Regarding Tax Free Procedures
Eligible
Applicants

●
●

关于办理免税手续

Non-residents of Japan ( Visitors to Japan who do not carry Japanese
citizenship and who have stayed in Japan for less than 6 months. )

●

不在日本居住者 (日本入境不超过6个月的外国人)

●

在海外长期定居临时回国不超过6个月的日本人

免税对象者

Japanese nationals who reside abroad that return to stay in
Japan less than 6 months.
( Plan on residing abroad for two years or more. )

（在海外有2年以上居住目的出国者。）

※ 购买者本人（代理人不可）

※ The person who purchased a product.

( Cannot be applied to any other persons. )

General Products

Consumable Products

一般物品

消耗品

Items Eligible to be Tax-Free

免税対象商品

Products that are not deemed necessities to the applicant’s life such as bullion / platinum metal,
and any purchases for strictly commercial purposes may not apply.

Electronic
Goods

Clothing/
Sports Goods

不是用于生活上的黄金条/白金条等等的商品不可免税。

电器产品

Food

Watches/
Jewelry
Pharmaceuticals/
Supplements

Cosmetics

※ Excludes costs for repair and processing.

Tax-Free Shopping Guide

◀

Entrance

Entrance

Shimonoseki Station Building
Cinema Sunshine Shimonoseki
Parking

Entrance

Tokyu Hotel

Total purchase price amount of ¥5,000 and up (tax excluded)
in the member shops of Global Tax Free in a single day status.

在Global Tax Free加盟店合计购买金额5,000日元以上(不含税)

※ Maximum purchase amount of consumable products in a single day at the same store is ¥500,000 (tax excluded).
※ Combined price amounts for general products and consumable products are ineligible for Tax-Free status.
※ A set purchase item with general product and consumable product counts as a consumable product.

※ 1天之内同一家店铺购买消耗品的合计最大金额不可以超过50万日元(不含税)。

Export Limitations

搬出期限

Global Tax Free

❶ Purchased items

Mobile Square

❷ Passport of the applicant

(Entry stamp to Japan is required.)

(when a credit card was used.)

※ The name on the passport, receipt(s),
◀

Parking

Opening Hours : 10: 00am - 7: 00pm

● Shimonoseki Daimaru
● Facilities
● est

and the credit card must be the same.

※ 一般商品与消耗品不可以合算。
※ 一般物品和消耗品成组成套的套装商品只可以作为消耗品处理。

必须在入境后6个月以内（不包含6个月）
携帯出日本。

Processing

必须在购买后３０天以内携帯出日本。

Global Tax Free 免税手续的流程

购买商品的本人必须在

免税手续办理后工作人员将购

当天营业时间内携带所

物记录单贴在护照上。
并退还对象金额 * 。

TAX FREE
COUNTER

购的商品到服务台办理。

必须出示以下4项
❶ 所购买的商品

PASS
PORT

❸ Receipt (Written receipts are not accepted.)
❹ Credit card used for the purchase

Products must be taken
out of Japan within
30 days of purchase.

Receive a set amount of money
for the refund of the exemption
from taxation procedure*.
A Proof of Tax-Free Purchase
will be attached to your passport.

TAX FREE
COUNTER

Present the items below ;
▶

化妆品

医药品/保健品

鞋/箱包

免税対象金額

The individual who made
the purchase should visit
the Tax-Free Counter
on the day of purchase.

Civic Center

玩具/民间工艺品

Purchase Conditions for Tax-Free

▶

Concourse

饮料

※ 不包含修理费•加工费

Products must be taken
out of Japan less than 6 months
after entering the country.

1F

食品

手表/
珠宝饰品
Shoes/Bags

Toys/Crafts

服装/
体育用品

Beverages

Submit the Proof
of Tax-Free Purchase
attached to
your passport to
Customs upon
leaving Japan.

❷ 购物小票(手写收据无效))

❸ 护照，入境许可证等入境证明
CUSTOMS

❹ 付款时所用的信用卡 (用信用付款时)
※ 护照，购物小票，信用卡，所有记录单的

PASS
PORT

出境时，
必须向海关出示护
照上粘贴的购物

※ Any tax-free consumable items you
Sign a document
stating your purchase.

purchased will be sealed in a special
tax-free bag at the Tax-Free Counter.

NOTICE

※ You must not open the bag prior to
departing Japan.

*Processing fees for tax-free purchase will be excluded.

CUSTOMS

记录单。

姓名必须全部一致。

※ 免税服务台的工作人员会将消耗
品装入指定专用包装袋。

在购入者誓约书上签名。
注意事項

※ 出境之前，请勿打开包装袋。

*从所购商品的消费税款中扣除手续费后的金额。

● 일본 비거주자 (일본에 입국한지 6개월 미만인 외국인)

면세 대상자

免税手続きについて

ขั ้ น ตอนการยกเว้ น ภาษี

면세 수속 안내
● 해외에 거주 중인 일시귀국 기간 6개월 미만인 일본인

●

ผูม
้ ส
ี ท
ิ ธิย
์ กเว้นภาษี

ผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น

● ชาวญี่ปุ่นที่พักอาศัยในต่างประเทศ

(2년 이상의 거주를 목적으로 출국한 자)

●

免税対象者

(ชาวต่างชาติที่เข้ามาพักอาศัยในประเทศญี่ปุ่นน้อยกว่า 6 เดือน)

●

※ 商品を購入したご本人（代理人不可）

※ สำหรับผู้ที่ซื้อสินค้าเองเท่านั้น (ไม่สามารถดำเนินการแทนกันได้)

일반 물품

소모품

สิ น ค้ า ทั ่ ว ไป

면세 대상 상품 예시

의류/
스포츠용품

전자 제품

ตั ว อย่ า งสิ น ค้ า ที ่ ไ ด้ ร ั บ การยกเว้ น

เครื ่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า

식품

음료

เสื ้ อ ผ้ า /
สิ น ค้ า กี ฬ า

신발/가방

장남감/공예품

의약품/영양 보충제

화장품

ของเล่ น /งานฝี ม ื อ

รองเท้ า /กระเป๋ า

เวชภั ณ ฑ์ แ ล/
อาหารเสริ ม

เครื ่ อ งสำอาง

免税対象商品例

衣服
スポーツ用品

เครื ่ อ งดื ่ ม

時計/宝飾品

※ ยกเว้นค่าซ่อมแซมและค่าใช้จ่ายในการผลิต

※ 수리비·가공비를 제외함.

消耗品

金地金/白金地金などの生活の用に供さないと判断される物、
また商用・販売用に
購入したと判断される物は免税の対象外です。

電化製品

อาหาร

นาฬิ ก า/
เครื ่ อ งประดั บ

시계/보석류

一般物品

สิ น ค้ า อุ ป โภคบริ โ ภค

สิ่งของที่ได้รับการพิจารณาว่าไม่ได้ใช้ในการดำเนินชีวิต เช่น ทองคำแท่ง/ทองคำขาวแท่ง เป็นต้น
และสิ่งของที่ถูกตรวจพบว่าซื้อเพื่อการพาณิชย์หรือการค้าขาย จะไม่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษี

금괴/백금괴 등 생활용품으로 판단되지 않는 상품,
상업용·판매용으로 구입한 것으로 판단되는 상품은 면세 대상에서 제외됩니다.

海外に居住している一時帰国期間6カ月未満の日本人

（2年以上の居住を目的に出国した方）

และเดินทางกลับญี่ปุ่นชั่วคราวในระยะเวลาน้อยกว่า 6 เดือน
(สำหรับผู้ที่ออกจากประเทศเพื่อไปพักอาศัยต่างถิ่นตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป)

※ 상품을 구매한 본인 (대리인 불가)

日本での非居住者（日本に入国してから6カ月未満の外国人）

おもちゃ/民芸品

食品

靴/カバン

※ 修理代・加工費を除く

飲料

医療品/サプリメント

化粧品

면세 대상 금액

ยอดเงิ น ที ่ ไ ด้ ร ั บ การยกเว้ น ภาษี

免税対象金額

Global Tax Free 가맹점 당일 합계 구매 금액 ￥5,000 이상 (세금 별도)

ยอดรวมการซือ
้ สินค้าภายในวันเดียวกันในร้านค้าทีเ่ ข้าร่วม Global Tax Free ตัง้ แต่ 5,000 เยนขึน
้ ไป (ไม่รวมภาษี)

※ 소모품 일일 동일 점포에서의 면세 한도는 ￥500,000 (세금 별도)입니다.

※ ยอดซื้อสูงสุดของสินค้าอุปโภคบริโภคในร้านค้าเดียวกันภายในหนึ่งวัน คือ 500,000 เยน (ไม่รวมภาษี)

Global Tax Free 加盟店での同日中の合計購入金額が5,000 円以上（税抜）

※ 일반 물품과 소모품은 합산할 수 없습니다.

※ สินค้าทั่วไปและสินค้าอุปโภคบริโภคไม่สามารถนำมาคำนวณรวมกันได้

※ 일반 물품과 소모품이 세트로 된 상품은 소모품으로 간주됩니다.

※ สินค้าทั่วไปและสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นชุดในเซทเดียวกันให้ถือว่าเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค

반출 기한

กำหนดเวลาในการออกนอกประเทศ

일본 입국 후 6개월 미만 안에
일본으로부터 반출되어야 합니다.

Global Tax Free

상품 구매 후 30일 이내에
일본으로부터 반출되어야 합니다.

카운터로 구매 상품을
가져 오시기 바랍니다.

직원이 구입가록표를 여권에 붙입니다.

❷ 구입영수증 (수기 영수증 불가)

กรุณานำออกนอกประเทศ
ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า

ทางเราจะส่งมอบ * เงินคืนตามจำนวน

ผู้ซื้อสินค้าต้องนำสินค้า

ที่ได้รับยกเว้นภาษีตามเกณฑ์ข้างต้น

ไปติดต่อด้วยตัวเอง
ที่เคาน์เตอร์ปลอดภาษี
ภายในเวลาทำการ ณ วันที่ซื้อ

TAX FREE
COUNTER

เจ้าหน้าที่จะติดบันทึกรายการซื้อ
ลงในหนังสือเดินทาง

กรุณาแสดง 4 อย่าง ดังต่อไปนี้

아래의 4가지를 제시해 주십시오.
❶ 구입 상품

搬出期限

PASS
PORT

❸ 여권, 상륙허가서등 입국확인서류

❹ 결제시 이용하신 신용카드 (해당되는 경우)

출국 시 여권에 첨부 된
구입기록표를 세관에서
제출하시기 바랍니다.

CUSTOMS

※ 여권, 구입전표,

PASS
❶ สินค้าที่ซื้อ
PORT
❷ ใบเสร็จรับเงิน
(ไม่รับใบเสร็จรับเงินที่เขียนด้วยมือ)
❸ หนังสือเดินทาง, เอกสารตรวจคนเข้าเมือง
เช่น ใบอนุญาตเข้าประเทศ หรือวีซ่า
❹ บัตรเครดิตที่ใช้ในการผ่อนชำระ (ในกรณีที่ใช้เท่านั้น)

※ ชื่อบุคคลที่ระบุในหนังสือเดินทาง,

ใบเสร็จรับเงิน, บัตรเครดิต จำเป็นต้องตรงกันทั้งหมด

신용카드에 기재 된 성함은 모두 일치해야 합니다.

※ 소모품은 면세 카운터에서 담당 직원이
지정된 봉투에 넣어 포장합니다.

구입자 서약서에 서명해 주십시오.
주의 사항

※ 출국 이전에는 봉투를 개봉하지 마십시오.

*구입 상품의 소비세액에서 면세 수속 수수료를 제외한 금액

ารซื้อ ที่ต ิดอยู่ใ นหนัง
สือ เดิน ทางให้แก่เ จ้า

当日営業時間内に

免税カウンターへ商品を

お持ちになってお越しください 。

免税手続きの払戻し対象金額 *を

CUSTOMS

※ สินค้าอุปโภคบริโภคจะถูกบรรจุในถุงเฉ
พาะโดยเจ้าหน้าที่ ณ เคาน์เตอร์ปลอดภาษี
หมายเหตุ

※ กรุณาอย่าเปิดถุงจนกว่าคุณจะออกนอกประเทศ

*จำนวนเงิ น ภาษี บ ริ โ ภคของสิ น ค้ า ที ่ ซ ื ้ อ โดยหั ก ค่ า ธรรมเนี ย มตามขั ้ น ตอนการขอยกเว้ น ภาษี แ ล้ ว

お受け取りください。
係員が購入記録票を
パスポートに貼付けます。

TAX FREE
COUNTER

❷ 購入レシート
（手書き領収書不可）

หน้าที่ศ ุลกากร

กรุณาเซ็นชื่อลงในสัญ
ญาข้อตกลงสำหรับผู้ซื้อ

商品を購入されたご本人が、

❶ 購入商品

กรุณาส่งบัน ทึกรายก

国外へ持ち出してください。

Global Tax Free 免税手続きの流れ

下記の４点をご提示ください。
เมื่อ คุณออกนอกประเทศ

商品購入後 30日以内に

日本入国後6カ月未満の内に
国外へ持ち出してください。

ขั ้ น ตอนการขอยกเว้ น ภาษี Global Tax Free

면세 수속 환급 금액* 을 드립니다.
TAX FREE
COUNTER

นับจากวันที่เข้าประเทศญี่ปุ่น

면세 수속 절차

상품을 구매한 본인이
당일 영업시간 내에 면세

กรุณานำออกนอกประเทศภายใน 6 เดือน

※消耗品の一日の同一店舗での購入上限は50万円（税抜）です。
※一般物品と消耗品は合算することができません。
※一般物品と消耗品がセットになっている商品は消耗品として扱われます。

PASS
PORT

❸ パスポート、上陸許可証等の入国確認書類
❹ 決済時利用カード
（ご利用の場合のみ）
※パスポート、
レシート、カードの記載氏名は
全て一致している必要があります。

購入者誓約書に
サインをしてください。

ご出国の際、

パスポートに貼付された
購入記録票を税関に
提出してください。

注意事項

CUSTOMS

※ 消耗品は免税カウンターにて
係員が指定の袋に入れて包装します。
※ 出国するまで袋をあけないでください。

*購入商品の消費税額から免税手続き手数料を除いた金額

