การจัดแสดงไฟสีสนั โรแมนติกทีช่ ว่ ยแต่งเติมแสงสีในฤดูหนาว ROUTE

K4

เยี่ยมชมจุดท่องเที่ยวได้ 2 แห่งใน 1 วัน ชมโชว์สัตว์นำ�้ ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์นำ�้ และชมการจัดแสดงแสงไฟที่สวยงามได้

ฤดูกาลทีแ่ นะน�ำ
R O U T E

สถานี
Kaihinmakuhari

สถานี Tokyo

รถไฟด่วนพิเศษ รถบัสความเร็วสูง รถไฟด่วนพิเศษ
JR Wakashio
JR Wakashio
(สาย Akushi-go)
ไป Awa-Kamogawa ไปโรงพยาบาล ไป Awa-Kamogawa
คะเมะดะ

สนามบินนะริตะ

สถานี
Awa-Kamogawa
ประมาณ 8 ชัว่ โมง 30 นาที

นัง่ รถบัสบริการรับ
ส่งฟรี ออกจากสถานี
Awa-Kamogawa
ประมาณ 10 นาที

K4-1

所 1464-8 ฮิงะชิ-โช, คะโมะ
กะวะ-ชิ
04-7093-4803
9:00 - 17:00 น. (เข้าชมรอบ
สุดท้ายเวลา 16:00 น. แตกต่างกัน
ขึน้ อยูก่ บั ช่วงเวลา)
休 ไม่มว
ี นั หยุดประจ�ำ
2,800 เยน มี

รถไฟเร็ว (Rapid) JR Narita Line
ไป Zushi

สถานี Chiba
รถบัสความเร็วสูง
(Kapina-Go)
ไปโรงพยาบาลคะเมะดะ
ประมาณ
2 ชั่วโมง
1,850 เยน

ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ
1 ชัว่ โมง 52 นาที 2 ชัว่ โมง 10 นาที 1 ชัว่ โมง 31 นาที
3,610 เยน
2,450 เยน
3,280 เยน

สถานี
Awa-Kamogawa

ทีน่ คี่ อื พิพธิ ภัณฑ์สตั วน�ำ้ ทีม่ บี รรดา
สิง่ มีชวี ติ ในทะเลจัดแสดงอยูถ่ งึ 800
ชนิด ไม่เพียงแต่การดูเหล่าสัตว์เท่านัน้
แต่การแสดงโชว์สตั ว์นำ�้ ก็เป็นทีน่ ยิ มด้วย

Start

ประมาณ 6,500 เยน

K4-1 คะโมะกะวะซีเวิลด์

นัง่ รถบัสบริการรับ
ส่งฟรี ออกจากสถานี
Awa-Kamogawa
ประมาณ 10 นาที

คะโมะกะวะซีเวิลด์
เดินประมาณ 12 นาที

K4-2

อิเคะซุกะโกะ
เดินประมาณ 13 นาที

สถานี Awa-Kamogawa

K4-3

โดยรถบั
สความเร็วสูง Kapina-Go ไปสถานี Chiba ประมาณ 1 ชัว่ โมง ลงที่

ป้ายจอดรถหมูบ่ า้ นโตเกียว-เยอรมัน (Tokyo Doitsu-mura) 1,340 เยน

หมู่บ้านโตเกียว-เยอรมัน
โดยรถบัสความเร็วสูง Kapina-Go ไปสถานี Chiba ประมาณ 50 นาที
930 เยน

สถานี Chiba
รถไฟเร็ว (Rapid) JR Sobu Line
ไป Tokyo / Zushi / Kurihama

Goal

JR Sotobo Line
ไป Kazusa-Ichinomiya

รถไฟเร็ว (Rapid) JR Narita Airport
ไปสนามบินนะริตะ

ร้านอาหารญีป่ นุ่ ทีต่ งั้ อยูท่ ชี่ นั้ 1 ในตึก
Kamogawa Grand Tower สามารถ
ชมวิวสวนแบบญีป่ นุ่ ไปพร้อมกับการรับประทานอาหารได้ ขอแนะน�ำอาหารจาก
ปลาสด ๆ
所 คะโมะงะวะแกรนด์ทาวเวอร์, 834
ฮิโระบะ, คะโมะงะวะ-ชิ
04-7093-6111
7:30-9:00 น., 11:30-14:00
น., 17:30-20:00 น.
休 ไม่มว
ี นั หยุด มี

K4-2 อิเคะซุกะโกะ

สถานี Soga

ประมาณ 38 นาที
640 เยน

สถานี Tokyo

JR Keiyo Line
ไป Tokyo
ประมาณ 23 นาที
320 เยน

สถานี
Kaihinmakuhari

ธีมปาร์คขนาดใหญ่ทตี่ กแต่งในแบบเมืองเยอรมัน สามารถเพลิดเพลินไปกับเหล่าดอกไม้ประจ�ำฤดูกาลและ
โปรแกรมสร้างประสบการณ์ตา่ ง ๆ ได้ ในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคมจะมีงานจัดแสดงแสงไฟซึง่ ได้
รับความนิยมอย่างมาก โดยใช้หลอดไฟและหลอด LED จ�ำนวนมากถึง 2,500,000 ดวง
ประมาณ 42 นาที
670 เยน

所 419 นะกะโยะชิ, โซะเดะงะอุระ-ชิ
0438-60-5511 ช่วงเวลาจัดแสดงไฟ (เดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม) 9:30-20:00 น., หากนอกช่วงเวลาดังกล่าว 9:30-17:00 น. (เข้า
ชมรอบสุดท้ายเวลา 16:00 น. ขึน้ อยูก่ บั สภาพอากาศ) 休 ไม่มวี นั หยุด
800 เยน (มีการเปลีย่ นแปลงค่าบริการในฤดูหนาว) มี

สนามบินนะริตะ

รถบัสขากลับจากหน้าหมู่บา้ นโตเกียว-เยอรมันนั้นมีถึงช่วงเวลาเย็นเท่านั้น แต่ถา้ หากเดินอีกประมาณ
10 นาทีจากป้าย "Hiraokashomae" จะมีรถบัสบริการถึงช่วงค�่ำ เนื่องจากมีจ�ำนวนเดินรถน้อยจึงควร
ตรวจสอบล่วงหน้า นอกจากนี้ยังมีรถชัทเทิลบัสบริการไปสถานี Sodegaura ซึ่งจ�ำกัดรอบเวลา และก็มี
การจัดจ�ำหน่ายเซ็ทตั๋วเข้าชมเครื่องเล่นยอดนิยม 2 อย่าง ซึ่งจ�ำกัดเวลาจ�ำหน่ายเฉพาะในฤดูหนาวด้วย

เยอรมัน

ตเกียวK4-3 หมู่บ้านโ
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