การจองและสารองที่นั่ง
1.
2.
3.
4.

วางเงินมัดจา ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 20,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
ชาระส่วนทีเ่ หลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 25 วัน
หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 25 วัน ต้องชาระเต็มจานวน 100%
หากไม่ชาระส่วนทีเ่ หลือก่อนวันเดินทาง 15 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจาคืนได้

การชาระค่าบริการ
ชาระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคาร
กสิกรไทย
สาขา
ถนน พัฒนาการ 20
ชื่อบัญชี
มนทกาน มาดะมัน
หมายเลขบัญชี
727-2-28685-4
ประเภทบัญชี
ออมทรัพย์
การยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยว(ผู้มช
ี ื่อในเอกสารการ
จอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพือ
่ แจ้งยกเลิกการ
จองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทฯ ไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
2. กรณีนักท่องเที่ยวต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยว(ผู้มช
ี ื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์
หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพือ
่ ทาเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบ
หนังสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจหลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชี
ธนาคารทีต
่ ้องการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกการเดินทาง 30 วัน ไม่มค
ี า่ ใช้จ่าย
2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15 วันยึดมัดจา 50%
2.3 ยกเลิกการเดินทางไม่ถึง 7 วันยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
2.4 ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนชือ
่ ผู้เดินทางได้
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนาเที่ยวให้แก่
นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ
3. การเดินทางทีต
่ ้องการันตีมัดจาหรือซื้อขาดแบบมีเงือ
่ นไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ Extra
Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าบริการทั้งหมด
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
ข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม
้ ีวต
ั ถุประสงค์เพือ
่ การท่องเที่ยวเท่านัน
้
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้รว่ มเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่วา่ บางส่วนหรือทั้ง
หมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทั้งหมด
ให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดย
จะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มวี ีซ่า
และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศทีม
่ ีวีซ่า แต่หากทางนักท่อง เที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่า
บริการเพิ่มจากการที่มีนก
ั ท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทฯกาหนดเพือ
่ ให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดี

ที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชือ
่ นามสกุล คานา หน้าชือ
่
เลขทีห
่ นังสือเดินทาง และอืน
่ ๆ เพือ
่ ใช้ในการจองตั๋วเครือ
่ งบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้า
หนังสือเดินทางให้กบ
ั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพือ
่ ให้สอด คล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคานึงถึงความปลอด
ภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสาคัญ
6. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่อง เที่ยวที่
มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบต
ั ิเหตุ ความเจ็บ
ป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสด
ุ วิสัย
อื่น เป็นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีท
่ างบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่าง
ประเทศ ค่าตัว๋ เครื่องบิน ค่าภาษีเชือ
้ เพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ฯไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัทฯ เว้นแต่มี
เอกสารลงนามโดยผู้มอ
ี านาจของบริษัทกากับเท่านั้น
เกี่ยวกับการเดินทาง
1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ตอ
้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสาคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตาม
เวลาหรือสถานที่ ที่กาหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถ
เรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รบ
ั ผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยใดๆทีอ
่ าจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น การถูกปฎิเสธการเข้า
เมือง การยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบิน ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบต
ั ิเหตุตา่ งๆ ทีอ
่ าจเกิด
ขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยูน
่ อกเหนือการรับผิดชอบของ
บริษัทฯ
4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก
่ รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่
ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
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