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ตัว๋รถไฟ JAPAN RAIL  PASS 
JAPAN RAIL PASS (ตัว๋รถไฟในญ่ีปุ่น) ม ี2 ประเภทดงันี ้คือ 

1. แบบที่ใช้เดนิทางได้ทั่วภูมภิาคของญ่ีปุ่น  
เป็นตัว๋แบบราคาพิเศษสาํหรับนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีจะมาท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงสามารถเดินทางครอบคลุมทุก
ภูมิภาคของประเทศ แบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ :  
1. GREEN (สาํหรับชั้น First Class Green Car) 
2. ORDINARY (สาํหรับชั้นธรรมดา Economy  Class) 

JAPAN RAIL PASS 

ประเภท ระยะเวลา 
ราคา (เยน) 

ผู้ใหญ่ เดก็ 6-11 ปี  

 ORDINARY 
7 วนั 29,110 เยน 14,550 เยน 
14 วนั 46,390 เยน 23,190 เยน 
21 วนั 59,350 เยน 29,670 เยน 

GREEN 
7 วนั 38,880 เยน 19,440 เยน 
14 วนั 62,950 เยน 31,470 เยน 
21 วนั 81,870 เยน 40,930 เยน 

 

2. แบบที่ใช้เดนิทางในบางภูมภิาคหรือบางเขตของประเทศญ่ีปุ่น 
2.1 JAPAN-WEST RAIL PASS : 
คือตัว๋รถไฟสาํหรับภูมิภาคดา้นตะวนัตกของประเทศญ่ีปุ่น แบ่งเป็น 3 สาย ดงัน้ีคือ 
 KANSAI AREA PASS : ใชส้าํหรับเดินทางไดใ้นพ้ืนท่ีของ เกียวโต , โอซากา้ , โกเบ , นารา , ฮิเมจิ และเมือง

อ่ืนๆ โดยรถไฟทอ้งถ่ิน และยงัสามารถนัง่ไป  Universal Studio ได ้โดยตอ้งเดินทางไปยงัสถานี Universal City 
ซ่ึงเป็นสถานีท่ีอยู ่ใกลท่ี้สุด    

ระยะเวลา ราคา (เยน) 

ผู้ใหญ่ เดก็ 6-11 ปี 
1 วนั 2,200 เยน 1,100 เยน 
2 วนั 4,300 เยน 2,150 เยน 
3 วนั 5,300 เยน 2,650 เยน 
4 วนั 6,300 เยน 3,150 เยน 
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 KANSAI WIDE AREA PASS :  ใชเ้ดินทางไดเ้หมือนกนักบัเส้น Kansai Area Pass แต่มีเพ่ิมเติมในส่วนของ
การนัง่รถไฟ คนัไซ แอร์พอร์ต เอ็กซ์เพรส (HARUKA) เขา้เมืองและเพ่ิมในส่วนของการนัง่รถไฟสาย Sanyo 
Shinkansen  จาก Shin-Osaka  ไปกลบั  Okayama ไดด้ว้ย 
 

ระยะเวลา ราคา (เยน) 

ผู้ใหญ่ เดก็ 6-11 ปี 
5 วนั 8,500 เยน 4,250 เยน 

 
 SANYO AREA PASS : 

สามารถเดินทางไปยงั โอซากา้ , โอกายาม่า , ฮิโรชิม่า , ฮาคาตะ และเมืองอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในพ้ืนครอบคลุม สามารถ
ใชไ้ดก้บัรถไฟ NOZOMI (Series 500 และชนัโย ชินคนัเซ็น และรถไฟเร็ว อ่ืนๆ) 
 

ระยะเวลา ราคา (เยน) 

ผู้ใหญ่ เดก็ 6-11 ปี 
4 วนั N/A N/A 
8 วนั N/A N/A 

             **ขณะน้ีเสน้ SANYO AREA PASS ไดปิ้ดจาํหน่ายชัว่คราว** 
 
2.2 JR-KYUSHU RAIL PASS :  
คือตัว๋รถไฟสาํหรับการเดินทางครอบคลุมพ้ืนท่ีทั้งหมดของเกาะคิวชู  ซ่ึงเป็นเกาะทางตอนใตข้องประเทศญ่ีปุ่น  อาทิ ฟุกุ

โอกะ, นางาซากิ,  เบบปุ, คุมาโมโต ้ เป็นตน้ 
 

ALL KYUSHU AREA (ORDINARY) NORTHERN KYUSHU AREA (ORDINARY) 

ระยะเวลา 
ราคา (เยน) 

ระยะเวลา 
ราคา (เยน) 

ผู้ใหญ่ เดก็ 6-11 ปี ผู้ใหญ่ เดก็ 6-11 ปี 

3 วนั 15,000 เยน 7,500 เยน 3 วนั 8,500 เยน 4,250 เยน 
5 วนั 18,000 เยน 9,000 เยน 5 วนั 10,000 เยน 5,000 เยน 
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2.3 HOKKAIDO AREA PASS :  
คือตัว๋รถไฟท่ีใชใ้นการเดินทางครอบคลุมพ้ืนท่ีทั้งหมดของเกาะฮอกไกโด เกาะทางตอนเหนือของปรเทสญ่ีปุ่น ซ่ึงสามารถ
ใชไ้ดร้วมถึงรถไฟทอ้งถ่ินและรถโดยสารประจาํทาง (รถบสั)   
 

ORDINARY 
(Economy Class) 

GREEN 
(Superior Class) 

ระยะเวลา 
ราคา (เยน) 

ระยะเวลา 
ราคา (เยน) 

ผู้ใหญ่ เดก็ 6-11 ปี ผู้ใหญ่ เดก็ 6-11 ปี 

3 วนั 16,500 เยน 8,250 เยน 3 วนั N/A N/A 
5 วนั 22,000 เยน 11,000 เยน 5 วนั N/A N/A 
7 วนั 24,000 เยน 12,000 เยน 7 วนั N/A N/A 

Flex 4 วนั 22,000 เยน 11,000 เยน Flex 4 วนั N/A N/A 
 
บริการทางด้านระบบขนส่งมวลชนของ   JR Railway – JR Bus – JR Ferry 

รถไฟ สามารถใชไ้ดก้บั : 
- JR Group Railways-Shinkansen “ bullet trains” 

(ยกเวน้บนเสน้ทางสาย “NOZOMI” ไม่วา่จะเป็นท่ีนัง่ธรรมดาหรือการจองท่ีนัง่ล่วงหนา้ 
- รถไฟ  Limited Express 
- ระถไฟ Express 
- รถไฟด่วน หรือ รถไฟธรรมดา (**มีขอ้ยกเวน้บางประการ**) 

รถบัส - รถบสัสายทอ้งถ่ิน หรือรถบสัของบริษทั JR ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  คือ  รถบสั JR Hokkaido / 
รถบสั JR Tohoku / รถบสั JR Kanto / รถบสั JR Tokai / รถบสั JR West Japan / รถบสั JR 
Chugoku / รถบสั JR Shikoku และรถบสั JR Kyushu 

- รถบสับางเส้นทางของ JR Highway ตามรายละเอียดดงัน้ีคือ  * Sapporo-Otaru / Tokyo-
Nagaya/ Kyoto -Osaka / Tsukuba Center / Nagoya-Kyoto / Osaka / Osaka-Tsuyama / Kansai 
Flower Center 

เรือเฟอร่ี ครอบคลุมเรือเฟอร์ร่ี JR Miyajima เท่านั้น และไม่ครอบคลุมถึง เฟอร์ร่ี JR Hakata – Pusan (Korea) 
 
ผู้ที่สามารถใช้สิทธิ JR PASS ได้ ; 

1. นักท่องเที่ยวไทยหรือนักท่องเที่ยวต่างชาต ิที่มีวซ่ีาประเภท "Temporary Visitor" 
ตามกฎของการตรวจคนเขา้เมืองประเทศญ่ีปุ่น อนุญาตใหน้กัท่องเท่ียวสามารถพาํนกัอยู่ในประเทศญ่ีปุ่นได ้15 วนั  
หรือ 90 วนั เพ่ือการท่องเท่ียว หากนกัท่องเท่ียวร้องขอวีซ่าเพ่ือการท่องเท่ียว และนกัท่องเท่ียวเดินทางเขา้สู่ประเทศ
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ญ่ีปุ่นเรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองจะประทบัตราลงในหนังสือเดินทางในฐานะ " Temporary Visitor" 
ตามท่ีปรากฏดา้นล่าง นกัท่องเท่ียวท่ีถือหนงัสือเดินทางพร้อมกบัไดรั้บตราประทบัน้ี สามารถใช ้ตัว๋ JR Pass ได ้

2. นักท่องเที่ยวที่ถือสัญชาตญ่ีิปุ่นที่พ านักอยู่ในต่างประเทศ และ 
2.1 เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัในการอยูถ่าวรในประเทศนั้น ๆ หรือ 
2.2 เป็นผูท่ี้แต่งงานกบัชาวต่างชาติท่ีไม่ไดถื้อสญัชาติญ่ีปุ่น และพาํนกัอยูป่ระเทศอ่ืน ๆ นอกจากประเทศญ่ีปุ่น 
หมายเหตุ : ** สาํหรับผูท่ี้ถือสองสญัชาติ (สญัชาติญ่ีปุ่น และสญัชาติอ่ืนๆนอกเหนือจากสัญชาติญ่ีปุ่น) ท่ีมีPassport
อ่ืนๆท่ีไม่ใช่ของ ญ่ีปุ่น , เอกสาร หลกัสารแสดงท่ีพาํนกัถาวร ไม่สามารถนาํมาใชไ้ด ้ นกัท่องเท่ียวท่ีมีคุณสมบติัตามขอ้ 
1) หรือ 2) ขา้งตน้ จะตอ้งแสดงเอกสารเพ่ือพิสูจนคุ์ณสมบติั ณ จุดจาํหน่ายตัว๋หรือจุด แลกตัว๋ เพ่ือท่ีจะไดรั้บ JR Pass 
(JAPAN RAIL PASS) 
 

อายุการใช้งานของตัว๋  JR  PASS ; 
 ตัว๋ JR PASS มีอายกุารใชง้านไดต้ั้งแต่ 7 วนั , 14 วนั และ 21 วนัติดกนั นบัตั้งแต่วนัแรกของการใชง้าน 
 ภายใน 3 เดือน (90 วนั) นบัตั้งแต่วนัออกตัว๋ชัว่คราว (Exchange Order) นกัท่องเท่ียวจะตอ้งเปล่ียนใหเ้ป็น JR PASS 

และนกัท่องเท่ียวจะตอ้งระบุวนัท่ีตอ้งการเร่ิมใช ้JR PASS จะเป็นวนัไหนก็ได ้ภายในระยะเวลา 1 เดือน หลงัจากท่ี
ไดรั้บ JR PASS เรียบร้อยแลว้ 

 ตัว๋ JR PASS  ไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้ หากวนัท่ีใชว้นัแรกไดมี้การระบุไวแ้ลว้ 
 
ข้อจ ากดัในการใช้ตัว๋  JR PASS ; 
 เม่ือมีการชาํระเงินเรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัฯจะออกเอกสาร Exchange Voucher  จากนั้นผูโ้ดยสารตอ้งนาํ Voucher  + 

พาสปอร์ตไปติดต่อท่ี JR Exchange Office ท่ีญ่ีปุ่น เพ่ือรับตัว๋ตวัจริงสาํหรับใชใ้นการเดินทาง 
 วนัหมดอายขุองตัว๋ JR PASS ข้ึนอยูก่บัประเภทตัว๋ท่ีซ้ือโดยจะเร่ิมนบัตั้งแต่คร้ังแรกท่ีใชบ้ริการตัว๋ JR 
 ตัว๋จะตอ้งมีอาย ุ3 เดือนนบัจากวนัท่ีทางบริษทัฯออกเอกสารสาํหรับใชเ้ปล่ียนเป็นตัว๋ JR ให ้หากไม่มีการใชต้ัว๋ภายใน

ระยะเวลาดงักล่าว เอกสารน้ีจะกลายเป็นโมฆะ ไม่สามารถนาํมาใชไ้ดอี้ก หรือไม่สามารถนาํกลบัมาทาํ REFUND คืนได ้
 บตัรน้ีสงวนสิทธ์ิเฉพาะชาวต่างชาติท่ีจะเดินทางเขา้ประเทศญ่ีปุ่นเท่านั้น 
 ตัว๋ใชไ้ดก้บับริการของ JR RAILWAY GROUP ทุกประเภท โดยสงัเกตสญัลกัษณ์ “JR” เป็นสาํคญั (ยกเวน้รถไฟ ชินคนั

เซ็นแบบ NOZOMI, รถไฟแบบ SUPER-EXPRESS และ LIMITED-EXPRESS)บตัรน้ีไม่สามารถซ้ือไดใ้นประเทศญ่ีปุ่น 
 
วธีิการส่ังซ้ือ 
 ผูท่ี้สนใจสามารถติดต่อซ้ือไดโ้ดยตรงกบัทางบริษทัฯ โดยใชเ้พียงสาํเนาหนา้พาสปอร์ตหรือวีซ่าในการสั่งซ้ือทางบริษทัจะ

ทาํการออกเอกสาร Exchange Voucher ให ้ราคาท่ีจาํหน่ายเป็นสกุลเงินเยนซ่ึงทางบริษทัจะคาํนวณใหต้ามอตัราแลกเปล่ียน 
ณ วนัท่ีทาํการสัง่ซ้ือ  (ราคาไทยบาท = ราคาเงินเยน x อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีทาํการซ้ือและชาํระเงิน) 

การยกเลกิและคืนเงนิ 
 การคืนเงินของ Exchange Order สามารถทาํได ้ณ สถานท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวทาํการซ้ือและออกตัว๋เท่านั้น และระยะเวลาจะตอ้ง

ไม่เกินภายใน 1 ปี (จะมีการเรียกเกบ็ค่าดาํเนินการและค่าธรรมเนียม 20 เปอร์เซ็นตข์องราคาท่ีระบุในตัว๋) 
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 ตัว๋ JR PASS สามารถทาํการคืนเงินไดเ้ฉพาะ เม่ือมีการแสดงยกเลิกท่ีศูนยบ์ริการท่องเท่ียวในสถานี JR ท่ีไดรั้บการจดัการ
แต่งตั้งก่อนท่ีจะถกูประทบัตราในวนัแรกท่ีใช ้

 ไม่สามารถทาํการคืนเงินไดใ้นหรือหลงัจากวนัท่ีถูกประทบัตราในวนัแรกท่ีใช ้ไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดกต็าม 
 ตัว๋ JR PASS ไม่สามารถทาํการคืนเงินได ้ในกรณีท่ีรถไฟไม่สามารถใหบ้ริการได ้หรือเกิดความล่าชา้ 

 
กรณี Exchange Order หรือ JR PASS  สูญหาย / ถูกขโมย 
 จะไม่มีการออกตัว๋ใบใหม่หรือคืนเงินให ้ในกรณีสูญหายหรือถกูขโมย ทั้ง Exchange Order หรือ JR PASS 
 ในกรณีท่ี Exchange Order สูญหายหรือถูกขโมย นกัท่องเท่ียวจะตอ้งกรอก “รายงานการหายของ Exchange Order และ

ส่งคืนทนัทีใหก้บับริษทัฯ พร้อมทั้งลงลายมือช่ือของบุคคลนั้นๆ 
 
ขั้นตอนการแลกตัว๋ JR PASS 

 เม่ือนกัท่องเท่ียวไดรั้บตัว๋จากผูใ้หบ้ริการขายแลว้ จะเป็นในรูปแบบของตัว๋ Exchange Order เท่านั้น ซ่ึงยงัไม่ สามารถใช้
งานได ้จนกว่าจะไปแลกเป็นบตัร JR Pass ตวัจริงท่ีประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงวิธีการแลกนั้นจะตอ้งนาํพาสปอร์ตพร้อมกับ
ใบ  Exchange Order ไปยื่นใหก้บัเจา้พนกังานสถานี โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
ขั้นตอนที่ 1 เม่ือไปถึงญ่ีปุ่น ใหน้าํ ใบ Exchange Order + พาสปอร์ต ไปแลกเป็นตัว๋ตวัจริงท่ี JR Exchange Office โดยให้
สังเกตุ เคร่ืองหมาย "หนา้ต่างสีเขียว (Midori no Madoguchi)" ท่ีมีอยู่ตามสถานีรถไฟใหญ่ๆ ในเครือของเจอาร์ทัว่ประเทศ
ญ่ีปุ่น  
ขั้นตอนที่ 2 พนกังานจะทาํการตรวจสอบพาสปอร์ตและใบ Exchange Order จากนั้นเจา้หนา้ท่ีจะให ้เราเลือกวนัท่ีตอ้งการ
ใชบ้ตัรวนัแรก ซ่ึงขั้นตอนน้ีผูถื้อบตัรจะตอ้งระบุวนัท่ีเร่ิมใชบ้ตัร โดยไม่เกิน   1 เดือนหลงัจากท่ีไดรั้บบตัร JR Pass จะเป็น
วนัใดกไ็ด ้
ขั้นตอนที่ 3 เจา้หนา้ท่ีออกบตัร JR Pass ให้โดยระบุรายละเอียดของบตัรดงัน้ีคือ วนัท่ีเร่ิมใช,้ วนัท่ีส้ินสุดการใช,้ ช่ือผูถื้อ
บตัร, สญัชาติของผูถื้อบตัร, หมายเลขพาสปอร์ต, ราคาของบตัร, วนัท่ีออกบตัร และผูอ้อกบตัร หรือเจา้หนา้ท่ีสถานี  
 

ขั้นตอนการจองที่น่ัง และขั้นตอนการใช้บัตร 
- หลงัจากท่ีไดรั้บบตัร JR Pass มาแลว้ ผูถื้อบตัรสามารถใหเ้จา้หนา้ท่ีสถานีทาํการจองท่ีนัง่สาํหรับรถไฟด่วน พิเศษบาง

ขบวน หรือ Shinkansen ได ้โดยท่ีเราจะตอ้งมีช่วงเวลาท่ีตอ้งการ รวมไปถึงตน้ทางและปลายทางมาก่อน  พนกังานจะ
เลือกท่ีนัง่ท่ีดีและเหมาะสมท่ีสุดใหก้บัท่าน เช่น หากท่านมา 2 คน กจ็ะเลือกท่ีนัง่ริมหนา้ต่างท่ีเป็นแบบฝ่ัง 2 ท่ี นัง่ให ้

- บตัรน้ีไม่สามารถจองหรือข้ึนรถไฟชินคนัเซ็น NOZOMI, MIZUHO ได ้นอกเหนือจากนั้นนกัท่องเท่ียวสามารถ ข้ึนได้
หมดทุุกขบวน เช่น รถไฟชินคันเซ็นสาย HIKARI, SAKURA, KODAMA, TSUBAME, HAYABUSA, 
TSUBASA  เป็นตน้ 

- ส่วนนกัท่องเท่ียวท่ีถือบตัรประเภท Green's Card จะมีรองรับไวส้าํหรับบางขบวนของ HIKARI, KODAMA เท่านั้น 
ซ่ึงนกัท่องเท่ียวกส็ามารถจองท่ีนัง่จากพนกังานสถานีไดเ้ช่นกนั  

- นกัท่องเท่ียวเพียงแค่แสดงบตัรต่อเจา้หนา้ท่ีสถานีก็สามารถใชเ้ดินทางไปกบัรถไฟหรือรถบสัในเครือของ JR ตามท่ี
ระบุไว ้ไดท้ัว่ประเทศญ่ีปุ่น 
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เน่ืองจากรถไฟชินคนัเซ็นขบวนหน่ึงๆ จะมีทั้งตูท่ี้ไวส้ําหรับจองล่วงหนา้และท่ีนัง่แบบอิสระ ค่ือไม่ไดจ้องล่วงหนา้  
เพ่ือใชร้องรับจาํนวนผูโ้ดยสารท่ีตอ้งการยืนยนัวา่มีท่ีนัง่อยา่งแน่นอน โดยสามารถจองท่ีนัง่ไดท่ี้เคาเตอร์เสร์อาร์ ตามสถานีเจอาร์
ขนาดใหญ่ทัว่ไป 

การจองท่ีนัง่ล่วงหนา้ยงัช่วยใหท่้านสามารถวางแผนการเดินทางล่วงหนา้ไดด้ว้ย ซ่ึงเราจะตอ้งทาํการบา้นมาก่อนว่าเรา
จะนัง่รถไฟอย่างไร เวลาใด ข้ึน-ลงสถานีบา้ง จากนั้นเม่ือไดต้ัว๋ JR PASS มาแลว้ ก็ใหเ้จา้หนา้ท่ีช่วยจองท่ีนัง่ไวใ้หเ้รา เพ่ือท่ีจะ
ไดไ้ม่ตอ้งกงัวลวา่จะมีท่ีนัง่ไปยงัสถานท่ีในวนัท่ีตอ้งการเดินทางหรือไม่ 
 
 


