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ชวงเวลาท่ีเหมาะสม: 
ตนเดือนพฤศจิกายน - ตนเดือนธันวาคม
สวนเคนโรคุเอ็นเปนหน่ึงในสถานท่ีทองเท่ียวข้ึนช่ือของอิชิกะวะ 
ท่ีน่ีคุณจะไดต่ืนตาต่ืนใจไปกับภาพความงดงามของใบไมเปล่ียน
สีตลอดท่ัวท้ังสวน โดยเฉพาะบริเวณรอบสระน้ำฮิสะโกอิเคะ 
สระน้ำคาซูมิกาอิเคะ และบริเวณน้ำพุท่ีจะงดงามเปนพิเศษ
การเดินทาง: ข้ึนรถลูปบัสจากสถานีคานาซาวะ 20 นาที → 
ลงท่ีเคนโรคุเอ็น-ชิตะ

ชวงเวลาที่เหมาะสม: 
ตนเดือนตุลาคม - ปลายเดือนตุลาคม
ไวทโรดเปนถนนที่มีความยาว 33 กิโลเมตรซึ่งเชื่อมตอ
กับภูเขาศักดิ์สิทธิ์ฮาคุซังและหมูบานมรดกโลกชิราคาวะ 
ที่นี่คุณจะไดตื่นตาไปกับภาพใบไมเปลี่ยนสีที่งดงามทามก
ลางภาพพื้นหลังที่สวยงามของภูเขาฮาคุซัง

ชวงเวลาที่เหมาะสม: 
ตนเดือนตุลาคม - ปลายเดือนตุลาคม
ไวทโรดเปนถนนที่มีความยาว 33 กิโลเมตรซึ่งเชื่อมตอ
กับภูเขาศักดิ์สิทธิ์ฮาคุซังและหมูบานมรดกโลกชิราคาวะ 
ที่นี่คุณจะไดตื่นตาไปกับภาพใบไมเปลี่ยนสีที่งดงามทาม
กลางภาพพื้นหลังที่สวยงามของภูเขาฮาคุซัง

กิจกรรมแนะนำชวงฤดูใบไมรวง
สถานทองเที่ยวแนะนำที่คุณสามารถสนุกไดอยางเต็มที่กับฤดูใบไมรว

งของอิชิกะวะ รวมถึงกิจกรรมตางๆ ที่คุณจะพบไดเฉพาะในฤดูกาลนี้

ฮาคุซัง ชิราคาวะโกะ 
ไวทโรด
เมืองฮาคุซัง - หมูบานชิราคาวะ

เขตโอโนะ จังหวัดกิฟุ

ฮาคุซัง ชิราคาวะโกะ 
ไวทโรด
เมืองฮาคุซัง - หมูบานชิราคาวะ

เขตโอโนะ จังหวัดกิฟุ

ชวงเวลาที่เหมาะสม: 
ตนเดือนพฤศจิกายน -  ปลายเดือนพฤศจิกายน
การเดินทาง: ขึ้นรถไฟจากสถานีคานาซาวะ 25 นาที → ลงที่สถานี 
JR คางะออนเซ็น → ขึ้นรถคางะแคนบัสผานถนนเสนใน 24 นาที 
→ ลงที่ยามานากะออนเซ็น คิคุโนะยุ/ยามานากะ-ซา
สมาคมการทองเที่ยวแ
หงยามานากะออนเซ็น

http://www.pref.ishikawa.jp/siro-niwa/kenrokuen/index.html

http://www.yamanaka-spa.or.jp/

ทัวรเสริมจากสถานีคานาซาวะไปยังชิราคาวะโกะ 
ผานฮาคุซัง ชิราคาวะโกะ ไวทโรด
บริษัทไวทริงก

http://whitering.co.jp/home_jp.html

เมื่อพักที่รีสอรทออนเซ็น รับสิทธิ์ยกเวนคาธรรมเนีย
มสำหรับการเดินทางแบบเที่ยวเดียว
หากคุณพักที่รีสอรทออนเซ็นในหมูบานคางะออนเซ็น (อะวาสุออนเซ็น, 
คาตายามาสุออนเซ็น, ยามาชิโระออนเซ็น หรือยามานากะออนเซ็น) 
ทัตสึโนะกุชิออนเซ็น หมูบานฮาคุซังออนเซ็น หรือหมูบานคานาซาวะออนเซ็น 
คุณจะไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมสำหรับการเดินทางแบบเที่ยวเดียว
ระยะเวลาที่รวมรายการ: ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน
วิธีการไดรับการยกเวนคาธรรมเนียม: แสดงใบเสร็จที่จุดเช็กอินของออนเซ็น
ที่คุณเขาพักเพื่อขอรับเงินคืน หรือรับตั๋วสำหรับการเดินทางฟรีหนึ่งเที่ยว

https://www.hot-ishikawa.jp/rindou/

ชวงใบไมเปลี่ยนสี
ขาว

Kaga IC
加賀IC

Noto Satoyama Airport
のと里山空港

Noto Satoyama Kaido (Free)
のと里山海道

Kanazawa
金沢駅

Komatsu Airport
小松空港

Shirakawa-Go IC
白川郷IC

Wakuraonsen
Noto Tetudou
のと鉄道

和倉温泉駅
Anamizu
穴水駅

JR
Nanao
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JR七尾線

Hokuriku
Expressway
北陸自動車道

Osaka
大阪

Tokyo
東京

Ishikawa 
(Hokuriku Japan)

Komatsu
小松駅

Kaga Onsen
加賀温泉駅

石川県
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JR Hokuriku
Line

JR北陸本線

Nanao
七尾駅

Noetsu Expressway
能越自動車道

Hokuriku Shinkansen
北陸新幹線

4วัดนาตะเดระ   เมืองโคมัตสึ

ชวงเวลาที่เหมาะสม: 
ตนเดือนพฤศจิกายน - ปลายเดือนพฤศจิกายน
ที่วัดนาตะเดระซึ่งมีประวัติความเปนมากวา 1,300 ป 
คุณจะไดพบกับภาพใบไมเปล่ียนสีท่ีมีสีสันสวยงามและมีชีวิต
ชีวาตัดกับภาพเบ้ืองหลังท่ีเปนเชิงผาหินซ่ึงสรางความแตกต
างท่ีงดงามอยางลงตัว
การเดินทาง: ขึ้นรถไฟจากสถานีคานาซาวะ 25 นาที → 
ลงที่สถานี JR คางะออนเซ็น → ขึ้นรถคางะแคนบัสผา
นถนนเสนใน 30 นาที → ลงที่วัดนาตะเดระ

http://www.natadera.com/
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การเตนรำของเกโกะแ
หงคานาซาวะ

เก็บผลไม
คางะ ฟรุต แลนด
ชวงเวลาเก็บผลไม: 
เก็บองุน…ถึงสิ้นเดือนตุลาคม
เก็บแอปเปล…ตั้งแตเดือนตุลาคมถึงเดือนธัน
วาคม
เวลาใหบริการ: 9.00-16.00 น.

ราคา: เก็บองุน…1,300 - 1,600 เยน
       เก็บแอปเปล…1,200 เยน
การเดินทาง: ขึ้นรถไฟจากสถานีคานาซาวะ 
25 นาที → ลงที่สถานี JR คางะออนเซ็น 
→ ขึ้นรถคางะแคนบัสผานถนนเสนนอก 
30 นาที → ลงที่คางะ ฟรุต แลนด

คุณสามารถเขาชมการเตนรำแบบดั้งเดิมของเกโกะแหงคานาซาวะไดที่
โรงน้ำชา 3 แหงในราคาพิเศษ
ระยะเวลาที่รวมรายการ: ท้ังหมด 27 รอบ เวลา 14.00-15.00 น. 
ต้ังแตวันท่ี 15 ตุลาคม 2559 (เสาร) ถึงวันท่ี 28 มีนาคม 2560 (อังคาร)
ที่ตั้ง: อิชิกะวะ ออนกาคุโดะ (อาคารแสดงดนตรีของจังหวัด)
ราคา: ตั๋วเดี่ยว 1,000 เยน ตั๋วกลุม 800 เยน
วิธีการซื้อตั๋ว: ติดตอหมายเลข 076-225-1372

เหลาเกอิชาในยามเย็นที่
คานาซาวะ
ไคคาโระคือโรงน้ำชาในเขตซามูไรอันเกาแกของฮิกาชิ
ชายะ-มาจิ เชิญคุณมาดื่มด่ำไปกับบทเพลง การเตนรำ 
และการละเลนตางๆ จากเกโกะแหงคานาซาวะ 
โดยระหวางกิจกรรมตางๆ มีการบรรยายเ
ปนภาษาอังกฤษดวย
ระยะเวลา: 3 ตุลาคม (จันทร) ถึง 11 พฤศจิกายน (ศุกร)
ทุกวันจันทร พุธ และศุกร ตั้งแตเวลา 18.00-19.00 น.
ที่ตั้ง: ฮิกาชิชายะ-มาจิ (ไคคาโระ)
คาใชจาย: 3,500 - 7,500 เยน
จำนวนที่เขาชมได: 68 คนตอรอบ
วิธีการซื้อตั๋ว: สามารถซื้อตั๋วลวงหนาแบบออนไลน 
หรือซื้อตั๋วที่จุดจำหนายตั๋ว 
(หากซื้อตั๋วลวงหนาจะไดรับสวนลด 500 เยน)

http://geisha.artexinc.com/index.html

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/muse/event/documents/geiginomai2016.pdf

กิจกรรม

จัดพิมพโดยแผนกยุทธศาสตรสงเสริมการทองเที่ยว
จังหวัดอิชิกะวะ ฝายการทองเที่ยวระหวางประเทศ

ฉบับที่ 33
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มิชลินไกดป 2559 สำหรับโทยามะ อิชะกะวะและคานาซาวะ
ออกแลว ซึ่งมีรานอาหารถึง 196 แหง และโรงแรม 85 
แหงในอิชิกะวะอยูในรายการ ทำไมไมลองใชไกดนี้ในการเ
ตรียมการเดินทางไปอิชิกาวะของคุณดูละ?

นั่งรถบัสพรอมสำรวจสถานที่ทองเที่ยวของวาจิมะ
ใหบริการทุกวันหยุดสุดสัปดาหและวันหยุดนักขัตฤกษ จนถึงวันที่ 
27 พฤศจิกายน (อาทิตย)

◆  คาโดยสาร:

　500เยน (ไมจำกัดเท่ียวภายในหน่ึงวัน) (สำหรับเด็กราคา 250 เยน)

◆  สถานที่จำหนายตั๋ว:
　ศูนยทองเที่ยววาจิมะ (อยูในจุดพักรถฟุรัตโตะ-โฮมุ)
　หรือซื้อไดบนรถบัสทองเที่ยววาจิมะ

ตั๋วฟรีสำหรับเสนทางมิตซูโบชิ

รถบัสทองเที่ยววาจิมะ

มิชลินไกด
โทยามะ/อิชิกะวะ (คานาซาวะ) เมลอนปงไอศกรีมเปนของหวานที่ไดรับความนิยม

มากที่สุดของคานาซาวะ ปจจุบันไดมีการขายเมลอ
นปงไอศกรีมในตางประเทศเปนครั้งแรกที่ไตหวัน 
อีกทั้งยังมีแผนที่จะเปดรานเมลอนปงไอศกรีมที่ฮอ
งกงในเดือนตุลาคมของปนี้อีกดวย
พบเมลอนปงไอศกรีมที่อรอยที่สุดเปนอันดับสองขอ

งโลกไดที่สาขาซิ่นอี้ ไตหวัน
台北市信義區松壽路28號NEO19 1F

เปดรานเมลอนปงไอศกรีมที่ไตหวันและฮองกง

เคนโรคุเอ็น ยูกิซูริ

งานประดับไฟที่สวนเคนโรคุเอ็น– 
ฤดูใบไมรวง

นาขาวแบบขั้นบันไดชิโรโยเนะ
เซ็นไมดะ งานประดับไฟที่อาเสะ
โนะ คิราเมกิ

จุดพักรถฟุรัตโตะ-โฮมุ

พิพิธภัณฑศิลปะเคร่ืองเขิน
(อุรุชิ) แหงวาจิมะ

อาคารจัดแสดงงานเ
ครื่องเขินวาจิมะ-นูริ

สถานที่เวิรคช็อป

พิพิธภัณฑคิริโกะ

นาขาวแบบขั้นบันได
ชิโรโยเนะ เซ็นไมดะ

จุดพักรถฟุรัตโตะ-โฮมุ

(มีรถบัสใหบริการ 5 คันตอวัน)

◆เสนทางที่เปดใหบริการ◆
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8,200 เยน

9,820 เยน

16,900 เยน

ซุมกันหิมะท่ีถักทอจากเชือกยูกิซูริดวยมือทีละเสนซ่ึงชวยปองกันไ
มใหก่ิงไมถูกหิมะลงมาทับมากเกินไปจะถูกนำมาวางไวท่ีสวนเคนโ
รคุเอ็นในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 
ลองแวะมาชมสวนซ่ึงจะเปล่ียนผานไปสูฤดูหนาวกันดูสิ
การเดินทาง: น่ังรถลูปบัสจากสถานีคานาซาวะ 20 นาที → 
ลงท่ีเคนโรคุเอ็น-ชิตะ 

ฟรีคาเขาชมสวนในชวงท่ีมีงานประดับไฟ 
ภาพของซุมกันหิมะท่ีสวางไสวและใบไมเปล่ียนสีในเดือนพฤศจิกา
ยนคือส่ิงท่ีคุณไมควรจะพลาด
การเดินทาง: น่ังรถลูปบัสจากสถานีคานาซาวะ 20 นาที →  
ลงท่ีเคนโรคุเอ็น-ชิตะ 

ทุกค่ำคืนต้ังแตกลางเดือนตุลาคมไปจนถึงกลางเดือนมีนาคม 
ทุงนาขาวจะสวางไสวทามกลางความมืดมิดดวยหลอดไฟ LED 
พลังงานแสงอาทิตย 21,000 ดวง ซ่ึงหลอดไฟ LED จะเปล่ียน
สีสลับกันทุกๆ 30 นาทีจากสีชมพูเปนสีเหลือง โดยมีภาพพ้ืนหลังเ
ปนมหาสมุทร ทำใหเกิดเปนภาพท่ีงดงามตระการตา
การเดินทาง: ข้ึนรถบัสดวนจากสถานีคานาซาวะไปยังโนะโตะ 
2 ช่ัวโมง → เปล่ียนรถบัสท่ีวาจิมะ เอกิ-มาเอะ → 

ข้ึนรถบัสพิเศษ 20 นาท → ลงท่ีเซ็นไมดะ

1 พฤศจิกายน เปนตนไป

18 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม เวลา 
17.30-21.00 น.

15 ตุลาคม (เสาร) - 12 มีนาคม (อาทิตย)
เปนเวลา 4 ชั่วโมงหลังพระอาทิตยตกดิน

ตั๋วชินจูกุสำหรับเสนทางมิตซูโบชิ

ตั๋วฟรีสำหรับมิต
ซูโบชิแอลป

ตั๋วชินจูกุพลัสเสนทางมิตซูโบชิ

ฮอตโตะ อิชิกะวะ แทรเวล เน็ต
Official Ishikawa Travel Guide　

https://www.hot-ishikawa.jp/english/index.html
　 Discover Ishikawa, Japan

ขาว
ขาวการเดินทาง

ขาวและเหตุการณ

ตั๋วเที่ยวเดียวใบนี้จะทำใหคุณเดินทางจาก
ชินจูกุไปมัตสึโมโตะ และเชื่อมตอไปที่ทา
คายามะ กอนจะตรงไปยังคานาซาวะได

สำหรับการทองเที่ยวแ
บบไมจำกัดจำนวน 4 
วันในเขตชินจูกุและฮิงะ 
ไปยังคานาซาวะ
หรือโทยามะ

เปนตั๋วที่มีการใชงานเหมือนตั๋วขางตน แตสามา
รถใชนั่งรถบัสในมัตสึโมโตะ ทาคายามะ และคา
นาซาวะไดแบบไมจำกัดเที่ยวภายในหนึ่งวัน

สนุกไปกับการทองเที่ยวที่แสนสะดวกสบายและคุมคาในราคาประหยัดดวยตั๋วรถบัสแบบใหมจากชินจูกุไป
ตามเสนทางมิตซูโบชิแอลป ผานเขตชินชู เทือกเขาเจแปนแอลป เขตฮิดะ และปดทายที่คานาซาวะ

http://www.keioinfoplaza.jp/en_top

http://gmtoyamakanazawa.gnavi.co.jp http://melonpan-ice.com/

http://www.hokutetsu.co.jp/archives/13696

รูปแบบออนไลน:



โทชิอิ มาเอดะ เจาผูครองแควนคางะใหความสนใจพิธีชงช

าเปนอยางมาก และไดเรียนพิธีชงชากับ เซ็นโนริคิว 

ปรมาจารยดานการชงชา ความรักในการชงชาของเ

ขานี่เองที่ทำใหเกิดพิธีชงชาขึ้นในแควนคางะ ในสมัยเอโดะ 

(ค.ศ. 1603-1868) คางะเปนแควนที่เรืองอำนาจมาก 

โดยเปนรองแคแควนโทคุกะวะซึ่งปกครองดวยรัฐบาลโชกุน 

เนื่องจากทราบดีวารัฐบาลโชกุนคอยจับตามองเรื่องอำนาจที่ไมช

อบธรรม กลุมของมาเอดะจึงระมัดระวังที่จะไมแสด

งอำนาจทางการทหารใหเห็น และหันมาสงเสริมเรื่อง

วัฒนธรรมของแควนแทนโดยการสรางความสัมพันธกับปรมาจา

รยดานพิธีชงชา รวมถึงทำการสรรหาและจางงาน

ศิลปนซึ่งมีความเปนเลิศดานศิลปะและงานฝมือแขนงตางๆ 

ตลอดจนสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสมเพื่อใหศิลปนหนาใหมส

ามารถเจริญกาวหนาในงาน ทั้งหมดนี้เองที่ทำใหเกิดเปนเ

ครื่องปนดินเผาแหงโอฮิยากิซึ่งยังคงมีการผลิตมาจนถึงปจจุบัน

ไคเซกิเปนอาหารรองทองท่ีนิยมเสิรฟกอนด่ืมชา เพ่ือหลีกเล่ียง

ไมใหด่ืมชาขณะท่ีทองวางซ่ึงอาจนำไปสูความเจ็บปวยอยางอ่ืนได 

การปฏิบัติดวยความใสใจและใหความสำคัญกับความตองการของแข

กผูมาเยือนเชนน้ีถือเปนหัวใจของพิธีชงชาสมัยใหมและการรับประท

านอาหารเย็นแบบด้ังเดิมของคนญ่ีปุนซ่ึงท้ังหมดเปนท่ีมาของการทำไ

คเซกิ นับจากสมัยเอโดะเปนตนมา การทำไคเซกิในพิธีชงชาท่ีคา

นาซาวะจะมีการเลือกสรรวัตถุดิบตางๆ ท่ีมีอยูตามฤดูกาลเพ่ือ

ดึงดูดความสนใจของแขก วิธีการคิดดังกลาวมีอิทธิพลอยา

งมากกับการทำอาหารของคางะในปจจุบันซ่ึงเนนไปท่ีความสำคัญขอ

งการคัดสรรเมนูและวัตถุดิบ อีกท้ังยังเปนการแสดงความใสใจ

ตอแขก และรักษาขนบท่ีดีงามมาแตโบราณของพิธีชงชาเอาไว

อีกส่ิงหน่ึงท่ีสำคัญของพิธีชงชาก็คือของหวานแบบด้ังเดิม 
เพ่ือใหสามารถดึงรสชาติของชาออกมาใหไดมากท่ีสุดจึงมีการเสิรฟข
องหวานพรอมกับชา ในปจจุบันของหวานแบบด้ังเดิมเห
ลาน้ีไดกลายมาเปนสวนหน่ึงของชีวิตคนญ่ีปุน ไมวาจะเปนกา
รรับประทานของหวานเพ่ือการเฉลิมฉลอง หรือเพ่ือแสดงถึงกา
รเปล่ียนแปลงของฤดูกาล ของหวานถือเปนสวนหน่ึงในชีวิตประ
จำวันของทุกคน และของหวานแบบด้ังเดิมของคานาซาวะ
ก็เปนท่ีรูจักกันดีวาเปนของหวานท่ีดีท่ีสุดของญ่ีปุน

กลาวกันวาพิธีชงชาเขามาในญี่ปุนเปนครั้งแรกจากประเทศจี

นชวงสมัยนารา (ค.ศ. 710-974) ชนชั้นสูงเริ่มมีการจัดงา

นเลี้ยงน้ำชาในสมัยมุโรมาจิ (ค.ศ. 1336-1573) และในชว

งที่เกิดสงคราม (ค.ศ. 1467-1590) พิธีชงชาไดกลายมาเ

ปนความบันเทิงใจของเหลาซามูไร เพราะสำหรับพวกซ

ามูไรแลว พิธีชงชาที่สงบเงียบคือการหลบหนีจาก

ชวงเวลาที่ยากลำบากและความรุนแรง อีกทั้งยังเปน

สิ่งที่สรางความบันเทิงใหแกแขกผูมาเยือนดวย

มาเรียนรูวัฒนธรรมและพิธีชงชากันเถอะ
ชิกูเระไต สวนเคนโรคุเอ็น
สามารถเขาชมไดตั้งแต 9.00-16.30 น. ชาเขียวมัทฉะ 
(รวมของหวานวากาชิทำสด): 720 เยน

ปราสาทคานาซาวะ สวนเกียวคุเซ็นอินมารุ

สามารถเขาชมไดตั้งแต 9.00-16.30 น. ชาเขียวมัทฉะ 
(รวมของหวานวากาชิแบบสด): 720 เยน

ภาพถายโดย: เมืองคานาซาวะ

ภาพถายโดย: เมืองคานาซาวะ

พิพิธภัณฑอนุสรณนากามูระแหงคานาซาวะ
คุณจะไดชมงานศิลปะเกี่ยวกับพิธีชงชาที่มีชื่อเสียง 
ซึ่งไดรับการรวบรวมมาเปนเวลาหลายปโดยอดีตประธา
นโรงกลั่นสาเกนากามูระในทองถิ่น
9.30-17.00 น.      คาเขาชม 300 เยน

พิพิธภัณฑโอฮิ
พิพิธภัณฑประวัติศาสตรที่ซึ่งคุณจะไดเรียนรูเกี่ยวกับวั
ฒนธรรมและประวัติศาสตรเกี่ยวกับพิธีชงชาของคานา
ซาวะ
9.00-17.00 น.      คาเขาชม 700 เยน

บานซามูไรโนมูระ
สามารถเขาชมไดตั้งแต 8.30-17.30 น. 
(เดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคมเขาไดถึง 16.30 น.) 
3300 เยน (รวมของหวานวากาชิแบบแหง) วัฒนธรรมและพิธีชงชาของอิชิกะวะ

จังหวัดอิชิกะวะมีประวัติศาสตรท่ีหลากหลายมาอยางยาวนานท้ังดานวัฒนธรรมโบราณและงาน
ฝมือนับต้ังแตสมัยฟวดัลจนกระท่ังตอเน่ืองมาจนถึงปจจุบัน และน่ีเปนสวนสำคัญท่ีทำใหเกิดควา
มพยายามคงไวซ่ึงวัฒนธรรมพิธีชงชา ในฉบับน้ี เราจึงจะมาเรียนรูเก่ียวกับพิธีชงชาซ่ึงมีควา
มสำคัญและสอดประสานกับวัฒนธรรมของอิชิกะวะ

สิ่งที่น
าสนใจ

ความสำคัญของ
พิธีชงชายังคงพ
บไดที่อิชิกะวะ

พิธีชงชา 
ความบันเทิงใจข
องซามูไร

3

3

3

3

3

มีคำกลาววา พิธีชงชาน้ันเปน "อิชิโกะ-อิชิเอะ" ซ่ึงหมายความวา 
"การพบกันคร้ังหน่ึงคือความสัมพันธช่ัวชีวิต" 
และดวยจิตวิญญาณดังกลาวน้ีเองท่ีทำใหผูประกอบพิธีชงชาถือว
าแขกผูมาเยือนและการพบปะกันแตละคร้ังเปนโอกาสท่ีมีคา 
ดังน้ันจึงตองรับรองใหดีท่ีสุดเทาท่ีจะสามารถทำได 
ดังน้ันเจาบานจึงมักเปล่ียนแปลงการตกแตงบานอยูเสมอ เชน 
การแขวนมวนกระดาษหรือดอกไม รวมถึงเคร่ืองมือท่ีใชใน
การชงชา เพ่ือใหเขากับฤดูกาลและโอกาส หลังจากท่ีพิธีชง
ชาไดรับความนิยมอยางแพรหลาย แควนคางะจึงมีช่ือเสีย
งเปนอยางมากในเร่ืองของมวนกระดาษตกแตงและเคร่ืองมือชง
ชาคุณภาพสูง จนทำใหเกิดการพัฒนาความชำนา
ญของศิลปนผูสรางสรรคผลงานดังกลาว


