ท ัวร์เกาหลี-ญีป
่ ่น
ุ ราคาถูกสุด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเทีย่ วเลขที่ 21/00618
ติดต่อที่ FACEBOOK http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถก
ู ) LINE ไลน์ @tourtook

GRAND TOHOKU WINTER
9 วัน 7 คืน
ชมความงามฤดูหนาวสุดขั้วของ 5 จังหวัดภูมิภาคโทโฮกุ อาโอโมริ อิวาเตะ มิยางิ ยามากาตะ อาคิตะ!!!
- เดินทางไปชมฤดูหนาวที่ภูมิภาคโทโฮกุที่สวยที่สุดบนเกาะคิวชู
- สัมผัสกับ 1 ใน Unseen ของประเทศญี่ปุ่นที่ออนเซ็นแอปเปิ้ ลที่อาโอโมริ
- ชม 1 ใน 3 ทิวทัศน์ที่สวยที่สุดของญี่ปุ่นที่อ่าวมัตสึ ชิมะ
- แวะ 2 สกีรีสอร์ทชื่อดังของโทโฮกุ
- ชมสโนว์ มอนสเตอร์ ที่หนึ่งปี มีเพียงครั้งเดียวถึง 2 แห่ง
พิพิธภัณฑ์โคมไฟทาชิเนะปุตะ - ปราสาทฮิโรซากิ – จังหวัดอิวาเตะ - อัปปิ โคเก็ง สกีรีสอร์ท - โคะอิวาอิ ฟาร์ม – หมู่บา้ น
โทโนะ ฟุรุซาโตะ – เมืองฮิราอิซุมิ - พลับพลาทองที่วดั ชูซอนจิ - อ่าวมัตสึ ชิมะ - เจ้าแม่กวนอิมขาวแห่งเซนได - อนุสาวรี ย ์
ดาเตะ มาซามุเนะ - โรงงานเบียร์คิริน - หมูบ่ า้ นสุนขั จิ้งจอกซะโอะ – ภูเขาไฟซาโอะ – โรงงานผลิตสาเกยามากาตะ - คาคุ
โนดาเตะ - ทะเลสาบทาซาวะ - อานิ สกีรีสอร์ท – กระเช้ากอนโดล่า - สโนว์มอนสเตอร์ - ทดลองทาอาหารพื้นเมืองคิริทมั
โปะ – ขึ้นกระเช้าชมภูเขา 4 ฤดูฮคั โคดะ - พิพิธภัณฑ์เนบุตะ วาราเสะ
ราคาเริ่ มต้น 59,900บาท
ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
21.25 น.

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช่องทางเข้าที่ 6 แถว N เคาน์เตอร์สายการบินโคเรี่ ยน
แอร์ เจ้าหน้าที่จากบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและ
สัมภาระ
กรุงเทพฯ - อินชอน – จังหวัดอาโอโมริ – โกะโชงาวาระ – พิพธิ ภัณฑ์ โคมไฟทาชิเนะปุตะ

00.25 น.

เดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบินโคเรี่ ยน แอร์
เที่ยวบินที่ KE 654

07.25 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน รอเปลี่ยนเครื่ องเพื่อเดินทางสู่เมืองอาโอโมริ ประเทศ
ญี่ปุ่น

10.30 น.

เดินทางสู่ท่าอากาศยานเมืองอาโอโมริ ภูมิภาคโทโฮคุ ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบินโคเรี่ ยน แอร์
เที่ยวบินที่ KE 767

12.50 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานเมืองอาโอโมริ ภูมิภาคโทโฮคุ ประเทศญี่ปุ่น หลังพิธีการตรวจคนเข้า
เมืองแล้ว มัคคุเทศก์นาท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองโกะโชงาวาระ นาท่านชม พิพธิ ภัณฑ์ โคมไฟทาชิ
เนะปุตะ พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมงานศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดอาโอโมริ เอาไว้ เช่น งานเทศกาล
โกะโชะงาวาระ ทาชิเนะพุตะ (Goshogawara’s Tachineputa Festival) ซึ่งเป็ นเทศกาลฤดูร้อนที่
ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น มีการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-8 เดือนสิ งหาคมของทุกๆปี โดยมีการจัดแสดง
หุ่นโคมไฟขนาดใหญ่สูง 22 เมตรและมีน้ าหนักถึง 19 ตัน ซึ่งเรี ยกว่า “เนบุตะ” เป็ นตุก๊ ตาขนาด
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ยักษ์ที่มีลวดลายเป็ นรู ปตานานของญี่ปุ่นและมีสีสนั สดใส ในช่วงเทศกาลตุก๊ ตาเนบุตะจะใช้เป็ น
โคมไฟในการแห่ขบวนของเทศกาล และพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยงั มีส่วนของแกลเลอรี่ ที่รวบรวมเอา
ผลงานต่างๆของศิลปิ นที่มีชื่อเสี ยงของจังหวัดอาโอโมริ มาจัดแสดงไว้ที่นี่อีกด้วย
เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (1)

คา่

พักที่ Hirosaki Park Hotel หรื อเทียบเท่า
ปราสาทฮิโรซากิ – จังหวัดอิวาเตะ - อัปปิ โคเก็ง สกีรีสอร์ ท - ฟรีช้อปปิ้ งที่ AEON

เช้ า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
นาท่านเดินทางสู่ เมืองฮิโรซากิ นาท่านชม ปราสาทฮิโรซากิ ปราสาทเก่าแก่ที่ต้ งั อยูใ่ นบริ เวณ
สวนสาธารณะฮิโรซากิ สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1611 เป็ นปราสาทที่เสี ยหายจากการถูกเพลิงไหม้ และได้
ทาการบูรณะใหม่หมด จากเดิมที่เป็ นปราสาทที่มีความสูง 5 ชั้น จึงเหลือเพียงแค่ 3 ชั้นเท่านั้น
ปราสาทฮิโรซากิแห่งนี้ถูกรายล้อมด้วยคูเมืองและกาแพงหิ นสูง รอบตัวปราสาทเป็ นสวนที่มีตน้
ซากุระนับพันต้น ทาให้ปราสาทฮิโรซากิแห่งนี้เป็ นจุดชมซากุระที่ดีที่สุด 1 ใน 3 แห่งของญี่ปุ่น
ปั จจุบนั นี้ปราสาทฮิโรซากิอยูใ่ นระหว่างการบูรณะฐานหินใต้ปราสาท ดังนั้นตัวปราสาทฮิโรซากิ
ดั้งเดิมจะถูกยกลงมาตั้งอยูท่ ี่ฐานชัว่ คราว ซึ่งเป็ นการรวมพลังกันของชาวเมืองฮิโรซากิ ที่ช่วยกัน
ทั้งลากและผลักดันปราสาทออกมาจากฐานหิ นเป็ นระยะทางหลายสิ บเมตรได้อย่างน่าทึ่ง เพื่อให้
งานบูรณะฐานหินมัง่ คงใต้ปราสาทเป็ นไปอย่างสมบูรณ์ที่สุด จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ทีร่ าบ
สุ งอัปปิ ใน จังหวัดอิวาเตะ

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)

บ่ าย

นาท่านเดินทางสู่ลานสกีรีสอร์ทที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุ อัปปิ โคเก็ง สกีรีสอร์ ท ซึ่งอยูบ่ นที่
ราบสูงอัปปิ ในจังหวัดอิวาเตะ ซึ่งตั้งอยูบ่ ริ เวณ เทือกเขาหิมะฮะจิมงั ไต ซึ่งเป็ นเทือกเขาที่ทอดตัว
ยาวครอบคลุมไปตลอดเส้ทางของจังหวัดอิวาเตะ เพื่อให้ท่านได้สนุกสนานไปกับเส้นทางเล่นสกี
รวมกว่า 45.1 กิโลเมตร และห้ามพลาดกับ “Salomon Snow Park” ลานสกีและสโนว์บอร์ด ไม่
หมดเพียงเท่านั้นในพื้นที่รีสอร์ทยังมี APPI Family Park พื้นที่พกั ผ่อนสาหรับท่านที่มากันเป็ น
ครอบครัว มีเครื่ องเล่นให้เด็กสามารถเล่นหิ มะได้ทากิจกรรมร่ วมสนุกกัน (ยังไม่รวมค่าเครื่ องเล่น
ทุกชนิด) และในวันที่ทอ้ งฟ้าเปิ ดด้านบนจุดชมวิวสามารถมองเห็นวิวของภูเขาอิวะตะและภูเขาฮะ
จิมงั ไตได้อีกด้วย จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ งที่ ห้ างสรรพสินค้ า AEON ให้ท่านได้เลือกซื้อ
สิ นค้าของฝาก ผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่นมากมายที่นี่พร้อมเลือกทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ด้วย
ร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่น ร้านซูชิสายพาน และราเม็งบริ การภายในห้างมากมาย (ไม่มีบริ การอาหาร
เย็น)

คา่

นาท่านเข้าสู่ที่พกั Morioka Grand Hotel Annex หรื อเทียบเท่า
โคะอิวาอิ ฟาร์ ม – หมู่บ้านโทโนะ ฟุรุซาโตะ – เมืองฮิราอิซุมิ - วัดชู ซอนจิ - จังหวัดมิยางิ

หน้า 2 | ทัวร์ เกาหลี-ญี่ปน
ุ่ ราคาถูกสุ ด http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถูก) อีเมล tourtook@gmail.com

ท ัวร์เกาหลี-ญีป
่ ่น
ุ ราคาถูกสุด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเทีย่ วเลขที่ 21/00618
ติดต่อที่ FACEBOOK http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถก
ู ) LINE ไลน์ @tourtook

เช้ า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
หลังอาหารเช้านาพาท่านไปยัง โคะอิวะอิ ฟาร์ ม เป็ นฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่ที่สุดใน จังหวัดอิ
วาเตะ ที่ยงั คงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติได้อย่างสมบูรณ์และที่ฟาร์มแห่งนี้ยงั มีความวดงาม
แตกต่างกันไปในทุกฤดูกาลทั้งดอกไม้และต้นไม้ที่ผลัดกันบานสลับกันไปมาครบทุกฤดู และ
ในช่วงฤดูหนาวเมื่ออุณหภูมิลดลงฟาร์มแห่งนี้จะถูกปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนไปทัว่ อาณา
บริ เวณ โดยมี เทือกเขาหิมะฮะจิมงั ไต เป็ นฉากประกอบที่ดา้ นหลังอันงดงามหาที่ติไม่ได้ ที่นี่ยงั
ส่งออกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพไปยังจังหวัดต่างๆ ทัว่ ประเทศ ไม่วา่ จะเป็ น เนื้อวัว เนื้อแกะ เนยสด
โยเกิร์ต ฯลฯ นอกจากยังมีกิจกรรมขี่มา้ ยิงธนู เก็บผัก ผลไม้ในฟาร์ม อบพิซซ่าสดๆ และที่พลาด
ไม่ได้เลยก็คือต้องชิม ไอศกรี มนุ่มๆ นมสดๆ แยมหวานๆ นอกจากนี้ที่นี่ยงั เป็ นสถานที่ในการจัด
งานเทศกาลหิ มะทุกปี ของจังหวัดอิวาเตะ และสถานที่จดั หมู่บ้านหิมะคามาคุระ รวมถึงงาน
ประดับไฟมากกว่า 1 ล้าน 3 แสนดวง ที่สร้างความสวยงามอลังการทุกๆ ปี ซึ่งแต่ละปี ก็จะมีการ
จัดธีมที่แตกต่างกัน นับเป็ น งานอิลูมเิ นชั่น หรื องานเทศกาลประดับดวงไฟที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดใน
ภูมิภาคโทโฮกุ

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)

บ่ าย

นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโทโนะ ฟุรุซาโตะ ให้ทุกท่านได้ยอ้ นไปสัมผัสกับวิถีชีวติ แบบดั้งเดิม ชม
บ้านเก่าแก่ที่ได้ถูกสร้างขึ้นใหม่ในหมู่บา้ นช่วงสมัยเอโดะถึงสมัยเมจิ จานวน 7 หลัง
ประกอบด้วยบ้านนานบุมาการิ ยะ และให้ท่านได้เดินชมบรรยากาศรอบๆ หมูบ่ า้ นที่มีลาธารที่
ไหลผ่าน มีเรื อกสวนไร่ นา และการเผาถ่านอันเป็ นกิจกรรมพื้นบ้านของคนที่นี่ ที่ทาให้รู้สึกเหมือนได้ยอ้ นไปในอดีตตอนที่มีชาวบ้าน
อาศัยอยูท่ ี่น้ ีจริ งๆ และหมู่บา้ นแห่งนี้เคยถูกใช้เป็ นที่แสดงละครละภาพยนต์ จากนั้นนาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองฮิราอิซูมิ ชมความงดงามของ วัดชูซอนจิ
วัดในศาสนาพุทธนิกายเทนใด ที่สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 1,200 ปี มาแล้ว บนพื้นที่ขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยอาคารต่างๆ มากกว่าสิ บหลัง จนกระทัง่
สงครามโลกครั้งที่ 2 ทาให้อาคารต่างๆ ในวัดถูกเผาไหม้และถูกทาลายเสี ยหาย ในปัจจุบนั จึงเหลือวิหารดั้งเดิมให้ได้ชมเพียง 2 หลัง คือ วิหารใหญ่ ฮอน
โดะ วิหารเก่าแก่ที่เหลือเพียงหลังเดียวซึ่ งเป็ นที่ประดิษฐานของพระพุทธรู ปเก่าแก่ที่สร้างจากไม้ สูงขนาด 4.3 เมตรและวิหารที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุด คือ
พลับพลาทองคาคอนจิคโิ ดะ (Konjikido) วิหารที่สร้างจากไม้เนื้อดีแกะสลักอย่างปราณี ตพร้อมลงรักปิ ดทองรอบวิหาร มีสวยงามและยังคงความ
สมบูรณ์มากที่สุดจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโกในปี 2011 จากนั้นนาท่านเดินทางไกลสู่ จังหวัดมิยางิ

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (6)

คา่

พักที่ Lagent Inn Kesennuma หรื อเทียบเท่า
อ่ าวมัตสึชิมะ - เจ้ าแม่ กวนอิมขาวแห่ งเซนได - อนุสาวรีย์ดาเตะ มาซามุเนะ - โรงงานเบียร์ คริ ิน Mitsui Outlet Sendai Port

เช้ า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)
จากนั้นนาท่านชมวิว อ่ าวมัตสึชิมะ อ่าวที่ข้ ึนชื่อว่าเป็ น 1 ใน 3 สุดยอดทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดของ
ประเทศญี่ปุ่นมาแต่โบราณ ที่ประกอบไปด้วยเกาะแก่งน้อยใหญ่ถึง 260 เกาะแก่งที่ถูกสภาพ
อากาศทั้งสายลมและน้ าทะเลกัดกร่ อนจนเป็ นรู ปร่ างอันเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และในปี ค.ศ.
2013 อ่าวนี้ยงั ได้รับรางวัล “อ่าวที่งดงามที่สุดในโลก” รองจากอ่าวของมหาวิหารมงต์ ชานต์ มิ
เชล แห่งประเทศฝรั่งเศส และอ่าวซานฟรานซิสโก ของประเทศสหรัฐอเมริ กา วิธีชมความงาม
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ของอ่าวมัตสึ ชิมะนั้น ต้องใช้วธิ ีล่องเรื อชมไปในอ่าว โดยใช้เวลาประมาณรอบละ 30 นาทีลดั เลาะ
ไปตามเกาะแก่ง โดยเฉพาะไฮไลท์ของที่นี่คือ "เกาะแห่งเสี ยงระฆัง" หลังจากนั้นนาท่านเดิน
ทางเข้าสู่ เมืองเซนได เมืองแห่งความเจริ ญและเป็ นเมืองใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮกุ เป็ นเมือง
ศูนย์กลางธุรกิจ การคมนาคมขนส่ง และการเดินทางโดยทางอากาศที่สาคัญที่สุดของภูมิภาคอีก
ด้วย นาท่านสู่ สวนสาธารณะอาโอบะ ซึ่งตั้งอยูบ่ นป้ อมปราการเก่าแก่บริ เวณเนินเขา แต่เดิมนั้น
คือที่ต้งั ของ ปราสาทเซนได ซึ่งปัจจุบนั นี้ได้ถูกทาลายลงไปแล้ว ให้ท่านได้แวะถ่ายรู ปเป็ นที่
ระลึกกับ อนุสาวรีย์ดาเตะ มาซามุเนะ ผูม้ ีฉายาว่า "ขุนศึกมังกรตาเดียว" ผูท้ ี่สร้างความมัน่ คงและ
ความเป็ นศูนย์กลางของญี่ปุ่นตะวันออกขึ้นที่เมืองเซนไดแห่งนี้จนเป็ นเมืองที่ทรงอานาจที่สุดบน
ภูมิภาคโทโฮกุ อนุสาวรี ยน์ ้ ีสร้างขึ้นจากทองเหลืองขนาดเท่าของจริ งในรู ปของท่านดาเตะกาลังขี่
ม้าและเหลียวกลับมามองเมืองเซนได
เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)

บ่ าย

ช่วงบ่ายนาท่านแวะนมัสการ เจ้ าแม่ กวนอิมขาวองค์ ใหญ่ เจ้าแม่กวนอิมสี ขาวบริ สุทธุ์ที่ใหญ่ที่สูง
ที่สุดในญี่ปุ่น ในท่าประทานพรและหันหน้าออกไปยังมหาสมุทรแปซิฟิค นาท่านขึ้นลิฟท์ข้ ึนสู่
ชั้นสูงสุดภายในองค์เจ้าแม่กวนอิม นมัสการสิ่ งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็ นสิ ริมงคล พร้อมทั้งชมวิว
จากจุดสูงสุดบนความสูง 100 เมตรขององค์เจ้าแม่อีกด้วย นาท่านชม โรงงานเบียร์ คริ ิน ชม
กรรมวิธีการผลิตในโรงงานด้วยเครื่ องจักรอันทันสมัยและได้ ทดลองชิมเบียร์ คริ ิน และชม
ประวัติเกี่ยวกับการก่อตั้งและบุกเบิกธุรกิจเบียร์ของคิริน ตั้งแต่สมัยสมัยเริ่ มต้นมาจนถึงปัจจุบนั
การให้ความสาคัญกับบรรจุภณั ฑ์ไปจนถึงการบรรจุลงกระป๋ อง จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าที่
Mitsui Outlet Park Sendai Port แหล่งรวมสิ นค้าแบรนด์เนมชื่อดัง และสิ นค้าอื่นๆ อีกมากมาย
หลายยีห่ อ้ เช่น Polo Ralph Lauren , Casio , Coach , Diesel , Gap , Croc ฯลฯ (ไม่มีบริ การอาหาร
เย็น)

คา่

พักที่ Sendai Washington Hotel หรื อเทียบเท่า
หมู่บ้านสุ นขั จิง้ จอกซะโอะ – ภูเขาไฟซาโอะ – โรงงานผลิตสาเกยามากาตะ - อาคิตะ - แช่ นา้ แร่
ออนเซ็นเพื่อสุ ขภาพ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)
หลังอาหารเช้านาท่านเดินทางสู่ จังหวัดยามากาตะ นาท่านแวะชม หมู่บ้านสุ นขั จิง้ จอกซะโอะ ชม
ความน่ารักของสุนขั จิ้งจอกแดงขนปุย และสุนขั จิ้งจอกสายพันธุ์อื่นๆ อีก 6 สายพันธุ์ ในฤดูหนาว
จะเป็ นช่วงที่เหมาะสาหรับชมสุนขั จิ้งจอกที่สุด ขนของสุนขั จิ้งจอกจะฟูหนาและสวยงามออกมา
วิง่ เล่นให้ทุกท่านชมและถ่ายภาพความประทับใจ ส่วนไฮไลท์ของที่นี่ก็จะเป็ นจุดที่ให้ทุกท่านได้
ใกล้ชิดสามารถซื้ออาหารป้ อนให้สุนขั จิ้งจอกได้ นอกจากนี้แล้วก็ยงั มีสตั ว์อื่นๆ อีกหลายชนิดกว่า
100 ตัวให้ได้ชมอีกด้วย หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองซาโอะ ผ่านชม ภูเขาไฟซาโอะ ซึ้งกั้น
พรมแดนหว่าง จังหวัดยามากาตะกับจังหวัดมิยางิ ด้วยความสูง 1,841 เมตร เป็ นภูเขาไฟที่ยงั ไม่
ดับและมีทะเลสาบสี ฟ้าอยูบ่ นปล่องภูเขาไฟ เรี ยกว่า ปล่ องภูเขาไฟโอคามะ
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เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)

บ่ าย

นาท่านเดินทางชม โรงงานผลิตสาเกยามากาตะ ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์ชื่อดังของจังหวัดยามากาตะ ชม
กรรมวิธีการหมักการบ่มที่ใช้ความพิถีพิถนั ในทุกๆ กระบวนการผลิตโดยใช้น้ าและข้าวพันธ์ุุดี
ของจังหวัดยามากาตะ ทาให้สาเกที่หมักได้น้ นั มีรสชาติที่นุ่มนวล หอมกลมกล่อม ให้ทุกท่านได้
ทดลองชิม หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองโยโกเตะ ซึ่งตั้งอยูใ่ น จังหวัดอาคิตะ

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (11)

คา่

นาเข้าสู่ที่พกั Onsen Yupopo หรื อเทียบเท่า
คาคุโนดาเตะ - ทะเลสาบทาซาวะ - อานิ สกีรีสอร์ ท – กระเช้ ากอนโดล่ า - สโนว์ มอนสเตอร์

เช้ า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (12)
นาท่านเดินทางสู่ เมืองคาคุโนดาเตะ เมืองเก่าแก่ที่ในอดีตยุครุ่ งเรื องนั้นเป็ นถิ่นที่อยูข่ องเหล่าซามุ
ไรในของศักดินา โดยหมู่บา้ นซามุไรเหล่านี้จะตั้งอยูร่ ายล้อมปราสาทคาคุโนดาเตะ ซึ่งในปัจจุบนั
นี้ได้ถูกทาลายลงหมดแล้ว แต่เมืองคาคุโนดาเตะในวันนี้ยงั คงมีเสน่ห์และกลิ่นอายของอดีตหลง
เหลืออยู่ โดยมีบา้ นเก่าแก่สมัยโบราณซึ่งยังมีผสู ้ ื บทอดอยูอ่ าศัยกันอยูก่ ว่า 80 ครัวเรื อน นอกจากนี้
เมืองคาคุโนดาเตะนั้นยังเป็ นจุดชมซากุระบานที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นอีกด้วย และในหน้า
หนาว เมืองแห่งนี้จะขาวโพลนไปด้วยหิ มะสีขาวทั้งสองข้างทาง หลังจากนั้นนาท่านชม ทะเลสาบ
เปลีย่ นสีทาซาวะ ทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคพื้นที่ถึง 25.9 ต.ร.ก.ม. และมีความลึก
ที่สุดในญี่ปุ่นถึง 432 เมตร ดังนั้นในช่วงฤดูหนาวทะเลสาบผืนนี้จึงไม่แข็งตัว ทะเลสาบแห่งนี้มี
ลักษณะเฉพาะตัวคือสามารถเปลี่ยนสี ไปได้ตามแต่จุดที่ชม และที่แห่งนี้ยงั มีเรื่ องเล่าขานเกี่ยวกับ
ตานานทัตสึโกะฮิเมะ ตามตานานนั้นทัตสึ โกะเป็ นหญิงงามที่อธิษฐานว่าขอให้มีความงามเป็ น
อมตะ เมื่อพระเจ้าได้ยนิ คาอธิษฐานก็ให้ทตั สึ โกะดื่มน้ าจานวน 3 อึก เพื่อให้มีความงามเป็ นอมตะ
แต่ดว้ ยความโลภนางดื่มน้ ามากเกินไปทาให้กลายเป็ นมังกรน้ าอยูใ่ นทะเลสาบแห่งนี้ แวะถ่ายรู ปคู่
กับ รู ปปั้นของทัตสึโกะฮิเมะ ที่ทามาจากทองแดงและตั้งอยูบ่ ริ เวณจุชมวิวทะเลสาบแห่งนี้

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (13)

บ่ าย

นาท่านเดินทางสู่ อานิ สกีรีสอร์ ท ให้ทุกท่านได้นงั่ กระเช้ ากอนโดล่ า ชมวิวพาโนรามา 360 องศา
(ใช้เวลาประมาณ 25 นาที) ขึ้นสู่ยอดเขาโมริ โยชิ เพื่อสัมผัสกับอุณหภูมิติดลบด้วยความสูง 1,454
เมตร และเพลิดเพลินกับหิ มะอันขาวโพลนทัว่ ทั้งยอดเขา ชมความมหัศจรรย์ของสายลมที่พดั เป่ า
หิ มะมาปกคลุมต้นสน เกาะเป็ นน้ าแข็งก่อตัวเป็ นรู ปร่ างแปลกตาเหมือนปี ศาจในชุดขาว ที่รู้จกั กัน
ดี ในนาม สโนว์ มอนสเตอร์ ให้ได้ชมอย่างใกล้ชิด และมีจุดเล่นกีฬาฤดูหนาวให้ท่านได้
สนุกสนานกับกิจกรรมหลากหลายชนิด (ยังไม่รวมค่าเครื่ องเล่นทุกชนิด)

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (14)

คา่

นาท่านเข้าสู่ที่ Grand Park Hotel Odate หรื อเทียบเท่า
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ทดลองทาอาหารพืน้ เมืองคิริทมั โปะ – ขึน้ กระเช้ าชมภูเขา 4 ฤดูฮัคโคดะ – สโนว์ มอนสเตอร์ - แช่
นา้ แร่ ออนเซ็นแอปเปิ้ ลเพื่อสุ ขภาพ
เช้ า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (15)
หลังจากนั้นนาทุกท่านรวมสนุกกับการทา คิริทมั โปะ (Kiritanpo) อาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อของ
จังหวัดอาคิตะ คิริทมั โปะทามาจากข้าวสวยญี่ปุ่นที่หุงจนสุกแล้วนาเอามาตาให้เหนียว จากนั้น
นามาปั้ นเป็ นวงรี แล้วเสี ยบไม้ยา่ ง จนข้าวมีกลิ่นหอมสี เหลืองทอง จากนั้นนามาตัดเป็ นท่อนๆ
ประมาณ 5 เซนติเมตร แล้วนาไปปรุ งในน้ าซุปที่ได้จากเนื้อไก่พนั ธ์อคิตะที่เคี้ยวจนข้นกับต้นหอม
จีน เห็ดไมตะเกะ ผักชีญี่ปุ่นและผักตามฤดูกาล ที่เรี ยกกันว่า “คิริทมั โปะ-นาเบะ” ซึ่งเป็ นเมนูที่
ช่วยให้ร่างกายอบอุ่นในฤดูหนาว

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ชุดอาหารแบบญี่ปุ่น ทานควบคู่ไปกับคิริทมั โปะ (16)

บ่ าย

จากนั้นนาทานเดินทางสู่ จังหวัดอาโอโมริ นาท่านขึ้นสู่ ภูเขาฮัคโคดะ หรื อ ภูเขา 4 ฤดู ซึ่งมีความ
สวยงามและแตกต่างกันไปในแต่ละฤดูกาลของญี่ปุ่น "ฮัคโคดะซัง"นี้เป็ นหมู่ภูเขาไฟเก่าแก่ที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงสัณฐานของเปลือกโลกมานับแสนปี ทอดตัวยาวไปจนทะเลสาบโทวาดะ
โดยยอดที่สูงที่สุด มีความสูงถึง 1,585 เมตรจากระดับน้ าทะเล จัดเป็ น 1 ใน 100 ภูเขาที่มีชื่อเสี ยง
ที่สุดของญี่ปุ่น นาท่านขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาฮัคโคดะ เพื่อชมทิวทัศน์อย่างเต็มตาจากระดับความสูง
ซึ่งสามารถมองเห็นไปไกลได้จนถึงจังหวัดอิวาเตะ และท่านไม่ควรพลาดการถ่ายรู ปคู่กบั
สะพานโจคาคุระ สะพานโค้งที่ทอดตัวอยูร่ ะหว่างหุบเขาสูง เป็ นจุดชมวิวที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของ
เทือกเขาแห่งนี้ ชมวิวความสวยงามของเทือกเขาสัมผัสบรรยากาศความหนาวเย็นในฤดูหนาวที่
ถูกหิ มะปกหลุมจนเปลี่ยนเป็ นสีขาวโพลน ชมความมหัสจรรย์ของต้นไม้ที่ถูกปกคลุมไปด้วยหิ มะ
จนกลายเป็ น Snow Monster หรื อปี ศาจหิ มะ ตลอดเส้นทาง จากนั้นนาท่านเข้าสู่ที่พกั พร้อมให้
ท่านได้แช่ออนเซ็นเพื่อสุขภาพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้ามาจากการเดินทาง

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (17)

คา่

พักที่ Minamida Onsen Appleland พิเศษ!!! ให้ท่านได้พบประสบการณ์รูปแบบใหม่ในการแช่
ออนเซ็นในบ่อน้ าแร่ ช้ นั ยอดที่ผสมไปด้วยผลแอปเปิ้ ลสด ซึ่งเป็ นผลผลิตชั้นนาของจังหวัดอาโอ
โมริ นับเป็ น 1 ใน Unseen ที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของญี่ปนเลยที
ุ่
เดียว
พิพธิ ภัณฑ์ เนบุตะ วาราเสะ – อินชอน – กรุงเทพฯ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (18)
หลังอาหารเช้านาท่านเข้าเยีย่ มชม พิพธิ ภัณฑ์ เนบุตะ วาราเสะ หรื อพิพิธภัณฑ์ที่ใช้สาหรับแสดง
ผลงานโคมไฟที่ใช้ใน เทศกาลแห่โคมไฟ เนบุตะมัตสึริ ประจาทุกปี ในวันที่ 2-7 ส.ค. ซึ่งเป็ น
ประเพณี โบราณเฉพาะของจังหวัดอาโอโมริ น้ ีเท่านั้น และเทศกาลเนบุตะมัตสึ ริน้ ียงั เป็ น 1 ใน 3
เทศกาลที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคโทโฮกุอีกด้วย โดยโคมไฟที่ใช้ในการแห่น้ นั จะสร้างขึ้นจาก
กระดาษวาชิของญี่ปุ่นห่อเข้ากับโครงสร้างภายในที่ทาจากแกนไม้และทาการลงสี สวยงามเป็ น

หน้า 6 | ทัวร์ เกาหลี-ญี่ปน
ุ่ ราคาถูกสุ ด http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถูก) อีเมล tourtook@gmail.com

ท ัวร์เกาหลี-ญีป
่ ่น
ุ ราคาถูกสุด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเทีย่ วเลขที่ 21/00618
ติดต่อที่ FACEBOOK http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถก
ู ) LINE ไลน์ @tourtook

รู ปร่ างที่เกี่ยวข้องกับเทวตานานต่างๆ ของญี่ปุ่นและบุคคลสาคัญอีกด้วย โคมไฟบางชิ้นมีขนาด
ใหญ่มากกว้างถึง 9 เมตรและสูงกว่า 5 เมตรทีเดียว จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยาน
นานาชาติอาโอโมริ เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางสู่กรุ งโซล ประเทศเกาหลีใต้
13.55 น.

เดินทางสู่อินชอน ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบินโคเรี่ ยน แอร์ เที่ยวบินที่ KE 768

16.55 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน รอเปลี่ยนเครื่ องเพื่อเดินทางสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

18.55 น.

ออกเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ โดยสายการบินโคเรี่ ยน แอร์ เที่ยวบินที่ KE 653

22.55 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

วันที่เดินทาง

ผูใ้ หญ่

เด็ก
พักเดี่ยว
มีเตียง ไม่มีเตียง

หมายเหตุ

19-27 ก.พ. 61

59,900

59,900

57,900

12,000

-

26 ก.พ. - 06 มี.ค.
61

59,900

59,900

57,900

12,000

-

05-13 มี.ค. 61

59,900

59,900

57,900

12,000

-

12-20 มี.ค. 61

59,900

59,900

57,900

12,000

-

ราคานี้รวม
- ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ โดยสายการบินโคเรี่ ยน แอร์
- โรงแรมที่พกั 7 คืนที่ญี่ปุ่น
- ค่ารถรับส่ง และนาเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง ตามที่ระบุในรายการ
- อาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
- มัคคุเทศก์ผชู ้ านาญเส้นทาง คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ประกันอุบตั ิเหตุ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
- ภาษีสนามบินทุกแห่ง ภาษีน้ ามัน และค่าธรรมเนียมการบินทุกชนิดที่มี
*** ผูเ้ ดินทางที่มีอายุ 70-74 ปี บริ ษทั ประกันจะให้ความคุม้ ครองครึ่ งหนึ่ง อายุเกิน 75 ปี ขึ้นไป บริ ษทั ประกันจะไม่ให้
ความคุม้ ครอง***
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ราคานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด และค่าทิปไกด์และคนขับรถที่ญี่ปุ่น (ท่านละ 1,750 บาท โดยชาระก่อนเดินทาง พร้อมค่าทัวร์
ส่วนที่เหลือ)
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณี เป็ นทัวร์กรุ๊ ปเหมา)
- ค่าขนกระเป๋ าของสายการบิน กรณี น้ าหนักเกิน 20 ก.ก. ต่อท่าน หมายเหตุ
หมายเหตุ
- เมื่อจองทัวร์แล้วต้องมัดจาทัวร์ภายในวันถัดไป ท่านละ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือชาระก่อนออกเดินทาง 20 วัน
- ทัวร์ทุกกรุ๊ ปของบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เดินทางโดยลูกค้าจานวนตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และรายการทัวร์บางอย่างโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความล่าช้า หรื อบกพร่ องของสายการบิน อุบตั ิเหตุ การประท้วงหยุดงาน เหตุสุดวิสยั
หรื อภัยทางธรรมชาติทุกชนิด หรื อการถูกห้ามเข้าประเทศ ไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดๆ ทั้งสิ้น
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