京都市交通局

วันที่ 18 กันยายน 2019
สานักงานขนส่งเทศบาลเกียวโต
บริษท
ั รถไฟฟ้ าเคฮัง จากัด
บริษท
ั รถไฟญีปุ่่ นตะวันตก

่
การจาหน่ ายตัว๋ “คันไซแอเรียพาส (Kansai Area Pass)” สินค้าสาหร ับลู กค้าทีมาเยื
อนประเทศญีปุ่ ่ น
่
่ องเทียวส
่ าคัญในเกียวโตได ้สะดวกมากยิงขึ
่ น~
้
~ตระเวนเทียวตามสถานที
ท่
สานักงานขนส่งเทศบาลเกียวโต บริษท
ั รถไฟฟ้ าเคฮัง จากัด และบริษท
ั รถไฟญีปุ่่ นตะวันตก
้ าทีจะเพิ
่
่
่ ้รบั เสียงชืนชมอย่
่
่
ตังเป้
มความน่
าสนใจให้กบั ตั๋ว “คันไซแอเรียพาส” ซึงได
างมากจากลูกค ้าทีมาเยื
อนประเทศญีปุ่่ น
่
่
่ าคัญของเกียวโต
เพือให
้สามารถตระเวนเทียวตามแหล่
งท่องเทียวส
่
้ าระดับโลกได ้สะดวกในราคาทีคุ
่ มค่
่ น้
อันเป็ นเมืองท่องเทียวชั
นน
้ ามากยิงขึ
่
่
้ โดยรอบของภู
่
่
เราจึงได ้เพิมการท่
องเทียวในพื
นที
มภ
ิ าคคันไซ เช่น โอซาก ้า เกียวโต โกเบ ฮิเมจิ นาระ และอืนๆ
ร่วมกับตั๋วโดยสารประเภท 1 วันของรถไฟใต ้ดินเทศบาลเกียวโตและรถไฟฟ้ าเคฮัง
้ วยให ้ลูกค ้าทีเดิ
่ นทางระหว่างสถานี เกียวโตกับสถานทีท่
่ องเทียวโดยรถบั
่
การใช ้ตั๋วฟรีพาสแบบใหม่นีจะช่
สประจาทางนั้น
่
่
่
สามารถเลียงความแออั
ดใจกลางเมืองเกียวโตและสนุ กสนานกับการท่องเทียวได
้อย่างราบรืนโดยใช
้รถไฟใต ้ดิน
รถไฟฟ้ าเคฮัง และรถไฟ JR
่ นค้า
1.ชือสิ

่
“คันไซแอเรียพาส” (ชือภาษาอั
งกฤษ : Kansai Area Pass)

2.ระยะเวลาจาหน่ าย

วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2019 - วันพุธที่ 30 กันยายน 2020

3.ระยะเวลาใช้งาน

1 วัน, 2 วัน, 3 วัน, 4 วัน

4.การใช้งานหลัก

๋
・ตัวแบบไม่
ระบุทนั
ี่ ่ งของรถไฟด่วนพิเศษสาย “ฮารุกะ”, รถไฟความเร็วสูงและรถไฟธรรมดา
รวมถึงรถบัสสาย JR
่
ญีปุ่่ นตะวันตกจากท่าอากาศยานคันไซไปโอซาก ้า เกียวโต โกเบ ฮิเมจิ และนาระ แบบไม่จากัดเทียว
・สามารถใช ้ “ตั๋วรถไฟใต ้ดินประเภท 1 วัน (Kansai Area Pass)” ของรถไฟใต ้ดินเทศบาลเกียวโต และ
“KYOTO SIGHTSEEING PASS
[Kansai Area Pass]” ของรถไฟฟ้ าเคฮังได ้อีกด ้วย
่ สามารถใช
่
*กรุณาดูพนที
ื ้ ที
้บริการได ้ในเอกสารแนบ

5.ราคาจาหน่ าย

ราคาต่อคนสาหร ับผู ้ใหญ่ ในวงเล็บ ( ) เป็ นราคาสาหร ับเด็ก
ระยะเวลาใช ้งาน

จาหน่ ายในต่างประเทศ

จาหน่ ายในประเทศ

จาหน่ ายทางอินเทอร ์เน็ ต

1 วัน

2,300 เยน (1,150 เยน)

2,400 เยน (1,200 เยน)

2,350 เยน (1,170 เยน)

2 วัน

4,600 เยน (2,300 เยน)

4,800 เยน (2,400 เยน)

4,750 เยน (2,370 เยน)

3 วัน

5,600 เยน (2,800 เยน)

5,800 เยน (2,900 เยน)

5,750 เยน (2,870 เยน)

4 วัน

6,600 เยน (3,300 เยน)

6,800 เยน (3,400 เยน)

6,750 เยน (3,370 เยน)

้
*จาหน่ ายในประเทศญีปุ่่ น : ผู ้ใหญ่ (อายุ 12 ปี ขึนไป),
เด็ก (อายุ 6-11 ปี )
*กรุณาดูรายละเอียดการจาหน่ ายในประเทศและจุดแลกตั๋วโดยสารได ้ในเอกสารแนบ
์
6.สิทธิในการซื
อ้

่
7.อืนๆ

้
่ หนังสือเดินทางซึงออกโดยร
่
่ ไม่
่ ใช่ประเทศญีปุ่่ นและมีวี
ซือและใช
้ได ้เฉพาะลูกค ้าทีมี
ัฐบาลของประเทศอืนที
้
ซ่า “พานักระยะสัน”

่ องเทียว
่ รถบัส และอืนๆ
่ รวมถึงของทีระลึ
่ กเตรียมเอาไว ้ด ้วย
มีส่วนลดของสถานทีท่
่ าแนะนาสินค ้าของรถไฟสาย JR ญีปุ่่ นตะวันตก
กรุณาตรวจสอบรายละเอียดทีหน้
(https://www.westjr.co.jp/global/th/ticket/pass/kansai/)

เอกสารแ
นบ

■จุดแลกและจาหน่ าย “ค ันไซแอเรียพาส”
1.จุดจาหน่ ายคู ปองแลกฟรีพาสในต่างประเทศ
่
่
่ าหน่ ายสินค ้าสาหรับนักท่องเทียวชาวต่
่
บริษท
ั นาเทียวหรื
อบริษท
ั ตัวแทนนาเทียวในต่
างประเทศซึงจ
างชาติทจะมาเยื
ี่
อนญีปุ่่ น เช่น
“เจแปนเรลพาส (Japan Rail Pass)”
๋ั
2.จุดแลกตวฟรี
พาสในประเทศญีปุ่ ่ น (12 แห่ง)
○รถไฟสาย JR ญีปุ่่ นตะวันตกตามสถานี เกียวโต, สถานีชน
ิ โอซาก ้า, สถานี โอซาก ้า,
สถานี วาคายามะ และสถานีซงั โนะมิยะ
○TiS สาขาเกียวโต, TiS สาขาโอซาก ้า, TiS สาขาซังโนะมิยะ
○Travel Service Center OSAKA, Travel Service Center SHIN-OSAKA

สถานี นาระ,

สถานี สนามบินคันไซ,

๋ั จ
่ าหน่ ายผ่านทางอินเทอร ์เน็ ต (30 แห่ง)
3.จุดจาหน่ ายในประเทศญีปุ่ ่ นและจุดร ับตวที
○รถไฟสาย JR ญีปุ่่ นตะวันตกตามสถานี สรึ งุ ะ, สถานี เกียวโต, สถานี นิโจ, สถานี อจุ ,ิ สถานี ชน
ิ โอซาก ้า, สถานี โอซาก ้า,
สถานี เคียวบาชิ, สถานี สรึ ฮ
ุ าชิ, สถานี เท็นโนจิ, สถานี ชน
ิ อิมามิยะ, สถานี เบ็นเท็นโจ, สถานี นิชคิ ุโจ, สถานี นาระ, สถานี JR
นัมบะ, สถานี สนามบินคันไซ, สถานี โกเบ, สถานี ชน
ิ โกเบ, สถานี ซ ังโนะมิยะ, สถานี ฮเิ มจิ, สถานี วาคายามะ
่
่
○ศูนย ์ข ้อมูลสาหร ับนักท่องเทียวคั
นไซในสนามบินคันไซ, ศูนย ์ข ้อมูลสาหร ับนักท่องเทียวคั
นไซในเกียวโต
○TiS
สาขาเกียวโต,
TiS
สาขาเกียวโตประตูทศ
ิ ตะวันตก,
สาขาคันไซบิสซิเนสทราเวล,
่
่
สาขาการท่องเทียวระหว่างประเทศญีปุ่ นตะวันตก, TiS สาขาชินโอซาก ้า,
TiS สาขาโอซาก ้า, TiS สาขาเท็นโนจิ, TiS สาขาซังโนะมิยะ
○Travel Service Center OSAKA, Travel Service Center SHIN-OSAKA
่
*รับตั๋วทีจ่ าหน่ ายผ่านทางอินเทอร ์เน็ ตได ้เฉพาะทีสถานี
ของรถไฟสาย JR ญีปุ่่ นตะวันตก (ยกเว ้นสถานี นิโจ สถานี สรึ ุฮาชิ
และสถานี เบ็นเท็นโจ)

การออกตั๋วแลก

๋ั
■จุดแลกตวโดยสารประเภท
1 วัน

๋ั
1.จุดแลก “ตวรถไฟใต้
ดน
ิ ประเภท 1 วัน” ของรถไฟใต้ดน
ิ เทศบาลเกียวโต
○ศูนย ์ข ้อมูลของรถบัสประจาทางและรถไฟใต ้ดิน,
KYOKOKO Welcome Center,
ทุกสถานี ของรถไฟใต ้ดินเทศบาลเกียวโต

ตั๋วตัวจริง

2.จุดแลก “KYOTO SIGHTSEEING PASS” ของรถไฟฟ้าเคฮัง
○สถานี ซงั โจ, สถานี โทฟุคจุ ,ิ สถานี ฟุชมิ อิ น
ิ าริ, สถานี อจุ ิ
*สถานี โทฟุคจุ แิ ละสถานี อุจจิ ะจากัดเฉพาะสถานีของรถไฟฟ้ าเคฮัง

จะออกตั๋วแลกประเภทละ
1
ใบให ้พร ้อมกับตั๋วคันไซแอ
เรียพาสตัวจริง 1 ใบ

๋
ตัวแลกของรถไฟใต
้ดิน
เทศบาลเกียวโต

๋
ตัวแลกของ
รถไฟฟ้ าเคฮัง

แลกตั๋วแลกกับตั๋วโดยสารประเภท 1 วันได ้ ณ
่ อยู่ทางดา้ นซ ้ายมือนี ้
จุดแลกตั๋วแต่ละแห่งทีระบุ

่
■บริเวณทีสามารถใช้
“ค ันไซแอเรียพาส” ได้
<Important notes regarding the use of the Kyoto City Subway
and Keihan Railway>
Kyoto City Subway and Keihan Railway can only be used when
the vouchers attached to the Kansai Area Pass have been
exchanged at a designated location for one-day passes for
Kyoto City Subway and Keihan Railway.
However, those passes are valid only during the period when
the Kansai Area Pass are valid, and are only valid for the day
on which their voucher was redeemed.
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