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Japan National Tourism Organization
องคก์ ารส่งเสริมการทอ่ งเทีย่ วแห่งประเทศญีป่ ่ ุน

กิจกรรมที่น่าสนใจในช่วงฤดูหนาว

ฤดูหนาวในประเทศญี่ปุ่นยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจและน่าตื่นเต้น
มากมาย ซึ่งนอกเหนือจากการสัมผัสหิมะแล้ว การไปร่วมกิจกรรมที่แตกต่างทำ�ให้มีความสุขที่อิ่มเอมมากขึ้น
ฮอกไกโด (Hokkaido) 1

ฮอกไกโด (Hokkaido) 2

นั่งบอลลูนลอยฟ้า
ฟุระโนะ (Furano)

สัมผัสกิจกรรมกลาง
แจ้งในฤดูหนาวที่
เมืองฟุระโนะกับ
การนั่งบอลลูนลม
ร้อนลอยฟ้า รับชม
ทัศนียภาพหลาก
หลายจากบนท้องฟ้า ทั้งแผ่นดินกว้างใหญ่ของ
ฟุราโนะ และภูเขาไดเซทสึอันแสนงดงาม
จากสถานี Furano โดยสารรถบัส ใช้เวลา 12 นาที
ต้นเดือน ธ.ค. - ปลายเดือน มี.ค.
https://www.furanotourism.com/en/

ล่องเรือตัดน�้ำแข็งออโรร่า
ชมธารน�้ำแข็งที่ลอยมาจาก
ขั้วโลกเหนือ บนเรือจะมีโซนห้องนั่งชมวิวด้านใน
และชมวิวบนชั้นดาดฟ้า หากโชคดีคุณอาจจะได้
เห็นสัตว์ทะเลที่มาจากฝั่งทะเลตอนเหนือด้วย
จากสถานี Abashiri โดยสารรถบัส ใช้เวลา 10 นาทีี
กลางเดือน ม.ค. - ปลายเดือน มี.ค.
https://ms-aurora.com/abashiri/en/

ฟุคุชิมะ (Fukushima)

4

นั่งบอลลูนลอยฟ้า
อะซุมิโนะ (Azumino)

จากสถานี Inawashiro
โดยสารรถบัส ใช้เวลา 30 นาทีี
กลางเดือน ม.ค. - ปลาย
เดือน มี.ค.
https://www.urabandai-inf.com/en/

กุมมะ (Gunma)

ฟุคุชิมะ (Fukushima) 7

ทะคะยุ อนเซ็น
(Takayu Onsen)

อนเซ็นนี้อยู่บนที่ราบสูงซึ่ง
สามารถมองลงมาเห็นตัวเมืองฟุคุชิมะ มีต้นน�้ำที่ต่างกันถึง 10
แห่ง อุดมไปด้วยแร่ธาตุ จึงท�ำให้น�้ำมีสีขุ่นเหมือนน�้ำนมฟ้า และ
มีกลิ่นก�ำมะถันที่โดดเด่น
จากสถานี Fukushima โดยสารรถบัส ใช้เวลา 40 นาที
ช่วงฤดูหนาวทิวทัศน์หิมะขาวบริสุทธิ์กลางเดือน ธ.ค. - ต้นเดือน มี.ค.
http://www.takayuonsen.jp/en/

งานประดับไฟในฤดูหนาว บรรยากาศแสน
โรแมนติกที่สามารถเพลิดเพลินไปกับแสงไฟที่จัดขึ้น
ทั่วทุกภูมิภาคของญี่ปุ่น
10

นาบะนะ โนะ ซาโตะ
(Nabana no Sato)
งานประดับไฟยอดนิยม
ของญี่ปุ่น ซึ่งประดับประดา
ไฟนับล้านดวง ตื่นตาตื่นใจ
กับอุโมงค์ไฟระยิบระยับที่
ยาวถึง 200 เมตร พร้อมทั้ง
ดวงไฟมากมายที่ประดับตกแต่งเป็นรูปต่างๆ ทั้ง
ภูเขาฟูจิ แม่น�้ำ ทุ่งหญ้า หรือดอกไม้
จากสถานี Nagashima โดยสารรถบัส ใช้เวลา 10 นาที
กลางเดือน ต.ค - ต้นเดือน พ.ค.
https://www.nagashima-onsen.co.jp/nabana/illumination/
index.html

ฮอกไกโด (Hokkaido) 3

ล่องเรือตัดน้ำ�แข็ง
มอมเบทสึ (Monbetsu)

ล่องเรือตัดน�้ำแข็ง Garinko-go II ชมธารน�้ำแข็งที่
ปกคลุมพื้นผิวมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลดูสัก
ครั้ง สามารถตื่นตาตื่นใจกับสว่านขนาดยักษ์ที่ตัด
ธารน�้ำแข็งออกไปให้พ้นทาง
จากท่ารถบัส Mombetsu โดยสารรถแท็กซี่ ใช้เวลา 10 นาที
ปลายเดือน ม.ค. - ปลายเดือน ก.พ.
http://mombetsu.net/en/tourist-facilities
จากสถานี Akita
โดยสารรถบัส ใช้เวลา
60 นาที
ช่วงฤดูหนาวทิวทัศน์
หิมะขาวบริสุทธิ์ ต้นเดือน
ธ.ค. - ปลายเดือน มี.ค.
http://ryokan.glocal-promotion.com/

กิจกรรมในฤดูหนาวที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน
ท้าทาย โดยจะท�ำการเจาะรูที่พื้นน�้ำแข็งบนทะเลสาบ
และหย่อนเบ็ดลงไปในรู เพื่อตกปลาที่ว่ายน�้ำอยู่ใต้
ผืนน�้ำแข็ง

ชมเมืองอะซุมิโนะ และเทือกเขาแอลป์จากมุมสูง
แบบ 360 องศาบนบอลลูนลมร้อนลอยฟ้า มอบ
ประสบการณ์ความสนุกกับธรรมชาติที่ต่างกันไปใน
แต่ละฤดู

มิเอะ (Mie)

5

ตกปลาน้ำ�แข็ง
ทะเลสาบฮิบาระ (Hibara Lake)

จากสถานี Hosono เดิน 10 นาที
ต้นเดือน ก.พ. - ปลายเดือน มี.ค.
https://azuminokisen.com/

นะงะโนะ (Nagano)

ล่องเรือตัดน้ำ�แข็ง
อะบะชิริ (Abashiri)

อะคิตะ (Akita)

6

นิวโต อนเซ็น (Nyuto Onsen)

8

แหล่งอนเซ็นที่ตั้งอยู่ในหุบเขา หมู่บ้านแห่งนี้มีอน
เซ็นทั้งหมด 7 แห่ง แต่ละแห่งมีแหล่งตาน�้ำแร่ของ
ตนเองโดดเด่นด้วยน�้ำแร่สีน�้ำนมสวยงาม ท่ามกลาง
ธรรมชาติที่แตกต่างกันตามฤดูกาล

ทะคะระกาวะ
คุมะโมโตะ (Kumamoto) 9
อนเซ็น
(Takaragawa คุโระคาวะ
Onsen)
อนเซ็น (Kuroอนเซ็นธรรมชาติชั้นดีแห่งหนึ่ง สิ่งที่โดดเด่น kawa Onsen)
คือการได้ลงไปแช่อนเซ็นกลางแจ้งที่ใหญ่
ที่สุดในญี่ปุ่น โดยบ่อทั้งหลายจะอยู่เลียบ
ริมธารในหุบเขา ท่ามกลางบรรยากาศอัน
งดงาม พร้อมได้รับสุขภาพ และผิวพรรณที่
ดีอีกด้วย
จากสถานี Minakami โดยสารบัส ใช้เวลา 30 นาที
ช่วงฤดูหนาวทิวทัศน์หิมะขาวบริสุทธิ์กลางเดือน ธ.ค. - ต้นเดือน มี.ค.
https://www.takaragawa.com/english.html

อนเซ็นอายุมากกว่า
300 ปี มีน�้ำแร่มากถึง 6
ประเภทตามสรรพคุณ
พร้อมสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งธรรมชาติและบ้านเรือน
ที่เน้นสไตล์ญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม
จากท่ารถบัส Hakata โดยสารรถบัส ใช้เวลา 180 นาที
เทศกาลฤดูหนาว “ยุอะคะริ” สว่างไสวด้วยแสงจากโคมไฟไม้ ไผ่ ปลายเดือน ธ.ค. ต้นเดือน เม.ย.
https://www.kurokawaonsen.or.jp/eng_new/

นางาซากิ (Nagasaki) 12

สวนสนุกเฮาส์เทนบอช
(Huis Ten Bosch)

สวนสนุก
ชื่อดังของ
ภูมิภาคคิวชู
นาโกย่า (Nagoya) ฟุคุโอกะ (Fukuoka) 11
ที่นี่ออกแบบ
สนามบินนานาชาติชูบุ เซ็นแทร์
ให้เป็นเมือง
สนามบินฟุคุโอกะ
ให้คนที่เดินทางมาถึงญี่ปุ่นได้ฟินไปกับแสงไฟสวยๆ เล็กๆ เมือง
หนึ่งเต็ม
เพราะหลายสนามบินที่ญี่ปุ่น ในช่วงฤดูหนาวก็มี
ไปด้วยมุมถ่ายรูปสวยๆ มากมาย ในช่วง
การตกแต่งประดับไฟให้สวยงาม อาทิ สนามบิน
ฤดูหนาวดวงไฟหลากสีกว่า 13 ล้านดวง
นานาชาติชูบุ เซ็นแทร์ และ สนามบินฟุคุโอกะ
จะถูกประดับไปทั่วจนกลายเป็นอาณาจักร
สนามบินฟุคุโอกะ
สนามบินนานาชาติชูบุ เซ็นแทร์์
จากสถานี Meitetsu Nagoya โดยสารรถไฟ
จากสถานีรถไฟใต้ดิน Fukuoka Airport
แห่งแสงไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
Meitetsu Limited Express ใช้เวลา 30 นาที
โดยสารรถบัส ใช้เวลา 10 นาที ไปยังอาคารผู้โดยสาร
ต้นเดือน พ.ย. - ปลายเดือน มี.ค.
https://www.centrair.jp/en/event/schedule/1241351_2123.html

ระหว่างประเทศ
ต้นเดือน พ.ย. - กลางเดือน ก.พ.
https://www.fukuoka-now.com/en/
fukuoka-winter-illumination-guide/

จากสถานี Huis Ten Bosch เดิน 10 นาที
ต้นเดือน ต.ค - ต้นเดือน พ.ค.
thailand.huistenbosch.co.jp/

เทศกาลช่วงฤดูหนาว

งานเทศกาลหิมะ

14 เทศกาลนี้เป็นจุดก�ำเนิดของงานเทศกาลหิมะ

ยุคใหม่ของญี่ปุ่น ผลงานประติมากรรมหิมะ
ต่างๆ ที่จัดแสดงเป็นผลงานชิ้นเอกที่รังสรรค์
มาจากฝีมือของคนในท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมี
โซน “โอมัตสึริ ฮิโรบะ (Omatsuri Hiroba)”
ที่สามารถเพลิดเพลินกับอาหารอุ่นๆ คลาย
ความหนาว หรือสนุกกับการเล่นหิมะได้

เทศกาลหิมะ
โทคะมะจิ
(Tokamachi
Snow Festival)

13

อะคิตะ (Akita)

นีงะตะ (Niigata)

งานเทศกาลเก่าแก่

เทศกาลนามะ
ฮะเกะเซโด
(Namahage Sedo
Festival)

โทชิงิ (Tochigi)

นามะฮะเกะ หรือปีศาจ
ใส่หน้ากากยักษ์ตัวแทน
แห่งเทพเจ้าภูเขา จะ
ถือคบเพลิงวิ่งลงมาจาก
ภูเขา และมีการแจก
ขนมโกมะโมจิเพื่อเป็น
เครื่องรางปัดเป่าภัยให้
อีกด้วย

15

งานเทศกาลหิมะ

© คณะกรรมการจัดงานเทศกาลหิมะโทคามาจิ

จากสถานี Tokamachi เดิน 10 นาที
กลางเดือน ก.พ.
https://snowfes.jp/

เทศกาลหิมะยุนิชิงะวะอนเซ็น คามาคุระ นางาซากิ (Nagasaki) 16
(Yunishigawa-onsen KAMAKURA งานเทศกาลเก่าแก่
Snow House Festival)
เทศกาลโคมไฟนางาซากิิ
* บริเวณมินิคามาคุระ (Mini Kamakura)
(Nagasaki Lantern
หยุดทุกวันพุธและพฤหัสบดี
เทศกาลฤดูหนาวเก่าแก่ซึ่งจัดขึ้นทุกปีที่ยุนิชิงะวะอนเซ็น (Yunishigawa-onsen) Festival)
เมืองนิกโก (Nikko) ช่วงกลางวันคุณสามารถเพลิดเพลินกับการปิ้งบาร์บีคิว
(ต้องจองล่วงหน้า) และการเล่นสไลเดอร์หิมะได้ ส่วนในตอนกลางคืนบริเวณ
มินิคามุคุระ (MIni Kamakura) จะมีการจุดเทียนสร้างบรรยากาศสุดโรแมนติก
จากแสงไฟกว่า 800 ดวง

จากสถานี Hadachi โดยสารรถบัส ใช้
เวลา 40 นาที
ศุกร์ เสาร์และอาทิตย์ที่ 2 ของเดือน ก.พ.
https://www.namahage-oga.akita.
jp/english/sedo.html

งานเทศกาลโคมไฟสุดยิ่งใหญ่ที่นางาซากิจัดเป็น
ประจ�ำทุกปีในช่วงวันตรุษจีน ภายในเมืองจะถูกแต่ง
เติมไปด้วยโคมไฟสีสันงดงามกว่า 15,000 โคม พร้อม
ทั้งมีโชว์ขบวนพาเหรดอีกมากมาย
จากสถานี Shinchi Chinatown เดิน 4 นาทีี
ปลายเดือน ม.ค. - ต้นเดือน ก.พ.
https://travel.at-nagasaki.jp/th/what-to-see/62/

จากสถานี Yunishigawa Onsen โดยสารรถบัส ใช้เวลา 25 นาที *บริเวณมินิคามาคุระ (Mini Kamakura) เดินอีก 10 นาที
ต้นเดือน ก.พ. - ต้นเดือน มี.ค.
http://nikko-travel.jp/english/event/

ฉลองปีใหม่แบบคนญี่ปุ่น ช่วงเทศกาลปีใหม่ชาวญี่ปุ่นนิยมไปไหว้พระ ขอพร ที่วัดหรือศาลเจ้า
ปีนเขา ชมพระอาทิตย์แรกของปี และยังมีกิจกรรมมากมายให้สัมผัสความเป็นญี่ปุ่น
Toshikoshi
Soba

การมาฉลองปีใหม่ที่ญี่ปุ่นต้องไม่ควรพลาดอาหารส่งท้ายปีอย่าง โทชิโคชิโซบะ (Toshikoshi Soba) เพื่อให้ชีวิตยืนยาวเหมือนเส้นโซบะ หรือโอโชนิ (Ozoni) ซุปโมจิแบบโบราณ
ชมพิธีการตีโมจิในวันปีใหม่ตามสถานที่ต่างๆ และยังเป็นโอกาสทองที่จะได้ช้อปปิ้งถุงโชคดี
(Lucky Bag) ในราคาคุ้มค่าอีกด้วย
ต้อนรับปีใหม่ ด้วยการไปนมัสการขอพรปีใหม่ที่วัดหรือศาลเจ้าพร้อมกับชาวญี่ปุ่น นอกจากนี้ชาวญี่ปุ่น
ยังเชื่อกันว่าพระอาทิตย์แรกของปีมีพลังศักดิ์สิทธิ์ จึงนิยมไปชมพระอาทิตย์ขึ้นในวันแรกของปีใหม่
Lucky Bag สถานที่ยอดนิยม ได้แก่ รอบภูเขาฟูจิ บนภูเขา ชายหาด หอคอยและตึกสูงต่างๆ

Ozoni

18

โอซาก้า (Osaka)

นาโกย่า (Nagoya) 17

ศาลเจ้าอัตสึตะ
(Atsuta Jingu)

ศาลเจ้าขนาดใหญ่ของนิกาย
ชินโต มีชื่อเสียงด้านความ
ศักดิ์สิทธิ์ในการขอพรให้มี
ชัยชนะเหนือคู่แข่ง ศัตรู และ
ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ ไปได้
จากสถานี Jingumae เดิน 3 นาที
http://www.atsutajingu.or.jp/en/intro/

ศาลเจ้าสุมิโยชิ
(Sumiyoshi Taisha)

ฟุคุโอกะ (Fukuoka) 19

ศาลเจ้าดาไซฟุเทนมังกู เชื่อกันว่าศาลเจ้าแห่งนี้
(Dazaifu-Tenmagu) เป็นที่สถิตของเทพเจ้า

ศาลเจ้าเก่าแก่ที่มีประวัติยาวนานกว่า
1,800 ปี ผู้คนกว่า 2 ล้านคนเดินทาง
มานมัสการในช่วงปีใหม่ เชื่อ
กันว่าเป็นที่สถิตของเทพเจ้า
แห่งท้องทะเล ซึ่งคอยให้ความ
คุ้มครองนักเดินทาง
จากสถานี Sumiyoshitaisha เดิน 3 นาที
http://www.sumiyoshitaisha.net/en/en/intro/

จากสถานี Dazaifu เดิน 5 นาที
https://www.dazaifutenmangu.or.jp/en/

แห่งการศึกษา ช่วยให้
ผู้ที่มาสักการะสมหวัง
ในเรื่องของการเรียน
และปัดเป่าเคราะห์
ต่างๆ แนะน�ำให้แวะ
ลูบหัวรูปปั้นวัวภายใน
ตัววัด

ของอร่อยที่ห้ามพลาดในช่วงฤดูหนาว!
ส้ม

ตัวแทนของผลไม้ฤดูหนาวอย่าง
“สตรอว์เบอร์รี่” และ “ส้ม”
ที่สามารถไปเก็บได้ถึงต้น
หรือ จะอิ่มเอมไปกับ
อาหารทะเลสดที่รสชาติ
โดดเด่นในฤดูหนาว อย่าง
“หอยนางรม” “ปูหิมะ” “ปลา
บุริ” และ “กุ้งมังกร” เป็นต้น

สตรอว์เบอร์รี่

เมนูยอดนิยมเป็นอาหารร้อน ที่ช่วยคลาย
ความหนาวได้ อาทิ “มันเผา” “ถั่วแดง
ต้มโมจิ” “โมจิย่าง” “ซาลาเปาญี่ปุ่น”
“โอเด้ง” และ “หม้อไฟ”

โอเด้ง
หม้อไฟ

แต่งตัวแบบไหนดี?

เดือน ธ.ค. - ก.พ. เป็นช่วงฤดูหนาวของ
ญี่ปุ่น อุณหภูมิจะแตกต่างไปตามภูมิภาค
ทางภาคเหนือจะมีอากาศหนาวเย็นมาก
และมีหิมะตก อุณหภูมิโดยเฉลี่ย -4 องศา
เซลเซียส ส่วนทางตอนใต้อุณหภูมิโดยเฉลี่ย
ประมาณ 16 องศาเซลเซียส ควรเตรียม
เสื้อผ้าพิชิตความหนาวเย็นไปให้พร้อม
เช่น เสื้อคลุมหรือแจ็คเก็ตหนา ผ้าพันคอ
ถุงมือ หมวกไหมพรม รองเท้าบูทที่กันความ
หนาวเย็นหรือหิมะ รวมถึงที่ปิดหูด้วย หรือ
สามารถหาซื้อแผ่นความร้อนแปะให้ความ
อบอุ่นกับร่างกายได้ตามร้านสะดวกซื้อ
ทั่วไปในญี่ปุ่น

ธรรมชาติอันแสนงดงามในฤดูหนาวที่ญี่ปุ่น เมื่ออุณหภูมิลดต่ำ�ลงมาก ตามต้นไม้ น้ำ�ตกและขุนเขาในญี่ปุ่น
ก็จะมีหิมะตกลงมาทับถม จนบางครั้งถึงขั้นทำ�ให้สายน้ำ�ตกจับตัวเป็นน้ำ�แข็งเลยทีเดียว

อะโอโมริ (Aomori)
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ฮอกไกโด (Hokkaido)

ปีศาจหิมะซะโอะ (Zao Snow Monster)

ปีศาจหิมะฮักโคดะ
(Hakkoda Snow
Monster)

ภูเขาซะโอะจะถูก
ปกคลุมไปด้วยหิมะ
รวมไปถึงเหล่าต้นไม้
ท�ำให้เกิดเป็นก้อนหิมะ
หน้าตาเหมือนปีศาจ
ขึ้นกระเช้าไปชมความ
สวยงาม หรือเล่นสกีชมทัศนียภาพอย่างใกล้ชิด ทุกปีจะมี
การจัดงานเทศกาลจูเฮียวไลท์อัพ ซึ่งสามารถนั่งรถส�ำหรับ
วิ่งลุยหิมะเพื่อชมความงามได้

ฤดูหนาวที่นี่จะถูกปกคลุมไปด้วย
หิมะไปทั่วทั้งภูเขา ขึ้นกระเช้า
เพื่อชมวิวจากด้านบนเขา จะได้เห็นวิวทิวทัศน์ของ
ปิศาจหิมะกว้างแบบพาโนราม่า นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่นิยมส�ำหรับสกีและสโนว์บอร์ดอีกด้วย
จากสถานี Aomori โดยสารรถบัส ใช้เวลา 60 นาที
ชมปีศาจหิมะ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ปลายเดือน ธ.ค. - ปลายเดือน ก.พ.
https://www.en-aomori.com/scenery-007.html

อิบาระกิ (Ibaraki)
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ยะมะงะตะ (Yamagata)
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จากสถานี Yamagata โดยสารรถบัส ใช้เวลา 35 นาที
ชมปีศาจหิมะ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ปลายเดือน ธ.ค. - ปลายเดือน ก.พ.
http://zaoropeway.co.jp/en

น้ำ�ตกฟุคุโระดะ (Fukuroda Falls)

กิฟุ (Gifu)
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น้ำ�ตกฮิระยุ
(Hirayu Great
Falls)

จากสถานี Fukuroda
โดยสารรถบัส 7 นาที
น้ำ�ตกที่จับตัวเป็นน้ำ�แข็ง
(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
เดือน ม.ค. - เดือน ก.พ.
https://english.ibarakiguide.jp/kanko-spot/
fukuroda-falls

น�้ำตกฮิระยุ มีความสูง 64
เมตร และกว้าง 6 เมตร ในช่วงฤดูหนาวน�้ำตกจับตัวเป็น
น�้ำแข็ง และวันที่ 15 - 25 ก.พ. มีเทศกาล Hirayu-Otaki
1 ใน 3 น�้ำตกที่ใหญ่ที่สุด โดดเด่นด้วยความสูงถึง 120 เมตร Keppyo Festival ที่จะมีการจุดดอกไม้ไฟและจัดแสดงไฟ
ไลท์อัพสวยงามซึ่งไม่ควรพลาด
และกว้าง 73 เมตร ช่วงอากาศหนาวจัด น�้ำตกฟุคุโระดะ
จากป้ายรถบัส Otaki-guchi Camp-jomae เดิน 15 นาที
น้ำ�ตกที่จับตัวเป็นน้ำ�แข็ง (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) เดือน ม.ค. - เดือน ก.พ.
แห่งนี้จะจับตัวเป็นน�้ำแข็งสีขาวบริสุทธิ์ และตอนค�่ำมีจัด
https://www.okuhida.or.jp/en/event/detail?id=3131
แสดงไฟที่น�้ำตกให้ชม
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สนามบินคันไซ (KIX)
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ศูนย์นกกระเรียน
นานาชาติ อะคัง
(Akan International
Crane Center)

ศูนย์การศึกษาวิจัยและอนุรักษ์
นกกระเรียนพันธุ์ทันโจซึ่งเป็นสัตว์
หายากในประเทศญี่ปุ่น ที่นี่มีการขยาย
พันธุ์และดูแลเลี้ยงดูนกกระเรียนต่างถิ่น
ฤดูหนาวสามารถชมนกกระเรียนตาม
ธรรมชาติอย่างใกล้ชิดได้

จากสถานี Kushiro โดยสารรถบัสใช้เวลา 70 นาที
ชมนกกระเรียนตามธรรมชาติ (อยู่กับธรรมชาติของสัตว์ชนิดนั้น)
เดือน พ.ย. - เดือน มี.ค.
https://aiccgrus.wixsite.com/aiccgrus/english-page

อะโอโมริิ (Aomori)
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แหลมชิริยะซะคิ
(Cape Shiriyazaki)
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ม้าป่าสายพันธุ์คันดะชิเมะ ที่หากิน
อย่างอิสระในทุ่งหญ้าที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ
มีล�ำตัวยาว ขนสวย ขาสั้น แข็งแรง
ทนต่ออากาศหนาวเหน็บ และเป็นมิตร
กับนักท่องเที่ยว

จากสถานี Shimokita โดยสารรถยนต์ ไปที่ Kandachime overwinter
pasture land Ataka ใช้เวลา 45 นาที
ชมม้าสายพันธุ์คันดะชิเมะ (อยู่กับธรรมชาติของสัตว์ชนิดนั้น)
เดือน ม.ค. - เดือน มี.ค.
https://jnto.tohokumoment.com/th/aomori/f7-kandachime_horse/

นะงะโนะ (Nagano)
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สวนลิงจิโกคุดานิ
(Jigokudani Yaen Koen)
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สนามบินนาร�ตะ (NRT)
สนามบินฮาเนดะ (HND)

สวนลิงจิโกคุดานิ มีชื่อเสียงว่าจะได้เห็นลิง
ญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในป่าตามธรรมชาติ ลงมา
แช่อนเซ็น เป็นภาพน่ารักของลิงหน้าแดง
แช่น�้ำร้อนอย่างสบายอารมณ์ท่ามกลาง
หิมะสีขาวบริสุทธิ์

จากสถานี Yudanaka โดยสารรถบัส ใช้เวลา 15 นาที
ชมลิงแช่อนเซ็น (อยู่กับธรรมชาติของสัตว์ชนิดนั้น)
เดือน ธ.ค. - เดือน ก.พ.
http://en.jigokudani-yaenkoen.co.jp/
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