สัมผัสประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นและวัฒนธรรมที่ Nagareyama เมืองที่มีรสนิยม ROUTE

T3

ตระเวนชมแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ฝั่งทิศตะวันออกเฉียงเหนือใน Chiba พร้อมท่องเที่ยวอย่างมีเอกลักษณ์โดยการแวะที่รา้ นอาหารตะวันตกแนวย้อนยุคและโรงกลั่นเหล้าญี่ปุ่น

ฤดูกาลทีแ่ นะน�ำ
R O U T E

เป็นสถานที่ที่คนโด อิซะมิแวะมาเพื่อจัดทัพใหม่ในตอนที่แพ้ ซึ่งคนโด อิซะมิคือบุคคล
ส�ำคัญของกองทัพรัฐบาลโชกุนเก่าในสงครามโบชินช่วงปลายยุคสมัยเอโดะ

สถานี
Kaihinmakuhari

สถานี Tokyo

04-7168-1047

เข้าชมได้อสิ ระ

รถไฟด่วนพิเศษ
Keisei Narita Kuko Line
ไปอาคารเทอร์มนิ อลเส้นทางบิน
ในประเทศ สนามบินฮะเนะดะ

JR Musashino Line
ไป Fuchu-honmachi

JR Yamanote Line

所 2-108 นะงะเระยะมะ, นะงะเระยะมะ-ชิ

สนามบินนะริตะ

สถานี Ueno

สถานี Shinkamagaya

JR Joban Line
ไป Toride / Narita

สาย Tobu Urban
Park Line
ไป Kashiwa
ประมาณ
1 ชัว่ โมง 5 นาที
1,160 เยน

สถานี Shinmatsudo
ประมาณ 40 นาที
550 เยน

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

สถานี Kashiwa

์ของคนโด อิซะมิ

คฤหาสน
T3-1 ร่องรอย

Start/Goal

ประมาณ 6 ชัว่ โมง

3,500 เยนขึน้ ไป

JR Joban Line / Ryutetsu Nagareyama Line

ประมาณ
22 นาที 370 เยน

T3-2 ศาลเจ้าเซ็งเก็น

สถานี Nagareyama
เดินแล้วถึงทันที

หนึ่งในศาลเจ้าชื่อเดียวกันที่มีอยู่ทั่วประเทศในฐานะศาลเจ้าที่บูชา
ภูเขาไฟฟูจิก่อสร้างขึ้นในช่วงต้นสมัยเอโดะ ภายในเขตวัดมีเนินดิน
ที่มีต้นแบบมาจากภูเขาไฟฟูจิด้วย

เดินเล่นในเมือง Nagareyamahonmachi

T3-1
T3-2
T3-3
T3-4
T3-5

所 1-154 นะงะเระยะมะ, นะงะเระยะมะ-ชิ

04-7168-1047 สามารถเดินชมได้อย่างอิสระ
ไม่มคี า่ ใช้จา่ ย

ร่องรอยคฤหาสน์ของคนโด อิซะมิ

休 ไม่มว
ี นั หยุด

ศาลเจ้าเซ็งเก็น
อาคารที่ระลึกอิสซะโซจุ
แกลเลอรีภาพลวงตา
เทะระดะเอ็นชะโบะ มิเซะกุระ
ร้านอาหารโชจิยะ ซะกะเอะ
เดินประมาณ 5 นาที

สถานี Nagareyama
Ryutetsu Nagareyama Line / JR Joban Line / Tobu Urban Park Line

ประมาณ
35 นาที 570 เยน

T3-3 อาคารที่ระลึกอิสซะโซจุ
คฤหาสน์เก่าและสวนขนาดใหญ่ที่เป็นร่องรอยทาง
ประวัติศาสตร์ของเมือง เป็นร้านค้าของเพื่อนที่
คุณโคบะยะชิ อิสซะ ผู้เป็นนักกวีตัวแทนของยุค
สมัยเอโดะแวะเวียนมาเยี่ยมเยือนบ่อยครั้ง
所 6-670-1 นะงะเระยะมะ, นะ
งะเระยะมะ-ชิ
04-7150-5750
9:00 - 17:00 น.
休 วันจันทร์ (ในกรณีทเี่ ป็นวันหยุด
นักขัตฤกษ์จะหยุดในวันถัดไป)
100 เยน มี

สถานี Unga
เดินประมาณ 16 นาที

T3-6

T3-4 แกลเลอรีภาพลวงตา เทะระดะเอ็นชะโบะ มิเซะกุระ

โรงกลั่นเหล้าคุโบะตะ

แกลเลอรีภาพลวงตาที่หาได้ยาก เป็นร้านค้าที่ถูกสร้างขึ้นในปี 1889
ได้รับเลือกให้เป็นสิ่งก่อสร้างประวัติศาสตร์ของประเทศ

เดินประมาณ 12 นาที

T3-7

所 2-101-1 นะงะเระยะมะ, นะงะเระยะมะ-ชิ
04-7190-5100
10:00 - 17:00 น. 休 วันจันทร์และวันอังคาร มี

สวนสาธารณะอุงกะ มิซุเบะ

โรงกลั่นเหล้าญี่ปุ่นที่เปิดกิจการในปี 1872 มีการ
ผลิต "เหล้ามิริน" ที่เป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหาร
ด้วย อีกทั้งยังสามารถเข้าศึกษาในโกดังได้

เดินประมาณ 6 นาที

สถานี Unga
เดินทางโดยสาย Tobu Urban Park Line ไปทาง Kashiwa
ประมาณ 13 นาที 200 เยน

เมือง Nagareyama เจริญรุ่งเรืองในฐานะพื้นที่ศูนย์กลางการค้าตั้งแต่สมัยเอโดะไปจนถึงสมัยไทโชและ
สมัยโชวะ สามารถเดินเล่นในเมืองที่ยังหลงเหลือภาพบรรยากาศในยุคนั้นได้ และเนื่องจากเป็นแหล่ง
รวบรวมจุดน่าสนใจ จึงสามารถท่องเที่ยวด้วยการเดินเล่นอย่างสบาย ๆ ได้อีกด้วย

T3-5 ร้านอาหารโชจิยะ ซะกะเอะ

所 685 ยะมะซะกิ, โนะดะ-ชิ
04-7125-3331
10:00 - 17:00 น. (ส�ำหรับการเข้าชมต้องจอง
ล่วงหน้า) 休 วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ไม่มคี า่ ใช้จา่ ย

ร้านอาหารอิตาเลียนในอาคารโบราณที่สร้างขึ้นในปี
1923 ภูมิใจน�ำเสนอเมนูพิซซ่าย่างเตาเผาและพาสต้า
แต่เดิมเคยเป็นร้านขายถุงเท้าญี่ปุ่นมาก่อน
所 1-5 นะงะเระยะมะ, นะงะเระยะมะ-ชิ
04-7192-7953
11:00 - 14:30 น., 18:00 - 20:30 น. (ตอนกลางคืนเป็นระบบ
จองล่วงหน้า) 休 วันจันทร์ มี

T3-6 โรงกลั่นเห
ล้าคุโบะ

ตะ

T3-7 สวนสาธารณะอุงกะ มิซุเบะ

สวนสาธารณะที่แผ่ขยายออกไปเลียบคลองโทะเนะ บริเวณ
ทางเดินเล่นนั้น ในฤดูใบไม้ผลิจะมีดอกซากุระ และในช่วงฤดู
ใบไม้ร่วงจะสามารถเพลิดเพลินกับธรรมชาติในแต่ละฤดูกาล
ได้ อาทิเช่น ต้นฮิกัง บานะ ฯลฯ
所 368-1 ฮิกะชิฟไุ ค, นะงะเระยะมะ-ชิ
04-7150-6092
เข้าชมได้อสิ ระ 休 ไม่มวี นั หยุด ไม่มคี า่ ใช้จา่ ย

พื้นที่โทคะสึ

55

