จัดพิมพโดยแผนกยุทธศาสตรสงเสริมการทองเที่ยว
จังหวัดอิชิกะวะ ฝายการทองเที่ยวระหวางประเทศ

Ishikawa

2

(Hokuriku Japan)
石川県
Osaka
大阪

Noto Railway
のと里山空港

Tokyo
東京
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Noto Railway
のと鉄道
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2018
ฉบับที่ 40

Noto Satoyama Kaido
(Freeway)
のと里山海道

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

JR
Nanao
Line
JR七尾線
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Hokuriku
Expressway
北陸自動車道
Kanazawa
金沢駅

บทความพิเศษ

9

Komatsu Airport
小松空港 8
Daishoji
大聖寺駅
5
Komatsu

บ 1,300 ปขี องการกอ่ ตงั้ เขตโนโต
องครบรอ

ะ!

ฉล

สัมผัสประสบการณ์สุดเข้มข้นและความเงียบสงบแห่งโนโตะ

Shirakawa-Go IC
白川郷IC

JR Hokuriku
Line
JR北陸本線

เป็เป็นนทีที่ร่รู้จู้จักักกักันนในฐ
ในฐ
านะมรดกแห่
านะมรดกแห่
งประเทศญี
ป
่
งประเทศญี่ปุ่นุ่น

เทศกาลคิริโกะของโนโตะ

เทศกาล

Kaga IC
加賀IC
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小松駅

คาบสมุทรโนโตะเปนแหลงกำเนิดของเทศกาลโบราณมากม
ายทีย่ งั คงมีการเฉลิมฉลองมาจนถึงทุกวันนี้
หนึง่ ในเทศกาลเหลานีก้ ค็ อื เทศกาลคิรโิ กะทีจ่ ดั
การเฉลิมฉลองทัว่ ทัง้ คาบสมุทรโนโตะตัง้ แตเดือนกรกฎาคมไปจน
ถึงเดือนกันยายน นับเปนงานทีห่ า มพลาดอยางยิง่
งานประเพณีเหลานีไ้ ดรบั การยกยองจากหนวยงานทางวัฒน
ธรรมใหเปน “มรดกแหงประเทศญีป่ นุ ” โคมคิรโิ กะขนาดยัก
ษทม่ี คี วามสูงถึง 15 เมตร และมีนำ้ หนัก 2 ตัน จะถูกแหไปรอบ
เมืองโดยบรรดาชายหนุม ผูก ำยำ ขอเชิญมารวมสนุกกันในงานประเพณีท่ี
เปย มไปดวยวัฒนธรรมอันรุม รวยของเทศกาลคิรโิ กะ!

การผอนคลาย

เยี่ยมชมลิงกดานลางเพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมและกำหนดการของเทศกาลคิริโกะ
https://www.hot-ishikawa.jp/kiriko/en/index.php

เขาไปดูกันเลย!

(ภาษาอังก,จีนดั้งเดิม)

ขอเชิญรวมงานเทศกาลอิสซากิ-โฮโตที่เมืองนานาโอะ
ซึ่งในแตละปบรรดาชายชาวประมงจะมารวมตัวกันแสดงพลัง!
วันที่
สถานที่
การเดินทาง

เสารที่ 4 สิงหาคม 2018
อิสซากิ เมืองนานาโอะ
ประมาณ 1 ชั่วโมงโดยรถไฟ จากสถานีคานาซาวะถึงสถานี JR วากุระออนเซ็น
จากนั้นเดินตออีกประมาณ 10 นาที

เชิญชมการแสดงกลางแจงและสัมผัสพลั
งแหงการตีกลองไทโกะโกจินโจอันแสนประทับใจ!
จัดขึ้

เวลาแสดง
สถานที่
การเดินทาง
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มาชื่นชมทัศนียภ
าพอันงดงามของโนโตะแ
ละอ่าวสึคุโมะซึ่งเป็น

11 ใน
ใน 100
100
จุจุดดชมวิ
ชมวิววทีที่ส่ส
วยที
วยที่ส่สุดุดของประ
ของประ
เทศญี
เทศญี่ป่ปุ่นุ่น!!

อาวสึคโุ มะทอดตัวยาวเปนระยะทาง 1 กิโลเมตรจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก
และ 1.5 กิโลเมตรจากทิศเหนือไปทิศใต อีกทัง้ ยังมีผนื ปาอันอุดมสมบูรณรมิ ชายฝ
งทีม่ คี วามยาวกวา 13 กิโลเมตร ภาพของน้ำทะเลใสสะอาดทีส่ อดประสานเปนทัศนียภาพอัน
งดงาม ทำใหสถานทีแ่ หงนีต้ ดิ อันดับ 1 ใน 100 จุดชมวิวทีส่ วยทีส่ ดุ ของประเทศญีป่ นุ
ลองมาเดินเลียบชายฝง ของอาวสึคโุ มะ คุณจะไดสมั ผัสกับสัตวปา ทองถิน่ ในระยะใกล
หรือจะเลือกเพลิดเพลินไปกับการลองเรือหรูพลางชมน้ำใสแจวของอาวก็ได
สถานที่
การเดินทาง
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โนโตะโจ โอตสึซากะ
45 นาทีโดยแท็กซี่ฟุรุซาโตะ จากสนามบินโนโตะ ซาโตยามะ, 2 ชั่วโมง 40
นาที โดยรถบัส (รถบัสดวนพิเศษอุชิตสึ-มาวากิ) ลงรถที่โอตสึซากะ
จากนั้นเดินตออีก 4 นาที

นระหวางวันที่ 28 เมษายน - 4 พฤศจิกายน*
*ทุกวันตัง้ แตเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน ยกเวนวันที่ 30 สิงหาคม
*การแสดงวันที่ 31 กรกฎาคม และ 1 สิงหาคม ทีเ่ ทศกาลเมฟุเนะไทไซ
20:30 น. – 20:50 น.
พิพธิ ภัณฑศลิ ปะวาจิมะคิรโิ กะ, โอโมเตะนาชิพลาซา (วาจิมะมารีนทาวน)
2 ชัว่ โมงโดยรถบัสดวนพิเศษ จากสถานีคานาซาวะถึงวาจิมะมารีนทาวน

เรือลองอาวสึคุโมะซีไซดพารก
เวลาทำการ
เวลาที่ใช
คาใชจาย

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

เสนทางชมชายฝงทะเล
(โนโตะมารีนเซ็นเตอร)

เวลาทำการ
เวลาที่ใช
คาใชจาย

9:00 น.-17:00 น.
ประมาณ 1 ชั่วโมง
ฟรี
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8:00 น.-17:00 น.
ประมาณ 40 นาที
ผูใหญ 1,000 เยน
เด็ก 500 เยน
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เวลาออก
เรือขึ้นอยูกับ
ผูโดยสาร

กิจกรรมแนะนำในชวงฤดูรอน
กิจกรรมปนจักรยานเพื่อสัม

ผัสเกาะโนโตะจิมะ

ทัวรปน จักรยานทีน่ ำโดยผูเ ชีย่ วชาญดานชีววิทยาและสิง่ แวดลอมเปดใหบริการแลว!
โนโตะจิมะเปนเกาะทีม่ สี ภาพอากาศเฉพาะตัวและตัง้ อยูท า มกลางน้ำทะเลทีใ่ สสะอาíดและนิง่ สงบ
ภูมปิ ระเทศของเกาะมีลกั ษณะของแนวชายฝง ทีถ่ กู กัดเซาะชวนใหตน่ื ตะลึง มีสะพานเชือ่ มทีท่ ำ
ใหสามารถเดินทางไปยังเกาะไดอยางงายดาย ประชากรของเกาะนีอ้ าศัยอยูท น่ี ม่ี าเปนเวลาหลายพันปแลว
โดยหาเลีย้ งชีพจากแหลงประมงทีอ่ ดุ มสมบูรณและการทำเกษตรกรรม ขอเชิญมาสัมผัสกับหมูบ า นชาวปร
ะมงทีบ่ า นแตละหลังซึง่ ตัง้ กระจัดกระจายอยูท ว่ั ทาเรือนัน้ ยังคงลักษณะบานแบบดัง้ เดิมทีม่ หี ลังคากระเบือ้ งสีดำสองป
ระกายสะทอนกับแสงแดด แวดลอมไปดวยไรนาอันเงียบสงบ รวมถึงทิวทัศนทะเลและภูเขาอันนาประทับใจ
มีบริการนำเทีย่ วแบบสองภาษา

สถานที่ตั้งของเคาน โคดามาจิ โนโตะจิมะ
เตอรลงทะเบียน:
การเดินทาง:
58 นาทีโดยรถไฟ จากสถานี JR คานาซาวะ ลงรถที่สถานี
JR วากุระออนเซ็น จากนั้นนั่งรถประจำทางตออีก 26 นาที
(มีบริการรถรับ-สง)
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[ตารางทัวร]

① 9:00 น.–12.30 น. ② 13.30 น.-17.00 น.
(มีบริการทัวรแบบสวนตัว)
[คาใชจาย
ผูใหญ 6,300 เยน เด็ก 4,000 เยน
(รวมคาเชาจักรยาน, บริการนำเทีย่ ว และประกันภัย)] info@notonote.com
[สอบถามขอมูลและจองไดที่]
คุณฮาจิเมะ โคยามะ
[อื่นๆ]
มีทัวรแบบเต็มวันโดยออกเดินทางจากสถานีวากุระออ
นเซ็น ใหบริการดวย

ทาเรือเอโนเมะ

พบปะเกษตรกร
หมูบานเขตรอน

มัตสึชิมะ

เพลิดเพลินสุดๆ ไปกับฤดูรอนดวยดอกไมไฟและออนเซ็น!
ผอนคลายไปกับการแชบอน้ำพุรอนพรอมชมดอกไมไฟที่รีสอรตออนเ
ซ็นหลายแหงในอิชิกาวะ!

เทศกาลดอกไมไฟที่คาตายามาซุออนเซ็น

5
ชวงเดือนสิงหาคมจะมีการแสดงดอกไมไฟทุกวันที่คาตายามา
ซุออนเซ็น ในวันที่ 16 สิงหาคม
เขตพื้นที่คากะ โคมไฟสีนวลจำนวนนับไมถวนในทะเลสาบชิบายามะจะบันดา
ลใหสถานที่แหงนี้เปนที่ที่แสนโรแมนติก
เพลิดเพลินไปกับดอกไมไฟและการจัดแสดงไฟที่แสนงดงามที่
จะรายรำไปพรอมกับน้ำพุยักษบนพื้นผิวทะเลสาบ
[วันที่]

1 สิงหาคม (พุธ) - 31 สิงหาคม (ศุกร)
เริ่มประมาณ 21:15 น.
[สถานที่] แสดงตอเนื่องเปนเวลาประมาณ 10 นาที
ชายฝงทะเลสาบชิบายามะ

ดอกไมไฟฤดูรอนที่วากุระออนเซ็น

1
ดอกไมไฟซังชาคุดามะที่ใชในเทศกาลนี้เปนดอกไมไฟที่ยิ่
งใหญที่สุดสวนหนึ่งในภูมิภาคโฮคุริคุ! ขอเชิญมาสัม
เขตพื้นที่โนโตะ ผัสและชื่นชมทองฟายามค่ำคืนเหนือวากุระออนเซ็นที่จ
ะสวางไสวไปดวยดอกไมไฟกวา 3,000 ดอก
2 สิงหาคม (พฤหัสบดี)
[วันที่]
20:30 น.-21:30 น.
[สถานที่] วากุระออนเซ็น วากุวากุพลาซา
(ทาเรือวากุระ)

ชวงเวลาฤดูรอนหมายถึงความ
สนุกสนานบนชายหาด!

ขอเชิญมาเพลิดเพลินไปกับทะเลญี่ปุน!
สถานที่: ชายหาดอุจินาดะ (15 นาทีโดยรถไฟ จากสถานีโฮคุเท็ตสึ คานาซาวะ
ถึงสถานีโฮคุเท็ตสึ อุจินาดะ แลวเดินตออีกประมาณ 15 นาที)
ภาพโดยคาตายามาซุออนเซ็น

รื่นรมยไปกับธรรมชาติและชมทัศนียภาพอันงดงาม

ของภูเขาฮาคุซังบนเสนทางเดินสำรวจธรรมชาติซัมโป-อิวาดาเกะ!
สถานที่: จูกุ เมืองฮาคุซัง (ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาทีโดยรถยน
ตจากสถานี JR คานาซาวะ
ภูเขาฮาคุซงั เปนหนึง่ ในสามของภูเขาทีม่ ชี อ่ื เสียงทีส่ ดุ ในประเทศญีป่ นุ เคียงคูไ ปกับภูเขาทาเทยามะและภูเขาฟูจิ
เสนทางฮาคุซงั -ชิราคาวะโกไวทโรดจะพาคุณไปสัมผัสกับธรรมชาติอนั งดงามรอบๆ ภูเขาฮาคุซงั
ระหวางทางคุณจะเจอทีจ่ อดรถซัมโป-อิวาดาเกะซึง่ เปนจุดเริม่ ตนของเสนทางเดินขึน้ ไปสูย อดเขาซัมโป-อิวาดาเกะ
หลังจากเดินขึน้ เขาไปประมาณ 50 นาที คุณก็จะไดพบกับวิวแบบ 360 องศาอันแสน
ยอดเยีย่ มทีไ่ มใชเพียงภูเขาฮาคุซงั เทานัน้ แตยงั สามารถมองเห็นภูเขาลูกอืน่ ๆ ของแนวเทือกเขาแอลปตอน
เหนือของญีป่ นุ ทัง้ ภูเขาทาเทยามะ ภูเขาโฮทากะดาเกะ และภูเขาโนริครุ ะไดดว ย
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[ฤดูกาลขึ้นเขา] 15 มิถุนายน - 10 พฤศจิกายน
(วันที่อาจเปลี่ยนแปลงได)
[เวลาที่ใช]
ประมาณ 50 นาที ในการเดินเที่ยวเดียว
จากที่จอดรถซัมโป-อิวาดาเกะ

ดูขอมูลไดที่ลิงกดานลางนี้
http://hs-whiteroad.jp/access-price/
(ภาษาอังก,ภาษาจีน,ภาษาเกาหลี)
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ขาวสาร
เว็บไซตการทองเที่ยวใหมของ
เมืองโคมัตสึ 8 เขาไปดูกันเลย!

ทางเดินชมวิวทองทะเลปรับ
ปรุงใหมที่โนโตะจิมะอควาเรียม
(วันที่ 27 เมษายน)
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เพลิดเพลินกับการชมตูปลาขนาดมหึมา หรือจะใกลชิดกับปลาแบบตัวตอตัวดวยการชม
ผานโดมในสวนจัดแสดงที่ปรับปรุงขึ้นใหม ซึ่งจะมีการฉายภาพแสดงแสงสี (projection
mapping) เปนครั้งแรกในอควาเรียมริมทะเลญี่ปุนดวย!
คุณจะรูสึกราวกับกำลังเดินอยูบนพื้นของทองทะเลระหวางที่อยูภายในทางเดินอันงดงามนี้
[สถานที่]

โนโตะจิมะ มาการิมาจิ เมืองนานาโอะ (ประมาณ 1 ชั่วโมง โดยรถไฟจากสถานี
JR คานาซาวะ ถึงสถานีวากุระออนเซ็น จากนั้นนั่งรถบัสอีกประมาณ 30 นาที
ไปยังโนโตะจิมะซีไซดพารก)
[เวลาทำการ] 9:00 น.-17:00 น. (20 มีนาคม-30 พฤศจิกายน) *ปดรับผูเขาชม 30
นาทีกอนเวลาปดทำการ
[คาใชจาย] 9:00 น.-16:30 น. (1 ธันวาคม-19 มีนาคม)
มัธยมตนและต่ำกวา (อายุมากกวา 3 ป) 510 เยน
ผูใหญ (มัธยมปลายขึ้นไป) 1,850 เยน

เมืองโคมัตสึเปนเมืองที่มีชื่อเสียงในฐานะที่ตั้งของวัดนาทาเดร
ะและอาวาซุออนเซ็น อีกทั้งยังเปนเมืองที่เปยมไปดวยวัฒน
ธรรมคาบูกิ ซึ่งตอนนี้เมืองโคมัตสึมีเว็บไซตการทอง
เที่ยวใหมแลว โดยใหบริการทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุน
และภาษาจีนกลาง ขอเชิญเขามาชมเว็บไซตใหมเพื่อดูขอ
มูลเกี่ยวกับสถานที่ยอดนิยมของเมืองโคมัตสึ!
https://www.explorekomatsu.com/en/
โคมัตสึ

⇔

คานาซาวะ

30 นาทีโดยรถไฟ JR

สนุกไปกับการเรียนรูเกี่ยวกับทองคำเปลวที่พิพิธภัณฑทอ
งคำเปลวฮาคุโกะคังที่เปดใหมอีกครั้ง! 9
พิพิธภัณฑแหงนี้มีกิจกรรมหลายอยางใหทั้งเด็กและผูใหญไดรับชม ทั้งการฉายภาพแสดงแสงสีในหองทองคำ
เปลวและสวนจัดแสดงขอมูลตางๆ ที่คุณจะไดเรียนรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมาและขั้นตอนการผลิตทองคำเปลว
มาดูกันวาคุณจะเปนอยางไรเมื่อสวมหมวกและชุดเสื้อเกราะทองคำเปลว พรอมกับการจัดแสดงเสมือนจริงแบบอินเตอรแอ็กทีฟ!
มีแผนปายแสดงขอมูลทั้งหมดถึง 8 ภาษา (ภาษาญี่ปุน ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนกลาง ภาษาเกาหลี ภาษารัสเซีย ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาสเปน และภาษาเยอรมัน) นอกจากนี้ ภายในพิพิธภัณฑยังมีรานขายของที่ระลึก มุมกิจกรรม
และคาเฟซึ่งคุณสามารถรับประทานไอศกรีมทองคำเปลวไดดวย นับเปนสถานที่ที่เหมาะกับทั้งการมาเที่ยวคนเดียวหรือมาเปนกลุม
2-1-1 โมริโตะ คานาซาวะ
(20 นาทีโดยรถยนต จากสถานี JR คานาซาวะ มีที่จอดรถสำหรับรถบัสทองเที่ยว 6 คัน)
9:00 น.-18:00 น.*เปดทำการตลอดป (หยุดวันที่ 1 มกราคม)
[เวลาทำการ] การลงทะเบียนกิจกรรมปดเวลา 16:00 น./คาเฟปดเวลา 17:00 น.
[สถานที่]

[เยี่ยมชมลิงกดานลางเพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมหรือทำการจองลวงหนา]
https://kanazawa.hakuichi.co.jp/shop/hakukoukan.php (ภาษาญี่ปุน,ภาษาอังก,ภาษาจีน)

เขตพื้นที่โนโตะ

ขอมูลที่พัก
อิชิกาวะมีรีสอรตออนเซ็น
ที่ยอดเยี่ยมมากมายอยูในเ
ขตพื้นที่หลักทั้งสามเขต

คุณสามารถแชน้ำไปพรอมๆ กับชมความงามของทะ
เขตพื้นที่คานาซาวะ เลไดที่วากุระออนเซ็นและวาจิมะออนเซ็น
โอกุซาชิกิ, ยุวากุออนเซ็น และฟุกุทานิออนเซ็น

เขตพื้นที่คากะ-ฮาคุซัง
ยานคากะออนเซ็นเปนที่ตั้งของรีสอรตออนเซ็น 4 แหง
(ยามานากะ, ยามาชิโระ, คาตายามาซุ และอาวาซุ)
และฮาคุซังอิจิริโนะออนเซ็นในฮาคุซัง

เยี่ยมชมลิงกดานลางเพื่อดูขอมูลที่พัก:
https://www.hot-ishikawa.jp/thai/attraction/accomodation.html

องุนรูบี้โรมัน
เคล็ดลับสุดฮอต!

จุดพักรถทาคามัตสึ
(จุดบริการโนโตะซาโตยามะไคโดทาคามัตสึ)
● โครินโบไดวะ (คานาซาวะ)
● เมเท็ตสึ เอ็มซา (คานาซาวะ)
● คานาซาวะเฮียกุบังไก (สถานีคานาซาวะ)

องุนระดับพรีเมียมนี้ปลูกในจังหวัดอิชิกาวะ มีชื่อเสียงในเรื่องขนาด ความหวาน และสีแดงสด
ฤดูกาลขององุนพันธุนี้คือชวงปลายเดือนสิงหาคมถึงกลางเดือนกันยายน
มีจำหนายที่สถานที่ตอไปนี้ (องุนลูกเดี่ยวก็มีจำหนายเชนกัน)

●

[การเดินทางไปยังจุดพักรถทาคามัตสึ]
ประมาณ 45 นาที จากสถานีคานาซาวะ โดยรถบัสโฮคุเท็ตสึ โนโตะ
(สายดวนโทกิ) ไปยังจุดบริการทาคามัตสึ

