
	

วันที่ 18 กันยายน 2019 
สํานักงานขนส$งเทศบาลเกียวโต 
บริษัท รถไฟฟ*าเคฮัง จํากัด 
บริษัทรถไฟญี่ปุ/นตะวันตก  

 

การจําหน(ายตั๋ว “คันไซแอเรียพาส (Kansai Area Pass)” สินค%าสําหรับลูกค%าที่มาเยือนประเทศญี่ป ุ<น 

~ตระเวนเที่ยวตามสถานที่ท*องเที่ยวสําคัญในเกียวโตได*สะดวกมากยิ่งขึ้น~ 

 
 

 

 

 

 

	

	

 

 

 

 

 

1.ชื่อสินค)า                “คันไซแอเรียพาส” (ชื่อภาษาอังกฤษ : Kansai Area Pass) 

2.ระยะเวลาจําหน,าย   วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2019 - วันพุธที่ 30 กันยายน 2020 

3.ระยะเวลาใช*งาน    1 วัน, 2 วัน, 3 วัน, 4 วัน 

4.การใช&งานหลัก       ・ตั๋วแบบไม%ระบุที่นั่งของรถไฟด&วนพิเศษสาย “ฮารุกะ”, รถไฟความเร็วสูงและรถไฟธรรมดา รวมถึงรถบัสสาย JR  

                                   ญี่ปุ&นตะวันตกจากท0าอากาศยานคันไซไปโอซาก8า เกียวโต โกเบ ฮิเมจิ และนาระ แบบไม%จํากัดเที่ยว 

                                   ・สามารถใช( “ตั๋วรถไฟใต*ดินประเภท 1	วัน (Kansai Area Pass)” ของรถไฟใต*ดินเทศบาลเกียวโต และ “KYOTO SIGHTSEEING PASS                    

                                           [Kansai Area Pass]” ของรถไฟฟ%าเคฮังได-อีกด-วย 

                                         *กรุณาดพูื้นที่ที่สามารถใช+บริการได#ในเอกสารแนบ 

5.ราคาจําหน(าย         ราคาต"อคนสําหรับผู#ใหญ'  ในวงเล็บ (  ) เป#นราคาสําหรับเด็ก 

ระยะเวลาใช*งาน จําหน&ายในต&างประเทศ จําหน&ายในประเทศ จําหน&ายทางอินเทอร.เน็ต 

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) 

	 	 	 	 	 	 	 	 	*จำหน#ายในประเทศญี่ปุ&น : ผู#ใหญ' (อายุ 12 ป-ขึ้นไป), เด็ก (อายุ 6-11 ป") 

*กรุณาดูรายละเอียดการจําหน2ายในประเทศและจดุแลกตั๋วโดยสารได#ในเอกสารแนบ 

6.สิทธิ์ในการซื้อ    ซื้อและใช*ได*เฉพาะลูกค*าที่มีหนังสือเดินทางซึ่งออกโดยรัฐบาลของประเทศอื่นที่ไม>ใช>ประเทศญี่ปุCนและมีวีซ(า “พํานักระยะสั้น” 

7.อื่นๆ         มีส$วนลดของสถานที่ท$องเที่ยว รถบัส และอื่นๆ รวมถึงของที่ระลึกเตรียมเอาไว8ด"วย 

     กรุณาตรวจสอบรายละเอียดที่หน6าแนะนําสินค)าของรถไฟสาย JR ญี่ปุ&นตะวันตก 

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

  
 

 

■จุดแลกและจําหน,าย “คันไซแอเรียพาส” 

สํานักงานขนส#งเทศบาลเกียวโต บริษัท รถไฟฟ%าเคฮัง จํากัด และบริษัทรถไฟญี่ปุ'นตะวันตก ตั้งเป1าที่จะเพิ่มความน&าสนใจให"กับตั๋ว “คันไซแอเรียพาส” 
ซึ่งได'รับเสียงชื่นชมอย#างมากจากลูกค,าที่มาเยือนประเทศญี่ปุ&น เพื่อให.สามารถตระเวนเที่ยวตามแหล0งท0องเที่ยวสําคัญของเกียวโต 
อันเป&นเมืองท'องเที่ยวชั้นนําระดับโลกได&สะดวกในราคาที่คุ#มค"ามากยิ่งขึ้น เราจึงได#เพิ่มการท%องเที่ยวในพื้นที่โดยรอบของภูมิภาคคันไซ เช#น โอซาก%า เกียวโต โกเบ ฮิเมจ ิ
นาระ และอื่นๆ ร"วมกับตั๋วโดยสารประเภท 1 วันของรถไฟใต-ดินเทศบาลเกียวโตและรถไฟฟ<าเคฮัง 
การใช&ตั๋วฟรีพาสแบบใหม$นี้จะช$วยให)ลูกค)าที่เดินทางระหว$างสถานีเกียวโตกับสถานที่ท,องเที่ยวโดยรถบัสประจําทางนั้น 

สามารถเลี่ยงความแออัดใจกลางเมืองเกียวโตและสนุกสนานกับการท9องเที่ยวได=อย9างราบรื่นโดยใช=รถไฟใต=ดิน รถไฟฟ%าเคฮัง และรถไฟ JR	

เอกสารแนบ 

京都市交通局	 



1.จุดจําหน(ายคูปองแลกฟรีพาสในต$างประเทศ 

   บริษัทนําเที่ยวหรือบริษัทตัวแทนนําเที่ยวในต*างประเทศซึ่งจําหน*ายสินค9าสําหรับนักท*องเที่ยวชาวต*างชาติที่จะมาเยือนญี่ปุ-น เช/น “เจแปนเรลพาส (Japan Rail Pass)” 

 

2.จุดแลกตั๋วฟรีพาสในประเทศญี่ปุ&น (12 แห#ง) 

○รถไฟสาย JR ญี่ปุ&นตะวันตกตามสถานีเกียวโต, สถานีชินโอซาก,า, สถานีโอซาก*า, สถานีนาระ, สถานีสนามบินคันไซ, สถานีวาคายามะ และสถานีซังโนะมิยะ 

○TiS สาขาเกียวโต, TiS สาขาโอซาก(า, TiS สาขาซังโนะมิยะ 

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

 

3.จุดจําหน(ายในประเทศญี่ปุ&นและจุดรับตั๋วที่จําหน#ายผ#านทางอินเทอร-เน็ต (30 แห#ง) 

○รถไฟสาย JR ญี่ปุ&นตะวันตกตามสถานีสึรุงะ, สถานีเกียวโต, สถานีนิโจ, สถานีอุจ,ิ สถานีชินโอซาก,า, สถานีโอซาก*า, สถานีเคียวบาชิ, สถานีสึรุฮาช,ิ สถานีเท็นโนจ,ิ 

สถานีชินอิมามิยะ, สถานีเบ็นเท็นโจ, สถานีนิชิคุโจ, สถานีนาระ, สถานี JR นัมบะ, สถานีสนามบินคันไซ, สถานีโกเบ, สถานีชินโกเบ, สถานีซังโนะมิยะ, สถานีฮิเมจิ, 

สถานีวาคายามะ 

○ศูนย%ข'อมูลสําหรับนักท4องเที่ยวคันไซในสนามบินคันไซ, ศูนย%ข'อมูลสําหรับนักท4องเที่ยวคันไซในเกียวโต 

○TiS สาขาเกียวโต, TiS สาขาเกียวโตประตูทิศตะวันตก, สาขาคันไซบิสซเินสทราเวล, สาขาการท'องเที่ยวระหว%างประเทศญี่ปุ&นตะวันตก, TiS สาขาชินโอซาก+า, 

  TiS สาขาโอซาก#า, TiS สาขาเท็นโนจ,ิ TiS สาขาซังโนะมิยะ 

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

  *รับตั๋วที่จําหน/ายผ/านทางอินเทอร6เน็ตได:เฉพาะที่สถานขีองรถไฟสาย JR ญี่ปุ&นตะวันตก (ยกเว/นสถานีนิโจ สถานีสึรุฮาช ิและสถานเีบ็นเท็นโจ) 

 

■จุดแลกตั๋วโดยสารประเภท 1 วัน 

1.จุดแลก “ตั๋วรถไฟใต*ดินประเภท 1 วัน” ของรถไฟใต'ดินเทศบาลเกียวโต 

   ○ศูนย%ข'อมูลของรถบัสประจําทางและรถไฟใต0ดิน,  

KYOKOKO Welcome Center, 

ทุกสถานีของรถไฟใต1ดินเทศบาลเกียวโต 

  

2.จุดแลก “KYOTO SIGHTSEEING PASS” ของรถไฟฟ%าเคฮัง 

   ○สถานีซงัโจ, สถานีโทฟุคุจิ, สถานีฟุชิมิอินาริ, สถานีอุจ ิ
     *สถานีโทฟุคุจิและสถานีอุจจิะจํากัดเฉพาะสถานีของรถไฟฟ5าเคฮัง 

 

 

 

■บริเวณที่สามารถใช0 “คันไซแอเรียพาส” ได# 
 
 
 
 
 
  
 

 
ตั๋วตัวจริง 

 ตั๋วแลกของ 
               รถไฟฟ%าเคฮัง 

ตั๋วแลกของรถไฟใต'ดินเทศบาล

เกียวโต 

 
 
จะออกตัว๋แลกประเภทละ 1 
ใบให#พร#อมกับตัว๋คันไซแอเรียพาสตั
วจริง 1 ใบ 
 

แลกตั๋วแลกกับตั๋วโดยสารประเภท 1 วันได4 ณ 
จุดแลกตั๋วแต#ละแห#งทีร่ะบุอยู$ทางด)านซ)ายมือนี ้

การออกตั๋วแลก 

Himeji

Amagasaki Ōsaka

Hon-Tatsuno Sasayamaguchi

Kyoto
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Wakayama
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Kizu
Ōji
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Ōtori
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Kyōbashi
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KyūhōjiTennōji

Sakurai
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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.


