
แกไข พ.ย. 2022
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รถวีลแชร  รถเข็นเด็ก
 รมกันฝน

ฟรี

 (พิ
พิ

ธภัณ
ฑ

และสวนไอนุแหงชาติ )
อุไอนุโคร  โคะตัน

อุไอนุโครนี้มีความหมายในภาษาไอนุวา  “เคารพ
ซึ่งกันและกัน  (พึ่

งพิ
งซึ่งกันและกัน )”

อาคารเรียนรูสมัผัสประสบการณ
 แอนเน็กซ 2

โคะตัน  เซอรมัก
สวนตัวอยาง

จินุมเกะ  สิรกาอุสเปะ  นูการ  อูสิ

ใช  W
i-

F
i ฟรีไดภายในสวน

จดุใหยืม
อินคาร  มินตาร

พิ
พิ

ธภัณ
ฑ

ไอนุแหงชาติ
อานุโคโคโระ  ไอนุ  อิโคโระมาเค็งรุ

เวิรคช็อป
อิคาระ  อุชิ

โคะตัน
เอตะ  คาเนะ  อัน  โคะตัน

อาคารแลกเปลี่ยนการสัมผัสประสบการณ


อุเอคาริ  จิเสะ

อาคารเรียนรูสัมผัสประสบการณ


ไยฮาโนคคาร  จิเสะ
บริเวณ

ตะวันตก

บริเวณ
ตะวันออก

บริเวณ
พิ

พิ
ธภัณ

ฑ


บริเวณตะวันตก

N

บริเวณตะวันตก

บริเวณตะวันออก

บริเวณพิพิธภัณฑ

[โปรแกรมทีต่องจองลวงหนา] กจิกรรมทําอาหาร [ครัวโปโรโตะ]  เวลาทีจ่ดั: 10.00 - 13.00 น. (เฉพาะวนัเสารอาทิตยและวนัหยุดนักขัตฤกษ), ราคา: 1,500 เยน   *โปรดดวูธิสีมคัร ฯลฯ ทางเวบ็ไซตอยางเปนทางการของอุโปะโปย

PROGRAM
โปรแกรม

ไวทซซีนั
พ.ย. 2022 - มี.ค. 2023

เปนโครงสรางท่ีเลาเรือ่งราวโดย "พวกเรา" จากมมุมองของชาว
ไอนุ หากตองการเขาใจภาพรวมของวฒันธรรมไอนุ ขอแนะนํา
ใหชมโปรแกรมของเธยีเตอร

หากเพิ่งเคยมาอุโปะโปยครั้งแรก 
จะพลาด 3 ที่นี้ไมได!
ไปครบ 3 ที่ใชเวลาประมาณ 3 
ชั่วโมง ภายในเต็มไปดวยสิ่งนา
สนใจแบบเฉพาะของฤดูหนาว!

ประมาณ 200m
 (เดินประมาณ 3 นาที)

ประมาณ 380m
 (เดินประมาณ 5 นาที)

ประมาณ 460m
 (เดินประมาณ 6 นาที)

*ตัวอยางสวนหนึ่ง

- การิปกาจิว (โยนหวงแลวใชไมเสียบหวง)
- อูโกการิปกาจิว (โยนหวง)
- ทูสซูเย (กระโดดเชื่อกผูกไม)

ชิโนะ (การละเลน)

เดก็ ๆ ไอนุจะเรยีนรูวธีิใชและวธิี
ผลิตอปุกรณสําหรบัลาสตัวผานการ
ละเลนสนุก ๆ มาลองเลนสวนหน่ึง
ของการละเลนเหลาน้ีกนั!

สัตเจป (ปลาแหง)

สตัเจป เปนการถนอมอาหารโดยตากแหง
ปลาในฤดหูนาว ทีโ่คะตนัแบบดัง้เดมิเรา
จะสามารถเห็นภาพบรรยากาศการแขวน
ปลาแซลมอนกลางแจงเพ่ือตากแหงกนั

จํากัดเฉพาะชวงเวลา 
(ตามแผนเปนกลางธันวาคม - ตนกุมภาพันธ)

กุจะ (กระทอมลาสัตว)
จํากัดเฉพาะชวงเวลา
 (ชวงหิมะสะสม: ตามแผนเปนมกราคม - กุมภาพันธ)

สรางกจุะในโคะตนัแบบดัง้เดมิ 
กุจะเปนกระทอมอยางงายท่ี
สรางขึน้เพ่ือหลบลมหนาว 
คางคืน หรอืทําอาหารตอน
ออกไปลาสตัวบนภเูขา

สัมผัสประสบการณเลื่อนหนังกวาง
"อูปาสจารเสะ"

เดก็ ๆ  ไอนุจะใชเล่ือนหิมะทีทํ่าจากหนงั
กวางมาเลนกนับรเิวณหิมะท่ีลาดเอียง
สมัผัสประสบการณเลนเล่ือนหนังกวาง
ท่ีอโุปะโปยในฤดหูนาวน้ี!
*แมชวงหิมะสะสมมากกอ็าจจดัไมไดหากสภาพภเูขา
หิมะไมอํานวย

บรเิวณท่ีสามารถสมัผัสกบับรรยากาศ
การใชชวีติแบบดัง้เดมิของไอนุ สามารถ
เขารวมโปรแกรมท่ีหลากหลาย เชน ฟง
การอธบิายขาง ๆ เตาอิโรริ ฯลฯ

แนะนําเพลงและการเตนดัง้เดมิ การเลนเครือ่งดนตร ี
ฯลฯ ดวยการแสดงท่ีผสานกบัวิดทัีศนอันงดงามของ
ฮอกไกโดและเทคโนโลยีวดิทัีศนลาสดุ 
*ขอแนะนําใหรบับตัรคิวระบุท่ีนัง่ท่ีหนาศูนยประชาสมัพันธกลางอาคาร
เอน็ทรานซ

จํากัดเฉพาะชวงเวลา
 (ชวงหิมะสะสม: ตามแผนเปนมกราคม - กุมภาพันธ)

พิพิธภัณฑไอนุแหงชาติ
อานุโคโคโระ ไอนุ อิโคโระมาเคง็รุ

30

นาที ー

มีการจัดฉายนิทานเรื่องสั้น 2 เรื่องจากตํานานตาง ๆ 
ที่ไอนุเลาขานตอกันมา คุณจะไดสนุกสนานกับการ
แสดงอันนาตื่นตาตื่นใจไมเพียงแคบนจอสกรีน
เทานั้น แตเรายังฉายภาพเคลื่อนไหวไปที่พื้นดานลาง
อีกดวย (นิทานเรื่อง)① "เด็กชายผูปลิดชีพคามุย" 
และ ②"เทพเจาในวันที่ถูกสุนัขจิ้งจอกจับได"

20

นาที
ー

สงูสดุถงึ 
303 คน

10:3011:30
14:30

13:3015:30

12:30
12:30*14:30

เปนการแนะนําที่ครอบคลุมทั้งการรองเพลง 
การรายรํา และการบรรเลงเครื่องดนตรีแบบ
ดั้งเดิม ฯลฯ จากการแสดงที่ผสมผสาน
เทคโนโลยีการฉายภาพลาสุดกับภาพวิดีโอ
อันงดงามของฮอกไกโด

10

นาที ー มาสถานทีโ่ดยตรง26 คน

คุณจะสามารถสมัผัสกบัโลกทีม่องเห็นผานมมุมองของ
สัตวที่ไดรับการยกใหเปนคามุย (เทพเจา) ใน
วัฒนธรรมไอนุดวยภาพวิดีโอมุมกวางทั้งดานบน 
ลาง ซาย ขวาบนหนาจอรูปโดมครึ่งวงกลม

30

นาที ー
คุณจะสามารถเรียนรูวิถีชีวิตและการรับประทาน
อาหารผานการสัมผัสประสบการณการปรุงอาหาร
ภายในระยะเวลาอันสั้น

40

นาที ー
คุณสามารถศึกษาวิธีการบรรเลงทงโคริ (เครื่องสาย) 
ได มุงทําใหทานที่เลนครั้งแรกก็บรรเลงไดหนึ่งเพลง

45

นาที
1,000 เยน

รับลงทะเบียนที่สถานที่

รับลงทะเบียนที่สถานที่

10 คน

คุณสามารถประดิษฐมุคคุริ (หีบเพลงเปา) ดวย
สิ่วแกะสลัก และศึกษากลไกการทํางานและ
วิธีบรรเลง
*เพื่อปองกันการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 
จึงงดกิจกรรมการบรรเลงที่ใชปากสัมผัสกับ
มุคคุริ

15

นาที
ーー 60 คน คุณจะไดชมการแสดงมุคคุริ (หีบเพลงเปา) และทงโคริ

(เครื่องสาย) สามารถสนุกกับสีสันของดนตรีเหลานั้นได ชมการแสดงเครื่องดนตรี

แจกบัตรควิระบุที่นัง่ที่
หนาศูนย
ประชาสมัพันธกลาง
อาคารเอ็นทรานซและ
อาคารแลกเปลี่ยนการ
สมัผัสประสบการณ

(แจกกอนเริม่แตละ
ครั้ง 1 ชัว่โมงเฉพาะที่
หนาอาคารแลกเปลี่ยน
การสมัผสั
ประสบการณ)

รับลงทะเบียนที่สถานที่
ตั้งแต 15 นาทีกอนเริ่ม

(รับลงทะเบียนจนถงึ
กอนเริม่ 15 นาที)

- โปรดเขาสถานทีก่อน
เริม่อยางนอย 5 นาที เมือ่
เริ่มแลวภายในจะมดื ขอ
สงวนสิทธิการปฏิเสธ
ไมใหเขากลางคนัหลัง
จากที่เริ่มแลว

- หามรบัประทานอาหาร
หรือเครื่องดื่มที่ที่นั่ง
ภายในอาคาร และหาม
ถายรปูและวดิโีอระหวาง
การแสดง/การฉาย

นักเรยีนประถม 
4 ขึ้นไป
(นักเรียนประถม
ตองมผีูปกครองอยู
ดวย)

นักเรยีนประถม
ขึ้นไป
(นักเรียนประถม
ตองมผีูปกครองอยู
ดวย)

ขอสงวนสทิธกิาร
ปฏเิสธไมใหเขาออก
ระหวางฉาย

10:00

จัดทุกชั่วโมงในนาทีที่ 00, 20 และ 40

จัดทุกชั่วโมงในนาทีที่ 00, 20 และ 40

9:20
9:20
9:40
9:40

16:00
16:00
16:20
16:20

11:00

12:00

14:00

14:30

15:00

16:00

10:3011:3013:3015:30

*อาจไมจดัเนื่องจากสถานะการจองของหมูคณะ

นอกจากสามท่ีท่ีระบุขางตนแลว ยังมสีถานท่ีอืน่อีกจํานวนมาก 
สําหรบัรายละเอียดโปรดดแูผนพับน้ีหรอืเวบ็ไซตอยางเปนทางการของอโุปะโปย

การแสดงศิลปะการแสดงดั้งเดิม

โปรแกรมภาพยนตรภายในอาคาร
“คามุย ยุคาร”

กิจกรรมประดิษฐมุคคุรี
“มุคคุริ อาการ โร”

ประสบการณการเลนเครื่องดนตรี
“ทงโคริสําหรับผูเริ่มหัด”

ประสบการณการทําอาหาร
 (อาหารวาง)

“ครัวปงโตะ”

ประสบการณภาพยนตรบนหนาจอทรงโดมครึ่งวงกลม
“คามุยอายส”

ราคา (รวมภาษี) วิธีเขารวมเวลาที่ใช ขอควรระวัง ฯลฯ จํานวนคนที่รับได91011121314151617

ราคา (รวมภาษี) วิธีเขารวมเวลาที่ใช ขอควรระวัง ฯลฯ จํานวนคนที่รับได91011121314151617

3 กลุม 
(กลุมละ 
1 - 4 

คน)

00:00 อักษรสีดําสําหรับวันธรรมดา
00:00อักษรสีแดง (ขีดเสนใต) สําหรับวันเสารอาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ

20 นาที

จุดแนะนําขอมูล

หองนํ้า

หองใหนมบุตร

จุดพักผอน

รานอาหาร

ศูนยอาหาร

คาเฟ

รานคา

จุดจําหนายตั๋ว

หองล็อกเกอร

ผูมีทวารเทียม
เครื่องจําหนาย
สินคาอัตโนมัติ
เครื่องแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศอัตโนมัติ

ลานจอดรถ

เครื่องปรับราคา
ตั๋วลานจอดรถ

หองปฐมพยาบาล

A
E

D

W
i-

F
i

ปงจเิสะ

โปโรจเิสะ

ชโินจจเิสะ

ลานโคะตันสํานักงานบริหาร

พื้นที่พัก

ชินนุรัปปะ  อุชิ
สถานรําลึก ▶

จิคิซานิ  มินทาร
ลานจคิิซานิแนะนําสิ่งของที่ใหเชาหรือยืม

โปรดยื่นสมัครขอใชและติดตอสอบถามพนักงานที่อยูใกลเคียงตอนที่ตองการใชงาน
บริเวณ

มีคาใชจาย

อุเวรันคารัป  มินทาร
ลานตอนรับ

ฮคคิอัน  จิเสะ
อาคารเอ็นทรานซ

อาคารเรียนรูสมัผัสประสบการณ
  แอนเน็กซ

คันคัน
ทางเดนิลอใจ

ลานชมววิ

ลานจอดรถ  1

ทางเขา

สิมิมตาร
สนามหญ

า

โปโรโตะ
ทะเลสาบโปโรโต

พื้นที่พัก

โคะตัน
เอตะ คาเนะ อัน โคะตัน

อาคารแลกเปล่ียนการสัมผัสประสบการณ
อุเอคาริ จิเสะ

ชิโนะ 
เพลง/การรายรํา/เรื่องเลาของไอนุ” 

ตารางเวลาโปรแกรมไวทซีซัน พ.ย. 2022 - มี.ค. 2023

*จะแจงการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ฯลฯ ทางเว็บไซตอยางเปนทางการของอุโปะโปย ปายดิจิทัลภายในอุโปะโปย ฯลฯ
*จํานวนคนของแตละโปรแกรมจะนับจากผูที่มาถึงกอน
*เด็กที่ยังไมเขาเรียนตองมีผูปกครองอยูดวย
*สําหรับโปรแกรมสัมผัสประสบการณที่มีคาใชจาย โปรดซื้อตั๋วโปรแกรมสัมผัสประสบการณตามจํานวนราคาที่แตละสถานที่
*อาจมีการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา

วิธีสนุกกับ
อุโปะโปย

ภาพยนตร
ในเธียเตอร

ใชเวลา

60 นาที

ชมนิทรรศการ
ใชเวลา
ประมาณ

30 นาที

เวลาที่ใชโดย
ประมาณ

60 นาที

เวลาที่ใชโดย
ประมาณ

ลองเลนการละเลนของไอน ุเชน การโยนหวง!

สมัผัสประสบการณเล่ือนหนังกวาง
บนภูเขาหิมะของอุโปะโปย!สิง่ท่ีนาสนใจในฤดหูนาว

◀
ประมาณ
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0

0
m

 ถึงสถานีชิราโออิ 　
｜
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 1,4
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0
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พิพิธภัณฑไอนุแหงชาติ
อานุโคโคโระ ไอนุ อิโคโระมาเค็งรุ

เวิรคช็อป
อิคาระ อุชิ

โคะตัน
เอตะ คาเนะ อัน โคะตัน

อาคารแลกเปลี่ยนการสัมผัสประสบการณ
อุเอคาริ จิเสะ

อาคารเรียนรูสัมผัสประสบการณ
ไยฮาโนคคาร จเิสะ

ทางเขา
ออกลาน
จอดรถ

ประตูเขาออก

ทางเขาออก
สําหรับคน
เดินเทา
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บริเวณตะวันออก

สามารถแกะสลักลวดลายไอนุลงบนท่ีรองแกว
หรือท่ีต้ังสมารทโฟนที่ทําจากไมดั้งเดิม

ท่ีรองแกว   ฟรี

ถุงผาอาซึมะ
 (ถุงหรือกระเปาทําจาก

ผาหอสไตลญี่ปุน)

เฟรมขนาดเล็ก
หนากาก

1,000 เยน

8 คน

16 คน
สามารถปกผาลวดลายไอนุลงบนชิ้นงานท่ี
คุณเลือกจากผลิตภัณฑตาง ๆ

ーー ーมาสถานที่โดยตรง 36 คน

การสาธิตพรอมการจัดแสดงเกี่ยวกับ
กรรมวิธีตาง ๆของงานฝมือไอนุโดยสามารถ
รับชมบรรยากาศการผลิต และเพลิดเพลินไป
กับการพูดคุยกับผูสาธิต

ชื่นชมงานฝมือ

15
นาทีー

เราจะแนะนําความเชือ่มโยงระหวางคามยุกบั

ไอนุ ชีวิตในอดีต และปจจุบันผานละคร
กระดาษอยางเขาใจงาย

15
นาที

เปดใหเขากอน 15 นาที 20 คน

แนะนําวิธีใชพืชในการนุงหม รับประทาน อยู
อาศัย พิธีการ ฯลฯ รวมถึงเร่ืองราวตาง ๆ และ
หากสภาพอากาศ ฯลฯ อํานวย จะแนะนําการ
ชมตนไมกลางแจง ในชวงหิมะสะสมมากจะ
แนะนํากูจะ (กระทอมลาสัตว) ดวย

จะมีการสาธิตเลานิทาน เพลงบทกลอน ฯลฯ 

ท่ีเลาถึงชีวิตประจําวันขณะน่ังลอมรอบเตาไฟ

ー ー

ー

42 คน

แนะนําเกี่ยวกับความเปนอยูในโคะตัน (หมู

บาน) และศิลปะท่ีสืบทอดกันมา ในจิเสะ (ที่

อยูอาศัย) ท่ีสามารถมาสัมผัสบรรยากาสกา
รใชชีวิตแบบดั้งเดิมได

ーมาสถานที่โดยตรง
เปนการละเลนท่ีใชธนูซึ่งสืบทอดกันมาใน

ไอนุ และเน่ืองจากใชลูกศรท่ีปลอดภัยและ

ปลายทูไมวาใครก็สามารถรวมสนุกได

15
นาทีー

แนะนําภาษาไอนุที่สามารถใชไดในชีวิต

ประจําวัน และเรียนรูการออกเสียง สําเนียง 

และอ่ืน ๆ ที่จําเปนในภาษาไอนุ นอกจากน้ี
เรายังไดจดัเตรียมของขวัญสําหรบัผูเขารวม

กิจกรรมอีกดวย

30
นาทีー

ー

ー

ー ー

ー20 คน

แนะนําภาษาไอนุอยางสนุกสนานไปพรอม

กการบัเลนเกมบิงโกแบบเฉพาะนอกจากน้ีเรา

ยังไดจัดเตรียมของขวัญสําหรับผูเขารวม

กิจกรรมอีกดวย

ประมาณ
10

นาท/ี
คน

ประมาณ
5

นาท/ี
คน

มาสถานที่โดยตรง

คุณสามารถศึกษาวิธีบรรเลงมุคคุริ (หีบเพลง

เปา)ได  

*เพื่อปองกันการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 

จึงงดกิจกรรมการบรรเลงท่ีใชปากสัมผัสกับ

มุคคุริ
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11:35
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14:35
14:15～

14:35

12:55
12:55

13:55
13:55

14:55
14:55

10:30

12:00
12:00

13:00
13:00

10:00 ～ 16:00
10:00 ～ 16:00

จดัเปนกรณพิีเศษเมือ่มกีารสมคัรเขามา

14:00
14:00

15:00
15:00

11:30
11:30

14:30
14:30

12:30
12:30

13:30
13:30

16:00
16:00

15:00
15:00

นักเรียนประถม 
4 ขึ้นไป
(นักเรียนประถมตอง
มีผูปกครองอยู
ดวย)

ขอสงวนสิท ธิการ
ปฏิเสธไมใหเขาหรือ
ออกระหวางแสดง

อาจไมสามารถจัด
ไดเน่ืองจาก
สถานการณตาง ๆ

กรณีที่ไมสามารถ
รักษาความ
ปลอดภัยได เชน 
มีลมแรง ฯลฯ จะ
ยกเลิก

(รวมคามุคคุริ)

จํานวน
ผูเขารวม
พรอมกนั
สูงสุด 
10 คน

ท่ีรองแกว
1,000 เยน

แทนตั้งสมารตโฟน
1,500 เยน

มาสถานที่โดยตรง

เปดใหเขากอน 15 นาที

(*) สามารถชม โปโรจเิสะ ปงจเิสะ ไดอยางอสิระภายในจํานวนคนท่ีกําหนดในชวงเวลาท่ีไมมโีปรแกรม

(*) 

(*) 

15
นาที

บริเวณพิพิธภัณฑ

วัตถุขอมูลของชนเผาไอนุกวา 1 หมื่นชิ้นได
ถูกเก็บรักษาไวท่ีพิพิธภัณฑของยุโรปและ
สหรัฐอเมริกา ภาพยนตรจะไดแนะนํา
บรรยากาศการจัดแสดงในพิพิธภัณฑดัง
กลาว ตลอดจนความสัมพันธในปจจุบัน
ระหวางชนเผาไอนุกับนักวิจัยแตละประเทศ

ประมาณ
20

นาที

ประมาณ
60

นาที

ー96 คน

สัตวตาง ๆ ท่ีสัมพันธอยางใกลชิดกับ
วัฒนธรรมไอนุจะทําหนาท่ีบอกเลา
ประวัติศาสตรของชนเผาไอนุและวัฒนธรรม
ไอนุต้ังแตครั้งท่ีมนุษยชาติไดเหยียบยางเขา
มาในเกาะญี่ปุนจนถึงปจจุบัน โดยอธิบายใน
รูปแบบท่ีเขาใจงายท้ังเด็กและผูใหญ

60
นาที

ー
หองนิทรรศการพ้ืนฐานจะจัดแสดงนําเสนอ 6 หัวขอหลัก
ในมุมมองของชนเผาไอนุในหัวขอ "พวกเรา" คือ 
"ภาษาของเรา" "โลกของเรา" "การดําเนินชีวิตของเรา" 
"ประวัติศาสตรของเรา" "งานของเรา" และ 
"การแลกเปล่ียนของเรา" สวนหองนิทรรศการพิเศษจะจัด
แสดงนิทรรศการตาง ๆ ในหลากหลายหัวขอ เชน 
วัฒนธรรมไอนุ วัฒนธรรมพ้ืนเมืองดั้งเดิม เปนตน

9:15
9:15

11:15
11:15

10:15
10:15

12:15
12:15

14:15
14:15

16:15
16:15

13:15
13:15

15:15
15:15

9:00 ～ 17:00
9:00 ～ 17:00

(นิทรรศการพิเศษ
อาจมีคาเขาชมแยก
ตางหาก)

หามรับประทาน
อาหารหรือเครื่อง
ดื่ม และหามถาย
วิดีโอ
สําหรับเรื่องอื่นโปรด
ดูแผนพับของ
พิพิธภัณฑ

หามรับประทาน
อาหารหรือเครื่องดื่ม
ในเธียเตอร และหาม
รูปและวิดีโอระหวาง
ฉาย
สําหรับเรื่องอื่น
โปรด
ดูแผนพับของ
พิพิธภัณฑ

(รบัลงทะเบียนจนถงึ
กอนเริ่ม 5 นาที)

(โปรดเลือกสิ่งท่ีจะ
ทําเมื่อลงทะเบียน)

จองเวลาเขาอาคาร
ออนไลน

จุไดพรอมกัน 
ประมาณ 
300 คน

รับลงทะเบียนท่ี
ส ถ า น ที่ ต้ั ง แ ต 
15 นาทีกอนเริ่ม

รับลงทะเบียนท่ีสถานท่ี

1,000 เยน

9 10 11 12 13 14 15 16 17

9 10 11 12 13 14 15 16 17

9 10 11 12 13 14 15 16 17

ตารางเวลาโปรแกรม ไวทซีซัน  พ .ย .  2022 - มี .ค .  2023

*จะแจงการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ฯลฯ ทางเว็บไซตอยางเปนทางการของอุโปะโปย ปายดิจิทัลภายในอุโปะโปย ฯลฯ
*จํานวนคนของแตละโปรแกรมจะนับจากผูที่มาถึงกอน
*เด็กที่ยังไมเขาเรียนตองมีผูปกครองอยูดวย
*สําหรับโปรแกรมสัมผัสประสบการณที่มีคาใชจาย โปรดซื้อตั๋วโปรแกรมสัมผัสประสบการณตามจํานวนราคาที่แตละสถานที่
*อาจมีการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา

N

บริเวณตะวันตก

บริเวณตะวันออก

บริเวณพิพิธภัณฑ

พิพิธภัณฑไอนุแหงชาติ
อานุโคโคโระ ไอนุ อิโคโระมาเค็งรุ

เวิร คช็อป
อิคาระ อุชิ

โคะตัน
เอตะ คาเนะ อัน โคะตัน

อาคารแลกเปล่ียนการสัมผัสประสบการณ
อุเอคาริ จิเสะ

อาคารเรียนรูสัมผัสประสบการณ
ไยฮาโนคคาร จเิสะ

จํานวนผู
เขารวม
พรอมกนั
สูงสุด 
2 คน

ราคา (รวมภาษ)ีวิธีเขารวม เวลาที่ใชขอควรระวัง ฯลฯจํานวนคนที่รับได

ราคา (รวมภาษ)ีวิธีเขารวม เวลาที่ใชขอควรระวัง ฯลฯจํานวนคนที่รับได

ราคา (รวมภาษ)ีวิธีเขารวม เวลาที่ใชขอควรระวัง ฯลฯจํานวนคนที่รับได

00:00 อักษรสีดําสําหรับวันธรรมดา
00:00 อักษรสีแดง (ขีดเสนใต) สําหรับวันเสารอาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ

พิพิธภัณ
ฑ

ไอนุแหงชาติ
เวิรคช็อป

โคะตัน 

ปงจิเสะ
กลางแจง

ชิโนจจิเสะ
โปโรจิเสะ

อานุโคโคโระ ไอนุ อิโคโระมาเค็งรุ
อิคาระ อุชิ

เอตะ คาเนะ อัน โคะตัน

โปรแกรมภาพยนตรในเธียเตอร

“ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของชาวไอนุ”

โปรแกรมภาพยนตรในเธียเตอร
“งานฝมือของไอนุไดรับความสนใจท่ัวโลก”

กิจกรรมปกผา
“อิการการาน โร”

กิจกรรมการสลักไม
“อินุเยียน โร”

กิจกรรมการบรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมของ
“อุปสคุมะ”

การแสดงวรรณกรรมมุขปาฐะพ้ืนบาน
“นิวซารอัน โระ”

กิจกรรมสําหรับครอบครัว
“โรงละครปง”

โปรแกรมการเรียนรูภาษาไอนุ
“พิรกะ! บิงโก อะกิโระ”

โปรแกรมการเรียนรูภาษาไอนุ
“ไอนุยตัก อาริ อายร โร”

ประสบการณการเลนเครื่องดนตรี
“มุคคุริสําหรับผูเริ่มหัด”

การแนะนําพืชพันธุและการดําเนินชีวิต
“ชิคุนิ โอรุเป”

กิจกรรมคันธนูและลูกศร
“อะคุชิโนะ”

การชมนิทรรศการ


