
คุ้มค่ากว่าเดมิ! สิทธิพเิศษส าหรับนักท่องเทีย่วโดยเฉพาะ! กบัพาสเทีย่วชมเกยีวโต–โอซาก้า โดยนักท่องเทีย่วจะ

สามารถเลือกระหว่างการไปสวนสนุกฮิรากาตะ(Hirakata Park) หรือการท่องเทีย่วแถบคุระมะและคบุิเนะ(Kurama & 

Kibune Area)  

 รถไฟเคฮงั (Keihan) และรถไฟเอซงั (Eizan) ไดจ้บัมือร่วมกนัเพ่ือเสนอทางเลือกสุดพิเศษส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ี

ตอ้งการไปเท่ียวเกียวโต–โอซากา้โดยเฉพาะ โดยพาสเท่ียวชมน้ี มี 2 แบบ คือ ‘พาสเท่ียวชมเกียวโต–โอซากา้–ฮิรากาตะพาร์ค’ 

และ ‘พาสเท่ียวชมเกียวโต–โอซากา้–ท่องเท่ียวคุระมะและคิบุเนะ’ ทั้งสองทางเลือกน้ีไดร้วมถึงการใชบ้ริการรถไฟเคฮงั 

(Keihan Railway) สายต่าง ๆ ไดไ้ม่จ ากดัคร้ัง ซ่ึงรถไฟเคฮงั (Keihan Railway) เป็นรถไฟท่ีเช่ือมโอซากา้เขา้กบัสถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ีส าคญัต่าง ๆ ในเกียวโต เช่น ศาลเจา้ฟชิูมิ อินาริ (Fushimi-Inari) และ วดัคิโยมิสึเดระ (Kiyomizudera) โดยพาส

ท่องเท่ียวฮิรากาตะพาร์คจะมาพร้อมกบับตัรเขา้สวนสนุกฮิรากาตะพาร์ค (Hirakata Park) และพาสท่องเท่ียวคุระมะและคิบุ

เนะจะมาพร้อมกบัการข้ึนรถไฟเอซงั (Eizan Railway) ไดไ้ม่จ ากดัคร้ัง ซ่ึงเป็นรถไฟสายท่ีเขา้ถึงความสวยงามของธรรมชาติ

ทางตอนเหนือของเกียวโต รวมไปถึง ยาเสะ (Yase) และภูเขาฮิเอ (Mount Hiei) 

▪ รถไฟเอซัง (Eizan Railway) นั่งรถไฟชมอุโมงค์ใบไม้แดง 

บนรถไฟฟ้าเอซงั (Eizan Electric Railway) ระหวา่งสถานีอิชิฮาระ (Ichihara Station) และสถานีนิโนเซะ (Ninose 

Station) จะเป็นจุดชมววิของอุโมงคใ์บไมแ้ดง ซ่ึงจะมีตน้เมเป้ิลใหช้มทั้งสองฝ่ังเป็นระยะทางกวา่ 250 เมตร ทางรถไฟสายน้ี

จะถูกประดบัดว้ยแสงไฟในช่วงเทศกาลโคมเมเป้ิลคิบุเนะ (Kibune maple lantern) ในช่วงเทศกาลดงักล่าว โดยรถไฟจะวิง่

ดว้ยความเร็วต ่าและรถไฟจะดบัไฟลง เพ่ือใหผู้โ้ดยสารไดเ้พลิดเพลินไปกบัววิแสนวเิศษ 

https://www.keihan.co.jp/travel/en/plan-your-trip/autumn-colors 

▪ สวนสนุกฮิรากาตะพาร์ค (Hirakata Park) 

สวนสนุกฮิรากาตะพาร์ค (Hirakata Park) นบัเป็นสวนสนุกท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่นท่ียงัคงเปิดใหบ้ริการอยูจ่นถึง

ทุกวนัน้ี ดว้ยเคร่ืองเล่นกวา่ 40 ชนิด ตั้งแตเ่คร่ืองเล่นท่ีเหมาะส าหรับเด็ก ไปจนถึง เคร่ืองเล่นส าหรับผูท่ี้ช่ืนชอบความ

หวาดเสียวต่ืนเตน้ระทึกใจ ยิง่ไปกวา่นั้นสวนสนุกฮิรากาตะพาร์ค ยงัมีกิจกรรมตามฤดูต่าง ๆ ตลอดทั้งปี เช่นสระวา่ยน ้ าใน

หนา้ร้อน และ ลานสเก๊ตน ้ าแขง็ในหนา้หนาว 

http://www.hirakatapark.co.jp/en/ 

 

 

 

 

 

 

รถไฟเอซงั-อุโมงคใ์บไมแ้ดง ศาลเจา้คิฟเุนะจินจะ ‘ฮิเอ’ รถไฟขบวนใหม่ของเอซงั 

https://www.keihan.co.jp/travel/en/plan-your-trip/autumn-colors
http://www.hirakatapark.co.jp/en/
https://www.pinterest.com/pin/756745543610062782/


 

พาสเท่ียวชมทั้งสองแบบนั้นมีจ าหน่ายท่ี ศูนยใ์หบ้ริการข่าวสารการท่องเท่ียว ณ ท่าอากาศยานนานาชาติคนัไซและเกียวโต

ทาวเวอร์ 

โปรดอ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมดา้นล่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ตวัอยา่งพาสเที่ยวชม 
(ซ้าย)【ทอ่งเที่ยวครุะมะและคบิเุนะ】 
(ขวา)【สวนสนกุฮิรากาตะพาร์ค】 

สวนสนุกฮิรากาตะพาร์ค 



รายละเอียดเก่ียวกบั ‘พาสเท่ียวชมเกียวโต–โอซากา้–ท่องเท่ียวแถบคุระมะและคิบุเนะ’ 

ระยะเวลาการขาย วนัท่ี 8 มิถุนายน 2561 (วนัศุกร์) ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 (วนัอาทิตย)์ 

ระยะเวลาการใชง้าน วนัใดก็ได ้ตั้งแต่วนัท่ี 8 มิถุนายน 2561 (วนัศุกร์) ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2562 (วนัองัคาร) (ตัว๋

มีอายกุารใชง้าน 1 วนั) 

สถานท่ีท่องเท่ียวท่ี

ครอบคลุม 

รถไฟเคฮัง (Keihan Railway) 

ข้ึนรถไฟเคฮงั (Keihan Railway)และ รถรางโอโตโคยามะ (Otokoyama Cable Car) ไดไ้ม่

จ ากดัคร้ัง ยกเวน้รถไฟสายโอตสึ (Otsu Line) 

 

รถไฟเอซัง (Eizan Railway) 

ข้ึนรถไฟเอซงั (Eizan Railway) ไดไ้ม่จ ากดัคร้ัง 

ราคา 1,500 เยน (ส าหรับผูใ้หญ่เท่านั้น) 

 



รายละเอียดเก่ียวกบั ‘พาสเท่ียวชมเกียวโต–โอซากา้–ฮิรากาตะพาร์ค’ 

ระยะเวลาการขาย วนัท่ี 8 มิถุนายน 2561 (วนัศุกร์) ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 (วนัอาทิตย)์ 

ระยะเวลาการใชง้าน วนัใดก็ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 8 มิถุนายน 2561 (วนัศุกร์) ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2562 (วนัองัคาร) (ตัว๋

มีอายกุารใชง้าน 1 วนั) 

สถานท่ีท่องเท่ียวท่ี

ครอบคลุม 

รถไฟเคฮัง (Keihan Railway) 

ข้ึนรถไฟเคฮงั (Keihan Railway) และ รถรางโอโตโคยามะ (Otokoyama Cable Car) ไดไ้ม่

จ ากดัคร้ัง ยกเวน้รถไฟสายโอตสึ (Otsu Line) 

 

สวนสนุกฮิรากาตะพาร์ค (Hirakata Park) 

ตัว๋เขา้สวนสนุกรวมอยูใ่นพาส 

ราคา 1,000 เยน (ผูใ้หญ่),700 เยน (เด็กอาย ุ6-12ปี), 600 เยน (เด็กอาย ุ2-5ปี) 

 

 

 



1. สถานท่ีจ าหน่าย: 

• ศูนยใ์หบ้ริการข่าวสารการท่องเท่ียวคนัไซ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติคนัไซ Terminal 1 และ Terminal 2 

• ศูนยใ์หบ้ริการข่าวสารการท่องเท่ียวคนัไซ ณ หา้งสรรพสินคา้ Daimaru สาขา Shinsaibashi 

• ศูนยใ์หบ้ริการข่าวสารการท่องเท่ียวคนัไซ ณ เกียวโตทาวเวอร์ 
เยีย่มชมเวบ็ไซต ์http://www.tourist-information-center.jp/kansai/en/ ส าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม 

 

2. ขอ้เสนอพิเศษส าหรับผูถื้อพาส 

นกัท่องเท่ียวท่ีซ้ือพาสเท่ียวชมเกียวโต–โอซากา้แบบใดก็ได ้จะไดรั้บหนงัสือคูปองส่วนลดและขอ้เสนอพิเศษส าหรับ

สถานท่ีต่าง ๆ เช่น พิพิธภณัฑป์ราสาทโอซากา้ เกียวโตทาวเวอร์ และหา้งสรรพสินคา้ทาคาชิยาม่า สาขาเกียวโต 

ส าหรับผูท่ี้ซ้ือพาสเท่ียวชมเกียวโต–โอซากา้–ท่องเท่ียวแถบคุระมะและคิบุเนะ จะไดรั้บส่วนลดพิเศษส าหรับ วดัคุระมะเด

ระ (Kurama Dera Temple) บ่อน ้าพรุ้อนคุระมะ (Kurama Onsen) และสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืน ๆ ตามสายรถไฟเอซงั (Eizan 

Railway) 

และส าหรับผูท่ี้ซ้ือพาสเท่ียวชมเกียวโต–โอซากา้–ฮิรากาตะพาร์คจะไดรั้บสิทธ์ิพิเศษดงัต่อไปน้ี 

a) ส่วนลดส าหรับบัตรเคร่ืองเล่นทัว่ไปในสวนสนุกฮิรากาตะพาร์ค (Universal Ride Pass) (ส าหรับผู้ใหญ่และเดก็

นักเรียนช้ันประถมศึกษาเท่านั้น)  

2,700 เยน (ราคาปกติ: 3,000 เยน) 

b) ส่วนลดส าหรับสระว่ายน า้ฮิรากาตะพาร์ค (Hirakata Park Swimming Pool) 

ผูใ้หญ่ (อาย ุ13 ปีข้ึนไป): ส่วนลด 200 เยน 

เด็กอาย ุ2 ถึง 12 ปี: ส่วนลด 100 เยน 

ระยะเวลาท่ีก าหนด: 7 กรกฎาคม ถึง 2 กนัยายน 2561 (ไม่รวมวนัปิดสวนสนุก) 

c) ส่วนลดส าหรับงานเทศกาลฤดูหนาว (Hirakata Park Winter Carnival) เพ่ือเข้าเล่นสเกต็น า้แข็งและสนุกกบั

หิมะ 

ผูใ้หญ่ (อาย ุ13 ปีข้ึนไป): ส่วนลด 200 เยน 

เด็กอาย ุ2 ถึง 12 ปี: ส่วนลด 100 เยน 

ระยะเวลาท่ีก าหนด: 1 ตุลาคม 2561 ถึง 3 มีนาคม 2562 (ไม่รวมวนัปิดสวนสนุก) 

 

3. ขอ้มูลอ่ืน ๆ 

• กรุณาแสดงหนงัสือเดินทาง / วซ่ีา ณ จุดจ าหน่ายพาส 

• สามารถซ้ือพาสไดเ้พียงหน่ึงใบตอ่หน่ึงหนงัสือเดินทาง 

• สถานท่ีจ าหน่ายอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

• พาสเท่ียวชมจะไม่มีจ าหน่ายท่ีสถานีรถไฟต่าง ๆ ของรถไฟเคฮงั รถไฟเอซงั และสวนสนุกฮิรากาตะพาร์ค 

http://www.tourist-information-center.jp/kansai/en/


ลิงกท่ี์เป็นประโยชน ์

พาสเท่ียวชมเคฮงั https://www.keihan.co.jp/travel/en/tickets/special/ 

รถไฟเคฮงั (Keihan Railway) https://www.keihan.co.jp/travel/en/ 

รถไฟเอซงั (Eizan Railway)  https://eizandensha.co.jp/en/ 

สวนสนุกฮิรากาตะพาร์ค (Hirakata Park) http://www.hirakatapark.co.jp/en/ 

 

https://www.keihan.co.jp/travel/en/tickets/special/
https://www.keihan.co.jp/travel/en/
http://www.hirakatapark.co.jp/en/

