จัดพิมพโดยแผนกยุทธศาสตรสงเสริมการทองเที่ยว
จังหวัดอิชิกะวะ ฝายการทองเที่ยวระหวางประเทศ
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Ishikawa
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(Hokuriku Japan)
石川県
Osaka
大阪

Tokyo
東京

Noto Satoyama Airport
のと里山空港
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10

Noto Tetudou
のと鉄道

2016

ฉบับที่ 32

2

Noto Satoyama Kaido (Free)
のと里山海道

ฉบับฤดูรอน

Anamizu Wakuraonsen
和倉温泉駅
穴水駅
Nanao
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

ลองทำนาเกลือดวยวิธีที่เรียกวา “อาเกะฮามะ”
เขตโนโตะยังคงอนุรักษวิธีผลิตเกลือแบบดั้งเดิมหนึ่งเดียวในญี่ปุนที่เรียกวา
“อาเกะฮามะ” มากวา 500 ป ซึ่งมีขั้นตอนคือ จะวิดน้ำทะเลเขาหาดทราย
ทำใหเกลือตกผลึก กรอง และตมในหมอใบใหญ…
เกลือที่ผลิตขึ้นจากมือของชาวนาเกลือที่นี่ จะมีรสชาติกลมกลอม และอุดมดวยแรธาตุ
ในฤดูรอน ทานสามารถจองเพื่อลองทำนาเกลือ
และนำเกลือที่ทำเองกลับไปเปนของฝากไดอีกดวย
http://www.hot-ishikawa.jp/kanko/english/20021.html

·
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8 金沢駅

เรียนรู
ประสบ
การณ

Komatsu Airport
小松空港

Daishoji
大聖寺駅

Kaga IC
加賀IC

4
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Komatsu
小松駅

3

Shirakawa-Go IC
白川郷IC

JR Hokuriku
Line
JR北陸本線

ยามานากะ ออนเซ็น 4
“รานอาหารริมแมน้ำ
หุบเขาคาคุเซนเค”

เสริมสรางประสบการณไดที่นี่

ในปนี้ มีการเปดรานอาหารริมแมน้ำในหุบเขา
คาคุเซนเคใหทานไดดื่มด่ำไปกับบรรยากาศ
ของหุบเขาที่งดงามที่สุดในภูมิภาคโฮคุริคุ
เคลาคลอดวยเสียงน้ำจากแมน้ำไหลเอื่อย
http://www.yamanaka-spa.or.jp/global/eng/taiken3.html

ระยะเวลา : เม.ย. - ต.ค. 9:30 - 16:00 น.
สถานที่ : อายะโตริฮาชิ-โนะ-ทาโมโตะ
ใกลๆ น้ำตก
คาบริการ : เซ็ทรานอาหารริมแมนำ้
(พรอมน้ำชากับขนม)
ผูใ หญ 600 เยน เด็กประถม 500 เยน
คาทีน่ ง่ั เทานัน้ (พรอมน้ำชา)
ผูใ หญ 300 เยน เด็กประถม 200 เยน
การเดินทาง : จากสถานี JR คางะ ออนเซ็น ตอรถ
CANBUS (ผานถนนเสนใน)
ลวลงปายยามานากะออนเซ็นคิกโุ นะยุ
ยามานากะซะ เดินอีกประมาณ 300 ม.

เที่ยวชม

มิจิ-โนะ-เอกิ ซูซู-เอ็นเด็น-มูระ(เมืองซูซู) 1
ระยะเวลา : พ.ค. - ก.ย.
รายละเอียด : โปรแกรม 30 นาที (500 เยน)
โปรแกรม 2 ชัว่ โมง (2,000 เยน) ตองจอง
โปรแกรม 2 วัน (3,500 เยน) ลวงหนา
การเดินทาง : นัง่ รถจากเมืองซูซู เมืองวาจิมะ 30 นาที

ปนเขาฮาคุซัง
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กิจกรรม

ภูเขาฮาคุซังเปนหนึ่งในภูเขาที่มีชื่อเสียงทั้งสามของญี่ปุน
ประกอบดวยเทือกเขาหลายลูกที่มีความสูงในระดับ 2,000 ม.
เรียงตอกันสลับซับซอน เปนแหลงเที่ยวชมพฤกษชาติบนเขาสูง
และมีเมืองน้ำพุรอน ทานสามารถปนขึ้นยอดเขาเพื่อเพลิดเพลินไปกับ
ความงามของภูเขาฮาคุซังที่มีหิมะปกคลุมยอดเขาตลอดทั้งป และมีเสนทาง
ปนเขาซึ่งเหมาะสำหรับผูที่ชื่นชอบการเดินเลนทามกลางธรรมชาติ
http://www.kagahakusan.jp/en/

คำแนะนำ
สำหรับ
ฤดูรอน
ขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยว และกิจกรรมดีๆ
ในฤดูรอนที่จะชวยใหทานทองเที่ยว
ในจังหวัดอิชิกะวะไดอยางรื่นรมย

เสนทางขับรถจิริฮามะ นางิสะ
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เสนทางเดินรถบนหาดทรายหนึ่งเดียวในประเทศญี่ปุน (ยาวประมาณ 8 กม.)
ใชสัญจรไดทั้งโดยรถบัส รถมอเตอรไซค และรถจักรยาน
อยากใหทานลองมาขับขี่แบบผอนคลาย สัมผัสสายลมเย็นที่โชยปะทะใบหนา
http://www.hakui.ne.jp/kankou/0506bicycle.html

เที่ยวชม

ขอแนะนำ

ปนเขาไดตั้งแต : ก.ค. – กลางเดือน ต.ค.
การเดินทาง : จากปายเบอร 1 ประตูทางออกดานสวนเคนโระคุเอ็น สถานี JR
คานาซาวา ตอรถ “Hakusan Tozan Bus” แลวลงปายเบ็ตโตเดะอัย
โทซังงูจิ(ปายสุดทาย) (ประมาณ 2 ชั่วโมง)
จากทาอากาศยานโคมัตสึ ขึ้น “Hakusan Tozan
Express”(แท็กซี่โดยสารรวม) สายตรงลงปายเบ็ตโตเดะอัย (ประมาณ
2 ชั่วโมง)

ศูนยเชาจักรยานจิริฮามะ
เริม่ ใหบริการตัง้ แต : 8:40 - 17:00 น. ในเดือน เม.ย. - พ.ย.
สถานทีเ่ ชา : จิรฮิ ามะ เรสตเฮาส
คาเชา : 1 ชัว่ โมง 200 เยน, 3 ชัว่ โมง 300 เยน, 6 ชัว่ โมง 500 เยน
ตอเวลาชัว่ โมงละ 100 เยน
จำนวนจักรยาน : 5 คัน

ขาวใหม

ไซเอนซ ฮิลส โคมัตสุ
โรงภาพยนตร 3 มิติ 6

รวมลุนระทึกไปกับความอลังการของโรงภาพยนตร 3 มิติในอาคารทรงโดมที่ยิ่งใหญที่สุดในญี่ปุน

“โพลาริส” (ภาษาญี่ปุน / ภาษาอังกฤษ)

การทำบุญทุกวันที่ 1
ณ ศาลเจาชิรายามาฮิเมะ

เรื่องราวสงครามอวกาศระหวางหมีขาวกับนกเพนกวินที่พบกันบนลานน้ำแข็งในขั้วโลกเหนือ
วันที่ฉาย : จะสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
เวลา : 11:10 - , 14:40 - (รอบละประมาณ 40 นาที) ในวันเสารอาทิตย วันหยุดนักขัตฤกษ
วันธรรมดาของชวงวันหยุดภาคฤดูรอน

(วันธรรมดาที่ไมไดอยูในชวงวันหยุดภาคฤดูรอนเวลา 10:00 - , 11:10 - , 12:20 - , 14:40 - , 15:50 - )

http://science-hills-komatsu.jp/wp/7209/
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ออกจากเมืองคานาซาวาแตเชา แลวไปทำบุญที่ศาลเจาชิรายามาฮิเมะกัน
ศาลเจานี้เปนแหลงรับพลังหรือพาวเวอรสปอตระดับแนวหนาของญี่ปุน
ซึ่งจะจัดพิธีทำบุญอยางเปนทางการทุกวันที่ 1 ของเดือน
http://whitering.co.jp/index.html

“ราตรีแหงรถไฟทางชางเผือก” (ภาษาญี่ปุน / ภาษาอังกฤษ / ภาษาจีน)

ภาพยนตรที่สรางจากนิทานเด็กชื่อดังของญี่ปุนชื่อเรื่อง “ราตรีแหงรถไฟทางชางเผือก”
ใหทานไดสัมผัสแดนเนรมิต
วันที่ฉาย : จะสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
เวลา : 13:30 - (ประมาณ 40 นาที)

(วันธรรมดาทีไ่ มไดอยูใ นชวงวันหยุดภาคฤดูรอ นเวลา 10:00 - , 11:10 - , 12:20 - , 13:30 - , 14:40 - , 15:50 - )

http://science-hills-komatsu.jp/wp/7393/

วันที่จัด : วันศุกรที่ 1 กรกฏาคม, วันจันทรที่ 1 สิงหาคม,
วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน, วันเสารที่ 1 ตุลาคม
คาใชจาย : ผูใหญ 6,800 เยน เด็ก 4,800 เยน
ใชเวลา : 4 ชั่วโมง15 นาที(พรอมอาหารเชา)

วาจิมะ ไวนเนอรี่ เรสเตอรองท

7

ปดแลวรานอาหาร “ฟูรันจู” ในสวนไวน “ไฮดี้ ไวนเนอรี่”
แหงเมืองวาจิมะ ที่นี่ทานจะไดจิบไวนโฮมเมด อิ่มอรอย
ไปกับอาหารฝรั่งเศสที่ทำจากวัตถุดิบแหงเมืองโอคุโนโตะ
พรอมชมความงามของทะเลญี่ปุนและไรองุน
เวลาทำการ : 11:30 - 14:00, 17:30 - 20:00 น.
วันหยุด : วันอังคาร
ราคา : มื้อกลางวัน 2,600 เยน - , มื้อเย็น 5,000 เยน การเดินทาง : นั่งรถจากสนามบินโนโตะ 30 นาที,
นั่งรถจากเมืองคานาซาวา 120 นาที
http://franc-jeu.jp/

ราคา : ตอรอบ ผูใหญ 600 เยน, เด็กชั้นมัธยมปลาย 400 เยน, เด็กอายุตั้งแต 3 ป – ชั้นมัธยมตน 200 เยน
การเดินทาง : เดินจากทางออกดานตะวันตกของสถานี JR โคมัตสึ 3 นาที

สถานเสริมความงามสไตลบานโบราณ
ในเมืองคานาซาวา 8
ในบานรานคาเกาแกอายุรวม 150 ปใกลๆ ตำบลนิชิ ชายะ
ทานจะไดสุขใจไปกับบริการเสริมความงามที่ใชวัตถุดิบ
ขนานแทของจังหวัดอิชิกะวะเชน ทองคำเปลว น้ำมันจาก
ดอกคาเมเลียบริสุทธิ์ในเขตโนโตะ

เวลาที่รับจอง : ตามแตตกลง
ใชเวลา : 60 นาที คาบริการ : 12,000 เยน การเดินทาง : นั่งรถบัสโฮคุเท็ตสึ ลงปายฮิโรโคจิ, เดิน 3 นาที
http://kanazawa-beauty-salon.com/english/

เทศกาลฤดูรอนที่นาสนใจ
◆งานประดับไฟที่ปราสาทคานาซาวา

สวนเคนโระคุเอ็น ฤดูรอน
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วันศุกรที่ 24 – อาทิตยที่ 26 มิ.ย., ศุกรที่ 1 - อาทิตยที่ 3 ก.ค., พฤหัสที่ 18 - เสารที่ 20 ส.ค.

◆การแสดงกลองโกจินโจะ

(ชมฟรี)
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29 เม.ย. - 6 พ.ย. เวลา 20:30-20:50 น. พิพิธภัณฑโคมคิริโกะเมืองวาจิมะ ลานโมเตะนาชิ

◆เทศกาลฟูรูซาโตะ

ยามานากะ

4

วันศุกรที่ 22 ก.ค. – พุธที่ 24 ส.ค. เวลา 19 : 45 - 21:30 น. บริเวณยามานากะซะ ยามานากะออนเซ็น

◆เทศกาลอานามิซึ

สะซะเอะ

15 มิ.ย. - 15 ก.ค. 10 รานในเมืองอานามิซึ

10

หอที่ระลึกแหงละครเมืองวาจิมะ

9

จัดแสดงโลเคชั่นละครซีรี่ยเรื่อง “มาเระ” ซึ่งถายทำที่เมืองวาจิมะ
มีของฝากและขนมที่ระลึกเกี่ยวกับละครเรื่องนี้ใหทานเลือกซื้อดวย
เปดใหเขาชมเวลา : 8:00 - 17:00 น.
คาเขา : ฟรี
การเดินทาง : เดินจากวาจิมะ มารีน ทาวนประมาณ 5 นาที
http://wajimanavi.lg.jp/www/view/detail.jsp?id=181

คอลัมน
พิเศษ

“เทศกาลโคมคิริโกะในเขตโนโตะ”

เมืองตางๆ บริเวณคาบสมุทรโนะโตะทางตอนเหนือของจังหวัดอิชิกะวะ
จะสลับสับเปลี่ยนกันจัด “เทศกาลโคมคิริโกะ” ตั้งแตชวงฤดูรอนไปจนถึงฤดูใบไมรวง
ในวันงานจะมีการระบำโคมคิริโกะแหไปรอบเมืองพรอมซุมศาลเจา และในยามพลบค่ำ
ทานจะไดชมภาพอันนาประทับใจจากแสงสลัวที่สองผานโคมคิริโกะนี้

ประวัติความเปนมาของเทศกาลโคมคิริโกะ
ไมเปนที่แนชัดวา เทศกาลโคมคิริโกะเริ่มตนที่เขตโนโตะตั้งแตเมื่อใด แตในป ค.ศ.1647
ในเทศกาลศาลเจาสุมิโยชิ เมืองวาจิมะ เริ่มเปนที่สังเกตวามีการใช “โคมคิริโกะไมไผ”
ซึ่งนำโคมไฟขนาดเล็กมาแขวนบนยอดไมไผสูง 4-5 เมตร
จากนั้นเรือสำเภาเริ่มพัฒนาขึ้น และเมืองทาอยางเมืองวาจิมะ
ตลอดจนบริเวณโดยรอบเริ่มมีเศรษฐกิจที่มั่นคง (ชวงป 1800)
ทำใหโคมคิริโกะมีขนาดใหญขึ้น และตกแตงดวยการเคลือบผิวในสไตลวะจิมะ
วากันวาเคยมีความสูงถึง 10 ม. ในชวงศตวรรษที่ 18 แตพอเขาศตวรรษที่ 20
โคมไฟมีขนาดเล็กลงเหลือ 4-6 ม. เนื่องจากมีสายไฟตามทองถนนเพิ่มมากขึ้น
ปจจุบัน ตั้งแตตนเดือน ก.ค. ถึงกลางเดือน ต.ค. จะมีการเวียนจัด
เทศกาลโคมคิริโกะในเมืองตางๆ กวา 100 เมือง
แตนาเสียดายที่จำนวนผูสืบทอดลดลง ทำใหจำนวนโคมคิริโกะ
ที่ใชในงานเทศกาลมีจำนวนลดลงทุกป แตกลาวกันวานาจะมี
700-800 ดวงหากรวมกับที่เก็บรักษาไว

เทศกาลโคมคิริโกะเต็มเปยมดวย
เอกลักษณที่จัดขึ้นในเมืองตางๆ
เทศกาลโคมคิริโกะมีหลากหลายรูปแบบเชน “เทศกาลอาบาเระ”(ตำบลโนโตะ)
ซึ่งจะแหโคมคิริโกะและศาลเจาอันตื่นตาตื่นใจ “เทศกาลอิซซากิโฮโตะ”
(เมืองนานาโอะ) หรืองานแหโคมไฟยักษ 6 ดวง “วะจิมะ ไทไซ” (เมืองวาจิมะ)
ในงานจะมีโคมคิริโกะเคลือบผิวในสไตลวะจิมะที่งดงามตระการตาตั้งเรียงราย
ขนาดและการตกแตงโคมคิริโกะลวนสะทอนใหเห็นถึงเอกลักษณของเมืองนั้นๆ

กำหนดการเทศกาลโคมคิริโกะที่สำคัญ
ก.ค. เทศกาลอาบาเระ(วันศุกรและเสารที่ 1/ตำบลโนโตะ)
ส.ค.
เทศกาลนานาโอะ กิออน(วันเสารที่ 2/อำเภอนานาโอะ)
เทศกาลโคอิจิฮิ(วันกอนหนาวันแหงทะเล/ตำบลโนโตะ)
เทศกาลอีดามาจิโทโรยามา(วันที่ 20, 21/อำเภอซูซู)
เทศกาลโนโตจิมะโคดะโนะฮิ(วันเสารสุดทาย/ตำบลอานามิซึ)
นาฟูเนะ ไทไซ(31 ก.ค. - 1 ส.ค./อำเภอวาจิมะ)
ยานางิตะ ไทไซ(วันที่ 16/ตำบลโนโตะ)

“พิพิธภัณฑโคมคิริโกะ”
ใหทานสัมผัสบรรยากาศ
แหงงานเทศกาลไดทุกเมื่อ
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เทศกาลอิซซากิโฮโตะ(วันเสารที่ 1/อำเภอนานาโอะ) ก.ย.
เทศกาลโฮริว ทานาบาตะ คิริโกะ(วันที่ 7/อำเภอซูซู)
เทศกาลไซไค(วันที่ 14/ตำบลชิกะ)
เทศกาลโอกินามิไทเรียว(วันที่ 14, 15/ตำบลอานามิซึ)
โซโซงิ ไทไซ(วันที่ 17, 18/อำเภอวาจิมะ)
วาจิมะ ไทไซ(วันที่ 22-25/อำเภอวาจิมะ)
เทศกาลนิวากะ(วันเสารสุดทาย/ตำบลโนโตะ)
เทศกาลโทงิฮัสสะกุ(วันเสารและอาทิตยที่ 4/ตำบลชิกะ)

พิพิธภัณฑโคมคิริโกะ (หรือคิริโกะไคคัง) ซึ่งตั้งอยูที่วาจิมะ มารีน ทาวนนี้ จัดแสดง
โคมคิริโกะโบราณ และจำลองเทศกาลในบริเวณคาบสมุทรโนะโตะ มีโคมคิริโกะ
หลากหลายขนาดกวา 30 ดวงวางเรียงตอกันซึ่งมีทั้งที่เปนทรัพยสินทางวัฒนธรรม
ที่สำคัญของเมือง ทานจะไดสัมผัสแสงสลัวในยามเย็นของฤดูรอน ประกอบเพลง
บรรเลงและเสียงเชียร เปนบรรยากาศสุดพิเศษของเทศกาลโคมคิริโกะที่หามพลาด
วันหยุด : ไมมี
คาเขาชม : ผูใหญ 620 เยน, เด็กชั้นมัธยมปลาย470 เยน, เด็กชั้นประถมและมัธยมตน 360 เยน
(มีสวนลดสำหรับหมูคณะ)

เทศกาลจิเกะ คิริโกะ(วันที่ 14/อำเภอซูซู)
เทศกาลทาโกะจิมะ คิริโกะ, ฮายาฟูเนะเคียวเง็น(วันที่ 10,
11/อำเภอซูซู)
เทศกาลโชอิน คิริโกะ(วันที่ 14, 15/อำเภอซูซู)
เทศกาลโองิโซเดะ คิริโกะ(วันเสารและอาทิตยที่ 3/ตำบลโนโตะ)

