
เพลิดเพลินกับอาหารฤดูรอนแสนอรอย!

หอยรสเลิศเหลานี้เปนสิ่งที่ไมควรพลาดในฤดูรอน มีใหเลือกลิ้มรสตามรานอาหาร
สไตลญี่ปุนและรานอิซาคายะ (รานเหลาญี่ปุน) ในโนะโตะและคานาซาวะ

หอยนางรมอิวากาคิ 
(มีตามฤดูกาลในชวงเดือนเมษายน-สิงหาคม)

หอยนางรมอิวากาคิของโนะโตะจะตัวใหญกวา

ที่อื่นเล็กนอยและมีรสชาติเขมขน เหมาะสำหรับทำซาชิมิ 

อาหารปงยางริมชายหาด และซูชิ

หอยตาวัว (มีตามฤดูกาลในชวงเดือนมิถุนายน-กันยายน) 

บางตัวจะมีขนาดใหญกวา 10 ซม. สามารถกินแบบดิบๆ เปนซาชิมิ 

หรือปรุงอาหารในเปลือกหอยได

หอยเปาฮื้อ (มีตามฤดูกาลในชวงเดือนกรกฎาคม-กันยายน) 

วัตถุดิบคุณภาพสูงที่มีเนื้อสัมผัสแนน เหมาะสำหรับทำเปนซาชิมิ สเต็ก 

หรือเหยาะเกลือแลวนึ่งกับเหลาสาเก

แนะนำสถานที่ทองเที่ยวในฤดูรอนอันยอดเยี่ยมและกิจกรรมฤดูรอนแสนสนุก

เดินเที่ยวรอบเมืองในชุดยูกาตะกิจกรรม

อาหารรสเลิศ

ขอมูลและสถานที่ทอง
เที่ยวฤดูรอนที่แนะนำ

รานคานาซาวะ คิราระ
ที่อยู: 1-3-18 ฮิกาชิยามะ คานาซาวะ

ราคา: 4,860 เยน/วัน

การเดินทาง: เดิน 3 นาทีจากฮิกาชิชายะไก

http://kanazawa-kirara.com/

รานคานาซาวะ คิโมโนะ คาเรน
ที่อยู: ชั้น 2, 2-13 เคนโรคุมาจิ คานาซาวะ

ราคา: 4,320 เยน/วัน

การเดินทาง: เดิน 2 นาทีจากสวนเคนโรคุเอ็น

http://www.kimono-karen.jp/

รานโคโคยูอิ
ที่อยู: 1-3-39 ฮอนมาจิ คานาซาวะ
ราคา: 4,860 เยน/วัน
การเดินทาง: เดิน 5 นาทีจากสถานีคานาซาวะ
http://www.kokoyui.com/english/index.html

คานาซาวะเปนเมืองที่เต็มไปดวยสถาปตยกรรมเกาแกและภูมิทัศนเมือง
ที่ยังคงหลงเหลือรองรอยของซามูไร การเดินเที่ยวไปตามถนน
ประวัติศาสตรในชุดยูกาตะจะใหความรูสึกเหมือนกับคุณ
ไดเดินทางยอนกลับไปในชวงเวลานั้น! เพียงแคเดินตัวเปลาไปที่รานเชาชุด 
ไมนานคุณก็จะไดสวมชุดยูกาตะซึ่งมีใหเลือกมากมายหลายแบบ 
รวมทั้งชุดยูกาตะของผูชาย การคืนชุดยูกาตะก็มีหลากหลายวิธีท
ี่ไมยุงยากขึ้นอยูกับแผนการเชาของคุณ จะคืนในวันถัดมาหรือจะคืนที่แผนก
ตอนรับของโรงแรมก็ได มาลองสวมชุดยูกาตะรับลมรอนของค
านาซาวะกันดูดีไหม?
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เมืองคากะอาจจะมีชื่อเสียงเรื่องน้ำพุรอน แตตั้งแตมีการเปดตัวในป 2016 คากะพารเฟตก็กลาย
เปนของหวานยอดนิยมที่คนทั่วไปรูจักกันดี ดวยการจัดเรียงเปนชั้นๆ ที่มีสีสันสะดุดตาถึง 5 ชั้น 
ซึ่งมีทั้งไขออนเซ็นและวิปครีมน้ำผึ้ง รวมทั้งผักหลากหลายชนิดของเมืองคากะที่วางอยูดานบน 
แตสำหรับพารเฟตโฉมใหมของปนี้จะเสิรฟในเครื่องเขินยามานากะและเครื่องปนดินเผาคุทานิยากิซึ่ง
ทั้งคูเปนงานหัตถกรรมดั้งเดิมของทองถิ่น ทำไมไมลองมาลิ้มรสพารเฟตคากะแสนอรอยกันดูละ?

2

เว็บไซตพารเฟตคากะ  http://www.kagaparfait.com/index.html

คากะพารเฟต

(ราคา 880 เยนในทุกรานที่
รวมรายการ)

1 2 3 4 5 6

1. คาตายามะซึออนเซ็น โซยุ ทาวน คาเฟ 
(65-2 คาตายามะซึออนเซ็น โอสึ 
เมืองคากะ)

2. คากะ ฟรุตแลนด 
(I-59-1 ยูตาคะโจ เมืองคากะ)

3. คาเฟลันช คาซาโนะมิซาคิ 
(Fu-23 ฮาชิทาเตะมาจิ เมืองคากะ)

4. คุอิมอนยะ ฟุรุซาโตะ 
(1-55 โคสึกะนามิมาจิ เมืองคากะ)

5. แกลเลอรี & บิสโทร เบนการายะ 
(59 ถนนออนเซ็น ยามะชิโระออนเซ็น 
เมืองคากะ)

6. ฮาซึจิโอะ ทีช็อป (18-59-1 
ยามะชิโระออนเซ็น เมืองคากะ)

รานอาหาร 6 แหงที่สามารถไปลองลิ้มชิมรสคากะพารเฟตกันได

หอยนางรมอิวากาคิ หอยตาวัว 
และหอยเปาฮื้อ

2017
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จัดพิมพโดยฝายกลยุทธสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดอิชิคาวะ
แผนกการทองเที่ยวระหวางประเทศ

ฉบับฤดูรอนป

 ฉบับที่ 36



เทศกาลคิริโกะที่มีชีวิตชีวาของคาบสมุทรโนะโตะเปนเทศกาลฤดูรอน
ในจังหวัดอิชิคาวะที่ไมควรพลาด ตั้งแตเดือนกรกฎาคมไปจนถึง
เดือนกันยายนจะเห็นขบวนโคมไฟใหญยักษสูงตระหงานอยูเหนือฝูง
ชนซึ่งชาวเมืองที่แบกโคมไฟจะสงเสียงรองตะโกนใสกัน ภาพและ
เสียงแหงความสนุกสนานของเทศกาลที่จัดขึ้นตามเมืองตางๆ 
ทั่วทั้งคาบสมุทรโนะโตะจะทำใหผูเขารวมงานไดเคลื่อนไหว
ปลดปลอยพลังงานในตัวอยางแนนอน
หาโอกาสไปเยือนคาบสมุทรโนะโตะเพื่อรวมเปนสวนหนึ่งในงาน
ประเพณีอันทรงคุณคาและมีประวัติยาวนาน ซึ่งผสมผสานความงาม
อันละเอียดออนแบบญี่ปุนกับการภาวนาอันศักดิ์สิทธิ์ 
และแนนอนวาตองสนุกดวย!

การแสดงกลองโกจินโจไดโกะ เปดใหชมฟรี

ขนมหวานสไตลญี่ปุนหรือที่เรียกวาวากาชิสามารถรับประทานไดทุกฤดูกาล แตในหนารอนจะมีวากาชิแชเย็นใหเลือกลิ้มรสมากมาย 
จังหวัดอิชิคาวะมีวัฒนธรรมการดื่มชาซึ่งเปนประเพณีดั้งเดิมที่มีมาตั้งแตยุคซามูไร และจนถึงทุกวันนี้การรับประทานวากา
ชิคูกับชาก็ยังเปนที่นิยมที่สุดอยางหนึ่งของประเทศญี่ปุน ทำไมไมลองมาชิมวากาชิที่มีหนาตาสวยงามและอรอยดูละ?

โมริฮาชิ คิสึซึยากะ
คุซึคิริ (มีใหรับประทานจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม)

ที่อยู: 1-24-6 ฮิกาชิยามะ คานาซาวะ (ฮิกาชิชายะไก)

มุราคามิ
วาริโกอุริ (มีใหรับประทานตลอดทั้งป)

ที่อยู: 2-3-32 นากะมาจิ คานาซาวะ 

(บานพักซามูไรนากะมาจิ)

อุราตะ
ทาเคะซัตสึ มิซึโยคัง (มีใหรับประทานจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม)

ที่อยู: “อันโตะ” ในสถานีคานาซาวะ

โคอิเดะ
มิซึเทมาริ (มีใหรับประทานจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม)

ที่อยู: 1-13-13 ฮิกาชิยามะ คานาซาวะ (ฮิกาชิชายะไก)

โมโรเอยะ
คุซึ โมจิ (มีใหรับประทานจนถึงเดือนกันยายน)

ที่อยู: 2-20 เคนโรคุมาจิ คานาซาวะ 

(ศูนยผลิตภัณฑทางวัฒนธรรมอิชิคาวะ)

เว็บไซตใหมเกี่ยว
กับการสำรวจญี่ปุน
เว็บไซตใหม (สำรวจญ่ีปุน – เสนทางใหมโกลเดนรูตโดยโฮคุริคุ) 

เพ่ือสงเสริมใหนักทองเท่ียวใชโฮคุริคุชินคันเซ็นรุนใหม

ในการเดินทางทองเท่ียวญ่ีปุน เพราะเปนสวนหน่ึงของเสนทาง 

“โกลเดนรูต” สายใหมท่ีไปไดท่ัวญ่ีปุน

เว็บไซตน้ีแนะนำสถานท่ีทองเท่ียว อาหาร งานหัตถกรรมด้ังเดิม 

และน้ำพุรอนในทองถิ่นที่สามารถไปเยือนไดดวยโฮคุริคุชิน

คันเซ็น รวมทั้งใหขอมูลเกี่ยวกับโฮคุริคุอารชพาส (Hokuriku 

Arch Pass) ซึ่งเปนตั๋วรถไฟ JR สำหรับนักทองเที่ยว

ตางชาติที่สามารถใชกับโฮคุริคุชินคันเซ็นได

สึรุโนะมารุ จุดพักผอนสำหรับธุรกิจ 
ในเดือนเมษายนมีการเปดจุดพักผอนแหงใหม
ในสวนปราสาทคานาซาวะดวยแนวคิด 
“พื้นที่ที่แวดลอมไปดวยประวัติศาสตร” 
ตัวอาคารโดดเดนดวยหนาตางกระจกรอบดาน 
ทำใหมองเห็นทิวทัศนท่ีงดงามแบบพาโนรามาของหอ
สังเกตการณฮิชิยะกุระ อาคารโกจุกเคน-นากายะ 
และประตูฮาชิซึเมะมอนอันเลื่องชื่อของปราสาทคา
นาซาวะ
ในอาคารมีพื้นที่จัดแสดงภาพของปราสาทคานาซา
วะและสวนเคนโรคุเอ็นทั้งสี่ฤดู และภาพบอกเลา
ประวัติศาสตรของปราสาทคานาซาวะตั้งแต
เริ่มกอสรางมาจนถึงปจจุบัน 
รวมทั้งยังมีพื้นที่พักผอนที่ใหบริการขนมหวานวากา
ชิและน้ำชา เหมาะสำหรับการพักผอนหลังจากเดิน
เที่ยวทั่วสวนปราสาทคานาซาวะหรือสวนเคน
โรคุเอ็นมานาน

http://hokuriku-arch-pass.com/Explore_Japan/

จุดที่นาสนใจ

พิพิธภัณฑวาจิมะคิริโกโมเตะนาชิพลาซา
http://www.gojinjodaiko.jp/en_top.html

กิจกรรม

ข  าวสาร

ขนมหวานสไตลญี่ปุน
ในฤดูรอน

ดูขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับเทศกาลคิริโกะ รวมท้ังวันและเวลาจัดงานไดท่ี:
http://www.hot-ishikawa.jp/kiriko/en/index.php

เทศกาลคิริโกะของ
โนะโตะ

ถึงวันที่ 5 พ.ย. เวลา 20:30-20:50 น.

10 ส.ค. (พฤหัส) - 12 ส.ค. (เสาร)
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การเปดสองไฟในฤดูรอน
ที่ปราสาทคานาซาวะ – 
สวนเคนโรคุเอ็น



日本海

โคมัตสึ
สนามบินโคมัตสึ

อิชิคาวะที่รอการคนพบ

2. บานพักของเกษตรกร 3. งานฉลองครบรอบ 1,300 
ปของการกอต้ังศาลเจาชิรายามะ

ชุนรันโนะซาโตะ

ในหุบเขาทางตอนเหนือของจังหวัดอิชิคาวะและคาบสมุทรโนะโตะมีธรรมชาติและสภาพแวดลอมเชิง
เกษตรกรรมของซาโตยามะซ่ึงยังพบเห็นไดใน ปจจุบัน ชาวบานยังคงดำรงวิถีชีวิตท่ีกลมกลืนกับสภาพแวดลอม 
ท่ีน่ีคุณสามารถหลีกหนีความวุนวายของชีวิตในเมืองและอุนใจกับการตอนรับแบบด้ังเดิมของครอบครัวชาวญ่ีปุน  
นอกจากน้ียังมีกิจกรรมมากมายหลากหลายใหลองทำ ไมวาจะเปนการทำเกษตรหรือการสำรวจธรรมชาติ
ท่ีสวยงามของซาโตยามะ เหมาะสำหรับนักทองเท่ียวตางชาติท่ีจะมาหาประสบการณการทอง
เท่ียวเชิงเรียนรูหรือผูท่ีอยากสัมผัสบรรยากาศชนบทขนานแทของชาวญ่ีปุนในระหวางท่ีพักอยูโฮมสเตย

ภูเขาเขาฮาคุซังซึ่งมีความสูง 2,702 เมตรตั้งตระหงานทอดยาวสามจังหวัด ไดแก จังหวัดอิชิคาวะ จังหวัดฟุคิอิ 

และจังหวัดกิฟุ เปนหนึ่งในสามภูเขาอันศักดิ์สิทธิ์ของประเทศญี่ปุนเทียบเทาภูเขาทาเทยามะและภูเขาไฟฟูจิ 

ยอดเขาที่ขาวโพลนนั้นจับใจผูคนมานมนาน และในเวลานั้นเปนที่รูจักกันวาเปนสัญลักษณทางศาสนาในชื่อวา 

“บัลลังกสีขาวของเทพเจา” 

ในป 717 พระภิกษุนามไทโชอุไดสรางศาลเจาเล็กๆ บนยอดเขาฮาคุซัง และนับจากนั้นมาการสักการะศาลเจาบน

เขาฮาคุซังก็แพรหลายไปอยางรวดเร็ว ทำใหมีการสรางศาลเจามากมายทั่วทั้งประเทศ

ภูเขาฮาคุซังซึ่งยังคงงดงามตราตรึงใจผูคนจนถึงทุกวันนี้เปนที่ตั้งของอุทยานแหงชาติฮาคุซังบนเนื้อที่  47,700 เฮกตาร 

และเปนที่ชื่นชอบของบรรดานักปนเขาจำนวนมาก รวมถึงเปนพื้นที่อนุรักษสัตวปาที่ไดรับการรับรองจากยูเนสโกดวย 

สภาพแวดลอมที่สวยงามของที่นี่นั้นไดรับการยกยองแมแตจากตางประเทศ

ในปนี้จะมีการจัดงานฉลองครบรอบ 1,300 ปของการสรางศาลเจา มีการจัดกิจกรรมรำลึกถึงการกอสรางศาลเจา

ตั้งแตฤดูใบไมผลิจนถึงกลางเดือนสิงหาคมในฮาคุซังและพื้นที่ใกลเคียง แลวทำไม ไมลองไปรวมงานฉลองและ

เพลิดเพลินกับธรรมชาติที่งดงามของเขาฮาคุซังพรอมกับเรียนรูประวัติศาสตรและความเชื่อของคนในทองถิ่นกันละ?

มีบานพักมากกวา 50 หลัง 

(แตละหลังสามารถรับรองแขกที่มาพักไดหนึ่งกลุมตอหนึ่งวันเทานั้น)

ที่พัก 1 คืนพรอมอาหาร 2 มื้อ ราคา 11,880 เยน (สำหรับสองทาน)

ที่อยู 16-9 มิยาจิ โนะโตะโจ โฮสุกัง อิชิคาวะเคน

การเดินทาง นั่งรถยนตจากสนามบินโนะโตะซาโตยามะ 15 นาที (มีรถรับสง)

白山開山1300年記念行事の詳細はこちら

http://www.shirayama.or.jp/news/year1300.html

สนุกกับการปนจักรยานไปตามเสนทางที่คอยๆ ลาดลงทามกลางธรรมชาติที่มีอากาศสะอาดบริสุทธิ์และทัศนียภาพอันงดงาม

สถานีริมถนนชิรายามะซัง

สถานีริมถนนเซนะ

ฮาคุซังมาจิ

จุกพักผอนเซกิโนะ

น้ำพุรอน “เบิรดฮัมม่ิง โทริโกเอะ”

ปาน้ำตกวาทากะสำหรับการพักผอน

สถานีจักรยาน
ฮาคุซังชิตะเอกิ

4.5กม.10-20นาที

3.9กม.10-15นาที

4.5กม.10-20นาที

3.9กม.10-20นาที

2.8กม.10-15นาที

หุบเขาเทโดริ

ที่ราบสูงชิชิคุ

พบกับสัตวปา!

สถานีริมถนนชิรายามะซัง

สถานีริมถนนเซนะ

จุกพักผอนเซกิโนะ

สถานีจักรยาน
ฮาคุซังชิตะเอกิ

ฮาคุซังมาจิ

น้ำพุรอน “เบิรดฮัมมิ่ง โทริโกเอะ”

ปาน้ำตกวาทากะสำหรับการพักผอนจุกพักผอนเซกิโนะ

กิจกรรมการทำโซบะ

ถนนเลียบภูเขาใตรมเงาตนไม

เวลาโดยประมาณ

ศาลเจาชิรายามะฮิเมะ

4

5
4

1. เสนทางจักรยาน

รายละเอียดเกี่ยวกับงานฉลองครบรอบ 1,300 ปของศาลเจาชิรายามะ:

http://www.shirayama.or.jp/news/year1300.html

ชมทิวทัศนที่ทอดยาวของที่ราบคากะ!

ชมทิวทัศนที่ทอดยาวของที่ราบคากะ!

9:00-17:00 น.
(ปดใหบริการเชา 16:00 น.)

◆ จักรยานธรรมดา
200 เยน/วัน

◆ จักรยานไฟฟา
500 เยน/วัน

จักรยานใหเชา

เวลาเชา

ราคา

หุบเขาสีเขียวมรกตที่สวยงาม

หุบเขาสีเขียวมรกตที่สวยงาม

ถนนเลียบหุบเขาเท
โดริ

หัวขอพิเศษ


