
สนกุไปกบัทวัร์ชตัเติลบสัไปเช้าเย็นกลบั [Ouchijuku] (มีไกด์น าเท่ียว) [ทางรถไฟสายไอส&ึรถบสั
ย้อนยคุซารุยโูก] จดุตัง้ต้น: จงัหวดัฟกุชุิมะ

ผู้ขาย: บริษัทมิไรทาบิคลบั

รายละเอียดรูปภาพ
ทางรถไฟสายไอสอึนัตระการตา!! นัง่รถไฟทอ่งเที่ยวเพ่ือเต็มอ่ิมกบัธรรมชาติของไอส ึจงัหวดัฟกุุชิมะ และขึน้รถบสั
ย้อนยคุ [ซารุยโูก] มุง่หน้าไปยงัโออจุิจกุ ุบ้านเรือนหลงัคามงุฟางเรียงรายตามทาง เมืองที่หลงเหลือร่องรอยของยคุ
เอโดะ สมัผสัความรู้สกึสงบสขุและย้อนร าลกึความหลงัได้ที่น่ี

คณุสมบตัิสินค้า
・ไกด์มืออาชีพจะร่วมเดินทางไปด้วยเพ่ือการทอ่งเที่ยวทีร่าบร่ืนไร้อปุสรรคทางภาษา
・สามารถจองเป็นกลุม่เล็กแบบสว่นตวั เร่ิมต้นที่ 2 ทา่น ราคาเป็นราคาตอ่ 1 ทา่น กรุณาจองตามหมายเลขแพ็กเกจที่ตรงกบั

จ านวนผู้ เข้าร่วม
・ในกรณีที่มี 2 ทา่น กรุณาซือ้ [แพ็กเกจส าหรับ 2 ทา่น] เป็นจ านวน 2 ใบ ในกรณีที่มี 4 ทา่น กรุณาซือ้ [แพ็กเกจส าหรับ 4 ทา่น] 

จ านวน 4 ใบ

ภาพรวมแผนการเดนิทาง
กิจกรรมใช้เวลารวม 3 ชัว่โมง 40 นาที การเดินทางใช้เวลารวม 2 ชัว่โมง 3 นาที
09：20 จดุรวมพล：สถานี Nishi-Wakamatsu

เวลาที่ใช้：ประมาณ 18 นาที
09：38 ออกเดินทางไปยงัออนเซ็นยโุนะคามิ วิธีการเดินทาง：รถไฟสายไอสึ

เวลาที่ใช้ในการเดินทาง：ประมาณ 25 นาที
10：03 นัง่รถบสัไปยงัโออจุิจกุุ วิธีการเดินทาง：รถบสัย้อนยคุซารุยโูก

เวลาที่ใช้ในการเดินทาง：ประมาณ 37 นาที
10：40 ถึงโออจุิจกุ ุจากนัน้เข้าชมอาคารจดัแสดงเมืองโออจุิจกุ ุรวมถึงรับประทานอาหารกลางวันที่มีให้เลือก

หลากหลายชนิด
เวลาที่ใช้：ประมาณ 3 ชัว่โมง 40 นาที

14：20 นัง่รถบสัไปยงัสถานียโุนะคามิออนเซ็น วิธีการเดินทาง：รถบสัย้อนยคุซารุยโูก
เวลาที่ใช้ในการเดินทาง：ประมาณ 20 นาที

14：40 ออกเดินทางไปยงัสถานี Nishi-Wakamatsu วิธีการเดินทาง：รถไฟสายไอสึ
เวลาที่ใช้ในการเดินทาง：ประมาณ 41 นาที

15：21 ถึงสถานี Nishi-Wakamatsu จากนัน้แยกย้าย เป็นอนัจบการเดินทาง!!
※โปรดรับทราบวา่เวลาในตารางเป็นเวลาตามเวลาท้องถ่ิน และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้จากสภาพอากาศ สภาพ
การจราจร และอ่ืนๆ

ราคาและข้อควรระวัง
สินค้านีจ้ดัท าขึน้จากการร้องขอของบริษัท Shanghai Ctrip International Travel Service Co.,Ltd. 
ผู้วา่จ้างคือบริษัทมิไรทาบิคลบั
บริการการทอ่งเที่ยวและการด าเนินการดงักลา่วเป็นการจดัสรรจากตวัแทนจากภายนอกและตวัแทนรับรองจากท้องถ่ินที่
มีคณุสมบตัิเหมาะสม เม่ือท าการช าระเงินเสร็จสิน้และผู้ขายได้ท าการยืนยนัขัน้สดุท้ายเรียบร้อยแล้วจะถือวา่สญัญามี
ผลผกูพนัทนัที ทัง้ลกูค้าและผู้ขายสามารถเปลี่ยนแปลงการจองหรือยกเลิกได้ก่อนหน้าการผกูพนัของสญัญา ราคาเป็น
ราคาปัจจบุนัของสินค้าและบริการ ซึง่การเปลี่ยนแปลงข้อมลูปัจจบุนัของสินค้ารวมถึงความผนัผวนของราคาในตลาด
อาจท าให้ราคาที่ปรากฏเม่ือท าการจองไมต่รงกบัราคานี ้กรุณายดึราคาที่ปรากฏในหน้ายืนยนัการสัง่ซือ้สินค้าและบริการ
ที่รวมรายการหรือการใช้คปูองสมาชิก หากมีข้อสงสยักรุณาปรึกษาฝ่ายบริการลกูค้ากอ่นท าการจอง

ค าอธิบายราคาค่าบริการ
ส่ิงที่รวมในค่าบริการ

ส่ิงที่ไม่รวมในค่าบริการ

คา่เข้าชม: คา่เข้าชมสถานที่ทอ่งเที่ยวทัง้หมดที่เขียนไว้ในตารางการทอ่งเที่ยว
คา่เดินทาง: ตัว๋รถไฟ, ตัว๋หนึ่งวนัส าหรับรถบสั
ลา่ม: คา่บริการไกด์น าเทีย่ว

คา่อาหาร: คา่อาหารทัง้หมดลกูค้ากรุณาจา่ยด้วยตนเอง
อ่ืนๆ：การบริโภคหรือใช้จา่ยสว่นบคุคล รวมถึงคา่ใช้จา่ยที่ไมไ่ด้ระบไุว้



ค าเตือนส าหรับกิจกรรมท่ีมีความเส่ียงสงู
1. เพ่ือความปลอดภยั เม่ือมีการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีความอนัตรายทัง้ในและนอกอาคาร (วา่ยน า้, ลอ่งแก่ง, ด าน า้, 

สกี, สเก็ต, เลน่หิมะ, กระโดดร่ม และอ่ืนๆ) กรุณาท าความเข้าใจสภาพอากาศอยา่งถ่ีถ้วน และอาจมีการจ ากดั
กิจกรรมให้ท าเทา่ที่ท าได้ตามสภาพของตวัลกูค้าในวนัเดินทาง รวมถึงตามประกาศหรือค าแนะน าจากกลุม่
ผู้ เช่ียวชาญที่เก่ียวข้อง ก่อนเข้ารวมกิจกรรมเหลา่นี ้กรุณาอา่นท าความเข้าใจ 'ค าเตือนส าหรับกิจกรรมที่มีความ
เสี่ยงสงู' อยา่งถ่ีถ้วน

2. เม่ือเข้าร่วมกิจกรรม กรุณาปฏิบตัิตามค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่หรือที่ระบไุว้ ณ สถานที่ท่องเที่ยว เม่ือท าความเข้า
ใจความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ได้อยา่งถ่ีถ้วนแล้ว กรุณาให้ความร่วมมือในเร่ืองอปุกรณ์เพ่ือความปลอดภยัอยา่งเต็มที่ 
และไมท่ าพฤติกรรมที่อาจะเป็นอนัตรายระหวา่งท ากิจกรรม

3. ขณะที่ท าการรอคิว จดัแถว หรือเข้านัง่ที่ มีการจดัระเบียบ เพ่ือการป้องกนัอบุตัิเหตอุยา่งความดนั ความตื่น
ตระหนก การล้ม การตกน า้เป็นต้นที่อาจเกิดจากความหนาแนน่ของคนหรือการผลกักนั กรุณารักษาระยะหา่ง
ระหวา่งกนัเพ่ือความปลอดภยั ในบรรดากิจกรรมที่มีความเสี่ยงสงู มีกิจกรรมเฉพาะส าหรับผู้ มีสภาพร่างกาย
คอ่นข้างดีอยูด้่วย ดงันัน้กรุณาอยา่เข้าร่วมกิจกรรมโดยปกปิดประวตัิการเจ็บป่วยหรือเพิกเฉยข้อบงัคบัดงักลา่ว

4. เม่ือเข้าร่วมกิจกรรม ห้ามท าอะไรเองโดยพลการ หากต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรในตารางเป็นการสว่นตวั กรุณาขอ
อนญุาตผู้ รับผิดชอบก่อนทกุครัง้

ข้อก าหนดการยกเลิก
กรณีลกูค้าเป็นผู้ยกเลกิ

•※คา่ธรรมเนียมการยกเลกิจะคดิจากราคาก่อนใช้สว่นลด โดยจะไม่เกินราคาท่ีช าระจริง
•หากต้องการเปล่ียนแปลงตารางการทอ่งเท่ียว กรุณาช าระคา่ธรรมเนียมการยกเลกิ จากนัน้จงึท าการจองใหม่
•ทางเราไม่รับคืนเงินบางสว่นของราคาสนิค้า

หากมีการยกเลิกจากผู้ขาย
※คา่ธรรมเนียมในการยกเลกิจะถกูคิดเป็นสดัสว่นกบัราคาก่อนคิดสว่นลด แตจ่ะไมเ่กินราคาที่จ่าย
จริง
•หากมีการยกเลกิค าสัง่ซือ้จากผู้ขายหลงัจากยนืยนัการจอง นอกจากการคืนเงินเต็มจ านวนแล้ว เรา
จะมีการจ่ายคา่ปรับตามเกณฑ์ตอ่ไปนี ้(ยกเว้นมีเหตสุดุวิสยั)

การด าเนินการหลังการจอง
※เม่ือการจองเสร็จสิน้ Ctrip จะท าการสง่ SMS มาเพื่อยืนยนั
จะไมมี่การติดตอ่จากไกด์ทวัร์ลว่งหน้า ส าหรับเวลาและสถานที่นดัพบกรุณาตรวจสอบจากข้อความ
ในวนัเดินทาง กรุณาแจ้งช่ือ เบอร์โทรศพัท์ส าหรับติดตอ่ WeChatID ID ที่ใช้ได้ (พาสเวิร์ด เป็นต้น) และใบ
ยืนยนัที่ปรินท์ออกมาตามเวลาทีก่ าหนด (15 นาทีก่อนออกเดินทาง) ที่สถานที่นดัพบทีก่ าหนด

เวลาท่ียกเลิก คา่ธรรมเนียม
การยกเลิก

ก่อนเวลา 17:00 ของวนัก่อนการใช้งาน 8 วนั 0

ตัง้แตเ่วลา 17:00 ของวนัก่อนการใช้งาน 8 วนั จนถึง 17:00 ของวนัก่อนการใช้งาน 4 วนั 20%

ตัง้แตเ่วลา 17:00 ของวนัก่อนการใช้งาน 4 วนั จนถึง 17:00 ของวนัก่อนการใช้งาน 2 วนั 50%

หลงัจากเวลา 17:00 ของวนัก่อนการใช้งาน 2 วนั 100%

เวลาท่ียกเลกิ จ านวนเงินท่ีจ่าย

ก่อนเวลา 12:00 ของวนัก่อนการใช้งาน 1 วนั
เทา่กบัคา่ธรรมเนียมการยกเลกิของลกูค้าในเวลาเดียวกนัขึน้ไป, 10% ของ
ราคาสนิค้าขึน้ไป (กรณีท่ีไม่ถึง 850 เยน จะเป็น 850 เยน)

หลงัจากเวลา 12:00 ของวนัก่อนการใช้งาน 100%



ข้อควรระวงัอ่ืนๆ

การนดัพบ/รวมพล กรุณามารวมตวัท่ีจดุนดัพบในเวลาท่ีก าหนดไว้ กรุณาอย่ามาสาย ในกรณีท่ีมีการคืนเงิน เปล่ียนแปลง เปล่ียนเท่ียวบิน เข้าร่วมการ
เดนิทางระหว่างทาง ทางลกูค้าไม่สะดวกเข้าร่วมแผนการเดนิทาง ลกูค้าจะเป็นผู้ รับผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดขึน้

เร่ืองท่ีควรทราบก่อนเดนิทาง ขณะเดนิทางเป็นกลุม่ตามตาราง จะไม่สามารถแยกตวัออกไปก่อนหรือระหว่างการเดนิทางได้ หากมีการแยกตวัออกไประหว่างการ
เดนิทาง จะถือว่าไม่ต้องการเดนิทางตามก าหนดการตอ่ด้วยความตัง้ใจของตนเอง จะไม่มีการคืนเงิน รวมถึงสิง่ที่เกิดขึน้หลงัแยกตวั
ออกจากกลุม่นกัทอ่งเท่ียวจะถือเป็นความรับผิดชอบของทางลกูค้าทัง้หมด จงึเรียนมาเพ่ือทราบ
เวลาเดนิทาง ทอ่งเท่ียว เข้าชมตามแผนการเดนิทางอาจะมีการเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้จริงในวนันัน้ หากมีเหตไุม่คาด
ฝัน (การจราจรตดิขดั สภาพอากาศไม่เอือ้อ านวย) จะยดึหลกัว่าไม่มีการลดจ านวนสถานท่ีท่องเท่ียวจากแผนเดมิ แต่อาจมีการเปล่ียน
ก าหนดการล าดบัสถานท่ีท่ีจะไปใหม่ภายใต้ความยินยอมของผู้ เดนิทาง

เคลด็ลบั ในระหว่างการเดนิทาง กรุณาปลดบลอ็กโทรศพัท์เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีสามารถตดิตอ่ได้
หากเคยมีอาการเมายานพาหนะหรือเมาเรือมาก่อน แนะน าให้เตรียมตวัเพ่ือไม่ให้เกิดอาการเมายานพาหนะหรือเมาเรือ ท าให้เป็นการ
เดนิทางท่ีมีความสขุและไม่มีอปุสรรค
กรุณาใสเ่สือ้ผ้าและรองเท้าท่ีเคลื่อนไหวง่าย และเตรียมครีมกนัแดด ยากนัแมลง แจ็กเก็ตกนัลม รวมถึงกล้องถ่ายรูปมาด้วย
กรุณาไม่น าของมีคา่มาด้วย หากมีการสญูหายหรือเกิดความเสียหายระหว่างเดนิทาง กรุณารับผิดชอบด้วยตนเอง

อ่ืนๆ ส าหรับข้อมลูความปลอดภยัและข้อควรปฏิบตัติา่งๆ ในระหว่างการทอ่งเท่ียว เพ่ือให้การเดนิทางเป็นไปอย่างราบร่ืนตัง้แตต้่นจนจบ 
กรุณาอ่านท าความเข้าใจข้อก าหนดใน [Ctrip Travel Notice ส าหรับนกัทอ่งเท่ียว] ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้และปฏิบตัติาม

ข้อมลูส าหรับการช าระเงินด้วยบตัร
ของขวญั

สนิค้านีส้ามารถช าระเงินด้วยบตัรของขวญัได้ สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้จากหน้าช าระเงิน

ค าอธิบายส าหรับใบแจ้งหนี ้ หากต้องการใบแจ้งหนี ้กรุณาลอ็กอินท่ี Ctrip.com เวอร์ชัน่ใหม่ลา่สดุ จากนัน้กรุณาเลือกหน้ากรอกข้อมลูการจอง แล้วเลือกที่ ใบ
แจ้งหน่ี จากนัน้กรุณากรอกข้อมลูใบแจ้งหนี ้เม่ือท าการจองเสร็จสิน้แล้วต้องการออกใบแจ้งหนีอี้กครัง้กรุณากรอกออเดอร์ และย่ืนค า
ร้องขอออกใบแจ้งหนีใ้หม่ท่ีหน้ารายละเอียด จ านวนเงินท่ีแสดงบนใบแจ้งหนีจ้ะเป็นจ านวนเงินท่ีช าระจริงตอนท าการจองเทา่นัน้ 
(ยกเว้นกรณีท่ีช าระเงินด้วยบตัรของขวญั) หากมีข้อสงสยักรุณาตดิตอ่ฝ่ายบริการลกูค้าของ Ctrip (หมายเลขโทรศพัท์ 1010-6666)


