เดินมุ่งสู่ทางเข้าวัดเพื่อสวดอธิษฐานและขอพร ROUTE

H6

เยี่ยมชมวัดที่มีผู้มาสักการะมากที่สุดใน Chiba และเดินชมสภาพบ้านเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ของเทะระมะชิ

ฤดูกาลทีแ่ นะน�ำ
R O U T E

สถานี
Kaihinmakuhari

สถานี Tokyo

ทางเข้าวัดนั้นอยู่ระหว่างวัดนะริตะซังชินโชจิกับสถานี Narita
ตามถนนจะเต็มไปด้วยร้านอาหารและร้านขายของที่ระลึก
มากมาย

สนามบินนะริตะ

所 1 นะริตะ, นะริตะ-ชิ

มี

JR Keiyo Line
ไป Soga
รถไฟเร็ว (Rapid)
JR Narita Line
ไป Zushi/Kurihama
ประมาณ 11 นาที
240 เยน

สถานี Soga
JR รถไฟเร็ว (Rapid)
Airport Narita
ไปสนามบินนะริตะ

JR Sotobo Line
ไป Chiba

or

สถานี Chiba

รถไฟด่วนพิเศษ
Keisei Main Line
ไป Keisei Ueno
ประมาณ 10 นาที
260 เยน

JR Narita Line
ไป Narita

ประมาณ 1 ชั่วโมง
15 นาที
1,140 เยน

ประมาณ 52 นาที
760 เยน

สถานี Narita/Keisei Narita

ประมาณ 2,000 เยน

เดินแล้วถึงทันที

H6-1
H6-2
H6-3

H6-2 ข้าวเกรียบเซ็มเบ้ ฮะยะ

ชิดะ โนะ โอะเซ็มเบ้

Start/Goal

ประมาณ 2 ชัว่ โมง 30 นาที

H6-1 ทางเข้าวัดนะริตะซังชินโชจิ

เป็นร้านอาหารยอดนิยม
ส�ำหรับ "เมนูปลาไหล" ที่เป็น
อาหารขึ้นชื่อของเมืองนะริตะ
ร้านเก่าแก่ที่เปิดกิจการมา
มากกว่า 100 ปี ตั้งแต่ปี
ค.ศ. 1910

เป็นร้านเก่าแก่ที่เปิดกิจการตั้งแต่ปีค.ศ. 1912 มีข้าว
เกรียบเซ็มเบ้ถึง 30 ชนิดวางขายอยู่ตลอดเวลา อีก
ทั้งยังคงใช้วิธีผลิตแบบดั้งเดิมเหมือนตอนที่เริ่มก่อตั้ง
所 490 ไซไว-โช, นะริตะ-ชิ
0476-22-0138
9:00 - 17:00 น. 休 วันจันทร์ (ในกรณีทเี่ ป็นวัน

หยุดนักขัตฤกษ์จะหยุดในวันถัดไป)

มี

ทางเข้าวัดนะริตะซังชินโชจิ

ข้าวเกรียบเซ็มเบ้ ฮะยะชิดะ โนะ โอะเซ็มเบ้

H6-3 คะวะโตะโยะ ฮงเต็น

คะวะโตะโยะ ฮงเต็น

所 386 นะกะ-มะชิ, นะริ
ตะ-ชิ
0476-22-2711
10:00 - 17:00 น.
休 วันจันทร์ (ในกรณีทเี่ ป็นวัน
หยุดนักขัตฤกษ์จะหยุดในวัน
ถัดไป) มี

เดินประมาณ 3 นาที

H6-4

วัดนะริตะซังชินโชจิ
เดินประมาณ 6 นาที

H6-5

ร้านนะโกะมิ โนะ โยะเนะยะ โซฮงเต็น
H6-4 วัดนะริตะซังชินโชจิ

เดินประมาณ 8 นาที

เป็นวัดที่สามารถเดินทางมาจากสนามบินนะริตะด้วยรถไฟเพียง 10 นาทีเท่านั้น ทางเดินเข้าที่เชื่อมต่อ
จากสถานีรถไฟจนถึงตัววัดนะริตะซังชินโชจินั้น เต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบประเทศญี่ปุ่น เพียงแค่เดินเล่น
เท่านั้นก็สร้างความเพลิดเพลินแก่เราได้ ในเขตอารามนั้นมีสวนสาธารณะนะริตะซังที่มีชื่อเสียงในฐานะ
แหล่งชมดอกไม้ต่าง ๆ ได้ทั้งสี่ฤดู เช่น ดอกบ๊วย ดอกซากุระ ดอกวีสเตียเรียญี่ปุ่น และดอกเบญจมาศ
เป็นต้น

H7

เป็นวัดที่สร้างในปี ค.ศ. 940 และเป็นวัดที่มี
ผู้มาสักการะเป็นจ�ำนวนมากแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น
มีจุดน่าสนใจอยู่มากโดยเฉพาะสวนขนาดใหญ่
所 1 นะริตะ, นะริตะ-ชิ

0476-22-2111
สามารถเข้าชมภายในเขตวัดได้อย่างอิสระ
ไม่มคี า่ ใช้จา่ ย มี

休 ไม่มว
ี นั หยุด

เป็นร้านค้าเก่าแก่ที่รวบรวมขนมญี่ปุ่นไว้
มากมายซึ่งท�ำจากวัตถุดิบชั้นดี อาทิเช่น
ขนมวุ้นเกาลัดคุริโยกัง ฯลฯ ร้านนี้ก่อตั้ง
ขึ้นในปี ค.ศ. 1899
所 500 คะมิ-โช, นะริตะ-ชิ

0476-22-1661
休 ไม่มว
ี นั หยุด มี

8:00 - 18:00 น.

H6-5 ร้ านนะโกะมิ โนะ

โยะเนะยะ โซฮงเต็น

มาเลือกซื้อของครั้งสุดท้ายที่นี่กันเถอะ ROUTE
ซื้อของครั้งสุดท้ายก่อนจากญี่ปุ่นที่ชอปปิงมอลล์และร้านค้าลดราคาสุดคุ้มขนาดใหญ่

ฤดูกาลทีแ่ นะน�ำ
R O U T E

สถานี Tokyo

สถานี
Kaihinmakuhari

JR รถไฟเร็ว (Rapid) Airport Narita
ไปสนามบินนะริตะ
ประมาณ 1 ชั่วโมง 26 นาที
1,320 เยน

รถบัสสด่วนพิเศษ Keisei
ไปอาคารเทอร์มินอลที่ 3 สนามบินนาริตะ
ประมาณ 55 นาที
900 เยน

สนามบินนะริตะ
ประมาณ 3 ชัว่ โมง

ชอปปิงมอลล์ที่มีร้านค้ามากกว่า 180 ร้าน เช่น
ร้านเฉพาะทางส�ำหรับกีฬา ร้านหนึ่งร้อยเยน และ
ซูเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น รองรับการขอยกเว้นภาษี
所 24 วิง สึชย
ิ ะ, นะริตะ-ชิ

0476-23-8282
แตกต่างกันขึน้ อยูก่ บั ร้านค้า 休 ไม่มวี นั หยุด
มี

Start/Goal

1,500 เยนขึ้นไป

รถบั
 สรับส่งจากอาคารเทอร์มนิ อลที่ 2 และ 3 สนามบินนะริตะ
ใช้เวลา 20 - 25 นาที 250 เยน

H7-1

อิออน มอลล์ นะริตะ
เดินประมาณ 8 นาที

H7-2

รถบัสรับส่งจากอิออน มอลล์ นะริตะ 20 - 25 นาที
250 เยน

ศูนย์ชอปปิงขนาดใหญ่ที่มีรถบัสรับส่งจากสนามบิน สามารถเพลิดเพลินกับการซื้อของครั้งสุดท้ายโดย
ฝากกระเป๋าเดินทางไว้ที่สนามบินได้

24

H7-1 อิออน มอลล์ นะริตะ

ร้านเมก้า ดองกิโฮเต้ สาขานาริตะ
เป็นร้านขายของสารพัดอย่างที่รวบรวมสินค้าราคาถูกนานา
ชนิด เลือกซื้อของฝากที่ไม่ซ�้ำใครได้ที่นี่

H7-2 ร้านเมก้า ดองกิโฮเต้ สาขานาริตะ

所 82 วิง สึชย
ิ ะ, นะริตะ-ชิ
休 ไม่มว
ี นั หยุด มี

0476-20-3711

24 ชัว่ โมง

