จัดพิมพโดยแผนกยุทธศาสตรสงเสริมการทองเที่ยว
จังหวัดอิชิกะวะ ฝายการทองเที่ยวระหวางประเทศ

Ishikawa

5

(Hokuriku Japan)
石川県
Osaka
大阪

Noto Satoyama Airport
のと里山空港

Tokyo
東京
Noto Tetudou
のと鉄道

2020
N° 47

ฉบับฤดู
ใบไมผลิ

6

Anamizu Wakuraonsen
和倉温泉駅
穴水駅
Nanao
七尾駅
3
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

Hokuriku
Expressway
北陸自動車道

ข่ าวฤดูใบไม้ ผลิ
อีเวนต์ ทนี� ่ าสนใจ

ไมมีอะไรที่จะบงบอกถึงฤดูใบไ
มผลิในญี่ปุนไดดีไปกวาดอกซ
ากุระ!
ลองมาแวะชมดอกซากุระที่อิ
ชิคาวะซึ่งมีใหไดชมอยูหลายจุ
ด เพลิดเพลินไปกับความ
งดงามของฤดูใบไมผลิ

ปราสาทคานาซาวะ/
เค็นโรคุเอ็น

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

ชวงซากุระบาน ตนเดือนถึงกลางเดือนเมษายน
สวนเค็นโรคุเอ็นเปนหนึง่ ในสามของสวนที่มีชื่อเสี
ยงที่สุดในญี่ปุน สวนปราสาทคานาซาวะ
เปนสัญลักษณที่หลงเหลือมาจากยุคศักดินาของค
านาซาวะ ทั้งสองแหงนี้เปนจุดชมดอกซากุระ
ที่ยอดเยี่ยมในฤดูใบไมผลิ

4
Shirakawa-Go IC
白川郷IC

Komatsu
小松駅

2

JR Hokuriku
Line
JR北陸本線

คานาซาวะ

1

Kanazawa
金沢駅

คอลัมน

วัฒนธรรมเบนโตะ

เบนโตะหรือขาวกลองทีม่ ตี งั้ แตแบบแฮนดเมดทีใ่ ชวตั ถุดบิ ตามฤดู
กาลไปจนถึงเอกิเบน (เบนโตะทีข่ ายตามสถานีรถไฟ)
ไดกลายมาเปนสวนสําคัญในวัฒนธรรมอาหารของญีป่ นุ
และทีส่ ถานีคานาซาวะอันเปนประตูสจู งั หวัดอิชคิ าวะก็มใี หคณ
ุ เลื
อกไดหลากหลาย วิธหี นึง่ ทีค่ ณ
ุ สามารถดืม่ ดํา่ วัฒนธรรมญีป่ นุ
ไดคอื ซือ้ เอกิเบนสักกลองหนึง่ กอนขึน้ รถไฟและไปกินอาหารกลาง
วันระหวางทาง คนญีป่ นุ มักจะออกไปชมดอกซากุระในฤดูใบ
ไมผลิกนั พรอมกับกลองขาวเบนโตะ สถานทีส่ ามแหงตอไปนีค้ ื
อทีท่ คี่ ณ
ุ สามารถชมวิวดอกซากุระพรอมกับทานเบนโตะในจังหวั
ดอิชคิ าวะได
โทชิอิเอะโกะเซ็น
คือเบนโตะที่ประกอบไปดวย
อาหารที่เจาผูครองแควนเสว
ยที่งานเลี้ยงในปราสาท

เวลา 20
การเดินทาง ใช
นาทีจากสถานีคานาซาวะโดยรถบัสสายคานา
ซาวะลูป ลงที่ปายเค็นโรคุเอ็น –
ปราสาทคานาซาวะ

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

คานาซาวะ

เส้ นทางนํา� ไซกาวะ

เขตคากะ

4

ชวงซากุระบาน ตนเดือนถึงกลางเดือนเมษายน

ตนซากุระที่กิ่งกานโนมลงมาขางสองฝงแมนํ้าไซกาวะทําใหเกิดเ
ปนอุโมงคซากุระอันงดงาม เราอยากชวนใหคุณไปลองป
กนิกที่สนามหญาริมทางนํ้าขณะชื่นชมดอกซากุระดู
การเดินทาง

ใชเวลา 15 นาทีจากสถานีคานาซาวะโดยรถบัส
โฮคุเท็ตสึ → เดิน 10 นาทีจากคาตามาจิ

สวนสาธารณะคิบากาตะ

https://www.kanazawa-kankoukyoukai.or.jp/photo/detail_71.html

สวนในปราสาทโคมารุยามะ

3

ชวงซากุระบาน กลางเดือนเมษายน

ที่นี่เปนสวนที่มีซากปราสาทโคมารุยามะซึ่งสรางโดยเจาผูครองแควนคากะน
าม โทชิอิเอะ มาเอดะ ในสวนมีตนซากุระอยูประมาณ 200 ตน
หลากหลายสายพันธุ เชน โยชิโนะ ซากุระชอระยา และยาเอะซากุระ
เมื่อมองลงไปที่ถนนดานลางยามคํ่าคืนจะเห็นตนซากุระที่ประดับดวยโคมไฟ
กระดาษ ดูสวยงามตราตรึง
การเดินทาง ใชเวลา 51 นาทีจากสถานีคานาซาวะโดยรถไฟดวนพิเศษ

(limited express) → เดิน 10 นาทีจากสถานี JR นานาโอะ

https://www.hot-ishikawa.jp/english/kanko/20034.html

เขตโนโตะ

2

ชวงซากุระบาน ตนเดือนเมษายน
ตนซากุระ 1,700 ตนเรียงรายเปนทิวแถวยาว 6.4 กม.
ลอมรอบทะเลสาบคิบากาตะ ทําใหเกิดอุโมงคตน ซากุระอันสวยงาม
คุณสามารถเพลิดเพลินกับวิวทีส่ วยงามของทะเลสาบ ตนซากุระ
และภูเขาฮาคุซงั ทีอ่ ยูไ กลออกไปไดจากสวนฝง ทิศเหนือและสวนฝง ทิศ
ตะวันตก
การเดินทาง ใชเวลา 35 นาทีจากสถานีคานาซาวะโดยรถไฟที่จอด
ทุกสถานี → เดิน 20 นาทีจากสถานี JR อาวาซุ

http://park18.wakwak.com/~kibagata/info.html

ฉบับพิเศษ

สถานทีท� ใี� ห้ คุณสั มผัสวัฒนธรรมญีป� ุ่ นได้ อย่ างแท้ จริง

ประสบการณ์ ชามิเซ็น

1

ทีช่ ามิเซ็นโนะฟุคชุ มิ ะซึง่ ตัง้ อยูใ กลๆ ยานฮิกาชิชายะ คุณสามาร
ถชมกระบวนการผลิตเครือ่ งดนตรีทใี่ ชสาํ หรับการระบําเกอิโกะ
และยังสามารถลองเลนไดอกี ดวย
◆ วัน/เวลา

ทุกวัน 10:00-16:00 น. (เคานเตอรตอ นรับปด 15:00 น.)
*ปดทุกวันอังคารตัง้ แตเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ
ทุกวันอาทิตย, วันหยุดราชการ, ทุกเสารท่ี 2 และ 4 ของเดือน
◆ วันหยุด
◆ สถานที่
ชามิเซ็นโนะฟุคชุ มิ ะ
◆ คาธรรมเนียม 500 เยน (รวมคาสัมผัสประสบการณชามิเซ็น ชามัทฉะ
และขนมหวานญีป่ นุ )

http://kanazawa-experience.com/program/shamisen-practice/

ประสบการณ์ ลงสี ต๊ ุกตาล้ มลุก

1

คุณจะไดตกแตง “คากะฮาจิมังโอคิอาการิ” ซึ่งเปนงานฝมือประจําทองถิ่นคานาซาวะ
ไมวาจะเด็กหรือผูสูงอายุก็สามารถรวมกันตกแตงได
◆ วัน/เวลา
◆ ระยะเวลา
◆ สถานที่
◆ คาธรรมเนียม

ทุกวัน (ยกเวนวันหยุดของอาคาร) 11:00-16:00 น. (เคานเตอรตอนรับปด 15:00 น.)
*หยุดทุกวันอังคารตั้งแตเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ
30 นาที
ศูนยผลิตภัณฑทองถิ่นอิชิคาวะ ชั้น 2
1050 เยน

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

ประสบการณ์ การทําตราประทับส่ วนตัว

1

คุณสามารถทําตราประทับของตัวเองไดดวยการเปาลมแรงอัดสูงและทรายขัดเปนชื่อของคุณลงบ
นแกว
◆ วัน/เวลา

◆ ระยะเวลา
◆ สถานที่
◆ คาธรรมเนียม

ทุกวัน (ยกเวนวันหยุดของอาคาร) 10:00-16:00 น.
(เคานเตอรตอนรับปด 15:00 น.)
*หยุดทุกวันอังคารตั้งแตเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ
40 นาที
ศูนยผลิตภัณฑทองถิ่นอิชิคาวะ ชั้น 3
1880 เยน

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

ประสบการณ์ การสวมหน้ ากากละครโน

1

เปนที่รูกันวาเจาผูครองแควนคานาซาวะสงเสริมการแสดงละครโน ที่พิพิธภัณฑละครโนคานาซาวะ
คุณจะไดลองสวมหนากากและเครื่องแตงกายละครโนดวยตัวเอง!
◆ วัน/เวลา
◆ ระยะเวลา

10:00–16:00 น.
10-20 นาที

◆ สถานที่
◆ คาธรรมเนียม

พิพิธภัณฑละครโนคานาซาวะ
ฟรี
(คาเขาพิพิธภัณฑ: 300 เยน)

https://www.kanazawa-noh-museum.gr.jp/english/

ประสบการณ์ อกั ษรวิจติ ร

1

คุณสามารถเลือกตัวอักษรคันจิตัวโปรดมาเขียนลงบนพัดญี่ปุนดวยพูกันสําหรับเขียนอักษรวิจิตร
มีเจาหนาที่ใหคําแนะนําเปนภาษาอังกฤษ
◆ วัน/เวลา
◆ ระยะเวลา

ไมมีตารางวันหยุด
1 ชั่วโมง

◆ สถานที่
◆ คาธรรมเนียม

โซฟุอัน
1800 เยน

*กรุณาจองลวงหนาโดยกรอกแบบฟอรมดานลางนี้

https://www.kanazawa-sofuan.jp/calligraphy-reservation/

ข่ าว
เค็นโจเท/ไคคาโรกลับมาเปิ ดอีกครั�ง

1

เค็นโจเทที่ดําเนินการมากวา 100 ปกลับมาเปดอีกครั้งในอาคารที่ออกแบบโดยเค็นโกะ
คุมะ สถาปนิกระดับโลก โดยตั้งอยูขางเค็นโรคุเอ็นคัตสึระซาคากุจิ
ที่นคี่ ุณจะไดเพลิดเพลินไปกับวัฒนธรรมงานฝมือและอาหารของ
คานาซาวะซึ่งใชวัตถุดิบประจําฤดูในการทํา
◆ ที่ตั้ง
◆ เวลาเปดทําการ

1-19 เค็นโรคุโจ คานาซาวะ
ชั้น 1/คาเฟ: 10:00-16:30 น.
ชั้น 2/อาหารเชา: 8:00-10:30 น.
(เปดเฉพาะวันอาทิตยตั้งแตเดือนมีนาคมถึงพฤศจิกายน)

◆ วันหยุด

มื้อกลางวัน: 11:00-15:00 น.
มื้อคํ่า: 17:00-21:00 น. (เฉพาะวันเสาร)
วันอังคาร (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล)

◆ โทร

+81-76-222-1600

คาเฟที่ชั้น 1 ของรานนํ้าชาไคคาโรซึ่งเปนรานในเครือเดียว
กับเค็นโจเทก็เพิ่งผานการปรับปรุงใหม
ที่นี่เปดใหมในชื่อไคคาโรคาเฟ ตั้งอยูในยานฮิกาชิชายะ

https://www.kaikaro.jp/eng/index.html

https://www.kenrokuen.jp/index.html (ภาษาญี่ปุน)

ท่ าเรือสําราญคานาซาวะมีกาํ หน
ดการแล้วเสร็จในฤดูใบไม้ ผลิปี 2020
จากความตองการเรือสําราญที่เพิ่มมากขึ้นในหลายปใหหลังมานี้
ทาเรือสําราญคานาซาวะแหงใหมจะตั้งอยูที่ทาเรือคานาซาวะ ที่ชั้น
1 จะมีดานพิธีการศุลกากรและพิธีการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง
รวมทั้งหองรับรอง ซึ่งเพียงพอสําหรับเรือสําราญสองลําที่จอดพ
รอมกัน บนชั้น 2 จะมีพื้นที่เรียนรูซึ่งคุณสามารถศึกษาขอมูลตางๆ
เกี่ยวกับทาเรือ หองสัมมนา รานอาหาร และจุดชมวิว
ฝงที่อยูติดทะเลของอาคารจะเปนกระจกทั้งหมด
ทําใหคุณเพลิดเพลินกับวิวของทาเรือไดอยางเต็มๆ ตา

เทศกาลศิลปะนานาชาติโอคุโนโตะ 2020
4

วันเสาร์ ที� 5 กันยายน - วันอาทิตย์ที� 25 ตุลาคม

5

สุซุตั้งอยูที่ปลายสุดของแหลมโนโตะ เปนที่จัดงานเทศกาลศิลปะนานาชาติโอคุโน
โตะที่มีชีวิตชีวา นีค่ ือเทศกาลที่แสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมทองถิ่นและความรูสึกขอ
งศิลปนที่ไดรับเชิญมาจากทั่วโลก เทศกาลนีจ้ ัดขึ้นครั้งแรกเมื่อสามปกอนโดยมุง
แสวงหาศักยภาพของทองถิ่นและพัฒนาตอไปผานศิลปนชั้นนํา

https://oku-noto.jp/index-en.html
https://www.youtube.com/watch?v=dnCvLnMIfok&feature=emb_title

โรงแรมเปิ ดใหม่ ในคานาซาวะ
◆ Daiwa

1

Royal Hotel D-PREMIUM Kanazawa

https://www.daiwaroyalhotel.jp/en/kanazawa/?stt_lang=en

เปดเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2019
◆ Hotel

Forza Kanazawa

https://www.hotelforza.jp/kanazawa/en/

เปดเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2019

ศูนย์ข้อมูลนักท่องเทีย� วอิชิคาวะ
คานาซาวะ จูโอ
(ชื�ออย่างไม่เป็ นทางการ)
จะเปิ ดในฤดูใบไม้ผลิปี 2020
1

ศูนยขอมูลนักทองเที่ยวแหงใหมจะเปดที่มินามิโจ
ในตัวเมืองคานาซาวะ เพื่อใหความชวยเหลือนักทองเที่ยวที่อยากจะ
เดินเลนรอบๆ เมือง ศูนยขอมูลนักทองเที่ยวแหงใหมนจี้ ะใหบริการ
แบบวันสต็อปเซอรวิส คือมีเจาหนาที่ใหคําปรึกษาในภาษาตา
งประเทศ มีการชวยวางแผนจัดเตรียม รวมไปถึงที่ฝากกระเปา
บริการสงของ และจําหนายซิมการด

◆ Agora

https://www.agora-kanazawa.com/en/

เปดเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2019
◆ Henna

Hotel Korimbo Branch

https://www.hennnahotel.com/kanazawa-korinbo/

เปดเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2019
◆ Tokyu

Stay Kanazawa

https://www.tokyustay.co.jp/e/hotel/KZ/

มีกําหนดจะเปดวันที่ 13 กุมภาพันธ 2020

