
เปิดใหบ้รกิารเว็บไซตส์ าหรับแนะน าตัว๋พเิศษส าหรับนักทอ่งเทีย่ว  
“Tokyo Subway Ticket” โดยเฉพาะ! 

 

                          5 กมุภาพันธ ์2019 

บรษัิท โตเกยีวเมโทร จ ากดั 

ส านักขนสง่มหานครโตเกยีว 

 

 

 

 

 

บรษัิทโตเกยีวเมโทร จ ากดั (ส านักงานใหญ:่ เขตไทโต กรงุโตเกยีว, ประธานบรษัิท: อะคโิยช ิยามามรุะ 

ตอ่จากนีจ้ะเรยีกวา่ “โตเกยีวเมโทร”) และส านักขนสง่มหานครโตเกยีว ไดเ้ปิดใหบ้รกิารเว็บไซตส์ าหรับ

แนะน าตัว๋พเิศษส าหรับนักทอ่งเทีย่ว “Tokyo Subway Ticket” โดยเฉพาะ(https://www.tokyometro.jp/tst/th/) 

ตัง้แตว่ันพธุที ่6 กมุภาพันธ ์2019 ทีผ่า่นมา 

“Tokyo Subway Ticket ” ตั๋วพเิศษส าหรับนักทอ่งเทีย่วชาวต่างชาตทิีเ่ดนิทางมาประเทศญีปุ่่ นและ

นักทอ่งเทีย่วจากในประเทศบางสว่นทีส่ามารถใชน่ั้งรถไฟใตด้นิโตเกยีวเมโทรและรถไฟใตด้นิโทเอยท์ุก

สายไดใ้นราคาประหยดั ซึง่ตั๋วพเิศษนีเ้ริม่จ าหน่ายมาตัง้แตเ่ดอืนเมษายน 2014 และไดรั้บความนยิมจาก

ผูใ้ชบ้รกิารมากมาย โดยเฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาตทิีเ่ดนิทางมาประเทศญีปุ่่ น 

เพือ่ขยายการรับรูว้า่ผูใ้ชบ้รกิารสามารถทอ่งเทีย่วในกรงุโตเกยีวไดอ้ยา่งสะดวกในราคาประหยดัดว้ยตั๋ว
พเิศษนี้ เราจงึเปิดใหบ้รกิารเว็บไซต์ “Tokyo Subway Ticket” โดยเฉพาะ (ต่อจากนี้จะเรียกว่า 
“เว็บไซต”์) ซึง่นอกจากจะมกีารแนะน าขอ้มลูเกีย่วกบั “Tokyo Subway Ticket” ในเว็บไซตแ์ลว้ ยงัมกีาร
แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงในกรงุโตเกยีวและเสน้ทางแนะน าส าหรับการท่องเทีย่วดว้ย “Tokyo 
Subway Ticket” อีกดว้ย โดยมีการแปลเป็นภาษาต่างประเทศทัง้หมด 7 ภาษา (ภาษาญี่ปุ่ น 
ภาษาองักฤษ ภาษาจนี (ตัวเต็ม/ตัวยอ่) ภาษาเกาหล ีภาษาไทย ภาษาฝร่ังเศส ภาษาสเปน) นอกจากนี้
ยงัมกีารแสดงหนา้ Instagram ทีผู่ใ้ชบ้รกิารไดแ้ชรป์ระสบการณ์การใชบ้รกิารรถไฟใตด้นิในกรุงโตเกยีว 
และการแสดงความคดิเห็นของผูใ้ชบ้รกิารรถไฟใตด้นิในกรงุโตเกยีวจากรวีวิใน Tripadvisor อกีดว้ย 

ตอ่จากนีไ้ป โตเกยีวเมโทรและส านักขนสง่มหานครโตเกยีวก็ยงัมุง่มัน่ทีจ่ะใหข้อ้มลูขา่วสาร เพือ่ให ้

ผูใ้ชบ้รกิารไดรั้บความสะดวกสบายมากทีส่ดุในขณะทีพ่ านักอยูใ่นกรงุโตเกยีว 

ส าหรับรายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาดจูากเอกสารแนบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนา้แรกของเว็บไซต ์

(จากหนา้จอสมารท์โฟน) 
รายละเอยีดในหนา้เว็บไซต ์

(จากหนา้จอ PC) 
 

แนะน าการทอ่งเทีย่วในกรงุโตเกยีวโดยรถไฟใตด้นิอยา่งสะดวกสบายในราคาประหยดั 



รายละเอยีดของเว็บไซต ์“Tokyo Subway Ticket” 

1 วนัทีเ่ร ิม่จ าหนา่ย 
วันพธุที ่6 กมุภาพันธ ์2019 

2 ภาษาทีใ่หบ้รกิาร 
ภาษาญีปุ่่ น ภาษาองักฤษ ภาษาจนี (ตัวเต็ม/ตัวยอ่) ภาษาเกาหล ีภาษาไทย ภาษาฝร่ังเศส ภาษาสเปน 

3 เว็บไซต ์(ภาษาไทย) 
https://www.tokyometro.jp/tst/th/  

4 เนือ้หาหลกัในเว็บไซต ์
(1) สถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่ชีือ่เสยีงในกรงุโตเกยีว 
แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่ชีือ่เสยีงในกรงุโตเกยีวทีส่ามารถเดนิทางไดด้ว้ย Tokyo Subway Ticket 

(2) เสน้ทางแนะน าส าหรับการทอ่งเทีย่ว* 
แนะน าเสน้ทางส าหรับการทอ่งเทีย่วในกรงุโตเกยีวทีส่ามารถเดนิทางไดด้ว้ย Tokyo Subway Ticket 

(3) ฟังกช์นัการสรา้งเสน้ทางส าหรับการทอ่งเทีย่ว (เฉพาะเวอรช์นั PC)* 

เลอืกสถานทีท่อ่งเทีย่วในกรงุโตเกยีวทีต่อ้งการเดนิทางไปไดห้ลายแหง่ แลว้สรา้งเสน้ทางการทอ่งเทีย่ว
ส าหรับตัวคณุได ้

(4) แชรร์ปูถา่ย  
แสดงรปูถา่ยทีเ่กีย่วกบัรถไฟใตด้นิในกรงุโตเกยีวทีผู่ใ้ชบ้รกิารโพสตล์ง Instagram 

(5) รวีวิจากผูใ้ชบ้รกิาร 
แสดงความคดิเห็นของผูใ้ชบ้รกิารรถไฟใตด้นิในกรงุโตเกยีวจากรวีวิใน Tripadvisor 

(6) ค าถามทีพ่บบอ่ย 
น าเสนอ Q&A ทีพ่บบอ่ยเกีย่วกบั Tokyo Subway Ticket 

(7) สนิคา้และบรกิารของเรา 
ไมเ่พยีงแต ่Tokyo Subway Ticket เทา่นัน้ เรายังมกีารแนะน าวธิกีารซือ้แพคเกจตัว๋ทีจ่ าหน่ายรว่มกบับรษัิทที่
ใหบ้รกิารดา้นการขนสง่มวลชนอืน่ๆ 

*ส าหรับรายละเอยีดในขอ้ (2), (3) จะเริม่ใหบ้รกิารในฤดใูบไมผ้ล ิปี 2019

5 การตดิตอ่สอบถาม 
ศนูยบ์รกิารลกูคา้โตเกยีวเมโทร เฉพาะภาษาตา่งประเทศ  โทรศัพท ์0120-104767 (โทรฟร)ี 

(9.00 – 20.00 น. ไมม่วีันหยดุ) 
*มบีรกิารเฉพาะภาษาองักฤษ ภาษาจนี และภาษาเกาหลี

ศนูยบ์รกิารลกูคา้ส านักขนสง่มหานครโตเกยีว โทรศัพท ์03－3816－5700 

 (9.00 – 20.00 น. ไมม่วีนัหยดุ) 

สิน้สดุเอกสาร 

เอกสารแนบ 

https://www.tokyometro.jp/tst/th/


 

 

<อา้งองิ> รายละเอยีดของต ัว๋พเิศษส าหรบันกัทอ่งเทีย่ว “Tokyo Subway Ticket” 

 

1 ประเภทตัว๋และคา่โดยสาร 

(1) Tokyo Subway 24-hour Ticket (ใชไ้ดใ้น 24 ชัว่โมงหลังจากเริม่เปิดใชง้าน) ผูใ้หญ ่800 เยน เด็ก 400 เยน 

(2) Tokyo Subway 48-hour Ticket (ใชไ้ดใ้น 48 ชัว่โมงหลังจากเริม่เปิดใชง้าน) ผูใ้หญ ่1,200 เยน เด็ก 600 เยน 

(3) Tokyo Subway 72-hour Ticket (ใชไ้ดใ้น 72 ชัว่โมงหลังจากเริม่เปิดใชง้าน) ผูใ้หญ ่1,500 เยน เด็ก 750 เยน 

24-hour Ticket           8-hour Ticket              72-hour Ticket 

 

2 เสน้ทางทีส่ามารถใชไ้ด ้

 รถไฟใตด้นิโตเกยีวเมโทรทกุสายและรถไฟใตด้นิโทเอยท์กุสาย 

 

3 ผูท้ีส่ามารถซือ้ต๋ัวได ้

จ าหน่ายใหก้บันักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาตทิีเ่ดนิทางมาประเทศญีปุ่่ นและนักทอ่งเทีย่วจากในประเทศบางสว่น  

(ยกเวน้จากกรงุโตเกยีว จังหวัดคานากาวา่ จังหวัดไซตามะ จังหวัดชบิะ จังหวัดอบิาราก ิจังหวัดโทจกิ ิจังหวัด

กมุมะ และจังหวัดยามานาช)ิ  

 

4 สว่นลดและบรกิารตา่งๆ 

    เมือ่แสดงตั๋ว “Tokyo Subway Ticket” จะมสีทิธรัิบสว่นลดหรอืของสมนาคณุไดท้ีส่ถานทีท่อ่งเทีย่วกวา่ 

400 แหง่ตามแนวรถไฟใตด้นิโตเกยีวเมโทรและรถไฟใตด้นิโทเอย ์ส าหรับรายละเอยีดเพิม่เตมิ นอกจากจะ

สามารถดูไดจ้ากโบรชัวร ์“ชกิะโทคุ (ฉบับภาษาญีปุ่่ นและภาษาอังกฤษ) ซึง่มแีจกทีส่ถานีทุกแห่งแลว้ ยัง

สามารถดไูดจ้ากเว็บไซต ์(https://chikatoku.enjoytokyo.jp/en/) ไดอ้กีดว้ย 

 

 

https://chikatoku.enjoytokyo.jp/en/

