
ทวัร์ไปเช้าเย็นกลบัจงัหวดัยามากาตะ 【เทยีวรอบบริเวณโชไน

ด้วยชตัเตลิบสัทสรุึโอกะ (มีไกด์นําเทียว)】
จดุตงัต้น：เมืองทสึรุโอกะ

ผู้ขาย：บริษัทมิไรทาบคิลบั

รายละเอียดรูปภาพ
เยือนเมืองทสรุึโอกะทีวฒันธรรมดงัเดิมยงัมีลมหายใจด้วยรถบสัเมือง เดินเลน่ทีสวนสไตล์เก่าแก่ ชมววิทะเลขณะแช่ออนเซน็ 

ทงัหมดล้วนเป็นกิจกรรมสดุวเิศษ! พิพิธภณัฑ์ชิโดทีมีพืนทีกวา่ 10,000 ตารางเมตร เคยเป็นทีซอ่นตวัของเจ้าเมือง ออนเซน็ยโูนฮา

มะเป็นแหลง่รีสอร์ทชนันําแห่งโชไน เพลิดเพลนิกบัการชมทิวทศัน์ขณะแช่ออนเซน็ ตืนตาไปกบัพิพิธภณัฑ์สตัว์นําคาโมะ กบัการ

จดัแสดงจํานวนชนิดของแมงกะพรุนมากทีสดุในโลก มากกวา่ 60 ชนิด และ "Kurage Dream Theater" หรือ โรงละคร

แมงกะพรุนแห่งความฝัน อนัโด่งดงั

คณุสมบตัสิินค้า

・ไกด์มืออาชีพจะร่วมเดินทางไปด้วยเพือการทอ่งเทียวทรีาบรืนไร้อปุสรรคทางภาษา

・สามารถจองเป็นกลุ่มเล็กแบบส่วนตวั เริมต้นที 2 ทา่น ราคาเป็นราคาตอ่ 1 ทา่น กรุณาจองตามหมายเลขแพ็กเกจทตีรงกบั

จํานวนผู้ เข้าร่วม

・ในกรณีทีมี 2 ทา่น กรุณาซือ [แพ็กเกจสําหรับ 2 ทา่น] เป็นจํานวน 2 ใบ ในกรณีทีมี 4 ทา่น กรุณาซือ [แพ็กเกจสําหรับ 4 ทา่น] 

จํานวน 4 ใบ

ภาพรวมแผนการเดินทาง
กิจกรรมใช้เวลารวม 5 ชวัโมง 50 นาที การเดินทางใช้เวลารวม 3 ชวัโมง 30 นาที

08：30 จดุรวมพล：สถานีทสรุึโอกะ

เวลาทีใช้：ประมาณ 20 นาที

08：50 ออกเดินทางไปยงัพิพิธภณัฑ์ชิโด วิธีการเดินทาง：รถบสั

เวลาทีใช้ในการเดินทาง：ประมาณ 20 นาที

09：10 ถึงพิพิธภณัฑ์ชิโด จากนนัเข้าชมพิพิธภณัฑ์

เวลาทีใช้：ประมาณ 1 ชวัโมง 20 นาที

10：30 ออกเดินทางไปยงัออนเซ็นยโูนฮามะ วิธีการเดินทาง ：รถบสั

เวลาทีใช้ในการเดินทาง：ประมาณ 1 ชวัโมง 10 นาที

11：40 ถึงออนเซ็นยโูนฮามะ จากนนัรับประทานอาหารกลางวนัและแช่ออนเซ็น

เวลาทีใช้ ประมาณ 2 ชวัโมง 20 นาที

14：00 ออกเดินทางไปยงัพิพิธภณัฑ์สตัว์นําคาโมะ วิธีการเดินทาง：รถบสั

เวลาทีใช้ในการเดินทาง：ประมาณ 40 นาที

14：40 ถึงพิพิธภณัฑ์สตัว์นาํคาโมะ จากนนัเข้าชมพิพิธภณัฑ์

เวลาทีใช้ ประมาณ 1 ชวัโมง 20 นาที

16：00 ออกเดินทางไปยงัศนูย์ของฝากโชไน วิธีการเดินทาง：รถบสั

เวลาทีใช้ในการเดินทาง 40 นาที

16：40 ถึงศนูย์ของฝากโชไน จากนนัซอืของ

เวลาทีใช้ 50 นาที

17：30 ออกเดินทางไปยงัสถานีทสึรุโอกะ วิธีการเดินทาง：รถบสั

เวลาทีใช้ในการเดินทาง 40 นาที

18：10 ถึงสถานีทสึรุโอกะ เป็นอนัจบการเดินทาง！！
※โปรดรับทราบวา่เวลาในตารางเป็นเวลาตามเวลาท้องถิน และอาจมีการเปลียนแปลงได้จากสภาพอากาศ สภาพการจราจร 

และอนืๆ

ราคาและข้อควรระวัง
สินค้านีจดัทําขนึจากการร้องขอของบริษัท Shanghai Ctrip International Travel Service Co.,Ltd. 
ผู้วา่จ้างคือบริษัทมิไรทาบคิลบั

บริการการทอ่งเทียวและการดําเนินการดงักล่าวเป็นการจดัสรรจากตวัแทนจากภายนอกและตวัแทนรับรองจากท้องถินที

มีคณุสมบตัเิหมาะสม เมือทําการชําระเงินเสร็จสินและผู้ขายได้ทําการยืนยนัขนัสดุท้ายเรียบร้อยแล้วจะถือวา่สญัญามี

ผลผกูพนัทนัที ทงัลกูค้าและผู้ขายสามารถเปลียนแปลงการจองหรือยกเลิกได้ก่อนหน้าการผกูพนัของสญัญา ราคาเป็น

ราคาปัจจบุนัของสินค้าและบริการ ซงึการเปลียนแปลงข้อมลูปัจจบุนัของสินค้ารวมถงึความผนัผวนของราคาในตลาด

อาจทําให้ราคาทปีรากฏเมือทําการจองไม่ตรงกบัราคานี กรุณายดึราคาทีปรากฏในหน้ายืนยนัการสงัซือสินค้าและบริการ

ทรีวมรายการหรือการใช้คปูองสมาชิก หากมีข้อสงสยักรุณาปรึกษาฝ่ายบริการลกูค้าก่อนทําการจอง

คําอธิบายค่าบริการ

สิงทีไม่รวมในค่าบริการ

อืนๆ : การบริโภคหรือใช้จ่ายส่วนบคุคล รวมถงึค่าใช้จ่ายทีไม่ได้ระบไุว้



คําเตือนสําหรับกิจกรรมทีมีความเสียงสงู
1. เพือความปลอดภยั เมือมีการเข้าร่วมกิจกรรมทีมีความอนัตรายทงัในและนอกอาคาร (ว่ายนํา, 

ลอ่งแก่ง, ดํานํา, สกี, สเก็ต, เลน่หิมะ, กระโดดร่ม และอืนๆ) กรุณาทําความเข้าใจสภาพอากาศ

อยา่งถีถ้วน และอาจมีการจํากดักิจกรรมให้ทําเท่าทีทําได้ตามสภาพของตวัลกูค้าในวนัเดินทาง 

รวมถงึตามประกาศหรือคําแนะนําจากกลุม่ผู้ เชียวชาญทีเกียวข้อง ก่อนเข้ารวมกิจกรรมเหลา่นี 

กรุณาอ่านทําความเข้าใจ 'คําเตือนสําหรับกิจกรรมทีมีความเสยีงสงู' อยา่งถีถ้วน

2. เมือเข้าร่วมกิจกรรม กรุณาปฏิบติัตามคําแนะนําจากเจ้าหน้าทีหรือทีระบไุว้ ณ สถานทีท่องเทียว 

เมือทําความเข้าใจความเสยีงทีอาจเกิดขนึได้อยา่งถีถ้วนแล้ว กรุณาให้ความร่วมมือในเรือง

อปุกรณ์เพือความปลอดภยัอย่างเต็มที และไม่ทําพฤติกรรมทีอาจะเป็นอนัตรายระหว่างทํา

กิจกรรม

3. ขณะทีทําการรอคิว จดัแถว หรือเข้านงัที มีการจดัระเบียบ เพือการปอ้งกนัอบุตัิเหตอุย่างความดนั 

ความตืนตระหนก การล้ม การตกนําเป็นต้นทีอาจเกิดจากความหนาแน่นของคนหรือการผลกักนั 

กรุณารักษาระยะห่างระหว่างกนัเพือความปลอดภยั ในบรรดากิจกรรมทีมีความเสยีงสงู มี

กิจกรรมเฉพาะสําหรับผู้ มีสภาพร่างกายค่อนข้างดีอยูด้่วย ดงันนักรุณาอยา่เข้าร่วมกิจกรรมโดย

ปกปิดประวติัการเจ็บป่วยหรือเพิกเฉยข้อบงัคบัดงักล่าว

4. เมือเข้าร่วมกิจกรรม ห้ามทําอะไรเองโดยพลการ หากต้องการเปลียนแปลงอะไรในตารางเป็นการ

สว่นตวั กรุณาขออนญุาตผู้ รับผิดชอบก่อนทกุครัง

ข้อกาํหนดการยกเลิก

กรณีลกูค้าเป็นผู้ยกเลิก

•※ค่าธรรมเนียมการยกเลิกจะคิดจากราคาก่อนใช้ส่วนลด โดยจะไมเ่กินราคาทชํีาระจริง
•หากต้องการเปลียนแปลงตารางการท่องเทียว กรุณาชําระคา่ธรรมเนียมการยกเลิก จากนนัจึงทําการจองใหม่

•ทางเราไมรั่บคืนเงินบางส่วนของราคาสินค้า

หากมีการยกเลิกจากผู้ขาย

※ค่าธรรมเนียมในการยกเลิกจะถกูคิดเป็นสดัสว่นกบัราคาก่อนคิดสว่นลด แต่จะไม่เกินราคาทีจ่าย

จริง
•หากมีการยกเลิกคําสงัซือจากผู้ขายหลงัจากยืนยนัการจอง นอกจากการคืนเงินเต็มจํานวนแล้ว เรา

จะมีการจ่ายค่าปรับตามเกณฑ์ต่อไปนี (ยกเว้นมีเหตสุดุวิสยั)

การดาํเนินการหลังการจอง

※เมือการจองเสร็จสิน Ctrip จะทําการส่ง SMS มาเพือยืนยนั
จะไม่มีการตดิตอ่จากไกด์ทวัร์ล่วงหน้า สําหรับเวลาและสถานทนีดัพบกรุณาตรวจสอบจากข้อความ

ในวนัเดนิทาง กรุณาแจ้งชือ เบอร์โทรศพัท์สําหรับตดิตอ่ WeChatID ID ทใีช้ได้ (พาสเวร์ิด เป็นต้น) และใบ

ยืนยนัทีปรินท์ออกมาตามเวลาทีกําหนด (15 นาทีก่อนออกเดนิทาง) ทสีถานทนีดัพบทกํีาหนด

ภาษาทใีห้บริการ
มีการให้บริการไกด์ทวัร์ภาษาไทยและภาษาท้องถิน

คู่มือสินค้า
รถ : รถบสั

เวลาทยีกเลิก
คา่ธรรมเนียม

การยกเลิก

ก่อนเวลา 17:00 ของวนัก่อนการใช้งาน 8 วนั 0

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

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

หลงัจากเวลา 17:00 ของวนัก่อนการใช้งาน 2 วนั 100%

เวลาทียกเลิก จํานวนเงินทจี่าย

ก่อนเวลา 12:00 ของวนัก่อนการใช้งาน 1 วนั
เท่ากบัคา่ธรรมเนียมการยกเลิกของลกูค้าในเวลาเดียวกนัขึนไป, 10% ของ

ราคาสินค้าขนึไป (กรณีทไีมถ่ึง 850 เยน จะเป็น 850 เยน)

หลงัจากเวลา 12:00 ของวนัก่อนการใช้งาน 100%



ข้อควรระวงัอืนๆ

การนดัพบ/รวมพล กรุณามารวมตวัทีจดุนดัพบในเวลาทีกําหนดไว้ กรุณาอย่ามาสาย ในกรณีทีมีการคืนเงิน เปลียนแปลง เปลียนเทียวบิน เข้าร่วมการ

เดินทางระหว่างทาง ทางลกูค้าไมส่ะดวกเข้าร่วมแผนการเดินทาง ลกูค้าจะเป็นผู้ รับผิดชอบความเสียหายทีเกิดขนึ

เรืองทีควรทราบก่อนเดินทาง ขณะเดินทางเป็นกลุม่ตามตาราง จะไมส่ามารถแยกตวัออกไปก่อนหรือระหวา่งการเดินทางได้ หากมีการแยกตวัออกไประหว่างการ

เดินทาง จะถือวา่ไมต้่องการเดินทางตามกําหนดการตอ่ด้วยความตงัใจของตนเอง จะไมม่กีารคืนเงิน รวมถึงสิงทีเกิดขนึหลงัแยกตวั

ออกจากกลุม่นกัทอ่งเทียวจะถือเป็นความรับผิดชอบของทางลกูค้าทงัหมด จึงเรียนมาเพอืทราบ

เวลาเดินทาง ทอ่งเทยีว เข้าชมตามแผนการเดินทางอาจะมีการเปลียนแปลงได้ตามสถานการณ์ทีเกิดขนึจริงในวนันนั หากมีเหตไุมค่าด

ฝัน (การจราจรติดขดั สภาพอากาศไมเ่ออือํานวย) จะยึดหลกัวา่ไมม่กีารลดจํานวนสถานทีท่องเทยีวจากแผนเดิม แตอ่าจมีการเปลียน

กําหนดการลําดบัสถานทีทีจะไปใหมภ่ายใต้ความยินยอมของผู้ เดินทาง

เคล็ดลบั ในระหว่างการเดินทาง กรุณาปลดบล็อกโทรศพัท์เพือให้เจ้าหน้าทสีามารถติดต่อได้

หากเคยมีอาการเมายานพาหนะหรือเมาเรือมาก่อน แนะนําให้เตรียมตวัเพอืไมใ่ห้เกิดอาการเมายานพาหนะหรือเมาเรือ ทําให้เป็นการ

เดินทางทีมีความสขุและไมม่อีปุสรรค

กรุณาใสเ่สือผ้าและรองเท้าทีเคลือนไหวง่าย และเตรียมครีมกนัแดด ยากนัแมลง แจ็กเก็ตกนัลม รวมถึงกล้องถ่ายรูปมาด้วย

กรุณาไมนํ่าของมีคา่มาด้วย หากมีการสญูหายหรือเกิดความเสียหายระหว่างเดินทาง กรุณารับผิดชอบด้วยตนเอง

อนืๆ สําหรับข้อมลูความปลอดภยัและข้อควรปฏิบติัตา่งๆ ในระหว่างการทอ่งเทียว เพอืให้การเดินทางเป็นไปอย่างราบรืนตงัแตต้่นจนจบ 

กรุณาอา่นทําความเข้าใจข้อกําหนดใน [Ctrip Travel Notice สําหรับนกัทอ่งเทียว] ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้และปฏิบตัิตาม

ข้อมลูสําหรับการชําระเงินด้วยบตัร

ของขวญั

สินค้านีสามารถชําระเงินด้วยบตัรของขวญัได้ สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้จากหน้าชําระเงิน

คําอธิบายสําหรับใบแจ้งหนี หากต้องการใบแจ้งหน ีกรุณาล็อกอินท ีCtrip.com เวอร์ชนัใหมล่า่สดุ จากนนักรุณาเลือกหน้ากรอกข้อมลูการจอง แล้วเลือกท ีใบ
แจ้งหน ีจากนนักรุณากรอกข้อมลูใบแจ้งหน ีเมอืทําการจองเสร็จสินแล้วต้องการออกใบแจ้งหนอีีกครังกรุณากรอกออเดอร์ และยืนคํา

ร้องขอออกใบแจ้งหนใีหมท่หีน้ารายละเอียด จํานวนเงินทแีสดงบนใบแจ้งหนีจะเป็นจํานวนเงินทชํีาระจริงตอนทําการจองเท่านนั 

(ยกเว้นกรณีทีชําระเงินด้วยบตัรของขวญั) หากมีข้อสงสยักรุณาติดต่อฝ่ายบริการลกูค้าของ Ctrip (หมายเลขโทรศพัท์ 1010-6666)


