เต็มอิ่มกับประสบการณ์ที่จะได้สัมผัสกับอาหารญี่ปุ่น ROUTE

H1

ทริปสัมผัสเสน่ห์ของเมือง Choshi ท่าเรือตกปลาที่ดีที่สุดในญี่ปุ่น ซึ่งเป็นส่วนที่อยู่ริมสุดของจังหวัดชิบะ และเป็นแหล่งผลิตซอสโชยุที่มีมาตั้งแต่ยุคสมัยเอโดะ

ฤดูกาลทีแ่ นะน�ำ
R O U T E

สถานี
Kaihinmakuhari

สถานี Tokyo

สนามบินนะริตะ

รถไฟเร็ว (Rapid)
JR Narita Line
ไป Zushi/Kurihama

สถานี Soga

or

สถานี Narita

JR Sotobo Line ไป Chiba
รถบัสสด่วนพิเศษ Keisei
ไป Choshi / Inubosaki
ประมาณ 2 ชั่วโมง 15 นาที
2,550 เยน

สถานี Chiba
รถไฟด่วนพิเศษ JR Shiosai
ไป Choshi
ประมาณ 1 ชั่วโมง 57 นาที
2,420 เยน

สถานี Choshi

JR Narita Line
ไป Choshi

H1-1 รถไฟ Choshi Denki Tetsudo

ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที
1,320 เยน

Start/Goal

ประมาณ 5 ชัว่ โมง 30 นาที

ข นึ้ รถไฟ Choshi
Denki Tetsudo

H1-1

所 2, โทะกะวะ-มะชิ ~ นิชช
ิ บิ ะ-โช
0479-22-0316 休 ไม่มวี นั หยุด

ตัว๋ 1 วัน "โคะมะวะริเทะงะตะ (Komawaritegata)" 700 เยน
มี

JR Keiyo Line
ไป Soga
รถไฟด่วนพิเศษ JR Shiosai
ไป Choshi
ประมาณ 1 ชั่วโมง 47 นาที
3,610 เยน

รถไฟท้องถิ่นที่วิ่งผ่านเขตไร่นาอันสดชื่นแจ่มใส สามารถ
เพลิดเพลินกับทิวทัศน์สองข้างทางที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ย่านชนบทในญี่ปุ่นได้ผ่านทางหน้าต่างรถไฟ

ประมาณ 1,500 เยน
ไปทาง Tokawa
ประมาณ 4 นาที 210 เยน

สถานี Kannon
เดินประมาณ 13 นาที

H1-2

ตลาดขายส่งอันดับหนึ่งในท่าเรือประมง
Choshi
เดินแล้วถึงทันที

H1-3

มะอิวะอิ
เดินประมาณ 10 นาที

H1-4

อีนุมะคันนง (วัดเอ็มปุกุจิ)
เดินประมาณ 2 นาที

สถานี Kannon

ขึ้นรถไฟ Choshi Denki Tetsudo ไปทาง Choshi ประมาณ 4 นาที 210
เยน (ใน 1 ชั่วโมง จะมีบริการ 1-2 เที่ยว จ�ำเป็นต้องสอบถามล่วงหน้า)

สถานี Choshi
เดินประมาณ 12 นาที

H1-5

ิ
H1-3 มะอิวะอ
ร้านอาหารที่บริหารจัดการโดยตรงจากท่าเรือประมงโชชิ
นอกจากเรื่องปลามางุโระและรสชาติแล้ว ยังสามารถทาน
ปลาหายากได้ในราคาถูกอีกด้วย
所 186 อีนม
ุ ะ-โช, โชชิ-ชิ

0479-21-6671
8:00 - 14:00 น.
休 วันอังคาร (ในกรณีทเี่ ป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์จะ
หยุดในวันถัดไป)
มี

โรงงาน ฮิเกะตะ โชยุ โชชิ

ประมง Choshi

ดับหนึ่งในท่าเรือ

ตลาดที่เชื่อมต่อกับท่าเรือประมงที่โดดเด่นในญี่ปุ่น
ช่วงที่มีการน�ำปลาที่จับได้ขึ้นฝั่งก็สามารถเข้าชมได้
สามารถดูการแข่งขันการจับปลาที่ครึกครื้นได้
所 1-36-12 อะระโอะอิ-โช, โชชิ-ชิ
0479-22-7626
8:00 - 11:30 น. 休 วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (วันทีไ่ ม่มปี ลา
ขึน้ ฝัง่ ก็สามารถเข้าชมได้) มี

เดินประมาณ 16 นาที

H1-6

H1-2 ตลาดขา
ยส่งอัน

ตลาดโชชิ ซีเล็กซ์
เดินประมาณ 10 นาที

รถไฟ Choshi Denki Tetsudo จะมีจ�ำนวนขบวนค่อนข้างน้อยที่ 1-2 เที่ยวต่อ 1 ชั่วโมง จึงควรตรวจ
สอบล่วงหน้าในวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ทุกวันในฤดูร้อน) จะมีรถ "Shuttle Bus
ตระเวนรอบแหลม" โดยออกจากจุดขึ้นรถบัสหมายเลข 4 ของสถานี JR Choshi ด้วย ซึ่งหลังจากลง
รถแล้วก็จะถึง "ไดอิชิ อุโอะอิชิบะ" ทันที ตลาดขายส่งของที่นี่จะประกอบไปด้วยตลาดที่หน่ึงไปถึง
ตลาดที่สาม แต่ตลาดที่สามารถเข้าชมได้นั้นก็คือตลาดขายส่งไดอิชิหมายเลขหน่ึงเท่านั้น

H1-4 อีนุมะคันนง (วัดเอ็มปุกุจิ)
ตามการเล่าขานของชาวบ้าน วัดนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่
ประดิษฐานของพระโพธิสัตว์กวนอิม 11 เศียรที่ติดมากับ
อวนหาปลาของชาวประมงในปี 728 ในฐานะพระประธาน
所 293 บะบะ-โช, โชชิ-ชิ
0479-23-1316
สามารถเดินชมได้อย่างอิสระในขอบเขตพระอาราม
(พระอุโบสถตัง้ แต่ 9:00 - 17:00 น.) 休 ไม่มวี นั หยุด
ไม่มคี า่ ใช้จา่ ย มี

H1-5 โรงงาน ฮิเกะตะ โชยุ โชชิ
สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการท�ำ
ซอสโชยุได้ภายในโรงงานของผู้ผลิตซอสโชยุซึ่ง
เป็นเสมือนตัวแทนของญี่ปุ่นที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี
1616 ได้
所 516 ยะฮะตะ-โช, โชชิ-ชิ
0479-220080 (วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
0479-22-5151) 9:00 - 16:00 น.
休 ไม่มว
ี นั หยุด ไม่มคี า่ ใช้จา่ ย มี

ชิ ซีเล็กซ์
H1-6 ตลาดโช

สามารถซื้อผัก ปลา และขนมท้องถิ่นได้
อยากให้ลองชิม "ซอฟท์ครีมรสโชยุ" ที่มีขายเฉพาะที่นี่เท่านั้น
所 3-6 ฟุตะบะ-โช, โชชิ-ชิ
0479-26-3123 9:30 - 18:00 น. (วันเสาร์-อาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9:00 - 19:00 น.) 休 ไม่มวี นั หยุด มี

พื้นที่โฮะคุโซ
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