WHERE TO STAY

• Minshuku SAZANAMI มินชูกบุ นเกาะซากุชมิ ะ
บริการทัง้ หมด 7 ห้องพัก
14 KuboiSakushima, Nishio, Aichi444-0416
• Hotel Meizanso
14-1 Tobikake, Miya-cho, Gamagori-gun, Aichi 443-0021
www.ryokan.or.jp/english/yado/main/50050
• Mutsumikan เรียวกังระดับ 5 ดาวตัง้ อยูท่ เี่ กโระออนเซ็น (Gero Onsen)
พร้อมบริการ Wi-Fi ฟรีทวั่ โรงแรม
1167-1 Koden, Gero, Gifu 509-2206
www.mutsumikan.co.jp/en/index.html
• Nagoya Kokusai Hotel ตัง้ อยูใ่ นใจกลางเมืองนาโงย่า
เดินเพียง 2 นาทีจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดนิ Sakae
3-23-3 Nishiki, Naka Ward, Nagoya, Aichi460-0003
http://nagoyakokusai.com/english/englishtop.html

WHERE TO SHOP

• โรงงานผลิตชาเขียว Aiya สามารถขอเยีย่ มชม
กรรมวิธกี ารผลิตชาเขียว ร่วมจิบชา และช็อปปิง้ ของฝาก
www.matcha.co.jp/english
• Ebisenbei No Sato Mihama Honten ร้านขนมเซมเบ้กงุ้ ชือ่ ดัง
32-1 HaragoToyooka, Chita-gun, Mihama-cho 470-2414, Aichi
• Kabuto Beer Factory เมืองฮันดะ (Handa) สร้างขึน้ ในปี ค.ศ. 1887 โดย
บริษทั Marusan Brewery จุดเด่นของอาคารคือ การก่อสร้างด้วยอิฐแดงตาม
แบบสถาปัตยกรรมตะวันตก เพือ่ ป้องกันไฟไหม้ โดยสถาปนิกออกแบบคน
เดียวกับโกดังตึกแดงทีเ่ มืองโยโกฮาม่า ภายในจัดแสดงเรือ่ งราวประวัตกิ าร
ผลิตเบียร์ รวมถึงป้ายโฆษณาในยุคเก่านอกจากนีย้ งั สามารถซือ้ เบียร์ Kabuto
มาลองจิบชิมรสชาติ ซึง่ มีขายทีน่ เี่ พียงแห่งเดียว
8 Enokishitacho, Handa-shi, Aichi www.handa-akarenga.jp
• KOMEHYO ศูนย์รว่ มสินค้าและเครือ่ งใช้มอื สองสภาพดี ราคาสมเหตุสมผล
3-25-31, Osu, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi 460-0011
เปิดให้บริการทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 10.30 - 19.30 น.
(หยุดทุกวันพุธ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดให้บริการตามปกติ)
www.en.komehyo.co.jp/store/nagoya/honkan/index.html

GETTING THERE

สายการบินไทย ให้บริการเทีย่ วบินตรง
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ – นาโงย่า ทุกวัน
ตรวจสอบตารางบินที่ www.thaiairways.com

SPECIAL THANKS

Aichi Prefectural Government
www.pref.aichi.jp/kokusai/thai/index.html

Spotlight on Aichi
ความเป็ น ที่ สุ ด ของญี่ ปุ ่ น ถู ก บั น ทึ ก อี ก ครั้ ง เมื่ อ โตโยต้ า คื อ บริ ษั ท ที่ ท� ำ
รายได้เป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มธุรกิจยานยนต์ของโลกจากสถิติปี 2015
ส�ำนักงานใหญ่ของโตโยต้าตั้งอยู่ที่จังหวัดไอจิ ภาพพจน์ของเมืองจึง
กลายเป็นเมืองอุตสาหกรรมอันดับ 1 ของญี่ปุ่น โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ แต่ใช่ว่ามุมละเมียดละไมจะถูกละเลย ไอจิมีมุม
น่าหลงใหลที่เราอยากชวนคุณไปสัมผัสความงามของธรรมชาติและวิถี
ชีวิตดั้งเดิมที่ผสมผสานทั้งความเก่าและใหม่ร้อยเรียงออกมาได้อย่างมี
ศิลปะ จนคุณต้องเหลียวมองจังหวัดนี้ด้วยสายตาที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

ยามอัสดง ณ เกาะซากุชมิ ะ

Story วัชรียา เจริญชูเกียรติกจ
ิ Photos

อนุวฒ
ั เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

จากสนามบินนานาชาติจบู เุ ซ็นแทร (Chubu Centrair International
Airport) ตอนเช้าตรู่ อากาศเย็นสบาย อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 18-20
องศาเซลเซียส มุ่งหน้าสู่เกาะอาร์ตที่ชุมนุมของฮิปสเตอร์แดนอาทิตย์
อุทยั เกาะซากุชมิ ะ (Sakushima) ตัง้ อยูใ่ นอ่าวมิกาวะ (Mikawa Bay)
เมืองนิชิโอะ (Nishio City) เดิมทีเป็นเพียงชุมชนบนเกาะ ประกอบ
อาชีพประมง และเกษตรกรรมเป็นหลักจนกระทัง่ ปี ค.ศ. 2001 ได้มกี าร
ริเริม่ โครงการสร้างสรรค์งานศิลปะขึน้ ในนาม Art Plan 21 จุดประสงค์
เพื่อร่วมกับชุมชนฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นด้วยศิลปะและการท่องเที่ยว
ทั้งเฉลิมฉลองการก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 หวังดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาว
ญีป่ นุ่ และต่างชาติให้มาเยือน โดยผลงานศิลปะแนว Modern Art บน
เกาะกว่า 20 ชิน้ เป็นผลงานสร้างสรรค์โดยศิลปินรุน่ ใหม่ ตัง้ แต่ศลิ ปิน
ท้องถิน่ ไปจนถึงศิลปินทีม่ ชี อื่ เสียงระดับประเทศ
เราแวะเช็คอินที่ มินชูกุ ซาซานามิ (Minshuku SAZANAMI)
เรียวกังขนาดเล็กสองชั้นตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งทะเลใกล้กับท่าเรือ
ฝัง่ ตะวันออกของเกาะซากุชมิ ะ มีหอ้ งพักให้บริการเพียง 7 ห้อง สามารถ
มองเห็นวิวสวยๆ ของท้องทะเล เจ้าของเรียวกังนีค้ อื ครอบครัวของหัวหน้า
ชุมชนทีด่ แู ลเกาะ ทัง้ เป็นหนึง่ ในตัวตัง้ ตัวตีในการผลักดันให้เกิดโครงการ
ArtPlan21 ขึ้น ทุกคนที่เรียวกังให้การต้อนรับแขกผู้มาเยือนเสมือน
มาเยี่ยมบ้าน จัดห้องหับเลี้ยงดูปูเสื่อ ท�ำอาหารสูตรต้นต�ำรับอย่าง
ฟุกุด้ง (Fugu-don) ข้าวหน้าปลาปักเป้าชุบเกล็ดขนมปังทอดราดไข่
โรยหน้ า ด้ ว ยต้ น หอมเพิ่ ม สี สั น หน้ า ตาละม้ า ยข้ า วหน้ า หมู ท อด
(Katsu-don) เติมพลังก่อนไปทัวร์ปน่ั จักรยานชมงานศิลปะรอบเกาะ

เลื อ กจั ก รยานคู ่ ใ จให้ มั่ น ตรวจสอบลมยางให้ พ ร้ อ ม ไป...
ไปปัน่ จักรยานกันค่ะ เส้นทางบนเกาะซากุชมิ ะไม่ได้กว้างขวางเท่าไหร่
ดังนัน้ เวลาปัน่ ไปควรชิดซ้ายเพือ่ ให้รถราแล่นแซงผ่านไปได้สะดวก และ
ปลอดภัย ผลงานไฮไลท์อนั ดับแรกทีเ่ ราไม่พลาด คือ Ohirune House
หรือมีชอื่ ภาษาอังกฤษว่า Nap House หมายความว่า ทีน่ อนกลางวัน
โดย Yuki Minamikawa กล่องไม้สี่เหลี่ยมขนาดยักษ์สีด�ำ ลักษณะ
เป็นตาราง 9 ช่อง ตัง้ อยูร่ มิ ทะเล เราใช้บนั ไดไม้ปนี ขึน้ ไปนัง่ เล่นนอนเล่น
ถ่ายรูป มองเห็นวิวทะเลเบื้องหน้า ฟังเสียงเกลียวคลื่นกระทบโขดหิน
เป็นจังหวะชิลล์สดุ ๆ นอกจากนีเ้ จ้ากล่องด�ำยังโด่งดังถึงขนาดไปปรากฏ
เป็นฉากหนึง่ ในภาพยนตร์การ์ตนู โคนัน ยอดนักสืบจิว๋ อีกด้วย
ปั่นจักรยานถ่ายรูปเรื่อยๆ เมื่อยก็แวะพักจิบกาแฟยามบ่ายที่
Oyaoya Café Monpemaruke คาเฟ่นา่ รักภายนอกเหมือนเป็นบ้านไม้
หลังเก่า ส่วนภายในตกแต่งเป็นห้องเรียนของโรงเรียนอนุบาลชวนย้อน
วันวานกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง อร่อยกับเบเกอรี่โฮมเมดที่ใช้ผักเป็น
ส่วนประกอบ ก่อนไปเก็บตราประทับผลงานศิลปะอืน่ ๆ กันต่อไป อาทิ
Kamome no chushajo มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Gull’s Parking Lot
ผลงานโดย Takahito Kimura ทีจ่ อดฝูงนกนางนวลบนโขดหิน ซึง่ ตัวนก
สามารถหมุนได้ตามทิศทางลม หรือผลงานอีกชิน้ ของ Yuki Minamikawa
หลังจากทีฝ่ ากไว้กบั กล่องด�ำ ก็มาถึง East House กล่องสีขาวสองกล่อง
ทีต่ งั้ อยูท่ างฝัง่ ตะวันออกของเกาะ

ทีจ่ อดฝูงนกนางนวลบนโขดหิน
บ้านบนเกาะ
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ทีน่ อนกลางวัน หรือ Nap House
แวะคาเฟ่ Oyaoya Café Monpemaruke

เสียดายทีเ่ ราค้างคืนบนเกาะซากุชมิ ะเพียงคืนเดียวก่อนกลับขึน้ ฝัง่
ทีท่ า่ เรืออิชชิกิ (Isshiki Port) เลยไม่มเี วลาปัน่ จักรยานเก็บแต้มชมงาน
ศิลปะได้ครบใกล้กบั ท่าเรือคือตลาดปลา อิชชิกิ ซากานะ ฮิโรบะ (Isshiki
Sakana Hiroba) จ�ำหน่ายอาหารทะเลสดๆ จะเลือกซือ้ กลับไปปรุงทีบ่ า้ น
หรือหม�ำ่ ทีน่ กี่ เ็ ลือกร้านแล้วเข้าไปสัง่ ได้เลยอย่างซูชิ ชุดอาหารปลาดิบ
ข้าวหน้าทะเลสด ข้าวหน้าปลาไหลย่าง เป็นต้น
อีกหนึง่ เกาะทีต่ งั้ อยูบ่ ริเวณอ่าวมิกาวะ (Mikawa Bay) เช่นเดียวกับ
เกาะซากุชมิ ะ ได้แก่ เกาะกะมะโกริ ทาเคชิมะ(Gamagori Takeshima)
เมืองกะมะโกริ (Gamagori City) ทีต่ งั้ ศาลเจ้ายะโอะโตะมิ (Yaotomi
Jinja Shrine) สะพานทางเดินทอดตัวยาว 387 เมตร จากชายฝัง่ สูเ่ กาะ
น�ำทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลเจ้ายะโอะโตะมิขอพรให้โชคดี
ในทุกเรือ่ ง โดยเฉพาะเรือ่ งความรัก สาธุ...ปีนขี้ อให้ไม่โสดนะคะทุกคน
ทีเ่ มืองกะมะโกริยงั มีอาณาจักรสวนสนุกริมทะเลลากูนา่ เทนบอช
(Laguna Ten Bosch)ถื อ เป็ น สวนสนุ ก รุ ่ น น้ อ งของฮู ส เทนบอช
(Huis Ten Bosch)ในจังหวัดนางาซากิ เพราะ H.I.S. เพิ่งซื้อกิจการ
มาบริหารได้ไม่นาน บริเวณลากูนา่ เทนบอชแบ่งออกเป็น 3 โซน ได้แก่
The Laguna Resort รีสอร์ทสวนริมทะเล พร้อมออนเซ็นและสปาระดับ
พรีเมีย่ มให้ผอ่ นคลาย ส่วนขาช็อปต้องแวะไปที่ The Festival Market
Shopping Mall และปิดท้ายด้วยโซนสวนสนุก Lagunasia เพือ่ ชมโชว์
แสงสีเสียงอิลลูมเิ นชัน่ (Illumination Event) พร้อมเทคนิคตระการตา
แสงไฟ LED หลากสีระยิบระยับตกแต่งอย่างสวยงามและอีกหนึ่งโชว์
ใหม่ลา่ สุดทีก่ ำ� ลังมาแรงคือ 3D Projection Mapping การแสดงแสงสี
เสียงประกอบภาพกราฟฟิกเคลือ่ นไหวฉายพร้อมเทคนิคเฟีย้ วฟ้าวอลัง
การงานสร้างสุดเจ๋งตลอด 8 นาทีในนาม AMAZE ทีไ่ ด้สปอนเซอร์หลัก
อย่าง Toyota Lexus RC ยกรถของจริงมาร่วมโชว์ดว้ ยเป็นแห่งแรกของ
ญีป่ นุ่ ซึง่ ได้รบั ความสนใจจากผูช้ มจากทัว่ สาระทิศ
ด้วยสภาพดินและภูมิอากาศที่เหมาะแก่การปลูกผลไม้เมือง
กะมะโกริ จึงเป็นแหล่งปลูกส้มทีส่ ำ� คัญแห่งหนึง่ ของญีป่ นุ่ คือส้มสายพันธุ์
Unshu Mikan ซึง่ เป็นตระกูลเดียวกับส้มแมนดารินผลขนาดใหญ่พอเหมาะ
เกล็ดส้มเนื้อแน่นรสเปรี้ยวอมหวาน ลักษณะคล้ายส้มจากภาคเหนือ
บ้านเรานีแ่ หละ อย่างสวนส้มชือ่ ดัง Gamagori Orange Park จะเปิดสวน
ให้นกั ท่องเทีย่ วเข้าไปเก็บส้มได้เอง เก็บไปกินไปเขาก็ไม่วา่ แถมยังให้
ตะกร้าเก็บส้มกลับบ้านอีกด้วย เพียงจ่ายค่าเข้าในราคาผูใ้ หญ่ 1,188 เยน
เด็กคนละ 1,080 เยน และเด็กเล็กตัง้ แต่ 3 ขวบลงมา คนละ 540 เยน
ก่อนมาต้องเช็คช่วงเวลาดีดนี ะคะ เพราะสวนเปิดเฉพาะในช่วงระหว่าง
วันที่ 1ตุลาคม -31 ธันวาคม ของทุกปีเท่านัน้
เคยได้ยินว่า นอกจากดอกซากุระผลิบานเฉพาะฤดูใบไม้ผลิแล้ว
ยังมีดอกซากุระอีกหนึง่ สายพันธุซ์ งึ่ จะเบ่งบานอวดโฉมปีละ 2 ครัง้ คือ
ช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้รว่ ง คือ สายพันธุ์ Shikizakura หรือเรียก
กันว่าซากุระสี่ฤดู ซึ่งสามารถชมความสวยงามไปพร้อมกับสีสันของ
ใบไม้เปลีย่ นสี เราจึงมุง่ หน้าไปยังย่านโอบาระ (Obara) เมืองโตโยต้า
(Toyota City) แต่กอ่ นทีเ่ ราจะไปชมดอกซากุระกัน ขอแวะชิมเมนูอาหาร
พิเศษทีร่ า้ น Daifuku Gyoen ปลามาสุ (Masu) ทัง้ ย่าง ทอด เสิรฟ์ มา
ในเซ็ทเดียวกัน อิ่มแปล้กันไปตามระเบียบ เพียง 10 นาทีจากร้าน
อาหาร มาถึงบริเวณชมดอกซากุระ Shikizakura อายุกว่า100 ปี มาก
ถึง10,000 ต้น ที่พร้อมใจกันชูช่อเหนือเนินเขาต้อนรับ ซึ่งทางโอบาระ
ได้จัดงานเทศกาลชมดอกซากุระสี่ฤดูที่โอบาระ (Obara Shikizakura
Matsuri) ขึน้ ทุกปีระหว่าง วันที่ 1-30 พฤศจิกายน เปิดให้เข้าชมตัง้ แต่
เวลา 10.00 -16.00 น.

กินขนมและจิบชาเติมพลัง
ส้มสายพันธุ์ Unshu Mikan

a ny w h e r e m a g a z i n e . c o m

5

ขนมดังโงะย่างโชยุ นุม่ หนึบ

SIDE TRIP TO GIFU

• Sample Village Iwasaki เปิดครัง้ แรกเมือ่
ปี ค.ศ. 1932 ผลิตอาหารจ�ำลองหลากหลายตัง้ แต่ ซูชิ
พิซซ่า ข้าวหน้าเนือ้ ไปจนถึงแฮมเบอร์เกอร์และไอศกรีม
เราสามารถร่วมเวิรค์ ช็อปท�ำตัวอย่างอาหารจ�ำลองด้วย
ตัวเอง เป็นอาหารในรูปพลาสติก หรือขีผ้ งึ้ จ�ำลอง
อาทิ กุง้ เทมปุระ ผัดทอดเทมปุระ ผักกาดแก้ว ฯลฯ

แมวกวักยักษ์ “โตะโกะเนียน”

• กุโจฮะจิมงั (Gujo-Hachiman) เดินเล่นในเมืองแห่ง
สายน�ำ้ อันมีแม่นำ�้ โยชิดะ (Yoshida) ไหลผ่านกลางเมือง
โอบล้อมด้วยภูเขา ทัง้ ขึน้ ชือ่ ว่าเป็นเมืองน�ำ้ ใสสะอาด
ทีส่ ดุ เมืองหนึง่ ในญีป่ นุ่ ใสสะอาดขนาดทีว่ า่
สามารถเลีย้ งปลาคาร์ฟขนาดยักษ์ไว้ในทางระบายน�ำ้ ได้
• Gujo-Hachiman Museum ชมการแสดงเต้นประกอบ
จังหวะ 10 ท่าทาง ทีช่ าวเมืองใช้เต้นร�ำในงานเทศกาล
Gujo Odari ในฤดูรอ้ น นอกจากนีภ้ ายในยังบอกเล่า
เรือ่ งราวของคนเมืองกุโจฮะจิมงั เกีย่ วกับการ
ประกอบอาชีพ เช่น การประมง งานหัตถกรรม ทอผ้า
สนนราคาค่าเข้าชมพิพธิ ภัณฑ์ 520 เยนต่อคน

เมือ่ ฤดูใบไม้รว่ งมาเยือน

• ร้าน Takara Gallery Workroom ร้านท�ำ
Screen Print แห่งแรกในญีป่ นุ่ ซึง่ เป็นอุตสาหกรรม
ใหญ่ของเมืองกุโจฮะจิมงั เราสามารถเลือกลายพิมพ์
แล้วลงมือพิมพ์ดว้ ยตัวเอง ราคาขึน้ อยูก่ บั ความยาก
ของลาย www.takara-garo.com
• เมืองมิโนะ (Mino Town) เทีย่ วชมเมืองผลิตกระดาษ
ทีไ่ ด้รบั การันตีเป็นมรดกโลก สามารถแวะชม
Mino Washi Akari-Art ศูนย์รวมผลงาน
โคมไฟกระดาษประดิษฐ์
ซูชสิ ดพร้อมเสิรฟ์ ร้าน Matsu Sushi
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อิลลูมเิ นชัน่ ตระการตาที่ Lagunasia

โชคไม่ ดี ที่ วั น นี้ ฝ นโปรยทั้ ง วั น แต่ ห าใช่ อุ ป สรรคส� ำ หรั บ เรา
โดยปลายทางต่อไปคือบริเวณชมใบไม้เปลี่ยนสีอันโด่งดังที่โครังเค
(Korankei) ย่านอะสุเกะ (Asuke) ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของอุทยานป่าไม้เรา
เดินเลียบแม่น�้ำโทะโมะเอะ (Tomoe) ไปเรื่อยๆ จนข้ามสะพานแดง
ไทเก็ตสึเคียว (Taigetsukyo) สัญลักษณ์เด่น มีวิวตรงข้ามเป็นภูเขา
ลิโมะริ (Limori) ชืน่ ชมกับความงามของใบต้นคาเอะเดะ (Kaede) หรือ
ต้นเมเปิล้ ไล่เฉดสีเหลืองแทรกแซมสีสม้ และสีแดงกว่า 4,000 ต้น ทีเ่ ริม่
ปลูกโดยเจ้าอาวาสวัดโคจะคุจิ (Kojakuji) ตัง้ แต่สมัยเอโดะ แม้แต่มวล
มหาประชาชนคนญีป่ นุ่ เองต่างก็เดินทางมาชืน่ ชมอย่างแน่นขนัด บ้างคน
ถึงกับพกเบนโตะมานั่งปิกนิกใต้ต้นคาเอะเดะหม�่ำไปชมสีสันของใบไม้
ไป ช่างโรแมนติกแท้และนอกจากกิจกรรมการชมใบไม้เปลีย่ นสี แล้วยัง
มีสว่ น Sanshu Asuke Yashiki Village ซึง่ จัดแสดงบ้านและวิถชี วี ติ ของ
ชาวญีป่ นุ่ ในสมัยก่อน ให้ลองเวิรค์ ช็อปงานฝีมอื ด้วยตัวเอง อาทิ การท�ำ
ผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติเป็นผลงานติดมือกลับบ้าน
ศูนย์กลางของจังหวัดไอจิคือนาโงย่า เราแวะไปโตะโกะนะเมะ
(Tokoname) เมืองเล็กๆ ทีต่ งั้ อยูฝ่ ง่ั ตะวันตกของจังหวัด ใกล้กบั สนามบิน
นานาชาติจบู เุ ซ็นแทร ชุมชนบริเวณนีข้ นึ้ ชือ่ ด้านการท�ำเครือ่ งปัน้ ดินเผา
และเป็นแหล่งผลิตแมวกวักทีใ่ หญ่และมีชอื่ เสียงทีส่ ดุ ของญีป่ นุ่ นับเป็น
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ทีช่ มุ ชนน�ำมาสร้างมูลค่าเพิม่ จนเกิดเป็นอุตสาหกรรม
การผลิตเครื่องปั้นดินเผา ทั้งน�ำเอาผลิตภัณฑ์มาประดับตกแต่งเป็น
ลวดลายตามจินตนาการลงบนผิวก�ำแพงและพืน้ ทางเดินในชุมชนจนเป็น
เอกลักษณ์ ซึง่ ตลอดสองข้างทางเราต่างสนุกสนานกับการชักภาพถ่ายรูป
ความน่ารักของผลงานเรื่อยไปจนถึงมาเนกิเนโกะ (Maneki-neko)
รูปปั้นหัวแมวกวักยักษ์นามว่า โตะโกะเนียน (Tokonyan) ที่คนรัก
แมวต้องร้องกรี๊ด ซึ่งเราก็เป็นหนึ่งในนั้น สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 2008
สูงถึง 3.8 เมตร กว้าง 6.3 เมตร กวักมือเรียกสาวกแมวอยู่เหนือถนน
โตะโกะนะเมะ-มาเนกิเนโกะ (Tokoname-Manekineko Street) อย่าช้า
ค่ะอย่าช้า มาถึงทีน่ แี่ ล้วก็อย่าลืมเช็คอินอวดเพือ่ นๆ ในสังคมออนไลน์
กันนะคะ

คาเฟ่ในเมืองกุโจฮะจิมงั

SIDE TRIP TO MIE

• Mitsui Outlet Park Jazz Dream Nagashima ช็อปปิง้
มอลล์ทมี่ รี า้ นค้ามากทีส่ ดุ ในญีป่ นุ่ ทัง้ แบรนด์ชอื่ ดังระดับ
โลก และแบรนด์ญปี่ นุ่ www.31op.com/nagashima/
english
• Nabano No SatoIllumination and Begonia Park
ธีมปาร์คขนาดใหญ่ในเมืองนากาชิมะ (Nagashima)
ซึง่ ทุกปีจะมีการจัดแสดงไฟ LED หลายล้านดวง พร้อม
โชว์การแสดงแสงสีประกอบเสียงเพลง โดยธีมส่วนใหญ่
เกีย่ วกับธรรมชาติ สายน�ำ้ อุโมงค์แห่งแสง สวนดอกไม้
ทีเ่ นรมิตขึน้ จากดวงไฟ ฯลฯ เปิดแสดงถึง
วันที่ 8 พฤษภาคม 2559 สนนค่าเข้าชมทีร่ าคา
2,100 เยน ทัง้ นีจ้ ะได้รบั คูปอง 1,000 เยน
เพือ่ ไปรับประทานอาหารภายในสวน

ซากุระสีฤ่ ดูทโี่ อบาระ

ร้านอาหารภายใน Kabuto Beer Factory

เตรียมขนส่งปลาสูต่ ลาดเช้า

อาหารเย็นมือ้ ใหญ่ทเี่ รียวกังระดับ 5 ดาว Mutsumikan

นอกจากปราสาทนาโงย่าที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนาโงย่าแล้ว
ยั ง มี อี ก ที่ ส ถานที่ ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า งไทย
กับญีป่ นุ่ วัดนิไทจิ (Nitaiji) แปลตรงตัวคือ วัดญีป่ นุ่ -ไทย สร้างขึน้ เพือ่
ประดิษฐานพระบรมสารีรกิ ธาตุของพระพุทธเจ้าซึง่ พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระราชทานให้ในปี ค.ศ. 1904 เป็นหลักฐาน
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่มีมายาวนาน ภายในโบสถ์
ประดิษฐานองค์พระประทานศิลปะการปั้นแบบไทยซึ่งพระราชทาน
โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ไหว้พระขอพร
ปิดท้ายทริปก่อนเดินทางกลับเมืองไทย
ด้วยสปิรติ ของการเป็นแหล่งผลิตอุตสาหกรรมส่งผลให้จงั หวัดไอ
จิเป็นตัวหลักในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของญีป่ นุ่ ในอันดับต้นๆ แม้วา่
จะเป็ น เมื อ งอุ ต สาหกรรมครบวงจร แต่ ก็ ยั ง มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทาง
วัฒนธรรมและธรรมชาติเดินเคียงกันไปจนเรียกว่า เที่ยวได้ครบรส
จึงไม่แปลกใจเลยว่า ไอจิคอื หัวใจของญีป่ นุ่ “Heart of Japan”

บรรยากาศเมืองเก่าทีม่ โิ นะ ซิตี้
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ทางเดินชมเครือ่ งปัน้ ดินเผา
(Yakimono Sanpomichi)
เส้นทางเทีย่ วชมเครือ่ งปัน้ ดินเผา เมืองโตะโกะ
นะเมะ (Tokoname) แหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผา
ที่ส�ำคัญ 1 ใน 6 แห่งของญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยเฮอัน
สัมผัสเสน่ห์ดินเผาระหว่างเส้นทาง เราสามารถ
พบเห็ น เครื่ อ งมื อ ที่ เ คยถู ก ใช้ ใ นการสร้ า งเตาเผา
เครื่องปั้นดินเผาในช่วงกลางสมัยโชวะ (ประมาณ
50 ปีกอ่ น) อาทิ เตาเผาโนโบริคามะ ปล่องไฟทีท่ ำ�
จากก้อนอิฐ โรงงานทีบ่ กุ ำ� แพงด้วยฝาไม้รมด�ำ นอก
เหนือจากสถานทีเ่ กีย่ วกับเครือ่ งปัน้ ดินเผาแล้วยังมีทงั้
ร้านขายของ ร้านกาแฟ แกลลอรี่ ให้แวะชมและช็อป
• ศูนย์บริการนักท่องเทีย่ ว: Tokoname Sightseeing Association 5-168-2 Koie-hommachi, Tokoname, Aichi
www.tokoname-kankou.net

GETTING THERE

• จากสถานี Meitetsu Nagoya (Nagoya Station)
นัง่ รถไฟสาย Meitetsu Tokoname Line หรือ
Meitetsu Airport Line ไปลงยังสถานี Tokoname
• จากสนามบิน Chubu Centrair International Airport
นัง่ รถไฟสาย Meitetsu Airport Line หรือ Meitetsu
Tokoname Line ไปลงยังสถานี Tokoname
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WHERE TO EAT

• Oyaoya Café Monpemaruke คาเฟ่นา่ รักบนเกาะซากุชมิ ะ
47 SakushimaTateiwa, Isshiki, Nishio, Aichi
เปิดให้บริการ วันจันทร์ – ศุกร์ 12.00 - 16.30 น.
และวันเสาร์ – อาทิตย์ 09.30 - 16.30 น.
• ร้าน Daifuku Gyoen
212 Ogazorecho, Toyota 470-0511
• Matsu Sushi ร้านซูชชิ อื่ ดังของเมืองกะมะโกริ
45-2 KataharachoHigashitoboi, Gamagori, Aichi
• Italian Restaurant and Buffet Washaganchi
2-2 Kaiyocho, Gamagori, Aichi
• FuRaiBo เสิรฟ์ ปีกไก่ทอดเทบะซากิ ต้นต�ำรับนาโงย่า ราคาสมเหตุสมผล
Sakae, Nakaku, Nagoya 460-8765, Aichi
• Yabaton ข้าวหมูทอดราดซอสมิโซะ
อร่อยโด่งดังถึงขัน้ มาเปิดสาขาทีเ่ มืองไทย
Yaba-cho Nagoya City
www.english.yabaton.com
เปิดให้บริการทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 11.00 – 21.00 น.

ปราสาทนาโงย่า
(Nagoya-jo)
สร้างขึน้ โดย โชกุนโทะกุงะวะ อิเอะยะซุ แล้ว
เสร็จในปี ค.ศ. 1612 ลักษะเด่นของปราสาทนาโง
ย่า คือ บนยอดปราสาทมีรปู สลักปลาหัวเสือทองค�ำ
หนึง่ คู่ เรียกว่า “คิงชะจิ” เป็นเครือ่ งรางส�ำหรับป้องกัน
อัคคีภยั และถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของอ�ำนาจขุนนาง
ศักดินา
ภายในปราสาทเป็ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ที่ แ สดง
ประวัตศิ าสตร์ของปราสาท และรวมรวบอาวุธ เครือ่ ง
ใช้ เครื่องแต่งกายของเหล่าซามูไร ติดกับปราสาท
คือบริเวณวัง “Hommaru Palace” อดีตทีพ่ ำ� นักของ
ผู้ครองปราสาทและเป็นสถานที่ต้อนรับอาคันตุกะ
ลักษณะเป็นอาคารไม้แบบดั้งเดิม ซึ่งตอนนี้ก�ำลัง
อยู่ในระหว่างการปรับปรุงซ่อมแซมตัวอาคาร จึง
เปิดให้เข้าชมเพียงบางส่วน นอกจากนีว้ นั เสาร์และ
อาทิตย์ ยังมีการแสดงโชว์โดยกลุม่ ขุนพล “Nagoya
Omotenashi Busho-Tai” มาช่วยสร้างสันความสนุก
ให้ทกุ ท่านทีม่ าชมปราสาท
GETTING THERE

นัง่ รถไฟใต้ดนิ สาย Meijo Line
ลงทีส่ ถานี Shiyakusho (City Hall)

แนะน�ำเส้นทางท่องเทีย่ วน่าสนใจ
• จากสถานีรถไฟ Nagoya - ปราสาทนาโงย่า (Nagoya Castle) - นาโกย่าทีวที าวเวอร์และโอเอซิส 21

(Nagoya TV Tower / OASIS 21) - ย่านการค้าโอสุและวัดโอสุคนั นง (Osu Shopping Street /
Osu Kannon Temple)
• จากสถานีรถไฟ Nagoya - สวนอุระคุเอ็น (Uraku-en) และเรือนชงชาโจอัน (Jo-an) - ปราสาทอินยุ ามะ
(Inuyama Castle) เดินเล่นเทีย่ วชมบริเวณเมืองรอบปราสาทอินยุ ามะ – พิพธิ ภัณฑ์เมจิมรู ะ (Meiji Mura)
• จากสถานีรถไฟ Nagoya - บ้านตระกูลโอกุริ - คลองฮันดะและบริเวณคลัง - พิพธิ ภัณฑ์เหล้าสาเก
คูนซิ าการิ ซาเกะ โนะ บุงกะกัง - ถนนคอนยะไคโด - อาคารอิฐแดงฮันดะ
• จากสถานีรถไฟ Nagoya - พิพธิ ภัณฑ์รถไฟนาโงย่า – พิพธิ ภัณฑ์สตั ว์นำ�้ ท่าเรือนาโงย่า และบริเวณรอบๆ
• จากสถานีรถไฟ Nagoya – หอนิทรรศการโตโยต้าไคคัง (TOYOTA Kaikan Exhibition Hall) - ทัวร์ชมโรงงาน
บริษทั โตโยต้า - พิพธิ ภัณฑ์อนุสรณ์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมโตโยต้า – สวนโนริตาเกะ (Noritake Garden)
• รายละเอียดเพิม่ เติมที่ www.pref.aichi.jp/kokusai/thai/index.html

