BOOKING NUMBER : HG00038
NAME :

แมว แมวดํา

COMPANY NAME :
TELEPHONE NO :

BOOKING NUMBER

HG00038

shopup

RESERVED DATE :

03/01/2018

0954196549

AIRLINE/FLIGHT :

Emirates/EK373

TELEPHONE NO (2) :

026420405

FAX :

026420405

ภายในวันที่ 06/01/2018

pigletmoonai@gmail.com

งวดที่ 2 ชําระสวนที่เหลือ

E-MAIL :
MESSAGE :
TRAVEL DATE :

NOTE :

กอนการเดินทาง 30 วัน

สมัครไกด มีใบอนุญาตคะ ขอทราบคาคอมของเอเจน
นะคะ

กําหนดชําระเงินมัดจํา

13 ก.พ. 61 - 19 ก.พ. 61

รายละเอียด

ราคา/ทาน (บาท)

จํานวน

ราคารวม (บาท)

จองทัวร

42,900 .-

2 ทาน

85,800 .-

2 ทาน

85,800 .-

2 ทาน

2,000 .-

2 ทาน

83,800 .-

รวม
** Com Agent

1,000 .-

รวมทง
ั ้ สิ ้น
 เงื่อนไขการจอง
ยอดรวมงวดท่ี 1 (ชําระมัดจํา) :

มัดจํา 10,000 2 ทาน = 20,000 .-

ยอดรวมงวดท่ี 2 (ยอดท่เี หลือ) :

เหลือชําระ 63,800 .-

ยอดรวมทง
ั ้ หมด :

83,800 .-

 ชองทางชําระเงิน
ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกรุงเทพ

เลขที่: 1-234-5678-9

เลขที่: 2222222222

ชื่อบัญชี: เฟสติวัล ฮอลิเดย
ประเภท: กระแสรายวัน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ชื่อบัญชี: nethost

เลขที่: 365489895

ประเภท: ออมทรัพย

ชื่อบัญชี: shopup

ประเภท: ออมทรัพย

ธนาคารไทยพาณิ ชย
ชื่อบัญชี: nd

เลขที่: 9999999999
ประเภท: ออมทรัพย

PASSENGERS
#

First Name - Last Name

Passport No.

Note

1

หมูซอฟ

01

02

2

หมูแพรว

02

03

 เงื่อนไขโปรแกรม

อัตรานีร
้ วม
คาตว
ั ๋ เครื่องบินชน
ั ้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส (EK)
คาที่พักระดับมาตรฐาน (หองละ 2-3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการ
คารถปรับอากาศ และบริการนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
คาเขาชมสถานที่ และคาธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
คาประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 /500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)
อัตรานีไ้ มรวม
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ
คานํ้ าหนักของกระเป าในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 30 กิโลกรัมตอหนึ่งคน
คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด และคาเครื่องด่ ม
ื ในหองพัก
คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถทองถิ่น ทานละ 2 ยูเอสดอลลาร / คน / วัน
คาทิปหัวหน าทัวรไทย ขัน
้ ต่าํ 100 บาท / วัน / คน (100 * 6 วัน)
เงื่อนไขในการจองทัวร
1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พรอมสําเนาหนังสือเดินทาง
2. ชําระยอดทงั ้ หมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน
3. หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษท
ั จะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิกและคืนคาทัวร
1.ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันข้ น
ึ ไป คืนมัดจําทัง้ หมด

2.ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันข้ น
ึ ไป เก็บคาใชจายเบื้องตน 5,000 บาท
3.ยกเลิกกอนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจําทัง้ หมด
4.ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทงั ้ หมด
5.ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 15 วัน ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรทงั ้ หมด
หมายเหตุ
์ กเลิกการเดินทางกอนลวงหน าในกรณีที่ผูเดินไมถึง 30 ทาน และทางบริษท
1. บริษท
ั ขอสงวนสิทธิย
ั ยินดีคืนเงินโดย
หักเฉพาะคาใชจายที่เกิดข้ น
ึ ตามจริง
์ ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจําเป็ นสุดวิสัย และไมรับผิดชอบใดๆ
2. บริษท
ั ขอสงวนสิทธิท
ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน าทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปั ญหา
การเมือง เป็ นตน
์ ารใชบริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา
3. เนื่องจากรายการทัวรนี้เป็ นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิก
ประเทศไมวากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิไ์ มคืนเงินในทุกกรณี
4. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทงั ้ หมดไมวาจะเป็ นการชําระผานตัวแทนของบริษท
ั หรือชําระโดยตรงกับทางบริษท
ั
จะถือวาทานรับทราบและยอบรับเงื่อนไขตางๆ ของบริษท
ั ฯที่ไดระบุไวโดยทงั ้ หมด

