Best of Tohoku Winter Experiences Surprise!

โดยสายการบินไทย (TG)
พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 2563

Best of Tohoku Winter Experiences
วันแรก
20.10 น.

22.10 น.

วันทีส่ อง
05.20 น.

กรุ งเทพฯ – นาริตะ
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริ เวณชั้นผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4
เคาน์เตอร์สายการบินไทย เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D
เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอานวยความสะดวก
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG640 นาท่านเดินทางสู่ นาริ ตะ โตเกียว

นาริตะ - ปราสาทอาโอบะ - หมู่บ้านจิง้ จอก – ภูเขาซาโอะ – นั่งกระเช้ าไฟฟ้ า –
ชมปี ศาจหิมะ –
ถึงยามากาตะ
ท่าอากาศยานนานาชาตินาริ ตะ โตเกียว หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อม
ตรวจเช็คสัมภาระ แล้วนาท่านเดินทางสู่เมืองเซนได เที่ยวชมปราสาทอาโอบะ บนทาเลที่
ตั้งอยูบ่ นเนินเขาสูงกว่าระดับน้ าทะเล 100 เมตร จึงเป็ นจุดชมวิวแบบพาโนรามาของเมือง
เซนไดได้งดงาม และสามารถเดินไปที่อนุสาวรี ยท์ ่านดาเตะ มะซะมุเนะผูก้ ่อตั้งปราสาทอา
โอบะซึ่งเป็ นบุคคลสาคัญทางประวัติศาสตร์ของเซนได
แล้วนาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านจิง้ จอก ชมความน่ารักของเหล่าสุนขั จิ้งจอก ที่ใช้ชีวติ อย่าง
อิสระในเขตอนุรักษ์ ด้วยสุนขั จิ้งจอกเป็ นสัตว์ที่เป็ นที่นิยม และปรากฎอยูใ่ นเทพนิยาย และ
ตานานของญี่ปุ่น หลายๆคนอาจสนใจในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของสุนขั จิ้งจอก
เหล่านี้

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านสู่ ภูเขาไฟซาโอะ นาท่าน นั่งกระเช้ าไฟฟ้ า ชมความงามสองข้างทางบน
ระดับความสูงกว่า 1,000 เมตรและ ชมปี ศาจหิมะ ที่เกิดจากการทับถมกันของหิ มะที่ตกลง
มาเป็ นกองสูงใหญ่ปกคลุมต้นสนที่มีขนาดสูงใหญ่เป็ นพิเศษ จึงทาให้ได้รับการกล่าวขวัญ
กันว่าเป็ นปี ศาจหิ มะ
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ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ ยามากาตะ เป็ นเมืองที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และมี
เรื่ องราวทางประวัติศาสตร์ความเป็ นมายาวนาน อีกทั้งยังมีเทศกาลงานประเพณี เก่าแก่ที่มี
ชื่อเสี ยงตลอดทั้งปี
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Metropolitan Yamagata หรื อในระดับเดียวกัน

ค่า

วันทีส่ าม

ยามากาตะ – ฟุกชุ ิ มะ – ทาข้ าวเกรียบยามานากะ – พิพธิ ภัณฑ์ บ้านซามูไรไอซุ –
ปราสาทซึรุงะ – ฟุกุชิมะ

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ ฟุกชุ ิมะ ถือเป็ นอีกหนึ่งเมืองที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอนั
สวยงามสมบูรณ์กบั วัฒนธรรมและประเพณี อนั เก่าแก่ของญี่ปุ่น
จากนั้น นาท่านเปิ ดประสบการณ์ ทาข้ าวเกรียบยามานากะ

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านสู่ พิพธิ ภัณฑ์ บ้านซามูไรไอซุ เป็ นบ้านของอดีตซามูไร ไซโก
ทะโนะโมะ ในสมัยเอโดะ ทั้ง Kyu nakahata jin’ya และโรงสี ขา้ ว Han Mai Seimaijo
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เป็ นสมบัติทางวัฒนธรรมที่สาคัญ ที่ท่านจะได้สมั ผัสความรู ้สึกของการย้อนยุคกลับไปใน
โลกของซามูไรแห่งเมืองไอซุ

จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ ปราสาทซึรุงะ เป็ นศูนย์รวมการปกครองทางทหารในแถบเมืองไอ
สุวากามัตุส ปั จจุบนั ภายในปราสาทถูกจัดแสดงเป็ นพิพิธภัณฑ์ มีการบอกเล่าเรื่ องราว
เกี่ยวกับประวัติของปราสาทแห่งนี้ รวมถึงวิถีชีวติ ของเหล่าซามูไรอีกด้วย นอกจากนี้
นักท่องเที่ยวยังสามารถขึ้นไปชมได้ถึงชั้นบนสุดของปราสาท

ค่า

อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Listel Inawashiro หรื อในระดับเดียวกัน

วันทีส่ ี่
เช้า

ฟุกุชิมะ – หมู่บ้านโออุจิ จูคุ – คินุกาว่ า – ศาลเจ้ าโทโชกุ – คินุกาว่ า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านสู่ หมู่บ้านโออุจิ จูคุ เป็ นบ้านญี่ปุ่นแบบโบราณอยูต่ ิดถนนหลักที่มีชื่อว่า
ถนนชิโมสึ เคะ ถนนเส้นนี้เคยเป็ นเส้นทางหลักในการคมนาคมและการค้าเชื่อมต่อระหว่าง
ไอสุ ในอดีตเป็ นที่พกั ที่เหล่าโชกุนรวมทั้งขุนนาง พ่อค้าแวะมาพักที่นี่ในระหว่างเดินทาง

Western Mediteranean - Oasis of The seas!

ปั จจุบนั นี้บา้ นสไตล์ญี่ปุ่นแบบมุงหลังคายังคงรักษาไว้เป็ นอย่างดี และดัดแปลงเป็ นร้านค้า
ร้านอาหาร และบ้านพักแบบโฮมสเตย์ต่างๆ อาหารยอดนิยมคือ บะหมี่โซบะต้มหอม

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ เมืองคินุกาว่ า ซึ่งเป็ นสถานที่ต้ งั ของแหล่งน้ าพุร้อนอันเลื่องชื่อ
คินุกาว่ าออนเซ็น เป็ นแหล่งน้ าพุร้อนที่มีน้ าแร่ คุณภาพสูง กลางเมืองมีแม่น้ าคินูกาว่าไหล
ผ่าน ทาให้เกิดการกัดเซาะสองฝั่งโขดผาจนเกิดเป็ นหินรู ปร่ างซับซ้อนดูประหลาด เป็ นวิวที่
สวยงามอย่างมหัศจรรย์
จากนั้น นาท่านชม ศาลเจ้ าโทโชกุ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1636 โดยโชกุนโตกุกาว่า อิเอะมิสึ
เพื่อเป็ นที่ประดิษฐานอัฐิของโชกุนโตกุกาว่า อิเอะยาสึ ซึ่งเป็ นโชกุนคนแรกของรัฐบาลเอ
โดะ เอกลักษณ์โดดเด่นของศาลเจ้าแห่งนี้ คือ ความงดงามของสถาปั ตยกรรมและศิลปวัตถุ
ต่าง ๆในยุคเอโดะ เช่น งานแกะสลักจากไม้ ตามส่วนต่างๆของศาลเจ้ากว่า 5,000 ชิ้น
รองลงมาคือ ภาพเขียนตามเพดาน และ ฝาผนังที่งดงามอ่อนช้อย ซึ่งยังมีผนังอีกหลายส่วนที่
ใช้ทองคาแท้ประดับ ศาลเจ้าแห่งนี้ได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโก ให้เป็ นมรดกโลก
ในปี ค.ศ 1999

ค่า

อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Kinugawa Plaza หรื อในระดับเดียวกัน
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วันที่ห้า

คินุกาว่ า – ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ – โตเกียว ย่ านชิ นจูกุ – โตเกียว

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านชม ย่ านเมืองเก่ าคาวาโกเอะ เป็ นย่านที่มีบา้ นเรื อนสมัยเอโดะตั้งเรี ยงราย
อยูต่ ลอดแนวยาวสองข้างทาง ในสมัยก่อนเมืองคาวาโกเอะมีความเจริ ญรุ่ งเรื่ องทางด้าน
การค้าเป็ นอย่างมาก เปรี ยบได้กบั โตเกียวในปัจจุบนั พ่อค้าแม่คา้ จึงมีความร่ ารวยและได้
สร้างอาคารต่างๆ ขึ้นมาเรื่ อยๆ ตึกรามบ้านช่องต่างๆ รวมถึงโกดังเก็บของหลายแห่งมีอายุ
เก่าแก่แต่ยงั คงเก็บรักษาสภาพความดั้งเดิมเช่นในอดีตมาได้จนถึงปั จจุบนั ถนนหลักของคา
วาโกเอะเป็ นเส้นที่นกั ท่องเที่ยวนิยมเดินเที่ยวชมตึกรามบ้านช่องและสถาปั ตยกรรมของเมือง
นี้ ทาให้ยา่ นนี้มีฉายาว่า Koedo Kawagoe หรื อแปลได้วา่ Little Edo นัน่ เอง

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ โตเกียว
จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ ย่ านชินจูกุ แหล่งช้อปปิ้ งที่สาคัญอีกแห่งหนึ่งของโตเกียว ในบริ เวณ
ใกล้กบั สถานีรถไฟชินจูกุ ทางด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ของสถานีมีหา้ งสรรพสิ นค้าขนาด
ใหญ่ อาทิเช่น ทาคาชิมาย่า ไทม์สแควร์ อิเซตัน มารุ อิ (0101) มิตสึ โคฉิ ถนนช้อปปิ้ งในชั้นใต้
ดิน ที่มีสินค้าต่าง ๆ มากมายให้คุณได้เลือกซื้อกันอย่างเต็มที่ ไม่วา่ จะเป็ นเสื้ อผ้า ของใช้ในบ้าน
ของมือสอง ของเล่น เรี ยกได้วา่ เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งที่ทุกเพศทุกวัยสามารถเลือกซื้อของที่ถูกใจ
ทุก ๆ คนได้ภายในแห่งเดียวกัน ทางฝั่งตะวันตกของสถานีชินจูกคุ ือย่านของตึกสูงระฟ้า ที่ต้ งั
ของตึกต่าง ๆ ที่สูงที่สุดในโตเกียว รวมไปถึงโรงแรมใหญ่ ๆ และอาคารของสานักงานที่วา่
การเมือง อิสระให้ท่านเลือกซื้อสิ นค้าตามอัธยาศัย
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ค่า

อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Sunshine City หรื อในระดับเดียวกัน

วันที่หก

โตเกียว – พระราชวังอิมพีเรียล – นาริตะ – กรุ งเทพฯ

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านชม พระราชวังอิมพีเรียล พระราชวังที่เป็ นที่ประทับของสมเด็จพระ
จักรพรรดิแห่งราชวงศ์เมจิ ตั้งอยูใ่ จกลางกรุ งโตเกียว ล้อมรอบไปด้วยคูน้ าบนพื้นที่กว่า 270
เอเคอร์ ส่วนใหญ่เป็ นสวนป่ าไม้ธรรมชาติ และเนื่องจากพระราชวังแห่งนี้เป็ นที่ประทับของ
สมเด็จพระจักรพรรดิ จึงอนุญาตให้ประชาชนทัว่ ไปเข้าได้เพียงแค่บริ เวณพระราชฐาน
ชั้นนอกเท่านั้น

กลางวัน
13.30 น.
17.25 น.
21.25 น.

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริ ตะ โตเกียว
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG677 นาท่านเหิ นฟ้าสู่ กรุ งเทพฯ
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

ขอได้ รับความขอบคุณ
จาก
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ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โดยคานึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
*รู ปภาพเป็ นเพียงภาพตัวอย่ างในการนาเสนอเท่ านั้น*
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