จัดพิมพ์โดยฝ่ายกลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอิชิคาวะ
แผนกการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ

Ishikawa
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(Hokuriku Japan)
石川県
Osaka
大阪

Noto Satoyama Airport
のと里山空港

Tokyo
東京
Noto Tetudou
のと鉄道

2017
ฉบับที่ 37
ฉบับฤดูใบ
ไม้ร่วงปี

จดหมายข่าวการท่
องเทีย
่ วจังหวัดอิชค
ิ าวะ

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

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

Noto Satoyama Kaido (Free)
のと里山海道

8
7

Hokuriku
Expressway
北陸自動車道

Kanazawa

1 金沢駅

ข้อมูลและกิจกรรมใน
ฤดูใบไม้ร่วงที่แนะนำ

Komatsu Airport
小松空港

แนะนำสถานที่ที่เหมาะสำหรับการ
ท่องเที่ยวในฤดูใบไม้ร่วงและกิจกร
รมฤดูใบไม้ร่วงแสนสนุก

Kaga Onsen
加賀温泉駅
Kaga IC
加賀IC

4

Komatsu
小松駅 6

2

Shirakawa-Go IC
白川郷IC

3
JR Hokuriku
Line
JR北陸本線

จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี

ถนนฮาคุซัง-ชิราคาวาโกะ ไวท์โร้ด

สวนเคนโรคุเอ็น
เมืองคานาซาวะ

จากเมืองฮาคุซังไปสู่หมู่บ้านชิรา
คาวะ ตำบลโอโนะ จังหวัดกิฟุ 2

1

ช่วงเวลาทีเ่ หมาะสม: ต้นเดือนพฤศจิกายน ต้นเดือนธันวาคม
สวนแห่งนีเ้ ป็นสถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ วทีม
่ ช
ี อ
่ื เสียงทีส
่ ุ
ดของจังหวัดอิชค
ิ าวะ
ทิวทัศน์ของสระน้ำและโคมไฟหินอันโด่งดังทีถ
่ ู
กจัดเรียงอย่างสวยงามตัดกับใบไม้เปลีย
่ นสีทเ่ี ป็
นฉากหลังเป็นสิง่ ทีไ่ ม่ควรพลาดชมเป็นอย่างยิง่
การจัดส่องไฟในฤดูใบไม้ร่วงจะเริ่มตั้งแต่

ช่วงเวลาที่เหมาะสม: ต้นเดือนตุลาคม ปลายเดือนตุลาคม
ถนนที่ทอดยาว 33 กม. ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างเมืองฮา
คุซังและหมู่บ้านชิราคาวาโกะที่เป็นมรดกโลกเส้นนี้
มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีทิวทัศน์งดงามตระการตาอยู่
ตามรายทางหลายแห่ง
อีกทั้งยังมีเส้นทางเดินป่าที่เชื่อมระหว่างหุบเขาจาด
านิไปจนถึงน้ำตกอุบากะทาคิซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้เ
พลิดเพลินกับการเดินชมใบไม้เปลี่ยนสีและน้ำตก
(ใช้เวลาเดินประมาณ 15-20 นาทีต่อเที่ยว)

17 พ.ย. (ศุกร์) – 9 ธ.ค. (เสาร์)
เวลา 17:30-21:00 น.

● การเดินทาง: นั่งรถบัสจากสถานีคานาซาวะ 20 นาที แล้วลงที่ป้ายเคนโรคุเอ็นชิตะ
http://www.pref.ishikawa.jp/siro-niwa/kenrokuen/index.html

● การเดินทาง: นั่งรถยนต์จากสถานีคานา
ซาวะไปตามทางแยกต่างระดับชิราคาวาโก
ะประมาณ 90 นาที หรือจากด่านเก็บค่าผ่า
นทางชูกูประมาณ 70 นาที
http://hs-whiteroad.jp/

หุบเขาคาคุเ
ซ็นเค 3
ยามานากะออนเซ็น เมืองคากะ
ช่วงเวลาทีเ่ หมาะสม: ต้นเดือนพฤศจิกายน
- ปลายเดือนพฤศจิกายน
ในฤดูใบไม้รว่ ง
ใบไม้หลากสีจะอวดสีสน
ั สดใสไปทัว่ หุบเขา
เลียบแม่นำ้ ทีท
่ อดยาวประมาณ 1.3 กม.
จนเกิดเป็นทิวทัศน์ทง่ี ดงามจับใจ
คุณจะได้เพลิดเพลินกับการชมใบไม้หลาก
สีในมุมมองแบบ 360°
จากเส้นทางเดินป่าทีเ่ ลียบไปตามแม่นำ้

● การเดินทาง: นั่งรถไฟจากสถานีคานาซาวะ 25 นาที แล้วลงที่สถานีคากะออนเซ็น
จากนั้นขึ้นรถบัสท่องเที่ยว (CANBUS) สายยามามะวาริอีก 24 นาที
แล้วลงที่ป้ายยามานากะออนเซ็น คิคุ โนะ ยุ - ยามานากะซะ
http://www.yamanaka-spa.or.jp/

วัดนาตาเดระ
เมืองโคมัตสึ
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ช่วงเวลาที่เหมาะสม: ต้นเดือนพฤศจิกายน ปลายเดือนพฤศจิกายน
วัดนาตาเดระเป็นวัดเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานก
ว่า 1,300 ปี ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง
คุณจะได้เห็นทัศนียภาพอันงดงามของสระน้ำและผาหิ
นตัดกับใบไม้เปลี่ยนสีซึ่งเป็นฉากหลัง

● การเดินทาง: นัง่ รถไฟจากสถานีคานาซาวะ 25
นาที แล้วลงทีส
่ ถานีคากะออนเซ็น จากนัน
้ ขึน
้ รถบัส
ท่องเทีย
่ ว (CANBUS) สายยามามะวาริอก
ี 35 นาที
แล้วลงทีป
่ า้ ยวัดนาตาเดระ
http://www.natadera.com/

สถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ วในฤดูใบไม้รว่ ง การเปิดส่องไฟในนาข้าวแบบขัน
้ บันไดชิโรโยเนะเซ็นไมดะ
8 ต.ค. (อาทิตย์) – 11 มี.ค. (อาทิตย์) หลังพระอาทิตย์ตกดิน 4 ชั่วโมง
หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวจะมีการประดับไฟแอลอีดีกว่า 20,000 ดวงในแนวระหว่างนาข้าว
ซึ่งทั่วผืนนาจะส่องแสงระยิบระยับสลับสับเปลี่ยนสีทุกครึ่งชั่วโมง

● การเดินทาง: นั่งรถบัสด่วนโฮคุเท็ตสึโอคุโนะโตะ สายวาจิมะจากสถานีคานาซาวะ 2
ชั่วโมงไปลงที่สถานีวาจิมะ แล้วขึ้นรถชัทเทิลบัสอีก 20 นาทีไปลงที่ป้ายเซ็นไมดะ
http://senmaida.wajima-kankou.jp/calendar/lightup/
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กิจกรรมเกี่ยวกับอาหารฤดูใบไม้ร่วง
กิจกรร

ร้านนิวากะเวิร์ค
ช็อป 6

กิจกรรมต่างๆ
กิจกรร

มทำโซ

บะ

คุณจะได้ลองทำเส้นโซบะจากแป้งบัควีทซึ่งเป็นผล
ผลิตในท้องถิ่นของตำบลโทริโกเอะ
และรับประทานเส้นโซบะที่ทำด้วยตัวเอง
หากคุณมาในช่วงปลายเดือนกันยายนก็จะได้เห็นดอ
กบัควีทบานสะพรั่งสวยงามเต็มท้องทุ่งอีกด้วย

มทำอา
ห

ารญี่ปุ่น

● ราคา: 1 ชาม (สำหรับ 4 คนขึ้นไป): 2,000
เยน,
รับสอน
● ค่าเรียนทำโซบะ: 500 เยน
เป็นกลุ่ม
● ค่าชิมโซบะ: 100 เยน
● เวลาในการทำกิจกรรม: 1 ชั่วโมง
● การเดินทาง: นัง่ รถยนต์จากสถานีคานาซาวะ
60 นาที

ต้องจอ
งล่วงหน้า

http://www.niwakakoubou.jp/

สอนเป็นภา
ษาอังกฤษ

คานาซาวะซาลอน

1

ชั้นเรียนสอนทำอาหารที่เน้นอาหารหมักของญี่ปุ่น
เปิดสอนในบ้านที่อบอวลไปด้วยบรรยากาศเก่าแก่สไตล์ญี่
ปุ่น คุณจะได้เรียนรู้วิธีการทำอาหารทุกอย่าง
ตั้งแต่อาหารจานหลักขั้นพื้นฐานของชาวญี่ปุ่นอย่างไข่ม้วน
ดาชิมากิ ไปจนถึงอาหารแบบครบชุด
โดยจะสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

ต้องมีผู้สมัค
รเรียน 8
คนขึ้นไป

ม
กิจกรร

ิ

วากาช

ทำขนม

ต้องจอง
ล่วงหน้า

ร้านโคชิยามะ
คันเซโด 1
กิจกรรมเรียนรู้การทำขนมวากาชิ
(ขนมหวานดั้งเดิมของญี่ปุ่น) จากมืออาชีพ

● ค่าเรียน
แบบครึง่ หลักสูตร (7 อย่าง): 3,200 เยนขึน
้ ไป,
แบบเต็มหลักสูตร (11 อย่าง): 6,800 เยนขึน
้ ไป
● เวลาเรียน
● การเดินทาง:
แบบครึง่ หลักสูตร: 2 ชัว่ โมง, เดินจากสถานีคาน
แบบเต็มหลักสูตร: 3.5
าซาวะ 15 นาที
ชัว่ โมง

ร้านคานาซาว
ะซูชิ 1

http://www.koshiyamakanseido.jp/wagashi-taiken.html

ร้านทาวารายะ

http://www.cookingkanazawa.com/

กิจกรร

มทำโอ

สอนทำโอชิซูชิ (ซูชิแบบกด)
โดยใช้ส่วนผสมในท้องถิ่น 10 อย่างในการทำ

● ค่าเรียน: 2,700 เยน
● เวลาเรียน: 30-40 นาที
● การเดินทาง: นั่งรถบัสจากสถานีคานาซาวะ
7 นาที ไปลงที่ป้ายฮาชิบะโช
(ตั้งอยู่ในย่านโรงน้ำชาฮิกาชิชายะไก)

ชิซูชิ

ต้องจอ
งล่วงหน้า

รับสอนเ
ป็นกลุ่ม

● ค่าเรียน: 1,000 เยน
● เวลาเรียน: 40 นาที
● การเดินทาง: เดินจากสถานีคานาซาวะ
10 นาที

กจ
ิ กรรมท
ำนำ้ ตาล
บรรจข
ุ วดโห
ล

1

ที่ร้านทาวารายะซึ่งเป็นร้านขายขนมหวานที่เปิด
มานานกว่า 180 ปี นักท่องเที่ยวจะได้ลอง
ใช้ตะเกียบไม้ไผ่ตักของหวานคล้ายน้ำผึ้งเหนียว
หนื ด จากถั ง ไม้ ม าใส่ ใ นขวดโหลทรงหม้ อ
และสามารถเอากลับไปกินที่บ้านได้

● ค่าใช้จ่าย: 1,500 เยน
● เวลาในการทำกิจกรรม: 30 นาที
● การเดินทาง: นั่งรถบัสจากสถานีคาน
าซาวะ 5 นาทีไปลงที่ป้ายโคบาชิ
รับเป็นกลุ่ม

ต้องจอง
ล่วงหน้า

http://www.ame-tawaraya.co.jp/index.html
รับสอนเ
ป็นกลุ่ม

ต้องจอง
ล่วงหน้า

ร้านยามาโตะ โชยุมิโซะ
http://kanazawasushi.com/experience/

วิดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอิชิค
าวะตัวใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเ
สร็จเรียบร้อยแล้ว

จังหวัดอิชิคาวะได้จัดทำวิดีโอสำหรับส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตัวใหม่ด้วยความคาดหวังว่าจังห
วัดอิชิคาวะจะเป็นที่รู้จักในต่างประเทศมากขึ้น วิดีโอตัวใหม่นี้มีทั้งเวอร์ชัน 20 นาที และ 5
นาทีซึ่งจะบอกเล่าเรื่องราวดีๆ ของจังหวัดอิชิคาวะมากมายหลายอย่าง เช่น
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ฤดูกาลที่สวยงามทั้ง 4 ฤดู อาหารรสเลิศ และการเดินทางที่สะดวกสบาย
วิดีโอได้อัพโหลดบน Youtube แล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ไปลองชมกันเลย!
วิดีโอฉบับเต็ม (20 นาที) https://youtu.be/cJLjW625V7I
วิดีโอแบบสั้น (5 นาที) https://youtu.be/tjl3_xwNynI

มทำซุป
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ในกิจกรรมทำอาหารนี้ คุณจะได้ลองทำซุปมิโซะที่มีด้วยกันสองแบบ
แบบหนึ่งจะใช้เวลาหมักนาน ส่วนอีกแบบจะใช้เวลาหมักสั้นกว่า
จากนั้นคุณก็จะได้ชิมรสชาติที่แตกต่างกันของซุปมิโซะทั้งสองแบบ

● ค่าเรียน: 1,000 เยน ● เวลาเรียน: 20 นาที
● การเดินทาง: นั่งรถบัสจากสถานีคานาซาวะ 30
นาที ไปลงที่ป้ายโอโนะ แล้วเดินต่ออีก 3 นาที

ข่าวสาร

กิจกรร

สอนเป็นภา
ษาอังกฤษ

รับสอนเ
ป็นกลุ่ม

ต้องจอ
งล่วงหน้า

http://www.yamato-soysauce-miso.co.jp/koujipark.html

การขึงเชือกกันหิมะ
ในสวนเคนโรคุเอ็น 1
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนจนถึงกลางเดือนธันวาคม
นักจัดสวนมืออาชีพของสวนเคนโรคุเอ็นจะปักไม้ไผ่แล
ะขึงเชือกเป็นรูปทรงกรวยครอบต้นไม้เพื่อปกป้องต้นไ
ม้ในสวนเคนโรคุเอ็นจากน้ำหนักของหิมะที่ตกทับถมจ
นหนัก มาชมการทำงานของนักจัดสวนฝีมือเยี่ยม
และเพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์การขึงเชือกกันหิมะแบบ
ดั้งเดิมในอิชิคาวะกัน

เส้นทางรถบัสด่วนจ
ากคานาซาวะไปเ
ซ็นได
● ราคา: แบบเที่ยวเดียว 9,500-9,900 เยน
● วันที่ให้บริการ: พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันก่อนวันหยุดนักขัตฤกษ์

ออกจากสถานีคานาซาวะ (22:10 น.)
ถึงสถานีเซ็นได (7:20 น.)
ออกจากสถานีเซ็นได (23:00 น.)
ถึงสถานีคานาซาวะ (8:10 น.)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่โฮมเพจ:https://www.nishinihonjrbus.co.jp/search/

มิโซะ

บทควา
มพิเศษ

เที่ยวชมสถาปัตยกรรมสมัย
ใหม่ของอิชิคาวะในฤดูใบไม้ร่วง
เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ในจังหวัดอิชิคาวะไม่ได้รับผลกระทบจากสงครามที่ยืดเยื้อนานหลายปี ทำให้ที่นี่มีภูมิทัศน์เมืองเชิงประวัติศาสตร์มากมายหลายแห่งที่ได้รับ
การอนุรักษ์มาตั้งแต่ยุคสมัยซามูไรซึ่งถือเป็นจุดเด่นที่สุดอย่างหนึ่งของจังหวัดอิชิคาวะ นอกจากนั้น ที่นี่ยังมีแบบอย่างของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่ยอดเยี่ยมหลาย
แห่งซึ่งผสมผสานกลมกลืนกันอย่างลงตัวกับสถาปัตยกรรมแบบโบราณที่แวดล้อมอยู่ด้วย ลองมาสัมผัสวัฒนธรรมซามูไรแบบดั้งเดิมไปพร้อมกับชื่นชมงานสถาป
ัตยกรรมสมัยใหม่กันดูดีไหม?

©D.T.Suzuki Museum

พิพิธภัณฑ์ ดี.ที.ซูซูกิ

พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยศตว
รรษที่ 21 คานาซาวะ 1

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดขึ้นเพื่อถ่ายทอดแนวความคิดและคำสอนเกี่ยวกับอิทธิพลของ ดี.ที. ซูซูกิ
นักปรัชญาทางพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงระดับโลกซึ่งอาศัยอยู่ในคานาซาวะ
และยังสร้างพื้นที่สำหรับผู้เข้าชมได้ทำสมาธิให้จิตใจสงบ
ตัวอาคารถูกออกแบบให้เป็นอาคารหลังคายาวสามหลังที่มีระเบียงทางเดินเชื่อมต่อกัน
ก่อเกิดเป็นพื้นที่ที่เงียบสงบซึ่งทำให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้ ไตร่ตรอง และครุ่นคิดอย่างลึกซึ้ง

พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ในกลางใจเมืองคานาซาวะ
เป็นอาคารทรงกลมที่มีหน้าต่างกระจกสูงจากเพดานจรดพื้นรอบด้าน
ซึ่งที่นี่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับแนวความคิดเรื่อง “ทางเข้าหลัก”
ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินเข้าชมได้อย่างอิสระจากทางเข้าใดก็ได้
ด้วยสภาพแวดล้อมแบบเปิดโล่งเป็นอิสระนี้เอง
ทำให้ทั้งคนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวต่างก็มาเพลิดเพลินกับการชมศิลปะสมัย
ใหม่ได้อย่างสบายใจ
ค่าเข้าชม:

มีทั้งบริเวณที่เข้าชมฟรีและต้องเสียค่าเข้าชม
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่โฮมเพจ)

เวลาทำการ

บริเวณที่เข้าชมฟรี: 9:00-22:00 น.
บริเวณที่ต้องเสียค่าเข้าชม: 10:00-18:00 น.

การเดินทาง:

นั่งรถบัสจากสถานีคานาซาวะ 15 นาที
ไปลงที่ป้ายฮิโรซากะ - พิพิธภัณฑ์ศตวรรษที่ 21

ข้อมูลเพิ่มเติม:

http://www.kanazawa21.jp/
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ค่าเข้าชม:

ผู้ใหญ่ 300 เยน อายุต่ำกว่า 18 ปีเข้าชมฟรี
9:30-17:00 น.
การเดินทาง:
นั่งรถบัสจากสถานีคานาซาวะ 15 นาที ไปลงที่ป้ายฮอนดะมาจิ
ข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.kanazawa-museum.jp/daisetz/english/index.html
เวลาทำการ:

หอสมุดคานาซาวะ อุมิมิไร
พิพิธภัณฑ์ปรัชญานิชิดะ คิตาโร
อาคารหลังนี้ได้รับการออกแบบตามแนวคิด “การคิด” ในใจ
ภายในอาคารสลับซับซ้อนคล้ายเขาวงกต
ชวนให้ผู้เข้าชมได้ใคร่ครวญถึงหนทางที่ตนเองเลือกในขณะที่ก้าวเดินไปตามอาคาร
ตั้งแต่พระอาทิตย์ตกดินจนถึงเวลา 21:30 น.
พื้นที่รอบอาคารจะสว่างไสวสวยงามไปด้วยไฟประดับ
ค่าเข้าชม:

ผู้ใหญ่ 300 เยน อายุต่ำกว่า 18 ปีเข้าชมฟรี

เวลาทำการ:

9:00-21:00 น.

การเดินทาง:

นั่งรถไฟจากสถานีคานาซาวะ 30 นาที ไปลงที่สถานีอุโนเกะ
แล้วเดินต่ออีก 20 นาที

ข้อมูลเพิ่มเติม:

http://www.nishidatetsugakukan.org/index.html

ประตูสึซูมิ-มง
(สถานีคานาซ
าวะ) 1
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ชาวญี่ปุ่นจะเชื่อมโยงฤดูใบไม้ร่วงกับการอ่าน
หอสมุดที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นแห่งนี้ตั้งอยู่ในอาคารสีขาวล้วนที่เจาะรูกลมๆ
เป็นหน้าต่างมากมายจนนับไม่ถ้วนนี้ได้รับเสียงชื่นชมจากต่างประเทศ
หนังสือท่องเที่ยวของสหรัฐอเมริกาได้จัดอันดับให้ที่นี่เป็น 1 ใน 20 หอสมุดที่สวยงามที่สุดในโลก
และสถานีโทรทัศน์บีบีซีก็ยกย่องให้เป็นหนึ่งในสุดยอดหอสมุดที่ดีที่สุดของโลกอีกด้วย
ค่าเข้าชม:

ฟรี

เวลาทำการ:

วันธรรมดา 10:00-19:00 น. วันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
10:00-17:00 น.

การเดินทาง:

เดินจากสถานีคานาซาวะ 7 นาทีไปยังป้ายนาคาบาชิ แล้วขึ้นรถบัส 20
นาทีไปลงที่ป้ายห้องสมุดคานาซาวะ อุมิมิไร

ข้อมูลเพิ่มเติม:

http://www.lib.kanazawa.ishikawa.jp/umimirai/index.html

ประตูที่มีความงดงามแห่งนี้เปรียบเสมือนทางเข้าหลักสู่ใจกลางเมืองคา
นาซาวะจากสถานีคานาซาวะ โดยถูกออกแบบให้คล้ายกับกลองสึซูมิ
กลองตีมือที่ใช้ในการแสดงละครโนของคากะโฮโชซึ่งเป็นรูปแบบการแ
สดงดั้งเดิมของโรงละครโนที่ถือกำเนิดในเมืองคานาซาวะ
การออกแบบสถานีคานาซาวะได้รับการยกย่องอย่างมากในต่างประเทศ
และติดอันดับอยู่ในรายชื่อสถานีรถไฟที่สวยที่สุดของโลกในนิตยสารท่อ
งเที่ยว ทราเวล แอนด์ เลเชอร์ (Travel and Leisure)
ของสหรัฐอเมริกา

