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รูจักระบบการยกเวนภาษี และเพลิดเพลินไปกับการชอปปงอยางชาญฉลาด !

Japan. Tax-free Shop
Offi  cial Website



เครื่องประดับ/
งานฝีมือ

ร้องเท้า/กระเป๋า

อุปกรณ์กอล์ฟ

<โปรดทราบ> ในบางร้านค้าอาจไม่สามารถนํามูลค่าสินค้าทั่วไปและสินค้าอุปโภคบริโภคมาคิดรวมกันเพื่อยกเว้นภาษีได้ หากมีความประสงค์จะนํามาคิดรวมกันเพื่อยกเว้นภาษี กรุณาตรวจสอบกับทางร้านค้า
 การบริโภคภายในร้านอาหารซึ่งปรากฏชัดเจนว่าเป็นการใช้ภายในประเทศ จะไม่ได้รับการยกเว้นภาษี และการซื้อเพื่อใช้ในทางธุรกิจหรือเพื่อจัดจําหน่ายก็ไม่เข้าข่ายการยกเว้นภาษีเช่นกัน

รู้ไว้ได้ประโยชน์ !

ระบบการยกเวนภาษีของญี่ปุน 
"ระบบการยกเว้นภาษีผู้บริโภค" 
รู้ไว้ได้ประโยชน์ ช่วยให้ช้อปปิ้งในญี่ปุ่นได้อย่างสนุกสนาน โดยปกติแล้ว 
สินค้าทั้งหมดตั้งแต่สินค้าทั่วไป เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องประดับ รองเท้า 
ไปจนถึงสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น สุรา อาหาร เครื่องสําอาง บุหรี่ ยา 
ล้วนได้รับการยกเว้นภาษี การใช้สิทธิการยกเว้นภาษีจะมีเงื่อนไขต่าง ๆ 
กรุณาตรวจสอบ

ผูที่ไดรับการยกเวนภาษีคือชาวตางชาติที่
เปนผูพํานักชั่วคราว
เฉพาะชาวต่างชาติที่เป็นผู้พํานักชั่วคราวซึ่งพํานักอยู่ไม่เกิน 6 เดือน
นับตั้งแต่เข้ามาในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นที่มีสิทธิได้รับการยกเว้นภาษี

ยกเวนภาษีผูบริโภค 10% 

สินค้าแต่ละประเภทมีรายละเอียดและเงื่อนไข
การยกเว้นภาษีที่แตกต่างกัน 
กรุณาตรวจสอบรายละเอียด
จากภาพอธิบายดังต่อไปนี้

สินคาที่ซื้อรวมกันมีมูลคาตั้งแต 
5,000 เยนขึ้นไป
ไดรับการยกเวนภาษี

ตอนซื้อสินคา
สามารถซื้อไดในราคายกเวนภาษี
ไม่สามารถดําเนินการขอคืนภาษีในภายหลัง เช่น ที่สนามบินได้ การ
ดําเนินการนั้นจําเป็นต้องแสดงหนังสือเดินทางที่มีตราประทับเข้า
ประเทศที่ร้านค้าที่ซื้อสินค้า ไม่สามารถใช้สําเนาในการยื่นเรื่องขอ
ยกเว้นภาษีได้ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาทางเรือสําราญจําเป็นต้องมี
หนังสืออนุญาตเข้าประเทศเพื่อท่องเที่ยวทางเรือ
* ผู้ท่ีใช้ Trusted Traveler Program (TTP) กรุณานําพาสปอร์ตมาพร้อมกบั Registered User Card

สินค้าบางชนิด สามารถใช้อัตราลดหย่อนภาษีได้ 
และใช้ภาษีผู้บริโภค 8% กรุณาตรวจสอบราย
ละเอียดเกี่ยวกับอัตราลดหย่อนภาษี ได้ตามข้างล่าง
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สินค้าที่ซื้อในร้านเดียวกันและใน
วันเดียวกันมีมูลค่ารวมกันตั้งแต่ 
5,000 เยนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 
500,000 เยน (ไม่รวมภาษี)

สินค้าที่ซื้อในร้านเดียวกันและ
ในวันเดียวกันมีมูลค่ารวมกัน
ตั้งแต่ 5,000 เยนขึ้นไป 
(ไม่รวมภาษี)

มูลค่าสินค้าที่ยกเว้นภาษีมูลค่าสินค้าที่ยกเว้นภาษี
・จําเป็นต้องบรรจุในถุงพิเศษ 
・ไม่สามารถใช้ในประเทศได้
・ ต้องนําออกนอกประเทศญี่ปุ่นภายใน 6 เดือน

นับตั้งแต่วันที่เข้าประเทศญี่ปุ่น

・ไม่จําเป็นต้องบรรจุในถุงพิเศษ 
・สามารถใช้ในประเทศได้
・ ต้องนําออกนอกประเทศญี่ปุ่นภายใน 6 เดือน

นับตั้งแต่วันที่เข้าประเทศญี่ปุ่น

เง ื ่อนไขเง ื ่อนไข

มูลค่าสินค้าทั่วไปและสินค้าอุปโภคบริโภคที่ซื้อในร้านเดียวกันและในวันเดียวกัน 
มีมูลค่ารวมกันตั้งแต่ 5,000 เยนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 500,000 เยน (ไม่รวมภาษี)

มูลค่าสินค้าที่ยกเว้นภาษี＋

＋

สินค้าทั่วไป สินค้าอุปโภคบริโภค

เสื้อผ้า

บุหรี่

สุรา*/เครื่องดื่ม

ผลิตภัณฑ์อาหาร
เพื่อสุขภาพ

เครื่องสําอาง

ผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องใช้ไฟฟ้า
* ร้านค้าที่ยกเว้นภาษีสุรา บางแห่งนอกจากยกเว้นภาษีผู้บริโภคแล้ว ยังยกเว้นภาษีสุราด้วย

สินค้าทั่วไป สินค้าอุปโภคบริโภค

・จําเป็นต้องบรรจุในถุงพิเศษ ・ไม่สามารถใช้ในประเทศได้
・ ต้องนําออกนอกประเทศญี่ปุ่นภายใน 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่เข้า

ประเทศญี่ปุ่น

เง ื ่อนไข

* คนญี่ปุ่นที่ไม่ได้พํานักอยู่ในประเทศญี่ปุ่น อาจมีสิทธิได้รับการยกเว้นภาษีในบางกรณี

https://www.mof.go.jp/english/tax_policy/tax_
system/consumption/index.html#a03

▼ภาษาอังกฤษเท่านั้น



ในกรณีที่จะนําผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อย่างเช่นเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์ประมง ผักและผลไม้ออกไปนอกประเทศ 
จําเป็นต้องได้รับการตรวจสอบการส่งออกที่ด่านกักกันสัตว์และด่านกักกันพืช หากไม่ตรวจสอบการส่งออกที่ญี่ปุ่น จะถูกยึดสิ่งเหล่านั้นใน
ตอนที่เดินทางออกนอกประเทศ ในบางประเทศหรือบางภูมิภาคมีกฎหมายห้ามนําอาหารเข้าประเทศ กรุณาตรวจสอบกฎหมายของประเทศ
ตนเองหรือปลายทางที่จะเดินทางต่อไป

เกี่ยวกับการกักกันโปรดทราบ

ตรวจสอบเครื่องหมายนี้ภายในเมือง1

ลงชื่อในหนังสือคํามั่นสัญญาของผูซื้อ 3

< สิ่งที่จําเป็นในการยื่นขอยกเว้นภาษี >
●สินค้าที่ซื้อ
●หนังสือเดินทางของผู้ขอยกเว้นภาษี (จําเป็นต้องมีสติก

เกอร์ตราประทับการเดินทางเข้าประเทศ) หรือหนังสือ
อนุญาตเข้าประเทศเพื่อท่องเที่ยวทางเรือ

* ในกรณีที่ยื่นขอยกเว้นภาษีที่เคาน์เตอร์ยกเว้นภาษี ต้องนํา
สลิปใบเสร็จ (ไม่สามารถใช้ใบเสร็จรับเงินแบบเต็มได้) และบัตร
เครดิตที่ใช้ซื้อสินค้านั้นมาด้วย

ยื่นขอยกเวนภาษีกันเถอะ2

* โปรดระวัง ไม่สามารถนํา
ของเหลวขึ้นเครื่องได้

ดําเนินขั้นตอนที่สนามบิน4

ในตอนที่ซื้อสินค้าจริง ๆ ควรทําอย่างไรดี

มาลองใชระบบการยก
เวนภาษีกัน!

ในตอนทีซ่ื้อสินค้าทีไ่ด้รับการยกเว้นภาษี จะต้องทําอย่างไร ในหน้านี้จะแนะนํา
ขัน้ตอนสําหรับการใช้สิทธิการยกเว้นภาษีเมื่ออยู่ภายในเมืองทีญ่ี่ปุ่น ตรวจสอบ
ขั้นตอนการยื่นเรื่องขอยกเว้นภาษี สิ่งที่จําเป็นต้องใช้และอื่น ๆ มาใช้สิทธิการยก
เว้นภาษีกันเถอะ !

ร้านค้าที่สามารถขอยกเว้น
ภาษีได้จะมีเครื่องหมายเช่นนี้

เมื่ออ่านเนื้อหาของหนังสือคํามั่นสัญญา
อย่างละเอียดแล้ว กรุณาลงชื่อ ในตอนที่เดินทางออกนอกประเทศ 

กรุณายื่นสินค้าที่ซื้อมา
พร้อมกับใบบันทึกการซื้อสินค้า
ที่แนบมากับหนังสือเดินทาง
ให้แก่ศุลกากร

รับสินค้า
หากสินค้าที่ซื้อนั้นมีสินค้าอุปโภคบริโภครวมอยู่ด้วย สินค้านั้นจะถูกบรรจุอยู่ในถุงเฉพาะ
สําหรับสินค้าปลอดภาษี ฯลฯและส่งมอบให้คุณ กรุณาเก็บไว้ในถุงจนกว่าจะเดินทางออกนอกประเทศ

นําสิ่งที่จําเป็นในการยื่น
ขอยกเว้นภาษ ีไปที่
เคาน์เตอร์ยกเว้นภาษี
หรือจุดชําระเงินของ
แต่ละร้านค้า
* ผู้ที่ใช้ Trusted Traveler 
Program (TTP) จะไม่
สามารถใช้ระบบยกเว้น
ภาษีด้วย Registered User 
Card เพียงอย่างเดียว 
กรุณานําพาสปอร์ตมาด้วย

การชําระเงินหรือการคืนเงินส่วนต่าง
สามารถซื้อสินค้าได้โดยชําระค่าสินค้าในราคาที่ไม่รวม
ค่าภาษีผู้บริโภค และในกรณีที่ใช้บริการเคาน์เตอร์ยกเว้น
ภาษี คุณจะได้รับเงินค่าภาษีผู้บริโภคที่ได้จ่ายไป กลับคืน
มาตอนยื่นขอยกเว้นภาษีที่เคาน์เตอร์นั้น

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 2020 ขั้นตอนการยกเว้นภาษีจะเริ่มรองรับการเปลี่ยนเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ อาจจะมีบางร้าน
ที่ไม่จําเป็นต้องใช้หนังสือคํามั่นสัญญาในตอนซื้อสินค้า ในเวลาที่ซื้อของกับร้านดังกล่าวจึงไม่จําเป็นต้องแนบใบบันทึกการซื้อ
สินค้าลงไปในหนังสือเดินทาง แต่ยังจําเป็นต้องแสดงพาสปอร์ตให้แก่ศุลกากรในเวลาเดินทางออกนอกประเทศญี่ปุ่น

* แม้ในกรณีที่ไม่ได้แนบใบบันทึกการซื้อ
สินค้าไปในพาสปอร์ต ก็ยังจําเป็นต้องแสดง
สินค้าที่ซื้อกับพาสปอร์ตให้แก่ศุลกากร

* ในบางร้านค้าอาจมีค่าธรรมเนียม

* ในกรณีที่นํามูลค่าสินค้ามาคิดรวมกันเพื่อยกเว้นภาษี สินค้าทั่วไปก็ต้องบรรจุลงในถุงเฉพาะสําหรับสินค้าปลอดภาษี ฯลฯด้วยเช่นกัน

* กรุณาสอบถามที่ร้านค้าเกี่ยวกับการขอยกเว้นภาษี เพราะร้านค้าที่ไม่มีเครื่องหมายเช่นนี้ 
ก็อาจขอยกเว้นภาษีได้ในบางกรณี 

ร้านค้าที่ยกเว้น
ภาษีมีมากกว่า 5 

หมื่นร้านค้า ! 
ค้นหาร้านค้าที่
ยกเว้นภาษีที่นี่!



ไม่ได้ การดําเนินการยกเว้นภาษีจําเป็น
ต้องทําเมื่อซื้อและทําในสถานที่ที่ซื้อ

เท่านั้น กรุณาระวังอย่าลืมพาสปอร์ต และใน
กรณีที่ใช้บริการเคาน์เตอร์ยกเว้นภาษีแบบส่วน
กลาง ก็จําเป็นต้องดําเนินการยกเว้นภาษี
ภายในวันที่ซื้อเท่านั้นด้วย

A

ลืมหนังสือเดินทางไวที่โรงแรม จึงจะไป
ยื่นเรื่องขอยกเวนภาษีในวันถัดไป จะ

ดําเนินการใหไดหรือไม

Q

ไม่สามารถขอยกเว้นภาษีได้ หากไม่มี
ตราประทับเข้าประเทศ ในตอนที่ใช้ประตู

อัตโนมัติ กรุณาให้สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง
ที่อยู่ใกล้ ๆ ทําการประทับตราให้

A

ในตอนที่เขาประเทศไดใชประตูอัตโนมัติ 
กรณีที่หนังสือเดินทางไมมีตราประทับ

การเขาประเทศ จะสามารถยกเวนภาษีไดหรือไม

Q

สามารถทําได้ อีกทั้งสินค้าทั่วไปและสินค้า
อุปโภคบริโภค (รวมถึงเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์) ก็สามารถนับรวมกันได้ แต่ยอดเงิน
รวมที่หักภาษีสุราและภาษีมูลค่าเพิ่มออกไปแล้ว
นั้นจะต้องมากกว่า 5,000 เยนขึ้นไป 

A

สามารถนํามูลคาสินคา
มาคิดรวมกันเพื่อยกเวนภาษี

พรอมกับใชสิทธิการยกเวนภาษีสุรา
ที่โรงผลิตสุราไดหรือไม

Q

หากเกินมาตรฐานที่จะนําขึ้นบนเครื่องได้
จะต้องเป็นสัมภาระเช็คอิน แต่สําหรับ

กรณีที่จะใช้ในการยืนยันเพื่อยกเว้นภาษี ก่อนที่
จะนําไปเก็บในกระเป๋าเดินทาง กรุณาแจ้งความ
ประสงค์ไปยังเจ้าหน้าที่ศุลกากรหรือเจ้าหน้าที่ที่
เคาน์เตอร์เช็คอิน

A

หามนําของเหลวขึ้นเครื่อง แตหากจะ
ตองการยื่นเรื่องขอยกเวนภาษีอยางเชน

สําหรับโลชั่นบํารุงผิวควรทําอยางไร

Q

ไขข้อสงสัยที่พบบ่อยเกี่ยวกับเกี่ยวกับการยกเว้นภาษี !

Q&A เกี่ยวกับการยกเวนภาษี 
ไขข้อสงสัยและปัญหาที่พบบ่อยเมื่อใช้สิทธิการยกเว้นภาษี ! 
ขอแนะนําให้คุณอ่านหน้านี้ก่อนไปซื้อสินค้า เพราะอาจพลาดและ
ไม่สามารถ ใช้สิทธิการยกเว้นภาษีได้

รองเท้า
2,500 เยน 

เสื้อยืด
3,000 เยน

กระเป๋าเดินทาง
10,000 เยน

กระเป๋า
600,000 เยน

รวมสินค้าทั่วไปเข้า
ด้วยกัน

เสื้อผ้า
3,000 เยน

ใชภ้ายในประเทศ：ได ้
บรรจถุงุพ เิศษ：ไมม่ ี
ม ลูค ่าสงูสดุ：ไมก่าํหนด

ใชภ้ายในประเทศ：ไม ่ได
บรรจถุงุพ เิศษ：ม ี
ม ลูค ่าสงูสดุ：500,000 เยน

ใชภ้ายในประเทศ：ไม ่ได
บรรจถุงุพ เิศษ：ม ี
ม ลูค ่าสงูสดุ：500,000 เยน

ส นิคา้ท ั ่วไป
และส นิคา้อปุโภคบร โิภค
รวมกนั

เครื่องสําอาง
4,000 เยน

ขนม
2,500 เยน

ขนม
2,500 เยน

เครื่องสําอาง
4,000 เยน

ขนม
2,500 เยน

ส นิคา้อปุโภคบร โิภค

* ในกรณ ีท ี ่ซ ื ้ อส ินค า้โดยค ดิรวมส ินค า้ท ั ่วไป
และส ินค า้อปุโภคบร โิภคเข า้ด ว้ยก นั 
ส ินค า้ท ั ่วไปจะตอ้งปฏ ิบ ตั ติามข อ้กาํหนดเด ยีวก นั
ก บัส ินค า้อปุโภคบร โิภค 
กรณ ีท ี ่ต อ้งการใช ภ้ายในประเทศ 
หร อืกรณ ีท ี ่ม มี ลูค ่าเก ิน 500,000 เยน 
กรณุาซ ื ้ อโดยแยกคาํนวณการยกเว น้ภาษ ี
เฉพาะส ินค า้ท ั ่วไปเท ่าน ั ้ น

* จะใช ภ้ายในประเทศ 
จ งึไม ่สามารถนาํมาค ดิรวมก นัได ้

14,000 เยน

* ม ลูค ่าส งูสดุค อื 500,000 เยน 
จ งึไม ่สามารถนาํมาค ดิรวมก นัได ้

602,500 เยน

*การยกเว น้ภาษ ดี ว้ยเง ื ่อนไขเด ยีวก นัก บัส ินค า้อปุโภคบร โิภค 

ลองมาทบทวนกัน !

วางแผนใช ภ้ายในประเทศญ ี ่ป ุน่

อันนี้ได้รับการยกเว้นภาษี ? หรือไม่ได้ ?

รวมสินค้าอุปโภค
บริโภคเข้าด้วยกัน

ได้รับการยก
เว้นภาษี

มากกว่า 5,000 เยน

ได้รับการยกเว้นภาษี

ในย่านร้านค้าที่ตามปกติแล้วจะต้อง
คํานวณแยกกันในแต่ละร้านค้า ก็มี 

"ระบบการยกเว้นภาษีแบบรวม" เช่นกัน กรุณา
ตรวจสอบตําแหน่งของเคาน์เตอร์ยกเว้นภาษี
แบบรวม และร้านค้าที่เข้าร่วมไว้ก่อนล่วงหน้า

A

จริงหรือไมที่เราสามารถขอยกเวนภาษี
โดยรวมสินคาที่ซื้อในยานรานคาหรือ

หางสรรพสินคาเดียวกันได

Q

ระหว่าง 5,000 เยน
จนถึง 500,000 เยน

ได้รับการยกเว้นภาษี

ระหว่าง 5,000 เยน
จนถึง 500,000 เยน

ภาษีผู้บริโภคที่ DUTY FREE การ
ยกเว้นภาษีของภาษีศุลกากร ภาษีสุรา 

และภาษีบุหรี่ โดยพื้นฐานแล้วจะไม่สามารถซื้อ
ได้ในระหว่างที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น เมื่อไม่นาน
มานี้ ร้านค้าที่ยกเว้นภาษีในแบบสนามบินที่
สามารถซื้อสินค้า DUTY FREE ในเมืองภายใต้
เงื่อนไขที่กําหนดก็มีเพิ่มมากขึ้น

A

Q เรามักจะพบเห็นคําวา DUTY FREE ตามสนามบินหรือ
ตามสถานที่ตางๆอยูบอยๆ แลว

TAX FREE กับ DUTY FREE ตางกันอยางไร



ไปเที่ยวสุดคุม! ไปชมโรงผลิตสุราไปเที่ยวสุดคุม! ไปชมโรงผลิตสุรา

มาเพลิดเพลินกับสุราญี่ปุนดวยการเยี่ยมชม
โรงงานผลิตสุราและการปลอดภาษี !

ระบบภาษีนี้จะใช้สําหรับการซื้อสุราในร้านค้าขายสุราญีปุ่่นหลากหลายชนิดซึ่งผลิตภายใต้สภาพ
อากาศและภูมิประเทศในแบบเฉพาะของญีปุ่่น เช่น เหล้าญีปุ่่น โชจู ไวน์ วิสกี ้ได้รับความนิยม
อย่างมากทั่วโลก เชิญมาเที่ยวชมโรงผลิตและซื้อสุราสุดคุ้มกลับไป

ข่าวดีสําหรับคนชอบสุรา

มารูจักสุราญี่ปุนกัน! สัมผัสประสบการณที่โรงผลิตสุรา 

มีสินค้าครบครันเพราะเป็นโรงผลิตสุรา มีสินค้าลิมิเต็ดที่
ซื้อได้เฉพาะที่นั่น และยังมีสินค้าอื่น ๆ จําหน่าย เช่น 
อาหารแกล้มเหล้า แก้วเหล้า ชอปปิงสุดคุ้มด้วยระบบ
ยกเว้นภาษีแบบใหม่

ซื้อของฝากและ
สินคาลิมิเต็ด

เที่ยวชมกระบวนการผลิต
และชมการจัดแสดงขอมูล

สัมผัสกระบวนการ
ผลิตสุรา

นอกจากภาษีสุราแล้ว ยังมีภาษีผู้บริโภคที่
ได้รับการยกเว้นเฉพาะ
ร้านค้าโดยตรงของสถานที่ผลิตสุราที่
ได้รับอนุญาตในประเทศญี่ปุ่น
เช่นสุราญี่ปุ่น โชจู ไวน์ วิสกี้ เงื่อนไขการยกเว้นภาษีสุรา 
กรุณาตรวจสอบที่กรอบ "สินค้าอุปโภคบริโภค"
ในเรื่องการยกเว้นภาษีผู้บริโภค
สามารถซื้อสุราของญี่ปุ่นได้คุ้มค่ายิ่งขึ้น

ภาษีสุราที่รานคาของโรงผลิตสุรา โรงกลั่นไวน 
ไดรับการยกเวน! 

ในบางโรงผลิตสุรา คุณอาจได้
ลองทําสุราในบางขั้นตอน เช่น 
การคนโมโรมิที่หมักอยู่ กรุณา
สอบถามในตอนจอง

ศึกษากระบวนการผลิตสุราญี่ปุ่นเช่น
โรงกลั่นโรงบ่มในถังหมัก
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ และ
วิธีการผลิตสุราญี่ปุ่นผ่านเอกสาร
ข้อมูล และ
การจัดแสดงอุปกรณ์ต่าง ๆ

ที่สําคัญยังได้เพลิดเพลินกับการ
ทดลองดื่มสุราที่เพิ่งผลิตใหม่ ๆ และ
สินค้าลิมิเต็ดที่มีเฉพาะที่โรงผลิตสุรา 
สัมผัสความสนุกอันหลากหลาย เช่น 
ทดลองดื่มและเปรยีบเทยีบรสชาตสุิรา

ทดลองดื่มสุราที่ผลิตใน
โรงงานสุรา

เฉพาะการซื้อสุราในร้านค้าที่ได้รับอนุญาตให้ยกเว้น
ภาษีสุราเท่านั้น
การซื้อสุราในร้านค้าปลอดภาษี เช่น ร้านสุรา 
ห้างสรรพสินค้า ซูปเปอร์มาร์เก็ต 
ไม่สามารถยกเว้นภาษีสุราได้

ร้านค้าที่ยกเว้นภาษี
ภาษีผู้บริโภค + ภาษีสุราเมื่อซื้อสุราคือส่วนที่ได้รับ
การยกเว้นภาษี สินค้าที่ซื้อต้องมีมูลค่าระหว่าง 5,000 เยน
จนถึง 500,000 เยน
(โดยยังไม่รวมภาษีผู้บริโภคและภาษีสุรา)

มูลค่าสินค้าที่ซื้อ

ค้นหาร้านค้าได้ที่ Japan. Tax-free Shop Official Website
หรือกรุณาสอบถามกับทางร้านค้าโดยตรง

สําหรับรายงานการเยี่ยมชมโรงผลิตสุราคลิกที่นี▶่
https://tax-freeshop.jnto.go.jp/tha/saketour.php



ภาษีผู้บริโภคของญี่ปุ่น

ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2019 ภาษีผูบริโภคปรับเปน 
10% แลว

เสื้อผ้า

กระเป๋าเดินทาง

เครือ่งสําอาง

เครือ่งประดับ

สุรา

ผ้าขนหนู / ผ้าเช็ดหน้า

ภาชนะใส่อาหาร
ขนม

อาหารสําเร็จรูป

เครือ่งดื่ม (ยกเว้นสุรา)ยาและเวชภัณฑ์

ตัวอย่างอัตราภาษีผู้บริโภคและสินค้า

สําหรับอาหารและเครือ่งดื่มจะมีการใช้อัตราลดหย่อนภาษี และภาษีผู้บริโภค 8%
*ยกเว้นสุรา และอาหารทีท่านนอกบ้าน จะไม่สามารถใช้อัตราลดหย่อนภาษีได้
*สําหรับร้านค้าปลีกทีม่ีพืน้ที่สําหรับนั่งทานได้ในร้าน 
อัตราภาษี จะแตกต่างกันดังนี้ คือ นั่งทานในร้าน (10%) ซื้อกลับบ้าน (8%) อาจจะต้องยืนยันความประสงค์ของคุณขณะชําระเงิน 

*สําหรับทรัพย์สินทีป่ระกอบด้วยสินค้าทีเ่ป็นเครือ่งดื่ม/อาหาร และทรัพย์สินประเภทอืน่รวมเป็นชิ้นเดียวกันอยู่แล้ว อัตราภาษีทีใ่ช้จะแตก
ต่างกัน ตามเงือ่นไข

(อัตราภาษีมาตรฐาน)10％ (อัตราลดหย่อนภาษี)8％
รองเท้า

กระเป๋า

กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเกีย่วกับอัตราลดหย่อนภาษี ได้ตามข้างล่าง
https://www.mof.go.jp/english/tax_policy/tax_system/consumption/index.html#a03 (ภาษาอังกฤษ)

ภาชนะใส่อาหาร

ข้าวสาร ใบชา

ผลไม้

ขนม
เครือ่งดื่ม (ยกเว้นสุรา)

ผลไม้

ข้าวสาร

เครือ่งดื่ม (ยกเว้นสุรา)เครือ่งดื่ม (ยกเว้นสุรา)

อาหารสําเร็จรูป


