N5

ดื่มด�่ำด้วยสตรอว์เบอร์รีและเหล้าญี่ปุ่น ROUTE

เสน่ห์ของหน้าหนาวที่ทะเลสาบโบโซอันอบอุ่นนี้อยู่ที่สตรอว์เบอร์รีสดใหม่กับเหล้าญี่ปุ่นและเบียร์พื้นเมืองที่ผลิตโดยโรงกลั่นเหล้าท้องถิ่น

ฤดูกาลทีแ่ นะน�ำ
R O U T E

สถานี
Kaihinmakuhari

สถานี Tokyo

รถไฟด่วนพิเศษ JR Shiosai
ไป Choshi
ประมาณ 1 ชั่วโมง 2 นาที
2,250 เยน
or

สนามบินนะริตะ

รถไฟเร็ว (Rapid) JR Keiyo Line รถไฟเร็ว (Rapid) JR Narita Line
ไป Kazusa-Ichinomiya
ไป Zushi

รถบัส Chiba Flower Bus
Seaside Liner
ไป Naruto-shoko
ประมาณ 1 ชั่วโมง 25 นาที
1,550 เยน

หลังจากลงจากรถ
เดินประมาณ 4 นาที

สถานี Soga

สถานี Sakura

JR Sotobo Line
ไป Naruto

JR Sobu Main Line
ไป Choshi

สามารถเก็บสตรอว์เบอร์รีอันสนุกสนานได้
ในไร่สตรอว์เบอร์รีที่มีมากกว่า 20 แปลง
ของเมืองซัมมุ ฤดูกาลเก็บเกี่ยวคือช่วงตั้ง
แต่กลางเดือนธันวาคมถึงช่วงกลางเดือน
พฤษภาคม
所 หน้าสถานี JR นะรุโต (ศูนย์บริการข้อมูล
ท่องเที่ยวหน้าสถานี), 305 สึเบะ, ซัมมุ-ชิ
0475-82-2071 ระยะเวลา 40 นาที
ในช่วง 10:00 - 15:00 น. ตั้งแต่กลาง
เดือนธันวาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคม (จะ
ปิดไร่ทันทีเมื่อสตรอว์เบอร์รีสุกงอมหมดไป)
休 ไม่มีวันหยุดประจ�ำ
1,100 - 2,000
เยน (แตกต่างกันขึ้นอยู่กับช่วงเวลา) มี

N5-1 เก็บสตรอว์เบอร์รี
ประมาณ 52 นาที
840 เยน

สถานี Naruto

ประมาณ 1 ชั่วโมง 54 นาที
760 เยน

Start/Goal

ประมาณ
4 ชั่วโมง 30 นาที

ประมาณ 5,000 เยน
(ราคาต่อ 1 คน กรณีซื้อแบบ 2 ที่)

เป็นโรงกลั่นเหล้าที่ไม่ได้ผลิตเฉพาะเหล้าญี่ปุ่น
เท่านั้นแต่ยังผลิตเบียร์พื้นเมืองอีกด้วย
สามารถเข้าชมคลังเหล้าได้ และตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคมจะสามารถเข้าดู
งานได้อีกด้วย

เดินแล้วถึงทันที

所 11 ทะเคะโนะซะโตะ, มะสึโอะ-มะชิ, ซัม
มุ-ชิ 0479-86-3050
10:00 - 16:00 น. 休 ไม่มีวันหยุด
ไม่มีคา่ ใช้จา่ ย มี

ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวหน้าสถานี
(แนะน�ำเรื่องการเก็บสตรอว์เบอร์รี)

N5-1

เก็บสตรอว์เบอร์รี
ขึ้นรถแท็กซี่ประมาณ 18 นาที ประมาณ 3,070 เยน

N5-2

โรงกลั่นเหล้าคังกิกุ

N5-3

Beer Restaurant
ในโรงกลั่นเหล้าคังกิกุ

กุ
N5-2 โรงกลั่นเหล้าคังกิ

ขึ้นรถแท็กซี่ประมาณ 21 นาที ประมาณ 3,340 เยน

N5-4

วัดนะมิคิริฟุโดอิน
เดินประมาณ 18 นาที

ส�ำหรับการเก็บสตรอว์เบอร์รนี นั้ คุณจะได้รบั การแนะน�ำไร่สตรอว์เบอร์รที เี่ หมาะสมทีส่ ดุ ในวันนัน้ ๆ ได้ทศี่ นู ย์
บริการข้อมูลการท่องเทีย่ วหน้าสถานี และเนือ่ งจากเส้นทางส่วนใหญ่จะต้องเดินทางด้วยรถแท็กซี่ จึงจะขอ
แนะน�ำให้ไปด้วยกัน 3-4 คน รถแท็กซีญ
่ ปี่ นุ่ นัน้ จะสามารถเรียกกลางทางได้ แต่กส็ ามารถขอให้เจ้าหน้าทีข่ อง
สถานทีต่ า่ ง ๆ ช่วยเรียกให้ได้เช่นกัน

ร้านอาหารที่บริหารงานตรงจากโรงกลั่นเหล้า
คังกิกุ เมนูที่สามารถชิมเปรียบเทียบระหว่าง
เหล้าญี่ปุ่นกับเบียร์พื้นเมืองได้นั้นก�ำลังเป็นที่
นิยม
所 11 ทะเคะโนะซะโตะ, มะสึโอะ-มะชิ, ซัม
มุ-ชิ 0479-86-3050
10:00 - 16:00 น. (วันเสาร์-อาทิตย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 9:00 - 17:00 น.)
休 ไม่มีวันหยุด
มี

N5-3 Beer Restaurant ในโ
รงกลั่น

เหลา้ คังกิกุ

วิหารหลักสีแดงทีต่ งั้ อยูต่ อนกลางของ
ภูเขาหินนัน้ ก็คอื วัดทีท่ ำ� ให้รสู้ กึ ตรึงตา
ตรึงใจอย่างยิง่ เป็นแหล่งรวบรวมความ
ศรัทธาอันแรงกล้าจากผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับ
การประมงซึง่ จะอธิษฐานให้ปลอดภัย
ในท้องทะเล
所 2551

ิน

คิริฟุโดอ
N5-4 วัดนะมิ

นะรุโต, ซัมมุ-ชิ
0475-82-2176
สามารถเดินชมได้อย่างอิสระ
ในขอบเขตพระอาราม
休 ไม่มีวันหยุด
ไม่มีคา่ ใช้จา่ ย

พื้นที่นะกะโบโซ / คุจูกุริ
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