
Kagawa Prefecture Tourism Association

สายการบินที่บินตรงสูทาอากาศยานทากามาทสึ

ทากามาทสึ - โซล (อินชอน)
ASIANA AIRLINES

ไปกลับ 3 เที่ยวบิน/สัปดาห

ทากามาทสึ - เซี่ยงไฮ (ผูตง)
SPRING AIRLINES

ทากามาทสึ - ไทเป (เถาหยวน)
CHINA AIRLINES

ทากามาทสึ - โตเกียว (ฮาเนดะ)

ไปกลับ 4 เที่ยวบิน/สัปดาห

ไปกลับ 6 เที่ยวบิน/สัปดาห

ไปกลับ 13 เที่ยวบิน/วัน

ไปกลับ 2 เที่ยวบิน/วัน

ไปกลับ 1 เที่ยวบิน/วัน

ทากามาทสึ - โอกินาวะ (นาฮะ)
ANA

JAL,ANA

ทากามาทสึ - โตเกียว (นาริตะ)
Jetstar

จากท่ัวทุกมุมโลก 

อเมริกาเหนือ - ยุโรป  

จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
ไทย / สิงคโปร / ฟลิปปนส / อินโดนีเซีย / เวียดนาม / 
มาเลเซีย / พมา / กัมพูชา เปนตน 

ยุโรป 

แตละเมืองจากจีน 
ตาเหลียน / ปกก่ิง / ซีอาน / ฉงชิ่ง / 
กวางโจว / ฮองกง / มาเกา เปนตน 



 

JAL ประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที

ANA ประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที

JAL ประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที

ANA ประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที

ออกจาก

ทากามาทสึ

ถึง

ฮาเนดะ

ออกจาก

ฮาเนดะ

ถึง

ทากามาทสึ
8.35 น.
8.55 น.
10.45 น.
11.00 น.
13.00 น.

ANA 9.30 น.

JAL 18.10 น. 19.25 น.

19.55 น. 21.15 น.

ANA 7.35 น. JAL 7.50 น. 9.05 น.

17.30 น.

ออกจากโซล [วันเดินทาง] ศ.

โซล : เวลาเทากันกับญี่ปุน

ประมาณ 2 ชั่วโมง 5 นาที

ออกจากทากามาทสึ ถึงเซี่ยงไฮ ใชเวลา
13.00 น. 14.15 น. ประมาณ 2 ชั่วโมง 15 นาที

ออกจากเซี่ยงไฮ ถึงทากามาทสึ ใชเวลา
ประมาณ 2 ชั่วโมง 15 นาที

ออกจากไทเป ถึงทากามาทสึ ใชเวลา

ถึงโซล ใชเวลา
19.05 น. ประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที

19.05 น. 20.45 น. ประมาณ 2 ชั่วโมง 40 นาที

16.05 น. ประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาที

12.45 น. ประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที
ออกจากโซล [วันเดินทาง] อ. / อา.

11.30 น. 13.35 น.

ออกจากทากามาทสึ [วันเดินทาง] พ. / พฤ. / ส. / อา.
11.35 น. 13.15 น. ประมาณ 3 ชั่วโมง 15 นาที

ออกจากทากามาทสึ ถึงไทเป ใชเวลา

ออกจากทากามาทสึ ถึงไทเป ใชเวลา

ออกจากทากามาทสึ
17.25 น.

จํานวนที่นั่ง

เซี่ยงไฮ

ออกจากเซี่ยงไฮ [วันเดินทาง] อ. / พฤ. / ศ. / อา.

ออกจากทากามาทสึ [วันเดินทาง] อ. / พฤ. / ศ. / อา.

เซี่ยงไฮ : เวลาชากวาญี่ปุน 1 ชั่วโมง (ตารางเวลาตรงตามเวลาทองถิ่น)

นาฮะ

ไทเป ออกจากทากามาทสึ [วันเดินทาง] จ. / ศ.

ออกจากไทเป [วันเดินทาง] จ. / ศ.

ออกจากไทเป [วันเดินทาง] พ. / พฤ. / ส. / อา.

ไทเป : เวลาชากวาญี่ปุน 1 ชั่วโมง (ตารางเวลาตรงตามเวลาทองถิ่น)JAL

สายการบิน
ออกจากทากามาทสึ ถึงนาฮะ ใชเวลา

ชื่อรุนเครื่องบิน
76P ออกจากนาฮะ ถึงทากามาทสึ ใชเวลา

จํานวนที่นั่ง 14.15 น.
270

[27 มี.ค. 59 - 29 ต.ค. 59]

◆ตารางเวลาออกเดินทางและเดินทางถึง ตามเวลาทองถิ่น                           

◆อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาเดินทางหรือเที่ยวบินอยางกระทันหัน โดยไมแจงใหทราบ

นาริตะ

สายการบิน

ออกจากทากามาทสึ ถึงนาริตะ ใชเวลา

JETSTAR
16.15 น. 17.45 น.
*8.10 น. 9.35 น. ประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที

ชื่อรุนเครื่องบิน

สายการบิน

ออกจากนาริตะ ถึงทากามาทสึ ใชเวลา

ANA

SPRING AIRLINES

A320

18.15 น. 19.40 น.32A
*10.05 น. 11.30 น.

ประมาณ 1 ชั่วโมง 25 นาที
8.45 น. 12.00 น.

จํานวนที่นั่ง
ชื่อรุนเครื่องบิน

180
[ * ] ตามตารางเวลาดานบน ออกเดินทางตามวันที่ระบุไวดานลางนี้เทานั้น

27 มี.ค. - 3 เม.ย. : เฉพาะวันศุกร - อาทิตย

4 - 28 เม.ย. : เฉพาะวันจันทร / ศุกร - อาทิตย

9 พ.ค. - 14 ก.ค. : เฉพาะวันจันทร / ศุกร - อาทิตย

15  - 31 ก.ค. : ทุกวัน ยกเวนวันพุธ

1  - 7 ส.ค. : เฉพาะวันจันทร / อังคาร / ศุกร - อาทิตย

22 ส.ค. - 29 ต.ค. : เฉพาะวันจันทร / ศุกร - อาทิตย

ชื่อรุนเครื่องบิน
B738

สายการบิน

จํานวนที่นั่ง

CHINA AIRLINES

158

จํานวนที่นั่ง
180

สายการบิน
JAL JAL 7.20 น.

7.00 น. 10.35 น. ประมาณ 2 ชั่วโมง 35 นาที
8.40 น.

ANA 11.25 น. 12.40 น.

14.30 น. 18.05 น. ประมาณ 2 ชั่วโมง 35 นาที

165 - 144

JAL 9.45 น. JAL 9.45 น. 11.05 น.

ออกจากไทเป
738 ANA 9.25 น.

ชื่อรุนเครื่องบิน
ANA 7.25 น.

จํานวนที่นั่ง

ถึงทากามาทสึ ใชเวลา
10.45 น.

11.45 น.

JAL 15.45 น. 17.00 น.15.55 น.

โซล ออกจากทากามาทสึ [วันเดินทาง] อ. / อา.ANA 13.20 น. JAL 12.00 น. 13.15 น.

สายการบิน JAL
ANA 15.35 น. ชื่อรุนเครื่องบิน

A321
จํานวนที่นั่ง

14.40 น.
15.15 น.
16.55 น.
17.10 น.
18.25 น.

สายการบิน
ASIANA AIRLINES

19.00 น.

JAL
ANA 13.40 น. 14.55 น.

13.55 น. 15.10 น.

78P/76P

ANA 17.05 น.

JAL 20.05 น. JAL738/32A
ANA

ANA
JAL 17.45 น.

ANA

20.50 น.
21.20 น.

18.45 น.

ฮาเนดะ

171

ออกจากทากามาทสึ [วันเดินทาง] ศ.
11.05 น.

335/270 8.30 น. 10.05 น. ประมาณ 1 ชั่วโมง 35 นาที

ออกจากโซล ถึงทากามาทสึ ใชเวลา
ใชเวลา ใชเวลา 14.50 น. 16.25 น. ประมาณ 1 ชั่วโมง 35 นาที

19.50 น. 21.10 น.

167 - 166/166

19.30 น. ANA
ชื่อรุนเครื่องบิน

JAL 14.00 น.
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