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วนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2563 

รายงานสรุป “สายด่วนคุม้ครองผูบ้ริโภคนกัท่องเท่ียวต่างชาติ” หลงัจากเปิดให้บริการมา 1 ปี 
‐65% ของเร่ืองปรึกษาจากนักท่องเท่ียวท่ีมาเยือนญ่ีปุ่นเป็นภาษาจีน‐ 

ศนูย์ผู้บริโภคแห่งชาติญ่ีปุ่ น (National Consumer Affairs Center Of Japan)  เปิดให้บริการ “สายด่วนคุ้มครองผู้บริโภคนกัท่องเท่ียวตา่งชาติ” (จากนีไ้ปจะเรียกวา่ “ช่องทางบริการนกัท่องเท่ียว”) 

ตัง้แต่เดือนธันวาคม 2561 เพ่ือเป็นช่องทางปรึกษาทางโทรศพัท์ท่ีสามารถให้คําปรึกษาในกรณีท่ีผู้บริโภคมีปัญหาระหวา่งอยูท่ี่ญ่ีปุ่ น ช่องทางนีรั้บปรึกษาด้วย ภาษาองักฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหล ี

ภาษาไทย ภาษาเวียดนาม และภาษาญ่ีปุ่ นรวมทัง้สิน้ 6 ภาษา โดยมีนกัแปลเป็นตวักลาง 

ในคร้ังน้ี เน่ืองจากไดค้รบรอบ 1 ปีตั้งแต่เปิดบริการมา จึงไดร้วบรวมสรุปวา่มีการปรึกษาแบบไหนเขา้มาบา้งจนถึงปัจจุบนั

เพ่ือเป็นขอ้มูลสาํหรับนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีจะเดินทางมาญ่ีปุ่ นต่อจากน้ี 

1. ภาพรวมของเร่ืองปรึกษาโดยดจูาก PIO-NET0

1

(1) จํานวนเร่ืองปรึกษา 

จํานวนเร่ืองท่ีเข้ารับการปรึกษาตัง้แต่เปิดให้บริการ “ช่องทางบริการนกัท่องเท่ียว” ตัง้แต่วนัท่ี 3 ธันวาคม 2561 จนถึงวนัสดุท้ายของเดือนพฤศจิกายน 2562 ในช่วงเวลา 12 เดือน มีทัง้สิน้ 283 เร่ือง1

2 

เมื่อดจํูานวนเร่ืองปรึกษาแยกตามรายเดือน จํานวนตวัเลขเพ่ิมขึน้เร่ือยๆท่ีละอยา่งค่อยเป็นค่อยไป หลงัจากเข้าปีพ.ศ.2562 มีจํานวนเร่ืองปรึกษาเข้ามามากกวา่ 20 เร่ืองในทกุๆเดือน 

โดยเฉพาะในเดือนตลุาคม 2562 คาดวา่สาเหตหุนึ่งท่ีทําให้จํานวนตวัเลขเพ่ิมมากขึน้เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือนญ่ีปุ่ นมีจํานวนเพ่ิมมากขึน้ และเป็นช่วงระหวา่งจดัการแขง่ขนัรักบีชิ้งแชมป์โลก 

(รูป 1) 

1 PIO-NET (PIO-NET：ระบบเครือขา่ยข้อมลูการบริโภคทัว่ประเทศ) คือฐานข้อมลูท่ีรวบรวมข้อมลูการปรึกษาเก่ียวกบัการบริโภคจากการเช่ือมตอ่กนัของระบบเครือขา่ยออนไลน์ของศนูย์ผู้บริโภคแหง่ชาตญ่ีิปุ่ นและศนูย์ผู้บริโภคทัว่ประเทศ  
2ข้อมลูท่ีบนัทกึถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2562  รวม “ติดตอ่สอบถาม” 

รูป 1 จาํนวนเร่ืองเขา้รับการปรึกษาแยกตามรายเดือน
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(2) จํานวนเร่ืองปรึกษาแยกตามภาษา 

เม่ือดเูร่ืองปรึกษาผา่น “ชอ่งทางบริการนกัท่องเท่ียว” แยกตามภาษาท่ีมีลา่มแปล พบว่า 168 เร่ือง (59%) ของจํานวนเร่ืองปรึกษาทัง้หมดเป็นการปรึกษาโดยใช้ภาษาจีน 

ลําดบัตอ่มาคือภาษาองักฤษ 74 เร่ือง (26%) ซึ่งตวัเลขของสองภาษานีค้ดิเป็นประมาณ 85% ของจํานวนเร่ืองปรึกษาทัง้หมด เร่ืองปรึกษาท่ีใช้ภาษาญ่ีปุ่ นก็มีเชน่กนั

นอกจากเป็นกรณีท่ีผู้ ท่ีเก่ียวข้องท่ีเข้ามาปรึกษาสามารถส่ือสารภาษาญ่ีปุ่ นได้ ยงัรวมถึงกรณีท่ีเพ่ือน (คนญ่ีปุ่ น) ของเจ้าของเร่ืองตดิตอ่เข้ามา (รูป 2) 

(3) สถานะของผู้ ท่ีมาปรึกษา 

  ตามหลกัการชอ่งทางบริการนกัท่องเท่ียวจะบริการนกัทอ่งเท่ียวท่ีมาเยือนญ่ีปุ่ น แตท่วา่ได้รับเร่ืองปรึกษาจากชาวต่างชาติท่ีอาศยัอยูใ่นญ่ีปุ่ นและชาวตา่งชาติท่ีอาศยัอยูน่อกญ่ีปุ่ นเช่นกนั

โดยจากจํานวนเร่ืองปรึกษาทัง้หมด 283 เร่ือง 195 เร่ือง (69%) เป็นเร่ืองปรึกษาจากนกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือนญ่ีปุ่ น 74 เร่ือง (26%) เป็นเร่ืองปรึกษาจากชาวต่างชาติท่ีอาศยัอยูใ่นญ่ีปุ่ น 14 ราย 

(5%) เป็นเร่ืองปรึกษาจากชาวต่างชาตท่ีิอาศยัอยูน่อกญ่ีปุ่ น ในกรณีท่ีมีเร่ืองปรึกษาจากคนท่ีไมใ่ช่นกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือนญ่ีปุ่ น ชอ่งทางบริการนีจ้ะฟังเนือ้หาเร่ืองปรึกษาก่อน 

แล้วแนะนําชอ่งทางปรึกษาท่ีเหมาะสมให้ตอ่ไป 

2. ภาพรวมของเร่ืองปรึกษาจากนกัทอ่งเท่ียวท่ีมาเยือนญ่ีปุ่ น

(1) จํานวนเร่ืองปรึกษาแยกตามชว่งเวลา 

เม่ือดจํูานวนเร่ืองปรึกษาแยกตามช่วงเวลาวา่ในจํานวนเร่ืองปรึกษาจากนกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือนญ่ีปุ่ น (195 เร่ือง ตวัเลขเดียวกบัด้านล่าง)  คนมาปรึกษาในชว่งเวลาไหนของการเดินทาง

ก่อนเดินทางมาญ่ีปุ่ น หรือระหวา่งอยูท่ี่ญ่ีปุ่ น หรือหลงัจากกลบัจากญ่ีปุ่ น พบวา่ช่วงเวลาท่ีมากท่ีสดุคือระหว่างอยูท่ี่ญ่ีปุ่ นเป็นจํานวน 118 เร่ือง (60%) แตห่ลงัจากกลบัจากญ่ีปุ่ นมีถึง 70 เร่ือง 

(36%)  ซึ่งเป็นกรณีมาปรึกษาปัญหาท่ีไมส่ามารถแก้ไขได้ระหว่างอยูท่ี่ญ่ีปุ่ น หรือปัญหาท่ีเกิดขึน้แต่รู้ตวัหลงัจากกลบัจากญ่ีปุ่ นไปแล้ว    เร่ืองปรึกษาก่อนเดินทางมาญ่ีปุ่ นมี 4% เป็นปัญหา 

เช่น คา่ยกเลิกตอนยกเลิกโรงแรมท่ีจองในเวบ็ไซต์จองท่ีพกั (รูป 3) 

 (2) จํานวนเร่ืองแยกตามภาษา

เม่ือดนูกัทอ่งเท่ียวท่ีมาเยือนญ่ีปุ่ น เร่ืองปรึกษาท่ีเข้ามาเป็นภาษาจีนมากท่ีสดุ ลําดบัต่อมาคือภาษาองักฤษ 

สดัส่วนของเร่ืองปรึกษาท่ีเป็นภาษาจีนนัน้มีจํานวนมากกวา่เร่ืองปรึกษาท่ีเข้ามาทางชอ่งทางบริการนกัทอ่งเท่ียวทัง้หมดเพียงเลก็น้อย (รูป 4) 

ภาษาจีน

168เร่ือง

59%

ภาษาองักฤษ

74เร่ือง

26%

ภาษาญ่ีปุ่ น

19เร่ือง7%

ภาษาเกาหลี12เร่ือง4%
ภาษาไทย

6เร่ือง2%
ภาษาเวียดนาม

4เร่ือง2%

ภาษาจีน

126เร่ือง

65%

ภาษาองักฤษ

42เร่ือง

21%

ภาษาญ่ีปุ่ น

13เร่ือง 7%

ภาษาเกาหลี

10เร่ือง 5%

ภาษาไทย

4เร่ือง 2%
ก่อนเดินทางมา

ญ่ีปุ่ น 7เร่ือง

4%
ระหวา่งอยู่ท่ี

ญ่ีปุ่ น118เร่ือง

60%

หลงัจากกลบั

จากญ่ีปุ่ น70

เร่ือง 36%

รูป3 จํานวนเร่ืองแยกตามช่วงเวลาท่ีปรึกษาและสดัสว่น (n=195) รูป4 จํานวนเร่ืองแยกตามภาษาและสดัสว่น (n=195) 

รูป 2 จํานวนเร่ืองแยกตามภาษาและสดัสว่น (n=283) 
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(3) จํานวนเร่ืองแยกตามประเทศ บริเวณท่ีอาศยั 

ช่องทางบริการนกัทอ่งเท่ียวตรวจสอบประเทศ บริเวณท่ีอาศยัของผู้ ท่ีมาปรึกษาโดยความสมคัรใจ เม่ือแยกตามประเทศแล้วพบวา่ จีนมีจํานวนมากท่ีสดุคือ 93 เร่ือง รองลงมาคือไต้หวนั 

และเกาหลีใต้ตามลําดบั ในกลุ่มประเทศท่ีใช้ภาษาองักฤษ มีเร่ืองท่ีเข้ามาปรึกษาจากออสเตรเลียมากท่ีสดุเป็นจํานวน 11 เร่ือง อนึง่ 

มีเร่ืองท่ีเข้ามาปรึกษาจากประเทศและบริเวณท่ีภาษาหลกัไมใ่ช่ 5 ภาษาท่ีชอ่งทางบริการนกัท่องเท่ียวรองรับเชน่กนั ซึง่เกือบทัง้หมดทําการปรึกษาโดยใช้ภาษาองักฤษ (ตาราง 1) 

  

ประเทศทีอ่าศยั จาํนวนเร ือ่ง ประเทศทีอ่าศยั จาํนวนเร ือ่ง 

จนี 93 แคนาดา 6 

ไตห้วนั 27 ไทย 6 

เกาหล ี 13 ฟิลปิปินส ์ 2 

ออสเตรเลยี 11 เบลเยีย่ม 2 

ฮ่องกง 11 องักฤษ 2 

อเมรกิา 7 อืน่ๆ(*） 7 

สงิคโปร ์ 6 ไม่ทราบประเทศ 2 

＊：อิสราเอล อินเดีย ฮอลแลนด์ เยอรมนั นิวซีแลนด์ 

ฝร่ังเศส มาเลเซยี ประเทศละ่ 1 เร่ือง 

 

(4) จํานวนเร่ืองแยกตามสินค้า บริการ  

 เม่ือแยกตามสนิค้า บริการ  “ท่ีพกั” มีจํานวนมากท่ีสดุคือ 49 เร่ือง เป็นปัญหาเก่ียวกบั เชน่ โรงแรม เรียวกงั มนิปาค ุ (บริการให้เช่าท่ีพกัส่วนตวั เช่น Airbnb) (เก่ียวข้องกบัท่ีพกั)    

ต่อมาคือ “การทานอาหารข้างนอก บริการสง่อาหาร” มี 24 เร่ือง เป็นปัญหาเก่ียวกบั เชน่ รายละเอียดเมน ูเงนิท่ีเรียกเก็บ (เก่ียวข้องกบัการทานอาหารข้างนอก)    อีกทัง้ เร่ืองปรึกษาเก่ียวกบั 

เช่น  “อาหารเพ่ือสขุภาพ” “เคร่ืองสําอาง” “กระเป๋า” “นาฬิกา” เก่ียวกบัเร่ืองปัญหาเร่ืองคณุภาพ หรือการคืนสนิค้าและการคืนเงนิ (เก่ียวข้องกบัการซือ้ของ)    เก่ียวกบั“การเชา่ระยะสัน้ 

(Rental) การเชา่ระยะยาว (Lease)  การให้ยืม (Lend)” เร่ืองปรึกษาเก่ียวกบัการเช่ารถเป็นเร่ืองปรึกษาหลกั อีกทัง้ “บริการการเดนิทาง” ซึง่รวมถึงเชน่ รถไฟ รถบสั เคร่ืองบนิ)” 

ท่ีเก่ียวกบัการเคล่ือนย้ายระหวา่งการเดินทางก็มีเข้ามาหลายเร่ือง  (เก่ียวข้องกบัการขนส่ง) 

นอกจากนัน้ยงัมีเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบัประสทิธิภาพของการผ่าตดัของการแพทย์ด้านความงามท่ีญ่ีปุ่ นในสว่นของ “การแพทย์” และเร่ืองร้องเรียนไกด์ของทวัร์ท่องเท่ียวท่ีเข้าร่วม 

“ภาคตวัแทนการทอ่งเท่ียว”  (ตาราง 2) 

 

(5) จํานวนเร่ืองแยกตามสินค้า บริการ โดยแบง่ตามภาษา 

เม่ือดจํูานวนเร่ืองปรึกษาแยกตามสินค้า บริการโดยแบง่ตามภาษา สรุปได้วา่ “ท่ีพกั” และ “การทานอาหารข้างนอก บริการส่งอาหาร” ไมมี่ความแตกตา่งมากเม่ือดจูากประเทศ บริเวณ 

ในทางตรงกนัข้ามเร่ืองปรึกษาเก่ียวกบัการซือ้ของ เพราะวา่เม่ือดจํูานวนเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการซือ้ของ เช่น “อาหารเพ่ือสขุภาพ” “เคร่ืองสําอาง” “กระเป๋า” “นาฬิกา” 

เร่ืองปรึกษาสว่นมากเป็นภาษาจีน ทําให้ทราบได้วา่ปัญหาสว่นใหญ่เกิดขึน้ได้งา่ยกบันกัท่องเท่ียวท่ีใช้ภาษาจีน 

 

 

ตาราง 1 จํานวนเร่ืองปรึกษาแยกตามประเทศ บริเวณท่ีอาศยั (n=195) 
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ตาราง 2 จํานวนเร่ืองแยกตามสินค้า บริการ (10 อนัดบัสงูสดุ) (n=195) 

 สนิคา้ บรกิาร จาํนวนเร ือ่ง 

1 ทีพ่กั 49 

2 การทานอาหารขา้งนอก บรกิารสง่อาหาร 24 

3 อาหารเพือ่สขุภาพ 16 

4 

การเชา่ระยะสัน้ การเชา่ระยะยาว การใหย้มื 10 

การแพทย ์ 10 

6 เคร ือ่งสาํอาง 9 

7 ภาคตวัแทนการทอ่งเทีย่ว 8 

8 

กระเป๋า 7 

นาฬกิา 7 

10 บรกิารการเดนิทาง (เชน่ รถบสั รถไฟ เคร ือ่งบนิ) 6 

＊：□：เก่ียวข้องกบัการซือ้ของ 

 

 

 

  ท่ีพกั 

การทานอา

หารข้างนอ

ก  

บริการสง่อ

าหาร 

อาหารเพ่ือ

สขุภาพ 

การเช่าระย

ะสัน้ 

การเช่าระย

ะยาว   

การให้ยืม  

การแพทย์ เคร่ืองสําอาง 
ภาคตวัแทนกา

รท่องเท่ียว 
กระเป๋า นาฬิกา 

บริการการเดนิ

ทาง (เชน่ 

รถบสั รถไฟ 

เคร่ืองบิน) 

ภาษาองักฤษ 14 8 0 3 1 0 2 0 1 3 

ภาษาจีน 26 13 16 7 6 8 4 6 6 1 

ภาษาเกาหลี 3 2 0 0 2 0 1 0 0 1 

ภาษาไทย 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

ภาษาเวียดนาม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ภาษาญ่ีปุ่ น 4 1 0 0 1 1 1 1 0 0 

＊：□：เก่ียวข้องกบัการซือ้ของ 

 

ตาราง 3 จํานวนเร่ืองแยกตามสนิค้า บริการ แบง่ตามภาษา (n=195) 
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3. ตวัอยา่งเร่ืองปรึกษาส่วนใหญ่ 

เร่ืองปรึกษาจากนกัทอ่งเท่ียว จะเน้นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัปัญหาผู้บริโภคระหว่างทอ่งเท่ียวในญ่ีปุ่ น โดยเน้นเนือ้หาปรึกษาทัว่ไปของนกัทอ่งเท่ียวท่ีมาเยือนญ่ีปุ่ นใน 4 เร่ืองหลกัคือ 

“เก่ียวข้องกบัท่ีพกั” “เก่ียวข้องกบัการทานอาหารข้างนอก”  “เก่ียวข้องกบัการซือ้ของ” “เก่ียวข้องกบัการขนสง่” 

 

(1) เก่ียวข้องกบัท่ีพกั    

【ตัวอย่าง 1】จองที่พกัไปเพราะเหน็ว่ามีคะแนนรีวิวสูงในเว็บไซต์ แต่ในความเป็นจริงสภาพสกปรก ไม่สามารถพักได้ 

จองเกสต์เฮ้าส์ (ท่ีพกัแบบไมแ่พง) แบบอพาร์ทเม้นท์ท่ีมีคะแนนรีววิสงูในเว็บไซต์จองท่ีพกัไว้ 7 คืน สําหรับครอบครัว 6 คน  แตท่วา่ เม่ือมาญ่ีปุ่ นทนัทีท่ีเข้าไปในห้องก็รู้สึกได้ถึงกลิ่นบหุร่ี 

กลิ่นห้องนํา้ โซฟาขาด เต้าเสียบปลัก๊ไฟใช้งานไมไ่ด้ จงึแจ้งเว็บไซต์ท่ีทําการจองทนัที และในอีกด้านก็ได้ติดต่อเจ้าของห้องซึง่เจ้าของห้องบอกว่าจะลดราคาให้แต่อยากให้ทําการพกัต่อไป 

แต่ทว่า สภาพห้องนัน้ตา่งจากห้องท่ีลงรูปในเว็บไซต์ท่ีทําการจองอยา่งสิน้เชงิ ความสกปรกและกลิน่เหมน็เป็นสภาพท่ีไมส่ามารถพกัได้ ทําให้ไมไ่ด้พกัท่ีน่ีแม้แตคื่นเดียว จงึหาท่ีพกัท่ีอ่ืน 

ดงันัน้อยากจะให้คืนเงนิคา่ท่ีพกัท่ีไมไ่ด้ใช้บริการ      

 (รับเร่ืองเม่ือเดือนตลุาคม 2562 ภาษาไทย) 

 

【ตัวอย่าง 2】ไปยังที่พักแบบมินปาคุ (บริการให้เช่าที่พักส่วนตัว เช่น Airbnb) ที่จองไว้ แต่ว่าเจ้าของไม่อยู่ทาํให้ไม่สามารถเข้าพักได้ต้องนอนข้างนอกอย่างช่วยไม่ได้ 

จองท่ีพกัแบบมนิปาค ุ (บริการให้เชา่ท่ีพกัส่วนตวั เช่น Airbnb)จากเว็บไซต์จองท่ีพกัสําหรับการท่องเป็นกลุ่ม  5  คน ได้สญัญาเวลาเช็คอินไว้คือระหวา่ง 17.00-20.00 น. 

แต่ทว่าเคร่ืองบนิลา่ช้าทําให้มาถึงเลยเวลา 20.00น. ไปแล้ว ได้แจ้งเร่ืองมาช้าทางอีเมลกบัเจ้าของก่อนหน้าแล้ว มาช้าไป 30 นาที และเม่ือมาถึงเจ้าของก็ไมอ่ยูแ่ล้ว 

ทําให้ไมไ่ด้รับกญุแจอีกทัง้ไมส่ามารถตดิตอ่เจ้าของได้  เม่ือติดต่อเว็บไซต์ท่ีทําการจองก็ได้ความวา่จะเอากญุแจได้ในชว่งเวลาเดิมของวนัตอ่มา คืนนัน้เลยต้องนอนข้างนอกอยา่งช่วยไมไ่ด้  

      (รับเร่ืองเม่ือเดือนกรกฎาคม 2562 ภาษาองักฤษ) 

 

(2) เก่ียวข้องกบัการทานอาหารข้างนอก 

【ตัวอย่าง 3】ถูกเรียกเกบ็ค่าโอโทช ิ(อาหารเรียกนํา้ย่อย) ในราคาที่สูงจนไม่น่าเช่ือที่ร้านอาหาร 

หลงัจากท่ีทานอาหารกนั 2 คน เม่ือเรียกคิดเงิน ถกูเรียกเก็บเงนิเป็นจํานวน 4,300 เยน ทัง้ๆท่ีคา่อาหารรวมของคา่เคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีสัง่คือ 2,500 เยน คดิสงสยั 

จึงตรวจสอบกบัผู้จดัการร้านและได้คําตอบว่าเป็นค่าโอโทชิ (อาหารเรียกนํา้ยอ่ย)  มีความรู้เข้าใจเก่ียวกบัโอโทชิ (อาหารเรียกนํา้ยอ่ย) แต่ทว่าวา่ตอนสัง่อาหารก็ไมมี่การอธิบายอะไรเลย 

และไมมี่เขียนในเมน ู คดิวา่แพงมาก แต่เพราะวา่ไมช่อบท่ีจะรู้สึกไมดี่เวลาทอ่งเท่ียวจงึจา่ยเงินไปแล้วออกจากร้าน แต่ทว่า การเรียกเก็บค่าโอโทชิ (อาหารเรียกนํา้ยอ่ย) 

ท่ีมีราคาแพงจนเกินไปเม่ือเทียบกบัคา่อาหารและเคร่ืองด่ืม โดยไมมี่การอธิบายอะไรเลยเป็นสิง่ท่ีไมส่ามารถรับได้               

(รับเร่ืองเม่ือเดือนกนัยายน 2562 ภาษาญ่ีปุ่ น (ประเทศท่ีอาศยัคือประเทศเกาหลีใต้)) 

 

【ตัวอย่าง 4】ส่ังนาเบะสําหรับ 4 ที่แต่ถูกเรียกเกบ็เงนิสําหรับ 8 ที่ ที่ร้านอิซากายะ (ร้านเหล้า) 

เม่ือคืนสัง่นาเบะราคา 550 เยน ท่ีร้านอิซากายะ (ร้านเหล้า) โดยไปกนั 10 คน ก่อนหน้าท่ีจะสัง่เพ่ือเป็นการตรวจสอบว่า “2 คนสัง่ 1 ท่ีได้หรือไม”่ 

จึงถามพนกังานของร้านแตว่่ามีปัญหาเร่ืองภาษาเลยส่ือสารไมเ่ข้าใจ เพราะว่าพนกังานท่ีพดูภาษาจีนออกมาจากด้านหลงัแล้วพดูว่า “ได้” จงึสัง่นาเบะไป 4 ท่ี 

ซึ่งคิดไว้แล้ววา่ราคารวมของนาเบะคือมากกว่า 2,000 เยนนิดๆ  นาเบะนีคื้อ 550 เยนตอ่ 1 ท่ี เป็นเมนท่ีูต้องสัง่สําหรับ 2 ท่ีขึน้ไป จํานวนเงินถกูเรียกเก็บในความเป็นจริงคือ 4,400 เยนสําหรับ 

8 ท่ี ก่อนหน้าท่ีจะสัง่ทัง้ๆท่ีตรวจสอบเป็นภาษาจีนกบัพนกังานแล้ว การถกูเรียกเก็บเงนิสําหรับ 8 คนเป็นเร่ืองท่ียอมรับไมไ่ด้ 

อีกทัง้มีความรู้สึกวา่เมนภูาษาตา่งชาตขิองร้านนีร้าคาแพงกวา่เมนภูาษาญ่ีปุ่ น                                       

(รับเร่ืองเม่ือเดือนพฤภาคม 2562 ภาษาจีน) 

 

【ตัวอย่าง 5】ด่ืมเหล้าในบาร์ย่านการค้า จาํนวนเงนิที่เรียกเก็บแพงเว่อร์จนเกินไป 

มาญ่ีปุ่ นเพ่ือมาดกูารแข่งขนัรักบีช้งิแชมป์โลก และได้ไปบาร์ท่ีได้รับการแนะนําจากผู้หญิงท่ีเพิ่งรู้จกั ตอนจะออกจากร้านตัง้ใจท่ีจะจา่ยด้วยบตัรเครดติ 

แต่ถกูบอกว่าบตัรเครดิตมีปัญหาจึงจ่ายด้วยเงินสด แตท่วา่ ถกูเรียกเก็บเงนิเป็นจํานวนประมาณ 2 ล้านเยน จากบริษัทบตัรเครดติ              

(รับเร่ืองเม่ือเดือนตลุาคม 2562 ภาษาองักฤษ) 

 

(3) เก่ียวข้องกบัการซือ้ของ 
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【ตัวอย่าง 6】ตัง้ใจว่าจะคืนนาฬิการาคาแพงเน่ืองจากเจอร้านที่ราคาถูกกว่าแต่ถูกปฏเิสธ 

ได้ซือ้นาฬิการาคาแพงท่ีร้านค้าปลอดภาษีแต่วา่เจอร้านอ่ืนท่ีขายสินค้าตวัเดียวกนัในราคาท่ีถกูมากกวา่ ในวนัรุ่งขึน้จงึไปท่ีร้านและแจ้งความจํานงคืนของ 

แต่วา่ถกูแจ้งว่าไมส่ามารถคืนได้ในกรณีท่ีเป็นเหตผุลสว่นตวั 

(รับเร่ืองเม่ือเดือนมกราคม 2562 ภาษาจีน) 

 

【ตัวอย่าง 7】ได้รับการอธบิายที่หลอกลวงจากไกด์ที่ร้านค้าปลอดภาษีที่ทวัร์พาแวะ 

ได้รับการอธิบายจากไกด์ระหว่างร่วมบสัทวัร์ว่า “คนญ่ีปุ่ นทกุคนใช้อยู”่ “ซือ้ท่ีไหนในญ่ีปุ่ นราคาก็เหมือนกนั” หลงัจากนัน้ก็ได้ซือ้สนิค้า เชน่อาหารเสริม เคร่ืองเสริมความงามใบหน้า มาส์ก 

ซึ่งมลูคา่รวมประมาณ 140,000 เยน จากร้านค้าปลอดภาษีท่ีแนะนําทนัที หลกัจากนัน้ได้ทราบวา่สนิค้าท่ีซือ้มาสว่นมากนัน้ท่ีร้านอ่ืนขายถกูกว่าร้านค้าปลอดภาษีร้านนีเ้ป็นอยา่งมาก 

และสินค้าก็เป็นสินค้าสําหรับนกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวญ่ีปุ่ นไมใ่ช่สําหรับคนญ่ีปุ่ น ได้แจ้งไกด์วา่อยากจะคืนสินค้า แต่ถกูตอบกลบัวา่ไมส่ามารถทําได้ ควรจะทําอยา่งไร 

                         (รับเร่ืองเม่ือเดือนมถินุายน 2562 ภาษาจีน) 

 

【ตัวอย่าง 8】คิดว่าเคร่ืองสําอางแบรนด์ที่ซือ้มาไม่ใช่ของแท้จงึต้องการคืน แต่ทว่าไม่ได้รับการยอมรับ 

ได้ซือ้เคร่ืองสําอางแบรนดงัของญ่ีปุ่ น 4 ชิน้ จากร้านท่ีแวะเข้าไปอยา่งไมไ่ด้ตัง้ใจในยา่นการค้า ซึง่ 2 ชิน้ใน 4 

ชิน้นัน้มีความคล้ายคลึงกบัตวัอยา่งของเลียนแบบเขียนอยูใ่นโฮมเพจอยา่งเป็นทางการของแบรนด์นัน้ 2 ชิน้ท่ีเหลือไมไ่ด้พิสจูน์แต่วา่คิดว่าเป็นของปลอมจงึไปท่ีร้านอีกครัง้ 

โดยต้องการท่ีจะคืนเคร่ืองสําอางท่ีซือ้มาทัง้หมด แต่ถกูบอกว่าไมส่ามารถคืนเงนิได้     

 (รับเร่ืองเม่ือเดือนตลุาคม 2562 ภาษาจีน) 

 

 (4) เก่ียวข้องกบัการขนส่ง 

【ตัวอย่าง 9】ถูกบอกว่าประกันไม่ครอบคลุม ทัง้ๆที่ซือ้ประกันการเช่ารถแล้ว 

หลงัจากท่ีคืนรถเช่าท่ีจองผา่นอินเตอร์เนต็หลงัจากใช้งานเสร็จแล้ว ได้รับการบอกวา่ตวัรถมีรอยขีดข่วน ถกูเก็บเงินคา่ซอ่มเป็นจํานวน 30,000 เยน 

ได้แจ้งว่าอยากใช้ประกนัท่ีซือ้ตอนทําสญัญา แต่ถกูบอกวา่เน่ืองจากตอนท่ีรู้วา่มีรอยขีดข่วนไมไ่ด้ตดิตอ่บริษัทประกนัและตํารวจ ประกนัจงึไมค่รอบคลมุ 

เก่ียวกบักฏความคุ้มครองประกนัภยัเชน่นัน้มีเขียนอยูใ่นอนิเตอร์เนต็ แต่วา่ตอนท่ีมารับรถไมมี่การอธิบาย และสญัญาก็เป็นภาษาญ่ีปุ่ นไมส่ามารถเข้าใจได้ ไมอ่ยากจะจ่าย           

(รับเร่ืองเม่ือเดือนมถินุายน 2562 ภาษาจีน) 

 

(5) อ่ืนๆ 

【ตัวอย่าง 10】ทาํการรักษารอยแผลเป็นสิวที่คลินิกเสริมความงาม แต่ว่าหลังจากผ่านไปหน่ึงเดือนรอยแผลก็ไม่หาย 

เพ่ือเข้ารับการรักษารอยแผลเป็นสิวจงึเข้ารับการผ่าตดั (เลเซอร์ ทรีทเม้นท์ ฯลฯ) รักษาท่ีคลินิกรักษาเสริมความงามของญ่ีปุ่ น แตท่ว่ารอบแผลเป็นท่ีหน้ายงัคงอยู ่

แพทย์บอกวา่ใช้เวลาประมาณ 1 เดือนก็จะหาย แต่ทวา่รอยหลมุแผลเป็นท่ีหน้าผากไมห่าย ได้ใช้ล่ามและอีเมลบอกไปทางคลินิกแล้ว แตว่า่ถกูบอกให้รอตอ่อีกหนึง่เดือน 

และถกูบอกวา่ในกรณีท่ีถึงแม้จะผ่านไปอีกหนึ่งเดือนแล้วยงัไมห่าย จะทําการรักษาให้ใหม ่ คดิว่ารอยแผลเป็นท่ีหน้าผากท่ียงัอยูน่ัน้เป็นอบุตัิเหตทุางการแพทย์ 

การท่ีคลินิกไมมี่ความจริงใจเป็นเร่ืองท่ีไมส่ามารถยอมรับได้ 

                        (รับเร่ืองเม่ือเดือนกนัยายน 2562 ภาษาจีน) 

 

4. ถึงทกุท่านท่ีจะเดนิทางมาท่องเท่ียวท่ีญ่ีปุ่ นต่อจากนี ้

(1) เก่ียวข้องกบัท่ีพกั     

มาตรวจสอบรายละเอียดของเว็บไซต์จองโรงแรม และตรวจสอบรีววิของผู้ใช้และเวบ็ไซต์อย่างเป็นทางการกันเถอะ 

【การจองจากเว็บไซต์จองที่พัก】 

 เร่ืองปรึกษาปัญหาท่ีมีสาเหตมุากจากรายละเอียดท่ีแสดงในเว็บไซต์จองท่ีพกั เช่น รายละเอียดท่ีแสดงในเว็บไซต์จองท่ีพกักบัของจริงแตกตา่งกนั มีเข้ามาเป็นจํานวนมาก 

เวลาจองท่ีพกัผา่นออนไลน์ให้ตัง้ใจดรูายระเอียดยบิยอ่ เช่นหมายเหต ุ และสว่นท่ีแสดงขึน้ไมว่า่จะคลิกท่ีครัง้ก็ตาม ตรวจสอบเนือ้หาสญัญา เง่ือนไขให้ดีก่อนทําการจองกนัเถอะ อีกทัง้ 

ในกรณีท่ีปัญหาเกิดจากปัญหารายละเอียดท่ีแสดงในเว็บไซต์จองโรงแรม เพ่ือให้สามารถเน้นวา่ปัญหามาจากรายละเอียด การเซฟหน้าจอการจองเก็บไว้ก็เป็นสิง่สําคญั ในกรณีได้รับการแจ้ง 

เช่น การจองสําเร็จ มาตรวจสอบเนือ้หาในนัน้ให้ดีกนัเถอะ 
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 อีกทัง้ การปรึกษาเก่ียวกบัคา่ยกเลิกก็มีเข้ามา เง่ือนไขการยกเลิกนัน้ เน่ืองจากจะแตกต่างกนัไปแล้วแตเ่ว็บไซต์จองท่ีพกัและเง่ือนไขการพกั ดงันัน้ก่อนท่ีจะยืนยนัการจอง 

มาตัง้ใจตรวจสอบรายละเอียด เชน่ เง่ือนไขการยกเลิกกนัเถอะ 

 

【เกาส์เฮ้าส์（ที่พกัราคาถูก）】 

เร่ืองปรึกษาเข้ามาเป็นจํานวนหลายเร่ืองว่า คิดวา่จองโรงแรมไป แตว่า่ในความเป็นจริงคือเกาส์เฮ้าส์และเม่ือไปดขูองจริง ตึกเก่า ไมมี่สิง่อํานวยความสะดวกเหมือนโรงแรมทัว่ไป 

แคบมากขนาดท่ีไมส่ามารถพกัได้ สกปรก หรือไมม่ัน่ใจในการรักษาความปลอดภยั เกาส์เฮ้าส์（ท่ีพกัราคาถกู）นัน้แตกต่างจากโรงแรม 

มีความเป็นไปได้ท่ีจะไมไ่ด้รับบริการท่ีคาดหวงัท่ีโรงแรมทัว่ไปมีให้ ในกรณีท่ีจองท่ีพกัโดยใช้เว็บไซต์จองท่ีพกั 

มาเลือกท่ีพกัหลงัจากท่ีค้นหาเว็บไซต์จองโรงแรมหลายๆเว็บเทา่ท่ีสามารถหาได้รวมทัง้ตรวจสอบรีวิวจากผู้ เคยพกั และเว็บไซต์ทางการของท่ีพกันัน้กนัเถอะ 

อนึง่ ไมส่ามารถยกเลิกเหตผุลข้างเดียวกบัเกาส์เฮ้าส์ท่ีจองแล้วด้วยเหตผุลอยา่งเดียวท่ีวา่สกปรกกว่าท่ีคดิไว้ ในกรณีเช่นนัน้ ก่อนอ่ืนให้สง่เร่ืองร้องเรียนไปยงัเจ้าของท่ีพกั 

ถ้ายงัไมส่ามารถแก้ไขปัญหาได้ให้ปรึกษากบัเว็บไซต์จองท่ีพกั 

 

【มินปาคุ】(บริการให้เช่าที่พกัส่วนตัว เช่น Airbnb) 

 เก่ียวกบัมนิปาค ุ (บริการให้เชา่ท่ีพกัส่วนตวั เชน่ Airbnb) ก็เชน่กนัมีเร่ืองปรึกษาเข้ามาเก่ียวกบั “คณุภาพ” เช่น ไมส่ามารถพกัได้เพราะสกปรก เหมน็ขัน้รุนแรง 

หรือฮีตเตอร์ไมทํ่างานในฤดหูนาว ในกรณีท่ีใช้เว็บไซต์จอง มาตรวจสอบข้อมลู ดรีูวิว หรือ คอมเม้นต์หลายๆอนักนัเถอะ อีกทัง้ 

มีกรณีท่ีไมส่ามารถเข้าพกัได้เน่ืองจากไมส่ามารถติดตอ่กบัเจ้าของได้ และไมไ่ด้รับกญุแจ ถ้าในกรณีท่ีไมส่ามารถแก้ไขปัญหา เช่นไมส่ามารถติดต่อเจ้าของท่ีพกัได้ตอนเกิดปัญหา 

การติดต่อเว็บไซต์จองโรงแรมเป็นสิง่ท่ีดี การตรวจสอบวธีิการตดิต่อ และการตดิตอ่เจ้าของท่ีพกัไว้ล่วงหน้าเป็นเร่ืองสําคญั 

 

(2) เก่ียวข้องกบัการทานอาหารข้างนอก 

① ถ้ามีเร่ืองไม่เข้าใจที่ร้านอาหารให้ตรวจสอบกับพนักงานให้ดี 

【โอโทช】ิ 

ท่ีญ่ีปุ่ นในร้าน เชน่ อซิากายาจะมีการเสริฟอาหารปริมาณเล็กน้อยให้ก่อนการสัง่อาหารเม่ือมานัง่ท่ีโต๊ะ อาหารนีเ้รียกวา่ “โอโทช”ิ เวลาคดิเงินสามารถถกูเรียกเก็บเงินได้ 

ให้คิดว่าเป็นค่าชาร์จโต๊ะ แต่ในกรณีท่ีถกูเรียกเก็บเงิน “ค่าชาร์จ” เพิ่มขึน้จาก “คา่โอโทช”ิ หรือ กรณีท่ีมีข้อสงสยัเก่ียวกบัยอดเงิน 

มาตรวจสอบให้ดีกบัพนกังานของร้านก่อนท่ีจะจ่ายเงนิกนัเถอะ 

 

【การส่ังอาหาร เช่นนาเบะ เนือ้ย่าง】  

อาหารเช่น นาเบะ เนือ้ยา่งมีรูปแบบการทานท่ีคนหลายคนทานอาหารอยา่งเดียวกนั อีกทัง้กรณีท่ีเป็นคอร์สถึงแม้วา่ในเมนจูะระบวุา่ “ ○○○เยนสําหรับ 1 ท่ี” แต่บางท่ีมีระบบถ้าไมส่ัง่สําหรับ 

2 ท่ีขึน้ไปจะไมส่ามารถสัง่ได้ หมายเหตอุยา่งนีส้ว่นมากจะเขียนด้วยตวัอกัษรตวัเล็กๆ ดงันัน้มาตัง้ใจตรวจสอบรายละเอียดของเมน ู และถ้ามีสิง่ไมเ่ข้าใจมาถามพนกังานกนัเถอะ อีกทัง้ 

อาหารพวกนีม้กัมีรูปแสดงในเมน ูซึ่งไมไ่ด้จํากดัว่าเป็นรูปอาหารสําหรับ 1 คน ถ้าตรวจสอบจดุนีใ้ห้ดีด้วยก็จะเป็นการดี 

 

②อยา่ไปตามพวกพนกังานแนะนําหน้าร้าน 

【บาร์ต้มตุน๋】 

 เร่ืองปรึกษาเข้ามาเป็นจํานวนหลายเร่ืองวา่ เข้าบาร์ในยา่นการค้าแล้วพอจ่ายเงนิด้วยบตัรเครดิตการ์ด เงนิท่ีเรียกเก็บวนัหลงัจากนัน้เป็นจํานวนเงินท่ีสงูมาก 

ส่วนมากของทริกพวกนีคื้อการถกูแนะนําจากคนท่ีรู้จกัจากสถานท่ีนัน้หรือพวกแนะนําร้าน ซึ่งการชว่ยเหลือเร่ืองเงนิท่ีเสียหายนัน้เป็นเร่ืองท่ีลําบากมาก 

อยา่เข้าร้านท่ีถกูแนะนําจากคนท่ีไมรู้่จกัหรือคนแนะนําร้านในยา่นการค้า เพราะคดิวา่ญ่ีปุ่ นปลอดภยั 

 

(3) เก่ียวข้องกบัการซือ้ของ 

① มารู้ว่าไม่สามารถคืนสินค้าได้กรณีที่มาจากเหตุผลส่วนตัวกันเถอะ 

【การคืนสินค้า การคืนเงนิ】 

 ท่ีญ่ีปุ่ น เก่ียวกบัสินค้าท่ีซือ้ไปจากร้าน ยกเว้นกรณีท่ีมีปัญหาจากสญัญาการซือ้ขาย เช่น มีการอธิบายท่ีไมเ่ป็นความจริงตอนท่ีซือ้ หรือกรณีท่ีสินค้าชํารุด 

การคืนสินค้าและการคืนเงินเน่ืองจากเหตผุลสว่นตวั เชน่ “เพราะวา่ร้านอ่ืนถกูกวา่” “ไมเ่หมือนในรูป” ตามหลกัการไมส่ามารถทําได้  ดงันัน้ เวลาจะซือ้ของท่ีร้าน มาตรวจสอบราคา 
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คณุภาพของสินค้าก่อนทําการซือ้ หากมีข้อสงสยัหรือปัญหาให้สอบถามพนกังานของร้านกนั

② เวลามีสินค้าที่อยากซือ้ การตรวจสอบ เช่น ราคาก่อนทาํการซือ้เป็นส่ิงที่ดี 

【ร้านค้าปลอดภาษี】

ปัญหาไกด์ทวัร์อธิบายวา่ “ท่ีญ่ีปุ่ นซือ้ท่ีร้านไหนราคาก็เทา่กนั” แล้วก็พาไปร้านค้าปลอดภาษี หลงัจากนัน้รู้ว่าคําอธิบายของไกด์เป็นเร่ืองหลอกลวง 

ท่ีญ่ีปุ่ นถึงแม้วา่จะเป็นสนิค้าอยา่งเดียวกนั แต่ราคาจะแตกตา่งกนัขึน้อยูก่บัร้าน ดงันัน้ก่อนท่ีจะซือ้หากตรวจสอบจากร้านอ่ืน หรืออินเตอร์เน็ต และเปรียบเทียบราคาก่อนก็จะเป็นการดี 

【เคร่ืองสําอางที่ผลิตในญ่ีปุ่ น สินค้าแบรนด์เนม】 

เร่ืองปรึกษาเข้ามาเป็นจํานวนหลายเร่ือง เช่น มีความสงสยัว่าเคร่ืองสําอางท่ีผลิตในญ่ีปุ่ นท่ีซือ้มาเป็นของปลอม กระเป๋าแบรนด์เนมท่ีซือ้จากร้านขายของมือสองเป็นของจริงหรือไม ่

ขึน้อยูก่บัผู้ผลิต สินค้าบางอยา่งจะไมมี่ขายในในร้านทีไมไ่ด้รับการรับรองให้ขายสินค้า มีเพียงแคผู่้ผลิตเทา่นัน้ท่ีสามารถตดัสนิได้วา่สนิค้าเป็นของแท้หรือไม ่

การร้องขอการตรวจสอบวา่เป็นของแท้หรือไมโ่ดยปกติแล้วไมมี่การรับทํา เน่ืองจากในความเป็นจริงการตดัสินวา่เป็นของแท้นัน้เป็นเร่ืองท่ีไมง่่าย 

การตรวจสอบสนิค้าอยา่งถ่ีถ้วนก่อนท่ีจะทําการซือ้จากร้านท่ีเช่ือถือได้เป็นสิ่งสําคญั 

 (4) เก่ียวข้องกบัการขนส่ง 

เวลายืมรถเช่า อ่านสัญญาก่อนให้ละเอียด เวลาไม่เข้าใจมาตรวจสอบกับบริษัทเช่ารถกันเถอะ

【การเช่ารถ】

เก่ียวกบัการเชา่รถมีเร่ืองปรึกษาเข้ามามากเก่ียวกบัความคุ้มครองของประกนัและความชดเชยท่ีสมคัรตอนเช่ารถ 

เก่ียวกบัเง่ือนไขความคุ้มครองของประกนัและคา่ชดเชยนัน้ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขของบริษัทท่ีให้เชา่รถแตล่ะราย เชน่ บางบริษัทมีเง่ือนไขท่ีว่า “เม่ือเกิดอบุตัิเหต ุ

ต้องตดิตอ่บริษัทเชา่รถและตํารวจในทนัที” ในกรณีท่ีไมป่ฏิบตัิตามจะไมไ่ด้รับความคุ้มครองของประกนัและคา่ชดเชย อีกทัง้ยงัถกูเรียกเก็บสว่นค่าความเสียหายท่ีเกิดขึน้จริงด้วย 

เก่ียวกบัเง่ือนไขความคุ้มครองประกนัและคา่ชดเชยนัน้ การมีการอธิบายเร่ืองเง่ือนไขต่างๆตอนท่ีทําสญัญาการเชา่รถเป็นเร่ืองปกติ ถ้าไมมี่การอธิบายเก่ียวกบัจดุนีจ้ากบริษัทท่ีให้เชา่รถ 

ในกรณีท่ีมีข้อสงสยั ให้ตรวจสอบกบับริษัทท่ีให้เชา่รถกนั อีกทัง้ปัญหาเก่ียวกบัค่ายกเลิกก็มีเช่นกนั กรณีท่ียืมรถเชา่ เรามาตัง้ใจอา่นคําแนะนําการใช้งาน สญัญาการให้ยืมและสญัญากนั 

5. แนะนํา “สายดว่นคุ้มครองผู้บริโภคนกัท่องเท่ียวต่างชาติ” 

 หากเกิดปัญหาผู้บริโภคระหวา่งอยูญ่ี่ปุ่ น กรุณาปรึกษาชอ่งทางปรึกษาทางโทรศพัท์ 

“สายดว่นคุ้มครองผู้บริโภคนกัทอ่งเท่ียวตา่งชาต”ิ 

อีกทัง้ หากพบเจอนกัท่องเท่ียวตา่งชาติท่ีมีความลําบากเก่ียวกบัปัญหาผู้บริโภค กรุณาแนะช่องทางนี！้ 

เวลาให้บริการ ：วนัธรรมดาตัง้แต่ 10.00 - 16.00 (ยกเว้นวนัหยดุช่วงปีใหม)่ 

ภาษาท่ีให้บริการ : ภาษาองักฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาไทย ภาษาเวียดนาม ภาษาญ่ีปุ่ น

http://www.kokusen.go.jp/tourists/index.html

<title> รายงานสรุป “สายด่วนคุม้ครองผูบ้ริโภคนกัท่องเที่ยวต่างชาติ” หลงัจากเปิ ดใหบ้ริการมา 1 ปี  ‐65% ของเร่ืองปรึกษาจากนกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือนญี่ป่ ุนเป็ นภาษาจีน‐</title>

http://www.kokusen.go.jp/tourists/index.html

