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ใบจองทัวร์ 
 

ชื่อโปรแกรมทวัร์ ____________________________ วันเดินทาง ________________________________ 

ชื่อผู้จองทัวร์ __________________________________________________________________________ 

ที่อยู่ _________________________________________________________________________________ 

เบอรโ์ทรตดิต่อ ______________________________ อเีมล___________________________________ 

จ านวนผูเ้ดนิทาง ผู้ใหญ ่_____ ท่าน  เด็ก (อายุต ่ากว่า 12 ป)ี _____ ท่าน 

 

ประเภทห้องพักที่ต้องการ 
กรุณาระบุประเภทห้องพักในใบจองทัวร์ ประเภทห้องพักท่ีต่างกัน อาจอยูค่นละชัน้ 

SINGLE ROOM มคี่าใชจ้่ายเพิ่มเตมิ ราคาแตกตา่งกันขึน้อยูก่ับวันเดินทาง  

ห้องส่วนใหญ่เป็นแบบ 2 เตยีง กรณตีอ้งการเตยีงใหญ่ 1 เตยีง ตอ้งช าระค่าใชจ้่ายเพิ่มเตมิ 

   Double Room ห้องพักคู ่/ เตียงใหญ่ หนึ งเตยีง  จ่านวนห้อง ______ ห้อง 

   Single Room ห้องพกัเดี ยว / เตยีงเดี ยว หนึ งเตยีง  จ่านวนห้อง ______ ห้อง 

   Twin Room ห้องพกัคู่ / เตียงเดี ยว สองเตยีง   จ่านวนห้อง ______ ห้อง 

   Triple Room ห้องพักสามท่าน / เตียงเดี ยว สามเตียง จ่านวนห้อง ______ ห้อง 

  

# 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) 

ตรงตามพาสปอร์ต 

วันเกดิ 

ว/ด/ป(ค.ศ.) 
รหัสสะสมไมล์ สายการบิน โทร. 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

อาหารผู้เดินทาง  
อาหารอสิลาม   จ่านวน ...........ท่าน       ไมท่านเนื้อวัว  จ่านวน ...........ท่าน 

แพอ้าหารทะเล  จ่านวน ...........ท่าน  มังสวรัิต/ิเจ   จ่านวน ...........ท่าน 

 อื น ๆ โปรดระบุ .............................................จ่านวน ...........ท่าน 

 

 กรุณากรอกข้อมูลใหค้รบ 

และแฟกซก์ลับมาที่เบอร์ 

02-635-6329 
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การช าระเงนิ 
ส่งใบจองทัวร์และช าระเงนิมัดจ า ภายใน 3 วัน จากวันท่ีจอง เงินมัดจ าถือเป็นการยืนยันการจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ  

ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลิกการจองของท่าน โดยไม่แจ้งให้ทราบลว้งหน้า 

 ก่าหนดช่าระเงินคา่มัดจ่า กอ่นวันเดินทาง       ท่านละ 10,000 บาท  

     ปล. เงินมัดจ่า จ่านวนยอดที ต้องช่าระขึน้อยูก่ับ ราคาเต็ม ของโปรแกรมท่องเที ยว และเส้นทางที ให้บริการ 

 ช่าระค่าทัวร์สว่นที เหลอืท้ังหมดลว่งหน้า 21 วันก่อนวันเดินทาง 

 หากท่านไม่ช่าระเงินส่วนที เหลือตามก่าหนดวันดังกล่าวทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื อนไข และขอ

สงวนสิทธ์ิในการคนืเงินตามเงื อนไขการยกเลิก 

เงื่อนไขการเดินทาง 
1.  เที ยวบิน ราคาและรายการท่องเที ยว สามารถเปลี ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค่านึงถึงผลประโยชนข์องผู้เดินทาง

เป็นส่าคัญ 

2.  ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี ยนแปลงเที ยวบินและตารางการบินท้ังไปและกลับโดยมติอ้งแจง้ให้ทราบลว่งหน้า  

3.  ตัว๋เครื องบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ ไป-กลับ แบบหมูค่ณะ กรณทีี ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะ เนื องจากไมผ่่านการพจิารณาใน

การตรวจคนเข้าเมอืง-ออกเมอืง กรมแรงงาน ท้ังไทยและต่างประเทศ เนื องจากมีสิ งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่

ถูกต้อง การกระท่าที ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง หรือถูกปฎิเสธในกรณีอื นๆ**การพิจารณาเป็น

เอกสิทธ์ิและวิจารณญาณของเจ้าหน้าที ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที กรมแรงงานเท่านั้น ซึ งอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัท ไมส่ามารถท่าการเลื อนวันหรือคืนเงินได้ 

4. **กรณีที กองตรวจคนเข้าเมือง,เจ้าหน้าที กรมแรงงานท้ังที ไทย และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางออกหรือเข้า

ประเทศ เนื องจากมีสิ งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือในกรณีอื นๆ**การพิจารณาเป็นเอกสิทธ์ิและ

วจิารณญาณของเจ้าหนา้ที ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหนา้ที กรมแรงงานเท่านั้น ซึ งอยู่นอกเหนอืความรับผิดชอบของบริษัท 

ท้ังนี ้ กรณทีี ท่านไม่ผ่านดา่นตรวจคนเข้าเมอืง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คนืค่าทัวร์ใด ๆ ท้ังสิ้น 

5. หนังสือเดินทาง (Passport) ของท่าน นับจากวันที เดินทางไปและกลับต้องมีอายุเหลือใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปและต้อง

เหลอืหนา้กระดาษพอให้เจ้าหนา้ที ตรวจคนเข้าเมืองสามารถประทับตราได้และตอ้งอยูใ่นสภาพที สมบูรณ์ ไมช่่ารุด หรือฉีกขาด  

6. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ

จลาจล  

7. หลังจากได้รับเอกสารเรียกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาช่าระเงินมัดจ่าภายใน 3 วัน และส่งหลักฐานการช่าระเงินพร้อมหน้า

พาสปอร์ตของผู้เดินทาง และช่าระเงนิท้ังหมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วัน  

8. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้นหากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิไม่เที ยวบางรายการ , ไม่ทาน

อาหารบางมื้อ  เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ช่าระค่าใช้จ่ายให้กับต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทาง

แลว้ 

9. ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัตเิหตุที เกิดจากความ

ประมาทของตัวนักทอ่งเที ยวเอง 

10. เมื อท่านตกลงช่าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื อนไขข้อตกลง

ตา่ง ๆ ที ได้ระบุไว้แลว้ท้ังหมด 

** จ านวนผู้เดินทาง ขั้นต่ า ผูใ้หญ่  15 ท่าน ขึน้ไป 
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11. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ได้ตามความเหมาะสม ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับเวลา

การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวสิัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึน้ได้ ท้ังนี้เพื อความปลอดภัยและประโยชนข์องผู้เดินทางเป็นส่าคัญ 

12. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมม่สีิทธ์ิในการให้ค่าสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร  ลง

นามโดยผู้มีอ่านาจของบริษัทฯ ก่ากับเท่านัน้  

13. ในกรณีที ลูกค้าตั้งครรภ์ ต้องมีใบรับรองจากแพทย์ว่าสามารถเดินทางท่องเที ยวได้ และมีอายุไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที 

เดินทางและต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบลว่งหน้า 

*** กรณ ีกรุป๊ส่วนตัว กรุป๊เหมา กรุ๊ปนักเรียน กรุป๊ดูงาน กรุป๊ข้าราชการ กรุป๊บริษัทประเภทธุรกิจขายตรง 

จะไมส่ามารถใช้ราคาดังกล่าวในโปรแกรมได้ *** 

การเลื่อน/ยกเลิก 
1. การเลื อนการเดินทางหรือ การยกเลิกการเดินทางนั้น ต้องแจ้งบริษัทฯเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างน้อย 30 วัน ก่อนวัน

เดินทาง โดย (แฟกช์/อเีมล) ในวันท่าการคือ วันจันทร์ - วันเสาร ์ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น. 

2. หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื อนไขใดเงื อนไขหนึ ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื นขอวีซ่าได้ทัน

ตามก่าหนดเวลา ทางบริษัทฯ ขอคดิค่าใชจ้่ายเพิ มคอืค่าวีซ่าและค่าเปลี ยนชื อตัว๋เครื องบินเท่านัน้ ท้ังน้ีตอ้งไม่อยูใ่นเงื อนไข

ตัว๋ที ไมอ่นุญาตให้เปลี ยนชื อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร 

3. (ในกรณีต้องขอวีซ่า) หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ งในคณะของท่านไม่ได้รับการ

พิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม อันเป็นการพิจารณาจากสถานทูต ซึ งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิก

พร้อมกันท้ังหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื อนไขของวันเวลาที ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับ

การพจิารณาอนุมัตวิีซ่า ทางบริษัทฯขอแนะน่าให้ท่านยื นวซี่าแบบเดี ยว ซึ งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื นวซี่าแบบกรุป๊ 

ยกเลิกก่อนวันเดนิทาง เก็บเงินกรณีเลื่อนหรือยกเลกิการเดนิทาง 

≤ 10  วัน ยึดเงินค่าทัวรท์ั้งหมด   100% 

11 - 15 วัน ยึดเงินค่าทัวร์   50% 

22 - 30 วัน ยึดเงินค่ามดัจ าทั้งหมด  100% 

31 - 45 วัน ยึดเงินค่ามดัจ า   50% 

> 45  วัน คืนเงนิทั้งหมด 100% เต็มจ านวน 

 หมายเหตุ 
  การเดินทางช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เดือนเมษายนและอื่น ๆ โรงแรมหรือสายการบินอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจ่าย

เร็วขึน้ ท าให้มีคา่ใชจ้่ายเกิดขึน้ ไมต่รงตามตารางด้านซ้าย บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่าย ตามจริง หรือไมค่ืนเงินท้ังหมด

ทุกกรณี 

เลขทีบ่ัญชีเงนิฝากธนาคาร บริษัท ยู ทัวร์ ทราเวล จ ากัด 
ธนาคารกสิกรไทย สาขาอาคารจิวเวลรี เทรดเซ็นเตอร์ 

ชื อบัญช ี: บริษัท ยู ทัวร์ ทราเวล จ่ากัด บัญชอีอมทรัพย์ 

เลขที บัญช ี: 687-2-07475-7 

  หลังจากโอน / ช าระเงนิมัดจ ากรุณา FAX (02-635-6329) / EMAIL (paripatchr@utourtravel.com) หลักฐานการโอนเงินเข้า

บัญชพีร้อมแจ้งรายละเอยีด ดังนีช้ื่อ-สกุลผู้จอง, หมายเลขโทรศัพท์ช่ือโปรแกรมและวันเดินทาง 


