HAKONE KAMAKURA PASS
Hakone Kamakura Pass

ตัว๋ เที่ยวรอบ “ฮาโกเน่เอโนะชิมะ/คามาคุระ” แบบไม่จากัดจานวนเที่ยวเรียกได้ว่าเป็ น
พาสสาหรับการเที่ยวที่แสนคุม้ ค่า ทัง้ ประหยัดเวลาและสะดวกสบายด้วยบริการที่หลากหลายในราคาประหยัดสุดๆ
สาหรับนักท่องเที่ยวจริงๆ
พาสนีร้ วมบริการยานพาหนะของโอดะคิวทัง้ หมด 3 อย่างเข้าด้วยกัน คือ พื้นที่ฮาโกเน่, พื้นที่เอโนะชิมะ/คามาคุระ
และสายรถไฟของโอดะคิวจากสถานีชินจุก ุ ซึ่งไม่จากันจานวนเที่ยวภายในเวลา 3 วัน โดยมีพื้นที่ให้บริการดังนี้
1. รถไฟสายฮาโกเน่โทซัง
2. รถประจาทางสายฮาโกเน่โทซัง
3. รถประจาทาง “คังโกชิเชสุ-มกุริ” ( รถประจาทางสายฮาโกเน่โทซัง )
4. รถรางสายฮาโกเน่โทซัง
5. กระเช้าลอยฟ้าสายฮาโกเน่
6. เรือทัศนาจรชมทะเลสาบฮาโกเน่
7. รถด่วนสายโอดะคิวฮาโกเน่
8. Tokai Bus Orange Shuttle
รถไฟที่ให้บริการพื้นที่เอโนะชิมะ/คามาค ุระ
- รถไฟสายเอโนะเด็น (Enoden)
สายรถไฟของโอดะคิวจากสถานีชินจก ุ
- รถไฟสายโอดะคิว(Odakyu line)
เงื่อนไขและการให้บริการ
1. บัตรคามาคุระ พาสมีอายุการใช้งาน 3 วัน นับจากวันเริ่มใช้งาน
2. บัตรคามาคุระ พาส ใช้ได้เฉพาะผูท้ ี่มีชอื่ ปรากฎอยู่บนพาสเท่านัน้ ( โปรดเตรียมหลักฐานแสดงตัวตนเก็บไว้กบั ตัว
ท่าน )
3. พาสจะต้องถูกประทับตราเมื่อมีการเปิ ดใช้ครัง้ แรก
4. โปรดแสดงพาสให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจานวนวันใช้งานของพาสเมื่อท่านผ่านประตูตรวจตัว๋
5. ท่านสามารถเตรียมซื้อบัตรได้ล่วงหน้า 1 เดือนก่อนการเดินทาง
6. โปรดนาตัว๋ ที่ทางบริษทั ฯ จัดเตรียมให้ท่าน แลกฟรีพาสที่ Odakyu Sightseeing Service Center สถานีชินจูก ุ
7. บัตรสาหรับเดินทางออกจาสถานีชินจูกเุ ท่านัน้ ( สถานีชินจูกเุ ป็ นสถานีตน้ ทาง )
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8. หากมีการนัง่ ยานพาหนะอื่นๆนอกเหนือจากที่ระบุไว้ดา้ นบนจะต้องเสียค่าโดยสารเพิ่ม
9. บัตรดังกล่าวไม่รวมรถด่วน Romancecar
10. ท่านสามารถซื้อบริการรถด่วน Romancecar เพิ่มเติมได้ในราคาประมาณเที่ยวละ 1,090 เยน
11 เมื่อใช้พาสเสร็จแล้วกรุณาคืนพาสให้เจ้าหน้าที่สถานี

ราคาตัว๋ Hakone Kamakura Pass
บัตรผูใ้ หญ่
1,920 บาท

( บัตรประเภท 3 วัน )
บัตรเด็ก
( 6-11 ปี )

660 บาท

บัตร 1 ใบ เที่ยว Hakone , Kamakura , Enoshima “ทัง้ เที่ยวทัง้ ช้อป...เกินคม้ ุ ”


รูปแบบตัว๋
ตัว๋ กระดาษ ( ตัว๋ ฉบับจริง )



ระยะเวลาดาเนินการ
ดาเนินการออกตัว๋ ภายใน 1 วันทาการหลังจากรับยอดและยืนยันข้อมูล
ตัว๋ กระดาษสามารถรับด้วยตัวเองได้ที่บริษทั ฯ หลังจากยืนยันวันและเวลาที่มารับกับทางเจ้าหน้าที่
เรียบร้อยแล้ว
บริการจัดส่ง (ตัว๋ กระดาษ ) คิดค่าบริการจัดส่ง 60 บาท



การเปลี่ยน หรือ การยกเลิก
ภายหลังชาระค่าบริการแล้ว ไม่สามารถยกเลิกเปลี่ยนแปลง หรือรีฟันด์เงินคืนได้ทกุ กรณี






การใช้งาน
ตัว๋ กระดาษ: แสดงตัว๋ กระดาษที่ได้รบั จากทางบริษทั ฯ พร้อมหนังสือเดินทางในวันที่ตอ้ งการเปิ ดใช้งาน
สถานที่ Odakyu Sightseeing Service Center : Shinjuku ชัน้ 1 ( Ground Floor ) ฝัง่ ประตูทางออกสถานี
รถไฟชินจูก ุ ฝัง่ WEST EXIT ( เปิ ดทาการทุกวัน เวลา 8.00 – 18.00 น. )

พิเศษ!! รับส่วนลดเมื่อแสดงบัตรฮาโกเน่ คามาคุระ พาส ณ สถานที่ตา่ งๆ 79 แห่ง ในฮาโกเน่เอโนะชิมะ และคามาคุระ
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แนะนาสถานที่เที่ยว
เรือทัศนาจรชมทะเลสาบฮาโกเน่
ทะเลสาบอาชิ สัญลักษณ์ของฮาโกเน่ สามารถมองเห็นภูเขาไฟ
ฟูจิสง่างาม ณ ฝัง่ ตรงข้าม เหมาะสาหรับทากิจกรรม
หลากหลาย ทัง้ การล่องเรือ (เรือทัศนาจรพานาเที่ยว)
ชมทัศนียภาพ และการเล่นกีฬาทางนา้ อย่างการพายเรือคายัค
เป็ นต้น
กระเช้าลอยฟ้าสายฮาโกเน่
เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อลังการ จากมุมสูงบนกระเช้าลอยฟ้า
สายฮาโกเน่ สามารถมองเห็นทิวทัศน์ร่องนา้ 43 เมตร
เบื้องล่างสะพานเดยามะเท็คเคียวงดงามเพลินตา

โอวาค ุดานิ
โอวะคุด านิเป็ นสถานที่ เงียบสงบแต่ไ ม่ธ รรมดา คุม้ ค่า ในการ
เข้าชมเป็ นสถานที่ที่ปล่อยควันออกมาอย่างแปลกประหลาด

ออนเซ็นมันจู (ซาลาเปาออนเซ็น)
ร้าน Marushima Honten ตั้ง อยู่ที่หน้าสถานีฮ าโกเน่ -ยุโมโตะ
เป็ นเวลานานกว่ า 100 ปี แล้ว โดยเฉพาะซาลาเปาออนเซ็ น
ที่เป็ นต้นตารับของที่นี่ ซาลาเปาลูกกลมหวานหอมด้วยนา้ เชื่อม
ท าจากน ้ า ตาลทรายขาวและน ้ า ตาลทรายแดง ซึ่ ง ข้า งใน
จะสอดไส้ถวั ่ แดงหวาน
แกงกะหรี่ที่โรงแรมฟูจิยะ
สถานที่ รับ ประทานอาหารค่า หลัก ที่ เ ป็ นที่ ดึง ดูด ของโรงแรม
ฟู จิ ย ะ ที่ นี่ เ ป็ นร้า นอาหารฝรั ง่ เศสที่ มี ชื่ อ เสี ย งที่ ถ ูก สร้า งขึ้น
ในวันที่โรงแรมนี้เปิ ดให้บริการ แกงกะหรี่เนื้อ แบบต้นตารับนั้น
ถือเป็ นอาหารจานเด็ดที่มีชื่อเสียงของที่นี่
วัดโคโทค ุอิน
ที่นคี่ ือหนึง่ ในไฮไลท์ของการมาท่องเที่ยวคามาคุระ
มี นัก ท่ อ งเที่ ย วคับ คัง่ ตลอดทั้ง ปี นอกจากนี้ ยัง เข้า ไปส ารวจ
ด้านในของพระพุทธรูปได้อีกด้วย
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ศาลเจ้าสึร ุงาโอกะ ฮาจิมงั ก ู
เป็ นศาลเจ้าแบบชินโต ที่ใหญ่ที่สดุ ในญี่ปุ่น เป็ นอีกสถานที่หนึ่ง
ที่มีผคู้ นจานวนมากแวะเวียนมาสักการะ

เอโนชิมะ ซีแคนเดิล
ประภาคารเอโนชิมะที่โดดเด่น และหอชมวิวที่เรียกว่ าซีแคนเดิล
ตั้ง อยู่ใ จกลางเกาะเอโนชิ ม ะ จากความสูง ถึ ง 119.6 เมตร
ของหอชมวิวจะทาให้คณ
ุ เห็ นทัศนียภาพของทะเลและภูเขาที่อ ยู่
ไกลออกไปได้
ร้านอาหารริมชายหาดที่มองเห็นเอโนชิมะ
เกาะเอโนะชิมะมีชื่อเสียงด้านอาหารทะเล ปลาท้องถิ่นที่นิยมมาก
ที่สดุ คือ ปลาชิร าสุ หรื อ ลูกปลาซาร์ดีน ร้า นอาหารอิ ต าเลีย น
ตัง้ อยู่บนชายหาดอย่างร้าน iL CHIANTI BEACHE มีเมนู
กว่ า 100 เมนูใ ห้เ ลื อ กสรร รวมถึ ง พิ ซ ซ่ า ปลาชิ ร าสุด ้ว ย
ซึ่งจะทาให้คณ
ุ เพลิดเพลินไปกับอาหารเหล่านี้
ถนนโคมาจิโดริ
ถนนโคมาจิโดริตงั้ อยู่ใกล้กบั สถานีคามาคุระ ซึ่ งมีนกั ท่องเที่ยว
เลือ กซื้อ ของฝากกันอย่างขวักไขว่อยู่เสมอ คุณสามารถค้นหา
สิน ค้า ญี่ ปุ่นจิป าถะได้ม ากมาย รวมถึ ง สิ่ง ของที่ทันสมัยอื่ น ๆ
ด้วย
เอโนชิมะ ไอส์แลนด์ สปา
ตั้ง อยู่ที่ ท างเข้า เกาะเอโนชิ ม ะ สปาใช้ป ระโยชน์จ ากน ้า พุร อ้ น
ธรรมชาติ ที่ อ ยู่ใ ต้พื้ น ดิ น กว่ า 1,500 เมตรในการอ านวย
ความสะดวก คุณจะได้พบกับบ่อนา้ แร่รอ้ น (ออนเซ็น) ที่มองเห็น
ทิวทัศน์ของท้องทะเล อีกทั้งยังมีสระว่ายนา้ และร้านอาหารถื อ
เป็ นจุดพักผ่อนที่สมบูรณ์แบบหลังจากเดินเที่ยวทัว่ เกาะเอโนชิมะ
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