มุ่งสู่เมืองรอบปราสาทโดยนั่งรถไฟท้องถิ่น 2 ชนิด ROUTE

N1

ชมทิวทัศน์ของคาบสมุทรโบโซจากหอคอยปราสาทที่ถูกฟื้นฟูใหม่และตามรอยประวัติศาสตร์ของเขตในเมืองย้อนยุคที่อุชิโบ

ฤดูกาลทีแ่ นะน�ำ
R O U T E

สถานี Tokyo

สถานี
Kaihinmakuhari

สนามบินนะริตะ

รถไฟเร็ว (Rapid)
JR Keiyo Line ไป Soga

JR Keiyo Line
ไป Soga

รถไฟเร็ว (Rapid)
JR Narita Line ไป Zushi

สถานี Soga
JR Uchibo Line
ไป Kisarazu
ประมาณ 52 นาที
970 เยน

สถานี Chiba
JR Uchibo Line
ไป Kisarazu
ประมาณ 31 นาที
410 เยน

สถานี Goi

Start/Goal

ประมาณ 9 ชัว่ โมง 30 นาที

N1-1

JR Uchibo Line
ไป Kisarazu
ประมาณ 1 ชั่วโมง 2 นาที
970 เยน

รถไฟโคะมินะโตะ
เทะสึโด

ประมาณ 4,500 เยน
ขึน้ รถไฟ Kominato Tetsudo ไป
Kazusa-Nakano ประมาณ 1
ชัว่ โมง 13 นาที 1,410 เยน (ใน
1 ชัว่ โมง จะมีบริการ 1 เทีย่ ว
จ�ำเป็นต้องสอบถามล่วงหน้า)

ะมินะโตะ
N1-1 รถไฟโค

เทะสึโด

ทิวทัศน์ตลอดสองฟากฝั่งของทางรถไฟอันสดใสและตู้รถไฟสไตล์ย้อนยุคนี้เป็นขบวน
รถไฟสายท้องถิ่นที่สวยงามเหมือนภาพวาดอย่างยิ่ง เป็นสถานที่ที่มักปรากฏอยู่ทาง
โทรทัศน์และภาพยนตร์อยู่บ่อยครั้งด้วย

N1-2 รถไฟอิซุมิ เทะสึโด

0436-23-5584 所 ส�ำหรับสถานีรถไฟ Goi - Yorokeikoku ในวันเสาร์-อาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะมี 11 รอบไป-กลับ (3 รอบในนัน้ จะเป็น Torokko Train) ซึง่
มีขบวนไป-กลับถึงสถานีรถไฟ Yorokeikoku รวมอยูด่ ว้ ย 5 รอบ ตัว๋ จัดล�ำดับการ
ให้บริการ (ค่าโดยสารแยกต่างหาก) 500 เยน ตัว๋ เหมาขึน้ รถไฟ 1 วัน 1,800 เยน
มี

เป็นรถไฟสายท้องถิน่ ทีเ่ ปิดท�ำการแค่เส้นทางเดียว มีชอื่
เสียงโด่งดังในด้านรถไฟเชิงกิจกรรม อาทิเช่น ขบวนรถไฟ
ทีส่ ามารถเพลิดเพลินกับอาหารแบบเต็มคอร์สได้ ฯลฯ
0470-82-2161 มีรอบเดินรถไป-กลับ 15
รอบในวันธรรมดา ใน 1 ชั่วโมง จะมีบริการ 1 เที่ยว
ตั๋วเหมาขึ้นรถไฟ 1 วัน 1,000 เยน มี

สถานี Kazusa-Nakano

N1-2

รถไฟอิซุมิ
เทะสึโด

ขึน้ รถไฟ Isumi Tetsudo ไป
Ohara ประมาณ 20 นาที
400 เยน (ใน 1 ชัว่ โมง จะ
มีบริการ 1 เทีย่ ว จ�ำเป็น
ต้องสอบถามล่วงหน้า)

สถานี Otaki
เดินประมาณ 18 นาที

N1-3

พิพิธภัณฑ์กลางประจ�ำจังหวัดชิบะ
อาคารปราสาทโอตะกิ
เดินประมาณ 12 นาที

N1-4

ดชิบะ

ิ ภัณฑ์กลางประจ�ำจังหวั
N1-3 พิพธ

บ้านของตระกูลวะตะนะเบะ

อาคารปราสาทโอตะกิ

เดินประมาณ 1 นาที

N1-5

คลังเอกสารอะกิไน
เดินประมาณ 3 นาที

N1-6

ร้านคุระโช

พิพิธภัณฑ์นี้จะมีการจัดแสดงต่าง ๆ ในอาคารที่มีต้นแบบมาจากปราสาท
โบราณ เช่น เครื่องมือการด�ำเนินชีวิตในยุคกลาง-ยุคใหม่ในพื้นที่รอบ ๆ,
อาวุธและเสื้อเกราะ ฯลฯ

N1-4 บ้านของตระกูลวะต
ะนะเบะ
เป็ นบ้ านเรื อนราษฎรที่ ถูก สร้ างในปี 1849 และเป็นสมบัติท าง
วั ฒ นธรรมที่ ส�ำคั ญ ของชาติ คุ ณ วะตะนะเบะที่เป็นเจ้า ของบ้า น
เป็ นพ่ อค่ อที่ ท� ำ ธุ รกิ จการค้ าในละแวกนั้น

所 481 โอตะกิ, โอตะกิ-มะชิ, อิซุมิ-กุน
0470-82-3007 9:00
- 16:30 (เวลาเข้ารอบสุดท้าย 16:00 น.) 休 วันจันทร์ (กรณีที่เป็นวัน
หยุดนักขัตฤกษ์จะหยุดในวันถัดไป) 200 เยน, ส�ำหรับงานจัดแสดง
จะเสียค่าบริการแยกต่างหาก มี

所 126

คุโบะ, โอตะกิ-มะชิ, อิซุมิ-กุน 0470-80-1146
เข้าเยี่ยมชมได้อิสระ (ด้านนอกเท่านั้น) 休 ไม่มีวันหยุด
ไม่มีค่าใช้จ่าย

เดินประมาณ 3 นาที

N1-7

ร้านสึชิยะ ชิมมะชิเต็ง
เดินประมาณ 3 นาที

N1-8

ศาลเจ้าอิซุมิ
เดินประมาณ 6 นาที

การท่องเที่ยวโดยใช้พื้นที่ Goi ในคาบสมุทร Uchibo เป็นจุดเริ่มต้น แม้จะมีตารางเดินรถไฟไปพื้นที่โกะอิ
อยู่เสมอ ๆ แต่จำ� นวนขบวนสายท้องถิ่นยังมีค่อนข้างน้อย จึงอยากให้ตรวจสอบตารางเดินรถให้ดีก่อน
ล่วงหน้า และเนื่องจากมีการเดินทางมาก จึงแนะน�ำให้ใส่รองเท้าที่เดินง่าย

N1-6 ร้านคุระโช

N1-5 คลังเอกสารอะกิไน
อาคารคลังเอกสารทีส่ ามารถศึกษาความเป็นอยูใ่ นสมัยเอโดะได้จากห้องจัดแสดง
ทีป่ รับปรุงมาจากโกดังดิน ชัน้ ที่ 1 เป็นร้านค้า ส่วนชัน้ ที่ 2 เป็นทีท่ ำ� งานของช่างฝีมอื
所 153-1 คุโบะ, โอตะกิ-มะชิ, อิซม
ุ -ิ กุน

0470-80-1146
9:00 - 17:00 น. (พ.ย. - ก.พ. เปิดถึง 16:00 น.) 休 ไม่มวี นั หยุด
ไม่มคี า่ ใช้จา่ ย

เป็นร้านอาหารที่ทำ� การปรุงโดยใช้เครื่องปรุงรสและวัตถุดิบที่พิถีพิพันใน
การใช้ยีสต์ธรรมชาติและการเพาะปลูกธรรมชาติโดยไม่ใช้ผลิตภัณฑ์อาหาร
จากสัตว์เลย
所 32 ซะกุระได, โอตะกิ-มะชิ, อิซม
ุ -ิ กุน 0470-82-4949 11:30
- 14:30 น., 15:30 น.~ (ตอนกลางคืนเป็นระบบจองล่วงหน้า) 休 คืนวัน
จันทร์, วันอังคาร และวันจันทร์-อังคารของช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม
มี

N1-7 ร้านสึชิยะ ชิมมะชิเต็ง
ร้านนี้เป็นที่รู้จักเนื่องจาก "ขนม Saichu juman Goku" ที่เป็นขนม
ชื่อดังในท้องถิ่น เป็นขนมที่ห่อด้วยเปลือกซึ่งมีวัตถุดิบเป็นข้าว
โมจิและถั่วแดงกวน
所 83

ชิมมะชิ, โอตะกิ-มะชิ, อิซุมิ-กุน
9:00-17:30 休 วันพุธ

0470-82-5656

N1-8 ศาลเจ้าอิซุมิ
ศาลเจ้าทีร่ วมพลังศรัทธาต่อเจ้าของปราสาทโอตะกิรนุ่ ก่อน ๆ อาคารศาลเจ้า
หลักทีถ่ กู สร้างในช่วงปลายสมัยเอโดะนัน้ เป็นจุดทีค่ วรค่าแก่การเข้าชมมาก
所 63-12

ชิมมะชิ, โอตะกิ-มะชิ, อิซุมิ-กุน 0470-80-1146
เข้าชมได้อิสระ 休 ไม่มีวันหยุด ไม่มีค่าใช้จ่าย มี

พื้นที่นะกะโบโซ / คุจูกุริ
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