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     การจองทวัร์ ( Booking ) 

เงื่อนไขการจองทัวร์(Term and Condition) 

วิธีการจอง, เง่ือนไขและการชําระเงิน 

1.สง่หน้าพาสปอร์ตของผู้ เดินทาง(เหลอือายกุารใช้งานไมต่ํ่ากวา่ 6เดือน)พร้อมใบจองทวัร์(reservation form)ซึง่ระบโุปรแกรมทวัร์, 

ช่วงเวลาในการเดินทางและจํานวนของผู้ ร่วมเดินทางมาที่เบอร์แฟกซ์ 02 - 019 - 4668 , 02 - 019 - 4669 หรืออีเมล์มาที่ 

booking@2pmholiday.com เทา่นัน้ 

2.ลกูค้าควรอา่นเง่ือนไขก่อนจองเน่ืองจากทางเราขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมรั่บผิดชอบตอ่เหตกุารณ์ดงัตอ่นี ้  

   - การบริการท่ีเกิดขึน้จากสายการบินอาทิเช่นการเลือ่นเที่ยวบินหรือยกเลกิเที่ยวบิน 

   - การเดินทางมาสนามบินลา่ช้าของลกูทวัร์, ลมืเอกสารสาํคญั ที่จําเป็นต้องใช้ในการเดินทาง  จนไมส่ามารถขึน้เคร่ืองได้ทนั (ตกเคร่ือง) 

 -บริษัทฯ รับเฉพาะ ผู้มีจดุประสงค์ในการเดินทางเพื่อทอ่งเที่ยวเทา่นัน้ 

   - หากทา่นถกูเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนัน้ๆ ปฏิเสธ การเข้าประเทศ หรือออกนอกประเทศ ด้วยเหตผุลใดๆก็ตาม ซึง่ถือเป็น

เหตผุล ซึง่อยูน่อกเหนืออํานาจ และความรับผิดชอบของหวัหน้าทวัร์ท่ีเดินทางพร้อมกบัคณะทวัร์และบริษัทฯ และทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ท่ี

จะไมค่ืนเงินบางสว่นหรือทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

   - หากทา่นถกูปฏิเสธ การเข้า-ออก เมือง ไมว่า่ประเทศใด จนทําให้ทา่นไมส่ามารถเดินทางตอ่ไปได้ ลกูทวัร์ทา่นอื่นๆ รวมถึงหวัหน้าทวัร์และ

ไกด์ จะไมส่ามารถรอทา่น ณ สนามบินได้ จึงจําเป็นต้องออกเดินทางทอ่งเที่ยวตามโปรแกรมที่วางไว้ แตท่างตวัแทนบริษัทฯ จะทําหน้าที่

ประสานงาน และเจ้าหน้าที่จะทําการติดตอ่ช่วยเหลอืทา่นเป็นระยะ 

   - คา่บริการทัง้หมด คํานวณจากอตัราแลกเปลีย่น และราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจบุนั บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นราคาคา่บริการ

ในกรณีที่สายการบินมีการขึน้ราคาตัว๋เคร่ืองบิน,ภาษีเดินทาง, คา่ประกนัภยั,คา่ธรรมเนียมนํา้มนั  หรือมีประกาศลดคา่เงินบาท หรืออตัรา

แลกเปลีย่น ได้ปรับขึน้ในช่วงใกล้วนัท่ีคณะ จะเดินทาง 

   - บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่ายใดๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตสุดุวิสยั เช่นการยกเลกิ หรือ ลา่ช้า ของสายการบิน,อบุตัิเหต,ุ 

อบุตัิภยัธรรมชาต,ิ การประท้วงนดัหยดุงาน, การจลาจล, หรือสิง่ของสญูหาย ตามสถานท่ีตา่งๆที่เกิดเหนืออํานาจควบคมุของบริษัทฯ 

  -  บริษัท ฯ จะทําหน้าที่เป็นตวัแทนในการเรียกร้องคา่ชดใช้จากสายการบิน,โรงแรม หรือบริษัทขนสง่ เมื่อเกิดการสญูหายของ สมัภาระ 

ระหวา่งการเดินทาง แตจ่ะไมรั่บผิดชอบตอ่การสญูหายดงักลา่ว 

   - ตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตัว๋กรุ๊ป ราคาพิเศษ ในกรณีที่ทา่นไมส่ามารถเดินทางพร้อมคณะได้ไมว่า่จะด้วยเหตผุลใดก็ตาม ไมส่ามารถนําตัว๋มา

เลือ่นวนัเดินทางหรือคืนเงินได้ 

mailto:booking@2pmholiday.com
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   - บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ในการเลือ่นวนัเดินทางกรณีคณะเดินทางไมค่รบ 25 ทา่น(ผู้ใหญ่) โดยจะแจ้งให้ทราบลว่งหน้า หรือ จอยทวัร์กบั

บริษัทพนัธมิตร (consortium group)ที่มีโปรแกรมทวัร์ และวนัเดินทางเหมือนกนั โดยจะแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

   - คา่บริการท่ีทา่นชําระกบัทางบริษัทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชําระให้กบับริษัทฯ ตวัแทนแตล่ะแหง่แบบเหมาขาด

เช่นกนั ดงันัน้ฯ หากทา่นมีเหตอุนัใดที่ทําให้ไมส่ามารถทอ่งเที่ยวพร้อมคณะตามรายการท่ีระบไุว้ ทา่นไมส่ามารถขอคืนคา่บริการ 

   - บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ท่ีจะเปลีย่นแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ ทัง้นีท้าง บริษัทฯ จะยดึถือและคํานงึถึง

ความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สงูสดุของลกูค้าเป็นสาํคญั 

 -กรณีสายการบินท่ีระบเุต็มบริษัทสงวนสทิธ์ิท่ีจะจดัสายการบินในระดบัใกล้เคียงกนัโดยพิจารณาจากราคาคา่โดยสารและลกัษณะของ

เคร่ืองบินทัง้นีท้างเราจะทําการแจ้งให้ทา่นทราบก่อนเดินทางอยา่งน้อย7วนั 

   - เมื่อตกลงชําระเงินเพื่อการเดินทางกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับในเง่ือนไข และข้อตกลงตา่งๆ ท่ีได้ระบไุว้

ทัง้หมดนีแ้ล้ว 

*** กรุณาศกึษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางทอ่งเที่ยว เง่ือนไขการให้บริการ *** 

3.สาํรองที่นัง่ด้วยการชําระเงินมดัจําหากยงัไมชํ่าระคา่มดัจํายงัไมถื่อวา่การจองสมบรูณ์(กรณีจองทวัร์ช่วงเทศกาลหรือวนัหยดุยาวลกูค้าต้อง

ชําระเงินคา่ทวัร์เต็มจํานวนเนื่องจากเง่ือนไขการออกตัว๋เคร่ืองบินในช่วงเทศกาล) 

- เงินมดัจําทา่นละ 5,000 -10,000บาท สาํหรับทวัร์เอเชีย เกาหล ีฮ่องกง มาเก้า จีน  สงิคโปร์ ฯลฯ 

- เงินมดัจําทา่นละ 20,000 บาท  สาํหรับทวัร์ ญ่ีปุ่ น ตรุกี จอร์แดน อียิปต์ ออสเตรเลยี นิวซีแลนด์  ฯลฯ 

- เงินมดัจําทา่นละ 30,000 บาท   สาํหรับทวัร์ยโุรปแอฟริกา อเมริกา แคนาดา ฯลฯ 

4.เราขอสงวนสทิธ์ิรับผู้ ท่ีพร้อมชําระคา่มดัจําก่อนและชําระสว่นท่ีเหลอือยา่งน้อย 25วนัก่อนการเดินทาง 

5. เมื่อชําระเงินคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอืก่อนการเดินทาง อยา่งน้อย 25 วนั หรือตามที่ระบใุนโปรแกรมแล้วทางบริษัทฯ จะจดัสง่ใบเสร็จรับเงิน และ

หนงัสอืยืนยนัการเดินทาง (Confirmation Letter)พร้อมทัง้รายละเอียดการเตรียมตวัก่อนการเดินทาง สง่กลบัไปยงัทา่น 

ข้าพเจ้า ..............................................................และคณะที่เดินทางด้วยจ านวน..................ท่าน ได้อ่านและรับทราบเงื่อนไขการ

จองทัวร์ตามรายละเอียดด้านบนและได้เห็นพ้องและยอมรับตามรายละเอียดเงื่อนไขการจองทัวร์ดังกล่าวทุกประการ 

      ลงชื่อ.................................................................รายมือชื่อ  

         (                                                        ) ตัวบรรจง  

      วันที่จอง..................................................................  
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เงื่อนไขการช าระเงนิ(Term of Payment) 

อัตราการช าระเงนิมัดจ า 

ในการจองทวัร์ครัง้แรกเมื่อทา่นตกลงเดินทางกบัทางบริษัทฯ ต้องชําระเงินคา่จองทวัร์ ขัน้ตํ่า หรือตามที่โปรแกรมระบหุรือชําระเต็มจํานวน  

- เงินมดัจําทา่นละ 5,000 -10,000บาท สาํหรับทวัร์เอเชีย เกาหล ีฮ่องกง มาเก้า ไต้หวนั จีน  สงิคโปร์ ฯลฯ 

- เงินมดัจําทา่นละ 20,000 บาท  สาํหรับทวัร์ ญ่ีปุ่ น ตรุกี จอร์แดน อียิปต์ ออสเตรเลยี นิวซีแลนด์  ฯลฯ 

- เงินมดัจําทา่นละ 30,000 บาท   สาํหรับทวัร์ยโุรปแอฟริกา อเมริกา แคนาดา ฯลฯ 

อัตราการช าระเงนิที่เหลือ 

เมื่อทา่นชําระเงินมดัจําเรียบร้อยแล้วทางเจ้าหน้าที่จะมีการนดัหมายเพื่อชําระเงินในสว่นท่ีเหลอืซึง่ต้องชําระก่อนเดินทาง30วนัหรือแล้วแต่

กรณี 

วิธีการช าระเงนิ( Payment ) 

1. ชําระเงินคา่จองทวัร์  / คา่ทวัร์ทัง้หมด  ท่ีบริษัทฯ 
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2. ชําระเงินคา่จองทวัร์  /  คา่ทวัร์ทัง้หมด ผา่นทางธนาคาร 

ทา่นสามารถชําระเงินได้ที่ 2 ธนาคารดงัตอ่ไปนี ้

 

หมายเหตุ  - หลงัจากที่ทา่นโอนเงินผา่นเคาน์เตอร์ธนาคารของธนาคารเรียบร้อยแล้ว กรุณา แฟกซ์ ใบ  Pay-in  (ใบโอนเงิน พร้อมระบ ุช่ือ-

นามสกลุ โปรแกรมการทอ่งเที่ยว วนัเดินทาง  จํานวนผู้ เดินทาง แล ะหมายเลขโทรศพัท์ของทา่น) มายงับริษัท ฯ ท่ี Fax : 02-019-4669 หรือ 

E-mail : payment@2pmholiday.com    หรือ สง่ผา่นสมาร์ทโฟน  LINE id : 2pmholiday  หรือ สง่ผา่นอินบ๊อกซ์ inbox  Facebook  ไปท่ี 

www.facebook.com/2pmholiday 

-  บริษัทฯ ไมม่ีนโยบายสง่พนกังาน หรือเจ้าหน้าที่รับ-สง่เอกสารของบริษัทฯ ไปรับชําระเงินสดในการมดัจําจองทวัร์หรือชําระคา่ทวัร์ 

จากลกูทวัร์โดยตรง และจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายที่เกิดขึน้ กรณีมีผู้แอบอ้างไป 
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การยกเลิก(cancelation) 

1.ยกเลกิก่อนการเดินทาง 31วนัขึน้ไปคืนเงินคา่จอง / คา่ทวัร์ทัง้หมด หรือ หลงัจากหกัคา่ใช้จ่ายบางสว่น ที่เกิดขึน้จริง 

2.ยกเลกิก่อนการเดินทาง 15- 30วนัคิดคา่ใช้จ่าย50% ของราคาทวัร์ในทกุกรณี 

3.ยกเลกิก่อนการเดินทาง 7 – 14วนัคิดคา่ใช้จ่าย80%ของราคาทวัร์ในทกุกรณี 

4.ยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 1 – 6วนัขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินคา่ทวัร์ทัง้หมดในทกุกรณี 

5.ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุยาวหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมดัจําตัว๋เคร่ืองบินกบัสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการการันตีคา่มดัจําที่พกั

โรงแรมโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได้รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ

CHARTER FLIGHT จะไมม่ีการคืนเงินมดัจําหรือคา่ทวัร์ทัง้หมดเนื่องจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆแล้ว 

6.ถ้าหลกัฐานเอกสารสาํคญัตา่งๆหรือพาสปอร์ตของผู้ ร่วมเดินทางมีปัญหาหรือไมส่มบรูณ์ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการรับผิดชอบกรณีไม่

สามารถเดินทางได้ ( พาสปอร์ต ต้องมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง ) 
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ใบจองทัวร์ (Reservation Form) 

รายการทวัร์ที่ทา่นต้องการจอง_________________________________  

ออกเดินทางวนัท่ี___________________________________   

จํานวนผู้ ร่วมเดินทาง _________________________ 

พกัเดี่ยว______ห้อง    พกัคูเ่ตียงTwin ______ห้อง 

พกัคูเ่ตียงDouble ______ห้อง  พกัห้อง3คน______ห้อง 

กรณีเด็กต้องการ_______เสริมเตียง_______ไมเ่สริมเตียง 

ขอพิเศษเก่ียวกบัอาหาร ไมท่านเนือ้ววั ไมท่านปลา ไมท่านหมู ทานมงัสวิรัต(ิยกเว้นสายการบินแบบประหยดั) 

ขอพิเศษเก่ียวกบัท่ีนัง่ ขอที่ริมหน้าตา่ง ขอที่ริมทางเดิน ขอตะกร้าเด็ก(ยกเว้นสายการบินแบบประหยดั)  

ตามรายช่ือผู้ เดินทางดงันี ้ ( กรุณากรอกข้อมลูตรงตามหนงัสอืเดินทางเป็นภาษาองักฤษ ) 

NAME SURNAME TITLE PASSPORT NO. DATE OF BIRTH DATE OF EXPIRE NATIONALITY 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              
 

***กรณีผู้ เดินทางมากกวา่10ทา่นให้เขียนรายละเอียดทา่นท่ีเหลอืบนกระดาษเปลา่ได้*** 
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2pm holiday co., ltd.     info@2pmholiday.com  2pmholiday   2pmholiday   
349 PSK Place , unit 301 , Chang Akat Uthit Road , Don Mueang , Bangkok  Thailand 10210   

 +662 019 4668 or +662 019 4669  +662 019 4669 (auto) 089 923 8313  www.2pmholiday.com 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่

Tel: 02 019 4668 or 02 019 4669 

Hot Line: 089 923 8313 

Fax: 02 019 4669 (auto) 
   E-mail: info@2pmholiday.com 

Website : www.2pmholiday.com 

           FB Fanpage : www.facebook.com/2pmholiday 

                       ผา่นสมารท์โฟน LINE id : 2pmholiday 

ข้อมูลส่วนตัวผู้จอง 

ช่ือภาษาไทยนาย/นาง/น.ส. __________________________________________  

วนัเดือนปีที่เกิด_________________________________________________  

ที่อยูปั่จจบุนัท่ีสามารถติดตอ่ได้สะดวก 

บ้านเลขท่ี_______________ หมู_่______________ ซอย_____________________  

ถนน_______________แขวง,ตําบล______________เขต,อําเภอ________________  

จงัหวดั_____________________ รหสัไปรษณีย์_______________  

โทรศพัท์__________________ มือถือ__________________ โทรสาร______________  

E-Mail _______________________________  

ข้อมูลการเดินทาง 

หมายเลขสมาชิกRoyal Orchid Plus No. (Star Alliance) __________________  

หมายเลยสมาชิกของสายการบินอื่น____________________  

ทา่นเคยเดินทางไปตา่งประเทศ เคย ไมเ่คย 

ทา่นรู้จกับริษัททพูีเอ็มฮอลเิดย์จํากดัมากจาก        Google       โทรทศัน์/วิทย ุ      หนงัสอืพิมพ์/นิตยสารทอ่งเที่ยว 

เพื่อน/ญาติแนะนํา       เว็บไซด์__________ ?         อื่นๆ____________ 

(กรุณากรอกข้อความให้ครบถ้วนแล้วFax. เอกสารหน้าที่6 และ7พร้อมหลกัฐานการโอนเงินกลบัมา 

ที่ Fax. 02-019-4669 หรือ E-mailมาที่ payment@2pmholiday.com) 
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