
เมืองอาวาระ

เกียวโต

โตเกียว

อาวาระอ
อนเซ็น

โอมิยะ

ทาคาซากิ

นางาโนะ

เอจิโกะยุซาวะ

นางาโอกะ

นาโอเอะสึอิโตอิงาวะ

มัตสึโมโตะ

โทยามะคานาซาว่า

ทางด่วนชินโทเม

ทางด่วนโทเม

ทางด่วนชูโอ
ทางด่วนโทไคโฮคุริคุ

แยกโอคายะ

แยกโทคิ

แยกโทโยตะ

แยกโอยาเบะโทนามิ

แยกโคมากิ

แยกอิจิโนะมิยะ

แยกสึรุงะ

แยกไมฮาระ

ทางด่วนโฮคุริคุ

โทไคโดชินคันเซ็น

ทางด่วนไมสึรุวาคาสะ

ทางแยกต่างระดับชิโระโทริ

แยกฟุคุอิคิตะ

ทางแยกต่างระดับคานาสึ
ทางแยกต่างระดับมารุโอกะ

ทางแยกต่างระดับฮิดะคิโยมิฟุคุอิ

สนามบินโคมัตสึ

สึรุงะ

นาโกย่า

ชินโอซาก้า

ไมบาระ

โจเอะสึชินคันเซ็น

โฮคุริคุชินคันเซ็น

สนามบินนานาชาติคันไซ

สนามบินนานาชาติชูบุ

สนามบินฮาเนดะ

Awara City Tourism Association ค้นหาh t t p : //awa r a . i n f o /

รถไฟเอจิเซ็นเรลเวย์
0120-840-508

เคฟุกุบัส 0776-57-7700

ไปโตเกียว

ไปนาโกย่า

ไปโอซาก้า

ไปคานาซาว่า

ไปโคมัตสึ

ประมาณ 520 กม. / 6 ชั่วโมง 30 นาที โดยประมาณ

ประมาณ 180 กม. / 2 ชั่วโมง 10 นาที โดยประมาณ

ประมาณ 240 กม. / 3 ชั่วโมง โดยประมาณ

ประมาณ 58 กม. / 50 นาที โดยประมาณ

ประมาณ 32 กม. / 30 นาที โดยประมาณ

สถานีรถไฟ JR โตเกียว
(สายที่วิ่งผ่านไมบาระ)

สถานีรถไฟ JR นาโกย่า

สนามบินฮาเนดะ

สนามบินนาริตะ

สถานีรถไฟ JR โอซาก้า

สถานีรถไฟ JR โตเกียว
(สายที่วิ่งผ่านคานาซาว่า)

สถานีรถไฟ JR คานาซาว่า

รถไฟด่วนพิเศษ “ธันเดอร์เบิร์ด” / ประมาณ 2 ชั่วโมง 10 นาที

สถานีรถไฟ JR เกียวโต รถไฟด่วนพิเศษ “ธันเดอร์เบิร์ด” / ประมาณ 1 ชั่วโมง 38 นาที

รถไฟด่วนพิเศษ “ธันเดอร์เบิร์ด” / ประมาณ 35 นาที
รถไฟด่วนพิเศษ “ชิราซางิ” / ประมาณ 50 นาที 

รถโดยสารประจำทาง ประมาณ 15 นาทีสนามบินโคมัตสึ

ดินแดนแห่งความสุขที�คุณจะได้เพลิดเพลินไป
กับอาหารรสเลิศและจิตวิญญาณของชาวญี�ปุ่น

อาวาระอ
อนเซ น็

คู่มือนำเที�ยวเมืองอาวาระ จังหวัดฟุคุอิ

อุ่นสบายดีจัง

จากสถานีรถไฟ
เกียวโตมายัง
สถานีรถไฟอาวาระ
ออนเซ็นใช้เวลา
ประมาณ 90 นาที

เที�ยวได้สะดวกและ
คุ้มค่ามากขึ�น

เดินทางด้วยรถไฟ

เดินทางด้วยรถบัส

ผู้ใหญ่ : 1,000 เยน / เด็ก : 500 เยน

ผู้ใหญ่ : 1,000 เยน / เด็ก : 500 เยน

ผู้ใหญ่ : 2,000 เยน / เด็ก : 1,000 เยน

ตั�วรถไฟเอจิเซ็นเรลเวย์แบบใช้เดิน
ทางได้ไม่จำกัดเที�ยวใน 1 วัน

ตั�วรถบัสไป [ผาโทจินโบ] แบบใช้
เดินทางได้ไม่จำกัดเที�ยวใน 2 วัน

ตั�วรถบัสไป [ผาโทจินโบ – วัดเอเฮจิ] แบบ
ใช้เดินทางได้ไม่จำกัดเที�ยวใน 2 วัน

* เฉพาะวันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ของ
ประเทศญี�ปุ่น และวันหยุดช่วงสิ�นปี-ขึ�นปีใหม่ (30 
ธ.ค. – 1 ม.ค.)

แนะนำสำหรับผู้ที�ต้องการเที�ยวในพื�นที�ละแวกผา
โทจินโบ !

เดินทางท่องเที�ยวสองสถานที�ได้ด้วยตั�วใบนี�เพียงใบ
เดียว !

* ไม่สามารถใช้ได้ในวันงาน Mikuni Fireworks 
Festival (วันที� 11 สิงหาคม)

ทางแยกต่าง
ระดับคานาสึ

ประมาณ 10 กม. /
15 นาที โดยประมาณ
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สถานีรถไฟ 
JR โคมัตสึ

รถโดยสารประจำ
ทาง ประมาณ 15 

นาที

โทไคโดชินคันเซ็น /
ซันโยชินคันเซ็น

ประมาณ 2 ชั่วโมง 10 นาที

โทไคโดชินคันเซ็น /
ซันโยชินคันเซ็น
ประมาณ 25 นาที

สนามบิน
โคมัตสึ

สถานีรถไฟ 
JR ไมบาระ

สถานีรถไฟ JR 
คานาซาว่า

รถไฟด่วนพิเศษ “ชิรา
ซางิ” ประมาณ 1 
ชั่วโมง 15 นาที

รถไฟด่วนพิเศษ “ชิรา
ซางิ” ประมาณ 1 
ชั่วโมง 3 นาที

สถานีรถไฟ 
JR ฟุคุอิ

รถไฟเอจิเซ็น
เรลเวย์ ประมาณ 

42 นาที

โฮคุริคุชินคันเซ็น 
ประมาณ 3 ชั่วโมง

รถไฟด่วนพิเศษ “ธันเดอร์เบิร์ด” 
ประมาณ 35 นาที

ผู้จัดพิมพ์ : Awara City Tourism Association
ที่ตั้ง : ภายในอาคารสถานีรถไฟอาวาระ-ยุโนะมาจิของรถไฟเอจิเซ็นเรลเวย์ 33-1-5
Futaomote, Awara-shi, Fukui-ken, 910-4103, Japan
TEL: (0776)-78-6767　FAX: (0776)-78-6760
Email: kanko-k@awara.info

จัดทำเมื่อเดือนมีนาคม ปีค.ศ.2019

มีเวอร์ชั�น
ภาษาอังกฤษ

มีเที�ยวบินตรงจากนาริตะ ฮาเนดะ 
ไทเป ฮ่องกง เซี�ยงไฮ้ โซล ฯลฯ 

เคฟุกุบัส [84] สาย
ผาโทจินโบ 

ประมาณ 15 นาที

ประมาณ 
1 ชั่วโมง

ประมาณ 1 
ชั่วโมง 20 นาที

รถไฟด่วนพิเศษ
“ชิราซางิ” 

ประมาณ 18 นาที

タイ語
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จ ติว ญิญาณของ
ชาวญ ีปุ่น่ J A P A N E S E  M I N D

อาวาระออนเซ็น
เรียวกัง (โรงแรมสไตล์ญี�ปุ่น) ในแหล่งออนเซ็นแห่งนี�มี
จุดเด่นคือการบริการด้วยใจในแบบชาวญี�ปุ่นและพื�นที�พัก
ผ่อนที�ผ่านการคิดรังสรรค์มาเป็นอย่างดี การแช่ออนเซ็น
ในบ่อแช่ตัวกลางแจ้งแบบส่วนตัวภายในสวนของโรงแรม
จะทำให้คุณได้สัมผัสกับช่วงเวลาอันสุดพิเศษ 

อาชิยุ เกอิงิแห่งอาวาระ

ลองแปลงโฉมเป็น
ไมโกะ – เกอิงิ

อาชิยุ (Ashiyu : 芦湯) เป็นสถานที�ให้บริการบ่อแช่เท้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ�งตั�งอยู่ในลานอาวาระ-ยุโนะมาจิ 
หน้าสถานีรถไฟยุโนะมาจิ คุณสามารถผ่อนคลายไปกับการแช่เท้าในน้ำพุร้อนซึ�งได้มาจากแหล่งน้ำธรรมชาติ
ในอาคารที�สร้างจากไม้สนฮิโนกิทั�งหลัง

การแปลงโฉมเป็นไมโกะหรือเกอิงิ 
(เกอิชา) เป็นประสบการณ์อัน
ล้ำค่าที�จะทำให้คุณสัมผัสถึงความ
พิเศษที�หาไม่ได้ในชีวิตประจำวัน 
เหล่าเกอิงิแห่งอาวาระที�ได้ชื�อว่า
เป็นบุปผชาติแห่งอาวาระออนเซ็น
จะแต่งองค์ทรงเครื�องให้คุณดู
งดงามตามแบบฉบับญี�ปุ่น

สนุกสนาน
เพลิดเพลินใน
ห้องรับรองแขก
สไตล์ญี�ปุ่น
คุณสามารถสนุกสนาน
เพลิดเพลินไปกับกิจกรรม
ความบันเทิงแบบดั�งเดิมร่วมกับ
เหล่าเกอิงิตัวจริงได้ในห้อง
รับรองแขกสไตล์ญี�ปุ่น

Saintpia Awara เป็นสถานที�แช่ออนเซ็นที�ให้บริการแบบ
ไปเช้าเย็นกลับในอาวาระออนเซ็น จุดเด่นของที�นี�คือห้อง
อาบน้ำ 2 รูปแบบอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ�งได้แก่ 
“เท็นโนะยุ (Ten no Yu)” ที�เป็นห้องอาบน้ำกลางแจ้ง 
และ “ชิโนะยุ (Chi no Yu)” ที�เป็นห้องอาบน้ำในร่ม

รู้สึกปลอดโปร่งผ่อนคลายที�ห้องอาบน้ำเท็นโนะ
ยุซึ�งมีบรรยากาศแตกต่างกันทั�งยามกลางวันและ
กลางคืน

งาน “อาวาระโทเก็งเคียว (Awara 
Togenkyo)” เป็นงานประจำฤดูใบไม้ร่วง
ของอาวาระออนเซ็นซึ�งจัดขึ�นในเดือน
พฤศจิกายนของทุกปี ในวันงานจะมีการ
ประดับตกแต่งโคมไฟกระบอกไม้ไผ่
กว่า 2,000 ท่อนตามสถานที�ต่างๆจนเกิด
ทิวทัศน์บรรยากาศที�งดงามเหนือ
จินตนาการท่ามกลางความเงียบสงบ

“เทศกาลสาดน้ำพุร้อนแห่งอาวาระ” เป็นเทศกาลขอบ
คุณออนเซ็นที�เป็นสิ�งวิเศษจากธรรมชาติโดยจะจัดขึ�น
ในวันที� 8-9 เดือนสิงหาคมของทุกปี ภายในงาน ผู้
เข้าร่วมงานจะสาดน้ำพุร้อนใส่กันอย่างสนุกสนาน

เรียวกังหลายแห่งในอาวาระออนเซ็นมีสวนญี�ปุ่นที�งดงามและ
ควรค่าแก่การเชยชมเป็นอย่างยิ�ง สวนเหล่านี�จะทำให้คุณได้
ผ่อนคลายจิตใจและสัมผัสกับบรรยากาศตามฤดูกาลทั�งสี�

หญิงเจ้าของเรียวกังแห่งต่างๆที�ได้รับการรับรอง
ให้เป็นผู้เชี�ยวชาญด้านสาเกพร้อมให้บริการผู้
มาเยือนด้วยจิตวิญญาณของชาวญี�ปุ่น

ภาพจากหนังสือพิมพ์รายวัน Nikkan Kenmin Fukui

เพลิดเพลินผ่อนคลายในอาวาระออนเซ็น
แหล่งออนเซ็นอันเลื�องชื�อในภูมิภาคโฮคุริคุ
อาวาระออนเซ็นเปิดเป็นแหล่งออนเซ็นเมื�อปีค.ศ.1883 ปัจจุบันถือเป็นแหล่งออนเซ็นอันเลื�องชื�อในภูมิภาคโฮ
คุริคุและดีเยี�ยมเป็นอันดับต้นๆในจังหวัดฟุคุอิ อาวาระออนเซ็นยังเป็นที�ชื�นชอบของผู้คนในภูมิภาคคันไซ 
(โอซาก้า – เกียวโต) จนได้ชื�อว่าเป็น “แหล่งออนเซ็นชานเมืองของชาวคันไซ” และในแต่ละปีมีผู้มาเยือนมาก
ถึง 820,000 คน ทุกๆครั�งที�มาเยือนเมืองแห่งนี� คุณสามารถเพลิดเพลินผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นได้อย่าง
ไม่มีเบื�อ เนื�องจากน้ำพุร้อนในออนเซ็นของเรียวกังแห่งต่างๆมีแร่ธาตุและสรรพคุณที�แตกต่างกัน 

Saintpia Awara
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ขนม “เอจิเซ็น โอนิงาวาระ (Echizen Onigawara)” คือ
ขนมโมนากะรูปกระเบื�องหน้ายักษ์ซึ�งประกอบด้วยแผ่น
แป้งหอมกรุบกรอบสอดไส้สึบุอัง 
(ถั�วแดงกวนแบบไม่บด) 
กับขนมแป้งโมจิกิวฮิเนื�อ
อ่อนนุ่มไว้ด้านในอย่างอัด
แน่น

หนึ�งในขนมของฝากน่ารักๆ ของเมืองอาวาระ
คือโดรายากิที�ด้านในเต็มไปด้วยเนื�อถั�วแดง
กวนและมีรอยปั�มรูปตัวการ์ตูนมาสคอตประจำ
เมืองอาวาระที�ชื�อ “ยุเมงุริ กอนโซ 
(Yumeguri Gonzo)” บนหน้าขนม 

ลูกพลับเอจิเซ็น ผลไม้ขึ�นชื�น
ประจำเมืองอาวาระ เป็นลูก
พลับทรงสี�เหลี�ยมไร้เมล็ด 
ช่วงฤดูกาลที�ที�หาทานได้ง่าย
และอร่อยที�สุดคือช่วงเดือน
ตุลาคมจนถึงต้นเดือน
พฤศจิกายน 

ในเมืองอาวาระมีการปลูกเมลอน
อยู่มากถึง 10 สายพันธุ์ซึ�งมีรูป
ร่าง รสชาติ และสีสันที�หลาก
หลายแตกต่างกันไปทั�งเมลอน
เนื�อสีส้มและเมลอนเนื�อสีเขียว 
หากมีโอกาส เราขอเชิญชวน
ให้คุณมาได้ลองชิมเปรียบเทียบความอร่อยของ
เมลอนสายพันธุ์ต่างๆที�เมืองแห่งนี�

มันหวาน “โทมิตสึคินโทกิ 
(Tomitsu Kintoki)” ที�มีรส
หวานอันโดดเด่นและเนื�อนุ่ม
สุกแบบพอดีคือมันหวานที�
เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด
ฟุคุอิและมีชื�อเสียงระดับ
ประเทศ

ร้านคิราระ-โนะ-โอกะของสหกรณ์การเกษตรฮานะซากิ-ฟุคุอิ 
(JA Hanasaki Fukui Kirara no Oka) จำหน่ายผลผลิต
ทางการเกษตรตามฤดูกาลและผลิตภัณฑ์แปรรูปหลายรายการ 
นอกจากนี�ยังมีร้านโอโรชิโซบะ (โซบะใส่หัวไชเท้าบด) แบบ
ทำมืออยู่อีกด้วย
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อาหารรสเล ศิ
J A P A N E S E  F O O D

หากคุณขับรถจากอาวาระออนเซ็นมายังบริเวณ
ชายฝั�งทะเลญี�ปุ่น (ใช้เวลาประมาณ 15 นาที) 
คุณจะได้ลิ�มรสอาหารทะเลสดใหม่ที�เพิ�งจับขึ�นมา

ปูเอจิเซ็นงานิเป็นอาหารชั�น
ยอดสุดพิเศษที�หาทานได้
เฉพาะช่วงฤดูหนาวเท่านั�น 
คุณสามารถลิ�มรสความหวาน
อันเยี�ยมยอดของปูที�เพิ�งต้ม
เสร็จใหม่ๆได้ ณ ที�นี�ที�เดียว

ปูเซโกะงานิ (ปูหิมะตัวเมีย) ถือ
เป็นอีกหนึ�งเมนูอาหารทะเลอัน
โอชะ ไข่ในกระดองที�ถูกเรียก
ว่า “เพชรสีแดง” และไข่นอก
กระดองเนื�อนุ่มหนึบเป็นที�นิยม
ชมชอบของผู้คนมากมาย

โอคามิ (Okami) เป็นสาเกสูตรเฉพาะที�หาซื�อ
ได้ที�อาวาระออนเซ็นเพียงแห่งเดียวเท่านั�น 
สาเกยี�ห้อนี�เกิดจากความพิถีพิถันเอาใจใส่ของ
เหล่าบรรดาหญิงผู้เป็นเจ้าของเรียวกังแห่ง
ต่างๆที�มีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตตั�งแต่การ
ทำข้าวสาเก การหมักสาเก การพิจารณา
รสชาติ ไปจนถึงการออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์

เอร็ดอร่อยไปกับอาหารทะเลสดใหม่และเมนู
อาหารตามฤดูกาล
เมืองอาวาระในภูมิภาคโฮคุริคุมีอาหารทะเลและอาหารป่าอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ตลอดทั�งปี โดยเฉพาะ
ปูเอจิเซ็นงานิ ราชาแห่งอาหารฤดูหนาวซึ�งมีรสชาติอันแสนอร่อยจนเคยได้ถวายแก่พระราชวงศ์ของญี�ปุ่น 
ส่วนสาเกที�เหล่าสตรีเจ้าของเรียวกังผลิตและควบคุมดูแลอย่างพิถีพิถันก็เป็นเหล้าชั�นเยี�ยมซึ�งช่วยชูรส
ชาติของอาหารให้โดดเด่นมากยิ�งขึ�น

สัมผัสความอร่อยของเมนูข้าว “ยุเคมุริ-เลเจนด์ดง” ที�
ด้านบนเต็มไปด้วยสเต็กเนื�อเซอร์ลอยด์ซึ�งทำจากเนื�อวัว
วาคาสะ ทานคู่กับซอสวาซาบิโชยุ

ยะไตมุระ ยุเคมุริ โยโกะโจ

ของอรอ่ยชวนช มิ

ย่านของอร่อย “ยะไตมุระ ยุเคมุริ โยโกะโจ (Yataimura Yukemuri Yokocho)” ตั�งอยู่ด้านหน้าสถานีรถไฟยุโนะมาจิบนพื�นที�ใจกลางอาวาระออนเซ็น ที�นี�มีร้านอาหารตั�งอยู่เรียงรายจำนวน 10 
ร้านซึ�งคุณสามารถดื�มด่ำกับรสชาติของสาเกและเมนูอาหารอันหลากหลายที�เจ้าของร้านแต่ละร้านภูมิใจนำเสนอ ไม่ว่าจะเป็นยากิโทริ (ไก่ย่างเสียบไม้สไตล์ญี�ปุ่น) คุชิอาเงะ (ของทอดเสียบไม้) 
โอเด้ง อาหารทะเล ราเม็ง และอาหารฝรั�งเศส เป็นต้น นอกจากนี� พื�นที�ขนาดกะทัดรัดภายในร้านยังทำให้คุณได้มีโอกาสใกล้ชิดและสนทนาพูดคุยกับเจ้าของร้านอย่างสนุกสนานครื�นเครงตาม
สไตล์ของคนท้องถิ�นในขณะรับประทานอาหารอีกด้วย 

ของฝาก - สินค้าท้องถิ�น

“มัตสึ-โนะ-สึยุ (Matsu no Tsuyu)” คือชื�อเรียก
ของขนมเมอแร็งก์รูปร่างคล้ายเห็ดโชโระที�เกิดขึ�น
เองตามธรรมชาติในป่าสน จุดเด่นของขนมนี�คือรส
หวานอันเยี�ยมยอดและเนื�อสัมผัสอันกรุบกรอบ 

“มัทฉะชูครีม” ซึ�งคิดค้นรังสรรค์
โดยโรงน้ำชาเป็นขนมที�มีคุณภาพ
เยี�ยมทั�งรสและกลิ�นในแบบเฉพาะ
ของผู้เชี�ยวชาญ 

ร้านคิราระ-โนะ-โอกะของสหกรณ์การเกษตรฮานะซากิ-ฟุคุอิ
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ธรรมชาต ิN A T U R E
06

สวนสาธารณะริมทะเล
สาบคิตางาตะ
เมื�อเข้าสู่ช่วงฤดูใบไม้ผลิ สวนสาธารณะ
แห่งนี�จะเต็มไปด้วยสีสันของดอกซากุระที�
เบ่งบาน สีชมพูของดอกซากุระที�ตัดกับสี
แดงเข้มของสะพานไอริสบริดจ์ คือ จุดดึงดูด
นักท่องเที�ยวของสวนแห่งนี�

ชมดอกไอริสจำนวน 200,000 ดอกจาก 300 สาย
พันธุ์ที�บานสะพรั�งและเที�ยวงานเทศกาลดอกไอริส
ริมทะเลสาบคิตางาตะซึ�งจัดขึ�นในช่วงต้นเดือนจนถึง
กลางเดือนมิถุนายนของทุกปี

เพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์สีเขียวชอุ่มใน
ฤดูร้อนและทิวทัศน์ใบไม้เปลี�ยนสีในฤดู
ใบไม้ร่วงของแนวต้นอเมริกันสวีทกัมที� 
ทอดยาวไปตามสองฟากฝั�งถนนเป็นระยะ
ทางประมาณ 150 เมตรจากสถานีรถไฟ 
JR อาวาระออนเซ็นไปทางอาวาระออนเซ็น

ทางตัดผ่านภูเขาชิงิทานิเป็นเส้นทางที�สร้างขึ�นด้วยแรงคนโดยใช้เวลาในการสร้างเพียง 3 เดือน สมัยก่อน ชาว
บ้านใช้เส้นทางนี�เพื�อเดินทางไปยัง “โยชิซากิ-โกะโบ” ซึ�งเป็นหนึ�งในเมืองสำคัญทางศาสนาในอดีต ส่วนปัจจุบัน 
เส้นทางนี�ถือเป็นจุดเสริมพลังชีวิตที�คุณสามารถสัมผัสอากาศอันเย็นสบายแม้จะอยู่ในช่วงฤดูร้อนก็ตาม

06
สวนสาธารณะริมทะเล
สาบคิตางาตะ

สวนสาธารณะริมทะเลสาบคิตางาตะ

ที�สวนสาธารณะริมทะเลสาบคิตางาตะ (Kitagatakohan 
Park) คุณสามารถเช่ารถจักรยานและปั�นไปตามเส้นทาง
รอบทะเลสาบหรือสนุกเพลิดเพลินไปกับเรือถีบและรถ
จักรยานปั�นเล่นสนุกๆรูปแบบต่างๆได้

เพลิดเพลินไปกับการชมทิวทัศน์ทุ่งนาสีเขียวหลังดำนา
ในฤดูใบไม้ผลิและทิวทัศน์ทุ่งนาที�เต็มไปด้วยรวงข้าวสี
ทองอร่ามในฤดูใบไม้ร่วงจากหน้าต่างรถไฟสายท้องถิ�น 
“Echizen Railway” ที�แล่นผ่านเมืองอาวาระ

ทิวทัศน์ธรรมชาติที�ปลอบประโลมกายและใจ
อย่างอ่อนโยน
เมืองอาวาระห้อมล้อมไปด้วยธรรมชาติหลากหลาย ทั�งทะเลสาบคิตางาตะอันเงียบสงบ สวนดอกไอริส  
แนวต้นไม้ริมทางสีสันสดใส ทุ่งนาอันปลอดโปร่ง และเส้นทางประวัติศาสตร์ ทิวทัศน์ธรรมชาติที�มี
ความงดงามแตกต่างกันไปตามฤดูกาลจะช่วยปลอบประโลมผ่อนคลายกายใจอย่างอ่อนโยนและคืน
ความมีชีวิตชีวาให้คุณอีกครั�ง

ทางตัดผ่านภูเขาชิงิทานิ

สวนดอกไอริสริมทะเลสาบคิตางาตะแห่งอาวาระ

06 07



ภายในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองอาวาระ (Awara City 
History Museum) มีการจัดแสดงของตกแต่งเรือนรับรอง
ขุนนางในอดีตซึ�งทำมาจากของใช้ในชีวิตประจำวันโดยที�
ไม่มีการนำเอาวัสดุมาแปรสภาพ นอกจากพิพิธภัณฑ์แห่ง
นี�แล้ว คุณยังสามารถรับชมสิ�งของดังกล่าว ณ สถานที�จัด
แสดงนิทรรศการถาวรภายในเมืองได้อีกด้วย

สถานที�แห่งนี�คือสถานที�ที�พระอาจารย์เร็นเนียว ผู้ฟื�นฟูศาสนาพุทธนิกายโจโดะชิน 
(นิกายหนึ�งในประเทศญี�ปุ่น) เคยใช้เป็นฐานที�ตั�งสำคัญในการเผยแพร่ศาสนาใน
ภูมิภาคโฮคุริคุ ที�นี�มีบรรยากาศที�น่าเกรงขามและมีสิ�งต่างๆให้คุณได้เยี�ยมชม เช่น รูป
ปั�นพระอาจารย์เร็นเนียว และพื�นที�ที�เคยเป็นที�ตั�งวิหารหลักของสำนักสงฆ์ เป็นต้น ใน
ช่วงฤดูใบไม้ผลิ นอกจากทิวทัศน์อันงดงามของทะเลสาบคิตางาตะกับทะเลญี�ปุ่นแล้ว 
ยังมีทิวทัศน์ของดอกซากุระบานให้ผู้มาเยือนได้รับชมกันอย่างเพลิดเพลินอีกด้วย

เดินทางย้อนเวลาผ่านการท่องเที�ยวสถานที�ทาง
ประวัติศาสตร์และงานเทศกาล
เมืองอาวาระเป็นดินแดนที�มีประวัติศาสตร์เกี�ยวข้องกับพระอาจารย์เร็นเนียวแห่งนิกายโจโดะชิน 
(เป็นที�ตั�งของสำนักสงฆ์โยชิซากิ-โกะโบ (Yoshizaki-gobo) ของพระอาจารย์เร็นเนียว) อีกทั�งยังมีการ
สืบสานวัฒนธรรมและงานเทศกาลโบราณมาจนถึงปัจจุบัน คุณสามารถสัมผัสวัฒนธรรมดั�งเดิมของเมือง
แห่งนี�ได้จากการเข้าร่วมงานเทศกาลประเพณีอันครึกครื�นในช่วงเวลาสุดพิเศษหรือการเดินเที�ยวชมสถาน
ที�ต่างๆและจินตนาการถึงเรื�องราวในประวัติศาสตร์   

H I S T O R Y

1110

12

ประวตั ศิาสตร ์
วฒันธรรม
งานเทศกาล

09

วัดนิกายโจโดะชิน สายฮงกันจิ แห่งโยชิซากิ 
(วัดแห่งทิศตะวันตก)

วัดนิกายโจโดะชิน สายโอทานิ แห่งโยชิซากิ 
(วัดแห่งทิศตะวันออก)

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์
เมืองอาวาระ

อดีตที�ตั�งสำนักสงฆ์โยชิซากิ-โกะโบ

本

พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์ฟุจิโนะ เก็งคุโร่

ฟุจิโนะ เก็งคุโร่ (Fujino Genkuro) เกิดที�เมืองอาวาระและเคยดำรงตำแหน่งเป็น
ศาสตราจารย์ของโรงเรียนแพทย์แห่งหนึ�ง ว่ากันว่าในช่วงที�หลู่ ซวิ�น 
(นักเขียนชื�อดังของจีน) ข้ามน้ำข้ามทะเลจากประเทศจีนมาศึกษาการแพทย์ที�ประเทศ
ญี�ปุ่น ฟุจิโนะได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่หลู่ ซวิ�นเป็นอย่างดีโดยปฏิบัติต่อเขาเหมือน
กับนักศึกษาชาวญี�ปุ่นคนอื�นๆจนหลู่ ซวิ�นรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากและยกย่อง
อาจารย์ฟูจิโนะว่าเป็นอาจารย์ที�เขาติดหนี�บุญคุณไปชั�วชีวิต ภายในพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์
แห่งนี�มีการจัดแสดงข้าวของเครื�องใช้ต่างๆ ของฟุจิโนะ เช่น หนังสือ อุปกรณ์การ
แพทย์ และจดหมาย เป็นต้น 

สตูดิโอประดิษฐ์กระเบื�องหน้ายักษ์

กระเบื�องหน้ายักษ์แห่งเอจิเซ็น หรือ 
“เอจิเซ็น โอนิงาวาระ (Echizen 
Onigawara)” เป็นหนึ�งในงานศิลป
หัตถกรรมพื�นบ้านอันน่าภูมิใจของเขต
ทากิแห่งเมืองอาวาระซึ�งสืบทอดต่อ
กันมานานราว 250 ปี ผู้คนนิยมซื�อ
กระเบื�องหน้ายักษ์ไปเป็นของฝากที�
ระลึก บ้างก็ใช้เป็นของประดับตกแต่ง
ภายในบ้านหรือเครื�องรางนำโชค ที�
สตูดิโอประดิษฐ์กระเบื�องหน้ายักษ์ 
(Onigawara Kobo) ในเมืองอาวาระมี
กิจกรรมที�เปิดโอกาสให้คุณได้ลอง
ประดิษฐ์กระเบื�องขนาดเล็กด้วยตัวเอง
ด้วย 

เทศกาลคานาสึ (Kanazu Festival) จัดขึ�นในเดือนกรกฎาคมของทุกปี ในวันงานเทศกาล เหล่าบรรดานักระบำรุ่นเยาว์และมือ
กลองไทโกะจะเดินขบวนอย่างครึกครื�นไปในเมืองพร้อมกับรถแห่ 3 คัน อีกหนึ�งสิ�งที�น่าสนใจของเทศกาลคือการจัดแสดงของ
ตกแต่งเรือนรับรองขุนนางที�มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนาน 

เทศกาลฤดูใบไม้ผลิแห่งอาวาระออนเซ็น (Awara Onsen 
Spring Festival) เป็นเทศกาลของศาลเจ้ายาคุชิซึ�งเป็นศาล
เจ้าของเทพผู้ปกปักษ์รักษาออนเซ็น ในวันงานจะมีการเคลื�อน
ขบวนรถแห่ 3 รูปแบบไปทั�วแหล่งออนเซ็นตั�งแต่ช่วงกลาง
วันจนถึงกลางคืน ซึ�งรถแห่ที�ว่านี�ประกอบไปด้วยรถแห่หุ่น
ตุ๊กตานักรบ (Ningyoyama) รถแห่ดอกซากุระ 
(Sakurayama) และรถแห่กลองไทโกะ (Taikoyama)
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13 ป่าสร้างสรรค์แห่งคานาสึ
ภายในป่าเนื�อที�ราว 200,000 ตร.ม. แห่งนี�มีการจัดแสดงผล
งานศิลปะซึ�งดูกลมกลืนเป็นอันหนึ�งอันเดียวกับพงไพร การเดิน
เที�ยวเพื�อเสาะหาและชมผลงานศิลปะในป่าแห่งนี�จะทำให้
ร่างกายและจิตใจรู้สึกผ่อนคลายและมีชีวิตชีวาขึ�นมาอีกครั�ง

กระท่อมเฮนรี�กลางพงไพร (Hut in the forest of Henri)

แผนที�ของป่าสร้างสรรค์

สตูดิโอประดิษฐ์เครื�องแก้ว

สตูดิโอสร้างสรรค์งานฝีมือ

ศูนย์ศิลปะ (Artcore)

ทางเดินเล่นกลางป่า

ปิรามิดซ่อนเร้น ทามะฮางาเนะ-Ⅲ

ไปทางแยกต่าง
ระดับคานาสึ

ทางเข้าสตูดิโอ
สร้างสรรค์งานฝีมือ
และสตูดิโอ
ประดิษฐ์เครื�องแก้ว

ทางเข้าศูนย์ศิลปะ

ไปสถานีรถไฟ JR 
อาวาระออนเซ็น

สนุกกับทริปที�เต็มไปด้วยประสบการณ์มากมาย
ที�จะทำให้คุณอยากกลับมาอีกครั�ง !
ที�เมืองอาวาระมีกิจกรรมการท่องเที�ยวที�สนุกเพลิดเพลินได้ทั�งผู้ใหญ่และเด็ก คุณสามารถเก็บผลไม้ใน
สวนแห่งต่างๆได้ตลอดทั�งปีและลิ�มรสชาติอันยอดเยี�ยมของผลไม้หลากชนิดที�เพิ�งเก็บมาสดๆ ใหม่ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นสตรอว์เบอร์รี องุ่น บลูเบอร์รี หรือสาลี� นอกจากนี� คุณยังสามารถลองทำฉลากผลิตภัณฑ์
สาเกท้องถิ�นในแบบของตัวเองหรือแต่งชุดกิโมโนสวยๆ ได้อีกด้วย กิจกรรมต่างๆ ในเมืองอาวาระจะ
ทำให้คุณได้รับความทรงจำดีๆ ระหว่างการท่องเที�ยวอย่างแน่นอน 

พิพิธภัณฑ์ศิลป์กลางป่าที�
เต็มไปด้วยศิลปะ
ป่าสร้างสรรค์แห่งคานาสึ (Kanaz Forest of Creation) 
เป็นป่าที�มีการจัดแสดงผลงานศิลปะอยู่ตามจุดต่างๆ 
พื�นที�ทุกแห่งหนในป่าอันกว้างใหญ่แห่งนี�ล้วนเป็นพื�นที�
ศิลปะทั�งหมด ป่าสร้างสรรค์แห่งคานาสึยังเป็นสถานที�พัก
อาศัยของศิลปินและช่างฝีมือผู้คอยรังสรรค์ผลงานต่างๆ
ออกมาตลอดอีกด้วย นอกจากนี�ยังมีตลาดงานฝีมือ 
(Craft Market) และงานนิทรรศการชั�วคราวที�จัดแสดง
งานศิลปะร่วมสมัยเป็นหลัก ลองมาผ่อนคลายอย่าง
สบายๆ และดื�มด่ำไปกับศิลปะท่ามกลางธรรมชาติที�ป่า
แห่งนี�กันเถอะ

ภายใน “ป่าสร้างสรรค์” มีกิจกรรมที�เปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนได้ลองสร้างสรรค์งานฝีมือในสตูดิโอต่างๆ ตามชื�อเรียกของป่า ที�สตูดิโอ
ประดิษฐ์เครื�องปั�นดินเผา คุณสามารถลองทำเครื�องลงยาและระบายสีตกแต่งแม่เหล็กได้ ส่วนในสตูดิโอประดิษฐ์เครื�องแก้ว คุณสามารถ
ลองทำกรอบรูปตั�งโต๊ะ ทำตราประทับแก้ว พ่นทรายลงบนแก้ว หรือระบายสีตกแต่งกระดิ�งลมภายใต้การให้คำแนะนำชี�แนะอย่างเอาใจใส่
ของเหล่าบรรดาวิทยากรผู้ใจดีซึ�งจะทำให้คุณประดิษฐ์ผลงานได้โดยที�ไม่ต้องกังวล นอกจากนี� คุณจะนำเอาสิ�งประดิษฐ์กลับไปใช้เองหรือ
นำกลับไปเป็นของฝากก็ได้   

กิจกรรมสร้างสรรค์งานฝีมือใน 
1 วัน (ต้องจองล่วงหน้า)

เครื�องลงยา

กรอบรูปตั�งโต๊ะ

ทำตราประทับแก้ว

กิจกรรมประดิษฐ์งาน
ฝีมือจากไม้ไผ่

ดูข้อมูลเพิ�ม
เติมได้ที�นี�

ดูข้อมูลเพิ�ม
เติมได้ที�นี�

มีกิจกรรมที�เปิดโอกาสให้
ลองทำผ้าบาติกอยู่ด้วย

เก็บสตรอว์เบอร์รี

เก็บบลูเบอร์รี

เก็บองุ่น
ฤดูกาลของสตรอว์เบอร์รีคือช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม ที�เมืองอาวาระมีสต
รอว์เบอร์รีพันธุ์เบนิฮปเปะรสหวานฉ่ำซึ�งมีจุดเด่นคือเนื�อที�แน่นเต็มคำ 

ลิ�มรสชาติของบลูเบอร์รีอร่อยสดชื�นแบบ
สุกเต็มที�ในระหว่างช่วงปลายเดือน
กรกฎาคมถึงปลายเดือนสิงหาคมซึ�งเป็น
ช่วงที�หาทานได้ง่ายและอร่อยที�สุด

ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม
ถึงกลางเดือนกันยายนซึ�ง
เป็นฤดูกาลขององุ่น คุณจะ
ได้พบเจอกับองุ่นหลากสาย
พันธุ์ซึ�งมีรสชาติที�แตกต่าง
จากองุ่นทั�วๆไปจนคุณต้อง
รู้สึกเซอร์ไพรส์ เช่น พันธุ์
เดลาแวร์ พันธุ์พิโอเน่ 
พันธุ์ไชน์มัสแคท และ
พันธุ์ฟุจิมิโนริ เป็นต้น 

ปัจจุบันมีการจัดทัวร์ท่องเที�ยว
สัมผัสธรรมชาติ อาหาร ออน
เซ็น และพื�นที�การเกษตรใน
เมืองอาวาระที�มอบความสุข 
ความสมบูรณ์แข็งแรงให้แก่
ร่างกายและจิตใจของคุณ 

มะเขือเทศพันธุ์โคชิ
-โนะ-รูบี�เป็นมะเขือเทศขนาดกล
างที�มีถิ�นกำเนิดอยู่ในจังหวัดฟุคุ
อิ ฤดูกาลของมะเขือเทศพันธุ์ดัง
กล่าวคือช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือน
พฤศจิกายน มะเขือเทศผลใหญ่เล็ก
น้อยที�อุดมไปด้วยไลโคปีนและมีรส
หวานในแบบเฉพาะของที�นี�เป็นที�
ชื�นชอบของผู้คนอย่างมาก 

ที� Saintpia Awara ซึ�งเป็นสถานที�แช่ออน
เซ็นแบบไปเช้าเย็นกลับในเมืองอาวาระ มี
การจัดกิจกรรมที�ให้คุณเขียนชื�อหรือวาดรูป
บนไข่ก่อนนำไปต้มในน้ำพุร้อนประมาณ 
40 นาที นอกจากนี�ยังมีการทำนายดวง
ความรักจากสภาพของไข่ออนเซ็นที�ต้มซึ�ง
ก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างดีเช่นกัน

เก็บมะเขือเทศ
พันธุ์โคชิ-โนะ-รูบี� สนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการ

เก็บสาลี�ในขณะที�ฟังวิธีการเลือก
ผลสาลี�อร่อยๆ และวิธีการเก็บเกี�ยว
จากผู้เชี�ยวชาญไปด้วย ช่วงปลาย
เดือนสิงหาคมถึงสิ�นเดือนกันยายน
คือช่วงฤดูกาลที�หาทานได้ง่ายและ
อร่อยที�สุด เมืองอาวาระมีสาลี�ให้
คุณทานได้อย่างไม่อั�น และถ้าหาก
ทานไม่หมด คุณสามารถนำกลับ
บ้านได้ (มีค่าใช้จ่ายเพิ�มเติม)

เก็บสาลี�

ต้มไข่ออนเซ็น
เมืองอาวาระเป็นฉากหนึ�งในการ์ตูนมังงะ
และภาพยนตร์ที�เป็นที�นิยมเรื�อง “จิฮายะ 
กลอนรักพิชิตใจเธอ” ที�เมืองแห่งนี� คุณ
สามารถแต่งชุดฮากามะหรือชุดกิโมโนใน
ร้านผ้าอันเก่าแก่เพื�อแปลงโฉมเป็นตัวละคร
ในเรื�องและเดินเล่นในเมืองได้อย่าง
เพลิดเพลิน

อิ�มอร่อยสุดคุ้มด้วย 
“คูปองตระเวนเที�ยวชิมอาหาร
กลางวันและของหวาน” (ราคา 
1,200 เยน / รวมภาษีแล้ว) ที�
สามารถใช้ได้กับร้านค้าต่างๆ ใน
เมืองอาวาระ 

แต่งชุดฮากามะ
ที�ร้านขายสาเกท้องถิ�นในอาวาระออนเซ็น 
คุณสามารถทำสาเกท้องถิ�นขวดเดียวใน
โลกที�เป็นของคุณเพียงคนเดียวได้ด้วย
การเขียนตัวหนังสือที�ชอบลงบนฉลากที�
ทำจากกระดาษเอจิเซ็นวาชิ 
(กระดาษญี�ปุ่นซึ�งผลิตที�เมืองเอจิเซ็น)

ทำฉลากผลิตภัณฑ์สาเกท้องถิ�น

มีจำหน่ายที�
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ศาลเจ้า Kasuga ศาลเจ้า Hiyoshi

Shinboya

Nannan-tei
Lawson

Takezen

Marukoma

Waraiya

Bell Cafe
ร้านขนม Nabeya

Awarayaki Pottery Studio

ShushuHiichan
Asano Kogetsudo

Sumire

Tomo

Matsubokkuri

Keima

Katsu

ร้านขนม Darumaya

ร้าน Farmer's
Cafe & Sweet

แห่ง Kamehameha
Farm

ร้านขนมตะวันตก
Yoshimura

Tsumamina
Aibori

Wink

Tajimaya peerfarm

Nambaya

Family Mart

Ooedo Onsen Monogatari
Awara

Yumeya
Hanatsukushi

Yukai Resort
Seiunkaku

สถานที่แช่ออนเซ็นแบบครบวงจร
Saintpia Awara

เกสต์เฮ้าส์ Kawakami

Yataimura
Yukemuri Yokocho

ศูนย์ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน

Monya

Kakashi

Tengu

Ginga Shokudo

Hi-no-deya

Wajin

Mi-en

Yanyan Gyoza

Haha

ลาน Saintpia

Shimomura Photo Studio

タクシー

Hiranoya
Shokudo

Omoni-no-Ie

ร้านขายยา
Sakata

ร้านขายสาเกท้องถิ่น Kondo 

Gen-no-Ya

Yamazaki

7-Eleven

MiKi

Mimatsu

ร้านกาแฟ
Yukemuri

matchaan

แท็กซี่

Santan

Shobundo
Komeri

〒

J-net Rent a Car

Niku-no-Imai

Family Mart
Qooooo!

Hi-no-Miya

Saijiki
Kawabe-e

Mujaki
Tsumiki

Toryanse

COCO

Geihinkan
Otafuku

วัด Yozenji

ร้านไอศกรีมซอฟต์ครีมของฟาร์ม
Tajima

สวนสาธารณะ
Yu-no-Hana

Fukunoya
Tsukushi

Todaya

Woo Kyon’s
Kitchen

Heichan

Maruko

Ushiwakamaru
Lawson

Kusuri no Aoki

Haiya

Hasegawa

Gekka

โรงแรม Yagi

Hana-no-Yado Fukuju

Seifuso
Minoya
Taiheikaku

Matsuya
Sensen

โรงแรม
Awara Grand

Seiryukaku

Chiyomatsuso
Gurabaa-tei

Wakatakeso

Ryusen อาชิยุ

Koshiji

Grandia Hosen

ไปเมืองฟุคุอิ↓

→

→

→

วิหาร Futaomote
Onsen Yakushido

酒

酒

GS

305

i

A

I

C

B

E

H

G

D

Q

T

R

F→

Boat Race Mikuni

←ไปผาโทจินโบ
ไปมิคุนิ

Family Mart

Food Market
Big Belly

Genky
Food & Drug

ป้อมตำรวจอาวาระ

แท็กซี่

สวนสาธารณะ
Funatsu

วิหาร
Funatsu Onsen Yakushido

สมาคมเรียวกังแห่งอาวาระออนเซ็น
(Awara Onsen Ryokan Cooperative)

Mimatsu

Yuraku

Hakuwaso

Totoro Tente
Mari

Ikoi

Takohachi

ร้านซูชิ
Uoshin

Niconico Rent a Car

ศาลเจ้า
Tanakaonsen Yakushi

Kuishinbo

Rakuraku-tei

Yocchan

เกสต์เฮ้าส์
Yagi

←ไปมิคุนิ

ร้านขายผลผลิตการเกษตร
Kirara no Oka

ร้านราเม็ง
Mitsuboshi

Kaishu Sukeroku

อดีตที่ต้ังสำนักสงฆ
Yoshizaki-gobo
แห่งทะเลสาบคิตางาตะ /
Kenkyo-no-Yakata

Kanaz Forest of Creation
ทางแยกต่างระดับคานาสึ

Araie

WadatsumiTenryu

ที่ทำการไปรษณีย์อาวาระ

ร้านขายปลาสด
Kimura

ร้านขายยา
Kewpie

ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า
Daiden

ร้านขายเครื่องปั้นดินเผา
เอจิเซ็นยากิ Raiya

พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์
ฟุจิโนะ เก็งคุโร่

สถานที่แช่ออนเซ็นแบบไปเช้าเย็นกลับ
Awaraso

Beniya

Taisho
Roman Kan

Tsuruya

ธนาคาร
Fukui

ถนน Ashi-no-Yu

ถ
น

น
 Y

uu
w

ak
u

Sankaku
Olive

ร้านขนม Okamoto
Suzumura

สวนสาธารณะแหล่ง
กำเนิดออนเซ็น

สถานีรถไฟอาวาระ
-ยุโนะมาจิ

ศูนย์บริการข้อมูลนัก
ท่องเที่ยวแห่งอาวาระ
ออนเซ็น

Oshieruzaa
แนะนำข้อมูลการท่อง
เที่ยว จำหน่ายสินค้า
ของที่ระลึก ฯลฯ

ลานจอดรถของ
เทศบาลเมือง

รถไฟเอจิเซ็นเรลเวย์

สถานีรถไฟ JR อา
วาระออนเซ็น

ศาลเจ้า
Hachiman

ศาลเจ้า Otori

ศาลเจ้า Inari

ศาลเจ้า Kawaso

ป้อมตำรวจ

แม่น้ำทาเคดะ

ร้านร้อยเยน
Popia

เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ

เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
ร้านขายข้าว Kanazu Shokuryo

ร้านขายยา
Hayashi
koseido

ร้านขายเครื่องเขียน
Sakurai Bungu

ร้านขายยา Iris

ร้านขายยา Alp

NIPPON
Rent-A-Car

TOYOTA
Rent a Car

ข้าวกล่อง
Himawari

Genky
Food & Drug

โรงพยาบาล
Kimura

Big Mart
Supermarket

Big Mart
Supermarket

ที่ว่าการเมืองอาวาระ

Home Center
YamakishiPachinko

USA

ศูนย์ชุมชนกลางแห่งเมืองอาวาระ

Trim Park Kanazu

ทะเลสาบคิตางาตะ
โยชิซากิ
คางะ

ตำบลมิคุน
เมืองซาคาอิ
แหล่งออนเซ็น
อาวาระออนเซ็น

←

→

โรงเรียนประถมศึกษาคานาสึ

Hayashishoten

ลาน
Kanazu Honjin
Nigiwai aCube

 
 

Galerie
Raconter

Glory

Oo-iee

Konishi
Shokudo

ร้านอาหาร คาเฟ่ และบาร์
Wakazakura
Café&Bar Sakura

ร้านซูช
Tamazushi

ร้านเนื้อย่าง Yoshida

Furusato

Mitaniyakaze

Tsukasa

ร้านเนื้อย่าง
Nakaya

ร้านซูชิ Kokinu Sushi

Ishiya Shokudo

Maedaya

Koppu-zake
Orenchi

Shinobu-tei

Hiko-tei

Yoshimura Shokudo

Omakiya

Mikami Bankokudo

Aose

Fukunaga Fukueido

Saga

Bansei Tsubota
Shokado

ร้านขนมนิงเงียวยากิ
Takagi Shoten

Saraku Kaguya

Bamen
Shoeido

酒

酒

酒ร้านขายเหล้า Hirata

a cube Cafe

Family
Mart

7-Eleven

GS

คลินิก
Shiomi

คลินิกทันตกรรม Tsutani

ธนาคาร
Hokuriku

คลินิกทันตกรรม
Takagi

คลินิกทันตกรรม
Katsura

คลินิกสูตินรีเวช Kanazu

คลินิกทันตกรรม Sawai

คลินิก Okumura

本

本

Kanazu Honjin IKOSSA本

本
本

本

i

金津祭り

M

L

J

K
N

O

สถานที่ประวัติศาสตร์ในคานาสึ

สถานที่ประวัติศาสตร์ในคานาสึ

U

V

S

本

Tonton ศาลเจ้า
Omizo

ศาลเจ้า
Kasuga

รูปปั้นพระกษิติครรภ
โพธิสัตว์แห่งคานาสึ

ร้านขายเหล้า
Inoue

ร้านขายเหล้า
Izuto Ishida

ร้านขายเสื้อผ้าญี่ปุ่น
Bachu

โรงพยาบาล
Kanou

ที่จัดแสดงของตกแต่งเรือนรับรอง
ขุนนางแบบถาวรแห่งคานาสึ
จัดแสดงของตกแต่งที่ทำจาก
ของใช้ในชีวิตประจำวัน

ศาลเจ้า Sojya Kanazu (ศาลเจ้า Kanazu)
ศาลเจ้าแห่งนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 
1,200 ปี ในเดือนกรกฎาคมของทุกปีจะมีการจัดงาน
เทศกาลของศาลเจ้าที่เรียกว่า เทศกาล Kanazu 
ทำให้ภายในเมืองครึกครื้นเป็นอย่างมาก

ป่าสร้างสรรค์แห่งคานาสึ 
(Kanaz Forest of Creation)

ทางแยกต่างระดับคานาสึ
→

ลานจอดรถของ
เทศบาลเมือง

ชั้น 1 : ศูนย์บริการ
ข้อมูล
นักท่องเที่ยวแห่งอาวา
ระออนเซ็น

Oshieruzaa
(มีบริการจัดส่งสัมภาระ)

ส
ถ

าน
ีรถ

ไฟ
 J

R
 

อา
วา

ระ
ออ

น
เซ

็น

UchiLaLa

สตูดิโอประดิษฐ์
กระเบื้องหน้ายักษ์

ธนาคาร
Fukui Shinkin

ลานจอดรถของ
เทศบาลเมือง

AWARA

aCUBE cafe / คุณสามารถ
ลิ�มรสชาติของเมนูพาสต้า
ต้นตำรับและของหวาน
ต่างๆได้ที�คาเฟ่แห่งนี� 
เมนูประจำฤดูกาล 
(เปลี �ยนไปตามฤดูกาล) 
ของร้านล้วนเป็นเมนูที�ยอด
เยี�ยมทั�งหมด

KANAZU

A
B

C

D

F

G

H

I

O

J

K

L

M

N

E

→
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本

ร้านอาหารแนะนำ / คาเฟ่

ร้านขายขนม ของฝาก ฯลฯ

สถานที่อื่นๆ

ร้านโซบะ ร้านอาหาร คาเฟ่

ร้านเนื้อย่าง

ร้านขายขนม / 
ของฝาก

ปั๊มน้ำมัน

ห้องน้ำ ลานจอดรถ ป้ายรถโดยสาร
ประจำทาง

ธนาคาร โรงพยาบาล / 
คลินิก

โรงแรม / เรียวกัง /
ออนเซ็น

ออนเซ็น

ท่ีจัดแสดงของตกแต่งเรือนรับรอง
ขุนนางแบบถาวร

ร้านขายเหล้า

ร้านเหล้า
แบบญี่ปุ่น

ร้านราเม็ง

Nannan-tei / อาหารขึ�นชื�อฟุคุอิ
ชุดราเม็งเสิร์ฟพร้อมข้าวหน้าหมู
ทอดราดซอสที�เป็นอาหารขึ�นชื�อ
ของฟุคุอิของร้านแห่งนี�เป็นเมนูที�
ได้รับความนิยมจากนักท่องเที�ยว
ชาวต่างชาติเป็นอย่างดี

ร้านขนม Darumaya / 
จำหน่ายขนม “Donrin” 
ที�จะทำให้คุณได้สัมผัสกับ
ความยอดเยี�ยมของรส
หวานพอดีของคัสเตลลา
ผลไม้กับถั�วแดงกวนแบบ
ไม่บดที�อยู่ด้านใน

Fukunoya / ร้านโซบะที�เปิดมาตั�งแต่ปีค.ศ.1928 แห่งนี�มี
ลูกค้าขาประจำในท้องถิ�นมาทานกันเป็นจำนวนมาก น้ำซุป
ของโอโรชิโซบะ (โซบะใส่หัวไชเท้าบด) ที�มีการสืบทอดสูตร
ต่อๆกันมาแล้วถึง 3 รุ่นคือความยอดเยี�ยมของร้านนี� 

Wadatsumi / ร้านอาหารแนะนำสำหรับผู้ที�ต้องการลิ�มรส
อาหารทะเลสดใหม่ตามฤดูกาลของภูมิภาคโฮคุริคุ เมนูข้าว
หน้าอาหารทะเลแบบพิเศษปริมาณจุใจเป็นเมนูที�ได้รับ
ความนิยมเป็นอย่างมาก 

Nambaya / จำหน่ายขนม “Ashi no 
Yudama” ขนมมันจูที�ชวนให้นึกถึงไอ
น้ำของออนเซ็นในอาวาระ จุดเด่นของ
ขนมนี�คือเนื�อสัมผัสอ่อนๆที�นุ่มฟู 

ร้านอาหารตะวันตก Gen-no-Ya / 
ในร้านอาหารตะวันตกอันเก่าแก่
แห่งนี�มีข้าวหน้าหมูทอดราดซอส
ที�เป็นที�ชื�นชอบของลูกค้า อีกทั�ง
ยังมีข้าวห่อไข่ซึ�งเป็นเมนูประจำร้าน
ที�ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี

ร้านขนม Nabeya / จำหน่ายขนม
เซมเบ้ “Yu-no-Hana Sembe” 
ที�ผ่านการปิ�งด้วยมืออย่างพิถีพิถัน
ทีละแผ่นๆจนกรอบอร่อย 

ร้าน Farmer's Cafe &
Sweet แห่ง
Kamehameha Farm /
ร้านแห่งนี�มีเมนูมากมาย
ซึ�งทำจากผักผลไม้ที�ปลูก
เองและทำขึ�นอย่าง
พิถีพิถัน

Niku-no-Imai / ลิ�ม
รสชาติความหวานของ
เนื�อคร็อกเก้อร่อยๆที�
เหมาะเป็นของทานเล่น
ตอนท้องว่าง 

(บน) Konishi Shokudo / เมนูอาหารยอดนิยมของร้านแห่งนี�คือ
โอโรชิโซบะกับข้าวหน้าหมูทอดราดซอสที�เป็นอาหารขึ�นชื�อ 
ภายในร้านยังมีการจำหน่ายของฝากของเมืองอาวาระอีกด้วย

(กลาง) Aji-no-Yoshidaya Shinobu-tei / คุณสามารถอิ�มอร่อย
กับอาหารทะเลสดใหม่ในท้องถิ�นได้ที�ร้านอันเก่าแก่แห่งนี� ซูชิ
หน้าปลาซาบะย่างคือเมนูอร่อยของร้านที�คุณต้องลอง

(ล่าง) Wakazakura Café&Bar Sakura / อาหารกลางวันของร้าน
อันเก่าแก่แห่งนี�ได้รับเสียงตอบที�ดีจากเหล่าบรรดาลูกค้าอยู่เสมอ 
หนึ�งในเมนูอร่อยของร้านคือปลาเนื�อขาวทอดที�เป็นอาหารท้องถิ�น
ของอาวาระ

Aose / จำหน่ายไอศกรีมซอฟต์ครีมสูตรเฉพาะ
ของร้านมิโสะเจ้าเก่าแก่

Saga / จำหน่ายขนม Snowmaru Dorayaki ที�
ปรากฏในเรื�อง “จิฮายะ กลอนรักพิชิตใจเธอ”

คานาสึ / แผนที่บริเวณสถานีรถไฟ JR

aCUBE

แหล่งออนเซ็น อาวาระออนเซ็น
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12

15

09
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153

ทางแยกต่าง
ระดับคางะ

ทางแยกต่าง
ระดับคานาสึ

ทางด่วนโฮคุริคุ

สถานีรถไฟอุชิโนยะ

เส้นทางรถไฟสาย
หลักโฮคุริคุ

สถานีรถไฟโฮโซโรงิ

ทะเลสาบคิตางาตะ

สถานีรถไฟอาวาระออนเซ็นรถไฟเอจิเซ็นเรลเวย์

สถานีรถไฟอา
วาระ-ยุโนะมาจิ

เก็บองุ่นที�อาวาระเบิร์จ
เก็บสาลี�ที�สวนสาลี�โยเนะคุระ

เก็บสตรอว์เบอร์รีที�โนราริ

เก็บบลูเบอร์รี
ที�ซุยคะเอ็น

เก็บมะเขือเทศพันธุ์โคชิ
-โนะ-รูบี�ที�อาซาโอะ เด็มเบเอะ

สถานีรถไฟบันดะ

สถานีรถไฟฮอนโจ

สถานีรถไฟโอเซกิ

8

8

8

⇩

คานาซาว่า

INFOMATION

06

09

12

13

01

03

วัดไดฮอนซัง เอเฮจิ (วัดเอเฮจิ)
Eiheiji Temple

A

หมู่บ้านตุ๊กตาไม้ไผ่เอจิเซ็น
Echizen take-ningyo no sato

D
หุบเขาคาคุเซ็นเก
Kakusenkei Gorge

E

ปราสาทเอจิเซน โอโนะ
Echizen Ono Castle

F
ปราสาทมารุโอกะ
Maruoka Castle

G

วัดฮาคุซัง เฮเซ็นจิ 
Heisenji Temple Hakusan ShrineH

พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์เมืองคัตสึยามะประจำจังหวัดฟุคุอิ
The Fukui Prefectural Dinosaur Museum

I
หมู่บ้านกระดาษเอจิเซ็นวาชิ
Echizen washi no sato

J

ผาโทจินโบ
Tojinbo Cliffs

B
สวนโยโคคัง
Youkoukan Garden

C

สาขาสถานีรถไฟอาวาระ-ยุโนะมาจิ

15

14

i

ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

อาวาระออนเซ็น (หน้า 2)
จุดเด่นของอาวาระออนเซ็นคือทิวทัศน์ของท้องทุ่งที�มองเห็นได้
จากที�พักแห่งต่างๆ
จุดกำเนิดของแหล่งออนเซ็นแห่งนี�เริ�มขึ�นในปีค.ศ.1883 ซึ�งได้ค้น
พบน้ำพุร้อนราว 80 องศาเซลเซียสที�ไหลออกมาจากใต้ดินเป็นครั�ง
แรกหลังจากขุดบ่อน้ำในนาแห่งหนึ�ง จากนั�นในปีถัดมา ที�พักแบบ
มีบ่อออนเซ็นก็เริ�มเปิดให้บริการจนเขตพื�นที�ดังกล่าวกลายมาเป็น
แหล่งออนเซ็นในที�สุด แหล่งน้ำของน้ำพุร้อนในอาวาระออนเซ็นมี
ทั�งหมด 74 แห่ง นอกจากนี� ในสมัยก่อนยังมีการแบ่งเขตพื�นที�ของ
แหล่งออนเซ็นแห่งนี�ออกเป็น 3 เขตและสร้างศาลเจ้าบูชาเทพใน
แต่ละเขตอีกด้วย ซึ�งเทพประจำศาลเจ้าทั�ง 3 แห่งได้ปกปักษ์รักษา
แหล่งออนเซ็นมาจนถึงปัจจุบัน

02 อาวาระออนเซ็น อาชิย ุ(หน้า 2)
เพลิดเพลินไปกับการแช่เท้าในบ่อน้ำพุร้อน 5 รูปแบบซึ�งใช้บริการ
ได้ฟรี ในช่วงกลางคืนจะมีการประดับแสงไฟสีสันสวยงามบนตัว
อาคาร นอกจากนี�ยังมีบริการ Wi-Fi และตู้จำหน่ายผ้าขนหนูแบบ
หยอดเหรียญด้วย

1-203, Onsen, Awara-city
เปิด 7.00 น. – 23.00 น.　ไม่มีวันหยุด
โทร. 0776-78-6767 (Awara City Tourism Association)
ใช้บริการได้ฟรี (มีตู้จำหน่ายผ้าขนหนูแบบหยอดเหรียญ)

Saintpia Awara ุ(หน้า 3)
สถานที�แช่ออนเซ็นแบบไปเช้าเย็นกลับที�สามารถเพลิดเพลินกับ
การแช่ตัวในน้ำพุร้อนและลองต้มไข่ออนเซ็นได้

4-305, Onsen, Awara-city
เปิด 10.00 น. – 22.00 น. (วันอาทิตย์เปิดตั�งแต่ 7.00 น.)
หยุดทุกวันอังคารที� 4 ของเดือน　โทร. 0776-78-4126, ค่าบริการ
สำหรับนักเรียนชั�นมัธยมศึกษาตอนปลายขึ�นไป : 500 เยน
(นักเรียนชั�นประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาตอนต้น : 300 เยน, เด็ก
เล็กอายุไม่ต่ำกว่า 3 ขวบ : 200 เยน)

สวนสาธารณะริมทะเลสาบคิตางาตะ ุ(หน้า 6)
เพลิดเพลินกับการปั�นจักรยานเช่าริมทะเลสาบและปั�นเรือถีบกลาง
น้ำได้ที�นี�

153-137, Kitagata, Awara-city
เปิด 9.00 น. – 16.00 น. (ช่วงเวลาติดต่อสอบถาม)
ปิดวันที� 20 พ.ย. – 19 มี.ค.
โทร. 0776-79-0008 (สำนักงานสวนสาธารณะ)

อดีตที�ตั�งสำนักสงฆ์โยชิซากิ-โกะโบุ (หน้า 8)

สตูดิโอประดิษฐ์กระเบื�องหน้ายักษ์ ุ(หน้า 9)

ฐานที�ตั�งสำคัญในการเผยแพร่ศาสนาของพระอาจารย์เร็นเนียว ผู้
ฟื�นฟูศาสนาพุทธนิกายโจโดะชินในประเทศญี�ปุ่น

1-901, Yoshizaki, Awara-city
(Yoshizaki Gobo Rennyo Shonin Memorial Hall)
เปิด 9.00 น. – 17.00 น.
ปิดวันพฤหัสบดี (หากวันพฤหัสบดีเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะปิดใน
วันก่อนหน้าแทน) และช่วงสิ�นปี-ขึ�นปีใหม่
โทร. 0776-75-2200, ค่าเข้าชม : 500 เยน

ป่าสร้างสรรค์แห่งคานาส ึ(หน้า 10)

กิจกรรมการท่องเที�ยวต่างๆ

ป่าสร้างสรรค์แห่งคานาสึเป็นพื�นที�ศิลปะกลางผืนป่าอันกว้างใหญ่ 
ภายในป่ามีทั�งพิพิธภัณฑ์ศิลปะ สตูดิโอสร้างสรรค์งานฝีมือ สตูดิโอ
ประดิษฐ์เครื�องแก้ว ร้านอาหารกลางป่า และอื�นๆ

57-2-19, Miyadani, Awara-city　เปิด 9.00 น. - 17.00 น. (ศูนย์ศิลปะ 
(Artcore)), 9.00 น. - 17.00 น. (สตูดิโอสร้างสรรค์งานฝีมือ)
ปิดวันจันทร์ (หากวันจันทร์เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะปิดในวันถัดไปแทน) 
และช่วงสิ�นปี-ขึ�นปีใหม่　โทร. 0776-73-7800

1-9-31 Harumiya, Awara-city
เปิด 9.00 น. – 16.00 น. (ต้องจองล่วงหน้า)
ไม่มีวันหยุดที�แน่นอน, โทร. 0776-73-2711
ค่ากิจกรรมประดิษฐ์กระเบื�องขนาดเล็ก : 3,000 เยนหรือมากกว่านั�น

aCUBE (หน้า 13)
1-11 Harumiya, Awara-city　เปิด 9.00 น. – 18.00 น.
หยุดวันอังคารและช่วงสิ�นปี-ขึ�นปีใหม่　โทร. 0776-65-1045

10 พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองอาวาระ ุ(หน้า 8)
จัดแสดงโบราณวัตถุแห่งคุวาโนะ ซึ�งเป็นวัตถุ / เครื�องใช้ที�ทำจากหิน 
(สินทรัพย์สำคัญทางวัฒนธรรมของประเทศญี�ปุ่น) และของตกแต่ง
เรือนรับรองขุนนางที�สร้างขึ�นในงานเทศกาลคานาสึ

2-14-1, Harumiya, Awara-city (Kanazu Honjin IKOSSA ชั�น 2)
เปิด 9.30 น. – 18.00 น. (เปิดให้เข้าคนสุดท้ายเวลา 17.30 น.)
ปิดทุกวันจันทร์ ช่วงสิ�นปี-ขึ�นปีใหม่ และวันพฤหัสบดีที� 4 ของเดือน 
(หากวันพฤหัสบดีเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะปิดในวันถัดไปแทน)
โทร. 0776-73-5158　เข้าชมฟรี

เก็บสตรอว์เบอร์รี (ก.พ. – พ.ค.) ที�โนราริ (Norari)
58-23, Yamajuraku, Awara-city　เปิด 9.30 น. – 15.30 น.　หยุดทุกวันอังคาร　โทร. 0776-63-6341 (ต้องจองล่วงหน้าเท่านั�น)
ค่าเข้า : 1,800 เยน (สำหรับนักเรียนชั�นมัธยมศึกษาตอนต้นขึ�นไป)

เก็บบลูเบอร์รี (ปลายเดือนก.ค. – ปลายเดือนส.ค.) ที�ซุยคะเอ็น (Zuikaen)
53-2-11, Yamajuraku, Awara-city　เปิด 8.30 น. – 11.00 น.　หยุดวันพฤหัสบดี (เดือนก.ค. – ส.ค. เปิดทุกวันไม่มีวันหยุด จะปิดเฉพาะช่วงที�
ฝนตก)　โทร. 0776-73-3248　ค่าเข้า : 620 เยน (สำหรับนักเรียนชั�นมัธยมศึกษาตอนต้นขึ�นไป)

เก็บองุ่น (กลางเดือนก.ค. – กลางเดือนก.ย.) ที�สวนองุ่นอาวาระเบิร์จในเพียร์ฟาร์ม (Peerfarm) 
68-87-2, Namimatsu, Awara-city　เปิด 10.00 น. – 16.00 น.　หยุดวันจันทร์　โทร. 0776-77-1707　(รับสายเฉพาะช่วงเวลาที�สวนเปิด), 080-5854-3512

เก็บมะเขือเทศพันธุ์โคชิ-โนะ-รูบี�ที�อาซาโอะ เด็มเบเอะ (Asao Denbe-e)
5-5, Todoroki, Awara-city　ต้องจองและนัดเวลาที�จะใช้บริการ　ติดต่อสอบถามได้เฉพาะวันเสาร์　โทร. 090-9302-0846　ค่าเข้า : 1,000 เยน

11 พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์ฟุจิโนะ เก็งคุโร(่หน้า 8)
พิพิธภัณฑ์แห่งนี�เกิดจากการย้ายบ้านหลังเก่าที�ฟุจิโนะ เก็งคุโร่ ใช้
อยู่อาศัยในช่วงบั�นปลายชีวิตมาสร้างในสถานที�แห่งใหม่ สัมผัสสภาพ
บรรยากาศการดำรงชีวิตของชาวญี�ปุ่นในช่วงประมาณปีค.ศ.1930 
ได้จากสิ�งต่างๆ ภายในพิพิธภัณฑ์

1-203, Onsen, Awara-city　เปิด 9.00 น. – 18.00 น.
ปิดวันอังคาร (หากวันอังคารเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะปิดในวันถัดไป
แทน) และช่วงสิ�นปี-ขึ�นปีใหม่
โทร. 0776-77-1030　ค่าเข้าชม : 200 เยน

08 ทางตัดผ่านภูเขาชิงิทานิ ุ(หน้า 7)
เส้นทางนี�ถูกเรียกว่า “ทางเร็นเนียว” เนื�องจากเคยเป็นเส้นทางที�
พระอาจารย์เร็นเนียวแห่งนิกายโจโดะชินใช้เดินทางไปยังโยชิซากิ
ต่อจากเส้นทางโฮคุริคุสายเก่า ปัจจุบันยังถือเป็นจุดเสริมพลังชีวิต
ที�มีชื�อเสียงอีกด้วย

Hosorogi, Awara-city
โทร. 0776-77-1877
(Awara Yu no Machi Station Tourist Information Center)

07 สวนดอกไอริสริมทะเลสาบคิตางา
ตะแห่งอาวาระ ุ(หน้า 7)

ชมดอกไอริสจำนวน 200,000 ดอกจาก 300 สายพันธุ์ที�บาน
สะพรั�ง ช่วงเวลาที�เหมาะแก่การชมมากที�สุดคือเดือนมิถุนายน

211, Kitagata, Awara-city　เปิด 9.00 น. – 17.00 น.
ปิดให้เข้าชมทุกวัน　โทร. 0776-73-8029
(Tourism Promotion Division, Awara-city)

04 ยะไตมุระ ยุเคมุริ โยโกะโจ (หน้า 4)
ย่านของอร่อยที�มีอาหารท้องถิ�นหลายอย่างให้คุณได้ลิ�มลองใน
ราคาที�เหมาะสม

3-201, Onsen, Awara-city
เปิด 18.00 น. – 23.00 น.
(ร้านบางร้านเปิดถึง 24.00 น.) แต่ละร้านมีวันหยุดแตกต่างกัน
โทร. 0776-77-1877 (Oshieruzaa)

05 ร้านคิราระ-โนะ-โอกะของสหกรณ์ก
ารเกษตรฮานะซากิ-ฟุคุอ ิ(หน้า 5)

ร้านคิราระ-
โนะ-โอกะเป็นร้านจำหน่ายพืชผลทางการเกษตรซึ�งส่งตรงมาจา
กแหล่งเพาะปลูก นอกจากนี�ยังจำหน่ายของหวานและขนมปังที�ทำ
จากวัตถุดิบในท้องถิ�นอีกด้วย 

25-56, Ushiyama, Awara-city
เปิด 9.00 น. – 17.00 น.
หยุดทุกวันพุธที� 3 ของเดือน　โทร. 0776-78-6020

เก็บสาลี�ที�สวนสาลี�โยเนะคุระ
68, Namimatsu, Awara-city　เปิด 9.00 น. – 17.00 น.　ปิดสวนในช่วงที�มีฝนตกหนัก　โทร. 0776-79-1874
ค่าเข้าสำหรับนักเรียนชั�นมัธยมศึกษาตอนต้นขึ�นไป : 800 เยน (นักเรียนชั�นประถมศึกษา : 600 เยน, เด็กเล็ก : 400 เยน)

จุดสังเกต

คือรูปนี�

ศูนย์บริการข้อมูลนักท่อง
เที�ยวแห่งอาวาระออนเซ็น

Oshieruzaa

Oshieruzaa เป็นคำในภาษาถิ�นของจังหวัดฟุคุอิซึ�งมี
ความหมายว่า “จะแนะนำให้นะ” ภายในศูนย์บริการ
นอกจากจะมีข้อมูลการท่องเที�ยวต่างๆ แล้ว ยังจำหน่าย
ของฝากมากมายหลายรายการ นอกจากนี�ยังมีการ
จำหน่ายสินค้าจากตัวการ์ตูนมาสคอตของอาวาระออน
เซ็นที�ชื�อ “ยุเมงุริ กอนโซ (Yumeguri Gonzo)” เช่น 
ผ้าขนหนู สายคล้องโทรศัพท์ และแผ่นแม่เหล็ก 
(magnet) เป็นต้น

1-1-1, Onsen, Awara-city
(ภายในอาคารสถานีรถไฟอาวาระ-ยุโนะมาจิ)
เปิด 9.00 น. – 18.00 น.　หยุดวันที� 31 ธ.ค. – 3 ม.ค.
โทร. 0776-77-1877

สาขาสถานีรถไฟ JR อาวาระออนเซ็น
1-12-15, Harumiya, Awara-city
(สถานีรถไฟ JR อาวาระออนเซ็น ชั�น 1)
เปิด 9.00 น. – 18.00 น.
หยุดวันที� 31 ธ.ค., 1 ม.ค.
โทร. 0776-73-2290

อาวาระออนเซ็น

อาวาระออนเซ็น อาชิยุ

Saintpia Awara

ยะไตมุระ ยุเคมุริ โยโกะโจ
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ร้านคิราระ-โนะ-โอกะของสหกรณ์การเกษตรฮานะซากิ-ฟุคุอิ

สวนสาธารณะริมทะเล
สาบคิตางาตะ

สวนดอกไอริสริมทะเลสาบ
คิตางาตะแห่งอาวาระ

ทางตัดผ่านภูเขาชิงิทานิ

อดีตท่ีต้ังสำนักสงฆ์โยชิ
ซากิ-โกะโบ

พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์ฟุจิ
โนะ เก็งคุโร่

สตูดิโอประดิษฐ์กระเบ้ือง
หน้ายักษ์

ป่าสร้างสรรค์แห่งคานาสึ

กิจกรรมการท่องเท่ียวต่างๆ

aCUBEพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์
เมืองอาวาระ

วัดไดฮอนซัง เอเฮจิ เป็นสำนักปฏิบัติธรรมด้านการนั�งสมาธิแบบ
เซนซึ�งสร้างขึ�นในปีค.ศ.1244 โดยพระอาจารย์เซนนามว่า 
“โดเก็น (Dogen)” ที�เป็นผู้ก่อตั�งเจ้านิกายโซโต ภายในหอสมบัติ 
“รุริโชโบคาคุ (Rurishobokaku)” ของวัดมีการจัดแสดงสิ�งของ
ล้ำค่าหลายอย่าง

5-15, Shihi, Eiheiji-cho เปิด 8.30 น. – 17.00 น. 
เปิดให้เข้าทุกวัน โทร. 0776-63-3102
(Daihonzan Eiheiji Temple Information Center)

ตุ๊กตาไม้ไผ่เอจิได้รับเลือกให้เป็นศิลปหัตถกรรมพื�นเมืองของจังหวัดฟุคุอิ 
ภายในมีการจัดแสดงพร้อมทั�งจำหน่ายงานศิลปหัตถกรรมไม้ไผ่กับตุ๊กตาไม้ไผ่
มากมายที�ช่างฝีมือทำขึ�นโดยใช้ไผ่มาดาเกะและไผ่โมโซจิคุ นอกจากนี�ยังมี
กิจกรรมประดิษฐ์งานไม้ไผ่ให้ลองทำอีกด้วย (กิจกรรมดังกล่าวมีค่าใช้จ่าย)  

63-1, Kamikumeda, Maruoka-cho, Sakai-city เปิด 9.00 น. – 16.30 น. 
ปิดทุกวันพุธและช่วงสิ�นปี-ขึ�นปีใหม่　โทร. 0776-66-5666
วันหยุดอาจมีการเปลี�ยนแปลงในช่วงฤดูหนาว
กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ�มเติม

ปราสาทแห่งนี�สร้างขึ�นในช่วงปีค.ศ.1575 โดยคานาโมริ นางาจิกะ 
(ขุนพลของโอดะ โนบุนางะ) ใช้เวลาสร้างนาน 5 ปี ปัจจุบันยังคงมี
แนวกำแพงหินแบบโนซึระซึมิที�เกิดจากการนำหินธรรมชาติที�ไม่ได้
ผ่านการตัดแต่งมาก่อซ้อนกัน ปัจจุบัน มีชื�อเสียงในฐานะ 
“ปราสาทลอยฟ้า”

3-109, Shiromachi, Ono-city　เปิด 9.00 น. – 17.00 น.
(เปิดให้เข้าคนสุดท้ายในช่วงเวลา 30 นาทีก่อนปิด, ช่วงเดือนต.ค. – 
พ.ย. เปิด 6.00 น. – 16.00 น.) ปิดวันที� 1 ธ.ค. – 31 มี.ค.  ปิดวันที� 
1 ธ.ค. – 31 มี.ค.　โทร. 0779-66-1111　(Tourism Promotion 
Office, Commerce Industry and Tourism Promotion Division, 
Ono City) ค่าเข้าชมสำหรับผู้ใหญ่ : 200 เยน

วัดฮาคุซัง เฮเซ็นจิ ที�เป็นสิ�งปลูกสร้างทางประวัติศาสตร์ของประเทศ
ญี�ปุ่น ว่ากันว่าวัดแห่งนี�ถูกสร้างขึ�นเมื�อปีค.ศ.717 โดยพระรูปหนึ�ง
นามว่า “ไทโจ (Taicho)” เพื�อใช้เป็นฐานที�ตั�งของลัทธิฮาคุซังใน
เขตพื�นที�ฝั�งดินแดนเอจิเซ็นของภูเขาฮาคุซังอันศักดิ�สิทธิ� ภายในวัด
ยังมีทิวทัศน์ของตะไคร่น้ำอันขึ�นชื�อและงดงามราวกับพรมสีเขียวจน
ทำให้วัดแห่งนี�มีชื�อเรียกอีกชื�อหนึ�งว่า “วิหารแห่งตะไคร่น้ำ” 

Heisenji, Heisenji-cho, Katsuyama-city เข้าชมได้ตลอด 24 ชั�วโมง
เปิดทุกวัน โทร. 0779-88-8117 (Katsuyama City Department of 
Commerce and Tourism and Department of Regional Revitalization)

พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ที�ใหญ่ที�สุดในประเทศญี�ปุ่น จัดแสดงวัตถุสิ�งของ
เกี�ยวกับไดโนเสาร์ ที�นี� คุณสามารถรับชมภาพวิดีโอ โมเดลแบบจำลอง 
และโครงกระดูกของไดโนเสาร์ที�มีมากถึง 44 ตัว นอกจากนี�ยังเพลิดเพลิน
ไปกับกิจกรรมขุดค้นซากฟอสซิลกลางแจ้งที�เป็นที�นิยมได้อีกด้วย

51-11, Terao, Muroko-cho, Katsuyama-city เปิด 9.00 น. – 
17.00 น. (เปิดให้เข้าคนสุดท้ายในช่วงเวลา 30 นาทีก่อนปิด) หยุด
ทุกวันพุธที� 2 และ 4 ของเดือน, ช่วงสิ�นปี-ขึ�นปีใหม่ 
(ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนจะเปิดทุกวัน) 　โทร. 0779-88-0001
ค่าเข้าสำหรับบุคคลทั�วไป : 720 เยน, นักเรียนชั�นประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนต้น : 260 เยน, นักเรียนชั�นมัธยมศึกษาตอนปลาย
และนักศึกษา : 410 เยน

หมู่บ้านกระดาษเอจิเซ็นวาชิอยู่ในเขตโอคาโมโตะของเมืองเอจิเซ็นซึ�งเป็น
แหล่งผลิตกระดาษญี�ปุ่น (วาชิ) ระดับแนวหน้าของประเทศ ในหมู่บ้านมีอาคาร
สถานที�หลายแห่งที�เกี�ยวกับกระดาษ เช่น “พิพิธภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมอุดัตสึ 
(Udatsu Paper & Craft Museum)” ซึ�งคุณจะได้รับชมการทำกระดาษญี�ปุ่น
ของช่างฝีมือโบราณที�ใช้วัตถุดิบและเครื�องมือแบบสมัยก่อน “บ้านปาปิรุส 
(Papyrus House)” ที�คุณสามารถลองทำกระดาษด้วยตัวเอง และ 
“พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมกระดาษ (Paper & Culture Museum)” เป็นต้น

8-44, Shinzaike-cho, Echizen-city (Papyrus House) เปิด 9.30 
น. – 17.00 น. หยุดทุกวันอังคาร (ยกเว้น Papyrus House) และช่วง
สิ�นปี-ขึ�นปีใหม่　โทร. 0778-42-1363 ค่าเข้าสำหรับผู้ใหญ่ : 200 
เยน (ค่าเข้าในช่วงที�มีการจัดแสดงพิเศษ : 300 เยน)

ปราสาทมารุโอกะสร้างขึ�นในปีค.ศ.1576 เพื�อใช้เป็นปราสาทหลัง
รองของปราสาทคิตะโนะโช บริเวณรอบป้อมปราสาทมีต้นซากุระอยู่
หลายร้อยต้นซึ�งทำให้ในฤดูใบไม้ผลิผู้มาเยือนสามารถรับชมทิวทัศน์
อันงดงามของปราสาทโบราณที�มีกลิ�นอายเก่าแก่สมดั�งที�ถูกขนาน
นามในอีกชื�อหนึ�งว่า “ปราสาทกลางสายหมอก” 

1-59, Kasumicho, Maruoka-cho, Sakai-city เปิดให้เข้าชม 8.30 
น. – 17.00 น. (เปิดให้เข้าคนสุดท้ายในช่วงเวลา 30 นาทีก่อนปิด)
เปิดทุกวัน โทร. 0776-66-0303 ค่าเข้าชมสำหรับผู้ใหญ่ : 450, เด็ก
นักเรียนชั�นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น : 150 เยน

หุบเขาคาคุเซ็นเกเป็นหุบเขาที�มีทิวทัศน์งดงาม ตั�งอยู่ในยามานากะออนเซ็น จัง
หวัดอิชิคาวะ ภายในหุบเขามีทางเดินเล่นที�ทำให้ผู้มาเยือนได้เดินสูดอากาศ
บริสุทธิ� นอกจากจะได้ชมน้ำตกและหินรูปทรงแปลกตาต่างๆแล้ว ผู้มาเยือนยังจะ
ได้ผ่อนคลายจิตใจไปกับความงามของธรรมชาติที�เปลี�ยนไปตามฤดูกาล เช่น 
ทิวทัศน์ต้นไม้ใบหญ้าอันเขียวชอุ่ม และทิวทัศน์ของใบไม้เปลี�ยนสี เป็นต้น 

1-chome, Yamanaka Onsen Higashimachi – Ko-orogimachi, 
Kaga-city, Ishikawa-ken เปิดทุกเวลา　เปิดทุกวัน โทร. 
0761-78-0330 (Yamanaka Onsen Tourism Association)

ผาโทจินโบเป็นสถานที�ที�มีทิวทัศน์งดงามและได้รับยกย่องให้เป็น
อนุสรณ์สถานทางธรรมชาติ เมื�อมาเยือนที�ผาแห่งนี� คุณจะประทับ
ใจกับทิวทัศน์อันกว้างใหญ่ตระการตาของรอยแยกขรุขระรูปเสา
หินเหลี�ยมที�ทอดยาวไปตามแนวชายฝั�งถึง 1 กม. ส่วนวิวทิวทัศน์
ของหน้าผาที�มองเห็นเมื�ออยู่บนเรือนำเที�ยวกลางทะเลก็น่าสนใจ
เช่นกัน 

Anto, Mikuni-cho, Sakai-city เปิดทุกเวลา
เปิดทุกวัน โทร. 0776-82-5515 (Mikuni Tourist Association)

สวนโยโคคังเป็นสวนกลางหมู่แมกไม้ที�มีบึงใหญ่อยู่ตรงกลาง สวนแห่ง
นี�เคยเป็นคฤหาสน์อีกแห่งหนึ�งของตระกูลมัตสึไดระผู้ครองแคว้นฟุคุอิ 
ปัจจุบันถือเป็นหนึ�งในสวนชื�อดังที�เป็นเอกลักษณ์ของช่วงกลางยุคเอ
โดะ ถึงแม้จะตั�งอยู่บนพื�นที�ในเมือง แต่ภายในสวนกลับมีบรรยากาศที�
เงียบสงบเป็นอย่างมาก อีกทั�งยังมีทิวทัศน์ที�ยอดเยี�ยมในทุกฤดูกาล

3-11, Hoei, Fukui-city เปิด 9.00 น. – 19.00 น.
(เปิดให้เข้าคนสุดท้ายในช่วงเวลา 30 นาทีก่อนปิด, ในช่วงวันที� 6 พ.ย. ถึง
สิ�นเดือนก.พ.ของปีถัดไปจะเปิดถึง 17.00 น.) ปิดช่วงสิ�นปี-ขึ�นปีใหม่ 
โทร. 0776-20-5367(Fukui City Culture Promotion Section) ค่าเข้า
สำหรับบุคคลทั�วไป : 210 เยน

สถานที�ท่องเที�ยวใกล้เมืองอาวาระ
ดูข้อมูลเพิ�มเติมเกี�ยวกับการท่อง
เที�ยวในเขตพื�นที�ใกล้เมืองอา
วาระได้ที�เว็บไซต์ผ่านการ
สแกน QR Code นี�
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