
ตั๋วโดยสารสุดคุม

รับสิทธิพิเศษ เพียงแสดงตั๋วโดยสาร! CHIKA TOKU

เว็บไซต CHIKA TOKU (ภาษาอังกฤษเทานั้น)

http://chikatoku.enjoytokyo.jp/phones/en/

ตั๋วโดยสารรวมแบบหนึ่งวันสำหรับรถไฟใตดินโทเอและโตเกียวเมโทร

都営地下鉄・東京メトロ一日乗車券
ผูใหญ 900 เยน     เด็กเล็ก 450 เยน
•สายที่สามารถใชได: ทานสามารถขึ้นลงไดอยางเปนอิสระในตลอดหนึ่งวัน 
เมื่อโดยสารรถไฟใตดินโทเอและรถไฟใตดินโตเกียวเมโทร

•จุดจําหนาย: เครื่องจําหนายตั๋วที่ทุกสถานีรถไฟใตดินโทเอ ฯลฯ

ตั๋วโตเกียวฟรี

東京フリーきっぷ
ผูใหญ 1590 เยน     เด็กเล็ก 800 เยน
•สายที่สามารถใชได: ทานสามารถขึ้นลงไดอยางเปนอิสระในตลอดหนึ่งวัน
เมื่อใชบริการระบบขนสงโทเอ (รถไฟใตดินโทเอ โทเอบัสรถรางสาย
โตเกียวซากุระ (โทเด็นสายอาราคาวา) และนิปโปริ-โทเนะริไลนเนอร) 

โตเกียวเมโทร และสายเจอาร (ในพื้นที่ทั้ง 23 เขตของกรุงโตเกียว)

•จ�ดจำหนาย: เครื่องจำหนายตั๋วอัตโนมัติที่ติดตั้งไวในแตละสถานี ฯลฯ

ตั๋วโดยสารโทเอบัสแบบหนึ่งวัน

都バス一日乗車券
ผูใหญ 500 เยน     เด็กเล็ก 250 เยน
•สายที่สามารถใชได: ทานสามารถขึ้นลงไดอยางเปนอิสระในตลอดหนึ่งวัน
เมื่อโดยสารโทเอบัส (ในพื้นที่ทั้ง 23 เขตของกรุงโตเกียว)
•จ�ดจำหนาย: ภายในโทเอบัส และจ�ดจำหนายตั๋วที่มีกำหนดระยะเวลา
ในการโดยสารโทเอบัส ฯลฯ

Tokyo Subway Ticket หรือต๋ัวรถไฟใตดิน (เฉพาะนักทองเท่ียวเทาน้ัน)

•สายที่สามารถใชได: ทานสามารถขึ้นลงไดอยางเปนอิสระเปนระยะเวลา
ตั้งแต 24 ชั่วโมงถึง 72 ชั่วโมงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวของทาน 
เมื่อทานโดยสารรถไฟใตดินโทเอ/โตเกียวเมโทร

•จ�ดจำหนาย: สนามบินฮาเนดะ (ศูนยบริการขอมูลทองเที่ยว 
สำหรับการโดยสารระหวางประเทศ) สนามบินนาริตะ

* ตองแนใจวา หนังสือเดินทางหรือเอกสารสำคัญอื่นใด ไดระบุสถานะไว
ชัดเจนวาเปนนักทองเที่ยวชาวตางชาติ

* จำหนายที่โรงแรมภายในกรุงโตเกียวและรานบิ๊กคาเมราดวย

24 ชั่วโมง ผูใหญ 800 เยน เด็กเล็ก 400 เยน
ผูใหญ 1200 เยน เด็กเล็ก 600 เยน
ผูใหญ 1500 เยน เด็กเล็ก 750 เยน

48 ชั่วโมง

72 ชั่วโมง

❶ ซื้อตั๋วโดยสารแบบหนึ่งวัน
❷ ขึ้นรถโดยสารของระบบขนสงโทเอ
❸ เพียงแสดงตั๋วโดยสาร ณ รานคา

ที่รวมรายการ
❹ มีสิทธิประโยชนที่ทานจะไดรับจาก

พื้นที่ตางๆ ราว 400 แหง

ตั๋วโดยสารโทเอแบบหนึ่งวัน

都営まるごときっぷ (Toei Marugoto Kippu)

ผูใหญ 700 เยน     เด็กเล็ก 350 เยน
•สายที่สามารถใชได: ทานสามารถขึ้นลงไดอยางเปนอิสระ
ในตลอดหนึ่งวันเมื่อโดยสารรถไฟใตดินโทเอ, โทเอบัส, 
รถรางสายโตเกียวซากุระ (โทเด็นสายอาราคาวา) และ
นิปโปริ-โทเนะริไลนเนอร

•จ�ดจำหนาย: เครื่องจำหนายตั๋วที่ทุกสถานีรถไฟใตดินโทเอ
และในโทเอบัส/รถราง ฯลฯ

คาโดยสารปกติ…รถไฟใตดิน: คาโดยสารตางกันตามระยะทาง     รถประจำทาง: 210 เยนทุกระยะทาง

โทโชมาเอะ
20 นาท ี 220 เยน

โทเอบัส (業10)
7 นาที

210 เยน
3 นาท ี 180 เยน

สายโอเอะโดะ

16 นาท ี 220 เยน

สายโอเอะโดะ เดินเทา

8 นาท ี 210 เยน

โทเอบัส (業10)

อุเอโนะ
โอคาจิมาจิ

อาซากุสะ

ชิระคะวะ
คิโยสุมิ-
ชิระคะวะรปปงหงิ

คะเมะซะวะ-
ยงโจเมะ

ตั๋วโดยสารโทเอแบบหนึ่งวันประหยัดไดขนาดนี้
เลยทีเดียว!!

เสนทางตัวอยางสำหรับการทองเท่ียวชมทัศนียภาพท่ีแนะนำสำหรับต๋ัวโดยสารโทเอแบบหน่ึงวัน

ทองเที่ยวรอบกรุงโตเกียวดวยโทเอบัส
เว็บไซตท่ีจัดทำข้ึน เพ่ือใหทานไดสนุกสนานกับการทองเท่ียวในกรุงโตเกียวดวยโทเอบัส 
เว็บไซตน้ีจะแนะนำทานถึงขอมูลตางๆ เชนเสนทางการเดินรถโทเอบัสอันแสนสะดวกสบาย
ยามเม่ือเดินทางไปยังสถานท่ีทองเท่ียวแตละแหงในกรุงโตเกียวและอีกมากมาย
https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/bus/routes/sp/

ศูนยบริการลูกคาของระบบขนสงโทเอ
โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของระบบขนสงโทเอ เม่ือมีขอสงสัยเก่ียวกับระบบขนสงโทเอ
รวมถึงคำถามเกี่ยวกับคาโดยสาร ตารางเวลา หรือสิ่งของที่สูญหาย
โทร: 03-3816-5700  เวลาทำการ: 9:00–20:00 น. (365 วันตลอดป)
เม่ือระบบอัตโนมัติภาษาญ่ีปุนปรากฏข้ึน ใหกด 1 เพ่ือเช่ือมตอโอเปอรเรเตอรท่ีใช
ภาษาอังกฤษ

บริการขอมูลการเดินทางโทเอบัส                              tobus.jp
ทานสามารถตรวจสอบขอมูลท่ีเก่ียวของกับรถ เสนทางการเดินรถ ตารางการเดินรถ
โทเอบัส จาก tobus.jp ไดดวย
https://tobus.jp/sp/blsys?ln=en

ที่สถานีรถไฟใตดินโทเอแตละแหงจะมีเจาหนาที่ประจำสถานีที่พรอมใหความชวยเหลือ
ทานผานบริการลามทางโทรศัพท (รองรับทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี 
ภาษาสเปน และภาษาโปรตุเกส)

บริการลามผานทางโทรศัพทของสถานี

Toei_Subway_Free_Wi-Fi
คำแนะนำแสดงเปน: ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน (ตัวยอ ตัวเต็ม) 
ภาษาเกาหลี และภาษาญี่ปุน

TRAVEL JAPAN Wi-Fi
คำแนะนำแสดงเปน: ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน (ตัวยอ ตัวเต็ม) 
ภาษาเกาหลี และภาษาไทย          * ตองดาวนโหลดแอป

ฟร ีWi-Fi
(รถไฟใตดินและโทเอบัส)

ทานสามารถใชบริการฟร ีWi-Fi ไดภายใน
รถบัสทุกคันและที่สถานีซึ่งมีนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติจำนวนมากมาใชบริการ

ขอมูลรายละเอียดเพิ่มเติมอยูที่ดานหลังของแผนพับ

ประหยัดได 700 เยนเลย!!

ซื้อไดสะดวกดวยรหัสคิวอาร

มองหาเครื่องจำหนายตั๋วในสถานีรถไฟใตดินโทเอ
ที่มีกรอบรูปแบบตามที่แสดงในภาพ

เลือกภาษา แลวเลือกรหัสคิวอาร จากนั้น
สแกนรหัสคิวอารดังกลาวเพื่อซื้อตั๋วโดยสารโทเอ
แบบหนึ่งวัน

นอกจากนี้ ทานยังสามารถซื้อตั๋วไดที่สถานีนิปโปริ-โทเนะริไลนเนอร รวมถึงบนรถ
โทเอบัส และรถรางสายโตเกียวซากุระ (โทเด็นสายอาราคาวา)

1

2

ภายในสถานี
รถไฟใตดิน
และรถราง 
(ไมมีใหบริการในบางแหง)

Toei_Bus_Free_Wi-Fi
คำแนะนำแสดงเปน: ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาเกาหลี 
นอกเหนือจากภาษาญี่ปุน

ในรถบัสในเมือง

E28

E23

อะคะบะเนะบะชิ

E21 E14

E09

คุระมะเอะ

E11 A18A17
สายโอเอะโดะ

เปลี่ยนรถ

3 นาท ี 180 เยน

สายโอเอะโดะ

3 นาท ี 180 เยน

สายอาซากุสะ

1 นาที

สายอาซากุสะ เดินเทา

โอชิอะเกะ

A20

สถานี
โตเกียวสกายทรี

อาคารสำนักงานบริหาร
มหานครโตเกียว

ดาดฟาชมทิวทัศนบนอาคารสูง
เขาชมฟรีนี้เปนที่นิยมมาก

สวนสัตวอุเอโนะ

ชุมนุมสวนสัตวแหงโตเกียว

อยูใกลกับถนนตลาดอะเมโยโกะ
อีกดวย

วัดเซนโซจิ

เอื้อเฟอภาพ: เขตไทโต

ทุกหนทุกแหงในยานนี้มีแตสไตลญี่ปุน

โตเกียวสกายทรี

©TCVB

ตึกที่สูงที่สุดในโลก 634 ม.

สวนคิโยสุมิ

©TCVB

พรอมดวยรานกาแฟทรงเสนหมากมาย
ในบริเวณใกลเคียง

พิพิธภัณฑซูมิดะโฮคุไซ

เพลิดเพลินไปกับโลกของศิลปนไซเบอร
 อุกิโยเอะ คะสึชิกะ โฮะกุไซ 

ไดในพิพิธภัณฑแหงนี้

โตเกียวทาวเวอร

©TOKYO TOWER

ทัศนียภาพยามค่ำคืนอันนาทึ่ง

รปปงหงิฮิลส

MINATO PHOTO CONTEST ’14

เดินเลนสบายๆ ในโซนศิลปะนี้
ใกลพิพิธภัณฑใหญสามแหง

©Forward Stroke

ซื้อตั๋วปกติ 
เพื่อทองเที่ยวตามเสนทางตัวอยางขางตน
      1400 เยน

เมื่อใชตั๋วโดยสารโทเอแบบหนึ่งวัน
      700 เยน

เวอรชันภาษาไทย

ระบบขนสงโทเอ

รอบโตเกียว
ทองเที่ยว

ไปกับ

MINATO PHOTO CONTEST ’12

เอื้อเฟอภาพ: เขตไทโต

©TCVB

©TCVB

Instagram
toeitransportation_of�cial

Facebook
@toeitransportation.eng

Twitter
@toeikotsu_eng

โทเอในโซเชียลมีเดีย

โฮมเพจระบบขนสงโทเอ
https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/thai/


