
 
 
 
 

การจองและส ารองที่น่ัง 

1. วางเงินมดัจ า ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 20,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม 

2. ช าระส่วนทีเ่หลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 25 วัน 

3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกวา่ 25 วัน ต้องช าระเตม็จ านวน 100% 

4. หากไมช่ าระสว่นทีเ่หลือก่อนวันเดินทาง 15 วัน ถือวา่สละสิทธิ ์และไม่สามารถเรียกเงินมัดจ าคืนได้ 

การช าระคา่บริการ 

ช าระเงินโดยโอนเข้าบญัช ี

ธนาคาร 

กสิกรไทย 

สาขา 

ถนน พัฒนาการ 20 

ชื่อบัญช ี

มนทกาน มาดะมัน 

หมายเลขบัญช ี

727-2-28685-4 

ประเภทบญัชี 

ออมทรัพย์ 

การยกเลกิการเดินทาง 

1. กรณีที่นักทอ่งเที่ยวตอ้งการขอยกเลกิการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยว(ผู้มชีื่อในเอกสารการ

จอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพือ่แจ้งยกเลิกการ

จองกับทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อักษร ทางบริษัทฯ ไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพท์ไมว่่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยว(ผู้มชีื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อเีมลล ์

หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพือ่ท าเร่ืองขอรับเงินคา่บริการคืน โดยแนบ

หนังสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจหลกัฐานการช าระเงินคา่บริการต่างๆ และหน้าสมดุบญัชี 

ธนาคารทีต่้องการให้น าเงินเข้าใหค้รบถว้น โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังน้ี 

   2.1 ยกเลิกการเดินทาง 30 วัน ไม่มคีา่ใช้จ่าย 

   2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15 วันยึดมดัจ า 50% 

   2.3 ยกเลิกการเดินทางไม่ถึง 7 วันยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 

   2.4 ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลกิหรือเปลี่ยนชือ่ผู้เดนิทางได้ 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายที่ได้จ่ายจริงจากคา่บริการที่ช าระแล้วเน่ืองในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวให้แก่

นักท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่น่ังตั๋วเคร่ืองบิน การจองที่พักฯลฯ 

3.   การเดินทางทีต่้องการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมเีงือ่นไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 

Flight กับสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการทั้งหมด 

4.  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลกิการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไมถ่ึง 15 คน 

ข้อก าหนดอื่นๆ 

1. ทัวร์น้ีส าหรับผูม้ีวตัถุประสงค์เพือ่การท่องเที่ยวเท่าน้ัน 

2. ทัวร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้ง 

หมด หรือถูกปฏเิสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินคา่บริการไม่วา่บางสว่นหรือทั้งหมด

ให้แกท่่าน 

3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดย

จะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วันกอ่นการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มวีีซ่า 

และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศทีม่ีวีซ่า แต่หากทางนักท่อง เที่ยวทกุทา่นยินดีที่จะช าระคา่ 

บริการเพิ่มจากการที่มีนักทอ่งเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกวา่ที่ทางบริษัทฯก าหนดเพือ่ให้คณะเดินทางได้ ทางเรายนิดี



 
 
 
 

ที่จะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบคา่เสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน า หน้าชือ่ 

เลขทีห่นังสือเดินทาง และอืน่ๆ เพือ่ใช้ในการจองตั๋วเคร่ืองบิน ในกรณีที่นักทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดส้่งหนา้

หนังสือเดินทางให้กบัทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 

5. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพือ่ให้สอด คล้องกบั

สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะค านึงถึงความปลอด 

ภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือคา่ใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มข้ึนของนักท่อง เที่ยวที่

มิได้เกิดจากความผดิของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัติ อุบตัิเหต ุความเจบ็ 

ป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสดุ วสิัย

อื่น เป็นต้น 

7. อัตราคา่บริการน้ี ค านวณจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่าง 

ประเทศ คา่ตัว๋เคร่ืองบิน คา่ภาษีเชือ้เพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ฯไมม่ีอ านาจในการให้ค าสญัญาใดๆ แทนบริษัทฯ  เว้นแต่มี

เอกสารลงนามโดยผู้มอี านาจของบริษัทก ากับเท่าน้ัน 

เกี่ยวกบัการเดินทาง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจ้งใหท้ราบลว่งหนา้ 

2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นส าคญั หากทา่นไม่สามารถท่องเที่ยวไดต้าม

เวลาหรือสถานที ่ที่ก าหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดสว่นหน่ึง พร้อมคณะทัวร์ ทา่นไม่สามารถ

เรียกร้องคา่บริการในส่วนน้ันคืนได ้

3. บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ยใดๆทีอ่าจเกดิข้ึน ดว้ยเหตสุุดวิสัย เช่น การถูกปฎเิสธการเข้า

เมือง การยกเลกิหรือลา่ชา้ของเที่ยวบิน ภัยที่อาจเกิดข้ึนตามธรรมชาติ การจราจร และอุบตัิเหตตุา่งๆ ทีอ่าจเกดิ 

ข้ึนได้ รวมถึงเหตกุารณ์ทางการเมอืงทั้งในและตา่งประเทศ และเหตกุารณ์อื่นๆที่อยูน่อกเหนือการรับผดิชอบของ

บริษัทฯ 

4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมอืงทั้งทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือเข้าประเทศที่

ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมค่ืนคา่บริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
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