
all area world heritage area

ภาษาไทย

Welcome to
Nikko＆Kinugawa
with
Tobu Railway.

©EDO WONDERLAND

มีส่วนลดสวนสนุก 
ร้านของฝากและ
ร้านอาหารด้วย!!

คินุกาวะออนเซ็น…　…  ล่องเรือแม่น�้าคินุกาวะ                                     = a =   โทบุเวิลด์สแควร์                                   …　…   สถานีโทบุเวิลด์สแควร์  

ll f(รถจักรไอน�้าไทจุ มีค่าใช้จ่ายแยกต่างหาก  )ll  สถานีชิโมะอิมาอิชิ  ;; f ;;  สถานีอาซาคุสะ 

ประมาณ 10 นาที
มีค่าใช้จ่ายแยกต่างหาก

ประมาณ 5 นาที
มีค่าใช้จ่ายแยกต่างหาก

ประมาณ 3 นาที

ประมาณ 30 นาที ประมาณ 100 นาที*1

  สถานีอาซาคุสะ  ;; f ;;   สถานีโทบุนิกโก้    = a =  นิชิซันโด [สักการะสองศาลเจ้าหนึ่งวัด                                 ] …　… สวนอนุสรณ์พระราชวังตากอากาศนิกโก้ทาโมะซาว่า                                   …　…

  คันมันกาฟุจิ  …　…  สวนพฤกษศาสตร์นิกโก้                                     = a =  สะพานชินเคียว …　… สถานีโทบุนิกโก้  ;; f ;;   สถานีคินุกาวะออนเซ็น  …　…คินุกาวะออนเซ็น (เข้าพัก)

ประมาณ 110 นาที*1 ประมาณ 10 นาที
มีค่าใช้จ่ายแยกต่างหาก

ประมาณ 10 นาที
มีค่าใช้จ่ายแยกต่างหาก

ประมาณ 20 นาที

ประมาณ 16 นาที
มีค่าใช้จ่ายแยกต่างหาก

ประมาณ 5 นาที ประมาณ 15 นาที ประมาณ 40 นาที ประมาณ 10 นาที

� ภูเขานันไตและทะเลสาบชูเซ็นจิ
 (ล่องเรือ)
ทะเลสาบที่เกิดจากการระเบิดของภูเขานันไตและลาวา

� น�้าตกเคะงน   น�้าตกชื่อดังในนิกโก้ที่ถูกจัดให้เป็นหนึ่งใน
สามน�้าตกที่มีชื่อเสียงในญี่ปุ่น

� สวนอนุสรณ์บ้านพักตากอากาศสถานทูตอิตาลี   
พิพิธภัณฑ์ที่บูรณะขึ้นใหม่ตามแปลนบ้านพักตากอากาศฤดูร้อนที่สร้างในปี 1928

� อะเคจิไดระโรปเวย์   
มองเห็นทัศนียภาพอันงดงาม อาทิ ทะเลสาบ
ชูเซ็นจิ น�้าตกเคะกอน ภูเขานันไต

� เซ็นโจกาฮาระ   พื้นที่ชุ่มน�้าอันกว้าง
ใหญ่ถึงประมาณ 400 เฮกตาร์บนความสูง
ประมาณ 1400 เมตรจากระดับน�้าทะเล

สถานที่ท่องเที่ยวใน

NIKKO PASS all area

� ประตูโยเมมอน ศาลเจ้านิกโก้โทโชกู
ศาลเจ้าอันหรูหรางดงามที่สักการะ อิเอยาสุ โทคุกาวะ โชกุนคนแรกในยุคเอโดะ

สามารถล่องเรือทะเลสาบชูเซ็นจิได้ฟรี 
เป็นตั๋วที่เหมาะส�าหรับผู้ที่ต้องการดื่มด�่าบรรยากาศในนิกโก้นอกเหนือจากบริเวณมรดกโลก

⑦ ศาลเจ้านิกโก้ฟุตะระซัง (สะพานชินเคียว)   
สะพานสีแดงที่ โชโดโชนิน ใช้ข้ามไปสร้างวัดและศาลเจ้า

รถจักรไอน�้าไทจุ (วิ่งระหว่าง ชิโมะอิมาอิชิ - คินุกาวะออนเซ็น) เป็นรถจักรไอน�้าแบบ
โบราณที่วิ่งไปกลับวันละ 3 รอบในวันที่ก�าหนด* ต้องมีตั๋วระบุที่นั่งของรถจักรไอน�้า

� ศาลเจ้านิกโก้ฟุตะระซัง   
ศาลเจ้ายอดนิยมที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับเทพเจ้าแห่งการผูกดวงและเปิดดวง

⑧ คันมันกาฟุจิ   ทัศนียภาพอันหายากของพระกษิติครรภโพธิสัตว์
ประมาณ 70 องค์อันเกิดจากลาวาของภูเขานันไตชายฝั่งทางใต้

� ประตูหน้า วัดนิกโก้ซังรินโนจิ (ไทยูอิน)
เป็นสุสานของ อิเอมิสึ โทคุกาวะ ที่มีโครงสร้างและบรรยากาศอันเงียบสงบ

เมืองคินุกาวะออนเซ็น (ลงที่สถานีคินุกาวะออนเซ็น)   
ออนเซ็นในสมัยเอโดะที่ใช้ได้เฉพาะพระสงฆ์และไดเมียวเท่านั้น

เส้นทางตัวอย่าง (ใช้ NIKKO PASS world heritage area / 2 วัน 1 คืน)

เส้นทางตัวอย่าง (ใช้ NIKKO PASS all area / 3 วัน 2 คืน)

วันที่ 1

วันที่ 2

วันที่ 3

ธรรมชาติ

ธรรมชาติ

ธรรมชาติ

ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์

ออนเซ็น รถจักรไอน�้า

โรปเวย์ ประวัติศาสตร์

สถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้ก็สามารถไปได้ด้วย NIKKO PASS all area

สถานที่ท่องเที่ยวใน

NIKKO PASS world heritage area
ท่องเที่ยวศาลเจ้าและวัดอันมีชื่อเสียงในนิกโก้ อาทิ ศาลเจ้านิกโก้โทโชกู วัดนิกโก้ซังรินโนจิ ศาลเจ้านิกโก้ฟุตะระซัง 
ฯลฯ ที่เป็นมรดกโลก เป็นตั๋วที่เหมาะส�าหรับผู้ที่ต้องการเพลิดเพลินในนิกโก้แบบสบายๆไปเช้าเย็นกลับหรือค้าง 1 คืน

� ยุโมโตะออนเซ็น (ต้นน�้า)
สีเขียวมรกตของน�้าออนเซ็นจะเปล่ียนเป็นสี
ขาวน�้านมเมื่อสัมผัสกับอากาศ

� ทะเลสาบยูโนะโกะ   
เป็นทะเลสาบท่ีเกิดจากภูเขามิทาเคะทางตะวัน
ออกเฉียงเหนือระเบิดแล้วมากั้นแม่น�้ายุกาวะ

ธรรมชาติ

ธรรมชาติ

ออนเซ็น

 สถานีอาซาคุสะ  ;; f ;;  สถานีโทบุนิกโก้   = a =    อะเคจิไดระ (โรปเวย์)                                     = a =   ชูเซ็นจิออนเซ็น   …　…   น�้าตกเคะงน   …　…   ชูเซ็นจิออนเซ็น    = a =   

  น�้าตกริวสุ    = a =   ยุโมโตะออนเซ็น  …　…  ทะเลสาบยูโนะโกะ   …　…    ยุโมโตะออนเซ็น    = a =  โคโทคุออนเซ็น (เข้าพัก)

ประมาณ 110 นาที*1 ประมาณ 35 นาที
มีค่าใช้จ่ายแยกต่างหาก

ประมาณ 10 นาที ประมาณ 5 นาที ประมาณ 5 นาที ประมาณ 11 นาที

ประมาณ 25 นาที ประมาณ 5 นาที ประมาณ 5 นาที ประมาณ 12 นาที

โคโทคุออนเซ็น = a =  อะคะนุมะ  = a  (รถบัสมลพิษต�่า)=   โอดะชิโระกาฮาระ (เดินเล่น)  = a  (รถบัสมลพิษต�่า)=  อะคะนุมะ  = a =  ฟุเนะโนะเอกิ ชูเซ็นจิ  ～ d ～ 

  ฟุเนะโนะเอกิ ชูเซ็นจิ …　…  ชูเซ็นจิออนเซ็น   = a =   นิชิซันโด [สักการะสองศาลเจ้าหนึ่งวัด                                 ]  = a =   สถานีโทบุนิกโก้   ;; f ;;   สถานีคินุกาวะออนเซ็น  …　…คินุกาวะออนเซ็น (เข้าพัก)

ประมาณ 6 นาที ประมาณ 12 นาที ประมาณ 12 นาที ประมาณ 12 นาที ประมาณ 55 นาที

ประมาณ 5 นาที ประมาณ 30 นาที
มีค่าใช้จ่ายแยกต่างหาก

ประมาณ 7 นาที ประมาณ 40 นาที ประมาณ 10 นาที

คินุกาวะออนเซ็น…　… ล่องเรือแม่น�้าคินุกาวะ                                    = a =   โทบุเวิลด์สแควร์                                   …　…  สถานีโทบุเวิลด์สแควร์ 

ll f (รถจักรไอน�้าไทจุ มีค่าใช้จ่ายแยกต่างหาก  )ll   สถานีชิโมะอิมาอิชิ   ;; f ;;   สถานีอาซาคุสะ  

ประมาณ 10 นาที
มีค่าใช้จ่ายแยกต่างหาก

ประมาณ 5 นาที
มีค่าใช้จ่ายแยกต่างหาก

ประมาณ 3 นาที

ประมาณ 30 นาที ประมาณ 100 นาที*1

วันที่ 2

วันที่ 1

NIKKO
PASS

NIKKO
PASS

 จุดที่มี   มีค่าใช้จ่ายแยกต่างหาก   ต้องช�าระค่าเข้าหรือค่าสักการะแยกต่างหาก   เวลาที่ใช้ในการเดินทางด้วยรถบัสอาจล่าช้ากว่าก�าหนดมาก ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร   *1 ใช้รถด่วนพิเศษ

เรามี  ตั๋ว 2 แบบ ให้เลือกใช้ได้
ตามวัตถุประสงค์!!

  ซื้อ NIKKO PASS ที่นี่!  
▶ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวโทบุ อาซาคุสะ [ชั้น 1 สถานีอาซาคุสะ รถไฟโทบุ]

ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวโทบุ อาซาคุสะ จะให้ค�าแนะน�าข้อมูลการท่องเที่ยวของนิกโก้ คินุกาวะออนเซ็น อาซาคุสะ 
รวมทั้งข้อมูลท่องเที่ยวในบริเวณตามทางรถไฟโทบุแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และจ�าหน่ายตั๋วประเภทต่าง ๆ รองรับภาษา
อังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี และภาษาไทย โดยสามารถซื้อได้ด้วยเงินเยนญี่ปุ่นเท่านั้น และสามารถช�าระด้วยบัตรเครดิต
ชั้นน�าได้ (ยกเว้นบัตรเครดิตบางประเภทไม่สามารถใช้ซื้อได้)
[โทร] +81(0)3-3841-2871  [เวลาท�าการ] 7:20-19:00 น.
[วันหยุด] เปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุด　[อีเมล] tobudiscountpass@tobutoptours.co.jp

▶ช้ัน 1 ช่องขายต๋ัวสถานีอาซาคุสะ
[เวลาท�าการ] ตั้งแต่รถไฟขบวนแรกถึงขบวนสุดท้าย *รับเฉพาะเงินสด ไม่รับแลกตั๋วที่จองไว้และไม่รับบัตรเครดิต

▶ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวโทบุ อิเคะบุคุโระ [สายโทบุโทโจ สถานีอิเคะบุคุโระ ทางออกตะวันตก B1]

ภาษาอังกฤษ , ภาษาจีน (อาจไม่อยู่บางวัน)
[โทร] +81(0)3-3984-0578  [เวลาท�าการ] 8:00-16:00 น.
[วันหยุด] เปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุด　[อีเมล] ticikebukuro@tobutoptours.co.jp

  สามารถจองและซื้อทางเว็บไซต์ได้ด้วย  
http://www.tobu.co.jp/foreign/en/pass/online.html
กรณีที่ใช้เว็บไซต์ข้างต้น สามารถจองและซื้อล่วงหน้าได้ 3 เดือน
สามารถแลกรับตั๋วที่จองไว้ ล่วงหน้าได้ 1 เดือน ที่ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวโทบุ อาซาคุสะ
ไม่สามารถท�าการท�าการเเลกต๋ัวท่ีศูนย์บริการข้อมูลการท่องเท่ียวโทบุอิเคะบุคุโระเเละช่องขายต๋ัวช้ัน 1 สถานีอาซาคุสะได้

  การซื้อ NIKKO PASS  
สามารถซื้อ NIKKO PASS ล่วงหน้าได้ 1 เดือน ที่ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวโทบุ อาซาคุสะ / ศูนย์บริการข้อมูลการท่อง
เที่ยวโทบุ อิเคะบุคุโระ

กรณีต้องการโดยสารรถไฟด่วนพิเศษสเปเชีย(คินุ/เคะกอน) เเละรถไฟด่วนพิเศษริวาตี้ (คินุ/เคะกอน/ไอสึ) นอกจาก NIKKO PASS เเล้ว
กรุณาซื้อตั๋วด่วนพิเศษเเยกต่างหาก เเละกรณีที่จะโดยสารรถจักรไอน�้าไทจุ นอกจากNIKKO PASS เเล้ว จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการ
เลือกที่นั่งของรถจักรไอน�้าเเยกต่างหาก

■…รถไฟด่วนพิเศษสเปเชีย (คินุ/เคะกอน)　■…รถไฟด่วนพิเศษริวาตี้ (คินุ/เคะกอน/ไอสึ)　■■…รถจักรSL/DL ไทจุ

<ข้อควรระวัง> ・NIKKO PASS เป็นตั๋วส�าหรับชาวต่างชาติเท่านั้น แต่คนญี่ปุ่นที่เดินทางพร้อมกับชาวต่างชาติก็สามารถซื้อได้
・NIKKO PASS สามารถคืนเงินได้ ณ จุดซื้อ เฉพาะเมื่ออยู่ในอายุการใช้งานและยังไม่ได้ถูกใช้งานเท่านั้น
    (มีค่าธรรมเนียมการยกเลิก)

*ข้อมูลท่ีระบุเป็นข้อมูล ณ เมษายน 2022 เเละอาจมีมีการเปล่ียนเเปลงเน้ือหา 2022.04-①

ตารางเวลารถไฟ 
“สายนิกโก้/สายคินุกาวะ”

ขบวนรถที่พิมพ์ไว้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของขบวนรถทั้งหมดเท่านั้น

ตารางค่าโดยสารรถไฟด่วนพิเศษ　※ค่าตั๋วรถไฟด่วนแยกต่างหาก
กรณีท่ีจะโดยสารรถจักรSL/DL ไทจุ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการ

เลือกท่ีน่ังของรถจักรSL/DL ไทจุแยกต่างหาก

ผูู้้ใหญ่่ 760  เยน / เด็ก 380  เยน
*ราคาเดียวตลอดช่วงเส้นทางให้บริการ  *รถจักรSL/DL ไทจุจะให้บริการเฉพาะวันท่ีก�าหนด
*ส�าหรับรายละเอียด กรุณาดูในเว็บไซต์

TOBU Tourist
Information
Center Asakusa

◉ ไปอาซาคุสะ โตเกียวสกายทร ี ◆…ให้บริการเฉพาะวันที่ก�าหนด  *…ให้บริการเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

ประเภทขบวนรถไฟ
ด่วนพิเศษ

ริวาต้ี
ด่วนพิเศษ
สเปเชีย

ด่วนพิเศษ
ริวาต้ี

ด่วนพิเศษ
สเปเชีย

ด่วนพิเศษ
ริวาต้ี

ด่วนพิเศษ
ริวาต้ี

ด่วนพิเศษ
สเปเชีย

ด่วนพิเศษ
สเปเชีย

SL
（DL）

ด่วนพิเศษ
ริวาต้ี

ด่วนพิเศษ
ริวาต้ี

ด่วนพิเศษ
สเปเชีย

ด่วนพิเศษ
สเปเชีย

SL
（DL）

ด่วนพิเศษ
ริวาต้ี

ด่วนพิเศษ
ริวาต้ี

ด่วนพิเศษ
ริวาต้ี

ด่วนพิเศษ
สเปเชีย

SL
（DL）

ด่วนพิเศษ
ริวาต้ี

ด่วนพิเศษ
สเปเชีย

SL
（DL）

ด่วนพิเศษ
ริวาต้ี

ด่วนพิเศษ
สเปเชีย

ด่วนพิเศษ
ริวาต้ี

ด่วนพิเศษ
สเปเชีย

ด่วนพิเศษ
ริวาต้ี

ด่วนพิเศษ
ริวาต้ี

ช่ือรถไฟ

คินุ
112

เคะกอน 
14

เคะกอน 
16

คินุ116

คินุ
118

เคะกอน 
20
*

คินุ
122

เคะกอน 
24

เคะกอน 
26

ไทจุ
2

◆

คินุ
128

*

เคะกอน 
30

ไอสึ130

เคะกอน 
32

เคะกอน 
34

ไทจุ
4

◆

เคะกอน 
36
*

เคะกอน 
38

ไอสึ138

เคะกอน 
40

เคะกอน 
42

ไทจุ
6

◆

เคะกอน 
44

ไอสึ144

คินุ
146

ไทจุ
8

◆

เคะกอน 
48

เคะกอน 
50

เคะกอน 
52
*

เคะกอน 
54

ไอสึ
156

คินุ
158

คินุกาวะออนเซ็น ออก 6:41 （7：20） 8:40 9:10 （9：25） 10:10 （10：49）11:12 11:44 12:00（12：25） 12:54（13：20）14:07（14：25）（15：32）15:37 16:04 16:30 16:43（17：09） （17：51） 18:54 19:29

โทบุเวิลด์สแควร์ ออก 6:45 （7：24） 8:44 9:13 （9：28） 10:13 （10：52）11:17 11:47 12:03（12：29） 12:59（13：23）14:10（14：29）（15：35）15:42 16:08 16:33 16:48（17：12） （17：54） 18:57 19:32

ชิโมะอิมาอิชิ ถึง 7:00 （7：43） 9:01 9:29 （9：53） 10:28 （11：14）11:51 12:03 12:22（12：58） 13:44（13：50）14:27（14：52）（15：55）16:14 16:25 16:56 17:18（17：31） （18：17） 19:15 19:49

โทบุนิกโก้ ออก （6：53） 7:37 8:50 （9：23） 9:57 （10:13）10:42 11:25 （11：29）12:17 12:56 13:26 14:05 14:23 14:57 15:54 16:21（16：29） 17:24 17:44 18:10 18:51（19：10）（19：44）

ชิโมะอิมาอิชิ ถึง （7：02） 7:44 8:57 （9：32） 10:04（10:22）10:49 11:32 （11：38）12:25 13:03 13:33 14:12 14:31 15:04 16:01 16:29（16：38） 17:31 17:51 18:17 18:58（19：19）（19：53）

ออก 7:03 7:45 9:05 9:34 10:05 10:34 10:50 11:34 12:05 12:35 13:04 13:34 14:13 14:35 15:05 16:02 16:35 17:02 17:34 17:52 18:20 18:59 19:20 19:54

โทชิกิ ออก 7:35 8:17 9:37 10:07 10:37 11:07 11:25 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:50 15:07 15:37 16:34 17:06 17:37 18:07 18:24 18:52 19:32 19:52 20:26

คิตะเซ็นจู ถึง 8:36 9:19 10:32 11:02 11:32 12:02 12:22 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:53 16:02 16:32 17:32 18:02 18:32 19:03 19:21 19:51 20:32 20:51 21:22

โตเกียวสกายทรี ถึง 8:46 9:29 10:40 11:10 11:42 12:10 12:30 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 16:01 16:10 16:40 17:41 18:11 18:42 19:13 19:31 20:01 20:41 21:01 21:31

อาซาคุสะ ถึง 8:49 9:33 10:45 11:15 11:46 12:15 12:35 13:14 13:45 14:15 14:45 15:15 16:05 16:16 16:45 17:45 18:15 18:45 19:16 19:35 20:05 20:45 21:05 21:35 

◉ ไปโทชิกิ โทบุนิกโก้ คินุกาวะออนเซ็น ◆…ให้บริการเฉพาะวันท่ีก�าหนด  *…ให้บริการเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ประเภทขบวนรถไฟ
ด่วนพิเศษ

ริวาต้ี
ด่วนพิเศษ

ริวาต้ี
ด่วนพิเศษ

ริวาต้ี
SL

（DL）
ด่วนพิเศษ
สเปเชีย

ด่วนพิเศษ
ริวาต้ี

SL
（DL）

ด่วนพิเศษ
สเปเชีย

ด่วนพิเศษ
ริวาต้ี

ด่วนพิเศษ
สเปเชีย

SL ด่วนพิเศษ
ริวาต้ี

ด่วนพิเศษ
ริวาต้ี

SL
（DL）

ด่วนพิเศษ
สเปเชีย

ด่วนพิเศษ
ริวาต้ี

ด่วนพิเศษ
สเปเชีย

SL
（DL）

ด่วนพิเศษ
ริวาต้ี

ด่วนพิเศษ
สเปเชีย

ด่วนพิเศษ
ริวาต้ี

ด่วนพิเศษ
สเปเชีย

ด่วนพิเศษ
ริวาต้ี

ด่วนพิเศษ
สเปเชีย

ด่วนพิเศษ
ริวาต้ี

ด่วนพิเศษ
ริวาต้ี

ด่วนพิเศษ
ริวาต้ี

ด่วนพิเศษ
สเปเชีย

ช่ือรถไฟ

เคะกอน 
1

ไอสึ 101

เคะกอน
3
*

คินุ 
105

ไทจุ
1

◆

เคะกอน 
7

คินุ 
109

*

ไทจุ
3

◆

เคะกอน 
11

เคะกอน 
13

ไอสึ113

เคะกอน 
15

ไทจุ
ฟุตาระ

71

เคะกอน 
17
*

เคะกอน 
19

ไอสึ119

ไทจุ
5

◆

เคะกอน 
21

เคะกอน 
23

เคะกอน 
25

ไทจุ
7

◆

เคะกอน 
27

คินุ
129

เคะกอน 
31

ไอสึ131

เคะกอน 
33

เคะกอน 
35
*

เคะกอน 
37

คินุ
139

คินุ
141

เคะกอน 
43

เคะกอน 
47

อาซาคุสะ ออก 6：30 7：00 7：30 8：00 8：30 9：00 9：30 10：00 10:30 11:00 11:30 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 17:00 17:59 18:19 18:59

โตเกียวสกายทรี ออก 6：33 7：03 7：33 8：03 8：33 9：03 9：33 10：03 10:33 11:03 11:33 12:33 13:03 13:33 14:04 14:33 15:03 15:34 16:03 17:03 18:02 18:22 19:02

คิตะเซ็นจู ออก 6:43 7:13 7:43 8:13 8:43 9:13 9:43 10：12 10:42 11:12 11:42 12:42 13:12 13:42 14:12 14:42 15:12 15:42 16:12 17:13 18:13 18:33 19:13

โทชิกิ ออก 7:41 8:11 8:41 9：09 9：40 10：11 10:39 11：08 11:40 12:09 12:39 13:39 14:09 14:39 15:09 15:38 16:10 16:39 17:09 18:10 19:12 19:32 20:13

ชิโมะอิมาอิชิ ถึง 8：12 8:42 9：13 9:40 10:12 10：42 11:10 11：39 12:11 12:40 13:09 14:10 14:40 15:10 15:40 16:09 16:42 17:10 17:40 18:41 19:43 20:03 20:43

ออก 8：17 8:47 （9：15） 9:41 （10:15） 10:43 11:15 11:40 11:53 12:14 12:45 13:10 14:11 14:41 15:11（15：44）16:18 16:43 17:11 17:43（18：52）（19：50）20:04 20:44

โทบุนิกโก้ ถึง 8:24 8:54 （9：23） 9:48 （10:23） 10:50 11:22 11:47 12:16 12:21 12:51 13:17 14:18 14:48 15:18（15：53）16:25 16:49 17:18 17:50（19：01）（19：58）20:11 20:51

ชิโมะอิมาอิชิ ออก 8：16 9：14 9：33 （10：00）10:14 10：29（10：44）11:14（11：43） 12:44 13:01（13：55）（14：32） 14:55（15：12）15:41 16:15（16：51） （17：51）18:42 19:44（20：06）（21：06）

โทบุเวิลด์สแควร์ ถึง 8：33 9：31 10：03（10：24）10:30 10：59（11：06）11:30（12：13） 13:02 13:31（14：13）（14：51） 15:25（15：46） 15:56 16:36（17：16） （18：10）19:01 20:00（20：25）（21：25）

คินุกาวะออนเซ็น ถึง 8：37 9：35 10：09（10：27）10:34 11：05（11：10）11:33（12：17） 13:06 13:37 （14：17）（14：54） 15:32（15：49）16:00 16:40（17：19） （18：13）19:04 20:03（20：28）（21：28）

ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ NIKKO PASS 

ค่าโดยสารด่วนพิเศษ
(ผู้ใหญ่ / 1 คน)

รถไฟที่ใช้บริการ ค่าห้องส่วนตัวส�าหรับ
4 คน 1 ห้องสเปเชีย ริวาตี้

วันธรรมดา 1,360 เยน
1,470 เยน

3,150 เยน

วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 1,470 เยน 3,770 เยน
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รถบัสมลพิษต่ำ
(ให้บริการเฉพาะช่วงเวลา)(ให้บริการเฉพาะช่วงเวลา) แม่น้ำไดยะงาวะ

คิริฟุริโคเก็น
โคโทคุออนเซ็น

เซ็นจุกาฮามะ

ฟุเนะ โนะ เอกิ ชูเซ็นจิ (ท่าเรือ)

ทาจิคิคันนอน

โชบุกาฮามะ

คินุกาวะออนเซ็นโรปเวย์

คินุกาวะออนเซ็น

เรือล่องแม่น้ำคินุกาวะ
ทะเลสาบยูโนะโกะ

เซ็นโจกะฮาระ

ยูโมโตะ ออนเซ็น

โทบุเวิลด์สแควร์

บ่ออาบน้ำจาก
หินในสวนคินุกาวะ

ภูเขาโอซารุ

สถานีโตเกียวสกายทรี

สถานีอาซาคุสะ

สนามบินฮาเนดะ (HND)

สนามบิน
นาริตะ
(NRT)

วัดนิกโก้ซัง ชูเซ็นจิ (ทาจิคิคันนอน)

สวนอนุสรณ์บ้านพักตากอากาศสถานทูตอิตาลี

สถานีโทชิกิ

สถานีมินามิคุริฮาชิ

สถานีโทบุโดบุตสึโคเอ็น

สถานีฮิคิฟุเนะ

สถานี JR นิกโก้
สถานีชิโมะอิมาอิชิ

สายโทบุนิกโก้

สวนอนุสรณ์บ้านพักตากอากาศสถานทูตอังกฤษ

สายรถไฟยะกัน

โทบุสกายทรีไลน์

ชูเซ็นจิออนเซ็น
น้ำตกคิริฟุริ

ทะเลสาบชูเซ็นจิ

นิกโก้คิริฟุริสเก็ตเซ็นเตอร์

คิริฟุริโคเก็น

โทบุเวิลด์สแควร์เอ็นไน

หมู่บ้านนิกโก้เอโดะ

คิริฟุริ

คิริฟุริโนะทาคิ

จูงูจิ ศาลเจ้า
ฟุตะระซังจินจะ

จุดชมวิวทะเลสาบชูเซ็นจิ

สถานีโทบุนิกโก้

ชูเซ็นจิออนเซ็น

สถานี JR นิกโก้

เซ็นจุกาฮามะ 

โอดะชิโระกาฮาระ
อากานุมะ ชาโกะ

 (ให้บริการตามฤดูกาล)

ฟุเนะโนะเอกิ ชูเซ็นจิ (ท่าเรือ)

โคโทคุออนเซ็น 
นิกโก้แอสเทรียโฮเทล

ฟุเนะ โนะ เอกิ 
ชูเซ็นจิ (ท่าเรือ)

อิตาเลีย-เอโคคุ ไทชิคังเบ็ตโซคิเน็นโคเอ็นอิริกุจิ

ไซโนะโคะ อิริกุจิ

สถานีคินุกาวะออนเซ็น

โตเกียว
สกายทรีทาวน์®

น้ำตกริวสุ

สายนาริตะสกายแอคเซส
-สายเคเซ

สถานีโอชิอาเกะ

สถานีชินากาว่า
รถไฟใต้ดิน สายอาซาคุสะ

สายเคคิว

ยูโมโตะ ออนเซ็น

ยูทากิ อิริกุจิ

ซัมบงมัตสึ

ฮันเก็ตทสึซัน
 (ให้บริการตามฤดูกาล)

 (ให้บริการตามฤดูกาล)

สถานีโทบุเวิลด์สแควร์

สถานีชินฟุจิวาระ

สายนิกโก้คินุกาวะ

รถบัสรับส่งเอโดะ
วันเดอร์แลนด์

แม่น้ำคินุกาวะ

โคโตกุ อิริกุจิ

46

โคะฮันมาเอะ45

40

37
28

26

64

12

26 บริเวณ
มรดกโลก

ภูเขานันไตภูเขานันไตภูเขานันไตภูเขานันไต
ชูเซ็นจิ

คานายะโฮเทล

พิพิธภัณฑ์
ธรรมชาตินิกโก้

สาย JR

*ไม่รวมในช่วงเส้นทางโดยสาร
  ได้ไม่จำกัดของ NIKKO PASS 
  world heritage areaเดิน 5 นาทีจาก

ชูเซ็นจิออนเซ็น

*รถบัสไปคิริฟุริโคเก็นจะสุดทางที่น้ำตกคิริฟุริในช่วงระหว่าง
  1 ธันวาคม - 31 มีนาคม

น้ำตกเคะงน

ศาลเจ้านิกโก้
ฟูตาระซังชูกูจิ

เอโดะวันเดอร์แลนด์
หมู่บ้านนิกโก้เอโดะ

ฟุเนะ โนะ เอกิ ชูเซ็นจิ (ท่าเรือ)ฟุเนะ โนะ เอกิ ชูเซ็นจิ (ท่าเรือ)ฟุเนะ โนะ เอกิ ชูเซ็นจิ (ท่าเรือ)ฟุเนะ โนะ เอกิ ชูเซ็นจิ (ท่าเรือ)

สถานีโทบุนิกโก้

สถานีชินโทชิกิ

สถานี
คินุกาวะออนเซ็น

สถานีคินุกาวะโคเอ็น

ไทชิคังเบ็ตโซคิเน็นโคเอ็น

ทาจิคิคันนอน/ยูรันเซนฮัจฉะคุโจะ
 (ให้บริการตามฤดูกาล)

63

อะเคจิไดระ24

เร็นเกะอิชิ12

สะพานนิกโก้

สถานีโทบุนิกโก้

ทะเลสาบชูเซ็นจิ - 
ชูเซ็นจิออนเซ็น

พระกษิติครรภโพธิสัตว์ผีสิงที่คันมันกาฟุจิ

ศาลเจ้าทาคิโนะโอะจินจะ

ยาสุคาวาโชยาสุคาวาโช

โอโมเทะซันโด

ศาลเจ้านิกโก้โทโชกุ
ศาลเจ้านิกโก้ฟุตะระซัง

วัดนิกโก้ซังรินโนจิ
 ไทยูอิน

ชินเคียว (สะพานเทพเจ้า) ศาลเจ้านิกโก้ฟุตาระซัง

แผนที่ขยายบริเวณมรดกโลก “ศาลเจ้าและวัดในนิกโก้”

ประตูทางเข้าโทโชกุฮิกาชิซันโด 
โฮเทล เซอิโคเอ็นมาเอะ

ไทยูอิน - ฟุตะระซังจินจะมาเอะ

โชโดโชนินโซมาเอะ

ชินเคียว

แม่น้ำไดยะงาวะ

นิชิซันโดอิริกุจิ นิชิซันโด

นิกโก้ทาโมซาวะโกะโยเทอิ
คิเน็นโคเอ็น

78

11

85

83
82

81

นิกโก้คานายะโฮเทล

9

วัดนิกโก้ซัง
 รินโนจิ พิพิธภัณฑ์ศิลปะนิกโก้

อนุสรณ์โคะสุคิโฮอัน

สวนสาธารณะที่ระลึกพระตำหนักนิกโก้ทาโมะซาวะ

เร็นเกะอิชิ12

นิชิซันโดฉะยะ84

2A ��ไปยุโมโตะออนเซ็น
ไปทางน�้าตกริวสุ�เซ็นโจกาฮาระ�โคโทคุออนเซ็น

2B ���ทอ่งเทีย่วมรดกโลก
วัดรินโนจิ�ศาลเจ้าโทโชกู�ศาลเจ้าฟุตะระซัง

2C ���ไปชูเซ็นจิออนเซ็น
ไปโอคุโฮโซโอะ�ไปคิโยทาคิ

2D���　  ไปคิิริฟุุริโคิเก็น�สถานีคิินุกาวะออนเซ็น

ที่ทำการไปรษณีย์

ศาลเจ้าและ
วัดมรดกโลก-

ทะเลสาบชูเซ็นจิ

อิมาอิจิ-
อุสึโนะมิยะ

สถานีโทบุนิกโก้

→←

2A

2D

2C
2B

ลานกว้าง

คินุกาวะโคเอ็น

ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว
คินุกาวะ/คาวะจิออนเซ็น

ชิโมะอิมาอิชิ
→← สถานีคินุกาวะออนเซ็น

ออนเซ็นเท้า

3

พื้นที่โดยสารได้ไม่จ�ากดั

NIKKO PASS
all area

พื้นทีโ่ดยสารได ้ไมจ่�ากดัของ

NIKKO PASS
world heritage area

ช่วงเส้นทางใช้รถไฟ�
�ช่วงเส้นทางไปกลับได้�1�รอบ����
�ช่วงเส้นทางโดยสารได้ไม่จ�ากัด

ช่วงเส้นทางใช้รถบัส 
•เส้นทางรถบัสจากสถานีโทบุนิกโก้

2A � Y � YK

2B � W

2C � C � H � HY � M � N

2D � K �� T

•เส้นทางรถบัสจากสถานีโทบุนิกโก้
2C � SL �ไปศาลเจ้าโทโชกู

2D � SL �ไปคินุกาวะออนเซ็น

*เฉพาะวันท่ีรถจักรไอน�้าไทจุวิ่ง

•เส้นทางรถบัสจากสถานีคินุกาวะออนเซ็น
3 � �รถบัสรับส่งเอโดะวันเดอร์แลนด์

•เส้นทางรถบัสจากชูเซ็นจิออนเซ็น
26C � G

ยานพาหนะอื่น
•�เสน้ทางรถบัสมลพิษต�่าจากอากานุมะ�ชาโกะ

�*ไปเซ็นจุกาฮามะ
���������������������������(ช่วงเวลาที่ให้บริการ:�กลางเมษายน�-�30�พฤศจิกายน)

•เรือทะเลสาบชูเซ็นจ�ิ�

�(ช่วงเวลาที่ให้บริการ:�กลางเมษายน�-�30�พฤศจิกายน���หยุด�18�มิถุนายน)

… พื้นที่โดยสารได้ไม่จ�ากัดของ�
world�heritage�area

… พื้นที่โดยสารได้ไม่จ�ากัดของ�
all�area

ช่วงเส้นทางใช้รถไฟ�
�ช่วงเส้นทางไปกลับได้�1�รอบ����
�ช่วงเส้นทางโดยสารได้ไม่จ�ากัด

ช่วงเส้นทางใช้รถบัส 
•เส้นทางรถบัสจากสถานีโทบุนิกโก้

��สามารถใช้บริการรถบัสด้านล่างนี้ระหว่างสถานีโทบุนิกโก้�-�เร็นเกะอิชิเท่านั้น�

2A � Y � YK
2B � W
2C � C � H � HY � M � N

แผนที่จุดขึ้นรถบัส
หน้าสถานี
โทบุนิกโก้

→ ←

พิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติ
นิกโก้

น้ำตกเคะกอนทะเลสาบชูเซ็นจิ

26A
26B

26C

แผนที่บริเวณ
นิกโก้และ

คิินุกาวะออนเซ็น
ค�าอธิบายสัญลักษณ์
� สถานีหลัก�
� หมายเลขรถบัสและชื่อป้ายรถบัสหลัก� ชื่อป้ายรถบัส00

� ป้ายรถบัส� � จุดขึ้นเรือ� �

คุระยะชิกิ�(คฤหาสน์ที่เป็น
โกดังในตัว)�และแนวบ้าน
ก�าแพงสีขาวเรียงรายตาม
แม่น�้าอุสุมะกาวะที่ไหลผ่าน
ใจกลางเมือง�แสดงให้เห็น
ถึงสภาพความเจริญของ
การเป็นนครการค้าในอดีต

หอการสื่อสารแบบสแตนด์
อโลนที่สูงที่สุดในโลกด้วย
ความสูง�634�เมตร�และ
ได้ขึ้นทะเบียนกับกิน
เนสส์เวิลด์เรคคอร์ดด้วย�
สามารถมองเห็นวิวโตเกียว
ได้โดยรอบจากจุดชมวิว�2�
แห่งที่ความสูง�350�เมตร
และ�450�เมตร ©TOKYO-SKYTREE

โทชิกิ

โตเกียวสกายทรี

ลงระหว่าง
ทางได้

ลงระหว่าง
ทางได้

แผนที่จุดขึ้นรถบัส
ชูเซ็นจิออนเซ็น

3 ��รถบัสรับส่งเอโดะวันเดอร์แลนด์
ไปโทบุเวิลด์สแควร์-เอโดะวันเดอร์แลนด์
*ไม่รวมในช่วงเส้นทางโดยสารได้ไม่จ�ากัดของ�NIKKO�PASS�world�heritage�area

�ข้อควรระวัง��ในการโดยสารรถบัส�ให้ถือตั๋วคนละใบและ
แสดงตั๋วให้พนักงานขับรถดูอย่างชัดเจนเมื่อขึ้นลง

2A �คือป้ายรถบัส�ตัวอักษรภาษาอังกฤษ�
YK �แสดงรถบัสที่ไปแต่ละทาง�กรุณาตรวจสอบว่า

สถานที่ปลายทางตรงกับรถบัสหรือไม่

แผนที่จุดขึ้นรถบัสหน้า
สถานีคิินุกาวะออนเซ็น

เพื่อให้ไปถึงสถานที่ปลาย
ทางอย่างราบรื่น

ดูตรงนี้

*กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเส้นทางเรือทะเลสาบชูเซ็นจิท่ีจุดขึ้นเรือ

26A ��ไปยุโมโตะออนเซ็น  26B ���ไปสถานีนิกโก้
26C���　　ไปภููเขาฮัันเก็ตสึ(ให้บริการตามฤดูกาล)�

อาซาคุสะ
โตเกียวสกายทรี

โทชิกิ

ชิโมะอิมาอิชิสถานีโทบุนิกโก้

เร็นเกะอิชิ

ยาชิโอะโนะยุ

ชูเซ็นจิออนเซ็น

ยุโมโตะออนเซ็น

โทบุเวิลด์สแควร์

คินุกาวะออนเซ็น

*หากจะเข้าโทบุ
เวิลด์สแควร์จะ
มีค่าใช้จ่ายแยก
ต่างหาก

คิริฟุริโคเก็น
(ฤดูหนาวเป็นน�้าตกคิริฟุริ)*4

อาซาคุสะ
โตเกียวสกายทรี

โทชิกิ

โทบุเวิลด์สแควร์

คินุกาวะออนเซ็น

ชินฟุจิวาระ

*หากจะเข้าโทบุ
เวิลด์สแควร์จะ
มีค่าใช้จ่ายแยก
ต่างหาก

ชิโมะอิมาอิจิสถานีโทบุนิกโก้

ตั�วส�าหรับชาวต่างชาติท่ีเป็นชุดโดยสารรถไฟุไปกลับนิกโก้�เเละโดยสาร
ได้ไม่จ�ากัดในบริเวณท่ีก�าหนด�กรุณาเลือกตั�วตามเเบบท่ีต้องการ

��สามารถโดยสารรถไฟไปกลับอาซาคุสะ�-�ชิโมะอิมาอิชิ�1�รอบ�รวมถึงรถไฟและรถบัสใน
ช่วงเส้นทางโดยสารได้ไม่จ�ากัดที่ระบุในแผนที่ด้านบน
��สามารถโดยสารรถบัสที่ออกจากจุดขึ้นรถบัส�2A,�2B,�2C�และ�2D�หน้าสถานีโทบุนิกโก้
ได้ทุกช่วงเส้นทาง
��ไม่รวมค่าเข้าสักการะศาลเจ้าและวัดในนิกโก้

*1�ช่วงเวลาที่ให้บริการ:�กลางเมษายน�-�30�พฤศจิกายน���หยุด�18�มิถุนายน
*2�ช่วงเวลาที่ให้บริการ:�กลางเมษายน�-�30�พฤศจิกายน
*3�ตั๋วด่วนพิเศษจะมีราคาเปลี่ยนไปตามวันและเวลา
*4�รถบัสไปคิริฟุริโคเก็นจะสุดทางที่น�้าตกคิริฟุริในช่วงระหว่าง�1�ธันวาคม�-�31�มีนาคม

สถานีต้นทาง วันที่เริ่มใช้งาน ประเภูท ราคิาจ�าหน่าย ค่ิาธรรมเนียมรถด่วนพิเศษ�(ไปกลับ)�*3 รวม

อาซาคุสะ�/�
โตเกียวสกายทรี

20�เมษายน�-�
30�พฤศจิกายน

ผู้ใหญ่ 4,780 เยน 2,940�เยน 7,720�เยน

เด็ก 1,330 เยน 1,480�เยน 2,810�เยน

1�ธันวาคม�-�
19�เมษายน

ผู้ใหญ่ 4,160 เยน 2,940�เยน 7,100�เยน

เด็ก 1,080 เยน 1,480�เยน 2,560�เยน

ค�าอธิบายแผนที่เส้นทาง�(เหมือนกันทั้ง�2�เส้นทาง)
ช่วงเส้นทางที่สามารถใช้บริการไปกลับด้วยรถไฟได้�1�รอบ
(สามารถลงระหว่างทางที่สถานีโตเกียวสกายทรีและสถานีโทชิกิได้)

ช่วงเส้นทางโดยสารได้ไม่จ�ากัดของรถไฟ

สถานที่ที่มีส่วนลดค่าเข้า โทบุเวิลด์สแควร์ หมู่บ้านนิกโก้เอโดะ เอโดะวันเดอร์แลนด์

หมู่บ้านนิกโก้เอโดะ เอโดะวันเดอร์แลนด์

รถไฟโทบุทุกสายระหว่างชิโมะอิมาอิชิ - โทบุนิกโก้/ชินฟุจิวาระ

สามารถเพลิดเพลินได้ทั้งในบริเวณศาลเจ้าและวัดที่เป็นมรดกโลก�
ตลอดจนบริเวณคิินุกาวะออนเซ็นและโอคิุนิกโก้�เช่น�ทะเลสาบชูเซ็นจิ … พื้นที่โดยสารได้ไม่จ�ากัด

… พื้นท่ีโดยสารได้ไม่จ�ากัด
เหมาะส�าหรับผู้ที่ต้องการเที่ยวศาลเจ้าและวัดที่เป็นมรดกโลกอย่างเต็มที่�
แล้วไปออนเซ็นชื่อดังของคิินุกาวะออนเซ็น

เส้นทางโทบุบัสในบริเวณมรดกโลก

โทบุเวิลด์สแควร์

สถานที่ที่มีส่วนลดค่าเข้า

��สามารถโดยสารรถไฟไปกลับอาซาคุสะ�-�ชิโมะอิมาอิชิ�1�รอบ�และรถไฟและรถบัสใน
ช่วงเส้นทางโดยสารได้ไม่จ�ากัดที่ระบุในแผนที่ด้านบน

 �หากจะไปบริเวณมรดกโลก�สามารถโดยสารรถบัสที่ออกจากจุดขึ้นรถบัส�2B�หน้า
สถานีโทบุนิกโก้ได้ทั้งช่วงเส้นทาง�และรถบัสที่ออกจากจุดขึ้นรถบัส�2A�และ�2C�ได้จน
ถึงเร็นเกะอิชิ

 �ไม่รวมค่าเข้าสักการะศาลเจ้าและวัดในนิกโก้
 �ไม่รวมค่ารถบัสรับส่งเอโดะวันเดอร์แลนด์

*4�ตั๋วด่วนพิเศษจะมีราคาเปลี่ยนไปตามวันและเวลา

สถานีต้นทาง วันที่เริ่มใช้งาน ประเภูท ราคิาจ�าหน่าย คิ่าธรรมเนียมรถด่วนพิเศษ�(ไปกลับ)�*4 รวม

อาซาคุสะ�/�
โตเกียวสกายทรี

ตลอดทั้งปี
ผู้ใหญ่ 2,120 เยน 2,940�เยน 5,060�เยน

เด็ก 630 เยน 1,480�เยน 2,110�เยน

NIKKO PASS
all area

ใช้ได้ 1-4 วัน
ติดต่อกัน

NIKKO PASS
world heritage area

ช่วงเส้นทางโดยสารได้ไม่จ�ากัดของรถบัส

รถโทบุบัสทุกสายในบริเวณนิกโก้ รถบัสรับส่งเอโดะวันเดอร์แลนด์ รถบัสสายนิกโก้คินุกาวะ(เฉพาะวันที่รถจักรไอน�้าวิ่ง)

รถไฟโทบุทุกสายระหว่างชิโมะอิมาอิชิ - โทบุนิกโก้/ชินฟุจิวาระเรือทะเลสาบชูเซ็นจ*ิ1

รถบัสมลพิษต�่า*2

NIKKO
PASS

NIKKO
PASS

เด็กเล็ก�6-11�ขวบ

เด็กเล็ก�6-11�ขวบ

ประหยัดสูงสุดถึงประมาณ 3400 เยน　*เมื่อเปรียบเทียบกับราคิาตั�วรถไฟุไป-กลับ�1�รอบ�คิ่าโดยสารรถไฟุ/รถบัสได้ไม่จ�ากัด�และสิทธิพิเศษอื่นๆ�ในพื้นที่ที่ก�าหนด

ช่วงฤดูหนาว: ประหยัดสูงสุดถึงประมาณ 1500 เยน　*เมื่อเปรียบเทียบกับราคิาตั�วรถไฟุไป-กลับ�1�รอบเเละคิ่าโดยสารรถไฟุ/รถบัสได้ไม่จ�ากัดเที่ยวในพื้นที่ที่ก�าหนด

ประหยัดสูงสุดถึงประมาณ 1,060 เยน
*เม่ือเปรียบเทียบกับราคิาตั�วรถไฟุไป-กลับ�1�รอบ�ค่ิาโดยสารรถไฟุ/รถบัสได้ไม่จ�ากัด�และสิทธิพิเศษอ่ืนๆ�ในพ้ืนท่ีท่ีก�าหนด

แผนที่บัสเทอร์มินอล

บริเวณนิกโก้ บริเวณคิินุกาวะออนเซ็น

•อะเคจิไดระโรปเวย์
•พิพิธภัณฑ์์ธรรมชาตินิกโก้
•นิกโก้คิริฟุริสเก็ตเซ็นเตอร์�(ฤดูหนาวเป็นลานสเก็ตกลางแจ้ง)
•พิพิธภัณฑ์์ศิลปะนิกโก้อนุสรณ์โคะสุคิโฮอัน
•โรงแรมนิกโก้แอสเทรีย

•โทบุเวิลด์สแควร์
•บ่ออาบน�้าจากหินในสวนคินุกาวะ
•หมู่บ้านนิกโก้เอโดะ�เอโดะวันเดอร์แลนด์
•คินุกาวะออนเซ็นโรปเวย์
•ภูเขาโอซารุ

�ราคิาส่วนลดจะแตกต่างกันไปตามฤดูกาล�บางสถานท่ีไม่เปิดท�าการในช่วงฤดูหนาวหรือเปิดท�าการแค่ิช่วงฤดูหนาว
เน้ือหาอาจเปล่ียนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ

นิกโก้/คิินุกาวะออนเซ็น

ส่วนลด�10%�เม่ือซ้ือสินค้ามากกว่า�1,000�เยน�ณ�ร้านค้าท่ีมีสัญลักษณ์น้ี��

*เคิร่ืองด่ืมแอลกอฮัอล์และยาสูบไม่สามารถร่วมเง่ือนไขส่วนลดได้

หมู่บ้านนิกโก้เอโดะ เอโดะวันเดอร์แลนด์

โทบุเวิลด์สแควร์

ชินฟุจิวาระ

โชว์พาสเพื่อรับสิทธิประโยชน์

NIKKO
PASS

NIKKO
PASS

ใช้ได้ 1-2 วัน
ติดต่อกัน

ส่ิงท่ีรวมอยู่ในตั�ว: รถไฟุไปกลับอาซาคุิสะ�-�ชิโมะอิมาอิชิ�1�รอบ ※นิกโก้พาสจะส้ินสุดการใช้งานทันทีเม่ือกลับมาอาซาคุิสะ

ส่ิงท่ีรวมอยู่ในตั�ว: รถไฟุไปกลับอาซาคุิสะ�-�ชิโมะอิมาอิชิ�1�รอบ ※นิกโก้พาสจะส้ินสุดการใช้งานทันทีเม่ือกลับมาอาซาคุิสะ

ท่ีเลือกได้ตามบริเวณท่ีอยากไปตั�วไปนิกโก้และคินุกาวะออนเซ็น 2 แบบ
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