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การทองเที่ยวจังหวัดอิชิกะวะ

ระบำโคมสุดงดงามทามกลางประกายไฟ
อันตื่นตา
1

JR
Nanao
Line
JR七尾線

Noto Satoyama Kaido (Free)
のと里山海道

Kanazawa
金沢駅

Daishoji
大聖寺駅

Kaga IC
加賀IC
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Komatsu
小松駅

JR Hokuriku
Line
JR北陸本線

วันเปดงาน ตื่นตากับระบำโคมศักดิ์สิทธิ์กวา 40 ดวง ทามกลางประกายไฟที่สวางไสว ในวันตอมา
รวมชมพิธีการโยนหิ้งบูชาลงทะเลเพื่อทุบทำลายทามกลางเปลวไฟที่รอนระอุ ซึ่งอาจหาดูไมไดจากที่อื่น
(การเดินทาง) 2 ชั่วโมงโดยรถดวนโนโตะสายโฮคุริคุจากสถานี JR คานาซาวะ
ลงที่สถานีโนโตะมาจิยาคุบะมาเอะ

โคมไฟยักษ สูงกวา 10 เมตร

เทศกาลอิซซากิโฮโตะ

2

1 สิงหาคม เมืองอิซซากิ นครนานาโอะ
งานแหระบำโคม 6 ดวง รอบตัวเมือง โดยแตละดวงใชคน
หามถึง 100 คนเนื่องจากมีความสูงมาก (กวา 10 เมตร)
(การเดินทาง) เดิน 10 นาทีจากสถานี JR วาคุระ ออนเซ็น
(สาย JR นานาโอะ)

เทศกาลที่ใหญที่สุดของเทศกาลโนโตะ คิริโกะ

วาจิมะ ไทไซ

1

Anamizu
穴水駅
Wakuraonsen
和倉温泉駅
2
Nanao
七尾駅
Noetsu Expressway
能越自動車道

Hokuriku
Expressway
北陸自動車道

Komatsu Airport
小松空港

เที่ยวงานเทศกาลโนโตะ คิริโกะ ศูนยรวมงานเทศกาลฤดูรอน
อันหลากหลายของอิชิกะวะ

วันที่ 3-4 กรกฎาคม อุชิตสึ เมืองโนโตะ

Noto Tetudou
のと鉄道

5

ขาวเดน

เทศกาลอาบาเระ

Tokyo
東京

3

Noto Satoyama Airport
のと里山空港

3

22-25 สิงหาคม เมืองอามะ เมืองคาวาอิ เมืองฟุเงชิ
เมืองวาจิมะซากิ เมือง วาจิมะ
ศาลเจาแตละแหงจะงานเทศกาลเฉลิมฉลองยาว 4 วันรวด โดยชวงทายงานทาน
จะไดเห็นภาพอันนาประทับใจของคบเพลิงยักษที่รวงหลนลงพื้น และเหลาคนหนุม
ที่พยายามคนหาไมศักดิ์สิทธิ์ทามกลางกองไฟ
(การเดินทาง) 2 ชั่วโมงโดยรถดวนโนโตะสายโฮคุริคุจากสถานี JR คานาซาวะ
ลงที่สถานีวาจิมะเอกิมาเอะ

Shirakawa-Go IC
白川郷IC

สำหรับฤดูรอน

ลิ้มลองซูชิรสเลิศ 10 หนา
ในราคา 3,800 เยน

อาหาร

เฮีย คุมงั โงคุ ซูชิ

ในอิชิกะวะ

สุดยอดองุนเมืองอิชิกะวะ

รูบี้ โรมัน

องุนพันธุ รูบี้ โรมันเปนพันธุที่มีสีแดงเหมือนทับทิมและมีรสหวานฉ่ำ บางลูกมีขนาดใหญ
เทาลูกกอลฟ ที่นาตกใจคือในอดีตองุน รูบี้ โรมัน นั้นมีราคาสูงถึงพวงละ 550,000 เยน
เลยทีเดียว แตปจจุบันเราสามารถหาซื้อไดในราคาพวงละประมาณ 5,000 เยน รูบี้ โรมัน
ออกผลตั้งแต ตนเดือนสิงหาคมถึงปลายเดือนกันยายน
■ มีจำหนายที่รานคาทั่วไปในตลาดโอมิโจและในหางสรรพสินคา

ชิมหอยนางรมหนารอนในโนโตะ

หอย นางรมญี่ปุน

หอยนางรมญี่ปุนเหมาะจะรับประทานใน
ฤดูรอ นตัง้ แตปลายเดือนมิถนุ ายนถึงตนเดือน
สิงหาคม เนือ่ งจากเปนชวงทีม่ รี สชาติดที ส่ี ดุ
เขตโนโตะ ในอิชิกะวะเปนหนึ่งในพื้นที่ที่มี
การออกหาหอยนางรมญี่ปุนอยางคึกคัก
และเราสามารถหาหอยนางรมญีป่ นุ รสดีได
ในรานคารอบอาวนานาโอะ มาถึงโนโตะ
ตองลองชิมสักครั้ง

ซูชิบาร 27 แหงในจังหวัดอิชิกะวะเขารวมโครงการเฮียคุมังโงคุ
ซูชิ เสิรฟซูชิรสเลิศ 10 หนาในราคา 3,800 เยน
■ ซูชิบารที่เขารวมโครงการเฮียคุมังโงคุ ซูชิ
23 รานจากเมืองคานาซาวะ 2 รานจากเมืองนานาโอะ
1 รานจากเมืองโนโนอิจิ 1 รานจากเมือง โคมัตสึ
■ เว็บไซตอยางเปนทางการ http://ishikawa-sushi.com/
(ภาษาญี่ปุนเทานั้น)

■เว็บไซตหอยนางรมโนโตะ
http://n.rokuhoku.shoko.or.jp/notokaki/#inshoku-ten (ภาษาญี่ปุนเทานั้น)

กิจกรรม
ประจำฤดูรอน

ชมสวนเค็นโรคุเอ็น
ชวงหนารอนฟรี
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เทศกาลดอกไมไฟ 4
คาตายามาซึ ออนเซ็น

ชมการแสดง 3
โกะจินโจไดโกะ
เสียงกลองไทโกะจะกองกังวานในใจของทุกทานที่เขาชม
■ทุกวัน (24 กรกฎาคม – 27 กันยายน หยุดวันที่
31 กรกฎาคม 1 สิงหาคม และ 30 สิงหาคม)
ทุกวันเสารและอาทิตย (6 มิถนุ ายน – 20 กรกฎาคม
และ 2 ตุลาคม – 23 พฤศจิกายน รวมถึงวันศุกร
ในบางสัปดาหในชวงเวลาดังกลาว) เวลาเปด 20:30
– 20:50 น.
■ไมเสียคาเขางาน
■สถานที่ :หอประชุมวาจิมะ คิริโกะ
โทร.0768-22-7122

งานแสดงดอกไมไฟจัดทุกคืนที่คาตายามาซึ
ออนเซ็น ตัง้ แตวนั ที่ 1-31 สิงหาคม เพลิดเพลินกับ
ทิวทัศนที่สวยงามและดอกไมไฟที่สะทอนเงาใน
ทะเลสาบชิบะยามางาตะ
■1-31 สิงหาคม เวลา 21:00 - 21:10 น.
■คาตายามาซึ ออนเซ็น ชิบะยามางาตะ เมืองคางะ

เขาชมสวนเค็นโรคุเอ็นไดตลอดสี่ฤดู เขาชมสวน
เค็นโรคุเอ็นโดยไมเสียคาเขาเริ่มตนหนารอนที่
จะถึงนี้
■7:00– 18:00 น. 14-16 สิงหาคม
*วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได

ขอมูลอัพเดต
▼

เปดใหมหลังปรับปรุง พิพิธภัณฑประวัติศาสตร
จังหวัดอิชิกะวะ
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พิพธิ ภัณฑประวัตศิ าสตรจงั หวัดอิชกิ ะวะ หรือทีเ่ รียกกันวา พิพธิ ภัณฑอากะ เรนงะ เพิง่ ไดรบั การปรับปรุง
ตกแตงและเปดใหเขาชมใหมอกี ครัง้ ในวันที่ 17 เมษายน นี้ นิทรรศการตางๆ ทีจ่ ดั แสดงจะชวยใหเราได
เขาถึงประวัติศาสตรของจังหวัดอิชิกะวะ
■เวลาเปด: 9:00 – 17:00 น. (อนุญาตใหเขาไดจนถึง 16:30 น.)
ุ ายน, วันที่ 16 และ 17 กรกฎาคม, วันที่ 24 และ 25 สิงหาคม, วันที่ 11 และ 12 กันยายน,
■วันหยุด:วันที่ 1 และ 2 มิถน
วันที่ 9 และ 10 พฤศจิกายน ตัง้ แตวนั ที่ 29 ธันวาคม ถึง 3 มกราคม, วันที่ 4 และ 5 กุมภาพันธ, วันที่ 14 และ 15 มีนาคม
■เขาชมสวนนิทรรศการถาวรไดฟรี :300 เยน 240 เยน กรณีมาเปนกลุมเกิน 20 คน เขาชมฟรีสำหรับ
นักเรียนตั้งแตระดับมัธยมลงไป
■การเดินทาง: เดิน 2 นาทีจากสถานีเค็นริตสึบิจุตสึคัง – เซยซงคาคุ (รถรางโฮคุริคุ)
■เว็บไซตทางการ: http://ishikawa-rekihaku.jp/index.php

▼เปดใหมหลังปรับปรุง หอประชุมวาจิมะ-นุริ
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เขาชมและเลือกซื้อสินคาของวาจิมะ-นุริ พรอมชมงานนิทรรศการและขอมูลเกี่ยวกับวาจิมะ-นุริ
■เวลาเปด: 8:00– 17:00 น. ■เปดทุกวันตลอดทั้งป
■การเดินทาง: 2 ชั่วโมงโดยรถดวนสายโอคุโนโตะจากสถานี JR คานาซาวะ
ลงที่สถานีหอประชุมวาจิมะนุริ
■เว็บไซตอยางเปนทางการ: http://www.wajimanuri.or.jp/fkaikan.htm (ภาษาญี่ปุนเทานั้น)

▼

เปดใหมหลังปรับปรุง หอประชุมคิริโกะ เมืองวาจิมะ 3

เราจะไดเห็นคิรโิ กะซึง่ เปนโคมประเภทหนึง่ จำนวนมากกวา 30 ดวง เทคโนโลยี LED ชวยใหไดเห็นภาพบรรยากาศ
ของเทศกาลในยามกลางวัน ยามเย็น และยามค่ำคืน
■เวลาเปด: 8:00 – 17:00 น. ■เปดทุกวันตลอดทัง้ ป
่ โมงโดยรถดวนสายโอคุโนโตะจากสถานี JR คานาซาวะ ลงที่ สถานีวาจิมะมารีนทาวน
■การเดินทาง: 2 ชัว
■คาเขาชม: ผูใหญ 620 (440) เยน , นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 470 (360) เยน
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนและระดับประถมศึกษาลงไป 360 (310) เยน
*อัตราคาเขาในวงเล็บเปนราคาพิเศษสำหรับกรณีที่มาเปนกลุมเกิน 20 คน
■เว็บไซตอยางเปนทางการ: http://wajima-kiriko.com/ (ภาษาญี่ปุนเทานั้น)

Topics

เพลิดเพลินกับงานศิลปและงานฝมอื แบบดัง้ เดิมของเมืองอิชกิ ะวะทีส่ ถานีคานาซาวะของรถไฟชินคันเซ็นสายโฮคุรคิ ุ 5

1

ใบไมสที องกวา 20,000 ใบ ทีป่ กคลุม
เสาชานชาลารถไฟชินคันเซน
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2

3

ลวดลายวาชิและคากายุเซ็น
ทีว่ จิ ติ รงดงามบนผนัง

งานศิลปและงานฝมอื แบบดัง้ เดิม
กวา 236 ชิน้ ในหองพักผูโ ดยสาร
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เสาซุม ประตูรปู กลองทสึซมึ ิ 24 ตน

ศูนยขอมูลนักทองเที่ยวที่คานาซาวะ
พรอมใหบริการคุณเสมอ
ศูนยขอมูลนักทองเที่ยวที่คานาซาวะสามารถใหขอมูลการทองเที่ยวมากมายที่มีประโยชน
จัดแสดงนิทรรศการงานฝมือแบบดั้งเดิม สำรองที่พักในโรงแรม และจัดเตรียมตั๋วรถบัส
ชมเมืองคานาซาวะใหกับคุณ
คุณสามารถสงสัมภาระของคุณไปยังโรงโรมที่พักในจังหวัดอิชิกะวะและเพลิดเพลินกับการเที่
ยมชมเมืองไดโดยไมตองพะวงกับสัมภาระ ถาตองการ
[รายละเอียดเกี่ยวกับการเปดใหมหลังปรับปรุง]
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/shutoken/info_center.html (ภาษาญี่ปุนเทานั้น)

