
ฉบับประจำ
ฤดูหนาว

ฉบับที่ 26
2557

เพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมสถานที่ทองเที่ยวมากมายหลายแหง
ไดอยางอิสระตลอดเสนทาง

คานาซาวา – โตเกียว
การเดินทางไป – กลับ 10 รอบ

คานาซาวา – โตเกียว
การเดินทางไป – กลับ 14 รอบ
คานาซาวา – นากาโน
การเดินทางไป – กลับ 1 รอบ

คานาซาวา – โทยามา
การเดินทางไป – กลับ 18 รอบ

คากายาคิ (รถไฟดวนพิเศษ)

ฮาคุทาคะ (รถไฟดวน)

ทสึรุกิ (บริการรถรับสง)

 คาโดยสาร 14,120 เยน
*ราคาสำหรับผูใหญหนึ่งคน ที่นั่งมาตรฐานจองลวงหนา (ชวงเวลาปกติ)

 http://www.pref.ishikawa.jp/shink/hokuriku-shinkansen/

นาโกยา

เกียวโต

ชิน – โอซากา
โกเบ

รถไฟธรรมดา

โคมัตสึ

ชิน – 
ทากาโอกะ

โทยามา

บอน้ำพุรอนอุนาซึคิออนเซ็น เมืองคุโรเบะ

อิโตอิกาวา
โจเอ็ตสึเมียวโค

อียามะ
นากาโน

คารุอิซาวะ

โตเกียว

คานาซาวา

● 
ทาคายามะ

เสนทางเจแปนแอลป ทาเทยามา-คุโรเบะ

●อุทยานลิงจิโกกุดานิ

น้ำพุรอน
อาวาระ

 

พื้นที่เปดใหบริการ
พื้นที่ที่เริ่มเปด
ใหบริการใน
วันที่ 14 มีนาคม 2558

รถไฟความเร็วสูงชินคันเซ็นสายใหมลาสุดของโลก
การผสมผสานระหวางวัฒนธรรมญี่ปุนกับเทคโนโลยีลาสุด

รถไฟความเร็วสูงชินคันเซ็นสายใหมลาสุดของโลก
การผสมผสานระหวางวัฒนธรรมญี่ปุนกับเทคโนโลยีลาสุด

หมูบานชิราคาวาโกะ

● เสนทางเจแปนแอลป ทาเทยามา-คุโรเบะ (สถานีโทยามา)　● ลิงหิมะ (สถานีนากาโน) ● วัดเซ็นโซจิ (สถานีโตเกียว) ทาคายามะ/เมืองเกา (สถานีทาคายามะ) ● หมูบานชิราคาวาโกะ (สถานีทาคายามะ)

● 

1ชม. (รถบัส)หมูบานชิราคาวาโกะ

ประมาณ 1ชม. 40 นาที 
(รถบัส)ทาคายามะ

2 ชม. 28 นาที
โตเกียว

ประมาณ 1 ชม. นากาโน

20 นาทีโทยามา

2 ชม. 30 นาที
เกียวโต

ภูเขาไฟฟูจิ

วาจิมะ

● 

● 

● 

วัดเอเฮ-จิ

● 

ทาเทยามา

ภูเขาฮาคุซัง

● 

วัดเซนโคจิ

คานาซาวา

วารสารการทองเที่ยว

จังหวัดอิชิกะวะ

จัดพิมพโดยสมาพันธ

สงเสริมการทองเที่ยว

จังหวัดอิชิกะวะ

รถไฟความเร็วสูง
ชินคันเซ็นสายโฮคุริคุ

เริ่มเปดใหบริการวันที่ 
14 มีนาคม 2558

คานาซาวา – โตเกียว
รถไฟที่เร็วที่สุด
ใชเวลาเดินทาง 

2 ชั่วโมง 28 นาที

มีพนักงานพิเศษที่ดูแลการใหบริการ
ตูโดยสารชั้นหรูที่สุดระดับแกรนคลาสโดยเฉพาะ

วาคุระวาคุระ

คากะคากะ
โทจินโบโทจินโบ

รถไฟควา มเร็วสูง ชินคันเซ็นสายโทไก
โด

http://www.hot-ishikawa.jp
http://www.hot-ishikawa.jp/


ทุกคนขึ้นรถไฟดวนพิเศษชินคันเซ็นสายโฮคุริคุเพื่อไปอิชิกะวะ! คนหาความมหัศจรรยของเมืองแหงปราสาทคานาซาวา 1

能登の里山里海が織りなす風景と旬の味を楽し
む、ぬくもりと懐かしさを感じさせる観光列車

การออกแบบขบวนรถไฟไดดึงเอาสีฟาของทะเลญ่ีปุน ซ่ึงเปรียบเสมือน
สัญลักษณของซาโตอุมิแถบแหลมโนโตะ แนวทางการออกแบบที่
เรียบงายแตล้ำลึกนี้ ทำใหเกิดความรูสึกที่หรูหราอยางมีระดับ 
การตกแตงภายในตูโดยสารนั้นไดนำเอาวัสดุจากธรรมชาติและ
งานหัตถกรรมพื้นเมืองแบบดั้งเดิมมาใชกอใหเกิดบรรยากาศที่มี
ทั้งความโกเกและความรูสึกอบอุนและเปนมิตร 4 แบบที่คุณจะ
พบไดเสมอในแถบโนโตะแหงนี้
http://www.nototetsu.co.jp/

■ ติดตอ: สำนักงานฝายบริหารสวนเคนโรคุเอ็น 
ปราสาทคานาซาวา (โทร: 076-234-3800)
การเดินทาง: 20 นาที โดยรถบัสเวียนของคานาซาวา
สถานีคานาซาวา → ลงที่เคนโรคุเอ็น – ชิตะ

ติดตอ: สำนักงานฝายการตลาดของโอมิโช
(โทร: 076-231-1462)
การเดินทาง: 10 นาที โดยรถบัสเวียนของ
คานาซาวาจากสถานีคานาซาวา → ลงที่
มูซาชิกัตสึจิ

ติดตอ: แผนกสงเสริมการทองเท่ียวเมืองคานาซาวา
(โทร: 076-220-2194)
การเดินทาง: 10 นาที โดยรถบัสเวียนของคานาซาวา
จากสถานีคานาซาวา → ลงท่ีโครินโบ → 
เดินตอ 5 นาที

ติดตอ: แผนกสงเสริมการทองเท่ียวเมืองคานาซาวา
(โทร: 076-220-2194)
การเดินทาง: 10 นาที โดยรถบัสเวียนของคานาซาวา 
จากสถานีคานาซาวา → ลงท่ีฮาชิบะ-โช 
(โคบัน-มาเอะ) 

■

■ 

■ 

■ 

■ 

■ ติดตอ: ศูนยหัตถกรรมพื้นเมืองคากะ ยูเซ็น
(โทร: 076-224-5511)

■ 

ติดตอ: ศูนยการทองเที่ยงจังหวัดอิชิกะวะ 
(โทร: 076-222-7788)

■ ติดตอ: บริษัท ซากุดะ โกลด แอนด ซิลเวอร ลีฟ จำกัด
(โทร: 076-251-6777)

■ 

■ 

ตลาดโอมิ-โชครัวของเมืองนี้
ลองสวมใสชุดท่ีเปนงานศิลปหัตถกรรมยูเซ็นอันสวยงาม
ของเมืองคากะ

นอกจากการเร่ิมเปดบริการรถไฟความเร็วสูงชินคันเซ็น
สายโฮะคุริคุแลว ยังมีรถไฟพิเศษอีก 2 ขบวนท่ีเต็มไปดวย
บรรยากาศและวัฒนธรรมแบบด้ังเดิมของอิชิกะวะ
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Noto Railway “Noto-Satoyama-Satoumi-Go Train” 
JR Nanao Line “Hanayome-Noren Train” 

รถไฟโนโตะ 
“รถไฟสายโนโตะ –ซาโตยามา–ซาโตอุมิ-โกะ” 
(กำหนดเปดใหบริการในวันท่ี 4 เมษายน 2558)

รถไฟที่ออกแบบในสไตล
เครื่องเขินวาจิมะแบบดั้งเดิมของ
จังหวัดอิชิกะวะและศิลปะแบบ
คากะยูเซน เดินทางทองเท่ียวเพ่ือคนหา
วัฒนธรรมและความงดงามของญ่ีปุน

http://www.westjr.co.jp/press/art
icle/2014/07/page_5866.html

■ 

■ 

http://ipponsugi.sakura.ne.jp/noren/

เชิญคุณล้ิมลองอาหารตามฤดูกาล และทิวทัศนท่ีสวยงาม
ของซาโตยามา ซาโตอุมิในแถบโนโตะ สัมผัสกับความอบอุน
และหวนหาอดีตท่ีแสนหวานกับรถไฟสายเท่ียวชมทัศนียภาพน้ี

แผนการจองที่นั่งรถบัสเล็กมารุอิชิ

รถแท็กซี่นำเที่ยวเมืองคานาซาวา

การตอนรับตามธรรมเนียมที่งดงามของญี่ปุนการตอนรับตามธรรมเนียมที่งดงามของญี่ปุน

รถไฟทองเท่ียวชมทัศนียภาพในจังหวัดอิชิกะวะ!

สวนเคนโระคุเอ็น
หนึ่งในสามสุดยอดสวนที่สวยที่สุดของญี่ปุน

สวนปราสาทคานาซาวา
สัญลักษณของเมืองแหงปราสาท

ตำบลนากะ – มาชิ บูเกะ ยาชิกิ
บานซามูไรที่ยังคงอยูในปจจุบัน

ตำบลฮิกาชิ ชายะ
เมืองเกาเกอิชา

หามพลาดการเขาเวิรคช็อปหัดทำงานหัตถกรรม
ทองคำเปลว!

ลองทำขนมหวานแบบญี่ปุน!
คาโดยสาร:
 500 เยน
ตอ 1 วัน

■ ติดตอ: การรถไฟโฮคุริคุ 

(โทร: 076-237-5115)

จองรถบัสเสนทางชมทัศนียภาพโดยเฉพาะ

ทองเที่ยวสถานที่ตางๆ ในเมืองคานาซาวาโดย

มีพนักงานขับรถที่ผานการรับรองเปนผูนำเที่ยว
รถบัสสไตลเรโทรที่วิ่งผานสถานที่

ทองเที่ยวตางๆ ใจกลางเมืองคานาซาวา

■ ติดตอ: บริษัทมารุอิชิ อิงค (โทร: 0767-53-6161)

■ *ติดตอ: บริษัทแท็กซี่ตางๆ
http://www.taxi-ishikawa.jp/kanazawa/

เครือขายการขนสง
สาธารณะอยาง
เปนระบบของ

เมืองคานาซาวา

1

ประวัติศาสตร       วัฒนธรรม

　

ท่ีสวนเคนโรคุเอ็นและ
ท่ีปราสาทคานาซาวามีบริการ
อินเทอรเน็ตไรสาย (Wi-Fi) สาธารณะ Wi-Fi

5

5

เสนทางเจอารนานาโอะ “รถไฟสายฮานะโยเมะ–โนเร็น” 

(กำหนดเปดบริการในเดือนตุลาคม 2558)

เสนทางเจอารนานาโอะ “รถไฟสายฮานะโยเมะ–โนเร็น” 

(กำหนดเปดบริการในเดือนตุลาคม 2558)

ฮานะโยเมะ – โนเร็น คืออะไร

รถบัสเวียนของเมืองคานาซาวา

ฮานะโยเมะ–โนเร็น คือ ปายผาโนเร็นท่ีมีสีสันสดใส ซ่ึงเปนการอวยพรใหลูกสาวมีความสุข 
เมื่อแตงงานไป เปนประเพณีที่มีมานานกวา 150 ปแลว ทุกๆ ปในเดือนพฤษภาคม 
ถนนอิปปอนซูกิในเมืองนานาโอะจะมีงานที่ไมเหมือนที่ใดในญี่ปุน มีการตกแตงถนนดวย 
การนำปายผาฮานะโยเมะ–โนเร็นมาแขวนประดับประดาตามรานคาและบานเรือน

การเดินทาง: ใชเวลา 1 ชั่วโมง โดยรถไฟดวนจาก 
สถานีคานาซาวา → ลงที่สถานนีนานาโอะ  → เดินตออีก 5 นาที
ติดตอ: สมาคมการทองเที่ยวเมืองโนโตะ
โทร: 0767-53-842

อาหาร      หัตถกรรมพื้นเมือง

http://www.westjr.co.jp/press/article/2014/07/page_5866.html


ขาวใหมขอมูลที่เปนประโยชน

หัวขอ

■ กำหนดเวลา: วันเสารที่ 7 – วันอาทิตยที่ 8 กุมภาพันธ, 
วันเสารที่ 14  – วันอาทิตยที่ 22 กุมภาพันธ เวลา 17.30 – 21.00 น.

■ การเดินทาง: 20 นาที โดยรถบัสเวียนของคานาซาวา จากสถานี
คานาซาวา → ลงที่เคนโรคุเอ็น-ชิตะ

■ ติดตอ: สำนักงานฝายบริหารปราสาทคานาซาวาและ
สวนเคนโรคุเอ็น (โทร: 076-234-3800)

ลดคาโดยสารเหลือครึ่งราคา  (ตั้งแตเดือน
เมษายน 2558) http://www.hakusan-rindo.jp/
■ ติดตอ: สำนักงานฝายบริการฮาคุซัน รินโด อิชิกะวะ

(โทร: 076-256-7341)

http://100mangokushop.jp/

http://touristpass.jp/en/takayama_hokurik

การแสดงแสงสีสุดจินตนาการที่วาจิมะเปนการแสดงที่ใชไฟ LED
20,000 ดวง ประดับตกแตงนาขาวแหงชิโรโยเนะ เซนมาอิดะ
■ 

■ 

   
■ 

3“ฮาคุซัน ซูเปอร รินโด ฟอเรสตโรด” 
จะเปลี่ยนชื่อเปน “ฮาคุซัน ชิรากาวาโกะ 
ไวทโรด”!

คำแนะนำเกี่ยวกับการทองเที่ยวอิชิกะวะ
รานอิชิกะวะ เฮียคุมังโกคุ-เอโดะ 
ฮอนเต็น เปดใหบริการแลวใน
แถบกินซา โตเกียว

ต๋ัวแบบพาสสำหรับเดินทางทองเท่ียว
ในแถบทาคายามะ โฮคุริคุ

1
เทศกาลประดับไฟปราสาทคานาซาวาและสวน
เคนโรคุเอ็น～ฉบับประจำฤดูหนาว～ 

6อะเซโน คิราเมกิ

7
จะมีตุกตาหิมะประมาณ 2,000 ตัว เรียงรายอยูทั่วทั้งเมือง ประดับดวย
ดวงไฟในยามค่ำคืน เนรมิตใหรูสึกเหมือนอยูในเมืองแหงความฝน
■ 

■ 

■ 

เทศกาลตุกตาหิมะ

4

สนุกกับทัวรหิมะหนึ่งวันโดยรถบัส

http://whitering.co.jp/home_jp.html
■ ติดตอสอบถามที่: ไวท ริง โทร: 076-256-7488

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

สกีรีสอรทและบอน้ำพุรอน อิจิริโนะออนเซ็นสกีรีสอรทและบอน้ำพุรอน อิจิริโนะออนเซ็น

金沢おでん

with crab
kanimen

คานาซาวา โอเด็น

คำแนะนำสำหรับฤดูหนาวในอิชิกะวะ!

เหลาสาเก

http://www.tengumai.co.jp/index.html

เหลาสาเกโซเก็น ไดกินโจ
เสิรฟในที่นั่งชั้นเฟรสคลาสของเที่ยวบิน
ระหวางประเทศของสายการบิน ANA

สินคาและหัตถกรรมพ้ืนเมืองจากอิชิกะวะสามารถ
หาซ้ือไดแลวในโตเกียว ซ่ึงไดรับความสนใจจาก
ลูกคาท่ีมาอุดหนุนอยางเนืองแนนตลอดต้ังแต
เปดราน

โซเก็น สาเก บริวเวอรี่ :
http://www.sougen-shuzou.com/

ซุปปู

http://www.yamanaka-spa.or.jp/
■ 

■ 

หิมะ

ร้ัวสานมากาคิ

http://www.wajimaonsen.com/
■ ติดตอสอบถามที่: สมาคมการทองเที่ยววาจิมะ
โทร: 0768-22-1503

Wave Flowers

http://www.wajimaonsen.com/

ดอกไมในเกลียวคล่ืน

http://www.wajimaonsen.com/

■ ติดตอสอบถามที่: สมาคมการทองเที่ยววาจิมะโทร: 0768-22-1503

■ สถานที่: สถานบริการการขนสงและ
ที่พักทั่วทั้งจังหวัด

2 3

ไฮไลทของ
ฤดูหนาว

4

อาหารใน
ฤดูหนาว

ซุปที่เต็มไปดวยเนื้อปูชั้นหนึ่งน้ำพุรอน 
ยามานากะมีเทศกาลสุดยอดแหงซุปปู  
(a Crab Soup Super Pot) ทุกวัน 
ในชวงเวลาที่กำหนด

แพ็คเก็จทัวรแบบประหยัดที่จะพาคุณไปเที่ยวน้ำพุรอน 
ทามกลางหิมะและชมการทำบะหมี่โซบะมีพนักงานพูดภาษา 
อังกฤษรวมเดินทางดวย (กรุณาจองลวงหนา)

ฟองอากาศที่แพลงตอน 
คายออกมาในทะเลทำให 
เกิดคลื่นเปนฟองดูเหมือน 
ดอกไมสีขาวรายรำอยูใน 
สายลม

ร้ัวไมไผสานท่ีใชลอมชวยปองกัน 
บานเรือนจากลมแรงๆ และคล่ืน 
ในฤดูหนาว คุณจะไดสัมผัสกับ 
ภูมิปญญาชาวบานในทองถ่ินท่ีตอง 
เผชิญกับความโหดรายของธรรมชาติ

ต๋ัวพาสพิเศษท่ีมีการลงทะเบียนใหใชเดินทางโดยรถไฟ 
เจอารอยางไมจำกัดเท่ียวระหวางนาโกยา- คานาซาวา- 
โอซากา เชิญคุณเดินทางทองเที่ยวชมสุดยอดสถานที่ 
ทองเที่ยวของญี่ปุนมากมาย หลายแหง ไดแก 
โกคายามาและหมูบานมรดกโลกชิราคาวาโกะเมือง 
ปราสาทคานาซาวาและทาคายามะ

เมนูพิเศษของโอเด็น คือกระดองปู ยัดไส 
ดวยเนื้อปูและเครื่องในที่มีชื่อวา คานิเมน 
ที่เปนที่เลื่องลือในหมูผูเชี่ยวชาญเรื่องอาหาร

เมนูพิเศษของโอเด็น คือกระดองปู ยัดไส 
ดวยเนื้อปูและเครื่องในที่มีชื่อวา คานิเมน 
ที่เปนที่เลื่องลือในหมูผูเชี่ยวชาญเรื่องอาหาร

เทงกุมาอิ – เหลาที่กลั่นจากขาวหมักดวย 
ยีสตธรรมชาติ
ไดรับรางวัลเหรียญทองจากงานประกวดไวน
นานาชาติป 2554 (the International Wine 
Challenge 2011) ในประเภทเหลาสาเก
ชาตะชูโซ บริวเวอรี่ :

ขอมูลเกี่ยวกับการ
เดินทางไปยัง 
สถานที่ ทองเที่ยว 
จุดที่มีสัญญาณ 
อินเทอรเน็ตไรสาย 
(Wi-Fi) ขอมูล 
เก่ียวกับรานอาหาร 
และขอมูลอื่นๆ ที่ 
จะชวยใหคุณทอง
เที่ยวในจังหวัด 
อิชิกะวะไดอยาง 
รื่นรมยยิ่งขึ้น

ระยะเวลา
จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558
10:00-11:30
ติดตอสอบถามท่ี: สมาคมการทองเท่ียว 
น้ำพุรอนยามานากะ 
โทร: 0761-78-0330

ติดตอสอบถามที่: สมาคมการทองเที่ยววาจิมะโทร: 0768-22-1503

กำหนดเวลา: จนถึงวันอาทิตยที่ 15 มีนาคม 2558 การประดับ 
ไฟนี้จะสวางไสวอยูนานถึง 4ชั่วโมง หลัง พระอาทิตยตกดิน
การเดินทาง: 2 ชั่วโมงโดยรถบัสดวนไปโนโตะ ขึ้นจาก 
สถานีคานาซาวา  → ลงที่วาจิมะ เอกิ-มาเอะ  → 20 นาที 
โดยรถบัสพิเศษ  → ลงที่เซนมาอิดะ
ติดตอ: ฝายการทองเที่ยววาจิมะ (โทร: 0768-23-1146)

กำหนดเวลา: เมืองฮาคุซัน และตำบลคุวาจิมะ ( 31 มกราคม) 
ตำบลชิรามิเนะ (7 กุมภาพันธ)
การเดินทาง: 2ชั่วโมง โดยรถบัสโฮคุเท็ตสึไปชิรามิเนะโดยขึ้น 
จากสถานีคานาซาวา → ลงที่ชิรามิเนะ
ติดตอ: สำนักงานสมาคมการทองเท่ียวชิรามิเนะ (โทร: 076-259-2721)




