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จัดพิมพโดยแผนกยุทธศาสตรสงเสริมการทองเที่ยว
จังหวัดอิชิกะวะ ฝายการทองเที่ยวระหวางประเทศ
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Hokuriku
Expressway
北陸自動車道

Kanazawa
金沢駅
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Komatsu Airport
小松空港

บทความพิเศษ: ชายหาดของอิชิคาวะ
ชายหาดฮาจิงาซากิ:
ชายหาดนํ้าทะเลใสที่ปลาย
คาบสมุทรโนโตะ 1
หาดนํ้าตื้นที่ทอดตัวตลอดแนวความยาวของชายหาด
แหงนี้เปนจุดเดนของหนึง่ ในทะเลที่ใสที่สุดในจังหวัด
การผสานกันของนํ้าทะเลสีฟา ชายหาดสีขาว
และปาสนสีเขียว ทําใหเกิดเปนทิวทัศนที่สวยงาม
บริเวณใกลๆ กันนัน้ ยังมีรานอาหารทองถิ่นหลายราน
รวมถึงบอนํ้าพุรอนเก็งคิ นํ้าอุน ล็อกเกอร
และหองนํ้า ใหบริการที่กระทอมริมหาดที่ตั้งอยูใกลๆ

ที่ตั้ง
ฮาจิงาซากิ ทาโคจิมะมาจิ เมืองสุซุ
การเดินทาง 2 ชั่วโมง 50 นาที
โดยรถบัสดวนพิเศษสุซุจากสถานีคานาซ
าวะไปยังปายรถบัสสุซุนาริคังมาเอะ →
ตอรถบัสคิโนอุระ →
ลงรถที่ปายรถบัสรีเฟรชวิลเลจ →
เดิน 3 นาที

Daishoji
大聖寺駅
Kaga IC
加賀IC

Komatsu
小松駅
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JR Hokuriku
Line
JR北陸本線

ชายหาดจิริฮามะ:
ชายหาดที่คุณสามารถ
ขับรถไปถึงริมทะเลได 2

ที่ตั้ง
จิริฮามะมาจิ เมืองฮาคุอิ
การเดินทาง สถานีคานาซาวะไปยัง
สถานีฮาคุอิ > เดิน 20 นาที
40 นาทีโดยรถยนตจา
กสถานีคานาซาวะ

ชายหาดแหงนี้เปนชายหาดแหงเดียวในประเ
ทศญี่ปุนและเปนเปนเพียงไมกี่แหงในโลกที่คุ
ณสามารถขับรถลงไปบนชายหาดได
และในชวงฤดูรอน
คุณก็สามารถลงเลนนํ้าที่นี่ได

ชวงเวลาที่สา
มารถเลนนํ้าได:

ชวงเวลาที่สา
มารถเลนนํ้าได:

กลางเดือนกรก
ฎาคมถึงกลางเดื
อนสิงหาคม

กลางเดือนกรก
ฎาคมถึงปลายเดื
อนสิงหาคม

ชายหาดอุจินาดะ: เพียง 30
นาทีจากสถานีคานาซาวะ 3

ชายหาดโคไมโกะ:
เพียง 5 นาทีจากส
ถานีโคไมโกะ 4

เดินทางไปไดสะดวกเพราะตั้งอยูใกลกับสถานีคานาซาวะ
ชายหาดอุจินาดะมีพื้นที่กวางขวางทอดตัวยาว 200
เมตรกอนถึงทะเล และบริเวณใกลๆ
กันนัน้ ยังเปนที่ตั้งของศูนยการคาขนาดใหญ
บอนํ้าพุรอนยุราระ และอุจินาดะซันเซ็ตพารคซึ่งเป
นจุดพักรถที่มีวิวพระอาทิตยตกที่สวยงาม
ที่ตั้ง
การเดินทาง
ชวงเวลาที่สา
มารถเลนนํ้าได:

13 กรกฎาคมถึง
18 สิงหาคม

4-153 จิโดริได อุจินาดะมาจิ
อําเภอคาโฮคุ
17 นาที โดยรถไฟสายอาซาโนะกาวะ
จากสถานีโฮคุเท็ตสึ คานาซาวะ
(ตั้งอยูชั้นใตดินของสถานีคานาซาวะ) →
ลงรถที่สถานีอุจินาดะ เดินตอ 15 นาที

Shirakawa-Go IC
白川郷IC

เกลียวคลื่นเล็กๆ ของหาดนํ้าตื้นต
ลอดแนวชายหาดแหงนีท้ ําใหที่นี่เหมาะใ
นการลงเลนนํ้าสําหรับครอบครัว
จุดแวะพักริมหาดมีใหบริการนํ้าอุนและมี
รานคาเปดใหบริการในชวงฤดูรอน
ในชวงเย็น นักทองเที่ยวจะไดเพ
ลิดเพลินกับการชมวิวพระอาทิตยคอยๆ
ลาลับลงไปในทองทะเล
ที่ตั้ง

ชวงเวลาที่สา
มารถเลนนํ้าได:

20 กรกฎาคมถึง
18 สิงหาคม

1-3 มินาโตะมาจิ
เมืองฮาคุซัง
การเดินทาง 28 นาทีจากสถานีคาน
าซาวะไปยังสถานีโคไมโกะ
→ เดิน 5 นาที
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ซันฟลาวเวอร วิลเลจ:
เหมาะสําหรับ
ครอบครัว!

ถนนตนสนแดง
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ใชเวลาเพียงหานาทีโดยรถยนต
หรือสิบนาทีโดยการเดินจากซันฟลาวเว
อร วิลเลจ คุณจะไดพบกับแน
วตนสนแดง หรือตนสน Metasequoia
กวา 270 ตน เรียงรายอยูทั้งสองฝงถ
นนที่มีความกวาง 2 เมตร ในฤดูรอน
รมเงาของตนสนและลมเย็นๆ
ที่พัดผานทําใหที่นี่เปนสถานที่ที่คลายรอ
นไดเปนอยางดี
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ตั้งแตปลายเดือนกรกฎาคมถึงตนเดือนสิงหาคม ดอกทานตะวันกวา 350,000
ดอกจะผลิบานในทุงทานตะวันขนาด 2.3 เฮกตารซึ่งมีชื่อวา ซันฟลาวเวอร
วิลเลจ (Sunﬂower Village) ทั้งเด็กและผูใหญจะไดเพลิดเพลินไปกับเขา
วงกตดอกทานตะวันที่มีความสูงกวา 2 เมตร และภายในเขาวงกตยัง
มีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทุงทานตะวันไดทั่วจากดานบนอีกดวย
ที่ตั้ง:
395 โคโตะ สึบาตะมาจิ อําเภอฮาโกคุ
คาใชจาย: ฟรี
การเดินทาง: 30 นาทีโดยรถยนตจากสถานีคานาซาวะ

ที่ตั้ง:
395 สึบาตะมาจิ อําเภอคาโฮคุ

ถนนตนสนแดง

ซันฟลาวเวอร วิลเลจ

เพลิดเพลินไปกับทิวทัศนที่สวยงาม
และสัตวทะเลอยางใกลชิด
ดรีมมี่แดรี่ที่ฟารมโฮริ

สึคุโมะเบยเพลสเชอรโบต
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สัมผัสสายลมที่โชยพัดเหนือผิวน้ำอันราบเรียบไรคลื่นของอาวสึคุโมะบนเรือนำเที่
ยวอยางผอนคลายตลอดเวลา 40 นาที ระหวางการลองเรือ
เรือจะจอดบริเวณจุดลอมปลาขนาดเสนรอบวง 100 เมตรกลางอาว
ซึ่งดูราวกับเปนอควาเรียมขนาดยอมๆ นักทองเที่ยวจะไดพบกับปลาซีบรีม
ปลาแมคเคอเรล หรือกระทั่งปลาหมึกยักษ
ในการแสดงการใหอาหารซึ่งเปนกิจกรรมยอดนิยม
และนักทองเที่ยวยังสามารถลองใหอาหารดวยตัวเองไดอีกดวย

ดรีมมี่แดรี่ที่ฟารมโฮริ
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เดินทางเพียง 2 นาทีโดยรถยนต หรือ 15 นาทีโดยการเดินจากซันฟลาวเวอร วิลเลจ
รานดรีมมี่แดรี่ที่ฟารมโฮริมีไอศกรีมซอฟตเสิรฟที่ทํามาจากนมที่สดมากๆ ของฟารมจําหนาย
พื้นที่เปดโลงที่ตั้งอยูถัดจากรานแดรี่คือที่อยูของสัตวตางๆ อาทิ มาและกระตาย
ซึ่งนักทองเที่ยวสามารถมาใหอาหารไดเปนสถานที่ที่เหมาะอยางยิ่งสําหรับผูที่รักสัตว
และชื่นชอบไอศกรีม
243 โคเซ อุจินาดะมาจิ อําเภอคาโฮคุ
ที่ตั้ง:
076-255-1369
หมายเลขโทรศัพท:
10.00 – 17.00 น.*
เวลาทําการ:
*10.00 – 18.00 น. ในชวงสุดสัปดาหและวันหยุดในเดือนกรกฎาคม
และสิงหาคมa

ที่ตั้ง:
หมายเลขโทรศัพท:
เวลาทําการ:

4-13 อซซากะ โนโตะโจ อําเภอโฮสุ
0768-74-0102
08.00 – 17.00 น. มีเรือออกตลอดเวลา

คาใชจาย:

ผูใหญ 1,000 เยน เด็ก 500 เยน

ขาวสาร
โชริวโดบัสพาสขยายพื้นที่
ให บ ริการไปยังสุซแุ ละวาจิมะ

รถบัสเชาฮานะโยเมะโนเร็นรุนใหมเริ่มใหบริการแลว
ในเขตพื้นที่โนโตะและคากะของจังหวัดอิชิคาวะ แตเดิมนัน้ ฮานะโยเมะโนเร็นคือผามานที่ติดอยูเหนือวงกบประตูภายในบานของวาที่เจาสาวที่กําลังจะแตงงาน
เจาสาวจะเดินผานผามานที่มีการตกแตงอยางสวยงามซึ่งเชื่อวาจะทําใหชีวิตมีความสุข
รถบัสรุนใหมจะตกแตงทั้งภายในและภายนอกดวยมานผาไหมคากะ-ยูเซ็นที่งดงามเหลานี้

โชริวโดบัสพาสสําหรับนักทองเที่ยวตางชาติสามารถใชโดยสารรถบัสดวน รถบัสรับสง
และรถบัสลีมูซีนของสนามบินไดแบบไมจํากัดจํานวนเที่ยว นักทองเที่ยวจึงสามารถเดินทางไป
ยังแหลงทองเที่ยวตางๆ ในภูมิภาคจูบุไดอยางงายดาย และเมื่อวันที่ 1 เมษายนที่ผานมา
บัตรพาสนี้ไดเพิ่มเสนทางใหบริการโดยรวมเสนทางจากคานาซาวะไปยังอานามิซุ วาจิมะ และสุซุไวดวย
จึงเปนโอกาสอันยอดเยี่ยมสําหรับนักทองเที่ยวที่จะไดเที่ยวชมชนบทของประ
เทศญี่ปุนในคาบสมุทรโนโตะ

จุดเดน:
ที่นั่งที่สะดวกสบายจำนวน 28 ที่นั่ง
มาพรอมกับที่พักขาและที่พักเทาและชองเสียบปลั๊กไฟ 100 โวลต
ที่นั่งทั้งหมดแบงออกเปน 3 แถวซึ่งแตละแถวมีพื้นที่กวางขวาง
และมีบริการ Wi-Fi ฟรีบนรถบัสดวย

https://www.meitetsu.co.jp/eng/ticket-info/shoryudo.html
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโชริวโด:

https://shoryudo.go-centraljapan.jp/en/about/index.html

แผนที่เสนทางทองเที่ยวอิชิ
คาวะโดยรถยนตฉบับใหม
นักทองเที่ยวจะสามารถเที่ยวชมสถานที่ที่นา
สนใจตางๆ ไดมากมายดวยรถเชา
ซึ่งโดยปกติแลวไมสามารถเขาถึงไดโดยรถไฟ
หรือรถบัส และตอนนีก้ ็ไดมีการจัดทําแผ
นที่แสดงตําแหนงของสถานที่ทองเที่ยวดังกล
าวและเสนทางแนะนําแลว แผนที่จะแส
ดงตําแหนงของจุดที่มีธรรมชาติที่สวยงามในเ
ขตพื้นที่โนโตะและคากะหลากหลายจุดที่เขา
ถึงไดเฉพาะรถยนต แผนที่นี้มีใหบริการที่ศู
นยบริการขอมูลสําหรับนักทองเที่ยวและทางเ
ว็บไซต ซึ่งจะมีการอัพเดตขอมูลใหมๆ
อยูเปนประจํา
สอบถามขอมูลและสำรองที่นั่ง:
บริษัท เวสต เจแปน เรลเวย
ฝายทองเที่ยวโดยรถบัส (ฝายบริการรถเชา)
หมายเลขโทรศัพท: 06-4256-5115
สำนักงานคานาซาวะ หมายเลขโทรศัพท: 076-225-8004
อีเมล: charter_info@nishinihonjrbus.co.jp

สะพานโคโรกิที่หุบเขาคาคุเซ็นเคอยูระหวางกา
รซอมแซม การแสดงไฟที่สะพานอายาโทริ
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สะพานโคโรกิที่มีชื่อเสียงที่ตั้งอยูในหุบเขาคาคุเซ็นเคของยามานากะออนเซ็นจะปดซอมแซมเนื่องจากความเสื่อมสภาพ
ตามอายุของสะพาน การซอมแซมมีกําหนดจะแลวเสร็จในชวงกลางเดือนตุลาคม กอนเทศกาลชมใบไมในฤดูใบไมรวง
เสนทางเดินเทาไปยังหุบเขาคาคุเซ็นเคยังคงเปดใหบริการในระหวางที่มีการปดซอมแซมนี้

สอบถามขอมูล:
ฝายการทองเที่ยวระหวางประเทศจังหวัดอิชิคาวะ
หมายเลขโทรศัพท: 076-225-1124
อีเมล: k-kankou@pref.ishikawa.lg.jp
http://ishikawa-roadtrips.jp/index.html

การเก็บภาษีใหมสาํ หรับที่พกั
ในคานาซาวะ
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เมืองคานาซาวะไดเริ่มมีการเก็บภาษีใหมสําหรับที่พักในเมืองแลวตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2019
โดยรายไดจากภาษีใหมนจี้ ะถูกนําไปใชเปนทุนสําหรับการอนุรักษทรัพยสินทางวัฒนธรรม ประเพณี
และประวัติศาสตรของคานาซาวะ และการสนับสนุนการทองเที่ยวแบบยั่งยืน
เพื่อการอยูรวมกันระหวางการทองเที่ยวกับวิถีชีวิตของคนในทองถิ่น
ผูเขาพักจะตองจายภาษีใหกับผูใหบริการที่พักโดยตรงโดยจะคํานวณจากราคาของที่พัก
●

ภาษีตามราคาของที่พักตอคนตอคืน
ไมเกิน 20,000 เยน: 200 เยน
20,000 เยนขึ้นไป: 500 เยน

https://www4.city.kanazawa.lg.jp/data/open/cnt/3/25603/1/chirashi_2019.4.pdf

บริเวณใกลๆ กับสะพานอายาโทริ ไดเริ่มมีการจัดแสดงไฟแลว จึงเปนจุดที่ยอดเยี่ยมสําหรับนักทองเที่
ยวที่จะไดพักผอนที่ออนเซ็นทองถิ่นและเดินเที่ยวเลนในชวงกลางคืน

เวลาจัดแสดงไฟ: พระอาทิตยตกถึงเวลา 22.45 น.
ที่ตั้ง: สะพานอายาโทริ ภายในซากุระพารค ยามานากะออนเซ็น เมืองคากะ
สอบถามขอมูล: สมาคมการทองเที่ยวยามานากะออนเซ็น
หมายเลขโทรศัพท: 0761-78-0330
อีเมล: otazune@yamanaka-spa.or.jp

เงินสนับสนุนคาที่พักบางส
วนใหกับนักทองเที่ยวที่ใชบ
ริการรถเชา
9

ในสุซุที่ตั้งอยูบริเวณปลายคาบสมุทรโนโตะ ไดมีโครงการใหเงินสนับสนุนสําหรับนักทองเที่
ยวที่มาสุซุโดยรถเชา นักทองเที่ยวจะไดรับเงิน 3,000 เยนตอคืนเมื่อเขาพักที่สถานที่พักในสุซุ
ยกเวนผูเขาพักที่พักคางคืนแบบไมรวมมื้ออาหาร

https://www.city.suzu.lg.jp/kankounavi/josei/rental_car.html

