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วนัทีค่วรจำ* 
 
กำหนดสิน้สุดเวลา RSVP: แจ้งภายหลงั 
กำหนดสิ้นสุดเวลา RSVP ไม่ใช่แค่ยืนยัน RSVP เท่าน้ัน 
แต่ยังรวมถึงการขอพาผู้ติดตามไปด้วยหรือขอโอนรางวัลท่องเที่ยว 
 
กำหนดสิน้สุดเวลายกเลกิ: แจง้ภายหลัง 
หากคุณยกเลิกทริปหลังวันน้ีหรือ RSVP ว่าคุณมาร่วมและจากน้ันคุณไม่ปรากฏตัวมาร่วมทริป 
คุณจะถูกเรียกเก็บเงินค่ายกเลิกตามที่กำหนดไว้ในเอกสารนโยบายรางวัลท่องเที่ยวเจอเนสส์ 
 
กำหนดสิน้สุดเวลาส่งไฟลทส์นามบินเพือ่จัดรถรบัสง่: แจ้งภายหลงั 
 
กำหนดสิน้สุดเวลาส่งหลกัฐานตัว๋เครือ่งบนิ: แจ้งภายหลัง 
 
*โปรดดูเอกสารนโยบายรางวัลท่องเที่ยวเจอเนสส์เพ่ือดูข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกำหนดวเลาต่าง ๆ 



   
 

   
 

การทำคณุสมบตั ิ& ยนืยัน RSVP 
 
ฉันจะรู้ไดย้ังไงวา่ฉันพชิติเป้าหมายรางวลัทอ่งเทีย่วหรอืเปลา่? 
โปรดดูเอกสารวิธีพิชิตเป้าหมายใน JeunesseTravel.com  เพ่ือดูข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับวิธีการพิชิตเป้าหมาย  
ภายในเวลาประมาณ 15 วันหลังจากระยะเวลาโปรโมชันสิ้นสุดลง 
หากคุณเป็นพิชิตเป้าหมายนอกเหนือจากการได้รับอีเมล์แจ้งให้คุณยืนยัน RSVP แล้วคุณจะเห็นปุ่ม RSVP 
ปรากฏขึ้นถัดจาก trip ในรายงาน (Reports)/รายงานผู้จำหน่ายอิสระ (Distributor 
Reports)/รางวัลท่องเที่ยวเจอเนสส์เอเซีย-แปซิฟิค อิสตันบุล 2023 (Asia-Pacific Jeunesse Travel Istanbul 
2023) 
 
ในการกำหนดผู้พิชิตรางวัลจะมีการจัดอันดับผู้แทนจำหน่ายที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละประเภท — 
คะแนนท่องเที่ยว, ไซเคิล และการทำคุณสมบัติไดเรคเตอร ์—
และเจอเนสส์จะเป็นผู้กำหนดผู้ที่พิชิตเป้าหมายได้ 
ซึ่งการจัดลำดับน้ีจะเกิดขึ้นเม่ือระยะเวลาการทำคุณสมบัติสิ้นสุดลง หากคุณเป็นผู้พิชิตรางวัลท่องเที่ยว 
คุณจะเห็นปุ่ม RSVP ใน Dashboard ท่องเที่ยวเจอเนสส์ใน Joffice™ ภายในระยะเวลาประมาณ 15 วัน 
(ประมาณสองสัปดาห์) หลังจากหมดระยะเวลาการทำคุณสมบัติ  
การได้รับคะแนนท่องเที่ยวขั้นต่ำไม่ได้เป็นการรับประกันว่าคุณจะได้ไปร่วมทริป 
 
เมือ่ฉันไดร้ับแจ้งวา่ฉันพชิติเปา้หมายรางวัลทอ่งเทีย่ว ฉันจะยืนยนัรว่มเดินทาง (RSVP) อยา่งไร? 
หลังจากระยะเวลาโปรโมชันสิ้นสุดลงและคุณพิชิตเป้าหมาย โปรดคลิกปุ่ม RSVP ที่ปรากฏขึ้นถัดจาก trip 
ในรายงาน (Reports)/รายงานผู้จำหน่ายอิสระ (Distributor Reports)/ รางวัลท่องเที่ยวเจอเนสส์เอเซีย-
แปซิฟิค อิสตันบุล 2023 (Asia-Pacific Jeunesse Travel Istanbul 2023) 
และปฏิบัติตามคำแนะนำในคำเชิญทางอีเมลของคุณเพ่ือลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์ม RSVP ออนไลน์ 
หากท่านยังไม่ได้รับจดหมายเชิญทางอีเมล์  โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของท่าน 
โปรดให้ข้อมูลกับเราให้มากเท่าที่สุดเท่าที่จะทำได้ 
ข้อมูลเหล่าน้ีจะช่วยให้เราจัดเตรียมการท่องเที่ยวให้ท่านและคู่รหัสของท่านได้อย่างครบถ้วน   
 
ฉันตอ้งยืนยนั RSVP ผ่านระบบ RSVP หรอืฉันแค่สง่อเีมลย์ืนยนัไดไ้หม? 
เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าเราจะมอบประสบการณ์ที่ประทับใจและสะดวกสบายกับคุณ 
ดังน้ันเราขอให้ทุกคนตอบรับคำเชิญผ่านระบบ RSVP 
เน่ืองจากคำถามน้ันเจาะจงเฉพาะสำหรับคุณและการเดินทางของคุณ  ระบบ RSVP 
ยังมีเอกสารสละสิทธิการเรียกร้องให้คุณอ่านทบทวนเพ่ือให้แน่ใจว่าคุณได้รับทราบข้อมูลสำคัญที่เราต้องกา
รแจ้งให้คุณและผู้ติดตามทราบ ดังน้ันการ RSVP ผ่านระบบ RSVP จึงถือเป็นเรื่องสำคัญมาก  
เราไม่ยอมรับอีเมล์เป็นรูปแบบการ RSVP 
 
จะเกดิอะไรขึน้หากฉันไมส่ามารถรว่มเดนิทางได?้   
แม้เราหวังว่าท่านจะมาร่วมทริปกับเราได้ แต่หากท่านไม่สามารถร่วมเดินทางได้เท่ากับท่านสละสิทธิ์  
รางวัลท่องเที่ยวไม่มีมูลค่าเป็นเงิน 
 
หากคุณเลือกที่จะโอนรางวัลท่องเที่ยวให้ตัวแทนจำหน่ายเจอเนสส์ท่านอื่น โปรดทราบว่าจะมีค่าธรรมเนียม 
$500 USD เม่ือได้รบัอนุมัติให้โอนรางวลั ค่าธรรมเนียมน้ีต้องจ่ายภายในระยะเวลาหมดเขต RSVP 
และต้องได้รับข้อมูลภายในระยะเวลาหมดเขต RSVP 
 
จะเกดิอะไรขึน้หากฉันไมส่ามารถไปรว่มทริปได้? 



   
 

   
 

เจอเนสส์ต้องได้รับแจ้งการยกเลิกจากท่านสำหรับรางวัลท่องเที่ยวประจำภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิค & แอฟริกา 
2023: อิสตันบุลภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ด้านลน  
ผู้พิชิตรางวัลท่องเที่ยวที่แจ้งยกเลิกหลังวันดังกล่าวจะถูกเรียกเก็บเงิน $2,000 USD ต่อคนโดยหักผ่าน Wallet  
หากเงินใน Wallet มีไม่เพียงพอสำหรับการหักในครั้งเดียว 
บริษัทจะหักเงินที่มีอยู่จนกว่าจะหักเงินได้ครบเต็มจำนวน  หากท่านยืนยันเข้าร่วมทริปแล้วไม่ปรากฎตัว 
เราจะใช้นโยบายในการหักเงินน้ีเช่นเดียวกัน 
 
จะเกดิอะไรขึน้ถา้ฉันไมย่ืนยนัวา่จะมาร่วมทรปิแต่ฉนัไปปรากฎตวัทีโ่รงแรมเลย? 
เราอยากให้คุณได้รับการบริการอย่างที่คุณสมควรได้รับ!  
การที่จะทำเช่นน้ันได้เราต้องรู้ล่วงหน้าก่อนว่าคุณจะมาร่วมทริปเพ่ือจัดการเรื่องห้องพักให้คุณได้อย่างเหมาะ
สม  เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าคุณจะมีห้องพักหรือสามารถเข้าร่วมทริปได้สำหรับผู้ที่มาโดยไม่ได้ยืนยัน 
RSVP ภายในเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้น 
 
จะเป็นยงัไงถา้ฉนัตอ้งการพาผูต้ิดตามมาดว้ย แตฉ่ันพชิติรางวลัทอ่งเทีย่วได้ทีเ่ดียว?   
แม้ว่าเราจะสนับสนุนให้สมาชิกครอบครัวเจอเนสส์ทุกท่านตั้งเป้าหมายเพ่ือมาร่วมท่องเที่ยวในรางวัลท่องเที่ย
วกับเรา  แต่เราจะอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่พิชิตรางวัลท่องเที่ยวได้ตามเง่ือนไขโปรโมชันเท่าน้ัน    
หากมีที่เหลือ 
ท่านสามารถพาผู้ติดตามมาด้วยได้ตามแนวทางที่วางไว้ในนโยบายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดเท่าน้ัน 
โดยสามารถดูนโยบายได้ที ่JeunesseTravel.com 
หากท่านต้องการพาผู้ติดตามมาด้วยภายใต้นโยบายที่กำหนดไว้ 
โปรดแจ้งให้เราทราบก่อนหมดเขตตามที่แจ้งไว้ที่น่ี และตามเง่ือนไขที่กำหนดไว้ในนโยบาย 
 
 

การเดนิทาง & รายละเอียดเทีย่วบนิ 
 
ฉันตอ้งมวีซีา่หรอืพาสปอรต์หรอืไม?่   
ถือเป็นความรับผิดชอบของท่านและขอแนะนำให้คุณตรวจสอบกับสถานฑูตในประเทศของท่านหรือสถานฑู
ตของประเทศจุดหมายปลายทางว่าจำเป็นต้องมีวีซ่าในการเดินทางเข้าประเทศหรือไม่และมีค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการอย่างไร 
 
ท่านสามารถขอจดหมายรับรอง, กำหนดการเดินทาง 
และจดหมายยืนยันการจองห้องพักโรงแรมได้จากบริษัทเพ่ือประกอบการยื่นขอวีซ่า โดยส่งอีเมล์แจ้งมาที่ 
csthailand@jeunesseHQ.com 
 
ตอ้งมกีารฉดีวัคซนีกอ่นไปเทีย่วยงัจุดหมายปลายทางนี้หรอืไม?่ 
ถือเป็นความรับผิดชอบของท่านที่ต้องรับทราบแนวทางปฏิบัติในการเดินทางที่เป็นปัจจุบัน 
รวมถึงข้อกำหนดเรื่องการฉีดวัคซีนที่อาจมีขึ้น กำหนดเวลาสำหรับการยืนยัน RSVP 
และการยกเลกิทริปยังคงมีผลโดยไม่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการฉีดวัคซีนก่อนหรือหลังวันที่เหล่าน้ี 

จะเกดิอะไรขึน้หากฉันไม่มเีอกสารเดินทางทีถ่กูตอ้ง (อยา่งเชน่วซีา่) หรอืไม่มหีนงัสอืเดนิทาง 
และฉนัถูกปฏเิสธการขึ้นเครือ่งบนิ? 
ถือเป็นความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียวในการมีเอกสารเดินทางที่ครบถ้วนและถูกต้อง  
หากท่านไม่มีเอกสารการเดินทางที่ถูกต้องและถูกปฏิเสธในการขึ้นเครื่องบินและไม่สามารถมาเข้าร่วมทริปไ
ด้ รางวัลท่องเที่ยวรวมถึงคูปองตั๋วเครื่องบินจะถูกริบและโดนเรียกเก็บค่ายกเลิกด้วยเช่นเดียวกัน 



   
 

   
 

 
จะจองตั๋วเครือ่งบนิอยา่งไร?   
เม่ือท่านแจ้งยืนยัน RSVP ร่วมเดินทางผ่านทางฝ่ายบริการลูกค้าเรียบร้อยแล้ว  
ท่านเป็นผู้รับผิดชอบในการจองตั๋วเครื่องบินของตัวท่านเอง  
เราขอแนะนำให้ท่านจองตั๋วให้เร็วที่สุดเพ่ือให้ได้ราคาดีที่สุดเพ่ือมีเงินเหลือสำหรับจับจ่ายซื้อของที่ระลึก! 
 
 
ฉันควรบินลงที่สนามบินไหน และรหสัสนามบินคอือะไร?   
Istanbul Airport 
รหัสสนามบิน: IST 
 
หากคุณเลือกที่จะบินไปลงจากสนามบินที่ต่างจากที่ระบุด้านบน 
ถือเป็นความรับผิดชอบในการหารถเพ่ือเดินทางออกจากสนามบินไปยังโรงแรมด้วยตนเอง 
 
ฉันจะไดร้ับเงนิคา่ตัว๋เครือ่งบินตามรางวัลที่ฉนัไดร้บัเมือ่ไรและอยา่งไร?   
เม่ือคุณจัดการจองตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้ว  โปรดอัพโหลดใบเสร็จโดยล็อกอินเข้า Joffice และคลิก 
"Members Only" (เฉพาะสมาชิก) จากน้ันคลิก Uploads 
โปรดทราบว่าท่านต้องเช็คอินที่โต๊ะอำนวยการท่องเที่ยวเจอเนสส์ในวันเดินทางมาถึงของทริปรางวัลท่องเที่ย
วเพ่ือให้บัตรกำนัลตั๋วเครื่องบินของคุณถูกนำเข้าสู่ระบบเพ่ือการดำเนินการ บริษัทใช้เวลาไม่น้อยกว่า 30 
วันหลังจากการเดินทางสิ้นสุดลงเพ่ือจ่ายคืนค่าตั๋วเครื่องบินให้ท่าน  
และจะจ่ายให้เฉพาะนักธุรกิจที่ร่วมเดินทางและพิชิตรางวัลได้เท่าน้ัน 
 
ฉันจะไดร้ับเงนิคา่ตัว๋เครือ่งบินคนืเทา่ไหร?่   
เราจะจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินตามมูลค่าราคาหน้าตั๋วสูงสุดตามรางวัลคูปองตั๋วเครื่องบินที่ท่านพิชิตได้ตามเง่ือนไ
ขโปรโมชั่น (ดูตัวอย่างด้านล่าง)  หากคุณต้องการซื้อตั๋วในราคาที่สูงกว่ามูลค่าคูปองตั๋วเครื่องบินที่พิชิตได้ 
ท่านเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนต่างของราคาตั๋วน้ัน 
 
ยกตัวอย่าง: คุณพิชิตคูปองตั๋วเครื่องบินได้สูงสุด$500 USD และราคาค่าตั๋วเครื่องบินอยู่ที่ $385 USD 
คุณจะได้รับเงินคืน $385 USD 
 
มีบรกิารรถรับส่งสนามบินไหม?  
บริษัทจะจัดเตรียมรถรับส่งให้กับผู้พิชิตรางวัลท่องเที่ยวระหว่างสนามบินไปยังโรงแรม 
เฉพาะวันเดินทางมาถึงและวันเดินทางกลับตามที่กำหนดไว้เท่าน้ัน  
หากท่านไม่ให้ข้อมูลเที่ยวบินที่ถูกตอ้งของท่านเราไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะมีบริการรถรับส่งสนามบิน  
หากท่านประสงค์จะมาก่อนหรืออยู่ต่อ จะไม่มีบริการรถรับส่งนอกเหนือจากวันที่ระบุ  
เราต้องได้รับรายละเอียดเที่ยวบินไม่เกินกำหนดเวลาระบุไว้ข้างต้น 
 
จะเกดิอะไรขึน้หากเจอเนสสย์กเลกิหรอืเลือ่นทริป? 
แม้เราไม่เคยคาดหวังว่าจะยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางใด ๆ ของเรา 
แต่สถานการณ์ที่ไม่คาดฝันอาจเกิดขึ้นได้ 
เราขอแนะนำให้คุณซื้อประกันการเดินทางเพ่ือครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการเดินทาง อาทิเช่น 
เที่ยวบิน เจอเนส์จะไม่ชดเชยค่าใช้จ่ายใด ๆ 
ทั้งสิ้นที่ตัวแทนจำหน่ายต้องจ่ายไปให้ตัวเองหรือผู้ติดตามของพวกเขาหากทริปถูกยกเลิกหรือเล่ือนออกไป 
 

 



   
 

   
 

 อาหาร & โรงแรมทีพ่กั 
 
ฉันจะพกัทีโ่รงแรมใด?  
โปรดตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ JeunesseTravel.com เพ่ือดูข้อมูลล่าสุด  
และตรวจสอบอีเมล์เจอเนสส์ของท่านเพ่ือดูข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรม  
แต่ไม่ต้องกังวลเราจะพักในโรงแรมที่มีสไตล์ 
 
มอีาหารรวมทกุมือ้หรอืไม?่ 
มีบริการอาหารเช้าให้ในโรงแรมทุกวัน ดังน้ันคุณไม่ควรพลาดม้ือสำคัญที่สุดของวัน!  
ม้ืออาหารส่วนมากจะถูกรวมอยู่ในโปรแกรม 
อย่างไรก็ดีอาจมีบางม้ือที่ท่านต้องเดินสำรวจเมืองและหาร้านอาหารที่คุณชอบเพ่ือรับประทานเอง 
เราขอแนะนำให้คุณเตรียมรูปแบบการชำระเงินไปสำหรับจ่ายค่าอาหารเหล่าน้ีด้วย 

 

กำหนดการเดนิทาง 
 
เมือ่ไหร่ฉนัจะรูว้า่มกีจิกรรมทอ่งเทีย่วอะไรบ้าง? 
เม่ือเราวางแผนการท่องเที่ยวของคุณเสร็จสิ้นแล้ว  โปรดเข้าไปดูข้อมูลในเว็บไซต์บ่อย ๆ 
เพ่ือดูกำหนดการเดินทางฉบับเต็ม  ส่วนมากหน่ึงเดือนก่อนถึงวันเดินทางคุณจะได้รับข้อมูล 
“รู้ไว้ก่อนไป”ทางอีเมล์เพ่ือแจ้งรายละเอียดเฉพาะสำหรับทริปของคุณรวมถึงโปรแกรมการเดินทาง 
 
ฉันจะถามใครได้บา้งหากมคีำถามตอนเดนิทางไปถงึ? 
จะมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายประจำการอยู่ที่โต๊ะอำนวยการเพ่ือคอยตอบคำถามของคุณ 
 
จะมไีกดท์ี่พูดภาษาไทยไดไ้หม?   
เราจะจัดเตรียมไกด์ท้องถิ่นตามจำนวนนักธุรกิจในแต่ละประเทศที่เข้าร่วมและตามจำนวนไกด์ที่มี 
นอกจากน้ีเรายังมีเจ้าหน้าที่เจอเนสส์จำนวนมากสำหรับคอยตอบข้อซักถามของท่าน 
 
ฉันควรจัดอะไรใส่กระเปา๋ มขีอ้กำหนดเรือ่งการแต่งกายไหม? 
รายละเอียดจะแจ้งไว้ใน “รู้ไว้ก่อนไป”แจ้งทางอีเมล์ก่อนถึงวันเดินทาง 
 
ในปี 2021 มีตัวแทนจำหน่ายเกือบ 4359 คนที่ครบคุณสมบัติพิชิตรางวัลท่องเที่ยว คิดเป็นประมาณ 4% 
ของตัวแทนจำหน่ายทั้งหมดที่สะสมได้อย่างน้อย 1 คะแนนท่องเที่ยว 
 


