


#มาเติมความสุข
ให้หัวใจเบิกบาน
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พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําฟุกุชิมะ
Aquamarine Fukushima 
アクアマリンふくしま

สถานท่ีแหงเดียวท่ีไดรับความเสียหายนอยท่ีสุดจากภัยพิบัติ 

ใหญท่ีเกิดข้ึนเม่ือป 2011 พิพิธภัณฑสัตวน้ําท่ีถูกสรางบนช้ันดิน 

ท่ีทับถมกันจนสูงตัวอาคารและกระจกถูกปกปองดวยวัสดุอัน 

แข็งแกรงท่ีไดรับการเลือกสรรมาอยางดี หลังจากเหตุการณ 

ท้ังหมดเหลาพนักงานของพิพิธภัณฑตางก็รวมดวยชวยกัน 

ทําความสะอาดและซอมแซมสวนตาง ๆ 

จนสามารถเปดใหนักทองเท่ียวเขาชม ได

อีกคร้ังภายในชวงเวลาเพียง 4 เดือน 

เทาน้ัน

Fukkou Tourism
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We are the future !We are the future !

ตามรอยพื้นที่ประสบภัยเมื่อป 2011 ที่ไดรับการฟนฟูขึ้นใหม ใหกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง

ชมสถานที่ตาง ๆ ฟงเรื่องเลา และสัมผัสกับความรูสึกนึกคิดของชาวฟุกุชิมะ 

พรอมเรียนรูพัฒนาการและวิถีความเปนอยูของประชาชนหลังภัยพิบัติ

โปรเจกตยักษท่ีชาวฟุกุชิมะชวยกันวิจัย เสาะแสวงหาพลังงานทดแทน 
รูปแบบตาง ๆ เพื่อนำมาใชในชีวิตประจำวัน สิ่งเหลานี้ไมเพียงเพื่อ 
ชาวฟุกุชิมะ แตเพื่อพัฒนาและปกปองโลกใบนี้ มาศึกษาเรียนรู และ 
กาวไปขางหนาสูอนาคตอันสดใสดวยกันไดที่นี่

พลังงานทดแทน
Renewable Energy
再生可能エネルギー

Fukkou (復興) 
ในภาษาญีปุ่น่หมายถึง

การฟื้ นฟู
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เพ่ือมิใหมีสินคาที่มีสารตกคางเกินมาตรฐานสงออกถึงมือผูบริโภค 

ทางจังหวัดและเหลาเกษตรกรไดรวมมือกันขจัดสารปนเปอนของ 

กัมมันตรังสี และมีการตรวจสอบอยางเครงครัดในสินคาทุก ๆ ชิ้น 

ไมวาจะเปนขาวสาร ซึ่งเปนผลผลิตจากจังหวัด อาหารทะเลหรือ 

ผลผลิตทางนํา้ตางกไ็ดรบัการตรวจสอบโดยผานหลายกระบวนการ

หลายขั้นตอนกอนจะสงออกสู  

ตลาด ซึ่งสินคาใดที่วัดสารตกคาง 

ไดเกินมาตรฐานทางการจะไมนํา 

ออกจําหนายอยางเด็ดขาด 

ความปลอดภัยของอาหาร
Food Safety
食品の安全性

มาชมและรวมสรางสิ่งประดิษฐพรอมฟนฟูสภาพแวดลอมกันที่

ฟุกุชิมะ ท่ีศูนยแหงนี้เปดใหนักทองเที่ยวไดเขามาเรียนรูเกี่ยวกับ 

เรื่องรังสีและการพัฒนาสิ่งแวดลอมของจังหวัดฟุกุชิมะ มารวมพลัง 

สรางอนาคตท่ีสดใสไดดวยมือคุณ 

ภายในโคมิวตัน ฟุกุชิมะ แบงโซนตาง ๆ ดังนี้

1.หัวขอการเรียนรูเรื่องรังสี ไดแก ทําความรูจักรังสี, วิธีการวัด 

ระดับรังสี, การปองกันและดูแลตนเอง, การรักษา

2.เรียนรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ

3.เรียนรูเกี่ยวกับพลังงานทดแทน

ศูนย์นวัตกรรมสิง่ประดิษฐ์
เพ่ือพัฒนาสิง่แวดล้อมโคมิวตัน ฟุกุชิมะ 
Commutan Fukushima
コミュタン福島

(HOPE Tourism)
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อาหารทองถ่ินของไอสึ รสชาติเปนเอกลักษณ

เฉพาะไมเหมือนใคร มีใหเลือก 2 แบบคือ    

ข าวหนาหมูทอดซอสคัตสึ ซอสรสเขมขน

ราดบนหมูทอดชุมฉ่ําเสิรฟพรอมกะหล่ําปลี

และข าวหน าหมูทอดสูตรยานาอิสุ ท่ี เ พ่ิม

ความอรอยดวยไขคลุกเน้ือนุมอัดแนนดานลาง

อ่ิมทองกับเมนูราเม็งไดท่ีเมืองคิตะคะตะซ่ึงท่ีน่ี

มีรานราเม็งมากมายถึง 120 รานคา มาล้ิมรส 

อันกลมกลอมของน้ําซุปโชยุ แฮปป ไปกับ 

เสนนุมน่ิมและหมูชาชูช้ินโตคับชาม อีกหน่ึง 

ราเม็งชามเด็ดท่ีอรอยไมแพท่ีไหน ๆ 

* ท็อปปงของแตละรานจะแตกตางกันไป

ซอฟทครีมรสชาติแปลกใหม ท่ีนํารสชาติของ

นามิเอะยากิโซบะเมนูอรอยแหงนามิเอะ 

มาเสิรฟในรูปแบบของซอฟทครีม หาซ้ือ

ไดท่ีจุดพักรถนามิเอะท่ีสามารถมาทองเท่ียว 

Fukkou Tourism (HOPE Tourism)

ตบทายมื้อหลักดวยของหวานที่ใชผลไมสดใหมจาก 

สวนมาเพิม่ความสดชืน่ ทีน่ีอ่ดุมไปดวยผลไมนานาชนิด 

มใีหชมิตลอดทัง้ป พบกบัเชอรรใีนหนารอนและหามพลาด 

ลิ้มลองสาลี่และลูกพีชหอมหวานผลไมขึ้นชื่อ

Junk Food Paradise!!

ข้าวหน้าหมูทอดสูตรยานาอิสุ
Yanaizu Sauce Katsudon
柳津ソースカツ丼

ข้าวหน้าหมูทอดซอสคัตสึ
Sauce Katsudon

ソースカツ丼

พาเฟต์่ผลไม้
Fruit Parfait
フルーツパフェ

ซอฟท์ครีมนามิเอะยากิโซบะ
Namie Yakisoba Softcream 
なみえ焼そばソフトクリーム

คิตะคะตะ ราเม็ง
Kitakata Ramen
喜多方ラーメン

เก๊ียวซาแปงบาง ๆ ท่ีอัดแนนดวยผัก 

และเน้ือหมูถูกวางเรียงเปนวงกลม

ทอดกรอบ ๆ ในแบบฟุกุชิมะ

เกีย๊วซ่าฟุกุชิมะ
Fukushima Enban Gyoza
ふくしま円盤餃子

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพ่ิมเติมได้ที่
www.welovefukushima.com
www.facebook.com/WeLoveFukushimaTH

Fukushima Prefectural Government - Tourism Promotion Division
   2-16 Sugitsuma-cho, Fukushima-shi, 
   Fukushima 960-8670 Japan
   Tel: +81-245-21-7287      Fax: +81-245-21-7888
   Website: www.pref.fukushima.lg.jp 

พิมพเม่ือ : ตุลาคม 2563 / 1,000

วิธีการเดินทาง
จากฮาเนดะ (โตเกียว) 
     โดยรถยนต์ : จากทางด่วนโทโฮคุ ถึงเมืองไอสึ วากามัตสึ ใช้เวลา 3 ชัว่โมง 50 นาที
     โดยรถไฟชินคันเซ็น : ต่อรถไฟทีส่ถานีรถไฟโตเกียว ถึงสถานีรถไฟโคริยามะ ใช้เวลารวม 2 ชัว่โมง 15 นาที 

จากนาริตะ (จิบะ)
     โดยรถยนต์ : จากทางด่วนโทโฮคุ ถึงเมืองไอสึ วากามัตสึ ใช้เวลา 3 ชัว่โมง 40 นาที
     โดยรถไฟชินคันเซ็น : ต่อรถไฟทีส่ถานีรถไฟโตเกียว ถึงสถานีรถไฟโคริยามะ ใช้เวลารวม 3 ชัว่โมง

จากเซนได
     โดยรถยนต์ : จากทางด่วนโทโฮคุ ถึงเมืองฟุกุชิมะ ใช้เวลา 1 ชัว่โมง 10 นาที
     โดยรถไฟชินคันเซ็น : จากสถานีรถไฟเซนได ถึงสถานีรถไฟฟุกุชิมะ ใช้เวลา 25 นาที 

Access

แ ล้ ว พ บ กั น ที ่"ฟุ กุ ชิ ม ะ"

มาทําความรู้จักกับเหล่านายแบบด้านบนกันเถอะ!
* วากะดันนะ (ลูกชายเจ้าของเรียวกัง) 
  อีกหนึง่บทบาทสําคัญ แห่งย่านออนเซ็นแต่ละแห่งในฟุกุชิมะ
  สามารถพบเจอกับวากะดันนะได้ตามร้านอาหาร และโรงแรม    
  หรือเรียวกังได้

อร่อย
ไม่กลัวร่างพัง
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