จัดพิมพโดยฝายกลยุทธสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดอิชิคาวะ
แผนกการทองเที่ยวระหวางประเทศ

Ishikawa

7

(Hokuriku Japan)
石川県
Osaka
大阪

Noto Satoyama Airport
のと里山空港

Tokyo
東京
Noto Tetudou
のと鉄道

2018

3

ฉบับที่ 39

JR
Nanao Hokuriku Shinkansen
北陸新幹線
Line
JR七尾線

Noto Satoyama Kaido (Free)
のと里山海道

ฤดูใบไมผลิป

Anamizu Wakuraonsen
和倉温泉駅
穴水駅
Nanao
七尾駅
Noetsu
Expressway
4
能越自動車道

Hokuriku
Expressway
北陸自動車道

แนะนำข้อมูลและ
งานอีเวนต์ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ
แนะนำจุดท่องเที่ยวที่เหมาะสำหรับการเพลิดเพลินไปกับฤดูใบไม้ผลิ
และกิจกรรมแสนสนุกในฤดูใบไม้ผลิอีกมากมาย
ฤดูดอกไม้ผลิบาน

1
Komatsu Airport
小松空港
Kaga Onsen
加賀温泉駅
Kaga IC
加賀IC

5
Komatsu
小松駅

2

Shirakawa-Go IC
白川郷IC

6

JR Hokuriku
Line
JR北陸本線

แนวต้นซากุระเลียบแม่น้ำอาซาโนะ

ต้นเดือนถึงกล
างเดือนเมษายน

Kanazawa
金沢駅

1

บริเวณริมแมน้ำที่มีเสนหใกลกับยานโรงน้ำชาฮิกาชิและคาซุเอมาจิ
นั้นเรียงรายไปดวยแนวตนซากุระที่บานสะพรั่งอยางสวยงามในฤดู
ใบไมผลิ อีกทั้งคุณยังสามารถเห็นสะพานอาซาโนะกาวะ
ที่ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ
และสะพานไมอุเมโนะที่สวยงามดวย
การเดินทาง
15 นาทีโดยรถบัสวนรอบเมืองคานาซาวะ
จากสถานีคานาซาวะ แลวลงรถที่ปายฮาชิบะโจ

ล่องเรือไดโชจิ (บริเวณคากะ)

ปราสาทคานาซาวะและสวนเคนโรคุเอ็น (คานาซาวะ)

1

สวนเคนโรคุเอ็นเปนหนึง่ ในสามสวนทีม่ ชี อ่ื เสียงทีส่ ดุ ในญีป่ นุ และปราสาทคานาซาวะ
ก็เปนสัญลักษณทางประวัตศิ าสตรของเมืองคานาซาวะทีเ่ ปนเมืองแหงปราสาท
ทัง้ สองแหงมีซากุระทีผ่ ลิดอกสวยงาม สามารถเขาชมไดโดยไมมคี า ใชจา ยเปนระยะ
เวลาประมาณ 1 สัปดาหในชวงทีซ่ ากุระบาน (8-16 เมษายน ปทแ่ี ลว) นอกจากนี้
คุณยังสามารถเพลิดเพลินไปกับการชมซากุระบานตอนกลางคืนพรอมกับการเปดไฟสอ
งไดตง้ั แตเวลา 18:00-21:30 น.

จุดชมดอก
ไม้ในอิชิคาวะ

การเดินทาง
20 นาทีโดยรถบัสวนรอบเมืองคานาซาวะ
จากสถานีคานาซาวะ แลวลงรถที่ปาย
เคนโรคุเอ็นชิตะ/ปราสาทคานาซาวะ

ความหมายของ
ดอกซากุระ
สำหรับชาวญี่ปุ่น

2

เพลิดเพลินกับการลองเรือไปตามแมน้ำไดโชจิทามกลางทิวทัศน
ของเมืองปราสาทที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตรริมฝงแมน้ำ
เลียบชายฝงบริเวณแมน้ำคุมาซากะจะมีดอกซากุระที่ถูกประดับ
ประดาดวยโคมไฟกระดาษสวางไสวในเวลากลางคืนทำใหเกิดภา
พที่สวยงาม และใกลๆ กันที่ศาลเจาคากะชินเมกุจะ
มีการจัดเทศกาลซากุระระหวางวันที่ 14–15 เมษายน
โดยจะมีรานคากลางแจงมาเปดรานเรียงรายตามถนนทอดยาวไ
ปจนถึงศาลเจา อีกทั้งยังมีรถขบวนแหและการเชิดสิง
โตไปรอบเมืองดวย
การเดินทาง
ประมาณ 50 นาทีโดยรถไฟทองถิน่ จากสถานีคานาซาวะ
แลวลงรถทีส่ ถานีไดโชจิ จากนัน้ เดินอีกประมาณ 15 นาที

ตั้งแตสมัยโบราณ ญี่ปุนเปนประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลเปนสวนหนึ่งในชีวิตประ
จำวันของผูคน รวมถึงวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมของชาวญี่ปุน ซึ่งแตละฤดูกาลก็มี
เสนหที่เปนเอกลักษณของตัวเอง หลังจากผานชวงฤดูหนาวที่ยาวนานและเลวราย
ความงามของดอกซากุระบานทำใหฤดูใบไมผลิโดดเดนขึ้นมาเปนหนึ่งในเทศกาลที่ไดรับความนิยมมากที่
สุด ในทุกปเมื่อดอกไมบานเต็มที่ ผูคนจะมารวมตัวกันใตตนซากุระเพื่อกินดื่มและ
รื่นเริงสนุกสนานไปกับเทศกาลอยางเต็มที่ อิชิคาวะมีจุดชมดอกซากุระอันสวยง
ามซึ่งมีชื่อเสียงอยูมากมายที่ใหคุณสามารถเพลิดเพลินไปกับความงดงามของฤดูใบไมผลิ

ฤดูดอกไม้ผลิบาน

กลางเดือนถึงปลาย
เดือนเมษายน

สวนสาธารณะโคมารุยามะ

สถานีโนะโตะซากุระ

(เขตโนะโตะ)

(เขตโนะโตะ)

4

ซากปรักหักพังของปราสาทโคมารุยามะซึ่งตั้งอยูบนเนิ
นเขาเล็กๆ ที่มองเห็นอาวนานาโอะนั้นถูก
เปลี่ยนใหเปนสวนสาธารณะที่สวยงาม
และกลายมาเปนจุดชมซากุระที่มีชื่อเสียงในปจจุบัน
การเดินทาง
ประมาณ 50 นาทีโดยรถไฟความเร็วสูงจาก
สถานีคานาซาวะ แลวลงรถทีส่ ถานีนานาโอะ
จากนัน้ เดินอีกประมาณ 5 นาที

4

ผูที่มาเยือนสถานีนี้จะไดพบกับอุโมงคซากุระที่เบงบานอยูกวา 100 ตน
โดยกิ่งกานของตนซากุระนั้นแผขยายไปจนถึงชานชาลาของสถานี
รถไฟทองเที่ยว “โนะโตะ ซาโทยามะ-ซาโทอุมิ” จะลดความเร็วลงขณะ
เดินทางผานพื้นที่นี้เพื่อใหผูโดยสารไดเพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่สวยงามของโน
ะโตะอยางสบายๆ นอกจากนี้ยังมีแพ็คเกจรวมอาหารและเครื่องดื่มจำหนายดวย
การเดินทาง
ประมาณ 1 ชัว่ โมงโดยรถไฟดวนพิเศษจากสถานีคานาซาวะ
ไปยังสถานีวาคุระออนเซ็น จากนัน้ เปลีย่ นไปยังสายรถไฟโนะโตะ
และเดินทางโดยรถไฟโนะโตะ ซาโทยามะ-ซาโทอุมอิ กี ประมาณ 30 นาที

งานอีเวนต

●

การแสดงเกอิชาอีฟนิ่งในคานาซาวะ
วันที่: 26,

28 และ 30 มีนาคม

เทศกาลเซฮาคุไซ

1

2-20 เมษายน (ยกเวนวันหยุดสุดสัปดาห) เวลา: 18:00-19:00 น.

วันและเวลา:

เพลิดเพลินไปกับเพลงพืน้ เมืองของคานาซาวะ และการแสดงรายรำของเกอิชาทองถิน่ โดยมีการแนะนำเปนภาษาอังกฤษใหบริการ นอกจากนี้
คุณยังสามารถเขารวมในเกมพืน้ เมืองกับเกอิชาไดดว ย พนักงานตอนรับจะอธิบายถึงภูมหิ ลังทางวัฒนธรรมของเกอิชาเปนภาษาอังกฤษ

สถานที่
การเดินทาง

โรงน้ำชาไคคาโระ

ประมาณ 15 นาทีโดยรถบัสวนรอบเมืองคานาซาวะ แลวลงรถที่ปายฮาชิบะโจ

http://geishaevenings.jp/index.html

เทศกาลเฮียคุมังโกคุ

1

วันและเวลา: 1-3
มิถุนายน ขบวนแหเฮียคุมังโกคุจัดขึ้นในวันที่
2 มิถุนายน

(เริ่มตั้งแตเวลา 14:20 น. ที่หนาทางออกทิศตะวันออกของสถานีคานาซาวะ
และเดินทางถึงปราสาทคานาซาวะเวลา 16:00 น.)

ใจกลางเมืองคานาซาวะ

ศาลเจาโอโทโคนุชิ (4 พฤษภาคม ประมาณ 12.30 น.), ตลาดโนะโตะ โชคุไซ (5 พฤษภาคม
ประมาณ 11.15 น.) สถานีนานาโอะ (5 พฤษภาคม ประมาณ 12.45 น.) สะพานไทเฮ
(5 พฤษภาคม ประมาณ 14.30 น.)

การเดินทาง

ประมาณ 50 นาทีโดยรถไฟดวนพิเศษจากสถานีคานาซาวะ แลว ลงรถที่สถานีนานาโอะ

ใจกลางเมืองนานาโอะ

สถานที่
การเดินทาง

6

ศาลเจาอุฮาชิ
และศาลเจาโมโตะโอริฮิโยชิ
20 นาทีโดยรถไฟดวนพิเศษจากสถานีคานาซาวะ
ไปยังสถานีโคมัตสึ จากนัน้ เดินประมาณ 3
นาทีจากทางออกทิศตะวันตกของสถานีโคมัตสึ

วันและเวลา: 4-5 มิถุนายน (19:00 น. ถึงประมาณ 21:00 น.)
ในญีป่ นุ มีธรรมเนียมการอาบน้ำดวยกลีบดอกไอริสในวันที่ 5 พฤษภาคมเพือ่ ความโชคดีและเพือ่ ปองกันความเจ็บปวย
และโชครายในปถดั ไป ในงานเทศกาลโชบุยทุ ย่ี ามาชิโระออนเซ็นซึง่ จัดขึน้ เปนประจำทุกปในวันที่ 4 และ 5 มิถนุ ายน
(วันที่ 4 และ 5 พฤษภาคมตามปฏิทนิ จันทรคติของญีป่ นุ ) ชายหนุม จะแหขบวนศาลเจาเคลือ่ นทีไ่ ปรอบๆ เมืองบอน้ำรอน
และโปรยดอกไอริสลงไปในบอของโรงอาบน้ำโคโซยุทย่ี ามาชิโระออนเซ็น นอกจากทีน่ แ่ี ลวยังมีเทศกาลที่
คลายกันจัดขึน้ พรอมกันทีย่ ามานากะออนเซ็น คาตายามะซุออนเซ็น และอาวาซุออนเซ็น

ที่นี่คือหนึ่งในสามชายหาดสำหรับการคนหาเปลือกหอยที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศญี่ปุน
ชวงเดือนพฤศจิกายน - มีนาคมจะมีเปลือกหอย “ซากุระ” สีชมพูขนาดเล็กถูกพัดขึ้นมาบนฝง
เชื่อกันวาเปลือกหอยเหลานี้พัดพาความสุขมาให จึงนิยมนำไปใชเปนของประดับตกแตง นอกจากนี้ ทิวทัศนพระอาทิตยตกยังงดงาม
สามารถชมไดจากมานั่งที่มีความยาวถึง 460 เมตรและเคยไดรับการจดทะเบียนใหเปนมานั่งที่ยาวที่สุดในโลกโดยกินเนสสบุค
เพียงไดเดินเลนเลียบชายหาดอันเงียบสงบพรอมกับเก็บเปลือกหอยซากุระก็ทำใหคุณเพลิดเพลินไปกับฤดูใบไมผลิแลว

ชายหาดมาสึโฮกาอุระ

3

เว็บไซตสำหรับการคนหาลามไกด

30 นาทีโดยรถไฟดวนพิเศษจากสถานีคานาซาวะ
ไปยังสถานีคากะออนเซ็น จากนั้นเดินทางประ
มาณ 15 นาทีโดยรถบัสไปยังยามานากะออนเซ็น
แลวลงรถที่ปายยามาชิโระออนเซ็น

การเดินทาง

●

การเดินทาง

30 นาทีโดยรถไฟดวนพิเศษจากสถานีคานาซาวะ
แลวลงรถที่สถานีฮาคุอิ จากนั้นเดินทางประมาณ 55
นาทีโดยรถบัสไปยังปายโทกิ แลวเดินอีกประมาณ 10 นาที

องความตองการดังกลาว จึงไดมกี ารจัดทำเว็บไซตสำหรับนักทองเทีย่ วขึน้ เพือ่ ใหนกั ทองเทีย่ วสามารถคนหาไกดทพ่ี ดู ภาษาทีต่ อ งการได

1

ความตองการไกดทวั รทพ่ี ดู ไดหลายภาษาในอิชคิ าวะมีเพิม่ มากขึน้ และเพือ่ เปนการตอบสน

http://www.hot-ishikawa.jp/english/media/documents/20170801multilingual.pdf

ขาวสาร

โรงแรมแหงใหมเปดตัวในคานาซาวะ

1

อุนิโซะ อินน คานาซาวะ เฮียคุมังโกคุ โดริ (Unizo Inn Kanazawa Hyakumangoku Dori)

http://www.unizo-hotel.co.jp/en/inn-kanazawa.h/ เปดวันที่ 11 พฤศจิกายน 2017
②

ยามาชิโระออนเซ็น

สถานที่

สิ่งที่นาสนใจ

●

①

5

วันและเวลา: 11-13 พฤษภาคม (10:00 น. ถึงประมาณ 20:00 น.)
ขบวนแหทั้ง 8 จะมารวมกันในวันที่ 12 สวนการแสดงคาบูกิของ
เด็กๆ จะจัดขึ้นหลายรอบตอวัน และมีทุกวันตลอดทั้งเทศกาล
ดวยประวัติศาสตรที่ยาวนานกวา 350 ป และการแสดงคาบูกิของเด็กๆ
บนยอดของขบวนแหที่ตกแตงอยางงดงามตระการตา เทศกาลโอทาบิมั
ตสึริจึงเปนหนึ่งในเทศกาลที่มีชื่อเสียงที่สุดของอิชิคาวะ ขบวนแหทั้ง 8
ที่ประดับตกแตงดวงไฟอยางงดงามและการแสดงคาบูกิของเด็กๆ
คือสิ่งที่คุณหามพลาด

เอื้อเฟอภาพโดยรัฐบาลเมืองคานาซาวะ

เทศกาลโชบุยุที่ยามาชิโระออนเซ็น

กำหนดการจุ
ดรวมขบวน
แหทั้งสาม
สถานที่

เทศกาลโอทาบิมัตสึริ

เทศกาลเฮียคุมังโกคุจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการขึ้นครองปราสาท
คานาซาวะของโทชิอิเอะ มาเอดะ โดยโทชิอิเอะเปนขุนนางคน
แรกในระบบศักดินาของแควนคากะ ซึ่งร่ำรวยมาก
(รายไดตอปประมาณ 1 ลานหนวยขาวหรือเฮียคุมังโกคุ)
และเปนรองเพียงแครัฐบาลโชกุนโทคุกาวะเทานั้น อีเวนตหลักในงานเทศกาลนี้คือการจัดขบวนพาเหรดซึ่งจำลองการเดินทางขึ้น
ไปยังปราสาทคานาซาวะของโทชิอิเอะ มาเอดะ โดยมีซามูไรนั่งอยูบนหลังมาในชุดเกราะแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ยังมีการ
แสดงดนตรีและการแสดงกายกรรมของนักดับเพลิงที่เรียกวา “คากะ โทบิ” มีที่นั่งสำหรับชมขบวนแหใกลกับประตูทางเขาอิชิคาวะ
มงของปราสาทคานาซาวะ (ตองจองลวงหนา ราคา 2,500 เยน เปดใหจองเดือนมีนาคม – เมษายน)
ภายในเทศกาลยังมีการจัดกิจกรรมอื่นๆ เชน พิธีชงชา และการแสดงในโรงละครโน เปนตน

สถานที่

3-5 พฤษภาคม (เริ่มตั้งแตเวลา 21.00 น. ของวันที่ 3)

ขบวนแหเทศกาลเซฮาคุไซที่สูงกวา 12 เมตร และหนักมากกวา 20
ตันเปนขบวนแหที่ใหญที่สุดของขบวนแหประเภทเดียวกันในญี่ปุน
ขบวนแหขนาดใหญทั้งสามขบวนที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกทางวั
ฒนธรรมที่จับตองไมไดโดยยูเนสโกนี้จะถูกแหไปรอบๆ นานาโอะตลอ
ดงานเทศกาล และนักทองเที่ยวยังสามารถลองชวยดันขบวนแหไดดวย

ออนไลน

สมัคร

4

โรงแรมลีฟแมกซ คานาซาวะ เอกิมาเอะ (Livemax Kanazawa Ekimae)

https://www.hotel-livemax.com/ishikawa/kanazawast/ เปดวันที่ 1 ธันวาคม 2017

ไทเกอรแอร ไตหวัน

5

เที่ยวบินระหวางโคมัตสึและไตหวัน
ตั้งแตวันที่ 18 มกราคม ไทเกอรแอร ไตหวันจะเริ่มใหบริการเสนทางการบินระ
หวางสนามบินนานาชาติไตหวันเถาหยวนในกรุงไทเปและสนามบินนานาชาติโคมัตสึ 2
เที่ยวบินตอสัปดาห โดยเที่ยวบินจะออกจากไทเปในวันพฤหัสบดี เวลา 7.00 น. และวันอาทิตย
เวลา 10.55 น. สวนเที่ยวบินที่ออกจากโคมัตสึจะออกในวันพฤหัสบดี เวลา 11.45 น.
และวันอาทิตย เวลา 15.35 น. เมื่อรวมกับอีก 5 เที่ยวบินของ EVA Air ซึ่งมีการบินทุกสัปดาห
เที่ยวบินใหมเหลานี้จะกลายเปนเที่ยวบินประจำวันระหวางโคมัตสึและไทเป

③

โรงแรมวิง อินเตอรเนชันแนล พรีเมียม คานาซาวะ เอกิมาเอะ (Wing International Premium Kanazawa Ekimae)

https://www.hotelwing.co.jp/kanazawa/ กำหนดเปดวันที่ 1 เมษายน 2018
④

โรงแรมวิสตา คานาซาวะ (Vista Kanazawa)

https://www.hotel-vista.jp/kanazawa/ กำหนดเปดวันที่ 1 พฤษภาคม 2018

รถบัสความเร็วสูงเสนทางใหมระหวางคันไซและเมืองคากะออนเซ็น
รถบัสความเร็วสูงเสนทางใหม “บลูไลเนอร คากะ ยงโต” เริ่มใหบริการใน
เดือนพฤศจิกายน 2017 โดยเชื่อมตอระหวางเมืองคากะออนเซ็นและพื้นที่คันไซ

ขาออก
ขากลับ

เท็นโนจิ

อุเมดะ

(โอซากา)

(โอซากา)

09:10
19:25

09:50
18:55

นากาโอกะเกียว ยามานากะ
(เกียวโต)

10:40
18:15

14:20
14:35

เวลาในการเดินทาง
เที่ยวเดียว

ประมาณ 6 ชั่วโมง

ราคา (เที่ยวเดียว)

2,000-3,500 เยน

ยามาชิโระ คาตายามะซุ
14:40
14:15

15:00
13:55
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อาวาซุ
15:20
13:35

การย้อมสีไหมคากะ ยูเซ็น
กิโมโนคากะ ยูเซ็นเปนที่รูจั
กกันดีในเรื่องการออกแบบที่แส
ดงใหเห็นถึงภาพที่สมจริงของธร
รมชาติหรือภาพจากเรื่องราวคล
าสสิก รวมถึงการยอมสีที่ดูหร
ูหรา โดยประกอบดวย
5 สีของคากะ (สีแดงเขม
สีคราม สีเหลืองออน สีเขียว
ใบหญา และสีมวงอมแดง) กิโม
โนคากะ ยูเซ็นจึงเปนสิ่
งที่มีคุณคามากเนื่องจากรูปแบบ
ที่มีความละเอียด เงียบสงบ
ชวนใหนึกถึงลักษณะของซามูไร

คากะ ยูเซ็น ไคคัง

สตูดิโอย้อมสีไมดะ

1

ราคา/เวลา: กิจกรรมยอมสีคากะ ยูเซ็น 15,000 เยน
90-120 นาที (รวมทัวรชมสตูดิโอ 30 นาที)
เวลาทำการ: 10:00-17:00 น. (เวลาปดไมแนนอน)
จำกัดผูเขารวมสูงสุด: 20 คน

http://www.maida-yuzen.com/koubou
(เฉพาะภาษาญี่ปุน)

*ตองจองลวงหนา, ตองมีลามมาดวย (ไมมีภาษาอังกฤษ)

เครื่องเคลือบวาจิมะนูริ
การเคลือบผิวทีท่ นทานแล
ะศิลปะการเคลือบผิวตก
แตงทีส่ วยงามทำใหเครือ่ ง
เคลือบวาจิมะนูรเิ ปนเครือ่ ง
เคลือบทีด่ ที ส่ี ดุ ชนิ
ดหนึง่ ซึง่ มีชอ่ื เสียงในญีป่ นุ
นอกจากความสวยงามจากการ
ลงรักปดทองและการเคลือบผิวตก
แตงดวยเทคนิคมากิเอะแลว
วาจิมะนูรยิ งั มีความแข็ง
แรงทนทานดวย เนือ่ งจากผง
แปงซึง่ ผลิตจากหินทองถิน่ วาจิมะ (ดินเบาชนิดหนึง่ ) ซึง่ ถูกนำมาใชในชัน้ เคลือบเพือ่ เสริมความแข็งแรงใหกบั สวนข
องจานทีเ่ สียหายไดงา ย การผลิตงานหนึง่ ชิน้ ตองใชเวลามากกวา 130 ขัน้ ตอน โดยแตละชิน้ มีเทคนิค
เฉพาะทีล่ ะเอียดออน วาจิมะนูรจิ งึ เปนเครือ่ งเคลือบทีม่ คี วามสวยงามคงทนและใชประโยชนไดจริง
และจะสวยงามยิง่ ขึน้ เมือ่ ถูกนำไปใชงาน

วาจิมะ สตูดิโอ นากายะ

1

ราคา/เวลา: กิจกรรมยอมสีดว ยมือ (ผาเช็ดหนา) 2,700 เยน
60 นาที (ฝายตอนรับสำหรับกิจกรรมหยุดใหบริการเวลา 15:00 น.)
กิจกรรมยอมสีลายฉลุ (ผาเช็ดหนา กระเปาสะพายขาง) 1,620 เยน 20 นาทีขน้ึ ไป
กิจกรรมสวมชุดกิโมโน: ตองจองลวงหนา ราคา 2,000 เยนขึน้ ไป
เวลาทำการ: 9:00-17:00 น. ปดวันพุธ
จำกัดผูเ ขารวมสูงสุด 20 คน, ตองจองลวงหนาสำหรับ 5 คนขึน้ ไป

http://www.kagayuzen.or.jp/hall_en/
*เฉพาะภาษาญี่ปุน, มิเชนนั้นจะอธิบายโดยการใชทาทาง

7

ราคา/เวลา: กิจกรรมการลงรักปดทอง (แผน) 2,500 เยน 90-120 นาที
กิจกรรมลงรักปดทอง/ตกแตงดวยเทคนิคมากิเอะบนตะเกียบ ตะเกียบ 1 คู 1,500 เยน 20-60 นาที
เวลาทำการ: เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม เวลา 9:00-18:00 น. *ฝายตอนรับสำหรับกิจกรรมหยุดใหบริการเวลา 16:00 น.
เดือนกันยายน - เมษายน เวลา 9:00-17:00 น. *ฝายตอนรับสำหรับกิจกรรมหยุดใหบริการเวลา 15:30 น.
ปดวันพุธ
จำกัดผูเ ขารวมสูงสุด: 40 คน

http://ringisland.jp/nagaya/
(เฉพาะภาษาญี่ปุน)
*เฉพาะภาษาญี่ปุน, มิเชนนั้นจะอธิบายโดยการใชทาทาง

หัวข้อพิเศษ: สัมผัสประสบการณ์หัตถกรรมดั้งเดิมของอิชิกาวะ
ในสมัยเอโดะ ตระกูลมาเอดะผูป้ กครองแคว้นคากะเป็นตระกูลทีร่ ำ่ รวยมาก (รายได้ตอ่ ปีประมาณ 1 ล้านหน่วยข้าวหรือเฮียคุมงั โกคุ) และเป็นรองเพียงแค่รฐั บาล
โชกุนโทคุกาวะเท่านัน้ พวกเขาใช้ความร่ำรวยของตระกูลตนเองในการส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมด้วยการพัฒนารากฐานสำหรับงานหัตถกรรมชนิดต่างๆ
และถูกส่งต่อมาจนถึงยุคปัจจุบนั พืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่ของเมืองอิชกิ าวะรอดพ้นจากการทำลายจากสงคราม แม้ในช่วงเวลาทีข่ าดแคลนและยากลำบาก ช่างฝีมอื ก็ยงั ค
งส่งต่อเทคนิคการทำงานของพวกเขาจากรุน่ สูร่ นุ่ ทำให้เทคนิคเหล่านีย้ งั คงอยูร่ อดมาจนถึงปัจจุบนั อีกทัง้ ปัจจุบนั ช่างฝีมอื ยังนำเทคนิคและสไตล์ใหม่ๆ
ของพวกเขาเองเข้ามาใช้ในการทำงานด้วย ส่งผลให้งานฝีมอื ของอิชกิ าวะพัฒนาและรุง่ เรืองอย่างต่อเนือ่ ง

คุทานิยากิเซรามิก
คุทานิยากิเปนเซรามิกรูปแบบหนึง่ ทีม่ ชี อ่ื เสียงทีส่ ดุ ของญีป่ นุ
โดยมีภาพวาดทีว่ าดดวยหาสีดง้ั เดิม ไดแก สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีมว ง
และสีนำ้ เงิน คุทานิยากิเปนทีร่ จู กั เนือ่ งจากภาพวาดทีม่ สี สี นั สดใส
ดูแข็งแกรงและเปย มดวยพลัง แตกย็ งั ดูหรูหราและงดงาม
คุทานิยากิมหี ลากหลายรูปแบบ โดยงานในแตละยุคก็มรี ปู
แบบทีเ่ ปนเอกลักษณ อีกทัง้ คุทานิยากิยงั เปนทีน่ ยิ มในตางประเทศดวย

โคเซ็น คุทานิยากิ คิลน์

1

ราคา/เวลา: กิจกรรมการเคลือบผิว 1,300-5,400 เยน ประมาณ 60 นาที (รวมทัวรชมสตูดิโอ)
เวลาทำการ: 9:00-17:00 น. *ฝายตอนรับสำหรับกิจกรรมหยุดใหบริการเวลา 15:30 น.
จำกัดผูเขารวมสูงสุด 60 คน

http://kutanikosen.com/en/experience.html
*มีบริการเปนภาษาอังกฤษ, ตองจองลวงหนา

คุทานิ มังเก็ตสึ

2

ราคา/เวลา: กิจกรรมการเคลือบผิว 1,500 เยนขึ้นไป 20 นาทีขึ้นไป
กิจกรรมปนเครื่องปนดินเผา: 2,500 เยนขึ้นไป 15 นาทีขึ้นไป
เวลาทำการ: 8:00-17:00 น. *ฝายตอนรับสำหรับกิจกรรมหยุดใหบริการเวลา 16:30 น. เปดใหบริการตลอดป
จำกัดผูเขารวมสูงสุด: กิจกรรมการเคลือบผิว 200 คน, กิจกรรมปนเครื่องปนดินเผา 5 คน

http://www.mangetsu.co.jp/rakuyaki.html
(เฉพาะภาษาญี่ปุน) *ตองจองลวงหนา, มีบริการเปนภาษาจีน, นอกเหนือจากนี้ตองนำลามมาดวย (ไมมีภาษาอังกฤษ)

คากะ

ยุโนะคุนิ โนะ โมริ มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมรวมอยูมากกวา
50 แบบ รวมถึงการจัดแสดงผลงานเกาแกทั้งจากในญี่ปุน
และจากทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีรานอาหาร โรงน้ำชา
และรานขายของที่ระลึกเปดใหบริการดวย

หมู่บ้านหัตถกรรมพื้นเมือง ยุโนะคุนิ โนะ โมริ

2

กิจกรรมที่มีใหบริการ: การทำคุทานิยากิ, คากะ ยูเซ็น, วาจิมะนูริ, ยามานากะนูริ,
ทองคำเปลว, กระดาษวาชิ

https://yunokuni.jp/mori/en/

