ชมเครื่องบินอันทรงพลังและยอดเยี่ยม ! ROUTE

H8

เยี่ยมชมจุดยอดนิยมที่ตั้งอยู่ใกล้สนามบินนาริตะที่เป็นเสมือนหน้าบ้านของประเทศญี่ปุ่น พลาดไม่ได้สำ� หรับคนรักเครื่องบิน

ฤดูกาลทีแ่ นะน�ำ
R O U T E

สถานี
Kaihinmakuhari

สถานี Tokyo

สนามบินนะริตะ

JR Keiyo Line
ไป Soga

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 52 นาที
760 เยน

สถานี Narita/Keisei Narita
ประมาณ 4 ชัว่ โมง

所 1338-1 โคะมะอิโนะ, นะริตะ-ชิ
0476-33-3309
6:00 - 23:00 น. (อาคารซะกุระ โซะระโนะเอะคิ 9:00
- 18:00 น.) 休 ไม่มวี นั หยุด มี

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

สถานี Soga
JR รถไฟเร็ว (Rapid)
Airport Narita
ไปสนามบินนะริตะ
ประมาณ 1 ชั่วโมง
15 นาที
1,140 เยน

เป็นสถานที่ที่มีต้นซะกุระมากถึง 300 ต้น จึงเต็มไปด้วยผู้
มาชมดอกไม้ในช่วงที่ดอกไม้บานสะพรั่ง เป็นสถานที่ที่
เหมาะกับการดูเครื่องบินขึ้นลงอีกด้วย

H8-1 นาริตะชิ ซากุระ โนะ ยามะ

Start/Goal

ประมาณ 2,000 เยน

จากป้
 ายขึน้ รถบัสทางประตูทศิ ตะวันออก ให้ขนึ้ รถบัส JR ไป
พิพธิ ภัณฑ์การบินคันโต นัง่ รถประมาณ 15 นาที จึงลงรถทีป่ า้ ย
Sakura No Yama 360 เยน เดินแล้วถึงทันที

H8-1

นะริตะชิ ซะกุระ โนะ ยามะ
ขึน้ JR Bus สายทีไ่ ปพิพธิ ภัณฑ์การบินคันโต ประมาณ 19 นาที ลง
รถทีป่ า้ ยพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์การบิน (Museum of Aeronautical
Sciences) 370 เยน เดินแล้วถึงทันที

H8-2

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์การบิน
ขึน้ JR Bus คันโตสายทีไ่ ปสถานี JR Narita ประมาณ 22 นาที แล้ว
ลงรถทีป่ า้ ยสุดสาย 530 เยน

การไปพิพิธภัณธ์วิทยาศาสตร์การบินโดยขึ้นรถบัส JR Highway จากชานชาลาที่ 3 ประตูทิศใต้ยะเอะสึ
ของสถานี Tokyo นอกจากจะนั่งรถสายที่ไปพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์การบินโดยเฉพาะแล้ว ยังใช้บริการ
รถสายที่ไปทะโกะไดบัสเทอร์มินอล หรือสายที่ไปเทศบาลเมือง Sosa ได้ด้วย ใช้เวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง
30 นาที 1,680 เยน นอกจากนี้ รถบัสจากสถานี Naritaบางคันจะไม่จอดที่ป้าย Naritashi Sakura No
Yama จึงควรตรวจสอบให้ดีเสียก่อน และเนื่องจากรถบัสที่ผ่านNaritashi Sakura No Yama นั้นจะมี
จ�ำนวนไม่มากด้วย จึงควรตรวจสอบเวลาล่วงหน้า

H9

H8-2 พิ
 พิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

การบิน

พิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์การบินแห่งแรกของญีป่ นุ่
นอกจากจะได้ชมเครือ่ งบินปลดประจ�ำการแล้ว ยัง
สามารถทดลองควบคุมเครือ่ งได้ดว้ ย สามารถมองเห็น
เครือ่ งบินขึน้ ลงในสนามบินนาริตะได้จากห้องชมวิวด้วย
所 111-3 อิวะยะมะ, ชิบะยะมะ-มะชิ, ซัมบุ-กุน
0479-78-0557 10:00 -17:00 น. (เวลา
เข้ารอบสุดท้าย 16:30 น.) 休 วันจันทร์ (ในกรณีที่
เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์จะหยุดในวันถัดไป), เดือน
สิงหาคมไม่มวี นั หยุด 500 เยน มี

H8-2 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสต
ร์การบ

ิน

ดูโลมาและปลาวาฬ ROUTE

สัมผัสกิจกรรมชมโลมาและปลาวาฬจากบนเรือที่เหล่าสัตว์จะปรากฏตัวให้เห็นจ�ำนวนมากบริเวณใกล้ชายฝั่งของญี่ปุ่น

ฤดูกาลทีแ่ นะน�ำ
R O U T E

สถานี
Kaihinmakuhari

สถานี Tokyo

สนามบินนะริตะ
รถไฟเร็ว (Rapid)
JR Narita Line
ไป Zushi/Kurihama

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

or

สถานี Soga

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

JR Sotobo Line
ไป Chiba

สถานี Chiba
รถบัสสด่วนพิเศษ Keisei
ไป Choshi / Inubosaki
ประมาณ 2 ชัว่ โมง 15 นาที
2,550 เยน

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

สถานี Choshi
ใช้เวลา 5 - 6 ชั่วโมง

Start/Goal

(กรณีที่ชมปลาวาฬบริเวณนอกชายฝั่ง)

7,000 เยนขึน้ ไป

ขึ น้ รถบัส Chibakotsu สายทีไ่ ปหน้าส�ำนักงานมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ชบิ ะ (Chiba
Institute of Science Honbu-mae) ประมาณ 11 นาที ลงรถทีป่ า้ ยหน้ามารีนา่ มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์ชบิ ะ (Chiba Institute of Science Marina-mae) เดินประมาณ 3 นาที 210 เยน

H9-1

H9-1 จุดชมโลมา ศูนย์วิจัย
ชายฝั่ง

เมือง Choshi

จุดชมโลมา ศูนย์วิจัยชายฝั่งเมือง Choshi
ฝูงโลมามากกว่า 5,000 ตัวจะปรากฏออกมาให้เห็นเป็นครั้งคราว
บริเวณนอกชายฝั่งเมือง Choshi เรือส�ำหรับชมโลมาและวาฬเปิดให้
บริการตลอดทั้งปี

ขึ น้ รถบัส Chibakotsu สายทีไ่ ปสถานี Choshi ประมาณ 11 นาที 210
เยน

ในการชมโลมาบริเวณนอกชายฝั่งนั้นจะใช้เวลา 3 - 4 ชั่วโมง แต่เนื่องจากการชมปลาวาฬจะใช้
เวลาถึง 4 - 5 ชั่วโมง หากไม่มีเวลาเพียงพอ แนะน�ำให้ชมโลมาบริเวณนอกชายฝั่งแทน (ใช้เวลา
1 ชั่วโมง 30 นาที เฉพาะเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคมเท่านั้น) นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมล่องเรือ
ชมพระอาทิตย์ตกอีกด้วย

H9-1 จุ ดชมโลมา ศูนย์วิจัย

所 15-9 ชิโอะมิ-โช, โชชิ-ชิ
0479-24-8870
8:00 - 19:00 น. 休 ไม่มวี นั หยุดประจ�ำ 3,500 เยนขึน้ ไป

มี

ชายฝั่งเมือง Choshi

พื้นที่โฮะคุโซ
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