โอบล้อมไปด้วยความสงบในสถานศึกษาพระพุทธศาสนา ROUTE

H5

ท่องเที่ยวโซะโตะโบพร้อมตระเวนชมประวัติศาสตร์และทัศนียภาพ เยี่ยมชมจุดชมวิวที่สวยงามคู่กับวัดโบราณที่เคยเป็นสถานศึกษาที่โดดเด่นของญี่ปุ่นในอดีต

ฤดูกาลทีแ่ นะน�ำ
R O U T E

สถานี Tokyo

สถานี
Kaihinmakuhari

สนามบินนะริตะ

JR Keiyo Line
ไป Soga

รถไฟเร็ว (Rapid) JR Narita Line
ไป Zushi / Kurihama

สถานี Soga

สถานี Sakura

JR Sotobo Line
ไป Naruto

JR Sobu Main Line
ไป Choshi

รถไฟด่วนพิเศษ JR Shiosai
ไป Choshi
ประมาณ 1 ชั่วโมง 17 นาที
2,590 เยน

or

Chibakotsu Bus
ไป Sosa-shiyakusho
ประมาณ 2 ชั่วโมง
2,090 เยน

สถานี Naruto

JR Sobu Main Line ไป Choshi
ประมาณ 1 ชั่วโมง 52 นาที
1,140 เยน

สถานี Yokaichiba
ประมาณ 5
ชัว่ โมง 30 นาที

ประมาณ 1 ชั่วโมง 27 นาที
1,140 เยน

Start/Goal

ประมาณ 5,000 เยน (ในกรณีนงั่ รถบัส),
ประมาณ 7,000 เยน (ในกรณีนงั่ แท็กซี)่
* ราคาแท็กซีค่ อื ราคาต่อ 1 คน กรณีไป 2 คน

นัง่ รถบัสเวียน (สาย Itaka•Sosa) ประมาณ 19 นาที ลงรถทีป่ า้ ย
Itakanakadai 200 เยน เดินประมาณ 10 นาที หรือนัง่ รถแท็กซี่
ประมาณ 18 นาที ประมาณ 2,000 เยน

H5-1

H5-1 วัดฮังโคจิ
โรงเรียนพระพุทธศาสนานิกายนิชิเร็งนี้ ถูกก่อตั้งขึ้นในปี ค. ศ. 1580
เคยมีพระมาเรียนที่นี่มากที่สุดถึง 600 รูป
所 1789 อีดากะ เมืองโซสะ

H5-1 วัดฮังโคจิ

0479-73-0089 (ศูนย์สง่ เสริมอุตสาหกรรม ส�ำนักเทศบาลเมือง Sosa)
สามารถเข้าชมภายในเขตวัดได้อย่างอิสระ
休 ไม่มว
ี นั หยุด ไม่มคี า่ ใช้จา่ ย ี

วัดฮังโคจิ
นั ่ ง รถบั ส จากป้ า ย Itakanakadai (สาย Itaka•Sosa)
ประมาณ 20 นาที 200 เยน หรื อ นั่ ง รถแท็ ก ซี่
ประมาณ 18 นาที ประมาณ 2,000 เยน

สถานี Yokaichiba
JR Sobu Main Line ไป Choshi ประมาณ 14 นาที 240 เยน

สถานี Iioka
นั่งรถแท็กซี่ประมาณ 15 นาที ประมาณ 2,620 เยน

H5-2

หอชมวิว แหลมเกียวบุ อีโอกะ ฮิกะริ โทะ คะเซะ
นั่งรถแท็กซี่ประมาณ 8 นาที ประมาณ 1,450 เยน

H5-3

โรงแรมอีโอะกะชิโอะไซ
นั่งรถแท็กซี่ประมาณ 12 นาที ประมาณ 1,900 เยน

H5-2 หอชมวิว อีโอกะเกียวบุ-มิซะกิ ~แสงและลม~

สถานี Ioka
JR Sobu Main Line ไป Chiba ประมาณ 14 นาที 240 เยน

จุดชมวิวบนหน้าผาสูง 60 เมตรที่หันหน้าเข้ามหาสมุทรแปซิฟิก
สามารถชมวิวทะเลที่มองเห็นพระอาทิตย์ตกลงสู่ทะเลได้
การไปวัดฮังโคจินั้น ควรใส่รองเท้าที่เดินสบายเพราะต้องเดินขึ้นบันไดจากป้ายรถบัส กรณีที่เดินทาง
โดยรถแท็กซี่ จะคุ้มค่ากว่าหากใช้บริการตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป แนะน�ำให้ไปช�ำระล้างร่างกายและเหงื่อด้วย
การแช่ออนเซ็นในตอนท้ายสุด

อีโอกะ
H5-2 หอชมวิว

ะลม~
เกยี วบ-ุ มิซะกิ ~แสงแล

所 1309-1 คะมินะกะอิ, อะซะฮิ-ชิ
0479-57-1181
9:00 - 16:30 น. (แตกต่างกันขึน้ อยูก่ บั ช่วงเวลา) 休 วันจันทร์ (ใน
กรณีทเี่ ป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์จะหยุดในวันถัดไป) ไม่มคี า่ ใช้จา่ ย
มี

H5-3 โรงแรมอีโอะกะชิโอะไซ
มีน�้ำพุร้อนธรรมชาติสีนำ�้ ตาลเข้มที่ขึ้นชื่อเรื่อง
การบรรเทาอาการต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมี
ชายหาดที่ได้รับความนิยมอยู่ใกล้ ๆ ด้วย
所 1437 ฮะกิโซะโนะ, ฮะซะฮิ-ชิ

H5-3 โรงแรมอีโอะกะชิโอะไ
ซ

0479-85-6677
แช่นำ�้ 7:00 - 20:00 น. (มีการ
เปลีย่ นแปลงทุกวันพฤหัสบดีที่ 3 ของเดือน
กรุณาสอบถามเพิม่ เติม)
休 ไม่มว
ี นั หยุด ค่าเข้าแช่นำ�้ 800 เยน
(พร้อมผ้าขนหนูสำ� หรับเช็ดหน้า) มี

พื้นที่โฮะคุโซ
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