ขีม่ า้ พายเรือคายัคและปัน่ จักรยาน ROUTE

K8

พรั่งพร้อมไปด้วยกิจกรรมที่สามารถชมทะเลแปซิฟิกได้ ไม่ว่าจะพายเรือคายัคในทะเล หรือจะขี่ม้าเดินเล่นตามชายหาด ไม่ว่ากิจกรรมไหนก็น่าสนใจทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความชอบ

ฤดูกาลทีแ่ นะน�ำ
R O U T E

Sea Kayak (เรือแคนูทะเล) คือ วิธีการที่เหมาะสม
ที่สุดในการเที่ยวชมทะเลที่งดงามของคาบสมุทร
โบโซ แม้จะเป็นผู้ที่ไม่มีประสบการณ์มาก่อน ก็มี
การเรียนการสอนด้วยบทเรียนง่าย ๆ

สถานี
Kaihinmakuhari สนามบินนะริตะ

สถานี Tokyo

所 1207-46 เมะนุมะ, ทะเทะยะมะ-ชิ

JR Keiyo Line
ไป Soga

รถไฟเร็ว (Rapid)
JR Narita Line ไป Zushi

สถานี Soga

สถานี Chiba

รถบัสความเร็วสูง รถไฟเร็ว (Rapid) JR Sobu
(Bosonanohana-Go)
Line ไป Chiba /
ไป Kyukamuramae / Kazusa-Ichinomiya / Kimitsu
Nanbo Paradise

สถานี Chiba
รถบัสความเร็วสูง
Nansosatomi-Go
ไป Tateyama
ประมาณ 2 ชัว่ โมง 25 นาที
2,190 เยน

รถบัสความเร็วสูง
Nansosatomi-Go
ไป Tateyama
ประมาณ 1 ชัว่ โมง 46 นาที
1,790 เยน

สถานี Tateyama
ประมาณ 7 ชัว่ โมง

ประมาณ 2 ชัว่ โมง 14 นาที
2,700 เยน

8,000 เยนขึ้นไป

(กรณีไป Paddle Sport Ru)

13,500 เยนขึ้นไป

JR Bus
ไปท่าเรือ
ประมงอิโตะ
ประมาณ 14 นาที
310 เยน

ขึ้นรถบัสบริการ
รับส่งฟรี ออก
จากสถานีรถไฟ Tateyama
ประมาณ 15-20 นาที
(จ�ำเป็นต้องจองล่วงหน้า)

เดินแล้วถึงทันที

K8-1

or

(กรณีไป Horse Trekking
Park Tateyama)

K8-2
Horse Trekking Park
Tateyama

Paddle Sport Ru
เดินประมาณ 5 นาที ขึน้ รถบัสสายทีไ่ ปหน้า
สถานี Tateyama จากป้ายรถประจ�ำทาง Familio
Tateyama-Mae ประมาณ 16 นาที 310 เยน

ขึ้นรถบัสรับส่ง
ฟรี ออกจาก
Horse Trekking Park
Tateyama ประมาณ
15-20 นาที (จ�ำเป็นต้อง
จองล่วงหน้า)

K8-2 Horse Trekking Park Tateyama
K8-3 ร้านฮานะ โซฮงเต็น

สถานี Tateyama

นับเป็นเวลาล่วงเลยมาครึ่งศตวรรษแล้วที่ร้านนี้มีการปรุงอาหาร
พื้นบ้านเรื่อยมาโดยใช้วัตถุดิบของคาบสมุทรโบโซใต้ ขอแนะน�ำ
อาหารประเภทปลาสดใหม่

เดินประมาณ 5 นาที

K8-3

所 1886-1 อินอ
ุ ชิ ,ิ ทะเทะยะมะ-ชิ
080-7722-7533 (ส�ำรองล่วงหน้า
11:00 - 18:00 น.)
ตัง้ แต่ 10:00 น.เป็นต้นไป และ ตัง้ แต่
14:00 น.เป็นต้นไป (แบ่งเป็น 2 ช่วง)
休 วันจันทร์, วันอังคารที่ 3 ของเดือน
ตัง้ แต่ 12,750 เยน (90นาที) ขึน้ ไป มี

K8-1 Paddle Sport Ru

Start/Goal

ประมาณ 5 ชัว่ โมง
30 นาทีขนึ้ ไป

ป้ายรถประจ�ำทาง Familio
Tateyama-Mae

สามารถสร้างประสบการณ์ขมี่ า้ บนชายหาดอัน
สดชืน่ นีไ้ ด้ มีคอร์สส�ำหรับผูท้ ไี่ ม่มปี ระสบการณ์
มาก่อนด้วย

รถบัสความเร็วสูง
Nansosatomi-Go
ไป Tateyama
ประมาณ 2 ชัว่ โมง 49 นาที
2,200 เยน

(กรณีไป Paddle Sport Ru)

(กรณีไป Horse Trekking
Park Tateyama)

0470-28-3039
9:00 - 12:00 น., 13:00 - 16:00 น.
7,000 เยนขึน้ ไป มี

休 วันจันทร์

所 2619-6 โฮโจ, ทะเทะยะมะ-ชิ
0470-22-1385
11:00 - 14:00 น., 16:00 - 21:30 น. (วันเสาร์-อาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์เปิดท�ำการตลอดวัน) 休 วันจันทร์ที่ 3 ของ
เดือน (ในกรณีทเี่ ป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์จะเปิดบริการ) มี

ร้านฮานะ โซฮงเต็น
เดินประมาณ 5 นาที

เดินทางต่ออีกหน่อย
กรณีที่ใช้บริการรถบัสความเร็วสูงจากสถานี Tokyo นั้น จะมีรถบัสสายที่จอดป้าย Familio
Tateyama-Mae ค่อนข้างน้อย คุณจึงควรลงรถที่ป้ายหน้าสถานี Tateyama จะสะดวกกว่า
ส�ำหรับรถบัสความเร็วสูงสาย “Boso Nanohana-go” จ�ำเป็นจะต้องส�ำรองที่นั่งล่วงหน้าทุก
กรณี (HP : kousokubus.net) สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวเมืองทะเทะยะมะ
ฝั่งทางออกทิศตะวันตกของสถานีรถไฟ Tateyama ราคา 500 เยน ใช้เวลา 2 ชั่วโมง สามารถ
เช่าและคืนจักรยานได้ตั้งแต่9:30 - 17:00 น. และ จ�ำเป็นต้องใช้เอกสารระบุตัวตน

By Rental Bike

เกาะโอะกิโนะ
ะ
ะโนะเอะคิ ทะเทะยะม

นะกิซ

สถานที่จัดจ�ำหน่ายสินค้า เช่น ผัก, ของทะเลสดใหม่
ในท้องถิ่นและของที่ระลึก เป็นต้น พร้อมมีพื้นที่จัด
แสดงสิ่งมีชีวิตในทะเลจากอ่าวทะเทะยะมะ

เกาะเล็ก ๆ ทีอ่ ยูห่ า่ งออกไปประมาณ 1 กิโลเมตร
รอบอ่าวทะเทะยะมะ ภายในเกาะมีปา่ ลึกทีเ่ ชิญชวน
ให้รสู้ กึ น่าค้นหาอย่างยิง่ สามารถเทีย่ วชมรอบ ๆ
ได้โดยใช้เวลาประมาณ 30 นาที
所 ฟุจม
ิ ฟ
ิ คุ นิ , ทะเทะยะมะ-ชิ 0470-22-2544
เข้าชมสวนได้อสิ ระ 休 ไม่มวี นั หยุด

所 1564-1 ทะเทะยะมะ, ทะเทะยะมะ-ชิ

0470-22-3606
9:00 - 18:00 น. (พิพธิ ภัณฑ์ ตัง้ แต่เวลา
16:45 น.) 休 ไม่มวี นั หยุด

ชายฝั่งส่วนปลายบนคาบสมุทรโบโซ
ในช่วงหน้าร้อนจะคับคั่งไปด้วยผู้คน
ที่มาเล่นน�้ำทะเลและเล่นกีฬาทางน�้ำ
所 ชิซะกิ 2307-18 โฮโจ, ทะเทะยะมะ-ชิ

0470-22-2544
เปิดหาดตัง้ แต่กลางเดือนกรกฎาคม
ไปจนถึงปลายเดือนสิงหาคม
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ชายฝั่งโฮโจ

