เต็มอิม่ ไปกับอาหารทะเลสด & ออนเซ็น & พิพธิ ภัณฑ์สตั ว์นำ�้ ! ROUTE

K5

เยี่ยมชมสัตว์ทะเลนานาพันธุ์ที่มีเอกลักษณ์ แช่ออนเซ็นพร้อมชมวิวทะเล และลิ้มรสอาหารทะเลสดอร่อย ดื่มด�่ำไปกับ 1 วันในทะเลโซะโตะโบ

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

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

สถานี
Awa-Kamogawa
ประมาณ 6 ชัว่ โมง 30 นาที

นัง่ รถบัสบริการรับ
ส่งฟรี ออกจากสถานี
Awa-Kamogawa
ประมาณ 10 นาที

K5-1

Start

ประมาณ 6,500 เยน

นัง่ รถบัสบริการรับ
ส่งฟรี ออกจากสถานี
Awa-Kamogawa
ประมาณ 10 นาที

K5-1 คะโมะกะวะซีเวิลด์
ทีน่ คี่ อื พิพธิ ภัณฑ์สตั ว์นำ�้ ทีม่ กี ารจัดแสดงสิง่ มี
ชีวติ ในทะเลมากถึง 800 ชนิด ไม่เพียงแต่จดั
แสดงเท่านัน้ ยังมีการแสดงโชว์ขนึ้ ชือ่ ของเหล่า
สัตว์นำ�้ อีกด้วย

คะโมะกะวะซีเวิลด์

所 1464-8 ฮิงะชิ-โช, คะโมะกะวะ-ชิ

เดินประมาณ 10 นาที

K5-2

04-7093-4803
9:00 - 17:00 น. (เข้าชมรอบสุดท้าย
เวลา 16:00 น. แตกต่างกันขึน้ อยูก่ บั ช่วง
เวลา)
休 ไม่มว
ี นั หยุดประจ�ำ 2,800 เยน มี

คะโมะกะวะ แกรนด์ โฮเต็ล

เดินประมาณ 4 นาที

K5-3

อิเคะซุกะโกะ

ด์ โฮเต็ล

เดินประมาณ 8 นาที

K5-4

ะวะ แกรน
K5-2 คะโมะก

ตลาดชิโอะไซ ชุนไซ
มีบอ่ แช่ออนเซ็นขนาดใหญ่ทมี่ องเห็นวิวทะเลได้และยังสามารถ
ชมวิวทะเลแปซิฟกิ ได้จากห้องพักด้วย สปาและภัตตาคารก็อยู่
ในอาคารเดียวกันอีกด้วย

เดินประมาณ 7 นาที

สถานี Awa-Kamogawa

Goal

所 820 ฮิโระบะ, คะโมะกะวะ-ชิ
04-7092-2111
11:00 - 22:00 น. (เวลาเข้ารอบสุดท้าย 21:00 น. มี
การจ�ำกัดการเข้าขึน้ อยูก่ บั สถานการณ์)
休 ไม่มว
ี นั หยุดประจ�ำ 1,620 เยน มี

การไป Awa-Kamogawa นัน้ ถ้าเดินทางมาจาก Tokyo / Kaihinmakuhari จะสะดวกกว่า แต่ถา้ มาจาก
สนามบินนะริตะ จะเดินทางไปได้คอ่ นข้างยาก ซึง่ การเดินทางไปนัน้ มีหลายวิธขี นึ้ อยูก่ บั เวลาทีอ่ อกเดินทาง
จึงควรตรวจสอบก่อนล่วงหน้า มีจดุ น่าสนใจหลายแห่งอยูร่ อบบริเวณ Awa-Kamogawa สามารถเดินเล่น
และท่องเทีย่ วรอบ ๆ บริเวณได้

K5-3 อิเคะซุกะโ
กะ
ร้านอาหารญีป่ นุ่ ทีต่ งั้ อยูช่ นั้ 1 ในคะโมะงะวะแกรนด์ทาวเวอร์
ทีส่ ามารถชมวิวสวนแบบญีป่ นุ่ ไปพร้อมกับการรับประทาน
อาหารได้ ขอแนะน�ำอาหารประเภทปลาสด ๆ
所 834 คะโมะกะวะแกรนด์ทาวเวอร์, ฮิโระบะ, คะโมะ
กะวะ-ชิ 04-7093-6111 7:30-9:00 น.,
11:30-14:00 น., 17:30-20:00 น.
休 ไม่มว
ี นั หยุด มี

เพียบพร้อมไปด้วยร้านขายของทีร่ ะลึกมากมายในพืน้ ทีบ่ ริเวณกว้าง
ครบครันไปด้วยสินค้าพิเศษทีเ่ หมาะเป็นของทีร่ ะลึกในมินะมิโบโซ

K5-4 ตลาดชิโอะไซ ชุนไซ

所 777 ฮิโระบะ, เมืองคะโมะกะวะ-ชิ

04-7099-2200
9:00 - 18:00 น. (ภัตตาคาร 11:00 - 20:30 น.)
休 ไม่มว
ี นั หยุด มี

พื้นที่คะซุซะ / มินะมิโบโซ
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