K7

เดินป่าที่ภูเขาโนะโคะกิริอันสดชื่น ! ROUTE

เดินป่าในทัศนียภาพที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของอุชิโบ หากเดินไปแล้วเกิดหิวท้องขึ้นมา ก็สามารถเพลิดเพลินไปกับร้านอาหารขึ้นชื่อตามชายหาดในบริเวณที่เคยใช้เป็นอาคารเรียนเดิมมาก่อนได้

ฤดูกาลทีแ่ นะน�ำ
R O U T E

สถานี
Kaihinmakuhari

สถานี Tokyo

"Rope way (กระเช้าลอยฟ้า) ส�ำหรับขึ้นไปยอดเขา
โนะโคะกิริที่มีความสูงเหนือระดับน�ำ้ ทะเล 330 เมตร
สามารถชมวิวแบบพาโนรามา 360 องศาได้จาก
หอชมวิวบนยอดเขา"

สนามบินนะริตะ

所 4052-1 คะนะยะ ฟุตสึ-ชิ

รถบัสความเร็วสูง
ไปทางสถานี Kimitsu
ทางออกทิศใต้

JR Keiyo Line
ไป Soga

JR Keiyo Line
ไป Soga

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

JR Uchibo Line
ไป Kimitsu / Tateyama

ประมาณ
1 ชั่วโมง 6 นาที
840 เยน

สถานี Kimitsu

ประมาณ
2 ชั่วโมง
1,490 เยน

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

ประมาณ 3,500 เยน
นั่งรถไฟ JR Uchibo Line ไป
ทาง Chiba ประมาณ 28
นาที 500 เยน

สถานี Hamakanaya
เดินประมาณ 9 นาที

Rope way ภูเขาโนะโกะกิริ

ประมาณ 4 นาที ลงรถที่สถานี Sancho

K7-2

ะโคะกิริ

y ภูเขาโน
K7-1 Rope wa

Start/Goal

ประมาณ 5 ชัว่ โมง 30 นาที

K7-1

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 วเดียว 500 เยน, ไปกลับ
930 เยน มี

รถไฟเร็ว (Rapid)
JR Narita Line
ไป Zushi

เดินประมาณ 4 นาที

ภูเขาโนะโคะกิริ • วัดนิฮงจิ

ที่นี่มีที่มาจากแนวทิวเขาที่มี
ลักษณะเหมือนใบมีดตัดออก
ที่ยอดเขามีจุดที่ห้ามพลาดไป
เยี่ยมชมก็คือพระพุทธรูป
ขนาดใหญ่และเจ้าแม่กวนอิม
แกะสลักหินซึ่งอยู่ภายใน
บริเวณวัดนิฮงจิ
所 184-4 โมะโตะนะ เคียว
นัน-มะชิ อะวะ-กุน
0470-55-1103
8:00-17:00 น.
(ส�ำหรับฤดูหนาวจะเปิดถึง
เวลาพระอาทิตย์ตกดิน)
休 ไม่มว
ี นั หยุด
600 เยน มี

K7-2 ภูเขาโนะโคะกิริ • วัด
นิฮงจิ

เดินป่าประมาณ 2 ชั่วโมง
มี Rope way (กระเช้าลอยฟ้า) บริการทั้งขาไปและขากลับ

สถานี Hamakanaya
นั่งรถไฟ JR Uchibo Line ไปทาง Tateyama ประมาณ 4 นาที 190 เยน

สถานี Hota
เดินประมาณ
15 นาที

เดินประมาณ 13 นาที

K7-3

สถานีพกั รถ
มิชโิ นะเอะคิ
โฮะตะ
โชกักโค

K7-4

บันยะ
เดิ
 นประมาณ
15 นาที

ที่นี่ใช้อาคารที่เดิมเคยใช้เป็นโรงเรียนประถมมาก่อน
มีร้านอาหารและร้านค้าที่จัดจ�ำหน่ายสินค้าท้องถิ่น
ตั้งอยู่มากมาย

เดินประมาณ 13 นาที

所 724 โฮะตะ เคียวนัน-มะชิ อะวะ-กุน

0470-29-5530
9:00 - 18:00 น. (อาจแตกต่างไปในแต่ละผูเ้ ช่า)

สามารถเดินป่าที่ภูเขาโนะโคะกิริได้ตลอดปี ส่วนพื้นที่ลาดชันทางทิศใต้ของยอดเขานั้นอยู่ในเขตวัดนิฮงจิ
จึงจ�ำเป็นต้องเสียค่าเข้าชม จากหอชมวิวสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้ในวันที่อากาศแจ่มใส อย่าลืม
เตรียมรองเท้าที่ใส่เดินสบายพร้อมทั้งน�้ำดื่ม

休 ไม่มว
ี นั หยุด (อาจแตกต่างไปในแต่ละผูเ้ ช่า)

มี

K7-3 สถานีพักรถ มิชิโนะเอะคิ โฮะตะโชกักโค

or

ทุกเช้าสามารถทานปลา
จากแหที่จับมาจากน่านน�้ำ
ละแวกใกล้เคียงในรูปแบบ
ของซูชิ ซะชิมิ หรือเท็มปุระ
ได้ พร้อมทั้งสามารถสัมผัส
ถึงความอร่อยของปลาสด
ใหม่ได้ด้วย
所 99-5 โยะชิฮะมะ เคียว
นัน-มะชิ อะวะ-กุน
0470-55-4844
9:30 - 17:00 น.
休 ไม่มว
ี นั หยุด
มี

K7-4 บันยะ

พื้นที่คะซุซะ / มินะมิโบโซ

45

