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ออกจาก

ทาเรือฮนมุระ

ออกจากทาเรือ

ทากามาทสึ

-

ถึงทาเรือ

อิเอะอุระ

ออกจากทาเรืออิ

เอะอุระ

ออกจาก

ทาเรือฮนมุระ

ถึงทาเรือ

ทากามาทสึ

ออกจากทาเรือ

อิเอะอุระ

ออกจาก

ทาเรือฮนมุระ

ถึงทาเรือ

ทากามาทสึ

(3) ทาเรืออุโนะ <-> เกาะนาโอชิมะ (ทาเรือฮนมุระ)

บริษัทชิโกกุคุคิเซน โทร. +81 87-821-5100 โทร. +81 

87-892-3104

[เรือโดยสาร] 20 นาที ผูใหญ 290 เยน / เด็ก 150 เยน

(5) ทาเรือทากามาทสึ <-> เกาะนาโอชิมะ (ทา

เรือฮนมุระ) <-> เกาะเทชิมะ (ทาเรืออิเอะอุระ)

เทชิมะเฟอรรี่ โทร. +81 87-851-4491

[สปดโบท]

ทาเรือทากามาทสึ <-> เกาะเทชิมะ (ทาเรืออิเอะอุระ)

 ผูใหญ 1,330 เยน / เด็ก 670 เยน

ทาเรือทากามาทสึ <-> เกาะนาโอชิมะ (ทาเรือฮนมุระ)

 ผูใหญ 1,220 เยน / เด็ก 610 เยน

เกาะนาโอชิมะ (ฮนมุระ) <-> เกาะเทชิมะ (ทาเรืออิ

เอะอุระ) ผูใหญ 620เยน / เด็ก 310 เยน

ออกจากทาเรือ

ทากามาทสึ

ออกจาก

ทาเรือฮนมุระ

ถึงทาเรืออิเอะ

อุระ

-

-14.45 น.

16.31 น.

18.05 น.

-

9.37 น.

11.15 น.

8.16 น.

11.35 น.

9.57 น.

13.40 น.-

ตารางเดินเรือในชวงวันหยุดของเทชิมะ อารต มิวเซียม

-

15.30 น.

-

17.56 น.

7.35 น.

8.55 น.

10.39 น.

16.00 น.

17.55 น.

18.26 น.

18.05 น.

7.41 น.

9.07 น.

10.45 น.

8.25 น.8.05 น.7.30 น.

7.00 น.

8.20 น.

10.04 น.

15.10 น.

17.20 น.

17.35 น.

แผนที่การคมนาคม ซันพอรต ทากามาทสึ [ตารางเวลาชวงงานเทศกาลศิลปะนานาชาติเซโตะอุจิ 2016]

19.10 น. 18.40 น.

*เดินเรือเฉพาะวันเสาร-อาทิตย, วันหยุดนักขัตฤกษของ

ชวงฤดูรอนและฤดูใบไมรวง

*18.20 น.

12.40 น. 11.30 น.

19.50 น. 19.15 น.

[เรือเฟอรรี]่ ออกจากทาเรือทากามาทสึ (50 นาที ) ออก

จากทาเรือมิยาโนะอุระ (60 นาที ) 

ผูใหญ 520 เยน / เด็ก 260 เยน

ออกจากทาเรือทากามาทสึ ออกจากทาเรือมิยาโนะอุระ

8.12 น. 7.00 น.

10.14 น. 9.07 น.

(1) ทาเรือทากามาทสึ <-> เกาะนาโอชิมะ (ทาเรือมิยา

โนะอุระ)

บริษัทชิโกกุคุคิเซน โทร. +81 87-821-5100 โทร. +81 

87-892-3104

[สปดโบท] 25 นาที ผูใหญ 1,220 เยน / เด็ก 610 เยน
ออกจากทาเรือทากามาทสึ ออกจากทาเรือมิยาโนะอุระ

9.15 น. 8.40 น.

10.55 น. 10.25 น.

17.40 น.

6.10 น. 6.00 น.

14.25 น. 14.55 น.

15.30 น. 16.02 น.

16.30 น. 16.35 น.

17.05 น. 17.35 น.

18.53 น. 19.02 น.

20.25 น. 20.25 น.

17.10 น.

15.35 น. 14.20 น.

18.05 น. 17.00 น.

ออกจากทาเรืออุโนะ ออกจากทาเรือฮนมุระ

(2) ทาเรืออุโนะ <-> เกาะนาโอชิมะ (ทาเรือมิยาโนะอุระ)

บริษัทชิโกกุคุคิเซน โทร. +81 87-821-5100 โทร. +81 

87-892-3104

[เรือโดยสาร] 15 นาที

ผูใหญ 290 เยน / เด็ก 150 เยน

○ราคาสําหรับชวงกลางคืน  ผูใหญ 580 เยน / เด็ก 290 

7.25 น. 6.45 น.

11.55 น. 7.55 น.

17.45 น. 17.20 น.

16.50 น. 13.00 น.

18.35 น. 18.10 น.

○0.15 น.

(4) เกาะนาโอชิมะ (มิยาโนะอุระ) <-> เกาะเทชิมะ (อิ

เอะอุระ) <-> เกาะอินุจิมะ

บริษัทชิโกกุคุคิเซน โทร. +81 87-821-5100 โทร. +81 

87-892-3104

[สปดโบท]

เกาะนาโอชิมะ (ทาเรือมิยาโนะอุระ) <-> เกาะเทชิมะ (ทา

เรืออิเอะอุระ) ผูใหญ 620 เยน / เด็ก 310 เยน

เกาะเทชิมะ (ทาเรืออิเอะอุระ) <-> เกาะอินุจิมะ  ผูใหญ 

1,230 เยน / เด็ก 620 เยน

เกาะนาโอชิมะ (ทาเรือมิยาโนะอุระ) <-> เกาะอินุจิมะ  

ผูใหญ  1,850 เยน / เด็ก 930 เยน

ออกจาก

ทาเรือมิยา

โนะอุระ

ถึงทาเรืออิ

เอะอุระ

ตารางเดินเรือชวงวันหยุดของเทชิมะ อารต มิวเซียม

7.41 น. - 8.16 น.

13.05 น.
[เรือเฟอรรี]่ 20 นาที

ผูใหญ 290 เยน / เด็ก 150 เยน

ออกจากทาเรืออุโนะ ออกจากทาเรือมิยาโนะอุระ

ออกจากทาเรืออุโนะ ออกจากทาเรือมิยาโนะอุระ

13.30 น. 13.55 น.

22.30 น. 21.15 น.

○0.35 น.

18.45 น.

-

-

17.06 น.

18.40 น.

9.20 น. 9.42 น. 9.50 น. 10.15 น.

12.10 น. 12.32 น. 12.40 น. 13.05 น.

ออกจาก

ทาเรืออิเอะ

อุระ

ถึงเกาะ

อินุจิมะ

6.30 น. 6.40 น.

ออกจาก

ทาเรืออิเอะ

อุระ

ถึงทาเรืออิ

เอะอุระ
11.00 น. 11.10 น.

15.07 น. 15.15 น. 15.40 น.7.20 น. 7.50 น.

15.45 น. 16.10 น. 16.15 น. 16.37 น.

12.15 น. 12.45 น.

8.22 น. 8.52 น.

9.22 น. 9.52 น.
ออกจาก

เกาะอินุจิมะ

ถึงทาเรือมิยา

โนะอุระ

13.10 น. 13.35 น. 13.40 น. 14.02 น.

10.25 น. 10.50 น. 10.55 น. 11.17 น.

งดเดินเรือในชวงวันหยุดของเทชิมะ อารต มิวเซียมและ

พิพิธภัณฑศิลปะอินุจิมะ
7.00 น. - 7.35 น.

12.00 น. - 12.35 น.

17.20 น. - 17.55 น.
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▲เดินเรือเฉพาะวันที่ 20 มี.ค. - 17 เม.ย. (วันเสาร -

 อาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ) รวม 13 วัน และวันที่

 18 ก.ค. - 4 ก.ค. (วันเสาร - อาทิตย, วันหยุดนักขัต

ฤกษและวันที่ 11 - 16 ส.ค.) รวม 24 วัน

*อาจมีการเลื่อนกําหนดการเดินเรือของเรือโดยสาร

ทั่วไปที่วิ่งเฉพาะวันอังคารที่หนึ่งของทุกเดือน (อาจ

เปลี่ยนเปนวันพฤหัสบดี)

7.20 น. 7.40 น. 7.55 น. 8.20 น.
10.30 น. 10.50 น. 11.05 น. 11.30 น.

16.47 น. 15.30 น.

8.40 น. 9.05 น.
11.35 น. 12.00 น. ถึง
13.25 น. 13.50 น.
▲17.00 น.▲17.25 น.ถึง
18.00 น. 18.25 น.

8.32 น. 7.15 น.
11.10 น. 9.50 น.
 13.10 น.  11.50 น.
14.10 น. 13.00 น.

6.55 น.
9.20 น.

-
14.05 น.

-
18.40 น.

- 6.40 น.

6.50 น. 5.30 น.

6.45 น.

- - 6.00 น. 6.40 น.
8.40 น. 9.10 น. 9.30 น.

12.30 น. 12.55 น.
16.25 น.
▲17.30 น.
20.00 น.ถึง

16.50 น.

-

-

7.15 น.
9.40 น.

-
14.25 น.

-
19.00 น.

19.25 น. 19.45 น.
ออกจาก

ทาเรืออุ

โนะ

ออกจาก

ทาเรืออิ

เอะอุระ

ออกจาก

ทาเรือคา

ระโตะ

ออกจาก

ทาเรือโทโน

โชะ

(7) ทากามาทสึ <-> เกาะเทชิมะ (ทาเรือคาระโตะ)

เทชิมะเฟอรรี่ โทร. +81 87-851-4491

อัตราคาบริการ ผูใหญ 1,330 เยน / เด็ก 670 เยน

งดเดินเรือในชวงวันหยุดของเทชิมะ อารต มิวเซียม

(11) ทาเรือทากามาทสึ<->เกาะโชโดะชิมะ (ทาเรืออิเค

ดะ) 

โคคุไซเฟอรรี่ โทร. +81 879-75-0405

อัตราคาบริการ ผูใหญ 690 เยน / เด็ก 350 เยน

ื  ี่   ี

(10) ทาเรือทากามาทสึ <-> เกาะโชโดะชิมะ (ทาเรือโท

โนโชะ)

โชโดะชิมะเฟอรรี่ 

เฟอรรี่ โทร. +81 87-822-4383　
สปดโบท โทร. +8187-821-9436

[เรือเฟอรรี]่ ผูใหญ 690 เยน / เด็ก 350 เยน

[สปดโบท] ผูใหญ 1,170  เยน / เด็ก 590 เยน

(8) ทาเรืออุโนะ <-> เกาะเทชิมะ (ทาเรืออิเอะอุระ)

 <-> เกาะเทชิมะ (ทาเรือคาระโตะ) <-> เกาะโช

โดะชิมะ (ทาเรรือโทโนโชะ)

โชโดะชิมะเฟอรรี่ โทร. +81 879-62-1348

เกาะโชโดะชิมะ (ทาเรือโทโนโชะ) <-> ทาเรืออุโนะ 

ผูใหญ 1,230 เยน / เด็ก 620 เยน

เกาะเทชิมะ (ทาเรือคาระโตะ) <-> ทาเรืออุโนะ ผูใหญ

 1,030 เยน / เด็ก 520 เยน

เกาะเทชิมะ (ทาเรืออิเอะอุระ) <-> ทาเรืออุโนะ ผูใหญ

 770 เยน / เด็ก 390 เยน

เกาะโชโดะชิมะ (ทาเรือโทโนโชะ) <-> เกาะเทชิมะ 

(ทาเรืออิเอะอุระ) ผูใหญ 770 เยน / เด็ก 390 เยน

เกาะโชโดะชิมะ (ทาเรือโทโนโชะ) <-> เกาะเทชิมะ 

(ทาเรืออิเอะอุระ) ผูใหญ 480 เยน / เด็ก 240 เยน

เกาะเทชิมะ (ทาเรือคาระโตะ) <-> เกาะเทชิมะ (ทา

เรืออิเอะอุระ) ผูใหญ 290เยน / เด็ก 150 เยน

16.54 น.
19.30 น. 20.10 น. -

▲17.55 น.

--
15.50 น. 16.10 น.

- -

ออกจาก

ทาเรือคา

ระโตะ

ออกจาก

ทาเรือโทโน

โชะ

10.09 น.
13.10 น. 13.40 น. *14.00 น. 14.39 น.
17.50 น. 18.20 น. 18.40 น. 19.19 น.

13.40 น. 14.45 น.
15.10 น. 14.20 น. 15.10 น. 15.45 น.

17.30 น.

ออกจาก

ทาเรืออุ

โนะ

ออกจาก

ทาเรืออิ

เอะอุระ

เรือโดยสาร

ออกจาก

ทาเรืออิ

เอะอุระ

ออกจาก

ทาเรือคา

ระโตะ

ออกจาก

ทาเรือโท

โนโชะ

ออกจาก

ทาเรือโทโน

โชะ

7.25 น. 7.45 น. 8.14 น.
*11.10 น. 11.50 น. 12.10 น. 12.39 น.
15.25 น. 16.05 น. 16.25 น.

16.20 น. 16.40 น.

10.20 น.

16.20 น.

17.30 น. 18.05 น.

16.30 น. 15.50 น. 17.20 น.
16.30 น. 17.50 น. 18.40 น.

13.40 น.

ออกจาก

ทาเรือคา

ระโตะ

ออกจาก

ทาเรืออิ

เอะอุระ

ออกจาก

ทาเรือทากา

มาทสึ

ออกจาก

ทาเรือโทโน

โชะ

ออกจาก

ทาเรือทากา

มาทสึ

ออกจาก

ทาเรือโทโน

โชะ

เรือเฟอรรี่

ออกจากทาเรือ

ทากามาทสึ

15.50 น. 15.10 น. 16.00 น.

10.40 น. 10.00 น. 9.55 น.

ถึงทาเรือคาระโตะ

สปดโบท 

(ประมาณ 35 นาที)

เรือเฟอรรี่ 

(ประมาณ 60 นาที)

13.00 น. 12.35 น. 13.53 น.

17.10 น. 18.45 น.
20.20 น. 20.10 น.

▲21.30 น. ▲20.50 น.

9.00 น.

▲13.10 น. ▲13.30 น. ถึง -

(9) ทาเรือทากามาทสึ <-> เกาะเมงิจิมะ <-> เกาะโองิจิ

มะ

บริษัทชิยูจิมะไคอุน โทร. +81 87-821-7912

ทาเรือทากามาทสึ <-> ทาเรือเมงิ ผูใหญ 370 เยน / เด็ก 

190 เยน

ทาเรือทากามาทสึ <-> ทาเรือโองิ ผูใหญ 510 เยน / เด็ก 

260 เยน

ทาเรือเมงิ <-> ทาเรือโองิ ผูใหญ 240 เยน / เด็ก 120 เยน

ออกจาก

ทาเรือทากามาทสึ

ออกจาก

เกาะเมงิจิมะ

ออกจาก

เกาะโองิจิมะ

16.00 น.

ออกจาก

เกาะโองิจิมะ

ออกจาก

เกาะเมงิจิมะ

ถึงทาเรือ

ทากามาทสึ

▲ราคาสําหรับชวงกลางคืน 

(ผูใหญ 1,550 เยน / เด็ก 790 เยน)

14.20 น. 13.40 น.

16.30 น.

11.20 น. 10.40 น. 10.40 น. 11.20 น.
13.00 น. 11.20 น. 11.35 น. 12.20 น.

17.50 น.

 18.00 น.

19.30 น.
18.30 น. 17.50 น.

19.30 น.

ออกจากทาเรือทากามาทสึ ออกจากทาเรืออิเคดะ

- ▲8.10 น. ▲8.30 น.

▲18.40 น. ▲19.00 น. ถึง -

▲15.10 น. ▲15.30 น. ถึง -

14.00 น. 14.20 น.

15.10 น. 15.30 น.

17.35 น. 17.55 น.

9.30 น. 10.05 น.

11.00 น. 11.35 น.

16.45 น. 17.20 น.

18.10 น. 18.45 น.

ออกจากทาเรือคาระโตะ ถึงทาเรือทากามาทสึ

8.50 น. 9.25 น.

10.15 น. 10.50 น.

15.45 น.

10.40 น. 11.00 น.

13.55 น.

9.30 น. 9.50 น.

11.30 น.

11.15น. 11.35 น.

13.35 น.

(6) เกาะนาโอชิมะ (ทาเรือฮนมุระ) <-> เกาะเทชิมะ (ทา

เรืออิเอะอุระ)

เทชิมะเฟอรรี่ โทร. +81 087-851-4491

อัตราคาบริการ ผูใหญ 620 เยน / เด็ก 310 เยน

งดเดินเรือในชวงวันหยุดของเทชิมะ อารต มิวเซียม

ออกจากทาเรือฮนมุระ ออกจากทาเรืออิเอะอุระ

8.05 น. 8.25 น.

9.00 น. 9.20 น.

9.37 น. 9.57 น.

10.00 น.

10.40 น.

10.20 น.

11.10 น.

8.00 น.

14.00 น. 14.20 น. 14.40 น.

10.00 น. 10.20 น.
▲11.30 น. ถึง -

8.20 น. 8.40 น.
▲9.10 น. ▲9.30 น. ถึง -

13.00 น. 13.20 น.

14.30 น. 14.50 น.

ออกจากทาเรืออิเอะอุระ ออกจากทาเรือฮนมุระ

8.35 น. 8.55 น.

7.40 น. 7.00 น. 6.25 น. 6.36 น.
8.20 น. 7.30 น. 7.20 น. 7.35 น.
9.10 น. 8.20 น. 8.02 น.

9.20 น. 9.40 น.

8.35 น.
10.00 น. 9.10 น. 9.00 น.

- ▲10.10 น. ▲10.30 น.

18.10 น. 18.30 น. 18.50 น.

7.00 น. 7.20 น. 7.40 น.

9.25 น.

▲17.10 น. ▲17.30 น. ถึง -

▲11.10 น.

17.10 น.

12.00 น. 12.20 น. 12.40 น.

17.40 น.
- ▲18.10 น. ▲18.30 น.

▲12.10 น. ▲12.30 น.

15.00 น. 15.20 น. 15.40 น.

13.00 น. 13.20 น. 13.40 น.
- ▲14.10 น. ▲14.30 น.

18.15 น. 17.10 น.

ออกจาก

ทาเรืออุโนะ

ออกจาก

ทาเรือโท

โนโชะ

11.00 น. 11.20 น. 11.40 น.
-

- ▲16.10 น.

▲เดินเรือเฉพาะวันที่ 1 - 20 ส.ค. เทานั้น

▲16.30 น.
17.00 น. 17.20 น.



Kagawa Prefecture Tourism Association

*เดินเรือวันเสาร - อาทิตย, วันหยุดนักขัตฤกษ (ยกเวนวันที่

 3 พ.ย. 2559) วันที่ 29 เม.ย. - 8 พ.ค. / 12 - 16 ส.ค. / 

17 - 19 ก.ย.

ออกจาก

ทาเรือทากา

มาทสึฮิกาชิ

ถึงทาเรือซา

กะเทะ

ออกจาก

ทาเรือซา

กะเทะ

ถึงทาเรือทา

กามาทสึฮิกาชิ

16.00 น.

10.30 น.

12.35 น.

16.25 น.

(16) ทาเรือทากามาทสึ <-> ทาเรืออุโนะ

ชิโกกุคิวโคเฟอรรี่ จุดขึ้นเรือทากามาทสึ 

โทร. +81 87-851-0131

อัตราคาบริการ ผูใหญ 690 เยน / เด็ก 350 เยน

ออกจากทาเรือทากา

มาทสึ (ประมาณ 65 

นาที)

ออกจากทาเรืออุโนะ  

(ประมาณ 65 นาที)

7.00 น.

8.15 น.

9.30 น.

10.45 น.

12.00 น.

15.00 น.

16.25 น.

17.40 น.

18.55 น.

20.10 น.

ถึงทาเรือโทโนโชะ

ออกจากเกาะอินุจิมะ ถึงทาเรือโทโนโชะ

10.35 น.

1240 น.

11.00 น.

16.55 น.16.30 น.

13.05 น.

○ ＝ ตารางเวลาวันธรรมดา (ยกเวนชวงเวลาตามดานลาง)

▲ ＝ ตารางเวลาวันเสารและวันหยุด (วันเสาร - อาทิตยและ

วันหยุดนักขัตฤกษ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 / วันที่ 29 เม.ย. -

 8 พ.ค. / 12 - 16 ส.ค. / 29 ธ.ค. 2559 -  3 ม.ค. 2560) ○10.55 น. ○1.00 น.
▲19.00 น. ○6.00 น.

(19) เกาะโชโดะชิมะ (ทาเรือซากะเทะ)<->โกเบ (ซันโนมิยะ

FT)

โชโดะชิมะจัมโบเฟอรรี่ โทร. +81 78-327-3322

[เรือเฟอรรี]่ ผูใหญ 1,990 เยนขึ้นไป / เด็ก 990 เยนขึ้นไป

มีตั๋วชุดระหวางเกาะโชโดะชิมะ (ทาเรือซากะเทะ) <-> เกาะโช

โดะชิมะ (ทาเรือโทโนโชะฮิกาชิ) <-> เกาะนาโอชิมะ (ทาเรือฮน

มุระ) <-> เกาะเทชิมะ (ทาเรือคาระโตะ) (14) จําหนาย 

*เรือบางรอบอาจมีคาใชจายเพิ่มเติม กรุณาสอบถามกอนซื้อตั๋ว

เรือเฟอรรี่ (ประมาณ 3 ชั่วโมง)
ออกจากทาเรือ

ซากะเทะ
ถึงโกเบ ออกจากโกเบ

ถึงทาเรือ

ซากะเทะ
▲7.15 น.
○7.30 น.
▲15.45 น.

ออกจาก

ทา

เรือฮนมุระ

ออกจาก

ทาเรือคา

ระโตะ

ออกจาก

ทาเรือฮนมุ

ระ

ออกจาก

ทาเรือโทโน

โชะฮิกาชิ

○15.45 น.
▲17.45 น.
○20.45 น.
▲22.55 น.

▲7.15 น.
○7.30 น.

11.25 น.
-

17.10 น.
เดินเรือเฉพาะวันเสาร - อาทิตย, วันหยุดนักขัตฤกษ (ยกเวนวันที่ 3 

พ.ย.) วันที่ 29 เม.ย. - 8 พ.ค. / 12 - 16 ส.ค. / 17 - 19 ก.ย.

-
-
-

▲5.15 น. ▲19.45 น.

▲8.00 น.
▲20.55 น. ▲11.15 น.
○0.00 น. ○14.00 น.

8.50 น. -

8.40 น.
10.15 น.
14.10 น.
15.50 น.

9.25 น.
-
-
→

ขาขึ้น

7.40 น.
-

13.00 น.
-

→
9.45 น.
13.30 น.
14.55 น.

→
→
→

15.25 น.

→

ขาลง

ออกจาก

ทาเรือซา

กะเทะ

ออกจาก

ทาเรือโทโน

โชะฮิกาชิ

ออกจาก

ทาเรือคา

ระโตะ

ออกจาก

ทาเรือฮนมุ

ระ

ถึงทาเรือ

คาระโตะ

(15) ทาเรือทากามาทสึ <-> เกาะโอชิมะ

หนวยงานการจัดเทศกาลศิลปะนานาชาติเซโตะอุจิ 

โทร. +81 87-813-2244 ฟรี [สปดโบท] ประมาณ 20 นาที

หากตองการใชบริการเรือขามฟาก กรุณาติดตอสอบถามที่

ศูนยบริการขอมูลทากามาทสึ ตั้งอยูใกลกับทาเรือทากามาทสึ

ใชระบบการจอง

(14) เกาะโชโดะชิมะ (ทาเรือซากะเทะ) <-> เกาะโชโดะชิมะ 

(ทาเรือโทโนโชะฮิกาชิ) <-> เกาะนาโอชิมะ (ทาเรือฮนมุระ) 

<-> เกาะเทชิมะ (ทาเรือคาระโตะ)

[การจอง] นาโอชิมะ - เทชิมะไลน โทร. +81 87-811-7766

อัตราคาบริการ ทุกทาเรือ ผูใหญ 2,000 เยน / เด็ก 1,000 เยน

มีตั๋วชุดระหวางเกาะโชโดะชิมะ <-> โกเบ (19) จําหนาย

7.00 น.

8.15 น.

9.30 น.

10.45 น.

(18) ทาเรือทากามาทสึ / ทาเรือทากามาทสึฮิกาชิ <-> 

เกาะโชโดะชิมะ (ทาเรือซากะเทะ)

โชโดะชิมะไลน โทร. +81 087-811-6688

[สปดโบท] ผูใหญ 1,000 เยน / เด็ก 500 เยน

[เรือเฟอรรี]่ ผูใหญ 690 เยน / เด็ก 340 เยน

ออกจาก

ทาเรือทากา

มาทสึ

ถึงทาเรือซา

กะเทะ

ออกจาก

ทาเรือซา

กะเทะ

ถึงทาเรือทา

กามาทสึ

8.10 น.
14.15 น.

8.55 น.
15.00 น.

ออกจาก

ทาเรือมิยาโนะอุระ
9.00 น. 9.45 น.
15.05 น. 15.50 น.

○19.00 น.

▲10.30 น. ▲0.45 น.

○9.30 น.
▲11.10 น.
▲14.25 น.
○17.15 น.
▲22.55 น.

(17) เกาะโชโดะชิมะ (ทาเรือโทโนโชะ) <-> 

เกาะอินุจิมะ

โชโดะชิมะคิวโคเฟอรรี่ โทร. +81 879-62-0875

อัตราคาบริการ ผูใหญ 1,200 เยน / เด็ก 600 

เยน

*งดเดินเรือในชวงวันหยุดของพิพิธภัณฑ

ศิลปะอินุจิมะ

ออกจากทาเรือโทโนโชะ ถึงเกาะอินุจิมะ

10.05 น.

12.10 น.

-
15.25 น.

-

ถึงทาเรือ

ซากะเทะ

10.15 น.
14.15 น.
16.00 น.

9.45 น.
→

14.45 น.
16.30 น.

▲0.10 น.
○19.30 น. ○20.45 น.

(12) ทาเรือทากามาทสึ <-> เกาะโชโดะชิมะ (ทาเรือคุ

สะคาเบะ)

อุจิโนะมิเฟอรรี่ โทร. +81 879-82-1080

[เรือเฟอรรี]่ ผูใหญ 690 เยน / เด็ก 350 เยน  

[สปดโบท] ผูใหญ 1,170 เยน / เด็ก 590 เยน

ออกจาก

ทาเรือทากา

มาทสึ

ออกจาก

ทาเรือคุสะคา

เบะ

ออกจาก

ทาเรือทากา

มาทสึ

ออกจาก

ทาเรือคุสะคา

เบะ

(13) เกาะโชโดะชิมะ (ทาเรือโทโนโชะ) <-> 

เกาะนาโอชิมะ (ทาเรือมิยาโนะอุระ)

โชโดะชิมะคิวโคเฟอรรี่ โทร. +81 879-62-0875

อัตราคาบริการ ผูใหญ 1200 เยน / เด็ก 600 เยน
ออกจากทาเรือโทโนโชะ ถึงทาเรือมิยาโนะอุระ

▲14.30 น. ▲15.45 น.

สปดโบท (ประมาณ 40 นาที)

18.15 น.*7.00 น. 07.39 น. *17.10 น.

○ ＝ ตารางเวลาวันธรรมดา (ยกเวนชวงเวลาตามดานลาง)

▲ ＝ ตารางเวลาวันเสารและวันหยุด (วันเสาร - อาทิตยและ

วันหยุดนักขัตฤกษ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 / วันที่ 29 เม.ย. -

 8 พ.ค. / 11 - 16 ส.ค. / 29 ธ.ค. 2559 -  3 ม.ค. 2560) 

○14.30 น. ○15.45 น. ○17.15 น. ○18.30 น.
▲16.20 น. ▲17.35 น. ▲22.55 น.

เรือเฟอรรี่ (ประมาณ 75 นาที)

12.00 น.

16.25 น.

17.40 น.

18.55 น.

20.10 น.

13.30 น.

▲ไมรับผูโดยสารเฉพาะวันจันทร - เสาร ผูโดยสาร

สามารถใชบริการไดในวันอาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ

18.50 น. 17.45 น. 20.30 น. ▲19.00 น.

▲6.00 น. ▲7.15 น. ○9.30 น. ○10.45 น.
○6.15 น. ○7.30 น. ▲11.15 น. ▲12.30 น.
▲14.20 น. ▲15.35 น.

12.15 น.

9.25 น.

10.50 น.9.00 น.

16.15 น.
13.50 น. 12.50 น. ▲14.48 น.
10.30 น.

สปดโบท (ประมาณ 45 นาที) เรือเฟอรรี่ (ประมาณ 60 นาที)

7.50 น.

15.00 น.

15.50 น. 14.45 น. 17.43 น.

7.50 น. 7.00 น. 9.30 น.



　　▲ ＝ งดเดินรถวันเสารและวันหยุด　▲ ＝ งดเดินรถวันหยุด

คําอธิบายเพิ่มเติม

สายที่ไปโคโตฮิระ : ไมมีสัญลักษณ = ไปโคโตฮิระ / 仏 = ไปบุชโชซัง / 一 = อิจิโนะมิยะ / 

                     滝 =  ไปทาคิโนะมิยะ

สายที่ไปนากาโอะ : ไมมีสัญลักษณ = ไปนากาโอะ / 瓦 = ไปคาวาระมาจิ / 平 = ฮิรางิ

*วันเสาร - อาทิตย, วันหยุดนักขัตฤกษและวันที่ 30 ธ.ค. - 3 ม.ค.

　　▲ งดเดินรถ　　▲จอดที่อิจิโนะมิยะ　　▲ไปทาคิโนะมิยะ

สถานีรถไฟโคโตเด็นทากามาทสึจิกโกะ　
ตารางเวลารถออก (ขอมูลอัพเดท 15 ธ.ค. 2556) 

สํานักงานขนสง โทร. +81 87-831-6008

00　     ▲06仏　▲15滝　▲23仏
30　　▲37仏　45－　　▲52仏

▲08平  　20　32瓦　43　▲54瓦8

คําอธิบายเพิ่มเติม

ตัวอักษรสีแดง = รถดวนพิเศษ / ตัวอักษรสีฟา = รถความเร็วสูง / ตัวอักษรสีเขียว = รถนอน

สายโยะซัง : 松 = ไปมัตสึยามะ / 宇 = ไปอุวะจิมะ / 西 = ไปอิโยะไซโจ / 観 = ไปคันองจิ / 多 = ไปทะโดทสึ / 

               坂 = ไปซากาอิเดะ 

สายโดะซัง : 琴 = ไปโคโตฮิระ / 高 = ไปโคจิ / 中 = ไปนากามุระ 

 สายโคโตคุ : 徳 = ไปโทคุชิมะ / 三 = ไปซังบงมาทสึ / オ = ไปออเรนจทาวน / 引 = ไปฮิเคตะ

จุดขึ้นเรือเฟอรรี่

(1) เกาะนาโอชิมะ (ทาเรือมิยาโนะอุระ), (10) เกาะโชโดะชิมะ (ทาเรือโทโนโชะ), (11) 

เกาะโชโดะชิมะ (ทาเรืออิเดะ), (12) เกาะโชโดะชิมะ (ทาเรือคุสะคาเบะ)

จุดขึ้นสปดโบท

จุดขึ้นเรือเฟอรรี่

(16) ทาเรืออุโนะ

(1) เกาะนาโอชิมะ (ทาเรือมิยาโนะอุระ), (5) เกาะนาโอชิมะ (ทาเรือฮนมุระ) - เกาะเทชิมะ (ทาเรืออิเอะอุระ), (7) เกาะเทชิมะ (ทาเรือคาระโตะ),

(10) เกาะโชโดะชิมะ (ทาเรือโทโนโชะ), (12) เกาะโชโดะชิมะ (ทาเรือคุสะคาเบะ)
จุดขึ้นเรือเฟอรรี่

(9) เกาะเมงิจิมะ - เกาะโองิจิมะ

ชานชาลาหมายเลข 1
00　30　▲45滝

00　　▲15滝　　30　　▲45滝

13西　27観　50松　55多 43琴 12徳　▲18三　 50徳

   08　　28　　48

12徳　 17三

   08　　28　　48

   08　　28　　48

   08　　28　　48

   08　　28　　52

ชานชาลาหมายเลข 3
   16　　47

   07　　▲20　　32　　▲43　　54

354 53松

46徳

7 07　48 37松　40観 09琴　　20高　　54琴 05徳　 17引　▲52財

8 22　55 16観　45松  ▲01琴  25高　   57琴 23徳　 33引

06徳　 53徳

9 23　33　52

A

ลง (สายที่ไปนากาโอะ)ลง (สายที่ไปโคโตฮิระ)

6 08　46 00松　13西　48観　52多 04中 22引　 40徳

เวลา
6

7

B

สายโยซัง สายโดะซัง สายโคโตคุเวลา
สายเซโตะ

โออาชิ

5 35 17松 43琴

57琴 10徳　 16三

10 10　40 04観　47松 26琴　　54琴 02徳　 11徳

16 10　40

15 10　40 13観　27観　50松　57多 57琴 01オ　 12徳　　45引

27琴

14多　40松

10　40　47

22 25 20松　36観 07琴 23徳　  30引

17多　52西　59松

13琴　55琴 17徳　   21徳　　46引

20 10　40

23 29 46西　59多 10琴 04引　　20徳　　45オ

13観　50松　52多 23琴 15徳　  30引

18 10　40 13西　42観　58松 01琴　18琴　26高　31琴 03引　13徳　33徳　50引

16観　52松　58西19 10　40

27高 05徳　  25引

21 10    26    43 19多　48観 10三  　20徳　    45徳

17

9

13 10　40 13松　50松　52坂 27琴 12徳　 40引

14 10　40 13観　50松　52坂 27琴

11 10　40 13多　50松 27琴 07徳　  11引　　58引

12 10　40 13松　50松　52坂

10

11

12

13

14

00　　15一　30　　45一

00　　15一　30　　45一

15

16

17

00　　15一　　30　　45滝

00　　15滝　　30　　45滝

23

  04　　▲16　　28　　▲39　　52

00　　▲15滝　　30　　▲45滝

00　　▲15滝　　30　　▲45滝

  ▲04　　16　　▲28瓦　　39　　▲50瓦

00　　▲15滝　　30　　▲45一

00　　30

00 (เดินรถเฉพาะวันธรรมดาและวันศุกร)

สถานีรถไฟเจอารทากามาทสึ ตารางเวลารถออก (ขอมูลอัพเดท 26 มี.ค. 2558) 

ติดตอสอบถาม: ตารางเวลารถไฟ คาบริการ โทร. +81 570-00-4952 (8.00 - 20.00 น.)

  07　　 ▲19瓦  　28　　48

00　　▲15滝　　30　　▲45滝

00　　▲15滝　　30　　▲45滝

  04　　▲14瓦　　24　　43

  05　　35

  05　　35

24

00　　▲30滝   06　　26

18

19

20

21

22

   08　　28　　48

   08　　28　　48

   17　  ▲28　  40　    ▲52

00　   ▲15一　30　　▲45一

00　   ▲15一　30　　45一

00　　15一　30　　45一

00　　15一　30　　45一

แผนที่การคมนาคม ซันพอรต ทากามาทสึ
C

D

E

F G

รถลีมูซีนบัสจากทาอากาศยานทากามาทสึ

รถบัสโคโตเด็น โทร. +81 87-821-3033

ตารางรถลีมูซีนบัสจากทาอากาศยานทากามาทสึ เปลี่ยนแปลงทุกเดือนตามเวลาเครื่องบิน

ออกและเดินทางถึง ระหวางสถานีรถไฟเจอารทากามาทสึถึงทาอากาศยานทากามาทสึ ใช

เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที

อานรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถบัสโคโตเด็น (ฉบับภาษาอังกฤษ) ไดที่

http://www.kotoden.co.jp/publichtm/bus/limousine/index-en.html
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