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จัดพิมพโดยฝายกลยุทธสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดอิชิคาวะ
แผนกการทองเที่ยวระหวางประเทศ

Ishikawa

(Hokuriku Japan)
石川県
Osaka
大阪

Tokyo
東京

Noto Satoyama Airport
のと里山空港

Noto Tetudou
のと鉄道
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ฉบับที่ 34

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

Noto Satoyama Kaido (Free)
のと里山海道

ฤดูหนาวป

Anamizu Wakuraonsen
和倉温泉駅
穴水駅
Nanao
七尾駅
Noetsu Expressway
能越自動車道
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TOPICS

สัมผัสกับวัฒนธรรมอาหารของอิชิคาวะ

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

แนะนำสถานที่ตางๆ
ซึ่งคุณจะไดสัมผัสกับวัฒนธรรมอาหารที่โดงดังของ
อิชิคาวะ

1

คาบสมุทรโนะโตะเปนเพียงพื้นที่เดียวของญี่ปุนที่ยังคงมีการทำนาเกลือแบบอะเกะฮา
มะซึ่งสืบทอดมายาวนานกวา 500 ปมาจนถึงทุกวันนี้ เกลือที่ผลิตไดจากผูชำนาญกา
รซึ่งใชวิธีการดังกลาวจะอุดมไปดวยแรธาตุตางๆ อีกทั้งยังมีรสชาติที่ละมุน
ในชวงฤดูรอนคุณจะไดลองทำนาเกลือที่หมูบานนาเกลือซูซุ
และยังนำเกลือที่คุณทำกลับบานเปนของที่ระลึกไดอีกดวย
(เดือนพฤษภาคม – เดือนกันยายน 500-3,500 เยน)
ตองจองลวงหนา
จุดพักหมูบานนาเกลือซูซุ (ซูซุ)

Kanazawa
金沢駅

Komatsu
小松駅

Shirakawa-Go IC
白川郷IC

JR Hokuriku
Line
JR北陸本線

ทัวร์ชมโรงงานผลิตมิโสะและโชยุ

สัมผัสประสบการณ์การทำนาเกลืออะเกะฮามะ
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Hokuriku
Expressway
北陸自動車道
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เขตโอโนะของคานาซาวะเปนหนึ่งในหาของบริเวณที่มีการผ
ลิตโชยุ (ซอสถั่วเหลือง) มากที่สุดของญี่ปุนมาตั้งแตสมัยเ
อโดะ (1603-1868) เนื่องจากมีน้ำใสสะอาดจากแหลง
น้ำใตดินซึ่งไหลลงมาจากภูเขาฮาคุซัน
รวมถึงมีการทำนาเกลือแบบดั้งเดิมจากคาบสมุทรโนะโตะ
การผลิตโชยุในแถบนี้จึงเจริญรุงเรืองเปนอยางมาก
และยังไดนำโชยุไปปรับใชในอาหารคากะอีกดวย
บริษัท Yamato Soy Sauce & Miso จำกัด
ในเขตโอโนะไดจัดทัวรชมโรงงานใหคุณไดเรียนรูเกี่ยวกับการ
ผลิตโชยุและมิโสะ รวมถึงไดลองทำโชยุดวยตัวคุณเอง
(1,000 - 3,800 เยน ) ตองจองลวงหนา
บริษัท Yamato Soy Sauce & Miso จำกัด
http://www.yamato-soysauce-miso.com/

ทัวร์ชมโรงกลั่นสาเก

http://www.hot-ishikawa.jp/kanko/english/20021.html

จังหวัดอิชิคาวะเปนบริเวณที่มีการผลิตสาเกทองถิ่นจำนวนมากโดยการใ
ชน้ำจากแหลงน้ำใตดินของภูเขาฮาคุซัน รวมไปถึงขาวรสเลิศที่ผลิตเอง
ในทองถิ่น ในชวงฤดูหนาวผูที่มาเที่ยวชมโรงกลั่นสาเกจะ
ไดชมทั้งกระบวนการหมักและลองชิมสาเกอีกดวย

เมือ่ เดือนธันวาคมทีผ่ า นมา เชฟจากเรอเลส แอนด ชาโตว (Relais & Châteaux)
สมาคมโรงแรมและรานอาหารระดับสูงจากทัว่ โลกไดเขาชมสถานทีเ่ หลานีแ้ ละรูส กึ ชืน่
ชมเปนอยางมากจนถึงกับกลาววา “พวกเราไดเรียนเรียนรูเ กีย่ วกับประเพณีของญีป่ นุ
นีเ่ ปนประสบการณทเ่ี ยีย่ มยอดมาก” แลวทำไมคุณไมลองมาสัมผัสกับวัฒนธรรมอา
หารของอิชคิ าวะอยางลึกซึง้ ดวยตัวเองดูบา งละ?

ทัวรชมโรงกลั่นสาเกที่เปดใหบริการ
・โรงกลั่นสาเกโซเง็น (ซูซุ) http://www.sougen-shuzou.com/
・โรงกลั่นสาเกชิคุฮะ คาซุมะ (โนะโตะ) http://chikuha.co.jp/
・โรงกลั่นสาเกฟุคุมิทสึยะ (คานาซาวะ) http://www.fukumitsuya.co.jp/
・โรงกลั่นสาเกฮิกาชิ (โคมัทสึ) http://www.sake-sinsen.co.jp/

เทศกาลเซฮะคุไซ ฮิคิยามะ

ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของยูเนสโก
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ในเดือนธันวาคม 2016 เทศกาลเซฮะคุไซของจังหวัดอิชิคาวะซึ่งเปนหนึ่งในเ
ทศกาลขบวนแห 33 เทศกาลของญี่ปุนไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกภูมิปญญาทาง
วัฒนธรรมของยูเนสโก การไดขึ้นทะเบียนดังกลาวแสดงใหเห็นวาเทศกาลตางๆ
เหลานี้ถือเปนสวนสำคัญของวัฒนธรรมพื้นบาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการตกแตงที่สวยง
ามซึ่งแสดงถึงความเปนเอกลักษณ เทศกาลขบวนแหเหลานี้จัดขึ้นเพื่ออธิษฐานใหบา
นเมืองของตนสงบสุขและปลอดภัยจากพิบัติภัย ทั้งนี้ตรงสวนกลางของขบวนแ
หนั้นทำขึ้นจากวัสดุที่ไมเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอมในพื้นที่
โดยใชเทคนิคงานฝมือแบบดั้งเดิมซึ่งสืบทอดมาหลายชั่วอายุคน

คานาซาวะได้รับเลือกจากนิตยสาร Travel + Leisure ให้เป็น
1 ใน 50 สถานที่สำหรับการท่องเที่ยวที่ดีที่สุดประจำปี 2017 4

นิตยสารทองเที่ยว Travel + Leisure เลือกคานาซาวะใหเปน“1 ใน 50 สถานที่สำหรับการทองเที่ยวที่ดีที่สุดประจำป 2017”
ซึ่งคานาซาวะเปนเพียงเมืองเดียวของญี่ปุนที่ไดรับเลือกในครั้งนี้
ดูรายชื่อทั้งหมดไดที่:
http://www.travelandleisure.com/trip-ideas/best-places-to-travel-in-2017#intro

เซฮะคุไซเปนเทศกาลที่จัดขึ้นที่นานาโอะในชวงเดือนพฤษภ
าคมของทุกป ขบวนแหของเทศกาลหรือที่เรียกกันวาเ
ดคายามะมีความสูง 12 เมตรและหนัก 20 ตัน
ถือเปนขบวนแหที่ใหญที่สุดของญี่ปุน
ขบวนแหขนาดใหญทั้งสามขบวนจะแหไปตามถนนแคบๆ
ของเมือง ซึ่งผูมาชมเทศกาลสามารถมีสวนรวมในเ
ทศกาลนี้ไดโดยการชวยดันขบวนแห
ภาพชายหนุมที่พากันรองตะโกนขณะที่ใชคานใหญซึ่งยาวป
ระมาณ 8 เมตรหักเลี้ยวขบวนแหบริเวณมุมถนนถือเปนสว
นหนึ่งของเทศกาลที่คุณไมควรพลาดชมเปนอยางยิ่ง

จัดขึ้นในวันที่ 3 (พุธ) - 5 (ศุกร)
พฤษภาคม 2017

ข้อมูลการเดินทาง

รถบัสดวนจุดเลนสกีภูเขาฮาคุซัน

รถบัสดวนวาจิมะ วาคุระออนเซ็น

รถบัสดวนวาจิมะ วาคุระออนเซ็นเปนการเดินทางที่สะ
ดวกมากสำหรับการเดินทางในเขตโนะโตะ

รถบัสสายนี้เชื่อมตอระหวางสถานีคานาซาวะ
จุดเลนสกีบอน้ำพุรอนฮาคุซานิชิริโนะ และจุดเลนสกีฮาคุซัน เซยมัวร

วันเสาร วันอาทิตย และวันหยุด ถึงวันที่
12 มีนาคม 2017 (อาทิตย)

ระยะเวลาที่เปดใหบริการ

26 มีนาคม 2017 (วันอาทิตย) ~

ระยะเวลาที่เปดใหบริการ

คาโดยสาร (เที่ยวเดียว)

ผูใหญ 1,500 เยน เด็ก 750 เยน

คาโดยสารรถบัส จุดเลนสกีบอน้ำพุรอนฮาคุซานิชิริโนะ/1,300 เยน

จุดเลนสกีฮาคุซัน เซยมัวร/1,080 เยน
คูปองเลนสกีสุดคุม: ตั๋วรถบัสแบบไปกลับและบัตรขึ้นลิฟตสกีตลอดวัน
จุดเลนสกีบอน้ำพุรอนฮาคุซานิชิริโนะ/ ผูใหญ 5,100 เยน เด็ก 3,800 เยน
จุดเลนสกีฮาคุซัน เซยมัวร/ผูใหญ 4,800 เยน

ไมตองจอง
ตั๋วลวงหนา

ตารางเดินรถ
● จากวาคุระออนเซ็นไปวาจิมะ

อาคารผูโดยสารรถบัสวาคุระออนเซ็น

8:50 12:30

สถานีวาคุระออนเซ็น

9:00 12:40

สถานีวาจิมะ (จุดพัก “ฟุรัตโตะโฮมุ”)

10:05 13:45

พิพิธภัณฑเครื่องเขินวาจิมะ-นุริ

10:12

-

● จากวาจิมะไปวาคุระออนเซ็น

สถานีวาจิมะ (จุดพัก “ฟุรัตโตะโฮมุ”)

11:00 14:00

สถานีวาคุระออนเซ็น

12:05 15:05

อาคารผูโดยสารรถบัสวาคุระออนเซ็น

12:15 15:15

วัดเมียวโจจิ 3

ตารางเดินรถ
สถานีคานาซาวะ มูซาชิ-กัตสึจิ/
โครินโบ
คาตามาชิ
ทางออกฝงตะวั
นออก ปายรถบัส โอมิโช-อิชิบะ (หนาอะทริโอ) (หนาปาซิออน)
หมายเลข 1

เสนทางจุดเลนสกีบอน้ำพุรอนฮาคุซานิชิริโนะ
เสนทางจุดเลนสกีฮาคุซัน เซยมัวร

7:45
8:05

จุดเลนสกี

เสนทางจุดเลนสกีบอน้ำพุรอนฮาคุซานิชิริโนะ
เสนทางจุดเลนสกีฮาคุซัน เซยมัวร

16:30
16:30

● จากสถานีฮาคุอิไปวัดเมียวโจจิ
รถออกเวลา 9:40/12:05/13:50
● จากวัดเมียวโจจิไปสถานีฮาคุอิ:
รถออกเวลา 11:35/13:10/15:20
หากตองการเดินทางในชวงเวลาอื่นนอกเหนือจากเวลาที่ระ
บุไวขางตน กรุณาติดตอลวงหนา

7:53
8:13

9:05
9:05

คานาซาวะ
คาตามาชิ
มูซาชิ-กัตสึจิ/ สถานี
โครินโบ
ทางออกฝงตะวั
(หนาปาซิออน) (หนาอะทริโอ) โอมิโช-อิชิบะ นออก ปายรถบัส
หมายเลข 1

17:42
17:22

17:43
17:23

17:45
17:25

17:50
10:30

รถชัทเทิลบัสสนามบินโคมัทสึที่วิ่งผานใจกลางเมืองคานาซาวะทำใหเดินทางไปกลับระ
หวางสถานีคานาซาวะและสนามบินโคมัทสึไดสะดวกสบาย
เสนทาง
คาโดยสาร (เที่ยวเดียว)

เว็บไซตใหมที่รวบรวมการทัวรแบบวันเดียวทั่วญี่ปุนซึ่งรวมถึงในจังหวัดอิชิคาวะ
บางทัวรมีการชมการแสดงแบบดั้งเดิมของเกอิชาในโรงน้ำชา
และการทำขนมหวานแบบดั้งเดิมของญี่ปุนดวย
มีทัวรจำนวนมากที่จะทำใหคุณไดเพลิดเพลินไปกับวัฒนธรรมของอิชิคาวะ
ดังนั้นคุณจึงไมควรพลาดเมื่อวางแผนทองเที่ยวไปอิชิคาวะ

ผูใหญ 1,130 เยน เด็ก 620 เยน

ไมตองจอง
ตั๋วลวงหนา

http://www.hokutetsu.co.jp/en/en̲airport

● เมอิเท็ตสึ เอ็มสะ ชั้น
1 เคานเตอรปลอดภาษีชองทางคุโรมอน 10:00-19:30 น.
การยกเวนภาษีสามารถใชไดกับการซื้อสินคาที่มียอดซื้อเกิน 5,000
เยนในรานคาที่รวมรายการในยานการคามูซาชิ ฮิโซโกะ
โยโกยาสุเอะ โอวาริโช และโอมิโช

คนหา “ขุมทรัพยในการทัวรทางเลือกแบบญี่ปุน”
สำหรับการทองเที่ยวแบบวันเดียวในอิชิคาวะ

โครินโบ, มูซาชิ-กัตสึจิ/โอมิโช-อิชิบะ, สถานีคานาซาวะ
ทางออกฝงตะวันตก → สนามบินโคมัทสึ

ดูตารางเดินรถและรายละเอียดอื่นๆ ไดที่:

4

https://www.opt-tours.jp/JPsightseeing/

7:52
8:12

รถชัทเทิลบัสสนามบินโคมัทสึผา
นใจกลางเมืองคานาซาวะ

การไปเคานเตอรสินคาปลอดภาษีเปนอีกหนึ่งวิธีที่สะดวกในการซื้อสินคาปลอดภาษีรอบใจกลางเมืองคานาซาวะ
เนื่องจากจะไดรับเอกสารที่จำเปนอยางรวดเร็ว
● โครินโบ ไดวะ ชั้น
1 เคานเตอรประชาสัมพันธ 10:00-19:30 น.
การยกเวนภาษีสามารถใชไดกับการซื้อสินคาที่มียอดซื้อเ
กิน 5,000 เยนในรานคาที่รวมรายการ
ในยานการคาโครินโบ คาตามาชิ และทาเตมาชิ

7:50
8:10

จุดเลนสกี

ระยะเวลาที่เปดใหบริการอาจมีการยกเลิกเนื่องจากหิมะไมตก สภาพอากาศ หรือเหตุผลอื่นๆ ในการบริหารจัดการ

วัดเมียวโจจิตั้งอยูที่ฮาคุอิ ถูกสรางขึ้นในป 1294
และไดรับการยกยองวาเปนวัดหลักของนิกายนิชิเรนใ
นภูมิภาคโฮคุริคุ ภายในบริเวณวัดประ
กอบดวยอาคาร 10 หลังซึ่งไดรับการยกยองวาเ
ปนสมบัติทางวัฒนธรรมที่มีความสำคัญระดับชาติ
มีรถชัทเทิลบัสฟรีวิ่งระหวางวัดกับสถานีฮาคุอิทุกวัน

ข่าวสาร
เคานเตอรสินคาปลอดภาษี

ไมตองจอง
ตั๋วลวงหนา

เครื่องแลกเงินตราตางประ
เทศสนามบินโคมัทสึ 5

สนามบินโคมัทสึมีการใหบริการเครื่องแลกเงินตราตางประเท
ศซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนเงินจากสกุลดอลลารสหรัฐ (USD),
ยูโร (EUR), ดอลลารไตหวันใหม (TWD) หรือสกุลเงินอื่นๆ
เพื่อใหการเดินทางไปอิชิคาวะของคุณสะดวกยิ่งขึ้น
เวลาใหบริการ
ที่ตั้ง

7:00-21:00 น.
อาคารผูโดยสาร 1 สนามบินโคมัทสึ

สกุลเงินที่สามารถแลกเปลี่ยนได
● สกุลเงินตางประเทศ → เงินเยนญี่ปุน (เฉพาะธนบัตรเทานั้น):

ดอลลารสหรัฐ (USD), ยูโร (EUR), หยวน (CNY), วอน (KRW),
ดอลลารไตหวันใหม (TWD), ดอลลารออสเตรเลีย (AUD), ดอลลารสิงคโปร
(SGD), ปอนด (GBP), ดอลลารแคนาดา (CAD), ฟรังกสวิส (CHF)

● เงินเยนญี่ปุน → สกุลเงินตางประเทศ
(แลกเปลี่ยนไดตามจำนวนเงินที่กำหนดเทานั้น):

ดอลลารสหรัฐ (USD: 200, 400), ยูโร (EUR: 200), หยวน (CNY: 1,000), วอน
(KRW: 200,000), ดอลลารไตหวันใหม (TWD: 4,000), ดอลลารออสเตรเลีย
(AUD: 300), ดอลลารสิงคโปร (SGD: 200)

หัวขอพิเศษ

อาหารคากะ
และวัฒนธรร
มร้านอาหาร

วัฒนธรรมอาหารที่มั่งคั่งของอิชิคาวะ
ในสมัยเอโดะ (1603-1863)
ดินแดนที่ปจจุบันเรียกกันวาจังหวัดอิชิคาวะนั้นเคยถูกเรียกวาเมืองคากะ
ซึ่งปกครองโดยตระกูลมาเอดะ
ตระกูลมาเอดะใชเงินที่มีอยูจำนวนมากสงเสริมการผลิตในทองถิ่น
รวมถึงสงเสริมดานวัฒนธรรมสงผลใหเกิดการพัฒนางานฝมือและวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม
มากมาย
อาหารคากะเปนหนึ่งในผลิตผลที่เกิดจากการอุปถัมภของตระกูลมาเอดะซึ่งจะใชสวนผสม
นานาชนิดรวมกับเทคนิคการทำอาหารแบบดั้งเดิมสุดพิเศษของพอครัวผูชำนาญการ
วากันวาอาหารคากะนั้นมีรายละเอียดที่หามพลาดแมแตนาทีเดียว
ในจังหวัดอิชิคาวะมีเรียวเทเชิงประวัติศาสตร
(รานอาหารดั้งเดิมสุดหรูซึ่งเสิรฟอาหารญี่ปุนระดับพรีเมียม
และมักมีเกอิชามาสรางความบันเทิง) หลายแหง
นักเดินทางสามารถแวะมาลิ้มลองอาหารทองถิ่นรสเลิศได
เพื่อใหเกิดความเขาใจและเต็มอิ่มไปกับอาหารแบบดั้งเดิมของอิชิคาวะมากขึ้น
ในฉบับนี้เราจึงจะมาพูดคุยเกี่ยวกับความเปนมาของอาหารคากะกัน

สภาพทางภูมิศา
สตร์ที่ทำให้อาหารคากะมีเอกลักษณ์เฉพาะ
จังหวัดอิชคิ าวะอยูท า มกลางภูเขาและทะเลจึงอุดมสมบูรณไปดวยทรัพยากรธรรมชาติตา งๆ มากมาย
ทำใหมวี ตั ถุดบิ สดใหมจำนวนมาก รวมถึงมีทร่ี าบคากะอันอุดมสมบูรณซง่ึ เปนแหลงผลิตขาวและผักนานาชนิด
นอกจากนี้ อิชคิ าวะยังตัง้ อยูท ใ่ี จกลางญีป่ นุ จึงเปนเสนทางสงผานการผลิตอาหารระหวางปลายสุดทางเหนือและ
ทางใต อิชคิ าวะจึงไดรบั การขนานนามวาเปน “ขุมทรัพยแหงวัตถุดบิ ”
เนือ่ งจากมีวตั ถุดบิ จำนวนมหาศาลตลอดทัง้ สีฤ่ ดูกาล
อาหารคากะเปนทีร่ จู กั กันดีวา เปนอาหารทีด่ ตี อ ใจ เนือ่ งจากอิชคิ าวะตัง้ อยูร ะหวางภูมภิ าคคันไซกับคันโตภายใตกา
รปกครองของโทชิอเิ อะ มาเอดะ บรรพบุรษุ ของตระกูลมาเอดะซึง่ มีผบู งั คับบัญชาคือฮิเดโยชิ โทโยโทมิ
(ขุนนางศักดินาและขุนพลผูย ง่ิ ใหญซง่ึ รวบรวมญีป่ นุ ไดสำเร็จในศตวรรษที่ 16)
เมืองคากะจึงไดรบั อิทธิพลจากวัฒนธรรมเกียวโตเปนอยางมาก รวมถึงอาหารเลิศรส อยางไรก็ตาม
หลายปตอ มาเมืองคากะเริม่ ไดรบั อิทธิพลวัฒนธรรมอาหารอันหรูหราแบบซามูไรของเอโดะซึง่ เปนเมืองหลวงของรั
ฐบาลโชกุน และผสมผสานทัง้ สองวัฒนธรรมใหเปนการทำอาหารทีไ่ มเหมือนกับทีใ่ ด
นอกจากนี้ พอครัวยังเปนอีกสิง่ หนึง่ ทีส่ นับสนุนการพัฒนาเทคนิคและการทำอาหารคุณภาพสูงทีเ่ ปนเ
อกลักษณของอาหารคากะ อาจกลาวไดวา ความสามารถในการใชสว นผสมทีส่ ดใหมและ
อุดมสมบูรณควบคูไ ปกับการใชศกั ยภาพสูงสุดในการปรุงอาหารของพอครัวคือสิง่ สำคัญของอาหารคากะ
ตระกูลมาเอดะมีการสืบทอดพิธชี งชามาหลายยุคหลายสมัย เมือ่ ใดก็ตามทีม่ กี ารจัดพิธชี งชาสำหรับตอนรับแขก
ตระกูลมาเอดะจะจัดเตรียมอุปกรณชงชา ถวยชา และการจัดดอกไมเหมือนกับทีอ่ น่ื แตสง่ิ ทีเ่ พิม่ เติม
เขามาก็คอื การเสิรฟ อาหารแบบไคเซกิ ซึง่ เปนอาหารแบบเบาๆ รองทองกอนเริม่ พิธชี งชา ดังนัน้ ตระกูลมาเ
อดะจึงตองจางพอครัวจำนวนมากสำหรับการรับรองแขก และเปนทีม่ าของการคงไวและพัฒนาเทคนิคตางๆ
ในการทำอาหารคากะซึง่ ไดรบั การสงตอจากรุน สูร นุ

วัฒนธรรมเรียวเทแบบดั้งเดิม
นอกเหนือจากอาหารแลว บรรยากาศของเรียวเทก็เปนอีกหนึง่ สิง่ ทีค่ ณ
ุ ไมควรพลาด
อาหารทีเ่ ต็มไปดวยความสงางาม รูปแบบทีเ่ งียบสงบของหองแบบญีป่ นุ
และเครือ่ งเรือนทีจ่ ดั วางอยางสวยงามลวนรังสรรคใหเกิดเปนรานอาหารทีม่ เี อกลักษณ
และเปนสวนหนึง่ ของวัฒนธรรมอาหารคากะ ตอไปเราจะพูดถึงองคประกอบตางๆ
ทีท่ ำใหรา นอาหารเหลานีม้ คี วามพิเศษไมเหมือนกับทีใ่ ด
ภาชนะและอุปกรณตา งๆ ทีใ่ ชในเรียวเทแบบดัง้ เดิมมัก
เปนผลิตภัณฑทม่ี าจากงานฝมอื ดัง้ เดิมในทองถิน่ เชน เครือ่ งเคลือบคุตานิยากิ
เครือ่ งเขินวาจิมะ เครือ่ งเขินคานาซาวะ และเครือ่ งเขินยามานากะ
เรียวเททีม่ ปี ระวัตคิ วามเปนมายาวนานยังคงมีการใชเครือ่ งใชตา งๆ
ซึง่ ถูกเก็บรักษามาแลวหลายรุน และปจจุบนั มีมลู คามหาศาลในการเสิรฟ อาหาร
การไดสมั ผัสเครือ่ งใชมรี ะดับดังกลาวจึงถือเปนสิง่ หนึง่ ทีน่ า ดึงดูดใจของรานอาหารแบบดั้
งเดิม
ตัวอาคารของเรียวเทนัน้ ถือไดวา เปนสวนหนึง่ ของความสุนทรีย
อาคารสีแดงชาดซึง่ วากันวาเปนฉากหลังทีย่ อดเยีย่ มทีส่ ดุ สำหรับการแสดงของเหลาเกอิช
ายังคงไดรบั การเก็บรักษาเปนอยางดีจนถึงปจจุบนั
เรียวเทบางแหงจะมีผนังสีฟา เขมซึง่ เปนเอกลักษณของคานาซาวะทีว่ า กันวาเหลาซามูไรชื่
นชอบ ทำไมคุณไมลองมาใชเวลาในหองทีเ่ งียบสงบเหลานีด้ บู า งละ?

สัมผัสประสบการณ์การรับประทานอาหารญี่ปุ่นแบบดั้ง
เดิมด้วยตัวคุณเอง “สมบัติแห่งเฮียกุมังโกกุ”

สำหรับผูที่ไมคุนชินกับการไปรานอาหารญี่ปุนแบบดั้งเดิม
คุณสามารถเลือกรานอาหาร 18 แหงที่เขารวมรายการพิเศษ
แลวเพลิดเพลินไปกับอาหารคากะในราคาแบบเซ็ตซึ่งรวมคาธรรมเนียมตางๆ แลว

ราคาพิเศษ: อาหารกลางวัน 10,000 เยน/อาหารเย็น 20,000 เยน
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับรานอาหารที่เขารวมรายการไดที่:

http://www.kanazawa-ryotei.jp/kaga/

