จัดพิมพโดยแผนกยุทธศาสตรสงเสริมการทองเที่ยว
จังหวัดอิชิกะวะ ฝายการทองเที่ยวระหวางประเทศ
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Ishikawa
(Hokuriku Japan)
石川県
Osaka
大阪

Noto Satoyama Airport
のと里山空港

4
Noto Tetudou
のと鉄道

2019
ฉบับที่ 43

Anamizu Wakuraonsen
和倉温泉駅
穴水駅
Nanao
七尾駅
7
Noetsu Expressway
能越自動車道

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

Noto Satoyama Kaido (Free)
のと里山海道

ฉบับฤดูใบไมผลิป
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Tokyo
東京

Hokuriku
Expressway
北陸自動車道

ขาวสารและงานกิจกรรมที่นาสนใจ
ในฤดูใบไมผลิ

ขอแนะนํากิจกรรมแสนสนุกและสถานที�ท่องเที�ยวที�จะมอบความเพลิดเพลินในฤดูใบไม้ผลิน� ี

คานาซาวะ

เค็นโรคุเอ็น-ปราสาทคานาซาวะ

1
Komatsu Airport
小松空港
Kaga Onsen
加賀温泉駅
Kaga IC
加賀IC

Kanazawa
金沢駅

3 2
Komatsu
小松駅

Shirakawa-Go IC
白川郷IC

JR Hokuriku
Line
JR北陸本線

1

สวนเค็นโรคุเอ็นซึ่งเปนหนึง่ ในสามของสวนที่งดงามที่สุดในประเทศญี่ปุน
และปราสาทคานาซาวะซึง่ เปนสัญลักษณแหงยุคศักดินาในอดีตของคานาซาวะ
ทั้งสองที่เปนจุดที่ยอดเยี่ยมในการชมความงามของดอกซากุระในฤดูใบไมผลิ
สวนเค็นโรคุเอ็นจะเปดใหเขาชมโดยไมมีคาใชจายเปนเวลาประมาณหนึง่ สัป
ดาหในชวงที่ดอกซากุระบานเต็มที่มากที่สุด (สําหรับปที่แลวคือชวงวันที่
31 มีนาคม - 8 เมษายน) พรอมดวยการประดับไฟสุดพิเศษในชวงคํ่า
ชวงเวลาที่
(สําหรับปที่แลวตั้งแต 18:00 - 21:30 น.)

ดอกซากุระบาน

ตน-กลางเดือน
เมษายน

การเดินทาง:
20 นาที โดยคานาซาวะลูปบัส ออกจากสถานีคานาซาวะ
ลงรถที่ปายรถบัสเค็นโรคุเอ็น-ปราสาทคานาซาวะ

http://www.pref.ishikawa.jp/siro-niwa/kenrokuen/e/index.html

เฮลธโรด

จุดชมซากุระแหงอิชิคาวะ
ฤดูใบไมผลิในประเทศญี่ปุนลวนเต็มไปดวยดอกซากุระที่
บานสะพรั่ง!
ขอเชิญเที่ยวชมหนึง่ ในจุดชมซากุระที่มีชื่อเสียงของอิชิค
าวะและเพลิดเพลินไปกับความงดงามแหงฤดูใบไมผลิ

โนมิ

2

ถนนเลียบทางรถไฟสายเกาที่ทอดตัวยาว
10 กิโลเมตรเสนนี้ มีตนซากุระเรียงรายอยูกวา
2,000 ตน และเปนที่รูจักในหมูคนทองถิ่นวาเปน
“ถนนซากุระ”
สถานที่:
เมืองโนมิ โคซะมาจิ-ไรมารุมาจิ
การเดินทาง: 40 นาที โดยรถยนต จากสถานีคานาซาวะ
http://www.city.nomi.ishikawa.jp.e.bg.hp.transer.com/museum/kenko_road.html

โคมัตสึ

สถานีโนโตะซากุระ

4

อานามิซุ

ดอกซากุระที่บานสะพรั่งจากตนซากุระกวา 100
ตนที่เรียงรายตลอดทั้งสองฝงของชานชาลาไดกอใหเกิดเปนอุโมงคซากุระที่รังสรรคโดยธรรมชาติ
รถไฟโนโตะ ซาโตยามะ-ซาโตมิจะเคลื่อนผานไปอยางชาๆ เมื่อผานที่สถานีนี้
เพื่อใหผูโดยสารไดชื่นชมทิวทัศนอันงดงามของคาบสมุทรโนโตะในฤดูใบไมผลิ
การเดินทาง:
ประมาณ 1 ชั่วโมง โดยรถไฟดวนพิเศษ จากสถานีคานาซาวะ
เปลีย่ นขบวนทีส่ ถานีวาคุระออนเซ็น เพือ่ ขึน้ โนโตะเรลเวยไปยังสถานีโนโตะ-คาชิมะ

รูปภาพจากเครือขายการทองเที่ยวและผลิตภัณฑทองถิ่นโคมัตสึ
https://www.explorekomatsu.com/en/attractions/

สวนโรโจ

ชวงเวลาที่ดอกซากุระบาน

กลาง-ปลายเดือน
เมษายน

ชวงเวลาที่ดอกซากุระบาน

ตนเดือนเมษายน
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สวนสไตลญี่ปุนแหงนี้สรางขึ้นภายในกําแพงชั้นที่สามของปราสาทของมาเอดะ โทชิตสึเนะ ไดเมียวรุนที่สามแหงแควนคากะ
เปนสวนที่เปนที่รูจักในเรื่องของความยิ่งใหญสวยงามของดอกซากุระ ภายในสวนมีตนซากุระหลากหลายสายพันธุกวา
130 ตน ทั้งโยชิโนะ ซากุระแบบชอระยา และยาเอะซากุระ โดยในชวงกลางคืน โคมไฟกระดาษกวา 600
ดวงจะสองสวางใหกับสวนแหงนี้เพื่อใหผูที่มาเที่ยวชมไดเพลิดเพลินกันตอยามคํ่าคืน
การเดินทาง: ประมาณ 30 นาที โดยรถไฟธรรมดา (จอดทุกสถานี) จากสถานีคานาซาวะ ลงรถทีส่ ถานีโคมัตสึ แลวเดินตอประมาณ
15 นาที

https://www.hot-ishikawa.jp/english/kanko/20033.html

งานเทศกาล
ยามเย็นของเกอิชาในคานาซาวะ

1

เพลิดเพลินไปกับการชมและมีสวนรวมในบทเพลง การรายรํา
และการละเลนโบราณของเกกิ (คําเรียกเกอิชาของคนในทองถิ่น)
แหงคานาซาวะ พรอมคําอธิบายภาษาอังกฤษ
โดยพนักงานตอนรับของโรงนํ้าชาจะอธิบายภูมิหลังของวัฒนธรรมเกอิชาเปนภาษาอังกฤษ
วัน/เวลา:
สถานที่:
จอง:
คาใชจาย:
การเดินทาง:

25 มีนาคม - 19 เมษายน (ยกเวนวันเสารและอาทิตย)
ตั้งแตเวลา 18:00 - 19:30 น.
โรงนํ้าชาไคคาโร
ออนไลน
7,000-10,000 เยน
15 นาที จากสถานีคานาซาวะ โดยคานาซาวะลูปบัส
ลงรถที่ปายรถบัสฮาชิบะโจ แลวเดินตอประมาณ 5 นาที

เทศกาลโทโมฮาตะ
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เทศกาลนีจ้ ัดขึ้นเปนประจําทุกปที่ศาลเจามิฟุเนะ
เพื่อขอพรใหการทําประมงมีความอุดมสมบูรณ
เทศกาลนีไ้ ดรบั การขึน้ ทะเบียนเปนทรัพยสนิ ทางวัฒนธรรมทีจ่ บั ตองไมไดของอิชคิ าวะ
เรือจํานวน 9 ลําที่ตกแตงดวยทิวธงและสายรุงประดับสีสันสดใสจะลองไปรอบๆ
อาวโอกิ พรอมทั้งสั่นกระดิ่งและตีกลองใหจังหวะ เปนภาพที่นาตื่นตาตื่นใจ
วัน/เวลา: 2 พฤษภาคม (6:00 น., 14:30 น.), 3 พฤษภาคม (7:00 น., 13:00 น.)
สถานที่:
เขตโนโตะโจ โอกิ
การเดินทาง: 2 ชั่วโมง 40 นาที โดยรถบัสดวนพิเศษสุซุ-อุชิตสึ จากสถานีคานาซาวะ
ลงรถที่ปายรถบัสทาเรือโอกิ

http://geishaevenings.jp

เทศกาลเซฮาคุไซ

เทศกาลโคอิ-โนโบริ แมนํ้าโอตานิ

รถแหของเทศกาลเซฮาคุไซที่มีความสูงกวา 12 เมตร และมีนํ้าหนักกวา 20
ตัน เปนรถแหที่มีขนาดใหญที่สุดในประเทศญี่ปุน
ซึ่งในชวงเทศกาลจะมีการแหรถแหขนาดยักษจํานวน 3 คันนี้ไปรอบๆ
นานาโอะ เทศกาลนี้ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตอ
งไมไดขององคการยูเนสโก โดยนักทองเที่ยวสามารถมารวมลากรถ
แหไดดวยเชนกัน
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ธงปลาคารปหลากสีสันขนาดตางๆ กวา 450 ผืนที่โบกสะบัดอยูบนทองฟาใกลๆ
กับปากแมนาํ้ โอตานิในสุซเุ ปนภาพอันสวยงามตระการตา ในเทศกาลมีสงิ่ ทีน่ า สนใจมากมาย
อาทิ บารบีคิว รานคาจําหนายสินคาทองถิ่น การแสดงศิลปะทองถิ่น
หรือแมกระทั่งงานแตงงาน

จุดรวมพลสําหรับรถแหทั้ง 3 คันตามแผน:
ศาลเจาโอโตโคนุชิ (4 พฤษภาคม ประมาณ 12:30 น.) ตลาดโนโตะ
โชคุไซ (5 พฤษภาคม ประมาณ 11:00 น.) สถานีนานาโอะ (5 พฤษภาคม
ประมาณ 12:45 น.) สะพานเซ็นไต (5 พฤษภาคม ประมาณ 15:40 น.)
วัน/เวลา:
สถานที่:
3-5 พฤษภาคม (เริ่ม 21:00 น. ในวันที่ 3)
การเดินทาง: ใจกลางเมืองนานาโอะ
ประมาณ 50 นาที โดยรถไฟดวนพิเศษ
จากสถานีคานาซาวะ ลงรถที่สถานีนานาโอะ

วัน/เวลา: 3, 4 พฤษภาคม 10:00-16:00 น.
สุซุ โอตานิมาจิ ใกลกับปากแมนํ้าโอตานิ
สถานที่:
การเดินทาง: 2 ชัว่ โมง 40 นาที โดยรถบัสดวนพิเศษสุซุ จากสถานีคานาซาวะ
ลงรถที่ปายรถบัสโอตานิ

โอตาบิมัตสึริ
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ดวยประวัติศาสตรที่ยาวนานกวา 350 ป และการแสดงละ
ครคาบุกิของเด็กๆ บนรถแหที่ไดรับการตกแตงอยางอลังการ
โอตาบิมัตสึริจึงเปนหนึง่ ในเทศกาลที่มีชื่อเสียงที่สุดของอิชิคาวะ
การมาชมรถแหทั้ง 8 คันที่มีไฟประดับอยางอลังการและ
การแสดงละครคาบุกิของเด็กๆ เปนสิ่งที่ไมควรพลาด
10-12 พฤษภาคม
รถแหทั้ง 8 คันจะมารวมกันในวันที่ 10
และจะมีการแสดงละครคาบุกิของเด็กๆ
สลับกันไปตลอดทั้งวันในทุกวันของเทศกาล
สถานที่: ศาลเจาอุฮาชิ ศาลเจาฮงโอริฮิโยชิ
การเดินทาง: 20 นาที โดยรถไฟดวนพิเศษ
จากสถานีคานาซาวะไปยังสถานีโคมัตสึ
แลวเดินตอประมาณ 3
นาทีจากประตูทางออกทิศตะวันตกของสถานีโคมัตสึ
วัน/เวลา:

ขาวสาร
ตารางเที่ยวบินปกติในชวงฤดูรอนระ
หวางฮองกงและโคมัตสึ 3
ชวงเวลาในการดํา: 3 เมษายน – 26 ตุลาคม 2019
วันที่มีเที่ยวบิน:
วันพุธและวันเสาร (2 เที่ยวบินตอสัปดาห)
เวลา:
ออกจากฮองกง 9:45 น. → ถึงโคมัตสึ 14:55 น.
ออกจากโคมัตสึ 16:30 น. → ถึงฮองกง 20:00 น.
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โรงแรมเปดใหมในคานาซาวะ

1

● โรงแรมเดอะสแควรโฮเต็ล คานาซาวะ (เปดใหบริการ 27 พฤศจิกายน 2018)
https://www.the-squarehotel.com/en/skz/
● โรงแรมมิตซุยการเดนโฮเต็ล คานาซาวะ (เปดใหบริการ 11 มกราคม 2019)
https://www.gardenhotels.co.jp/kanazawa/eng/
● โรงแรมโฮเต็ลอินเตอรเกต คานาซาวะ (เปดใหบริการ 16 มีนาคม 2019)
https://www.intergatehotels.jp/en/kanazawa/
● โรงแรมยูนิโซอินนเอ็กซเพรส คานาซาวะ เอกิมาเอะ (เปดใหบริการ 10 เมษายน 2019)
https://www.unizo-hotel.co.jp/en/express-kanazawa.ekimae/

บทความพิเศษ

อิชิคาวะ เมืองทองเที่ยวสําหรับทุกคน
เหลืออีกเพียงแคปเดียวก็จะถึงการแขงขันกีฬาพาราลิมปกเกมสที่โตเกียวแลว การอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการจึงเปนประเด็นสําคัญในประเทศญี่ปุน
ในบทความพิเศษนี้ เราจึงขอแนะนําคอรสตัวอยางสําหรับการทองเที่ยวตามสถานที่ตางๆ ในอิชิคาวะ ซึ่งไมวาจะเปนผูพิการ ผูสูงอายุ
ที่มากับเพื่อนหรือครอบครัวก็สามารถทองเที่ยวไดโดยไมตองกังวลวารถเข็นผูพิการจะเขาไดหรือไม

วันที่ 1 สถานีคานาซาวะ

วันที่ 2

ตลาดโอมิโจ

ตลาดโอมิโจมีประวัติศาสตรยาวนานมากกวา 300 ป เปนตลาดที่เต็มไปดวยรานคาตางๆ
กวา 180 ราน ซึ่งจําหนายสินคาทองถิ่นตางๆ ไมวาจะเปนอาหารทะเล ผัก และผลไมสด
รวมทั้งอาหารดอง ขนมหวาน ดอกไม และแมแตเสื้อผาดวย ในชวงเชาตลาดจะไมคอยจอแจนัก
จึงเปนชวงเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเยี่ยมชมตลาดเพื่อหลีกเลี่ยงคนจํานวนมาก

เชา: ออกเดินทางจากโตเกียวหรือเกียวโตสูคานาซาวะ

15 นาที

บาย

สวนเค็นโรคุเอ็นและปราสาทคานาซาวะ
สวนเค็นโรคุเอ็นเปนหนึง่ ในสามของสวนที่งดงามที่สุดในประเทศญี่ปุน
และปราสาทคานาซาวะซึ่งเปนสัญลักษณแหงยุคศักดินาในอดีตของคานาซาวะ
สถานที่ทั้งสองแหงนี้มีเสนทางสําหรับรถเข็นใหบริการ
http://www.pref.ishikawa.jp/siro-niwa/kenrokuen/e/course.html
ที่เคานเตอรตอนรับบริเวณทางเขาจะมีรถเข็นผูพิการและเครื่องมืออํานวยค
วามสะดวกใหเชา (เชน ลอที่สามสําหรับติดตั้งเพิ่มเติมและ
อุปกรณชว ยลากรถเข็น) เพือ่ ชวยในการเคลือ่ นทีบ่ ริเวณเสนทางทีโ่ รยกรวดหิน

https://visitkanazawa.jp/mustgoplace/touristspot/area3/2

10 นาที

2,5 กม.

พิพิธภัณฑศิลปะรวมสมัยศตวรรษที่ 21 แหงคานาซาวะ
พิพิธภัณฑศิลปะสมัยใหมแหงนีต้ ั้งอยูใจกลางเมืองคานาซาวะ เสนทางทั่วพิพิธภัณฑจะเปน
เสนทางปลอดสิ่งกีดขวาง นักทองเที่ยวที่เปนผูพิการจึงสามารถเพลิดเพ
ลินไปกับการชมศิลปะไดอยางสะดวกสบาย นอกจากนี้ยังมีรานอาหารภายในพิพิธภัณฑดวย
มีใหบริการเชารถเข็นผูพิการ
และสามารถใชสุนขั นําทางภายในอาคารได

ภายในสวนมีหองนํ้าที่รถเข็นผูพิการสามารถเขาไดจํา
นวน 4 หอง
http://www.pref.ishikawa.jp/siro-niwa/kenrokuen/e/facilities.html

500 ม.

https://www.kanazawa21.jp/en/

800 ม.

ศูนยผลิตภัณฑทองถิ่นอิชิคาวะ
ที่ศูนยผลิตภัณฑทองถิ่นอิชิคาวะซึ่งตั้งอยูใกลๆ กับสวนเค็นโรคุเอ็นมีกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมอันหลากหลาย
ทั้งการทําแผนทองคําเปลวและการทําขนมหวานญี่ปุนโบราณ

พิพิธภัณฑ ดี.ที.
สุซุกิ
ที่พิพิธภัณฑแหงนี้ คุณจะไดศึ
กษาชีวิตและผลงานของไดเซ็ตสึ สุซุกิ
ผูศึกษาพุทธศาสนาและ
เปนชาวคานาซาวะที่เปนที่รูจักในฐา
นะผูเผยแพรศาสนาพุทธนิกายเซ็นไป
ทั่วโลก ที่นี่ไดรับการออกแบ
บใหเปนพื้นที่อันเงียบสงบ เพื่อ
ใหไดคิดใครครวญอยางเงียบๆ
ตัวอาคารออกแบบโดยโยชิโอะ ทางเขาเปนทางลาดเพื่ออํานวยความสะดวกแกรถเข็นผู
ทานิกุจิ สถาปนิกที่มีชื่อเสียงระ พิการ ซึ่งมีใหบริการเชา
ดับโลก

รถเข็นผูพิการสามารถเขาชมได
และยังมีหองนํ้าสําหรับรถเข็นผูพิการใหบริการดวย

https://www.kanazawa-museum.jp/daisetz/english/index.html

ขอมูลเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการ (ภาษาญี่ปุน)
http://www.barifuri.jp/portal/facility/show_images/2034#equipment

https://kanazawa-kankou.jp/en/

ขอมูลเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการ (ภาษาญี่ปุน)
http://barifuri.jp/portal/facility/show_images/2123#equipment

สําหรับการเดินทางรอบเมือง มีบริษัทแท็กซี่ที่ใหบริการรถแท็กซี่ซึ่งออกแบบมาใหรองรับรถเข็นผูพิการได
สําหรับรายละเอียด โปรดติดตอแผนกการทองเที่ยวระหวางประเทศ k-kankou@pref.ishikawa.lg.jp

