
แอคทีฟซีเนียร์เซนเตอร์ (AOZ)28
9.00-21.00 น.

เปิดให้บริการไม่มีวันหยุด

อีสต์บิวด้ิง29
8.00-20.00 น.

เปิดให้บริการไม่มีวันหยุด

พาเซนาคะมิสเสะ33
10.00-25.00 น.

เปิดให้บริการไม่มีวันหยุด

ศาลากลางเมืองฟุคุชิมะ36

8.30-17.00 น.
เปิดให้บริการไม่มีวันหยุด

พารุเสะอีซากะ20

9.00-21.30 น.
ปิดให้บริการ: ไม่มีวันหยุดชัดเจน

นาคาโนะฟุโดซง21

9.00-21.00 น.
ปิดให้บริการ: 28 ธ.ค. - 4 ม.ค.

สวนจูโรคุนุมะ22

9.00-18.00 น.
เปิดให้บริการไม่มีวันหยุด
★มีฟิตต้ิงบอร์ดสำหรับเปล่ียนเส้ือผ้าไว้ให้บริการ

ยุเมะบุไต 〈ศูนย์บริการการท่องเท่ียวสึจิยุออนเซ็น〉23

เปิดให้บริการตลอดทั้งวัน
★มีห้องน้ำแยกหญิงและชาย

ห้องน้ำสาธารณะหน้าสถานีรถไฟฟุคุชิมะ31

9.00-21.00 น.
ปิดให้บริการ: วันหยุดนักขัตฤกษ์, 29 ธ.ค. - 3 ม.ค.
★มีห้องน้ำสำหรับผู้ใช้รถวีลแชร์ไว้ให้บริการท่ีช้ัน 1 และช้ัน 3

วิทโมโตมาจิ32

9.00-17.00 น.
ปิดให้บริการ: วันจันทร์

สวนเซ็นกังโมริ39

9.00-16.30 น.

สวนโดไอดาเตะ40

ฟุคุชิมะ โตโยต้าคราวน์ อารีน่า (ศูนย์กีฬาอนุสรณ์แห่งชาติ)26
9.00-21.00 น.

เปิดให้บริการไม่มีวันหยุด

9.00-21.00 น.
ปิดให้บริการ: วันพฤหัสบดี

โมะนิวะโนะยุุ17
9.00-21.00 น.

เปิดให้บริการไม่มีวันหยุด

สวนอาตาโกยามะ18
8.30-16.30 น.

ห้องน้ำสาธารณะยุซาวะ (ติดกับซาบะโกะยุ)19

เปิดให้บริการตลอดทั้งวัน
★มีห้องน้ำแยกหญิงและชาย

หออนุสรณ์นิชิดะ24
10.00-17.00 น.

ปิดให้บริการ: วันจันทร,
29 ธ.ค. - 3 ม.ค.

สวนโอโมริโจยามะ25
9.00-16.30 น.

ปิดให้บริการ: ต้นเดือนธันวาคม-ต้นเดือนมีนาคม
★มีห้องน้ำ 2 จุดทางทิศเหนือและทิศใต้ไว้ให้บริการ

สถานีรถไฟฟุคุชิมะ 〈ประตูทางออกทิศตะวันตก〉27
5.00-0.10 น.

เปิดให้บริการไม่มีวันหยุด

เอสปาล (S-PAL) สาขาฟุคุชิมะ30
10.00-20.00 น.

ปิดให้บริการ: 1 ม.ค.
★มีห้องสำหรับให้น้ำนมบุตรท่ีช้ัน 2

9.00-22.00 น.
ปิดให้บริการ: 29 ธ.ค. - 3 ม.ค.

ฟุคุชิมะเทอร์ซา34

9.00-21.00 น.
ปิดให้บริการ: 28 ธ.ค. - 4 ม.ค.

8.30-18.00 น.
ปิดให้บริการ: วันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์, 28 ธ.ค. - 4 ม.ค.
★มีห้องน้ำสำหรับผู้ท่ีขับถ่ายผ่านทวารเทียมไว้ให้บริการท่ีช้ัน 
　2 โซนฝ่ังตะวันตก

เอ็นซีวี ฟุคุชิมะ อารีน่า (โรงยิมและโรงฝึกศิลปะการต่อสู้เมืองฟุคุชิมะ)35

สวนชายะนุมะ37
เปิดให้บริการตลอดทั้งวัน

ปิดให้บริการ: วันที่ 29 ธันวาคม - ปลายเดือนกุมภาพันธ์

สวนเบ็นเท็นยามะ38
9.00-16.30 น.

ปิดให้บริการ: ต้นเดือนธันวาคมถึงต้นเดือนมีนาคม
★มีห้องน้ำไว้ให้บริการ 2 จุดท่ีโซนฝ่ังตะวันออกและโซนกลาง

โรงอาบน้ำสาธารณะอีซากะออนเซ็น ฮาโคยุ41

6.00-22.00 น.
ปิดให้บริการ: วันอังคาร

9.00-21.00 น.
ปิดให้บริการ: วันอังคาร

โรงอาบน้ำสาธารณะ นาคาโนะยุ42 โรงอาบน้ำสาธารณะ อัตตะกะยุ43

วัดโคโตคุจิ

ศาลเจ้าโชโตคุไทชิโด
ศาลเจ้ายาคุชิโคเคชิโด

ยุเมะบุไต
ออนเซ็นแช่เท้า "สึกิโนะยุบุเจ"

นาคาโนะยุ42
23

5

ออนเซ็นแช่เท้า 
"คิบกโกะโนะยุ"

ออนเซ็นแช่เท้า 
"คาจิกะโนะยุ" ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวสึจิยุออนเซ็นศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวสึจิยุออนเซ็น

ออนเซ็นแช่เท้า "สึจิยุกโกะ"

จุดพักรถ สึจิยุ
สึจิยุโรดปาร์ค

ยูราคุซ่า

ไปหนองน้ำเนนุมะ ไปย่านใจกลาง
เมืองฟุคุชิมะ

สะพานชินโทสึนะบาชิ

สวนฮาโคยุ

ฮาโคยุ

สนามเด็กเล่น

ศาลเจ้าซาบะโกะ

คิวโฮริคิริเตศาลเจ้าฮาจิมัง

18

1
19

41
20

ออนเซ็นสำหรับ
แช่มือและแช่เท้า

ชังโคะ
ชังโคะ
โนะยุ

แม่น้ำสุริคามิกาวะ

ห้องน้ำสาธารณะยุซาวะ 
(ติดกับซาบะโกะยุ)

ซาบะโกะยุซาบะโกะยุ

พารุเสะอีซากะ

สถานีรถไฟอีซากะออนเซ็น

ศูนย์บริการข้อมูลการ
ท่องเที่ยวอีซากะออนเซ็น

สวนอาตาโกยามะสวนอาตาโกยามะ

ศาลเจ้าอา
ตาโกยามะ
ศาลเจ้าอา
ตาโกยามะ

43

ศูนย์บริการข้อมูลการ
ท่องเที่ยวทาคายุออนเซ็น

ศาลเจ้าออนเซ็น ไปย่านใจกลาง
เมืองฟุคุชิมะ

ไปเส้นทางบันได
อาสึมะสกายไลน์

สวนออนเซ็น

อัตตะกะยุ

ห้องน้ำสำหรับผู้ใช้รถ
วีลแชร์
ผู้ท่ีขับถ่ายผ่านทวารเทียม
เตียงอเนกประสงค์
(เตียงพยาบาล)

โถสุขภัณฑ์แบบมีฟังก์ชัน
ฉีดน้ำอัตโนมัติ (Washlet)

โต๊ะสำหรับเปล่ียนผ้าอ้อมเด็ก
ลานจอดรถสำหรับผู้ใช้
รถวีลแชร์ (ลานจอดรถสำหรับ
บริการบุคคลกลุ่มพิเศษ)

ช่วงเวลาท่ีสามารถใช้
บริการได้

คำแนะนำการใช้งาน

　ฟุคุชิมะ แบริเออร์ฟรี ทัวร์เซนเตอร์ต้ังอยู่ในศูนย์บริการข้อมูล
การท่องเท่ียวเมืองฟุคุชิมะ บนช้ัน 2 ของสถานีรถไฟ JR ฟุคุชิมะ 
บริเวณประตูทางออกทิศตะวันตก  ศูนย์แห่งน้ีให้บริการข้อมูล
เก่ียวกับส่ิงอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ เช่น 
สถานที่พักและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ๆ ในจังหวัดฟุคุชิมะ รวมถึง
ห้องน้ำและระบบการคมนาคมสำหรับผู้ใช้รถวีลแชร์ โดยเน้นพื้นที่ 
เมืองฟุคุชิมะเป็นหลัก
　ขอเสนอ "ทริปท่องเท่ียวฟุคุชิมะ" ท่ีสะดวกสบายเหมาะกับ
ข้อจำกัดของแต่ละคน เพ่ือช่วยให้การเดินทางท่องเท่ียวของคุณ
สนุกย่ิงข้ึน ให้คุณรู้สึกประทับใจท่ีได้มาเยือนฟุคุชิมะ ♪ จนอยาก
กลับมาเยือนท่ีน่ีอีกคร้ัง !
　กรุณาติดต่อเราหากต้องการสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม ♪

● แวะมาเที่ยวฟุคุชิมะกันเถอะ ! ●

[จำนวน]  2 คัน
[ระยะเวลาในการเช่า]  9.00-17.30 น.
[อัตราค่าเช่า]  ฟรี 2 ช่ัวโมงแรก
เช่า 1 วัน ... 500 เยน
เช่า 1 คืน 2 วัน ... 1,000 เยน

*คิดค่าเช่าเพิ่ม 500 เยนต่อวัน
*กรุณาจองล่วงหน้าเนื่องจากรถวีลแชร์มีจำนวนจำกัด

ข้อมูลบริการให้เช่ารถวีลแชร์

ลานจอดรถฮานามิยามะวอล์คก้ิงเทรล
 〈ห้องน้ำถาวร〉

A

ตลอดทั้งวัน

จุดชมดอกไม้ช่ือดังท่ีเป็น
สัญลักษณ์ของเมืองฟุคุชิมะ 
และเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี
มีความโดดเด่น

บริเวณรอบ ๆ  
สวนฮานามิยามะ

9.00-16.00 น.

โจโดไดระเรสต์เฮาส์B

 โรงยิมอาสึมะG

สนามเบสบอลอาสึมะI

โทโฮมินนะโนะสเตเดียม (สนามกีฬากรีฑาอาสึมะประจำจังหวัด)H

ห้องน้ำสาธารณะใน
ลานจอดรถโจโดไดระ

C
9.00-16.00 น.

6.00-21.00 น.

 ลานจอดรถหลักของอาสึมะสปอร์ตปาร์คF

เส้นทางชมทิวทัศน์ที่มีจุดที่สูงที่สุดอยู่ห่าง
จากระดับน้ำทะเล 1,622 เมตร มีทิวทัศน์
ที่งดงามทอดเรียงรายตลอดเส้นทาง ให้คุณ
ได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพหลากหลายที่
เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล

เส้นทางชมทิวทัศน์ที่มีจุดที่สูงที่สุดอยู่ห่าง
จากระดับน้ำทะเล 1,622 เมตร มีทิวทัศน์
ที่งดงามทอดเรียงรายตลอดเส้นทาง ให้คุณ
ได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพหลากหลายที่
เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล

เส้นทางชมทิวทัศน์ที่มีจุดที่สูงที่สุดอยู่ห่าง
จากระดับน้ำทะเล 1,622 เมตร มีทิวทัศน์
ที่งดงามทอดเรียงรายตลอดเส้นทาง ให้คุณ
ได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพหลากหลายที่
เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล

สวนกีฬาท่ามกลางธรรมชาติที่ทุกคนสามารถ
สนุกเพลิดเพลินได้ไม่ว่าเด็กหรือผู้ ใหญ่่
ในช่วงกลางคืนของฤดูใบไม้ร่วงะมีการประดับ
ไฟตกแต่งต้นแปะก๊วยที่ขึ้นเรียงรายตลอด
แนวทางเดิน

สวนกีฬาท่ามกลางธรรมชาติที่ทุกคนสามารถ
สนุกเพลิดเพลินได้ไม่ว่าเด็กหรือผู้ ใหญ่่
ในช่วงกลางคืนของฤดูใบไม้ร่วงะมีการประดับ
ไฟตกแต่งต้นแปะก๊วยที่ขึ้นเรียงรายตลอด
แนวทางเดิน

สวนกีฬาท่ามกลางธรรมชาติที่ทุกคนสามารถ
สนุกเพลิดเพลินได้ไม่ว่าเด็กหรือผู้ ใหญ่่
ในช่วงกลางคืนของฤดูใบไม้ร่วงะมีการประดับ
ไฟตกแต่งต้นแปะก๊วยที่ขึ้นเรียงรายตลอด
แนวทางเดิน

อาสึมะ
สปอร์ตปาร์ค

ภูเขาอันสัญลักษณ์ของเมือง
ฟุคุชิมะที่คุณสามารถมาปีน
เขาและเดินป่าได้ ทัศนียภาพ
ที่มองจากศูนย์บริการข้อมูล
ของภูเขาชิโนบุยามะหรือ
ชิโนบุยามะไกด์เซนเตอร์นั้น
งดงามอย่างหาที่เปรียบไม่ได้

สวนผลไม้เพื่อการท่องเที่ยวแห่ง
นี้ตั้งอยู่บนเส้นทางชมวิวและ 
Fruit Line หรือเส้นทางสาย
ผลไม้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีสวนผลไม้
เรียงรายอยู่เป็นจำนวนมาก 
นอกจากการจำหน่ายผลไม้แล้ว
การเก็บผลไม้ก็เป็นที่นิยมเช่น
กัน

ภูเขา
ชิโนบุยามะ

สวนผลไม้อาสึมะD

8.00-17.00 น.

9.00-16.30 น.

★นอกจากนี้ บริเวณจุดชมวิวที่ 1 จุดชมวิวที่ 2 และลานจอดรถกัสซัง
　ยังมีห้องน้ำไว้ให้บริการอีกด้วย

 สวนชิโนบุยามะ 〈ห้องน้ำในไทชิโด〉E

สถานท่ีท่องเท่ียว

ท่ีแนะนำ 2

สวนผล
ไม้อาสึมะ

ที่นี่มีทางเดินแผ่นไม้ที่
ปราศจากสิ่งกีดขวางไว้ให้
บริการ แม้แต่ผู้ที่ใช้รถวีลแชร์
ก็สามารถเข้ามาเดินเล่นได้

■เดินเล่นบริเวณท่ีราบลุ่มโจโดไดระ

ช่วงเวลาท่ีเปิดให้สัญจร: ต้นเดือนเมษายน-กลางเดือนพฤศจิกายน
ลานจอดรถโจโดไดระ/รถยนต์ท่ัวไป 500 เยน

บันไดอาสึมะ
สกายไลน์์

★มีห้องน้ำสำหรับผู้ใช้วีลแชร์แยกชายหญิงไว ้ให้บริการ
　ในห้องน้ำหญิงมีโต๊ะเปลี่ยนผ้าอ้อมและเก้าอี้เด็ก

เปิดให้บริการทุกวันตลอดช่วงฤดูเก็บผลไม้ 
(ต้นเดือนมิถุนายน-ปลายเดือนพฤศจิกา
ยน)

ปิดให้บริการ: ทุกวันอังคาร, 29 ธ.ค. - 3 ม.ค.

9.00-21.00 น.

ปิดให้บริการ: ทุกวันอังคาร, 29 ธ.ค. - 3 ม.ค.

9.00-21.00 น.

ปิดให้บริการ: ทุกวันอังคาร, 29 ธ.ค. - 3 ม.ค.

9.00-21.00 น.

สถานที่ท่องเที่ยว

ที่แนะนำ 1

ฟุคุชิมะ แบริเออร์ฟรี ทัวร์เซนเตอร์
องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

1-1 ซากาเอะ-มาจิ, เมืองฟุคุชิมะ, จังหวัดฟุคุชิมะ
960-8031
โทรศัพท ์024-531-6428
เว็บไซต ์ https://www.fukushima-barrier-free.com/

เรียบเรียง/
จัดพิมพ์

องค์การความร่วมมือ/คณะกรรมการสตรีสำนักงานสาขาฟุคุชิมะ
ของสมาคมสถาปนิกจังหวัดฟุคุชิมะ
ข้อมูลที่เผยแพร่เป็นข้อมูลล่าสุด ณ เดือนมีนาคม 2021

อีซากะออนเซ็น

ออนเซ็นเก่าแก่ท่ีว่ากันว่าได้รับการค้นพบเม่ือช่วง 3,000 ปีก่อนคริสตกาล สถาน
ท่ีแห่งน้ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักกันดีเน่ืองจากมัตสึโอะ บะโช (นักกวีช่ือดังของญ่ีปุ่น) 
เคยแวะมาเยือนเม่ือคร้ังอดีต ท่ีน่ีมีโรงอาบน้ำสาธารณะ 9 แห่ง ให้คุณเพลิดเพลิน
กับการตระเวนแช่บ่อน้ำร้อนได้อย่างสบาย ๆ

■การเดินทาง
・เดินทางด้วยรถยนต์ประมาณ 5 นาที

จากทางออก "ทางแยกต่างระดับ 
　ฟุคุชิมะอีซากะ" ทางด่วนโทโฮคุ
・เดินทางด้วยรถไฟสายอีซากะ

ประมาณ 25 นาทีจากสถานีรถไฟ
　ฟุคุชิมะ

สึจิยุออนเซ็น

เมืองออนเซ็นตามแนวหุบเขาท่ีมีประวัติศาสตร์ยาวนานและได้การรับค้นพบใน
ช่วงปี 580 ท่ีน่ีเป็นท่ีรู้จักกันดีในนามของหมู่บ้านตุ๊กตาไม้โคเคชิ มีตุ๊กตาโคเคชิต้ัง
กระจายอยู่รอบเมืองออนเซ็น

■การเดินทาง
・เดินทางด้วยรถยนต์ประมาณ 20 นาที 
　จากทางออก "ทางแยกต่างระดับ 
　นิชิฟุคุชิมะ" ทางด่วนโทโฮคุ
・เดินทางด้วยรถบัสประมาณ 45 นาที
　จากสถานีรถไฟฟุคุชิมะ

ทาคายุออนเซ็น

ทาคายุออนเซ็นมีลักษณะเด่นอยู่ท่ีน้ำพุร้อนกำมะถันสีขาวขุ่นและมีสรรพคุณใน
การรักษาโรค คุณสามารถเพลิดเพลินกับน้ำพุร้อนท่ีไหลมาจากแหล่งต้นน้ำ
โดยตรง น้ำพุร้อนคุณภาพสูงคือส่ิงดึงดูดให้นักท่องเท่ียวจำนวนมากเดินทางมา
เยือนท่ีน่ี

■การเดินทาง
・เดินทางด้วยรถยนต์ประมาณ 30 นาทีจาก

ทางออก "ทางแยกต่างระดับ นิชิฟุคุชิมะ" 
หรือ "ทางแยกต่างระดับฟุคุชิมะอีซากะ" 
ทางด่วนโทโฮคุ
・เดินทางด้วยรถบัสประมาณ 45 นาทีจาก

สถานีรถไฟฟุคุชิมะ

ดูข้อมูลสถานท่ีอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมได้จากคิวอาร์โค้ดหรือเว็บไซต์ข้างต้น

สำหรับที่ตั้งของสถานที่ต่าง ๆ ตั้งแต่หมายเลข     -     กรุณาดูแผนที่ข้อมูลห้องน้ำในหน้าหลัง17 40

สะดวกสำหรับการท่องเที่ยวและช้อปปิ้ง!

ห้องน้ำ
แผนท่ี เมืองฟุคุชิมะ

เซนเตอร์
แบริเออร์ฟรี ทัวร์

ข้อมูลห้องน้ำสำหรับเมืองออนเซ็น 
สบายใจได้แม้อยู่ในสถานท่ีท่องเท่ียว !

เซนเตอร์
แบริเออร์ฟรี ทัวร์



อาสึมะโนะเอกิโคโคระ4

พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านกลางแจ้งเมืองฟุคุชิมะ6

ชิกิโนะซาโตะ7

9.00-17.00 น.   
ปิดให้บริการ:
29 ธ.ค. - 3 ม.ค.

ยุราคุสะ (สึจิยุออนเซ็นมาจิโอโคชิเซนเตอร์)5

9.00-21.00 น.   
เปิดให้บริการไม่มีวันหยุด
★มีห้องสำหรับให้น้ำนมบุตร

9.00-16.30 น.   
ปิดให้บริการ: วันอังคาร
29 ธ.ค. - 3 ม.ค.

9.00-21.00 น.
เปิดให้บริการไม่มีวันหยุด
★ภายในสวนแห่งน้ีมีห้องน้ำไว้บริการ 4 จุด 
　โต๊ะสำหรับเปล่ียนผ้าอ้อมเด็กต้ังอยู่ส่วนของร้านอาหาร

สนามแข่งม้าฟุคุชิมะ JRA13

9.00-17.00 น.   
ปิดให้บริการ: 
วันจันทร์ วันอังคาร วันหยุดนักขัตฤกษ์ 
และช่วงวันหยุดส้ินปีและปีใหม่

คอมคอม 〈ศูนย์การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์สำหรับเยาวชน〉15

9.30-19.00 น.   
ปิดให้บริการ: วันอังคาร
★ทุกช้ันมีห้องน้ำไว้ให้บริการ

โทโฮมินนะโนะบุงกะเซนเตอร์ (ศูนย์วัฒนธรรมเมืองฟุคุชิมะ)14

8.30-19.00 น.   
ปิดให้บริการ:
29 ธ.ค. - 3 ม.ค.
★มีห้องน้ำ 2 จุดในห้องฮอลล์ขนาดเล็ก

คิวโฮริคิริเต1

ศูนย์บริการข้อมูลเข่ือนแม่น้ำสุริคามิกาวะ2

ฟุคุชิมะสกายปาร์ค3

โอกุระเต16

10.00-18.00 น.    
ปิดให้บริการ: วันอังคาร ช่วงวันหยุดส้ินปีและปีใหม่

หออนุสรณ์ยูจิ โคเซกิ เมืองฟุคุชิมะ11

โจโมเปียมิยาฮาตะ10

ฟุคุชิน ยูเมะโนะ องงาคุโด (คอนเสิร์ตฮอลล์เมืองฟุคุชิมะ)12

9.00-21.00 น.   
ปิดให้บริการ: 29 ธ.ค. - 3 ม.ค.

โครัสเซฟุคุชิมะ

8.00-21.00 น.
ปิดให้บริการ: 23 พ.ย.
★มีห้องน้ำสำหรับผู้ใช้รถวีลแชร์ไว้ให้บริการท่ีช้ัน 1 และช้ัน 4
*ห้องน้ำช้ัน 4 ไม่สามารถใช้งานได้หากไม่มีการใช้งานห้องประชุม

9

พิพิธภัณธ์ศิลปะจังหวัดฟุคุชิมะ8

9.30～17.00 น.   
ปิดให้บริการ: วันจันทร์ วันถัดไปของวันหยุดนักขัตฤกษ์,
28 ธ.ค. - 4 ม.ค.

9.00-17.00 น.   
ปิดให้บริการ: วันอังคาร
★มีห้องน้ำสำหรับผู้ใช้รถวีลแชร์และผู้ท่ีขับถ่ายผ่านทวารเทียมไว้
　ให้บริการในจุดพักผ่อน

9.00-16.30 น.   
ปิดให้บริการ: 29 ธ.ค. - 3 ม.ค.

8.30-17.00 น.   
ปิดให้บริการ: 
29 ธ.ค. - 31 มี.ค.
★มีห้องน้ำแยกหญิงและชาย

9.00-21.00 น. 
เปิดให้บริการไม่มีวันหยุด

9.00-16.30 น.   
ปิดให้บริการ: 
ช่วงวันหยุดส้ินปีและปีใหม่
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ห้องน้ำสาธารณะยุซาวะ 
(ติดกับซาบะโกะยุ)
ห้องน้ำสาธารณะยุซาวะ 
(ติดกับซาบะโกะยุ)

สวนผลไม้อาสึมะสวนผลไม้อาสึมะ

ไปเมืองดาเตะ

ไปเมืองดาเตะ

ไปเมืองดาเตะ

ไปเมืองโคริยามะ

ไปเมืองคาวามาตะ

ยูเอฟโอฟุเระไอคัง 
(พิพิธภัณฑ์ยูเอฟโอ)
ยูเอฟโอฟุเระไอคัง 
(พิพิธภัณฑ์ยูเอฟโอ)

โจโมเปียมิยาฮาตะ

หออนุสรณ์ยูจิ โคเซกิ เมืองฟุคุชิมะหออนุสรณ์ยูจิ โคเซกิ เมืองฟุคุชิมะ

สนามแข่งม้าฟุคุชิมะ JRAสนามแข่งม้าฟุคุชิมะ JRA

ศาลากลางเมืองฟุคุชิมะศาลากลางเมืองฟุคุชิมะ

ฟุคุชิมะเทอร์ซาฟุคุชิมะเทอร์ซา

สวนเบ็นเท็นยามะสวนเบ็นเท็นยามะ

สวนชายะนุมะสวนชายะนุมะ

สวนเซ็นกังโมริสวนเซ็นกังโมริ

พาเซนาคะมิสเสะพาเซนาคะมิสเสะ

วิทโมโตมาจิวิทโมโตมาจิ

โอกุระเตโอกุระเต

สวนโดไอดาเตะสวนโดไอดาเตะ

สวนโอโมริโจยามะสวนโอโมริโจยามะ

หออนุสรณ์นิชิดะหออนุสรณ์นิชิดะ

ยุเมะบุไตยุเมะบุไต

สึจิยุออนเซ็นสึจิยุออนเซ็น

ภูเขาอาสึมะภูเขาอาสึมะ

ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวโจโดไดระศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวโจโดไดระ

หอดูดาวหอดูดาว

ศาลากลางจังหวัดฟุคุชิมะศาลากลางจังหวัดฟุคุชิมะ

สถานีตำรวจฟุคุชิมะสถานีตำรวจฟุคุชิมะ

อีสต์บิวดิ้งอีสต์บิวดิ้ง

สนามกีฬากรีฑาชิโนบุงาโอคะสนามกีฬากรีฑาชิโนบุงาโอคะ

ไปทางแยกต่างระดับนิฮองมัตสึ

ทางแยกฟุคุชิมะ

ทางด่วนโทโฮคุชูโอ

ทางด่วนโทโฮคุ

ไปเมืองนิฮองมัตสึ

จุดพักรถ สึจิยุจุดพักรถ สึจิยุ
ไปเมืองอินะวาชิโระ

ไปเมืองโยเนซาวะ

ไปเมืองโยเนซาวะ

รถไฟ JR สายโออุฮงเซ็น

รถไฟ JR สายโออุฮงเซ็นรถไฟ JR ยามากาตะชินคันเซ็น

ไปเมืองทาคาฮาตะ

อาสึมะโนะเอกิโคโคระอาสึมะโนะเอกิโคโคระ

บันไดอาสึมะสกายไลน์บันไดอาสึมะสกายไลน์

ทาคายุออนเซ็นทาคายุออนเซ็น

 โจโดไดระเรสต์เฮาส์ โจโดไดระเรสต์เฮาส์

ยุราคุสะ์ยุราคุสะ์

ชิกิโนะซาโตะชิกิโนะซาโตะ

อาสึมะสปอร์ตปาร์คอาสึมะสปอร์ตปาร์ค

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านกลางแจ้งเมืองฟุคุชิมะพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านกลางแจ้งเมืองฟุคุชิมะ

โครัสเซฟุคุชิมะโครัสเซฟุคุชิมะ

ฟุคุชิมะสกายปาร์คฟุคุชิมะสกายปาร์ค สวนจูโรคุนุมะสวนจูโรคุนุมะ

โมะนิวะโนะยุโมะนิวะโนะยุ

สวนอาตาโกยามะสวนอาตาโกยามะ

ฮาโคยุฮาโคยุ

ซาบะโกะยุซาบะโกะยุอีซากะออนเซ็นอีซากะออนเซ็น

พารุเสะอีซากะพารุเสะอีซากะ

คิวโฮริคิริเตคิวโฮริคิริเต

เขื่อนสุริคามิกาวะ แม่น้ำสุริคามิกาวะ

ไปทางแยกต่างระดับชิโรอิชิ ไปสถานีรถไฟเซนได ไปเมืองเซนได

รถไฟด่วนอาบุคุมะ

แม่น้ำมัตสึคาวะ

โอวาราจิโอวาราจิ

ศาลเจ้าฮากุโระศาลเจ้าฮากุโระ

ภูเขาชิโนบุยามะภูเขาชิโนบุยามะ

สวนฮานามิยามะสวนฮานามิยามะ

ช่วงเวลาที่เปิดให้สัญจร : ต้นเดือน
เมษายน-กลางเดือนพฤศจิกายน

สึจิยุโรดปาร์ค

ทางแยกต่างระดับฟุคุชิมะ
มัตสึคาวะ PA Smart IC

ทางแยกต่างระดับ
นิชิฟุคุชิมะ

สวนอารากาวะซากุระ
ซึสึมิคาเซ็นโคเอ็น
สวนอารากาวะซากุระ
ซึสึมิคาเซ็นโคเอ็น

ทางแยกต่างระดับ
ฟุคุชิมะโอซาโซ

ทางแยกต่างระดับ
ฟุคุชิมะอีซากะ

สถานีรถไฟ JR โทโฮคุชินคันเซ็น

สถานีรถไฟ JR โทโฮคุชินคันเซ็น

สถานีรถไฟ JR สายโทโฮคุฮงเซ็น

สถานีรถไฟ JR สายโทโฮคุฮงเซ็น

รถไฟฟุคุชิมะโคสึ 
สายอีซากะ
รถไฟฟุคุชิมะโคสึ 
สายอีซากะ

ศูนย์บริการข้อมูลเขื่อน
แม่น้ำสุริคามิกาวะ
ศูนย์บริการข้อมูลเขื่อน
แม่น้ำสุริคามิกาวะ

พิพิธภัณธ์ศิลปะ
จังหวัดฟุคุชิมะ
พิพิธภัณธ์ศิลปะ
จังหวัดฟุคุชิมะ

ฟุคุชิน ยูเมะโนะ องงาคุโด 
(คอนเสิร์ตฮอลล์เมืองฟุคุชิมะ)
ฟุคุชิน ยูเมะโนะ องงาคุโด 
(คอนเสิร์ตฮอลล์เมืองฟุคุชิมะ)

โทโฮมินนะโนะบุงกะเซนเตอร์ 
(ศูนย์วัฒนธรรมเมืองฟุคุชิมะ)
โทโฮมินนะโนะบุงกะเซนเตอร์ 
(ศูนย์วัฒนธรรมเมืองฟุคุชิมะ)

คอมคอม <ศูนย์การเรียนรู้เชิง
สร้างสรรค์สำหรับเยาวชน>
คอมคอม <ศูนย์การเรียนรู้เชิง
สร้างสรรค์สำหรับเยาวชน>

นาคาโนะ
ฟุโดซง

ฟุคุชิมะ โตโยต้าคราวน์ อารีน่า 
(ศูนย์กีฬาอนุสรณ์แห่งชาติ)
ฟุคุชิมะ โตโยต้าคราวน์ อารีน่า 
(ศูนย์กีฬาอนุสรณ์แห่งชาติ)

สถานีรถไฟฟุคุชิมะประตูทางออกทิศ
ตะวันตก
ประตูทางออกทิศ
ตะวันตก

แอคทีฟซีเนียร์
เซนเตอร์ (AOZ)
แอคทีฟซีเนียร์
เซนเตอร์ (AOZ)

เอสปาล (S-PAL) 
สาขาฟุคุชิมะ
เอสปาล (S-PAL) 
สาขาฟุคุชิมะ

ห้องน้ำสาธารณะหน้า
สถานีรถไฟฟุคุชิมะ
ห้องน้ำสาธารณะหน้า
สถานีรถไฟฟุคุชิมะ

ห้องน้ำสาธารณะใน
ลานจอดรถโจโดไดระ
ห้องน้ำสาธารณะใน
ลานจอดรถโจโดไดระ

อัตตะกะยุอัตตะกะยุ

นาคาโนะยุนาคาโนะยุ

แม่น้ำอาราคาวะ

เอ็นซีวี ฟุคุชิมะ อารีน่า
(โรงยิมและโรงฝึกศิลปะ
การต่อสู้เมืองฟุคุชิมะ) 

เอ็นซีวี ฟุคุชิมะ อารีน่า
(โรงยิมและโรงฝึกศิลปะ
การต่อสู้เมืองฟุคุชิมะ) 

แม่น้ำอาบุคุมะ

แม่น้ำอาบุคุมะ

มีห้องน้ำอเนกประสงค์เตรียมไว้ให้บริการ
ในสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ของเมืองฟุคุชิมะ 
ให้คุณออกไปท่องเที่ยวทั่วเมืองได้อย่างสบายใจ

ห้องน้ำสำหรับผู้ใช้รถวีลแชร์

ผู้ท่ีขับถ่ายผ่านทวารเทียม

เตียงอเนกประสงค์(เตียงพยาบาล)

โถสุขภัณฑ์แบบมีฟังก์ชัน
ฉีดน้ำอัตโนมัติ (Washlet)

โต๊ะสำหรับเปล่ียนผ้าอ้อมเด็ก

ลานจอดรถสำหรับผู้ใช้รถวีลแชร์ 
(ลานจอดรถสำหรับบริการบุคคลกลุ่มพิเศษ) ข้อมูลห้องน้ำ

เมืองฟุคุชิมะ
คำแนะนำการใช้งาน

ช่วงเวลาท่ีสามารถใช้
บริการได้


