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นโยบายรางวัลท่องเทีย่วเจอเนสส ์
ท่ัวโลก 

 

เจอเนสส์ภาคภูมิใจท่ีได้นำเสนอโอกาสสุดพิเศษเพ่ือพิชิตรางวัลท่องเท่ียวค
ร้ังหนึ่งในชีวิต! 
เราได้นำเสนอโปรโมชันหลายระดับรางวัลเพ่ือให้ตัวแทนจำหน่ายมีโอกาส
เลือกเป้าหมายและทำงานเพ่ือพิชิตรางวัล a) 
ทริปสำหรับหนึ่งท่านในห้องพักร่วมกับผู้พิชิตเป้าหมายอีกท่านหนึ่ง หรือ 
b) ทริปสำหรับสองท่านในห้องพักส่วนตัว  
นอกจากนี้เรายังได้นำเสนอบัตรกำนัลตั๋วเคร่ืองบินในหลายระดับรางวัล  
เราขอเชิญชวนให้ตัวแทนจำหน่ายเจอเนสส์ใช้ประโยชน์ให้มากท่ีสุดจากโ
อกาสสุดเร้าใจนี้เพ่ือสร้างความทรงจำสุดประทับใจกับการท่องเท่ียวเจอเน
สส์ 

 
แนวทางปฏบิตัใินการเขา้รว่มทรปิ 
ผู้พิชิตเป้าหมายรางวัลท่องเท่ียวในระดับต่ำกว่า Diamond Director 
ทุกตำแหน่งมีสิทธิเข้าร่วมทริปรางวัลท่องเท่ียวหนึ่งรางวัลในภูมิภาคท่ีสมัค
รไว้เท่านั้นโดยเจอเนสส์เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ตามโปรโมชั่นของทริปนั้น 
ๆ  สำหรับผู้พิชิตเป้าหมายท่ีมีตำแหน่ง Diamond Director 
ข้ึนไปก่อนส้ินสุดระยะเวลาโปรโมชัน 
มีสิทธิเลือกเข้าร่วมทริปรางวัลท่องเท่ียวในภูมิภาคโดยเจอเนสส์เป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่ายให้ตามโปรโมชั่นของทริปนั้น ๆ  
ตำแหน่งสูงสุดหมายถึงตำแหน่งสูงสุดท่ีเคยทำคุณสมบัติได้  
ตำแหน่งชั่วคราวท่ีได้จากการส่ังซ้ือแพคเกจโปรโมชันและโปรแกรมพิเศษ
ต่าง ๆ ไม่ถือเป็นตำแหน่งท่ีทำคุณสมบัติได ้
 
การยนืยนั RSVP 
ผู้พิชิตเป้าหมายต้อง RSVP 
ยืนยันร่วมเดินทางท่องเท่ียวในภูมิภาคตามประเทศท่ีสมัครไว้  
โดยยืนยันผ่านทางระบบRSVP ออนไลน์ใน Joffice™ 
ภายในวันท่ีระบุในข้อมูลทริป & คำถามท่ีพบบ่อย 
ซ่ึงเก่ียวข้องกับทริปในภูมิภาคของพวกเขา 
มิฉะนั้นจะไม่รับประกันว่าจะมีห้องพักว่าง หมายเหตุ: หากคุณไม่ยืนยัน 
RSVP 
และไปปรากฏตัวท่ีจุดหมายหรือไปปรากฏตัวพร้อมผู้ติดตามท่ีไม่ได้รับ
การอนุมัติก่อน  
เราไม่รับประกันว่าจะมีบริการรับส่งสนามบินหรือห้องพักไว้รองรับคุณ  
หากเราสามารถรองรับคุณได้ 
คุณจะถูกเรียกเก็บเงินเพ่ิมสำหรับผู้ติดตามตามอัตราท่ีกำหนดไว้ในเอ
กสารข้อมูลการเดินทาง & คำถามท่ีพบบ่อย สำหรับทริปนั้น 

 
บตัรกำนลัตัว๋เครือ่งบนิ 

เม่ือยืนยัน RSVP ผ่านทางระบบลงทะเบียนออนไลน์แล้ว 
ผู้พิชิตรางวัลท่องเท่ียวจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจองตั๋วเคร่ืองบินไปกลับด้
วยตนเอง  คุณจะได้รับเงินตามมูลค่าในใบเสร็จของหน้าตั๋ว 
แต่ไม่เกินจำนวนมูลค่ารางวัลตั๋วเคร่ืองบินท่ีพิชิตได้  

โปรดทราบว่าใบเสร็จจะต้องระบุกำหนดการเดินทางของเท่ียวบิน 
ในการขอรับเงินค่าตัว๋เคร่ืองบินคุณต้องทำตามข้ันตอนดังตอ่ไปนี้ 
มิฉะนั้นท่านจะไม่สามารถเบิกเงินได้ 
• คุณต้องเช็คอินท่ีโต๊ะลงทะเบียนท่องเท่ียวเจอเนสส์เม่ือมาถึงโรงแร

มจุดหมายการเดินทางเพ่ือมีสิทธิได้รับเงินค่าตั๋วเคร่ืองบิน 
• คุณต้องอัพโหลดใบเสร็จค่าตั๋วเคร่ืองบินในหมวด “Uploads” ใน 

Joffice ไม่เกิน 14 วันหลังจากเดินทางกลับจากทริปของคุณ  
ใบเสร็จค่าตั๋วเคร่ืองบินต้องแสดงกำหนดการเดินทางและจุดหมายการ
เดินทางและวันท่ีท่ีสอดคล้องกัน หากส่งเอกสารเกินกำหนดเวลา 14 
วันหลังจากวันสุดท้ายของทริปจะไม่สามารถขอรับเงินค่าตั๋วเคร่ืองบิน
ได ้

บริษัทจะจ่ายเงินค่าตั๋วเคร่ืองบินให้ 30 วันหลังจากส้ินสุดการเดินทาง 
หลังจากท่ีคุณได้อัพโหลดใบเสร็จในหมวด “Uploads” ของ Joffice 
เรียบร้อยแล้ว 

 
โรงแรมทีพ่กั 
บริษัทจะจัดเตรียมห้องพักมาตรฐานให้สำหรับผู้พิชิตรางวัลท่องเท่ียวทุกท่า
น  ผู้พิชิต "รางวลัท่องเท่ียวสำหรับสองท่าน”

จะได้รับห้องพักสำหรับพักคู่โดยพักร่วมกับรหัสคู่หรือคู่สมรส 
และผู้ติดตามนั้นต้องไม่เป็นตัวแทนจำหน่ายเจอเนสส์ในรหัสอื่น  
ผู้พิชิตรางวัลท่องเท่ียวทุกตำแหน่งท่ีได้ “รางวัลท่องเท่ียวหนึ่งท่าน” 
บริษัทจะจัดเตียงเดี่ยวให้ในห้องพักคู่  
และท่านสามารถแจ้งความประสงค์วา่ต้องการพักร่วมห้องกับท่านใด  
โดยท้ังสองท่านต้องแจ้งมาท่ีเจอเนสส์ก่อนปิดระบบ RSVP 
โปรดส่งอีเมล์แจ้งชื่อผู้พักร่วมห้องมาท่ี Incentives@JeunesseHQ.com 
และโปรดแจ้งความประสงค์ผ่านทางระบบ RSVP ออนไลน์ใน Joffice 
หากไม่ได้แจ้งชื่อผู้พักร่วมห้อง ผู้พิชิตเป้าหมาย "รางวัลท่องเท่ียวหนึ่งท่าน
”

ทุกตำแหน่งจะถูกจับคู่ห้องพักร่วมกับผู้พิชิตเป้าหมาย"รางวัลท่องเท่ียวหนึ่งท่
าน”อีกหนึ่งท่านท่ีมีเพศเดียวกัน   

 
รถรบัสง่สนามบนิ 

หากเป็นไปได้บริษัทจะจัดเตรียมรถรับส่งให้กับผู้พิชิตรางวัลท่องเท่ียวจา
กสนามบินไปโรงแรม 
และจากโรงแรมไปสนามบินตามวันเวลาเดินทางมาถึงและเดินทางกลับท่ี
กำหนดไว้ในข้อมูลทริป & คำถามท่ีพบบ่อย  
ผู้ท่ีมาถึงก่อนหรือพำนักอยู่ต่อหลังจากวันท่ีกำหนดเป็นผู้รับผิดชอบในกา
รเดินทางเอง 
เพ่ือให้ม่ันใจว่าจะมีรถรับส่งต้องมีการแจ้งข้อมูลเท่ียวบินท่ีถูกต้องมาท่ีเจอ
เนสส์ผ่านทางระบบ RSVP 
หรือฝ่ายบริการลูกค้าในประเทศของท่านไม่เกินวันหมดเขตท่ีระบุไว้ในเอ
กสารข้อมูลการเดินทาง & คำถามท่ีพบบ่อย 
โปรดทราบว่าไม่รบัประกนัว่าจะมีรถรับส่งให้ในทุกเท่ียวบิน   
รายละเอียดเพ่ิมเติมโปรดดูในคำถามท่ีพบบ่อยใน Joffice หรือท่ี 
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JeunesseTravel.com 

*ในบางกรณีอาจไม่มีรถรับส่งสนามบินรวมอยู่ในรายการ 
โปรดดูข้อมูลอ้างอิงได้ในเอกสารข้อมูลการเดินทาง & 
คำถามท่ีพบบ่อยเพ่ือยืนยันว่ามีรถรับส่งบริการหรือไม่ 

 
อาหาร 
เราตั้งใจท่ีจะจัดเตรียมม้ืออาหารส่วนใหญ่ให้กับตัวแทนจำหน่ายในทริป 
รางวัลท่องเท่ียวเจอเนสส์ 
แต่อย่างไรก็ดีข้ึนอยู่กับสถานการณ์ท่ีแตกต่างกันไป  
อาหารม้ือใดท่ีจัดให้จะแจ้งให้ทราบในโปรแกรมการเดินทางล่าสุด  
เราขอแนะนำให้คุณเตรียมเงินสดหรือการจ่ายเงินในรูปแบบอื่นเตรียมไวส้
ำหรับม้ือท่ีไม่ได้รวมอยู่ในโปรแกรม 
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    คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ & ความเสยีหายของโรงแรม 
บริษัทไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมอื่นๆ ท่ีเกิดข้ึน 
หากมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมในระหว่างการพักของท่านและเจอเนสส์ถูกเรียกเก็บเงิ
นหลังจากการพัก (ห้องพักเสียหาย, ค่าสูบบุหร่ี, ฯลฯ) 
เจอเนสส์จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนไปท่ี Wallet ของตัวแทนจำหน่าย 

 
กจิกรรม 
เราอยากให้คุณทำความรู้จักกับสถานท่ีท่องเท่ียวสุดมหัศจรรย์นี้ ดังนั้น 
เราจึงได้จัดเตรียมกิจกรรมบางอย่างไว้ให้ 
และคุณยังมีเวลาว่างสำหรับการดื่มด่ำ, ค้นพบ, สำรวจด้วยตัวคุณเอง  
เราคาดหวังให้ผู้เข้าร่วมทริปได้เข้าร่วมกิจกรรมตามตารางท่ีกำหนดไว ้

 
เงนิชดเชย 
ไม่มีเงนิชดเชยใดๆ สำหรับผู้ไม่เข้าร่วมทริป 

 
การโอนรางวลัทอ่งเทีย่ว 

ข้ึนอยู่กับดุลพินิจของบริษัท 
คุณอาจโอนรางวัลท่องเท่ียวเจอเนสส์ท่ีคุณพิชิตได้และบัตรกำนัลตั๋วเคร่ือ
งบินไปให้ตัวแทนจำหน่ายเจอเนสส์รายอื่นได้  
ค่าธรรมเนียมในการโอนรางวัลคือ $500 USD 
ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมนี้ผ่าน Wallet 
หรือบัตรเครดิตทันทีท่ีได้รับอนุมัติ 
ต้องย่ืนคำร้องขอโอนรางวัลและดำเนินการให้เสร็จส้ิน 30 
วันก่อนวันเดินทางอย่างเป็นทางการ 
โปรดทราบว่าในบางกรณีอาจไม่สามารถโอนรางวัลท่องเท่ียวได้  
โปรดดูเอกสารข้อมูลการเดินทาง & คำถามท่ีพบบ่อยสำหรับ  
ทริปของท่านเพ่ือยืนยัน 

 
การแจง้ภาษ ี
ค่าห้องพัก, อาหาร, ของขวัญ, รางวัลและกิจกรรมตา่ง ๆ 
จะถูกรายงานเป็นรายได้ท่ีสามารถหักภาษีได้ตามท่ีกำหนดโดยกฎหมายภ
าษี  ในกรณีท่ีได้รับอนุมัติการโอนรางวัลท่องเท่ียว 
ตัวแทนจำหน่ายท่ีได้รับการโอนทริปจะเป็นผู้ถูกรายงานรายได้ตามท่ีกฎห
มายกำหนด 

 
การยกเลกิ & การไมป่รากฎตวั 

เจอเนสส์ต้องได้รับคำแจ้งการยกเลิกเข้าร่วมทริปรางวัลท่องเท่ียวไม่เกิน 
30 วันปฏิทินก่อนวันเร่ิมเดินทางอย่างเป็นทางการ  
ผู้พิชิตรางวัลท่องเท่ียวท่ีแจ้งยกเลิกหลังวันดังกล่าวจะถูกเรียกเก็บเงินค่าย
กเลิกเป็นเงิน $2,000 USD เหรียญสหรัฐต่อคนโดยหักผ่าน Wallet  
หากมีเงินใน Wallet ไม่พอสำหรับการหักเงินในคร้ังเดียว  
บริษัทจะหักเงินตามจำนวนท่ีมีอยู่จนกระท่ังได้เงินครบเต็มจำนวน  
หากคณุยนืยนัเขา้รว่มทรปิแตไ่มม่าปรากฎตวั 
บรษิทัจะดำเนนิการเชน่เดยีวกนัและเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนยีมการไมม่าปราก
ฎตวัตามจำนวนทีร่ะบไุวข้้างตน้ไปที ่Wallet ของคณุทนัท ี
 
อตัราคา่ธรรมเนยีมสำหรบัการเปลี่ยนแปลงทีห่นา้งาน 
ขอแนะนำให้คุณยืนยัน RSVP และทำเร่ืองร้องขอพิเศษใด ๆ 
เก่ียวกับผู้ติดตามก่อนวันหมดเขตท่ีกำหนดไว้ในเอกสารข้อมูลการเดินทาง 
& คำถามท่ีพบบ่อยสำหรับทริปในภูมิภาคของคุณ  
หากจำเป็นต้องมีการเปล่ียนแปลงหลังจากกำหนดเวลาท่ีได้รับอนุมัติ 
และ/หรือท่ีหน้างานท่ีจุดเช็คอินท่องเท่ียวเจอเนสส์ 
จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในหมวดต่อไปนี*้ 
• การเปล่ียนชื่อผู้ติดตาม: $100 USD การเปล่ียนชื่อผู้ติดตาม 

(ชื่อตัวแทนจำหน่ายหลักยังคงเหมือนเดิมและมีแค่ผู้ติดตามเท่านั้นท่ีเป
ล่ียน) 
สำหรับผู้พิชิตรางวัลท่องเท่ียวสำหรับสองคนท่ีมาเปล่ียนชื่อหน้างาน 
(ท้ังสองคนพักในห้องเดียวกัน)  

• เปล่ียนผู้พักร่วมห้อง: $100 USD เปล่ียนผู้พักร่วมห้องท่ีหน้างาน 
ผู้พักร่วมห้องสลับกับผู้พักร่วมห้องอีกท่านหนึ่ง (ข้ึนอยู่กับห้องว่าง)  

• โอนรางวัลท่องเท่ียว: $500 USD 

ตัวแทนจำหน่ายโอนรางวัลท่องเท่ียวท่ีพิชิตได้ให้กับตัวแทนจำหน่ายอีกท่า
นหนึ่ง  

• การเพ่ิมผู้ติดตามท่ีหน้างาน: $500 USD 

การเพ่ิมผู้ติดตาม ได้แก่ ทารก, เด็ก, หรือใครก็ตามท่ีไม่ได้อยู่ในรายชื่อ 
RSVP ในห้องพักเดียวกัน (หากต้องมีห้องพักเพ่ิม จะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม) 

 
ค่าธรรมเนียมท้ังหมดไม่สามารถขอเงินคืนได้และไม่สามารถโอนได้ 
โดยข้ึนอยู่กับห้องว่างและการอนุมัติล่วงหน้า 

 
ค่าธรรมเนียมท้ังหมดข้ึนอยู่กับห้องว่างและการรองรับของทัวร์  
ดังนั้นขอแนะนำให้คุณยืนยัน RSVP 
ตรงเวลาและอย่าลืมแจ้งให้เจอเนสส์ทราบถึงการเปล่ียนแปลงภายในกำหน
ดเวลาท่ีระบุไว้ในเอกสารข้อมูลการเดินทาง & คำถามท่ีพบบ่อย  

 
*อัตราค่าธรรมเนียมไม่ได้รับประกันว่าจะมีห้องพักให้หรืออนุมัติให้ท่ีหน้างา
น ดูข้อมูลเพ่ิมเติมได้ในหมวด “นโยบายการซ้ือให้ผู้ติดตาม”  

 
ความรบัผดิชอบของตวัแทนจำหนา่ย 
ตัวแทนจำหน่ายต้องแอคทีฟและอยู่ในระเบียบปฏิบัติตั้งแต่วนัท่ีทำคุณสมบั
ติจนถึงวันท่ีออกเดินทางจึงจะมีสิทธิเข้าร่วมโปรโมชัน  “แอคทีฟ”

หมายความว่านักธุรกิจต้องมียอด 60 PV 
ต่อเดือนหากไม่มียอดแอคทีฟตามท่ีกำหนดบริษัทจะเพิกถอนรางวัลท่องเท่ี
ยวและบัตรกำนัลตั๋วเคร่ืองบินที่ีท่านพิชิตได้ 
ผู้พิชิตเป้าหมายเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบว่าหนังสือเดินทางยังใช้ไ
ด้และมีวันหมดอายุไม่น้อยกว่าหกเดือนหลังจากวันเดินทางส้ินสุดลง 
และรวมถึงวีซ่าเข้าประเทศ 
การได้รับผลประโยชน์ในรางวัลท่องเท่ียวดังกล่าวจะถูกระงับหากมีการละเ
มิดนโยบายและระเบียบปฏิบัติในหมวดท่ี 6 

 
นโยบายซือ้ใหผู้ต้ดิตาม 
หากมีท่ีว่าง เราอนุญาตให้ตัวแทนจำหน่ายพาผู้ติดตามไปร่วมทริปเพ่ิมได้ 
อาทิเช่น สมาชิกในครอบครัวหรือคู่สมรส 
ข้ันตอนต่อไปนี้เป็นลำดับในการพิจารณาอนุมัติสำหรับผู้ติดตาม 

1. ผู้พิชิต “รางวัลท่องเท่ียวหนึ่งท่าน”หรือ “รางวัลท่องเท่ียวสองท่าน” 
จะได้รับอนุญาตให้พารหัสคู่หรือคู่สมรสไปเป็นผู้ติดตามร่วมเดินทางไ
ด้ตามลำดับด้านล่าง และข้ึนอยู่กับจำนวนห้องท่ีว่าง: 

(a) มูลค่ารวมของรางวัลท่องเท่ียวท่ีพิชิตได้ 
(b) ตำแหน่ง 

2. ผู้พิชิตรางวัลท่องเท่ียวต้องแจ้งให้เจอเนสส์ทราบว่าจะพาผู้ติดตามไปด้วย
ก่อนวันสุดท้ายของวันหมดเขต RSVP 
สำหรับการท่องเท่ียวในภูมิภาคของพวกเขาตามท่ีกำหนดไว้ในเอกสารข้
อมูลการเดินทาง & คำถามท่ีพบบ่อย โดยส่งอีเมล์แจ้งมาท่ี 
Incentives@JeunesseHQ.com และผ่านระบบ RSVP ออนไลน์ใน 
Joffice™ เจ้าหน้าท่ีเจอเนสส์จะติดต่อท่านภายใน 14 
วันหลังจากท่านแจ้งความประสงค์ และหากคำร้องนั้นได้รับการอนุมัต ิ

3. ผู้พิชิตรางวัลท่องเท่ียวท่ีขอพาผู้ติดตามมาด้วยและได้รับการอนุมัติโดยเ
จอเนสส์แล้ว  
เป็นผู้รับผิดชอบในการจองตั๋วเคร่ืองบินและค่าใช้จ่ายของผู้ติดตามเอง  
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หากมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมสำหรับผู้ติดตาม 
ท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายมาท่ีเจอเนสส์ล่วงหน้าสำหรับค่าห้องพัก, 
ค่าอาหาร, กิจกรรมท่ีวางไว้ และค่ารถในระหว่างเดินทางร่วมทริป   

4. ผู้ติดตามอาจเป็นตัวแทนจำหน่ายเจอเนสส์ 
อย่างไรก็ดีหากผู้ติดตามไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายเจอเนสส์และผู้เป็นเจ้า
ของบัญชีไม่สามารถเข้าร่วมทริปได้ 
ผู้ติดตามก็ไม่สามารถเข้าร่วมทริปได้  

5. ผู้ติดตามอาจเป็นเด็กก็ได้ 
 

นโยบายเหลา่นีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
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