 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ
และแฟกซ์กลับมาที่เบอร์

02-635-6329

ใบจองทัวร์

ชื่อโปรแกรมทัวร์ ____________________________
วันเดินทาง ________________________________
ชื่อผู้จองทัวร์ __________________________________________________________________________
ที่อยู่ _________________________________________________________________________________
เบอร์โทรติดต่อ ______________________________
อีเมล___________________________________
จานวนผูเ้ ดินทาง ผู้ใหญ่ _____ ท่าน
เด็ก (อายุต่ากว่า 12 ปี) _____ ท่าน

ประเภทห้องพักที่ต้องการ
กรุณาระบุประเภทห้องพักในใบจองทัวร์ ประเภทห้องพักที่ต่างกัน อาจอยูค่ นละชัน้
SINGLE ROOM มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ราคาแตกต่างกันขึน้ อยูก่ ับวันเดินทาง
ห้องส่วนใหญ่เป็นแบบ 2 เตียง กรณีตอ้ งการเตียงใหญ่ 1 เตียง ต้องชาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 Double Room ห้องพักคู่ / เตียงใหญ่ หนึงเตียง
จ่านวนห้อง ______ ห้อง
 Single Room ห้องพักเดียว / เตียงเดียว หนึงเตียง
จ่านวนห้อง ______ ห้อง
 Twin Room ห้องพักคู่ / เตียงเดียว สองเตียง
จ่านวนห้อง ______ ห้อง
 Triple Room ห้องพักสามท่าน / เตียงเดียว สามเตียง
จ่านวนห้อง ______ ห้อง
#

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตรงตามพาสปอร์ต

วันเกิด
ว/ด/ป(ค.ศ.)

รหัสสะสมไมล์

สายการบิน

1
2
3
4
5
6

อาหารผู้เดินทาง
อาหารอิสลาม จ่านวน ...........ท่าน

ไม่ทานเนื้อวัว

แพ้อาหารทะเล จ่านวน ...........ท่าน

มังสวิรัต/ิ เจ จ่านวน ...........ท่าน

อืน ๆ โปรดระบุ .............................................จ่านวน ...........ท่าน
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จ่านวน ...........ท่าน

โทร.

การชาระเงิน
ส่งใบจองทัวร์และชาระเงินมัดจา ภายใน 3 วัน จากวันที่จอง เงินมัดจาถือเป็นการยืนยันการจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองของท่าน โดยไม่แจ้งให้ทราบล้วงหน้า
 ก่าหนดช่าระเงินค่ามัดจ่า ก่อนวันเดินทาง
ท่านละ 10,000 บาท
ปล. เงินมัดจ่า จ่านวนยอดทีต้องช่าระขึน้ อยูก่ ับ ราคาเต็ม ของโปรแกรมท่องเทียว และเส้นทางทีให้บริการ
 ช่าระค่าทัวร์สว่ นทีเหลือทั้งหมดล่วงหน้า 21 วันก่อนวันเดินทาง
 หากท่านไม่ช่าระเงินส่วนทีเหลือตามก่าหนดวันดังกล่าวทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงือนไข และขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเงือนไขการยกเลิก

เงื่อนไขการเดินทาง

** จานวนผู้เดินทาง ขั้นต่า ผูใ้ หญ่ 15 ท่าน ขึน้ ไป
1. เทียวบิน ราคาและรายการท่องเทียว สามารถเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค่านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง
เป็นส่าคัญ
2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลียนแปลงเทียวบินและตารางการบินทั้งไปและกลับโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. ตัว๋ เครืองบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ ไป-กลับ แบบหมูค่ ณะ กรณีทีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะ เนืองจากไม่ผ่านการพิจารณาใน
การตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน ทั้งไทยและต่างประเทศ เนืองจากมีสงผิ
ิ ดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่
ถูกต้อง การกระท่าทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง หรือถูกปฎิเสธในกรณีอืนๆ**การพิจารณาเป็น
เอกสิ ทธิ์ แ ละวิจ ารณญาณของเจ้ าหน้าที ตรวจคนเข้ าเมือ งและเจ้ าหน้าที กรมแรงงานเท่ า นั้น ซึ งอยู่น อกเหนือ ความ
รับผิดชอบของบริษัท ไม่สามารถท่าการเลือนวันหรือคืนเงินได้
4. **กรณีทีกองตรวจคนเข้าเมือง,เจ้าหน้าทีกรมแรงงานทั้งทีไทย และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางออกหรือเข้า
ประเทศ เนืองจากมีสิงผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือในกรณีอืนๆ**การพิจ ารณาเป็นเอกสิทธิ์และ
วิจารณญาณของเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีกรมแรงงานเท่านั้น ซึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
ทั้งนี้ กรณีทีท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื ค่าทัวร์ใด ๆ ทั้งสิ้น
5. หนังสือเดินทาง (Passport) ของท่าน นับจากวันทีเดินทางไปและกลับต้องมีอายุเหลือใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปและต้อง
เหลือหน้ากระดาษพอให้เจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมืองสามารถประทับตราได้และต้องอยูใ่ นสภาพทีสมบูรณ์ ไม่ช่ารุด หรือฉีกขาด
6. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล
7. หลังจากได้รับเอกสารเรียกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาช่าระเงินมัดจ่าภายใน 3 วัน และส่งหลักฐานการช่าระเงินพร้อมหน้า
พาสปอร์ตของผู้เดินทาง และช่าระเงินทั้งหมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วัน
8. ทางบริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นหากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิไม่เทียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ช่าระค่าใช้จ่ายให้กับต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทาง
แล้ว
9. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัตเิ หตุทีเกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเทียวเอง
10. เมือท่านตกลงช่าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือนไขข้อตกลง
ต่าง ๆ ทีได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
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11. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ีได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวลา
การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยอืน ๆ ทีอาจเกิดขึน้ ได้ ทั้งนี้เพือความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส่าคัญ
12. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มสี ิทธิ์ในการให้ค่าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลง
นามโดยผู้มีอ่านาจของบริษัทฯ ก่ากับเท่านัน้
13. ในกรณีทีลูกค้าตั้งครรภ์ ต้องมีใบรับรองจากแพทย์ว่าสามารถเดินทางท่องเทียวได้ และมีอายุไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที
เดินทางและต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า
*** กรณี กรุป๊ ส่วนตัว กรุป๊ เหมา กรุ๊ปนักเรียน กรุป๊ ดูงาน กรุป๊ ข้าราชการ กรุป๊ บริษัทประเภทธุรกิจขายตรง
จะไม่สามารถใช้ราคาดังกล่าวในโปรแกรมได้ ***

การเลื่อน/ยกเลิก
1. การเลือนการเดินทางหรือ การยกเลิกการเดินทางนั้น ต้องแจ้งบริษัทฯเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างน้อย 30 วัน ก่อนวัน
เดินทาง โดย (แฟกช์/อีเมล) ในวันท่าการคือ วันจันทร์ - วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น.
2. หากท่านยกเลิกการเดินทางเงือนไขใดเงือนไขหนึง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยืนขอวีซ่าได้ทัน
ตามก่าหนดเวลา ทางบริษัทฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิมคือค่าวีซ่าและค่าเปลียนชือตัว๋ เครืองบินเท่านัน้ ทั้งนี้ตอ้ งไม่อยูใ่ นเงือนไข
ตัว๋ ทีไม่อนุญาตให้เปลียนชือ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
3. (ในกรณี ต้อ งขอวีซ่า ) หากท่ า นยกเลิกการเดิน ทาง อั น เนืองมาจากบุ ค คลใดบุ คคลหนึงในคณะของท่ านไม่ได้ รับการ
พิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม อันเป็นการพิจารณาจากสถานทูต ซึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิก
พร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงือนไขของวันเวลาทียกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีทีท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับ
การพิจารณาอนุมัตวิ ีซ่า ทางบริษัทฯขอแนะน่าให้ท่านยืนวีซ่าแบบเดียว ซึงจะรู้ผลเร็วกว่าการยืนวีซ่าแบบกรุป๊
ยกเลิกก่อนวันเดินทาง
เก็บเงินกรณีเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง
≤ 10 วัน
ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 100%
11 - 15 วัน

ยึดเงินค่าทัวร์ 50%

22 - 30 วัน

ยึดเงินค่ามัดจาทั้งหมด 100%

31 - 45 วัน

ยึดเงินค่ามัดจา 50%

> 45 วัน

คืนเงินทั้งหมด 100% เต็มจานวน

หมายเหตุ
 การเดินทางช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เดือนเมษายนและอื่น ๆ โรงแรมหรือสายการบินอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจ่าย
เร็วขึน้ ทาให้มีคา่ ใช้จ่ายเกิดขึน้ ไม่ตรงตามตารางด้านซ้าย บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่าย ตามจริง หรือไม่คืนเงินทั้งหมด
ทุกกรณี

เลขทีบ่ ัญชีเงินฝากธนาคาร บริษัท ยู ทัวร์ ทราเวล จากัด
ธนาคารกสิกรไทย สาขาอาคารจิวเวลรีเทรดเซ็นเตอร์
ชือบัญชี : บริษัท ยู ทัวร์ ทราเวล จ่ากัด บัญชีออมทรัพย์
เลขทีบัญชี : 687-2-07475-7
 หลังจากโอน / ชาระเงินมัดจากรุณา FAX (02-635-6329) / EMAIL (paripatchr@utourtravel.com) หลักฐานการโอนเงินเข้า
บัญชีพร้อมแจ้งรายละเอียด ดังนีช้ ่อื -สกุลผู้จอง, หมายเลขโทรศัพท์ชื่อโปรแกรมและวันเดินทาง
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