gรายละเอียดการจองสิ ทธิ์ Recognition Package สาหรับผู้ติดตาม
การสัมมนาระดับผู้นา 2563 ล่องเรือสาราญ อลาสก้า (โอเวชัน่ ออฟ เดอะ ซีส)์
กรุณาอ่านข้อมูลและศึกษารายละเอียดทุกข้อ

เฌG

1. คุณสมบัติของผู้ติดตาม
• บุตร-ธิดา ทีถ่ ูกต้องตามกฎหมาย หรือ บุตรบุญธรรม ( จดทะเบียนตามกฎหมาย ) อายุระหว่าง 5 - 18 ปี ทีเ่ กิ ด
พ.ศ. 2547 - 2560 (พิ จารณาจากปี เกิ ดเท่านัน้ )
หมายเหตุ : ทางบริษทั พิจารณาเป็นกรณีพเิ ศษสาหรับผูต้ ดิ ตามทีอ่ ายุ 18 ปี และยังไม่ได้สมัครเป็นนธอ.ในปีทเ่ี ดินทางใน
การสัมมนาระดับผูน้ าล่องเรือสาราญอลาสก้า เนื่องจากการเลื่อนการเดินทางจากปี 2564 มาเดินทางปี 2565
• บิดา – มารดา ทีถ่ กู ต้องตามกฎหมาย หรือ บิดา – มารดา บุญธรรม (ทีจ่ ดทะเบียนตามกฎหมาย) และมีสุขภาพแข็งแรง
หมายเหตุ : เนื่องจากมีผเู้ ดินทางเป็นจานวนมาก บริษทั ขอความร่วมมือในการดูแลผูต้ ดิ ตามด้วยตนเองตลอดการสัมมนา
2. ข้อกาหนดของห้องพักเรือ
- ห้องพักก่อน-หลัง ลง-ขึน้ เรือจะเป็นการอานวยความสะดวกเท่านัน้ ประเภทห้องพักขึน้ อยู่กบั บริษทั จัดสรร และห้องพักของ
ผูต้ ดิ ตามจะไม่ติดกับห้องนธอ.หรืออาจจะไม่ได้อยูช่ นั ้ เดียวกัน
- การลาดับห้องพักบนเรือ ทางบริษทั จะพิจารณาการจัดลาดับห้องพักจากลาดับขัน้ ความสาเร็จ
- สาหรับห้องพักบนเรือของผู้ติดตามจะเป็ นประเภทห้อง inside ซึง่ จะมีการลาดับต่อจากห้องพักของนธอ.ทีผ่ ่านคุณสมบัติ
(ซึง่ อาจจะไม่ได้เป็นห้องติดกับห้องของนธอ.หรือพักอยู่ชนั ้ เดียวกัน แต่ท่านสามารถแจ้งล่วงหน้ า หากท่านจะลดชัน้ มาพักที ่
เป็ นห้อง inside เดียวกับของผู้ติดตาม)
- กรณีทริปการเดินทางมีการเปลีย่ นแปลง หรือเลื่อนอันเกิดจากเหตุการณ์จลาจล การก่อการร้าย โรคระบาด ความเสีย่ งต่างๆ
ทางบริษทั จะคืนเงินทีเ่ หลือจากการหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง บริษทั ฯจะพิจารณาเงินมัดจาในลาดับถัดไป
- ทางบริษทั ไม่อนุญาตให้มกี ารฝากชื่อในห้องพักกับนธอ.รหัสอื่น

3. การชาระค่า Recognition Package ผู้ติดตาม
3.1 การชาระแบ่งเป็ น 4 งวด ดังนี้
งวดที่
งวดที่
งวดที่
งวดที่

1
2
3
4

จานวน 50,000 บาท/ท่าน วันที่ 15-25 มีนาคม 2564 * บริษทั ไม่คืนเงินมัดจาในทุกกรณี
จานวน 50,000 บาท/ท่าน วันที่ 15-25 กันยายน 2564 * บริษทั ไม่คืนเงินมัดจาในทุกกรณี
จานวน 50,000 บาท/ท่าน วันที่ 15-25 มกราคม 2565 * บริษทั จะคืนเงินทีเ่ หลือจากการหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิ ดขึ้นจริง
ส่วนที่เหลือทัง้ หมดรวมค่าใช้จ่ายภายในประเทศก่อนและหลังการเดิ นทาง
วันที่ 15 – 25 มีนาคม 2565 * บริษทั จะคืนเงินทีเ่ หลือจากการหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิ ดขึ้นจริง

3.2 ช่องทางการชาระค่า Recognition Package ผู้ติดตาม
1. ชาระเงิ นสดด้วยตนเอง ตามวันข้างต้น เวลา 10.00 – 12.00 และ 13.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม BRD 1
ฝ่ ายธุรกิ จสัมพันธ์ ชัน้ 2 อาคารพลาซ่า แอมเวย์ สานักงานใหญ่
2. โอนเงิ นผ่านบัญชี ธนาคารกสิ กรไทย สาขาประชานิ เวศน์ 1 กระแสรายวัน
ชื่อบัญชี บริษทั อิ นเซนทีฟ ดีไซน์ จากัด
เลขที่บญ
ั ชี 737 – 1-01993-0
*** กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิ น ถึงคุณนิ ธินันท์, คุณศศิ ธร ทางอีเมล th_nca@amway.com
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3.3 ในกรณี ท่านไม่ชาระเงินภายในวันและเวลาที่กาหนดจะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์
หากท่านไม่ชาระเงินค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือตามกาหนดวันดังกล่าว ทางบริษทั ฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มี
เงื่อนไข และขอสงวนสิทธิในการคื
์
นเงินมัดจาทัง้ หมด (ค่ามัดจาสาหรับการจองเรือสาราญ ห้องพักและค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง)
3.4 เมื่อท่านได้ชาระเงิ นมัดจาหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทาง
บริษทั ฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆที่บริษทั ฯ ได้ระบุไว้ทงั ้ หมด
4. การยกเลิ กการเดิ นทางทุกกรณี
หากท่านยกเลิ กภายในวันที ่ 26 มี.ค. 2564 เป็ นต้นไป บริษทั ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินเป็นไปตามเงือ่ นไขของบริษทั ทัวร์
ไม่สามารถเปลีย่ นแปลงสิทธิ ์ หรือ โยกย้ายการชาระเงินค่ามัดจาทีไ่ ด้ชาระตามจานวนของการจองสิทธิ ์ เพื่อใช้กบั บุคคลอื่นได้
กรณีชาระค่ามัดจาแล้ว และยกเลิกการเดินทางของผูต้ ดิ ตามภายหลัง บริษทั ฯ ไม่คืนเงิ นมัดจา
กรณีทริปการเดินทางมีการเปลีย่ นแปลง หรือเลือ่ นอันเกิดจากเหตุการณ์จลาจล การก่อการร้าย โรคระบาด ความเสีย่ งต่างๆ
ทางบริษทั จะคืนเงินทีเ่ หลือจากการหักค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง บริษทั ฯ จะพิ จารณาเงิ นมัดจาในลาดับถัดไป
5. ค่า Recognition Package สาหรับ 1 ท่าน ซึ่งเป็ นการพักห้องแบบมาตรฐาน (Standard room หรือ ห้อง Inside)
เนื่องจากยังอยูใ่ นช่วงของการปรับปรุงรายการและต่อรองราคา บริษทั จึงยังไม่สามารถแจ้งราคาทีแ่ น่นอนได้ ดังนัน้
ราคาค่าทัวร์โดยประมาณคือ 200,000 บาทต่อท่าน ซึง่ เป็นการพักห้องแบบไม่มหี น้าต่าง (ห้อง Inside) พัก 2 ท่าน ต่อ 1 ห้อง
และการจองสิทธิซื์ อ้ ทัวร์น้ชี ่วยให้ท่านวางแผนในการระบุจานวนคนในการจัดบัส กรุณาตัดสินใจให้แน่นอนก่อนชาระเงินจองสิทธิ ์
ซื้อทัวร์ เพื่อจะได้มที น่ี งั ่ เครือ่ งบินและการจัดสรรห้องพักบนเรือให้เพียงพอกับท่านทีต่ อ้ งการพาผูต้ ดิ ตามไป
หมายเหตุ :
ราคา Recognition Package ยังไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายภายในประเทศของผูต้ ิ ดตาม เช่น ค่าเดิ นทาง ค่าที่พกั ค่าอาหาร ภายในประเทศ
2. ค่าห้องพักระดับสวีทของนธอ.ระดับเพชรบริหารและสูงขึ้นไป กรณี ที่ผ้ตู ิ ดตามมาพักร่วม*

สอบถามข้อมูลเพิ่ มเติ มที่แผนกกิ จกรรมพิ เศษ โทร 02-840-8000 ติ ดต่อ ศศิ ธร 8280,8283
ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00-18.00 น.

