การเตรียมตัวการเดินทางไปประเทศญี่ปุน

ฤดูหนาว : ชวงเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ อุณภูมิตํ่าสุดอยูที่ 0 จนถึงติดลบ ไปจนถึงประมาณ 8 องศา

ควรเตรียมเสื้อผาที่ใหความอบอุนแกรางกาย เชน เสื้อไหมพรม เสื้อโคท หมวก ที่ครอบหู ลองจอน ถุง มือ ถุง เทา และควร
เลือกใสถุงเทาหุมสนที่สวมใสสบาย และกันลื่น เนื่องจากมีโอกาสเจอหิมะคอนขางสูง สําหรับคนที่จะเดินทางในชวงนี้ ซื้อ
นํ้าหนักกระเปา เผื่อไปเลย 20- 30 กก. เพราะเสื้อกันหนาวจะมีนํ้าหนักมาก

ฤดูรอน : ตั้งแตปลายเดือนมิถุนายน - สิงหาคม อุณภูมิอยูที่ประมาณ 24-31องศา อาจจะสูงถึง 36องศา เสื้อผาที่เตรียม
ไปก็ควรเปนเสื้อผาที่สวมใสสบาย ลมผานไดงาย ไมโปจ นเกินไป เพราะตองการความเคารพสถานที่ ทองเที่ยวที่เปนวัดหรือ
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

ฤดูใบไมรวง : ตั้งแตเดือนกันยายน – พฤศจิกายน อุณภูมิอยูที่ประมาณ 7 – 23 องศา

เสื้อผาที่เหมาะสมยังคงเปนแขนยาว ขายาว แตจะไมตองใสหนาหลายๆ ชั้นเหมือนฤดูหนาว อาจจะมีเสื้อกันลมและรม ติดไป
ดวย เผื่อเจอฝนตก

ฤดูใบไมผลิ : ชวงระหวางเดือนเมษายน – พฤษภาคม อุณภูมิอยูที่ประมาณ 10 – 20 องศา

อาจจะตองเตรียมไปเผื่อสักหนอย เพราะในชวงนี้อากาศกลางวันกับกลางคืนจะตางกันเยอะ

เวลา

เวลาที่ญี่ปุนจะเร็วกวา ประเทศไทย 2 ชั่วโมง (ควรปรับนาฬิกาเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)

เงินตรา

ญี่ปุนใชเงินสกุลเจแปนนิส เยน (Japanese yen or JPY) แยกไดเปน ธนบัตร 1,000 / 5,000 / 10,000 เยนเหรียญ 1 /
5 / 10 / 50 / 100 และ 500 เยนเทียบคาเปนเงินบาทโดยนําจํานวนเงินเยนคูณ 0.31 (ขึ้นอยูกับคาเงิน ณ วันนั้นๆ) จะได

ผลลัพธเปนเงินบาท เชน 100 เยน x 0.30 = 30 บาท (โดยประมาณ) เนื่องจากเงินที่ใชในประเทศ ใชเฉพาะเงินเยนเทานั้น
และที่แลกเงินมีเฉพาะที่โรงแรมใหญๆ เทา นั้น และรับเฉพาะเงินสกุล ดอลลา ร และยูโร ควรแลกเงินจากเมืองไทย หรือที่
สนามบินกอนใหเรียบรอยกอนเดินทางไปญี่ปุน

ระบบไฟฟา

ญี่ปุนใชกระแสไฟฟา แบบ 110V. (ไมเหมือนประเทศไทย) ปลั๊กเสียบเปนแบบขาแบน 2 ขา ฉะนั้นทานที่มีเครื่องใชไฟฟา เชน
กลองวิดิโอ โทรศัพทเคลื่อนที่ เครื่องเปาผม ควรมีปลั๊กแบบใชไดทั่วโลก (Universal Adaptor) ติดตัวไปดวย เพื่อความ
สะดวกของทานกรุณาเตรียมแบตเตอรี่ ไปใหเพียงพอจากประเทศไทย

นํ้าดื่ม & รานขายยา

- สามารถดื่มไดจากก็อกนํ้า ในอาคารใหญๆ โรงแรมตางๆ ไดเลย เปนนํ้าที่สะอาดใชบริโภคได

- ควรนํา ยาประจําตัวติดตัวไปญี่ปุนดวยเสมอ เพราะรานขายยาของญี่ปุนอาจจะหายาแผนปจจุบันแบบสากลไดยาก และมีราคา
สูงแมวายาญี่ปุน และยาจีนที่เภสัชกรตามรานขายยามักจัดใหนั้นมีสรรพคุณคอนขางดี และเภสัชกรจะจัดยาสามัญทั่วๆ ไปใน
กรณีที่เจ็บปวยเล็กๆ นอยๆ เทานั้น สวนยาตามใบสั่งแพทยจะถูกจัดใหที่โรงพยาบาลและคลีนิกภายหลัง การพบแพทยแลว
เทานั้น ซึ่งตาจากการซื้อยาในเมืองไทยที่สวนใหญจะสามารถซื้อไดตามรานขายยาทั่วไปโดยไมตองมีใบสั่ง

**ยาที่ หามนําเขาประเทศญี่ปุน หากมีไวในครอบครองจะถูกดําเนินคดีตามกฏหมาย

การใชโ ทรศัพท

การใชโทรศัพทในญี่ปุนสามารถพบไดทั่วไปทุกหนทุกแหง มีทั้งแบบหยอดเหรียญ และใชบัตรโทรศัพท คาบริการโทรศัพทใน

ญี่ปุนนั้นจะคิดเปนตอนาที โทรศัพทภายในประเทศคิดนาทีละ 10เยน ไมไดคิดตอการโทรหาหนึ่ง ครั้ง หากตองการโทรทางไกล
จากไทยไปญี่ปุน กด 001+ รหัสประเทศญี่ปุน + รหัสเมือง (ไมตองกด 0) + หมายเลขโทรศัพทหลัก เชนโทรไปโตเกียว กด

001 + 81 + 3 + 12345678 หรือหากทานตองการเปดโรมมิ่ง โปรดติดตอเคานเ ตอรบริการของเครือขายที่ทานใชงานอยู

หองนํ้า

โรงแรมใหญๆ สถานที่ทองเที่ยว สถานีรถไฟบางแห งในญี่ปุน จะมีห องนํ้าที่ทันสมัยซึ่ง เปนระบบปุมสัมผัส มีระบบเซ็นเซอรและ
ปุมตางๆ บนแผงควบคุม เชน ปุมชําระลาง ปุมปรับระดับความแรงนํ้า เปนตน (รายละเอียดสอบถามไกด) และในบางสถานที่
อาจเปนสวมแบบนั่ง ยอม วิธีนั่งจะแตกตางกับสวมในประเทศไทย โดยทา นจะตองหันหนาเขา (หันหนา เขาหาสวนที่นูนขึ้นมา)
ทานสามารถสังเกตไดจากรูปที่อยูหนาประตูวาเปนสวมแบบใด

ระเบียบศุลกากร

ผูเขาประเทศญี่ปุนทางดานศุลกากรอนุญาตใหนําสุราตางประเทศเขาได 3 ขวด (ขวดละไมเกิน 760ml.) / บุหรี่ 2 หอ (บุหรี่

ไมเกิน 400มวน, ยาเสนไมเกิน 500กรัม, ซิการไมเกิน 100มวน) / นํ้าหอม 2 ออนซ (60กรัม) และของขวัญที่มีราคาไมเกิน
หนึ่งแสนเยน มิฉะนั้นจะตองเสียภาษีตามระเบียบศุลกากร
สิ่งของตองหามหลักๆ ไดแก

1. ฝﻤน กัญชา และยาเสพติดทุกประเภท ยากระตุนประสาท (รวมถึงยาดมดว ยเชนกัน)

2. อาวุธทุกชนิด เชน มีด ปน กรรไกร เปนตน

3. สื่อที่อาจเปนอันตรายตอสาธารณชน หรือขัดตอศีลธรรม เชน สื่อลามก (หนังสือ วิดิโอ ภาพถายและอื่นๆ)
4. เหรียญปลอม ธนบัตรปลอม ของที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เชน ของเทียม ลอกเลียนแบบ

5. สัตวปาและพืช รวมถึงผลิตภัณฑที่ทําจากสัตวปาและของปา

กรมการตรวจคนเขาเมื องประเทศญี่ปุน ใชระบบตรวจคนเขาเมื อง ตามขั้นตอนดังนี้
1. เมื่อเดินทางถึงประเทศญี่ปุน เจาหนาที่จะอานบันทึกลายนิ้วมือดวยอุปกรณพิเศษ
2. พรอมถายรูปหนาตรง

3. จากนั้นเจาหนาที่ตรวจคนเขา เมืองจะทํา การพิจารณา และซักถามขอมูล

** ในกรณีชาวตางชาติซึ่งไมอยูตามเงื่อนไขที่ไดรับการยกเวนการตรวจสอบดังกลาวขางตน และหากปฏิเสธการอานลายนิ้วมือ
พรอมการถายรูปแลว เจาหนาที่จะไมอนุญาตใหผูนั้นเขาประเทศญี่ปุนและผลักดันใหกลับประเทศ

*** พนักงานหรือหัวหนาทัวรของบริษัทฯ ที่รวมเดินทางไปดวยไมสามารถเซ็นชื่อรับรองใหกับนักทองเที่ยวในการผานพิธีการ
ตรวจคนเขาออกเมืองได ทา นตองผา นพิธีการตรวจคนเขา เมืองดวยตนเอง ซึ่งการพิจารณาเขา -ออกประเทศนั้น ขึ้นอยูกับ

เจาหนาที่ตรวจคนเขา -ออกเมืองของแตละประเทศ ดังนั้นหากถึงเวลาที่ตองออกเดินทางตอไปยังสถานที่ทองเที่ยวอื่นและหาก
ทานยังไมปรากฏตัวเพื่อเดินทางกับคณะ บริษัทฯ ถือวา ท านมีเจตนาละทิ้งการทองเที่ยวและมิอาจเรียกรองขอเงินคืนในสวนที่
ทานไมไดใชบริการได เนื่องจากคาทัวรเปนการชําระแบบเหมาขาดกอนออกเดินทาง

ขอมูลเพิ่มเติ ม

กระเปาเดินทาง นํ้าหนักของกระเปาเดินทาง ทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม อนุญาตกระเปาขึ้นเครื่องไดคนละไมเกิน 1 ใบ

และตองมีนํ้าหนักใบละไมเกิน 7 กิโลกรัม หากนํ้าหนักเกินทางสายการบินจะเรียกเก็บคานํ้าหนักเกิน และเพื่อความสะดวกใน

การเดินทาง โดยสวนใหญแลวโรงแรมในประเทศญี่ปุนนั้นจะไมมีพนักงานยกกระเปา ทานอาจจะตองยกกระเปาเองในการเขา
พักโรงแรมตางๆ ดังนั้นจึงแนะนําวาควรนําไปเฉพาะสัมภาระที่จําเปนเทา นั้น

คําแนะนํา

* ไมควรนําของมีคาติดตัวไป เนื่องจากอาจมีการสูญหายหรือถูกขโมย

* ควรนํา อุปกรณในการอาบนํ้าติดตัว ไปดวย เชน ยาสีฟน แปรงสีฟน ยาสระผม เปนตน เนื่อ งจากในบางโรมแรมอาจจะไมมีให
หรือบางทา นอาจะแพ

* โรงแรมสวนใหญในญี่ปุนอาจมีพนักงานยกกระเปาไมเพียงพอในการใหบริการ ดัง นั้น ทานอาจตองยกกระเปาดวยตัวทา นเอง

เพื่อความสะดวกรวดเร็วและเพื่อปองกันการสูญหายระหวางขนยา ย

* ในหองพักโรงแรมบางแหงจะมีบริการบางอยางที่ทา นอาจตองชําระเงินตางหากเมื่อใชบริการ เชน TVชองพิเศษ, เครื่องดื่มใน

มินิบารตางๆ ที่มีราคาระบุไว, คาโทรศัพท เปนตน

สินคานาซื้อ

ญี่ปุนมีสินคานาซื้อมากมาย เครื่องใชไฟฟา และอิเล็คทรอนิกส, กลองถายรูป, แวนตา, นาฬิกา, เครื่องสํา อาง, ชาเขียว ชุดยูกา
ตะ เปนตน และสินคาบางชนิดอาจตองหาซื้อในยานเฉพาะ เชน เครื่องใชไฟฟา โมเดลอนิเมชั่นตางๆ ที่ยานอากิฮาบาระ
ชวงเวลาเปด-ปดราน

รานคาทั่วไปเปดใหบริการทุกวัน ตั้งแตเวลา 10.00 – 20.00น.

หางสรรพสินคาจะเปดทําการเวลา 10.00-19.00น. โดยจะปดทํา การในวันธรรมดา 1 วัน/สัปดาห วันหยุดของแตละ
หางจะไมตรงกัน

ผูโดยสารกรุณาเตรียมสั มภาระก อนเดินทางออกจากสนามบินทั้งไทย และญี่ปุน
1. นําสัมภาระที่เปนของเหลวใสในกระเปาใบใหญเพื่อ Load ขึ้นเครื่อง

2. ของเหลวที่อนุญาตใหถือขึ้นเครื่อง ไดแก ยา, นมสําหรับเด็กทารก, ครีม หรืออื่นๆ ที่จะเปนระหวางการเดินทาง
(ตองบรรจุถุงพลาสติก เตรียมไวใหเจา หนาที่ตรวจ)

3. กรุณาถอดเสื้อคลุม และอุปกรณอิเล็คทรอนิกทุกชนิดใสถาดเพื่อใหเจาหนาที่ตรวจสอบความปลอดภัยกอนขึ้น
เครื่อง

**หมายเหตุ กรณี ที่จําเปนต องนําของเหลวถื อขึ้นเครื่ อง

- กรุณานํา ของเหลวบรรจุใสถุงพลาสติกใสสามารถเปด-ปดถุงได ขนาด 20x20เซนติดเมตร เพื่อความสะดวกในการ
ตรวจสอบของเจาหนา ที่

- ของเหลวแตละชนิดมีขนาดไมเกิน 100ml. หรือนอยกวา (นํ้าหนักรวมไมเกิน 1 ลิตร)
- ถุง พลาสติกใสที่บรรจุของเหลวสามารถถือขึ้นเครื่องได 1 ทานตอ 1 ใบเทานั้น

**ของใชดัง กลา วเบื้องตน หากซื้อใน Duty Free สามารถนําขึ้นเครื่องได หรือใสในถุงพลาสติก ควรเก็บใบเสร็จ ไวสําหรับ

ตรวจสอบ และไมควรเปดแพคเกจออก ถาแพคเกจฉีกขาดจะไมสามารถนํา ติดตัวขึ้นเครื่องได

ขอแนะนําสําหรับการทองเที่ยวประเทศญี่ปุน

- ขึ้นบันไดเลื่อนตองยืนฝﻤงใดฝﻤงหนึ่งของบันไดเลื่อนเทา นั้น ไมวาจะในหางสรรพสินคา ในอาคาร สถานที่ทองเทีย
่ ว หรือแมแต

ในสถานีรถไฟ หรือสนามบิน ก็จะมีมารยาทการขึ้นบันไดเลื่อนสไตลญี่ปุน ซึ่งโดยปกติควรยืนชิดฝﻤง ซาย

- ไมยืนหรือนั่งเกะกะขวางทางบนสถานีและประตูรถ ใหคนขางในรถออกกอน อยางที่ทราบกันดีวาประเทศญี่ปุนนี้เปนประเทศ

ที่ขึ้นชื่อเรื่องความเรงรีบ มาก คนที่นี่จะตรงตอเวลากันเปนอยา งมาก

- ไมทานอาหาร ไมแตง หนา ไมถายรูป ไมคุยเสียงดัง ไมคุยโทรศัพท ไมสูบบุหรี่ บนรถไฟ

- จงระวังและสังเกตุบางชวงเวลาจะมีโบกี้สําหรับผูหญิง เทานั้น ชวงเวลาเรงดวนในตัวเมือง จะมีรถไฟขบวนพิเศษที่มีโบกี้

ใหบริการเฉพาะสุภาพสตรีเทา นั้น ทั้งนี้เพื่อลดการกออาชญากรรมหรือลวงละเมิดทางเพศสตรี เพราะฉะนั้นหากหนุมๆ ที่
เดินทางทองเที่ยวญี่ปุนเพียงลําพัง ตองสังเกตุปาย Woman Only กับสีชมพูของโบกี้ใหดี

- การเขา คิวเปนเรื่องปกติที่ญี่ปุน ไมวาจะตอคิวรอรถประจําทาง เขาหองนํ้า หรือรอคิวรานอาหารและซื้อของตามรานคา ไม

เวนแมกระทั่ง ผูสูง อายุหรือเด็กก็ตองรอคิว ไมมีการแซงหรือลัดคิวกัน

- เวลาโดยสารลิฟตผูที่เขา ไปคนแรกควรกดเปดประตูให ผูโดยสารคนอื่นๆ เขามาในลิฟต และกดใหคนอื่นๆ ออกจากลิฟตไป

กอน หากไปชั้นเดียวกัน เรื่องนี้ไมมีเรื่องเพศเขามาเกี่ยว แตให นึกไวเสมอวาหากคุณเปนคนแรกที่เขาลิฟตที่ญี่ปุน คุณคือคนที่
ตองกดปด-เปดประตูลิฟตใหคนอื่น

- ไมใชตะเกียบของเราคีบ อาหารใหคนอื่น หากจะคีบอาหารใหคนอื่น ควรใชตะเกียบคูใหมหรือตะเกียบของเราและกลับหัว

ตะเกียบเพื่อคีบอาหาร รวมทั้ง ผูรับอาหารไมรับอาหารโดยนําตะเกียบมาคีบรับ แตใหยื่นจานของเรามารับแทน

- การอาบนํ้าแร แชนํ้ารอน ตองเปลือยกายทั้งหมดหา มใสเสื้อผา หรือหอผาเช็ดตัวลงไปในนํ้า ผาผืนเล็กที่เอาเขาไปดวยหาม

จุมลงในนํ้า ใหวางบนหัวหรือขอบสระ และกอนลงแชตองอาบนํ้า ใหสะอาดกอน เพราะคนญี่ปุนถือเรื่องความสะอาดเปนหลัก

- ควรทิ้งกระดาษทิชชูลงในชักโครก ที่ญี่ปุนนั้นกระดาษทิชชูเขาจะแยกอยางชัดเจน กระดาษทิชชูที่ใชในห องนํ้าจะเปนกระดาษ

ที่มีเสนใยสั้น ทําใหเปﻤอยยุนไดงาย ดังนั้นที่ญี่ปุนเขาจึงสามารถทิ้งกระดาษทิชชูสําหรับใชในหองนํ้าลงในชักโครกไดโดยไมทําให
ชักโครกเกิดการอุดตัน

- ของหายไดคืนชัวร คนญี่ปุนสวนมากคอนขางมีวินัยสูง เรื่องที่หลายคนประทับใจคือเรื่องของหายที่มักไดคืนเกือบ 100% ยิ่ง
เฉพาะในรถไฟ ถาคุณบังเอิญลืมของเอาไว สามารถไปติด ตอเจาหนา ที่สถานีรถไฟไดเลย

