
ใบเดียวเอาอยู� ทั้งรถไฟ รถไฟใต�ดิน
และรถบัสในพื้นที่ เขตคันไซ!
• โดยสารรถไฟ รถไฟใต�ดิน และรถเมล� ได�ไม�จำกัด (ยกเว�น JR)
• ใช�ได�ทันทีตั้งแต�สนามบินคันไซ
• ไม�จำเป�นต�องใช�งานต�อเนื่องก็ได�
• มาพร�อมกับ Guide Book
• สามารถรับส�วนลดได�จาก 300 สถานที่พิเศษ

2 day
Pass

3 day
Pass

ระยะเวลาที่ใช� ได�
ระยะเวลาขาย
1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563 
ระยะเวลาที่สามารถใช�งานได�
1 เม.ย. 2562 - 31 พ.ค. 2563  



 
 

 
  

นัว 2
�ญหใ�ูผ  4,300 เยน

ก็ดเ  2,150 เยน

นัว 3
�ญหใ�ูผ  5,300 เยน

ก็ดเ  2,650 เยน

นัว 2
�ญหใ�ูผ 4,300 เยน

ก็ดเ 2,150 เยน

นัว 3
�ญหใ�ูผ 5,300 เยน

ก็ดเ 2,650 เยน



จ�ดจำหน�ายในประเทศไทย 

Wendy Tour 
by S.M.I Travel Co.,Ltd
Tel 02-214-1763
ACCORD TRAVEL SERVICE
Tel 02-165-0583
H.I.S.TOURS
Tel 02-264-6899
Japan All Pass
Tel 02-514-7473

จ�ดจำหน�ายในประเทศญี่ปุ�น (เฉพาะสถานที่ตัวอย�างเท�านั้น)
Kansai Tourist Information Center Kansai International Airport
Tel +81-72-456-6160
Kansai Tourist Information Center Kansai International Airport Terminal 2
Tel +81-72-456-8630
Nankai Electric Railway Kansai - Airport Station Ticket Office
Kyoto Station Bus Information Center
Tel +81-75-371-4474

Time required between major stations

NEW TOYO TRAVEL
Tel 02-238-5292
SBA TRAVEL
Tel 02-238-2101
KNT TRAVEL(THAILAND) CO.,LTD
Tel 02-513-9444
Quality Express
Tel 02-277-9999
JTB(THAILAND) LIMITED
Tel 02-344-4688

UPON(THAILAND) CO.,LTD
Tel 02-637-0233
J-PLAN HOLIDAY
Tel 02-168-7722
APEX(THAILAND) CO.,LTD
Tel 02-238-1207
Pinatlas Co.,Ltd
Tel 02-001-3009
E-Skylink Travel
Tel 02-294-5857

Tourist Information - Namba
Tourist Information - Osaka
Tourist Information - Shin-Osaka
Hankyu Tourist Center Osaka Umeda

รายละเอียด KANSAI THRU PASS  กรุณาดูในเว็บไซต� http://www.surutto.com/tickets/kansai_thru_thai.html

京都河原町

大阪梅田駅

Osaka Umeda

大阪梅田駅

Osaka Umeda

大阪梅田駅

Osaka Umeda
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เซกิเมะ
関目

阪急千里線
สายฮันคิวเซนริ

วาตานาเบะบาชิวาตานาเบะบาชิ

นิชิอุเมดะ

สายฮันชินนัมบะ
阪神なんば線

สา
ยน

ันไ
คฮ

อน
เซน

南海
本線

อุเมดะ

ทซุรุมิเรียคุจิทซุรุมิเรียคุจิ
鶴見緑地鶴見緑地

京
阪
本
線

สา
ยเ
คย
ฮัน
ฮอ
นเ
ซน

阪急宝塚線
สายฮันคิวทาการัทซึกะ

神崎川
คันซากิคาวะ

มิคุนิ
三国

เอซากะ
江坂

ฮิงาชิมิคุนิ
東三国

ชินโอซาก้า
新大阪

นิชินากาจิมะ มินามิกาตะ
西中島南方

มินามิกาตะ
南方十三

梅田

อุเมดะ
梅田

นากะสึ
中津

ชิโมชินโจ
下新庄

ไอกาวะ
相川

井高野
อิตากาโนะ

淡路
อาวาจิ

阪急京都線
สายฮันคิวเกียวโต

大日

門真南
คาโดมะมินามิ

เซนบายาชิ
千林

ไทชิจิบาชิอิมาอิ
太子橋今市

เซกิเมะเซอิกุ
関目成育

เทนจินบาชิซุจิโรคุโจเมะ
天神橋筋六丁目

ฮิกาชิ-อุเมดะ
東梅田

โองิมาจิ
扇町

西梅田

อุเมดะ
梅田

尼崎
อามางาซากิ

野田
โนดะสายฮันชินฮอนเซน

阪神本線

โนดะฮันชิน
野田阪神 　นากาโนะชิมะ

中之島

大阪国際会議場

渡辺橋 京阪中之島線
สายเคยฮันนากาโนะชิมะ

肥後橋

โอเอะบาชิ
大江橋

โยโดยาบาชิ
淀屋橋

มินามิโมริมาจิ
南森町

なにわ橋
นานิวะบาชิ

คิตาฮามะ
北浜

โอซากาบิสซิเนสพารคโอซากาบิสซิเนสพารค
大阪ビジネスパーク大阪ビジネスパーク

天満橋

森ノ宮
โมริโนะมิยะ

เคียวบาชิ
京橋

กาโมยงโจเมะ
蒲生四丁目

นางาตะ
長田

มิโดริบาชิ
緑橋

今里
อิมาซาโตะ

อิมาซาโตะ
今里

ทสึรุฮาชิ
鶴橋

鶴橋
ทสึรุฮาชิ

ทามาสึกุริ
玉造

ทานิมาจิโรคุโจเมะ
谷町六丁目

谷町九丁目
ทานิมาจิคิวโจเมะ

ทานิมาจิยงโจเมะ
谷町四丁目

長堀橋
นางาโฮริบาชิ

มัตสุยามาจิ
松屋町

คินเท็ตสุนิฮอนบาชิคินเท็ตสุนิฮอนบาชิ
近鉄日本橋近鉄日本橋

โอซากาอุเอฮอนมาจิโอซากาอุเอฮอนมาจิ
大阪上本町大阪上本町

เทนโนจิมาเอะยูฮิกาโอกะ
四天王寺前夕陽ケ丘

大阪阿部野橋（あべの橋）
โอซากาอาเบโนบาชิ (อาเบโนบาชิ)

เทนโนจิ
天王寺

มินามิทัตสึมิ
南巽

นิปปมบาชิ
日本橋

ซาไกซูจิ-ฮงมาจิ
堺筋本町

ชินไซบาชิ
心斎橋

ฮอนมาจิ
本 町

นัมบะ
なんば โอซากานัมบะโอซากานัมบะ

大阪難波

なんば

อิมามิยะเอบิสุ
今宮戎

ชินอิมามิยะ
新今宮

ไดโคะคุโจ
大国町

西大橋
นิชิโอฮาชิ

โยทสึบาชิ
四ツ橋

อาวาซะ
阿波座

คุโจ
九条

ユニバーサル・
スタジオ・ジャパン

ยูนิเวอรแซล
สตูดิโอ เจแปน

弁天町
เบนเทนโจ

เท็มโปซัน
天保山

ドーム前千代崎
โดมมาเอะจิโยซากิ

โดมมาเอะโดมมาเอะ
ドーム前ドーム前

อาซาชิโอะบาชิ
朝潮橋

โอซากาโค
大阪港

ไทโช
大正 ชิโอมิบาชิ

汐見橋

ซากุระงาวะ
桜川

桜川
ซากุระงาวะ

西長堀

คอสโมสแควร
コスモスクエア

เทรดเซ็นเตอรมาเอะ
トレードセンター前

นากาฟุโต
中ふ頭

คิซุกาวะ
木津川

เฟอรรี่เทอรมินอล
フェリーターミナル

住之江公園
ซุมิโนะเอะโคเอน

ซุมิโยชิไทฉะ
住吉大社

堺
ซาไก

เทนงาฉะยะ
天下茶屋

คิชิโนะซาโต-ทามาเดะ
岸里玉出

南海高野線
สายนันไคโคยะ

โดบุตสุเอนมาเอะ
動物園前

เอบิสุโจ
恵美須町

中百舌鳥
นากาโมซุ

長居
นางาอิ

あびこ
อาบิโกะ

ยาดะ
矢田

ยาโอมินามิ
八尾南

สายมินามิโฮซากา
南大阪線

阪急神戸線
สายฮันคิวโกเบ

จูโซ

ไดนิจิ

ฮิโงะบาชิ
ศูนยการประชุม
นานาชาติโอซากา

นิชินางาโฮริ

ทามะกาวะ
玉川

ฟุกุชิมะฟุกุชิมะ
福島福島

นัมบะ
สายนารา / สายโอซากา
奈良線・大阪線

เทมมะบาชิ

西九条
นิชิคุโจ

ซาไกฮิกาชิ

ชิจิโด

สายนัมบะ
難波線

堺東

七道

なかもず
นากาโมซุ

เอซากะ
江坂

รถไฟใตดินโอซากา

*รถไฟสายที่ไมไดระบุไวขางตนจะไมสามารถใชกับ

 ตั�วทองเที่ยวรอบโอซากาแบบวันเดียว (สำหรับพื้นที่โอซากา) ได

*ตั�วทองเที่ยวรอบโอซากาสามารถใชกับรถประจำทางเมืองโอซากาได

 (ยกเวน รถบัสไป IKEA ทซุรุฮามะ และยูนิเวแรแซลสตูดิโอ เจแปน)

*แผนที่เสนทาง ณ ปจจุบัน วันที่ 1 เมษายน 2561

รถไฟสายเอกชน(สามารถใชไดเฉพาะตั�ววันเดียวเทานั้น)

   ไมสามารถใชไดกับรถไฟสาย JR

ขอควรระวัง!
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P

S

สายมิโดซุจิ

สายทานิมาจิ

สายโยตสุบาชิ

สายจูโอ

สายเซนนิจิมาเอะ

สายซาไกซุจิ

สายนากาโฮริทซุรุมิเรียคุจิ

สายอิมาซาโตะซุจิ

สายนันโกพอรตทาวน

รถไฟฮันคิว

รถไฟเคยฮัน

รถไฟนันไก

รถไฟฮันชิน

รถไฟคินเท็ตสุ

รถไฟใตดินโอซากา

*รถไฟสายที่ไมไดระบุไวขางตนจะไมสามารถใชกับ

 ตั�วทองเที่ยวรอบโอซากาแบบวันเดียว (สำหรับพื้นที่โอซากา) ได

*ตั�วทองเที่ยวรอบโอซากาสามารถใชกับรถประจำทางเมืองโอซากาได

 (ยกเวน รถบัสไป IKEA ทซุรุฮามะ และยูนิเวแรแซลสตูดิโอ เจแปน)

*แผนที่เสนทาง ณ ปจจุบัน วันที่ 1 เมษายน 2561

รถไฟสายเอกชน(สามารถใชไดเฉพาะตั�ววันเดียวเทานั้น)

   ไมสามารถใชไดกับรถไฟสาย JR

ขอควรระวัง!
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สายมิโดซุจิ

สายทานิมาจิ

สายโยตสุบาชิ

สายจูโอ

สายเซนนิจิมาเอะ

สายซาไกซุจิ

สายนากาโฮริทซุรุมิเรียคุจิ

สายอิมาซาโตะซุจิ

สายนันโกพอรตทาวน

รถไฟฮันคิว

รถไฟเคยฮัน

รถไฟนันไก

รถไฟฮันชิน

รถไฟคินเท็ตสุ

โอซาก้า
อะเมซิ่งพาส

• สามารถขึ้นลงรถไฟ รถประจ�าทาง และรถโมโนเรลในพื้นที่
 โอซาก้าได้ไม่จ�ากัดเที่ยวตลอดหนึ่งวันเต็ม
• เส้นทางสามารถใช้ได้รวมถึงรถไฟใต้ดินเมืองโอซาก้า 
  รถโมโนเรล รถประจ�าทาง และรถไฟเอกชนภายในเขตเมือง

* ไม่สามารถใช้จากสถานีสนามบินโอซาก้า รถไฟสายนันไกได้

ทุกคนสามารถใช Wi-Fi ฟรี
ขณะที่ทองเที่ยวรอบโอซากา

เปนประโยชนอยางมากที่คุณจะสามารถใช Wi-Fi 
ไดทุกที่ในโอซากา สามารถเชื่อมตออยางงายดาย 
และใชอินเตอรเน็ตไดไมจํากัดฟรี !

ตั๋ววันเดียว 2,700ใช้ได้ทุกวันที่ต้องการ เยน

ในแอพคุณสามารถรับขอมูลรานคาพิเศษที่ไมไดอยูใน 
คูมือทองเที่ยวและขอมูลสําหรับเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต 
อยางเปนทางการ นอกจากนี้ยังสะดวกและมีประโยชน 
มาก เชน สามารถคนหาเสนทางสถานที่ทองเที่ยวตางๆ 
ไดอีกดวย

เริ่มแลว!เริ่มแลว!
ตั๋วทองเที่ยวรอบโอซากาตั๋วทองเที่ยวรอบโอซากา

แอพพิเศษเฉพาะแอพพิเศษเฉพาะ



                     

13 หอศิลป์แห่งชาติ, โอซาก้า
ลดค่าเข้าชมนิทรรศการคอลเลคชั่นและนิทรรศการพิเศษ ใช้อัตราเข้า
เป็นกลุ่มพร้อมส่วนลดส�าหรับหนึ่งท่าน (ส�าหรับการจัดนิทรรศการร่วม 
จะมีการตัดสินใจเฉพาะเป็นครั้งๆ ไป)

15 พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นเซรามิคแบบตะวันออก
ราคาอัตราเข้าเป็นกลุ่มพร้อมส่วนลด ไม่ต้องจ่ายอัตราปกติต่อคน

38 หอคอยซูเท็นกากุ
ลด 300 เยนจากค่าเข้า ในส่วน "จุดชมวิวพิเศษเทมโบพาราไดซ์" 
ด้านนอก (ต้องจ่ายค่าเข้าชมหอคอยซูเท็นกากุต่างหาก)

40 พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมืองโอซาก้า
ราคาอัตราเข้าเป็นกลุ่มพร้อมส่วนลด ไม่ต้องจ่ายอัตราปกติต่อคน

47 ซาไก ริโช โนะมิยะ 
     (Sakai Plaza of Rikyu and Akiko)
ลด 20 % ส�าหรับประสบการณ์ในพิธีชงชาแบบเรียวเรอิ (Ryurei Style) 
การเสริฟ์ชาในขณะอยู่ที่โต๊ะ

61 โรงโบว์ลิ่ง Round 1 สาขาอุเมดะ
62 โรงโบว์ลิ่ง Round 1 สาขาคิตะชินไซบาชิ
63 โรงโบว์ลิ่ง Round 1 สาขาเซนนิจิมาเอะ
สามารถรับเหรียญฟรี 1 เหรียญส�าหรับตู้สติ๊กเกอร์ถ่ายรูป “Rism” 
ของ Round 1 ได้ที่แผนกตอนรับส่วนหน้าของแต่ละที่

64 เรือครูซผจญภัยนานิวะที่เดินทางไปกับ
     นักเล่าเรื่องตลก(ราคุโกะ)
ผู้ใหญ่ ลด 500 เยน
ระยะเวลาที่ใช้: 9 เม.ย. 2561 ถึง 22 มี.ค. 2562

65 GIRAFFE JAPAN
ฟรีเครื่องดื่ม 1 ที่

66 ดองกิโฮเต้ สาขาโดทงโบริ ชิงช้าสวรรค์ 
     "เอบิสึทาว์เวอร์"
บัตรทั่วไป ลด 100 เยน, VR Gondola ลด 600 เยน

67 Dotombori Museum Namikiza
     พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์โรงละครท้องถิ่น
ลด 50% จากค่าเข้า

68 รถบัสทัวร์รอบเมืองโอซาก้า OSAKA SKY VISTA
ผู้ใหญ่ ลด 200 เยน เด็ก ลด 100 เยน (เฉพาะเมื่อจ่ายเงินสดในวันใช้บริการ)

69 คิดส์ พลาซ่า โอซาก้า
ลด 10% จากค่าเข้า (การ์ด 1 ใบสามารถใช้ได้เพียง 5 ท่าน)

70 VR ZONE OSAKA
ฟรี ค่าเข้าส�าหรับเด็ก 200 เยน

71 ซามูไรคาเฟ่ SAMURAI CAFE
จะได้รับของฝากฟรีเป็นผ้าเช็ดมือของแท้ (1,500 เยน)

72 โรงละครไรบุสะเคียวบาชิ
ลด 300 เยนจากค่าเข้าโรงละคร

73 โรงละครโนยามาโมโตะ
เข้าชมการแสดงที่มีผู้อุปการะรายการ จะได้รับของฝากฟรีเป็นผ้าเช็ดมือ
ของแท้ของ  “โรงละครยามาโมโตะโน × graf” (1,000 เยน)

74 SAKUYA LUMINA
ลดราคาจากวันจริงเป็นราคาขายล่วงหน้า (ผู้ใหญ่ 2,700 เยน, เด็กอายุ 
13-17 ปี และผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป 1,800 เยน, เด็กเล็กอายุ 4-12 ปี 
1,000 เยน)

75 พิพิธภัณฑ์สัตว์น�้าไคยุคัง
ลด 100 เยนจากค่าเข้าชมส�าหรับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

76 โซระนิวะออนเซน OSAKA BAY TOWER
ลด 10% จากค่าเข้า

77 MAG'S Suminoe
สามารถเล่นโบว์ลิ่ง 2 เกมได้ในราคาเกม 1 เกม, และลด 20% ส�าหรับ
คาราโอเกะ, บิลเลียด,ปิงปองและปาเป้า

78 ศูนย์รวมบ่อน�้าแร่ทั่วโลก สปาเวิล์ด
หากเข้าชมช่วงปกติ ผู้ใหญ่ ลด 200 เยน เด็ก ลด 100 เยน 
(มีส่วนลดให้ด้วยส�าหรับช่วงเวลาอื่น)

79 พิพิธภัณฑ์ศิลปะอาเบโนะฮารุคัส
ส่วนลดส�าหรับ 1 ท่านส�าหรับนิทรรศการพิเศษ
คิดราคาในอัตราเข้าเป็นกลุ่ม

80 ฮารุคัส 300 (หอคอย)
ส่วนลดส�าหรับ 1 ท่านส�าหรับค่าเข้าชมคิดราคาในอัตราเข้าเป็นกลุ่ม

81 เซก้า อาเบโนะ คิวส์มออล์ 
     SEGA VR AREA ABENO
ลด 200 เยน เครื่องเล่น VR 1PLAY

82 พิพิธภัณฑ์หัตถกรรมพื้นบ้านเมืองซาไก
จะได้รับของช�าร่วย เมื่อซื้อสินค้าครบ 2,000 เยนขึ้นไป

83 หอวัฒนธรรมเมืองซาไก
     พิพิทธภัณฑ์ Alphonse Mucha  (ซาไก)
ลด 20% จากค่าเข้า

  ตั๋ว 2 วัน ไม่สามารถใช้กับรถไฟนันไกได้ ถ้าคุณ 
 ใช้ตั๋ว 2 วันในเขตซาไกคุณต้องเสียค่าธรรมเนียม
 แยกต่างหากเพื่อไปที่สถานีที่ใกล้ที่สุด

7,890 เยนทั้งหมด 2,700 เยน

ถ้าคุณใช้ตั๋ววันเดียวของโอซาก้าอะเมซ่ิงพาส
ปกติ

5,190  เยนประหยัดได้ถึง

ว้าว!

280 เยน 
(สถานีอุเมดะ → สถานีฮอนมาจิ → สถานีโอซาก้าโค)

230 เยน
(สถานีชินไซบาชิ → สถานีอุเมดะ)

*อัตราค่าบริการของค่าโดยสารและสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้อธิบายไว้คือ ราคา ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

280 เยน
(สถานีโอซาก้าโค → สถานีอาวาสะ → สถานีนัมบะ)

JAPAN NIGHT WALK TOUR 
(ปกติ 1,000 เยน)

เริ่มต้นจากอุเมดะ

เดิน
2 นาที

เดิน
5 นาที

เดิน
2 นาที

เดิน
14 นาที

สถานีอุเมดะ

ชิงช้าสวรรค์เท็มโปซัน
(ปกติ 800 เยน)

พิพิธภัณฑ์ จี-ไลอ้อน
(ปกติ 1,000 เยน)

โดทงโบริ ZAZA Box
Performance Show, GOTTA

(ปกติ 1,800 เยน)

จุดเริ่มต้น

อุเมดะ (ถึงที่โรงแรม)

• แสดงตั๋วเดินทางและยืื่นคูปอง จะสามารถรับข้อเสนอพิเศษได้จากสถานที่ต่างๆ กว่า 27 แห่ง
• เมื่อใช้แอพพิเศษเฉพาะ จะแสดงคูปองภายในแอพ
• ใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นไม่ได้
* ในบางแห่ง เพียงแค่แสดงตั๋วท่องเที่ยวรอบโอซาก้า! * ใช้ ได้จนถึง 30 เม.ย. 2563

สถานที่ที่สามารถรับข้อเสนอพิเศษในตั๋วท่องเที่ยวรอบโอซาก้า พร้อมกับคูปอง

ทงโบริ ริเวอร์ครูซ
(ปกติ 900 เยน)

* เข้าได้แต่ละแห่งเพียงครั้งเดียวแม้ว่าอาจจะเป็นตั๋ว 2 วัน

* มีความเป็นไปได้ที่คุณอาจไม่สามารถใช้ตั๋วท่องเที่ยวนี้ได้ เช่น เป็นวันหยุด วันปิดบริการชั่วคราวหรือนิทรรศการพิเศษต่างๆ จึงขอแนะน�าให้ตรวจสอบล่วงหน้า

* รายการข้อมูลนี้ใช้ส�าหรับเดือนเมษายน 2561 โปรดสอบถามรายละเอียดได้จากแต่ละสถานที่เกี่ยวกับวันปิดบริการ นิทรรศการพิเศษหรืออื่นๆ

* ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มหากจะเข้าชมนิทรรศการพิเศษ หากมีการจัดนิทรรศการพิเศษ 

   ท่านไม่สามารถเข้าชมเฉพาะนิทรรศการปกติอย่างเดียวได้โปรดสอบถามรายละเอียดได้จากแต่ละสถานที่

* เป็นกฎทั่วไปว่าจะใช้ตั๋วโอซาก้าอะเมซิ่งพาสพร้อมกับรับส่วนลดอื่นๆ ทีเดียวกันไม่ได้

เพียงแสดงตั๋วท่องเที่ยวนี้คุณก็สามารถเข้าชม/เข้าใช้ได้หนึ่งแห่ง หนึ่งครั้งโดยจ�ากัดเฉพาะวันเดียวกับที่ใช้รถไฟ รถประจ�าทาง

Facilities you can enter for free with the Osaka Amazing Pass

เรือส�าเภาทัศนาจรซานต้ามาเรีย
(ปกติ 1,600 เยน)

จุดหมาย
23:00

สิ้นสุดการใช้

แต่ละสถานที่อาจมีการปิดชั่วคราวเนื่องจากสภาพอากาศ ปิดบ�ารุงซ่อมแซม หรือ

มีการจัดงานอื่น ส่วนกรณี 04 , 05 , 07 , 08 , 09 , 18 , 19 , 20 , 22 , 32 , 33 ,
36 , 64 , นอกจากเหตุผลข้างต้นแล้ว บริการอาจต้องมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้ง

ล่วงหน้าเนื่องด้วยสภาพแม่น�้า และการบ�ารุงซ่อมแซมเรือส�าราญ

โปรดตรวจสอบแต่ละสถานที่
เข้าชมถึงความพร้อมในการ
ให้บริการไว้ก่อนล่วงหน้า!!

โปรดตรวจสอบ วันปิดบริการ
ของแต่ละแห่งที่ปฏิทิน!

รับข้อมูลปฏิทิน

ใหม่ล่าสุดได้ที่
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 การแสดงมีรอบ 11:30 น., 12:30 น., 13:30 น., 
14:30 น. และ 15:30 น.  ไม่ก�าหนดวันปิด  600 เยน 
☎ 06-6212-3005  เฉพาะการแสดงสด ตลก ZAZA

道頓堀ZAZA POCKET'S　ZAZAお笑いライブ
โดทงโบริ ZAZA POCKET'S การแสดงสด ตลก ZAZA
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10:00 น. ถึง 22:00 น. (จัดขายตั๋วและลงทะเบียนจนถึง 
21:30 น.)  8, 9 ม.ค.  800 เยน ☎ 06-6576-6222

天保山大観覧車
ชิงช้าสวรรค์เท็มโปซัน
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 9:00 น. ถึง 21:00 น. (ให้บริการรอบสุดท้าย 
ก่อนปิด 30 นาที)  เปิดทุกเดือนตลอดทั้งปี (ไม่สามารถใช้
ในวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดประจ�าชาติได้)  700 เยน
☎ 06-6641-9555

通天閣
หอคอยซูเท็นกากุ
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 10:00 น. ถึง 19:00 น.  เปิดทุกเดือนตลอดทั้งปีใน
เวลาให้บริการ*จ�ากัดบริการเฉพาะช่วง: 1-21 เม.ย. 2562  
1,200 เยน ☎ 06-6942-5511

大川さくらクルーズ
เรือซากุระครุยส์ล่องแม่น�้าโอกาวะ
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เดือน พ.ค., มิ.ย., วันที่ 21 ก.ย. ถึง พ.ย. มีรอบ 13:30, 
14:30, 15:30, 17:30, 18:30, 19:30 น. ส่วนเดือน ก.ค. ถึง 
16 ก.ย. มีรอบ 17:30, 18:30, 19:30, 20:30 น. *ในหนึ่งรอบ
รับผู้โดยสารได้เพียงห้าท่าน  ปิด 13 ก.ค., และ(ก�าหนดการ) 
3 ส.ค.  1,800 เยน ☎ 06-6441-0532

とんぼりRiver JAZZ Boat
ทงโบริ ริเวอร์ JAZZ Boat
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ออกจากท่าจอดเรือนิฮออนมาจิ ตั้งแต่ 11:00 น. และก็
ยังสามารถขึ้นได้จากท่าเรือฮาจิเคน-ยาฮามะอีกด้วย  ไม่
ก�าหนดวันปิด  1,800 เยน ☎ 06-6147-7763 

 ไม่สามารถใช้ ไปกลับได้

รถบัสวิ่งวนรอบเมือง มหัศจรรย์แห่งโอซาก้า
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 11:00 น. ถึง 22:00 น. (ให้บริการรอบสุดท้าย ก่อนปิด 
30 นาที)  ปิดวันจันทร์ (วันถัดมาด้วยหากเป็นวันหยุด
ประจ�าชาติ) และ 1 ม.ค.  700 เยน ☎ 06-6615-6055

さきしまコスモタワー展望台
จุดชมวิวซากิชิมะคอสโมทาวเวอร์
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 9:30 น. ถึง 17:00 น. (เปิดวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุด
ประจ�าชาติถึง 18:00 น. เฉพาะเดือนพ.ค. และก.ย.) (ให้บริการ
รอบสุดท้าย ก่อนปิด 30 นาที)  ปิดวันจันทร์ (วันถัดมาด้วย
หากเป็นวันหยุด)และ 29 ธ.ค. ถึง 1 ม.ค.  150 เยน 
☎  06-6771-8401

慶沢園

สวนเคอิตากุเอ็น
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 ท่าเรือปราสาทโอซาก้า 10:00 น. ถึง 16:00 น. (ให้บริการ 
1 รอบต่อหนึ่งชั่วโมง สามารถขึ้นได้ที่ท่าฮะชิเคนยาฮาม่า ท่า
โยโดยาบาชิและท่า OAP ได้ด้วย (มีวันที่ท่าเรือหยุด))  ปิด
บริการทุกรอบในวันที่ 16 และ 17 ม.ค., 20 และ 21 ก.พ. และ 
25 ก.ค. ในช่วงรอบบ่าย  1,700 เยน ☎ 06-6942-5511

大阪水上バス アクアライナー

อควาไลน์เนอร์ รถบัสแล่นบนผิวน�้าเมืองโอซาก้า
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 9:00 น. ถึง 17:00 น. (เดือนพ.ย. ถึง ก.พ. เปิดถึง 
16:30 น.) (ให้บริการรอบสุดท้าย ก่อนปิด 30 นาที) 

 ปิดวันจันทร์ (วันต่อมาด้วยหากเป็นวันหยุดประจ�าชาติ) 
และ 28 ธ.ค.- 4 ม.ค.  200 เยน ☎ 06-6941-1717

大阪城 西の丸庭園

สวนนิชิโนะมารุ แห่งปราสาทโอซาก้า
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10:00 น. ถึง 17:30 น. (ให้บริการรอบสุดท้าย 17:00 น.)
 ไม่ก�าหนดวันปิด และช่วงปลายปีจนถึงต้นปีใหม่

 1,200 เยน ☎ 06-6755-4466

イイイイイイイイイイイイイイイイイイイイ

ILLUSION MUSEUM (พิพิธภัณฑ์ภาพลวงตา)
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 9:30 น. ถึง 20:00 น. (จ�านวนเรือให้บริการ เวลาเรือรอบ
แรกและสุดท้าย อาจเปลี่ยนไปขึ้นตามแต่ละวัน)  ไม่ก�าหนดวัน
ปิดบริการ (บริการเรือต้องระงับหมดหากยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ
เจแปนกับพิพิธภัณฑ์ ไคยูคังปิด)  1,300 เยน 
☎ 06-6573-8222

キャプテンライン
เรือกัปตันไลน์
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 9:30 น. ถึง 17:00 น. เปิดถึง 16:30 น. เฉพาะเดือนพ.ย.- 
ก.พ. (ให้บริการรอบสุดท้ายก่อนปิดบริการ 30 นาที) 

 ปิดวันจันทร์ (วันถัดมาด้วยหากเป็นวันหยุดประจ�าชาติ)
และ 28 ธ.ค.- 4 ม.ค.  300 เยน ☎ 06-6697-6221

大阪市立自然史博物館
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติเมืองโอซาก้า
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10:00 น. ถึง 17:00 น. (ให้บริการรอบสุดท้ายเวลา 16:30 
น.)  ปิดวันอังคาร (วันต่อมาด้วยหากเป็นวันหยุดประจ�า
ชาติ) และช่วง 29 ธ.ค.- 3 ม.ค.  100 เยน 
☎ 072-228-1501

堺市立町家歴史館 清学院
อาคารประวัติศาสตร์แห่งเมืองซาไก สถาบันการศึกษาเซกะคุอิน 
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 10:00 น. ถึง 17:00 น. (ให้บริการรอบสุดท้ายเวลา 16:30 
น.)  ปิดวันอังคาร (วันต่อมาด้วยหากเป็นวันหยุดประจ�า
ชาติ) และช่วง 29 ธ.ค.- 3 ม.ค.  200 เยน 
☎ 072-224-1155

堺市立町家歴史館山口家住宅
อาคารประวัติศาสตร์แห่งเมืองซาไก บ้านตระกูลยามากุจิ
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 9:00 น. ถึง 18:00 น. (ให้บริการรอบสุดท้ายเวลา 17:30 
น.)  ปิดทุกวันอังคารที่ 3 ของเดือน (วันต่อมาด้วยหากเป็น
วันหยุดประจ�าชาติ) และช่วง 29 ธ.ค.- 3 ม.ค.  300 เยน
☎ 072-260-4386

さかい利晶の杜
ซาไก ริโช โนะ โมริ (Sakai Plaza of Rikyu and Akiko)
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 9:30 น. ถึง 17:15 น. (ให้บริการรอบสุดท้ายเวลา 16:30 
น.)  ปิดวันจันทร์ (วันต่อมาด้วยหากเป็นวันหยุดประจ�าชาติ) 
และช่วง 28 ธ.ค.- 4 ม.ค.  200 เยน☎ 072-245-6201

堺市博物館
พิพิธภัณฑ์เมืองซาไก
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 9:00 น. ถึง 17:00 น. (ให้บริการรอบสุดท้าย ก่อนปิด 30 
นาที) อาจขยายเวลาเปิดบริการในบางฤดู  ปิด 28 ธ.ค.- 
1 ม.ค.  600 เยน ☎ 06-6941-3044

大阪城天守閣
พิพิธภัณฑ์ปราสาทโอซาก้า

 
27

 10:00 น. ถึง 17:00 น., วันพุธเปิดถึง 20:00 น. (ให้บริการ
รอบสุดท้าย ก่อนปิด 30 นาที)  ปิดอาทิตย์, จันทร์ และวัน
หยุดประจ�าชาติ, 13-15 ส.ค., 27 ธ.ค.- 4 ม.ค.  300 เยน  
☎ 06-4964-7601

大阪企業家ミュージアム
พิพิธภัณฑ์ผู้ประกอบการด้านความท้าทายและนวัตกรรม
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 9:30 น. ถึง 17:00 น. (ให้บริการรอบสุดท้าย ก่อนปิด 
30 นาที)  ปิดวันจันทร์ วันสุดท้ายของทุกเดือน วันถัดจาก
วันหยุดประจ�าชาติ (หากวันจันทร์เป็นวันหยุดประจ�าชาติ
เปิดบริการวันต่อมา หากวันถัดจากวันหยุดประจ�าชาติหรือ
วันสุดท้ายของเดือนตรงกับวันอาทิตย์ ปิดบริการวันอังคาร) 
ปิดวันที่ 28 ธ.ค.- 4 ม.ค.  250 เยน ☎ 06-6947-7208

ピースおおさか (大阪国際平和センター）
พีซโอซาก้า (ศูนย์ประชุมสันติภาพนานาชาติโอซาก้า)
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 10:00 น. ถึง 17:20 น. (เรือรอบสุดท้าย 16:50 น.) เดือน
พ.ย.- ก.พ. เปิดถึง 17:00 น. (เรือรอบสุดท้าย 16:30 น.) 

 28 ธ.ค.- 3 ม.ค.  1,500 เยน ☎ 06-6314-3773

大阪城御座船
เรือส�าราญปราสาทโอซาก้า
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 9:30 น. ถึง 17:00 น. (ให้บริการรอบสุดท้าย ก่อนปิด 30 
นาที)  ปิดอังคาร, 28 ธ.ค.- 4 ม.ค.

 600 เยน ☎ 06-6946-5728

大阪歴史博物館
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์โอซาก้า
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10:00 น. ถึง 17:00 น. (ให้บริการรอบสุดท้ายเวลา 
16:30 น.)  ปิดวันจันทร์ (วันต่อมาด้วยหากเป็นวันหยุด
ประจ�าชาติ) และช่วง 28 ธ.ค.- 4 ม.ค.  500 เยน 
☎ 06-6912-0055

咲くやこの花館
สวนพฤกษศาสตร์ซากุยะ โคโนะ ฮานะคัน
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17:45 น. ถึง 21:05 น. (ทัวร์แต่ละรอบมีเมื่อเริ่มชั่วโมงใหม่)
 ปิดวันอังคาร (วันถัดมาด้วยหากเป็นวันหยุดประจ�าชาติ), 

วันพฤหัส และวันที่ 1-3 ม.ค.  1,000 เยน ☎ 06-4703-3390

JAPAN NIGHT WALK TOUR
JAPAN NIGHT WALK TOUR
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 11:00 น. ถึง 16:00 น. ออกเดินทางทุกชั่วโมง 
(เวลาเรือออกรอบแรกและสุดท้ายอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นกับ
ฤดูกาล)  31 ธ.ค. / 6-22 ม.ค. / 19-20 ก.พ. 

 1,600 เยน ☎ 06-6942-5511

帆船型観光船 サンタマリア デイクルーズ
เรือส�าเภาทัศนาจรซานตามาเรีย
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 9:30 น. ถึง 17:00 น. (ให้บริการรอบสุดท้าย เวลา 16:30 
น.)  ปิดวันจันทร์ (วันถัดมาด้วยหากเป็นวันหยุดประจ�าชาติ 
แต่วันที่ 30 เม.ย., 7 พ.ค. และ 16 ก.ค. เปิดบริการ) ช่วงปลาย
ปีจนถึงต้นปีใหม่ อีกทั้งขึ้นกับการเปลี่ยนช่วงเวลานิทรรศการ 

 300 เยน ☎ 06-6771-4874

大阪市立美術館
พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมืองโอซาก้า
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9:30 น. ถึง 17:00 น. (ประตูเข้าชมนิทรรศการปิดเวลา 
16:30 น., การแสดง Planetarium รอบสุดท้ายเริ่มตั้งแต่ 
16:00 น.)  ปิดวันจันทร์ (วันต่อมาด้วยหากเป็นวันหยุด
ประจ�าชาติ) และช่วงปลายปีจนถึงต้นปีใหม่  400 เยน (การ
แสดง Planetarium คิดค่าธรรมเนียมเพิ่ม) ☎ 06-6444-5656

大阪市立科学館
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เมืองโอซาก้า
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จันทร์-ศุกร์ 10:00 น. ถึง 1:00 น., เสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่ 
8:00 น. ถึง 1:00 น. (ให้บริการรอบสุดท้ายเวลาเที่ยงคืน 

 ไม่ก�าหนดวันปิด  800 เยน ☎ 06-6882-4126

天然温泉 なにわの湯
บ่อน�้าร้อนนานิวะออนเซนธรรมชาติ

 
09

เรือออกทุกครึ่งชม.ช่วง 17:00 น. ถึง 21:00 น. 
 ปิด 27-29 มิ.ย., 13,24,25 ก.ค., (ก�าหนดการ) 3 ส.ค., 29 

ธ.ค.- 3 ม.ค.  900 เยน ☎ 06-6441-0532

中之島リバークルーズ
เรือครูซชมวิวนากาโนะชิมะ
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ตั้งแต่ 11:00 น. (ช้อปปิ้ง) ถึง 21:00 น., (ห้องอาหาร) ถึง 
22:30 น., (พื้นที่สวนสนุก) ถึง 23:00 น., ชิงช้าสวรรค์เปิด
บริการตั้งแต่ 11:00 น. ถึง 23:00 น. (ให้บริการรอบสุดท้าย
เวลา 22:45 น.)  ไม่ก�าหนดวันปิด   600เยน 
☎ 06-6366-3634

HEP FIVE観覧車
ชิงช้าสวรรค์เฮปไฟฟ์
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 วันธรรมดาออกทุกครึ่งชั่วโมงในช่วงตั้งแต่ 13:00 น. ถึง 
21:00 น. ส่วนวันเสาร์อาทิตย์ วันหยุดประจ�าชาติ 11:00 น. 
ถึง 21:00 น.   ปิด 13,24,25 ก.ค.และ(ก�าหนดการ) 3 ส.ค. 

 900 เยน ☎ 06-6441-0532

とんぼりリバークルーズ
ทงโบริ ริเวอร์ครูซ
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11:00 น. ถึง 18:00 น. (ให้บริการรอบสุดท้ายก่อนปิด 30 
นาที ร้านค้าเปิดถึง 19:00 น.)  ปิดวันจันทร์ (รวมทั้งวันต่อ
มาหากเป็นวันหยุดประจ�าชาติ) และวันที่ 29 ธ.ค.-1 ม.ค.  
500 เยน ☎ 06-6211-0303

หอศิลป์คามิกาตะอุคิโยะเอะ
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 วันธรรมดา 16:00 น. ถึง 20:00 น., วันเสาร์ อาทิตย์และวัน
หยุดประจ�าชาติ 10:00 น. ถึง 20:00 น. (ให้บริการรอบสุดท้าย
เวลา 19:30 น.)  ปิดวันจันทร์ (วันถัดมาด้วยหากเป็นวันหยุด
ประจ�าชาติ)  1,000 เยน ☎ 06-6573-3006

GLION MUSEUM
พิพิธภัณฑ์ จี-ไลอ้อน
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 9:30 น. ถึง 17:00 น. เปิดถึง 16:30 น. เฉพาะ เดือนพ.ย.- 
ก.พ. (ให้บริการรอบสุดท้ายก่อนปิดบริการ 30 นาที)  ปิดวัน
จันทร์ (วันถัดมาด้วยหากเป็นวันหยุดประจ�าชาติ)และ 28 ธ.ค. 
ถึง 4 ม.ค.  200 เยน ☎ 06-6696-7117

大阪市立長居植物園
สวนพฤกษศาสตร์นากาอิ
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 10:00 ถึง 16:30 น. (แผนกต้อนรับปิดบริการเวลา 
15:30 น.)  ไม่ก�าหนดวันปิด  การแสดงมีทุกวันช่วง 1-14 
เม.ย.และทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์และ 20 ก.ค.- 31ส.ค.
*การแสดงจ�ากัดเฉพาะ: วันเสาร์ อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์
และช่วงวันที่ 1 เม.ย.- 24 พ.ย. 2562  700 เยน 
☎ 06-6755-4146

重要文化財 大阪城の櫓
ป้อมปราการปราสาทโอซาก้ามรดกทางวัฒนธรรมท่ีส�าคัญ YAGURA (ป้อม)
เปิดพิเศษส�าหรับบคุคลทัว่ไป
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 เปลี่ยนตามฤดู  ไม่ก�าหนดวันปิดบริการ (เว้นแต่มีการ
จองใช้บริการ)  ท�าการทุกวันในเดือนส.ค.  2,100 เยน 
☎ 06-6942-5511 *จ�ากัดบริการเฉพาะช่วง: 20 เม.ย. ถึง 27 
ต.ค. และ 20-25 ธ.ค. 2562 เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์

帆船型観光船 サンタマリア トワイライトクルーズ
เรือโดยสารซานต้ามารีน ทไวไลท์ครูซ
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 9:30 น. ถึง 17:00 น. เปิดวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุด
ประจ�าชาติถึง 18:00 น. เฉพาะเดือนพ.ค. และก.ย. (ให้บริการ
รอบสุดท้าย ก่อนปิด 1 ชม.)  ปิดวันจันทร์ (วันถัดมาด้วย
หากเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์) และ 29 ธ.ค. ถึง 1 ม.ค.

 500 เยน ☎ 06-6771-8401

天王寺動物園
สวนสัตว์โอซาก้าเทนโนจิ
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10:00 น. ถึง 18:00 น., เปิดถึง 20:00 น. ในวันศุกร์ เสาร์
และก่อนวันหยุดประจ�าชาติ (ให้บริการรอบสุดท้าย ก่อนปิด 30 
นาที)  ปิดวันอังคาร (วันธรรมดาต่อมาด้วยหากเป็นวันหยุด
ประจ�าชาติ), 30 ธ.ค- 3 ม.ค. และช่วงมีการเปลี่ยนนิทรรศการ 

 1,000 เยน ☎ 06-6440-3760

絹谷幸二 天空美術館
พิพิธภัณฑ์ศิลปะท้องฟ้าและดวงดาว โคจิ คินุตานิ
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10:00 น. ถึง 17:00 น. (ให้บริการรอบสุดท้าย 16:30 น.) 
 ปิดวันอังคาร, 29 ธ.ค.- 2 ม.ค.  นิทรรศการปกติ 600 

เยน, นิทรรศการพิเศษ 300 เยน ☎ 06-6242-1170

大阪くらしの今昔館(住まいのミュージアム)
พิพิธภัณฑ์บ้านและความเป็นอยู่ของชาวเมืองโอซาก้า

 
10

 9:30 น. ถึง 22:30 น. (ให้บริการรอบสุดท้าย ก่อนปิด 30 
นาที)  เปิดตลอดทั้งปี  1,500 เยน (ตั้งแต่ 2 ก.ค.เป็นต้น
ไป 1,500 เยน) ☎ 06-6440-3855

梅田スカイビル 空中庭園展望台
อาคารอุเมดะสกาย (จุดชมวิวสวนลอยฟ้า)

15
9:30 น. ถึง 17:00 น. (ให้บริการรอบสุดท้ายเวลา 16:30 

น.)  ปิดวันจันทร์(วันธรรมดาต่อมาด้วยหากเป็นวันหยุด
ประจ�าชาติ), 28 ธ.ค- 4 ม.ค. และช่วงมีการเปลี่ยนนิทรรศการ 

 นิทรรศการปกติ 500 เยน ☎ 06-6223-0055

大阪市立東洋陶磁美術館
พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นเซรามิคแบบตะวันออก
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10:00 น. ถึง 17:00 น. (เปิดถึง 20:00 น. วันศุกร์และเสาร์
ให้บริการรอบสุดท้ายก่อนปิด 30 นาที)  ปิดวันจันทร์ 
(วันธรรมดาต่อมาด้วยหากเป็นวันหยุดประจ�าชาติ) 28 ธ.ค. 
- 4 ม.ค. และช่วงมีการเปลี่ยนนิทรรศการ  430 เยน 
☎ 06-6447-4680

国立国際美術館
หอศิลป์แห่งชาติ,โอซาก้า

เขตมินามิ

เขตอ่าว และ เขตซุมิโนะเอะ

เขตเทนโนจิและเขตนางาอิ

เขตซาไก

เขตคิตะ
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 วันธรรมดา 13:00 น. ถึง 21:00 น., วันเสาร์ อาทิตย์และ
วันหยุดประจ�าชาติ 11:00 น. ถึง 21:00 น., (ออกเรือทุกๆ 
ชั่วโมงตอน 0 นาที และ 30 นาที)  13, 24-25 ก.ค., 4 ส.ค.  

 1,000 เยน ☎ 06-6121-2539

PIRATES OF OSAKA

โจรสลัดโอซาก้า PIRATES OF OSAKA
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 การแสดงมีรอบ 11:00 น., 13:00 น., 15:00 น.  ปิดวัน
อังคารและวันที่ 1 ม.ค.   1,800 เยน ☎ 06-4256-2710

道頓堀ZAZA Box パフォーマンスショー・GOTTA
โดทงโบริ ZAZA Box Performance Show, GOTTA
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10:00 น. ถึง 19:00 น. หรือ 20:00 น. (ให้บริการรอบ
สุดท้ายก่อนปิดบริการ 2 ชั่วโมง)  ไม่ก�าหนดวันปิดบริการ 
(จะปิดตามตลาดเทมโปซัน)  2,300 เยน ☎ 06-6573-6010 

 เฉพาะผู้ใหญ่ เด็กเล็กคนเดียวไม่สามารถเข้าได้

レゴランド®・ディスカバリー・センター大阪
เลโก้แลนด์® ดิสคัฟเวอรี่ เซ็นเตอร์ โอซาก้า
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บริการรอบ 17:40 น., 18:10 น., 18:40 น.
 ปิดวันจันทร์ (เปิดบริการหากเป็นวันหยุดประจ�าชาติ)

 1,500 เยน ☎ 06-6942-5511

NAKANOSHIMA Night View Cruise

เรือครูซส์ชมวิวยามราตรีนากาโนะชิมะ

 เวลา

 วันปิดบริการในช่วงเปิดให้เข้าชมฟร　ี
 ค่าธรรมเนียมปกติ (ส�าหรับผู้ ใหญ่ 1 ท่าน)
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10:00 น. ถึง 2:00 น. (ให้บริการรอบสุดท้ายเวลา 1:00 น.) 
 ไม่ก�าหนดวันปิดบริการ  วันธรรมดา 650 เยน วันเสาร์

อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 750 เยน ☎ 06-6685-1126

บ่อน�้าแร่ธรรมชาติกลางแจ้งสปาซูมิโนเอะ
天然露天温泉 スパスミノエ
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 เดือนเม.ย.-ก.ย. 8:30 น. ถึง 16:30 น., เดือนต.ค.-มี.ค. 
8:30 น. ถึง 16:00 น. (บริการต้อนรับเข้าชมสวนรอบสุดท้าย 
ก่อนปิด 30 นาที)  เปิดทุกเดือนตลอดทั้งปี (เฉพาะเข้าชม
สวนมีวันปิดบริการ)  300 เยนต่อคน ☎ 06-6771-0066

四天王寺(中心伽藍,本坊庭園)
วัดชิเทนโนจิ

Chushingaran, 
Hombo Garden

  ตั๋ว 2 วัน ไม่สามารถใช้กับรถไฟนันไกได้ ถ้าคุณใช้ตั๋ว 2 วันในเขตซาไกคุณต้องเสียค่าธรรมเนียมแยกต่างหากเพื่อไปที่สถานีที่ใกล้ที่สุด

เขตรอบปราสาทโอซาก้าและเขตทซุรุมิเรียคุจิ

สามารถใช้กับ 18, 19 หรือ 20 
เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

ข้อควรระวังโปรดทราบ
สามารถใช้กับ 07 หรือ 08 

เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

ข้อควรระวังโปรดทราบ

สามารถใช้กับ 32 หรือ 33 
เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

上方浮世絵館OSAKA WONDER CRUISE



โอซาก้า
อะเมซิ่งพาส ตั๋ววันเดียว

ใช้ได้ทุกวันที่ต้องการ

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจในหน้าโฮมเพจหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.osaka-info.jp/osp/en/

ระยะเวลาจ�าหน่าย 1 เม.ษ. 61 - 31 มี.ค. 62  อายุการใช้งาน 1 เม.ษ. 61 - 31 มี.ค. 62

OSAKA AMAZING PASS

คู่มือน�ำเที่ยว
แถมพร้อมคูปอง


