ฤดูร�อน

ฤดูใบไม�ร�วง

หนึ่งในร�อยสถานที่ท�องเที่ยวที่แนะนำของญี่ปุ�น

ฤดูหนาว

แก�งเกบิเก

ลงเรือ

หนึ่งในร�อยสถานที่ท�องเที่ยวที่แนะนำของญี่ปุ�น
แก�งเกบิเก
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วันที่

อาโอโมริ

เดือน

ป�

ฮาจิโนะเฮะ

สนามบินอาโอโมริ

ถนนหลวงสายโทโฮคุ

สินค�าแนะนำพิเศษ
กระดาษฮิงาชิยะมะวาชิ (ใช�ทำเป�นกระดาษทีท
่ ำหน�าต�างประตูหอ
� งญีป
่ น
�ุ กระดาษทีใ่ ช�เขียนตัวอักษรแบบพูก
� น
ั กระดาษทีใ่ ช�กบ
ั เครือ
่ งปรินเตอร� นามบัตร กระดาษเขียนจดหมาย กระดาษสี
เป�นต�น) ที่ฝนหมึกในการเขียนพู�กัน

แก�งเกบิเกนี้ได�รับเลือกให�เป�น หนึ่งในร�อยสถานที่

การร�องเพลงทีก
่ ล�าวถึงฤดูกาลทัง้ สีฤ
่ ดูของแก�งเกบิเก
และอุดมไปด�วยสีเขียวของต�นไม�อันอุดมสมบรูณ�
แก�งเกบิเก มีหินที่มีรูปร�างดูแปลกตา อลังการ

สนามบินเซนได

ท�องเที่ยวที่แนะนำของญี่ปุ�น ผาเกิดจากชั้นหิน

โทโฮคุฮงเซน

มัสซึชิม�า

ฟอสฟอรัสที่มีสายน้ำไหลผ�านทำให�เกิดเป�นแก�ง

เซนได

การเดินทาง
โทโฮคุชินคังเซน, จากสถานีรถไฟอิจิโนเซกิ โทโฮคุฮงเซน ขึ้นรถโดยสารประจำทางของจ.อิวาเตะ (1 ชม.มีรถออกหนึ่งครั้ง ใช�เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) ลงที่ป�าย เกบิทานิกุจิ
สายโอฟุนาโตะ (โทโฮคุฮงเซน-อิจิโนเซกิ–ซาการิ) สถานีเกบิเก (จากอิจิโนเซกิป�ายที่ห�า ประมาณ 30 นาที) และเดินอีก 5 นาที

ที่เต็มไปด�วยใบไม�เขียวขจี และมีใบไม�เปลี่ยนสี

โทโฮคุชินคังเซน

และนอกจากนี้ยังมีดอกฟูจิ ดอกยูริป�า

อิจิโนเซกิ

โอฟุนาโตะ
สายโอฟุนาโตะ
เกะเซนนุมะ

ดอกเกบิเซกิโชว เป�นต�น มีสัตว�ต�างๆเช�น ปลาอะยู

อิจิโนเซกิ IC

หาดโจวโดงะฮามะ
คาไมอิฉิ

แก�งเกบิเก
ฮิไรอิซุมิ มะเอะซาว�า IC
ฮิไรอิซุมิ

มิยาโกะ

ปูแม�น้ำ ปลาฮายะ นกเซกิเร อีกาแม�น้ำ เป�นต�น

ฮานามากิ

สนามบิน
อิวาเตะฮานามากิ

ทั้งปลา นก ก็จะเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล

โมริโอกะ

น้ำตกริวมง

ต�นฤดูร�อนปลาอายู ฤดูใบไม�เปลี่ยนสีมี
ปลาแซลมอนที่ว�ายทวนน้ำตก
ลักษณะอย�างนั้นของปลาโค�ยเรียกว�ามังกร
ที่เรียกว�าโทริวมง เป�นตำนานที่ถูกเล�า
ขานกันจากชื่อ น้ำตกริวมง

ฟุจิอิวะ

เคียวเมกัน

ประมาณปลายเดือน
พฤษภาคมจะสามารถเห็น
ดอกฟุจิ ที่เลื้อยอยู�ตาม
หินต�างๆ บานสะพรั่ง
ทำให�ก�อนหินต�างๆ
ถูกแต�งแต�มด�วยสีม�วง
ของดอกฟุจิ

มีลักษณะเหมือนกระจก
ขนาดใหญ�ตั้งอยู� ผิวของ
หินสะท�อนกับแสงของน้ำ
เป�นระยิบระยับ จึงเป�น
ที่มาของชื่อหินกระจก

เรียวอุนกัน

หินอะมะโยะเกะ (หินหลบฝน)

หินมีลักษณะยื่นออกไปด�านนอกคล�ายๆ
กันสาด เวลาฝนตก เป�นที่หลบฝนของเรือ
จึงเป�นที่มาของชื่อหินก�อนนี้

บิชะมงคุทซึ

ช�วงต�นฤดูร�อน
ละอองของน้ำแม�น้ำที่
กระทบเป�นหมอก
ลักษณะเหมือนเมฆลอย
เหมือนเมฆบังให�เห็นหิน
ไม�ชัดจึงเป�นที่มาของชื่อ
หิน เรียวอุนกัน

ระหว�างก�อนหินมีช�อง
ภายในช�องนี้ มีบิชามงเ
ตน (เทพเจ�า)อยู� และ
นอกจากนี้ยังมีค�างคาว
อยู�อีกด�วย

โคะโทเค

โชวฮิเซน
ไดฮิเซน

น้ำพุที่พ�นออกมาและตกลง ถูกเรียกว�า
ชั้นที่หนึ่ง และชั้นที่สอง

โทะอุนโฮ

แก�งเกิดจากน้ำไหลผ�าน
ระหว�างหน�าผาหิน จากที่
สูงไหลสูท
� ต
่ี ่ำ ราวกับภาพ
วาดที่ติดฝาผนัง

โซฟุกัน
โชวฟุกัน

แก�งเกบิเก
ลงเรือ

ถ�ามองหินเวลาที่ถูก
ปกคลุมด�วยหมอกของ
แม�น้ำ เหมือนกับหินพ�น
เมฆออกมา

ทุกครั้งที่ล�องเรือจะสามารถเห็นหินสองก�อนนี้
อยู�ใกล�ๆ กัน จึงถูกเรียกว�าหินสามีภรรยา

● โชวฮิเซน ●
⓫
⓭ คินเปะกิกัน
⓬ ไดฮิเซน
●

เบียวบุอิวะ

❾ โซฟุกัน
●

⓮ บะเรียวกัน
●

คุจิระอิวะ อิจิโนะเซะ

นิโนะเซะ
ท�าขึ้นเรือ

มิโยะชิงะโอกะ

ซันโนะเซะ

❿ โชวฟุกัน
●

⓯
●

❹ เรียวอุนกัน
●

เกบิบาชิ

⓳ ชิชิงะฮานะ
●

❸ ฟุจิอิวะ
●

❽ โทะอุนโฮ
●
⓲ เซนไทกัน
●
⓱ ไดเกบิกัน
●

❼ โคะโทเก
●

❻ อะมะโยะเกะโนะอิวะ
●

❺ บิชะมงคุทซึ
●

❶ น้ำตกริวมง
●

คินเปะกิกัน

ที่ขึ้นและลงเรือ

❷ เคียวเมกัน
●

การไหลที่สวยงามของแม�น้ำ
ถ�านั่งเรือที่มีคนแจวเรือแล�ว
ความกังวล หม�นหมองที่มีอยู�ในใจ
ก็สดใสขึ้นได�เมื่อเห็นหินจมูกสิงโต
ลองมาเที่ยวอิวาเตะดู
แล�วจะได�พบกับทิศทัศน�ที่น�าประทับใจ
ลองต�อรถไฟสายโอฟุนาโตะเซน
ใกล�กว�าอิจิโนเซกิ

ท�าเรือที่อยู�ด�านในสุด คุณแทบจะไม�เชื่อ
สายตาเมื่อได�ไปเห็น มีผาหินขนาดใหญ�
ใหญ�กว�าต�นไม� ตั้งตระหง�าน ประจันหน�ากับ
ท�องฟ�า

⓰
●

เซนริวทัน

หินมีลักษณะคล�ายสายคล�อง
คอม�า ยิ่งหินนี้มีต�นสนขึ้นอยู�
ใกล�ๆ ยิ่งทำให�ดูคล�ายกับขน
แผงคอของม�า

เซนริวทัน

ตรงด�านล�างของเกบิกัน น้ำจะเป�นสีฟ�าเข�ม
กล�าวกันว�า เป�นที่ปลาโค�ยของเกบิ
จะกลายเป�นมังกร

เซนไทกัน

เป�นหินที่มีลักษณะเหมือน
เข็มขัดเอียงๆ
และมีลักษณะเป�นเส�นๆ
เรียงกัน จึงเป�นที่มาของชื่อ
หินนี้

รันโชวงะโอกะ

ระหว�างที่น้ำไหล ก็มีทราย
พัดมาด�วย ทำให�มอง
เห็นเป�นทรายที่พื้นใต�น้ำ
มีลักษณะเป�นคลื่น ฝ��งตรง
ข�ามมองเห็นหินไดเกบิ
กันอีกด�วย เป�นจุดชมวิวที่
สวยงามมาก

บะเรียวกัน

หินที่มีสีสวยงาม ว�ากันว�า
สวยกว�าใบไม�สีเหลืองแดง
ตอนฤดูใบไม�เปลี่ยนสี

เพลงพื้นบ�านของเกบิเก

ไดเกบิกัน

รันโชวงะโอกะ

เป็นการท่องเทีย่ วด้วย
การล่องเรือ ผ่านสีเขียวขจี
ร่มรืน
่ ของสองข้าง
ทางถูกตกแต่งด้วยผาหิน
ต่างๆ ทำให้สายน้ำ
ทีไ่ หลอย่างช้าๆ
ช่างดูงดงาม

ชิชิงะฮานะ

หินขนาดใหญ�ที่ผนังกันด�าน
ในเวลามองจากด�านล�างจะ
ดูเหมือนลักษณะจมูกของสิงโต
เลยเป�นที่มาของชื่อนี้

