จัดพิมพโดยฝายกลยุทธสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดอิชิคาวะ
แผนกการทองเที่ยวระหวางประเทศ

Ishikawa
(Hokuriku Japan)
石川県
Osaka
大阪

Noto Satoyama Airport
のと里山空港

Tokyo
東京

3
Anamizu Wakuraonsen
Noto Tetudou 穴水駅
和倉温泉駅
のと鉄道
Nanao
七尾駅
Noetsu
Expressway
4
能越自動車道

2019
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No. 46

JR
Nanao Hokuriku Shinkansen
北陸新幹線
Line
JR七尾線

Noto Satoyama Kaido (Free)
のと里山海道

ฉบับฤดูหนาว

2

สัมผัสรสชาติแหง
ฤดูหนาวในอิชิคาวะ

บทความพิเศษ

5

6

Komatsu Airport
小松空港
Kaga Onsen
加賀温泉駅
Kaga IC
加賀IC

อาหารในชวงฤดูหนาวของอิชิคาวะนัน้ จะอรอยเปนพิเศษ ไมวาจะเปนปลาตามฤดูกาลและอื่นๆ อีกมากมาย

ปู

Kanazawa
金沢駅

Hokuriku
Expressway
北陸自動車道

8
Komatsu
小松駅

Shirakawa-Go IC
白川郷IC

1

JR Hokuriku
Line
JR北陸本線

หอยนางรม

ตัวแทนแหงอาหารฤดูหนาว

อัดแนนไปดวยรสอูมามิ

คาโนะกานิ

โคบาโกะกานิ

คาโนะกานิคือปูหิมะตัวผูที่จับไดในจังหวัด
อิชิคาวะ มีจุดเดนที่เนื้อแนน
รสชาติอูมามิและหวาน
ปูชนิดนีจ้ ะมีปายสีฟาออนติดอยู

โคบาโกะกานิคือปูหิมะตัวเมียที่จับไดตั้งแตวันที่
6 พฤศจิกายน จนถึงปลายเดือนธันวาคม
รสชาติเขมขนของเครื่องในโคบาโกะกานิซึ่งมาพรอม
กับไขปูที่มีเนื้อสัมผัสอันยอดเยี่ยมทําใหปูชนิดนีค้ ืออา
หารชั้นยอด

มากินปูกัน!
คากะคานิโกฮัง (ขาวหนาปูของคากะ)

• คากะเรียวริบันเต (ใกลกับวัดไดโชจิ) เฉพาะมื้อกลางวัน
• คุอิมงยะฟุรุซาโตะ (สถานีคากะออนเซ็น) มีใหบริการถึง 16:00 น.
• Casa Fortuna (บริเวณสถานีคากะออนเซ็น) เฉพาะมื้อกลางวัน
• คัปโปคากะ (ยามาชิโระออนเซ็น)
• Hotel Arrowle (คาตายามาซุออนเซ็น) เฉพาะมื้อกลางวัน

http://visitkaga.com/about/gastronomy/crab.php
2

• เบ็นคิจิ (โอโนะมาจิ 5-7 เมืองคานาซาวะ)
เดิน 15 นาทีจากสถานี

หอยนางรมโนโตะ

หอยนางรมของอาวนานาโอะที่สงบสุขนัน้ แมจ
ะมีขนาดเล็กแตก็ขึ้นชื่อเรื่องเนื้อสัมผัสที่แนนแ
ละรสชาติหวานอรอย หามพลาดโอกาสที่
จะไดลิ้มรสหอยนางรมที่อรอยและอุดมไปดวย
สารอาหารในฤดูกาลนี้!

มากินหอยนางรมกัน!

เทศกาลหอยนางร
มยักษเซ็จจู 2020
(อานามิซุมาจิ) 3

คุณสามารถยางหอยนางรมโนโตะไดดวยตัวเ
องบนกองไฟที่ยาวกวา 400
เมตรแลวกินแบบสดๆ รอนๆ ไดเลย
นอกจากนี้ยังมีอาหารทะเลและอาหารอื่นๆ
ใหไดลิ้มลอง รวมไปถึงการแสดงบน
เวทีใหไดเพลิดเพลินดวย

1

คากะคานิโกฮังมีเสิรฟในรานอาหาร
5 แหงในเขตพื้นที่เมืองคากะ
ปูโคบาโกะกานิซึ่งเปนวัตถุดิบในการทํานัน้ ทั้งหม
ดเปนปูที่จับจากทาเรือฮาชิดาเตะ
เมนูนี้เปนที่นิยมเนื่องจากมีหนาตาที่สวยงามโดย
จะเสิรฟมาในภาชนะกระเบื้องพอรซเลนคุตานิแ
ละเครื่องเขินยามานากะ

รานบุฟเฟตปู

รสหวาน

http://www.benkichi.jp/

• วันที่
• สถานที่
• การเดินทาง

8-9 กุมภาพันธ 2020 (เสาร/อาทิตย)
อาสุนาโระพลาซา (อานามิซุมาจิ)
58 นาทีโดยรถไฟดวนพิเศษ (Limited Express) จากสถานี
JR คานาซาวะ → ลงรถที่วาคุระออนเซ็น →
33 นาทีโดยรถไฟโนโตะ → ลงรถที่สถานีอานามิซุ
(ปายสุดทาย) → เดินตออีก 10 นาที

เทศกาลหอยนางรมอาวนานาโอะ (เมืองนานาโอะ)
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คุณสามารถลิ้มลองหอยนางรมที่เลี้ยงในฟารมที่อาวนานาโอะไดในรานอาหารทอ
งถิ่นหลายแหง นอกจากหอยนางรมยางแลว คุณยังสามารถทานเมนูหอยนา
งรมอื่นๆ จากรานอาหารแตละราน รวมถึงมื้ออาหารแบบฟูลคอรสดวย
• วันที่

1 มกราคม (วันอาทิตย) – 31 มีนาคม (วันอังคาร) 2020

http://notokaki.nanaowan.com/restauranten.html

คานาซาวะโอเดง

มากินคานาซาวะโอเดงกัน!
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สาขาใหญอาคาดามะ (คาตามาจิ เมืองคานาซาวะ)
http://www.oden-akadama.com/

คานาซาวะโอเดง อิปปุคุยะ (ตลาดโอมิโจ)
http://www.kachigumi.co.jp/ippukuya/

จิคุวะ (คาตามาจิ เมืองคานาซาวะ)

โอเดงเปนอาหารที่นิยมทานในฤดูหนาวของญี่ปุน
แตคานาซาวะโอเดงนัน้ มีจุดเดนที่วัตถุดิบเฉพาะของ
ทองถิ่น เชน ผักคากะ คุรุมาบุ
และอาหารทะเลตามฤดูกาล

ไบไก (หอยหวานญี่ปุน)

https://chikuwa.owst.jp/en/

คุโรยุริ (สถานีคานาซาวะ)
https://www.oden-kuroyuri.com/

คุรุมาบุ

คานิเมน

โดดเดนดวยเครื่องในซึ่งมีเนื้อสัมผัสที่มีลักษณะเฉ
พาะและมีรสชาติอรอย นํ้าซุปเขมขนที่ปรุงจากห
อยชนิดนีท้ ําใหซุปโอเดงอรอยยิ่งขึ้นไปอีก

เปลือกของโคบาโกะกานิอัดแนนไปดวยเ
นื้อและเครื่องในปู คุณสามารถทานเมนู
ตามฤดูกาลนี้ไดเฉพาะระหวางวันที่
6 พฤศจิกายน ถึง 29 ธันวาคมเทานัน้

คุรุมาบุคือยากิฟุ (กลูเตนขาวสา
ลีอบ) ชนิดหนึง่ ที่ตัดออกมา
เปนรูปทรงเหมือนโดนัท
ซึง่ จะดูดซับนํา้ ซุปโอเดงเขาไปจนชุม

เก็นสุเกะไดคง
เนื้อสัมผัสแนนๆ ของหัวไชเทาสีขาวทําให
มันไมเปอยยุยในระหวางการตม
เหมาะสําหรับโอเดงเปนที่สุด

ข่าวสารในฤดูหนาว/อีเวนต์แนะนําในฤดูหนาว
นี�คือสถานที�ส่วนหนึ�งและกิจกรรมแนะนําตามฤดูกาลซึ�งคุณสามารถมาเพลิด
เพลินได้ในช่วงฤดูหนาวที�อิชิคาวะ

การประดับไฟที�เค็นโรคุเอ็น, เวทีฤดูหนาว
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สีสันของสวนเค็นโรคุเอ็นจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล ในฤดูหนาว
คุณจะสามารถชื่นชมกับความงามอันเรียบงายและลึกซึ้งของภูมิทัศนสวนที่ปกค
ลุมไปดวยหิมะ และคุณยังสามารถชมยูกิสึริ (มีความหมายตรงตัววา
“การแขวนหิมะ”) ซึ่งเปนวิธีการปองกันตนสนในสวนดวย
เชือกเพื่อไมใหกิ่งกานของตนสนหักโคนลงจากนํ้าหนักของหิมะ
ในชวงเทศกาลประดับไฟจะเปดใหเขาชมสวนไดโดยไมมีคาใชจาย
• วันที่

24 มกราคม (วันศุกร) – 2 กุมภาพันธ (วันอาทิตย) 2020
8 กุมภาพันธ (วันเสาร) – 16 กุมภาพันธ (วันอาทิตย)
17:30 – 21:00 น. (เปดใหเขาสวนไดถงึ เวลา 20:45 น.)

• การเดินทาง 20 นาทีโดยรถบัสนำเทีย่ วคานาซาวะ จากสถานีคานาซาวะ
→ ลงรถทีเ่ ค็นโรคุเอ็นและปราสาทคานาซาวะ

คานาซาวะเกอิกิโนะมาอิ

5

คานาซาวะมียานรานนํ้าชาสามแหง
(ฮิกาชิ นิชิ และคาซุเอะมาจิ)
ที่ซึ่งศิลปะอันประณีตของเกอิชายังค
งไดรับการสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้
ที่อิชิคาวะอนกาคุโด (หองแบบญี่ปุน)
จะมีการจัดสอนเตนระบําแบบดั้งเดิม
การตีกลองไทโกะ และการละ
เลนตางๆ โดยเกอิชาในคานาซาวะ
โดยจะจัดขึ้นแบบจํากัดชวงเวลา
และมีหูฟงใหคําแนะนําภาษาอังกฤษ
ใหบริการฟรีดวย

• กําหนดการ ระหวางวันที่ 7 ตุลาคม 2019 – 26 มีนาคม 2020 (ทั้งหมด 30 รอบ)
14:00 – 15:00 น.
13 (วันจันทร), 17 (วันศุกร), 19 (วันอาทิตย), 20 (วันจันทร), 22 (วันพุธ) มกราคม
3 (วันจันทร), 7 (วันศุกร), 9 (วันอาทิตย) กุมภาพันธ
1 (วันอาทิตย), 10 (วันอังคาร), 15 (วันอาทิตย), 16 (วันจันทร), 20 (วันศุกร),
23 (วันจันทร), 26 (วันพฤหัสบดี) มีนาคม

* สําหรับวันที่จัดสอนเพิ่มเติม โปรดดูลิงกดานลาง
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/muse/event/geigi_no_mai.html
• สถานที่
• ผูสมัคร
• คาธรรมเนียม
• จอง
• E-mail
• Tel

อิชิคาวะอนกาคุโด, หองแบบญี่ปุน (โชวะมาจิ
เมืองคานาซาวะ)
เดิน 1 นาทีจากสถานีคานาซาวะ
ประมาณ 50 คน (ตามลําดับการสมัคร)
รายคน: 1,000 เยน (รวมภาษี)
แบบกลุม (15 คนขึ้นไป) : 800 เยน (รวมภาษี)
คณะกรรมการบริหารเพื่อพัฒนาทักษะเกอิกิ
(แผนกสงเสริมวัฒนธรรมจังหวัดอิชิคาวะ)
dentoubunka@pref.ishikawa.lg.jp
076-225-1371

ขาวอัพเดต

สัมผัสประสบการณทางวัฒนธรรมของซามูไรและชาวเมือง
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คุณสามารถสัมผัสประสบการณทางวัฒนธรรมของชนชั้นซามูไรและพอคาในสมัยเอโดะไดที่รานค
าที่กอตั้งมาอยางยาวนานซึ่งจําหนายอาหารหมักดองแบบดั้งเดิมของอิชิคาวะมาตั้งแตป 1875
ที่นคี่ ุณจะสามารถชมดาบญี่ปุนไดอยางใกลชิดในขณะที่ฟงผูเชี่ยวชาญในรานคนปจจุบันซึ่งเปนทาย
าทของตระกูลซามูไรบรรยายขอมูลไปพรอมๆ กัน และสามารถโพสทาเพื่อถายภาพเปนที่ระ
ลึกในชุดฮาคามะ (ชุดกิโมโนแบบไมเปนทางการ) พรอมกับถือดาบจําลองไปดวยได
(มีบริการภาษาอังกฤษ)
• วันที่
• ระยะเวลา
• คาธรรมเนียม
• สถานที่
• การเดินทาง
• ติดตอสอบถาม
จอง
• อื่นๆ

ทุกวัน (โปรดติดตอลวงหนา)
ประมาณ 20-30 นาที
2,000 เยน (ไมรวมภาษี) *รวมเครื่องดื่ม
ชิจิมายะฮงโปะ, รานยาโยอิ (ยาโยอิ 1-17-28 เมืองคานาซาวะ)
15 นาทีโดยรถบัส จากสถานีคานาซาวะ → ลงรถที่นุมาตะโจ
โทร. 076-241-4173
อีเมล: shijimaya@kabura.jp (ตองจองลวงหนา)
มื้อกลางวันมีเมนูอาหารหมักใหบริการ (2,000 เยน ไมรวมภาษี
ตองจองลวงหนาหนึง่ สัปดาห)
สามารถเขารวมในกิจกรรมสัมผัสประสบการณทางวัฒนธรรมของซามูไรและ
ชาวเมืองไดสูงสุด 15 คน เมนูอาหารหมักสําหรับมื้อกลางวันมี
ใหบริการไดสูงสุด 24 คน
https://www.kabura.jp/contents/samurai/

ในวันแรกของแตละเดือนจะมีรถ
บัสใหบริการฟรีระหวางคานาซาวะ
ถึงศาลเจาเคตะ 7
ในวันแรกของแตละเดือนจะมีรถบัสใหบริการฟรีระหวางคานาซาวะถึงศาลเจาเคตะและวัดเมีย
วโจจิในเมืองฮาคุอิ ที่ศาลเจาเคตะซึ่งไดรับเลือกใหเปนสถานที่ทางวัฒนธรร
มที่สําคัญแหงชาตินนั้ มีชื่อเสียงในเรื่องการจับคู คุณจะไดรับ “ซุยตาจิ มุสุบิ” ฟรี
ซึ่งเปนบริการสําหรับผูมาขอพรในเรื่องการแตงงานที่จัดขึ้นในวันที่ 1 ของแตละเดือน
ในขณะที่ที่วัดเมียวโจจินนั้ คุณจะสามารถชมทรัพยสินทางวัฒนธรรมที่สําคัญ 10 สิ่งได
ซึ่งรวมถึงหอหลักและเจดียหาชั้น (มีคาเขาชมสําหรับวัดเมียวโจจิ) นอกจากนี้
คุณยังสามารถกลับไปยังสถานีคานาซาวะดวยรถบัส “ฮานะโยเมะโนเร็น 2”
ซึ่งจะวิ่งไปตามเสนทางจิริฮามะนากิสะที่เปนหาดทรายเพียงแหง
เดียวในญี่ปุนที่คุณสามารถขับรถบนหาดได
• เวลาออกเดินทาง
• ระยะเวลา
• ติดตอสอบถาม

ศาลเจาเคตะ

สถานีคานาซาวะ
เวลาออกเดินทางในชวงเชา: 7:20 น.
เวลาออกเดินทางในชวงบาย: 13:00 น.
ประมาณ 4 ชั่วโมงครึ่ง
ศาลเจาเคตะ
โทร. 0767-22-0602

วัดเมียวโจจิ

พิพิธภัณฑศิลปะรวมสมัยแหงศตวรรษที่
21 คานาซาวะ 6

เพิ่มเที่ยวบินเซี่ยงไฮ-โคมัตสึเปน
6 เที่ยวตอสัปดาหตั้งแตฤดูหนาวนี้

ตั้งแตวันที่ 20 ธันวาคม (วันศุกร) 2019 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ (วันจันทร)
2020 พิพิธภัณฑศิลปะรวมสมัยแหงศตวรรษที่ 21 คานาซาวะจะป
ดทําการเพื่อปรับปรุงในสวนหองนํ้า รวมถึงสวนของอาคารทั่วไปอื่นๆ

ปจจุบันมีเที่ยวบินระหวางเซี่ยงไฮ-โคมัตสึใหบริการ 4 เที่ยวตอสัปดาห (วันจันทร, วันพฤหัสบดี, วันศุกร
และวันอาทิตย) อยางไรก็ตาม ตารางเที่ยวบินฤดูหนาวซึ่งเริ่มตั้งแตวันที่ 27 ตุลาคมนีจ้ ะมีการเพิ่มเที่ยว
บินอีก 2 เที่ยว (วันอังคาร, วันเสาร) ซึ่งนัน่ หมายความวาจะมีเที่ยวบินใหบริการถึง 6 เที่ยวตอสัปดาห

https://www.kanazawa21.jp/en/
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• ตารางเที่ยวบิน
วันจันทร, วันอังคาร, วันพฤหัสบดี, วันศุกร, วันเสาร และวันอาทิตย
เซี่ยงไฮ (ผูตง)
9:30 น.

→

โคมัตสึ
12:35 น. 13:30 น.

→

เซี่ยงไฮ (ผูตง)
15:35 น.

