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ตั๋วลดราคาสำหรับชินคันเซ็นสายโฮคุริคุ!

ตั๋วลดราคาสุดคุมอื่นๆ !

■ นิทรรศการทองเที่ยวประเทศเยอรมนี (ITB Berlin 2015)
 4 มี.ค. – 8 มี.ค.  ลานนิทรรศการ Messe Berlin
■ งานเที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก (TITF)
 25 ก.พ. – 1 มี.ค.  ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
■ งานการทองเที่ยวนานาชาติสิงคโปร (Travel Revolution 2015)
 27 มี.ค. – 29 มี.ค. Marina Bay Sands ชั้น B2 โถงนิทรรศการ D, E และ F
■ นิทรรศการทองเที่ยวมาเลเซีย (MATTA Fair KL)
 13 มี.ค. – 15 มี.ค. อาคารศูนยการคาโลก Putra (PWTC)

ชินคันเซ็นสายโฮคุริคุกำลังมีการประชาสัมพันธในงาน
มหกรรมการทองเที่ยวตางๆ ! เชิญมาเยี่ยมชมกันได

Travel 
Fair

มีรถบัสวิ่งไป-กลับระหวางคานาซาวาและหมูบานชิราคาวาโกะเพิ่มเปน 8 เที่ยวตอวัน!
(ตั้งแตวันที่ 14 กุมภาพันธ 2558 เปนตนไป)
เขาสูหมูบานชิราคาวาโกะและทาคายามะจากทางคานาซาวาไดงายขึ้น
http://www.hokutetsu.co.jp/news/270314takayama.pdf

โตเกียว นากาโน คานาซาวา
หมูบาน

ชิราคาวาโกะ
1 ชั่วโมง 30 นาที

ชินคันเซ็น

1 ชั่วโมง 

รถประจำทาง

1 ชั่วโมง 

ชินคันเซ็น

การเปดตัวรถไฟชินคันเซ็นสายโฮคุริคุในวันที่ 3 มีนาคม 2558 กำลังใกลมาถึงแลว!

รถดวนสายคากายาคิไป-กลับ 18 เที่ยวตอวัน!
ตรวจดูตารางเวลาบริการปกติและบริการพิเศษไดในใบปลิวที่แนบมา

คานาซาวา ⇔ โตเกียว  2 ชั่วโมง 28 นาที

นั่งชินคันเซ็นสายโฮคุริคุดวยบัตร Japan Rail Pass!
ไมมีที่นั่งชั้น Gran Class
http://www.japanrailpass.net/
สิ่งอำนวยความสะดวกเหนือระดับ
มีที่ใหเหยียดขากวางขวางแมนั่งในตูมาตรฐาน
ชองเสียบสายไฟในทุกที่นั่ง
หองสุขาพรอมหัวฉีดน้ำอุน

ตั๋วทองเที่ยว ทาคายามะ-โฮคุริคุ
ตั่วรถไฟ JR และรถบัสระหวางนาโงยะ คานาซาวา และโอซากาแบบไมจำกัด
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ตั๋วรถบัสถนนสายโชริวโด
ตั๋วรถบัสระหวางคานาซาวา หมูบานชิราคาวาโกะ ทาคายามะ และนาโงยะแบบไมจำกัด
ตั๋วราคาประหยัดแสนสะดวกนี้จะพาคุณไปยังจุดเที่ยวชมที่โดดเดนที่สุดหลายแหงของญี่ปุนรวมไปถึงเมือง
ปราสาทคานาซาวา แหลงมรดกโลกหมูบานชิราคาวาโกะ และทาคายามะ

ตั๋วพื้นที่คันไซโฮคุริคุ
ตั๋วรถไฟสุดคุมแบบไมจำกัดจากทาอากาศยานคันไซไปยังภูมิภาคคันไซและโฮคุริคุ (พื้นที่ที่ใชบริการชินคันเซ็น
สายโฮคุริคุได: ระหวางคานาซาวาและโจเอ็ตสึ เมียวโค) ไมมีชินคันเซ็นสายโฮคุริคุ คางายาคิใหบริการ

ตั๋วพื้นที่โฮคุริคุ
เดินทางดวยรถไฟในภูมิภาคโฮคุริคุ (โทยามา อิชิกะวะ และฟุคุอิ) แบบไมจำกัด! (พ้ืนท่ีท่ีใชบริการชินคันเซ็นสายโฮคุริคุได: 
ระหวางคานาซาวาและคุโรเบะ-อุนาซึคิ) *ไมมีชินคันเซ็นสายโฮคุริคุ คางายาคิใหบริการ

นาโงยะเกียวโต
โกเบ

ทาอากาศยาน จูบุ เซ็นแทร▲

โอคายามะ ▼นาระ วากายามะ

โทยามา

คุโรเบะ-
อุนาซึคิออนเซ็น

โจเอ็ตสึเมียวโค

นากาโน 

โตเกียว

คานาซาวา

ทาคายามะ

วาคุระ ออนเซ็น

Fukui

หมูบานชิราคาวาโกะ

ตั๋วทองเที่ยว 
ทาคายามะ-โฮคุริคุ
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ตั๋วรถบัสถนน
สายโชริวโด

Kansai
Hokuriku

Area Pass

ตั๋วพื้นที่โฮคุริคุ

ทาอากาศยานโคมัตสึ

Osakaโอซากา
Kansai Airportทาอากาศยานคันไซ

ฉบับประจำ
ฤดูใบไมผลิ

วารสารการทองเที่ยว

จังหวัดอิชิกะวะ

วารสารการทองเที่ยว

จังหวัดอิชิกะวะ
เผยแพร โดย

สมาพันธสงเสริม
การทองเท่ียวจังหวัดอิชิกะวะ

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


มัคคุเทศกอาสาที่ปราสาทและสวน
เชิญสอบถามเกี่ยวกับปราสาทคานาซาวาและสวนเคนโระคุเอ็นกับมัคคุเทศก 
ผูเชี่ยวชาญได *มีมัคคุเทศกใหบริการที่สวนตอนรับในพื้นที่และไมสามารถ 
จองลวงหนาได (เวลาทำการฝายตอนรับ: 9:30 – 15:30)

1

สวนเกียวคุเซ็นอิน-

มารุ

1
พบความงามของดอกซากุระที่บานสะพรั่งในสวนที่ยิ่งใหญที่สุดแหงหนึ่งของญี่ปุนและเปน 
สัญลักษณของเมืองปราสาทที่เคนโระคุเอ็นและสวนปราสาทคานาซาวา งานเทศกาลจะจัด 
ในชวงที่ดอกไมบาน
■ ชวงดอกไมบาน: ตนเดือนเมษายน - กลางเดือนเมษายน
■ ติดตอสอบถามที่: สำนักงานบริหารเคนโระคุเอ็นปราสาทคานาซาวา 
 (โทร: 076-234-3800)
■ การเดินทาง: 20 นาที โดยรถบัสเวียนของคานาซาวาจากสถานีคานาซาวา →   
 ลงที่เคนโระคุเอ็น-ชิตะ

สวนเคนโระคุเอ็น & ปราสาทคานาซาวา (เมืองคานาซาวา)

3
■ ชวงดอกไมบาน: ตนเดือนเมษายน - กลางเดือนเมษายน
■ ติดตอสอบถามที่: คากะ ทาบิ มาจิ เน็ต (โทร 0761-72-6678)
■ การเดินทาง: 40 นาที โดยรถไฟจากสถานีคานาซาวา � 
 15 นาที โดยการเดินจากสถานีไดโชจิ

เรือแมน้ำไดโชจิ (เมืองคากะ)

2
อยาพลาดชมวิวอุโมงคดอกซากุระที่มองดูจากตูรถไฟ มีรถไฟชมวิวโนโตะ 

ซาโตยามา ซาโตอุมิ และรถไฟประดับลายดวยไวนิลวิ่งใหบริการดวย
■ ชวงดอกไมบาน: กลางเดือนเมษายน - ปลายเดือนเมษายน

■ ติดตอสอบถามที่: โนโตะเท็ตสึโด คอรปอเรชั่น (โทร: 0768-52-4422)
■ การเดินทาง: 1 ชั่วโมง โดยรถไฟดวนพิเศษแบบจำกัดจากสถานีคานาซาวา 
→ เปลี่ยนเปนทางรถไฟโนโตะ เท็ตสึโดที่สถานีวาคุระออนเซ็น 

ประมาณ 30 นาที

สถานีโนโตะ ซากุระ (เมืองอานามิซึ)

■ ติดตอสอบถามที่: 
สำนักงานบริหารเคนโระคุเอ็นปราสาทคานาซาวา (โทร: 076-234-3800)
■ การเดินทาง: 
20 นาที โดยรถบัสเวียนของคานาซาวาจากสถานีคานาซาวา → ลงที่เคนโระ

ดอก
ซากุระ

สวนภายในของปราสาทคานาซาวาที่มีกำแพงหินสูงอัน 
เปนเอกลักษณ
มีประวัติเกาแกกวาสวนเคนโระคุเอ็นและในสวนมีการบูรณะ 
ใหมีสภาพสมบูรณดังเมื่อ 380ปที่แลวโดยอิงจากงานวิจัย 
และเอกสารหลักฐานตางๆ

สวนเกียวคุเซ็นอิน-มารุคืออะไร?
สวนแหงแสงสี เปด

วันที่ 7 มีนาคม!
ประตูอิชิกะวะ-มง

สวนเกียวคุเซ็นอิน-มารุ

สวนเคนโระคุเอ็น

สวนปราสาท
คานาซาวา

▼
การแสดงแสงสีในสามธีมหลัก ซึ่งสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียน 

ใหไดชมกันตลอดทั้งป ในชวงกอนวันหยุดเทศกาลตาง ๆ คนพบ 
ความอัศจรรยของคานาซาวาในยามค่ำคืน (ทุกวันศุกร เสาร 
และชวงกอนวันหยุดเทศกาล ตั้งแตพระอาทิตยตกดินถึง 21:00)

▼  ลิ้มรสขนมหวานตนตำหรับญี่ปุนพรอมชาเขียวมัทฉะ 
ที่บริเวณพักผอนของเกียวคุเซ็น-อัง



สิ่งที่นาสนใจ

ขาวใหม

เปดใหม

6งานเทศกาลโอทาบิ (เมืองโคมัตสึ) ▼

ชมขบวนแหเรือนแพฮิกิยามะสุดอลังการและโรงละครคาบุกิอันนารักของเด็กๆ
■ วันที่: 8 พ.ค. – 10 พ.ค.  
■ การเดินทาง: 20 นาที โดยรถไฟดวนพิเศษแบบจำกัดจากสถานีคานาซาวา 
→ ลงที่สถานีโคมัตสึ

4▲งานเทศกาลเซยฮาคุ (เมืองนานาโอะ)
ขบวนแหเรือนแพฮิกิยามะที่ใหญที่สุดของญี่ปุนไปรอบเมือง
■ วันที่: 3 พ.ค. – 5 พ.ค.
■ การเดินทาง: 1 ชั่วโมง โดยรถไฟดวนพิเศษแบบจำกัดจากสถานีคานาซาวา 
→  ลงที่สถานีนานาโอะ
■ ติดตอสอบถามที่: โทร 0767-53-8424 สมาคมการทองเที่ยวเมืองนานาโอะ

1▼การฉายแผนที่ปราสาทคานาซาวา
■ วันที่: 3 พ.ค. – 4 พ.ค. (17:30 – 21:00)
   ตื่นตาไปกับหนึ่งในงานแสดงแสงสีคุณภาพที่ยิ่งใหญที่สุดของญี่ปุน
■ ติดตอสอบถามที่: คณะกรรมการโครงการที่ระลึกการเปดตัวชินคันเซ็น 
สายคานาซาวา / ศาลากลางเมืองคานาซาวา

1

▼

งานจัดแสดงแสงสีของปราสาทคานาซาวาและสวนเคนโระคุเอ็น       ～งานพิเศษเปดตัวชินคันเซ็น～
■ 14 มี.ค. (เสาร) – 22 มี.ค. (อาทิตย) 18:30 – 21:00

ศูนยขอมูลนักทองเที่ยว
ศูนยขอมูลนักทองเที่ยวในอิชิกะวะซึ่งไดรับ
การรับรองโดยองคการสงเสริมการทองเท่ียว 
แหงประเทศญ่ีปุน (JNTO) ไดเพ่ิมจำนวนข้ึน 
จาก 9 แหงเปน 19 แหง และพรอมใหบริการ 
คุณอยางดีที่สุด เพียงมองหาสัญลักษณ 
การรับรองและเขามาสอบถามขอมูลได

■ รายชื่อศูนยขอมูลนักทองเที่ยว (JNTO)
http://www.jnto.go.jp/eng/
arrange/travel/guide/voffice.php

Kaga IC
加賀IC

Noto Satoyama Airport
のと里山空港

Noto Satoyama Kaido (Free)
のと里山海道

Kanazawa
金沢駅

Komatsu Airport
小松空港

Shirakawa-Go IC
白川郷IC

Wakuraonsen
Noto Tetudou
のと鉄道

和倉温泉駅

Anamizu
穴水駅

JR
Nanao
Line 
JR七尾線

Hokuriku
Expressway
北陸自動車道

Osaka
大阪

Tokyo
東京

Ishikawa 
(Hokuriku Japan)

Komatsu
小松駅

Daishoji
大聖寺駅
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石川県
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แผนที่

JR Hokuriku
Line

JR北陸本線

のと鉄道「のと里山里海号」

*ภาพงานครั้งที่แลว

ใหบริการแลกเปลี่ยนสกุลเงินตางประเทศที่สถานี 
คานาซาวาตั้งแตเดือนมีนาคม 2558 เปนตนไป
เคานเตอรแลกเงิน Travelex เปดใหบริการที่ Nippon Travel 
Agency สาขาคานาซาวาที่สถานีคานาซาวาในวันที่ 7 มีนาคม!
ใหบริการแลกเปลี่ยนสกุลเงินตางๆ ไดถึง 33 สกุล!

รานคาปลอดภาษี
มีสินคาไดรับยกเวนภาษีเพิ่มมากขึ้นและการขอคืนภาษีก็งายขึ้น 
รานคาที่ขายของปลอดภาษีก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นเชนกัน
■ รายชื่อรานคาปลอดภาษี (JNTO)
http://tax-freeshop.jnto.go.jp/eng/shop-list.php
(มีอยู 64 ราน ตามรายชื่อเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2558)

โรงแรมของคางายะ 
อันดับ 1 35 ปซอน
บอน้ำรอนวาคุระ ท่ีคางายะไดรับคัดเลือก 
จากผูเชี่ยวชาญใหเปนโรงแรมอันดับ 1 
ติดตอกัน 35 ปซอนจากโรงแรมและ 
ที่พักในญี่ปุนทั้งหมด 100 แหง
พบกับการตอนรับอันดับ 1 ของญี่ปุน 
ดวยตัวคุณเอง!

■ ติดตอสอบถามท่ี (โทร 0767-62-4111)
http://www.kagaya.co.jp/

4

งานเปดตัวโรงแรม AB Hotel Kanazawa 
(18 เมษายน 2558)
งานเปดตัวครั้งใหญของโรงแรมทำเล 
ทองที่อยูหางจากสถานีคานาซาวาใน 
ระยะเดินเทาถึงเพียง 1 นาที!
■ ติดตอสอบถามท่ี: โทร 076-221-1305
http://www.ab-hotel.jp/ 1

งานเปดตัวโรงแรม Kanazawa Tokyu 
หลังปรับปรุงใหม (ตุลาคม 2557)
โรงแรมไดรับการปรับปรุงใหมพรอมตก
แตงภายในโดยแสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรม 
เกาแกของเมืองคานาซาวา
■  ติดตอสอบถามท่ี: โทร  076-231-2411
http://www.tokyuhotelsjapan.com/
en/TH/TH_KANAZ/index.html 1

งานเปดตัวโรงแรม Sainoniwa 
(9 มีนาคม 2558)
ความงามสไตลคานาซาวาพรอมสวน 
ประดับตกแตงสีสันของท้ังส่ีฤดู
■ ติดตอสอบถามท่ี: โทร  076-235-5111
http://www.sainoniwa-hotel.jp/

1

งานเปดตัวโรงแรม Public Hotel 
Shintatemachi (28 มกราคม 2558)
เกสตเฮาสใหมใจกลางเมืองคานาซาวา 
ท่ีอยูหางจากสวนเคนโระคุเอ็นในระยะ 
เดินเทาถึงเพียง 10 นาที
■ ติดตอสอบถามท่ี: โทรสาร 076-231-5335 
อีเมล info@pb-hotel.com
http://pb-hotel.com/ 1

งานเปดตัวคร้ังย่ิงใหญของโรงแรม Mystays 
Kanazawa! (23 พฤศจิกายน 2557)
หางจากสถานีคานาซาวาในระยะเดิน
เทาถึงเพียง 5 นาที หองทั้งหมดมีพื้นที่ 
กวางขวางขนาด 30 ตารางเมตรขึ้นไป
■ ติดตอสอบถามท่ี: โทร 076-290-5255
http://www.mystays.com/
location/kanazawa/ 1

5รถไฟชมวิวโนโตะ ซาโตยามา ซาโตอุมิ 5 เที่ยวตอวัน!
ดื่มด่ำกับทิวทัศนอันงดงามของแถบโนโตะในเวลา 70 นาทีระหวางนานาโอะ
และอานามิซึ
http://www.nototetsu.co.jp/satoyamasatoumisyousai.pdf

■ ติดตอสอบถามที่: โนโตะเท็ตสึโด คอรปอเรชั่น 
(โทร: 0768-52-4422)
http://www.nototetsu.co.jp/html/zikoku.html

มีรถไฟ
มาจินกา Z

 ใหบริการแลว!

Nanao
七尾駅

Noetsu Expressway
能越自動車道

http://www.mystays.com/location/kanazawa/
http://www.tokyuhotelsjapan.com/en/TH/TH_KANAZ/index.html

