
 

  

 
 

  
   

บตัรโดยสารฮาโกเน่คามาคุระพาส (Hakone Kamamura Pass) 3 วนั 

Hakone Kamakura 3-Day Ticket Pass 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

  

 
 

อตัราค่าบริการ (Price Rate) :- 

 บตัรโดยสารฮาโกเน่ คามาคุระ พาส 3 วนั  ( Hakone Kamakura 3-Day Ticket Pass ) 

Adult    2,500   Baht   /  Child ( 6-11 Years)    1,200  Baht   
 
 

สิง่ที่คุณจะไดพ้บ 

เพลิดเพลินไปกบัการเดินทางไดอ้ย่างไมจ่ ากดัจ านวนครั้งบนเสน้ทางสาย Odakyu และสาย Enoden ดว้ยบริการขนส่งถึง 

8 ประเภทในเขตฮาโกเน่-คามาคุระ โดยคุณสามารถใชบ้ตัรโดยสารน้ีไดถึ้ง 3 วนั! ไปเยือนฮาโกเน่และสนุกสนานไปกบั

การท่องเท่ียวท่ีสถานท่ีอนัโด่งดงัอยา่งศาลเจา้ฮาโกเน่, ทะเลสาบอาชิ, บ่อน ้าพุรอ้นก ามะถนัในหุบเขาโอวาคุดานิ และ

สถานท่ีอ่ืน ๆ อีกมากมายท่ีรอใหคุ้ณไปสมัผสั! เท่าน้ันยงัไมพ่อ เพราะคุณยงัจะไดร้บับริการฟรีและส่วนลดสุดพิเศษจากส่ิง

อ านวยความสะดวกและสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจอีกกวา่ 70 แห่งในบริเวณท่ีครอบคลุมการใชง้านบตัร ไม่ว่าคุณ

อยากจะไปท่ีไหนในฮาโกเน่ บตัรใบน้ีก็จะช่วยใหคุ้ณเดินทางไดอ้ยา่งประหยดัและสะดวกสบายท่ีสุด 

 

 เดินทางทัว่ฮาโกเน่อยา่งง่ายดายดว้ยบตัรโดยสารท่ีแสนสะดวกใบน้ี 

 Get around Hakone easily with this convenient transport pass 

 

 



 

  

 ฮาโกเน่เป็นส่วนหน่ึงของอุทยานแห่งชาติฟูจิ-ฮาโกเน่-อิซุ ซ่ึงอยูห่่างจากโตเกียวไมถึ่ง 100 กิโลเมตร 

 Hakone is part of the Fuji-Hakone-Izu National Park, less than 100km from Tokyo 

 

 

 

 พระใหญ่แห่งคามาคุระคือพระพุทธรูปสมัฤทธ์ิท่ีสูงเป็นอนัดบัสองของญ่ีปุ่น โดยมีความสูงถึง 11.4 เมตร 

 With a height of 11.4 meters, the Great Buddha in Kamakura is the seventh tallest bronze Buddha statue in 

Japan 

 

 



 

  

 ระบบขนส่งสาธารณะท าใหก้ารเดินทางในฮาโกเน่สะดวกสบายยิ่งขึ้ น 

 Public transport is very convenient in Hakone for getting around! 

 

 

 

 ขึ้ นเรือสลดัฮาโกเน่และเพลิดเพลินไปกบัการช่ืนชมทศันียภาพอนัสวยงามของทะเลสาบอาชิ 

 Hop on the Hakone Pirate Ship and enjoy a delightful cruise on Lake Ashi 

 

 

 



 

  

 ต่ืนตาต่ืนใจกบัภูเขาไฟฟูจิอนังดงามตระการตาจากบนกระเชา้ลอยฟ้า 

 See the magnificent Mt. Fuji up high with your ropeway access ride 

 

 
 

 ไปเยือนหุบเขาโอวาคุดานิ ความมหศัจรรยท์างธรรมชาติซ่ึงเกิดจากภูมิประเทศท่ีเป็นภูเขาไฟอยูท่ัว่พ้ืนท่ี 

 Visit Owakudani, famous for its active volcanic activity that is spread over a scenic valley 

 

 



 

  

ขอ้มูลการจอง 

การยนืยนั 

 คุณจะไดร้บัอีเมลยืนยนัทนัทีหลงัจากท าการจอง ในกรณีท่ีคุณไมไ่ดร้บัอีเมลจากเรา โปรดตรวจสอบโฟลเดอร์

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

 

คุณสมบตัใินการใชบ้ริการ 

 ผูท้ี่ถือหนงัสือเดินทางญี่ปุ่น ไม่สามารถใชข้อ้เสนอน้ีได ้

 เด็กท่ีมีอายุระหวา่ง 0-5 ปี สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมน้ีไดโ้ดยไมเ่สียค่าใชจ้่าย 

ขอ้มูลเพ่ิมเตมิ 

 บริการการเดินทางอาจถูกระงบั ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยัหรือสถานการณท่ี์คาดไม่ถึง (เช่น สภาพอากาศไม่

เอ้ืออ านวย) โปรดตรวจสอบเว็บไซตพ์ยากรณอ์ากาศและบริการขนส่งก่อนท าการจอง 

 วิธีใช:้ แสดงบตัรใหแ้ก่พนักงานขบัรถเมื่อจะขึ้ นหรือลงจากรถบสั 

 บตัรโดยสารน้ีไม่สามารถใชไ้ดก้บัรถบสั Izu Hakone 

วิธีใช ้

ประเภทเวาเชอร ์

 คุณสามารถแสดงไดท้ั้งเวาเชอรท่ี์พิมพม์าหรือเวาเชอรบ์นมือถือ  

ขอ้มูลการแลกใชเ้วาเชอร ์

 โปรดแสดงเวาเชอรบ์นมือถือของคุณเพ่ือแลกรบับตัรท่ีศูนยข์อ้มลูท่องเท่ียวโอดะคิว (Odakyu Sightseeing Service 

Center) ทางออกชินจกุูฝั่งตะวนัตก 

ศูนยข์อ้มูลท่องเที่ยวโอดะคิว (Odakyu Sightseeing Service Center) ทางออกชินจูกุฝัง่ตะวนัตก 

08:00-18:00 น. 

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

หมายเลขโทรศพัท:์ +81-3-5321-7887 

 เมื่อแลกรบับตัรแลว้ จะไมส่ามารถใชเ้วาเชอรน้ี์ไดอี้ก 

 ไมส่ามารถท าการเปล่ียนแปลงใด ๆ ในวนัรบับตัรได ้

 บตัรโดยสารน้ีสามารถใชไ้ดเ้ฉพาะผูท่ี้มีช่ือบนบตัรเท่าน้ัน โปรดน าหนังสือเดินทางของคุณติดตวัไปดว้ย ในกรณีท่ี

ตอ้งแสดงแก่เจา้หนา้ท่ีสถานี 

 คุณสามารถแลกรบับตัรล่วงหนา้ไดเ้ร็วท่ีสุด 7 วนัก่อนวนัเดินทางท่ีคุณเลือก บตัรมีอายุการใชง้าน 3 วนันับจาก

การใชง้านครั้งแรก 

 โปรดเปิดใชง้านบตัรโดยสารฮาโกเน่คามาคุระพาสของคุณท่ีศูนยข์อ้มูลท่องเท่ียวโอดะคิว สถานีชินจกุู 

 วนัท่ีคุณเลือกบนปฏิทินขณะท าการจองควรเป็นวนัท่ีคุณตอ้งการเดินทางดว้ยบตัรโดยสารน้ี 

อายุการใชง้านของเวาเชอร ์

 คุณสามารถใชเ้วาเชอรน้ี์ไดใ้นวนัและเวลาท่ีระบุไวเ้ท่าน้ัน 

อายุการใชง้านบตัร 

 บตัรใบน้ีมีอายุการใชง้าน 3 วนัหลงัจากการใชง้านครั้งแรก 

 

 

 

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


 

  

สถานที่แลกบตัร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสน้ทางการเดินรถ 

สายสีแดง (เสน้ทาง Asakusa/TOKYO SKYTREE) - 1.5 ชัว่โมง 

 อาคาร Marunouchi Mitsubishi 

 สถานี Kodemmacho 

 พิพิธภณัฑพิ์พิธภณัฑเ์อโดะ-โตเกียว (Tokyo Edo Museum), เรียวโงะกุ (Ryogoku) 

 สถานี Tokyo Skytree 

 Asakusa Hanakawado 

 Asakusa Tawaramachi 

 Ueno Matsuzakaya 

 ยา่น Akihabara (Suehirocho) 

 สถานี Shin-Nihonbashi 

 อาคาร Marunouchi Mitsubishi 

 

สายสีฟ้า (เสน้ทาง Tokyo Tower, Tsukiji, Ginza) - 1 ชัว่โมง 

 อาคาร Marunouchi Mitsubishi 

 โตเกียว ทาวเวอร ์

 โตเกียว ปรินซ ์โฮเต็ล / วดัโซโจจิ 

 สถานี Tokyo Teleport/วีนัส ฟอรต์ 

 ซึกิจิกินซา 

 อาคาร Marunouchi Mitsubishi 

 

ตารางเวลาเดินรถ: ( Timetable ) 

 

 

 

 

 

 



 

  

ศูนยข์อ้มูลท่องเที่ยวโอดะคิว (Odakyu Sightseeing Service Center) ทางออกชินจูกุฝัง่ตะวนัตก 

 

 

 

 

 

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 

Additional Information 

 Transportation may not run in case of force majeure or unforeseen circumstances (e.g. extreme weather 

conditions). Please check the weather forecast and transport websites prior to booking 

 How To Use: Show the pass to the bus driver when getting on/off the bus 

 This ticket cannot be used for Izu Hakone bus 

How To Use 

Voucher Type 

 You can present either a printed or mobile voucher  

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 

08:00-19:00 

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

Contact Number: +81-3-3343-8786 

 Once redeemed, voucher could not be used again 

 No changes can be made on the pick up day 

 The ticket can only be used by the person whose name is written on it. Be sure to carry documents that 

prove your identity in case station staff requests them 



 

  

 You may redeem your tickets as early as 7 days before your selected boarding date. Tickets are valid for 3 

days after first use 

 Please validate your Hakone-Kamakura Pass at the Odakyu Sightseeing Service Center, Shinjuku Station 

 The date you selected upon booking should be the same as your boarding date 

Voucher Validity 

 The voucher is only valid on the specified date and time 

Pass Validity 

 The pass is valid for 3 day(s) upon first usage 

        

       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

