
อัตราคาบริการ

วิธีการขึ้นรถบัส

ขอควรระวัง

โอคาดะ อุดงไคโด

บริษัทรถบัส : รถบัสคินคู (เบอรโทรศัพท) +81 877-75-2920

ทาอากาศยานทากามาทสึ
มังโนมาจิยาคุบะ ในเมืองโคโตฮิระ

1,000 เยน 1,200 เยน 1,300 เยน 1,500 เยน

19.40 น.
20.06 น.
20.11 น.

20.24 น.

20.26 น.โอสะโจ 10.06 น. *2 10.36 น. *1 12.06 น. 14.16 น. 16.11 น. 18.01 น.
โคไบเท

โคโตจู-มาเอะ
มังโนมาจิยาคุบะ

โอมิยาบาชิ
ยาจิโยะ

16.09 น. 17.59 น.
โคโตซังคะคุ
สถานีรถไฟเจอารโคโตฮิระ 10.04 น. *2 10.34 น. *1 12.04 น. 14.14 น.

จอดใหลงเทานั้น

จอดใหลงเทานั้น

15.51 น. 17.41 น.
อุดงไคโด 9.51 น. *2 10.21 น. *1 11.51 น. 14.01 น. 15.56 น. 17.46 น.
โอคาดะ 9.46 น. *2 10.16 น. *1 11.46 น. 13.56 น.

▼สายที่ไปโคโตฮิระ
ทาอากาศยานทากามาทสึ 9.20 น. *2  9.50 น. *1 11.20 น. 13.30 น. 15.25 น. 17.15 น.

ตารางเวลา (ชวงเวลาเดินรถ : 27 มี.ค. - 30 มิ.ย. 2559)

14.07 น. 15.32 น. 18.07 น.
9.50 น. 11.45 น. 14.05 น. 15.30 น. 18.05 น.
9.48 น. 11.43 น. 14.03 น. 15.28 น. 18.03 น.
9.47 น. 11.42 น.

18.01 น.

ปายรถบัส

▼สายที่ไปทาอากาศยานทากามาทสึ

10.35 น. 12.30 น. 14.50 น. 16.15 น. 18.50 น.
10.05 น. 12.00 น. 14.20 น. 15.45 น. 18.20 น.
9.59 น. 11.54 น. 14.14 น. 15.39 น. 18.14 น.
9.55 น. 11.50 น.

15.26 น.

แผนที่เสนทางเดินรถ

7.51 น.
7.52 น.
7.52 น.
7.53 น.
7.55 น.
7.57 น.
8.00 น.
8.04 น.
8.10 น.
8.40 น.

14.02 น. 15.27 น. 18.02 น.
9.47 น. 11.42 น. 14.02 น. 15.27 น. 18.02 น.

14.10 น. 15.35 น.

รถบัสลีมูซีน (รถบัสจากทาอากาศยานทากามาทสึ สายโคโตฮิระ)

สําหรับทานที่มาเปนกรุปทัวรเทานั้น กรุณาจองที่นั่งลวงหนา

กรณีที่ออกเดินทางจากทาอากาศยานทากามาทสึ สามารถซื้อตั๋วรถบัสไดจากตูขายตั๋วอัตโนมัติ

ภายในทาอากาศยาน และในกรณีที่ออกเดินทางจากโคโตฮิระ สามารถซื้อตั๋วรถบัสไดจากพนักงาน

ขายตั๋วโดยตรง

รถบัสที่ออกจากทาอากาศยานทากามาทสึ อาจออกชากวาเวลาที่กําหนดขึ้นอยูกับเวลาเครื่องบินลง

โอสะโจ / Oasa-cho
โคไบเท / Koubaitei
โคโตซังคะคุ-มาเอะ / kotosankaku-mae
โอมิยาบาชิ / Omiyabashi
สถานีรถไฟเจอารโคโตฮิระ / JR Kotohira Station
โคโตจู-มาเอะ / Koto-chu mae
มังโนมาจิยาคุบะ / MannoTown Hall
อุดงไคโด / UDON Street
โอคาดะ / Okada
ทาอากาศยานทากามาทสึ / Takamatsu Airport

○การซื้อตั๋วรถบัส

○การจองรถบัส

*2 รถบัสวิ่งวันจันทร, ศุกร, เสาร, อาทิตยของวันที่ 1 - 25 เม.ย. และวันที่ 13 - 30 พ.ค. และวันที่ 29 เม.ย. - 9 พ.ค. 

*1 ระหวางวันที่ 1 พ.ค. - 30 มิ.ย. รถบัสออกเร็วกวาเวลาที่กําหนด 5 นาที

18.10 น.
9.52 น. 11.47 น. 

9.46 น. 11.41 น. 14.01 น.
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