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จัดพิมพโดยแผนกยุทธศาสตรสงเสริมการทองเที่ยว
จังหวัดอิชิกะวะ ฝายการทองเที่ยวระหวางประเทศ

Ishikawa
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บทความพิเศษ

JR
Nanao Hokuriku Shinkansen
北陸新幹線
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JR七尾線

Noto Satoyama Kaido (Free)
のと里山海道

ประจำฤดูหนาว

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

Hokuriku
Expressway
北陸自動車道

เพลิดเพลินไปกับฤดูห
นาวของญี่ปุนในอิชิคาวะ

ดวยทําเลที่ตั้งที่หันหนาออกสูทะเลญี่ปุน จึงทําใหอิชิคาวะมีฤดูหนาวที่สวยงามไมเหมือนที่ใด
คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับเสนหที่แทจริงของฤดูหนาวอยางครบถวนไดที่นี่
ไมวาจะเปนปลาตามฤดูกาลและบอนํ้าพุรอนที่แสนผอนคลาย

ฉบับนี้ เราขอแนะนําเสนหที่แทจริงของฤดูหนาวที่คุณสามารถเพลิดเพลินไดในแตละพื้นที่ของอิชิคาวะ

สวนเค็นโรคุเอ็น “ยูกิสึริ”

Kanazawa
金沢駅
Komatsu Airport
小松空港
Kaga Onsen
加賀温泉駅
Kaga IC
加賀IC

4

1
Komatsu
小松駅
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Shirakawa-Go IC
白川郷IC

3
2

JR Hokuriku
Line
JR北陸本線

คานาซาวะ

โนโตะ

คานาซาวะ

1

เนื่องจากหิมะในอิชิคาวะมีสวนประกอบของนํ้าที่สูง
จึงมีการนําเทคนิคยูกิสึริซึ่งเปนเทคนิคของญี่ปุนมาใชเพื่อปกปองกิ่งของ
ตนไมจากนํ้าหนักของหิมะที่ตกหนัก
เวลาเปดทํา
การของสวน
◆ คาเขาชม
◆ การเดินทาง
◆

คากะ

7:00 – 18:00 น.
(6 ตุลาคมถึงปลายกุมภาพันธ: 8:00-17:00 น.)
310 เยน
15 นาที โดยรถบัส จากสถานีคานาซาวะ →
ลงที่ปาย “เค็นโรคุเอ็นชิตะ”

การประดับไฟที่ปราสาทคานาซาวะ
และสวนเค็นโรคุเอ็น
~เวทีฤดูหนาว~
ปราสาทคานาซาวะและสวนเค็นโรคุเอ็นจะสวางไสวดวยแสงไฟ
ในยามคํ่าคืน ซึ่งเปนภาพสุดมหัศจรรยที่คุณไมสา
มารถหาชมไดทั่วไป
◆ วันที่
1 – 19 ก.พ. 2019, 17:30 – 21:00 น.
◆ คาเขาชม
ฟรี

ยานซามูไรนากามาจิ “โคโมะคาเกะ”
ในชวงฤดูหนาวที่ยานซามูไรนากามาจิซึ่งยังคงหลงเหลืออยู
กำแพงดินที่ทอดตัวเลียบถนนจะถูกปกคลุมไปดวยเสื่อฟางทอเพื่อปองกันหิ
มะ ซึ่งกระบวนการนี้เปนที่รูจักกันในชื่อ “โคโมะคาเกะ”
◆

การเดินทาง

10 นาที โดยรถบัส จากสถานีคานาซาวะ → ลงที่ปาย
“โครินโบ” → เดิน 5 นาทีจะถึงยานซามูไรนากามาจิ

1

คอร
สเยี่ยมชมโรงกลั่นสาเก/โกดังเก็บสาเก
(บรรยายดวยภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส)

1

โรงกลั่นสาเกที่เกาแกที่สุดในคานาซาวะ:
ฟุกุมิตสึยะ

ฤดูหนาวเปนฤดูสำหรับการเตรียมเหลาขาวญี่ปุน
หลังจากชมกรรมวิธีการผลิตภายในโกดังเก็บสาเกแลว
คุณจะไดเพลิดเพลินไปกับการชิมสาเกและสัมผัสกับความ
ลุมลึกและเลิศรสของเหลาขาวญี่ปุน
◆

วันที่

1 ต.ค. – 30 เม.ย.
จันทร, อังคาร, พฤหัส, ศุกร, เสาร
เวลา 15:00 น. เปนตนไป
(ใชเวลา 90 นาที)
* ปดทำการ 26 ธ.ค. – 6 ม.ค.
1,000 เยน
10 ทาน

คาเขารวม
จํานวนผูเขา
รวมสูงสุด
◆ อื่นๆ
ตองจองลวงหนาอยางนอย 3 วัน
https://www.fukumitsuya.co.jp/english/guidedtour/index.html
◆
◆

โนโตะ

คากะ

คากะ
คานาซาวะ

ออนเซ็น

แมวาอากาศจะเริ่มหนาวเย็นขึ้นในพื้นที่โฮคุริคุ แตฤดูหนาวในญี่ปุนก็เปนฤดูที่เห
มาะเปนที่สุดสําหรับการผอนคลายในออนเซ็นอุนๆ และเพลิดเพลินไปกับอาหา
รรสชาติเยี่ยมของฤดูหนาว หากคุณนัง่ รถไฟดวน (ทคคิว) ซึ่งใชเวลาประมาณ 25
นาทีจากสถานีคานาซาวะ คุณจะไดพบกับบอนํ้าพุรอนธรรมชาติจํานวนมากที่มี
ความสําคัญทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร (เชน ยามานากะออนเซ็น, ยามาชิ
โระออนเซ็น, คาตายามาซุออนเซ็น และอาวาซุออนเซ็น) ในหมูบานบอนํ้าพุรอน
คากะซึ่งเปนหนึง่ ในยานออนเซ็นที่มีชื่อเสียงที่สุดในญี่ปุน เมื่อหิมะโปรยปรายลงมา
คุณจะไดสัมผัสประสบการณการชมหิมะในขณะที่แชอยูในออนเซ็นกลางแจง
https://kagakaedeonsenkyo.com/en/index.php

พิพิธภัณฑหิมะและน้ำแข็งนาคายะอุจิโระ

4
คุณจะไดพบกับคริสตัลหิมะที่โปรยปรายลงมาจากทองฟาในทุกรูปทรงและทุกขนาด
ที่พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรที่มีธีมเปนหิมะแหงนี้ ทั้งผูใหญและเด็กสามารถเรียนรูไป
กับความนาพิศวงของหิมะและนํ้าแข็งผานการทดลองทางวิทยาศาสตร อีกทั้งยัง
สามารถเพลิดเพลินไปกับการทําจี้คริสตัลนํ้าแข็งดวยตนเองไดอีกดวย ตัวอาคารขอ
งพิพิธภัณฑซึ่งออกแบบโดย อาราตะ อิโซซากิ สถาปนิกชื่อดังนัน้ สรางขึ้นในรูปท
รงที่โดดเดนมีเอกลักษณทามกลางทิวทัศนที่สวยงาม ภายในอาคารยังมีหองนํ้าชาที่
สามารถมองลงไปเห็นทะเลสาบชิบายามะและภูเขาฮาคุซังไดดวย
เวลาเปดทําการ 9:00 – 17:00 น.
คาธรรมเนียม คาเขาชมทั่วไป: 500 เยน / คาเขาชมเปนหมูคณะ
(20 คนขึ้นไป) 420 เยนตอคน
◆ การเดินทาง
18 นาที จากสถานี JR คากะออนเซ็น
โดยรถบัสคากะออนเซ็น (ที่มุงหนาไปคาตายามาซุออนเซ็น)
→ ลงที่ปายรถบัส “พิพิธภัณฑหิมะและน้ำแข็ง
(ยูกิโนะคากะคุคัง)” → เดิน 3 นาทีจะถึงพิพิธภัณฑ
http://kagashi-ss.co.jp/yuki-mus/en_facilities/
◆

◆

การเดินทาง

◆

ยามานากะออนเซ็น 2
ยามาชิโระออนเซ็น 3
คาตายามาซุออนเซ็น 4
25 นาที จากสถานีคานาซาวะโดยรถไฟดวน (ทคคิว) → ลงที่ “สถานีคากะ” → 10 – 20 นาที
โดยรถบัสธรรมดา (จอดทุกปาย)
อาวาซุออนเซ็น 5
35 นาที จากสถานีคานาซาวะโดยรถไฟธรรมดา (จอดทุกสถานี) → ลงที่ “สถานีอาวาซุ” →
10 นาที โดยรถบัสธรรมดา (จอดทุกปาย) → ลงที่ปายรถบัส “อาวาซุออนเซ็น”

การประดับไฟที่ชิโรโยเนะเซ็นไมดะ

โนโตะ
6

ไฟ LED พลังงานแสดงอาทิตยกวา 25,000 ดวงจะถูกประดับประดาไปตา
มคันนาของทุงขาวชิโรโยเนะเซ็นไมดะที่สวยงามขอ งวาจิมะ เพื่อสรางสรรค
งานแสดงไฟประดับที่รูจักกันในชื่อ “เซ็นไมดะไลตอัพ” ในขณะที่แสงจาก
ดวงอาทิตยคอยๆ เลือนหายไป แสงจากไฟ LED ก็จะคอยๆ สวางขึ้นชาๆ
สรางใหเกิดเปนการแสดงไฟที่แสนอัศจรรย
http://senmaida.wajima-kankou.jp/en/
13 ต.ค. 2018 – 3 มี.ค. 2019
4 ชั่วโมงหลังพระอาทิตยตก
◆ สถานที่
99-5 8 บุ ชิโรโยเนะมาจิ เมืองวาจิมะ
◆ การเดินทาง
2 ชั่วโมง จากสถานีคานาซาวะ โดยรถบัสดวน
(ที่มุงหนาไปโนโตะ) → ลงที่สถานีวาจิมะ →
20 นาที โดยรถบัสธรรมดา (จอดทุกปาย) →
ลงที่ปายรถบัสเซ็นไมดะ
◆

วันที่

โนโตะ

คานาซาวะ
คากะ

นามิโนะฮานะ

7

“นามิโนะฮานะ” เปนทีร่ จู กั วาเปนเอกลักษณประจําฤดูหนาวของโนโตะ เกิดขึน้ จากโฟมแพลงกตอ
นทะเลซึง่ มีลกั ษณะเหมือนดอกไมสขี าวทีด่ รู าวกับกําลังเตนระบําอยูบ นเกลียวคลืน่ ของทะเลญีป่ นุ
◆

สถานที่ ชายฝงโซโซกิ (โซโซกิ มาจิโนะมาจิ เมืองวาจิมะ)

น้ำตกทารุมิโนะทากิ

7
ในวันทีล่ มแรงชวงทีห่ นาวทีส่ ดุ ของฤดูหนาว นํา้ ตกจะดูราวกับจะตานแรงโนมถวงอยู เพราะกระแส
ลมทําใหมนั สายไปมาทางซายและขวา และแมกระทัง่ เริม่ ไหลไปในทิศทางตรงกันขามจากปากทา
งไหลของนํา้ ตกเนือ่ งจากนํา้ กระเซ็นขึน้ ไปในอากาศ
◆

เทศกาลหอยนางรมยักษอานามิซุ

สถานที่ โซโซกิ มาจิโนะมาจิ เมืองวาจิมะ

8

หอยนางรมโนโตะ (หรือ “โนโตะคากิ”) ที่ถูกเพาะเลี้ยงในคาบสมุทรโนโตะนัน้ มีชื่อเสียง
เรื่องขนาดที่ใหญและเนื้อที่หวาน ในชวงเทศกาลหอยนางรม กองไฟถานขนาดใหญซึ่งมีควา
มยาวกวา 400 เมตรจะถูกสรางขึ้นเพื่อใหคุณไดเพลิดเพลินกับรสชาติอันแสนอรอยของโน
โตะคากิในฤดูหนาว
กําหนดการ 2019: 9 ก.พ. (เสาร) 10:00 – 16:00 น.
10 ก.พ. (อาทิตย) 9:00 – 15:00 น.
◆ การเดินทาง 58 นาที จากสถานีคานาซาวะ โดยรถไฟดวน (ทคคิว) → ลงที่
“วาคุระออนเซ็น” → 33 นาที โดยรถไฟโนโตะ → ลงที่ “สถานีอานามิซุ”
(ปายสุดทาย) → เดิน 10 นาทีจะถึง “อาสุนาโระฮิโรบะ
(ลานกวางอาสุนาโระ)”
◆

ข่าวอัพเดต
เว็บไซตออนไลนเปดใหมสําหรับการคน
หาลาม-ไกดภาษาตางประเทศที่มีใบ
อนุญาต
“Net Kanazawa (เน็ตคานาซาวะ)
ลาม-ไกดที่ไดรับการรับรองระดับประเทศ”
เปนเว็บไซตที่สรางขึ้นมาเมื่อเร็วๆ
นี้สําหรับลามและไกดที่มีใบอนุญาตในพื้นที่จังหวัดอิชิคาวะโด
ยเฉพาะ ที่เว็บไซตนี้ คุณจะสามารถคนหาลามและ
ไกดภาษาตางประเทศ ตรวจสอบประวัติและติดตอพวกเขา
เพื่อทําการจองไดโดยตรง ไกดทองถิ่นสามารถใหขอมูลพิ
เศษแบบอินไซตเกี่ยวกับสถานที่ที่พวกเขาพาคุณไปเที่ยว
อีกทั้งยังสรางประสบการณการทองเที่ยวที่มีคุณภาพสูงใหกับ
คุณได ขอเชิญเยี่ยมชมเว็บไซตเพื่อคนหาลามไกดที่จะไปทองเที่ยวกับคุณ!
https://kanazawaguidelink.jp/en/

เพลิดเพลินไปกับละครโนหที่ “อีฟนิง่ โนห
เธียเตอร” (เวทีฤดูหนาว)
ซึ่งตอนนี้มีแท็บเล็ตคําบรรยายภาษาอังกฤ
ษใหบริการแลว 1
โนห คือละครญี่ปุนโบราณประเภทหนึง่ ที่งาน “อีฟนิง่ โนห เธียเตอร”
ผูชมจะไดเรียนรูประวัติศาสตรของโรงละครโนหกอนที่มานจะเปดและ
ในระหวางการแสดงดวยแท็บเล็ตที่ทางโรงละครเตรียมไวให
ซึ่งผูชมสามารถอานซับไตเติลภาษาอังกฤษที่บรรยายตรงกับการเคลื่อ
นไหวและบทพูดของนักแสดงได ดวยเหตุนี้ผูชมจึงสามารถเขาใจและ
เพลิดเพลินกับการแสดงไดงายยิ่งขึ้นจากคําบรรยายภาษาอังกฤษในแท็
บเล็ต
วันที่

2019: 12 ม.ค. (เสาร), 27 ม.ค. (อาทิตย), 2
ก.พ. (เสาร), 23 ก.พ. (เสาร), 2 มี.ค. (เสาร)
การแสดงแตละรอบเริ่มเวลา 14:30 น.
◆ สถานที่
โรงละครโนหประจำจังหวัดอิชิคาวะ
◆ คาเขาชม
1,000 เยน (ตองจองลวงหนา ราคาจะเปน
1,200 เยน หากจองในวันเดียวกับรอบที่แสดง)
◆ การเดินทาง
16 นาที จากสถานีคานาซาวะ
โดยรถชัตเทิลบัสของเค็นโรคุเอ็น →
ลงที่พิพิธภัณฑศิลปะประจำจังหวัดอิชิคาวะ
◆ ชองทางติดตอ โรงละครโนหประจำจังหวัดอิชิคาวะ
โทร: 076-264-2598
อีเมล: noh@pref.ishikawa.lg.jp
◆

