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1เสนทางเดินเขาเสนใหมบนถนนสีขาวฮาคุซัง-ชิราคาวะโกเสนทางเดินเขาเสนใหมบนถนนสีขาวฮาคุซัง-ชิราคาวะโก

2

เปดเสนทางเดินปาเสนทางใหมไปตามถนนสีขาวฮาคุซัง-ชิราคาวะโกถนนความยาว 33.3 กม. 
ที่เชื่อมระหวางภูเขาฮาคุซังในจังหวัดอิชิคาวะกับหมูบานประวัติศาสตรชิราคาวะโกในจังหวัดกิฟุ 
เสนทางเดินปาระยะทาง 3.4 กม. (ไป-กลับ) ไดรับการบํารุงรักษาเปนอยา
งดีจนแมแตนกัเดินปามือใหมก็สามารถลองเดินได เสนทางนี้เปนเสนทางเลียบริมเขาที่มีทิวทัศนสวยงาม 
และจากยอดเขาซันโป-อิวาดาเกะ คุณสามารถเห็นทิวทัศนแบบ 360 องศาของภูเขาฮาคุซังและภูเขาทาเตะยามะ 
ซึ่งเปนสองในสามภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของญี่ปุน

ชิโอไซโนะมิจิชิโอไซโนะมิจิ
คุณสามารถมองเห็นอาวอะนามิซุที่เงียบสงบไดระหวางที่คุณเดินบนเสนทางยาว 2 กม.

นี้ เพลิดเพลินไปกับเสียงลมที่พัดผานตนไม เสียงคลื่นที่สาดซัดเขาฝง และเสียงลมจากทะเล 

ในตอนเย็นคุณสามารถชมภาพอันสวยงามของพระอาทิตยตกเหนืออาวนานาโอะที่อยูไกลออกไปได 

ขับรถ 1 ชั่วโมง 25 นาทีจากสถานคีานาซาวะ ไปยังดานเก็บคาผานทางจูกุ → 
ขับรถ 35 นาทีจากดานเก็บคาผานทางจูกุถึงลานจอดรถโทกะโนะคิได

อะนามิซุมาจิ, คาวาชิมะ

ใชเวลา 1 ชั่วโมงเมื่อเดินทางดวยรถไฟดวนพิเศษ 
(Limited Express) จากสถานคีานาซาวะไปยังส
ถานีวากุระออนเซ็น → เปลี่ยนไปขึ้นรถไฟโนโตะ 
และลงรถไฟที่สถานีอะนามิซุ → เดิน 10 นาที

เสนทางปนจักรยานสายนีต้ีคูไปกับรางรถไฟเกาที่ไมใ
ชแลวที่วิ่งผานหุบเขาเทโดริ 
สองขางทางเปนทิวทัศนอันงดงามของหุบเขา 
รวมถึงนํ้าตกวาตากะทากิดวย นอกจากนี้ 
เสนทางปนจักรยานนี้ยังแยกออกจากถนนที่รถวิ่ง 
ทําใหเหมาะสําหรับทัวรปนจักรยานสบายๆ 
เปนอยางยิ่ง ในเดือนกันยายน 
คุณจะไดชื่นชมภาพทุงบักวีตที่ดอกกําลังเบงบานดวย

http://hs-whiteroad.jp/en/

▶  แผนที่เสนทาง (Google Maps): https://bit.ly/2Mxlea1 ▶  แผนที่เสนทาง (Google Maps): https://bit.ly/2Rg52IT

白山市

สถานที่

เพลดิเพลนิไปกบัใบไม้หลากสีสันแ
ห่งฤดูใบไม้ร่วง!

เสนทางจักรยานอาวนานาโอะเสนทางจักรยานอาวนานาโอะ
คาบสมุทรโนโตะนัน้ลอมรอบไปดวยชายฝงอันงดงาม 
เหมาะอยางยิ่งสําหรับการปนจักรยานพรอมชมวิวทิวทัศนอั
นงดงามไปดวย

สถานีวากุระออนเซ็น

สถานนีชิิกิชิ รถไฟโนโตะ 

20 กม. เที่ยวเดียว
ศูนยบริการนกัทองเที่ยววากุระออนเซ็น 
(นัง่รถไฟ 1 ชม. จากสถานคีานาซาวะ 
→ ลงรถที่สถานีวากุระออนเซ็น → 
เดิน 20 นาที)
9.00 – 17.00 น. 

สนุกสนานไปกบัการเดนิในเส้
นทางที�เงยีบสงบ

ขอมูลนารูสําหรับฤดูใบไมรวง

กจิกรรมสนุกๆ ในฤดูกจิกรรมสนุกๆ ในฤดู
      

   ใบไม้ร่วง
      

   ใบไม้ร่วง

การเดินทาง

จุดเริ่มตน

จุดสิ้นสุด

ระยะทาง

เวลาเปดใหเชา เวลาเปดใหเชา

จุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุด

จุดครึ่งทาง

ระยะทาง

สนุกสนานไปกบัการปั�นจกัรยา
นเลยีบชายฝั�ง!

สถานีสึรุกิ

จุดพักรถเซนะ

ประมาณ 42 กม. (ไป-กลับ)

สมาคมการทองเที่ยวเมืองฮาคุซัง
การเดินทาง: นัง่รถไฟประมาณ 30 นาทีจากสถานีโนมาจิ รถไฟโฮคุริคุ 
(คานาซาวะ) ไปยังสถานีสึรุกิ รถไฟโฮคุริคุ → เดิน 2 นาที

9.00 – 17.00 น. (ฝายตอนรับลูกคาปด 16.00 น.) 

เสนทางหุบเขาเทโดริเสนทางหุบเขาเทโดริ
สนุกไปกบัการปั�นจกัรยานท่า

มกลางธรรมชาต!ิ
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การเดินทาง

ตรวจสอบเสนทางการขับรถในหนา 3 ซึ่งจะมีจุดนี้แสดงอยูดวย!

>
>

>

ทุงบักวีตทุงบักวีต

คุณสามารถนํารถจักรยานที่คุณเชามาขึ้นรถไฟโนโตะได 
ดังนัน้ คุณจึงสามารถขึ้นรถไฟกลับไปยังสถานีวากุระ
ออนเซ็นหลังปนจักรยานเสร็จแลวได

https://goo.gl/maps/5e4cGdHkvqg3ybCo7

ไมรวง

จัดพิมพโดยแผนกยุทธศาสตรสงเสริมการทองเที่ยว
จังหวัดอิชิกะวะ ฝายการทองเที่ยวระหวางประเทศ

รานเชาจักรยาน

บริการเชารถยนต



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

● ยานรานนํ้าชาฮิกาชิ-ชายะไกและคาซุเอะมาจิ
หลังพลบคํ่า ยานรานนํ้าชาฮิกาชิ-ชายะไกจะสวางไสวไปดวยแสงไฟนวลๆ 
จากโคมไฟที่แขวนยื่นออกมาจากชายคาของรานนํ้าชา บางครั้งจะไดยินเสียงแววของชา
มิเซ็นและกลองไทโกะดังมาจากรานนํ้าชา ทําใหบรรยากาศในที่นัน้ผอนคลายสบายๆ 
ตรงกันขามกับชวงเชาและชวงบายที่รีบเรง คาซุเอะมาจิตั้งอยูริมฝงแมนํ้าอาซาโนะ
กาวะที่อยูหางจากฮิกาชิ-ชายะไก 5 นาทีดวยการเดิน มีถนนและบันไดที่ปูพื้นด
วยหินกรวดคดเคี้ยวไปมาในยานรานนํ้าชาที่แสนเงียบสงบนี้ ที่นีจ่ึงเหมาะที่สุดสํา
หรับการเดินเลนแบบสงบๆ ในชวงกลางคืน

การเดินทาง: นัง่รถประจําทาง 7 นาทีจากทางออกเค็นโรคุเอ็น (ฝงตะวันออก) 
 ของสถานคีานาซาวะ → ลงรถที่ปายรถประจําทางฮาชิบะโจ → 
 เดิน 5 นาที

● สวนเค็นโรคุเอ็น
สวนเค็นโรคุเอ็นจะมีการแสดงแสงสียามคํ่าคืนที่จัดแสดงเปนระยะเวลาจํากัดฤดูกาลละครั้งซึ่งใบไม
ในสวนจะสวางไสวขึ้นดวยการจัดแสดงแสงสีอันนาอัศจรรย ในการแสดงแสงสีของฤดูใบไมรวง 
ผูมาเยือนจะไดเห็นการผสมผสานที่หาดูไดยากระหวางใบไมสีสวยของฤดูใบไมรวงและสัญลักษณปร
ะจําฤดูกาลของเค็นโรคุเอ็นซึ่งก็คือ ยูกิซุริ (การขึงเชือกเปนรูปทรงกรวยเพื่อปกปองตนไมจากหิมะ
ตกหนกัในชวงฤดูหนาวในอิชิคาวะ) 

ในชวงวันงาน ไฟ LED กวา 
25,000 ดวงจะทําใหทุงนาชิโรโยเนะ 
เซ็นไมดะสวางไสว โดยที่นี่เปนสัญลักษ
ณของระบบนิเวศวิทยาซาโตยามะ-ซาโต
อุมิในเขตโนโตะ (ไดรับการยอมรับทั่ว
โลกวาเปนมรดกดานการเกษตรกรรมที่สํา
คัญ) เมื่อความมืดเขาหมคลุมหลังตะ
วันตกดิน แสงไฟที่สองสวางรอบๆ 
ทุงนาจะทําใหเกิดภาพอันแสนโรแมนติก

● การแสดงแสง
 สีที่ทุงนาเซ็นไมดะ

สิ�งน่าสนใจในช่วงกลางคนืของอชิิคาวะ

● การแสดงแสงสีริม
 ทะเลซากุระไก

http://senmaida.wajima-kankou.jp/en/http://senmaida.wajima-kankou.jp/en/

การแส
ดงแสงสีอนังดงาม

การแส
ดงแสงสีอนังดงาม

สิ�งที�น่าสน
ใจเป็นพเิศษ

เดนิเล่น
ผ่อนคลายยามคํ�าคนื

เดนิเล่น
ผ่อนคลายยามคํ�าคนื

เวลา: ตั้งแตพระอาทิตยตกดินถึง 21.00 น. 

ชวงเวลาจัดงาน: เสารที่ 19 ตุลาคม 2019 ถึงอาทิตยที่ 15 มีนาคม 2020 
 4 ชั่วโมงหลังพระอาทิตยตกดิน
สถานที่: ฮะ-99-5 ชิโรโยเนะมาจิ, วาจิมะ
การเดินทาง*: นั่งรถบัสดวนพิเศษ (Limited Express) วาจิมะ 2 ชั่วโมงจากสถานีคานาซาวะ 
 → ลงรถที่สถานีวาจิมะ → นั่งรถประจําทาง 20 นาที → 
 ลงรถที่ปายรถประจําทางชิโรโยเนะเซ็นไมดะ
 *  ในชวงวันงาน จะมีรถบัสระยะสั้นจากสถานีวาจิมะใหบริการดวย

ระยะเวลาจัดแสดง: ศุกรที่ 13 - อังคารที่ 17 กันยายน เวลา 19.00 – 21.00 น.
 เสารที่ 2 - อาทิตยที่ 24 พฤศจิกายน เวลา 17.30 – 21.00 น. 
การเดินทาง: ขึ้นรถประจําทาง 20 นาทีจากทางออกเค็นโรคุเอ็น (ฝงตะวันออก) 
 ของสถานคีานาซาวะ → ลงรถที่ปายรถประจําทางฮิโรซากะหรือเค็นโรคุเอ็นชิตะ

ชวงเวลาจัดงาน: เสารที่ 10 สิงหาคม - เสารที่ 30 พฤศจิกายน 2019
 4 ชั่วโมงหลังพระอาทิตยตกดิน
สถานที่: ทะ-2-11, โทกิเรียวเคโจ, ชิกะมาจิ, เขตฮาคุอิ
การเดินทาง: นัง่รถไฟดวนพิเศษ (Limited Express) 
 30 นาทีจากสถานคีานาซาวะไปยังสถานีฮาคุอิ → 
 นัง่รถประจําทาง 55 นาทีจากสถานีฮาคุอิ 
 และลงรถที่ปายรถประจําทางโทกิ

ในชวงวันงานนี้ ชายฝงมาสุโฮกาอุระที่อยูใกลๆ 
(อดีต) ชายหาดที่ยาวที่สุดในโลกจะสวางไส
วไปดวยไฟ LED จํานวนนับไมถวน เปนแส
งไฟสีชมพูสดใสที่สื่อถึงเปลือกหอยซากุระไกสีชม
พูที่ถูกซัดมาเกยชายฝงมาสุโฮกาอุระและสีฟาเขม
ที่สื่อถึงนํ้าทะเล

ในชวงวันงานนี้ ชายฝงมาสุโฮกาอุระที่อยูใกลๆ 
(อดีต) ชายหาดที่ยาวที่สุดในโลกจะสวางไส
วไปดวยไฟ LED จํานวนนับไมถวน เปนแส
งไฟสีชมพูสดใสที่สื่อถึงเปลือกหอยซากุระไกสีชม
พูที่ถูกซัดมาเกยชายฝงมาสุโฮกาอุระและสีฟาเขม
ที่สื่อถึงนํ้าทะเล

● สวนปราสาทคานาซาวะ
และสวนเกียวคุเซ็น-อินมารุ

ทุกๆ เย็นวันศุกร เสาร และวันกอนวันหยุดนกัขัตฤกษ 
สวนเกียวคุเซ็น-อินมารุและสวนปราสาทคานาซาวะจะเปดใหคนทั่วไ
ปเขาชมได ที่สวนเกียวคุเซ็น-อินมารุ คุณสามารถชมการแสดงแสงสี 
7 นาทีที่เลนวนไปมาโดยใชกําแพงหินโบราณของปราสาทคานาซาวะ
เปนฉากหลังได

ทุกๆ เย็นวันศุกร เสาร และวันกอนวันหยุดนกัขัตฤกษ 
สวนเกียวคุเซ็น-อินมารุและสวนปราสาทคานาซาวะจะเปดใหคนทั่วไ
ปเขาชมได ที่สวนเกียวคุเซ็น-อินมารุ คุณสามารถชมการแสดงแสงสี 
7 นาทีที่เลนวนไปมาโดยใชกําแพงหินโบราณของปราสาทคานาซาวะ
เปนฉากหลังได
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สวนเกียวคุเซ็น-อินมารุสวนเกียวคุเซ็น-อินมารุ

ยานรานนํ้าชาฮิกาชิ-ชายะไกยานรานนํ้าชาฮิกาชิ-ชายะไก ยานรานนํ้าชาคาซุเอะมาจิยานรานนํ้าชาคาซุเอะมาจิ



คานาซาวะคานาซาวะ

ฮาคุซังฮาคุซัง

โนมิโนมิ

โคมัตสึโคมัตสึ

คากะคากะ

จังหวัดอิชิคาวะจังหวัดอิชิคาวะจังหวัดฟุคุอิจังหวัดฟุคุอิ

นนัโตะนนัโตะ

จังหวัดโทยามะจังหวัดโทยามะ

จังหวัดกิฟุจังหวัดกิฟุ
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https://www.maruichi-gp.co.jp/

ทัวรคานาซาวะยามคํ่าคืน: ชิมอาหารทองถิ่นของคานาซาวะระหวางที่คุณทองไปตามอิซากายะ 
(ผับสไตลญี่ปุน) และบารตางๆ และสัมผัสกับอีกแงมุมหนึง่ของเมืองระหวางที่คุณเดินไปตามถนนใน
เมืองยามคํ่าคืน

ทัวร 1 วัน คานาซาวะ-โนโตะและคานาซาวะ-คากะ: ลองนัง่สมาธิแบบเซ็นในวัดเกาแก 
รับประทานอาหารกลางวันทองถิ่นที่สดใหม ชมนํ้าตกและใบไมในฤดูใบไมรวงไปพรอมกับไกดธรรมชาติท
องถิ่นในทัวรเชิงเขาฮาคุซัง และเดินไปตามถนนของเมืองบอนํ้าพุรอนคากะ

ในทัวรรายการใหมนี้ คุณจะไดสัมผัสประสบการณดานวัฒนธรรมอาหารอันเปนเอกลักษณของคานาซาวะ
ที่ตลาดโอมิโจ ผูเขารวมทัวรจะไดสํารวจตลาดไปกับผูเชี่ยวชาญดานอาหารทองถิ่น 
และเฟนหาวัตถุดิบตามฤดูกาลที่พวกเขาจะใชสําหรับทําอาห
ารตอไป นอกจากนี้ยังมีทัวรและกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย 
รวมถึงอาหารคํ่าพรอมการแสดงของเกอิกิ (เกอิชา) 
กิจกรรมทําเทมาริซูชิ กิจกรรมนัง่สมาธิที่วัด 
และทัวรปนจักรยาน ตั้งแตเดือนกันยายนเปนตนไปจะ
มีกิจกรรมทําอาหารญี่ปุนฟรีเพิ่มขึ้นมาใหมอีกดวย

https://www.in-kanazawa.com/

ระยะเวลาที่ใช
ราคา
สถานที่
จํานวนผูเขารวมสูงสุด/
ขั้นตํ่า
จองและสอบถาม

2.5 ชั่วโมง
¥6,300 เยน (รวมภาษี) ราคานี้รวมคาวัตถุดิบ, ผากันเปอน และอุปกรณทําอาหารแลว
ตลาดโอมิโจ
สูงสุด 10 คน ขั้นตํ่า 4 คน

Kohaku Inc.
โทร: (+81) 80-5708-5610
อีเมล: info@in-kanazawa.com

ในทัวรรายการใหมนีจ้ะเริ่มตนและสิ้นสุดที่คานาซาวะ นกัทองเที่ยวตางชาติจะไดเยี่ยมชมจุดที่ไมคอยเปนที่
รูจักที่ตามปกติแลวพวกเขาจะไปไมถึง ผูเขารวมทัวรจะไดสัมผัสกับวัฒนธรรมทองถิ่นของอิชิคาวะในระ
ดับที่ลึกยิ่งขึ้น โดยมีไกดที่พูดภาษาอังกฤษไดใหบริการตลอดทัวร

จํานวนผูเขารวมขั้นตํ่า
ราคา
จองและสอบถาม

2 คน
7,000 เยน
Maruichi Kanko Co., Ltd./Green Tour
โทร: (+81)76-266-4401
อีเมล: kikaku@maruichi-gp.co.jp

ทัวรตลาดโอมิโจและชั้นเรียนทําอาหารทัวรตลาดโอมิโจและชั้นเรียนทําอาหาร สัมผัสประสบการณแบบอิชิคาวะใหเต็มที่ดวย “กรีนทัวร 
(Green Tour)” การทองเที่ยวรายการใหม
สัมผัสประสบการณแบบอิชิคาวะใหเต็มที่ดวย “กรีนทัวร 
(Green Tour)” การทองเที่ยวรายการใหม

แคมเปญทอง
เที่ยวดวยรถเชา

ในแคมเปญใหมนี้ นกัทองเที่ยวตางชาติที่เชารถจากรานเชารถที่เขารวมแคมเปญ
ในจังหวัดอิชิคาวะจะไดรับคูปองสําหรับแลกของกํานัลทองถิ่นแสนพิเศษที่จุดพักร
ถหรือสถานที่ทองเที่ยว และคูปองสวนลดคาเขาสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ในจังหวัด 
นอกจากคานาซาวะแลว จังหวัดอิชิคาวะยังมีสิ่งนาสนใจอีกมากมาย 
มาดื่มดํ่ากับธรรมชาติอันสวยงามและบอนํ้าพุรอนในโนโตะและคากะระหวางขับ
รถเที่ยวผอนคลายไปในชนบทกันเถอะ

ระยะเวลาแคมเปญ: 1 กรกฎาคม 2019 – 31 มีนาคม 2020
วิธีการรับคูปอง: รับคูปองเมื่อเชารถ
สอบถาม: แผนกการทองเที่ยวระหวางประเทศของจังหวัดอิชิคาวะ
 (k-kankou@pref.ishikawa.lg.jp)
https://ishikawa-roadtrips.jp/

วันที่ 1

วันที่ 2

ออกเดินทางจากคานาซาวะ

① ที่ราบสูงชิชิกุ

② สวนทะเลสาบคิบะ
　 (ดื่มดํ่ากับอาหารกลางวันขณะชมวิวทะเลสาบคิบะ)

③ วัดนาตะเดระ
　 (จุดชมใบไมเปลี่ยนสีในชวงฤดูใบไมรวงที่มีชื่อเสียง)

④ แหลมอะมาโกะเซ็น

⑤ ทาตกปลาฮาชิตาเตะ
　(ชมพระอาทิตยตกดินที่งดงาม)

⑥ ยามานากะออนเซ็น (คางคืน)

ออกเดินทางจากคานาซาวะ

① ที่ราบสูงชิชิกุ

② สวนทะเลสาบคิบะ
　 (ดื่มดํ่ากับอาหารกลางวันขณะชมวิวทะเลสาบคิบะ)

③ วัดนาตะเดระ
　 (จุดชมใบไมเปลี่ยนสีในชวงฤดูใบไมรวงที่มีชื่อเสียง)

④ แหลมอะมาโกะเซ็น

⑤ ทาตกปลาฮาชิตาเตะ
　(ชมพระอาทิตยตกดินที่งดงาม)

⑥ ยามานากะออนเซ็น (คางคืน)

⑥ เดินไปตามชองเขาคาคุเซ็นเค (จุดชมใบไมเปลี่ยนสีในชวงฤดูใบไมรวงที่มีชื่อเสียง)

⑦ ชองเขาเทโดริ นํ้าตกวาตากะทากิ

⑧ ถนนสีขาวฮาคุซัง-ชิราคาวะโก  ภูเขาซันโป-อิวาดาเกะ
 (จุดชมใบไมเปลี่ยนสีในชวงฤดูใบไมรวงที่มีชื่อเสียง)

⑨ ชิราคาวะโก

เดินทางกลับถึงคานาซาวะ

⑥ เดินไปตามชองเขาคาคุเซ็นเค (จุดชมใบไมเปลี่ยนสีในชวงฤดูใบไมรวงที่มีชื่อเสียง)

⑦ ชองเขาเทโดริ นํ้าตกวาตากะทากิ

⑧ ถนนสีขาวฮาคุซัง-ชิราคาวะโก  ภูเขาซันโป-อิวาดาเกะ
 (จุดชมใบไมเปลี่ยนสีในชวงฤดูใบไมรวงที่มีชื่อเสียง)

⑨ ชิราคาวะโก

เดินทางกลับถึงคานาซาวะ

กจิกรรมท่องเที�ยวใหม่ๆ
ในท้องถิ�น

ข่าวสาร
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ทัวรขับรถเที่ยวในชวงฤดูใบไมรวงที่แนะนํา 8
เพลิดเพลินไปกับใบไมอันงดงามของฤดูใบไมรวงและธรรมชาติอยางเต็มอิ่ม
ในเสนทางขับรถนี้

ชิราคาวะโกชิราคาวะโกหุบเขาเทโดริหุบเขาเทโดริ

ทาตกปลาฮาชิตาเตะทาตกปลาฮาชิตาเตะ

สวนทะเลสาบคิบะสวนทะเลสาบคิบะ

ที่ราบสูงชิชิกุที่ราบสูงชิชิกุ

วัดนาตะเดระวัดนาตะเดระบอนํ้าพุรอนยามานากะออนเซ็น/ชองเขาคาคุเซ็นเคบอนํ้าพุรอนยามานากะออนเซ็น/ชองเขาคาคุเซ็นเค


