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วิธีขึ้นรถแท็กซี่

สามารถขึ้นแท็กซี่ไดที่ทาอากาศยานหรือสถานีรถไฟ

3

การจายเงิน

การขึ้นรถแท็กซี่

1

วิธีการบอกจุดหมายปลายทาง

จุดขึ้นรถแท็กซี่

การใชรถแท็กซี่

33,030 เยน

28,820 เยน
41,920 เยน

23,580 เยน
26,200 เยน 36,700 เยน

2

การลงจากรถแท็กซี่

ผูโดยสารไมควรเปดประตูรถเอง เนื่องจากคนขับจะเปนผูควบคุม

การเปดประตูที่นั่งเบาะหลังใหโดยอัตโนมัติ

1

4

3

2

ประมาณ 10,000 เยน ใชเวลาประมาณ 60 นาที

เวลาการเดินทางและอัตราคาบริการในสถานที่ทองเที่ยวหลัก ๆ (แผนที่จําลอง)

○ พื้นที่ใหบริการบริเวณทากามาทสึ - โคโตฮิระ

ผูโดยสารไมควรปดประตูรถเอง เนื่องจากคนขับจะเปนผูควบคุมการเปดประตู

ที่นั่งเบาะหลังใหโดยอัตโนมัติ

ทาอากาศยานทากามาทสึ - สถานีรถไฟเจอารทากามาทสึ

ขนาดใหญ

58,720 เยน
40,370 เยน

ขนาดกลาง

○ พื้นที่ใหบริการบริเวณเกาะโชโดะชิมะ

อัตราคาบริการและเวลาการเดินทางตามตารางขางตนเปนเพียง

การประมาณเทานั้น

คอรสประมาณ 4 ชั่วโมง 30 นาที
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ประมาณ 5,000 เยน ใชเวลาประมาณ 30 นาที
สถานีรถไฟเจอารทากามาทสึ - ยอดเขายาชิมะ
ประมาณ 3,000 เยน ใชเวลาประมาณ 50 นาที
สถานีรถไฟเจอารทากามาทสึ - สวนริทสึริน
ประมาณ 1,000 เยน ใชเวลาประมาณ 10 นาที
สถานีรถไฟเจอารทากามาทสึ - ศาลเจาโคโตฮิรากู

จายเงินตามมิเตอร                              

*จายดวยสกุลเงินเยนเทานั้น

*หากใชบริการรถแท็กซี่ชวงเชาตรูหรือชวงดึก อัตราคาบริการจะสูงขึ้นกวา

ชวงเวลาปกติ

*รถแท็กซี่บางคันไมรับบัตรเครดิต เฉพาะฉะนั้นควรสอบถามคนขับกอนขึ้นรถ

หากผูโดยสารมีแผนที่ สามารถชี้จุดหมายปลายทางใหคนขับทราบ

ไดทันที

(อัตราคาบริการตามตารางขางตนเปนเพียงการประมาณเทานั้น)

รถแท็กซี่ขนาดกลาง สําหรับนักทองเที่ยวจํานวน 5 ทาน (โดยสารได 6 ทาน รวมคนขับ)

       

รถแท็กซี่สวนใหญจะรอใหบริการแกนักทองเที่ยว

บริเวณทาเรือแตละแหง ฉะนั้นตามสถานที่

ทองเที่ยวตาง ๆ บนเกาะจึงอาจมีรถแท็กซี่บริการไม

เพียงพอตอความตองการของนักทองเที่ยว จึงมี

บริการพิเศษที่นักทองเที่ยวสามารถเชาเหมารถ

แท็กซี่ใหพาทองเที่ยวรอบเกาะได
คอรสเดินทางสักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ 

(8 ชั่วโมง)
41,920 เยน 58,720 เยน
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　　　　　　　           รถ

แท็กซี่ราคาคอรสทองเที่ยว
คอรสประมาณ 8 ชั่วโมง
คอรสประมาณ 5 ชั่วโมง 30 นาที
คอรสประมาณ 5 ชั่วโมง
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สายคังคะเคะ

สายมิโตะฮิกาชิ

 สายมิโตะนิชิ

สายคิตะมาวาริ ฟุคุดะ

สายชิไค

สายนิชิอุระ

สายนากายามะ

แผนที่เสนทางรถบัสโชโดะชิมะโอลีฟ

สายซากะเทะ - สายมินามิมา

วาริ ฟุคุดะ

สายทะโนะอุระ เอกะมุระ
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Kamano
Kounoura Nishi

Shodoshima Chuo Byoin
Shodoshima Chuo Koukou-mae
Kamisho

Tonosho Kou

Fuchizaki
Green Plaza-mae

สายนาคายามะ

 สายมิโตะนิชิ

สายมิโตะฮิกาชิ

国際ホテル
(エンジェルロード前)

Kokusai Hotel 

(Angel Road-mae)
4

Toyobouseki Fuchizaki Koujo Ato
Godouchosha-mae

Ikeda Nomenguchi

Ikeda Kou Terminal-mae
Shodoshima Furusato Mura
Yoshino

สายคิตะมาวาริ ฟุคุดะ

小豆島大観音前
(しあわせの駅)

4

1 Tonosho Kou

丸金前

オリーブ公園

แผนที่เสนทางรถบัสโชโดะชิมะโอลีฟ

土庄港 1 1 小豆島中央病院

Igisue

สายนิชิอุระ

สายทะโนะอุระ เอกะมุระ
Tonosho Kou

Ikeda Kou
Shodoshima Chuo Byoin
Olive Kouenguchi
Kusakabe Kou
Yasuda
Tenguiwa
Fukuda Kou
Marukin-mae
Sakate Higashi

土庄港

東洋紡績渕崎工場跡

合同庁舎前

สายซากาเทะ - สายมินามิมาวาริ ฟุคุดะ
土庄港

#

東洋紡績渕崎

池田港
2
3
4
5

坂手東

福田港

安田

2

草壁港

天狗岩

小豆島中央病

6
7
8
9

3

7

5 鹿島 Kashima
6 柳 Yanagi

Toyobouseki Fuchizaki Koujo Ato

Kokusai Hotel 

(Angel Road-mae)

Toyobouseki Fuchizaki Koujo Ato 小豆島中央高校前

上庄

Shodoshima Daikannon-mae

(Shiawase no Eki Station)

Tonosho Kou 土庄港

東洋紡績渕崎工場跡
1
2

2
3

国際ホテル
(エンジェルロード前)

Tonosho Kou

Kamisho
Hitoyama
Nakayama

池田港ターミナル前1

池田港ターミナル前
Kusakabe Kou

3

5 池田農免口6

上庄

肥土山

中山

Oe
Nagahama
Meshima
Genme
Umagoe Hama

3
4
5

3
4
渕崎

グリーンプラ

伊喜末

神浦西

小豆島ふるさと村

吉野

蒲野
3
4
5

2

竹生
Ikeda Kou Terminal-mae

長浜

目島

สายคังคะเคะ

Kouuntei

Takou
Ishiba
Ogamano

Kusakabe Honmachi
Kankake Doori
Uchinomi Dam-mae
Inotani

石場

小蒲野

6
7
8

6

1
2
3
4

2
1

5

3
4

9
#

紅雲亭

元目

馬越浜

小江

猪谷

草壁本町

神懸通

内海ダム前

草壁港

池田港 Ike Kou
4 小豆島中央病院 Shodoshima Chuo Byoin
5 オリーブ公園口 Olive Kouenguchi
6 草壁港 Kusakabe Kou
安田 Yasuda

8 丸金前 Marukin-mae
9 堀越 Horikoshi
# 田ノ浦映画村 Tanoura Eigamura

5 屋形崎 Yakatazaki
6 大坂城残石記念公園 Osakajyo Zanseki Kinen Kouen
7 大部 Obe
8 灘山 Nadayama
9 福田港 Fukuda Kou

2
東洋紡績渕崎
工場跡

Toyobouseki Fuchizaki 

Koujo Ato

土庄港1 1
2

สายชิไค

#

7 小瀬 Kose
8 畝木 Unegi
土庄港1 Tonosho Kou



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.



ขอควรระวัง

อัตราคาบริการ

16.38 น.

18.05 น. 19.50 น.
สถานีรถไฟเจอารอุทะทสึมินามิกุจิ 10.20 น. 10.50 น. 12.20 น.

20.13 น.สถานีรถไฟเจอารมารุกาเมะ 10.33 น. 11.03 น. 12.33 น. 14.43 น.

วิธีการขึ้นรถ

แผนที่เสนทางเดินรถ

20.53 น. 22.43 น.

สถานีรถไฟโคโตเด็นอายากาวะ 9.40 น. 17.35 น. 19.20 น.

14.30 น. 16.25 น. 18.15 น. 20.00 น.

9.50 น. 11.20 น. 13.30 น. 15.25 น.
10.10 น. 11.40 น. 13.50 น. 15.45 น.

บริษัทรถบัส : รถบัสโคโตซัง (เบอรโทรศัพท) +81 877-22-9191

* รถบัสที่ออกจากทาอากาศยานทากามาทสึรอบ 21.30 น. จอดใหที่สถานีรถไฟโคโตเด็นอายากาวะเทานั้น

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

19.40 น. 21.30 น.
20.00 น. *(21.50 น.)
20.30 น. 22.20 น.
20.40 น. 22.30 น.

17.35 น.
17.45 น.
17.58 น.
18.25 น.
18.50 น.

18.28 น.

สถานีรถไฟเจอารซากาอิเดะ 10.10 น. 10.40 น. 12.10 น. 14.20 น. 16.15 น.

7.20 น. 9.40 น. 11.25 น. 13.40 น. 15.10 น. 16.00 น.
7.00 น. 9.48 น. 11.33 น. 13.48 น. 15.18 น. 16.10 น.

　รถบัสที่ออกจากทาอากาศยานทากามาทสึ สายที่ไปมารุกาเมะ - ซากาอิเดะอาจออกชากวาเวลาที่กําหนด 15 นาที ขึ้นอยูกับเวลาเครื่องบินลง และ

รถบัสสายที่ไปทาอากาศยานทากามาทสึ รวมถึงสายที่ไปมารุกาเมะ - ซากาอิเดะ ไมสามารถใชขึ้นระหวางสถานีรถไฟเจอารมารุกาเมะ - สถานีรถไฟซา

กาอิเดะ สําหรับทานที่มาเปนกรุปทัวรกรุณาจองตั๋วลวงหนา

○ทาอากาศยานทากามาทสึ : สามารถซื้อตั๋วรถบัสไดที่เครื่องขายตั๋วอัตโนมัติ บริเวณจุดขายตั๋วรถลีมูซีนบัส ตั้งอยูที่โถง

ผูโดยสารขาเขา ทางฝงขวาของศูนยบริการขอมูล 　　　　　
○ปายรถบัสแตละจุด : รับตั๋วรถบัสตอนขึ้นรถ และหยอดเงินลงในกลองเก็บเงินตอนลงจากรถ

สถานีรถไฟเจอารมารุกาเมะ /JR Marugame Station
สถานีรถไฟเจอารอุทะทสึมินามิกุจิ /JR Utazu Station South Ex   
สถานีรถไฟเจอารซากาอิเดะ /JR Sakaide Station
สถานีรถไฟโคโตเด็นอายากาวะ / Kotoden Ayagawa Station
ทาอากาศยานทากามาทสึ /Takamatsu Airport

ปายรถบัส

16.23 น.
8.10 น. 10.28 น. 12.13 น. 14.28 น. 15.58 น. 16.50 น.
7.43 น. 10.01 น. 11.46 น. 14.01 น. 15.31 น.

▼สายที่ไปมารุกาเมะ - ซากาอิเดะ
ทาอากาศยานทากามาทสึ 9.20 น. 17.15 น.

รถบัสลีมูซีน (มารุกาเมะ - ซากาอิเดะ - รถบัสลีมูซีนจากทาอากาศยานทากามาทสึ)

สถานีรถไฟเจอารซากาอิเดะ สถานีรถไฟเจอารอุตะซุมินามิกุจิ สถานีรถไฟโคโตเด็นอายากาวะ

                 จุดขึ้นรถบัส　                                                                      จุดลงรถบัส
ทาอากาศยานทากามาทสึ

สถานีรถไฟเจอารอุตะซุมินามิกุจิ

1,100 เยน

สถานีรถไฟเจอารมารุกาเมะ

1,200 เยน

สถานีรถไฟเจอารมารุกาเมะ

สถานีรถไฟโคโตเด็นอายากาวะ

500 เยน

สถานีรถไฟเจอารซากาอิเดะ

1,000 เยน

17.15 น.8.35 น. 10.53 น. 12.38 น. 14.53 น. 16.23 น.

19.00 น.

▼สายที่ไปทาอากาศยานทากามาทสึ
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รานขายเครื่องใชไฟฟา

รานเครื่องใชไฟฟาอีดีออน สาขา

หางสรรพสินคายูเมะ ทาวนทากามาทสึ
★11

ราน 100 เยน

ซูปเปอรมารเก็ต
★9 ACE ONE

★7 ไดโซ

★8 ไดโซ

★10 Halows

แผนที่เสนทางรถบัสโคโตเด็น

★5 หางสรรพสินคายูเมะทาวน ทากามาทสึ

วนฝงตะวันออกและวนฝงตะวันตก
รถบัสสายชอปปง - รถบัสสายเรนโบว

วนฝงตะวันออกและวนฝงตะวันตก
มาจินากะลูปบัส

แผนที่เสนทางรถบัส รถบัสสายชอปปง - รถบัสสายเรนโบว (วนฝงตะวันออก / วนฝงตะวันตก), สายอีออนมอลลทากามาทสึ, มาจินากะลูปบัส (วนฝงตะวันออก / วนฝงตะวันตก), รถชัตเติลบัสยาชิมะซังโจ

★6 หางสรรพสินคาอีออนมอลล ทากามาทสึ

สายอีออนมอลล ทากามาทสึ

รถชัตเติลบัสยาชิมะซังโจ

★3 หางสรรพสินคามารุกาเมะมาจิ กรีน

★4 รานดองกิโฮเต

รานคาขนาดใหญและเล็ก - หางสรรพสินคา
★1 หางสรรพสินคามิทสึโคชิ ทากามาทสึ

★2 หางสรรพสินคาคาวาระมาจิแฟล็ก



Takamatsu Eki(4)

新北町口

1

35
36

19
20

五番町

紺屋町

26
27

21
22

28
29

รถชัตเติลบัสยาชิมะซังโจ

37
3

30
31
32
33
34

馬場病院前

Omatobaguchi

Nakanocho

17
18

24
25

Kotobukicho

Nakajincho
Hachihonmatsu
Kencho - Nisseki-mae

Konyamachi
Hyogomachi

16

Yume Town Takamatsu-mae

Murokitaguchi
Ritsurin Kouen-maeJR Yashima Eki

Baba Byoin-mae
レインボーロード伏石

サンフラワー東

วน
ฝง

ตะ
วัน

ออ
ก

1

9
10
11

五番町4
5 紺屋町

兵庫町

高松築港⑧

6
7
8
9
10

高松駅⑨

寿町

浜ノ町

6

สายอีออนมอลล ทากามาทสึ
Kawaramachi(3)
Minami Shinmachi

Gobancho

高松駅④ 高松駅①

วน
ฝง

ตะ
วัน

ตก

Sun Flower Higashi
Honda Cars Kagawa Otaten-mae

Sanjyo Ike

Higashi Murojinmachi

20

24

34

8

12

16

Shiyakusho Nishi
Takamatsu Shiyakusho
Gobancho

11

15

19

23

33

Takamatsu Eki(9)
Hamanocho
Omatoba

警察学校前

南新町

Setouchicho

Shin Kitamachiguchi
Keisatsu Gekkou-mae

新北町口

高松調剤薬局

ことでん今橋駅

塩屋町北

八本松

八幡前

2

12
13
14
15

วน
ฝง

ตะ
วัน

ออ
ก

1
รถบัสสายชอปปง - รถบัสสายเรนโบว มาจินากะลูปบัส

Takamatsu Eki(1)瓦町③1
2

17

11

寿町

藤塚町

JR栗林駅

高松市保健ｾﾝﾀｰ

高松一高前

桜町中学前

トキワテニス前

今里交番前

気象台前

中野町

野田池

松縄下所公園前

三条池

ゆめタウン高松前

東室新町

室北口

栗林公園前

ホンダカーズ香川太田店前

西松屋前

Takamatsu Eki(4)

Bujitsukacho
JR Ritsurin Eki
Takamatsu Shihonken Center
Takamatsu Ichikou-mae
Sakuramachi Chugaku-mae
Tokiwa Tennis-mae
Imazato Kouban-mae
Kishoudai-mae

高松築港（東廻り①、西
廻り⑧）

Takamatsu Chikko (วนฝงตะวันออก1, 

วนฝงตะวันตก8)

今新町

3 寿町 Kotobukicho
4 三越前 Mitsukoshi-mae

3 寿町 Kotobukicho
4 三越前 Mitsukoshi-mae
5 片原町 Kataharamachi

片原町駅前5 Kataharamachi Eki-mae

Takamatsu Choza Iyakkyo
9 高松けいりん場 Takamatsu Keirinba
10 福岡町 Fuku Okacho

6 オークラホテル高松 Okura Hotel Takamatsu
7 県立中央病院 Kenritsu Chuo Byoin

末広町 Sue Hirocho
Kotoden Imabashi Eki

13 高松商業西 Takamatsu Shogyo Nishi
14 塩上町３丁目 Shiogamicho Sancho-me

瓦町駅東口 Kawaramachi Eki Higashiguchi
Shioyamachi Kita

17 丸亀町参番街 Marugamemachi Sanabangai
18 高松商工会議所前 Takamatsu Shokoukaigisho-mae

県庁・日赤前 Kencho - Nisseki-mae
Hachimanmatsu

21 亀阜小学校前 Kameokasho Gakkou-mae
22 八幡前 Hachiman-mae

37 高松駅① Takamatsu Eki(1)

Hachiman-mae
Kagawa Daigaku Hougakubu - 

Keizaigakubu-mae

26 香川大学教育学部前 Kagawa Daigaku Kyoikugakubu-mae
27 昭和町・市図書館前 Showacho - Shitoshokan-mae
28 扇町 Ougimachi

香川大学法学部・経済学
部前25

中央卸売市場前32 Chuo Oroshi Uriichiba-mae
Shin Kitamachiguchi

四國村
(屋島山上行き
のみ停車)

Shikoku Mura3

4 屋島山上 Yashima Sanjyo

大的場口 Omatobaguchi

市民病院 Shimin Byoin

35 大的場 Omatoba

八本松

県庁・日赤前

市役所西

高松市役所

兵庫町

Setouchicho

29 中央卸売市場前 Chuo Oroshi Uriichiba-mae
30 新北町 Shin Kitamachi
31

瀬戸内町

36 浜ノ町 Hamanocho

2 高松築港（東廻り⑧、西廻り⑤） Takamatsu Chikko (วนฝงตะวันออก8, วนฝงตะวันตก5)

วน
ฝง

ตะ
วัน

ตก

Kenchou Doori 

Chuo Kouen-mae

2 高松築港（東廻り⑤、西廻り⑧） Takamatsu Chikko (วนฝงตะวันออก5, วนฝงตะวันตก8)

瓦町（東廻り③、西廻り⑥）8 Kawaramachi (วนฝงตะวันออก3, วนฝงตะวันตก6)

Imajinmachi
7 古馬場町 Furubabacho 

Kagawa Daihatsu Motors Takamatsu Otaten-mae
香川ダイハツモータース
高松太田店前23

高松駅④

Nodaike
Matsunawa Geshokouen-mae

Nishimatsuya-mae
Rainbow Road Fuseishi

中新町
2

ことでん
屋島駅

Kotoden 

Yashima Eki

県庁通り中央
公園前3

Chuo Oroshi 

Uriichiba-mae
中央卸売市場前14

Aeon Mall 

Takamatsu
イオンモール
高松18

大的場口

瀬戸内町

12
13

15
16

1 JR屋島駅

大的場

Konyamachi
Hyogomachi
Kotobukicho
Takamatsu Chikko(8)



Kagawa Prefecture Tourism Association

สายที่ไปหางสรรพสินคาอีออนมอลล ทากามาทสึ

สถานีรถไฟโคโตเด็นทากามาทสึจิกโกะ - 

หางสรรพสินคาอีออนมอลล ทากามาทสึ 17 นาที

คาวาระมาจิ - หางสรรพสินคาอีออนมอลล ทากา

มาทสึ 25 นาที
สถานีรถไฟเจอาร

ทากามาทสึ

คาวาระมาจิ 25

55

10 ถึง 17
10▲25

40

10

40

▲10

40

55

▲18

48

18

48

18

▲33  48

▲25

40

9

3

▲33 48

3

33

－

－

▲รถบัสวิ่งเฉพาะวันเสาร อาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษเทานั้น
ทากามาทสึจิกโกะ

หางสรรพสินคา

อีออนมอลล 

ทากามาทสึ

10

40

10　▲25

40

10

40

▲10

40

▲10

40

5

35

5

▲35　
20

▲35  50

20

50

▲20

50

รถบัสโคโตเด็น สายอีออนมอลล ทากามาทสึ

ออกจากหางสรรพสินคาอีออนมอลล ทากามาทสึ

รานคาขนาดใหญและเล็ก - หางสรรพสินคา
หางสรรพสินคามิทสึโคชิ ทากามาทสึ
หางสรรพสินคาคาวาระมาจิแฟล็ก
หางสรรพสินคามารุกาเมะ กรีน
หางสรรพสินคาอีออนมอลล ทากามาทสึ

ราน 100 เยน

ซุปเปอรมารเก็ต
ไดโซ

ไมวาจะขึ้นหรือลงที่ปายไหน เพียงเริ่มตนหรือมีจุดหมายที่หางสรรพสินคาอีออนมอลล ทากามาทสึ ก็สามารถใชบริการรถบัสไดฟรี หากขึ้นหรือลงนอกเหนือจากเสนทางดังกลาวตองเสียคาบริการ

Kencho Doori Chuo Kouen-mae

Kawaramachi(3)
Minami Shinmachi

Gobancho
Konyamachi
Hyogomachi

Hamanocho
Omatoba

ชื่อปายรถบัส

瓦町③

Kotobukicho
Takamatsu Cikko(8)

新北町口

สถานีรถไฟเจอารทากามาทสึ - หางสรรพสินคาอี

ออนมอลล ทากามาทสึ 15 นาที

10
ใชเวลา

7 8 18,19 20

2

4

1
2
3

南新町
県庁通り中央公園前
五番町
紺屋町
兵庫町
寿町
高松築港⑧
高松駅⑨
浜ノ町
大的場

瀬戸内町
中央卸売市場前

20 21 2211 ถึง 19

1

Omatobaguchi

3

6
7

4
5

#
#

8

大的場口

Takamatsu Eki(9)

#

#
#

#
#

#
#

9

ACE ONE

5
6

7

ไดโซ

警察学校前
馬場病院前
イオンモール高松

Setouchicho
Chuo Oroshi Uriichiba-mae
Shin Kitamachiguchi
Keisatsu Gakkou-mae
Baba Byoin-mae
Aeon Mall Takamatsu



Kagawa Prefecture Tourism Association

หากขึ้นรถบัสจากหางสรรพสินคาอีออนมอลล ทากามาทสึ 

สามารถลงรถที่ปายไหนก็ไดโดยไมเสียคาบริการ 

เมื่อขึ้นรถกรุณาขอรับตั๋วฟรีจากคนขับ

การเดินทางไปหางสรรพสินคาอีออนมอลล ทากามาทสึ การเดินทางออกจากหางสรรพสินคา อีออนทากามาทสึ

2 เมื่อถึงปายสุดทายที่

หางสรรพสินคาอีออนมอลล 

ทากามาทสึ ลงรถทางประตู

ดานหนา โดยไมตองจายเงิน

กรณีที่ลงปายอื่นนอกจากหางสรรพสินคาอีออนมอลล ทากามาทสึ ตองเสียคาบริการ

ขึ้นรถบัสทางประตูดานหลัง1

Takamatsu Cikko Kawaramachi

รอขึ้นรถบริเวณใกล ๆ ประตู G1

รับตั๋วขึ้นรถบัสฟรีจากคนขับ โดยขึ้นทางประตูดานหนา2

หยอดตั๋วฟรีลงในกลอง A ตามภาพ 

และลงทางประตูดานหนา
4

A กลองใสตั๋ว เงิน 

และตั๋วฟรี 

B ชองแลกเหรียญ

C ชองแลกเหรียญ 

สําหรับธนบัตร

แผนที่จุดขึ้นรถ ปายหลัก

3 เมื่อตองการลงใหกดกริ่งกอนถึงปาย

Takamatsu Eki 



Kagawa Prefecture Tourism Association

ซุปเปอรมาเก็ต

รานคาขนาดใหญและเล็ก - 

หางสรรพสินคา

อัตราคาบริการ ผูใหญ 150 - 210 เยน / เด็กและผูพิการ 80 - 110 เยน

รถบัสสายชอปปง - รถบัสสายเรนโบว วิ่งวนทั้งทางฝง

ตะวันตกและทางฝงตะวันออก นักทองเที่ยวสามารถเลือก

เสนทางที่สะดวกตอการเดินทางถึงจุดหมายปลายทางที่

ตองการไดอยางงาย ๆ

ชื่อ
ปา

ยร
ถบ

ัส
รถบัสโคโตเด็น สายชอปปง - รถบัสสายเรนโบว

วน
ฝง

ตะ
วัน

ออ
ก

高松駅④

รานขายเครื่องใชไฟฟา

ราน 100 เยน

25
26
27
28

ไดโซ

Halows

23 Kagawa Daihatsu Motors Takamatsu Otaten-mae

9

Sun Flower Higashi

Yume Town Takamatsu-mae

Murokitaguchi

7

県庁・日赤前วน
ฝง

ตะ
วัน

ตก

22 Honda Cars Kagawa Otaten-mae

寿町

หางสรรพสินคามิทสึโคชิ 

ทากามาทสึ

หางสรรพสินคา

คาวาระมาจิแฟล็ก

หางสรรพสินคา

มารุกาเมะ กรีน

รานดองกิโฮเต

หางสรรพสินคายูเมะทาวน

 ทากามาทสึ

ไดโซ

Takamatsu Eki (4)

Kotobukicho

Kataharamachi

Furubabacho 

Bujitsukacho

Takamatsu Shihonken Center

Sakuramachi Chugaku-mae

Imazato Kouban-mae

Nodaike

Nishimatsuya-mae

Tokiwa Tennis-mae

Takamatsu Ichikou-mae

6

高松駅④

Sanjyo Ike

Higashi Murojinmachi

Ritsurin Kouen-mae

Nakajincho

Kencho - Nisseki-mae

Takamatsu Shiyakusho

Konyamachi

Kotobukicho

Takamatsu Eki (4)

Nakanocho

Hachihonmatsu

Shiyakusho Nishi

Gobancho

Hyogomachi

Takamatsu Chikko(5) (วนฝงตะวันตก(8))

八本松

市役所西

五番町

兵庫町

高松築港⑤(東廻りは⑧)

三条池

東室新町

栗林公園前

高松市役所

紺屋町

寿町

高松市保健センター

桜町中学前

今里交番前

野田池

松縄下所公園前

西松屋前

サンフラワー東

ゆめタウン高松前

香川ダイハツモータース高松太田店前

高松一高前

トキワテニス前

気象台前

レインボーロード伏石

ホンダカーズ香川太田店前

21

室北口

中野町

Rainbow Road Fuseishi

Matsunawa Geshokouen-mae

Kishoudai-mae

32

5

中新町

24

1

2

3

4

16
17
18
19
20

2
1

29
30
31

片原町

古馬場町

藤塚町

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รานเครื่องใชไฟฟาอีดีออน

 สาขาหางสรรพสินคายู

เมะทาวน ทากามาทสึ

10

ACE ONE 8

高松築港⑤(西廻りは⑧)

三越前

今新町

瓦町③(西廻りは⑥)

JR栗林駅 JR Ritsurin Eki

Kawaramachi(3) (วนฝงตะวันออก(6))

Imajinmachi

Mitsukoshi-mae

Takamatsu Chikko(5) (วนฝงตะวันตก(8))

33
34
35
36
37
3
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ขึ้นรถบัสทางประตูดานหลัง

จุดขึ้นรถบัสสายที่วิ่งวนฝงตะวันออก  จุดขึ้นรถบัสสายที่วิ่งวนฝงตะวันตก

2

Kawaramachi

18 นาที

12 นาที

เมื่อตองการลงใหกดกริ่งกอนถึงปาย

30 นาที

4

13 นาที

1 เมื่อขึ้นรถบัส กรุณาหยิบตั๋วจากเครื่องจายตั๋ว 

เพื่อใชคูกับการจายเงินตอนลงจากรถ 

*รับตั๋วรถบัสจากทางชองตามภาพ

4-1.สามารถเทียบราคาคาบริการไดจากตาราง

อิเล็กทรอนิกสทางดานหนาของรถบัส โดยบนตั๋ว

มีหมายเลขอางอิงซึ่งใชสําหรับการเทียบราคา

คาบริการ (คาบริการที่ปรากฎบนจอเปลี่ยนไป

ตามระยะทาง)

4- 2.ควรเตรียมเงินใหพอดี เนื่องจากไมมีการ

ทอนเงิน

A กลองใสตั๋ว เงิน และตั๋วฟรี 

B ชองแลกเหรียญ

C ชองแลกเหรียญ สําหรับธนบัตร

   

▲23 ▲28

Takamatsu Eki (4) Ritsurin Kouen-mae Yume Town Kawaramachi(6)

03　　23　　5 08　　28　　5
13　　33 18　　38

03　▲23　▲5 08　▲28　▲5

05　　35　　
15　　45

▲05　▲35
▲5 ▲24　▲54

08　　38　▲5
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สายที่วิ่งวนฝงตะวันออก
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สายทีวิงวนฝงตะวันตก
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แผนที่จุดขึ้นรถ ปายหลัก

Yume Town Takamatsu-mae

▲รถบัสหยุดวิ่งวันเสาร อาทิตย วันหยุดนักขุตฤกษ และวันที่ 29 ธ.ค. - 3 ม.ค.

　รถบัสโคโตเด็น สายชอปปง - รถบัสสายเรนโบว
วิธีการขึ้นรถ

เวลาที่ใชในการเดินทางไปถึงแตละปาย

Kawaramachi -> Yume Town Takamatsu-m

Takamatsu Eki -> Kawaramachi Takamatsu Eki -> Ritsurin Kouen-mae

Kawaramachi -> Takamatsu Eki

สายที่วิ่งวนฝงตะวันตกสายที่วิ่งวนฝงตะวันออก

13
14

9
10
11
12

Takamatsu Eki Ritsurin Kouen-mae

▲43
Takamatsu Eki (4)

15　　35　　
19　　39
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(1) ทาเรือทากามาทสึ <-> เกาะนาโอชิมะ 

(ทาเรือมิยาโนะอุระ) บริษัทชิโกกุคุคิเซน

โทร. +81 87-821-5100 โทร. +81 87-892-3104

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

▲เดินเรือเฉพาะวันศ.-อา. และวันหยุดของ 1 ม.ีค.-30 พ.ย.

ออกจากทาเรือทากามาทสึ ออกจากทาเรือมิยาโนะอุระ

แผนที่การคมนาคม ซันพอรต ทากามาทสึ [ตารางเวลาปกติ]

14.20 น.
18.05 น. 17.00 น.

(2) ทาเรืออุโนะ <-> เกาะนาโอชิมะ 

(ทาเรือมิยาโนะอุระ) บริษัทชิโกกุคุคิเซน 

โทร. +81 87-821-5100 โทร. +81 87-892-3104

[เรือโดยสาร] 15 นาที ผูใหญ 290 เยน / เด็ก 150 เยน

เดินเรือเฉพาะวันศ.-อา. และวันหยุดของ 1 ม.ีค.-30 พ.ย.

○ราคาชวงกลางคืน ผูใหญ 580 เยน / เด็ก 290 เยน

14.25 น.
15.30 น.
16.30 น.

ออกจากทาเรืออุโนะ ออกจากทาเรือมิยาโนะอุระ

ออกจากทาเรืออุโนะ ออกจากทาเรือมิยาโนะอุระ

[เรือเฟอรรี]่ ออกจากทาเรือทากามาทสึ (50 นาท)ี ออกจาก

ทาเรือมิยาโนะอุระ (60 นาท)ี ผูใหญ 520 เยน / เด็ก 260 เยน
ออกจากทาเรือทากามาทสึ ออกจากทาเรือมิยาโนะอุระ

17.05 น.
18.53 น.
20.25 น.

6.00 น.
6.40 น.
7.50 น.
8.52 น.
9.52 น.

△10.00 น. △10.25 น.

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

เอะอุระ) <-> เกาะอินุจิมะ

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

87-892-3104

[สปดโบท]

เกาะนาโอชิมะ (ทาเรือมิยาโนะอุระ) <-> เกาะเทชิมะ (ทา

ธ.ค. - ก.พ. / ศ.  ส.  อา.

13.30 น. 13.55 น.

ยกเวนวันอังคาร

22.30 น. 21.15 น.
○0.35 น. ○0.15 น.

จ.  พ.  พฤ.  ศ.

ส.  อา. 

6.10 น.
6.30 น.
7.20 น.
8.22 น.
9.22 น.
11.00 น.
12.15 น.

ทุกวัน (ตลอดทั้งป)

12.40 น. 11.30 น.
15.35 น.

ธ.ค. - ก.พ. / ศ.  ส.  อา.

9.20 น. 9.42 น. 9.50 น. 10.15 น.

ทุกวัน (ตลอดทั้งป)

11.55 น. 12.17 น. 12.25 น. 12.50 น.

งดเดินเรือ ม.ีค. - พ.ย.

มี.ค. - พ.ย.  เฉพาะวันอังคาร 

ธ.ค. - ก.พ. / จ.  อ.  พ.  พฤ.
16.50 น. 13.00 น.

17.45 น. 17.20 น.

18.35 น. 18.10 น.

- - 11.02 น.

7.00 น.

ม.ีค. - พ.ย. / จ.  ส.  อา.

ากทาเรือมิยาโนถึงทาเรืออิเอะอุรกจากทาเรืออิเอะถึงเกาะอินุจิมะ

☆10.04 น - ☆10.39 น

12.00 น. - 12.35 น.

- 7.35 น.

13.00 น. 13.25 น. 13.35 น. 13.57 น.

8.20 น. - 8.55 น.

15.20 น. 15.45 น. 15.55 น. 16.17 น.
งดเดินเรือในชวงวันหยุดของเทชิมะ อารต มิวเซียมและ

พิพิธภัณฑศิลปะอินุจิมะ

เดินเรือวันที่ 1 ม.ีค. - 30 พ.ย. วันจันทร, วันพุธ, วัน

พฤหัสบดี, วันศกร, วันเสาร, วันอาทิตยและวันหยดนักขัต

14.35 น. - - 15.12 น.

16.00 น.*15.30 น.15.10 น.

17.20 น. - 17.55 น.

ออกจากทาเรืออุโนะ ออกจากทาเรือฮนมุระ

7.25 น. 6.45 น.

11.55 น. 7.55 น.

▲9.15 น. ▲8.40 น.
▲10.55 น. ▲10.25 น.
▲17.05 น. ▲16.30 น.

19.50 น. 19.15 น.

8.12 น. 7.00 น.
10.14 น. 9.07 น.

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

กจากเกาะอินุจิึงทาเรืออิเอะอุรกจากทาเรืออิเอะทาเรือมิยาโนะอุ

10.25 น.

16.02 น.
16.35 น.
17.35 น.
19.02 น.
20.25 น.

(5) ทาเรือทากามาทสึ <-> เกาะนาโอชิมะ (ทาเรือฮนมุระ) <-> เกาะเทชิมะ (ทาเรืออิเอะอุระ)

เทชิมะเฟอรรี่ โทร. +81 87-851-4491 ☆ งดเดินเรือเดือนธ.ค. - ก.พ.

[สปดโบท] ทาเรือทากามาทสึ <-> เกาะเทชิมะ (ทาเรืออิเอะอุระ) ผูใหญ 1,330 เยน / เด็ก 670 เยน

ทาเรือทากามาทสึ <-> เกาะนาโอชิมะ (ทาเรือฮนมุระ) ผูใหญ 1,220 เยน / เด็ก 610 เยน

เกาะนาโอชิมะ (ฮนมุระ) <-> เกาะเทชิมะ (ทาเรืออิเอะอุระ) ผูใหญ 620เยน / เด็ก 310 เยน

ออกจาก

ทาเรือทากา

มาทสึ

ออกจาก

ทาเรือฮนมุ

ระ

ถึงทาเรืออิ

เอะอุระ

(3) ทาเรืออุโนะ <-> เกาะนาโอชิมะ (ทาเรือฮนมุระ)

บริษัทชิโกกุคุคิเซน 

โทร. +81 87-821-5100 โทร. +81 87-892-3104

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

☆9.40 น. - ☆10.15 น

11.10 น.
12.45 น.
14.55 น.

18.05 น.

-

-
☆ 9.37 น.

10:00

☆11.15 น.

-

-

-

7.41 น.

☆9.02 น.
☆9.07 น.

9.30 น.

☆10.45 น.

13.05 น.

16.31 น.

ทุกวัน (ตลอดทั้งป)

18.40 น.

วันเดินเรือ

ออกจาก

ทาเรืออิ

เอะอุระ

ออกจาก

ทา

เรือฮนมุระ

ถึงทาเรือ

ทากา

มาทสึ

วันเดินเรือ

ทุกวัน (ตลอดทั้งป)

ม.ีค. - พ.ย. / ยกเวนวันอ.

ธ.ค. - ก.พ. / ศ.  ส.  อา.

จ.  พ.  พฤ.  ศ.

ส.  อา.

ม.ีค. - พ.ย. / เฉพาะวันอ.

ธ.ค. - ก.พ. / จ.  อ.  พ.  พฤ.

ม.ีค. - พ.ย. / จ.  ส.  อา.

*วันจ. ไมจอดที่ทาเรือฮนมุระ

ธ.ค. - ก.พ. / ศ.  ส.  อา.

8.16 น.

☆9.37 น.
☆9.57 น.

10.20 น.

☆11.35 น.

13.40 น.

17.06 น.



Kagawa Prefecture Tourism Association

▲ 13.30 น. ถึง -

-

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

- ▲8.10 น.

เรือเฟอรรี่

12.00 น. 12.20 น. 12.40 น.

9.10 น. 8.20 น. 8.02 น. 8.35 น.

▲13.10 น. 9.55 น. 10.20 น.
10.00 น. 9.10 น.

10.00 น. 10.20 น. 10.40 น.
▲11.10 น. ▲ 11.30 น. ถึง - 9.00 น. 9.25 น.

10.40 น. 10.00 น.
11.20 น.

8.40 น.

17.50 น. 18.20 น.

16.00 น. 16.20 น.
- 6.00 น. 6.40 น. ▲17.10 น. ▲ 17.30 น. ถึง

9.10 น. 9.30 น. 10.09 น.

13.10 น. 13.40 น. * 14.00 น. 17.20 น. 17.30 น.

13.40 น. 13.00 น.
14.45 น.

15.50 น. 15.10 น.-
18.50 น.

- 13.53 น.16.40 น.
-

12.20 น.13.00 น. 11.20 น.

15.10 น. 15.45 น.
16.00 น. 16.30 น.

14.40 น. 11.20 น. 10.40 น. 10.40 น.

19.30 น. 20.10 น. ถึง

6.45 น. 7.25 น.

13.40 น.
- ▲14.10 น. ▲14.30 น.

7.45 น. 8.14 น.

ออกจาก

ทาเรืออิเอะ

อุระ

ออกจาก

ทาเรืออุโนะ

ออกจาก

ทาเรือคา

ระโตะ

ออกจากทาเรือโท

โนโชะ

▲8.30 น.

15.25 น. 16.05 น.

11.35 น.

▲ 19.00 น. ถึง
18.10 น. 18.30 น.

18.40 น. 19.19 น.
16.30 น. 17.50 น.

18.45 น.

7.00 น. 7.20 น. 7.40 น.

17.10 น.

▲18.40 น.

15.10 น. 14.20 น.
14.20 น. 13.40 น. 13.40 น.

12.35 น.

14.39 น.

ออกจาก

ทาเรือคา

ระโตะ

* 11.10 น. 11.50 น.

18.40 น.
19.30 น.

- ▲10.10 น.

20.10 น.

11.00 น. 11.20 น. 11.40 น.

17.50 น. 17.10 น.
18.30 น. 17.50 น. 20.20 น.
▲21.30 น.

9.00 น. 9.20 น. 9.40 น.

ออกจาก

ทาเรืออิเอะ

อุระ

ออกจาก

ทาเรืออุโนะ

ออกจากทาเรือโท

โนโชะ

7.20 น. 7.40 น. 7.55 น.

10.30 น. 10.50 น. 11.05 น. 11.30 น.

8.20 น.

เรือโดยสาร

15.50 น. 16.10 น. 16.25 น. 16.50 น.

- 12.30 น.

- -

16.25 น. 16.54 น.

12.10 น. 12.39 น.

▲10.30 น.

- ▲12.10 น. ▲12.30 น.

15.00 น. 15.20 น. 15.40 น.

13.00 น. 13.20 น.

20.10 น.

14.05 น.13.50 น.

12.55 น.

- ▲16.10 น.

▲ เดินเรือเฉพาะวันที่ 1 - 20 ส.ค. เทานั้น

▲16.30 น.
17.00 น. 17.20 น. 17.40 น.

13.50 น. 12.50 น. ▲14.48 น. 13.30 น.

7.50 น.

19.25 น.

-

19.45 น. 20.00 น. ถึง -

(11) ทาเรือทากามาทสึ <-> ทาเรืออุโนะ

ชิโกกุคิวโคเฟอรรี่ โทร. +81 87-851-0131

อัตราคาบริการ ผูใหญ 690 เยน / เด็ก 350 เยน

7.00 น. 7.00 น.

20.10 น.

17.55 น. 18.10 น. 18.30 น.

6.40 น. 6.55 น. 7.15 น.

9.05 น. 9.20 น. 9.:40 น.

12.00 น. ถึง - -

15.50 น. 14.45 น. 17.43 น. 16.15 น.

- ▲18.10 น.

เรือเฟอรรี่ (ประมาณ 60 นาท)ีสปดโบท (ประมาณ 35 นาท)ี

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

ออกจาก

ทาเรือโทโนโชะ

ออกจากทาเรือ

ทากามาทสึ

ออกจากทาเรือ

โทโนโชะ

15.00 น. 15.00 น.
16.25 น.

18.55 น. 18.55 น.

10.45 น. 10.45 น.

17.40 น. 17.40 น.

▲20.50 น.

16.25 น.

▲18.30 น.

16.30 น. 15.50 น.

▲15:10 ▲ 15.30 น. ถึง
14.00 น. 14.20 น.

▲0.10 น.

8.40 น.

-

11.35 น.

13.25 น.

17.30 น.

สปดโบท (ประมาณ 40 นาท)ี

เรือเฟอรรี่ (ประมาณ 75 นาท)ี

○14.30 น. ○ 15.45 น. ○17.15 น. ○18.30 น.

14.25 น.

8.15 น. 8.15 น.
9.30 น. 9.30 น.

สปดโบท (ประมาณ 45 นาที) เรือเฟอรรี ่(ประมาณ 60 นาที)

*7.00 น. 07.39 น. *17.10 น. 18.15 น.
*เดินเรือ ชวงงานเทศงานศิลปะฯ 2016 และ 29 เม.ย .- 8 พ.ค. / 

12 - 16 ส.ค. / 17 - 19 ก.ย.
19.30 น.  18.00 น.

13.00 น.
16.47 น. 15.30 น.
18.15 น. 17.10 น.

▲สามารถใชบริการไดเฉพาะในวันอา. และวันหยุดฯ

12.15 น. 10.50 น.

18.50 น. 17.45 น. 20.30 น. ▲19.00 น.

7.00 น. 9.30 น. 7.50 น.
10.30 น. 9.00 น.

 13.10 น.  11.50 น.
14.10 น.

○19.30 น. ○20.45 น.

▲14.20 น.

▲17.35 น.

(9) ทาเรือทากามาทสึ <-> เกาะโชโดะชิมะ (ทาเรืออิเคดะ)

โคคุไซเฟอรรี่ โทร. +81 879-75-0405

เรือเฟอรรี่ (60 นาท)ี ผูใหญ 690 เยน / เด็ก 350 เยน

ออกจากทาเรือทากามาทสึ ออกจากทาเรืออิเคดะ
6.50 น. 5.30 น.
8.32 น. 7.15 น.
11.10 น. 9.50 น.

ออกจากทาเรือทากามาทสึ 

(ประมาณ 65 นาท)ี

ออกจากทาเรืออุโนะ  

(ประมาณ 65 นาท)ี

▲15.35 น.

▲16.20 น.

12.00 น. 12.00 น.

(10) ทาเรือทากามาทส<ึ->เกาะโชโดะชิมะ (ทาเรือคุสะคาเบะ)

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

(7) ทาเรือทากามาทสึ <-> เกาะเมงิจิมะ <-> เกาะโองิจิมะ

บริษัทชิยูจิมะไคอุน โทร. +81 87-821-7912

ทาเรือทากามาทส<ึ->ทาเรือเมงิ ผูใหญ 370 เยน / เด็ก 190 เยน

ทาเรือทากามาทส<ึ->ทาเรือโองิ ผูใหญ 510 เยน / เด็ก 260 เยน

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

▲ กลางคืน (ผูใหญ 1,550 เยน / เด็ก 790 เยน)

ออกจากทาเรือ

ทากามาทสึ

*อาจมีการเลื่อนกําหนดการเดินเรือของเรือโดยสารทั่วไปที่วิ่ง

เฉพาะวันอังคารที่หนึ่งของทุกเดือน (อาจเปลี่ยนเปนวัน

พฤหัสบดี)

ออกจากทาเรือ

ทากามาทสึ

ออกจาก

เกาะเมงิจิมะ

ออกจาก

เกาะโองิจิมะ

ออกจาก

เกาะโองิจิมะ

ออกจาก

เกาะเมงิจิมะ

ถึงทาเรือ

ทากามาทสึ

(6) ทาเรืออุโนะ <-> เกาะเทชิมะ (ทาเรืออิเอะอุระ) <-> เกาะเทชิมะ (ทาเรือคาระโตะ) <-> เกาะโชโดะชิมะ (ทาเรือโทโนโชะ) 

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 (ทาเรืออิเอะอุระ) ผูใหญ 290เยน / เด็ก 150 เยน

ออกจากทาเรืออุ

โนะ

ออกจาก

ทาเรืออิเอะ

อุระ

ออกจาก

ทาเรือคา

ระโตะ

ออกจาก

ทาเรือโทโน

โชะ

ออกจาก

ทาเรือโทโน

โชะ

ออกจาก

ทาเรือคา

ระโตะ

ออกจาก

ทาเรืออิเอะ

อุระ

ออกจากทาเรืออุ

โนะ

(8) ทาเรือทากามาทสึ<->เกาะโชโดะชิมะ (ทาเรือโทโนโชะ)

โชโดะชิมะเฟอรรี่ เฟอรรี ่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

(12) ทาเรือทากามาทสึ / ทาเรือทากามาทสึฮิกาชิ<-> เกาะโช

โดะชิมะ (ทาเรือซากะเทะ) 

โชโดะชิมะไลน โทร. +81 087-811-6688

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

[เรือเฟอรรี]่ ผใหญ 690 เยน / เด็ก 340 เยน

○ = ตารางเวลาวันธรรมดา (ยกเวนชวงเวลาตามดานลาง)

▲ = ตารางเวลาวันเสารและวันหยุด (ส. - อา. และวันหยุดฯ ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 59

 /  29 เม.ย. - 8 พ.ค. / 12 - 16 ส.ค. / 29 ธ.ค. 59 -  3 ม.ค. 60)

ออกจาก

ทากามาทสึ

ถึงทาเรือ

ซากะเทะ

ออกจาก

ซากะเทะ

ถึงทาเรือ

ทากามาทสึ

ออกจาก

ทากามาทสึ

ถึงทาเรือ

ซากะเทะ

ออกจาก

ซากะเทะ

ถึงทาเรือ

ทากามาทสึ

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

▲14.30 น. ▲15.45 น.

▲22.55 น.



Kagawa Prefecture Tourism Association
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15
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13琴  55琴 17徳  21徳  46引

27高 05徳  5引

10琴 04引  20徳  45オ

23琴 15徳  30引

01琴  18琴  26高  31琴 03引  13徳  33徳  50引

10三  20徳  45徳

07琴 23徳  30引

12徳  17三

27琴 07徳  11引  58引

27琴 06徳  53徳

27琴

แผนที่การคมนาคม ซันพอรต ทากามาทสึ

สายโดะซัง สายโคโตคุ

26琴  54琴 02徳  11徳

09琴  20高   54琴 05徳  17引 ▲52財

 ▲01琴   5高   57琴 23徳  33引

57琴 10徳  16三
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   08   28   48

00  ▲15-   30   ▲45-

00  ▲15-   30   45-

4

5

6 00松  13西  48観  52多

35

35

08　46

ลง (สายที่ไปนากาโอะ)ลง (สายที่ไปโคโตฮิระ)

เวลา ชานชาลาหมายเลข 3

เวลา สายเซโตะโออาชิ

  ▲04   16   ▲28瓦   39   ▲50瓦

00   ▲15滝   30   ▲45-

  07   ▲19瓦   28   489

00 (เดินรถเฉพาะวันธรรมดาและศ.)

  05   35

  05   3500   30

43琴 46徳

04中 22引  40徳

12徳  40引

27琴

00   ▲15滝   30   ▲45滝

00   ▲15滝   30   ▲45滝

  04   ▲14瓦   24   43

   17   ▲28   40   ▲5217

▲ = งดเดินรถวันเสารและวันหยุด　▲ = งดเดินรถวันหยุด

ชานชาลาหมายเลข 1

00   30  ▲45滝

00  ▲15滝   30   ▲45滝

00  ▲06仏  ▲15滝  ▲23仏  

30  ▲37仏  45-  ▲52仏
8 ▲08平  20    32瓦   43   ▲54瓦

43琴 12徳  ▲18三  50徳
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7

24

00   ▲30滝   06   26
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  04   ▲16   28   ▲39   52

00   ▲15滝   30   ▲45滝

00   ▲15滝   30   ▲45滝

รถลีมูซีนบัสจากทาอากาศยานทากามาทสึ รถบัสโคโตเด็น โทร. +81 87-821-3033C

F

G

D

E

ตารางรถลีมูซีนบัสจากทาอากาศยานทากามาทสึ เปลี่ยนแปลงทุกเดือนตามเวลาเครื่องบินออก

และเดินทางถึง ระหวางสถานีรถไฟเจอารทากามาทสึถึงทาอากาศยานทากามาทสึ ใชเวลา

เดินทางประมาณ 40 นาที อานรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถบัสโคโตเด็น (ฉบับภาษาอังกฤษ)

 ไดที่

จุดขึ้นเรือเฟอรรี่

จุดขึ้นสปดโบท 
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14
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17多  52西  59松

07　48

22　55

23　33　52

10　40

10　40

10　40

10　40

10　40

10　40

สถานีรถไฟเจอารทากามาทสึ 　ตารางเวลารถออก (ขอมูลอัพเดท 26 มี.ค. 2558) 

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

10　40

10　40　47

10　40

10　40

10　40

10　26　43

25

29

53松

17松

37松  40観

16観  45松

14多  40松

04観  47松

13多  50松

13松  50松  52坂

13松  50松  52坂

13観  50松  52坂

13観  27観  50松  57多

13西   27観   50松   55多

13観  50松  52多

13西  42観  58松

16観  52松  58西

(1) เกาะนาโอชิมะ (ทาเรือมิยาโนะอุระ), (8) เกาะโชโดะชิมะ(ทาเรือโทโนโชะ), 

(9) เกาะโชโดะชิมะ (ทาเรืออิเดะ), (10) เกาะโชโดะชิมะ (ทาเรือคุสะคาเบะ)

ตัวอักษรสีแดง =รถดวนพิเศษ ตัวอักษรสีฟา = รถความเร็วสูง ตัวอักษรสีเขียว = รถนอน

琴= ไปโคโตฮิระ   高 = ไปโคจิ   中 = ไปนากามุระ

徳 = ไปโทคุชิมะ   三 = ไปซังบงมาทสึ   オ = ไปออเรนจทาวน

引 = ไปฮิเคตะ

松 = ไปมัตสึยามะ   宇 = ไปอุวะจิมะ   西 = ไปอิโยะไซโจ

観 = ไปคันองจิ   多 = ไปทะโดทสึ   坂 = ไปซากาอิเดะ

ไมมีสัญลักษณ = ไปโคโตฮิระ   仏 = ไปบุชโชซัง

一 = อิจิโนะมิยะ   滝 = ไปทาคิโนะมิยะ

ไมมีสัญลักษณ = ไปนากาโอะ   瓦 = ไปคาวาระมาจิ

平 = ฮิรางิ

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

▲ งดเดินรถ   ▲จอดที่อิจิโนะมิยะ   ▲ไปทาคิโนะมิยะ

(1) เกาะนาโอชิมะ (ทาเรือมิยาโนะอุระ), (5) เกาะนาโอชิมะ (ทาเรือฮนมุระ) - 

เกาะเทชิมะ (ทาเรืออิเอะอุระ), (8) เกาะโชโดะชิมะ (ทาเรือโทโนโชะ), 

(10) เกาะโชโดะชิมะ (ทาเรือคุสะคาเบะ)

จุดขึ้นเรือเฟอรรี่

(7) เกาะเมงิจิมะ - เกาะโองิจิมะ

จุดขึ้นเรือเฟอรรี่

(11) ทาเรืออุโนะ

สถานีรถไฟโคโตเด็นทากามาทสึจิกโกะ ตารางเวลารถออก 

(ขอมูลอัพเดท 15 ธ.ค. 2556)  สํานักงานขนสง โทร. +81 87-831-6008

19多  48観

20松  36観

46西  59多

สายโยะซัง

BA



　

สามารถเขาชมไดตลอด

[วิธีการเดินทาง] เดินจากทาเรือโองิ ประมาณ 10 นาที

[เวลาเปด-ปด] 9.30 - 16.15 น. (คาเฟ 9.30 - 16.00 น.)

[วันหยุด] เปดใหบริการในชวงงานเทศกาลศิลปะนานาชาติเซโตะอุจิ 

(คาเฟ : ปดวันพุธ, ในชวงที่ไมมีการจัดงานเปดเฉพาะวันเสาร อาทิตย

และวันหยุดนักขัตฤกษ) 

[วิธีการเดินทาง] เดินจากทาเรือโองิ ประมาณ 5 นาที

ขอมูลลาสุด เดือนมีนาคม 2559

ขอมูลการเดินทางภายในเกาะโองิจิมะ (สถานที่ทองเที่ยวหลักภายในเกาะ)

1

2

ทาเรือทากามาทสึ <-> เกาะโองิจิมะ (ทาเรือโองิ)

●เที่ยวชมเกาะโดยการเชาจักรยาน (Ogijima Exchange center)

[ชวงเวลาในการยืม] 9.00 - 17.00 น.

[อัตราคาเชา] 3 ชั่วโมง 500 เยน (มัดจํา 3,000 เยน)

●เรือเฟอรรี่ (เดินเรือตลอดทั้งป)

ทาเรือทากามาทสึ <-> เกาะโองิจิมะ : 40 นาที

เที่ยวเดียว : 510 เยน (เด็ก 260 เยน)

ไปกลับ : 1,020 เยน (เด็ก 520 เยน)

การใชยานพาหนะบนเกาะโองิจิมะ (ทาเรือโอง)ิ

3

4

เวลาออกเดินทางและเดินทางถึง : ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจากแผนที่การคมนาคม 

ซันพอรต ทากามาทสึ

จิตวิญญาณแหงโองิจิมะ (Ogijima Exchange center)
ศาลเจาโทโยตะมะฮิเมะ

1
6

Wallalley จิตรกรรมฝาผนังแหงเกาะโองิจิมะ

สามารถเขาชมไดตลอด

[วิธีการเดินทาง] เดินจากทาเรือโองิ ประมาณ 5 นาที

เมมโมรี่ บอทเทิล ความทรงจําในขวดแกว

[เวลาเปด-ปด] 9.30 - 16.15 น.

[วันหยุด] เปดใหบริการในชวงงานเทศกาลศิลปะนานาชาติเซโตะอุจิ 

[วิธีการเดินทาง] เดินจากทาเรือโองิ ประมาณ 5 นาที

5

การเดินทางชมผลงานศิลปะแตละชิ้นงานบนเกาะโองิจิมะ

●ภายในเกาะโองิจิมะไมมีรถบัสใหบริการ และไมสามารถใชรถยนตได

[แผนที]่ ●จุดขึ้นเรือเฟอรรี่ ★จุดจําหนายตั๋ว

สามารถเขาชมไดตลอด

[วิธีการเดินทาง] เดินจากทาเรือโองิ ประมาณ 10 นาที

ทุงดอกดอกนาซิสซัส เกาะโองิจิมะ

สามารถเขาชมไดตลอด

[วิธีการเดินทาง] เดินจากทาเรือโองิ ประมาณ 30 นาที

ประภาคารแหงเกาะโองิจิมะ

[เวลาเปด-ปด] 9.00 - 16.30 น. 

[วันหยุด] จันทร - เสาร (เปดใหเขาชมเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม)

[วิธีการเดินทาง] เดินจากทาเรือโองิ ประมาณ 30 นาที

8

7

[เวลาเปด-ปด] 6.30 - 17.00 น.

[วันหยุด] ไมมี

[วิธีการเดินทาง] เดินจากทาเรือโองิ

อนบะ แฟคทอรี่

วอกกิ้ง อารค

2

3



　

3

1

2

ทาเรือทากามาทสึ <-> เกาะเมงิจิมะ (ทาเรือเมงิ)

การใชยานพาหนะบนเกาะเมงิจิมะ (ทาเรือเมงิ)

●เรือเฟอรรี่ (เดินเรือตลอดทั้งป) ทาเรือทากามาทสึ <-> เกาะเมงิจิมะ : 20 นาที

เที่ยวเดียว : 370 เยน (เด็ก 190 เยน) ไปกลับ : 740 เยน (เด็ก 380 เยน)

เวลาออกเดินทางและเดินทางถึง : ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจากแผนที่การคมนาคม 

ซันพอรต ทากามาทสึ

การเดินทางชมผลงานศิลปะแตละชิ้นงานบนเกาะเมงิจิมะ

[แผนที่] ●จุดขึ้นเรือเฟอรรี่ ★จุดจําหนายตั๋ว

4

6

●เที่ยวชมเกาะโดยการเชาจักรยาน (ภายในอาคารโอนิโนะคัง)

[ชวงเวลาในการยืม] 8.20 - 17.20 น.

[อัตราคาเชา] จักรยานไฟฟา 4 ชั่วโมง 700 เยน จักรยานเสือภูเขา 1 วัน 600 เยน

●โดยรถบัส (สายที่ไปถ้ํายักษ) : [อัตราคาบริการ] ผูใหญ 300 เยน (เด็ก 150 เยน)

*รถบัสออกหลังจากเรือเฟอรรี่เทียบทาสักพัก

สามารถซื้อตั๋วรถบัสไดที่จุดจําหนายตั๋วภายในอาคารโอนิโนะคัง

ขอมูลลาสุด เดือนมีนาคม 2559

กังหันนกนางนวล / รําลึกถึงความทรงจําในศตวรรษที่ 20

สามารถเขาชมไดตลอด

[วิธีการเดินทาง] เดินจากทาเรือเมงิ

สามารถเขาชมไดตลอด

[วิธีการเดินทาง] เดินจากทาเรือเมงิ ประมาณ 5 นาที

เดอะ พรีเซนต ออฟ แอปเซนต 

เมคอน

[เวลาเปด-ปด] 9.00 - 16.30 น.

[วิธีการเดินทาง] เดินจากทาเรือเมงิ ประมาณ 5 นาที

5

[เวลาเปด-ปด] 9.00 - 16.30 น.

[วันหยุด] เปดใหบริการในชวงงานเทศกาลศิลปะนานาชาติเซโตะอุจิ 

[วิธีการเดินทาง] เดินจากทาเรือโองิ ประมาณ 3 นาที

2

3

สามารถเขาชมไดตลอด

[วิธีการเดินทาง] จากอาคารโอนิโนะคัง โดยรถบัสสายที่ไปถ้ํายักษ ประมาณ 8

 นาที และเดินตออีกประมาณ 3 นาที

ขอมูลการเดินทางภายในเกาะเมงิจิมะ (สถานที่ทองเที่ยวหลักภายในเกาะ)

1

8 อีควิพพอยส ความสมดุล

อาคารโอนิโนะคัง เกาะเมงิจิมะ

ถ้ํายักษ

จุดชมวิววาชิกามิเนะ

[เวลาเปด-ปด] 8.00 - 17.30 น.

[วันหยุด] ไมมี

[วิธีการเดินทาง] เดินจากทาเรือเมงิ

[เวลาเปด-ปด] 8.30 - 17.00 น. [วันหยุด] ไมมี

[วิธีการเดินทาง] จากอาคารโอนิโนะคัง โดยรถบัสสายที่ไปถ้ํายักษ ประมาณ 8

 นาที

7

[เวลาเปด-ปด] 9.00 - 16.30 น.

[วันหยุด] เปดใหบริการในชวงงานเทศกาลศิลปะนานาชาติเซโตะอุจิ 

[วิธีการเดินทาง] เดินจากทาเรือโองิ ประมาณ 5 นาที

เทอเรซ วินด



　

[คําอธิบายแผนที]่ ★จุดจําหนายตั๋วเรือเฟอรรี่  ●จุดขึ้นเรือเฟอรรี่  ★จุดจําหนายตั๋วสปดโบท ●จุดขึ้นสปดโบท

●โดยรถบัส : สามารถขึ้นรถบัสโชโดะชิมะโอลีฟ

ไดที่ปาย Kusakabe Kou

●เชารถและรถจักรยาน : เคานเตอรที่อาคาร

ทาเรือ : อุจิโนะมิเฟอรรี่เรนทัลคาร

ทาเรือคุสะคาเบะ

ขอมูลการเดินทางภายในเกาะโชโดะชิมะ (สถานที่ทองเที่ยวหลักภายในเกาะ)

อัตราคาบริการและตารางรถบัส ▼ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจากเว็บไซตรถบัสโชโดะชิมะโอลีฟ http://www.shodoshima-olive-bus.com/ 

(มีจําหนายตั๋วรถบัสฟรี (สามารถใชนั่งรถบัสไดไมจํากัดเที่ยว ครอบคลุมทุกสายภายในเกาะ) แบบ 1 วัน 2,000 เยน /แบบ  2 วัน 2,500 เยน)

การใชยานพาหนะบนเกาะโชโดะชิมะ

●เรือเฟอรรี่ (เดินเรือตลอดทั้งป) ทาเรือทากามาทสึ <-> ทาเรือโทโนโชะ :

 60 นาที (ราคา : เที่ยวเดียว : 690 เยน / เด็ก 350 เยน)

●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)

●สปดโบท ทาเรือทากามาทสึ <-> ทาเรือคุสะคาเบะ : 45 นาที

(ราคา : เที่ยวเดียว : 1,170 เยน / เด็ก 590 เยน  ไปกลับ : 2,230 เยน /

 เด็ก 1,130 เยน)
เวลาออกเดินทางและเดินทางถึง : ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจากแผนที่การ

คมนาคม ซันพอรต ทากามาทสึ

เวลาออกเดินทางและเดินทางถึง : ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจากแผนที่

การคมนาคม ซันพอรต ทากามาทสึ

●เรือเฟอรรี่ (เดินเรือตลอดทั้งป) ทาเรือทากามาทสึ <-> ทาเรืออิเคดะ : 

60 นาที (ราคา : เที่ยวเดียว : 690 เยน / เด็ก 350 เยน)

●เรือเฟอรรี่ (เดินเรือตลอดทั้งป) ทาเรือทากามาทสึ <-> ทาเรือซากา

เทะ : 70 นาที (ราคา : เที่ยวเดียว : 690 เยน / เด็ก 310 เยน)

ทาเรือทากามาทสึ <-> เกาะโชโดะชิมะ (ทาเรืออิเคดะ) ทาเรือทากามาทสึ <-> เกาะโชโดะชิมะ (ทาเรือซากาเทะ)4

1 ทาเรือทากามาทสึ <-> เกาะโชโดะชิมะ

[คําอธิบายแผนที]่

    ★จุดจําหนายตั๋วเรือเฟอรรี่

　●จุดขึ้นเรือเฟอรรี่

　★จุดจําหนายตั๋วสปดโบท

　●จุดขึ้นสปดโบท

3ทาเรือทากามาทสึ <-> เกาะโชโดะชิมะ (ทาเรือโทโนโชะ) ทาเรือทากามาทสึ <-> เกาะโชโดะชิมะ (ทาเรือคุสะคาเบะ)

เวลาออกเดินทางและเดินทางถึง : ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจากแผนที่การ

คมนาคม ซันพอรต ทากามาทสึ

เวลาออกเดินทางและเดินทางถึง : ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจากแผนที่

การคมนาคม ซันพอรต ทากามาทสึ

2

1

2

●โดยรถบัส : สามารถขึ้นรถบัสโชโดะชิมะโอลีฟ

ไดที่ปาย Sakate Kou

●เชารถและรถจักรยาน : เคานเตอรที่อาคาร

ทาเรือ : เจเน็ตเรนทัลคาร สาขาซากาเทะ

ทาเรือซากาเทะ

●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)

ทาเรือโทโนโชะ1

43
●โดยรถบัส : สามารถขึ้นรถบัสโชโดะชิมะ

โอลีฟไดที่ปาย Shin Ikeda

ทาเรืออิเคดะ2



　
การเดินทางสูสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ บนเกาะโชโดะชิมะ

นาขั้นบันไดนาคายามะ เซนไมดะ 

[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 (เฉพาะชวงวันจันทร-

ศุกรของวันที่ 4 ม.ค. - ก.พ. ตองติดตอเขาพิพิธภัณฑลวงหนา)

[วิธีการเดินทาง]โดยรถบัสโชโดะชิมะโอลีฟ สายซากะเทะ ลงที่ปาย 

Marukin-mae

โรงโชยุยามาโระคุ7

[เวลาเปด-ปด] 9.00 - 17.00 น.  [วันหยุด] ไมมี

[วิธีการเดินทาง] โดยรถบัสโชโดะชิมะโอลีฟ สายซากะเทะ / สายฟุคุดะ 

สายที่วิ่งวนฝงใต ลงที่ปาย Yasugagami และเดินตอประมาณ 10 นาที

[เวลาเปด-ปด]  สามารถเขาชมไดตลอดเวลา (พิพิธภัณฑซากหินและราน

กาแฟ 9.00 - 17.00 น.)

[วันหยุด] ไมมี

[วิธีการเดินทาง] โดยรถบัสโชโดะชิมะโอลีฟ สายฟุคุดะ สายที่วิ่งวนฝง

เหนือ ลงที่ปาย Komi Kouen

จุดพักรถโอซากาโจซังเซะกิคิเน็นคังโคเอ็น

[เวลาเปด-ปด] สามารถเขาชมไดตลอด   [วันหยุด] ไมมี

[วิธีการเดินทาง] โดยรถบัสโชโดะชิมะโอลีฟ สายนิชิอุระ ลงที่ปาย 

Kokusai Hotel ประมาณ 5 นาที

หุบเขาคังคะเค

[เวลาเปด-ปด] หุบเขาคังคะเค สามารถขึ้นชมไดตลอดเวลา / คังคะเค

โรปเวย 8.30 - 17.00 น.

[วันหยุด] เปดใหบริการในชวงงานเทศกาลศิลปะนานาชาติเซโตะอุจิ 

[วิธีการเดินทาง]โดยรถบัสโชโดะชิมะโอลีฟ สายคังคะเค ลงที่ปาย 

Kountei

[เวลาเปด-ปด] สามารถเขาชมไดตลอดเวลา   [วันหยุด] ไมมี

[วิธีการเดินทาง] โดยรถบัสโชโดะชิมะโอลีฟ สายนิชิอุระ ลงที่ปาย 

Kokusai Hotel ประมาณ 5 นาที

จุดพักรถสวนมะกอก เกาะโชโดะชิมะ

[คําอธิบายแผนที]่ ★จุดจําหนายตั๋วเรือเฟอรรี่  ●จุดขึ้นเรือเฟอรรี่  ★จุดจําหนายตั๋วสปดโบท  ●จุดขึ้นสปดโบท

4

3

5

6

3

2

1

8

9 จุดพักหมูบานฟุรุซาโตะมุระ

แองเจิล โรด พิพิธภัณฑโชยุ มารุคิง

[เวลาเปด-ปด] สามารถเขาชมไดตลอดเวลา   [วันหยุด] ไมมี

[วิธีการเดินทาง] โดยรถบัสโชโดะชิมะโอลีฟ สายนากายามะ ลงที่ปาย 

Kasuga Jinja-mae

สถานที่ถายทําภาพยนตร 24 ดวงตา "นิจูชิโนะฮิโตมิ" [เวลาเปด-ปด]  สามารถเขาชมไดตลอดเวลา (รานคาและรานกาแฟ 8.30 -

 17.30 น.)

[วันหยุด] ไมมี (โรงโซเม็งเทะโนเบะ โซเม็งคังปดใหบริการวันจันทร / วัน

อาทิตยที่หนึ่งและสองของเดือน)

[วิธีการเดินทาง] โดยรถบัสโชโดะชิมะโอลีฟ สายมิโตะ ลงที่ปาย Furusato

 Mura

[เวลาเปด-ปด] 9.00 - 17.00 น. (เดือนพฤศจิกายน 8.30 - 17.00 น.)

[วันหยุด] ไมมี

[วิธีการเดินทาง] โดยรถบัสโชโดะชิมะโอลีฟ สายทะโนะอุระเอกะ ลงที่

ปาย Eigamura

ขอมูลลาสุด เดือนมีนาคม 2559



　

●เชารถจักรยานและรถยนต

เชาไดที่จุดเชาจักรยาน : ศูนยแลกเปลี่ยนเทชิมะ, ปมเอนอสอาก,ิ ปมเอนอส

อาเคดะ, NPO เทชิมะพีพีโปรเจ็กต, มิซุตายามะ   

เชาไดที่จุดเชารถ : ปมเอนอสอาก,ิ ปมเอนอสอาเคดะ

●โดยรถแท็กซี่ : 

รถแท็กซี่มีเพียง 1 คันเทานั้น (สามารถนั่งได 4 ทาน) กรุณาจองลวงหนา

อากิยามะแท็กซี่ โทร. +81 879-68-2111

●เชารถจักรยาน : 

เชาไดที่จุดเชารถจักรยาน : คะไซเรนทัลไซเคิล, คาระโตะโคเรนทัลไซเคิล

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

●เรือเฟอรรี่ (เดินเรือตลอดทั้งป)

ทาเรือทากามาทสึ <-> เกาะโชโดะชิมะ (ทาเรือโทโนโชะ) <-> เกาะเทชิ

มะ (ทาเรือคาระโตะ) <-> เกาะเทชิมะ (ทาเรืออิเอะอุระ)

[ทาเรือคาระโตะ]

●โดยรถบัส (เทชิมะชัตเติลบัส) :

ทาเรือคาระโตะ <-> ทาเรืออิเอะอุระ : ประมาณ 20 นาที

[อัตราคาบริการ] ผูใหญ 200 เยน (เด็ก 100 เยน)

หยอดเงินลงกลองกอนลงจากรถบัส ควรเตรียมคารถใหพอดี เนื่องจากบนรถ

บัสไมมีเครื่องแลกเหรียญ

เวลาออกเดินทางและเดินทางถึง : ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจากแผนที่การ

คมนาคม ซันพอรต ทากามาทสึ
[คําอธิบายแผนที]่ ★จุดจําหนายตั๋วสปดโบท ●จุดขึ้นสปดโบท

●สปดโบท (เดินเรือตลอดทั้งป)

ทาเรือทากามาทสึ <-> เกาะเทชิมะ (ทาเรืออิเอะอุระ) : 35 นาที   

เที่ยวเดียว : 1,330 เยน (เด็ก 670 เยน)

ขอมูลการเดินทางภายในเกาะเทชิมะ(สถานที่ทองเที่ยวหลักภายในเกาะ)

1

2

ทาเรือทากามาทสึ <-> เกาะเทชิมะ (ทาเรือคาระโตะ,ทาเรืออิเอะอุระ)

การใชยานพาหนะบนเกาะเทชิมะ (ทาเรือคาระโตะ,ทาเรืออิเอะอุระ)

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราคาบริการและเวลาเปดทําการไดจาก

เว็บไซตสมาคมการทองเที่ยวเกาะเทชิมะ 

http://www.teshima-web.jp/access/post-22/

[คําอธิบายแผนที]่ ●จุดขึ้นเรือเฟอรรี่  ★จุดจําหนายตั๋ว

[คําอธิบายแผนที]่ ●จุดขึ้นเรือเฟอรรี่  ★จุดจําหนายตั๋ว



　

ขอมูลลาสุด เดือนมีนาคม 2559

[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

[คําอธิบายแผนที]่ ●จุดขึ้นเรือเฟอรรี่  ★จุดจําหนายตั๋ว

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

[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

สีแรกของคุณ

การเดินทางสูสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ บนเกาะเทชิมะ

1

6

4

5

[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

เทชิมะ โยโกเฮาส

2

3

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

รานกาแฟอิล เวนโตะ

[เวลาเปด-ปด] 10.00 - 17.00 น. 

[วันหยุด] วันอังคาร, วันพุธที่สองของเดือน (วันอังคาร - พฤหัสบดีของเดือน

ธ.ค. - ก.พ.)

[วิธีการเดินทาง] เดินจากทาเรืออิเอะอุระ ประมาณ 5 นาที

ชิมะคิทเชน

3



　

家

ประมาณ 20 นาที ประมาณ 20 นาที

จากดานหนาสถานีรถไฟเจอารทากามาทสึ เดินตรงไปเรื่อย ๆ ผานโรงแรมทางดานขวามือ (โรงแรมเจอาร เคลเมน ทากามาทสึ) จากนั้นเดินขามทาง

มาลายและจะพบกับจุดจําหนายตั๋ว ★

สามารถซื้อตั๋วไดที่ "จุดจําหนายตั๋วเรือเฟอรรี่ เกาะเมงิ - 

โอง"ิ ซึ่งตั้งอยูดานขางของเคานเตอรจําหนายตั๋ว ชวงฤดู

รอน (1 - 20 ส.ค.) มีตั๋วเรือเที่ยวพิเศษจําหนาย
ตั้งอยูดานขาง 

หันหนาออกไป

ทางทะเล

วิธีการขึ้นเรือเฟอรรี่ไปเกาะเมงิจิมะและเกาะโองิจิมะ

เนื่องจากเรือเฟอรรี่เขาเทียบทาบริเวณสะพานหิน นักทองเที่ยวควรรอที่ดานหนา ไมควร

เดินเขาไปในบริเวณสะพานปลาและควรฟงคําแนะนําจากเจาหนาที่ 

นักทองเที่ยวควรมารอที่บริเวณประตูทางขึ้นกอนเวลาเรือออก 30 นาที  เมื่อถึงเวลา

กรุณายื่นตั๋วใหแกพนักงาน ณ บริเวณประตูทางขึ้นเรือ

○ชิยูจิมะไคอุน (https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/2108.html) ติดตอสอบถาม : โทร.+81 87-821-7912

*ทุกเที่ยวเรือที่เดินทางไปเกาะโองิจิมะ จะตองผานเกาะเมงิจิมะกอน (ชวงฤดูรอนมีเรือเที่ยวพิเศษ)

การขึ้นเรือ

การซื้อตั๋ว

วิธีการเดินทาง
ทา
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3

บริษัทเดินเรือ　

การเดินทางไปที่จุดจําหนายตั๋ว

จุดจําหนายตั๋วหนาสถานีรถไฟเจอารทากามาทสึ

(เรือเฟอรรี่)
เมะอง - เมะอง 2เมะอง - เมะอง 2

(เรือเฟอรรี่)



วิธีการขึ้นเรือเฟอรรี่ไปเกาะโชโดะชิมะ - ทาเรือโทโนโชะ

จากดานหนาสถานีรถไฟเจอารทากามาทสึ เดินตรงไปเรื่อย ๆ ผานโรงแรมทางดานขวามือ (โรงแรมเจอาร เคลเมน ทากามาทสึ) จากนั้นเดินขามทางมา

ลายและจะพบกับจุดจําหนายตั๋วสปดโบท ★

นักทองเที่ยวควรมารอที่บริเวณประตูทางขึ้นกอนเวลาเรือออก 30 นาที  เมื่อถึงเวลากรุณา

ยื่นตั๋วใหแกพนักงาน ณ บริเวณประตูทางขึ้นเรือ

วิธีการเดินทาง

2 เสนทางตรง

1 เสนทางตรง
ทา

เร
ือท

าก
าม

าท
สึ

โชโดะชิมะเฟอรรี (สปดโบท)

โชโดะชิมะเฟอรรี (เรือเฟอรรี)

ประมาณ 35 นาที

1

ประมาณ 60 นาที

บริษัทเดินเรือ

3

2

(เรือเฟอรรี)

(สปดโบท)

การเดินทางไปที่จุดจําหนายตั๋ว (เกาะโชโดะชิมะและเสนทางที่ผานทาเรือโทโนโชะ ศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ 

"วิธีการเดินทางสูเกาะโชโดะชิมะ"
เก
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โด
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ิมะ
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ทโ

นโ
ชะ

หนาสถานีรถไฟเจอารทากามาทสึ

จุดจําหนายตั๋วสปดโบท จุดจําหนายตั๋วเรือเฟอรรี่

จุดจําหนายตั๋วสปดโบท★เลี้ยวซาย หากเดินเรียบริมทะเลไปเรื่อย ๆ ไปพบกับจุดจําหนายตั๋วเรือเฟอรรี่★

วิธีการเดินทางไปจุดจําหนายตั๋วเรือเฟอรรี่

○โชโดะชิมะเฟอรรี ่(http://www.shikokuferry.com/route_taka_syo.html)

ติดตอสอบถาม : (ทากามาทส)ึ : จุดขึ้นเรือเฟอรรี่ โทร.+81 87-822-4383 / จุดขึ้นสปดโบท โทร.+81 87-821-9436

                     (โทโนโชะ) : จุดขึ้นเรือเฟอรรี่ โทร.+81 879-62-0875

เคานเตอรจําหนายตั๋วสปดโบทเคานเตอรจําหนายตั๋วเรือเฟอรรี่

จุดขึ้นสปดโบท

สามารถซื้อตั๋วสปดโบทและตั๋วเรือเฟอรรี่ไดตามจุดจําหนายตั๋วตาง ๆ ตามขอมูล

ขางตน กรณีที่ซื้อตั๋วไปกลับ กรุณาตรวจสอบวันเวลาใหละเอียดถี่ถวน สําหรับ

รถยนตนั้นไมสามารถนําขึ้นสปดโบทได

การขึ้นเรือ จุดขึ้นเรือเฟอรรี่

4

5

การซื้อตั๋ว



วิธีการขึ้นเรือเฟอรรี่ไปเกาะโชโดะชิมะ - ทาเรืออิเคดะ

ประมาณ 60 นาที

โคคุไซเฟอรรี่ (เรือเฟอรรี่)

เก
าะ

โช
โด

ะช
ิมะ

 - 
ทา

เร
ืออ

ิเค
ดะ

การเดินทางไปที่จุดจําหนายตั๋ว

เคานเตอรจําหนายตั๋วเรือเฟอรรี่

จุดจําหนายตั๋วสปดโบท★เลี้ยวซาย หากเดินเรียบริมทะเลไปเรื่อย ๆ ไปพบกับจุดจําหนายตั๋วเรือเฟอรรี่★

จุดจําหนายตั๋วสปดโบท จุดจําหนายตั๋วเรือเฟอรรี่

จากดานหนาสถานีรถไฟเจอารทากามาทสึ เดินตรงไปเรื่อย ๆ ผานโรงแรมทางดานขวามือ (โรงแรมเจอาร เคลเมน ทากามาทสึ) จากนั้นเดินขามทางมา

ลายและจะพบกับจุดจําหนายตั๋วสปดโบท ★

4

5

2
○โคคุไซเฟอรรี่ (http://www.kokusai-ferry.co.jp/) ติดตอสอบถาม : โทร.+81 879-75-0405

วิธีการเดินทาง

1 เสนทางตรง

1

ทา
เร

ือท
าก

าม
าท

สึ

บริษัทเดินเรือ

การซื้อตั๋ว

หนาสถานีรถไฟเจอารทากามาทสึ

วิธีการเดินทางไปจุดจําหนายตั๋วเรือเฟอรรี่

3

จุดขึ้นเรือเฟอรรี่

นักทองเที่ยวควรมารอที่บริเวณประตูทางขึ้นกอนเวลาเรือออก 30 นาที  เมื่อถึงเวลากรุณายื่นตั๋วใหแกพนักงาน

 ณ บริเวณประตูทางขึ้นเรือ

การขึ้นเรือ

สามารถซื้อตั๋วไดที่จุดจําหนายตั๋วเรือเฟอรรี่ กรณีที่ซื้อตั๋วไปกลับ กรุณาตรวจสอบวันเวลาใหละเอียดถี่ถวน



วิธีการขึ้นเรือเฟอรรี่ไปเกาะโชโดะชิมะ - ทาเรือคุสะคาเบะ
1 วิธีการเดินทาง

2

2 เสนทางตรง

1 เสนทางตรง

ทา
เร

ือท
าก

าม
าท

สึ

อุจิโนะมิเฟอรรี (สปดโบท)

อุจิโนะมิเฟอรรี (เรือเฟอรรี)

ประมาณ 45 นาที

○อุจิโนะมิเฟอรรี ่(http://www.uchinomi-ferry.co.jp/index.html) ติดตอสอบถาม : โทร.+81 879-82-1080

จุดจําหนายตั๋วสปดโบท★เลี้ยวซาย หากเดินเรียบริมทะเลไปเรื่อย ๆ ไปพบกับจุดจําหนายตั๋วเรือเฟอรรี่ ★

ประมาณ 60 นาที

 บริษัทเดินเรือ

3 การเดินทางไปที่จุดจําหนายตั๋ว

หนาสถานีรถไฟเจอารทากามาทสึ

จากดานหนาสถานีรถไฟเจอารทากามาทสึ เดินตรงไปเรื่อย ๆ ผานโรงแรมทางดานขวามือ (โรงแรมเจอาร เคลเมน ทากามาทสึ) จากนั้นเดินขามทาง

มาลายและจะพบกับจุดจําหนายตั๋วสปดโบท ★
เก
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นักทองเที่ยวควรมารอที่บริเวณประตูทางขึ้นกอนเวลาเรือออก 30 นาที  เมื่อ

ถึงเวลากรุณายื่นตั๋วใหแกพนักงาน ณ บริเวณประตูทางขึ้นเรือ

จุดขึ้นสปดโบท

สามารถซื้อตั๋วสปดโบทและตั๋วเรือเฟอรรี่ไดตามจุดจําหนายตั๋วตาง ๆ ตาม

ขอมูลขางตน กรณีที่ซื้อตั๋วไปกลับ กรุณาตรวจสอบวันเวลาใหละเอียดถี่ถวน

สําหรับรถยนตนั้นไมสามารถนําขึ้นสปดโบทได

การขึ้นเรือ จุดขึ้นเรือเฟอรรี่

4

5

การซื้อตั๋ว เคานเตอรจําหนายตั๋วเรือ เคานเตอรจําหนายตั๋วสปด

วิธีการเดินทางไปจุดจําหนายตั๋วเรือเฟอรรี่ จุดจําหนายตั๋วเรือเฟอรรี่จุดจําหนายตั๋วสปดโบท



　

จุดขึ้นเรือเฟอรรี่

จุดจําหนายตั๋วเรือเฟอรรี่

ทางขึ้นเรือ　นักทองเที่ยวควรมารอที่บริเวณประตูทางขึ้นกอนเวลาเรือออก 30 นาที  

เมื่อถึงเวลากรุณายื่นตั๋วใหแกพนักงาน ณ บริเวณประตูทางขึ้นเรือ

ทางเขาจุดจําหนายตั๋วเรือเฟอรรี่

สามารถซื้อตั๋วไดที่เคานเตอรจําหนายตั๋ว นอกจากนี้ยังมีตั๋วชุดจําหนาย ซึ่งเปนตั๋วไปกลับ ขาไปโดยเรือจัมโบเฟอรรี่และ

ขากลับโดยเรืออุจิโนะมิเฟอรรี่

15.30 น.
23.30 น.
0.10 น.

▼วันธรรมดา
6.00 น.
14.00 น.
18.15 น.

วิธีการขึ้นเรือเฟอรรี่ไปเกาะโชโดะชิมะ - ทาเรือซากาเทะ 

ประมาณ 5 นาที

ประมาณ 10 นาที ประมาณ 75 นาที

เก
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โช
โด

ะช
ิมะ

 - 
ทา

เร
ือซ
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ะเ
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* โชโดะชิมะไลน (สปดโบท)เดิน

ขาไป ประมาณ 40 นาที / ขากลับ ประมาณ 65 นาที

 วิธีการเดินทาง

บริษัทเดินเรือ

การเดินทางไปที่จุดจําหนายตั๋ว

สถ
าน

ีรถ
ไฟ

เจ
อา

รท
าก

าม
าท

สึ

1

2

3

รถบัสรับสงฟรี โชโดะชิมะไลน
ทา

เร
ือท

าก
าม

าท
สึ

4

5

*วิ่งเฉพาะชวงที่มีงานเทศกาลศิลปะนานาชาติเซโตะอุจิเทานั้น

ทา
เร

ือท
าก

าม
าท

สึฮ
ิกา

ชิ

○โชโดะชิมะไลน (จัมโบเฟอรรี่ครูซ)  ติดตอสอบถาม : (ทากามาทส)ึ โทร.+81 87-811-6688 / (ซากาเทะ) โทร.+81 0879-82-2222

การขึ้นเรือ

จากสถานีรถไฟเจอารทากามาทสึ ไปยังทาเรือทากามาทสึฮิกาชิ โดยรถชัตเติลบัสรับสงฟรี ขึ้นรถบัสที่บัสเทอรมินอลหมายเลข 8 ★ ใชเวลาประมาณ 5 

นาที หากเดินเทาจากสถานีรถไฟเจอารทากามาทสึไปยังทาเรือทากามาทสึฮิกาชิ โดยใชเสนทางที่ใกลที่สุด ระยะทางรวมประมาณ 4 กิโลเมตร

การซื้อตั๋ว

สําหรับสปดโบทจะเปดใหบริการเฉพาะชวงเทศกาลศิลปะนานาชาติ

เซโตะอุจิเทานั้น ในสวนของตารางเวลา อัตราคาบริการและรายละเอียด

อื่น ๆ กรุณาสอบถามจากเจาหนาที่โดยตรง

23.30 น.
0.10 น.

ตารางเวลารถชัตเติลบัสรับสงฟรี
▼วันเสารและวันหยุด

5.30 น.
13.20 น.
13.50 น.



　

ประมาณ 20 นาที

เทชิมะเฟอรรี่ (สปดโบท)

3
การเดินทางไปที่จุดจําหนายตั๋ว (เกาะโชโดะชิมะและเสนทางที่ผานทาเรือโทโนโชะ ศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ 

"วิธีการเดินทางสูเกาะโชโดะชิมะ"

○เทชิมะเฟอรรี ่(http://www.t-ferry.com/schedule_for_teshima/) ติดตอสอบถาม : โทร.+81 87-851-4491

*หากตองการเดินทางจากทากามาทสึ - เกาะโชโดะชิมะและทาเรือโทโนโชะ กรุณาศึกษาขอมูลเพิ่มเติมจาก "วิธีการขึ้นเรือเฟอรรี่ไปเกาะโชโดะชิมะและ

ทาเรือโทโนโชะ"

วิธีการขึ้นเรือเฟอรรี่ไปเกาะเทชิมะ

1

2

3

เสนทางตรง

เก
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ะ 

- ท
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รือ
ฮน

มุร
ะ

1 วิธีการเดินทาง

เก
าะ

เท
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- ท
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รือ

อิเ
ออ

ุระ

ประมาณ 35 นาที

ทา
เร

ือท
าก

าม
าท

สึ
เทชิมะเฟอรรี่ (สปดโบท)

ประมาณ 30 นาที

　นักทองเที่ยวควรมารอที่บริเวณประตูทางขึ้นกอนเวลาเรือออก 30 นาที  เมื่อถึงเวลากรุณายื่นตั๋วใหแกพนักงาน ณ

 บริเวณประตูทางขึ้นเรือ

 จากดานหนาสถานีรถไฟเจอารทากามาทสึ เดินตรงไปเรื่อย ๆ ผานโรงแรมทางดานขวามือ (โรงแรมเจอาร เคลเมน ทากามาทสึ) จากนั้นเดินขามทางมา

ลายและจะพบกับจุดจําหนายตั๋วสปดโบท ★

ประมาณ 60 นาที

โชโดะชิมะเฟอรรี่

(เรือเฟอรรี่)

ประมาณ 30 นาที

โชโดะชิมะเฟอรรี่

(สปดโบท) เก
าะ

โช
โด

ะช
ิมะ

-ท
าเ

รือ
โท

โน
โช

ะ

4

การขึ้นเรือ

การซื้อตั๋ว4

บริษัทเดินเรือ

เสนทางตรง (*)

2

ผานเกาะ

นาโอชิมะ

ผานเกาะ

โชโดะชิมะ

เทชิมะเฟอรรี่ (สปดโบท) ประมาณ 30 นาที
เก

าะ
เท

ชิม
ะ 

- ท
าเ

รือ
คา

ระ
โต

ะ
*ในชวงงานเทศกาลศิลปะนานาชาติเซโตะอุจิ มีเรือที่วิ่งตรงจากทากามาทสึ - เกาะเทชิมะ (ทาเรือคาระโตะ) *งดเดินเรือในชวงวันหยุดของเทชิมะ อารต มิวเซียม

โชโดะชิมะ เทชิมะเฟอรรี่

(สปดโบท)

ประมาณ 30 นาที

โชโดะชิมะ 

เทชิมะเฟอรรี่

(สปดโบท)

ประมาณ 

20 นาที

เทชิมะเฟอรรี่ (สปดโบท)

จุดจําหนายตั๋วสปดโบท

เคานเตอรจําหนายตั๋ว

จุดขึ้นสปดโบท

　สามารถซื้อตั๋วไปเกาะเทชิมะไดที่จุดจําหนายตั๋วสปดโบท [★] นักทองเที่ยวที่ตองการเดินทางไปเกาะเทชิมะควร

รีบติดตอขอซื้อตั๋ว เนื่องจากเรือแตละรอบรองรับนักทองเที่ยวได 70 คน และไมสามารถสํารองที่นั่งลวงหนาได ใน

บางชวงเวลาอาจมีตั๋วไปกลับหรือตั๋วโปรโมชั่นพิเศษออกวางจําหนาย ขึ้นอยูกับฤดูกาลและงานอีเวนทในแตละเดือน 

สําหรับรถยนตนั้นไมสามารถนําขึ้นสปดโบทได

5

หนาสถานีรถไฟเจอารทากามาทสึ
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