึกษามหาลัยนานาชาติอากิตะเคียวโย

โนะชิโระมินามิ I.Cโนะชิโระมินามิ I.C

นีดามะนะคะ I.Cนีดามะนะคะ I.C

●

สวนโคซากะเทะสึโด
โคระคุกัง

JR奥羽本線

ไปชินอาโอโมริ

โมริโอกะ

ถนนหลวงสายโทโฮคุ

โทโฮคุชินคังเซน

โทะมะโกะไม

นีงะตะ

สุรุกะ

เซนได

โมริโอกะ
โอมางะริ

ชินโจว

ยามากาตะ

ชินอาโอโมะริ
ฮาจิโนะเฮะ

นาโงย�า

อากิตะ

ฟูกุชิม�า

โตเกียว
โอมิยะ

ทากาซากิ
นางาโน�

คานาซาว�า เอะจิโกะยุซาวะ

ซัปโปโร

ชินฮาโกดาเตะฮกโต

โอซาก�า

โท
โฮ

คุช
ินค

ังเ
ซนโจว
เอะ

สึช
ินค

ังเซ
น

อากิตะชินคังเซน

โตไกโดชินคังเซน

ฮกกุริคกุชินคังเซน

ฮอกไกโดชินคังเซน

สี่ฤดูของอากิตะ

แอพแนะนำการท�องเที่ยวและการเดินทางของในจ.อากิตะ

ดาวน�โหลดฟรี

ข�อมูลกิจกรรม
แนะนำข�อมูลอีเว�นต� และการเดินทางไปยังสถานที่จัดงาน

ข�อมูลเกี่ยวกับสถานที่
สามารถหาสถานที่ต�างๆ ได้จากทั้งการหาค�นนหาโดยพื้นที่ 
แกลอลี่ และจากคำศัทพ�

วิธีการดาวน�โหลด

สำหรับ
iPhone

สำหรับ
Android

หมู�บ�านซามุไรคะคุโนะดาเตะ

โมโตทากิฟุกุริวซุย

ฮาจิมันไต

อากิตะโนะ NAVI เป็นแอพที่แนะนำข�อมูล 
การเดินทาง ข�อมูลการท�องเที่ยว ที่ใช�ง�ายได�
ง�ายๆ จากสมาร�ทโฟน เชิญลองใช�ดูสิคะ
อากิตะโนะ NAVI น้ันมีท้ังข�อมูลการเดินทาง
ต�างๆ ไม�ว�าจะเป็น รถบัสภายในจังหวัด 
รถไฟ แท�กซี่ เป็นต้น และยังออกแบบ
ให�มีข�อมูลแหล�งท�องเที่ยว ข�อมูลงานอีเว�นต� 
จุดแนะนำการท�องเที่ยว สถานที่ต�างๆ 
และทริปการท�องเที่ยวที่แนะนำเป็นพิเศษ 
ซึ่งจะช�วยคุณออกแบบทริปการท�องเที่ยว
ของคุณได�ง�ายๆ

 สถานีรถไฟ หรือป้ายรถเมล� นอกจากนั้นบนแผนที่สามารถเลือกที่ที่
 ต�องการเดินทางไปได�เองอีกด�วยี่

 บนแผนที่ของสถานีรถไฟ หรือป้ายรถเมล� เมื่อสัมผัสจะมีตารางการ
 เดินทางแสดงให�เห็นได�อีกด�วย

ฮาตะฮาตะ

นามาฮาเงะ

C-5

บริเวณ โทวาดะ ฮาจิมันไต 
โอดาเตะ

หมาพันธ�อากิตะ

I.C = อินเตอร�เชนจิ (interchange)

สึสึเระโคะโอไดโกะ ทางแยกโคซากาคิตะทางแยกโคซากาคิตะ

บริเวณ ชิระกามิซันจิ 
โนะชิโระยามะโมโตะ

ฮิงาชิโนะชิโระ

โนะชิโระฮิงาชิิ I.Cโนะชิโระฮิงาชิิ I.C

ฮาจิริว I.Cฮาจิริว I.C

โคโตะโอกะโมริตาเกะ I.Cโคโตะโอกะโมริตาเกะ I.C

นิสุยชิระกามิิิ I.Cนิสุยชิระกามิิิ I.C

โอดาเตะมินามิ I.Cโอดาเตะมินามิ I.C

คาสึโนะฮาจิมันไต I.Cคาสึโนะฮาจิมันไต I.C

● หมาพันธ�อากิตะD-7

โคซากะ I.Cโคซากะ I.C

โทวาดะ I.Cโทวาดะ I.C

พิพิธภัณฑ�สัตว�น้ำโอกะ GAO ●

นิวโดซากิ ●

โพะโตะทาวาเซะริออนิ ●

เทศกาลนามาฮาเงะเซนโดB-1

ฮาดาจิ

● กลุ�มโมริตาเกะออนเซน

โกะโจวเมะฮิจิโระกาตะ I.Cโกะโจวเมะฮิจิโระกาตะ I.C

โชวะโอกะฮังโต I.Cโชวะโอกะฮังโต I.C

อากิตะมินามิ I.Cอากิตะมินามิ I.C

เคียววะ I.Cเคียววะ I.C

อิวะกิ I.Cอิวะกิ I.C

ถนนหลวงอากิตะถนนหลวงอากิตะ
มัตสึกะซากิคาเมะดะ I.Cมัตสึกะซากิคาเมะดะ I.C

สนามบินอากิตะ I.Cสนามบินอากิตะ I.C

อากิตะจูโอ I.Cอากิตะจูโอ I.C

โมริโอกะ I.Cโมริโอกะ I.C

มาตากิ

คิริทัมโปะ

● ป่าน้ำแข็งโมริโยชิซังD-4

ทามะคาวะออนเซน ●

อากิตะเนินเขาโคมะกะ ●

● อะสุพีเทะไลน�C-4

กลุ�มฮาจิมันไตออนเซน ●A-7

สุรุโนะยุออนเซนA-1

คะนิบะออนเซนA-2

เมียวโนะยุออนเซนA-3

คุโระยุออนเซนA-4

● ฮาจิมันไตD-3

โอกะ
● หินก�อตซิล�าC-2

เทศกาลอากิตะคันโต ●B-3

อากิตะคิตะ I.Cอากิตะคิตะ I.C ลานสกีทะซาวะโกะ ●D-5

● กลุ�มนิวโตออนเซน

● ทะซาวะโกะC-6

บริเวณอากิตะจูโอ 
โอกะ โจวไก

คันโต

ทางแยกคาวะนาเบะทางแยกคาวะนาเบะ

โควะคุบิออนเซน ●

หมู�บ�านซามุไรคะคุโนะดาเตะ

ซากุระของคะคุโนะดาเตะ ●C-1

หมู�บ�านซามุไรคะคุโนะดาเตะD-1

JR ทะซาวะโกะเซน

คะคุโนะดาเตะ
บริเวณทะซาวะโกะ 

คะคุโนะดาเตะ อะนิโมริโยชิ

นิกาโฮะ I.Cนิกาโฮะ I.C

โคโนะอุระ I.Cโคโนะอุระ I.C

ฮงโจว I.Cฮงโจว I.C

โอมางะริ I.Cโอมางะริ I.C
ทางแยกโออุจิทางแยกโออุจิ

อูโงะฮงโจว

ยาจิมะ

ยูริโคเกนเทะสึโด

ไซงาตะ

โกเทนมะริ

โจวไกซัง

● ดอกไม้ไฟโอมางะริB-2

โยโคเทะ

โยโคเทะ I.Cโยโคเทะ I.C

จูมงจิ I.Cจูมงจิ I.C

ยุดะ I.Cยุดะ I.C

ดอกไม�ไฟโอมางะริ

คามาคุระ

● คามาคุระB-4

JR คิตากามิเซน

คิตากามิเอะสุริโกะ I.Cคิตากามิเอะสุริโกะ I.C

แยกคิตากามิแยกคิตากามิ

คิตากามิ

● โมโตทากิฟุกุริวซุยD-2

ไซงาตะ I.Cไซงาตะ I.C

● โจวไกซังD-6

นิชิโมะไนโนะบงโอโดริ 
●

B-5

● น้ำตกโฮะไต

ยุซาวะ I.Cยุซาวะ I.C

มิสึเซกิ I.Cมิสึเซกิ I.C

สึคาวะ I.Cสึคาวะ I.C
โอคะจิโคมะจิ I.Cโอคะจิโคมะจิ I.C

ยุซาวะ

อินานิวะอูด�ง

บริเวณโยโคเทะ 
ยุซาวะ คุริโกะมะ

JR โอโออูฮงเซน

กลุ�มอากิโนะมิยะออนเซน ●

● โอยาสึเคียวไดฟุนโตC-3

● โดโระยุออนเซนA-5

● คุริโกะมะซันโซA-6

ไปนารุโกะ

ไปสึกิดาเตะ

ไปอิจิโนะเซะกิ
ไปเซนได

โตเกียว

โอซาก�า

นาโงย�า

ฮอกไกโด

เวลาที่ใช�จากสถานีอากิตะไปยังจุดท�องเที่ยวสำคัญสถานีิใกล�เคียง

แผ�นพับแนะนำการท�องเที่ยวอากิตะ

ญี่ปุ่น
อากิตะ

ฤดใูบไม�ร�วง

ฤดใูบไม�ผลิ

ฤดูร�อน

ฤดูหนาวป่าน้ำแข็งโมริโยชิซังโนะ

D-1

D-2

D-3

D-4

D-5

D-6

D-1

D-7

เมืองเก�าที่มี
ประวัติอันยาวนาน

จังหวัดอากิตะ มีหมู�บ�านซามุไร ที่มีสิ่ง
ก�อสร�างอาคารที่ทำให�รู�สึกได�ถึง
ประวัติศาสตร�อันยาวนาน หลงเหลือ
อยู�มากมาย

บ�านเกิดของหมาฮาจิผู�ซื่อสัตย�
ฮาจิเป็นหมาที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่นนั้น เป็นหมาพันธุ�อากิตะ
หมาพันธ�อากิตะนั้นเป็น หนึ่งในหกของหมาพันธ�แท�ดังเดิมของญี่ปุ่น และเป็นหมาขนาดใหญ�
มีหางที่ม�วนเข�า และหูตั้งเป็นลักษณะเด�น
เป็นที่นิยมมีชื่อเสียงในต�างประเทศ และได�ถูกเรียกว�า (Japanese Akita) (Great Japanese dog)

ทากะโนะซุ I.Cทากะโนะซุ I.C

อากิตะโนะ NAVI

ข�อมูลการโดยสาร
สามารถหาเส�นทางระบบขนส�งสาธารณะ
ไปยังจุดหมายปลายทางได� เวลาที่ต�องการ
เดินทาง หรือค�าโดยสารได�

ข�อมูลเกี่ยวกับสถานที่

ข�อมูลกิจกรรม

ข�อมูลการโดยสาร



บริเวณแถบนิวโตมีออนเซนเจ็ดแห�ง รวมเรียกว�า 
(กลุ�มนิวโตออนเซน)

แต�ละออนเซนมีต�นน้ำแยกกันในแต�ละจุด 
ซึ่งมีชนิดของน้ำพุร�อนที่แตกต�างกันออกไปมากกว�าสิบชนิด

เทศกาลนามาฮาเงะเซนโด
(เดินคบเพลิงของยักษ�นามาฮาเงะ)

เทศกาลท�องถิ่นของเมืองโอกะ
ห�ามพลาดชมไคลแมกซ� ยักษ�นามาฮาเงะในท�วงท�าอัน
ดุดันที่กำลังเดินลงมาจากภูเขาหิมะ
[กำหนดการ]  อ.โอกะ  วันที่ 12–14 กุมภาพันธ�

กลุ�มฮาจิมันไตออนเซน
เป็นกลุ�มออนเซนที่ได�รับความนิยม อยู�ท�ามกลางธรรมชาติอันยิ่งใหญ� 
ในระดับสูงกว�าน้ำทะเล 1000 เมตร 

งานฝีมือท�องถิ่น
สินค�าชั้นยอดจากวัสดุธรรมชาต ด�วยฝีมือของช�างฝีมือผู�เชี่ยวชาญ

เหมาะกับการนำไปเป็นของฝาก

อาหาร

งานเทศกาล

สุรุโนะยุออนเซน

หินที่เหมือนหน�าด�านข�างของ 

“ก็อตซิล�า” ที่เกิดตามธรรมชาติ

แนะนตอนพระอาทิตย�ตก

หินก�อตซิล�า

โพสต�ลงใน
โลกออนไลน�

กลุ�ม
นิวโต

ออนเซน

กลุ�ม
นิวโต

ออนเซน

กลุ�ม
นิวโต

ออนเซน

กลุ�ม
นิวโต

ออนเซน

เป็นออนเซนชั้นนำที่มีชื่อเสียง
ระดับประเทศ 
รอต�อนรับท�านมาใช�บริการ

จังหวัดอากิตะแหล�งรวม
อาหารแสนอร�อย 
ต�นกำเนิดของอาหารญี่ปุ่น
อยู�ที่นี่แล�ว

ออนเซน
 (บ�อน้ำพุร�อน)

A-1

คะนิบะออนเซนA-2

เมียวโนะยุออนเซนA-3

คุโระยุออนเซนA-3

A-7

บร

เิวณต
อนเหนือ

ของจั
งหวัด

โดโระยุออนเซน
ออนเซนกลางหุบเขาที่เป็นส�วนตัว 
ท�านจะได�ดื่มด่ำไปกับน้ำพุร�อนสีเทาที่มีความขุ�นข�น 

A-5

บริเ
วณทา

งตอนใต�
ของจั

งหวัด

สึคาวะออนเซน คุริโกะมะซันโซ
ออนเซนกลางแจ�ง พร�อมวิวพาโนราม�าของธรรมชาติอันยิ่งใหญ� 
จนเป็นที่เลื่องลือ

A-6

B-1 B-2 ดอกไม�ไฟโอมางะริ
มหกรรมการแข�งขันดอกไม�ไฟระดับประเทศที่เป็นการรวม
ตัวของข�างฝีมือทำดอกไม�ไฟอันดับหนึ่งของญี่ปุ่น
ดื่มด่ำไปกับแสงสีเสียงอันตระการตาที่มีท�องฟ้ายามค่ำคืน
กลางฤดูร�อนเป็นเวที
[กำหนดการ]  อ.ไดเซน เสาร�สุดท�ายของเดือนสิงหาคม

เทศกาลอากิตะคันโต
หนึ่งในงานเทศกาลใหญ�ทั้งหกของโทโฮคุ
ห�ามพลาดแท�งไม�ขนาดยักษ�ที่ผูกไปด�วยโคมไฟจำนวนนับ
ไม�ถ�วน สาดส�องแสงไฟกวัดแกว�งไปมาดุจดังรวงข�าว
[กำหนดการ]  อ.อากิตะ  วันที่ 3–6 สิงหาคม

B-3

B-4 คามาคุระ (กระท�อมหิมะ)

เทศกาลหลังปีใหม�เพื่อสักการะเทพเจ�าแห�งน้ำี
เทศกาลที่เด็ก ๆ จะได�กินโมจิ หรืออามะซาเกะ 
(เหล�าหวาน)ในกระท�อมหิมะคามาคุระ
[กำหนดการ]  อ.โยโคเทะ วันที่ 15–16 กุมภาพันธ�

นิชิโมะไนโนะบงโอโดริ
หนึ่งเทศกาลโอบ�งที่ยิ่งใหญ�หนึ่งในสามของญี่ปุ่น
ที่เริ่มมาตั้งแต�ราวเจ็ดร�อยปีที่แล�ว
มีการเต�นรำที่ดุจดังภาพมายาเป็นเอกลักษณ�
[กำหนดการ]  อ.อุโงะ  วันที่ 16–18 สิงหาคม

B-5

หม�อไฟคิริทัมโปะ
เป็นอาหารพื้นบ�าน ที่ใช�ส�วนประกอบหลักๆ เช�นข�าว 
ไก�พื้นบ�าน และผักนานาชนิดที่ขึ้นชื่อของอากิตะ

อินานิวะอูด�ง
หนึ่งในสุดยอดอุด�งทั้งสามแห�งญี่ปุ่น
รสชาติดั่งอาหารชั้นสูง ด�วยเส�นที่เหนียวหนึบ 
นุ�นละมุนลิ้นอันแสนน�าประทับใจ

ไอศรีมบาบะเฮระ
ไอศรีมเชอร�เบตที่มีสีสันชมพูเหลือง
รูปทรงคล�ายดอกกุหลาบเหล�าท�องถื่น

อากิตะมีโรงผลิตเหล�าจำนวนมากภายในจังหวัด 
จึงทำให�อากิตะมีเหล�าท�องถิ่นมากมายพร�อมใน
การสรรหา

ของดอง
ของดองที่เป็นการถนอมอาหารมาตั้งแต�โบราณ
อุดมไปด�วยของนานาชนิด และรสชาติที่
หลากหลาย เช�นหัวไชเท�า หรือแครอท

จุนไซ
เป็นพืชน้ำชนิดหนึ่ง
รสสัมผัสอันนุ�มนวลลื่นคอเป็นเอกลักษณ�
ผลผลิตมากเป็นอันดับหนี่งของญี่ปุ่น

ทิวทัศน�
โอยาสึเคียวไดฟุนโต
ร�องผาลึกชันที่เกิดจากการกัดกร�อน
ของแม�น้ำ
ตรึงตากับน้ำร�อนที่พุ�งออกมาจาก
แผ�นหิน

C-3

C-1 ซากุระของคะคุโนะดาเตะ
ซากุระของคะคุโนะดาเตะ
ซากุระที่เบ�งบานกว�า 400 ต�น ทอดยาวไปกับแม�น้ำกว�า 
2 กิโลเมตร

C-2

C-4 อะสุพีเทะไลน�
ถนนสายที่เป็นที่รู�จักที่ห�อมล�อมไปด�วยธรรมชาติอันตระการตา
สนุกสุดยอด เหมาะกับการขับรถเล�น

C-5 ชิระกามิซันจิ
ป่าไม�ต�นบูนะธรรมชาติ ที่ยังคงความ
อุดมสมบูรณ�ที่สุดของโลก
มรดกโลกทางธรรมชาติ

C-6 ทะซาวะโกะ
ทะเลสาบที่ลึกที่สุดในญี่ปุ่น
ทะเลสาบที่มีสีฟ้าสวย น้ำใส 
และไม�เป็นน้ำแข็งในหน�าหนาว 
อันแสนน�าประทับใจ

งานไม�คาบะ
ผลิตจากเปลือกของต�นยามะซากุระ
เป็นงานฝีมือที่ได�รับความนิยม

เครื่องเขินคาวาสึระ
งานฝีมือท�องถิ่นที่ถ�ายทอดกันมายาวนานกว�า 800 ปี
ภาชนะเครื่องเขินที่มีความงดงามทนทาน เช�นถ�วยข�าว 
หรือชามเครื่องเคียง

อากิตะฮาจิ
ผ�าไหมทอย�อมสีธรรมชาติของเมืองคิตะอากิตะ มีสัมผัสพลิ้วเบาอันเป็นเอกลักษณ�

โอดาเตะ มาเงะวัปปะ
เป็นงานฝีมือท�องถิ่นอันมีเสน�ห�จากลายไม�ของ
สนอากิตะ
ได�รับความนิยมไม�ว�าจะเป็นกล�องข�าว หรือถ�วย

เครื่องปั้นดินเผานาราโอกะ
เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่มีประวัติศาสตร�ยาวนานที่สุดในจังหวัดอากิตะ
มีเอกลักษณ�ตรงที่มีสีฟ้าสวยงาม และผลิตจากดินในท�องถิ่น


