
จัดพิมพโดยแผนกยุทธศาสตรสงเสริมการทองเที่ยว
จังหวัดอิชิกะวะ ฝายการทองเที่ยวระหวางประเทศ
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ถนนสีขาวฮาคุซัง ชิราคาวาโกะ

ถนนที่ทอดยาวกวา 33.3 กม. นอกจากจะมีจุดชมวิวใบไม 
เปล่ียนสีสวย ๆ หลายจุดใหไดช่ืนชมกันตลอดทางแลว 
ยังมีน้ำตกอีกหลายแหง รวมถึงน้ำตกอุบางาตากิ 
ซึ่งเปนหนึ่งใน 100 น้ำตกที่สวยที่สุดในประเทศญี่ปุนอีกดวย

ในบริเวณนี้มีวัดทั้งหมดถึง 16 แหง หนึ่งในนั้น    
คือ วัดฮนเงียวจิ ซึ่งไดรับการขนานนามวา 
"วัดเมเปลญี่ปุน" เที่ยวชมบริเวณโดยรอบและ 
เพลิดเพลินกับสีสันแหงฤดูกาลของดอกไมนานา 
พรรณ รวมถึงตนบีชที่มีอายุกวา 700 ป

วัดแหงนี้มีประวัติยาวนานกวา 1,300 ป และ 
ตั้งอยูทามกลางธรรมชาติที่งดงาม อาณาเขตที่ 
กวางขวางเต็มไปดวยทิวทัศนที่นาอัศจรรยดวย 
การผสมผสานที่ลงตัวระหวางภูเขาหิน ทะเลสาบ 
และใบไมสีแดง

สวนแหงน้ีเปนสัญลักษณของจังหวัดอิชิกะวะ และเปนที่นิยม 
ทั้งในหมูนักทองเที่ยวและคนทองถิ่นหลายคนมาที่นี่ เพื่อ 
ชมทัศนียภาพอันงดงามยามที่ใบไมเปลี่ยนเปนสีแดง

เดินเลนไปตามเสนทางเลียบลำธารและเพลิดเพลินกับ 
วิวธรรมชาติที่สวยจนแทบลืมหายใจไดแบบ 360°

http://hs-whiteroad.jp/

http://www.yamanaka-spa.or.jp/
สมาคมการทองเที่ยวยามานากะ ออนเซ็น

http://www.pref.ishikawa.jp/
siro-niwa/kenrokuen/index.html http://www.natadera.com/ http://www.hot-ishikawa.jp/

sys/data?page-id=6686

สวน
เคนโรคุเอ็น

วัด
นาตะเดระ

เขตวัด
ยามาโนเตระ

เมืองฮาคุซัง จังหวัดอิชิกะวะ – หมูบานชิราคาวาโกะ เขตโอโนะ จังหวัดกิฟุเมืองฮาคุซัง จังหวัดอิชิกะวะ – หมูบานชิราคาวาโกะ เขตโอโนะ จังหวัดกิฟุ

หุบเขา
คาคุเซนเค

ชวงใบไมเปล่ียนสี:
 ตนเดือนพฤศจิกายน – 
ปลายเดือนพฤศจิกายน

ชวงใบไมเปล่ียนสี: 
ตนเดือนตุลาคม – 
ปลายเดือนตุลาคม

ทัวรเสริมจากสถานีคานาซาวะไปยังชิราคาวาโกะ/
ทาคายามะผานถนนสีขาวฮาคุซัง ชิราคาวาโกะ

บริษัทไวทริงก
http://whitering.co.jp/home_jp.html

นั่งรถไฟ 25 นาที จากสถานีคานาซาวะ → ลงที่สถานี JR 
คางะ ออนเซ็น → นั่งรถคางะแคนบัส 24 นาที 
ผานถนนเสนใน → ลงที่ปายยามานากะ ออนเซ็น คิคุ โนะ 
ยู/ยามานากะ-ซะ

การเดินทาง:

การเดินทาง: นั่งรถบัสเวียนของคานาซาวะ 20 นาที 
จากสถานีคานาซาวะ → ลงที่ปายเคนโรคุเอ็น-ชิตะ

การเดินทาง: นั่งรถไฟ 25 นาที จากสถานีคานาซาวะ → 
ลงที่สถานี JR คางะ ออนเซ็น → 
นั่งรถคางะแคนบัส 30 นาที ผานถนนเสนใน → 
ลงที่ปายวัดนาตะเดระ

การเดินทาง:

การเดินทาง: นั่งรถไฟ 1 ชั่วโมง 
จากสถานีคานาซาวะ → ลงที่สถานี JR 
นานาโอะ → เดินตออีก 15 นาที

การเดินทาง:

ฉบับที่ 29

2015 จดหมายขาวการทองเท่ียว
จังหวัดอิชิกะวะ

พ
ิเศษ

ชวงใบไมเปล่ียนสี:
 ตนเดือนพฤศจิกายน –

 ตนเดือนธันวาคม

ชวงใบไมเปล่ียนสี:
 ตนเดือนพฤศจิกายน – 
ปลายเดือนพฤศจิกายน

ชวงใบไมเปล่ียนสี:
 ตนเดือนพฤศจิกายน – 
ปลายเดือนพฤศจิกายน
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การแสดงแสงสีแสนมหัศจรรยท่ีจัดข้ึนกลางทุงนาเซ็นไมดะในวาจิมะโนโตะ 
ทุงนาถูกจุดใหสวางไสวดวยหลอดไฟ LED พลังงานแสงอาทิตยท้ังหมด  
21,000 ดวง และไดรับการบันทึกลงกินเนสบุค ออฟเวิลดเรคคอรดเมื่อป 
2555 แสงไฟจะเปล่ียนสีสลับกันระหวางสีชมพูและสีทองทุก 30 นาที 
ทำใหเกิดบรรยากาศสุดพิเศษ

เวลา: วันที่ 15 พฤศจิกายน เวลา 10:00 – 13:00 น.
สถานที่: ฮาซุจิโวะ กาคุโด, ยามาชิโระ ออนเซ็น, เมืองคางะ

เทศกาลปูตัวเต็มวัยของฤดูกาล

วาจิมะ, ชิโรโยเนะ เซ็นไมดะ – อาเซโนะ คิราเมกิ
วันท่ี 10 ตุลาคม 2558 – 13 มีนาคม 2559 *ตามกำหนดการ

นั่งรถบัสดวนสายโนโตะ 2 ชั่วโมง 
จากสถานี คานาซาวะ → 
ลงที่ปายวาจิมะ เอคิ-มาเอะ → 
นั่งรถบัสพิเศษอีก 20 นาที → ลงที่ 
ปายเซ็นไมดะ

การเดินทาง:

นั่งรถไฟ 25 นาที จากสถานีคานาซาวะ → ลงที่สถานี JR คางะ ออนเซ็น 
→ นั่งรถคางะแคนบัส 45 นาที ผานถนนเสนใน → ลงที่ปายยามาชิโระ 
ออนเซ็น โซยุ

การเดินทาง:

http://tabimati.net/event/detail.php?p=491

ภาพจากกิจกรรมปที่แลว▼
http://www.ikwajimagyokyo.jf-net.ne.jp/news/2014/1001.html

ขาว
และ

กิจกรรม

http://wajimanavi.lg.jp/www/event/detail.jsp?id=1480

ฟรี คาเขาสวนในชวงท่ีมีงานประดับไฟ ภาพของซุมกันหิมะท่ี 
สวางไสวและใบไมเปลี่ยนสีในเดือนพฤศจิกายนคือสิ่งที่คุณ 
ไมควรพลาด

วันที่: 18 – 20 กันยายน เวลา 18:30 - 21:00 น.
2 – 4 ตุลาคม เวลา 18:30 - 21:00 น.
20 – 29 พฤศจิกายน เวลา 17:30 – 21:00 น.

ฟรี คาเขาสวนในชวงท่ีมีงานประดับไฟ ภาพของซุมกันหิมะท่ี 
สวางไสวและใบไมเปลี่ยนสีในเดือนพฤศจิกายนคือสิ่งที่คุณ 
ไมควรพลาด

วันที่: 18 – 20 กันยายน เวลา 18:30 - 21:00 น.
2 – 4 ตุลาคม เวลา 18:30 - 21:00 น.
20 – 29 พฤศจิกายน เวลา 17:30 – 21:00 น.

งานประดับไฟปราสาทคานาซาวะ / 
สวนเคนโรคุเอ็น - ฤดูใบไมรวง
งานประดับไฟปราสาทคานาซาวะ / 
สวนเคนโรคุเอ็น - ฤดูใบไมรวง 3

เจอาร เวสต จะเริ่มใหบริการรถไฟสำหรับนักทองเที่ยวลายชุดเจาสาวสาย  
ฮานะโยเมะ-โนเร็น ต้ังแตวันท่ี 3 ตุลาคม รถไฟสายน้ีจะว่ิงระหวางคานาซาวะ 
และวาคุระออนเซ็น โดยใชเวลา เท่ียวละประมาณ 80 นาที ซ่ึงชากวาความเร็ว 
ตามปกติของรถดวน 20 นาที เพ่ือใหผูโดยสารไดดื่มด่ำกับทิวทัศนที่สวยงาม 
จากหองโดยสารที่กวางขวางไดอยางเต็มที่ ขึ้นรถไฟไปกับเราเพื่อชมวิวที่ 
งดงามตระการตาของอิชิกะวะ!

ในที่สุดฤดูจับปูก็จะเริ่มขึ้นแลวในวันที่ 6 พฤศจิกายนนี้! ปูหิมะอิชิกะวะ หรือที่ 
รูจักกัน ในชื่อ ปูคาโนะ ไดรับการขนานนามวาเปนปูที่เลิศรสที่สุดในฤดูหนาว 
และปูเหลานี้จะมีรสชาติดีท่ีสุดในชวงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ เม่ือฤดูปู 
เร่ิมตนข้ึนจะมีการจัดเทศกาล ชิมเนื้อปูทั่วทั้งจังหวัด

ถึงฤดูจับปูแลว!

6
เวลา: วันที่ 15 พฤศจิกายน เวลา 9:00 – 14:00 น.
สถานที่: สถานที่จัดกิจกรรมพิเศษวาจิมะ มารีน ทาวน

เทศกาลปูวาจิมะ 2558

นั่งรถบัสดวนโฮคุเท็ตสึ โอคุโนโตะ 2 ชั่วโมง จาก 
สถานีคานาซาวะไปวาจิมะ → ลงท่ีปายมารีน ทาวน

การเดินทาง:

อยาหยุดแครถไฟสายฮานะโยเมะ-โนเร็น 
ไปเท่ียวกันตอดวยรถบัสชมเมืองโอคุโนโตะ

รถบัสชมเมืองโนโตะ เพนินซูลา - โนโตะ โคอิจิ

■ ชวงเวลาใหบริการ
 3 ตุลาคม 2558 – 27 มีนาคม 2559    
 (วันเสารอาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ)

■ คาโดยสาร
 ผูใหญ: 5,500 เยน   เด็ก: 3,300 เยน (รวมคาขาวกลองม้ือ  
 กลางวันและคาเขาพิพิธภัณฑศิลปะวาจิมะ คิริโกะ)
 *กรุณาสำรองที่นั่งภายในเวลา 12:00 น. ของวัน   
 กอนวันเดินทาง

■ ติดตอสอบถาม
 ศูนยบริการจองตั๋วรถไฟสายโฮคุริคุ (9:00-18:00)
 โทร.: 076-234-0123

11:55 ออกจากสถานีวาคุระ ออนเซ็น 

มิตสึเคจิมา 

ชิโรโยเนะ เซ็นไมดะ 

พิพิธภัณฑศิลปะวาจิมะ คิริโกะ 

17:20 กลับมาถึงสถานีวาคุระ ออนเซ็น

▶
▶

▶
▶

■ เสนทางเดินรถ

คานิเม็ง คือเมนูกระดองปูยัดไส 
เคร่ืองใน และเนื้อปูที่เสิรฟบนหมอ 
โอเดงรอน ๆ นับเปนอีกหนึ่งเมนู 
โอเดงยอดนิยมของ คานาซาวะ ซึ่ง 
หารับประทานไดในฤดูจับปูเทานั้น 

เมนูปูแนะนำสุดพิเศษของฤดูกาล!
คานิเม็ง

■วันที่เปดใหบริการ
 วันเสารอาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ 
 (พิเศษ บริการวันจ./อ./ศ. จนถึงสิ้นเดือนธันวาคมนี้)
■เวลารถออก
 จากคานาซาวะ: 10:15, 14:15
 จากวาคุระ ออนเซ็น: 12:07, 16:30
■จำนวนผูโดยสาร
 52 ที่นั่ง (ทุกที่นั่งตองจองลวงหนา)
■คาโดยสาร
 2,750 เยน (คานาซาวะ – วาคุระ ออนเซ็น)
■ที่จำหนายตั๋ว
 เคานเตอรจำหนายตั๋ว JR และบริษัทนำเที่ยวรายใหญ 
 ในญี่ปุน

提供：おでん よし坊

รถไฟสำหรับนักทองเท่ียว
สายฮานะโยเมะ-โนเร็นเปดใหบริการแลว
รถไฟสำหรับนักทองเท่ียว
สายฮานะโยเมะ-โนเร็นเปดใหบริการแลว



บัตรโดยสารทาคายามะ-โฮคุริคุสำหรับนักทองเที่ยวเริ่มกลับมาวางจำหนายอีกครั้งตั้งแตเดือน 
กรกฎาคมที่ผานมา บัตรโดยสารนี้สามารถใชสำหรับ รถไฟธรรมดาสาย JR เสนทางระหวาง 
ทาอากาศยานนานาชาติ คันไซและโอซากา รถไฟชินคันเซนสายโฮคุริคุเสนทางระหวาง 
คานาซาวะและโทยามะ และรถบัสทางหลวง เสนทางระหวางชินทาคาโอกะ โกคายามะ 
และชิราคาวาโกะ บัตรนี้เปนบัตรโดยสารแบบไมจำกัดเที่ยวในระยะเวลา 5 วัน ใชบัตรนี้เพื่อ 
ทองเที่ยวอิชิกะวะ!
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ตั๋วรถบัสดวนโชริวโดสามารถใชขึ้นรถบัสดวนทุกคันที่วิ่งระหวางคานาซาวะ ชิราคาวะ ทาคายามะ 
และนาโงยะไดแบบไมจำกัดเที่ยว แตยังไมหมดเพียงเทานั้น! ตั๋วนี้ยังสามารถใชขึ้นรถบัสที่ไปยัง 
โกคายามะ กัชโชซุคุริ และเมืองมัตสึโมโตะในจังหวัดนางาโนะไดอีกดวย ควาขอเสนอสุดพิเศษนี้ 
เอาไวและไปทองเที่ยวคานาซาวะ มรดกโลกชิราคาวาโกะ และสถานที่นาสนใจอีกมากมาย!

วางจำหนายแลวในประเทศและภูมิภาคตอไปนี้:
เกาหลี จีน ไตหวัน ฮองกง ไทย และมาเลเซีย
1) บัตรอายุ 3 วัน: 7,000 เยน  2) บัตรอายุ 5 วัน: 14,000 เยน

รายละเอียด:▶http://www.meitetsu.co.jp/eng/ticket-info/shoryudo.html

ซุมกันหิมะยูกิซุริที่ชวยปองกัน
กิ่งกานของตนไมจากหิมะที่ 
ตกหนักจะถูกนำมาติดตั้งใน 
สวนเคนโรคุเอ ็นในวันที ่  1 
พฤศจิกายน โดยการนำเชือก 
มารอยดวยมือทีละเสนแวะเวียน 
มาเยี่ยมชมสวนและตื่นตาไป
กับการเตรียมพรอมตอนรับ 
ฤดูหนาวที่จะมาถึง

ไมนานมานนี้ มิชลิน กรีน ไกด เจแปน ที่ 

นักเดินทางหลายคนเลือกใชเปนคูมือในการ 

มาเยือนจังหวัดอิชิกะวะ ไดเพิ่มวัดนาตะเดระ 

ของจังหวัดอิชิกะวะเปนหน่ึงในสถานท่ีทองเท่ียว 

แนะนำระดับหนึ่งดาว สงผลใหในปจจุบันมี 

สถานที ่ท องเที ่ยวในจังหวัดอิช ิกะวะที ่ต ิด 

อันดับเพิ่มเปน 39 แหงแลว

ศูนยขอมูลนักทองเที่ยวเปดใหบริการ 
แลวที่ประตูทางเขาหลักของสถานี JR 
นานาโอะ ที ่ศูนยแหงนี ้มีการติดตั ้ง 
หนาจอสัมผัส เพื่ออำนวยความสะดวก 
ใหกับนักทองเท่ียวชาวตางชาติท่ีตองการ 
ขอมูลการทองเที ่ยวเกี ่ยวกับภูมิภาค 
โนโตะ

สาเกเท็นกุมิ ยามะไฮ จุนไม ไดกินที่หมักโดย 
โรงเหลาชาตะ ชูโซในฮาคุซัง ชนะเลิศรางวัล 
สาขาสาเกยอดเย่ียมในงานแขงขันลอสแอนเจลิส 
อินเตอรเนชั่นแนล ไวน แอนด สปริต ฤดูสาเก 
กำลังใกลเขามาทุกทีแลวเม่ือไดเวลาท่ีฤดูใบไมรวง 
จะสิ้นสุดลงและฤดูหนาวจะเริ ่มตนขึ้น  เหลา 
พ้ืนเมือง จึงเปนอีกสิ่งที่ผูมาเยือนจังหวัดอิชิกะวะ 
ไมควรพลาด

จุดทองเที่ยวของ
อิชิกะวะที่ไดรับการ
บรรจุในมิชลินไกด

ขาวการขนสง

สิ่งที่นาสนใจ

บัตรโดยสารทาคายามะ-โฮคุริคุ
สำหรับนักทองเท่ียวกลับมาแลว!

ตั๋วรถบัสดวนโชริวโด 
กลับมาแลว! (ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม)

4Natadera Templ

5

เคนโรคุเอ็น
ยูกิซุริ 3

ศูนยขอมูล
นักทองเที่ยวที่เปด
ในสถานีนานาโอะ

สาเกเท็นกุมิที่ผลิตในอิชิกะวะ
ชนะเลิศในงานประกาศรางวัล USA
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ราคา: 13,500 เยน (6,750 เยน สำหรับเด็กอายุ 6 – 12 ป)

รายละเอียด:▶http://touristpass.jp/ja/


