N7

ขี่มา้ เล่นบริเวณรอบ ๆ ชายหาด ROUTE

โอกาสดีที่จะได้กระปรี้กระเปร่าบนหาดทรายและวิ่งทะยานอยู่บนหลังม้า ประสบการณ์ที่ไม่สามารถหาได้จากที่อื่น

ฤดูกาลทีแ่ นะน�ำ
R O U T E

สถานี Tokyo

สถานี
Kaihinmakuhari

สนามบินนะริตะ

รถไฟด่วนพิเศษ JR Wakashio
ไป Awa-Kamogawa

JR Keiyo Line
ไป Kazusa-Ichinomiya

รถไฟเร็ว (Rapid)
JR Narita Line ไป Zushi

สถานี Chiba

JR Sotobo Line
ไป Awa-Kamogawa
ประมาณ 1 ชั่วโมง 1 นาที
2,420 เยน

ประมาณ 48 นาที
970 เยน

ประมาณ 2 ชั่วโมง 6 นาที
1,490 เยน

สถานี Kazusa-Ichinomiya
40 นาทีขนึ้ ไป

Start/Goal

4,500 เยน


ขึ้นรถบัสบริการรับส่งฟรีที่ออกจากสถานี Kazusa-Ichinomiya
ประมาณ 10 นาที (จ�ำเป็นต้องโทรติดต่อในวันเดินทางเมื่อถึง
สถานีรถไฟแล้ว)

N7-1

ลานขี่มา้ อิชิโนะมิยะ โจบะ เซ็นเตอร์


นเตอร์

ิยะ โจบะ เซ็
N7-1 ลานขี่มา้ อิชิโนะม

ขึ้นรถบัสบริการรับส่งฟรีที่ออกจาก Ichinomiya Joba Center
ประมาณ 10 นาที (จ�ำเป็นต้องโทรติดต่อในวันเดินทางเมื่อถึงสถานี
รถไฟแล้ว)

สามารถสนุกไปกับการขี่มา้ บนชายหาดที่ท�ำให้รู้สึกดี
มีการจัดเตรียมคอร์สหลากหลายตามประสบการณ์การขี่มา้
所 9963

อิชิโนะมิยะ, อิชิโนะมิยะ-มะชิ, โชเซ-กุน 0475-42-2851
9:00 -17:00 น. (เวลารอบสุดท้าย16:00 น.)
(ในกรณีที่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์จะมีวันหยุดชดเชย)
การขี่ม้าส�ำหรับมือใหม่ (20 นาที) 4,500 เยน

จากโจบะ เซ็นเตอร์ จะถึงหาดคุจูกุริทันที มีคอร์สส�ำหรับมือใหม่ที่จะสามารถสนุกไปกับการขี่ม้าบน
ชายหาดได้ ควรสวมใส่เสื้อผ้าที่เคลื่อนไหวร่างกายได้ง่าย

N8

休 วันพุธ

ประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นท่ามกลางพื้นที่สีเขียว ROUTE
สนุกกับกิจกรรมรูปแบบใหม่ที่จะผสานเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ และได้สัมผัสประสบการณ์ท่ามกลางผืนป่า

ฤดูกาลทีแ่ นะน�ำ
R O U T E

สถานี Tokyo

สถานี
Kaihinmakuhari

รถไฟเร็ว (Rapid)
JR Keiyo Line
ไป Kazusa-Ichinomiya

รถไฟเร็ว (Rapid)
JR Keiyo Line
ไป Kazusa-Ichinomiya

ประมาณ 55 นาที
970 เยน

สนามบินนะริตะ

รถไฟเร็ว (Rapid)
JR Narita Line ไป Kurihama

สถานี Chiba
JR Sotobo Line
ไป Kazusa-Ichinomiya
ประมาณ 1 ชั่วโมง 23 นาที
970 เยน

ประมาณ 24 นาที
410 เยน

สถานี Honda

Amusement Park รูปแบบใหม่ที่
สามารถห้อยโหนกลางป่าได้เหมือน
ทาร์ซานด้วยชุดสลิงที่ออกแบบมา
เฉพาะ (Harness)
所 1067 มิโชฮิงะชิได, นะงะ
ระ-มะชิ, โชเซ-กุน
0475-35-0071
9:00 น. - พระอาทิตย์ตกดิน
(ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ 8:30 น.)
休 นอกจากวันพฤหัสบดี ไม่มีวัน
หยุดประจ�ำ
Adventure course 3,800 เยน
(2 ชั่วโมง) มี

Start/Goal

ประมาณ 4 ชัว่ โมง 20 นาที

5,500 เยนขึ้นไป

N8-1 Tarzania

จากสถานี Honda ขึน้ รถบัสบริการรับส่งฟรี ประมาณ 25 นาที, ลง
รถทีจ่ ดุ จอดรถ Japan Medical Training Center เดินประมาณ 13 นาที

N8-1

Tarzania (นะกะระ-มะชิ)

N8-2

เซเมโนะโมะริ ภัตตาคาร Boulogne
เดินประมาณ 13 นาที ขึน้ รถบัสบริการรับส่งฟรีทอี่ อกจาก Japan Medical
Training Center ประมาณ 25 นาที

"รีโซลเซเมโนะโมะริ (RESOL SEIMEI NO MORI)" เป็นที่ตั้งของ Tarzania ที่ประกอบไปด้วยลู่วิ่ง 400 ม.,
สนามเทนนิส, สระว่ายน�้ำ และที่พักแบบกระท่องไม้ซุงพร้อมอ่างแช่น�้ำขนาดใหญ่ ควรสวมรองเท้าที่ใส่
จนเคยชินกับกางเกงสแล็คส�ำหรับกิจกรรมที่นี่ ต้องจองล่วงหน้า

ภัตตาคารสไตล์บุฟเฟต์ที่อยู่ในรีสอร์ท พร้อมภูมิใจ
น�ำเสนอเมนูอาหารที่หลากหลาย เฉพาะอาหารเช้า
และอาหารกลางวันเท่านั้น

N8-2 เซเมโนะโมะริ ภัตตาคาร Boulogne

所 521-4 อุเอะโนะ, นะงะระ-มะชิ, โชเซ-กุน
0475-35-3333 เช้า 7:00 - 9:30 น., กลาง
วัน 11:30 - 14:30 น. (ในวันเสาร์ - อาทิตย์, วันหยุด
นักขัตฤกษ์และช่วงพีค จะแบ่งเป็น 2 รอบคือตั้งแต่
11:30 น. และตั้งแต่เวลา 13:30 น.) 休 ไม่มีวันหยุด
อาหารเช้าไม่รวมภาษี 1,400 เยน, อาหารกลางวัน
ไม่รวมภาษี 1,600 เยน มี

พื้นที่นะกะโบโซ / คุจูกุริ
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