ขอมูลการเดินทางภายในเกาะเทชิมะ(สถานที่ทองเที่ยวหลักภายในเกาะ)
1 ทาเรือทากามาทสึ <-> เกาะเทชิมะ (ทาเรือคาระโตะ,ทาเรืออิเอะอุระ)
●เรือเฟอรรี่ (เดินเรือตลอดทั้งป)
ทาเรือทากามาทสึ <-> เกาะโชโดะชิมะ (ทาเรือโทโนโชะ) <-> เกาะเทชิ
มะ (ทาเรือคาระโตะ) <-> เกาะเทชิมะ (ทาเรืออิเอะอุระ)
●สปดโบท (เดินเรือตลอดทั้งป)
ทาเรือทากามาทสึ <-> เกาะเทชิมะ (ทาเรืออิเอะอุระ) : 35 นาที
เที่ยวเดียว : 1,330 เยน (เด็ก 670 เยน)

[คําอธิบายแผนที]่ ★จุดจําหนายตั๋วสปดโบท ●จุดขึ้นสปดโบท

เวลาออกเดินทางและเดินทางถึง : ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจากแผนที่การ
คมนาคม ซันพอรต ทากามาทสึ

2 การใชยานพาหนะบนเกาะเทชิมะ (ทาเรือคาระโตะ,ทาเรืออิเอะอุระ)
[ทาเรือคาระโตะ]
●โดยรถบัส (เทชิมะชัตเติลบัส) :
ทาเรือคาระโตะ <-> ทาเรืออิเอะอุระ : ประมาณ 20 นาที
[อัตราคาบริการ] ผูใหญ 200 เยน (เด็ก 100 เยน)
หยอดเงินลงกลองกอนลงจากรถบัส ควรเตรียมคารถใหพอดี เนื่องจากบนรถ
บัสไมมีเครื่องแลกเหรียญ
●เชารถจักรยาน :
เชาไดที่จุดเชารถจักรยาน : คะไซเรนทัลไซเคิล, คาระโตะโคเรนทัลไซเคิล
[คําอธิบายแผนที]่ ●จุดขึ้นเรือเฟอรรี่ ★จุดจําหนายตั๋ว

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราคาบริการและเวลาเปดทําการไดจากเว็บไซต
สมาคมการทองเที่ยวเกาะเทชิมะ
http://www.teshima-web.jp/access/post-22/
[ทาเรืออิเอะอุระ]
●โดยรถบัส (เทชิมะชัตเติลบัส) :
ทาเรืออิเอะอุระ <-> โคชูไคโชมาเอะ : ประมาณ 10 นาที ทาเรืออิเอะอุระ
<-> ทาเรือคาระโตะ : ประมาณ 20 นาที
[อัตราคาบริการ] ผูใหญ 200 เยน (เด็ก 100 เยน)
หยอดเงินลงกลองกอนลงจากรถบัส ควรเตรียมคารถใหพอดี เนื่องจากบนรถ
บัสไมมีเครื่องแลกเหรียญ

[คําอธิบายแผนที]่ ●จุดขึ้นเรือเฟอรรี่ ★จุดจําหนายตั๋ว

●เชารถจักรยานและรถยนต
เชาไดที่จุดเชาจักรยาน : ศูนยแลกเปลี่ยนเทชิมะ, ปมเอนอสอากิ, ปมเอนอส
อาเคดะ, NPO เทชิมะพีพีโปรเจ็กต, มิซุตายามะ
เชาไดที่จุดเชารถ : ปมเอนอสอากิ, ปมเอนอสอาเคดะ
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราคาบริการและเวลาเปดทําการไดจาก
เว็บไซตสมาคมการทองเที่ยวเกาะเทชิมะ
http://www.teshima-web.jp/access/post-22/
●โดยรถแท็กซี่ :
รถแท็กซี่มีเพียง 1 คันเทานั้น (สามารถนั่งได 4 ทาน) กรุณาจองลวงหนา
อากิยามะแท็กซี่ โทร. +81 879-68-2111

3 การเดินทางสูสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ บนเกาะเทชิมะ

[คําอธิบายแผนที]่ ●จุดขึ้นเรือเฟอรรี่ ★จุดจําหนายตั๋ว
1 เทชิมะ อารต มิวเซียม
[เวลาเปด-ปด] 10.00 - 17.00 น. (เดือนต.ค. - ก.พ. เปดถึง 16.00 น.)
[วันหยุด] วันอังคาร (วันอังคาร - พฤหัสบดีของเดือนธ.ค. - ก.พ.)
[วิธีการเดินทาง] โดยรถชัตเติลบัส จากทาเรือคาระโตะ <-> ปาย
Teshima Bijutsukan-mae : 3 นาที / จากทาเรืออิเอะอุระ <-> ปาย
Teshima Bijutsukan-mae : 15 นาที

4 สีแรกของคุณ
[เวลาเปด-ปด] 9.30 - 16.30 น.
[วันหยุด] วันอังคาร (เดือนมีนาคม - พฤศจิกายน)
[วิธีการเดินทาง] โดยรถชัตเติลบัส จากทาเรือคาระโตะ <-> ปาย Karato Oka
Shukaisho-mae : 5 นาที / จากทาเรืออิเอะอุระ <-> ปาย Karato Oka
Shukaisho-mae : 12 นาที

2 โรงเก็บเสียงหัวใจ
[เวลาเปด-ปด] 10.00 - 17.00 น. (เดือนต.ค. - ก.พ. เปดถึง 16.00 น.)
[วันหยุด] วันอังคาร (วันอังคาร - พฤหัสบดีของเดือนธ.ค. - ก.พ.)
[วิธีการเดินทาง] เดินจากทาเรือคาระโตะ ประมาณ 15 นาที

5 รานกาแฟอิล เวนโตะ
[เวลาเปด-ปด] 10.00 - 17.00 น.
[วันหยุด] วันอังคาร, วันพุธที่สองของเดือน (วันอังคาร - พฤหัสบดีของเดือน
ธ.ค. - ก.พ.)
[วิธีการเดินทาง] เดินจากทาเรืออิเอะอุระ ประมาณ 5 นาที

3 เทชิมะ โยโกเฮาส
[เวลาเปด-ปด] 10.00 - 17.00 น. (เดือนต.ค. - ก.พ. เปดถึง 16.00 น.
/ สามารถเขาชมรอบสุดทายได 30 นาทีกอนปดใหบริการ)
[วันหยุด] วันอังคาร (วันอังคาร - พฤหัสบดีของเดือนเดือนธ.ค. - ก.พ.)
[วิธีการเดินทาง] เดินจากทาเรืออิเอะอุระ ประมาณ 5 นาที

6 ชิมะคิทเชน
[เวลาเปด-ปด] 11.00 - 16.00 น.
[วันหยุด] วันอังคาร - พฤหัสบดี (คาเฟเปดใหบริการวันศุกร / รานอาหารเปด
ใหบริการวันเสาร - จันทร และวันหยุดนักขัตฤกษ)
[วิธีการเดินทาง] โดยรถชัตเติลบัส จากทาเรือคาระโตะ <-> ปาย Karato
Oka Shukaisho-mae : 5 นาที / จากทาเรืออิเอะอุระ <-> ปาย Karato
Oka Shukaisho-mae : 12 นาที
ขอมูลลาสุด เดือนมีนาคม 2559

