จัดพิมพโดยแผนกยุทธศาสตรสงเสริมการทองเที่ยว
จังหวัดอิชิกะวะ ฝายการทองเที่ยวระหวางประเทศ

Ishikawa

(Hokuriku Japan)
石川県
Osaka
大阪

Tokyo
東京

Noto Satoyama Airport
のと里山空港

2

Noto Tetudou
のと鉄道
Tokuda Otsu JCT
徳田大津JCT

2016
ฉบับฤดูใบไมผลิป

Noto Satoyama Kaido (Free)
のと里山海道

ฉบับที่ 31

Anamizu Sta.
穴水駅
Wakuraonsen Sta.
和倉温泉駅

4

Nanao Sta.
七尾駅
Noetsu
Expressway
能越自動車道

JR
Nanao
Line
JR七尾線

Hokuriku
Expressway
北陸自動車道

Kanazawa Sta.
金沢駅

1

พิเศษ

Komatsu Airport
小松空港

จุดชมซากุระในจังหวัดอิชิกะวะ
“ดอกซากุระ” เปนไฮไลทของฤดูใบไมผลิในประเทศญี่ปุน
จึงขอนำเสนอจุดชมซากุระในจังหวัดอิชิกะวะที่นาสนใจ

สถานีโนโตะ ซากุระ 2
(เมืองอานามิซึ)
อยาพลาดชมวิวอุโมงคดอกซากุระทีม่ องดูจากตูร ถไฟ มีรถไฟชมวิวโนโตะ
ซาโตยามา ซาโตอุมิ และรถไฟประดับลายดวยไวนิลวิง่ ใหบริการดวย
● ชวงดอกไมบาน: กลางเดือนเมษายน - ปลายเดือนเมษายน
● ติดตอสอบถามที:่ โนโตะเท็ตสึโด คอรปอเรชัน
่ (โทร:0768-52-4422)
● การเดินทาง: ใชเวลา 1 ชัว่ โมง โดยรถไฟดวนจากสถานีคานาซาวา
→ ตอรถไฟโนโตะ เท็ตสึโดทีส่ ถานีวาคุระออนเซ็นประมาณ 30 นาที

ยานรานน้ำชาตำบลคาซูเอมาจิ (เมืองคานาซาวา)1
ริมแมน้ำอาซาโนในยานรานน้ำชาตำบลคาซูเอมาจินี้ มีจุดใหชมซากุระทามกลางบรรยากาศ/
อบอวลไปดวยกลิ่นอายโบราณของเมืองเกาที่มีทั้งรานอาหารและรานน้ำชาตั้งเรียงราย
● ชวงดอกไมบาน: ตนเดือนเมษายน - กลางเดือนเมษายน
● การเดินทาง: 20 นาที โดยรถบัสเวียนของคานาซาวาจากสถานีคานาซาวา
→ ลงที่ปาย “ฮาชิบะ-โช”

Kaga IC
加賀IC

5

3 6

Komatsu Sta.
小松駅

Daishoji Sta.
大聖寺駅

Shirakawa-Go IC
白川郷IC

JR Hokuriku
Line
JR北陸本線

สวนเคนโระคุเอ็น
และปราสาทคานาซาวา 1
(เมืองคานาซาวา)

พบความงามของดอกซากุระที่บานสะพรั่งในสวนที่ยิ่งใหญที่สุดแหง/
หนึ่งของญี่ปุนและเปนสัญลักษณของเมืองปราสาทที่เคนโระคุเอ็นและ/
สวนปราสาทคานาซาวา ฟรี คาเขาสวนในชวงที่มีงานประดับไฟฉลอง/
เทศกาลดอกไมบาน (เปนเวลา 7 วัน)
● ชวงดอกไมบาน: ตนเดือนเมษายน - กลางเดือนเมษายน
● ติดตอสอบถามที่: สำนักงานบริหารเคนโระคุเอ็นปราสาทคานาซาวา
(โทร: 076-234-3800)
● การเดินทาง: โดยรถบัสเวียนของคานาซาวาจากสถานีคานาซาวา
→ ลงที่ปาย “เคนโระคุเอ็น-ชิตะ คานาซาวาโจ”

เรือแมน้ำไดโชจิ (เมืองคากะ) 3
การลองเรือแจวชมซากุระเปนกิจกรรมที่นิยมสุดคลาสสิคในชวงฤดูใบไมผลิของญี่ปุน
● ชวงดอกไมบาน: ตนเดือนเมษายน - กลางเดือนเมษายน
● ติดตอสอบถามที่: คากะ ทาบิ มาจิ เน็ต (โทร: 0761-72-6678)
● การเดินทาง: 40 นาที โดยรถไฟจากสถานีคานาซาวา → เดินตอจากสถานีไดโชจิอีก 15 นาที

เริ่ิมใหบริการ

“ตั๋วโฮกุริกุอารจพาส”

 24,000 เยนเด็ก 12,000 เยน
“ตั๋วโฮกุริกุอารจพาส” จากโอซากาหรือโตเกียว ผู(ใชใหญ
ได 7 วันตอเนื่อง)

ขาวการขนสง วันที่ 1 เมษายน ใหทานไดทองเที่ยว

ตัว๋ รถไฟ JR ทีใ่ ชเดินทางไดจากเขตโตเกียวและปริมณฑลไปจนถึงแถบคันไซโดยผานแถบโฮกุรกิ ุ
(หรือจะเดินทางจากเขตคันไซไปยังเขตโตเกียวและปริมณฑลโดยผานเขตโฮกุรกิ กุ ไ็ ด)

ในรูปแบบใหม!

เสนทางตัวอยางในกรณีออกเดินทาง
จากโตเกียวไปยังโอซากา (7–10 วัน)

Wakuraonsen

วาคุระออนเซ็น
Nagano

นางาโนะ
Kanazawa

คานาซาวา
Tokyo

โตเกียว

Narita Airport

สนามบินนาริตะ

Haneda Airport

สนามบินฮาเนดะ

Kyoto

เกียวโต
Osaka

โอซากา

Kansai Airport

สนามบินคันไซ

เปดใหม

พิพิธภัณฑ/
ฮานะโยเมะ/
โนเร็นคัง 4

▼[วันที่ 1]
ลงเครื่องบินที่สนามบินฮาเนดะ (หรือนาริตะ)
▼[วันที่ 2, 3]
โตเกียว (เที่ยววัดอาซากุสะ ชินจูกุ ฯลฯ)
▼[วันที่ 4]
จังหวัดนางาโนะ(เที่ยววัดเซนโคจิ ลิงหิมะ ฯลฯ)
* รถไฟชินคันเซ็นสายโฮกุริกุ 1.5 ชม.
▼[วันที่ 5–7]
จังหวัดอิชิกะวะ (เที่ยวสวนเคนโระคุเอ็น
ตำบลฮิกาชิชายะ วาคุระออนเซ็น วัดนาตะเดระ ฯลฯ)
* รถไฟชินคันเซ็นสายโฮกุริกุ 1 ชม.
▼[วันที่ 8, 9]
เกียวโต โอซากา (ศาลเจาฟุชิมิอินาริ วัดคิงคะคุจิ
ยานชินเซะไก ฯลฯ)
* โดยรถไฟดวน JR 2 ชม.
▼[วันที่ 10]
เดินทางออกจากสนามบินคันไซ

เคานเตอรขอยกเวนภาษี 1
6 กุมภาพันธ รวมสำหรับยานการคาทัง้
2016
5 ในเขตมูซาชิเชน ตลาดโอมิ-โช

เปดวันที่

เปดวันที่

9 เมษายน
2016

ฮานะโยเมะ–โนเร็นคือ มานที่ทำขึ้นมาเปนพิเศษสำหรับเจาสาวในวัน/
แตงงานซึ่งเปนประเพณีที่เปนเอกลักษณของเขตโนโตะ ถือเปนงานศิลปหัตถกรรม/
ยูเซ็นอันสวยงามของเมืองคากะ ในพิพิธภัณฑแหงนี้ จัดแสดงมาน “ฮานะโยเมะ–/
โนเร็น” และจัดกิจกรรมใหทานไดแปลงรางเปนเจาสาวแหวกมานในพิธิแตงงาน/
จะพักดื่มชาที่หองญี่ปุน หรือนั่งพักในหองสำหรับนักทองเที่ยวก็นาสนใจไมนอย
■ ที่ตั้ง: ถนนอิปปอนซูกิ ในเมืองนานาโอะ (49 สึบุ มาดาชิมาจิ)
■ เปดใหเ¬ขาชมเวลา: 9:00–17:00 น. ■ วันหยุด: ทุกวันจันทร และวันอังคารที่ 4 ของเดือน
■ คาเขาชม: ผูใหญ 550 เยน(หรือ 450 เยนในกรณีหมูคณะตั้งแต 20 ทานขึ้นไป) เด็กประถมและมัธยมตน 250 เยน เด็กเล็กฟรี
■ การเดินทาง: ใชเวลา 1 ชั่วโมง โดยรถไฟดวนจากสถานีคานาซาวา → ลงที่สถานีนานาโอะ เดินตออีก 5 นาที

แปลงโฉมเปนเจาสาวเปดมานในพิธีแตงงาน

เคานเตอรขอยกเวนภาษีรวมสำหรับยานการคาทั้ง 5 ในเขตมูซาชิ/
เมืองคานาซาวา เปดแลวที่ศูนยประชาสัมพันธของรานคุโรมงโคจิ ซึ่งตั้งอยูที่ชั้น/
1 ของอาคารเมเท็ตสึ เอ็มซา! ที่เคานเตอรนี้ นอกจากใหบริการคืนภาษีแลว/
ยังเปนศูนยขอมูลดานการทองเที่ยว และรับแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ/
อีกดวย
มีเจาหนาที่ที่พูดภาษาตางประเทศไดคอยใหบริการทานเพื่อความอุนใจ/
รับรองไดวาการทองเที่ยวในเขตมูซาชิจะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
■ ชั้น 1 อาคารเมเท็ตสึ เอ็มซา 15-1 มูซาชิ-โช เมืองคานาซาวา
10:00–19:30 น.
■ การเดินทาง: นั่งรถบัสเวียนของคานาซาวา 5
นาทีจากสถานีคานาซาวา ลงที่ปาย “มูซาชิกัตสึจิ ตลาดโอมิ-โช”

ใหทานไดสวมชุดเจาสาว และสัมผัสบรรยากาศการเปดมานในพิธีแตงงาน/
มีชุดสำหรับเจาบาวดวย เหมาะสำหรับเปนที่ระลึกครบรอบวันแตงงาน/
หรือที่ระลึกในการทองเที่ยว
■ คาบริการ: ทานละ 3,000 เยน
■ ใหบริการเวลา: 10:00–16:00 น.
* จองกอนเวลา 15:30 น.
■ ใชเวลา: 20–30 นาที

กิจกรรม

งานเทศกาลเซยฮาคุ
(เมืองนานาโอะ)

4

เทศกาลแหงสีสนั ประจำฤดูใบไมผลิของเมืองนานาโอะ ไฮไลทอยูท ข่ี บวนแหเรือนแพฮิกยิ ามะทีใ่ หญทส่ี ดุ
ของญีป่ นุ ไปรอบเมืองดวยความสูง 12 เมตร น้ำหนัก 20 ตัน และลอทีม่ เี สนผาศูนยกลาง 2 เมตร
■ วันที่: 3 – 5 พ.ค.
■ การเดินทาง: ใชเวลา 1 ชั่วโมง โดยรถไฟดวนจากสถานีคานาซาวา → ลงที่สถานีนานาโอะ
■ ติดตอสอบถามที่: สมาคมการทองเที่ยวเมืองนานาโอะ TEL:0767-53-8424
http://www.nanaoh.net/index.php

งานเทศกาลโอทาบิ

5

เปนเทศกาลเกาแกทม่ี มี าแลว 360 ปโดยจัดขึน้ ทีเ่ มืองโคมัตสึในเดือน พฤษภาคม ของทุกป ทานจะ
ไดชมขบวนแหเรือนแพฮิกยิ ามะทัง้ 8 สุดอลังการ และโรงละครคาบุกอิ นั นารักของเด็กๆ เมืองนี้
■ วันที่: 13 – 15 พ.ค.
■ การเดินทาง: 20 นาที โดยรถไฟดวนพิเศษแบบจำกัดจากสถานีคานาซาวา
→ ลงที่สถานีโคมัตสึ
http://www.komatsuguide.jp/index.php/otabimatsuri/detail/tanosimu

สิ่งที่นาสนใจ

จังหวัดอิชิกะวะมีหนา Facebook แลว

โรงแรมคางายะ อันดับหนึ่งในญี่ปุน 36 ปซอน 4
บอน้ำรอนวาคุระ ที่คางายะไดรับคัดเลือกจากผูเชี่ยวชาญใหเปนโรงแรมอันดับหนึ่งติดตอกัน 36
ปซอนจากโรงแรมและที่พักในญี่ปุนทั้งหมด 100 แหง พบกับการตอนรับอันดับหนึ่งของญี่ปุน
ดวยตัวคุณเอง!
■ ติดตอสอบถามที่: 0767-62-4111 http://www.kagaya.co.jp/

ขอนำเสนอหนา Facebook ที่ลงขอมูลการทองเที่ยว/
ในจังหวัดอิชิกะวะสำหรับนักทองเที่ยวตางชาติ/
โดยเฉพาะ หนานี้จะลงขอมูลใหมๆ เกี่ยวกับ/
จังหวัดอิชิกะวะ ใหทานไมพลาดความเคลื่อนไหว/
เกี่ยวกับจังหวัดอิชิกะวะอีกตอไป!
https://www.facebook.com/
Discover-Ishikawa-Japan1707686196110375/

ลองเรือดื่มด่ำบรรยากาศยามค่ำคืน 6
(ทะเลสาบชิบายามะงาตะ คาตายามาซุ)

ยอดนักทองเที่ยวสวนเคนโระคุเอ็นที่เปนตางชาติ
ทะลุเปากวา 290,000 คน!

เมื่อป 2558 ที่ผานมา จำนวนนักทองเที่ยวตางชาติที่มาเยือนสวนเคนโระคุเอ็น (สถานที่ทอง/
เที่ยวสำคัญในจังหวัดอิชิกะวะ) มีจำนวนกวา 290,000 คน ทำลายสถิติสูงสุดเปนประวัติการณ!/
ในชวงเทศกาลชมดอกซากุระ ฟรีคาเขาสวนพรอมงานประดับไฟ ชวงเวลาดีๆ แบบนี้เหมาะ/
อยางยิ่งสำหรับการสัมผัสความงดงามตามฤดูกาล

ขอมูลเกี่ยวกับงานประดับ
ไฟที่สวนเคนโระคุเอ็น

1

–ตนฤดูใบไมผลิ–
11 – 20 มีนาคม
ชมความงามในชวงตนฤดูใบไมผลิเชน ที่สวนบวย
–งานประดับไฟชวงเทศกาลชมดอกซากุระ–
ตนเดือนเมษายน
* จะจัดในชวงที่ดอกซากุระบาน
■ ดูรายละเอียดเชน กำหนดการตางๆ ไดที่ →
http://www.pref.ishikawa.jp/
siro-niwa/japanese/top.html

เราจะพาทานลองทะเลสาบชิบายามะงาตะในบอน้ำพุรอนคาตายามาซุออนเซ็น ชมแสงสีแสน/
มหัศจรรยที่สาดสองน้ำพุขนาดใหญสูง 70 เมตรและศาลากลางน้ำ สัมผัสบรรยากาศกินลมชม/
วิวโรงแรมออนเซ็นตางๆ ที่ชวยเพิ่มความสวยงามในยามค่ำคืนของสองฝงริมทะเลสาบ
■ วันที่จัด: 29 เมษายน – 31 ตุลาคม
■ เรือออกเวลา: 20:15 น., 20:45 น., 21:30 น. (เรือวิ่ง 30 นาที)
■ สถานที่: เรือจะออกจากสวนยูโนะโมโตะ หมูบานบอน้ำพุรอนคาตายามาซุออนเซ็น
■ คาบริการ: 800 เยน
■ ติดตอสอบถามที่: สมาคมการทองเที่ยวคาตายามาซุ ออนเซ็น 0761-74-1123
http://www.katayamazu-spa.or.jp/ [ชมบรรยากาศ] → http://tabimati.net/movie/?p=51020

ทัวรสัมผัสความเปนมาของซามูไรในเมืองคานาซาวา 1
การแสดงของเกอิชาในยามค่ำคืนที่เมืองคานาซาวา1

ทานจะไดชมการแสดงของเกอิชาเมืองคานาซาวาโดยมีบรรยายเปนภาษาอังกฤษประกอบ
ตลอดการแสดง สัมผัสศิลปะแบบคากะทีส่ บื ทอดกันมาแตโบราณไดทน่ี ่ี
■ วันทีจ่ ดั : ทุกวันอาทิตย จันทร พุธ และศุกรรวม 20 รอบระหวางวันที่ 27 มีนาคม – 29 เมษายน
■ สถานที่แสดง: รานไคกาโร ตำบลฮิกาชิ ชายะ
■ เวลา: 18:00–19:00 น. (เริ่มขายบัตรเวลา 17:15 น. ปดราน 19:30 น.)
■ คาบัตร: 3,500 เยน–7,000 เยน
■ จองไดที่: 090‐2832‐5175
* ดูรายละเอียดไดท่ี → http://geisha.artexinc.com

ขอแนะนำทัวรโดยรถบัสที่ออกเดินทางจาก/
สถานีคานาซาวา พรอมไกดบรรยาย/
ภาษาอังกฤษ ใหทานไดเรียนรูประวัติศาสตร/
และวัฒนธรรมของเมืองคานาซาวาอยางเจาะลึก
■ ชื่อทัวร: คานาซาวา ซามูไร ทัวร
■ คาทัวร: 6,000 เยน(ผูใหญ), 3,000 เยน(เด็ก: อายุ 7–12 ป), เด็กเล็ก(อายุไมเกิน 6 ป) ฟรี
■ วันที่จัด: ออกเดินทางเวลา 9:00 น. และสิ้นสุดประมาณเที่ยงทุกวันอังคาร – ศุกร
(29 เมษายน – 6 พฤษภาคม, ยกเวน 29 ธันวาคม – 4 มกราคม)
■ โปรแกรมทัวร: สถานีคานาซาวา–บานซามูไรนากะมาชิ บูเกะ ยาชิกิ–ตำบลฮิกาชิ
ชายะ–ปราสาทคานาซาวา สวนเคนโระคุเอ็น–แยกยายกันกลับ
■ จองไดที่: เว็บไซต http://kanazawatravel.jp/kst/
หรือ email(nakamura@hokkokukanko.co.jp)

