
“TOKYO STARTER KIT” (ตั๋วโดยสารพร้อมแพค็เกจ) จะวางจ าหน่ายแล้ว! 
เป็นแพค็เกจการบริการทางการแพทยร์วมถึงประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศ 

ส าหรบันักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางเข้ามาในประเทศญ่ีปุ่ น 
～เพ่ือใหท่้านเพลิดเพลินไปกบักรุงโตเกียวไดอ้ยา่งสะดวกสบาย ปลอดภยั และอุ่นใจยิง่ข้ึน～ 

วนัที่ 12 กรกฏาคม ค.ศ. 2019 
ส านกัขนสง่มหานครโตเกียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านกัขนสง่มหานครโตเกียวจะวางจ าหนา่ย “TOKYO STARTER KIT” (ตัว๋โดยสารพร้อมแพค็เกจ) 
ซึง่เป็นตัว๋ภายใต้แนวความคิดใหมท่ี่จะแก้ไขปัญหาเช่น นกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาติทีเ่ดินทางมาเยือนกรุงโตเกียว 
ไมท่ราบวา่จะไปโรงพยาบาลใดในกรณีได้รับบาดเจ็บหรือป่วยระหวา่งการเดนิทาง 
การสือ่สารกนัไมเ่ข้าใจเมื่อไปโรงพยาบาล หรือการที่ต้องรับผิดชอบคา่รักษาพยาบาลที่สงูด้วยตนเอง ฯลฯ 
เพื่อให้ทา่นเพลดิเพลนิไปกบักรุงโตเกียวได้อยา่งสะดวกสบาย ปลอดภยั และอุน่ใจยิง่ขึน้ ดงัรายละเอยีดตอ่ไปนี ้

ทัง้นี ้ตัว๋โดยสารพร้อมแพค็เกจนีว้างจ าหนา่ยภายใต้ความร่วมมือกบับริษัท โตเกียว มารีน แอนด์ นิจิโด ไฟร์ 
อินชวัรันส์ จ ากดั ซึง่ท าข้อตกลงความร่วมมือในวงกว้าง※１ กบักรุงโตเกียว 
 

รายละเอยีด 
 

１ สาระสังเขปของ TOKYO STARTER KIT 

ในชดุนีจ้ะประกอบด้วย “Tokyo Subway Ticket” กบั “Toei Bus One-day Pass” 
ที่ให้ทา่นโดยสารรถไฟใต้ดนิโทเอทกุสายกบัโตเกียวเมโทรทกุสายได้ไมจ่ ากดัในเวลา 72 ชัว่โมง 
พร้อมกบัประกนัภยัการเดินทางตา่งประเทศส าหรับชาวตา่งชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศญ่ีปุ่ นโดยเฉพาะ 

นอกจากนี ้หากทา่นดาวน์โหลดแอพพลเิคชัน่เฉพาะในโทรศพัท์มอืถือ สิง่ที่ทา่นจะได้รับเช่น 
การแนะน าสถาบนัการแพทย์ การบริการลา่มเวลาเข้ารับการตรวจรักษาหรือเวลาอื่นๆ 
การชว่ยเหลอืหากหนงัสอืเดนิทางสญูหาย ฯลฯ 

นอกจากนี ้ในชดุนีย้งัมาพร้อมการบริการตา่ง  ๆมากมายเชน่ การให้ข้อมลูการทอ่งเที่ยว คปูองสดุคุ้ม 
การแจ้งข้อมลูหลายภาษาในยามเกิดภยัพิบตัิ ฯลฯ 

 

２ วนัที่เร่ิมวางจ าหน่าย 

ตัง้แตว่นัจนัทร์ที่ 22 กรกฏาคม ค.ศ. 2019 
 



３ ราคาจ าหน่าย 

3,000 เยน (รวมภาษี) ※ไมม่ีราคาส าหรับเด็ก 
 

４ สถานที่และเวลาจ าหน่าย 

ศนูย์ข้อมลูการทอ่งเทีย่วสถาน ีUeno-Okachimachi (8.00 – 20.00 น.) 
ส านกังานนายสถานี Tochomae, สถานี Shinjuku Nishiguchi, สถาน ีDaimon สายโทเอ-โอเอโดะ และสถานี  

Shimbashi สายโทเอ-อาซาคซุะ (รถไฟเที่ยวแรก – 22.00 น.) 

５ ผู้ที่มีสทิธ์ิซือ้ 

นกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาติทีเ่ดินทางเข้ามาในประเทศญ่ีปุ่ น 
โดยเราจะขอดหูนงัสอืเดินทางเพื่อตรวจสอบวา่ ทา่นเป็นนกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศญ่ีปุ่ น 
นอกจากนี ้เวลาที่ทา่นซือ้ตัว๋ เราจะอา่นข้อมลูหนงัสอืเดินทางโดยใช้อปุกรณ์เฉพาะเพื่อลงทะเบียนผู้ เอาประกนั 

 

 

※１ “ข้อตกลงความร่วมมอืในวงกว้าง” 
คือ ข้อตกลงระหวา่งกรุงโตเกียวกบัองค์กรตา่งๆ 

ที่จะประสานงานและร่วมมือกนัแบบบรูณาการครบวงจรและข้ามหนว่ยงานในโครงการตา่งๆ 
เพื่อทีจ่ะท าให้การปกครองกรุงโตเกียวเป็นไปอยา่งได้ผลและมปีระสทิธิภาพจากมมุมองของ Citizen of Tokyo First 

 

 

 

 

 

 

 

  

ติดตอ่สอบถามได้ทีศ่นูย์บริการลกูค้าโทเอ ทรานสปอร์ตเทชัน่ โทร.03-3816-5711(9.00-20.00 น. เปิดทกุวนัไมม่ีวนัหยดุ) 



รายละเอียดชุด “TOKYO STARTER KIT” 
 

 
 

（１）ตัว๋โดยสาร 
 [1]Tokyo Subway 72 Hour Ticket 
  ใช้โดยสารรถไฟใต้ดนิโทเอทกุสายและโตเกียวเมโทรทกุสายได้ไมจ่ ากดัภายใน 72 ชัว่โมงนบัจากเวลาทีเ่ร่ิมใช้ 
 

 [2]Toei Bus One-day Pass 
  ใช้โดยสาร Toei Bus (ยกเว้นสาย Koto 01) ใน 23 เขตของกรุงโตเกียวได้ไมจ่ ากดัภายใน 1 วนั※ 
※ในกรณีใช้รถโดยสารประเภทกลางดกึ มีคา่โดยสารสว่นตา่งเพิม่เตมิจากปกติ (ผู้ใหญ่ 210 เยน (บตัร IC : 206 เยน) 
อนึง่ ในชว่งเวลาเที่ยงคืน - 4.00 น. สามารถใช้ตัว๋โดยสารทีม่ีอายใุช้งานของวนัก่อนหน้านัน้ได้ด้วย 

 

 [3]CHIKATOKU 
เป็นบริการทีใ่ห้สทิธิประโยชน์พเิศษเชน่ สว่นลด ของสมนาคณุ ฯลฯ เมื่อทา่นแสดงตัว๋โดยสาร (ได้แก ่Tokyo Subway 

Ticket หรือ Toei Bus One-day Pass) ให้กบัทางสถานทีห่รือร้านที่เข้าร่วมโครงการ 
 

（２）การบริการให้ความชว่ยเหลอืทัว่ไปส าหรับชาวตา่งชาติทีเ่ดินทางเข้ามาในประเทศญ่ีปุ่ น 
เราจะให้ความชว่ยเหลอืแก่ทา่นในกรณีทีป่ระสบปัญหาตา่งๆ ระหวา่งการเดนิทางในชว่งระยะเวลาสงูสดุ 72 

ชัว่โมงนบัจากเวลา 0 น. ของวนัถดัจากวนัที่ซือ้ “TOKYO STARTER KIT” 
 

[1] ประกนัภยัการเดินทางตา่งประเทศส าหรับชาวตา่งชาติทีเ่ดนิทางเข้ามาในประเทศญ่ีปุ่ น 



・รายละเอยีดความคุ้มครอง ฯลฯ 
 

รายละเอยีดประกนัภยัการเดินทางตา่งประเทศส าหรับชาวตา่งชาติทีเ่ดินทางเข้ามาในประเทศญ่ีปุ่ น 
รายละเอยีดความคุ้มครอง คุ้มครองคา่รักษาพยาบาลในกรณีได้รับบาดเจ็บหรือป่วยในประเทศญ่ีปุ่ น 

คา่ใช้จา่ยในการเคลือ่นย้ายกลบัประเทศของทา่น ฯลฯ 
ทนุประกนั 5,000,000 เยน 
ระยะเวลาการคุ้มครอง เร่ิมตัง้แตเ่วลา 0 น. ของวนัถดัจากวนัที่สมคัร (วนัที่ซือ้ “TOKYO STARTER KIT”) 

จนถงึเวลาที่ทา่นออกจากประเทศญ่ีปุ่ น (สงูสดุไมเ่กิน 3 วนั) 
 

・Cashless Medical Service 
เราจะแนะน าสถาบนัการแพทย์ตามอาการบาดเจ็บหรือป่วย 

และทา่นจะเข้ารับการตรวจรักษาได้โดยไมต้่องรับผิดชอบคา่รักษาพยาบาลด้วยตนเอง ซึง่ในกรณีนี ้
เนื่องจากบริษัทประกนัจะช าระคา่รักษาพยาบาลให้โดยตรง ทา่นจงึเข้ารับการรักษาได้ในวงเงินไมเ่กิน 5,000,000 
เยนโดยไมม่ีสว่นที่ทา่นต้องรับผิดชอบ 

 

・บริการลา่มทางโทรศพัท์ 
ทา่นสามารถเข้ารับการตรวจรักษาในสถาบนัการแพทย์โดยใช้บริการลา่มทางโทรศพัท์ทีใ่ห้บริการ 3 ภาษาได้แก ่

ภาษาองักฤษ จีน และเกาหล ีนอกจากนี ้ในสถานที่อื่นๆ นอกเหนอืจากสถาบนัการแพทย์เช่น ร้านอาหาร โรงแรม ฯลฯ 
ทา่นก็สามารถใช้บริการลา่ม 43 ภาษาทางโทรศพัท์ได้ 

 

・Travel Service 
เราจะให้บริการในวงกว้างเชน่ การช่วยเหลอืหากหนงัสอืเดินทางหรือบตัรเครดิตสญูหายหรือถกูขโมย 

การจองรถรับสง่ระหวา่งสนามบนิกบัโรงแรม การแจ้งข้อความไปยงัครอบครัวของทา่นในตา่งประเทศ ฯลฯ 
 

[2] การให้ข้อมลูภยัพิบตั ิ
ในยามทีเ่กิดภยัพิบตัิ เราจะให้ข้อมลูภยัพิบตัติามข้อมลูต าแหนง่พกิดัโดยผา่นแอพพลเิคชัน่เฉพาะส าหรับผู้ซือ้ 

“TOKYO STARTER KIT” (ภาษาองักฤษ จีน และเกาหล)ี นอกจากนี ้
ทา่นจะได้ข้อมลูจดุรวมพลทีใ่กล้ที่สดุและเส้นทางไปยงัจดุรวมพล 

 

ในการสมคัรบริการนี ้ทา่นเพยีงแตว่างหนงัสอืเดินทางทาบบนอปุกรณ์เฉพาะ เคร่ืองจะอา่นข้อมลูที่จ าเป็น 
ซึง่เป็นระบบที่คดิค้นขึน้ใหม่ โดยทีท่า่นไมต้่องด าเนินการที่ซบัซ้อนในการกรอกข้อมลูเชน่ ช่ือ ทีอ่ยู ่ฯลฯ 
ลงในเอกสารสญัญา 
 

 

  



＜วิธีซือ้＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบหนงัสือเดนิทาง ลงทะเบียนข้อมลูลกูค้า รับมอบสนิค้า ซือ้กบัเจ้าหน้าท่ี 

ซือ้ได้จากเคาน์เตอร์ชั ้
นน าของรถไฟใต้ดนิโ
ทเอ (ซือ้กบัเจ้าหน้าที)่ 

ซือ้ต้องแสดงหนงัสือเดิ
นทางเวลาซือ้ 
(เพื่อตรวจสอบวา่เป็นช
าวตา่งชาติทีเ่ดินทางเข้
ามาในประเทศญ่ีปุ่ น) 

เจ้าหน้าท่ีชอ่งจ าหนา่ยตัว๋ 
จะอา่นบาร์โค้ดหนงัสือเดนิ
ทางโดยใช้อปุกรณ์เฉพาะ 

หลงัจากเสร็จสิน้การอา่นข้อมลูห
นงัสือเดนิทางแล้ว จะมอบ 
“TOKYO STARTER KIT” 
ให้แก่ผู้ซือ้ 


