
 

วนัที ่18 กนัยายน 2019 
ส านักงานขนสง่เทศบาลเกยีวโต 

บรษิทั รถไฟฟ้าเคฮงั จ ากดั 
บรษิทัรถไฟญีปุ่่ นตะวนัตก  

 

การจ าหน่ายต ัว๋ “คนัไซแอเรยีพาส (Kansai Area Pass)” สนิคา้ส าหรบัลูกคา้ทีม่าเยอืนประเทศญีปุ่่น 

~ตระเวนเทีย่วตามสถานทีท่อ่งเทีย่วส าคญัในเกยีวโตไดส้ะดวกมากยิง่ขึน้~ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.ชือ่สนิคา้                “คนัไซแอเรยีพาส” (ชือ่ภาษาองักฤษ : Kansai Area Pass) 

2.ระยะเวลาจ าหน่าย   วนัองัคารที ่1 ตุลาคม 2019 - วนัพุธที ่30 กนัยายน 2020 

3.ระยะเวลาใชง้าน    1 วนั, 2 วนั, 3 วนั, 4 วนั 

4.การใชง้านหลกั       ・ตัว๋แบบไม่ระบุทีน่ั่งของรถไฟด่วนพเิศษสาย “ฮารกุะ”, รถไฟความเรว็สูงและรถไฟธรรมดา 

รวมถงึรถบสัสาย JR  

                                   ญีปุ่่นตะวนัตกจากท่าอากาศยานคนัไซไปโอซากา้ เกยีวโต โกเบ ฮเิมจ ิและนาระ แบบไม่จ ากดัเทีย่ว 

                                   ・สามารถใช ้“ตั๋วรถไฟใตด้นิประเภท 1 วนั (Kansai Area Pass)” ของรถไฟใตด้นิเทศบาลเกยีวโต และ 

“KYOTO SIGHTSEEING PASS                    

                                           [Kansai Area Pass]” ของรถไฟฟ้าเคฮงัไดอ้กีดว้ย 

                                         *กรณุาดูพืน้ทีท่ีส่ามารถใชบ้รกิารไดใ้นเอกสารแนบ 

5.ราคาจ าหน่าย         ราคาต่อคนส าหรบัผูใ้หญ่  ในวงเล็บ (  ) เป็นราคาส าหรบัเด็ก 

ระยะเวลาใชง้าน จ าหน่ายในต่างประเทศ จ าหน่ายในประเทศ จ าหน่ายทางอนิเทอรเ์น็ต 

1 วนั 2,300 เยน (1,150 เยน) 2,400 เยน (1,200 เยน) 2,350 เยน (1,170 เยน) 

2 วนั 4,600 เยน (2,300 เยน) 4,800 เยน (2,400 เยน) 4,750 เยน (2,370 เยน) 

3 วนั 5,600 เยน (2,800 เยน) 5,800 เยน (2,900 เยน) 5,750 เยน (2,870 เยน) 

4 วนั 6,600 เยน (3,300 เยน) 6,800 เยน (3,400 เยน) 6,750 เยน (3,370 เยน) 

         *จ าหน่ายในประเทศญีปุ่่น : ผูใ้หญ ่(อายุ 12 ปีขึน้ไป), เด็ก (อายุ 6-11 ปี) 

*กรณุาดูรายละเอยีดการจ าหน่ายในประเทศและจดุแลกตั๋วโดยสารไดใ้นเอกสารแนบ 

6.สทิธิใ์นการซือ้    

ซือ้และใชไ้ดเ้ฉพาะลูกคา้ทีม่หีนังสอืเดนิทางซึง่ออกโดยรฐับาลของประเทศอืน่ทีไ่ม่ใชป่ระเทศญีปุ่่นและมวีี

ซา่ “พ านักระยะสัน้” 

7.อืน่ๆ         มสี่วนลดของสถานทีท่่องเทีย่ว รถบสั และอืน่ๆ รวมถงึของทีร่ะลกึเตรยีมเอาไวด้ว้ย 

     กรณุาตรวจสอบรายละเอยีดทีห่นา้แนะน าสนิคา้ของรถไฟสาย JR ญีปุ่่นตะวนัตก 

     (https://www.westjr.co.jp/global/th/ticket/pass/kansai/) 

ส านักงานขนสง่เทศบาลเกยีวโต บรษิทั รถไฟฟ้าเคฮงั จ ากดั และบรษิทัรถไฟญีปุ่่ นตะวนัตก 

ตัง้เป้าทีจ่ะเพิม่ความน่าสนใจใหก้บัตั๋ว “คนัไซแอเรยีพาส” ซึง่ไดร้บัเสยีงชืน่ชมอยา่งมากจากลกูคา้ทีม่าเยอืนประเทศญีปุ่่ น 

เพือ่ใหส้ามารถตระเวนเทีย่วตามแหลง่ทอ่งเทีย่วส าคญัของเกยีวโต 

อนัเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วช ัน้น าระดบัโลกไดส้ะดวกในราคาทีคุ่ม้คา่มากยิง่ขึน้ 

เราจงึไดเ้พิม่การทอ่งเทีย่วในพืน้ทีโ่ดยรอบของภมูภิาคคนัไซ เชน่ โอซากา้ เกยีวโต โกเบ ฮเิมจ ินาระ และอืน่ๆ 

รว่มกบัตั๋วโดยสารประเภท 1 วนัของรถไฟใตด้นิเทศบาลเกยีวโตและรถไฟฟ้าเคฮงั 

การใชต้ั๋วฟรพีาสแบบใหมนี่จ้ะชว่ยใหล้กูคา้ทีเ่ดนิทางระหวา่งสถานีเกยีวโตกบัสถานทีท่อ่งเทีย่วโดยรถบสัประจ าทางน้ัน 

สามารถเลีย่งความแออดัใจกลางเมอืงเกยีวโตและสนุกสนานกบัการทอ่งเทีย่วไดอ้ยา่งราบร ืน่โดยใชร้ถไฟใตด้นิ 

รถไฟฟ้าเคฮงั และรถไฟ JR 

京都市交通局  

https://www.westjr.co.jp/global/th/ticket/pass/kansai/


  
 

 

■จุดแลกและจ าหน่าย “คนัไซแอเรยีพาส” 

1.จดุจ าหน่ายคูปองแลกฟรพีาสในตา่งประเทศ 

   บรษิทัน าเทีย่วหรอืบรษิทัตวัแทนน าเทีย่วในต่างประเทศซึง่จ าหน่ายสนิคา้ส าหรบันักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาตทิีจ่ะมาเยอืนญีปุ่่น เชน่ 

“เจแปนเรลพาส (Japan Rail Pass)” 

 

2.จดุแลกต ัว๋ฟรพีาสในประเทศญีปุ่่น (12 แห่ง) 

○รถไฟสาย JR ญีปุ่่นตะวนัตกตามสถานีเกยีวโต, สถานีชนิโอซากา้, สถานีโอซากา้, สถานีนาระ, สถานีสนามบนิคนัไซ, 

สถานีวาคายามะ และสถานีซงัโนะมยิะ 

○TiS สาขาเกยีวโต, TiS สาขาโอซากา้, TiS สาขาซงัโนะมยิะ 

○Travel Service Center OSAKA, Travel Service Center SHIN-OSAKA 

 

3.จดุจ าหน่ายในประเทศญีปุ่่นและจุดรบัต ัว๋ทีจ่ าหน่ายผา่นทางอนิเทอรเ์น็ต (30 แห่ง) 

○รถไฟสาย JR ญีปุ่่นตะวนัตกตามสถานีสรึงุะ, สถานีเกยีวโต, สถานีนิโจ, สถานีอจุ,ิ สถานีชนิโอซากา้, สถานีโอซากา้, 

สถานีเคยีวบาช,ิ สถานีสรึฮุาช,ิ สถานีเท็นโนจ,ิ สถานีชนิอมิามยิะ, สถานีเบ็นเท็นโจ, สถานีนิชคิโุจ, สถานีนาระ, สถานี JR 

นัมบะ, สถานีสนามบนิคนัไซ, สถานีโกเบ, สถานีชนิโกเบ, สถานีซงัโนะมยิะ, สถานีฮเิมจ,ิ สถานีวาคายามะ 

○ศูนยข์อ้มูลส าหรบันักท่องเทีย่วคนัไซในสนามบนิคนัไซ, ศูนยข์อ้มูลส าหรบันักท่องเทีย่วคนัไซในเกยีวโต 

○TiS สาขาเกยีวโต, TiS สาขาเกยีวโตประตูทศิตะวนัตก, สาขาคนัไซบสิซเินสทราเวล, 

สาขาการท่องเทีย่วระหว่างประเทศญีปุ่่นตะวนัตก, TiS สาขาชนิโอซากา้, 

  TiS สาขาโอซากา้, TiS สาขาเท็นโนจ,ิ TiS สาขาซงัโนะมยิะ 

○Travel Service Center OSAKA, Travel Service Center SHIN-OSAKA 

  *รบัตั๋วทีจ่ าหน่ายผ่านทางอนิเทอรเ์น็ตไดเ้ฉพาะทีส่ถานีของรถไฟสาย JR ญีปุ่่นตะวนัตก (ยกเวน้สถานีนิโจ สถานีสรึุฮาช ิ

และสถานีเบ็นเท็นโจ) 

 

■จุดแลกต ัว๋โดยสารประเภท 1 วนั 

1.จดุแลก “ต ัว๋รถไฟใตด้นิประเภท 1 วนั” ของรถไฟใตด้นิเทศบาลเกยีวโต 

   ○ศูนยข์อ้มูลของรถบสัประจ าทางและรถไฟใตด้นิ,  

KYOKOKO Welcome Center, 

ทุกสถานีของรถไฟใตด้นิเทศบาลเกยีวโต 

  

2.จดุแลก “KYOTO SIGHTSEEING PASS” ของรถไฟฟ้าเคฮงั 

   ○สถานีซงัโจ, สถานีโทฟคุจุ,ิ สถานีฟุชมิอินิาร,ิ สถานีอจุ ิ

     *สถานีโทฟคุจุแิละสถานีอุจจิะจ ากดัเฉพาะสถานีของรถไฟฟ้าเคฮงั 

 

 

 

■บรเิวณทีส่ามารถใช ้“คนัไซแอเรยีพาส” ได ้
 
 
 
 
 
  
 

 

ตั๋วตวัจรงิ 

 ตัว๋แลกของ 

               

รถไฟฟ้าเคฮงั 

ตัว๋แลกของรถไฟใตด้นิ

เทศบาลเกยีวโต 

 
 
จะออกตั๋วแลกประเภทละ 
1 
ใบใหพ้รอ้มกบัตั๋วคนัไซแอ
เรยีพาสตวัจรงิ 1 ใบ 
 

แลกตั๋วแลกกบัตั๋วโดยสารประเภท 1 วนัได ้ณ 
จดุแลกตั๋วแต่ละแห่งทีร่ะบอุยู่ทางดา้นซา้ยมอืนี ้

การออกตั๋วแลก 

เอกสารแ

นบ 

Himeji

Amagasaki Ōsaka

Hon-Tatsuno Sasayamaguchi

Kyoto

Tsuge

Kansai-airport

Wakayama

Conventional line

Kamigōri

Banshū-Akō
Wadamisaki

Hanaten

Kizu

Ōji

Nishikujō

Ōtori

Hineno

Kyōbashi
JR-Namba

Sakurajima

KyūhōjiTennōji

Sakurai

Nara

HyōgoAioi

Higashi-Hagoromo

ｖ

ｖ

Shigino

Shin-Ōsaka

Imamiya

Takada

Tōfukuji 
Takeda

Nijo

Uzumasa 
Tenjingawa 

Chūshojima

Iwashimizu Hachimangū

Cable Hachimangū Sanjo

Uji
Uji

Rokujizō

Kokusaikaikan
Sonobe

Demachiyanagi

Sanjō (Sanjō Keihan)

Yamashina
Kusatsu

Ōmi-Shiotsu

Tsuruga
Karasuma Oike

West JR Bus 

Keihan Railway

Kyoto Ci ty Subway

<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.


