
 

ผูมี้สิทธิใช้เจอารเ์รลพาส? 

 

1. นักท่องเที�ยวจากต่างประเทศที�มาเที�ยวในประเทศญี�ปุ่ นด้วยสถานะประเภท "temporary 

visitor"  
 

“ผูท้ี�ถอืวซี่าทอ่งเที�ยวชั �วคราว” ตามกฎหมายของญี�ปุน่ อนุญาตใหอ้ยูใ่นญี�ปุน่ระยะสั "น 15-90 วนัโดยมจีุดประสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั "น 

เมื�อขอวซี่าทอ่งเที�ยวมาเที�ยวญี�ปุน่ เมื�อมาถงึสนามบนิเจา้หน้าที�ตรวจคนเขา้เมอืงจะประทบัตรา “นกัทอ่งเที�ยวชั �วดราว” ใหท้ี�พาสปอรต์ 

การใชเ้จอารเ์รลพาลจะจาํกดัเฉพาะผูท้ี�มสีถานะนกัทอ่งเที�ยวชั �วคราวประทบัตราในพาสปอรต์เทา่นั "น  

 

 
ตวัอยา่งตราประทบัของสถานะ "Temporary Visitor" 

ขอ้ควรระวงั 

ถงึแมว้า่จะมใีบ Exchange Order สาํหรบัใชแ้ลกเป็นเจอารเ์รลพาส แต่หากไมไ่ดถ้อืวซีา่นกัทอ่งเที�ยวชั �วคราวระยะสั "น กจ็ะไมส่ามารถแลกเจอารเ์รลพาสได ้

ถา้หากเขา้ประเทศดว้ยสถานะอื�นๆ เชน่ “ดงูาน” “ผูใ้หค้วามบนัเทงิ” “ขออนุญาตกลบัเขา้ประเทศอกีครั "ง” กจ็ะไมส่ามาถแลกจากบตัรชั�วคราว (exchange 

order)เป็นเจอารเ์รลพาสไดเ้ชน่กนั การตคีวามตามกฎหมายคนเขา้เมอืงของญี�ปุน่นั "นสถานะของผูพ้าํนกัระยะสั "นจะแตกต่างกบัสถานะของผูเ้ขา้เมอืงแบบอื�นๆ 

ไมว่า่จะมรีะยะพาํนกัสั "นแคไ่หนกต็าม  

 

2. สาํหรบัคนญี�ปุ่ นที�พาํนักอยูต่่างประเทศนอกเหนือจากประเทศญี�ปุ่ น 
(โดยใช้พาสปอรต์ญี�ปุ่ นในการเข้าประเทศ) 
 

➡กรณุาตดิต่อเราโดยตรงเพื�อตรวจสอบสทิธิ 5ในการซื"อของคุณ 

 

 



วิธีการแลก / การใช้เจอารเ์รลพาส (Japan Rail Pass) 

   

 

 

ข้อกาํหนดในการใช้บตัร 

 

■ เมื�อต้องการเดินทางโดยใช้รถไฟประเภทอื�นหรือตู้ขบวนอื�นนอกเหนือจากที�เจอารเ์รลพาสระบไุว้ 

 

1. ในกรณีที�ผูโ้ดยสารมเีจอารเ์รลพาสประเภทธรรมดา (Ordinary-type Japan Rail Pass) แต่ตอ้งการที�นั �งในตูแ้บบกรนี (Green Car) 

ผูโ้ดยสารจะตอ้งชาํระคา่ธรรมเนียมเพิ�มเตมิในการใชตู้ข้บวนแบบกรนี (Green Car) รวมถงึคา่ธรรมเนียมเพิ�มเตมิของรถไฟดว่น (ordinary express) 

หรอืรถไฟดว่นพเิศษ (Limited express) ดว้ย 

 

2. ในกรณีที�ผูโ้ดยสารมเีจอารเ์รลพาสประเภทกรนีหรอืธรรมดา (Green or Ordinary-type Japan Rail Pass) 

และตอ้งการใชห้อ้งโดยสารสว่นตวัประเภทธรรมดา ในรถไฟชนิคนัเซน 

หรอืรถไฟดว่นพเิศษผูโ้ดยสารจะตอ้งชาํระคา่ธรรมเนียมเพิ�มเตมิของรถไฟชนิคนัเซน็หรอืรถไฟดว่นพเิศษดว้ย 

 

3. ในกรณีที�ผูโ้ดยสารมเีจอารเ์รลพาสประเภทกรนีหรอืธรรมดา (Green or Ordinary-type Japan Rail Pass) 

และตอ้งการใชห้อ้งโดยสารสว่นตวัประเภทกรนีในรถไฟดว่นพเิศษ ผูโ้ดยสารจะตอ้งชาํระคา่ธรรมเนียมในสว่นของรถไฟดว่นพเิศษ 

เพิ�มเตมิจากคา่ธรรมเนียมของหอ้งโดยสารสว่นตวัแบบกรนี 

 

หมายเหตุ ในกรณีที�ผูโ้ดยสารใชห้อ้งสว่นตวัประเภทกรนีหรอืธรรมดา และมจีาํนวนผูเ้ดนิทางน้อยกวา่จาํนวนที�ระบุไวส้าํหรบัหอ้งนั "น 

ผูโ้ดยสารจะตอ้งชาํระคา่โดยสารในราคาเดก็และคา่ธรรมเนียมสาํหรบัจาํนวนผูโ้ดยสารที�ไมเ่ตม็จาํนวน 

ซึ�งคา่ธรรมเนียมเหลา่นี"จะคดิเพิ�มเตมินอกเหนือจากที�ระบุไวท้างดา้นบน นอกจากนั "นแลว้รถไฟชนิคนัเซน ของเสน้ทางซนัโย (Sanyo Shinkansen) 

จะไมม่หีอ้งโดยสารสว่นตวัสาํหรบัผูโ้ดยสาร 1 หรอื 2 คน 

ในกรณีที�ผูโ้ดยสารมเีจอารเ์รลพาสประเภทกรนีหรอืธรรมดา (Green or Ordinary type Japan Rail Pass) และตอ้งการใชตู้ป้ระเภทแกรนคลาส 

 

・เจอาร์เรลพาสจะไม่สามารถซื�อไดภ้ายในประเทศญี�ปุ่น 

・เดก็ที�มีอายรุะหวา่ง 6 ถึง 11 ขวบ ณ วนัที�ออกบตัรชั�วคราว(Exchange Order) สามารถซื�อบตัรในราคาเดก็ได ้

 



(GranClass) ผูโ้ดยสารจะตอ้งชาํระคา่ธรรมเนียมเพิ�มเตมิในการใชตู้ป้ระเภทแกรนคลาสรวมถงึคา่ธรรมเนียมเพิ�มเตมิของรถไฟดว่นพเิศษดว้ย 

 

4. ในกรณีที�ผูโ้ดยสารมเีจอารเ์รลพาสประเภทกรนีหรอืธรรมดา (Green or Ordinary-type Japan Rail Pass) 

และตอ้งการใชบ้รกิารตูน้อนบนรถไฟดว่น (ordinary express) และรถไฟดว่นพเิศษ (limited express) 

ผูโ้ดยสารจะตอ้งชาํระคา่ธรรมเนียมของรถไฟดว่นพเิศษ หรอื รถไฟดว่นธรรมดา เพิ�มเตมิจากคา่ธรรมเนียมของตูน้อนดว้ย 

นอกจากนั "นแลว้ถา้ผูโ้ดยสารทอ่งเที�ยวโดยรถไฟตูน้อนผา่นเสน้ทาง โมรโิอกะ ถงึ อาโอะโมร ิ ผูโ้ดยสารจะตอ้งจา่ยคา่โดยสารบนรถไฟสาํหรบัการเดนิทางผา่น 2 

เสน้ทางทอ้งถิ�นนี" :IGR Iwate Ginga Railway (Morioka-Metoki) และ Aoimori Railway (Metoki-Aomori). 

 

5. ในกรณีที�ผูโ้ดยสารมเีจอารเ์รลพาสประเภทกรนีหรอืธรรมดา (Green or Ordinary-type Japan Rail Pass) 

และตอ้งการเดนิทางโดยใชร้ถไฟที�ตอ้งใชบ้ตัรแบบ liner ผูโ้ดยสารจะตอ้งชาํระคา่ธรรมเนียมเพิ�มเตมิในการซื"อบตัรประเภทนี" 

 

6.ในกรณีที�ผูโ้ดยสารเดนิทางชว่งกลางคนืในวนัสุดทา้ยที�สามารถใชบ้ตัรรถไฟญี�ปุน่คา่โดยสารพื"นฐานจะครอบคลุมการเปลี�ยนรถไฟจนถงึสถานีที�ผูโ้ดยสารเดนิทางออกครั "งแร

ก อยา่งไรกต็ามผูโ้ดยสารจะตอ้งชาํระคา่เดนิทางเพิ�มเตมินบัจากหลงัเที�ยงคนืของวนัสุดทา้ยที�สามารถใชบ้ตัรรถไฟญี�ปุน่ไดเ้ป็นตน้ไป 

 

7.ในกรณีที�ผูโ้ดยสารมเีจอารเ์รลพาสประเภทกรนี (Green-type Japan Rail Pass) แต่เลอืกที�จะนั �งในตูธ้รรมดาไมว่า่จะจองที�นั �งหรอืไมจ่องที�นั �งกต็าม 

ผูโ้ดยสารจะไมส่ามารถขอคนืเงนิคา่โดยสารหรอืคา่ธรรมเนียมอื�นๆได ้

 

8. ในกรณีไมม่ทีี�นั �งแบบจองได ้ผูโ้ดยสารจาํเป็นตอ้งใชท้ี�นั �งแบบจองไมได ้ซึ�งผูโ้ดยสารไมส่ามารถที�จะขอคนืเงนิคา่โดยสารหรอืคา่ธรรมเนียมอื�นๆได ้

 

9. เไมส่ามารถใชก้บัรถไฟชนิคนัเซนประเภท “NOZOMI”และ “MIZUHO” ของเสน้ทาง Tokaido, Sanyo และ Kyushu ได ้ไมว่่าจะเป็นแบบจองที�นั �งหรอืไมจ่องที�นั �งกต็าม 

ในกรณทีี�ผูโ้ดยสารตอ้งการใชร้ถไฟประเภท “NOZOMI” หรอื “MIZUHO” ผูโ้ดยสารจะตอ้งชาํระค่าเดนิทางและค่าธรรมเนียมของรถไฟด่วนพเิศษ (limited express) 

และชาํระค่าธรรมเนียมเพิ�มเตมิของตูแ้บบกรนี (Green Car) เมื�อเดนิทางโดยตูแ้บบกรนี (Green Car) 

 

■เงื�อนไขการใชอ้ื�นๆ 

1.การใชเ้จอารเ์รลพาส จาํกดัแคผู่ม้ชี ื�อในบตัรเทา่นั "น (ในที�นี" คอื "คุณ") 



2.ในกรณทีี�ตอ้งการเริ�มใชเ้จอารเ์รลพาส กรณุาใหเ้จา้หน้าที�ประจาํสถานีรถไฟประทบัตราที�บตัร 

3. กรณุาแสดงเจอารเ์รลพาสเมื�อผา่นทางเขา้อออกสถานีรถไฟเพื�อใหเ้จา้หน้าที�สามารถตรวจสอบวนัหมดอายขุองบตัร 

4. กรณุาพกพาสปอรต์ตดิตวัระหวา่งการเดนิทางและกรณุาแสดงพาสปอรต์ทุกครั "งที�มกีารตรวจสอบ 

5. การขอคนืคา่บตัรชั �วคราว (Exchange Order) หรอืเจอารเ์รลพาส 

・บตัรชั �วคราว(Exchange Order)ที�ไมไ่ดเ้ปลี�ยนเป็นเจอารเ์รลพาส สามารถทาํการขอคนืคา่บตัรไดภ้ายในหนึ�งปีนบัจากวนัที�ออกบตัร 

โดยยื�นคาํรอ้งไดท้ี�สาํนกังานที�คุณทาํการซื"อบตัรชั �วคราว 

การขอคนืคา่บตัรในกรณต่ีอไปนี"จะทาํการหกัคา่ธรรมเนียมการจดัการและการตดิต่อสื�อสารจากสว่นที�จะไดค้นื 

・ในกรณทีี�ตอ้งการขอคนืคา่เจอารเ์รลพาส สามารถทาํไดท้ี�สาํนกังานแลกเปลี�ยนเจอารเ์รลพาส คาํรอ้งขอคนืเงนิจะตอ้งทาํกอ่นวนัเริ�มใชบ้ตัรซึ�งระบุไวใ้นบตัร 

(โดยหกัค่าธรรมเนียม ;<% จากราคาบตัรเป็นเงนิเยน) 

・ในกรณทีี�ไดเ้ริ�มใชเ้จอารเ์รลพาสแลว้ 

การขอคนืคา่บตัรหรอืการขยายเวลาการใชบ้ตัรจะไมส่ามารถทาํไดไ้มว่า่จะมเีหตุการณ์รถไฟหยดุใหบ้รกิาร,รถไฟใหบ้รกิารลา่ชา้ หรอืเหตุการณ์อื�นๆ 

ในลกัษณะนี"กต็าม  

การขอคนืคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง การอํานวยความสะดวก หรอืคา่ใชจ้า่ยอื�นๆที�เกดิขึ"นในกรณทีี�กาํหนดการมกีารเปลี�ยนแปลง 

จะไมส่ามารถขอคนืเงนิไดเ้ชน่กนั 

6. ไมว่า่จะเป็นบตัรชั �วคราวหรอืบตัรเจอารเ์รลพาสจะไมส่ามารถทาํการออกบตัรใหมไ่ดใ้นกรณทีี�บตัรหาย ถูกขโมย ชาํรดุ หรอื 

กรณทีี�บตัรไมส่ามารถใชไ้ดอ้กีกต็าม 

7. เงื�อนไขในขา้งตน้รวมไปถงึเงื�อนไขอื�นๆในการใชเ้จอารเ์รลพาส เป็นไปตามกฏขอ้บงัคบัการโดยสารกรมการรถไฟญี�ปุน่ และกฏหมายของประเทศญี�ปุน่ 

ในกรณทีี�มขีอ้สงสยัในเงื�อนไขต่างๆซึ�งทาํการเขยีนในภาษาอื�นนอกเหนือจากภาษาญี�ปุน่ เงื�อนไขภาษาญี�ปุน่จะจาํมาพจิารณาแทน 

การใชบ้ตัรชั �วคราว จะเป็นไปตามขอ้กาํหนดและขอ้บงัคบัของบรษิทัที�ทาํการออกบตัรใหม ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อกาํหนดการใช้บตัรเจอารเ์รลพาส 

1. การให้บริการเกี�ยวกบัการโดยสาร  

■สามารถใช้เจอารเ์รลพาสโดยสารทางรถไฟ รถเมล ์และเรือ ตามที�ระบใุนตารางที� 1. 

 

 
รถไฟ: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สามารถใชโ้ดยสารรถไฟในเครอืของ JR ไดท้ั "งหมด ไมว่า่จะเป็นรถไฟชนิคนัเซน (Shinkansen) (ยกเวน้ประเภท NOZOMIและ 

MIZUHO ทั "งแบบจองหรอืไมจ่องที�นั �ง) รถไฟดว่น (express) รถไฟดว่นพเิศษ (limited express ) รถไฟเรว็ (rapid) 

หรอื รถไฟธรรมดา (local) (โดยมขีอ้ยกเวน้บางอยา่ง) 

 

*ผูถ้อืบตัรเจอารเ์รลพาสสามารถใชร้ถไฟรางเดยีวของโตเกยีวได ้(Tokyo monorail) 

*รถไฟสาย Aoimori (Metoki-Aomori อยา่งไรกต็ามผูโ้ดยสารสามารถใชร้ถไฟธรรมดาหรอืรถไฟเรว็ระหว่างเสน้ทาง Aomori-Hachinohe 

Aomori-Noheji และ Hachinohe-Noheji ไดแ้ต่ผูโ้ดยสารจะตอ้งจ่ายค่าโดยสารเพิ�มเตมิเมื�อผ่านเสน้ทางเหล่านี") 

นอกจากนั "นแลว้ ผูโ้ดยสารที�ขึ"นจากสถานี Aomori Noheji หรอิ Hachinohe ไมจ่าํเป็นตอ้งจ่ายค่าโดยสารเพิ�มเตมิ 

 

รถเมล ์: 

สามารถโดยสารรถเมลธ์รรมดาในเครอืของ JR (บกเวน้บางเสน้ทาง) (เสน้ทางเฉพาะที�สามารถใชก้บับตัร อาจมกีารเปลี�ยนแปลงได)้  

*1 รถเมล ์JR Hokkaido, JR Tohoku, JR Kanto, JR Tokai , West Japan JR , Chugoku JR , JR Kyushu  

* เจอารเ์รลพาส ไมส่ามารถใชเ้ดนิทางโดยใชร้ถเมลด่์วนที�ใหบ้รกิารโดย JR ได ้

 

เรอืเฟอรร์ี�: 

สามารถใชโ้ดยสารกบัเรอื JR Miyajima ไดเ้ท่านั "น บตัรนี"ไมส่ามารถใชก้บัเรอื JR Hakata-Pusan (ประเทศเกาหล)ี ได ้

หมายเหตุสาํคญั 

อนึ�ง บตัรเจอารเ์รลพาสไม่สามารถใชไ้ดก้บัที�นั �งทุกแบบทั "งแบบจองหรอืไม่จองของรถไฟชนิคงัเซนประเภท NOZOMI และ MIZUHO ในเสน้ทาง Tokaido, 

Sanyo และ  Kyushu (ผูถ้อืบตัรสามารถโดยสารในขบวนประเภท HIKARI SAKURA KODAMA หรอื TSUBAME ได)้ 

 

ในกรณทีี�ผูโ้ดยสารตอ้งการใชร้ถไฟประเภท “NOZOMI” หรอื ”MIZUHO” ผูโ้ดยสารจะตอ้งชาํระค่าเดนิทางและค่าธรรมเนียมของรถไฟด่วนพเิศษ (limited 

express) และชาํระค่าธรรมเนียมเพิ�มเตมิของตูแ้บบกรนี (Green Car) เมื�อเดนิทางโดยตูแ้บบกรนี (Green Car)  

นอกจากนั "นแลว้ เมื�อผูโ้ดยสารเดนิทางในชั "นประเภทแกรนคลาส (GranClass)ของรถไฟชนิคงัเซนในเสน้ทาง TOHOKU 

ผูโ้ดยสารจะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมของรถไฟด่วนพเิศษ (limited express) และชาํระค่าธรรมเนียมเพิ�มเตมิของแกรนคลาส (GranClass) 

 

หมายเหตุ ผูโ้ดยสารที�เดนิทางโดยใชร้ถไฟของทั "ง JR หรอืของเครอือื�นๆ จะตอ้งชาํระค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมเพื�มเตมิ เมื�อเดนิทางไปในเสน้ทางที�ไดร้ะบุไวด้า้นบน รถไฟ 

JRบางขบวนใชเ้สน้ทางส่วนบุคคลเพื�อใหบ้รกิารในเสน้ทางวิ�งตรง 



เมื�อผูโ้ดยสารเดนิทางโดยใชเ้จอารเ์รลพาสโดยสารไปในขบวนรถไฟของJRที�มกีารใชเ้สน้ทางของบรษิทัอื�นที�ไมใ่ชข่องJR 

ผูโ้ดยสารจะตอ้งชาํระคา่โดยสารและคา่ธรรมเนียมเพิ�มเตมิสาํหรบัเดนิทางผา่นเสน้ทางนั "นใหก้บับรษิทัเจา้ของเสน้ทาง 

กรุณาชาํระคา่ใชจ้า่ยบนรถไฟหรอืที�สถานีรถไฟของบรษิทันั "น 

 

รถไฟ JR ที�ใช้เส้นทางของบริษทัอื�นที�ไม่ใช่ของ JR ไปในพื1นที�ต่างๆ มีดงันี1 

รถไฟ เสน้ทางหลกั พื"นที�ที�ตอ้งชาํระคา่เดนิทางและคา่ธรรมเนียมเพิ�มเตมิ บรษัทัรถไฟเอกชนที�เกี�ยวขอ้ง 

โอโดรโิกะ , ซุปเปอรว์วิโอโดรโิกะ ชนิจุกุ・โตเกยีว～ 

อซุิควิ-ชโิมดะ 

ระหวา่ง อโิตะ และ อซุิควิ-ชโิมดะ อซุิ ควิโคะ 

โตเกยีว ～ชเูซนจ ิ ระหวา่ง มชิมิะกบัชเูซนจ ิ รถไฟ อซุิฮาโคะเนะ 

นิคโค, นิคโคพเิศษ ชนิจุกุ ～ โทบุ นิคโค ระหวา่ง คุรฮิาชแิละโทบุ นิคโค รถไฟโทบุ 

คนุิกาวะ ,คนุิกาวะพเิศษ ชนิจุกุ ～คนุิกาวะ อนเซน ระหวา่ง คุรฮิาชแิละคนุิกาวะ อนเซน 

ฮาคุทากะ เอจโิกะ ยซุาวา่ ～ คานาซาวา่ ระหวา่ง มุอคิามาจ ิและ ไซกาตะ รถไฟดว่นโฮคุเอทซ ึ

ไวด ์ววิ นนัค ิ นาโกยา่～ ชนิกุ ระหวา่ง คาวาราดะ และ ทซ ึ อเิสะ เททซโึดะ 

ฮาชดิาเตะ, ทงัโกะ ดสิโคฟเวอรรี� เกยีวโต ～ 

อะมาโนะฮาชดิาเตะ・ โทะโยคะ 

ระหวา่ง ฟุคุชมิะ และ โทะโยคะ รถไฟคทิาคนิก ิทงัโกะ 

มงจุ, ทงัโก เอกซพ์ลอเรอร ์ ชนิ-โอซากะ～ 

อะมาโนะฮาชดิาเตะ ・โทะโยคะ 

ซูเปอร ์ฮาคุโต เกยีวโต ～ทตโตร・ิคุระโยช ิ ระหวา่ง คามโิกรแิละ จซุิ รถไฟดว่น จซุิ 

นมัปุ ชมินัโตะ อาชซุิร ิ โอคาบามะ・  ทาคามาทซ ึ ・

โคจ・ิ นาคามุระ・ สุคุโมะ 

ระหวา่ง คุโบคาวา่ และ สุคุโมะ รถไฟ โทสะ คุโรชโิอะ 

รถไฟ โทสะ คุโรชโิอะ อุเอโนะ ～ซปัโปโร ระหวา่ง โมรโิอกะ และ เมโทค ิ รถไฟ IGR อวิะเตะ กงิก่ะ 

โฮคุโทเซย ์แคสสโิอเปีย อุเอโนะ ～ซปัโปโร ระหวา่ง โมรโิอกะ และ อาโอโมร ิ รถไฟอาโอโมร ิ

 

สาํหรบัรถไฟสายอาโอโมรทิี�เดนิทางผา่นระหวา่ง อาโอะโมร ิ(Aomori) และ ฮาจโินเฮะ (Hachinohe) สามารถใชเ้จอารพ์าสไดใ้นกรณดีงัต่อนี" 

ในกรณทีี�ผูโ้ดยสารเดนิทางผา่นเสน้ทางระหวา่งสถานอีาโอะโมร ิ(Aomori) และสถานีฮาชโินเฮะ (Hachinohe) โดยไมอ่อกจากสถานใีนเสน้ทางนี" 

และในกรณทีี�ผูโ้ดยสารเปลี�ยนเสน้ทางไปยงัสายโอมนิาโตะ (Ominato) ที�สถานีโนเฮจ ิ(Noheji) 

(อยา่งไรกต็าม ผูโ้ดยสารที�เดนิทางในรถไฟและใชบ้รกิารตูน้อน จะตอ้งชาํระคา่เดนิทางและคา่ธรรมเนียมสาํหรบัเสน้ทางรถไฟสาย อาโอะโมรดิว้ย) 

 

2. สิ�งอาํนวยความสะดวกบนรถไฟ 

 
■โดยส่วนใหญ่รถไฟของJRจะเป็นแบบทั �วไป (ชั 1นโดยสารราคาถกู) แต่สาํหรบัเส้นทางที�ใช้ระยะเวลานาน รถไฟจะมีตู้ขบวนแบบกรีน 

(ชั 1นโดยสารพิเศษ) ให้บริการด้วย 

 

ในกรณีที�ผู้โดยสารมีเจอารเ์รลพาสประเภทกรีน  (Green-type Japan Rail Pass) ท่านสามารถเดินทางในชั 1นโดยสารได้ทุกแบบ 

แต่ผู้โดยสารที�มีเจอารเ์รลพาสประเภททั �วไป 

(Ordinary-type Japan Rail Pass) ท่านจะสามารถเดินทางในชั 1นโดยสารธรรมดาได้เท่านั1นโดยไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ�มเติม 



 

สาํหรบัข้อมูลอื�นๆ กรณุาอ้างอิงตามตารางที� 2 ด้านล่าง 

 

■ประเภทขบวนรถไฟที�สามารถโดยสารได้เจอารเ์รลพาส 

■การใช้ประเภทขบวนรถไฟที�ต้อง★ชาํระค่าธรรมเนียมเพิ�มเติม 

■รถไฟขบวนแบบกรีนไม่มีให้บริการบนรถไฟชินคนัเซน ประเภท HIKARI และ KODAMA ที�เดินทางในเส้นทาง Sanyo 

(Shin-Osaka ·Hakata) หรือ บนรถไฟชินคนัเซนประเภท TSUBAME ที�เดินทางในเส้นทาง Kyushu 

(Shin-Yatsushiro – Kagoshima- ch ūō) 

 

รถไฟ สิ�งอาํนวยความสะดวก ตู้ขบวนแบบกรีน ตู้ขบวนทั �วไป 

รถไฟชินคนัเซนประเภท "NOZOMI" และ 

"MIZUHO" บนเส้นทางสาย Tokaido, 

Sanyo และ  Kyushu 

ตู้ขบวนแบบกรีน × × 

ตู้ขบวนทั �วไป × × 

รถไฟชินคนัเซนประเภท 

"HIKARI,""SAKURA,""KODAMA 

และ "TSUBAME" บนเส้นทางสาย 

Tokaido, Sanyo และ  Kyushu 

และรถไฟชินคงัเซนขบวนอื�นๆ บนเส้นทางสาย 

Tohoku, Yamagata, Akita, 

Joetsu และ  Nagano 

เดินทางในชั 1นประเภทแกรน ★ ★ 

ตู้ขบวนแบบกรีน ○*2 ★ 

ตู้ขบวนทั �วไป ○ ○ 

ห้องโดยสารส่วนตวัประเภททั �วไป ★ ★ 

รถไฟด่วน และด่วนพิเศษ ตู้ขบวนแบบกรีน ○*3 ★ 

ตู้ขบวนทั �วไป ○ ○ 

ห้องโดยสารส่วนตวัแบบกรีน ★ ★ 

ห้องโดยสารส่วนตวัแบบทั �วไป ★ ★ 

ตู้นอน ★ ★ 

รถไฟธรรมดาและรถไฟเรว็ ตู้ขบวนแบบกรีน ○ ★ 

ตู้ขบวนทั �วไป ○ ○ 

หมายเหต ุ: 

*1 เจอารเ์รลพาสไม่สามารถใช้ได้กบัทุกๆที�นั �ง ทั 1งแบบจอง (ในตู้ขบวนแบบกรีน) หรือแบบไม่จอง ในรถไฟประเภท "NOZOMI" และ 

"MIZUHO" 

*2 ตู้ขบวนแบบกรีนจะไม่มีให้บริการในรถไฟประเภท "HIKARI" และ"KODAMA" ที�เดินทางไปในเส้นทาง Sanyo ( ระหว่าง 

Shin-Osaka ถึง Hakata ) และจะไม่มีให้บริการในรถไฟบางประเภทของ "SAKURA"  and  “TSUBAME" ซีรีย ์800 

ที�เดินทางไปในเส้นทาง Kyushu 

*3 ในกรณีที�ผู้โดยสารเดินทางโดยใช้ตู้ขบวนแบบ "DX Green" ( ให้บริการโดย JR Kyushu) 

ผู้โดยสารจะต้องชาํระค่าธรรมเนียมรถด่วนพิเศษเพิ�มเติมจากค่าธรรมเนียมตู้ขบวนแบบ "DX Green" 

*4 ในกรณีที�ผูโ้ดยสารเดินทางด้วยชั 1นประเภท GranClass ผู้โดยสารจะต้องชาํระค่าธรรมเนียมรถด่วนพิเศษและค่าธรรมเนียมการใช้ 



GranClass เพิ�มเติม เนื�องจากค่าเดินทางพื1นฐานที�ครอบคลมุเจอารเ์รลพาสจะสามารถใช้ได้กบัตู้รถไฟประเภทกรีน(Green 

Car)หรือตู้ธรรมดาทั �วไปเท่านั1น  

■ ห้องโดยสารส่วนตวัมีให้บริการในรถไฟชิงคงัเซนบางขบวน ในประเภท "HIKARI" ที�เดินทางไปในเส้นทาง Sanyo 

■ ห้องโดยสารส่วนตวัแบบกรีนมีให้บริการในรถไฟด่วนพิเศษ เช่น รถไฟ "Super-view 

■ การใช้รถไฟประเภท "Home Liner" หรือ "liner" อื�นๆ จะต้องชาํระค่าธรรมเนียมเพิ�มเติม  

 

 

วิธีจองที�นั �ง 

■รถไฟชินคนัเซน รถไฟด่วนและด่วนพิเศษ ให้บริการที�นั �งแบบจองในตู้ขบวนประเภทกรีน 

รวมถึงที�นั �งทั 1งแบบจองและไม่จองในตู้ขบวนธรรมดาทั �วๆไปด้วย  

(เจอารเ์รลพาสจะไม่สามารถใช้ได้กบัที�นั �งทุกประเภท รวมถึงที�นั �งทั 1งแบบจองและไม่จอง ในรถไฟชินคนัเซนประเภท NOZOMI และ 

MIZUHO ที�เดินทางไปในเส้นทาง Tokaido, Sanyo และ Kyushu) ผู้โดยสารกรณุาใช้รถไฟชินคนัเซนประเภท HIKARI, 

SAKURA, KODAMA และ TSUBAME แทน 

 

■ ที�นั �งแบบไม่จอง (ยกเว้นบนรถไฟชินคนัเซนประเภท NOZOMและMIZUHOในเส้นทาง Tokaido, Sanyo และ Kyushu) 

สามารถเดินทางได้โดยใช้เจอารเ์รลพาส 

■ ที�นั �งแบบจองสามารถทาํการจองได้โดยไม่ต้องชาํระค่าใช้จ่ายเพิ�มเติมผ่านทางศนูยบ์ริการการท่องเที�ยวต่างๆ หรือ สาํนักงานที�ทาํการจอง 

(Midori-no-madoguchi)  ณ สถานีรถไฟ JR หรือ สาํนักงานของบริษทัท่องเที�ยวตวัแทนของ JR ที�ทาํการซื1อขายบตัร 

ผู้โดยสารจะต้องแสดงบตัรรถไฟเพื�อทาํการรบับตัรที�นั �งได้ที�สถานที�ต่างๆที�กล่าวไว้ข้างต้น ก่อนการเดินทาง 

(เมื�อเดินทางด้วยรถไฟชินคงัเซนประเภท NOZOMI และ MIZUHO หรือรถไฟที�ระบุในตารางที� 2 

ผู้โดยสารจะต้องชาํระค่าใช้จ่ายเพิ�มเติมด้วย) 

 

* ตูข้บวนแบบกรนีจะไมม่ใีหบ้รกิารในรถไฟชนิคนัเซนประเภท HIKARI และKODAMA ในเสน้ทาง Sanyo (ระหวา่ง Shin-Osaka ถงึ 

Hakata) หรอื รถไฟประเภทซรียี ์800 ในเสน้ทาง Kyushu 

*รถบสัของ JR ในเสน้ทาง Mizuumi-go ที�เดนิทางระหวา่ง Aomori และ Towadako และ ในเสน้ทาง Oirase-go 
ที�เดนิทางระหวา่งHachinohe และ Towadako ผูโ้ดยสารที�ตอ้งการเดนิทางโดยใชร้ถบสัในเสน้ทางนี" 

กรณุาทาํการจองที�นั �งและรบับตัรที�นั �งกอ่นการเดนิทาง 

*การใชบ้รกิารรถไฟประเภท Homeliner หรอื Liner อื�นๆ จะตอ้งชาํระคา่เดนิทางเพิ�มเตมิดว้ย 

* รถไฟบางขบวนจะไมใ่หบ้รกิารที�นั �งแบบไมจ่อง (ทุกที�นั �งจะตอ้งทาํการจองกอ่นการเดนิทาง) 

* ในกรณทีี�มผีูร้บับรกิารมาก การใหบ้รกิารการจองที�นั �งอาจใชเ้วลานานกวา่ปกต ิกรณุาเผื�อเวลาในการจองที�นั �งดว้ย 

คาํเตือน: กรณุาอยา่ใชเ้จอารเ์รลพาสหรอืบตัรที�นั �งกบัเครื�องอ่านบตัรรถไฟอตัโนมตัทิี�ทางเขา้สถาน ีกรณุาแสดงบตัรกบัเจา้หน้าที� ณ ทางเขา้สถานีแทน 

 



 

 

วิธีเปลี�ยนบตัรชั �วคราว (exchange order) เป็นเจอารเ์รลพาส  

 

 
■ผู้โดยสารไมส่ามารถใช้บตัรชั �วคราว(exchange order)   

ในการเดินทางบนเส้นทางของJRได้กรณุเปลี�ยนบตัรชั �วคราวเป็นบตัรเจอารเ์รลพาสที�สาํนักงานแลกเปลี�ยนบตัรรถไฟญี�ปุ่ นที�แสดงบนหน้าเ

พจทางด้านขวา (โปรดทราบเวลาทาํการและวนัหยดุของสาํนักงาน) 

* ในกรณีที�มีผู้รบับริการมาก การให้บริการการเปลี�ยนบตัรชั �วคราวเป็นเจอารเ์รลพาสอาจใช้เวลานานกว่าปกติกรณุาเผื�อเวลาในการรบับริการ 

■ กรณุาเปลี�ยนบตัรชั �วคราวเป็นเจอารเ์รลพาสภายในสามเดือนนับจากวนัที�ออกบตัรชั �วคราว 

(ตวัอย่างเช่น บตัรชั �วคราว ที�ออกบตัรวนัที� 15 เมษายน ผู้โดยสารจะต้องทาํการเปลี�ยนบตัรภายใน 14 กรกฎาคม) 

■ ประเภทของบตัรรถไฟ (PASS) ที�ระบุไว้บนบตัรชั �วคราวจะไม่สามารถเปลี�ยนแปลงได้ 

■ในกรณีที�บตัรชั �วคราวสญูหายหรือถกูขโมย หรือในกรณีที�ผู้โดยสารไม่สามารถแสดงบตัรได้ไม่ว่าเหตผุลใดกต็าม 

การแลกเปลี�ยนเป็นเจอารเ์รลพาสจะไมส่ามารถทาํได้ 

■ในกรณีที�ผู้โดยสารมีคณุสมบติัไม่ตรงตามข้อกาํหนดของผู้ที�มีสิทธิใช้บตัร 

ผู้โดยสารจะไมส่ามารถแลกเปลี�ยนบตัรชั �วคราวเป็นเจอารเ์รลพาสได้ 


