
โรงกลั่น โซเง็น
ชุโซ

โรงกลั่น ชิกุฮา
ชุโซ

โรงกลั่น ชาตะ ชุโซ โรงกลั่น ฟูกูมิสึยะ

จัดพิมพโดยแผนกยุทธศาสตรสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดอิชิกะวะ
ฝายการทองเที่ยวระหวางประเทศ

3

21

Kaga IC
加賀IC

Noto Satoyama Airport
のと里山空港

Noto Satoyama Kaido (Free)
のと里山海道

Tokuda Otsu JCT
徳田大津JCT

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
Line 
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Daishoji

大聖寺駅

石川県

7

5

5

8

9

3

6

2

4

JR Hokuriku
Line

JR北陸本線

Nanao
七尾駅

Noetsu 
Expressway
能越自動車道

1

จังหวัดอิชิกาวาขึ้นชื่อในเรื่องการผลิตสาเกทองถิ่นนานาชนิด 
ซึ่งผลิตจากขาวรสชาติดีเพราะที่นี่อุดมสมบูรณดวยน้ำในดินที่ใสสะอาดจากภูเขาฮาคุซัง 
และดินที่มากดวยแรธาตุ จึงเหมาะสำหรับการเที่ยวชมโรงกลั่นสาเก 
และทดลองชิมซึ่งเปนกิจกรรมประจำฤดูหนาวที่หามพลาด

① แนะนำโรงกลั่นสาเกในจังหวัดอิชิกาวา(ตัวอยางบางสวน)

② เกร็ดความรู      ทำไมฤดูหนาวจึงเปนฤดูแหงการผลิตสาเกของญี่ปุน?

34

คร่ำหวอดในแวดวงการผลิตสาเกท
องถิ่นมาตั้งแตเปดกิจการในป ค.ศ. 
1768 สาเกที่นี่จะออกหวานๆ 
รสชาติกลมกลอม 
คุณภาพดีจนสายการบิน ANA 
เลือกใหสาเกไดงินโจเปนสาเก
ที่เสริฟในชั้นเฟรสคลาส

จัดจำหนายเหลาทองถิ่นจากโรงหมัก 35 
โรงทั่วจังหวัดอิชิกาวา 
ในรานมีเครื่องจำหนายเหลาทองถิ่นอัตโน
มัติในราคาตั้งแต 100 เยนขึ้นไป 
หรือจะซื้อเปนคอรสที่บารเพื่อชิมเปรียบ
เทียบสาเกจากโรงตางๆ ในจังหวัดก็ได 
มีบริการคืนภาษีดวย

ในสมัยเอโดะ เคยเปนโรงหมัก
เตาเจียวมิโสะ และโชยุ 
แตปจจุบันรวมมือกับเกษตรกรท
องถิ่น หันมาผลิตสาเกแทน
โดยใช “ขาว น้ำ และผูผลิตสาเก
จากแถบโนโตะ”

เปดกิจการในป ค.ศ.1625 
เปนโรงผลิตสาเกที่มีประวัติ
ศาสตรและวัฒนธรรมเกาแก
ที่สุดในเมืองคานาซาวา 
สะทอนวัฒนธรรมการรับ
ประทานอาหารที่วิจิตรบรรจง
ของผูครองเมืองคากะ 
และสืบทอดการผลิตสาเก
ที่เนนความเปนธรรมชาติ

สาเกที่ขึ้นชื่อคือ “เท็นงูมัย” ซึ่งผลิต
มาตั้งแตป ค.ศ.1823 บนที่ราบคากะ 
จากที่นี่จะมองเห็นภูเขาฮาคุซังได  
วิธีการผลิตสาเกเปนแบบดั้งเดิมเนนความหวาน
แทๆ จากขาว และยีสตสายพันธุดี

โดยปกติ ชาวญี่ปุนจะผลิตสาเกในชวงเดือน พฤศจิกายนถึงมีนาคม ซึ่งเรียกกันวา “การผลิตสาเกในฤดูหนาว” 

24-22 โซเง็น โฮริว-มาจิ ซูซู-ชิ
http://www.sougen-
shuzou.com
(มีภาษาอังกฤษดวย)

36 อูชิสึ โนโตะ-โช โฮซุ-งุน
http://chikuha.co.jp/
(มีหนาภาษาอังกฤษและจีน)

ฤดูหนาวนี้ที่อิชิกาวา กับสาเกทองถิ่น

60-1 โบมารุ-มาจิ ฮาคุซัง-ชิ
http://www.tengumai.co.jp
(มีหนาภาษาอังกฤษและจีน) http://www.fukumitsuya.co.jp/english/

sakebrewery/index.html    (ภาษาอังกฤษ)

2-8-3 อิชิบิกิ คานาซาวา-ชิ
http://www.fukumitsuya.co.jp
(มีหนาภาษาอังกฤษ)

เหตุผลที่
1

เพราะฤดูใบไมรวงเปนฤดูเกี่ยวขาวซึ่งใชในการผลิตสาเก

เหตุผลที่
2

เพราะหาคนมาทำงานในโรงกลั่นสาเกไดงาย
ในสมัยกอน ฤดูหนาวเปนฤดูที่เกษตรกรวางจากการเก็บเกี่ยว จึงหาคนมาทำงานในโรงกลั่น

สาเกเฉพาะในชวงฤดูหนาวไดงาย และทำใหมีสมาคมผูผลิตสาเกมากมายในแถบที่มีหิมะตกหนัก

เหตุผลที่
3

เพราะอุณหภูมิที่ต่ำในฤดูหนาวเหมาะแกการหมักสาเก
สาเกยิ่งบมนานๆ ในอุณหภูมิต่ำ จะยิ่งอรอย และมีคุณภาพดี

และเชื้อเหลาจะทำปฏิกิริยาไดดีในอุณหภูมิต่ำ ซึ่งก็คือฤดูหนาวนั่นเอง

ฉบับที่ 30

ฉบับฤดูหนาว
2015

③ สถานที่ซื้อสาเกทองถิ่นในจังหวัดอิชิกาวาที่นาสนใจ

หลังจากชม DVD เกี่ยวกับการผลิตสาเก ทานสามารถเยี่ยมชมน้ำรอยป
และโรงกลั่น อีกทั้งชิมสาเกที่ทำสดๆ และสาเกประจำฤดูกาลอีกดวย

Hakusan
Shirakawago
White Road
白山白川郷
ホワイトロード

รานคานาซาวา จิซาเกะงูระ

พิเศษ

สาเกที่ผลิต ฟูกูมาสะมูเนะ และคากะโตบิสาเกที่ผลิต เท็นงูมัย

สาเกที่ผลิต โซเง็น สาเกที่ผลิต ชิกูฮะ

ในหางอันโตะ สถานี JR คานาซาวา

เวลาทำการ　8:30-20:00 น.  ไมมีวันหยุด

ขอมูลการเยี่ยมชมโรงกลั่น



④ เรียนทำพัดและเที่ยวชม  
 รานน้ำชา “ไคกาโร” 
 พรอมบริการ  เซ็ทชาเขียว
 ใสทองคำเปลว

③ (ออกเดินทางจากสถานีคา นาซาวา)
 ทัวรมรดกโลก ชิรากาวาโกะและ
 โกคายามะ กัชโชซุคุริ 1 วัน 
 (พรอมผูดูแลที่พูดภาษาอังกฤษได)

② รถแท็กซี่นำเที่ยวเมืองคานาซาวา
 แบบเหมาจาย
  (เริ่มเวลา 9:00 น. ใชเวลา 3 ชั่วโมง
  มีพนักงานพูดภาษาอังกฤษไดดูแล) 3 5 3

① สินคาใหมจะวางขายแลวใหทานทองเที่ยวจาก
 โตเกียว โอซากาไปยังแถบโฮกุริกุ
 ในราคาประหยัด!

จะเปดจำหนายแลวตั๋ว JR พาสเพื่อการเดินทางที่
สะดวกสบายระหวางแถบคันไซ เขตโตเกียวและ
ปริมณฑล กับแถบโฮกุริกุ! ตั๋วนี้ใชเดินทางไดไมจำกัด
เที่ยวโดยรถไฟชินคันเซ็นสายโฮกุริกุ หรือรถไฟดวน
เสนทางระหวางสนามบินฮาเนดะและนาริตะ
สนามบินคันไซไปจนถึงแถบโฮกุริกุ และยังใชขึ้น
รถไฟ JR ทุกคันในเมืองโตเกียวหรือเขตเกียวโต-
โอซากา-โกเบก็ได เหมาะสำหรับการทองเที่ยว
ในแถบคันไซ โฮกุริกุ และโตเกียวอยางยิ่ง

รถแท็กซ่ีท่ีจะพาทานเท่ียวรอบเมืองคานาซาวาในเวลา 3 ช่ัวโมง โดยมีพนัก
งานท่ีพูดภาษาอังกฤษไดคอยดูแล เปนรถเชาเหมาท่ีจะชวยอำนวยค
วามสะดวกในการเดินทาง และซ้ือหาของฝาก ทานสามารถกำหนดเสนท
างไดในวันเดินทาง เปนขอเสนอสุดพิเศษสำหรับการทองเท่ียวในเมืองคานาซาวา

แพคเกจนี้รวมการเที่ยวชมรานน้ำชา “ไคกาโร” ในตำบลฮิกาชิ 
ชายะ เรียนทำพัดสไตลไคกาโรดั้งเดิมซึ่งเปนของใชของเกอิชา 
มีบริการชากับขนมญี่ปุนแบบติดทองคำเปลว 
รับรองมาทัวรนี้ทานจะไดนั่งโตะญี่ปุนแบบคานาซาวาสมใจ

เจอาร เวสต และเจอาร อีสต

1 เมษายน 2559-ทั้งป

นอกประเทศ: 2 มกราคม 2559-

ในประเทศญี่ปุน: 1 เมษายน 2559-

เดินทางไดไมจำกัดเที่ยวโดยรถไฟชินคันเซ็นสาย

โฮกุริกุเสนทางเริ่มตนที่ 

“โซนจากสนามบินนาริตะและฮาเนดะและไปยัง 

เขตโตเกียวและปริมณฑล” และ 

“โซนจากสนามบินคันไซไปยังแถบคันไซ” 

จนถึงแถบโฮกุริกุ และรถไฟดวนพิเศษ รถไฟดวน 

รถไฟธรรมดาในโซนแบบไมระบุที่นั่ง 

7 วันตอเนื่อง 

ผูใหญ (อายุตั้งแต 12 ปขึ้นไป): 24,000เยน

เด็ก(6-11 ป): 12,000เยน
* ในกรณีซื้อในประเทศญี่ปุน

ผูใหญ 25,000เยน เด็ก 12,500เยน

ชาวตางชาติผูที่มิไดถือพาสปอรตของประเทศญี่ปุน 

และพำนักในประเทศญี่ปุนระยะสั้นไมเกิน 90 วัน

โปรแกรมทัวรมรดกโลกชิรากาวาโกะและโกคายามะ 
กัชโชซุคุริใน 1 วัน เร่ิมออกเดินทางจากสถานีคานาซาวา 
รวมอาหารกลางวัน “โกคายามะ โอโตฟุ เซ็น” 
ท่ีข้ึนช่ือของโกคายามะ และกิจกรรมเรียนทำขนมเซมเบ 
โดยมีผูดูแลท่ีพูดภาษาอังกฤษไดคอยใหบริการอยางเปนมิตรทุกวันถึงวันพฤหัสบดีท่ี 31 มีนาคม 2559

(ยกเวน 31 ธ.ค.-3 ม.ค., 9-11 ม.ค., 19-21 มี.ค.)

1-4 คน

17,400เยน/1 คัน(รวมภาษี)
* ตองจองลวงหนา 2 วัน 

คานาซาวามิยาโกะโฮเต็ล, ANA คราวน พลาซา โฮเต็ล คานาซาวา, 
โฮเต็ล นิกโก คานาซาวา, คานาซาวา โตคิว โฮเต็ล, คานาซาวา 
ฮากุโชโระ โฮเต็ล ซันรากุ, โมโตยุ อิชิยะ

* จองและสอบถามเกี่ยวกับทัวรหมายเลข ②-④ ไดที่TEL:03-5796-5454(7:00-21:00 น.)

รายละเอียดเกี่ยวกับทัวรอื่นๆ → http://japanican.com/chubu

ทุกวันจันทร พุธ ศุกรจนถึงวันพฤหัสบดีท่ี 31 
มีนาคม 2559
* ออกเดินทางต้ังแต 4 คนข้ึนไป

9,800เยน/1 คน
เด็ก(อายุ 6-11 ป)8,800เยน/1 คน
* รวมภาษี ตองจองลวงหนา 2 วัน

9:00 น. ออกเดินทางจากโรงแรมที่กำหนดไว

 ตำบลฮิกาชิ ชายะ(30 นาที)

 สวนเคนโรคุเอ็น(50 นาที)

 หอศิลปศตวรรษที่ 21  คานาซาวา

(20 นาที)

 บานซามูไรตำบลนากะ – มาชิ บูเกะ 

ยาชิกิ(30 นาที)

 ตลาดโอมิ-โช(30 นาที)

12:00 น. ถึงที่พัก

ขอมูลทัวรทองถิ่น

ขาวการขนสง

ทุกวันถึงวันพฤหัสบดีท่ี 31 มีนาคม 2559
(ยกเวน 5 ธ.ค. หลังเดือนมกราคมจะมีบางวันไมจัด)

4,300เยน/1 คน(รวมภาษี)
* ใหบริการต้ังแต 2 คนข้ึนไป

ทางเขารานน้ำชาไคกาโร (9:00-15:30 น.)

9:00 น. ออกเดินทางจากสถานีคานาซาวา ประตูตะวันตก

 ชิรากาวาโกะ(90 นาที)

 อาหารกลางวัน: โกคายามะ โอโตฟุ เซ็น(45 นาที)

 หมูบานโกคายามะ (60 นาที)

 เรียนทำขนมเซมเป (30 นาที)

16:30 น. ถึงสถานีคานาซาวา

(รหัสทัวร) ACT1CEACT013B(รหัสทัวร) BUS1C05612CCB
(รหัสทัวร) PTX1CTAXI058B

วันที่จัด

คาบริการ

สถานท่ีนัดพบ

วันที่จัด

คาบริการ

กำหนดการ

วันที่จัด

จำนวนคนที่นั่งได

คาบริการ

สถานที่นัดพบ

เสนทางตัวอยาง

Tokyo
東京

Narita
International
Airport
成田空港

Haneda Airport
羽田空港

Nagano
長野

Toyama
富山

Kanazawa
金沢

Wakuraonsen
和倉温泉

Osaka
大阪

Kobe
神戸 Kansai International Airport

関西空港

Kyoto
京都
Nara
奈良

Lake Biwa
琵琶湖

จำหนายโดย

เริ่มใชไดตั้งแต

วันที่วางจำหนาย

พื้นที่ที่ครอบคลุม

ระยะเวลาที่ใชได

ราคา

คุณสมบัติของผูซื้อ

ตั๋วโฮกุริกุ อารจ พาส
จากโอซากาหรือโตเกียว
(Osaka・Tokyo Hokuriku Arch Pass)



① คานาซาวาโนะชูกุ   เรียวกูโซเนะ (Ryokusone)

③ ประดับไฟปราสาทคานาซาวาและสวนเคนโรคุเอ็น
  -ประจำฤดูหนาว-

3

3

② คากะยะเบ็บเต   มัตสึ โนะ มิโดริ (Matsu no midori)

“ที่พักสไตลญี่ปุน” บนเนินที่ตั้งอยูในปาเขียวขจี 
ใชเวลาเดินทางโดยรถยนตจากสวนเคนโรคุเอ็นประมาณ 10 นาที เปนอาคาร 
2 ชั้น 7 หองที่ดัดแปลงจากบานโบราณ รองรับแขกไดหองละ 2-4 คนสูงสุด 
19 คน คาที่พักพรอมอาหาร 2 มื้อทานละ 40,000เยน-
(ไมรวมภาษีบริโภคและเซอรวิสชารจ)

เรียวคังแบบเหมาจายที่มีตนกำเนิดจากแถบโฮกุริกุ เปนสาขาวาคุระ 
ออนเซ็นที่อยูในเครือของโรงแรมคากะยะ 
คาที่พักรวมเครื่องดื่มตลอดรายการในเรียวคังและหองพัก 
นำเสนอการพักผอนอันสุนทรียสุดพิเศษดวยหองพัก 31 หองใหบริการแขกได 96 คน 
คาที่พักพรอมอาหาร 2 มื้อทานละ 40,000เยน-(ไมรวมภาษีบริโภคและเซอรวิสชารจ)

TEL: 076-208-3999    http://ryokusone.jp/

วันที่จัด: วันศุกรที่ 29 –วันอาทิตยที่ 31 มกราคม 2559
 วันศุกรที่ 5 – วันอาทิตยที่ 14 กุมภาพันธ
 17:30-21:00 น.

ปราสาทคานาซาวา สวนเคนโรคุเอ็นนี้มีสีสัน
หลากหลายตามฤดูกาล ใหทานไดตื่นตาตื่นใจ
ไปกับแสงสีที่ประดับซุมกันหิมะในฤดูหนาว

⑤ เทศกาลปงหอยนางรมกลางหิมะ 2016

ในเทศกาล ทานจะไดเพลิดเพลินกับการปง “หอยนางรม” อาหารประจำฤดูหนาวของแถบโนโตะบนเตาถาน
ยักษท่ีมีความยาวถึง 400 เมตร ซ่ึงจัดท่ี “ลานอะซูนาโระ” บนอาวอานามิซุ(หอยนางรมถุงละ 1,000เยน)
การเดินทาง: จากสถานีคานาซาวาน่ังรถไฟ JR สายนานาโอะไปลงสถานีวาคุระ ออนเซ็น และจากสถานีวาคุระ 
ออนเซ็นตอรถไฟสายโนโตะ ลงปายสุดทายสถานีอานามิซุ แลวเดิน 10 นาทีถึง “ลานอะซูนาโระ”
http: //translate.google.co.jp/translate?hl=ja&sl=ja&tl=en&u=
http%3A%2F%2Fwww.town.anamizu.ishikawa.jp%2F (ภาษาอังกฤษ)

วันที่จัด:วันเสารที่ 30 มกราคม 2559 10:00-16:00 น., วันอาทิตยที่ 31 9:00-15:00 น.

⑥ เทศกาลชิม “ซุปปู” ที่บอน้ำพุรอนยามานากะ
 “มาจิบิโตะ ทาบิบิโตะ” บนถนนยูเงะไกโด บอน้ำพุรอนยามานากะ

วันท่ีจัด: วันอาทิตยท่ี 1 พฤศจิกายน 2558-วันพฤหัสบดีท่ี 31 มีนาคม 2559 10:00-11:30 น.

เทศกาลออกรานสุดยอดอาหารประจำฤดูหนาวของบอน้ำพุรอนยามานากะคือ “ซุปปู” 
ท่ีใชวัตถุดิบท่ีคัดมาเปนอยางดี ในราคาสบายกระเปาถวยละ 200 เยน
การเดินทาง: จากสถานี JR คากะออนเซ็น น่ังรถเวียนเมืองคากะ CANBUS 
ลงปาย “นิบังยามานากะออนเซ็นคิกุโนะยุ ยามานากะซะ”)

④ เทศกาลตุกตาหิมะ 2016

วันที่จัด: วันเสารที่ 6 กุมภาพันธ 2559 ตำบลคุวาจิมะ
 วันศุกรที่ 12 กุมภาพันธ 2559 ตำบลชิรามิเนะ
เดินรับประทาน 15:00 น.-, ประดับไฟ 17:00-21:00 น.

ตุกตาหิมะหลากหลายขนาดทั้งเล็กและใหญ ที่ปน
โดยชาวบานในเขตตำบลชิรามิเนะ จะถูกนำมาวางไว
ตามที่ตางๆ ในเมือง และเมื่อประดับดวยดวงไฟ 
จะชวยเนรมิตรใหทั้งเมืองเปนเมืองแหงความฝน
การเดินทาง: จากสถานี JR คานาซาวานั่งรถบัสคากะฮาคุซัง 
(ปลายทางชิรามิเนะ) ใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ลงปาย 
“คุวาจิมะออนเซ็น” “ฮาคุซังไทเก็นมูระ”

TEL : 0767-62-8000    http://www.matsunomidori.jp/#123

ขอมูลเกี่ยวกับที่พัก
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