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จัดพิมพโดยฝายกลยุทธสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดอิชิคาวะ
แผนกการทองเที่ยวระหวางประเทศ

Ishikawa
(Hokuriku Japan)
石川県
Osaka
大阪

Noto Satoyama Airport
のと里山空港
Tokyo
東京
Anamizu
穴水駅

Noto Tetudou
のと鉄道
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ฉบับที่ 35
Noto Satoyama Kaido (Free)
のと里山海道

ฤดูใบไมผลิป

JR
Hokuriku Shinkansen
Nanao
北陸新幹線
Line
JR七尾線
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Hokuriku
Expressway
北陸自動車道
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หองน้ำชาทองคำ

หมวกและเกราะซามูไรทองคำ

คุณสามารถชมหองน้ำชาซึ่งไดรับการตกแตงดวยทองคำเปลวที่มีคุณภาพสูงที่สุดกวา

หองน้ำชาทองคำไดรับการตกแตงดวย
ทองคำเปลวหลายพันแผน
คุณสามารถชมการซอมแซมหมวก
และเกราะซามูไรทองคำของโทชิอิเอะ
มาเอดะ ขุนนางศักดินาคนแรกของ
เมืองคากะได

40,000 แผนได

หองน้ำทองคำ
เพลิดเพลินไปกับความงดงามของหองน้ำที่ไดรับการตกแตงดวยทองคำเปลวบริสุทธิ์
(หองน้ำหญิง) และทองคำขาวเปลว (หองน้ำชาย)

Kaga Onsen
加賀温泉駅
Kaga IC
加賀IC

S

โกดังทองคำ

■ เวิรคช็อปทำทองคำเปลว ซาคุดะ
ฮิกาชิชายะไก
เปดทุกวัน 9:00-18:00 น.
คาบริการ: เริ่มตน 600 เยน
จำนวนผูเขารวมสูงสุด: 50 คน
เวลา: ประมาณ 60 นาที
ตองจองลวงหนา

Shirakawa-Go IC
白川郷IC

TOP
IC

จุดที่คุณ
สามารถชม สัมผัส
และไดรับประสบการณ
เกี่ยวกับทองคำเปลว
ทองคำเปลวเปนงานฝมือแบบดั้งเดิมซึ่งเปนที่รูจักกันดีของจังหวัดอิชิคาวะ
ความพยายามที่จะสงเสริมงานฝมือแบบดั้งเดิมของขุนนางเมืองคากะใน
สมัยเอโดะทำใหทองคำเปลวไดรับการพัฒนาขึ้นในอิชิคาวะ
มีการสงเสริมชางฝมือที่มีความเชี่ยวชาญ รวมถึงมีสภาพแวดลอม
ทางธรรมชาติที่ยอดเยี่ยม เชน สภาพอากาศ และคุณภาพน้ำ
ปจจุบันอิชิคาวะผลิตทองคำเปลวไดถึง 99% ของทองคำเปลวทั่วประเทศ
และทองคำเปลวจากอิชิคาวะยังถูกนำไปใชในงานแทบทุกอยาง
ตั้งแตการปดทองพระพุทธรูปบนแทนบูชาตามบานเรือน
เครื่องใชในการประกอบพิธีกรรม การทำเครื่องเขิน
หรือแมแตนำไปตกแตงอาคารที่มีชื่อเสียง เชน วัดคินคะคุจิ
และศาลเจานิโกะโทโชกุ เปนตน

สัมผัสกับ
ทองคำเปลว

Komatsu
小松駅

ที่ฮาคุอิชิซึ่งเปนรานขายทองคำเปลวในฮิกาชิชายะไก
คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับรสชาติอันหรูหราของ
ไอศกรีมซอฟตเสิรฟซึ่งตกแตงดวยทองคำเปลว
ที่สามารถรับประทานได

ผนังดานนอกของโกดังแหงนี้ไดรับการตกแตงดวยทองคำเปลว
ที่ทำจากทองคำและทองคำขาวผสมกัน เปนสิ่งที่หามพลาดชม

■ ฮาคุซะ ฮิคาริคุระ
ฮิกาชิชายะไก
เปดทุกวัน 9:30-18:00 น. (ฤดูหนาว 17:30 น.)
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JR Hokuriku
Line
JR北陸本線

ชมทองคำเปลว

■ เวิรคช็อปทำทองคำเปลว ซาคุดะ
ฮิกาชิชายะไก
เปดทุกวัน 9:00-18:00 น.
http://goldleaf-sakuda.jp/en/

Kanazawa
金沢駅

Komatsu Airport
小松空港

■ รานคาและเวิรคช็อปฮาคุอิชิ
ใกลกบั ทางแยกคานาซาวะตะวันตก
เดินทางโดยรถยนตจากตัวเมืองคานาซาวะ 20 นาที
เปดทุกวัน 9:00-18:00 น.
http://www.hakuichi.co.jp/en/

■ รานคาหลักฮาคุซะ
เดิน 10 นาทีจาก ฮิกาชิชายะไก
เปดทุกวัน 9:00-18:00 น.
http://hakuza.co.jp/english/index.html

Wakuraonsen
和倉温泉駅
Nanao
七尾駅
Noetsu Expressway
能越自動車道

สรางผลงานศิลปะจากทองคำเปลวในแบบของคุณดวยการออกแบบตามใจชอบ

■ นาซาวะ คาตานิ
เดิน 5 นาทีจากตลาดโอมิโช
เปด 9:00-17:00 น. (ปด 30 ธ.ค. - 3 ม.ค.)
คาบริการ: เริ่มตน 900 เยน
จำนวนผูเขารวมสูงสุด: 40 คน
เวลา: ประมาณ 60 นาที
ตองจองลวงหนา

■ รานทองคำเปลวอิไม ฮิโรซากะ
ใกลกับพิพิธภัณฑศิลปะศตวรรษที่
21 คานาซาวะ
เปด 10:00-18:00 น. ปดวันจันทร
คาบริการ: เริ่มตน 600 เยน
จำนวนผูเขารวมสูงสุด: 5 คน
ไมตองจองลวงหนา

ชิมทองคำเปลว

ทองคำเปลวผลิตจากการถลุงแรทอง
แลวนำมารีดใหแบนจนเปนแผนทองที่มีความบางเพียง
1/10,000 th ของความหนาเดิม ที่รานขายทองคำเปลว
ในคานาซาวะ คุณจะไดเห็นทักษะของชางฝมือที่กำลัง
ผลิตทองคำเปลวโดยใชเทคนิคตางๆ
ในการทำใหทองกลายเปนแผนและตัดทองใหเปนรูปราง

เรียนรูเกี่ยวกับ
ทองคำเปลว

ข  า ว ส า ร

เทศกาลศิลปะนานาชาติโอคุโนะโตะ
จะจัดขึ้นในฤดูใบไมรวงนี้

เทศกาลศิลปะนานาชาติโอคุโนะโตะจะจัดขึ้นครั้งแรกที่โอคุโนะโตะ
เมืองซูซุ ตั้งแตวันที่ 3 กันยายน ถึง 22 ตุลาคม ผลงานมากกวา
50 ชิ้นจากศิลปนล้ำสมัยทั้งของญี่ปุนและนานาชาติ
จะถูกนำมาจัดแสดงตามแนวคาบสมุทร ในสถานีรถไฟราง
ในพื้นที่สาธารณะ และบานรางทั่วเมือง

พาสปอรตสำหรับชมงานศิลปะ
พาสปอรตของคุณสามารถใชในการชมงานเทศกาลศิลปะนี้ได เพียงแสดงพาสปอรต
คุณก็จะไดรับสิทธิพิเศษตางๆ เชน สวนลดรานอาหาร ที่พัก และงานอีเวนตตางๆ
จะมีการจำหนายตั๋วลวงหนาในชวงปลายเดือนพฤษภาคม 2017
คุณสามารถซื้อไดที่ผูจำหนายตั๋วตางๆ

รายการราคา: ตั๋ววันงาน/ตั๋วลวงหนา
มาตรฐาน: 2,500 เยน/2,000 เยน
นักเรียนมัธยมปลาย: 1,000 เยน/800 เยน
นักเรียนประถม/มัธยมตน: 500 เยน/300 เยน
ชมโฮมเพจออนไลนของงานอีเวนตเพื่อดูรายละเอียด
เกี่ยวกับศิลปนที่จะประกาศบนเว็บไซต

โฮมเพจ: http://oku-noto.jp/en/

NEW OPEN

พิพิธภัณฑซามูไรเปดแลว

NEW OPEN

หางสรรพสินคาอิออนทีใ่ หญทส่ี ดุ
ในโฮคุรคิ เุ ปดใหบริการ

พิพิธภัณฑซามูไรแหงใหมซึ่งนักทองเที่ยวสามารถเขาไปสัมผัสประสบการณ
ศิลปะแบบดั้งเดิมของคานาซาวะเปดใหเขาชมแลว อยูใกลกับสวนเคนโรคุเอ็น
ภายในพิพิธภัณฑ นักทองเที่ยวสามารถลองใสชุดเกราะและเสื้อผา
ซามูไรในสมัยเอโดะ อีกทั้งยังลองทำงานฝมือแบบดั้งเดิมไดดวย

หางสรรพสินคาอิออนชินโคมัทสึแหงใหมซึ่งเปนหางสรรพสินคาอิออน
ที่ใหญที่สุดในภูมิภาคโฮคุริคุเปดใหบริการแลว โดยมีรานคาพิเศษมากกวา
160 ราน รวมทั้งรานจำหนายสินคาแฟชั่น พื้นที่รานอาหารที่คุณสามารถ

NEW OPEN

เพลิดเพลินไปกับอาหารโฮคุริคุชั้นเยี่ยม และอนุสาวรียที่ตกแตงดวยจานซึ่ง
ออกแบบโดยศิลปนคุตานิเซรามิกทองถิ่น ถือวาเปนแหลงทองเที่ยวชั้นเยี่ยม
สำหรับนักทองเที่ยว สามารถเดินทางโดยรถยนตจากสนามบินโคมัทสึ
(ประมาณ 15 นาที)

ตอนนี้กำลังเปดรับผูเขารวมงานมาราธอน
คานาซาวะประจำปี 2017

งานมาราธอนคานาซาวะที่มีผูเขารวมจากทั่วประเทศและตางประเทศมารวมตัวกันเพื่อวิ่งผานถนนอันงดงามของคานาซาวะ
งานนี้จะจัดขึ้นอีกครั้งในปนี้ และเริ่มเปดใหผูเขารวมงานจากตางประเทศลงทะเบียนในวันที่ 1 มีนาคม

โฮมเพจ: http://shinkomatsu-aeonmall.com/
(เว็บภาษาญี่ปุนที่มีการแปลภาษาอัตโนมัติ)

งานมาราธอนคานาซาวะประจำป 2017
■ วันและเวลาจัดงาน:
■ เสนทาง:
■ คุณสมบัติผูเขารวมงาน:
■ คาธรรมเนียมเขารวมงาน:

19 ตุลาคม 2017 (อาทิตย)
เริ่ม 8:50 น./สิ้นสุด 3:30 น.
เริ่มจากถนนฮิโรซากะในคานาซาวะ (หนาโถงตอนรับชิอิโนกิ)
และสิ้นสุดที่สนามกีฬาอิชิคาวะ
ตองเกิดกอนวันที่ 1 เมษายน 1999
10,000 เยน
โฮมเพจงานมาราธอน:
http://kanazawa-marathon.jp/outline/english.html

การเดินทางผาน
ประวัติศาสตรซามูไร

ตองขอบคุณความพยายามของเมืองคากะที่ยังคงสนับสนุนการดำเนินการทางวัฒนธรรมมาตั้งแตศตวรรษที่ 17 จนถึง ศตวรรษที่
19 รวมถึงการที่อิชิคาวะแทบไมไดรับผลกระทบจากสงครามและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทำใหวัฒนธรรมเขตซามูไรอันเกาแกนี้ยังคงมีอยูในเมืองตางๆ ของอิชิคาวะ
คุณสามารถชมสถานที่ตางๆ ทางประวัติศาสตรซึ่งมีความเกี่ยวของกับขุนนางศักดินาเมืองคากะ ตระกูลมาเอดะ และกลิ่นอายระบบศักดินาที่ยังหลงเหลืออยู
มาดื่มด่ำกับประวัติศาสตรในยุคของซามูไรดวยตัวของคุณเอง

เริ่มตนที่

ปราสาทคานาซาวะ

จุดทีห่ า มพลาดชม

สวนเกียวคุเซ็นอินมารุ

1 มี.ค. - 15 ต.ค.: เปดตั้งแต 7:00-8:00 น.
16 ต.ค. - 28 ก.พ.: เปดตั้งแต 8:00-17:00 น.
เปดใหเขาชมทั้งป

ไมมีคาเขาชม

สวนเคนโรคุเอ็นตั้งอยูตรงขามปราสาทคานาซาวะ
เปนที่รูจักดีในฐานะหนึ่งในสามสวนที่มีชื่อเสียงของญี่ปุน
แตจริงๆ แลวยังมีสวนที่มีชื่อเสียงอยูอีกแหงในคานาซาวะ
นั่นก็คือสวนเกียวคุเซ็นอินมารุ ซึ่งอยูติดกับลานปอมปราการ
ดานนอกของปราสาทคานาซาวะ สวนแหงนี้เปนสมบัติสวนตัว
ของตระกูลขุนนางศักดินา ไดรับการออกแบบโดยขุนนางรุนที่
3 มีความโดดเดนที่ความสูงที่แตกตางกันและ
ผสมผสานการออกแบบกำแพงหิน ทำใหเปนสวนที่มีเอกลักษณ
ภายหลังขุนนางรุนที่ 5 และรุนที่ 13 ไดพยายามพัฒนาสวนแหงนี้
แตก็ตองหยุดไปเมื่อตนยุคเมจิ จนกระทั่งป 2015
สวนแหงนี้ไดรับการบูรณะใหกลับสูสภาพเหมือน
สมัยกอนยุคเมจิเปนครั้งแรกในรอบ 140 ป

ผูครองคากะซึ่งเคยเปนเมืองที่ปกครองดวยระบบศักดินาหรือที่ในปจจุบันเรียกวาอิ
ชิคาวะคือตระกูลมาเอดะ ตระกูลที่มีอิทธิพลมากในรัฐบาลโชกุน
เปนรองเพียงแคโชกุนโทคุงาวะเทานั้น ตระกูลมาเอดะ มีซามูไรใตบังคับ
บัญชามากกวา 20,000 คนซึ่งอาศัยอยูในเมืองใตปราสาท
ตัวปราสาทตั้งอยูที่ใจกลางเมืองเปนศูนยกลางการปกครองและวัฒนธรรม
กวา 280 ปตั้งแตกอสรางปราสาทขึ้นตามคำสั่งของโทชิอิเอะ มาเอดะ
ขุนนางศักดินาแหงคากะ ปราสาทคานาซาวะถูกใชเปนที่พักอาศัย
ของตระกูลมาเอดมาหลายยุคหลายสมัย สัญลักษณของปราสาทคานา
ซาวะคือประตูอิชิคาวะซึ่งถูกเผาทำลายเมื่อ 30 ปกอนที่ป 1788 จะมีการบูรณะ
และนับแตนั้นเปนตนมา ประตูแหงนี้ก็ยังคงคอยคุมกันเมืองปราสาทและ
กลายเปนสัญลักษณใหระลึกถึงการสืบทอดการปกครองของตระกูลมาเอดะ
ถึงแมวาประตูจะถูกออกแบบใหใชในการปองกันการโจมตีของศัตรู
แตประตูของปราสาทแหงนี้ก็มีคุณคาทางสถาปตยกรรมที่งดงาม
และยังทำใหผูไดชมรูสึกถึงพลังอำนาจ การเดินจากประตูอิชิคาวะไปยังลาน
มิโนะมารุซึ่งแทบจินตนาการไมไดเลยวาลานดานหนาที่ไดรับการบูรณะใหกลับ
ไปสูสภาพเดิมเหมือนเมื่อสมัยเอโดะนั้นครั้งหนึ่งเคยเปนที่สำหรับตั้งคายทหาร
ในยุคเมจิ และไดรับการเปลี่ยนเปนวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยคานาซาวะหลังจาก
สงครามโลกครั้งที่ 2

เดินทางกลับสูยุคของซามูไร

เที่ยวชมนากะมาชิ ยานที่พักอาศัยของซามูไร
ในประวัติศาสตร
นากะมาชิเปนยานที่พักอาศัยของซามูไรซึ่งครั้งหนึ่งเคยเปนบานของซามูไรระดับกลางถึงระดับลาง ตั้งอยูใกลกับกลางเมืองคานาซาวะ
และยังคงความพิเศษแบบดั้งเดิมไว ทั้งกำแพงที่ทำจากโคลน คลอง หรือฟุตบาทที่ปูดวยหิน ถือเปนบริเวณที่ชวนใหนึกถึงเสนหของอดีต

จุดทีห่ า มพลาดชม

บานโนะมุระ

เมษายน - กันยายน: เปด 8:30-17:30 น.
ตุลาคม - มีนาคม: เปด 8:30-16:30 น.

ปดวันที่ 26 และ 27 ธันวาคม
คาเขาชม: ผูใหญ 550 เยน, นักเรียนมัธยมปลาย 400 เยน, นักเรียนประถม 250 เยน

บานของตระกูลโนะมุระซึ่งเคยเปนขุนนางศักดินาของเมืองคากะสืบทอดกัน
มาหลายรุน ตอนนี้เปดใหเขาชมไดแลว อาคารแหงนี้มีคุณคา
ทางประวัติศาสตรมาก และยังมีสวนที่มีตนไมเกาแกมากกวา 400 ป
ธารน้ำไหล และผลงานที่ทำมาจากหินซึ่งถูกจัดแสดงไวอยางสวยงาม
สถานที่แหงนี้เปนที่รูจักในตางชาติเปนอยางดี และเคยไดรับเลือกใหเปน
อันดับที่สามในการจัดอันดับสวนญี่ปุนของอเมริกา

จุดทีห่ า มพลาดชม

พิพิธภัณฑอาชิการุ

9:30-17:00 น

เปดใหเขาชมทั้งป

ไมมีคาเขาชม

พิพิธภัณฑแหงนี้เคยเปนที่อยูของซามูไรระดับลางมากอน
ในเมืองการปกครองอื่น ซามูไรระดับลางจะอาศัยอยูในตึกแถว แตโทชิอิเอะ
มาเอดะซึ่งทราบกันดีวาเปนบุคคลที่มีมโนธรรมสูงไดใหบานเดี่ยว
ในอาชิการุแกซามูไรเหลานี้ หากมองดูพรอมๆ กับบานโนะมุระ
คุณจะรูสึกไดถึงความแตกตางระหวางที่อยูซามูไรในระดับตางๆ

