แนะนำ�สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วจังหวัดชิบะ
ช่วงเดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์

เดินทางถึงจุดหมายอย่างง่ายดาย
เพียงใส่ Mapcode
ลงเครื่อง Navigator ในรถยนต์

137 729 006

成田山公園

สวนสาธารณะ นาริตะซัง

ด้านหลังของวัดนาริตะซังชินโชจิที่ตั้งอยู่ใกล้ๆ กับสนามบินนาริตะนั้น
มีสวนสาธารณะนาริตะทีข่ นึ้ ชือ่ เรือ่ งซากุระและใบไม้เปลีย่ นสีทสี่ วยงาม
ช่วงกลางเดือนไปจนถึงปลายเดือนพฤศจิกายน เป็นช่วงทีเ่ หมาะสำ�หรับ
การไปชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวนญี่ปุ่นขนาดใหญ่ภายในสวนสาธารณะ
นอกจากต้นเมเปิ้ล และต้นแปะก๊วยแล้วนั้น ที่นี่ยังมีต้นไม้ต่างๆ อีกกว่า
250 ต้น มันคงจะวิเศษมากหากได้
ชมความสวยงามของใบไม้เปลี่ยนสี
และมอสสีเขียวทีส่ ะท้อนอยูบ่ นผิวน้�ำ Naritasan
shinshoji
พร้อมกับดื่มชาไปพลางๆ ด้วย
Temple
Naritasan Park
เดินจาก JR สถานีนาริตะ หรือ เคย์เซสถานี
นาริตะ ประมาณ 15 นาที ● เวลาทำ�การ :
ไม่มีวันหยุด ● Google map : 35.786247,
140.319576 ● http://www.naritasan.
or.jp/thailand/
●

Narita Station
Keisei-Narita Station
49 561 297

東京ドイツ村

โตเกียว เยอรมัน วิลเลจ

ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2561 สามารถชมการจัดแสดง
ไฟทีใ่ ช้ไฟถึง 3,000,000 ดวง บนพืน้ ทีก่ ว่า 60,000 ตารางเมตร ทีโ่ ตเกียว เยอรมัน
วิลเลจนีม้ กี ารแสดงให้ชมมากมายไม่วา่ จะเป็น “อุโมงค์สายรุง้ ” ยาว 70 เมตรทีถ่ อื เป็นไฮไลท์ของทีน่ ่ี หรือจะเป็น
“Hikari to Oto no Show” การแสดงไฟที่เคลื่อนไหวเข้ากับจังหวะเพลง, “3D illuminations” ที่เหมือน
ลอยอยู่บนพื้นหญ้า เป็นต้น
● จาก JR Chiba Station ขึ้น Express Bus สาย Kapi-na (Chiba-Kamogawa Line) มาลงที่ป้าย Tokyo German Village
ช่วงการแสดงแสงไฟ illumination วันที่ 1 พ.ย. - 8 เม.ย., รถบัสสายพิเศษในช่วง วันที่ 1 พ.ย. - 8 เม.ย (520เยน/เที่ยว)
Sodegaura station ออก 16.30 น. → Tokyo German Village ถึง 16.50 น.
Tokyo German Village ออก 20.10 น. → Sodegaura station ถึง 20.30 น.
เวลาทำ�การ : ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 : 9.30 น. - 20.00 น. (เข้าชมได้ถึง 19.30 น.)
การแสดง illumination จะเปิดแสดงทุกวันตั้งแต่ วันที่ 1พฤศจิกายน ถึง วันที่ 8 เมษายน
***อาจมีการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่ฤดูกาล
ค่าบริการช่วงการแสดงแสงไฟ illumination:
ถ้ามาด้วยรถยนต์ปกติ 1 คัน 2500 เยน กรณีไม่มาด้วยรถ อายุตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป คนละ 500 เยน
Google map : 35.405738, 140.053316
http://t-doitsumura.co.jp/

กิจกรรมเก็บลูกพลับ

49 080 747

เพื่อความสะดวกสบายแนะนำ�ให้เช่ารถขับ

栗原農園

คุริฮาระ ฟาร์ม
ฟาร์มสำ�หรับการท่องเทีย่ วทีม่ ตี น้ ลูกพลับและต้นเกาลัดกว่า 3,000 ต้น และ
ด้วยความทีฟ
่ าร์มแห่งนีถ้ กู ห้อมล้อมไปด้วยธรรมชาติและแหล่งน้�ำ ทีม่ คี วาม
อุดมสมบูรณ์ จึงทำ�ให้สามารถปลูกพืช ผักและผลไม้อร่อยๆ ได้ทั้ง 4 ฤดู
วิธีการเดินทางโดยรถไฟและแท็กซี่
JR Tokyo Keiyo Line (42 นาที) → Soga → JR Uchibo Line (32 นาที) → Kisarazu →
JR Kururi Line (44 นาที) →Kururi Station → แล้วนั่งรถแท็กซี่ต่ออีก10 นาที
● เวลาทำ�การ : ปลายเดือน กันยายน ถึง ปลายเดือน พฤศจิกายน 10.00 น. ถึง 16.00 น. ● วัน
หยุด : ไม่แน่นอน *ต้องจองล่วงหน้า ● ค่าเข้า : 660 เยน *ราคามีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วง
เวลา ● Google map : 35.276608, 140.045942 ● https://www.kudamononavi.com/
picking/kuriihara.html

27 658 187

เพื่อความสะดวกสบายแนะนำ�ให้เช่ารถขับ

仲乃家園

นากาโนยะ ฟาร์ม

เรามีลูกพลับสดๆ หวานอร่อยกว่า 800 ต้น และเพื่อไม่ให้ลูกพลับออกผล
มากเกินไปในหนึ่งต้น เรามีการเด็ดลูกพลับบางส่วนออก จนได้ลูกพลับที่
หวานและดีที่สุด หากมีโอกาสเชิญมาเยี่ยมชมที่นากาโนยะฟาร์ม

วิธีเดินทางโดยรถไฟและแท็กซี่
Tokyo → JR Sobu Line limited express Shiosai No.3 (51 นาที) → Yachimata
Tokyo → JR Sobu main Line rapid (42 นาที) → Chiba → JR Sobu main Line (32 นาที)
→ Yachimata ขึ้นรถแท็กซี่ จาก JR Yachimata Station ใช้เวลาประมาณ 15 นาที (ประมาณ
6 กิโลเมตร)
● เวลาทำ�การ : ปลายเดือนตุลาคม ถึงต้นเดือนธันวาคม ตั้งแต่เวลา 8.00 น. จนพระอาทิตย์
ตก ● วันหยุด : หยุดวันที่ฝนตก ● ราคา : 1 กิโลกรัม 500 เยน ● Google map : 35.679959,
140.357104 ● http://www.pc2.jp/tomura/

“การเก็บสตรอว์เบอร์รแี นะนำ�ให้ ไปช่วงเช้า
เพราะหากไปถึงช่วงบ่ายสตรอว์เบอร์รีลูก
ใหญ่ๆ อาจจะโดนทานไปหมดแล้ว”

กิจกรรมเก็บสตรอว์เบอร์รี

ชิบะ

(“นารุโต” สถานที่สำ�หรับเก็บสตรอว์เบอร์รีที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคคันโต)

137 081 631

和苺苑

นาโกมิ สตรอว์เบอร์รี ฟาร์ม
NAGOMI THE STRAWBERRY GARDEN

137 112 711
27 487 087

かわつら苺園

คาวาสึระ สตรอว์เบอร์รี ฟาร์ม
Kawatsura Strawberry Farm

ドラゴンファーム

ที่นี่ปลูกสตรอว์เบอร์รีแบบ 2 ชั้น ทำ�ให้ ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็สามารถ ฟาร์มของเรามีสตรอว์เบอร์รีอยู่ 5 ถึง 8 ชนิด หลังจากเก็บสตรอว์เบอร์รี่
เก็บสตรอว์เบอร์รี ได้อย่างสะดวกสบาย และที่นี่ปลูกสตรอว์เบอร์รีมากถึง แล้ว ยังสามารถเก็บดอกป๊อบปี้ ซึ่งเป็นดอกไม้ที่ปรากฏในบทกลอนฤดูใบไม้
6 สายพันธุ์เลยทีเดียว
ผลิ และยังสามารถเลือกเก็บดอกทีช่ อบกลับบ้านได้อกี ด้วย (ดอกละ 10 เยน)
เดินจาก Naruto Station 18 นาที ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร
การเดินทางไปที่ “Naruto”
Chiba → JR Sobu main Line 53 นาที → Naruto
Tokyo → JR limited express Shiosai 65 นาที → Naruto
Narita → JR Rapid Airport Narita 26 นาที → Sakura → JR Sobu main Line 25 นาที →
Naruto
● เวลาทำ�การ : กลางเดือน ธันวาคม ถึง กลางเดือน พฤษภาคม (จะต่างกันไปในแต่ละปี) ตั้งแต่
10.00-16.00 น. ● ช่วงที่มีลูกค้าจำ�นวนมาก จะปิดทำ�การทันทีเมื่อสตรอว์เบอร์รีในวันนั้นหมด
อาจจะมีในบางกรณีทจี่ ะปิดเร็วขึน้ ในวันเสาร์ อาทิตย์หรือวันหยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์ ● ช่วงเวลา
ทีป่ ดิ ให้บริการจะแตกต่างกันไปในแต่ละปีสามารถส่งเมลเป็นภาษาอังกฤษเพือ่ สอบถามและตรวจ
สอบวันทำ�การได้ที่ Sammu Naruto Strawberry Trust Association ● ราคา : สามารถดู
ได้ที่ Sammu Naruto Strawberry Trust Association ● Google map : 35.609881,
140.421837 ● http://nagomi15.com/

● นั่งรถแท็กซี่จาก Naruto Station ประมาณ 10 นาที ● เวลาทำ�การ : เวลาเปิดฟาร์ม : วัน
ธรรมดา 10.00 น., เสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9.30 น. ● เวลาปิดฟาร์ม จนถึงเดือน
กุมภาพันธ์จะปิดให้บริการ 14.30 น. และตัง้ แต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไปจะปิดให้บริการ15.30 น.
จะปิดให้บริการเมื่อสตรอว์เบอร์รี ในวันนั้นๆ หมดลงสามารถตรวจสอบวันทำ�การได้ที่
Sammu Naruto Strawberry Trust Association ● ราคา : สามารถดูได้ที่ Sammu
Naruto Strawberry Trust Association ● Google map : 35.618329, 140.436505 ●
http://www.kawatsura15.com/

Dragon Farm

ดราก้อนฟาร์มสถานทีเ่ ก็บสตรอว์เบอร์รที ม่ี ชี อ่ื เสียงและเป็น
ทีร่ จู้ กั ในหมูค่ นไทย ทีน่ ป่ี ลูกสตรอว์เบอร์รมี ากถึง 15 สายพันธุ์
● เดินจาก Chiba City Monorail, Chishirodai-kita Station ประมาณ
20นาที ● นั่งแท็กซี่จาก JR/ Chiba City Monorail, Tsuga Station
ประมาณ 10นาที ● เวลาทำ�การ : ไม่มวี นั หยุดแน่นอน วันธรรมดา ติดต่อ
สอบถามได้ตั้งแต่ 9.50 น. เปิดให้เข้าฟาร์มตั้งแต่ 10.00 น., เสาร์อาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ติดต่อสอบถามได้ตั้งแต่8.30 น. เปิดเข้าฟาร์มได้
ตั้งแต่ 10.00 น. *หากมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำ�การ
เราจะแจ้งให้ทราบทาง Facebook ● Google map : 35.636886,
140.187988 ● http://www.dragon-farm.com/

Sammu Naruto Strawberry Trust Association
สามารถตรวจสอบค่าบริการและเวลาทำ�การ
ของสถานที่เก็บสตอว์เบอร์รี ได้ที่นี่
http://sanmu15.com/english/index.html

Seibu Main line

Seibu Main line

Seibu Main line

Naruto Station

Sammu Naruto
Strawberry Trust
Association

บ้านคอสเพลย์

บ้านคอสเพลย์ตั้งอยู่ใกล้กับบริเวณหน้า
ทางเข้าของพิพิธภัณฑ์โบโซโนะมูระ ที่นี่มี
บริการให้เช่าชุด นินจา ชุดชาวบ้าน หรือ
ชุดซามูไร ให้ใส่เข้าไปเดินเล่นหรือถ่ายรูป
ภายในพิพิธภัณฑ์ ได้ และเป็นที่นิยมอย่าง
มากในหมู่ชาวต่างชาติ ร้านอยู่ใกล้กับทาง
เข้ า พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ หากมี โ อกาสก็ ส ามารถ
เข้าไปใช้บริการเช่าชุดกันได้
ปายรถบัส

บานคอสเพลย
ทางเขา “โบโซโนะมูระ”

137 843 427

房総のむら ぼうそうのむら
千葉県立房総のむら
牛匠しらいし

กิวโช ชิราอิชิ

ร้านเราเปิดบริการโดยผู้มีความชำ�นาญ
ด้ า นวากิ ว เป็ น พิ เ ศษเราจึ ง มั่ น ใจใน
คุณภาพเนือ้ วากิวของเรา เนือ้ วากินทีร่ า้ น
ใช้ นั้ น เป็ น เนื้ อ วากิ ว คุ ณ ภาพสู ง ที่ ชื่ อ ว่ า
49 215 628
Kazusa Wagyu ซึ่งเป็นเนื้อวากิวที่ขึ้นชื่อ
ของจังหวัดชิบะ และอีกหนึ่งจุดเด่นคือการเสิร์ฟเนื้อย่างแบบสดๆ ไม่มีการหมักซอสไว้เหมือนร้าน
เนื้อย่างทั่วๆ ไปจึงทำ�ให้ ได้ลิ้มรสของเนื้อวากิวได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย หากรับประทานเนื้อของ
ที่นี่ แค่โรยเกลือกับพริกไทยเข้าไปก็จะทำ�ให้อร่อยสุดๆ

พิพิธภัณฑ์โบโซโนะมูระประจำ�จังหวัดชิบะ

พิพธิ ภัณฑ์ทจี่ ดั แสดงสิง่ ต่างๆ ของจังหวัดชิบะทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงภูมปิ ญ
ั ญาและวิถชี วี ติ ความเป็นอยูข่ องผูค้ น
ในสมัยก่อน ส่วนพื้นที่ของการแสดงภูมิปัญญาพื้นบ้าน มีการจำ�ลองสภาพบ้านเมืองในสมัยก่อน และก็ยัง
มีกิจกรรมอีกมากมายให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส เช่น ทำ�โซบะ ทำ�ฟูโตมากิซูชิและการสานเชือกฟาง เป็นต้น
นอกจากกิจกรรมข้างต้นแล้วก็การเช่าชุดคอสเพลย์แต่งกายเป็นนินจาและซามูไรหรือจะแต่งชุดกิโมโนสวยๆ
ออกไปเดินเล่นหรือถ่ายรูปโดยมีฉากหลังเป็นบรรยากาศยุคเอโดะก็เป็นที่นิยม
JR Narita Line, ออกมาจาก Narita Station ทางออกทางด้านทิศตะวันตก แล้วขึ้นรถ Chiba Kotsu bus ที่ป้าหมายเลข 4 (รถ
สายที่ ไป Ryukakujidai-Shako) ใช้เวลา 20 นาทีโดยประมาณ แล้วลงที่ป้าย Ryukakujidai-Ni-Chome จากนั้นเดินต่ออีก
10 นาทีก็จะถึง
● เวลาทำ�การ : 9.00-16.30 น. ● วันหยุด : ทุกวันจันทร์ (หากวันจันทร์นน
ั้ ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์กจ็ ะเปิดบริการแต่จะปิดให้บริการ
ให้วนั ถัดไปแทน) วันหยุดปีใหม่และวันหยุดเฉพาะกิจ ● Google map : 35.822864, 140.273156 ● http://www.chiba-muse.or.jp/
MURA/e/index.html
●

Chiba → JR Uchibo Line (47 นาที) → Kimitsu JR Uchibo Line, นั่งแท็กซี่จาก Kimitsu Stn.ประมาณ 8 นาที ● เวลา
ทำ�การ :17.00-22.30 น. (Last Order 22.00 น.) ● วันหยุด : วันจันทร์ ● Google map : 35.317417, 139.921409
● http://www.kazusa-wagyuu.co.jp/original7.html

船主総本店
ふなおさそうほんてん

The Fish

浜のいそっぴ

ร้ า นอาหารที่ นี่ สามารถเพลิ ด เพลิ น ไปกั บ เมนู
อาหารทะเลทีต่ กได้ในแต่ละฤดู ทีน่ ยี่ งั มีขนม Baumkuchen เป็นของขึน้ ชือ่ นิยมซือ้ กลับไปเป็นของฝาก
ตัวอาคารมีกระจกบานใหญ่ที่สามารถมองเห็นวิว
ทะเลได้ ด้ ว ย นอกจากนี้ ที่ นี่ ก็ ยั ง มี “Funaosa”
ร้ า นซู ชิ จ านหมุ น ที่ มี ซู ชิ ห น้ า ปลาต่ า งๆ ที่ จ ะหา
รับประทานได้แค่เฉพาะในแต่ละฤดูกาลเท่านั้น

ฮามะ โนะ อิซบปิ

ร้านที่สามารถเพลิดเพลินไปกับการทาน
บาร์บีคิวซีฟู้ดริมท่าเรือได้ นอกจากเดือน
มิถนุ ายนและกรกฎาคม ทางร้านจะมีเมนูที่
ทำ � มาจากกุ้ ง อิ เ สะเสิ ร์ ฟ ให้ ไ ด้ ท านกั น
นอกจากนี้ทางร้านยังมีขายกุ้งอิเสะและ
หอยอาวาบิสดๆ ให้เลือกซื้อกันอีกด้วย
Chiba → JR Uchibo Line (1ชั่วโมง 50 นาที) →
นั่งรถบัสจากTateyama Station (30 นาที) จากนั้น
ลงรถที่ Ai no Hama แล้วเดินต่ออีก 5 นาที ● เวลา
ทำ � การ :10.00-17.00 น. (ต้ อ งจองล่ ว งหน้ า )
(บาร์บีคิว Last order 16.00 น.) ● วันหยุด : ทุกวัน
อังคาร ● Google map : 34.925210, 139.827677
● https://www.pref.chiba.lg.jp/suisan/sakana/
kyouryokuten/hamanoisoppi.html
●

211 009 561

211 878 739

● Chiba → JR Uchibo Line (1 ชั่วโมง 30 นาที) → Hamakanaya Stn. → เดินต่ออีกประมาณ 5 นาที ● เวลาทำ�การ : โซน
ร้านค้า 9.00-18.00 น. (ไม่มวี นั หยุด) ● ร้านอาหาร “The Fish”
11.00-17.30 น. (ไม่มีวันหยุด) ● ร้านซูชิจานหมุน “Funaosa”
วันธรรมดา 11.00 น. -15.00 น./17.00 -20.00 น./ เสาร์อาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 11.00-21.00 น./หยุดทุกวันพุธ (หาก
ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือเทศกาลทีค่ นเยอะก็จะเปิดบริการ
ให้ บ ริ ก ารตามปกติ ) ● Google map : 35.168178,
139.818148 ● http://thefish.co.jp/
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ถ้าหากคุณต้องรอต่อเครื่องที่สนามบินนาริตะหรือพักในโรงแรมที่อยู่ในเขตนาริตะและอยากที่
จะหาอะไรทำ�สักครึง่ วันแล้วล่ะก็ ลองมาใช้บริการทัวร์นกี้ นั ได้นะ ถ้าเป็นทัวร์นลี้ ะ่ ก็คณ
ุ จะได้สมั ผัส
กับวัฒนธรรมญีป่ นุ่ และสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วสุดเจ๋ง แถมคุณยังได้เข้าวัดไหว้พระ สัมผัสวัฒนธรรม
และเดินเที่ยวเมืองยุคเอโดะแล้วก้ยังได้ช็อปปิ้งอีกด้วย ซึ่งคอร์สทัวร์จะมีด้วยกัน 2 แบบด้วยกัน
ก็คอื เทีย่ วแบบมีไกด์อาสาพาไปและแบบเทีย่ วด้วยตัวเอง ด้านล่างนีจ้ ะเป็น 4 คอร์สที่ไกด์สามารถ
พาคุณไปได้ ซึง่ ระยะเวลาของแต่ละคอร์สจะอยูท่ ่ี 3 ชัว่ โมงต่อคอร์สโดยประมาณ
http://www.narita-transit-program.jp/
●
●

การขอใช้บริการไกด์นำ�เที่ยวจะไม่มีค่าใช้จ่าย(ไกด์ภาษาอังกฤษ)
แต่คา่ เดินทาง ค่าเข้าชมสถานทีต่ า่ งๆ และค่าอืน่ ๆ ผูข้ อใช้บริการต้องออกเองทัง้ หมด

คอร์ส 1 Narita City
คุณจะได้เที่ยวชมวัด นาริิตะซังชินโชจิซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นและจะได้สัมผัสไปกับประเพณี
วัฒนธรรมในสมัยก่อนของประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างทางนี้คุณสามารถช็อปปิ้งซื้อของฝากหรือจะเพลิดเพลิน
กับอาหารอย่างข้าวหน้าปลาไหลที่ขึ้นชื่อและดังโงะสุดอร่อยได้อีกด้วย

คอร์ส 2 Shibayama Town
อีกหนึง่ คอร์สแนะนำ� เมืองชิบายามะเป็นเมืองทีอ่ ยูใ่ กล้กบั สนามบินนาริตะ เมืองนีม้ จี ดุ ชมวิวและสามารถถ่ายรูป
เครือ่ งบินในขณะทีก่ �ำ ลังจอดหรือบินขึน้ ได้แถมยังมีพพ
ิ ธิ ภัณฑ์เครือ่ งบินให้เข้าชม และยังสามารถ เพลิดเพลินไป
กับอาหารสไตล์ญี่ปุ่นได้อีกด้วย

คอร์ส 3 Tako Town
คอร์สนี้จะทำ�ให้ท่านได้สัมผัสกับธรรมชาติและบรรยากาศของเมืองในชนบทที่มีกลิ่นอายของญี่ปุ่นในสมัยก่อน
และที่นี่ยังดอกไฮเดรนเยียที่จะบานเต็มที่ในเดือนมิถุนายนให้ชมได้อีกด้วย ที่ทาโกะ ทาวน์มีชื่อเสียงในเรื่องของ
ข้าว หากมีโอกาสไปเยือนทาโกะ ทาวน์ก็ลองหามารับประทานกันให้ได้นะ

คอร์ส 4 Sakae Town
เราจะได้พบพิพิธภัณฑ์หมู่บ้านญี่ปุ่นในอดีต ที่จะทำ�ให้ทุกท่านได้ย้อนเวลากลับไปในยุคเอโดะ ที่เมืองซากาเอะนี้
มีกจิ กรรม ต่างๆ ให้รว่ มสนุกมากมาย โดยเสน่หข์ องคอร์สนีก้ ค็ อื เราจะสามารถถ่ายรูปหรือถ่ายคอสเพลย์โดย
มีฉากหลังเป็นบ้านเรือนญี่ปุ่นในยุคเอโดะนั่นเอง

Short Tourist Bus Excursions

“Welcome to Narita Select Bus Tour”
นาริตะเปรียบเสมือนดัง่ ประตูสปู่ ระเทศญีป่ นุ่ ทีน่ มี่ สี ถานทีท่ อ่ งเทีย่ วมากมายทีจ่ ะทำ�ให้ทา่ นได้สมั ผัส
กับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่น แม้จะมีเวลาเพียงครึ่งวันก็สามารถใช้บริการ
ทัวร์รถบัสเพือ่ เทีย่ วชมสถานทีต่ า่ งๆในเมืองนาริตะและเมืองข้างเคียงได้อย่างสบาย แล้วจะสนุกแค่
ไหน หากมีเวลาท่องเที่ยวในเมืองนาริตะได้ทั้งวัน
http://www.jrbuskanto.co.jp/narita_en/
สถานที่จำ�หน่ายตั๋ว วันหยุด และข้อมูลอื่นๆ สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ด้านบน
●
●

ออกจากสนามบินนาริตะ 8.15 น. → ออกจากสถานี JRนาริตะ 9.00 น.→ทัวร์ชว่ งเช้า → ถึงสนามบินนาริตะ 12.50 น.
●

AM Bus Tours (ทัวร์รถบัสช่วงเช้า) 2,000 เยน / ครึ่งวัน

ทริปนี้จะพาท่านไปยังวัด“Naritasan Shinshoji” ที่มีชื่อเสียงอย่างมากให้ประเทศญี่ปุ่นและมีประวัติศาสตร์ยาวนาน
กว่า 1,000 ปี จากนั้นก็จะไปกันต่อที่ “Shibayama Nioson” ซึ่งที่นี่มีความเชื่อกันมาตั้งแต่อดีตว่าถ้าหากได้ขอพร
กับพระพุทธรูปที่วัดนี้แล้ว บ้านจะรอดพ้นจากไฟไหม้หรือถูกขโมยขึ้นบ้าน นอกจากนี้ภายในศาสนสถานแห่งนี้ก็มี
พิพิธภัณฑ์ชื่อ “Haniwa” อีกด้วย และสุดท้ายเราก็จะแวะร้านขายของฝาก ร้านขายอาหารพื้นเมือง และร้านอาหาร
แล้วจึงกลับสู่สนามบินนาริตะ

ออกจากสนามบินนาริตะ 13.00 น. → ทัวร์ชว่ งบ่าย → ถึงสนามบินนาริตะ 17.00น. → ถึงสถานี JRนาริตะ 17.00 น.
●

PM Bus Tours (ทัวร์รถบัสช่วงบ่าย) 2,000 เยน / ครึ่งวัน

ทริปนี้จะพาท่านไปยังสถานที่ที่เรียกกันว่า Power Spot หรือสถานที่รับพลัง(ด้านดี),แหล่งรับพลังงาน ที่มีชื่อเสียงใน
ประเทศญี่ปุ่นและมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี ซึ่งที่นั่นก็คือ “Katori Jingu” จากนั้นเราจะไปกันต่อที่ เมือง
“Sawara” เมืองที่มักจะถูกใช้เป็นเป็นสถานที่ถ่ายทำ�ภาพยนตร์ และละคร ทั้งไทยและญี่ปุ่นและสุดท้ายเราจะแวะไปช็อป
ปิ้งกันที่ร้านขายของฝากที่จะมีเหล้า เต้าเจี้ยว โชยุให้เลือกซื้อกลับไปกันอีกด้วย
●

ราคา 1 วัน 3,500 เยน
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