เดินป่าและแช่ออนเซ็นท่ามกลางธรรมชาติสีเขียว ROUTE

N2

เพลิดเพลินไปกับวิวจากหน้าต่างรถไฟท้องถิ่น เยี่ยมชมสายน�ำ้ ใส ๆ ที่ไหลมาจากคาบสมุทรโบโซกับน�ำ้ พุร้อนชื่อดัง

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

สถานี Chiba

JR Uchibo Line
ไป Kisarazu
ประมาณ 52 นาที
970 เยน

JR Uchibo Line
ไป Kisarazu
ประมาณ 31 นาที
410 เยน

สถานี Goi

Start/Goal

ประมาณ 5 ชัว่ โมง 30 นาที

N2-1

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

ประมาณ 5,000 เยน

รถจักรไอนำ�้ SL

แสดงโชว์
N2-1 การจัด

มีรถจักรไอน�ำ้ จัดแสดงโชว์อยู่ 3 ขบวน ซึง่ น�ำเข้ามาจากประเทศ
สหรัฐอเมริกาและอังกฤษ โดยได้ประจ�ำการอยูจ่ นถึงช่วงยุค 1950
ในบริเวณสถานีรถไฟ

N2-1 เซ็นเรียวริ ยะริตะ

所 ในสถานีรถไฟ

Goi ของเส้นทางรถไฟ Kominato Tetsudo
0436-21-6771 (9:00 - 17:00 น.) 9:00 - 16:00 น.
休 ไม่มีวันหยุด
ไม่มีค่าใช้จ่าย

มีการขายอาหารท้องถิ่นเป็นข้าวกล่องในสถานีรถไฟซึ่ง
มีราคาย่อมเยา อย่างเช่น ข้าวอะซะริและข้าวห่อสาหร่าย
ฯลฯ

การจัดแสดง SL (รถจักรไอน�ำ้ )
และอาหารเซ็นเรียวริยะริตะ

N2-2

รถไฟโคะมินะ
โตะ เทะสึโด

所 สะพานคร่อมทางรถไฟ สถานีรถไฟโกะอิ บริษัท
รถไฟโคะมินะโตะ เทะสึโด 0436-24-0715
8:30 - 15:00 น. (จะปิดทันทีเมื่อจ�ำหน่ายหมด)
休 ไม่มีวันหยุดประจ�ำ นอกจากวันอาทิตย์ที่ 3 ของ
เดือน อะซะริเบนโตะ 500 เยน, ข้าวห่อสาหร่อย
300 เยน

ขึน้ รถไฟ Kominato Tetsudo
ไป Kazusa-Nakano ประมาณ
1 ชัว่ โมง 6 นาที 1,250 เยน
(ใน 1 ชัว่ โมง จะมีบริการ
เพียง 1 เทีย่ วเท่านัน้ จ�ำเป็น
ต้องสอบถามล่วงหน้า)

เส้นทางรถไฟที่น�ำขบวนรถจักรไอน�้ำกลับมาวิ่งอีกครั้ง
โดยใช้เครื่องยนต์ดีเซล เป็นรถไฟท่องเที่ยวที่จะวิ่งไป
ด้วยความรู้สึกโปร่งสบาย

สถานี Yorokeikoku
ขึ้นรถบัส Kominato Tetsudo Bus ไป Awamata / Goriyaku no
yu ประมาณ 14 นาที 390 เยน (ใน 2 ชั่วโมง จะมีบริการ
เพียง 1 เที่ยวเท่านั้น จ�ำเป็นต้องสอบถามล่วงหน้า)

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

จุดจอดรถ Awamata no taki
เดินประมาณ 5 นาที

N2-3

น�ำ้ ตกอะวะมะตะ

N2-2 รถไฟโคะมินะโตะ เทะสึโด

เดินประมาณ 13 นาที

N2-4

คอร์สส�ำหรับเดินเล่นบริเวณ
รอบ ๆ น�ำ้ ตก
เดินประมาณ 1 ชั่วโมง

N2-5

ทะกิมิเอ็น เคงโคมุระ โกะริยะกุโนะยุ
ขึ้นรถบัส Kominato Tetsudo Bus จากจุดจอดรถ Awamata /
Goriyaku no yu ไปสถานี Yorokeikoku ประมาณ 17 นาที
390 เยน (ใน 2 ชั่วโมง จะมีบริการเพียง 1 เที่ยวเท่านั้น
จ�ำเป็นต้องสอบถามล่วงหน้า)

ตารางเดินรถไฟจาก Goi และตารางรถบัสจากสถานีรถไฟ Yorokeikoku จะมีคอ่ นข้างน้อย จึงอยากให้
ตรวจสอบตารางเดินรถให้ดกี อ่ นล่วงหน้า บริเวณหุบเขาโยโรเคโคะกุนนั้ เป็นสถานทีท่ สี่ ามารถเพลิดเพลิน
ไปกับใบไม้ทเี่ ปลีย่ นสีได้ชา้ ทีส่ ดุ ในภูมภิ าคคันโตได้ ช่วงต้นเดือนธันวาคมจะเป็นช่วงทีม่ คี นหนาแน่นมาก จึง
ควรตรวจสอบล่วงหน้า

N2-3 น�ำ้ ตกอะวะมะตะ
N2-4 เดินป่าตระเวนรอบน�้ำตก
การเดินป่านี้จะตระเวนรอบน�้ำตกมากมายตามทางเดินที่สร้างขึ้นมาเลียบแม่น�้ำ
ซึ่งตั้งอยู่ที่ต้นน�้ำของแม่น�้ำ "โยโรกะวะ"
所 คุซุฟุจิ - อะวะมะตะ, โอทะคิ-มะชิ,
อิซุมิ-กุน 0436-96-0055
สามารถเดินชมได้อย่างอิสระ
休 ไม่มีวันหยุด
ไม่มีค่าใช้จ่าย
มี

ทีน่ เี่ ป็นน�ำ้ ตกทีม่ คี วามต่างของแต่ะละชัน้ ประมาณ 30 ม.
และมีความยาวทัง้ หมดประมาณ 100 ม. เป็นน�ำ้ ตกทีใ่ หญ่
ทีส่ ดุ ในจังหวัดชิบะ แนะน�ำให้เล่นน�ำ้ ในฤดูรอ้ น และชมใบไม้
เปลีย่ นสีในฤดูใบไม้รว่ งถึงฤดูหนาว
所 อะวะมะตะ,

โอทะกิ-มะชิ, อิซุมิ-กุน
0470-80-1146 เข้าชมได้อิสระ
ไม่มีค่าใช้จ่าย

休 ไม่มีวันหยุด

ออนเซ็นกลางแจ้งทีม่ ชี อื่ เสียงมาก
สามารถเพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์
บริเวณโดยรอบทัง้ สีฤ่ ดูได้ ซึง่ ไม่ใช่
เฉพาะแต่ผเู้ ข้าพักแรมเท่านัน้ แต่ผทู้ ี่
ใช้บริการแบบไปเช้าเย็นกลับก็ยงั
สามารถใช้บริการได้ดว้ ยเช่นกัน
所 176 อะซะยะชิอ,ุ อะวะมะตะ, โอ
ตะกิ-มะชิ, อซุม-ิ กุน
0470-85-0056 10:00
-20:00 น. (เวลาเข้ารอบสุดท้าย
19:00 น. จะแตกต่างกันไปขึน้ อยู่
กับช่วงเวลา) 休 ไม่มวี นั หยุดประจ�ำ
(ประมาณ 1 ครัง้ ต่อเดือน)
1,050 เยน (แบบเช่าผ้าขนหนู
1,250 เยน)
มี

N2-5 ทะกิมเิ อ็น เคงโคมุร
ะ โกะริยะกุโนะย

ุ
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