
ชินโฮทากะออนเซ็น~นาเบะไดระโคเกน (4 นาที)
ความยาว  573 เมตร
ความสงู 188 เมตร
จำนวนคนสงูสดุ 45 คน

* รายละเอียดทั้งหมดในแผนพับนี้จัดทำขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563

วิธีการเดินทาง

ชินโฮทากะออนเซ็น โอะคุฮิดะออนเซ็นโก อำเภอทาคะยามะ จังหวัดกิฟุ 506-1421
TEL (0578) 89-2252 FAX (0578) 89-2815
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กระเชาลอยฟาชินโฮทากะ

ออนทะเคะซัง

โตเกียว~ชินโฮทากะ (4 ชั่วโมง 20 นาที)  โอซากา~ชินโฮทากะ (5 ชั่วโมง 10 นาที) นาโกยา~ชินโฮทากะ (3 ชั่วโมง 40 นาที)

มัตซึโมโตะ~ชินโฮทากะ (1 ชั่วโมง 30 นาที) ทาคะยามะ~ชินโฮทากะ (1 ชั่วโมง 10 นาที) โทยามะ~ชินโฮทากะ (1 ชั่วโมง 50 นาที)

โตเกียว~มัตซึโมโตะ (2 ชั่วโมง 35 นาที) โอซากา~ทาคะยามะ (4 ชั่วโมง 10 นาที) นาโกยา~ทาคะยามะ (2 ชั่วโมง 20 นาที)

ชินจูกุ~ฮิรายุ (4 ชั่วโมง 30 นาที)  โอซากา~ทาคะยามะ (5 ชั่วโมง 30 นาที) นาโกยา~ทาคะยามะ (2 ชั่วโมง 45 นาที)

คานาซาวา~มัตซึโมโตะ (2 ชั่วโมง 10 นาที) มัตซึโมโตะ~ชินโฮทากะ (2 ชั่วโมง) ทาคะยามะ~ชินโฮทากะ (1 ชั่วโมง 40 นาที)

ฮิรายุ~ชินโฮทากะ (40 นาที)

1,600 เยน

800 เยน

2,700 เยน

1,350 เยน

1,500 เยน

750 เยน

2,400 เยน

1,200 เยน

● คิดคาบริการตางหากสำหรับสัมภาระติดตัวที่น้ำหนักเกิน 6 กิโลกรัม

● คณะนักเรียน : นักเรียนมัธยมตน มัธยมปลาย นักศึกษามหาวิทยาลัย

● ใชเวลาเดินจากที่จอดรถชินโฮทากะออนเซ็นถึงสถานีกระเชาลอยฟา 1~5 นาที
● ใชเวลาเดินจากที่จอดรถนาเบะไดระโคเกนถึงสถานีกระเชาลอยฟา 2~10 นาที
● ราคาคาโดยสารขางตนทั้งหมดไมรวมภาษี
● ราคาคาโดยสารขางตนทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมแจงใหทราบลวงหนาได

1,700 เยน

850 เยน

400 เยน

200 เยน

1,600 เยน

800 เยน

3,000 เยน

1,500 เยน

600 เยน

300 เยน

2,900 เยน

1,450 เยน

ผูใหญ : อายุมากกวา 13 ปขึ้นไป  เด็ก : อายุ 6 ปถึง 12 ป

สวนลดสำหรับคนพิการ

คาที่จอดรถ

คาโดยสารสำหรับนักทองเที่ยวหมูคณะ

หากผูที่มีเอกสารรับรองหรือบัตรประจำตัวคนพิการแสดงเอกสารดวยตนเอง จะไดรับสวนลดครึ่งราคาเฉพาะบุคคลนั้นเทานั้น
หากผูติดตามใหความชวยเหลือชำระเงินและเดินทางพรอมกับผูที่มีเอกสารรับรองหรือบัตรประจำตัวคนพิการ 
จะไดรับสวนลดครึ่งราคาจำนวนสูงสุด 1 ทาน

สถานีตนทาง

สถานีขึ้นลงกระเชา

สถานีขึ้นลงกระเชา

คณะนักทองเที่ยว 20 คนขึ้นไป คณะนักเรียน 20 คนขึ้นไป

เที่ยวเดียว ไปกลับ

เที่ยวเดียว ไปกลับ เที่ยวเดียว ไปกลับ

ชวงเวลาเปดบริการ

● กระเชาตูที่ 1 ออกทุก 00 นาทีและ 30 นาทีของทุกชั่วโมง กระเชาตูที่ 2 ออกทุก 15 นาทีและ 45 นาทีของทุกชั่วโมง
● กระเชาตูที่ 1 และกระเชาตูที่ 2 ใชเวลาเดินทางประมาณ 25 นาที

ชวงสีเขียว (1 เมษา~30 พฤศจิกายน)

กระเชาตูที่ 1 และกระเชาตูที่ 2
(ชินโฮทากะออนเซ็น~นิชิโฮทากะคุจิ)

กระเชาตูที่ 1
(ชินโฮทากะออนเซ็น~นาเบะไดระโคเกน)

กระเชาตูที่ 2
(ชิระคาบะไดระ~นิชิโฮทากะคุจิ)

กระเชาตูที่ 1 และกระเชาตูที่ 2
(ชินโฮทากะออนเซ็น~นิชิโฮทากะคุจิ)

ฤดูหนาว (1 ธันวาคม~31 มีนาคม)

ฤดูรอน (เดือนสิงหาคม)

ฤดูใบไมรวง (วันเสาร วันอาทิตย 
วันหยุดราชการของเดือนตุลาคม)

ชินโฮทากะออนเซ็น (ขึ้น) ชิระคาบะไดระ (ขึ้น) นิชิโฮทากะคุจิ (ลง)

เที่ยวแรก เที่ยวสุดทาย เที่ยวแรก เที่ยวสุดทาย เที่ยวแรก เที่ยวสุดทาย
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ชิระคาบะไดระ~นิชิโฮทากะคุจิ (7 นาที)
ความยาว  2,598 เมตร
ความสูง 848 เมตร
จำนวนคนสูงสุด 105 คน

รายละเอียดและเวลาบริการ

เวลาทำการ

ราคาคาโดยสาร

รายละเอียดกระเชาลอยฟาชินโฮทากะ

เปดบริการตลอดทั้งป

กระเชาลอยฟาตูที่ 1 กระเชาลอยฟาตูที่ 2

● ขอปฏิเสธการนำสัตวเลี้ยงเขามาทุกกรณีเพื่อรักษาสภาพสิ่งแวดลอมและธรรมชาติของสวนอุทยานแหงชาติชูบุซังกะคุ

* ชวงฤดูทองเที่ยวจะเพิ่มจำนวนรอบการเดินทาง

* อาจปดบริการในกรณีที่สภาพอากาศไมเอื้ออำนวยหรือตรวจสอบการทำงานของกระเชา

●

●

ผูใหญ 

เด็ก

ผูใหญ 

เด็ก

ผูใหญ 

เด็ก

ผูใหญ 

เด็ก

รถยนตสวนบุคคล รถยนตขนาดใหญ เพิ่มเติม

600 เยน

600 เยน

2,300 เยน

2,300 เยน ปดบริการในชวงฤดูหิมะตก

ชินโฮทากะออนเซ็น

นาเบะไดระโคเกน

จุดชมวิวยาริ โฮทากะที่ใกลที่สุด

สวนอุทยานแหงชาติชูบุซังกะคุ โอะคุฮิดะ ชินโฮทากะออนเซ็น

กระเชาลอยฟาชินโฮทากะ

official website facebook instagram

กระเชาลอยฟาชินโฮทากะ

กระเชาลอยฟาชินโฮทากะ

คนหา


