K6

ทิวทัศน์ที่สวยงามไม่มีที่เปรียบ ! ชมวิวสวยจากภูเขาโนะโคะกิริและลิ้มรสอาหารทะเลแสนอร่อย ROUTE
เพลิดเพลินกับการชมทัศนียภาพจากภูเขาที่เกิดจากการตัดหินและลิ้มรสอาหารทะเลสดอร่อยที่ภัตตาคารริมทะเล

ฤดูกาลทีแ่ นะน�ำ
R O U T E

สถานี
Kaihinmakuhari

สถานี Tokyo

รถบัสความเร็วสูง
ไปทางออกทิศใต้ของ
สถานี Kimitsu /
Aohori

JR Keiyo Line
ไป Soga

JR Keiyo Line
ไป Soga

รถไฟเร็ว (Rapid)
JR Narita Line
ไป Zushi

สถานี Soga

สถานี Chiba

JR Uchibo Line
JR Uchibo Line
ไป Kimitsu / Tateyama ไป Kimitsu / Tateyama
ประมาณ
1 ชั่วโมง 7 นาที
1,450 เยน

ประมาณ
1 ชั่วโมง 28 นาที
1,490 เยน

สนามบินนะริตะ

JR Uchibo Line
ไป Kimitsu / Tateyama

ประมาณ
1 ชั่วโมง 6 นาที
840 เยน

สถานี Kimitsu

ประมาณ
2 ชั่วโมง
1,490 เยน

Start/Goal

ประมาณ 4 ชัว่ โมง 30 นาที

ประมาณ 3,000 เยน

นั่งรถไฟ JR Uchibo Line ไป
ทาง Tateyama ประมาณ
28 นาที 500 เยน

นั่งรถไฟ JR Uchibo Line ไป
ทาง Chiba ประมาณ 34
นาที 500 เยน

K6-1·3

Rope way (กระเช้าลอยฟ้า) ส�ำหรับขึน้ ไปยอดเขา
โนะโคะกิรทิ มี่ คี วามสูงเหนือระดับน�ำ้ ทะเล 330 เมตร
สามารถชมวิวแบบพาโนรามา 360 องศาได้จาก
หอชมวิวบนยอดเขา

สถานี Hamakanaya
เดินประมาณ 9 นาที

K6-1
K6-2

所 4052-1 คะนะยะ ฟุตสึ-ชิ

0439-69-2314
9:00-17:00 น. (ระหว่างวันที่ 16 เดือน
พฤศจิกายน - 15 เดือนกุมภาพันธ์เปิดถึง
16:00 น.) มีบริการเดินรถ 4-6 เทีย่ วใน 1
ชัว่ โมง
休 ไม่มว
ี นั หยุด
เทีย่ วละ 500 เยน, ไปกลับ 930 เยน
มี

Rope way ภูเขาโนะโกะกิริ

ประมาณ 4 นาที ลงรถที่สถานี Sancho

คะกิริ

Rope way ภูเขาโนะโ

เดินประมาณ 4 นาที

จุดชมวิว จุชชูอิชิรันได
เดินประมาณ 4 นาที

K6-3

Rope way ภูเขาโนะโกะกิริ

ประมาณ 4 นาที ถึงสถานี Fumoto

K6-4
K6-5

เดินประมาณ 10 นาที

อาหารทะเลเผาริมหาด มะรุยะมะ
The Fish
เดินประมาณ 4 นาที

การไปยอดเขาโนะโคะกิรินั้นสามารถขึ้นไปได้อย่างง่ายดายด้วยกระเช้าลอยฟ้า (Rope way) แต่ก็สามารถ
เดินไปชมทัศนียภาพที่สวยงามที่หอชมวิวจุชชูอิชิรันไดได้ภายใน 30 นาทีด้วยการเดินไปกลับ นอกจาก
นี้ยังมีสถานที่น่าสนใจอื่นที่สามารถเดินชมรอบ ๆ ได้ภายใน 2 ชั่วโมง หรือถ้าหากตั้งใจมาเดินเขา ควร
เตรียมน�้ำดื่มและรองเท้าที่สวมใส่สบายมาด้วย

K6-2 จุดชมวิว จุชชูอิชิรันได
ในสมัยเอโดะที่ดินบริเวณคันโตนั้นมีชื่อเรียกว่า
มุซะชิและอะวะอยู่ด้วย จากที่นี่จะสามารถมองเห็น
ที่ดินนับสิบได้ในคราวเดียว
所 ในวัดนิฮงจิ 184 โมะโตะนะ, เคียวนัน -มะชิ, อะวะ-กนุ

0470-55-1103
8:00-17:00 น. (ส�ำหรับฤดูหนาวจะเปิดถึงเวลา
พระอาทิตย์ตกดิน) 休 ไม่มวี นั หยุด
ค่าเข้าชม 600 เยน

ุยะมะ

หาด มะร
K6-4 อาหารทะเลเผาริม

ที่นี่คือภัตตาคารอาหารทะเลสดใหม่สไตล์บาร์บีคิว
ในพื้นที่มินะมิโบโซ สามารถรับประทานอาหารแบบ
บุฟเฟต์ได้ 90 นาที
所 2288 คะนะยะ, ฟุตสึ-ชิ

0439-69-2161
11:00 - 15:00 น. (วันเสาร์-อาทิตย์และวัน
หยุดนักขัตฤกษ์ บริการถึง 16:00)
休 วันพุธ.
มี

ร้านนีค้ อื ภัตตาคาร & ตลาดสินค้าอาหารทะเล สามารถเพลิดเพลินกับการชอปปิงและทัศนียภาพของอุชโิ บระหว่างทีท่ าน
อาหารได้เนือ่ งจากร้านตัง้ หันหน้าไปทางทะเล

K6-5 The Fish

44

所 2288 คะนะยะ, ฟุตสึ-ชิ

0439-69-2161
มาร์เก็ตเพลส 9:00 - 18:00 น. และ ภัตตาคาร
11:00 - 17:30 น. 休 ไม่มวี นั หยุด มี

