สัมผัสความสงบสุขในเมือง Sawara ทีไ่ ด้ชอื่ ว่าเป็นเอโดะน้อย และศาลเจ้าคะโตะริจงิ กู ROUTE

H3

เที่ยวชมศาลเจ้าเก่าแก่ที่โดดเด่นมากในชิบะ พร้อมกับทอดสายตามองบ้านเรือนที่ตั้งเรียงรายสไตล์ย้อนยุคจากในเรือล�ำเล็ก ๆ ที่เหมือนกับอยู่ในหนังย้อนยุค

ฤดูกาลทีแ่ นะน�ำ
R O U T E

สถานี
Kaihinmakuhari

สถานี Tokyo

รถบัสสด่วนพิเศษ Keisei
ไป Choshi

ตามการเล่าขานสืบต่อกัน ศาลเจ้านี้
ถูกสร้างมาเมื่อ 643 ปีก่อนศริสตกาล
และเป็นศาลเจ้าที่ภาคภูมิใจในพิธีกรรม
และมีประวัติศาสตร์โดดเด่นในประเทศ
ญี่ปุ่น ตัวอาคารศาลเจ้าจะทาด้วยสีด�ำ
ซึ่งคือลักษณะพิเศษเฉพาะ

สนามบินนะริตะ

所 1697 คะโตะริ, คะโตะริ-ชิ
0478-573211 8:30 - 17:00 น. 休 ไม่มวี นั หยุด
ไม่มคี า่ ใช้จา่ ย มี

รถไฟเร็ว (Rapid)
JR Narita Line
ไป Zushi/Kurihama

JR Keiyo Line ไป Soga

สถานี Soga
JR Sotobo Line ไป Chiba

สถานี Chiba

JR รถไฟเร็ว (Rapid) Airport Narita
ไปสนามบินนะริตะ

H3-1 ศาลเจ้าคะโตะริจิงกู

สถานี Narita

ประมาณ 1 ชั่วโมง 38 นาที
1,750 เยน

JR Narita Line ไป Choshi
ประมาณ 1 ชั่วโมง 53 นาที
1,320 เยน

สถานี Sawara
ประมาณ 5
ชัว่ โมง

JR Narita Line ไป Choshi
ประมาณ 42 นาที
670 เยน

H3-2 พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์
อิโน

ทะดะทะกะ

Start/Goal

พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์เพื่อสดุดีคุณงามความดีของท่าน "อิโน
ทะดะทะกะ" (1745-1818) ผู้ที่สร้างแผนที่ประเทศญี่ปุ่นจน
ส�ำเร็จจากการวัดพื้นที่ด้วยการเดินเท้า

ประมาณ 2,500 เยน

所 1722-1 ซะวะระอิ, คะโตะริ-ชิ
0478-54-1118
9:00 - 16:30 น. 休 วันจันทร์ (ในกรณีทเี่ ป็นวันหยุด
นักขัตฤกษ์จะเปิดท�ำการ) 500 เยน มี

(ในกรณีนงั่ รถบัส)

ประมาณ 3,500 เยน (ในกรณีนงั่

แท็กซี่ ราคาต่อ 1 คน กรณีไป 2 คน)

นั ง่ รถเวียน Sawara ประมาณ 13 นาที 300 เยน
หรือนัง่ รถแท็กซี่ ประมาณ 11 นาที ประมาณ 1,450 เยน

H3-1

ศาลเจ้าคะโตะริจิงกู
นั ง่ รถเวียน Sawara ประมาณ 11 นาที ลงรถทีป่ า้ ย Chukeibashi
หรือนัง่ รถแท็กซี่ ประมาณ 8 นาที ประมาณ 1,180 เยน

H3-2

พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์ อิโน ทะดะทะกะ

H3-3

บ้านเก่าของอิโน ทะดะทะกะ

H3-4

ล่องเรือชมเอโดะน้อยซะวะระ

H3-5

อะซะโช

H3-6

ร้านโคะโบะริยะ สาขาหลัก

ของอิโน
H3-3 บ้านเก่า

ทะดะทะกะ

บ้านที่อิโน ทะดะทะกะใช้ชีวิตอยู่นาน 30 ปี ตัว
บ้านยังคงหลงเหลือมาตั้งแต่สมัยเอโดะ ได้รับ
เลือกให้เป็นร่องรอยทางประวัติศาสตร์ของ
ญี่ปุ่น
所 1900-1 ซะวะระอิ, คะโตะริ-ชิ

0478-54-1118 9:00 - 16:30 น.
ไม่มคี า่ ใช้จา่ ย

休 ไม่มว
ี นั หยุด

เดินประมาณ 3 นาที

H3-7

H3-4 ล่องเรือชมเอโดะน้อยซะวะระ

โทคุน

แม่น�้ำ "โอะโนะกะวะ" ที่ไหลพาดผ่านเขตอนุรักษ์
สถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมที่ตั้งอยู่ในเมือง Sawara นั้น
เป็นจุดลงเรือ จึงสามารถชมทิวทัศน์บา้ นเรือนจากบนเรือได้

เดินประมาณ 10 นาที

所 1900-1 ซะวะระอิ, คะโตะริ-ชิ (จุดขึน
้ เรือ) 1730-3
ซะวะระอิ (ส�ำนักงาน) 0478-55-9380
10:00 - 16:00 น. (แตกต่างกันขึน้ อยูก่ บั ช่วงเวลา)
休 ไม่มว
ี นั หยุดประจ�ำ (อาจมีการหยุดต่อเนือ่ งขึน้ อยูก่ บั
สภาพอากาศ) 30 นาที ประมาณ 1,300 เยน มี

จากสถานี Sawara ไปยังศาลเจ้าคะโตะริจิงกู จะห่างประมาณ 5 กม. จึงแนะน�ำให้ใช้บริการรถแท็กซี่
วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ มีบริการรถเวียน Sawara จากสถานีรถไฟราคา 300 เยน หรือ
ตั๋วเหม่า 1 วัน 500 เยน ซึ่งใน 1 ชั่วโมงจะมีบริการเดินรถ 1-2 เที่ยว สามารถเที่ยวชม Sawara ด้วย
การเดินเล่นได้

H3-5 อะซะโช
ร้านเก่าแก่ที่ขาย "สึคุดะนิ" ซึ่งคืออาหารที่เคี่ยวด้วยซอสโชยุ เหล้ามิรินและน�้ำตาล
รวมกับวัตถุดิบจ�ำพวก ปลา หอย กุ้ง
所 460 ซะวะระอิ, คะโตะริ-ชิ
休 ไม่มว
ี นั หยุด มี

0120-52-3571

8:00-19:00

H3-6 ร้านโคะโบ
ะริยะ สา

ขาหลัก

ก่อตั้งขึ้นในปี 1825 โรงกลั่นเหล้าญี่ปุ่นที่มี
ประสบการณ์ได้รับรางวัลมากมายจากงาน
ประกวดต่าง ๆ สามารถเข้าชมได้ สามารถ
ทดลองชิมฟรีได้ด้วย

H3-7 โทคุน

所 627 ซะวะระอิ, คะโตะริ-ชิ
0478-55-1122 10:00 - 17:00
น., เข้าชมเวลา 10:00 - 11:30 น., 13:00
- 16:00 น. (ตัง้ แต่ 15 ท่านขึน้ ไป จ�ำเป็น
ต้องจองล่วงหน้า) 休 ไม่มวี นั หยุด ไม่มี
ค่าใช้จา่ ย (รวมเหล้าคิคสิ าเกด้วย) มี

ร้านโซบะที่เปิดกิจการเมื่อปี 1782 "คุโระคิริโซบะ"
เป็นโซบะชื่อดังที่มีสีด�ำจากส่วนผสมของสาหร่าย
คอมบุ จุดที่นา่ สนใจคือสถาปัตยกรรมที่สร้างใน
สมัยเมจิ
所 505 ซะวะระอิ, คะโตะริ-ชิ

0478-52-4128

11:00-16:00

休 วันพุธ (แตกต่างกันขึน
้ อยูก่ บั ช่วงเวลา)

พื้นที่โฮะคุโซ

21

มี

