
มีธรรมชาติอันสวยงาม งานเทศกาลอันน่าตื่นใจและคลังสมบัติ
แห่งอาหาร เช่น เนื้อวัวซากะกิว ไก่พื้นบ้าน ปู และหอยนางรม
雄大な自然、人々の活気溢れる祭り、
佐賀牛、地鶏、カニ、カキ... 食の宝庫、佐賀へようこそ！
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กรุงเทพฯ  ฟุกุโอกะ  มีไฟล์ทบินตรงทุกวัน
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唐津くんち

เทศกาลคาระซึคุนชิ (ศูนย์แสดงรถแห่)

เทศกาลใหญ่ในฤดูใบไม้ร่วงของศาลเจ้าคาระซึ

ที่ถูกจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายนของทุกปี

1 ใน 3 เครื่องป้ันดินเผาส�าหรับชงชาที่ยอดเยี่ยมของญี่ปุ่น

ถ้ายิ่งใช้ภาชนะยิ่งมีเงางามมากขึ้น

โพรงถ�้าหินทัง้ 7 ที่เรียงติดต่อกันอันเกิดจากการกัดเซาะ

ของคลื่นทะเล ไปดูชมได้โดยใช้บริการของเรือส�าราญ

ราคาเลือกหาซ้ือของในขณะที่คุยสนุกกับชาวบ้านท้องถิ่น



ต้นการบูรขนาดขนาดยักษ์ที่มีอายุมากกว่า 3,000 ปี
อันเป็นที่สิงสถิตย์ของเทพเจ้าของศาลเจ้าทาเคโอะ 

จังหวัดซางะมีประเพณีดัง้เดิมของการผลิตเครื่องป้ันดินเผา

ซ่ึงทั่วโลกได้ยอมรับในความมีช่ือ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องป้ัน

ดินเผาอิมาริและอาริตะหรือคาระซึ เครื่องป้ันดินเผาเริ่มขึ้น

เมื่อประมาณ 400 ปีก่อน โดยถูกผลิตขึ้นที่เมืองอาริตะ

และส่งออกจากท่าเรืออิมาริ ในปี 1675 ช่างป้ันดินเผา 

ในอาณาเขตปกครองนาเบชิมะได้ย้ายมาอยู่ที่พื้นที่นี ้

และจากนั้นได้เริ่มการผลิตเครื่องป้ันดินเผาอย่างจริงจัง

ในญี่ปุ่น "อิโระนาเบะชิมะ" เป็นเครื่องป้ันดินเผาที่เริ่มจาก

การเขียนลวดลายบนเครื่องดินเผาสีขาว จากนัน้จึงเขียน

ภาพทับอย่างประณีต โดยใช้ สีแดง สีเหลือง และสีเขียว 

หลังจากที่เผาแล้ว ก็น�าไปเผาอีกครัง้

"นาเบะชิมา โซซึเกะ" ใช้วิธีการบางอย่างท�าให้เครื่องป้ัน 

ดินเผา "นาเบะชิมาเซจิ" ซ่ึงเป็นสีขาวให้กลายเป็นสีน�้าเงินเข้ม 

โดยไม่แพร่งพรายวิธีการนี้ออกไปและบริเวณโดยรอบ

โอคาวะชิยามะ เป็นแหล่งก�าเนิดเตาเผาอันลึกลับหลังสมัย

เมจิ ย่านโอคาวะชิยาบะได้จบบทบาทการผลิตเครื่องป้ัน

ดินเผาเพื่ผู้ปกครองพื้นที่ แต่เตาเผายังคงให้ก�าเนิดสิ่งใหม่ๆ 

และรักษาประเพณีดัง้เดิมไว้จนปัจจุบัน

แหล่งน�้าพุร้อนที่ภูมิใจในประวัติศาสตร์อันยาวนานถึง 

1,300 ปี สัญลักษณ์คือประตูโรมงซ่ึงทาด้วยสีแดงชาด

ตลาดเครื่ องป้ันดินเผาที่ มีขนาดใหญ่ที่ สุดของญี่ ปุ่น 
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 เมษายน ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม

ถูกเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า "วัดขว้างทิ้งความระคายเคือง" 

สามารถข ว้างทิ้ งความกั งวลและความ เค รียดได้ 
ดอกกุหลาบป่าประมาณ 20 พันธุ์ จ�านวน 1000 ต้น 

จะบานตัง้แต่ประมาณเดือนเมษายนในบริเวณวัด

วทิยาศาสตร์ได้ มทีอ้งฟ้าจ�าลองที่มเีครื่องฉายรุน่ใหมล่า่สดุ
และหอดูดาวอกีด้วย
ปิดท�าการช่ัวคราวตัง้แต่วนัที่ 1 กันยายน 2014 ถึงกลาง
เดือนเมษายน 2015

เครื่องป้ันดินเผาอาริตะมีเสน่ห์ในเรื่องความ 

งามของภาชนะดินเผาสีขาวและภาพวาดที่ 

ละเอียดอ่อน สืบทอดมาเป็นเวลา 400 ปี

เป็นอาหารที่ใช้เนื้อไก่ของเมืองอาริตะประกอบอาหาร 5  ประเภท
ได้แก่ ย่าง ดอง ต้ม นึ่ง ทอด และใส่ในภาชนะดินเผาอาริตะ

พิพิธภัณฑ์อวกาศและวิทยาศาสตร์จังหวัดซากะ

武雄の大楠

Aritayaki Gozen有田焼御膳



ศาลเจ้ายูโตะคุอินาริ ซ่ึงตัง้อยู่ที่อ�าเภอคาชิมะจังหวัดซางะ 

เป็น 1 ใน 3 ของศาลเจ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น 

มีผู้มานมัสการทั้งจากภายในประเทศและจากต่างประเทศ 

ที่ศาลเจ้าใหญ่ซ่ึงมีสีสันอันงดงามสดใสและตั้งตระหง่าน

อยู่ท่ามกลางแมกไม้สีเขียว มีเทพเจ้าหลักของศาสนาชินโต

3 องค์ประดิษฐานอยู่ ศาลเจ้าหลักใหญ่มีช่ือเรียกอีกช่ือ

หนึ่งว่า "ชินเซนิกโก" ในบริเวณศาลเจ้านอกจากศาลเจ้า

อิวะซากิ ซ่ึงเป็นที่รู้จักกันดีว่ามีเทพเจ้าแห่งความรักตัง้อยู่แล้ว 

ยังมีเครื่องรางที่มีลักษณะเด่นเฉพาะตัวแบบต่างๆ วางขาย

อีกด้วยใกล้ๆ กับศาลเจ้า มีเมืองเก่าเรียกว่าฮิเซน็ฮามะชุคุ

ที่เคยเป็นสถานีผ่านทาง ให้ที่พักกับผู้เดินทางและรุ่งเรือง

มาตั้งแต่สมัยเอะโดะที่นี่ยังคงเหลือภาพของสมัยก่อนอยู่ 

เช่น โรงงานผลิตเหล้าเก่าในสมัยที่การท�าเหล้ารุ่งเรือง 

บ้านที่มีก�าแพงสีขาว เป็นต้น

มีเพิงร้านขายหอยนางรมเผาเรียงตามเส้นทางถนนหลวง
เลียบชายฝ่ังทะเล รสชาติอร่อยเข้มข้น

ชาอุเระชิโนะปลูกกระจายอยู่ทั่ วไปในเขตพื้นที่ อุ เระชีโนะ 

ได้รับรางวัลชนะเลิศติดต่อกัน 5 ปีในสาขา "ชาเขียวแบบขด 
ที่ผลิตโดยการอบ" มีรสชาติกลมกล่อมและกลิ่นหอมละมุน

เมืองทาราตั้งหันหน้าสู่ทะเลอาริอาเกะ มี "บ่อน�้าพุร้อน
ทาราทาเคซากิ" "ปูทาเคซากิ" ซ่ึงเป็นปูชนิดหนึ่งของวงศ์ปู
วา่ยน�า้ทีเ่รยีกวา่ "กาซะม"ิ เป็นอาหารทีข่ึน้ช่ือมาก ที่  " ซึ รุ โซ"

嬉野茶

Takezaki Crab

บ่อน�้าพุร้อนอุเรชีโนะ



ใช้เทคนิคการเป่าอากาศเข้าไปในแก้วเพื่อให้เกิดเป็นรูปร่าง

โดยไม่ใช้แม่พิมพ์ มีทัง้สีแดงและสีน�้าเงินเป็นประกายสดใส

ลานสกเีทนซัง สนกุกบัการเลน่สกแีละสโนวบ์อรด์ในฤดหูนาว 
มบีริการใหเ้ช่าดว้ย ในฤดรูอ้นเปิดเป็นสวนดอกลาเวนเดอร์

ป้อมปราการในเดิมของปราสาทซากะที่ถูกบูรณะขึ้นใหม่ เป็นการบูรณะงานไม้ที่ใหญ่
ที่สุดในญี่ปุ่น มีทางเดินยาวปูด้วยเสื่อและห้องโถงเสื่อใหญ่ขนาด 320 ผืน

จัดขึ้นในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนเป็นงานแข่งขันบอลลูนลมร้อน 
ที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย

ตุ๊กตาประดับอันงดงามของจังหวัดซางะถูกจัดวางแสดงขึ้น

ระหว่างช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงช่วงปลายเดือมีนาคม

หมู่บ้านน�้าพุร้อนเลียบแม่น�้าคะเสะ โอบล้อมด้วยเนินเขาเล็กๆ

ที่สูงจากระดับน�้าทะลเพียง 200 เมตร มีเสน่ห์แตกต่างกัน 

ตามฤดูกาล เช่น มีหิ่งห้อยให้ชมในฤดูร้อน

ลานสกีเทนซัง

เน้ือวัวเกรดสูงในระดับเดียวกันกับเนื้อวัวมาซึซากะ 
และเนื้อวัวโกเบ ลักษณะเด่นคือความหวานนุ่มของเนื้อ



ยังคงมีซากคูรอบๆ หมู่บ้าน ซ่ึงมีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น 

ที่สร้างมาตัง้แต่เมื่อประมาณ 2,000 ปีก่อน

สวนประวตัศิาสตรโ์ยชิโนการ ิ (คนัซากแิละโยชิโนการ)ิ

คันซากิโซเมนมีประวัติมานานถึง 380 ปี เส้นเหนียวนุ่มลื่น
คออร่อยเป็นอาหารชุดเส้นหมี่โซเมนที่สามารถหาทานได้ 

ในเขตพี้นที่คันซากิ

เป็นแหล่งการค้าที่ผู้ผลิตสินค้ามีช่ือทั้งในและต่างประเทศ
มารวมกันและเปิดร้านขายตรงประมาณ 150 ร้าน 

สนุกกับการเก็บสตรอเบอร์รี่ พันธุ์ต่างๆ ระหว่าง 

มกราคมถึงพฤษภาคม

ขึ้นช่ือว่ามีกุหลาบพันปีที่ บานงดงามในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม
ถูกเรียกอีกช่ือหนึ่งว่า "วัดกุหลาบพันปี" 



เป็นงานเทศกาลสวดภาวนาขงจื้อและลูกศิษย์หลักๆ มีการ

ถวายรูปป้ัน 7 ประเภทและเหล้าหวานให้แก่ขงจื้อและเหล่า

ลูกศิษย์ท่ามกลางเสียงดนตรีแบบกากะคุ หลังเสร็จงานมีงาน 

เทศกาลขงจื้อซ่ึงมีการร�าแสดงกลางแจ้ง การเต้นส่ายเอว 

และการเชิดสิงโตเป็นต้น

สร้างขึ้นโดยไดเมียวทาคุรุ่นที่ 4 ในปี 1708 เป็นวัดนิกายขงจื้อ 

ที่เก่าแก่ที่สุดวัดหนึ่ง มีรูปแกะสลักต่างๆ เช่น กิเลน หงส์และมังกร 

หนึ่งในขนมหวานมีช่ือที่เป็นตัวแทนของจังหวัดซากะ ผลิต
ด้วยวิธีดัง้เดิมโดยใช้ถั่วแดงคุณภาพดี มีรสหวานอร่อย

ไฟจากไม้ไผ่กว่า 10,000 กระบอกส่องแสงรอบบริเวณ 
น�้าตกคิโยมิโนะทาคิ

多久聖廟



คู่ มือแนะน�าโรงแรมและร้านอาหารตีพิมพ์ในเว็บไซต์ 

ภาษาอังกฤษ ช่ือ MICHELIN GUIDE FUKUOKA SAGA 

2014 แนะน�าร้านอาหารและโรงแรมบนเกาะคิวชู ลงวันที่ 

9 กันยายน 2557

ในจังหวัดซากะมีภัตตาคาร 2 ดาวอยู่ 3 แห่ง ภัตตาคาร 

1 ดาว 9 แห่งและใน "Bib Gourmand" ยังแนะน�าร้านอาหาร

คุณภาพด ี ในราคาไม่เกิน 3,500 เยนซ่ึงเป็นร้านอาหาร 

นั่งดื่มตอนกลาง คืนจ�านวน 8 ร้าน รวมทัง้ลงร้านอาหาร

แนะน�าในจังหวัดอีก 50 แห่งด้วย

" 5Red Pavillion" ประเมินอันดับของโรงแรมในระดับสูงสุด 

ในสาขาโรงแรมและเรียวกัง ได้ให้เรียวกังแห่งหนึ่งในจังหวัด

ซากะอยู่ในอันดับ 1 ใน 10 ของโรงแรมทั่วประเทศญี่ปุ่น 

นอกจากนัน้ยังแนะน�าอีก 50 โรงแรม ว่าเป็นโรงแรมที่น่า 

พักผ่อนมาก รวมทัง้ยังแนะน�าเสน่ห์ของซากะเกี่ยวกับอาหาร

จากทะเลและอาหารจากภูเขาไว้ได้อย่างดีอีกด้วย


