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The MUST-VISIT spots in Yamagataไปเที�ยวที�ไหนดี? ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกมุภาพนัธ์

เทศกาลฤดูหนาว ขนาดใหญ่ของจงัหวดัอาโอโมร ิที�บรเิวณ
ทะเลสาบโทวาดะ ซึ�งถูกปกคลุมไปดว้ยนํ�าแขง็ สญัลกัษณ์ของ
ทะเลสาบนี� คอื รปูปั�นสาวบรสิทุธิ � นกัทอ่งเที�ยวสามารถเพลนิ
กบัเสน่หท์ี�สวยงาม ขณะเดนิตามทางเดนิชมอโุมงคห์มิะและ
แสงสตี่างๆได ้นอกจากนี�ยงัมกีารแสดงแบบพื�นเมอืงบนเวท ี
เชน่ ทสกึาร ุซามเิซง็ รวมถงึการเสรฟิ ยูกอิาคาร ิโยโคโช และ 
อามาครุะบาร ์ที�จะสามารถนั �งดื�มสาเกในกระทอ่มหมิะได ้
ดอกไมไ้ฟฤดูหนาวจะจดุขึ�นทา่มกลางทศันียภาพที�เตม็ไปดว้ย
หมิะในทกุๆคนื ชว่งเวลาประมาณ 20.00 น. ตลอดทั �งเทศกาล
ซึ�งเป็นจดุที�ไดร้บัความนยิมอย่างมาก

Lake Towada Winter Story 
( จงัหวดั อาโอโมริ)

ช่วงเวลา: ต้น– ปลายกมุภาพนัธ์
http://towadako.or.jp/ (JP)

นกัทอ่งเที�ยวสามารถชมภาพปีศาจหมิะ (นํ�าแขง็
ที�ปกคลุมตน้ไม)้ ได ้โดยไมต่อ้งใชส้ก ีสามารถขึ�น
กระเชา้จากบรเิวณดา้นล่างไปสูย่อดเขา ภาพ
บรรยากาศสขีาวสดุน่าประทบัใจ จะแปรเปลี�ยน
ลกัษณะที�แตกต่างกนัในชว่งกลางคนื เพราะจะมี
การประดบัอลิลูมเินชั �น โลกแหง่มนตข์ลงัยาม
รตัตกิาลของปีศาจหมิะ นอกจากนี�ยงัสามารถดู
หมิะไดจ้ากการนั �งแบบอุน่ๆภายในรถไถนํ�าแขง็

เทศกาลปีศาจหิมะซาโอะ (จงัหวดั ยามากาตะ)

ช่วงเวลา: ปลายเดือนธนัวาคม - ต้นเดือน
มีนาคม
ค่าเข้า 2,600 เยน (ผู้ใหญ่ ค่ากระเช้าไป-กลบั)
http://www.kankou.yamagata.yamagata.jp/z
ao/winter/ (JP)

ในโออจุจิคุุ มสีิ�งก่อสรา้งสาํคญัในอดตีและถูก
รกัษาไวอ้ยู่มากมาย ทกุเดอืนกุมภาพนัธข์อง
แต่ละปี จะมกีารจดังานเทศกาล ซึ�งจะมกีาร
เพิ�มสสีนัใหก้บัเมอืงเก่าดว้ยตะเกยีงหมิะ 
ไฮไลทท์ี�ยิ�งใหญ่ที�สุดคอื การจดุไฟศกัดิ �สทิธิ �
ตอนชว่งเยน็ของเทศกาลวนัแรก เหล่าบุรษุจะ
ไดร้บัการชาํระลา้งใหบ้รสิทุธิ �ก่อนที�เทพเจา้จะ
จดุตะเกยีงหมิะที�อยู่ทั �วทั �งเมอืง ตะเกยีงจะถูก
จดุขึ�นและทั �วทั �งเมอืงอาบไปดว้ยแสงจาก
ตะเกยีงเทพเจา้ ดอกไมไ้ฟพวยพุ่งในทอ้งฟ้า
ยามราตรี

เทศกาลหิมะ หมู่บ้านโออจิุจคุ ุ(จงัหวดั ฟคุชิุมะ)

ช่วงเวลา: 
เสารแ์ละอาทิตยที์� 2 ของเดือนกมุภาพนัธ์
http://ouchi-juku.com/ (JP)

เทศกาล โยโคเตะ คามาครุะ (จงัหวดั อาคิตะ)

ช่วงเวลา: 15 - 16 กมุภาพนัธ์
http://www.michinokugodai.com/y
okote02.html (JP)

เทศกาลคามาครุะ เป็นวนัปีใหมท่างจนัทรคต ิเพื�อบูชา
เทพเจา้สายนํ�า ประเพณนีี�มสีบืตอ่กนัมากว่า 450 ปี 
เดก็ๆจะเรยีกผูค้นเขา้มาในกระทอ่มหมิะ (คามาคุระ) 
และอธษิฐานต่อเทพเจา้สายนํ�า โดยการถวายของหวาน, 
สาเกออ่นและเคก้ขา้ว ตลอดชว่งเทศกาลจะมกีระทอ่ม
หมิะกว่า 100 หลงั ที�จะถูกสรา้งขึ�นทั �วทั �งเมอืงโยโคเตะ
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DAY 1 DAY 2

ทาส ีของเล่น akabeko (ววัแดง)

เมนูไก่พื�นเมอืงที�เลี�ยงแบบอสิระ

โดยสาร JR Tadami Line

รถไฟที�ขา้มสะพานที� 1 โดย รถไฟสาย JR Tadami
ชมทศันียภาพหมิะโดยรอบ

Snow activities

อาหารกลางวนั + ปีศาจหมิะ

DAY 3

อาหารกลางวนั (bento) + เกบ็สตอเบอรี�

ใกลช้ดิกบัสุนขัจิ�งจอก

Sightseeing + photo

ออกจาก สถานี Aizuwakamatsu Station โดยบสั

8.00

Roadside Station Ozekaido Mishimajuku

09:00 - 09:50

10:10 - 11:10

Roadside Station Aizuyanaizu Seiryuen

11:30 - 12:30

Lunch

13:00 - 13:25

Aizu-Miyashita Sta. > Aizuyanaizu Sta.

15:00 - 15:50

Ouchijuku Village

17:00

อาหารเยน็ Aizuwakamatsu + คา้งคนื

07:30

Aizuwakamatsu

09:30 - 10:45

Dondendaira Snow Park

12:15 - 14:15

Zao Onsen+ Zao summit

16:00 - 17:15

Ginzan Onsen

คา้งคนื Tendo Onsen

18:15

10:40

Tendo Onsen

12:30 - 13:00

Zao Fox Village

14:40 - 15:30

ICHIGO World, Yamamoto

17:00

Sendai Station (สิ�นสุด)
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The MUST-VISIT spots in Yamagataประสบการณ์ไม่เหมือนใคร (เฉพาะฤดกูาล)

รถไฟเตาผิง (จงัหวดัอาโอโมริ)

รถไฟสายนี�ตดิตั �งเตาผงิแบบโบราณในชว่งฤดหูนาว คนทอ้งถิ�นและนกัทอ่งเที�ยวตา่งจะมารวมตวัพดูคุยกนับรเิวณรอบๆเตาผงิ ในขณะที�ถา่นหนิกําลงั
ลุกไหมส้แีดงฉาน ทาํไมไมม่ารว่มพดูคุยอยา่งสนุกสนานขณะที�ชมววิอนัสวยงามของจงัหวดัอาโอโมรผิา่นหน้าตา่งรถไฟดว้ยกนัล่ะ?
■ ชว่งเวลา: 1 ธนัวาคม – 31 มนีาคม
■ ราคา : คา่โดยสาร + 400 เยน http://tsutetsu.com/stove.html (Japanese)

ศิลปะบนนาข้าว อินากะดาเตะ (จงัหวดัอาโอโมริ)

งานเทศกาลนี� จดัขึ�นครั �งแรกในปี 2016 กบัไอเดยีที�ตอ้งการความสนุกในฤดหูนาว 
พรอ้มๆกบัการเลน่หมิะ ศลิปะหมิะสรา้งขึ�นจากการเลน่แสงและเงาแสดงบนนาขา้ว 
นอกจากนี�ยงัมเีวริก์ช๊อปและประสบการณ์ตรงสาํหรบัเดก็และผูใ้หญ่ภายในงานอกี
ดว้ย
■ สถานที�: Roadside Station Inakadate Yayoinosato, Inakadate
■ ชว่งเวลา: ตน้เดอืนกุมภาพนัธ์
■ คา่เขา้หอสงัเกตการณ์ : 300 เยน (ผูใ้หญ่) 100 เยน (นกัเรยีนประถมศกึษา)
http://www.vill.inakadate.lg.jp/ (multi-languages)

หากต้องการข้อมลูการท่องเที�ยวเพิ�มเติม กรณุาติดต่อ Wendy Tour ค่ะ


