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เรยีนทา่นผูม้เีกยีรตริว่มเดนิทางทกุทา่น 
 

1. *** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ,รถทวัร,์รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้

กอ่นทาํการออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ให้

ทราบลว่งหนา้ *** 

2. หากเกดิกรณีทรพัยส์นิหรอืเอกสารสว่นตวัสญูหายซึง่จะมผีลในการเดนิทางของคณะทวัรห์รอืคณะ

ทีส่ญูหายใหถ้อืเป็นความรบัผดิชอบสว่นบคุคล 

3. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดและโปรแกรมทวัรต์ามความจําเป็นและเหมาะสม 

4. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบจากเหตอุนัเนือ่ง มาจากภยัจลาจล ประทว้ง ความไมส่งบทาง

การเมอืง ปัญหาการจราจรอบุตัเิหต ุภยัธรรมชาต ิการลา่ชา้ การยกเลกิเทีย่วบนิ หรอืความผดิพลาดของ

สายการบนิ แตเ่ราจะแกไ้ขใหด้ทีีส่ดุ 

5. กรณุาตรงตอ่เวลาทกุครัง้ทีม่กีารนัดหมาย 

6. กรณีออกตัว๋แลว้ลกูคา้มเีหตทุีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้ทางสายการบนิไมอ่นุญาตใหเ้ปลีย่นชือ่ในทกุกรณี

และบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่บรกิารทัง้หมดเนือ่งจากเราไดช้าํระคา่โรงแรม อาหาร และพาหนะ

ลว่งหนา้ไปแลว้ (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิ) 

7. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) 

และหอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั  

8. กรณีทีม่กีารจัดงานประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหร้าคาโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืง

เต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดทีพั่กนอกเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม แตจ่ะคํานงึถงึมาตรฐาน

ความสะดวกสบายของโรงแรม ทีล่กูคา้จะไดรั้บเป็นสําคญั  

9. โรงแรมทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building  หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรัดและไม่

มอีา่งอาบน้ํา การออกแบบของแตล่ะโรงแรมในแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

10. กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ หรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจํากบัสายการบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศ 

หรอืตา่งประเทศรวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Charter Flight, Extra Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอืคา่

ทวัรท์ัง้หมด 

11. ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศ 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

12. ในการเดนิทางแตล่ะครัง้ตอ้งมผีูร้ว่มเดนิทาง 15 ทา่นขึน้ไป ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่บรกิาร

เพิม่ หรอืไมม่หีวัหนา้ทวัรร์ว่มเดนิทาง หากผูร้ว่มเดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น และทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การยกเลกิการเดนิทางหากผูร้ว่มเดนิทางไมถ่งึ 10 ทา่น 

13.  หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน  

14. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบาง

รายการ, ไมท่าน อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้าํระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทน

ตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

15. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตุ



 
ทีเ่กดิจากความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

16. ตัว๋เครือ่งบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถนํามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิได ้

เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

17. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตารางการบนิตา่งๆตามทีส่ายการบนิอนุมตัโิดยมิ

ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

18. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นวนัเดอืนทางของทา่น ในกรณีไมส่ามารถออกเดนิทางได ้

19. ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่บรกิารเพิม่หากมกีารปรับขึน้ของภาษีน้ํามัน 

20. ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงสายการบนิเป็นระดบัเทยีบเทา่ 

 
 เง ือ่นไขการจอง 

1. ในการจองครัง้แรก มดัจําทา่นละ 20,000 บาท หรอืท ัง้หมด สว่นทีเ่หลอืชาํระกอ่นเดนิทาง 15 วนั 

2. หากจองกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ตอ้งชําระราคาทวัรท์ ัง้หมด 

 

อตัรานีร้วม 

1. ตัว๋เครือ่งบนิชัน้หมูค่ณะทศันาจร ไป – กลบั ตามรายการทีร่ะบไุว ้

2. ภาษีสนามบนิทา่อากาศยานสวุรรณภมูแิละปลายทางตา่งประเทศ 

3. คา่ใชจ้า่ยในตา่งประเทศ 

3.1 คา่ทีพั่กตลอดการเดนิทางตามทีร่ะบ ุ                     3.2 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

3.3 คา่พาหนะในระหวา่งนําเทีย่วทัง้หมดตามทีร่ะบ ุ      3.4 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆทีร่ะบ ุ

4. มคัคเุทศกบ์รกิารอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

5. ประกนัภยัอบุตัเิหต ุ1,000,000 บาท (ในกรณีเสยีชวีติ) และ 500,000 บาท (บาดเจ็บแลว้เขา้รับการรักษา) 

  

 ไมร่วม 

1. คา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3 % และภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % กรณีออกใบกํากบัภาษี 

2. คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง 

3. คา่ธรรมเนยีมวซีา่สําหรับชาวตา่งประเทศ 

4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ / คา่ซกัรดี / คา่โทรศพัท ์เป็นตน้ 

5. คา่ภาษีน้ํามนัทีท่างสายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ 

6. คา่ธรรมเนยีมทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1) หากทา่นไดช้าํระคา่มดัจําทวัรเ์ป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ แตเ่กดิเหตสุดุวสิยัทีทํ่าใหท้า่นไมส่ามารถเดนิทางได ้ทาง

บรษัิทฯ ไมส่ามารถคนืเงนิมดัจําใหแ้กท่า่นได ้เนือ่งจากบรษัิทฯไดช้าํระคา่มดัจําทีน่ั่งของสายการบนิ 

คา่ธรรมเนยีมการขอวซีา่ (ถา้ม)ี และคา่ดําเนนิการ คา่เอกสารและคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ใหก้บัลกูคา้แลว้ หากมเีหตุ

สดุวสิยัทีทํ่าใหท้า่นไมส่ามารถเดนิทางได ้บรษัิทฯ จะขอคนืคา่บรกิารใหท้า่นในอตัราดังตอ่ไปนี ้



 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั หกัคา่มดัจํา 50% 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 8-14 วนั   หกัคา่มดัจํา 100% 

 ยกเลกิกอ่นเดนิทาง  7 วนั บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่บรกิารทัง้หมด 

2) กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งวนัหยดุยาว เทศกาล ปีใหม ่สงกรานต ์วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ทางบรษัิทฯ

จําเป็นตอ้งจา่ยเงนิคา่ตัว๋ใหก้บัสายการบนิเต็มจํานวนลว่งหนา้ รวมถงึคา่ทีพั่กในตา่งประเทศ เพือ่เป็นการ

ยนืยนัทีน่ั่ง ดงันัน้หากทา่นยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ไมว่า่จะกีว่นัก็ตาม จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจาํ 

หรอื คา่ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ 

3) กรณีวซีา่ไมผ่า่น (ทา่นไดใ้หค้วามรว่มมอืในการเตรยีมเอกสารอยา่งถกูตอ้งและตรงตากําหนดเวลา) ทาง

บรษัิทฯ ยนิดคีนืคา่ทวัรใ์ห ้โดยหกัคา่บรกิาร 2,000 บาทตอ่ทา่น 

4) หากทา่นใดมเีหตสุดุวสิยัทีทํ่าใหไ้มส่ามารถเดนิทางได ้บรษัิทฯ ยนิดใีหท้า่นเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทางได ้แต่

อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ เชน่ คา่เปลีย่นชือ่ทีน่ั่งของสายการบนิ และคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิ แตข่อ

สงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดโดยเด็ดขาด 

5) ในกรณีไมผ่า่นการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงไทยและญีปุ่่ น ไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 100% 

 

 
****ขอบพระคณุทกุทา่น ทีไ่วว้างใจเลอืกใชบ้รกิารของเรา**** 

 


