
 

 

          CENTURY TRAVEL - TOUR OPERATOR 

 

JAPAN RAIL PASS  
A maneira mais econômica de viajar no Japão 

 
 

NOTA IMPORTANTE – NOVA ALTERAÇÃO NAS REGRAS DE ELEGIBILIDADE DO JAPAN RAIL PASS 
1) Cidadãos de nacionalidade japonesa residentes fora do Japão PODERÃO ADQUIRIR O JAPAN RAIL PASS A PARTIR DE 
01/JUNHO/2017, conforme novo regulamento da JAPAN RAILWAYS. Além do passaporte japonês, os residentes no 
Brasil deverão apresentar o RNE (Registro Nacional de Estrangeiros), comprovando através desse documento que 
entrou no Brasil no mínimo há 10 anos (checar no documento “Data de entrada”). 
 

2) Brasileiros que possuem dupla nacionalidade (Japonesa e Brasileira) são elegíveis a adquirir o JAPAN RAIL PASS 
sendo necessário apresentar o Passaporte Japonês + Certificado de Residência no Exterior (Zairyu Shomei 
（在留証明）) atestando a residência no Brasil no mínimo há 10 anos + Formulário “Acknowledgement for Japanese 
Nationals wishing to purchase a JR Pass". O Certificado de Residência no Exterior (Zairyu Shomei) deve ser emitido 
pelos Consulados ou Embaixada do Japão no Brasil.   

 

Preços válidos de 16 a 31 de MAIO de 2019 
Câmbio:  US$ 1.00 = YEN 109 

 

COMUM (ORDINARY) 

Validade Adulto 
Impostos,  

taxas e afins 
Criança 

Impostos,  

taxas e afins 
7 dias YEN 29.110 US$ 267,00 US$ 16,00 YEN 14.550 US$ 134,00 US$ 8,00 

14 dias YEN 46.390 US$ 426,00 US$ 25,00 YEN 23.190 US$ 213,00 US$ 13,00 

21 dias YEN 59.350 US$ 545,00 US$ 32,00 YEN 29.670 US$ 273,00 US$ 16,00 
 

LUXO (GREEN) 

Validade Adulto 
Impostos,  

taxas e afins 
Criança 

Impostos,  

taxas e afins 
7 dias YEN 38.880 US$ 357,00 US$ 21,00 YEN 19.440 US$ 179,00 US$ 11,00 

14 dias YEN 62.950 US$ 578,00 US$ 34,00 YEN 31.470 US$ 289,00 US$ 17,00 

21 dias YEN 81.870 US$ 752,00 US$ 45,00 YEN 40.930 US$ 376,00 US$ 22,00 
 

1. O Japan Rail Pass é válido para todo o sistema de trem e ônibus da JR, com exceção dos trens Super Expresso Nozomi e Super 
Expresso Mizuho e linhas de trem da JR que são compartilhadas com linhas de empresas privadas (em geral só se saberá que a 
linha é compartilhada na estação de embarque, sendo necessário pagar o trecho a ser utilizado).  
 

2. Tarifas para crianças: entre 6 anos completos e 12 anos incompletos. Crianças menores de 6 anos não pagam, porém não tem 
direito a assento. 

 

3. Cancelamentos serão aceitos somente dentro do mês da emissão do cupom (Exchange Order), mediante o pagamento de uma 
taxa de serviço no valor de US$ 10.00 por cupom.  

 

4. O reembolso poderá ser solicitado através da agência em que foi adquirido (taxa de 15% do valor do passe com prazo máximo 
de 1 ano a partir da data de emissão). Caso o voucher já tenha sido trocado pelo Japan Rail Pass, não haverá reembolso. Em 
caso de perda ou roubo, também não haverá reembolso. 

 

5. O voucher tem validade de 3 meses a partir da data da sua emissão para ser trocado pelo Japan Rail Pass. 
 

6. O Japan Rail Pass só poderá ser utilizado por turistas estrangeiros em visita ao Japão com visto temporário (turista) ou nas 
condições mencionadas nas Notas acima.  

 

7. Para a emissão do passe, é imprescindível o envio da cópia do passaporte, o visto temporário (turista) ou os documentos 
citados nas Notas acima para os (1) Cidadãos Japoneses residentes fora do Japão e (2) Brasileiros com dupla nacionalidade.  
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Com mais de 20.000 km de linhas férreas, o trem é a maneira mais fácil 
de conhecer o Japão. Para facilitar o deslocamento dos turistas 
estrangeiros, oferecemos passes com validades de 7, 14 e 21 dias 

corridos em classe comum (ordinary) ou luxo (green). 

 

http://www.centurytravel.com.br/
http://www.embratur.gov.br/
http://www.iata.org/
http://www.snea.com.br/

