HOTLINE: 086-3054939

ญี่ปุ่น โตเกียว ช้อปปิ้ง 4 วัน 3 คืน

วันที่

รายละเอียดการท่องเทีย
่ ว

D1

กรุงเทพฯ (วันเช็คอิน)

D2

กรุงเทพฯ – นาริตะ - พระราชวังอิมพีเรียล – ศาลเจ้าเมจิ - ช๊อปปิ้งฮาราจุกุช้อปปิ้งชินจุกุ

D3

วัดอาซากุสะ – จุดชมวิว Tokyo Sky Tree – ช๊อปปิ้งโอไดบะ

D4

นาริตะ-กรุงเทพฯ

มื้ออาหาร

โรงแรม หรือ เทียบเท่า

-/-/-/L/B/L/B/-/-

NARITA KIKUSUI HOTEL
OR SIMILAR
NARITA KIKUSUI HOTEL
OR SIMILAR
-

**หมายเหตุ: โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 1
22:00 น.

กรุงเทพฯ – โตเกียว
คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน
้ 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ D ของสายการบิน JetAsia (JF)
พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรขึ้นเครื่อง

วันที่ 2
01:25 น.

พระราชวังอิมพีเรียล – ศาลเจ้าเมจิ – ช้อปปิ้งฮาราจุกุ – ช้อปปิ้งชินจุกุ
ออกเดินทางสู่ มหานครโตเกียว โดยเที่ยวบินที่ JF988 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

09:30 น.

นาท่านชม พระราชวัง อิมพีเ รียล สถานที่ประทับขององค์สมเด็จพระจักรพรรดิ์ของประเทศญี่ปุ่น ก่อสร้างตามแบบ
ยุทธศาสตร์โบราณ ด้วยกาแพงหินแกรนิตสูงชัน และมีคูน้าขนาดใหญ่ล้อมรอบ สร้างความเป็นเอกลักษณ์ท่ามกลางป่า
คอนกรีตได้อย่างงดงาม
จากนั้นนาท่านชม ศาลเจ้าเมจิ ศาลเจ้าเก่าแก่อันศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพของคนโตเกียว สร้างขึ้นโดยจักรพรรดิ เมจิ
และมเหสีโชโกะ ในปี 1920 ในช่วงวันปีใหม่คนโตเกียวนิยมมาขอพรที่ศาลเจ้าแห่ง นี้ ซึ่ง ตั้ง อยู่ใจกลาง “สวนโยโยกิ ”
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กลางวัน

สวนที่มีต้นไม้นานาพรรณถึง 1 แสนต้น ทาให้ดูเหมือนกับว่าศาลเจ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ภายในป่า
นาท่านเดินทางสู่ย่าน ฮาราจูกุ แหล่งรวมเสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้า ของวัยรุ่นญี่ปุ่น หากคุณ คือคนที่กาลังมองหา
ซื้อเสื้อผ้าแบบแปลกๆ หรือต้องการหาซื้อเสื้อผ้าแนว Cost Play ท่านยังสามารถหาได้จากที่นี่อีกด้วย หรือ ถ้าต้องการ
เห็นวัยรุ่นญี่ปุ่นแต่งตัวแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูได้ที่นี่ได้

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
ย่านชินจุกุ ศูนย์กลางอีกแห่งหนึ่งของมหานครโตเกียว ย่านช้อปปิ้งชั้นนาที่ถือว่าเป็นแหล่งอัพเดทเทรนด์ของชาวญี่ปุ่น
ย่านความเจริญอันดับหนึ่งของมหานครโตเกียวในปัจจุบัน ให้ท่านอิสระเลือกชมสินค้ามากมาย ทั้ง เสื้อผ้าแบรนด์เ นม
เครื่องสาอางค์ รวมไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น และที่ขาดไม่ได้เลยที่จะต้องแวะชมคือ ร้าน 100 เยน สินค้าทุกอย่าง
ภายในร้านจะขายในราคาเพียง 100 เยนเท่านั้น ซึ่งท่านสามารถหาซื้อของฝากได้ในราคาสบายกระเป๋า

(อิสระอาหารเย็นให้ท่านได้เดินเล่นหรือเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย)
พักที่ Toyoko Inn , Pearl Hotel หรือเทียบเท่า ที่ กรุงโตเกียว

วันที่ 3
เช้า

กลางวัน

วันที่ 4
เช้า
12:00 น.
17:35 น.

วัดอาซากุสะ – จุดชมวิว Tokyo Sky Tree – โอไดบะ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (2)
นาท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ที่คลาคล่าไปด้วยผู้ค นจากทั่วทุกมุมโลก ท่านจะได้
เห็นวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่นทีผ
่ สมผสานเข้ากันกับเทคโนโลยีอันทันสมัยได้อย่าง
กลมกลื น น าท่ า นเดิ น ท างสู่ วั ด เซนโซจิ หรื อ วั ด อาซากุ ส ะ วั ด ที่ เ ก่ า แก่ ที่ สุ ด ใน
กรุง โตเกียว ก่อตั้ง เมื่อปี 628 ซึ่ง ตามประวัติความเป็นมา วัดนี้เ กิดขึ้นโดยชาวประมงที่
ออกไปหาปลา แต่กลับทอดแหได้พระโพธิสัตว์กวนอิมทองคา ความสูง 5.5 เซนติเ มตร
หลั ง จากนั้ น คนในหม่ บ้ า นก็ ไ ด้ ส ร้ า งวั ด นี้ ขึ้ น เพื่ อ เป็ น สถานที่ ป ระดิ ษ ฐานพระโพธิ สั ต ว์
กวนอิมให้ผู้คนได้กราบไหว้บูชา นอกจากนี้ลักษณะโดดเด่นของวัดคือ ประตูทางเข้าวัดที่
ประดับด้วยโคมสีแดงขนาดใหญ่ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร แขวนอยู่ชื่อว่า ประตูฟ้าคารณ หรือ Kaminari Mon ภายใน
วัดท่านสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลัง หรือเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกต่างๆ มากมายที่ ถนนนาคา
มิเสะ อาทิ พวงกุญแจ ตุ๊กตาแมวกวัก ดาบซามูไ ร ชุดแต่งกายประจาชาติญี่ปุ่น และพลาดไม่ไ ด้กับ
ขนมอาเกะมันจู ขนมซาลาเปาทอดสูตรเฉพาะของวัด และเป็นขนมขึ้นชื่อของวัดอาซากุสะ จากนั้นนา
ท่า นสู่ จุ ดชมวิ ว เพื่ อ ถ่า ยรู ป คู่กั บ Tokyo Sky Tree แลนด์ ม าร์ ก แห่ ง ใหม่ข องมหานครโตเกีย ว เปิ ด
ให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 เป็นหอส่งสัญ ญาณโทรทัศน์และวิท ยุระบบ
ดิจิตอลแห่งใหม่ ซึ่งแต่เดิมใช้หอคอยโตเกียวทาวเวอร์ที่มีความสูง 333 เมตร แต่ในปัจจุบันความสูงไม่
เพียงพอในการส่งสัญญาณ เนื่องจากในมหานครโตเกียวมีตึกสูงเป็นจานวนมาก ท าให้ส่ง สัญ ญาณไม่
สะดวก จึงได้สร้างหอคอยแห่งนี้มารองรับแทนด้วยมีความสูงถึง 634 เมตร สามารถส่งสัญญาณได้ทั่วทั้งภูมิภาคคัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
จนถึงเวลาสมควรนาท่านสู่ โอไดบะ ดินแดนเมืองใหม่ที่เกิดขึ้นจากการถมทะเลบริเวณอ่าวโตเกียว ตั้ง ใจสร้างขึ้นเพื่อ
เป็นสถานที่จัดงานแสดงสินค้านานาชาติในปี 1996 แต่งานถูกยกเลิกไปเสียก่อน อาคารสถานที่ต่างๆ ถูกสร้างเสร็จไป
เสียส่วนใหญ่แล้ว จึงได้พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ปัจจุบันกลายเป็นสถานที่ชุมนุมของวัยรุ่นหนุ่มสาวชาว
ญี่ปุ่น ตื่นตาตื่นใจกับสถานที่ต่างๆ อาทิ Diver City เป็นสถานที่ตั้ง ของ Gundum Theme Park, สะพาน Rainbow
Bridge สะพานแขวนที่เชื่อมระหว่างโอไดบะกับโตเกียว, Venus Fort ศูนย์การค้าขนาด 3 ชั้น ตกแต่งสวยงามในสไตล์
ยุโรปตอนใต้ เป็นศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมชัน
้ นาทัง้ ของญีป
่ ุ่นและจากต่างประเทศ เป็นต้น (อิสระอาหารเย็นให้ท่านได้
เดินเล่นหรือเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย)
พักที่ Narita Kikusui Hotel / Marroad Hotel หรือเทียบเท่า ที่ เมืองนาริตะ
นาริตะ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (4)
สมควรแก่เวลานาท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ เพื่อเตรียมตัวกลับสู่ กรุงเทพมหานคร
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบินที่ JF9989 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 โดยสวัสดิภาพ

***ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงือ
่ นไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ แล้วจึงวางมัดจา เพื่อประโยชน์ของท่านเอง***
หมายเหตุ : โรงแรมที่ญี่ปน
ุ่ ห้องค่อนข้างเล็ก และบางโรงแรมไม่มีห้องสาหรับนอน 3 ท่าน
ท่านอาจจะต้องพักเป็นห้องทีน
่ อน 2 ท่าน และห้องที่นอน 1 ท่าน (แยกเป็น 2 ห้อง)
รายการท่องเที่ยวอาจมีการสลับหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที่มีเหตุการณ์สุดวิสัย หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ที่ไม่ได้อยูภ
่ ายใต้การควบคุมของบริษัทฯ
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคานึงถึงความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะเป็นสาคัญ
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การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้เดินทางจานวน 30 ท่านขึ้นไป
ถ้าผู้เดินทางไม่ครบจานวนดังกล่าว บริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา

เงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ
กาหนดวันเดินทาง

(โปรดอ่านและทาความเข้าใจ)

อัตราค่าบริการ
เด็กต่ากว่า 12 ปี
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เสริมเตียง

เด็กต่ากว่า 12 ปี
ไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยว

31,990 .-

5,900 .-

::เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน คิดราคาผู้ใหญ่::

14-17 เม.ย. 58
หมายเหตุ :

33,990 .-

33,990 .-

ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน หักค่าตั๋ว 12,000 บาท / ทารก ต่ากว่า 2 ปี ราคา 6,900 บาท/ท่าน

**ยังไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถท่านละ 1,500 เยน ตลอดทริป**

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินทีร่ ะบุในรายการท่องเที่ยว
2. ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ามัน
3. ค่าห้องพักโรงแรม (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวหรือระดับเดียวกัน
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
5. ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ / หัวหน้าทัวร์ ที่คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
6. ค่าประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมในการทาหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2. ค่าระวางกระเป๋าน้าหนักเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่อง
พิเศษของโรงแรม เป็นต้น
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละประเทศ
6. ทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 1,500 เยน / ท่าน / ทริป
เงื่อนไขการชาระเงิน
 การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจานวน 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจานวน ดัง กล่าว ทางบริษัท ฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
 กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000 บาท หลังจากการจอง 2 วัน และชาระส่วนที่เหลือภายใน 25 วัน ก่อนเดินทาง
 กรุณาส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง มาที่ tours@thaiskyticket.com (อายุใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน)
โอนเงินผ่านธนาคาร
ธนาคาร
ชื่อบัญชี
เลขทีบ
่ ัญชี
ธนาคารกรุงเทพ (กระแสรายวัน) สาขา สวนพลู

อี-สกายลิ้งค์ ทราเวล

200-303467-1

ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์) สาขา บางโคล่

นางสาวนพรัตน์ มหาพีราภรณ์

095-275521-4

ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์) สาขา ซอยเจริญราษฏร์

นายณพดล มหาพีราภรณ์

670-2-09125-8

**เมื่อท่านได้ทาการชาระเงินแล้ว กรุณาแจ้งการชาระเงิน
แจ้งทางโทรศัพท์ ได้ที่หมายเลข 02 294 5864 หรือทางอีเมลล์ tours@thaiskyticket.com (ส่งสาเนาใบโอนเงิน)
เงื่อนไขการยกเลิก
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจาเต็มจานวน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 กรณีกรุป
๊ ทีเ่ ดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น ทางบริษท
ั ฯ ต้องมีการการันตีมัดจาที่นั่งกับ
ทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมที่พักต่างๆ ทางบริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิไ์ ม่คืนค่า
มัดจา หรือ ค่าทัวร์ทงั้ หมด ไม่ว่ายกเลิกกรณีใดก็ตาม
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HOTLINE: 086-3054939



เมื่อออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการทาให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เนื่องจากเป็นนโยบาย
ของสายการบิน
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 30 คนขึ้นไป
2. ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึ้นภาษีน้ามัน ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิท ธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ามันเพิ่มตามความ
เป็นจริง
3. ตั๋วเครื่องบินที่ออกเป็นกรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได้
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที่เ กิดเหตุสุดวิสัย หรือ
เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษท
ั ฯ โดยบริษัทฯ จะคานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทาง
เป็นหลัก
5. บริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้ง สิน หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิ น
การเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญ หาจราจร อุบัติเ หตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพย์สินสูญ หายอัน
เนื่องมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวท่านเอง
6. กรณีที่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้าชมได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุม
ของบริษัทฯ เป็นต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
7. กรณีที่ท่านสละสิท ธิ์ในการใช้บริการใดๆ หรือไม่เ ข้าชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ย ว หรือไม่เ ดินทาง
พร้อมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
8. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏิเ สธมิให้เ ดินทางเข้า -ออกตามประเทศที่ระบุไ ว้
เนื่องจากการครอบครองสิ่ง ผิดกฎหมาย สิ่ง ของต้องห้าม เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
9. กรณีที่ท่านใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเ สธในการ
เข้า-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
10. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

รายละเอียดเกีย
่ วกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย
(เอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตเข้าประเทศญี่ปุ่น)
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีป
่ ุ่นให้กับคนไทย ผู้ทป
ี่ ระสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศญีป
่ ุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะอยู่
ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขึ้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุ ณ
สมบัตรการเข้าประเทศญีป
่ ุ่นดังต่อไปนี้
 ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปน
ุ่
 สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน
้ ในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่นได้
 (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
 ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ในระหว่างพานักอยู่ในประเทศญีป
่ ุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม เป็นต้น)
 กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญีป
่ ุ่น
 เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศญี่ปุ่น ทางบริษัทฯ ได้มก
ี ารจัดเตรียมไว้ให้
แล้ว ทั้งนี้ขน
ึ้ อยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศญี่ปุ่นด้วย

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น
(กรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ไม่ต่าว่า 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปุ่น จะต้องไม่เป็นสิง่ ทีข
่ ัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติ เพื่อการพานักระยะสัน
้
เท่านั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาในการพานักไม่เกิน 15 วัน
4. ต้องเป็นผูท
้ ี่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธในการเข้าประเทศ
กรณีผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาในการ เข้า-ออก โดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ทั้งในประเทศไทยและ
ประเทศญี่ปุ่นอันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี หรือการถูกปฏิเสธในกรณีใดๆ ก็ตาม
ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เนือ
่ งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนบริษัทฯ
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