
 

 

การเตรียมตัวการเดินทางไปประเทศญ่ีปุ�น 
ฤดูหนาว : ชวงเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ อุณภูมิต่ําสุดอยูท่ี 0 จนถึงติดลบ ไปจนถึงประมาณ 8 องศา 
ควรเตรียมเส้ือผาท่ีใหความอบอุนแกรางกาย เชน เส้ือไหมพรม เสื้อโคท หมวก ที่ครอบหู ลองจอน ถุงมือ ถุงเทา และควร
เลือกใสถุงเทาหุมสนท่ีสวมใสสบาย และกันล่ืน เน่ืองจากมีโอกาสเจอหิมะคอนขางสูง สําหรับคนท่ีจะเดินทางในชวงน้ี ซ้ือ
น้ําหนักกระเป�าเผื่อไปเลย 20- 30 กก. เพราะเสื้อกันหนาวจะมีน้ําหนักมาก       
        
ฤดูรอน : ตั้งแตปลายเดือนมิถุนายน - สิงหาคม อุณภูมิอยูท่ีประมาณ 24-31องศา อาจจะสูงถึง 36องศา เส้ือผาท่ีเตรียม
ไปก็ควรเปนเส้ือผาท่ีสวมใสสบาย ลมผานไดงาย ไมโป�จนเกินไป เพราะตองการความเคารพสถานท่ี ทองเท่ียวที่เปนวัดหรือ
สถานที่ศักด์ิสิทธ์ิ              
          
ฤดูใบไมรวง : ตั้งแตเดือนกันยายน – พฤศจิกายน อุณภูมิอยูท่ีประมาณ 7 – 23 องศา   
เส้ือผาท่ีเหมาะสมยังคงเปนแขนยาว ขายาว แตจะไมตองใสหนาหลายๆ ช้ันเหมือนฤดูหนาว อาจจะมีเส้ือกันลมและรม ติดไป
ดวย เผื่อเจอฝนตก             
            
ฤดูใบไมผลิ : ชวงระหวางเดือนเมษายน – พฤษภาคม อุณภูมิอยูท่ีประมาณ 10 – 20 องศา  
อาจจะตองเตรียมไปเผ่ือสักหนอย เพราะในชวงน้ีอากาศกลางวันกับกลางคืนจะตางกันเยอะ     
        
เวลา             
เวลาที่ญี่ปุ�นจะเร็วกวาประเทศไทย 2 ช่ัวโมง (ควรปรับนาฬิกาเพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย)    
           
เงินตรา             
ญี่ปุ�นใชเงินสกุลเจแปนนิส เยน (Japanese yen or JPY) แยกไดเปน ธนบัตร 1,000 / 5,000 / 10,000 เยนเหรียญ 1 / 
5 / 10 / 50 / 100 และ 500 เยนเทียบคาเปนเงินบาทโดยนําจํานวนเงินเยนคูณ 0.31 (ข้ึนอยูกับคาเงิน ณ วันน้ันๆ) จะได
ผลลัพธเปนเงินบาท เชน 100 เยน x 0.30 = 30 บาท (โดยประมาณ) เน่ืองจากเงินท่ีใชในประเทศ ใชเฉพาะเงินเยนเทาน้ัน 
และท่ีแลกเงินมีเฉพาะที่โรงแรมใหญๆ เทาน้ัน และรับเฉพาะเงินสกุล ดอลลาร และยูโร ควรแลกเงินจากเมืองไทย หรือท่ี
สนามบินกอนใหเรียบรอยกอนเดินทางไปญี่ปุ�น 

 
 



 

 

ระบบไฟฟ�า             
ญี่ปุ�นใชกระแสไฟฟ�า แบบ 110V. (ไมเหมือนประเทศไทย) ปลั๊กเสียบเปนแบบขาแบน 2 ขา ฉะน้ันทานที่มีเคร่ืองใชไฟฟ�า เชน
กลองวิดิโอ โทรศัพทเคล่ือนท่ี เคร่ืองเป�าผม ควรมีปลั๊กแบบใชไดท่ัวโลก (Universal Adaptor) ติดตัวไปดวย เพ่ือความ
สะดวกของทานกรุณาเตรียมแบตเตอร่ี ไปใหเพียงพอจากประเทศไทย  

       
          
น้ําด่ืม & รานขายยา             
- สามารถด่ืมไดจากก็อกน้ํา ในอาคารใหญๆ โรงแรมตางๆ ไดเลย เปนน้ําท่ีสะอาดใชบริโภคได  
- ควรนํายาประจําตัวติดตัวไปญี่ปุ�นดวยเสมอ เพราะรานขายยาของญี่ปุ�นอาจจะหายาแผนปจจุบันแบบสากลไดยาก และมีราคา
สูงแมวายาญี่ปุ�น และยาจีนท่ีเภสัชกรตามรานขายยามักจัดใหน้ันมีสรรพคุณคอนขางดี และเภสัชกรจะจัดยาสามัญทั่วๆ ไปใน
กรณีที่เจ็บป�วยเล็กๆ นอยๆ เทาน้ัน สวนยาตามใบส่ังแพทยจะถูกจัดใหที่โรงพยาบาลและคลีนิกภายหลังการพบแพทยแลว
เทาน้ัน ซึ่งตาจากการซ้ือยาในเมืองไทยที่สวนใหญจะสามารถซื้อไดตามรานขายยาทั่วไปโดยไมตองมีใบสั่ง   
          
**ยาท่ีหามนําเขาประเทศญ่ีปุ�น หากมีไวในครอบครองจะถูกดําเนินคดีตามกฏหมาย  

 



 

 

การใชโทรศัพท             
การใชโทรศัพทในญี่ปุ�นสามารถพบไดท่ัวไปทุกหนทุกแหง มีท้ังแบบหยอดเหรียญ และใชบัตรโทรศัพท คาบริการโทรศัพทใน
ญี่ปุ�นนั้นจะคิดเปนตอนาที โทรศัพทภายในประเทศคิดนาทีละ 10เยน ไมไดคิดตอการโทรหาหน่ึงคร้ัง หากตองการโทรทางไกล
จากไทยไปญี่ปุ�น กด 001+ รหัสประเทศญี่ปุ�น  + รหัสเมือง (ไมตองกด 0) + หมายเลขโทรศัพทหลัก เชนโทรไปโตเกียว กด 
001 + 81 + 3 + 12345678 หรือหากทานตองการเปดโรมม่ิง โปรดติดตอเคานเตอรบริการของเครือขายที่ทานใชงานอยู  
 
หองน้ํา 
โรงแรมใหญๆ สถานท่ีทองเที่ยว สถานีรถไฟบางแหงในญี่ปุ�น จะมีหองน้ําที่ทันสมัยซ่ึงเปนระบบปุ�มสัมผัส มีระบบเซ็นเซอรและ
ปุ�มตางๆ บนแผงควบคุม เชน ปุ�มชําระลาง ปุ�มปรับระดับความแรงนํ้า เปนตน (รายละเอียดสอบถามไกด) และในบางสถานท่ี
อาจเปนสวมแบบน่ังยอม วิธีน่ังจะแตกตางกับสวมในประเทศไทย โดยทานจะตองหันหนาเขา (หันหนาเขาหาสวนท่ีนูนข้ึนมา) 
ทานสามารถสังเกตไดจากรูปที่อยูหนาประตูวาเปนสวมแบบใด 

 
 
     
ระเบียบศุลกากร             
ผูเขาประเทศญี่ปุ�นทางดานศุลกากรอนุญาตใหนําสุราตางประเทศเขาได 3 ขวด (ขวดละไมเกิน 760ml.) / บุหร่ี 2 หอ (บุหร่ี
ไมเกิน 400มวน, ยาเสนไมเกิน 500กรัม, ซิการไมเกิน 100มวน) / น้ําหอม 2 ออนซ (60กรัม) และของขวัญท่ีมีราคาไมเกิน
หนึ่งแสนเยน มิฉะน้ันจะตองเสียภาษีตามระเบียบศุลกากร  
 

ส่ิงของตองหามหลักๆ ไดแก   
1.  ฝم�น กัญชา และยาเสพติดทุกประเภท ยากระตุนประสาท (รวมถึงยาดมดวยเชนกัน)    
2. อาวุธทุกชนิด เชน มีด ปน กรรไกร เปนตน         
3. ส่ือท่ีอาจเปนอันตรายตอสาธารณชน หรือขัดตอศีลธรรม เชน สื่อลามก (หนังสือ วิดิโอ ภาพถายและอ่ืนๆ)   
4. เหรียญปลอม ธนบัตรปลอม ของที่ละเมิดลิขสิทธ์ิ เชน ของเทียม ลอกเลียนแบบ      



 

 

5. สัตวป�าและพืช รวมถึงผลิตภัณฑท่ีทําจากสัตวป�าและของป�า  

       
    
กรมการตรวจคนเขาเมืองประเทศญ่ีปุ�น ใชระบบตรวจคนเขาเมือง ตามข้ันตอนดังน้ี 

1. เมื่อเดินทางถึงประเทศญี่ปุ�น เจาหนาที่จะอานบันทึกลายน้ิวมือดวยอุปกรณพิเศษ    
 2. พรอมถายรูปหนาตรง             

3. จากน้ันเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองจะทําการพิจารณา และซักถามขอมูล       
** ในกรณีชาวตางชาติซึ่งไมอยูตามเง่ือนไขท่ีไดรับการยกเวนการตรวจสอบดังกลาวขางตน และหากปฏิเสธการอานลายนิ้วมือ
พรอมการถายรูปแลว เจาหนาที่จะไมอนุญาตใหผูน้ันเขาประเทศญี่ปุ�นและผลักดันใหกลับประเทศ  

 
*** พนักงานหรือหัวหนาทัวรของบริษัทฯ ที่รวมเดินทางไปดวยไมสามารถเซ็นช่ือรับรองใหกับนักทองเที่ยวในการผานพิธีการ
ตรวจคนเขาออกเมืองได ทานตองผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองดวยตนเอง ซ่ึงการพิจารณาเขา-ออกประเทศน้ัน ข้ึนอยูกับ
เจาหนาท่ีตรวจคนเขา-ออกเมืองของแตละประเทศ ดังนั้นหากถึงเวลาท่ีตองออกเดินทางตอไปยังสถานที่ทองเที่ยวอ่ืนและหาก
ทานยังไมปรากฏตัวเพ่ือเดินทางกับคณะ บริษัทฯ ถือวาทานมีเจตนาละทิ้งการทองเท่ียวและมิอาจเรียกรองขอเงินคืนในสวนที่
ทานไมไดใชบริการได เน่ืองจากคาทัวรเปนการชําระแบบเหมาขาดกอนออกเดินทาง 
         
ขอมูลเพ่ิมเติม             
กระเป�าเดินทาง น้ําหนักของกระเป�าเดินทาง ทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม อนุญาตกระเป�าข้ึนเคร่ืองไดคนละไมเกิน 1 ใบ 
และตองมีน้ําหนักใบละไมเกิน 7 กโิลกรัม หากน้ําหนักเกินทางสายการบินจะเรียกเก็บคาน้ําหนักเกิน และเพ่ือความสะดวกใน
การเดินทาง โดยสวนใหญแลวโรงแรมในประเทศญี่ปุ�นน้ันจะไมมีพนักงานยกกระเป�า ทานอาจจะตองยกกระเป�าเองในการเขา
พักโรงแรมตางๆ ดังน้ันจึงแนะนําวาควรนําไปเฉพาะสัมภาระที่จําเปนเทาน้ัน  
 
 



 

 

คําแนะนํา  
* ไมควรนําของมีคาติดตัวไป เน่ืองจากอาจมีการสูญหายหรือถูกขโมย 
* ควรนําอุปกรณในการอาบน้ําติดตัวไปดวย เชน ยาสีฟน แปรงสีฟน ยาสระผม เปนตน เน่ืองจากในบางโรมแรมอาจจะไมมีให 
หรือบางทานอาจะแพ 
* โรงแรมสวนใหญในญี่ปุ�นอาจมีพนักงานยกกระเป�าไมเพียงพอในการใหบริการ ดังน้ัน ทานอาจตองยกกระเป�าดวยตัวทานเอง 
เพ่ือความสะดวกรวดเร็วและเพ่ือป�องกันการสูญหายระหวางขนยาย 
* ในหองพักโรงแรมบางแหงจะมีบริการบางอยางที่ทานอาจตองชําระเงินตางหากเมื่อใชบริการ เชน TVชองพิเศษ, เคร่ืองด่ืมใน
มินิบารตางๆ ที่มีราคาระบุไว, คาโทรศัพท เปนตน 
 
สินคานาซ้ือ     
ญี่ปุ�นมีสินคานาซื้อมากมาย เคร่ืองใชไฟฟ�าและอิเล็คทรอนิกส, กลองถายรูป, แวนตา, นาฬิกา, เคร่ืองสําอาง, ชาเขียว ชุดยูกา
ตะ เปนตน และสินคาบางชนิดอาจตองหาซื้อในยานเฉพาะ เชน เคร่ืองใชไฟฟ�า โมเดลอนิเมช่ันตางๆ ที่ยานอากิฮาบาระ 
 ชวงเวลาเปด-ปดราน 
 รานคาทั่วไปเปดใหบริการทุกวัน ตั้งแตเวลา 10.00 – 20.00น. 

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

ผูโดยสารกรุณาเตรียมสัมภาระกอนเดินทางออกจากสนามบินท้ังไทย และญ่ีปุ�น     
1. นําสัมภาระที่เปนของเหลวใสในกระเป�าใบใหญเพ่ือ Load ข้ึนเคร่ือง       
2. ของเหลวท่ีอนุญาตใหถือข้ึนเคร่ือง ไดแก ยา, นมสําหรับเด็กทารก, ครีม หรืออ่ืนๆ ที่จะเปนระหวางการเดินทาง 
 (ตองบรรจุถุงพลาสติก เตรียมไวใหเจาหนาที่ตรวจ)         
3. กรุณาถอดเส้ือคลุม และอุปกรณอิเล็คทรอนิกทุกชนิดใสถาดเพ่ือใหเจาหนาที่ตรวจสอบความปลอดภัยกอนขึ้น
เคร่ือง  
 

**หมายเหตุ กรณีท่ีจําเปนตองนําของเหลวถือข้ึนเคร่ือง        
- กรุณานําของเหลวบรรจุใสถุงพลาสติกใสสามารถเปด-ปดถุงได ขนาด 20x20เซนติดเมตร เพื่อความสะดวกในการ  
ตรวจสอบของเจาหนาท่ี             
- ของเหลวแตละชนิดมีขนาดไมเกิน 100ml. หรือนอยกวา (น้ําหนักรวมไมเกิน 1 ลิตร)     
- ถุงพลาสติกใสที่บรรจุของเหลวสามารถถือข้ึนเคร่ืองได 1 ทานตอ 1 ใบเทาน้ัน 

**ของใชดังกลาวเบ้ืองตน หากซ้ือใน Duty Free สามารถนําขึ้นเคร่ืองได หรือใสในถุงพลาสติก ควรเก็บใบเสร็จไวสําหรับ
ตรวจสอบ และไมควรเปดแพคเกจออก ถาแพคเกจฉีกขาดจะไมสามารถนําติดตัวข้ึนเคร่ืองได     
             



 

 

ขอแนะนําสําหรับการทองเท่ียวประเทศญ่ีปุ�น          
- ข้ึนบันไดเล่ือนตองยืนฝم�งใดฝم�งหน่ึงของบันไดเล่ือนเทาน้ัน ไมวาจะในหางสรรพสินคา ในอาคาร สถานท่ีทองเทีย่ว หรือแมแต
ในสถานีรถไฟ หรือสนามบิน ก็จะมีมารยาทการข้ึนบันไดเลื่อนสไตลญี่ปุ�น ซึ่งโดยปกติควรยืนชิดฝم�งซาย   
- ไมยืนหรือนั่งเกะกะขวางทางบนสถานีและประตูรถ ใหคนขางในรถออกกอน อยางที่ทราบกันดีวาประเทศญี่ปุ�นน้ีเปนประเทศ
ท่ีขึ้นช่ือเร่ืองความเรงรีบมาก คนท่ีน่ีจะตรงตอเวลากันเปนอยางมาก        
- ไมทานอาหาร ไมแตงหนา ไมถายรูป ไมคุยเสียงดัง ไมคุยโทรศัพท ไมสูบบุหร่ี บนรถไฟ     
- จงระวังและสังเกตุบางชวงเวลาจะมีโบก้ีสําหรับผูหญิงเทาน้ัน ชวงเวลาเรงดวนในตัวเมือง จะมีรถไฟขบวนพิเศษท่ีมีโบก้ี
ใหบริการเฉพาะสุภาพสตรีเทาน้ัน ทั้งน้ีเพ่ือลดการกออาชญากรรมหรือลวงละเมิดทางเพศสตรี เพราะฉะน้ันหากหนุมๆ ท่ี
เดินทางทองเท่ียวญี่ปุ�นเพียงลําพัง ตองสังเกตุป�าย Woman Only กับสีชมพูของโบกี้ใหดี     
- การเขาคิวเปนเร่ืองปกติท่ีญี่ปุ�น ไมวาจะตอคิวรอรถประจําทาง เขาหองน้ํา หรือรอคิวรานอาหารและซ้ือของตามรานคา ไม
เวนแมกระท่ังผูสูงอายุหรือเด็กก็ตองรอคิว ไมมีการแซงหรือลัดคิวกัน       
- เวลาโดยสารลิฟตผูท่ีเขาไปคนแรกควรกดเปดประตูใหผูโดยสารคนอ่ืนๆ เขามาในลิฟต และกดใหคนอ่ืนๆ ออกจากลิฟตไป
กอน หากไปช้ันเดียวกัน เร่ืองน้ีไมมีเร่ืองเพศเขามาเก่ียว แตใหนึกไวเสมอวาหากคุณเปนคนแรกท่ีเขาลิฟตที่ญี่ปุ�น คุณคือคนท่ี
ตองกดปด-เปดประตูลิฟตใหคนอ่ืน           
- ไมใชตะเกียบของเราคีบอาหารใหคนอ่ืน  หากจะคีบอาหารใหคนอ่ืน ควรใชตะเกียบคูใหมหรือตะเกียบของเราและกลับหัว
ตะเกียบเพ่ือคีบอาหาร รวมท้ังผูรับอาหารไมรับอาหารโดยนําตะเกียบมาคีบรบั แตใหย่ืนจานของเรามารับแทน  
- การอาบน้ําแร แชน้ํารอน ตองเปลือยกายทั้งหมดหามใสเส้ือผา หรือหอผาเช็ดตัวลงไปในน้ํา ผาผืนเล็กท่ีเอาเขาไปดวยหาม
จุมลงในน้ํา ใหวางบนหัวหรือขอบสระ และกอนลงแชตองอาบน้ําใหสะอาดกอน เพราะคนญี่ปุ�นถือเร่ืองความสะอาดเปนหลัก 
- ควรท้ิงกระดาษทิชชูลงในชักโครก ท่ีญี่ปุ�นน้ันกระดาษทิชชูเขาจะแยกอยางชัดเจน กระดาษทิชชูท่ีใชในหองน้ําจะเปนกระดาษ
ท่ีมีเสนใยสั้น ทําใหเปم�อยยุนไดงาย ดังน้ันท่ีญี่ปุ�นเขาจึงสามารถทิ้งกระดาษทิชชูสําหรับใชในหองน้ําลงในชักโครกไดโดยไมทําให
ชักโครกเกิดการอุดตัน             
- ของหายไดคืนชัวร คนญี่ปุ�นสวนมากคอนขางมีวินัยสูง เร่ืองที่หลายคนประทับใจคือเร่ืองของหายท่ีมักไดคืนเกือบ 100% ยิ่ง
เฉพาะในรถไฟ ถาคุณบังเอิญลืมของเอาไว สามารถไปติดตอเจาหนาท่ีสถานีรถไฟไดเลย   


