
เน ือ้หาท ีต่พี มิพเ์ป น็เน ือ้หาปจัจบุนั ณ เดอืกรกฎาคม พ.ศ.2564 ซ ึง่อาจมกีารเปล ีย่นแปลงโดยไมแ่จง้
ใหท้ราบลว่งหนา้ (ทางเราจะไมช่ดเชยคา่เส ยีหายท ีเ่กดิข ึน้จากการเปล ีย่นแปลงรายละเอยีดดงักลา่ว 
เชน่ การคนืเงนิ)

Ise-Kumano-Wakayama Area จากตัวแทนการท่องเที่ยวนอกประเทศญี่ปุ่น

■คณุสมบตัผิ ู ้ ใชง้าน
●เป น็นกัทอ่งเท ีย่วชาวตา่งชาตทิ ีม่าเยอืนประเทศญ ีป่ ุน่ โดยมหีนงัส อืเดนิทางท ีอ่อกโดย

ประเทศตน้ทางและ ไดร้บัการประทบัตรา "พำนกัระยะส ั น้" ในหนงัส อืเดนิทางท ีจ่ดุตรวจคน
เขา้เมอืง และสามารถแสดงหนงัส อืเดนิทางดงักลา่วตอนท ีอ่อกตั ว๋ได
※ ในกรณผีา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยชอ่งอตัโนมตัทิ ีส่นามบนิ ระหวา่งท ีผ่า่นจดุดงักลา่ว

กรณุาแสดงหนงัส อืเดนิทางกบัเจา้หนา้ท ีเ่พ ือ่รบัตรา ประทบัและลงตรา
●ผ ูท้ ีม่ สี ทิธ ิ ์ ใชบ้ตัรโดยสารน ีจ้ำเป น็ตอ้งเป น็เจา้ของตั ว๋โดยสารเทา่นั น้ ไมส่ามารถโอนส ทิธ ิ ์ 

หร อืใหผ้ ูอ้ ืน่ใชง้านแทนได ้ 

■การแลกตั ว๋ MCO (ตั ว๋ช ั ว่คราว) ท ีซ่ ื อ้จากบร ษิทัทวัร ์ในตา่งประเทศท ี ่ไม่ใช่
ประเทศญ ีป่ ุน่ (ดรูายละเอยีดจดุแลกตั ว๋ไดท้ ีด่า้นหลงั)
●ระยะเวลาการแลกตั ว๋: ภายใน 3 เดอืนตั ง้แตว่นัท ีอ่อกตั ว๋ MCO (นบัจากวนัท ีอ่อกตั ว๋)
●ข ั น้ตอนการแลกตั ว๋ สำหรบัการแลกตั ว๋ MCO จำเป น็ตอ้ง (1) ผ ู ้ ใชบ้ตัร MCO (2)  นำ

หนงัส อืเดนิทางและMCOมาย ืน่ยนั (3) พรอ้มท ั ง้กรอกรายละเอยีด(เชน่หมายเลขพาสปอรต์)  ี
(4) ระบวุนัเร ิม่ใชต้ ั ว๋ภายใน 1 เดอืนนบัจากวนัออกตั ว๋(นบัรวมวนัออกตั ว๋)
※ไมส่ามารถใชต้ ั ว๋ MCO เพ ือ่ใชบ้รกิารรถไฟสาย JR โดยท ีย่งัไม่ไดแ้ลกเป น็ตั ว๋จร งิได ้

■ขอ้ควรระวงัในการใชง้าน
●วนัท ีเ่ร ิม่ใช(้รวมวนัท ีเ่ร ิม่ใช )้จะเป น็จดุเร ิม่การนบัระยะเวลาท ีส่ามารถใชบ้ตัรโดยสารได ้ 

ตามรายละเอยีดท ีก่ำหนดตามบตัรโดยสารประเภทนั น้ ๆ
●การคนืเงนิ

ทางบร ษิทัขอสงวนส ทิธ ิ ์ ในการตอ่ระยะเวลาการใชต้ ั ว๋หร อืคนืเงนิดว้ยเหตผุลอ ืน่ ๆ นอกจาก
การยกเลกิการเดนิรถไฟหรอืขบวนรถไฟเกดิความ ลา่ชา้ และมคีา่ธรรมเนยีมตา่งหากสำหรบั
การคนืเงนิ นอกจากน ี ้ ทางบร ษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเพ ิม่เตมิ เชน่ คา่เดนิทาง หร อื
คา่ท ีพ่กัในกรณี ท ีม่กีารเปล ีย่นแปลงกำหนดการเดนิทาง
※สำหรบัตั ว๋ MCO ท ีย่งัไม่ไดแ้ลกเป น็ตั ว๋จร งิ และมอีายไุมถ่งึ 1 ป นีบัตั ง้แตว่นัท ีอ่อกตั ว๋ 
สามารถขอรบัเงนิคนืไดท้ ีร่ า้นท ีท่า่นซ ือ้
●การเปล ีย่นแปลงรายละเอยีด●การออกตั ว๋ใหม

ไมส่ามารถขอเปล ีย่นแปลงรายละเอยีดท ีร่ะบอุย ู่ในตั ว๋ MCO และตั ว๋ได ้ นอกจากน ีท้างบร ษิทั
จะไมอ่อกตั ว๋ใหม่ให ้ ในกรณที ีต่ ั ว๋สญูหาย ถกูขโมย หร อืเปรอะเป ือ้นเส ยีหาย
●เง ือ่นไขการใชง้าน

เง ือ่นไขการใชง้านเป น็ไปตามกฎระเบยีบของ Central Japan Railway Companyและ บร ษิทั West 
Japan Railway Company บร ษิทัท ี ่ เก ีย่วขอ้งและกฎหมายของ ประเทศญ ีป่ ุน่ ในกรณที ีเ่กดิความ
คลมุเคร อืในเง ือ่นไขการใชท้ ีถ่ กูแปลเป น็ภาษาอ ืน่ท ี ่ไม่ใชภ่าษาญ ีป่ ุน่ ใหย้ดึใจความ ของ
ตน้ฉบบัภาษาญ ีป่ ุน่เป น็สำคญั สำหรบัเง ือ่นไขการใชง้านตั ว๋ MCO กอ่นท ีจ่ะแลกเปล ีย่นเป น็
ตั ว๋จร งิ ใหย้ดึตามกฎระเบยีบของบร ษิทัท ีอ่อกตั ว๋ MCO เป น็หลกั


