แผนที่เส้นทางรถบัสคุมะโนะ โคโดะ นะคะเฮฉิ

ถึง Osaka, Kioto

ถึง Osaka

Hosshinmon-oji

Koyasan

สถานี Wakayama

ถึง Sasabi

ถึง Dorohacho

Shiko
Kanmaru

Daimonzaka

Michi-no-Eki
Kumano-gawa

คุมะโนะ โคโดะ โอเฮฉิ
คุมะโนะ โคโดะ โคเฮฉิ

Kamikura-jinja

สถาน Nachi

ค
 ม
ุ ะโนะ โคโดะ นะคะเฮฉิ

Fudarakusan-ji

Takata

ศ นู ย์รถบัสชิระฮะมะ

แม่น้ำ Kumano-gawa

Kumano Kodo

Shimoji-bashi

Kowaze

Kumano Nachi Taisha

Nachi-no-Taki-mae

Koguchi

Nachisan

Ukegawa

Fujiya-mae

Kodo Aruki-no-Sato Chikatsuyu

Dainichi-goe Nobori-guchi

Kameya-mae

Michi-no-Eki Kumano Kodo Nakahechi

Oyunohara-mae

Kawayu Onsen

Watarase Onsen

Doyukawa-bashi

Kobiro-toge

Kobiro-oji-guchi

Nonaka Ipposugi

(Yunomine Onsen)

สถานี Shirahama

Hongu Taisha-mae

ส นามบินนันคิ ชิระฮะมะ

◉ สถาน Nachi ➡Nachisan ¥480
/ 17 นาที /15 เที่ยวต่อวัน
* เวลาที่กำหนดโดยประมาณ

Chikatsuyu-oji

◉ Hongu Taisha-mae ➡ สถาน Shingu ¥1,540

Sandanbeki

Kumano Hongu Taisha

Shimoyunomine

Takahara Kumano-jinja

สถานี Kii-Katsuura

◉ Hongu Taisha-mae ➡Hosshinmon-oji ¥460
/15 นาที /7 เที่ยวต่อวัน *ฤดูหนาว : 5 เที่ยวต่อวัน

Takinai

Michi-no-Eki
Okukumano

Shimoyukawa

Nachisan Seiganto-ji

Kii-Tanabe

◉ Hongu Taisha-mae ➡Yunomine Onsen ¥300
・ / 10 นาที /5 เที่ยวต่อวัน
・ / 15 นาที /5 เที่ยวต่อวัน

◉ สถาน Shingu ➡สถาน Nachi ➡สถาน Kii-Katsuura ¥620
・ ・ /40 นาที /28 เที่ยวต่อวัน
/ 30 นาที /1 เที่ยวต่อวัน

Inabane-oji

สถานี

◉ สถาน Kii-Tanabe ➡ Hongu Taisha-mae ¥2,060
/90 นาที /2 เที่ยวต่อวัน
・ / 15 นาที /5 เที่ยวต่อวัน (Yunomine Onsen)

◉ สถาน Shingu ➡ Hongu Taisha-mae ¥1,540
/60 นาที /6 เที่ยวต่อวัน
 / 8 0 น า ท ี / 2 เ ท ี ่ ย ว ต ่ อ ว ั น (Yunomine Onsen)
・ /50 นาที /3 เที่ยวต่อวัน
/ 80 นาที /3 เที่ยวต่อวัน (Yunomine Onsen)

Gyuba-doji-guchi

Kii-Ichinose

เส้นทางรถบัสสายหลัก

・ /50 นาที /3 เที่ยวต่อวัน
/60 นาที /6 เที่ยวต่อวัน
・
/80 นาที /5 เที่ยวต่อวัน

Kumano Kodo Kan

Yunomine Onsen

Kurisugawa

Takijiri-oji

Shimoayukawa

◉ สถาน Kii-Tanabe ➡Yunomine Onsen ¥1,940
・ /100 นาที /5 เที่ยวต่อวัน

Kajiyakawa-guchi

Ayukawa-shinbashi

http://www.tb-kumano.jp/es/
transport/bus/

/40 นาที /13 เที่ยวต่อวัน

Takijiri

Mukaigoshi

ตารางเดินรถ

・ ・ ・

Hokusogi

สายคิโนะคุนิ (สายคิเซอิ)

Nakahechi Bijutsukan
ิ ภัณฑ์นะคะเฮฉิ)
( พิพธ

Gomadanzan

Ryujin Onsen

เว็บไซต์สำนักงานท่องเที่ยวคุมะโนะแห่งเมืองทะนะเบะ

ห
 มายเหตุ: รถบัสเหล่านีว
้ ง
่ิ บนถนนสา
ยเดียวกันทัง
้ ไป/กลับ ออนเซ็น ย
โนมิเนะ

ร ถบัสนันไค รินคัน

Totsukawa Onsen

Yakio
Fushiogami-guchi

สถานี Hineno

ส นามบินคันไซ

Línea Hanwa

สถานี Yamato-Yagi

สายวากายามะ

สถาน Hashimoto

ส ายสนามบินคันไซ

◉ สถานี Kii-Tanabe ➡Takijiri ¥960

สถานี Gojo

Línea Koya

Hosshinmon

แผนที่คุมะโนะ
โคโดะ นะคะเฮฉิ

ถึง Nara, Kyoto

Nankai

Kumano Hayatama Taisha
Gongen-mae

ส
 ายคิโนะคุนิ (สายคิเซอิ)

ถึง Ise, Nagoya
สถานี Shingu

สาย

ต้นทาง

ปลายทาง

ผ่าน

เส้นทางเลขที่

◇ สถานีคิอิ-ทะนะเบะ ~ ฮนกุ ไทชะ-มะเอะ เพื่อไป โคยะซัง (รถบัสริวจิน)
発心門王子
Hosshinmon-oji

熊野本宮線
ส ายคุมะโนะฮนกุ

聖地巡礼バス
รถบัสเข้าโคยะซัง &
คุมะโนะ

紀伊田辺駅
（紀南病院）
สถาน Kii-Tanabe
( Kinan Byoin)
道の駅奥熊野
Michi-no-Eki
Okukumano

紀伊田辺駅
（紀南病院）
สถาน Kii-Tanabe
(Kinan Byoin)
紀伊田辺駅
สถาน Kii-Tanabe
護摩壇山
Gomadanzan

紀伊田辺駅
（紀南病院）
สถาน Kii-Tanabe
( Kinan Byoin)
発心門王子
Hosshinmon-oji

紀伊田辺駅
（紀南病院）
สถาน Kii-Tanabe
( Kinan Byoin)
道の駅奥熊野
Michi-no-Eki
Okukumano
護摩壇山
Gomadanzan

本宮大社前
Hongu Taisha-mae

滝尻､栗栖川､湯の峰温泉､渡瀬温泉､
川湯温泉､本宮大社前
Takijiri, Kurisugawa, Yunomine Onsen,
Watarase Onsen, Kawayu Onsen,
Hongu Taisha-mae
滝尻､栗栖川､湯の峰温泉､渡瀬温泉､
川湯温泉､本宮大社前
Takijiri, Kurisugawa, Yunomine Onsen,
Watarase Onsen, Kawayu Onsen,
Hongu Taisha-mae
จองเท่านั้น

◇ ออนเซ็น ชิระฮะมะ สถานีคิอิ-ทะนะเบะ ~ ฮนกุ ไทชะ-มะเอะ ~ สถานีชินกุ (รถบัสเมโกะ)
快速熊野古道号
ร ถเร็ว (คุมะโนะ โคโดะ)

熊野線

ส ายคุมะโนะ

新宮駅
สถานี Shingu
白浜空港
ส นามบินชิระฮะมะ

栗栖川
Kurisugawa

紀伊田辺駅
สถาน Kii-Tanabe

白浜空港
ส นามบินชิระฮะมะ

新宮駅
สถาน Shingu

สถานีเจอาร์ คิอิ-ทะนะเบะ

วธ
ิ ข
ี น
้ึ รถ

紀伊田辺駅
Kii-Tanabe สถานี

ขึ้นรถ
เ ข้าแถว

紀伊田辺駅
สถาน Kii-Tanabe 滝尻
Takijiri
栗栖川
Kurisugawa

ส
 ายยะกิ ชินกุ

大和八木駅
สถาน Yamato-Yagi
新宮駅
สถาน Shingu

川丈線

新宮駅
สถาน Shingu

高田線

新宮駅
สถาน Shingu

五条駅､本宮大社前､湯の峰温泉､
渡瀬温泉､川湯温泉
สถาน Gojo , Hongu Taisha-mae, Yunomine Onsen,
大和八木駅
สถาน Yamato-Yagi Watarase Onsen, Kawayu Onsen

สายทะคะตะ

新宮小口線

สายชินกุ โคกุฉิ

小口線

สายโคกุฉิ
特急勝浦本宮線
（瀞峡連絡）

ร
 ถด่วนพิเศษ
(คัตสึอุระ ฮนกุ)
(เชื่อมต่อไปโดโรเคียว)

新宮駅
Est. de Shingu
志古
Shiko

神丸
Kanmaru

紀伊勝浦駅
สถาน Kii-Katsuura
志古
Shiko

神丸､志古､請川､請川柿
（R168 直通）
Kanmaru, Shiko, Ukegawa,
Ukegawakaki (สายตรง R168)
本宮大社前
Hongu Taisha-mae 神丸､志古､請川､川湯温泉､渡瀬温泉､
湯の峰温泉
Kanmaru, Shiko, Ukegawa, Kawayu Onsen,
Watarase Onsen, Yunomine Onsen
高田
Takata

小口
Koguchi
小口
Koguchi
本宮大社前
Hongu Taisha-mae

相賀口､相賀
Oga-guchi, Oga

相賀口､神丸､小和瀬
Oga-guchi, Kanmaru, Kowaze
神丸､小和瀬
Kanmaru, Kowaze

新勝線

那智山線

สถาน Nachisan

新宮駅
สถาน Shingu
紀伊勝浦駅
สถาน Kii-Katsuura

那智駅､新宮駅、権現前､志古､請川
สถาน Nachi, สถาน Shingu, Gongen-mae,
Shiko, Ukegawa
請川
Ukegawa

黒潮公園前
Kuroshio Koen-mae

市立医療センター、木の川
紀伊勝浦駅
สถาน Kii-Katsuura Shiritsu Iryo Center (ศูนย์การแพทย์),
Kinokawa
新翔高校前、上地
Shinsho Koko-mae, Kamiji
那智山
Nachisan

丸

新
宮
駅

那智駅、大門坂
สถาน Nachi, Daimonzaka

紀南病院 行

จาก kinan Byoin (Kinan Hospital)

龍神温泉・高野山（護摩壇山のりかえ）方面

จาก Ryujin Onsen, Koyasan (เปลี่ยนสายที่โกมะดันซะ)
จาก Hosshinmon-oji
จากShingu สถานี

* แ ตะตัว๋ โดยสารแบบเติมเงินทีเ่ ครือ่ งอ่าน
301 302

(ให้บริการเฉพาะสาย 301, 302 (นะระ โคตสึ))

栗栖川 行

白浜温泉（三段壁）
・白浜空港 行

Kamihaya

長野・伏菟野 方面

จาก Nagano, Fudono

白浜温泉
（三段壁）行

医療センター 経由

ผ่าน Medical Center

文里・上富田庁舎・富田橋 経由
ผ่านMori, Kamitonda Chosha,
Tonda-bashi

高速バス乗り場（รถบัสด่วน）
โอซะกะ / เกียวโต / โตเกียว

ลงรถ

至 十津川

เ มือ
่ รถบัสประกาศป้ายทีค
่ ณ
ุ จะลง โปรดกดปุม
่ ลงเมือ
่ ใกล้ถงึ ป้าย

熊野本宮大社
Kumano Hongu Taisha

ตรวจสอบค่าโดยสาร
เ พือ
่ ตรวจสอบค่าโดยสาร โปรดดูหมายเลขบนตัว๋
และมองหาค่าโดยสารของหมายเลขนัน
้ บนหน้า
จอแสดงค่าโดยสาร

เ งินสดและตัว๋ ทีร่ ะบุเลขที่

+

301 302

ให้บริการเฉพาะสาย 301, 302 (นะระ โคตสึ))


โปรดใส่เงินสดและตัว๋ ทีร่ ะบุเลขทีข
่ องคุณลงในกล่องค่าโด
ยสารโปรดทราบว่ากล่องค่าโดยสารไม่สามารถทอนเงินไ
ด้ ดังนัน
้ ให้แลกเหรียญล่วงหน้าถ้าจำเป็น
(สามารถแลกเงินสดเป็นเหรียญได้ถงึ 1,000 เยน)

新宮駅 行

จาก Shingu สถานี

志古 行

จาก Shiko

จาก Kii-Katsumura สถานี

紀伊田辺駅・紀南病院 行
高野山（栗栖川のりかえ）

จาก Kii-Tanabe สถานี , Kinan Byoin (Kinan Hospital)

แ
 ลกเงินสดได้ถงึ 1,000 เยน

Koyasan (Transfer at Kurisugawa)

白浜温泉（三段壁）
・白浜空港 行

301 302

เ มือ
่ ใช้ตวั๋ โดยสารแบบเติมเงิน
ให้แตะทีเ่ ครือ
่ งอ่าน ถ้ายอดเงินไม่พอ
โปรดชำระส่วนทีข
่ าดด้วยเงินสด

จาก Shirahama Onsen (Sandanbeki), Shirahama Airport
発心門王子 行

จาก Hosshinmon-oji

大和八木駅 行

จาก Takata

新町・大又大久保 行

จาก

小口 行

จาก Koguchi

Shiritsu Iryo Center (Medical Center)

City Loop Bus

本宮大社前 行

白浜温泉（三段壁）
・白浜空港 行

จาก Hongu Tiasha-mae

จาก Shirahama Onsen (Sandanbeki),

Shirahama Airport

大和八木駅 行

定期観光バス

จาก Yamato-Yagi สถานี

จาก Yamato-Yagi สถานี

道の駅奥熊野 行

จาก Michi-no-eki Okukumano

Police Station

至 川湯温泉

至 新宮

ถึง Shingu

紀伊勝浦駅 行

รถบัสชมเมือง

紀伊田辺駅・紀南病院 行
本宮大社前 行

新宮駅 行

จาก Hosshinmon-oji

白浜温泉（三段壁）
・白浜空港 行

จาก Shirahama Onsen (Sandanbeki),
Shirahama Airport

道の駅奥熊野 行

発心門王子 行

จาก Shinguสถานี

จาก Hosshinmon-oji

จาก Michi-no-eki
Okukumano

大和八木駅 行

本宮大社前 行

จาก Hongu Tiasha-mae

จาก Yamato-Yagi สถานี

紀伊田辺駅・紀南病院 行

จาก Kii-Tanabe สถานี , Kinan Byoin (Kinan Hospital)

至 熊野本宮大社

ถึง Kumano Hongu Taisha

観光案内所

Tourist Information
Center

那智駅

Nachi สถานี

補陀洛山寺

Fudarakusan-ji

至 那智山

至 新宮駅
ถึง Shingu สถานี

至 勝浦

ถึง Nachisan

至 小口
ถึง Koguchi

ถึง Central Katsuura

紀伊勝浦駅 行

新宮駅 行

จาก Kii-Katsuura สถานี
紀伊勝浦駅 行

จาก Kii-Katsuura สถานี
新宮駅 行

จาก Shingu สถานี

本宮大社前 行

発心門王子 行

จาก Hongu Tiasha-mae

至 新宮

那智山 行

จาก Shiko

Kanmaru
ถึง Shingu

จาก Nachisan

志古 行

จาก Kii-Katsuura สถานี

จาก Kii-Tanabeสถานี, Kinan Byoin (Kinan Hospital)

จาก Michi-no-eki
Okukumano

やましろ号 ( 市立医療センター行 )

市内バス

交番

ถึง Kawayu Onsen

道の駅奥熊野 行

Shinmachi, Omataokubo

Fire Station

Tourist
Information
Center

ถึง Tanabe, Shingu

紀伊勝浦駅 行

高田 行

Hongu Taisha-mae

消防署

観光案内所

至 田辺・新宮
*ถ
 า้ ใช้ตว๋ั โดยสารแบบเติมเงิน เพียงแค่แตะ

จาก

a

新宮駅 行

สถานี เจอาร์ นะฉิ

ถึง Totsukawa

กดปุ่มลง

本宮大社 行

sh

จาก Shingu สถานี

จาก Kii-Katsuura สถานี

上芳養 方面

จาก

Hongu Taisha mae

ชำระค่าโดยสาร

観光案内所

紀伊勝浦駅 行

จาก Minabe สถานี

จาก Shirahama Onsen (Sandanbeki), Shirahama Airport

(Sandanbeki)

ใช้ตั๋วโดยสารแบบเติมเงินขึ้นรถบัสได้
โปรดแตะที่เครื่องอ่าน

南部駅 方面

จาก Michi-no-eki Okukumano

จาก Kurisugawa

จาก Shirahama Onsen

301 302

道の駅奥熊野 行

発心門王子 行
新宮駅 行

小和瀬
Kowaze

◇ สถานีชินกุ ~ สถานีนะฉิ สถานีคิอิ-คัตสึอุระ เพื่อไป นะฉิซัง [คุมะโนะ โคตสึ] สายชินคัตสึ

สายนะฉิซัง

神

古

โ ปรดขึน
้ รถทางด้านหน้า

新宮駅
สถาน Shingu

◇ สถานีชินกุ ~ ฮนกุ ไทฉะ-มะเอะ เพื่อไป โคกุฉิ ทะคะตะ (คุมะโนะ โคตสึ)

สายคะวะทะเคะ

志

Oto-gawa
River

Tourist Information
Center

Shingu สถานี

เ มือ
่ คุณขึน
้ รถทางด้านหน้า
คุณต้องลงรถทางด้านหน้าเช่นเดี
ยวกัน

เ มือ
่ คุณขึน
้ รถทางด้านหลัง
คุณต้องลงรถทางด้านหน้า

โปรดนำตั๋วที่ระบุเลขที่ติดตั
วเมื่อขึ้นรถบัส

大塔川

新宮駅
本
宮
大
社
前

no 宮大
Ho 社
ng
uT
ia

ma

Police Station

โ ปรดตรวจสอบหมายเลขรถบัสและปลายทาง
จากด้านหน้าและด้านข้างรถ

น
 ำตัว๋ ทีร่ ะบุเลขทีต
่ ด
ิ ตัว

至
ถึง 熊野
Ku
本

ถึง Kumano Hayatama Taisha

ต
 รวจสอบหมายเลขรถบัสและปลายทาง

◇ สถานีชินกุ ~ ฮนกุ ไทฉะ-มะเอะ เพื่อไป ออนเซ็น โทสึคะวะ (นะระ โคตสึ)
八木新宮線

ศุนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว

至 熊野速玉大社

交番

白浜温泉（三段壁）
､滝内､紀伊田辺駅､
滝尻､栗栖川､渡瀬温泉､本宮大社前
Shirahama Onsen (Sandanbeki), Takinai,
สถาน Kii-Tanabe, Takijiri, Kurisugawa,
Watarase Onsen, Hongu Taisha-mae

観光案内所

โ ปรดเข้าแถวและรอทีป
่ า้ ยรถบัส

โ ปรดขึน
้ รถทางด้านหลัง

Ukegawa

สถานีเจอาร์ ชินกุ

จาก Hongu Tiasha-mae

จาก Shingu สถานี
本宮大社前 行

จาก

Hongu Tiasha-mae

大和八木駅 行

จาก

志古 行

新宮駅 行

จาก Shingu

จาก

Shiko

小口 行

จาก

Koguchi

คู่มือป้ายรถบัสหลัก

Yamato-Yagi

