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วัดคิโยมิสุเดระ

ปราสาทนาโกย่า

โดทงโบริโดทงโบริ

ไข่มุกเมืองโทบะ

กุ้งอิเซะ

ไข่มุกเมืองโทบะ

กุ้งอิเซะ

โอซาก้า

นาโกย่า

เกียวโต

นารา

วดัโทไดจ ิ

สวนสาธารณะนารา

โทบะ

อิเซะ

http://www.kintetsu.co.jp/foreign/thai/



ญี่ปุ่น

中国

เกาหลี

โตเกียว

ไต้หวัน

ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ

อ่าวโอซาก้า

โอซาก้านัมบะ

โอซาก้าอุเอะฮอมมาจิ

ฟเุซะ

ยามาโตะยากิ

โยชิโนะ

รถไฟฟ้าคินเท็ตสึ

รถไฟอิกะ 

คินเท็ตสึนาโกย่า

เกียวโต

คินเท็ตสึนารา
อิกะอุเอโนะ

อ่าวอิเซะ

ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ

คาชิโคะจิมะ

โอซาก้า นารา

มเิอะ

นาโกยา่

เกยีวโต

ยามาโตะไซไดจิ

โทบะ

อุจิยามาดะอิเซะชิ

โอซาก้าอะเบะโนะบาชิ
อะเบะโนะฮารุคัส

วัดคิโยมิสุเดระ

โดทงโบริ

นินจาอิกะ

ไข่มุกเมืองโทบะ

ปราสาทนาโกย่า

วัดโทไดจิ

ภูเขาโยชิโนะ

ข้อมูลเส้นทางของคินเท็ตสึ
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ข้อมูลการใช้บริการคินเท็ตสึ
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เดนิ

วัดโทไดจิ

สถานีคินเท็ตสึนารา

วัดโทไดจิ

รถไฟฟ้าคินเท็ตสึ

สถานีโอซาก้านัมบะ

約35分

เดิน

รถบัส

วัดคิโยมิสุเดระ

สถานีเกียวโต

รถไฟฟ้าคินเท็ตสึ

รถไฟฟ้า

สถานีคินเท็ตสึนารา

โดทงโบริ เมืองแห่งการกิน

อัญมณีจากทะเล

มีชื่อในพระพุทธรูปขนาดใหญ่

ไข่มุกเมืองโทบะ

วัดคิโยมิสุเดระ มีชื่อในลานวิหารหลัก

มีชื่อในรูปสลักปลาหัวเสือสีเหลืองทองปราสาทนาโกย่า

A

B

D

C

E

A

B

D

E

C

นารา

โอซาก้า

โทบะ

เกียวโต

นาโกย่า

ครอบคลุมสถานที่ท่องเที่

ยวหลักในคันไซทั้งหมด!

A

C

E

B

D

โดทงโบริ

เดิน

สถานีโอซาก้านัมบะ

ทนัท ี

ประมาณ 
35 นาท ี

ประมาณ
20 นาท ี

ประมาณ 
25 นาท ี

ประมาณ 
35 นาท ี

ปราสาทนาโกย่า

รถบัส

รถบัส

สถานีคินเท็ตสึนาโกย่า

ประมาณ
20 นาท ี

มิคิโมโตะชินจูจิมะ

เดิน

เดิน

สถานีโทบะ

ประมาณ
5 นาท ี

การใชบ้ร กิารรถบสัม คีา่ใชจ้า่ยแยกตา่งหาก

การใชบ้ร กิารรถบสัม คีา่ใชจ้า่ยแยกตา่งหาก

คาชิฮาระจินกูมาเอะ



วิธีเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติคันไซมายังรถไฟฟ้าคินเท็ตสึ
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ประตูผู้โดยสารขาเข้าทิศเหนือ

ศุลกากร

คันไซแอร์พอร์ตเอเจนซี่ทราเวลเดสก์

VV

i

tt
ลานกว้างทิศเหนือ ลานกว้างทิศใต้

มิสุโนะฮิโรบะ (ลานกว้างแห่งน้ำ)

JR
NANKAI

จุดจำหน่าย KINTETSU RAIL PASS wide
จุดจำหน่ายภายในสนามบิน
ชั้น 1 อาคารเทอร์มินัลผู้โดยสารท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ
คันไซแอร์พอร์ตเอเจนซี่ทราเวลเดสก์

เวลาทำการและเวลาจำหน่าย 
KINTETSU RAIL PASS wide 
7.00-22.00 น. (เวลาประเทศญี่ปุ่น)

เวลาให้บริการเกี่ยวกับ 
KINTETSU RAIL PASS 
9.00-21.30 น. (เวลาประเทศญี่ปุ่น)
โทร: +81-72-455-2911 (รองรับเฉพาะภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ)

ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ

ช ัน้ 1

ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ

ช ัน้ 1

1 2 3 4 5

ใช้บันไดเลื่อนไปชั้น 2

คันไซแอร์พอร์ตเอเจนซี่ทราเวลเดสก์

ประตูอัตโนมัติรถไฟฟ้านันไค ชั้น 2

ประชาสัมพันธ์

① จากล็อบบี้ผู้โดยสารขาเข้า (ชั้น 1) เดินมายังชั้น 2 

　ไปทาง "สถานีสนามบินคันไซ"  　

②ขึ้นรถไฟฟ้านันไคขบวนที่ไป "สถานีนัมบะ"

จากล็อบบี้ผู้โดยสารขาเข้า 

(ชั้น 1) เดินมายังชั้น 2 

(สถานีสนามบินคันไซ)
*ซื้อตั๋วราคาพิเศษได้ที่คันไซแอร์พ
อร์ตเอเจนซี่ทราเวลเดสก์

ขึ้นรถไฟฟ้านันไค 

"ไปนัมบะ"
* ท่านที่มี "KINTETSU RAIL 
PASS" กรุณาซื้อตั๋วรถไฟฟ้านันไค

จากประตูทิศเหนือ ชั้น 3 

"สถานีนัมบะ" สายนันไค 

ไปยังชั้น B1
*ใช้บันไดเลื่อนสำหรับเปลี่ยนร
ถ ลงมายังชั้น B1!

จากชั้น B1 

เดินผ่านทางเดินใต้ดินมายัง 

"สถานีโอซาก้านัมบะ" สายคินเท็ตสึ
* เดินประมาณ 5 นาที 
โปรดระวังเนื่องจากเป็นทางที่มีผู้คนจำนวน
มาก

เข้าภายในสถานีผ่านป

ระตูอัตโนมัติของรถไ

ฟฟ้าคินเท็ตสึ
*ท่านที่ประสงค์จะใช้บริก
ารรถด่วนพิเศษกรุณาซื้อตั๋
วด่วนพิเศษเพิ่ม  　

ซื้อหรือแลกตั๋ว KINTETSU RAIL 
PASS หรือ KINTETSU RAIL 

PASS wide ได้ที่นี่  　  　  

　

หากมีข้อสงสัยก็มาถามที่นี่

ระวังจะเข้าผิดไปประตูของ JR 

ญี่ปุ่นตะวันตกที่อยู่ข้าง ๆ

ใช้ Free Wi-Fi ได้

ใช้ Free Wi-Fi ได้

ประตูอัตโนมัติรถไฟฟ้านันไค ชั้น 2

ท่านที่มี KINTETSU RAIL PASS 

กรุณาซื้อตั๋วรถไฟฟ้านันไคด้วย

ดูวิธีซื้อตั๋
วและวิธีผ่านประตูอัตโนมัติที่
หน้า 10 นะ

จะออกเดินทางแล้ว

ทา่อากาศยานนานา

ชาตคินัไซ

 ช ั น้ 2

ท่าอากาศยานนานา

ชาติคันไซ

 ชั้น 1

ประตูผู้โดยสารขาเข้าทิศใต้

ประตูผู้โดยสารขาอ
อกทิศเหนือ

ประตูผู้โดยสารขาเ
ข้า

ประตูผู้โดยสารขาออ
กทิศใต้

ประชาสมัพนัธ์ ล ฟิต์บนัไดเล ื อ่น หอ้งน้ ำหญงิ หอ้งน้ ำชายจดุประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเท ี ย่ว จดุแลกเปล ี ย่นเง นิตราตา่งประเทศ ลอ็กเกอรแ์บบหยอดเหร ยีญ

ข้อมูลการใช้บริการคินเท็ตสึ



นมับะนมับะ  ③จากประตูทิศเหนือ ชั้น 3 "สถานีนัมบะ" สายนันไค ใช้บันไดเลื่อนไปยังชั้น B1

วิธีเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติคันไซมายังรถไฟฟ้าคินเท็ตสึ

ประตูเหนือ
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ขอ้ม ลูการใชบ้ร กิารคนิเทต็ส ึ
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ใช้ประตูอัตโนมัติด้านซ้ายสุด 
(ด้านตะวันตก) จะสะดวกที่สุด

ออกจากประตูอัตโนมัติแล้วไปด้าน
ซ้าย ใช้บันไดเลื่อนยาว ๆ 
ที่อยู่สุดทาง

ป้ายในทางเดินใต้ดิน ดูป้าย "Kintetsu Line" แล้วตามป้ายไป

ดูและตามป้ายนี้

CHECK!!

CHECK!!

ลงบันไดเลื่อนจากชั้

น 3 ไปชั้น 1

ตรงไปแบบนั้น

ใช้ Free Wi-Fi ได้

ประตูทิศเหนือ ชั้น 3

บันไดเลื่อนทิศตะวันตก

ไปทางเดินใต้ดิน

บันไดเลื่อนจากชั้น 3 
จะลงมาถึงชั้น 1 
ให้ตรงไปแบบนั้นไปบันไดเลื่อน
ลงชั้น B1

CHECK!!

CHECK!!

ชั้น 3 "สถานีนัมบะ" 

สายนันไค

ประชาสมัพนัธ์ ล ฟิต์บนัไดเล ื อ่น หอ้งน้ ำหญงิ หอ้งน้ ำชายจดุประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเท ี ย่ว จดุแลกเปล ี ย่นเง นิตราตา่งประเทศ ลอ็กเกอรแ์บบหยอดเหร ยีญ



④จากชั้น B1 เดินผ่านทางเดินใต้ดินมายัง "สถานีโอซาก้านัมบะ" สายคินเท็ตสึ 

   (ประมาณ 5 นาที) 
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ประชาสมัพนัธ์ ล ฟิต์บนัไดเล ื อ่น หอ้งน้ ำหญงิ หอ้งน้ ำชายจดุประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเท ี ย่ว จดุแลกเปล ี ย่นเง นิตราตา่งประเทศ ลอ็กเกอรแ์บบหยอดเหร ยีญ

ทาคาชิมายะ
ผ่านรถไฟฟ้านันไค

ทางเดินใต้ดิน②

ชั้น B1

ทางเดินใต้ดิน③

地下鉄・近鉄・阪神戦

ตู้ปลา

NAMBA MARUI

A

B

C

D
E

ลงบันไดเลื่อนF

A

B

CF
D

E

大阪 難波駅

ถึงชั้น B1 แล้วให้ตรงตามป้ายไป

ทางเดินใต้ดิน①

โปรดเดินอย่างระวัง มีผู้คนจำนวนมาก

ทางเดินใต้ดิน④

เดินดูร้านค้าทางด้านซ้ายแล้วตรงมาเรื่
อย ๆ

ใช้บันไดเลื่อนลงไปที่ 
"สถานีโอซาก้านัมบะ" สายคินเท็ตสึ

เลี้ยวซ้าย 
แล้วจะเห็นป้ายรถไฟฟ้าคินเท็ตสึอยู่

พอเห็นตู้ปลาด้านซ้ายก็ใก

ล้ถึงแล้ว ดูด้วยภาพ 

ทางเดินจากชั้น B1 ไป 

"สถานีโอซาก้านัมบะ" 

สายคินเท็ตสึ

ดูด้วยภาพ ทางเดินจากชั้น B1 ไป 

"สถานีโอซาก้านัมบะ" สายคินเท็ตสึ

จากชั้น 1 ไปบันไดเลื่อนลงชั้น 
B1

เลี้ยวซ้าย 
แล้วจะเห็นป้ายรถไฟฟ้าคินเท็ตสึอยู่

เดินดูร้านค้าที่หลากหลาย 

แล้วตามป้ายสัญลักษณ์ไปยังรถไฟ

ฟ้าคินเท็ตสึ

ขอ้ม ลูการใชบ้ร กิารคนิเทต็ส ึ

ประตูทางเชื่อมสถานีคินเท็ตสึนัม
บะ

รถไฟใต้ดินสายมิโดสุจิ
รถไฟใต้ดินสายมิโดสุจิ

ประตูอัตโนมัติของรถไฟใต้ดินสาย
เซ็นนิฉิมาเอะ สายมิโดสุจิ

ดูป้ายและเดินตรงไป

รถไฟใต้ดินสาย

มิโดสุจิ

นมับะนมับะ



วิธีเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติคันไซมายังรถไฟฟ้าคินเท็ตสึ

สถาน โีอซาก้านมับะ 

รถไฟฟา้คนิเทต็ส ึ

สถาน โีอซาก้านมับะ 

รถไฟฟา้คนิเทต็ส ึ
⑤ เข้าภายในสถานีผ่านประตูอัตโนมัติของรถไฟฟ้าคินเท็ตสึ
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NARA

KYOTO

KINTETSU RAIL PASS wide ผ่านทางนี้ KINTETSU RAIL PASS ผ่านทางนี้

ใช้ Free Wi-Fi ได้

จุดจำหน่ายตั๋วด่วนพิเศษ

กรณีที่จะใช้บริการรถด่วนพิเศษ 
กรุณาซื้อตั๋วด่วนพิเศษที่นี่

ประตู (มีเจ้าหน้าที่) ประตู (อัตโนมัติ)

สถานีโอซาก้านัมบะ 

ชั้น B2

ไปนารา ไปเกียวโต 

ด้วยรถไฟฟิ้นเท็ตสึ!

ประตูอัตโนมัติของรถไฟใต้ดินสายเซ็นนิฉิมาเอะ 

สายมิโดสุจิ

ประตูตะวันตก
ประตูตะวันออก

บันไดเลื่อน
บันไดเลื่อน

ขอ้ม ลูการใชบ้ร กิารคนิเทต็ส ึ

ประชาสมัพนัธ์ ล ฟิต์บนัไดเล ื อ่น หอ้งน้ ำหญงิ หอ้งน้ ำชายจดุประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเท ี ย่ว จดุแลกเปล ี ย่นเง นิตราตา่งประเทศ ลอ็กเกอรแ์บบหยอดเหร ยีญ



ด่านตรวจคนเข้าเมือง
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V

สนามบนินานาชาตชิบุ ุสนามบนินานาชาตชิบุ ุ

1 2 3 4

①จากล็อบบี้ผู้โดยสารขาเข้า
    (ชั้น 2) เดินมายัง "สถานีท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ" สายเมเท็ตสึ
②ไป "สถานีเมเท็ตสึนาโกย่า" ด้วยรถไฟฟ้าเมเท็ตสึ

จากล็อบบี้ผู้โดยสารขาเข้า

 (ชั้น 2) เดินมายัง 

"สถานีท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ" 

สายเมเท็ตสึ
*ซื้อตั๋วราคาพิเศษได้ที่เมเท็ตสึทราเวลพลาซ่า

ไป "สถานีเมเท็ตสึนาโกย่า" 

ด้วยรถไฟฟ้าเมเท็ตสึ
*ท่านที่มี "KINTETSU RAIL PASS" 
กรุณาซื้อตั๋วรถไฟฟ้าเมเท็ตสึ

จาก "สถานีรถไฟฟ้าเมเท็ตสึนาโกย่า" 

(ชั้น B1) ผ่านประตูตะวันตก ไป 

"สถานีคินเท็ตสึนาโกย่า" (ชั้น B1) 

*ใช้ประตูตะวันตก ใกล้ที่สุดและไม่หลง

ผ่านประตูอัตโนมัติของรถไฟฟ้

าคินเท็ตสึเข้าไปภายในสถานี
*ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการรถด่วนพิ
เศษกรุณาซื้อตั๋วด่วนพิเศษเพิ่ม

มเท็ตสึทราเวลพลาซ่า

จุดจำหน่ายตั๋วรถไฟฟ้าเมเท็ตสึ

ตามป้ายไปยัง "แอคเซสพลาซ่า"

ไป "เซ็นแทรร์โฮเทล"

ใช้ Free Wi-Fi ได้

ประตูอัตโนมัติรถไฟฟ้าเมเท็ตสึ

ประชาสัมพันธ์และบริการสำหรับนักท่องเที่ยว

ทางเชื่อม

ทางเชื่อมทางเชื่อม

i

i

ท่านที่มี KINTETSU RAIL PASS 
กรุณาซื้อตั๋วรถไฟฟ้าเมเท็ตสึด้วย ซ ือ้หรอืแลกตัว๋ 

KINTETSU RAIL PASS wide ได้ท ีน่ ี ่

วธิ เีดนิทางจากทา่อากาศยานนานาชาตชิ บูมุายงัรถไฟฟา้คนิเทต็ส ึ

ข้อมูลการใช้บริการคินเท็ตสึ

ท่าอากาศยานนาน

าชาติชูบุ 

ชั้น 2

รับคู่มือการท่องเที่ย

ว ฯลฯ ได้ที่นี่

ดูวิธีซื้อตั๋
วและวิธีผ่านประตูอัตโนมัติที่
หน้า 10 นะ

จะออกเดินทางแล้ว

จดุจำหนา่ย KINTETSU RAIL PASS wide
จดุจำหนา่ยภายในสนามบ นิ
แอคเซสพลาซา่
ขา้งประตอูตัโนมตั ขิองสถาน ทีา่อากาศยานนานาชาต ชิ บูขุองเมเทต็ส ึ
เมเทต็ส ทึราเวลพลาซา่

เวลาทำการ 7.00-20.00 น. 
(เวลาประเทศญ ี ่ป ุน่)
โทร: +81-569-38-7091 
(รองรบัเฉพาะภาษาญ ี ่ป ุน่)

จุดรับสัมภาระเที่ยวบินภายใ
นประเทศ ศุลากากร

จุดรับสัมภาระเที่ยวบินภายใ
นประเทศ

ประชาสัมพันธ์และบริการสำ
หรับนักท่องเที่ยว

จุดจำหน่ายตั๋ว 
รถไฟฟ้าคินเท็ตสึ

สถานีท่าอากาศยานนานาชา
ติชูบุ

ที่จอดรถ / จุดขึ้นเรือเร็ว

ลานกว้างโคซือ

ประชาสมัพนัธ์ ล ฟิต์บนัไดเล ื อ่น หอ้งน้ ำหญงิ หอ้งน้ ำชายจดุประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเท ี ย่ว จดุแลกเปล ี ย่นเง นิตราตา่งประเทศ ลอ็กเกอรแ์บบหยอดเหร ยีญ



A

A

ขึ้นมาบนดินแล้วเลี้ยวซ้ายไปตามทางเดิน 
ไปยังอาคารสถานีของ JR

เลี้ยวขวาตรงป้ายที่เห็น 
แล้วจะเจอลิฟต์ทันที
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วธิ เีดนิทางจากทา่อากาศยานนานาชาตชิ บูมุายงัรถไฟฟา้คนิเทต็ส ึ

สถาน เีมเทต็ส นึาโกยา่สถาน เีมเทต็ส นึาโกยา่

ออกจากประตูตะวันตกแล้วขึ้นบนดินด้วย
บันไดเลื่อนที่อยู่ตรงหน้า

เข้าอาคารสถานี JR แล้วเลี้ยวขวาทันที 
ตรงตามล็อกเกอร์แบบหยอดเหรียญไป

ใช้ลิฟต์ลงมาประตูอัตโนมัติของรถไฟฟ้
าคินเท็ตสึ (ชั้น B1)

จากประตูตะวันตกไปทางคินเท็ตสึ

ใช้ Free Wi-Fi ได้

ประตูตะวันตก

ดูป้ายให้แน่ใจว่าไม่ผิด 
และไปยังประตูตะวันตก

ประตูตะวันตกจะเล็กกว่าประตูกล
างนะ

ออกจากประตูแล้วไปด้านซ้าย

สถานีเมเท็ตสึนาโกย่

า ชั้น 

B1

③จาก "สถานีรถไฟฟ้าเมเท็ตสึนาโกย่า" (ช้ัน B1) ผ่านประตูตะวันตก ไป 
"สถานีคินเท็ตสึนาโกย่า" (ช้ัน B1) 

ข้อมูลการใช้บริการคินเท็ตสึ

อาจต้องเดินเล็กน้อย 

แต่มีลิฟต์ให้ใช้ซึ่งจะสะด

วกกว่า

* หากมีสัมภาระขนาดใหญ่ 
กรุณาตรวจสอบข้อแนะนำด้านล่
างนี้ก่อนเดินทาง

หากมีสัมภาระขนาดใหญ่ 

ให้ใช้เส้นทางนี้

สถานีเมเท็ตสึนาโกย่า

ประตูใต้

สายคินเท็ตสึ

ประตูตะวันตก

ประตูกลาง 
(สำหรับออกเท่านั้น)
ประตูกลาง 
(สำหรับออกเท่านั้น)

จุดจำหน่ายตั๋ว 
รถไฟฟ้าคินเท็ตสึประตูกลาง (สำหรับเข้าเท่านั้น)ประตูกลาง (สำหรับเข้าเท่านั้น)

ไปชานชาลา

ใช้ประตูตะวันตกสะดวกกว่ามาก!

ประชาสมัพนัธ์ ล ฟิต์บนัไดเล ื อ่น หอ้งน้ ำหญงิ หอ้งน้ ำชายจดุประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเท ี ย่ว จดุแลกเปล ี ย่นเง นิตราตา่งประเทศ ลอ็กเกอรแ์บบหยอดเหร ยีญ



ทางเชื่อมจากสถานีเมเท็ตสึนาโกย่า

KINTETSU Guide

วธิ เีดนิทางจากทา่อากาศยานนานาชาตชิ บูมุายงัรถไฟฟา้คนิเทต็ส ึ

สถานีคินเท็ตสึนาโกย่าสถานีคินเท็ตสึนาโกย่า ④ผ่านประตูอัตโนมัติของรถไฟฟ้าคินเท็ตสึเข้าไปภายในสถานี

通
天
閣

OSAKA

ISESHIMA

8

บันไดเลื่อน

ประตู (อัตโนมัติ)

KINTETSU RAIL PASS ผ่านทางนี้

ประตู (มีเจ้าหน้าที่)

จุดจำหน่ายตั๋วด่วนพิเศษ

KINTETSU RAIL PASS wide 
ผ่านทางนี้

กรณีที่จะใช้บริการรถด่วนพิเศษ 
กรุณาซื้อตั๋วด่วนพิเศษที่นี่

ดูป้าย "สถานีคินเท็ตสึนาโกย่า" 
แล้วลงบันไดไป

สถานีคินเท็ตสึ

นาโกย่า ชั้น 

B1-MB1

ไปอิเซะชิมะ ไปโอซาก้า 

ด้วยรถไฟฟ้าคินเท็ตสึ!

ทางเดินทิศใต้ (สายซากุระโดริ)

ประตูอัตโนมัติ JR ฮิโระโคจิ

ไป JR

ประตูอัตโนมัติรถไฟฟ้าคินเท็ตสึ ประตูอัตโนมัติร
ถไฟฟ้าเมเท็ตสึ

รถไฟใต้ดินสายฮิกาชิยามะ

ลานกว้างกลางของคินเท็ตสึ

ประตูอัตโนมัติเมเท็ตสึ

ประตูอัตโนมัติรถไฟใต้ดิน

ประตูอัตโนมัติสาย JR / ชินคันเซ็น

ข้อมูลการใช้บริการคินเท็ตสึ

ประชาสมัพนัธ์ ล ฟิต์บนัไดเล ื อ่น หอ้งน้ ำหญงิ หอ้งน้ ำชายจดุประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเท ี ย่ว จดุแลกเปล ี ย่นเง นิตราตา่งประเทศ ลอ็กเกอรแ์บบหยอดเหร ยีญ
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ข้อมูลจุดแลกตั๋วรถด่วนพิเศษ

เก ีย่วกบัรถแอร์พอร์ตบสั

●อปุกรณ์แสดงข้อมลูรถไฟ
(1) บร เิวณประตอูตัโนมตั ขิองสถาน หีลกัจะม อีปุกรณ์แสดงขอ้ม ลูรถไฟกลางอย ู่ 

กรณุาตรวจสอบเวลารถออก สถาน ปีลายทางและหมายเลขชานชาลา 

แล้วจงึไปยงัชานชาลาของรถไฟขบวนน ั น้

(2) บร เิวณชานชาลาท ีร่ถออกจะม อีปุกรณ์แสดงขอ้ม ลูรถไฟอย ู่ 

กรณุาตรวจสอบวา่เป น็ชานชาลาหมายเลขเดยีวกบัท ีต่รวจสอบจากอปุกรณ์แสดงขอ้ม ลูรถไฟกลาง 

แล้วจงึข ึ น้โดยสาร

* สว่นหน ึง่จะแสดงเป น็ภาษาญ ี ่ป ุน่เทา่น ั น้

นอกจากท ีส่นามบ นิ สามารถแลกตั ว๋รถดว่นพ เิศษของคนิเทต็ส ึได้จากเคาน์เตอร์จำหนา่ยต ั ว๋ดว่นพ เิศษของแตล่ะสถาน ขีองคนิเทต็ส ึ  　  　  　  　  
　  

สถาน นีนัไคนมับะ *รถบสักลางคนื ※ดข ึน้รถท ี ่ 2
นมับะ (OCAT) จดุข ึน้รถท ี ่ 11
ไป ค นิเทต็ส อึเุอะฮอมมาจ ิ (ช นิไซบาช /ิOBP)  จดุข ึ น้รถท ี ่ 7 
ไป อะเบะโนะฮารคุสั (ไปโอซากา้อะเบะโนะบาช ิ)จดุข ึ น้รถท ี ่ 7 

* กรณุาด รูายละเอยีดจากเวบ็ไซต์ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ 
(http://www.kansai-airport.or.jp/access/bus/)

ในเม อืงนาโกยา่ จดุข ึน้รถท ี ่ 6
 
*กรณุาด รูายละเอยีดจากเวบ็ไซต์รถบสัเมเทต็ส ึ 
(http://www.meitetsu-bus.co.jp/airport/)

อปุกรณ์แสดงข้อมลูรถไฟ

ในการใชบ้ร กิารรถดว่นพ เิศษ นอกจากต ั ว๋โดยสารแล้วตอ้งใชต้ ั ว๋ดว่นพ เิศษดว้ย

●รถดว่นพเิศษ

ประเภทรถไฟและการแสดงประเภท

วธิดี อูปุกรณ์แสดงขอ้ม ลูรถไฟ

急行 橿原区
間

KAJIWARAJINGUMAE

準急

快速

急行 普通西大寺大和

神宮前

区
間

急
行

YAMATO-SAIDAIJI

奈 良
NARA

宇治山田
UJIYAMADA

大阪難波
OSAKA NAMBALOCALEXP

急行 京 都
KYOTOEXP

SUB-SEMI-EXP

SUB-EXP RAPID-EXP

[ช มิาคาเสะ] [เออรแ์บนไลน์เนอร]์ [อ เิซะช มิะไลน์เนอร]์ [ซากรุะไลน์เนอร]์ [แบบธรรมดา]

ต ั ว๋ KINTETSU RAIL PASS และ KINTETSU RAIL PASS wideใชบ้ร กิารซาลอนคาร์ ดลีกัซ์คาร์ และรถดว่นพ เิศษสำหรบัทอ่งเท ีย่ว "ช มิาคาเสะ" ไม่ได้

ร มีซู นีบสั

* กรณ ที ีม่าถงึกลางดกึชว่งท ี ่ไมม่ รีถไฟ กรณุาใชร้ถแอร์พอร์ตบสั

กรณีที่ใช้ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ กรณีที่ใช้ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ

เซน็แทรร์ร มีซู นี

คนิเทต็สนึปิปอมบาช/ิสรึฮุาช/ิฟเุซะ/ยาเอะโนะซาโตะ/ฮกิาชฮิานาโซโนะ/เฮยีว

ทนัยามะ/อโิคมะ/ฮกิาชอิโิคมะ/กาคเุอน็มาเอะ/โอจ/ินากาเซะ/คนิเทต็สยึาโอะ/

คาวาฉโิคคบุ/ุโกะอโิด/ยามาโตะทาคาดะ/ยาตะ/คาวาฉอิามาม/ิคาวาฉมิตัสบึ

าระ/ฟจุอิเิดระ/ฟรุอุฉิ/ิชาคโุดะ/ทาคาดะช/ิคชิ/ิทนดะบายาช/ิคาวาฉนิากาโนะ/

คนิเทต็ส โึกเซะ/คนิเทต็สทึมับะบาช/ิมไุคจมิะ/โอคโุบะ/ชนิทานาเบะ/โคโดะ/ทา

คะโนะฮาระ/นชิ โินะเคยีว/คนิเทต็ส โึครยิามะ/เทน็ร/ิอาสคุะ/ส โึบะซาคายามะ/

ฟคุกุาม/ิช โิมะอฉิกิจุ/ิมดุะ/ยามาโตะคามอิฉิ/ิโยช โินะจนิก/ูโยช โินะ/ซากรุะอ/ิไ

ฮบาระ/นะบาร/ิคเิคยีวกาโอคะ/อกิะคมัเบะ/คนิเทต็สคึานเิอะ/ควุานะ/คนิเทต็ส ึ

โทมดิะ/คนิเทต็สยึคคะอฉิ/ิยโุนะยามะออนเซน็/อเิซะวาคามตัส/ึช โิรโคะ/ส/ึมตั

สซึาคะ/เมยีวโจ/อสิสุกุาวะ/ชมิะอโิซเบะ

* กรณุาตรวจสอบรายละเอ ยีดท ี เ่วบ็ไซต์ของค นิเทต็ส ึ

ข้อมูลการใช้บริการคินเท็ตสึ

กรณีที่มาถึงสนา

มบินกลางดึก

โอซาก้านมับะ/โอซากา้อเุอะฮอมมาจ/ิส รึฮุาช /ิโอซาก้า
อะเบะโนะบาช /ิ
ยามาโตะไซไดจ/ิคนิเทต็ส นึารา/ยามาโตะยาก/ิคาช ฮิา
ระจนิก มูาเอะ/
เกยีวโต
คนิเทต็ส นึาโกยา่ 
อ เิซะนาคากาวะ/อเิซะช /ิอจุยิามาดะ/โทบะ
อกุาตะ/คาช ิโคะจมิะ/
 

●จงัหวดัโอซาก้า

●จงัหวดันารา

●จงัหวดัเกยีวโต

●จงัหวดัไอจ

●จงัหวดัมเิอะ
 

●การแสดงประเภทของรถไฟ

เวลาจำหนา่ย: 5.30-23.20 น. 
เฉพาะท ีย่ามาโตะไซไดจ ิ 6.30-23.20 น.

ท ีต่ ูร้ถไฟจะแสดงสถาน ปีลายทางและประเภทของรถไ

ฟอย ู่ โดยแตล่ะประเภทจะมสี ที ีแ่ตกตา่งกนั

เวลารถออก สถาน ปีลายทาง สถาน ที ี จ่อด

ประเภทรถไฟหมายเลขชานชาลา



●เครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ

* เครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติแบบทัชสกรีนที่แสดงอยู่ในภาพ จะมีปุ่ม "English" 
อยู่ที่มุมขวาบน หากกดปุ่มนี้แล้วเมนูจะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ

1. ใส่ธนบัตรหรือเหรียญในช่องใส่ธนบัตรหรือช่องใส่เหรียญ
   (เครื่องจำหน่ายตั๋วส่วนหนึ่งจะรองรับธนบัตรใบละ 10,000 เยนและ 5,000 เยนด้วย)
2. กรณีที่ต้องการซื้อตั๋วเด็กหรือตั๋วสำหรับสองท่านขึ้นไป กรุณากดปุ่ม "จำนวนผู้โดยสาร 
(Number of Tickets)"  
   ที่ด้านซ้ายนอกหน้าจอ
3. กดปุ่มตัวเลขตามราคาค่าโดยสารที่แสดงในตารางค่าโดยสาร
4. รับตั๋วโดยสารและเงินทอน

※ 写真のタッチパネル型自動券売機では、画面右上にある
「English」ボタンを押すと英語表示に変わります。

 

1. 紙幣と硬貨をそれぞれそれぞれの投入口に入れます。
(一部の券売機では、10,000円 5,000円紙幣を使用することができま
す。)

2. 子供または２名以上乗車する場合は、画面外左に位置する “乗
車人数” のボタンを押してください。
3. 運賃表で運賃を確認した「金額」ボタンを押してください。
4. 乗車券とお釣りを受け取ります。

●วธิ ผีา่นประตอูตัโนมตั ิ
ประตูอัตโนมัติ

กรุณาใส่ตั๋วโดยสารเข้าไปในช่องรับตั๋วของประตู

อัตโนมัติ

 เมื่อจะเข้าภายในสถานี: 

ตั๋วโดยสารจะออกมาที่อีกฝั่งหนึ่งของประตูอัตโน

มัติ (ฝั่งด้านในสถานี) กรุณารับตั๋วออกมาด้วย

 เมื่อจะออกจากสถานี: 

ตั๋วธรรมดาจะถูกประตูอัตโนมัติเก็บไป กรุณาออกเลยโดยไม่ต้องรอรับตั๋ว

ประตูอัตโนมัติจะไม่เก็บตั๋วฟรีพาสเช่น KINTETSU RAIL PASS ฯลฯ 

การเปล ีย่น

กรณ ที ีต่อ้งการเปล ีย่นเสน้ทางหร อืชว่งระยะทางหลงัจากเร ิม่ใชต้ ั ว๋โดยสาร/ต ั ว๋ดว่นพ เิศษแล้ว 

สามารถทำได้โดยปรบัราคาคา่โดยสารใหม่ กรณุาตดิตอ่เจ้าหนา้ท ีห่ร อืนายสถาน ี 

โดยจะตอ้งชำระเพ ิม่หากจำนวนเง นิท ีช่ำระไปแล้วไมเ่พ ยีงพอ 

แตจ่ะไมม่ กีารคนืเง นิในกรณ ที ีจ่ำนวนเง นิท ีต่อ้งชำระถ กูลง

การคนืเง นิ
สามารถขอคนืเง นิคา่ต ั ว๋ธรรมดาได้หากยงัไม่ได้ถ กูใชง้านและยงัไมห่มดอายกุารใชง้าน 

โดยตอ้งชำระคา่บร กิารคนืเง นิ

ต ั ว๋ท ีซ่ ือ้ผา่นบร ษิทัทอ่งเท ีย่ว จะตอ้งตดิตอ่ขอคนืเง นิจากบร ษิทัทอ่งเท ีย่วน ั น้โดยตรง

* กรณ ที ีท่ำต ั ว๋หายหร อืถ กูขโมยจะไมอ่อกต ั ว๋ใหม่ให้ กรณุาซ ือ้ต ั ว๋ใหมอ่กีคร ั ง้

ประตูแบบมีเจ้าหน้าที่

กรณีที่ใช้ตั๋วโดยสารแบบเป็นเล่

ม ฯลฯ 

กรุณาใช้ประตูแบบมีเจ้าหน้าที่

การเปล ีย่นและคนืเง นิ

ข ัน้ตอนการซ ือ้ตั ว๋โดยสาร
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ตั๋วโดยสาร

* ตวัอยา่งต ั ว๋โดยสาร

ตารางค่าโดยสาร

* ตวัอยา่งต ั ว๋โดยสาร

กรุณารับตั๋วที่ออกมาจากประตูอัตโนมัติด้วย　
(ตั๋วโดยสารที่ด้านหลังเป็นสีดำหรือสีน้ำตาล)

ตั๋วโดยสารสำหรับผ่านประตูแบบมีเจ้า

หน้าที่

ข้อมูลการใช้บริการคินเท็ตสึ

สามารถซื้อตั๋วโดยสารได้จากเครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติภายในสถานี 

โปรดตรวจสอบค่าโดยสารจากตารางค่าโดยสารที่แสดงอยู่เหนือเครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ

เคร ือ่งจำหนา่ยต

ั ว๋อตัโนมตั ิ


