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ใบจองทัวร์

**กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ และแฟกซ์กลับมาที่เบอร์ 02-635-6329

ชื่อรายการทัวร์

วันเดินทาง

ชื่อผู้จองทัวร์
ที่อยู่
เบอร์โทร

อีเมลล์

จํานวนผู้เดินทาง

ผู้ใหญ่

ท่าน

เด็ก (อายุต่ํากว่า 12 ปี) ท่าน


ประเภทห้องพักที่ต้องการ




กรุณาระบุประเภทห้องพักในใบจองทัวร์ ประเภทห้องพักที่ต
างกัน อาจอยู่คนละชั้น
SINGLE ROOM มีคา่ ใช้จ่ายเพิ่มเติม ราคาแตกต่างกันขึ้นอยู
กับวันเดินทาง
ห้องส่
วนใหญ
เป็
นแบบ 2 เตียง กรณีต
อ้ งการเตียงใหญ่ 1 เตียง ต้องชําระค้าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 Single Room ห้องพักเดี่ยว / เตียงเดี่ยว หนึ่งเตียง จํานวนห้อง

___ห้อง

 Twin Room ห้องพักคู่ / เตียงเดี่ยว สองเตียง จํานวนห้อง

___ห้อง

 Triple Room ห้องพักสามท่าน / เตียงเดี่ยว สามเตียง จํานวนห้อง

___ห้อง

 Double Room ห้องพักคู่ / เตียงใหญ่ หนึ่งเตียง

___ห้อง

ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล
(ภาษาอังกฤษ) ตรงตามพาสปอร์ต

จํานวนห้อง
วันเกิด
ว/ด/ป (คศ)

รหัสสะสมไมล์

สายการบิน

โทร.

1
2
3
4
5
6
7
8

อาหารผู้เดินทาง

อาหารอิสลาม

จํานวน ...........ท่าน

ไม่ทานเนื้อวัว

จํานวน ...........ท่าน

แพ้อาหารทะเล

จํานวน ...........ท่าน

มังสวิรัต/เจ

จํานวน ...........ท่าน

อื่นๆ
ระบุ .............................

จํานวน ...........ท่าน
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การชาระเงิน
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ส่งใบจองทัวร์•และชําระเงนิ มัดจํา ภายใน 3 วัน จากวันที่จอง เงินมัดจําถือเป็นการยืนยันการจอง
มิฉะนั้นทางบรษิ ัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกการจองของท่าน โดยไม่แจ้งให้ทราบล้วงหน้า

ยุโรป, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์
ท่านละ 20,000 บาท
ญี่ปนุ จีน เกาหลี เวียดนาม สิงคโปร พม่า ไต้หวัน
ท่านละ 10,000 บาท
ชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดล่วงหน้า 21 วัน ก่อนวันเดินทาง
หากท่านไม่ชําระเงินส่วนที่เหลือตามกําหนดวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข และขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก

เงื่อนไขการเดินทาง
**จํานวนผู้เดินทาง ขั้นต่ํา ผู้ใหญ่ 20 ท่าน ขึ้นไป
1. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ
2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตารางการบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ ไป-กลับ แบบหมู่คณะ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะ เนื่องจากไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจ
คนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน ทั้งไทยและต่างประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง การกระทําที่
ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง หรือถูกปฎิเสธในกรณีอื่นๆ **การพิจารณาเป็นเอกสิทธิ์และวิจารณญาณของ
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานเท่านั้น ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท ไม่สามารถทําการเลื่อนวัน
หรือคืนเงินได้
4. **กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ,เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่ไทย และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางออกหรือเข้าประเทศ
เนื่องจาก มีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือในกรณีอื่นๆ **การพิจารณาเป็นเอกสิทธิ์และวิจารณญาณของ
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานเท่านั้น ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท ทั้งนี้กรณีที่ท่านไม่ผ่าน
ด่านตรวจคนเข้าเมือง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ใดๆ ทั้งสิ้น
5. หนังสือเดินทาง (Passport) ของท่าน นับจากวันที่เดินทางไปและกลับ ต้องมีอายุเหลือใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และต้องเหลือ
หน้ากระดาษพอให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสามารถประทับตราได้ และต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่ชํารุด หรือฉีกขาด
6. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง,การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล
7. หลังจากได้รับเอกสารเรียกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาชําระเงิดมัดจําภายใน 3 วัน และส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมหน้าพาสปอร์ต
ของผู้เดินทาง และชําระเงินทั้งหมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วัน
8. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่ทานอาหารบางมื้อ
เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ชําระค่าใช้จ่ายให้กับต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
9. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของตัวนักท่องเที่ยวเอง
10. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้
ระบุไว้แล้วทั้งหมด
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11. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวลาการจราจร
สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ
12. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้
มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น
13. ในกรณีที่ลูกค้าตั้งครรภ์ ต้องมีใบรับรองจากแพทย์ว่าสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ และมีอายุไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่เดินทาง
และต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า
กรณีกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรียน กรุ๊ปดูงาน ไม่สามารถใช้ราคาดังกล่าวในโปรแกรมได้ 

การเลื่อน / ยกเลิก
1. การเลื่อนการเดินทาง หรือ การยกเลิกการเดินทางนั้น ต้องแจ้งบริษัทฯเป็นลายลักษณ์อักษร (แฟกซ์/อีเมล) ในวันทําการคือ วันจันทร ์-วัน
เสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.30 น.
2. หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกําหนดเวลา
ทางบริษัทฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท ่านั้น ทั้งนี้ต ้องไม่อยู่ในเงื่อนไขตั๋วที่ไม ่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ
และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
3. (ในกรณีต้องขอวีซ่า) หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดๆ ก็ตาม อันเป ็นการพิจารณาจากสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร ้อมกันทั้งหมด ให ้ถือเป็นการยกเลิก
ตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้นในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ ่า ทางบริษัทฯขอแนะนําให ้ท่าน
ยื่นวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นวีซ่าแบบกรุ๊ป
ยกเลิกก่อนวันเดินทาง
≤ 10 วัน
11 - 15 วัน
22 - 30 วัน
31 - 45 วัน
> 45 วัน

เก็บเงิน กรณีเลื่อน หรือ ยกเลิก การเดินทาง
 ยึดคาทัวร์ทั้งหมด 100%
 ยึดคาทัวร์ 50%
 ยึดคามัดจําทั้งหมด 100%
 ยึดคามัดจํา 50%
 คืนเงินทั้งหมด

หมายเหตุ
** การเดินทางช ่วงเทศกาล เช ่ น ปีใหม่สงกรานต ์ เดือน
เมษายน และอื่นๆ โรงแรมหรือสายการบินอาจเรียก
เก็บค่าใช้ จ่า ยเร็วขึ้น ทําให ้มีค ่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ไม ่ตรง
ตามตารางด้านซ้ายบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเก็บค ่าใช้
จ่าย ตามจริง หรือไม่คืนเงินทั้งหมดทุกกรณี

บัญชีเงินฝากธนาคาร บริษัท ปริพัชร์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวิลเลอร์ จํากัด
ธนคาร กสิกรไทย สาขา ท็อปส์ มาร์เก็ตเพลส สีลม
ชื่อบัญชี บริษัท ปริพัชร์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวิลเลอร์ จํากัด บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 687-2-07475-7
หลังจาก โอน/ชําระเงินมัดจํา กรุณา FAX (02-635-6329) / EMAIL (sale1@paripatgroup.com) หลักฐาน การโอนเงินเข้าบัญชีพร้อม
แจ้งรายละเอียด ดังนี้ ชื่อ-สกุล ผู้จอง, หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อโปรแกรม และวันเดินทาง
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