
 

  

 
 

  
  

บตัรฮาโกเน่ฟรีพาส (Hakone Free Pass) 2 วนั หรือ 3 วนั 

Hakone Freepass (2 or 3 Days) 
 

 
 

 

  



 

  

อตัราค่าบริการ (Price Rate) :- 

 บตัรประเภท 2 วนั  ( 2 Day Pass ) 

Adult    1,990   Baht   /  Child ( 6-11 Years)  790  Baht 
 

 บตัรประเภท 3 วนั  ( 3 Day Pass ) 

Adult    2,190   Baht   /  Child ( 6-11 Years)  990  Baht 
 
 

สิง่ที่คุณจะไดพ้บ 

ดว้ยบตัรโดยสารฮาโกเน่ ฟรีพาส (Hakone Free Pass) เพียงใบเดียว คุณก็จะสามารถเดินทางไดไ้มจ่ ากดัเป็น

เวลา 2 หรือ 3 วนับนระบบขนส่งสาธารณะถึง 8 วิธีในเมืองฮาโกเน่ คุณสามารถรบับตัรของคุณไดท่ี้สถานีชินจุกุ

เพ่ือโดยสารรถไฟฮาโกเน่ โทซาน, รถบสัฮาโกเน่ โทซาน, กระเชา้ฮาโกเน่, รถรางฮาโกเน่ หรือแมก้ระทัง่นัง่เรือฮา

โกเน่ชมวิว นอกจากน้ีคุณยงัจะไดร้บัส่วนลดจากสถานท่ีต่าง ๆ กวา่ 50 แห่ง เช่น รา้นขายของท่ีระลึก หรือบริการ

แช่บ่อน ้าพุรอ้น หลงัจากเท่ียวเสร็จแลว้ คุณสามารถแพ็กกระเป๋ากลบัสถานีชินจูกุไดอ้ยา่งง่ายดาย  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 เดินทางทัว่ฮาโกเน่อยา่งง่ายดายดว้ยบตัรโดยสารท่ีแสนสะดวกใบน้ี! 

 Get around Hakone easily with this convenient transport pass! 

 

 ล่องเรือชมทิวทศัน์อนังดงามของทะเลสาบอาชิโนโกะบนเรือโจรสลดัชมวิวฮาโกเน่ 

 Cruise around the scenic area of Lake Ashinoko aboard the Hakone Sightseeing Cruise pirate ship, Royal II 

 



 

  

 ด่ืมด า่กบัทิวทศัน์สุดตระการตาจากบนกระเชา้ลอยฟ้าฮาโกเน่พรอ้มชมวิวภูเขาไฟฟูจิ 

 Ascend to breathtaking heights via the Hakone Ropeway to see unparalleled views of Mt. Fuji 

 

ขอ้มูลการจอง 

การยนืยนั 

 คุณจะไดร้บัอีเมลยืนยนัทนัทีหลงัจากท าการจอง ในกรณีท่ีคุณไมไ่ดร้บัอีเมลจากเรา โปรดตรวจสอบโฟลเดอร์

จดหมายขยะของคุณหรือติดต่อเราผ่านทางอีเมล หรือ  LINE : https://line.me/R/ti/p/%40wetravelcenter   

 

คุณสมบตัใินการใชบ้ริการ 

 ผูท้ี่ถือหนงัสือเดินทางญี่ปุ่น ไม่สามารถใชข้อ้เสนอน้ีได ้

 เด็กท่ีมีอายุระหวา่ง 0-5 ปี สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมน้ีไดโ้ดยไมเ่สียค่าใชจ้่าย 

เกร็ดน่ารู:้ 

 ระบบขนส่งอาจหยุดใหบ้ริการ หากสภาพอากาศไมเ่อ้ืออ านวย โปรดตรวจสอบพยากรณอ์ากาศและเว็บไซตข์อง

ระบบขนส่งล่วงหนา้ 

 คุณสามารถลองดูรายละเอียดของ บตัรโดยสาร Hakone Kamakura 3 วนั เพ่ือการเดินทางท่ีสะดวกสบายมากขึ้ น

ในฮาโกเน่, เอโนะชิมะ และคามาคุระ 

ขอ้มูลเพ่ิมเตมิ 

 บตัรโดยสารน้ีไม่สามารถใชไ้ดก้บัรถบสั Izu Hakone 

 Show the pass to the bus driver when getting on/off the bus 

  

ประเภทเวาเชอร ์

 คุณตอ้งแสดงเวาเชอรท่ี์พิมพม์าหรือเวาเชอรบ์นมือถือ พรอ้มกบัหนังสือเดินทาง 

https://line.me/R/ti/p/%40wetravelcenter
https://wetravelcenter.com/searchtour?w=fuji&b=&ds=&de=&minprice=0&maxprice=100000


 

  

ขอ้มูลการแลกใชเ้วาเชอร ์

 โปรดแสดงเวาเชอรบ์นมือถือของคุณเพ่ือแลกรบับตัรท่ีศูนยข์อ้มลูท่องเท่ียวโอดะคิว (Odakyu Sightseeing Service 

Center) ทางออกชินจกุูฝั่งตะวนัตก 

ศูนยข์อ้มูลท่องเที่ยวโอดะคิว (Odakyu Sightseeing Service Center) ทางออกชินจกุูฝั่งตะวนัตก 

 เวลาท าการ:  08:00-19:00 น. 

 ท่ีอยู:่ 1-1-4 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo (Odakyu Line Shinjuku Station) 

 โปรดดู ศูนยบ์ริการ ส าหรบัต าแหน่งท่ีแน่นอน 

 You may exchange your voucher for a physical ticket 7 day(s) before your departure date 
 The ticket can only be used by the person whose name is written on it. Please present your 

government-issued passport when requested 
 The date you select in the calendar upon booking should be the same as your day pass 

activation date 
 Contact number: +81-3-3343-8786 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลการรบัและส่ง 

 หลงัจากใชบ้ตัรโดยสารเสร็จ คุณจะตอ้งคืนบตัรโดยสารท่ีสถานี Shinjuku 

อายุการใชง้านบตัร 

 บตัรใบน้ีมีอายุการใชง้าน 2/3 วนัตามปฏิทิน (แบบใชติ้ดต่อกนั) หลงัจากการแลกรบับตัร 

https://www.odakyu.jp/english/support/center/


 

  

Booking Information 

Confirmation 

 You will receive confirmation of your booking instantly via email. In the event that you do not receive an 

email from us, please check your Spam folder or notify us via email 

Eligibility 

 This offer is not available for Japanese passport holders 

 Children aged 0-5 can join this activity free of charge 

Insider Tips: 

 Transportation may not run in cases of bad weather so do check the weather forecast and transport 

websites beforehand 

 You can also check Hakone Kamakura 3-Day Ticket Pass, which makes your trip more convenient in 

Hakone, Enoshima and Kamakura 

Additional Information 

 This ticket cannot be used for Izu Hakone bus 

 Show the pass to the bus driver when getting on/off the bus 

How To Use 

Voucher Type 

 You must present either a printed or mobile voucher along with a passport  

Redemption Information 

 Present your mobile voucher and exchange it for a physical ticket at the Odakyu Sightseeing Service 

Center, Shinjuku West 

Odakyu Sightseeing Service Center, Shinjuku West 

 Opening hours:   08:00-19:00 

 Address: 1-1-4 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo (Odakyu Line Shinjuku Station) 

 Please refer to the service center for assistance 

 You may exchange your voucher for a physical ticket 7 day(s) before your departure date 

 The ticket can only be used by the person whose name is written on it. Please present your government-

issued passport when requested 

 The date you select in the calendar upon booking should be the same as your day pass activation date 

 Contact number: +81-3-3343-8786 

 

 

https://wetravelcenter.com/searchtour?w=fuji&b=&ds=&de=&minprice=0&maxprice=100000
https://www.odakyu.jp/english/support/center/


 

  

Pick Up and Drop Off Information 

 The pass will be collected at Shinjuku Station at the end of its use 

Pass Validity 

 The pass is valid for 2/3 consecutive calendar days after redemption  

 

 

        

       FOR MORE INFORMATION   หากทา่นตอ้งการรายละเอยีดเพิม่เตมิหรอืจองทัวรต์ดิตอ่  

               WE TRAVEL CENTER CO.,LTD.  TEL. 085-393-5550 / 02-716-5229 

               Line :  @wetravelcenter  or  wetravelcenter1  /  Email : wetravelcenter@gmail.com    

               WEBSITE :   https://wetravelcenter.com/  FACEBOOK :  https://www.facebook.com/wetravelcenter   

 

mailto:wetravelcenter@gmail.com
https://wetravelcenter.com/
https://www.facebook.com/wetravelcenter

