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ฉบับฤดูใบไมรวงป

ฉบับที่ 41
2018

มทีีพั่กรูปแบบบานไรทีแ่ตกตางกนั 40 
หลงัทีช่นุรันโนะซาโตะ ซ่ึงทานสามารถเขาพกัได 
แตทานสามารถจองหองพกัทัง้หมดไดในสถานทีเ่ดี
ยวกัน นอกจากนีย้งัสามารถรองรบัการเขาพัก
เปนกลุมใหญไดอกีดวย 

ทีพ่กัทกุแหงจะรบัแขกกลุมเดยีวเทานัน้ในแตละครั้
ง เพือ่นาํเสนอบรกิารสุดพเิศษใหแกแขกทีเ่ขาพกัได 
นอกจากนีย้งัชวยใหเจาบานสามารถใหการตอนรับ
ทีด่ทีีส่ดุได ทําใหแขกรูสกึราวกบัพกัอาศยัอยูบาน
เครอืญาตมิากกวาโรงแรม สาํหรบัแขกกลุมใหญ 
ทานสามารถรวมรับประทานอาหารพรอมกนัทัง้กลุ
มได หลงัจากนัน้จงึแยกยายกลบับานของ
เจาบานแตละหลงัเพือ่ผอนคลายในทีพ่กัของตนเอง 

คุณลกัษณะ
พเิศษ

พกัผอนในบานสไตลญีปุ่นแบบดัง้เดมิซึง่พรอมสรรพไปดวยเ
ตาผงิ เสือ่ทาทาม ิข่ือเพดานหนา และประตบูานเลือ่น 

◆ ราคา
(1 คืน, อาหาร 2 มื้อตอแขกหนึง่ทาน)
14,580 เยน (แขกหนึง่ทาน)
12,420 เยน (แขกสองทาน)
10,260 เยน (แขก 3 ทาน)

◆ สถานที่:
Sakeo-ku, Miyachi, Noto-cho
การเดินทาง: เดินทางโดยรถโดยสารดวนพิเศษ Wajima-Suzu-Suzu Ushitsu 
ซึ่งออกจากสถานี Kanazawa ไปยังปายรถโดยสาร Anamizu Kunogi 
(มีบริการรถรับ - สงจากปายรถโดยสาร) ซึ่งจะใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาที

◆ สอบถามขอมูล
https://shunrannosatooffic2.wixsite.com/syunranyado

ในฤดูใบไมรวงทานสามารถลองขดุมั
นหวานดวยมอืแลวเอามนัหวานไปเผ
าเปนของวางรอน ๆ ทีแ่สนอรอย 
หรอืออกไปเกบ็เหด็กไ็ด มกีจิกรรมที่
แตกตางกันไปในแตละฤดกูาล   

ทีพ่กัรูปแบบบานไร : 

ชุนรันโนะซาโตะ
(บานพกัเกษตกรในโนะโตะ)
ในคาบสมุทรโนะโตะ (Noto Peninsula) ทางตอนเหนื

อของจังหวัดอิชิกาวา มีพื้นที่เพาะปลูกซาโตยามา 
(Satoyama) ในเขตชนบทกระจายตัวอยูระหวางเทือก
เขาลูกตาง ๆ ผูคนที่นี่อาศัยอยูทามกลางความอุดม
สมบูรณของทุงนาและภูเขา และความเชื่อมโยงระ

หวางประเพณดีั้งเดิมกับธรรมชาตินี้ยังคงสะทอนอยูในชีวิต
ประจําวันของพวกเขา ในหมูบานที่เงีียบสงบซึ่งตั้งอยูใจ

กลางภูมิประเทศแถบชนบทนี้ มีบานแบบดั้งเดิมของเหลา
เกษตรกร 40 หลังคาเรือน ซึ่งในปจจุบันนีก้ลายเปนโรง

แรมขนาดเล็กสําหรับตอนรับแขกจากนานาชาติ 
ในสถานที่แหงนีท้านสามารถเพลิดเพลินกับการตอนรับที่
แสนอบอุนของคนพื้นเมืองและสัมผัสกับเสนหอันเปนเอ

กลักษณที่โดดเดนอยางแทจริงของคาบสมุทรโนะโตะ 
(Noto Peninsula) ได 

ที่พักรูปแบบบานไร 40 แหง 

แขกกลุมหนึ่งตอที่พักหนึ่งแหง

กิจกรรมตามฤดูกาล 

เอรด็อรอยกบัอาหารโฮมเมดทีป่รงุอยา
งปราณตีดวยความรักจากวตัถดุบิทอง
ถิน่ และเสิรฟบนจานชามช้ันเลศิที่
เปนงานไมขดันํา้มนั Wajima-nuri 
ซึง่เปนงานหตัถกรรมพืน้บานทีเ่กาแก 

1

ทีพ่กัในรูปแบบบานไร  ศาลเจา และวดั

จัดพิมพโดยแผนกยุทธศาสตรสงเสริมการทองเที่ยว
จังหวัดอิชิกะวะ ฝายการทองเที่ยวระหวางประเทศ

ทีพ่กัทีม่เีอกลกัษณเฉพาะ
ตวัในอชิิกาวา 

ดื่มดํ่ากับวิถีชีวิตสไตลญี่ปุนแบ
บดั้งเดิมที่คาบสมุทรโนะโตะ 

(Noto Peninsula)
บานสไตลญี่ปุนแบบดั้งเดิม
ที่มีเตาผิง 

อาหารโฮมเมดแสนอรอ
ยเสิรฟบนเครื่องจานชา
มที่เปนงานไมขัดนํ้ามัน 
Wajima-nuri 



มีหลักสูตรหลายหลักสูตรใหเลือก: หลักสูตร Sanzen 
ซึ่งเปนหลักสูตรที่แขกผูเขาพักจะไดสัมผัสกับประสบการณในการฝกฝนแ
บบเซนแท ๆ โดยจะตองตื่นนอนประมาณตี 4 
พรอมกับพระสงฆเพื่อเขารวมในการฝกตนแบบซาเซน (Zazen 
หรือการนัง่สมาธิ) เชนเดียวกับหลักสูตร Haishuku 
ซึ่งเปนหลักสูตรที่สบายกวา แตแขกยังสามารถเขารวมในการฝกตน
แบบซาเซนไดหากตองการ ในตอนเชาแขกทุกทานมีสวนรวม
ในการทองพระคัมภีรตอหนาองคพระพุทธเจา โดยจะเริ่มตั้งแตตี 5 

สัมผัสกับประสบการณการนัง่สมาธิแบบซาเซนที่แทจริงในโถงสําหรับการทําสมาธิแหงเดียวกั
บที่พระสงฆใชในการฝกตนทุกวัน อาหารทุกมื้อถูกปรุงตามหลักของอาหาร Shoujin 
ซึ่งเปนรูปแบบการปรุงอาหารมังสวิรัติดั้งเดิมที่คิดคนขึ้นเพื่อรองรับขอจํากัดดานอาหารของช
าวพุทธ ลิ้มรสอาหารแสนอรอยที่อุดมไปดวยผัก ถั่ว และธัญพืชตาง ๆ

พระสงฆรูปหนึง่ที่เขาฝกฝนตนเองนัน้มีพื้นเพมาจากเยอรมนีและพูดไดทั้งภ
าษาอังกฤษและภาษาเยอรมัน ดังนัน้แขกที่ไมสามารถพูดภาษาญี่ปุน
ไดก็สามารถเขารวมและทําความเขาใจประสบการณของนกิายเซนไดอยางเ
ต็มที่ 

การบําเพญ็ตนทีเ่ครงครัดอยางแทจริงของนิกายเซน

การฝกตนแบบซาเซนและการทําอาหารมังสวิรัติแบบดั้งเดิม 

มีอาคารที่สําคัญทางประวัติศาสตรจํานวนหนึง่ตั้
งอยูบริเวณวัดซึ่งทานสามารถเดินชมรอบ ๆ 
บริเวณนี้ไดอยางเพลิดเพลิน*
*อาคารบางแหงอยูระหวางการซอมแซมในขณะ
นี้ ซึ่งมีกําหนดจะแลวเสร็จในฤดูใบไมผลิป 2021

แขกสามารถเขารวมเทศกาลไฟ (Himatsuri) 
ซึง่เปนพธิสีวดมนตแบบญีปุ่นโบราณทีจ่ดัขึน้เพือ่อธิ
ษฐานขอพรใหปราศจากความเจบ็ปวยและภัยพบิตัิ 
Ikumo เปนสถานทีแ่หงเดยีวในประเทศญีปุ่นทีท่า
นสามารถเขารวมพธินีีไ้ด 
ดงันัน้จงึเปนประสบการณทีห่ายากและพเิศษมาก

ระหวางการเขาพกัที ่Ikumo 
แขกสามารถลองคดัพระสตูรดวยลายมือของตนเองและทาํสมาธิได 
ในขณะทีช่มทวิทศันตามธรรมชาตอินัยิง่ใหญนอกหนาตางมมุกวางตลอด
แนว และเพลดิเพลนิกบับรรยากาศท่ีปลอดโปรงและเงยีบสงบ

Ikumo ตัง้อยูบนยอดเขาทีม่ทีศันยีภาพสวยงามซึง่สามารถมอง
เหน็ทวิทศันมมุกวางของบรเิวณโดยรอบทัง้หมดได 
รวมถงึทวิทศันของภเูขา ฮาคซุงั (Hakusan), ทะเลญีปุ่นคานาซาวะ 
(Kanazawa) และยงัมองเหน็ไกลถงึคาบสมทุรโนะโตะ (Noto 
Peninsula) ดวย หลงัจากทีต่ืน่นอนพรอมกบัเสยีงนกรอง 
คณุสามารถชมพระอาทติยขึน้เหนอืภเูขาฮาคุซงั (Hakusan) 
ไดในตอนเชา และชมพระอาทติยตกดนิเหนอืทะเลญีปุ่นไดในตอนเยน็

พบกบัพระภกิษุจากเยอรมนีทีพู่ด
ภาษาองักฤษได

คุณลกัษณะ
ตาง ๆ

คุณลกัษณะ
ตาง ๆ

ของเทศกาลไฟ
(Himatsuri)

พระสูตรที่มีการคัดลอกดว
ยมือและการทําสมาธิ

ทิวทัศนที่งดงาม

ที่พักในรูปแบบศาลเจา/วัดคืออะไร
ทีพั่กในรูปแบบศาลเจาและวดัเปนสถานทีพ่กัผอนหยอนใจทีเ่กีย่วของกับศาลเจาหรือวดั
ในทองถิน่ ซ่ึงเดิมใชเปนสถานทีส่าํหรับแสวงบุญหรือไปเย่ียมเยียนนักบวชและพระสงฆ 
แตในยุคปจจุบันสถานท่ีเหลาน้ีรองรับนกัทองเทีย่วดวยเชนกัน ทีพั่กรูปแบบนีมี้คุ
ณลกัษณะทีน่าสนใจมากมายซ่ึงจะทําใหการเขาพกัเปนประสบการณทีแ่ปลกใหม 

◆ ราคา (1 คืน, อาหาร 2 มื้อตอหนึง่ทาน)
 6,500 เยน (รวม\คาเขาชมวัด 400 เยน และ 

คาธรรมเนียมในการทําสมาธิแบบซาเซน 600 เยน) 
 *คุณสามารถเขาชมวัดและลองเขารวมการทําสมาธิแบบซา

เซนไดโดยไมตองเขาพักในฐานะแขก
◆ สถานที่: Monzen-machi, Wajima 
 การเดินทาง: เดินทางโดยรถยนตจากสถานี Kanazawa ใชเวลาประมาณ 2 

ชั่วโมง

◆ หมายเหตุ
 รองรับการเขาพักเปนกลุม (สูงสุด 30 ทาน) กรุณาสอบถามลวงหนา
◆ สอบถามขอมูล 
 โทรศัพท: 0768-42-0005  
 อีเมล: soin.geppert@gmail.com 
   (บัญชีดําเนนิการโดยพระภิกษุชาวเยอรมัน Geppert Shōgen) 

ทีพ่กัรูปแบบศาลเจาและวดั: 

ใบไมในฤดูใบไมรวงที่วัดนาทะเดระ (Natadera Temple) 
ยังเปนทิวทัศนที่ตองไปชมใหได!
http://www.natadera.com/TH/

◆ ราคา (1 คืน, อาหาร 2 มื้อตอหนึง่ทาน)
20,000 เยน (รวมคาธรรมเนียมในการเขารวมเทศกาลไฟ (Himatsuri), 
วัสดุในการคัดพระสูตร และคาผานประตูวัดนาทะเดระ (Natadera)) 

◆ สถานที่: Natamachi, Komatsu
การเดินทาง: เดินทางโดยใชรถไฟดวนพิเศษจากสถานี Kanazawa ไปยังสถานี 
Kaga Onsen ประมาณ 25 นาที จากนัน้เดินทางโดยรถยนตจากสถานี Kaga 
Onsen ตออีก 40 นาที*
*บริการรถรับ - สงจากสถานี Kaga Onsen และวัดนาทะเดระ (Natadera 
Temple) (กรุณาสอบถามลวงหนา)

◆ หมายเหตุ
ปดในชวงฤดูหนาว (กลางเดือนธันวาคมถึงกลางเดือนมีนาคม) 

◆ สอบถามขอมูล
http://www.ikumo-hakusan.jp/en/

ที่วัด Sōjiji-soin ที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร เปนสวนหนึง่ของศาสนาพุทธปรัชญา
เซนนกิายโซโตอันเกาแก จิตวิญญาณของเซนคงอยูจนถึงทุกวันนี้ 
ในบริเวณวัดทานจะพบกับที่พักซึ่งแขกจะไดสัมผัสกับประสบการณการใชชีวิตหนึง่วันของพร
ะสงฆราว 20 รูปหรือมากกวานัน้ที่กําลังฝกตนหรืออาศัยอยูในสถานที่ีแหงนี้ 
มาสัมผัสกับวิถีชีวิตในปรัชญาเซนแบบดั้งเดิมที่บริเวณวัดเหลานี้ 

สัมผัสกับประเพณีเซนดั้งเดิมที่แทจริงซึ่งมีประวัติ
ศาสตรยาวนานกวา 700 ป ที่วัดของศาสนาพุทธนิกายโซโต:

ที่พักในวัด Sōjiji-soin 2

3

กาวเขาสู โลกแหงพทุธศาสนาหรือชินโตเพือ่สัม
ผสักบัประสบการณการเขาพกัทีไ่มเหมอืนใคร

บนยอดเขา Engyo ตั้งอยูระหวางวัดนาทะเดระ (Natadera Temple) 
และภูเขาที่มีทัศนียภาพสวยงาม ที่ Hakusan ซึ่งเปนหนึง่ใน 3 เทือกเขาอันศักดิ์สิทธิ์ของญี่ปุน 
คุณจะไดพบกับ Ikumo ซึ่งเปนโรงแรมขนาดเล็กที่มีทัศนียภาพอันสวยงามรายลอมไปดว
ยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณกวางไกลสุดลูกหูลูกตา 
มาพักผอนรางกายและจิตใจของคุณในสถานที่แหงการบําบัดอันเงียบสงบนี้

โรงแรมบนภูเขาที่รายลอมไปดวยธรรมชาติ:

อิคุโม ลอดจ (Ikumo Lodge)
ที่วัดนาทะเดระ (Natadera Temple)



ขาวสารตาง ๆ 

ในฤดูใบไมรวงป 2017 Oku-Noto Triennale เทศกาลศิลปะนานาชาติที่รวมวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมและศิลปะ
สมัยใหมเขาดวยกันเพื่อสรางผลงานศิลปะลํ้าสมัย ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองซึสุในจุดที่ไกลที่สุดของคาบสมุทรโนะโตะ 
(Noto Peninsula) และทานยังสามารถชมการจัดแสดงผลงานบางชิ้นไดอยู 

เทศกาลซึ่งเปนประเพณีอันเกาแกของโนะโตะมีการจัดขบวนแหโคมไฟลอยขนาดใหญไปรอบ ๆ 
เมืองโดยนกับวชประจําศาลเจาในทองถิ่น ที่พิพิธภัณฑศิลปะวาจิมะ คิรโิกะ (Wajima Kiriko Art Museum) ผูเขาชมสามารถดูคิรโิกะ 
(Kiriko) ที่มีรูปแบบและขนาดแตกตางกันไดมากกวา 30 ชนดิ เมื่อเสียงกลองและขลุยของงานเทศกาลบรรเลงขึ้น 
เปนการสรางบรรยากาศในยามคํ่าคืนของงานเทศกาลใหกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง 
ผูเขาชมจะไดสัมผัสกับความรูสึกเสมือนการกาวเขาสูโลกที่เต็มไปดวยพลังของงานเทศกาลคิรโิกะ (Kiriko) นี้ 

◆ เวลาทําการ
◆ คาเขาชมสําหรับหนึง่ทาน
◆ สถานที่

8:00 - 17:00 น.
620 เยน, สําหรับกลุม (มากกวา 20 ทาน): 440 เยน
Wajima Marine Town
การเดินทาง: (เดินทางโดยรถโดยสารดวนพิเศษจากสถานี Kanazawa ไปที่ 
Wajima Marine Town ซึ่งใชเวลา 2 ชั่วโมง) 

ชื่อผลงาน: The Boat Which Carries Time (เรือบรรทุกเวลา)  
ศิลปน: Chiharu Shiota (ญี่ปุน/เยอรมัน) 
สามารถเขาชมไดเปนกลุม 20 คนขึ้นไปเทานัน้ (ตองจองลวงหนา) 

◆ สถานที่
Suzu (เดินทางโดยรถโดยสารดวนพิเศษจากสถานี Kanazawa ใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 50 นาที)
มีการจัดแสดงงานศิลปะอื่น ๆ ที่สามารถเขาชมไดนอกเหนือจากผลงานที่จัดแสดงที่นี่
◆ ติดตอดานลางหากตองการสอบถามขอมูล: 
Oku-Noto International Art Fair Executive Committee Office (Suzu City Hall Planning and 
Public Finance Section) (สํานกังานบริหารงานเทศกาลศิลปะระหวางประเทศโอคุโนะโตะ 
(แผนกการวางแผนและการคลังสาธารณะประจําศาลากลางเมืองซึสุ))
โทรศัพท: 0768-82-7720 อีเมล: info@oku-noto.jp

◆ ฤดูกาลเก็บผลไม 
การเก็บองุน

◆ เวลาทําการ
◆ ราคา

◆ สถานที่

สามารถรวมกิจกรรมไดจนถึงสิ้นเดือนตุลาคม 
การเก็บแอปเปล: สามารถรวมกิจกรรมไดตั้ง
แตเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม
9:00 - 17:00 น. 
สําหรับการเก็บองุน:1,500 - 1,600 เยน
การเก็บแอปเปล: 1,500 เยน
Yutaka-machi, Kaga 
การเดินทาง: เดินทางโดยใชรถไฟจากสถานี 
Kanazawa ไปยังสถานี Kaga Onsen ประมาณ 
25 นาที จากนัน้เดินทางโดย Canbus ไปที่ Kaga Fruit Land ตออีก 
30 นาที* 

คุณสามารถทำเสนโซบะไดโดยใชแปงบั๊ควีทที่ผลิตเองในทองถิ่น 
จากนั้นจึงรับประทานเสนโซบะที่ทำดวยฝมือของทานเอง 
ในชวงสิ้นเดือนกันยายน คุณยังสามารถชมทิวทัศนที่สวยงามของ
ดอกบั๊ควีทที่บานสะพรั่งไดอยางเพลิดเพลินอีกดวย

◆ ราคา

◆ เวลาทํากิจกรรม
◆ สถานที่

◆ หมายเหตุ

1 ชาม (ไมเกิน 4 ทาน): ¥2,000 เยน, 
คาใชจายในการทำกิจกรรม: ¥500 เยน, 
คาใชจายสำหรับตัวอยางโซบะ: ¥100 เยน
1 ชั่วโมง
Mitsuyano-machi, Hakusan
การเดินทาง: เดินทางโดยรถยนตจากสถานี 
Kanazawa ใชเวลา 60 นาที
สามารถรองรับแขกเปนกลุมได 
(ตองจองลวงหนา) 

ในโรงแรม Kanazawa Tokyu 
มีคลับเลาจนเปดใหม 
เพื่อใหบริการแกแขกของโรงแรมดวยพื้นที่สำหรับ
การพักผอนที่หรูหรา 
เลานจแหงนี้แสดงถึงวัฒนธรรมที่มั่งคั่งและธรรม
ชาติที่สวยงามของ Kanazawa 
รวมถึงสวนหินที่ออกแบบมาเพื่อสะทอนใหเห็นถึง
ความสวยงามของภูเขาใน Kanazawa 
ที่มีตนสนดำซึ่งเปนสัญลักษณของสน 
Karasaki-matsu ที่มีชื่อเสียงของ Kenrokuen 
นอกจากนี้ยังมีการแสดงผลงานที่หลากหลายโดยช
างฝมือดานหัตถกรรมแบบดั้งเดิมในอิชิกาวะ 
เจาหนาที่อำนวยความสะดวกพรอมใหบริการแกแ
ขกทุกทาน นอกจากนี้ 
ทานยังสามารถเพลิดเพลินกับอาหารเชาแสนอรอ
ยที่ปรุงดวยวัตถุดิบจากทองถิ่นและเสิรฟบนเครื่อง
จานชามที่ผลิตจากภูมิภาคโฮขุริขุ (Hokuriku) 

ที่การเปดแสดงพิเศษเหลานี้มี Geigi (คำทองถิ่นที่ใชเรียกเกอิชา) 
จากยานโรงน้ำชาหลักทั้งสามแหงใน Kanazawa มารวมการแสดงดวย 
ผูชมสามารถชมการแสดงและยังสามารถเขารวมการเตนรำและการตีกลองตามประเ
พณีดั้งเดิมไดอีกดวย มาสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุนไดที่นี่ใน Kanazawa 
สถานที่ซึ่งประเพณีดั้งเดิมยังคงรุงเรืองอยู 

(การแสดงทั้งหมด 30 รายการ ตั้งแตวันที่ 10 ตุลาคม 2018 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2019) 
วันที่ 10, 11, 15, 17, 29 เดือนตุลาคม; วันที่ 17, 19, 21, 26, 28 เดือนพฤศจิกายน 
*สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันที่ โปรดไปที่ลิงกดานลาง 
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/muse/event/geigi2015_10.html
14:00-15:00
Ishikawa Prefectural Music Hall  
หองสไตลญี่ปุน
(Showa-machi, Kanazawa) 
เดินจากสถานี Kanazawa โดยใชเวลา 1 นาที
50 ทาน (มากอนไดรับสิทธิ์กอน)
1,000 เยน
กลุม: (15 ทานขึ้นไป) ¥800 เยน
Executive Committee for the Improvement 
of Geigi’s Abilities (Ishikawa Prefecture 
Cultural Promotion Division)
(คณะกรรมการบริหารเพื่อการปรับปรุงขีดควา
มสามารถของ Geigi 
(ฝายสงเสริมวัฒนธรรมจังหวัดอิชิคะวะ))
อีเมล: dentoubunka@pref.ishikawa.lg.jp

◆ วันที่

◆ สถานที่

◆ จํานวนผูเขารวม
◆ ราคาตอทาน

◆ การจอง

การจัดแสดงเทศกาลศิลปะนานาชาติ Oku-Noto Triennale แบบถาวร

โคมไฟคิรโิกะยักษ (Giant Kiriko) ลอยโดดเดนอยูที่การจัดแสดงงานศิลปะ
ในพิพิธภัณฑศิลปะวาจิมะ คิรโิกะ (Wajima Kiriko Art Museum)

เลือกเก็บและรับประ
ทานผลไมที่ทานเก็บเองไดที่ 
Kaga Fruit Land!

กิจกรรมการทําโซบะที่
Niwaka Workshop

คลับเลาจนแหงใหมของโรงแรมแสดงออกถึงวัฒนธรรมของ Kanazawa 

Kanazawa
Geigi-no-Mai

กิจกรรมและอีเวนตตาง ๆ ในฤดูใบไมรวง 

ชื่อผลงาน: Something Else is Possible (สิ่งอื่นที่เปนไปได)
ศิลปน: Tobias Rehberger (เยอรมัน)

ศิลปะ

อาหารและ
เครื่องดื่ม

http://www.niwakakoubou.jp/contents/make/index.htmlhttp://furulan.com/eng/

โรงแรม Kanazawa Tokyu (Korinbo, Kanazawa)
https://www.tokyuhotelsjapan.com/global/kanazawa-h/

http://wajima-kiriko.com/en/
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