
 Compre Japan Rail Pass na Tabi Tours  
Com Japan Rail Pass você pode viajar através de quase todos os recantos do Japão de forma econômica e confortável na 
maior rede ferroviária do Japão: Japan Rail Company e associados (JR Group), cuja malha, incluindo JR bus, Miyajima ferry, 
e o famosíssimo Trens Bala Shinkansen (Hikari, Sakura, Kodama e Tsubame), servem todas as quatro principais ilhas do país: 
Honshu, Shikoku, Kyushu e Hokkaido; totalizando mais de 4.800 estações e 23.000 Km de fascinantes viagens e cheias de 
contrastes. 
              Mapa: www.japanrailpass.net/img/about_jrp/file/rosen_en.pdf              www.tabitours.com.br  
 

     Agente autorizado 

 

              A journey of a thousand miles begins with a single step ! 
Laozi (604 ac - 531 ac)  

      Tarifas Japan Rail Pass:  https://global.jr-central.co.jp/en/  
JRP é valido por 90 dias da aquisição - Período de 02 a 07 / dezembro / 2019  

JR Pass Classe Turística  com encargos*  Primeira Classe com encargos* 

7 dias 

corridos 

￥29.650 (US$ 274,00) 

￥14.820 (US$ 137,00) 

US$ 292,00 

CHD US$ 146,50 

￥39.600 (US$ 366,00) 

￥19.800 (US$ 183,00) 

US$ 390,00 

CHD US$ 196,00 

14 dias 

corridos 

￥47.250 (US$ 437,00) 

￥23.620 (US$ 218,50) 

US$ 465,00 

CHD US$ 234,00 

￥64.120 (US$ 593,00)

￥32.060 (US$ 296,50) 

US$ 631,00 

CHD US$ 317,50 

21 dias 

corridos 

￥60.450 (US$ 559,00) 

￥30.220 (US$ 279,50) 

US$ 595,00 

CHD US$ 299,00 

￥83.390 (US$ 772,00) 

￥41.690 (US$ 386,00) 

US$ 822,00 

CHD US$ 411,00 

Tarifas referencial – câmbios reajustados todas as 2ª feiras. CHD (crianças) 06 a 11 anos, na data da emissão.   
Conversão para REAL, veja cambio turismo em nosso site: www.tabitours.com.br 
Japan Rail Pass não pode utilizar os trens super-expresso Nozomi e Mizuho., nos demais trens da JR, pode inclusive reservar 
assentos. 
Para emissão, necessitamos de um documento que conste o CPF, visto do Japão escaneado, se estrangeiro o RNE válido. 
Nacionalidade Japonesa: requer passaporte emitido no Brasil e estar residente mais de 10 anos no Brasil e ter RNE com 
validade indeterminado ou expirando após o regresso. 
Se dupla nacionalidade, requer o visto consular no passaporte brasileiro, que deve ser utilizado para ingressar no Japão. 

Passaportes devem estar validos mais de 6 meses durante a viagem. 
É nominal e intransferível., em caso de perda não é reembolsável., multa de cancelamento: 15% 
Para conversão para REAL, veja o câmbio turismo em nosso site: www.tabitours.com.br 
JR pass só é vendido à vista, favor efetuar o TED e nos enviar o comprovante: 

Banco do Brasil      Agência 0300-X ou 0        Conta 110165-X ou 0 
Tabi Tours Operadora de Eventos e Turismo Ltda - CNPJ 02 933 744 / 0001-94 

Vouchers dos passes são emitidos assim que recebermos o crédito e pode ser retirado em seguida. 
Delivery com taxa de Sedex ou motoboy. Não aceitamos cartão de crédito. 

http://www.japanrailpass.net/img/about_jrp/file/rosen_en.pdf
http://www.tabitours.com.br/
https://en.wiktionary.org/wiki/Laozi
https://global.jr-central.co.jp/en/
http://www.tabitours.com.br/
http://www.tabitours.com.br/
http://www.visitjapan.jp/en/


Não viaje sem seguro viagem., para a sua tranquilidade e da sua família ! 
Ex: 15 dias – cobertura hospitalar US$ 40.000,00 = US$ 69,00 – desconto de 20% com JR pass  
Veja tabela: www.tabitours.com.br/index.php/seguro-viagem/  
Excursões ao Japão com saídas semanais garantidas: www.tabitours.com.br/index.php/regiao/japao/ 
Veja condições gerais :  www.japanrailpass.net/en/  - como trocar e usar: www.japanrailpass.net/en/purchase.html 
Planeje a sua viagem (timetable):  www.hyperdia.com/en/ 
- Traslados by Airport Limousine bus - www.limousinebus.co.jp/en/hotelguide/ 
- Bagagem - Takkyubin:  www.japan-guide.com/e/e2274.html 
- Clima: www.japan-guide.com/e/e2273.html  -  agora.ex.nii.ac.jp/digital-typhoon/year/wnp/2019.html.en  

Todas informações sujeitas a alterações sem aviso prévio. 
 

 
 
 

 
 

“Simulações de tarifas, sujeitos a disponibilidade no ato da reserva” 
Antes da compra, confira validade do passaporte, visto, vacina, seguro...  
 

     

Tel: (55-11) 5575-2525   5081-3900 
WhatsApp (55-11) 99354-3365 

tabitours@tabitours.com.br 

www.tabitours.com.br  
    São Paulo – Brasil 

 

Tóquio –     Inverno:              Primavera:                       Verão:                           Outono:  

 Jan Fev Mar Abr  Mai Jun Jul  Ago  Set Out  Nov  Dez 

Máximas 9°C 9°C 12°C 18°C 23°C 25°C 28°C 31°C 27°C 21°C 16°C 12°C 

Mínimas 1°C 2°C 4°C 10°C 14°C 18°C 22°C 24°C 20°C 14°C 9°C 4°C 

Precipit. 46 mm 61 mm 99 mm 124 mm 137 mm 185 mm 127 mm 147 mm 180 mm 165 mm 89 mm 46 mm 
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