ขั้นตอนการซื้อตั๋วรถไฟ
1.

เช็คอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ณ วันที่ซี้อ ( อางอิงตาม ธ.กรุงเทพ

2.

สงสําเนาหนาพาสปอรต หรือ ชื่อที่สะกดถูกตองตามหนาพาสปอรต ( ภาษาอังกฤษ ) พรอมแจง
รายละเอียดขอมูล ประเภทของตั๋ว และจํานวนวันที่ใช มาให หากทางเราไดรับ ขอมูลเรียบรอยแลว จะสง
ใบแจงหนี้ กลับไปให

3.

ชําระเงิน พรอมสงหลักฐานมาให

4.

มารับตั๋ว จะเปนในรูปแบบของตั๋ว Exchange Order และนําไปแลกเปนตั๋วไดที่ญี่ปุน

( RATE SELL

ใชชวงเวลา 10.00 น. ) )

เงื่อนไขการ
นักทองเที่ยวตางชาติจากตางประเทศเขาสูประเทศญี่ปุน สําหรับทองเที่ยวภายใตสถานะของ
"TemporaryVisitor" ตามกฎของการตรวจคนเขาเมืองประเทศญี่ปุน อนุญาตใหนักทองเที่ยวสามารถ
พํานักอยูในประเทศญี่ปุนได 15 วัน หรือ 90 วัน เพื่อการทองเที่ยว หากนักทองเที่ยวรองขอวีซาเพื่อ
การทองเที่ยว และนักทองเที่ยวเดินทางเขาสูประเทศญี่ปุนเรียบรอยแลว เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง
จะประทับตราลงในหนังสือเดินทางในฐานะ "Temporary Visitor" ตามที่ปรากฏดานลาง นักทองเที่ยวที่
ถือหนังสือเดินทางพรอมกับไดรับตราประทับนี้ สามารถใช ตั๋ว JAPAN RAIL

นักทองเที่ยวถือสัญชาติญี่ปุนที่พํานักอยูในตางประเทศ
1.เปนผูที่มีคุณสมบัติในการอยูถาวรในประเทศนั้น ๆ
2.เปนผูที่แตงงานกับชาวตางชาติที่ไมไดถือสัญชาติญี่ปุน และพํานักอาศัยอยูประเทศอื่น ๆ
นอกจากประเทศญี่ปุน
**** กรณี ออก Exchange Order แลวจะไมสามารถเปลี่ยนชื่อผูใชตั๋วได
หมายเหตุ : นักทองเที่ยวที่มีคุณสมบัติตามขอ 1) หรือ 2) ขางตน จะตองแสดงเอกสารเพื่อพิสูจน
คุณสมบัติ ณ จุดจําหนายตั๋วหรือจุดแลกตั๋ว เพื่อที่จะไดรับ JR pass (JAPAN RAIL PASS)
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ตั๋วรถไฟ ใชอะไร
Japan Rail Pass สามารถใชไดกับ รถไฟ รสบัส และเรือเฟอรรี่ ตามรายละเอียด ดังตอไปนี้

รถไฟ สามารถใชไดกับ
1. JR Group Railways-Shinkansen "bullet trains"
(ยกเวนบนเสนทางสาย "NOZOMI" ไมวาจะเปนที่นั่งธรรมดาหรือการจองที่นั่งลวงหนา)
2. รถไฟ limited express
3. รถไฟ express
4. รถไฟดวน หรือ รถไฟธรรมดา (ซี่งมีขอยกเวนบางประการ)

รถบัส
1. รถบัสสายทองถิ่น หรือ รถบัสของบริษัท JR ดังรายละเอียดตอไปนี้ รถบัส JR Hokkaido รถ
บัส JR Tohoku รถบัส JR Kanto รถบัส JR Tokai รถบัส JR West Japan รถบัส JR
Chugoku รถบัส JR Shikoku และ รถบัส JR Kyushu
2. รถบัสบางเสนทางของ JR highway ตามรายละเอียด ดังตอไปนี้ Sapporo-Otaru; MoriokaHirosaki ; Tokyo-Nagoya, Kyoto, Osaka,Tsukuba Center; Nagoya-Kyoto, Osaka; OsakaTsuyama, Kasai Flower Center

เรือเฟอรรี่
ครอบคลุมแคเฟอรรี่ JR Miyajima เทานั้น และไมครอบคลุมถึง เฟอรรี่ JR Hakata - Pusan (Korea)
หมายเหตุที่สําคัญ : ตั๋ว Japan Rail Pass ไมสามารถใชไดสําหรับที่นั่งในรถไฟสาย "NOZOMI" ไมวาจะเปนการจอง
ที่นั่งลวงหนาหรือไมก็ตาม บนรถไฟชินคันเซ็นในเสนทาง Tokaido และ Sanyo (ผูถือ Japan Rail Pass ตองใชรถไฟ
สาย "HIKARI" หรือ "KODAMA" แทน.) หากคุณตองการใชรถไฟสาย "NOZOMI" คุณตองจายคาโดยสารขั้นพื้นฐาน
และคาธรรมเนียม limited express และมีการเก็บคาธรรมเนียมเพิ่มสําหรับตั๋ว Green
หมายเหตุ : ผูโดยสารที่ใชรถไฟ JR หรือไมก็ตามจะตองจายคาโดยสาร และคาใชจายเพิ่มเติม สําหรับการเดินทาง
บนเสนทางดังกลาว

ระยะเวลาใน
1. ตั๋ว JAPAN RAIL PASS มีอายุการใชงานไดตั้งแต 7 วัน 14 วัน และ 21 วัน ติดกันนับตั้งแตวันแรกของการใชงาน
2. ใชภายใน 90 วัน นับตั้งแตวันออกตั๋ว นักทองเที่ยวจะตองเปลี่ยน Exchange Order ใหเปน Japan Rail Pass และ
นักทองเที่ยวจะตองระบุวันที่ตองการเริ่มใช Japan Rail Pass จะเปนวันไหนก็ได ภายในระยะเวลา 1 เดือน
หลังจากที่ไดรับ JAPAN RAIL PASS เรียบรอยแลว
3. ตั๋ว JAPAN RAIL PASS ไมสามารถเปลี่ยนวันได หากวันที่ใชวันแรกไดมีการระบุไวแลว
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การยกเลิก


การคืนเงินของ Exchange Order สามารถทําได ณ สถานที่ที่นักทองเที่ยวทําการซื้อและออกตั๋วเทานั้น
และระยะเวลาจะตองไมเกินภายใน 1 ป (จะมีการเรียกเก็บคาดําเนินการ เสียคาธรรมเนียม 10 เปอรเซ็นต
ของราคาที่ระบุในตั๋ว)



ตั๋ว JR RAIL PASS สามารถทําการคืนเงินไดเฉพาะ เมื่อมีการแสดงยกเลิก ที่ศูนยบริการทองเที่ยวใน
สถานี JR ที่ไดรับการจัดการแตงตั้งกอนที่จะถูกประทับตราในวันแรกที่ใช ยี่สิบเปอรเซ็นตของราคาเงินเยน
จะถูกเรียกเก็บเปนคาจัดการ JR RAIL PASS ไมสามารถทําการคืนเงินได ในหรือหลังจากวันที่ถูกประทับตรา
ในวันแรกที่ใช ไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม



ตั๋ว JR RAIL PASSไมสามารถทําการคืนเงินได ในกรณีที่รถไฟไมสามารถใหบริการได หรือเกิดความ
ลาชา
กรณี Exchange Order หรือ JR Pass สูญหาย / ถูกขโมย



ในกรณีนี้ จะไมมีการออกตั๋วใบใหมหรือคืนเงินให ในกรณีสูญหาย หรือถูกขโมย ของ Exchange Order
หรือ Japan Rail Pass



ในกรณีที่ Exchange Order สูญหายหรือถูกขโมย นักทองเที่ยวจะตองกรอก "รายงานการหายของ
Exchange Order"และสงคืนทันทีใหกับบริษัทฯ พรอมทั้งลงลายมือชื่อของบุคคลนั้น ๆ

Ordinary และ Green
ตางกันอยางไร
Ordinary Car
คือบัตรโดยสารที่ใชในการขึ้นรถที่มีที่นั่งแบบธรรมดา บนรถไฟชินคันเซ็น ถึงแมวาความหรูหรา และความกวางของ
ที่นั่งจะไมเทากัน Green Cars แตในระดับมาตราฐานของญี่ปุนแลว ไมตองกังวลเลย นักทองเที่ยวสวนใหญรวมถึง
ชาวญี่ปุนเองดวยนิยมใชที่นังประเภทนี้กันเปนสวนใหญ เพราะวาประหยัดกวากัน Ordinary Cars ที่นั่งจะเปนที่นั่งคู
แถวละ 4ที่นั่ง

Green Car
เปนชื่อเรียกของตูรถไฟที่อยูบนรถไฟชินคันเซ็น ซึ่งก็เปรียบไดกับที่นั่งระดับ First's class สําหรับเครื่องบิน เพราะ
ความหรูหรา สะดวกสบายนี้ ทําใหผูโดยสารจํานวน ไมนอยอยากจะสัมผัสความสะดวกสบายระดับนี้ สักครั้ง แตตู
Green car นี้ก็ไมไดมีอยูทุกตูทุกขบวน เนื่องจากที่นั่งนี้ ไดสํารองไวใหกับผูโดยสารที่ตองการความสะดวกสบาย
ความหรูหรา และตามเสนทางที่สําคัญๆเทานั้น เชน โทไคโด คิวชู เปนตน
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ขั้นตอนการแลกตั๋ว JR
เมื่อนักทองเที่ยวไดรับตั๋วจากผูใหบริการขายแลว จะเปนในรูปแบบของตั๋ว Exchange Order เทานั้น ซึ่งยังไม
สามารถใชงานได จนกวาจะไปแลกเปนบัตร JR Pass จริงที่ประเทศญี่ปุน ซึ่งวิธีการแลกนั้นจะตองนํา
พาสปอรตพรอมกับใบ Exchange Order ไปยื่นใหกับเจาพนักงานสถานี โดยมีขั้นตอนดังนี้
S สถานที่ๆสามารถเปลี่ยนเปน JR Pass ไดนักทองเที่ยว
สามารถสังเกตจาก เครื่องหมาย "หนาตางสีเขียว (Midori no
Madoguchi)" ที่มีอยูตามสถานีรถไฟใหญๆ ในเครือของเจอาร
ทั่วประเทศญี่ปุน

พนักงานจะทําการตรวจสอบพาสปอรตและใบ Exchange
Order จากนั้นเจาหนาที่จะใหเราเลือกวันที่ตองการใชบัตร
วันแรก ซึ่งขั้นตอนนี้ผูถือบัตรจะตองระบุวันที่เริ่มใชบัตร
โดยไมเกิน 1 เดือนหลังจากที่ไดรับบัตร JR Pass จะเปนวัน
ใดก็ได

รายละเอียดของบัตร JR Pass ที่ไดจะถูกระบุดวย วันที่เริ่มใช
วันที่สิ้นสุดการใช ชื่อผูถือบัตร สัญชาติของผูถือบัตร
หมายเลขพาสปอรต ราคาของบัตร วันที่ออกบัตร และผูออก
บัตร หรือเจาหนาที่สถานี
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