จัดพิมพโดยแผนกยุทธศาสตรสงเสริมการทองเที่ยว
จังหวัดอิชิกะวะ ฝายการทองเที่ยวระหวางประเทศ

ฉบับที่ 29

ฉบับ
ฤดูใบไมรวง
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(Hokuriku Japan)
石川県
Osaka
大阪

2015
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Ishikawa

Tokyo
東京

Noto Satoyama Airport
のと里山空港

Noto Tetudou
のと鉄道

จดหมายขาวการทองเทีย่ ว
จังหวัดอิชกิ ะวะ

Tokuda Otsu JCT
徳田大津JCT
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พิเศษ

ใบไมเปลี่ยนสีในจังหวัดอิชิกะวะ

Kaga IC
加賀IC
JR Hokuriku
Line
JR北陸本線

Noetsu
Expressway
能越自動車道

JR
Nanao
Line
JR七尾線

Noto Satoyama Kaido (Free)
のと里山海道

Komatsu Airport
小松空港
Daishoji
大聖寺駅

5

Anamizu
穴水駅
Wakuraonsen
和倉温泉駅
Nanao
七尾駅

Hokuriku
Expressway
北陸自動車道

Kanazawa
金沢駅

3

Komatsu
小松駅

7 4
2

Shirakawa-Go IC
1
白川郷IC
Hakusan
Shirakawago
White Road
白山白川郷
ホワイトロード

ถนนสีขาวฮาคุซัง ชิราคาวาโกะ
เมืองฮาคุซัง จังหวัดอิชิกะวะ – หมูบานชิราคาวาโกะ เขตโอโนะ จังหวัดกิฟุ

1
ชวงใบไมเปลีย่ นสี:
ตนเดือนตุลาคม –
ปลายเดือนตุลาคม

ถนนที่ทอดยาวกวา 33.3 กม. นอกจากจะมีจุดชมวิวใบไม
เปลีย่ นสีสวย ๆ หลายจุดใหไดชน่ื ชมกันตลอดทางแลว
ยังมีน้ำตกอีกหลายแหง รวมถึงน้ำตกอุบางาตากิ
ซึ่งเปนหนึ่งใน 100 น้ำตกที่สวยที่สุดในประเทศญี่ปุนอีกดวย

http://hs-whiteroad.jp/

ทัวรเสริมจากสถานีคานาซาวะไปยังชิราคาวาโกะ/
ทาคายามะผานถนนสีขาวฮาคุซงั ชิราคาวาโกะ
บริษัทไวทริงก
http://whitering.co.jp/home_jp.html

ชวงใบไมเปลีย่ นสี:
ตนเดือนพฤศจิกายน –
ปลายเดือนพฤศจิกายน

หุบเขา
คาคุเซนเค 2

ชวงใบไมเปลีย่ นสี:
ตนเดือนพฤศจิกายน –
ปลายเดือนพฤศจิกายน

เดินเลนไปตามเสนทางเลียบลำธารและเพลิดเพลินกับ
วิวธรรมชาติที่สวยจนแทบลืมหายใจไดแบบ 360°

http://www.yamanaka-spa.or.jp/
สมาคมการทองเที่ยวยามานากะ ออนเซ็น

การเดินทาง:

นั่งรถไฟ 25 นาที จากสถานีคานาซาวะ → ลงที่สถานี JR
คางะ ออนเซ็น → นั่งรถคางะแคนบัส 24 นาที
ผานถนนเสนใน → ลงที่ปายยามานากะ ออนเซ็น คิคุ โนะ
ยู/ยามานากะ-ซะ

ชวงใบไมเปลีย่ นสี:
ตนเดือนพฤศจิกายน –
ตนเดือนธันวาคม

สวน
เคนโรคุเอ็น 3

สวนแหงนีเ้ ปนสัญลักษณของจังหวัดอิชกิ ะวะ และเปนที่นิยม
ทั้งในหมูนักทองเที่ยวและคนทองถิ่นหลายคนมาที่นี่ เพื่อ
ชมทัศนียภาพอันงดงามยามที่ใบไมเปลี่ยนเปนสีแดง

http://www.pref.ishikawa.jp/
siro-niwa/kenrokuen/index.html
การเดินทาง:
การเดินทาง: นั่งรถบัสเวียนของคานาซาวะ 20 นาที
จากสถานีคานาซาวะ → ลงที่ปายเคนโรคุเอ็น-ชิตะ

ชวงใบไมเปลีย่ นสี:
ตนเดือนพฤศจิกายน –
ปลายเดือนพฤศจิกายน

วัด
นาตะเดระ 4

วัดแหงนี้มีประวัติยาวนานกวา 1,300 ป และ
ตั้งอยูทามกลางธรรมชาติที่งดงาม อาณาเขตที่
กวางขวางเต็มไปดวยทิวทัศนที่นาอัศจรรยดวย
การผสมผสานที่ลงตัวระหวางภูเขาหิน ทะเลสาบ
และใบไมสีแดง

http://www.natadera.com/
การเดินทาง:

นั่งรถไฟ 25 นาที จากสถานีคานาซาวะ →
ลงที่สถานี JR คางะ ออนเซ็น →
นั่งรถคางะแคนบัส 30 นาที ผานถนนเสนใน →
ลงที่ปายวัดนาตะเดระ

เขตวัด
ยามาโนเตระ
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ในบริเวณนี้มีวัดทั้งหมดถึง 16 แหง หนึ่งในนั้น
คือ วัดฮนเงียวจิ ซึ่งไดรับการขนานนามวา
"วัดเมเปลญี่ปุน" เที่ยวชมบริเวณโดยรอบและ
เพลิดเพลินกับสีสันแหงฤดูกาลของดอกไมนานา
พรรณ รวมถึงตนบีชที่มีอายุกวา 700 ป

http://www.hot-ishikawa.jp/
sys/data?page-id=6686
การเดินทาง:

การเดินทาง: นั่งรถไฟ 1 ชั่วโมง
จากสถานีคานาซาวะ → ลงที่สถานี JR
นานาโอะ → เดินตออีก 15 นาที

ขาว
และ
กิจกรรม

อยาหยุดแครถไฟสายฮานะโยเมะ-โนเร็น
ไปเทีย่ วกันตอดวยรถบัสชมเมืองโอคุโนโตะ
รถบัสชมเมืองโนโตะ เพนินซูลา - โนโตะ โคอิจิ
■ ชวงเวลาใหบริการ

3 ตุลาคม 2558 – 27 มีนาคม 2559
(วันเสารอาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ)
■ เสนทางเดินรถ

รถไฟสำหรับนักทองเทีย่ ว
สายฮานะโยเมะ-โนเร็นเปดใหบริการแลว

11:55 ออกจากสถานีวาคุระ ออนเซ็น

▶
มิตสึเคจิมา

▶

เจอาร เวสต จะเริ่มใหบริการรถไฟสำหรับนักทองเที่ยวลายชุดเจาสาวสาย
ฮานะโยเมะ-โนเร็น ตัง้ แตวนั ที่ 3 ตุลาคม รถไฟสายนีจ้ ะวิง่ ระหวางคานาซาวะ
และวาคุระออนเซ็น โดยใชเวลา เทีย่ วละประมาณ 80 นาที ซึง่ ชากวาความเร็ว
ตามปกติของรถดวน 20 นาที เพือ่ ใหผโู ดยสารไดดื่มด่ำกับทิวทัศนที่สวยงาม
จากหองโดยสารที่กวางขวางไดอยางเต็มที่ ขึ้นรถไฟไปกับเราเพื่อชมวิวที่
งดงามตระการตาของอิชิกะวะ!

ชิโรโยเนะ เซ็นไมดะ

▶
พิพิธภัณฑศิลปะวาจิมะ คิริโกะ

▶
17:20 กลับมาถึงสถานีวาคุระ ออนเซ็น
■ คาโดยสาร

ผูใ หญ: 5,500 เยน เด็ก: 3,300 เยน (รวมคาขาวกลองมือ้
กลางวันและคาเขาพิพิธภัณฑศิลปะวาจิมะ คิริโกะ)
*กรุณาสำรองที่นั่งภายในเวลา 12:00 น. ของวัน
กอนวันเดินทาง
■ ติดตอสอบถาม
ศูนยบริการจองตั๋วรถไฟสายโฮคุริคุ (9:00-18:00)
โทร.: 076-234-0123

■วันที่เปดใหบริการ

วันเสารอาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ
(พิเศษ บริการวันจ./อ./ศ. จนถึงสิ้นเดือนธันวาคมนี้)
■เวลารถออก
จากคานาซาวะ: 10:15, 14:15
จากวาคุระ ออนเซ็น: 12:07, 16:30
■จำนวนผูโดยสาร
52 ที่นั่ง (ทุกที่นั่งตองจองลวงหนา)
■คาโดยสาร
2,750 เยน (คานาซาวะ – วาคุระ ออนเซ็น)
■ที่จำหนายตั๋ว
เคานเตอรจำหนายตั๋ว JR และบริษัทนำเที่ยวรายใหญ
ในญี่ปุน

ถึงฤดูจับปูแลว!
ในที่สุดฤดูจับปูก็จะเริ่มขึ้นแลวในวันที่ 6 พฤศจิกายนนี้! ปูหิมะอิชิกะวะ หรือที่
รูจักกัน ในชื่อ ปูคาโนะ ไดรับการขนานนามวาเปนปูที่เลิศรสที่สุดในฤดูหนาว
และปูเหลานี้จะมีรสชาติดที ส่ี ดุ ในชวงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ เมือ่ ฤดูปู
เริม่ ตนขึน้ จะมีการจัดเทศกาล ชิมเนื้อปูทั่วทั้งจังหวัด

เทศกาลปูวาจิมะ 2558 6

เวลา: วันที่ 15 พฤศจิกายน เวลา 9:00 – 14:00 น.
สถานที่: สถานที่จัดกิจกรรมพิเศษวาจิมะ มารีน ทาวน

การเดินทาง:

นั่งรถบัสดวนโฮคุเท็ตสึ โอคุโนโตะ 2 ชั่วโมง จาก
สถานีคานาซาวะไปวาจิมะ → ลงทีป่ า ยมารีน ทาวน

วาจิมะ, ชิโรโยเนะ เซ็นไมดะ – อาเซโนะ คิราเมกิ
วันที่ 10 ตุลาคม 2558 – 13 มีนาคม 2559 *ตามกำหนดการ

8

การเดินทาง:

นั่งรถบัสดวนสายโนโตะ 2 ชั่วโมง
จากสถานี คานาซาวะ →
ลงที่ปายวาจิมะ เอคิ-มาเอะ →
นั่งรถบัสพิเศษอีก 20 นาที → ลงที่
ปายเซ็นไมดะ

การแสดงแสงสีแสนมหัศจรรยทจ่ี ดั ขึน้ กลางทุง นาเซ็นไมดะในวาจิมะโนโตะ
ทุง นาถูกจุดใหสวางไสวดวยหลอดไฟ LED พลังงานแสงอาทิตยทง้ั หมด
21,000 ดวง และไดรับการบันทึกลงกินเนสบุค ออฟเวิลดเรคคอรดเมื่อป
2555 แสงไฟจะเปลีย่ นสีสลับกันระหวางสีชมพูและสีทองทุก 30 นาที
ทำใหเกิดบรรยากาศสุดพิเศษ
http://wajimanavi.lg.jp/www/event/detail.jsp?id=1480

งานประดับไฟปราสาทคานาซาวะ /
าเขาสวนในชวงทีม่ งี านประดับไฟ ภาพของซุม กันหิมะที่
สวนเคนโรคุเอ็น - ฤดูใบไมรวง 3 ฟรีสวาคงไสวและใบไม
เปลี่ยนสีในเดือนพฤศจิกายนคือสิ่งที่คุณ
ไมควรพลาด

วันที่: 18 – 20 กันยายน เวลา 18:30 - 21:00 น.
2 – 4 ตุลาคม เวลา 18:30 - 21:00 น.
20 – 29 พฤศจิกายน เวลา 17:30 – 21:00 น.

ภาพจากกิจกรรมปที่แลว▼

http://www.ikwajimagyokyo.jf-net.ne.jp/news/2014/1001.html

เทศกาลปูตัวเต็มวัยของฤดูกาล 7
เวลา: วันที่ 15 พฤศจิกายน เวลา 10:00 – 13:00 น.
สถานที่: ฮาซุจิโวะ กาคุโด, ยามาชิโระ ออนเซ็น, เมืองคางะ

การเดินทาง:

นั่งรถไฟ 25 นาที จากสถานีคานาซาวะ → ลงที่สถานี JR คางะ ออนเซ็น
→ นั่งรถคางะแคนบัส 45 นาที ผานถนนเสนใน → ลงที่ปายยามาชิโระ
ออนเซ็น โซยุ

http://tabimati.net/event/detail.php?p=491

เมนูปแู นะนำสุดพิเศษของฤดูกาล!

คานิเม็ง

คานิเม็ง คือเมนูกระดองปูยดั ไส
เครือ่ งใน และเนื้อปูที่เสิรฟบนหมอ
โอเดงรอน ๆ นับเปนอีกหนึ่งเมนู
โอเดงยอดนิยมของ คานาซาวะ ซึ่ง
หารับประทานไดในฤดูจับปูเทานั้น
提供：おでん よし坊

ขาวการขนสง

บัตรโดยสารทาคายามะ-โฮคุรคิ ุ
สำหรับนักทองเทีย่ วกลับมาแลว!

บัตรโดยสารทาคายามะ-โฮคุริคุสำหรับนักทองเที่ยวเริ่มกลับมาวางจำหนายอีกครั้งตั้งแตเดือน
กรกฎาคมที่ผานมา บัตรโดยสารนี้สามารถใชสำหรับ รถไฟธรรมดาสาย JR เสนทางระหวาง
ทาอากาศยานนานาชาติ คันไซและโอซากา รถไฟชินคันเซนสายโฮคุริคุเสนทางระหวาง
คานาซาวะและโทยามะ และรถบัสทางหลวง เสนทางระหวางชินทาคาโอกะ โกคายามะ
และชิราคาวาโกะ บัตรนี้เปนบัตรโดยสารแบบไมจำกัดเที่ยวในระยะเวลา 5 วัน ใชบัตรนี้เพื่อ
ทองเที่ยวอิชิกะวะ!
ราคา: 13,500 เยน (6,750 เยน สำหรับเด็กอายุ 6 – 12 ป)
รายละเอียด:▶http://touristpass.jp/ja/

ตั๋วรถบัสดวนโชริวโด
กลับมาแลว! (ตัง้ แตวนั ที่ 1 ตุลาคม)

ตั๋วรถบัสดวนโชริวโดสามารถใชขึ้นรถบัสดวนทุกคันที่วิ่งระหวางคานาซาวะ ชิราคาวะ ทาคายามะ
และนาโงยะไดแบบไมจำกัดเที่ยว แตยังไมหมดเพียงเทานั้น! ตั๋วนี้ยังสามารถใชขึ้นรถบัสที่ไปยัง
โกคายามะ กัชโชซุคุริ และเมืองมัตสึโมโตะในจังหวัดนางาโนะไดอีกดวย ควาขอเสนอสุดพิเศษนี้
เอาไวและไปทองเที่ยวคานาซาวะ มรดกโลกชิราคาวาโกะ และสถานที่นาสนใจอีกมากมาย!
วางจำหนายแลวในประเทศและภูมิภาคตอไปนี้:
เกาหลี จีน ไตหวัน ฮองกง ไทย และมาเลเซีย
1) บัตรอายุ 3 วัน: 7,000 เยน 2) บัตรอายุ 5 วัน: 14,000 เยน
รายละเอียด:▶http://www.meitetsu.co.jp/eng/ticket-info/shoryudo.html

能登空港

能登空港

Noto Satoyama Airport

Noto Satoyama Airport

和倉温泉

上越妙高

Wakuraonsen

富山

Toyama

金沢

小松空港

新高岡
五箇山

Komatsu Airport

黒部
宇奈月温泉

Kurobe
Unazuki-onsen
Shin-Takaoka

Kanazawa

Gokayama

白川郷

高山

Shirakawa-Go

富山

Toyama

長野

金沢

Nagano

Kanazawa

小松空港

Takayama

敦賀

Takayama-Hokuriku
Area Tourist Pass

Tsuruga

小浜

Obama

名古屋
京都
Kyoto

大阪

白川郷

小浜

Obama

名古屋
Nagoya

Kyoto

大阪

Osaka

関西空港

松本

Matsumoto

Shoryudo Express
Bus Ticket

成田空港

Narita International Airport

東京
Tokyo

羽田空港

Haneda Airport

中部国際空港

Central Japan International Airport

関西空港

Kansai International Airport

สิ่งที่นาสนใจ

จุดทองเที่ยวของ
อิชิกะวะที่ไดรับการ
บรรจุในมิชลินไกด

เคนโรคุเอ็น
ยูกิซุริ 3
ซุมกันหิมะยูกิซุริที่ชวยปองกัน
กิ่งกานของตนไมจากหิมะที่
ตกหนักจะถูกนำมาติดตั้งใน
สวนเคนโรคุ เ อ็ น ในวั น ที ่ 1
พฤศจิกายน โดยการนำเชือก
มารอยดวยมือทีละเสนแวะเวียน
มาเยี่ยมชมสวนและตื่นตาไป
กั บ การเตรี ย มพร อ มต อ นรั บ
ฤดูหนาวที่จะมาถึง

ศูนยขอมูลนักทองเที่ยวเปดใหบริการ
แลวที่ประตูทางเขาหลักของสถานี JR
นานาโอะ ที ่ ศ ู น ย แ ห ง นี ้ ม ี ก ารติ ด ตั ้ ง
หนาจอสัมผัส เพื่ออำนวยความสะดวก
ใหกบั นักทองเทีย่ วชาวตางชาติทต่ี อ งการ
ขอมูลการทองเที่ยวเกี่ยวกับภูมิภาค
โนโตะ

Nagano

Osaka

Kansai International Airport

ศูนยขอมูล
นักทองเที่ยวที่เปด
ในสถานีนานาโอะ

長野

Takayama

Tsuruga

京都

中部国際空港

Central Japan International Airport

高山

敦賀

Tokyo

Haneda Airport

Nagoya

黒部
宇奈月温泉

Kurobe
Unazuki-onsen
Shin-Takaoka

Shirakawa-Go

東京

羽田空港

Joetsu-Myoko

Gokayama

Narita International Airport

Matsumoto

上越妙高

新高岡
五箇山

Komatsu Airport

成田空港

松本

和倉温泉

Wakuraonsen

Joetsu-Myoko

ไมนานมานนี้ มิชลิน กรีน ไกด เจแปน ที่
นักเดินทางหลายคนเลือกใชเปนคูมือในการ
มาเยือนจังหวัดอิชิกะวะ ไดเพิ่มวัดนาตะเดระ
ของจังหวัดอิชกิ ะวะเปนหนึง่ ในสถานทีท่ อ งเทีย่ ว
แนะนำระดับหนึ่งดาว สงผลใหในปจจุบันมี
สถานที ่ ท  อ งเที ่ ย วในจั ง หวั ด อิ ช ิ ก ะวะที ่ ต ิ ด
อันดับเพิ่มเปน 39 แหงแลว
Natadera Templ

4

สาเกเท็นกุมิที่ผลิตในอิชิกะวะ 10
ชนะเลิศในงานประกาศรางวัล USA
5
สาเกเท็นกุมิ ยามะไฮ จุนไม ไดกินที่หมักโดย
โรงเหลาชาตะ ชูโซในฮาคุซัง ชนะเลิศรางวัล
สาขาสาเกยอดเยีย่ มในงานแขงขันลอสแอนเจลิส
อินเตอรเนชั่นแนล ไวน แอนด สปริต ฤดูสาเก
กำลังใกลเขามาทุกทีแลวเมือ่ ไดเวลาทีฤ่ ดูใบไมรว ง
จะสิ้นสุดลงและฤดูหนาวจะเริ่มตนขึ้น เหลา
พืน้ เมือง จึงเปนอีกสิ่งที่ผูมาเยือนจังหวัดอิชิกะวะ
ไมควรพลาด

