ขอมูลการเดินทางภายในเกาะโชโดะชิมะ (สถานที่ทองเที่ยวหลักภายในเกาะ)
1 ทาเรือทากามาทสึ <-> เกาะโชโดะชิมะ
[คําอธิบายแผนที]่
★จุดจําหนายตั๋วเรือเฟอรรี่
●จุดขึ้นเรือเฟอรรี่
★จุดจําหนายตั๋วสปดโบท
●จุดขึ้นสปดโบท

1 ทาเรือทากามาทสึ <-> เกาะโชโดะชิมะ (ทาเรือโทโนโชะ)
●เรือเฟอรรี่ (เดินเรือตลอดทั้งป) ทาเรือทากามาทสึ <-> ทาเรือโทโนโชะ :
60 นาที (ราคา : เที่ยวเดียว : 690 เยน / เด็ก 350 เยน)

3 ทาเรือทากามาทสึ <-> เกาะโชโดะชิมะ (ทาเรือคุสะคาเบะ)
●เรือเฟอรรี่ (เดินเรือตลอดทั้งป) ทาเรือทากามาทสึ <-> ทาเรือคุสะคา
เบะ : 60 นาที (ราคา : เที่ยวเดียว : 690 เยน / เด็ก 350 เยน)

●สปดโบท ทาเรือทากามาทสึ <-> ทาเรือโทโนโชะ : 30 นาที
(ราคา : เที่ยวเดียว : 1,170 เยน / เด็ก 590 เยน ไปกลับ : 2,230 เยน /
เด็ก 1,130 เยน)
เวลาออกเดินทางและเดินทางถึง : ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจากแผนที่การ
คมนาคม ซันพอรต ทากามาทสึ
2 ทาเรือทากามาทสึ <-> เกาะโชโดะชิมะ (ทาเรืออิเคดะ)
●เรือเฟอรรี่ (เดินเรือตลอดทั้งป) ทาเรือทากามาทสึ <-> ทาเรืออิเคดะ :
60 นาที (ราคา : เที่ยวเดียว : 690 เยน / เด็ก 350 เยน)
เวลาออกเดินทางและเดินทางถึง : ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจากแผนที่การ
คมนาคม ซันพอรต ทากามาทสึ

●สปดโบท ทาเรือทากามาทสึ <-> ทาเรือคุสะคาเบะ : 45 นาที
(ราคา : เที่ยวเดียว : 1,170 เยน / เด็ก 590 เยน ไปกลับ : 2,230 เยน /
เด็ก 1,130 เยน)
เวลาออกเดินทางและเดินทางถึง : ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจากแผนที่
การคมนาคม ซันพอรต ทากามาทสึ
4 ทาเรือทากามาทสึ <-> เกาะโชโดะชิมะ (ทาเรือซากาเทะ)
●เรือเฟอรรี่ (เดินเรือตลอดทั้งป) ทาเรือทากามาทสึ <-> ทาเรือซากา
เทะ : 70 นาที (ราคา : เที่ยวเดียว : 690 เยน / เด็ก 310 เยน)
เวลาออกเดินทางและเดินทางถึง : ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจากแผนที่
การคมนาคม ซันพอรต ทากามาทสึ

2 การใชยานพาหนะบนเกาะโชโดะชิมะ
อัตราคาบริการและตารางรถบัส ▼ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจากเว็บไซตรถบัสโชโดะชิมะโอลีฟ http://www.shodoshima-olive-bus.com/
(มีจําหนายตั๋วรถบัสฟรี (สามารถใชนั่งรถบัสไดไมจํากัดเที่ยว ครอบคลุมทุกสายภายในเกาะ) แบบ 1 วัน 2,000 เยน /แบบ 2 วัน 2,500 เยน)

1 ทาเรือโทโนโชะ

●โดยรถบัส : สามารถขึ้นรถบัสโชโดะชิมะโอลีฟไดที่ปาย Ferry Terminal-mae ณ จุด (A) ตามภาพ
*หากเดินทางมาดวยสปดโบท สามารถขึ้นรถบัสไดที่ปาย Heiwa no Gunzou-mae ณ จุด (B) ตามภาพ
●โดยรถแท็กซี่ : สามารถขึ้นรถแท็กซี่ไดที่จุดรอรถแท็กซี่ บริเวณทาเรือ
●เชารถ : เชารถไดที่มารีนเรนทัลคาร บริเวณทาเรือ
●เชารถจักรยาน : เชาไดที่จุดเชารถจักรยานใกล ๆ กับทาเรือ โรงแรมโฮกิโด (1) / อาซาฮิยะเรียวกัง(2) / บานพักโอคาดะ(3)

2 ทาเรืออิเคดะ

●โดยรถบัส : สามารถขึ้นรถบัสโชโดะชิมะ
โอลีฟไดที่ปาย Shin Ikeda

3 ทาเรือคุสะคาเบะ

●โดยรถบัส : สามารถขึ้นรถบัสโชโดะชิมะโอลีฟ
ไดที่ปาย Kusakabe Kou
●เชารถและรถจักรยาน : เคานเตอรที่อาคาร
ทาเรือ : อุจิโนะมิเฟอรรี่เรนทัลคาร

4 ทาเรือซากาเทะ

●โดยรถบัส : สามารถขึ้นรถบัสโชโดะชิมะโอลีฟ
ไดที่ปาย Sakate Kou
●เชารถและรถจักรยาน : เคานเตอรที่อาคาร
ทาเรือ : เจเน็ตเรนทัลคาร สาขาซากาเทะ

[คําอธิบายแผนที]่ ★จุดจําหนายตั๋วเรือเฟอรรี่ ●จุดขึ้นเรือเฟอรรี่ ★จุดจําหนายตั๋วสปดโบท ●จุดขึ้นสปดโบท

3 การเดินทางสูสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ บนเกาะโชโดะชิมะ

1 แองเจิล โรด
[เวลาเปด-ปด] สามารถเขาชมไดตลอด [วันหยุด] ไมมี
[วิธีการเดินทาง] โดยรถบัสโชโดะชิมะโอลีฟ สายนิชิอุระ ลงที่ปาย
Kokusai Hotel ประมาณ 5 นาที
2 หุบเขาคังคะเค
[เวลาเปด-ปด] หุบเขาคังคะเค สามารถขึ้นชมไดตลอดเวลา / คังคะเค
โรปเวย 8.30 - 17.00 น.
[วันหยุด] เปดใหบริการในชวงงานเทศกาลศิลปะนานาชาติเซโตะอุจิ
[วิธีการเดินทาง]โดยรถบัสโชโดะชิมะโอลีฟ สายคังคะเค ลงที่ปาย
Kountei
3 จุดพักรถสวนมะกอก เกาะโชโดะชิมะ
[เวลาเปด-ปด] สามารถเขาชมไดตลอดเวลา [วันหยุด] ไมมี
[วิธีการเดินทาง] โดยรถบัสโชโดะชิมะโอลีฟ สายนิชิอุระ ลงที่ปาย
Kokusai Hotel ประมาณ 5 นาที
4 นาขั้นบันไดนาคายามะ เซนไมดะ
[เวลาเปด-ปด] สามารถเขาชมไดตลอดเวลา [วันหยุด] ไมมี
[วิธีการเดินทาง] โดยรถบัสโชโดะชิมะโอลีฟ สายนากายามะ ลงที่ปาย
Kasuga Jinja-mae
5 สถานที่ถายทําภาพยนตร 24 ดวงตา "นิจูชิโนะฮิโตมิ"
[เวลาเปด-ปด] 9.00 - 17.00 น. (เดือนพฤศจิกายน 8.30 - 17.00 น.)
[วันหยุด] ไมมี
[วิธีการเดินทาง] โดยรถบัสโชโดะชิมะโอลีฟ สายทะโนะอุระเอกะ ลงที่
ปาย Eigamura

6 พิพิธภัณฑโชยุ มารุคิง
[เวลาเปด-ปด] 9.00 - 16.00 น. (20 ก.ค. - 31 ส.ค. / 16 ต.ค. - 30 พ.ย.
เปดถึง 16.30 น.)
[วันหยุด] 15 ต.ค. / วันสงทายปเกาและวันปใหม (เฉพาะชวงวันจันทรศุกรของวันที่ 4 ม.ค. - ก.พ. ตองติดตอเขาพิพิธภัณฑลวงหนา)
[วิธีการเดินทาง]โดยรถบัสโชโดะชิมะโอลีฟ สายซากะเทะ ลงที่ปาย
Marukin-mae
7 โรงโชยุยามาโระคุ
[เวลาเปด-ปด] 9.00 - 17.00 น. [วันหยุด] ไมมี
[วิธีการเดินทาง] โดยรถบัสโชโดะชิมะโอลีฟ สายซากะเทะ / สายฟุคุดะ
สายที่วิ่งวนฝงใต ลงที่ปาย Yasugagami และเดินตอประมาณ 10 นาที
8 จุดพักรถโอซากาโจซังเซะกิคิเน็นคังโคเอ็น
[เวลาเปด-ปด] สามารถเขาชมไดตลอดเวลา (พิพิธภัณฑซากหินและราน
กาแฟ 9.00 - 17.00 น.)
[วันหยุด] ไมมี
[วิธีการเดินทาง] โดยรถบัสโชโดะชิมะโอลีฟ สายฟุคุดะ สายที่วิ่งวนฝง
เหนือ ลงที่ปาย Komi Kouen
9 จุดพักหมูบานฟุรุซาโตะมุระ
[เวลาเปด-ปด] สามารถเขาชมไดตลอดเวลา (รานคาและรานกาแฟ 8.30 17.30 น.)
[วันหยุด] ไมมี (โรงโซเม็งเทะโนเบะ โซเม็งคังปดใหบริการวันจันทร / วัน
อาทิตยที่หนึ่งและสองของเดือน)
[วิธีการเดินทาง] โดยรถบัสโชโดะชิมะโอลีฟ สายมิโตะ ลงที่ปาย Furusato
Mura

[คําอธิบายแผนที]่ ★จุดจําหนายตั๋วเรือเฟอรรี่ ●จุดขึ้นเรือเฟอรรี่ ★จุดจําหนายตั๋วสปดโบท ●จุดขึ้นสปดโบท

ขอมูลลาสุด เดือนมีนาคม 2559

