เรียนรู้วัฒนธรรมการกินของญี่ปุ่นด้วยอาหารญี่ปุ่นและเยี่ยมชมโรงงานผลิต ROUTE

T2

เยี่ยมเยือนแหล่งที่สามารถเรียนรู้วัฒนธรรมการกินของญี่ปุ่นได้อย่างลึกซึ้งที่เมือง Noda เมืองที่เป็นที่รู้จักในฐานะแหล่งผลิตซอสโชยุตั้งแต่สมัยอดีต

ฤดูกาลทีแ่ นะน�ำ
R O U T E

สถานี
Kaihinmakuhari

สถานี Tokyo

สนามบินนะริตะ

所 โคโจไนคิคโคแมนโชะกุฮน
ิ โนะดะ, 110 โนะดะ,
โนะดะ-ชิ 04-7123-5136 9:00 -16:00
น. (เวลาเข้ารอบสุดท้าย 15:30 น.) 休 วันจันทร์ที่ 4
ของเดือน ไม่มคี า่ ใช้จา่ ย มี

รถไฟด่วนพิเศษ
Keisei Narita Kuko Line
ไปอาคารเทอร์มนิ อลเส้นทางบิน
ในประเทศ สนามบินฮะเนะดะ

JR Musashino Line
ไป Fuchu-honmachi

JR Yamanote Line

พิพิธภัณฑ์ของผู้ผลิตซอสโชยุที่เป็นตัวแทนของ
ประเทศญี่ปุ่น สามารถเรียนรู้กระบวนการผลิต
ซอสโชยุ และยังสามารถทดลองชิมได้ด้วย

สถานี Ueno

สถานี Shinkamagaya

JR Joban Line
ไป Toride / Narita

สถานี Shinmatsudo
ประมาณ 40 นาที
550 เยน

JR Joban Line
ไป Kashiwa / Abiko
ประมาณ 44 นาที
550 เยน

สถานี Kashiwa
ประมาณ 6 ชัว่ โมง

สาย Tobu Urban
Park Line
ไป Kashiwa

ประมาณ
1 ชัว่ โมง 5 นาที
1,160 เยน

Start/Goal

4,000 เยนขึน้ ไป

ขึ้นรถไฟ Tobu Urban Park Line ไป Omiya / Nanakodai

ประมาณ
20 นาที 250 เยน

มน

คิคโคแ
T2-1 พิพิธภัณฑ์ซอสโชยุ

สถานี Nodashi

T2-1 พิพิธภัณฑ์ซอสโชยุ

คิคโคแมน

เดินประมาณ 2 นาที

T2-1

พิพิธภัณฑ์ซอสโชยุ คิคโคแมน
เดินประมาณ 15 นาที

อาคารประวัติศาสตร์คะมิฮะนะวะ
สวนของตระกูลทะกะนะชิ

T2-2

เดินประมาณ 18 นาที

สถานี Nodashi
ขึ้นรถไฟ Tobu Urban Park Line ไป Funabashi / Kashiwa

ประมาณ
6 นาที 170 เยน

คฤหาสน์ของผู้มีอิทธิพลที่ท�ำกิจการผลิตซอสโชยุใน
สมัยเอโดะ สวนขนาดใหญ่นั้นได้รับการขึ้นทะเบียนให้
เป็นพื้นที่ทิวทัศน์สวยงามของประเทศ
所 507 คะมิฮะนะวะ, โนะดะ-ชิ
04-7122-2070 10:00 - 17:00 น. (เดือน
มีนาคม, เดือนตุลาคม - ธันวาคม เข้าได้ถงึ 16:00
น. สามารถเข้าอาคารได้จนถึง 1 ชัว่ โมงก่อนอาคาร
ปิด) 休 วันจันทร์และวันอังคาร (ในกรณีทเี่ ป็นวัน
หยุดนักขัตฤกษ์อาจเปลีย่ นแปลง)
คอร์สเข้าศึกษา 500 เยนขึน้ ไป มี

สถานี Unga
เดินประมาณ 6 นาที

T2-3

ตศิ าสตร์คะมิฮะนะวะ
T2-2 อาคารประวั


อาหารญี่ปุ่น ชินคะวะ

สวนของตระกูลทะกะนะชิ

เดินประมาณ 6 นาที

สถานี Unga
ขึ้นรถไฟ Tobu Urban Park Line ไป Kashiwa
ประมาณ 13 นาที 200 เยน

สถานี Kashiwa
เดินแล้วถึงทันที

T2-4

ย่านการค้า คะชิวะ นิบังไก โชเท็งไก
เดินแล้วถึงทันที

T2-3 อาหารญี่ปุ่น ชินคะวะ

ท่องเที่ยวเมือง Noda ที่เจริญรุ่งเรืองในด้านอุตสาหกรรมการผลิตซอสโชยุโดยใช้บริการรถไฟ Tobu
และใช้ย่านคะวะระเป็นจุดเริ่มต้นในการท่องเที่ยวซึ่งเป็นพื้นที่ศูนย์รวมทางภาคเหนือด้วย แผนของการ
ท่องเที่ยวสุดท้ายนั้น จะสามารถกลับไปที่ย่านคะวะระแล้วสนุกกับการชอปปิงได้ด้วย ที่ใกล้ ๆ สถานี
รถไฟนั้นจะครึกครื้นไปด้วยห้างสรรพสินค้าเก่าแก่

T2-3 อาหารญี่ปุ่น ชินคะวะ
ร้านอาหารญี่ปุ่นเก่าแก่ที่เปิดกิจการในปี 1892 สามารถทานอาหาร
ญี่ปุ่นของแท้ที่ใช้ปลาไหลและเนื้อวัวคุณภาพสูงได้
所 805 นิชฟ
ิ ไุ ค, นะงะเระยะมะ-ชิ

04-7152-1008
11:30 - 16:00 น., 17:00 - 22:00 น.

休 วันจันทร์ (ในกรณีทเี่ ป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์จะเปิดบริการ)

มี

หนึ่งในเมืองการค้าที่คึกคักที่สุดในจังหวัด
เนื่องจากเป็นทางเดินที่มีหลังคาคลุมอยู่ จึง
สามารถสนุกไปกับการชอปปิงโดยไม่ต้อง
สนใจสภาพอากาศ
所1

คะชิวะ, คะชิวะ-ชิ 04-7167-3131
แตกต่างกันขึน้ อยูก่ บั ร้านค้า
มี

54

T2-4 ย่านการค้า คะชิวะ
นิบังไก

โชเท็งไก

