N3

สัมผัสประวัติศาสตร์กับวัฒนธรรมที่คะสึอุระ ROUTE
มองชีวิตผู้คนที่ตลาดเช้าของเมืองท่า และสัมผัสความอุดมสมบูรณ์ของทะเลอันงดงาม ณ จุดชมวิว

ฤดูกาลทีแ่ นะน�ำ
R O U T E

สถานี Tokyo

สถานี
Kaihinmakuhari

สนามบินนะริตะ

รถไฟด่วนพิเศษ JR Wakashio
ไป Awa-Kamogawa

รถไฟด่วนพิเศษ JR Wakashio
ไป Awa-Kamogawa

รถไฟเร็ว (Rapid)
JR Narita Line ไป Zushi

ประมาณ 1 ชั่วโมง 27 นาที
3,280 เยน

สถานี Chiba

or

รถบัสสด่วนพิเศษ Keisei
ไป Katsuura / Onjuku / Amakominato
ประมาณ 1 ชั่วโมง 52 นาที
1,850 เยน

JR Sotobo Line
ไป Awa-Kamogawa
ประมาณ 1 ชั่วโมง 3 นาที
2,250 เยน

สถานี Katsuura

ประมาณ 2 ชั่วโมง 35 นาที
1,940 เยน

Start/Goal

ประมาณ 4 ชัว่ โมง 40 นาที

ประมาณ 2,500 เยน

เดินประมาณ 9 นาที

เดินประมาณ 10 นาที

ตลาดเช้า
คะสึอุระ

N3-1

* เนื่องจากมีถึง 11:00 น.
จึงควรตรวจสอบให้ดี
เดินประมาณ 1 นาที

N3-3

or

N3-2
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N3-1 ตลาดเช

ตลาดนัดริมถนนที่เปิดทุกเช้า ยกเว้นวันพุธ มีประวัติศาสตร์
มากกว่า 400 ปี เน้นขายสินค้าที่เป็นวัตถุดิบส�ำหรับท�ำอาหาร
所 ถนนตลาดเช้ารอบปราสาทในเมืองคะสึอร
ุ ะ (วันที่ 1-15
ของทุกเดือน) ถนนตลาดเช้านะกะฮมมะชิ-โดริ (วันที่ 16 - สิน้
เดือนของทุก ๆ เดือน)
0470-73-1658
6:00 - 11:00 น. 休 วันพุธ

N3-2 ศาลเจ้าโทะมิซะกิ

ศาลเจ้า
โทะมิซะกิ
(เทศกาลวัน
เด็กผู้หญิง)

เป็นศาลเจ้าญี่ปุ่นที่เป็นที่รู้จักกันจาก "เทศกาล Big Hina Matsuri" ซึ่งคืองานเทศกาล
ที่จัดแสดงโชว์ "ฮินะนิงเกียว (ตุ๊กตาเจ้าหญิงฮินะ)" หรือตุ๊กตาที่ใช้อธิษฐานขอพรให้
เด็กหญิงมีความสุขมากกว่า 1,800 ตัว
所 ฮะมะคะสึอร
ุ ะ, คะสึอรุ ะ-ชิ 0470-73-6641
9:00 - 17:00 น. 休 ไม่มวี นั หยุด ไม่มคี า่ ใช้จา่ ย

เดินประมาณ 2 นาที

ร้านโอโชะคุจิโดโกโร อิชิอิ

"Tantan men" รสสไปซี่ท็อปปิ้งด้วยหอมใหญ่ผัด
กับเนื้อสับคือของขึ้นชื่อของร้าน ขอแนะน�ำอาหาร
ทะเลท้องถิ่นอื่น ๆ ด้วย

เดินประมาณ 8 นาที

所 159 คะสึอร
ุ ะ, คะสึอรุ ะ-ชิ

สถานี Katsuura

0470-73-7153
7:00 - 13:45 น.
休 วันพุธ

นั ่งรถไฟสาย JR Sotobo Line ไป Awa-Kamogawa
ประมาณ 4 นาที 190 เยน

สถานี Ubara
เดินประมาณ 15 นาที

N3-4

N3-3 ร้านโอโชะคุจิโดโกโร อิชิอิ

หอชมวิวใต้ทะเลคะสึอุระ
เดินประมาณ 2 นาที

พิพิธภัณฑ์ทางทะเล พิพิธภัณฑ์กลาง
ประจ�ำจังหวัดชิบะ

N3-5

เดินประมาณ 17 นาที

สถานี Ubara
JR
 Sotobo Line ไป Chiba
ประมาณ 4 นาที 190 เยน

ตลาดเช้าของ Katsuura นั้น ในช่วงเช้าตรู่จะคึกคักและมีชีวิตชีวาเป็นอย่างมาก จึงควรไปถึงให้เช้าที่สุด
เท่าที่จะท�ำได้ "เทศกาลตุ๊กตา Hina Matsuri ขนาดใหญ่” ของศาลเจ้าโทะมิซะกินั้น จะจัดขึ้นตั้งแต่ช่วง
ปลายเดือนกุมภาพันธ์ถงึ ประมาณต้นเดือนมีนาคม ถ้ามาเยือนในช่วงเวลานี้ ก็ไม่ควรพลาดแวะชมเช่นกัน
ซึ่งที่ชั้นบนสุดจะมีตุ๊กตาฮินะขนาดใหญ่ถูกประดับไว้และยังมีการประดับแสงไฟ (Light Up) อีกด้วย

จากจุดชมวิวใต้ทะเลที่อยู่ห่างจาก
ชายฝั่ง 60 ม. จะสามารถชมวิวทะเล
ที่มีระบบนิเวศน์อันอุดมสมบูรณ์ได้
ซึ่งมีกระแสน�้ำอุ่นและกระแสน�ำ้ เย็น
ไหลมาบรรจบกัน
所 174 โยะชิโอะ, คะสึอร
ุ ะ-ชิ

0470-76-2955
9:00 -17:00 (เวลาเข้ารอบ
สุดท้าย 16:30 น.) 休 ช่วงพายุ
960 เยน มี

N3-4 หอชมวิวใต้ทะเลคะสึอุระ

พิพิธภัณฑ์ที่สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับนิเวศน์
ทางทะเลของบริเวณโบโซได้ มีการจัดงาน
ในรูปแบบที่จะได้สัมผัสประสบการณ์จาก
การใช้สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติโดยรอบให้
เกิดประโยชน์
所 123 โยะชิโอะ, คะสึอร
ุ ะ-ชิ

N3-5 พิพิธภัณฑ์ทางทะเล พิพิธภัณฑ์กลาง

ประจ�ำจังหวัดชิบะ

0470-76-1133
9:00 -16:30 น. (เวลาเข้ารอบสุดท้าย
16:00 น.) 休 วันจันทร์ (ในกรณีทเี่ ป็นวัน
หยุดนักขัตฤกษ์จะหยุดในวันถัดไป)
200 เยน มี

พื้นที่นะกะโบโซ / คุจูกุริ

31

