H2

ทริปสั้น ๆ ด้วยรถไฟ Choshi Dentetsu สไตล์ย้อนยุค ROUTE

ทอดสายตาชมแนวระดับน�ำ้ จากแหลมที่ยื่นเข้าไปในมหาสมุทรแปซิฟิกพร้อม ๆ กับสัมผัสถึงโลกกลม ๆ ใบนี้ เพลิดเพลินไปกับสินค้าขึ้นชื่อในท้องถิ่นและออนเซ็น

ฤดูกาลทีแ่ นะน�ำ
R O U T E

สถานี
Kaihinmakuhari

สถานี Tokyo
รถไฟด่วนพิเศษ JR Shiosai
ไป Choshi
ประมาณ 1 ชั่วโมง 47 นาที
3,610 เยน

or

รถบัสสด่วนพิเศษ Keisei
ไป Choshi / Inubosaki
ประมาณ 2 ชั่วโมง 15 นาที
2,550 เยน

สนามบินนะริตะ

JR Keiyo Line
ไป Soga

รถไฟเร็ว (Rapid)
JR Narita Line
ไป Zushi/Kurihama

สถานี Soga

สถานี Narita

JR Sotobo Line ไป Chiba

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

สถานี Choshi

ภายในเขตพระอารามจะบูชาเทพจากทั่วทั้งประเทศกว่า
188 แห่ง เมื่อมาที่นี่ที่เดียวก็จะสามารถเข้าสักการะได้ถึง
189 แห่งภายในครั้งเดียวด้วย
所 9822-1 เท็นโนได, โชชิ-ชิ
0479-24-8416
8:00 - 17:00 น. 休 ไม่มวี นั หยุด ไม่มคี า่ ใช้จา่ ย

มี

สัมผัสได้ถึงความกลมของโลกนี้ได้ที่หอชมวิวบนความสูงเหนือ
ระดับน�้ำทะเล 90 เมตร
หากจะไปดูพระอาทิตย์ที่ตกลงในมหาสมุทรแปซิฟิก ต้องไป
ก่อนล่วงหน้า 30 นาที
所 1421-1 เท็นโนได, โชชิ-ชิ
0479-25-0930 9:00 - 17:30 น. (เข้าชม
รอบสุดท้ายเวลา 17:00 น. แตกต่างกันขึน้ อยูก่ บั ช่วง
เวลา) 休 ไม่มวี นั หยุด (มีบางกรณีทปี่ ดิ ขึน้ อยูก่ บั
สภาพอากาศ) 380 เยน มี

ิคันนง
H2-1 อินุโบซะก

วัดมังกังจิ

JR Narita Line
ไป Choshi
ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที
1,320 เยน

Start/Goal

ประมาณ 5 ชัว่ โมง 30 นาที

ประมาณ 4,000 เยน

ขึ น้ รถไฟ Choshi Denki Tetsudo ไปทาง Tokawa
ประมาณ 16 นาที 340 เยน

สถานี Inubo

วบนเนินที่สามารถมอง
H2-2 หอชมวิ


เดินประมาณ 7 นาที

H2-1

เห็นโลกที่มีลักษณะกลมได้

อินุโบซะกิคันนง วัดมังกังจิ
เดินประมาณ 8 นาที

H2-3 สินค้าทะเลชิมะทะเกะ

หอชมวิวบนเนินที่มองเห็นโลกใน
ลักษณะกลมได้

H2-2

ที่นี่คือร้านอาหารที่เสิร์ฟรายการอาหารประเภทปลาที่จับมาจากท่าเรือประมง
ท้องถิ่น มีชื่อเสียงโด่งดังเรื่องซูชิที่มีวัตถุดิบชิ้นโต มีซูชิสายพาน พรั่งพร้อมไป
ด้วยอาหารที่ท�ำจากปลาท้องถิ่นหลากหลายประเภท

เดินประมาณ 13 นาที

H2-3

สินค้าทะเลชิมะทะเกะ

所 10248-1 อินโุ บซะกิ, โชชิ-ชิ
0479-22-2862 11:00 - 15:00
น., 17:00 - 20:00 น. (วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์เปิดท�ำการ
休
ตลอดวัน) วันอังคาร (ในกรณีทเี่ ป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์จะหยุดในวันถัดไป)
มี

เดินประมาณ 17 นาที

H2-4

ประภาคารอินุโบซะกิ

ประภาคารที่ใช้งานมาตั้งแต่ปี 1874 ออกแบบโดยช่างเทคนิคชาวอังกฤษ
แสงที่ส่องจากประภาคารสามารถมองเห็นได้ไกลเหนือน�้ำทะเลถึง 36
กิโลเมตร

เดินประมาณ 13 นาที

H2-5

所 อินโุ บซะกิ, โชชิ-ชิ

0479-25-8239
8:30 - 16:00 น. 休 นอกจากช่วงพายุ ไม่มวี นั หยุดประจ�ำ
เงินบริจาคค่าเข้าชม 200 เยน

อิชิโบโนะยุ (อินุโบซะกิออนเซ็น)
เดินประมาณ 7 นาที

สถานี Inubo

H2-6

 ะภาคาร
H2-4 ปร

ร้านขายสินค้าตรง นุเระเซ็มเบ้ (ในสถานี)

อินุโบซะกิ

นั่งรถไฟ Choshi Dentetsu ไป Choshi ประมาณ 16 นาที 340 เยน

รถไฟ Choshi Denki Tetsudo จะมีจ�ำนวนขบวนค่อนข้างน้อยที่ 1-2 เที่ยวต่อ 1 ชั่วโมง จึงควรตรวจ
สอบล่วงหน้า เนื่องจากเป็น "ตั๋ว 1 วัน" ที่ขึ้นและลงรถไฟตลอดทุกสายได้อย่างอิสระ และในตั๋ว 1 วัน
ยังมี "ตั๋ว 1 วันพร้อมสิทธิพิเศษ" ที่ท่านจะได้รับสิทธิพิเศษอื่น ๆ หรือมีบัตรเข้าชมสถานที่ตา่ ง ๆ เช่น
"หอชมวิวจิคิวโนะมะรุคุมิเอะรุ โอะกะเทมโบคัง" ดังนั้นจึงควรเลือกซื้อให้เหมาะกับการใช้ประโยชน์

H2-5 อิชิโบโนะยุ (อินุโบซะกิออนเซ็น)
สถานที่พักผ่อนที่มีพร้อมทั้งออนเซ็น
ธรรมชาติกลางแจ้งและสระว่ายน�้ำในตัว
อาคาร สปาและภัตตาคารก็อยู่ในอาคาร
เดียวกัน

H2-6 ร้านขาย
สินค้าตร

"ขนมเซ็มเบ้ทั่ว ๆ ไปจะแข็ง แต่
"นุเระเซ็มเบ้" ที่เป็นของขึ้นชื่อ
ของที่นี่จะนุ่มลิ้นมาก ไม่ใช่แค่
ซื้ออย่างเดียว แต่ยังสามารถ
ลองปิ้งเองได้ด้วย"

(ในสถานี)

20

ง นุเระเซ็มเบ้

所 9595-1

อินุโบซะกิ, โชชิ-ชิ
0479-25-1106
9:00 - 17:00 น. 休 ไม่มีวันหยุด

所 10292-1 อินโุ บซะกิ, โชชิ-ชิ
0479-25-6000 บ่อแช่ใหญ่
10:00 - 23:00 น. (วันเสาร์ เปิดถึง
8:00 น.ของวันรุง่ ขึน้ ), สปาหินร้อน
10:30 - 22:00 น. (วันเสาร์ - อาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดถึง 23:00 น.
ส่วนประชาสัมพันธ์จะปิดก่อนอาคารปิด
1 ชัว่ โมง) 休 ไม่มวี นั หยุด 1,500 เยน
(วันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์
และช่วงพีค 1,700 เยน), ตัง้ แต่ 17:00
น. ขึน้ ไปจะลดค่าเข้า 200 เยน มี

