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จ�ดหมายการทองเที่ยว

 
การยืนยัน RSVP

 

   

รถรับสงสนามบิน

 

อาหาร

คาใชจายอื่นๆ
บร�ษัทไมรับผิดชอบคาใชจายเพ�่มเติมอื่นๆ ที่เกิดข�้น

กิจกรรม
เราอยากใหคุณทำความรูจักกับสถานที่ทองเที่ยวสุดมหัศจรรยนี้ ดังนั้น เราจึงไดจัดเตร�ยม
กิจกรรมบางอยางไวให และคุณยังมีเวลาวางสำหรับการดื่มด่ำ, คนพบ, สำรวจดวยตัวคุณเอง

เง�นชดเชย
ไมมีเง�นชดเชยใดๆ สำหรับผูไมเขารวมทร�ป

การแจงภาษี
คาหองพัก, สิ�งอำนวยความสะดวก, อาหาร, ของขวัญ, รางวัลและกิจกรรมตาง ๆ จะถูกรายงาน
เปนรายไดที่สามารถหักภาษีไดตามที่กำหนดโดยกฎหมายภาษี

เอเชีย แปซิฟ�ค & แอฟร�กา
ทร�ปรางวัลทองเที่ยว 2022:  ICELAND

ขอมูลทั่วไป & นโยบาย
นักธุรกิจจะไดรับโอกาสพ�ชิตรางวัลทองเที่ยวสำหรับหนึ่งทานโดยพักรวมหองกับ
ผูพ�ชิตรางวัลทองเที่ยว สำหรับหนึ่งทานอีกคนหนึ่งที่มีเพศเดียวกัน หร�อโอกาส
พ�ชิตรางวัลทองเที่ยวสำหรับสองทานโดยพักในหองสวนตัวรวมกัน โดยมีรางวัล
ตั๋วเคร�่องบินหลายระดับราคาสำหรับผูพ�ชิตทร�ปเหลานั้น  เพ�่อเปดประสบการณ
ทองเที่ยวสุดประทับใจกับเจอเนสส

เรฟยานิค, ไอซแลนด

ผูพ�ชิตเปาหมายรางวัลทองเที่ยวในระดับต่ำกวา Diamond Director ทุกตำแหนง
มีสิทธิเขารวมทร�ป รางวัลทองเที่ยวในภูมิภาคที่สมัครไวโดยมีสิทธิรวมเดินทางได
หนึ่งครั้งเทานั้น และเจอเนสสเปน ผูออกคาใชจายใหตามโปรโมชั่นของทร�ปนั้นๆ  
สำหรับผูพ�ชิตเปาหมายที่มีตำแหนง Diamond Director ข�้นไปกอนสิ�นสุดระยะ
เวลาโปรโมชั่น มีสิทธิเลือกเขารวมทร�ปรางวัลทองเที่ยวประจำภูมิภาคใดก็ไดโดย
เจอเนสสเปนผูออกคาใชจายใหตามโปรโมชั่นของทร�ปนั้นๆ  ตำแหนงสูงสุดหมาย
ถึงตำแหนงสูงสุดที่เคยทำคุณสมบัติได  ตำแหนงชั่วคราวที่ไดจากการสั่งซื้อแพคเกจ
โปรโมชั่นและโปรแกรมพ�เศษตาง ๆ ไมถือเปนตำแหนงที่ทำคุณสมบัติได

วันเดินทาง

ระยะเวลาการทำคุณสมบัติ

มาถึง: 9 กรกฎาคม 2022
เดินทางกลับ: 13 กรกฎาคม 2022

เร�่มตน: 00:01 น. สหรัฐ ET 1 กันยายน 2021
สิ�นสุด: 23:59 น. สหรัฐ ET 31 มกราคม 2022

แนวทางปฏิบัติในการเขารวมทร�ป

ผูพ�ชิตเปาหมายตอง RSVP ยืนยันรวมเดินทางทองเที่ยวในภูมิภาคตามประเทศ
ท่ีสมัครไว  โดยยืนยันผานทางระบบ RSVP ออนไลนใน Jo�ce™ ภายในวันท่ีระบุ
ดานลาง ไมรับประกันวาจะมีหองพักวางหากไมยืนยันภายในวันดังกลาว

หมายเหตุ: หากคุณไมยืนยัน RSVP และไปปรากฎตัวที่จ�ดหมายหร�อไปปรากฎตัว
พรอมผูติดตามที่ไมไดรับการอนุมัติกอน  เราอาจไมมีบร�การรับสงสนามบินหร�อ
หองพักไวรองรับคุณ

การเดินทางโดยเคร�่องบิน
เม่ือยืนยัน RSVP ผานทางระบบลงทะเบียนออนไลนเร�ยบรอยแลว ผูพ�ชิตเปาหมาย
รางวัลทองเที่ยวเปนผูรับผิดชอบในการจองตั๋วเคร�่องบินไปกลับดวยตนเอง บร�ษัท
จะจายคาต๋ัวเคร�อ่งบินตามรางวัลท่ีทานพ�ชิตไดแตไมเกินราคาท่ีจายจร�งตามใบเสร็จ 
และจะจายคืนใหหลังจากการเดินทางสิ�นสุดลง 30 วัน หลังจากอัพโหลดใบเสร็จไป
ที่ “Uploads” ในสวนของ Jo�ce™ ใหเร�ยบรอย  โปรดดูคำถามพบที่พบบอย
ในดานทายของเอกสารสำหรับรายละเอียดเพ�่มเติม

โรงแรมที่พัก
บร�ษัทจะจัดเตร�ยมหองพักมาตรฐานใหสำหรับผูพ�ชิตรางวัลทองเที่ยวทุกทาน  ผูพ�ชิตรางวัล
ทองเที่ยวทุกตำแหนงที่ได “รางวัลทองเที่ยวหนึ่งทาน” บร�ษัทจะจัดเตียงเดี่ยวใหในหองพักคู  
และทานสามารถแจงความประสงควาตองการพักรวมหองกับทานใด  โดยทั้งสองทานตอง
แจงมาที่เจอเนสสกอนปดระบบ RSVP  โปรดสงอีเมลแจงชื่อผูพักรวมหองมาที่ 
csthailand@JeunesseHQ.com และโปรดแจงความประสงคผานทางระบบ RSVP 
ออนไลนใน Jo�ceTM หากไมไดแจงชื่อผูพักรวมหอง ผูพ�ชิตเปาหมาย "รางวัลทองเที่ยว
หนึ่งทาน” ทุกตำแหนงจะถูกจับคูหองพักรวมกับผูพ�ชิตเปาหมาย"รางวัลทองเที่ยวหนึ่งทาน”
อีกหนึ่งทานที่มีเพศเดียวกันผูพ�ชิต "รางวัลทองเที่ยวสำหรับสองทาน”จะไดรับหองพักสำหรับ
พักคูโดยพักรวมกับรหัสคูหร�อคูสมรส และผูติดตามนั้นตองไมเปนตัวแทนจำหนายเจอเนสส
ในรหัสอื่น

หากเปนไปไดบร�ษัทจะจัดเตร�ยมรถรับสงใหกับผูพ�ชิตรางวัลทองเที่ยวจากสนามบินไปโรงแรม 
และจากโรงแรมไปสนามบินตามวันเวลาเดินทางมาถึงและเดินทางกลับที่กำหนดไวอยางเปน
ทางการ ผูที่มาถึงกอนหร�อพำนักอยูตอหลังจากวันที่กำหนดเปนผูรับผิดชอบในการเดินทาง
เอง  โปรดทราบวาไมรับประกันวาจะมีรถรับสงใหในทุกเที่ยวบิน  รายละเอียดเพ�่มเติมโปรดดู
ในคำถามที่พบบอยใน Jo�ceTM หร�อที่ JeunesseTravel.com 

บร�ษัทจัดเตร�ยมอาหารใหเกือบทุกมื้อ  โปรดดูกำหนดการทองเที่ยวเพ�่อดูรายละเอียดเพ�่มเติม  
เราขอแนะนำใหคุณเตร�ยมเง�นสดไวสำหรับบางมื้อที่บร�ษัทไมไดจัดให

การโอนรางวัล
รางวัลทองเที่ยวและคูปองตั๋วเคร�่องบินไมสามารถโอนสิทธิ และไมมีมูลคาเปนเง�นสด
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การยกเลิก

นโยบายนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา

ขอมูลทั่วไป & นโยบาย

เจอเนสสตองไดรับคำแจงการยกเลิกเขารวมทร�ปรางวัลทองเที่ยวเอเชีย-แปซิฟ�ค 
& แอฟร�กา 2020: เรฟยาว�ค ภายในวันท่ี 1 มิถุนายน 2020 ผูพ�ชิตรางวัลทองเท่ียว
ท่ีแจงยกเลิกหลังวันดังกลาวจะถูกเร�ยกเก็บเง�นคายกเลิกเปนเง�น $1,400 เหร�ยญสหรัฐ
ตอคนโดยหักผาน Wallet  หากมีเง�นใน Wallet  ไมพอสำหรับการหักเง�นในครั้งเดียว  
บร�ษัทจะหักเง�นตามจำนวนที่มีอยูจนกระทั่งไดเง�นครบเต็มจำนวน  หากคุณยืนยัน
เขารวมทร�ปแตไมมาแสดงตัว บร�ษัทจะเร�ยกเก็บเง�นคายกเลิกเชนเดียวกัน  

ความรับผิดชอบของตัวแทนจำหนาย
ผูพ�ชิตรางวัลทองเที่ยวตองแอคทีฟและอยูในสถานะที่ดีไมมีการละเมิดนโยบายและ
ระเบียบปฏิบัติตั้งแตวันที่ทำคุณสมบัติจนถึงวันที่ออกเดินทางจึงจะมีสิทธิรวม
ทองเที่ยวได  “แอคทีฟ” หมายความวานักธุรกิจตองมียอด 60 PV ในเดือน 
SmartDelivery หากไมมียอดแอคทีฟตามที่กำหนดบร�ษัทจะเพ�กถอนรางวัล
ทองเที่ยวและคูปองตั๋วเคร�่องบินที่ีทานพ�ชิตได ตั๋วทั้งหมดไมสามารถโอนสิทธิและ
ไมสามารถคืนได  หองพักทุกหองจัดเปนหองพักคู และผูพ�ชิตรางวัลทองเที่ยว
สามารถเลือกไดวาจะพักรวมหองกับผูใดโดยแจงมาที่เจอเนสสกอนกำหนดเวลา
ตามท่ีระบุในหมวด "โรงแรมท่ีพัก"  ผูพ�ชิตเปาหมายเปนผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ
วาหนังสือเดินทางยังใชไดและมีวันหมดอายุไมนอยกวาหกเดือนหลังจากวันเดินทาง
สิ�นสุดลงและรวมถึงว�ซาเขาประเทศ การไดรับผลประโยชนในรางวัลทองเท่ียวดังกลาว
จะถูกระงับหากมีการละเมิดนโยบายและระเบียบปฏิบัติในหมวดที่ 6

นโยบายผูติดตาม
1) ผูพ�ชิต “รางวัลทองเที่ยวหนึ่งทาน” หร�อ “รางวัลทองเที่ยวสองทาน” จะไดรับอนุญาตให
พารหัสคูหร�อ คูสมรสไปเปนผูติดตามรวมเดินทางไดตามลำดับดานลาง และข�้นอยูกับจำนวน
หองที่วาง:
 (a) มูลคารวมของรางวัลทองเที่ยวที่พ�ชิตได
 (b) ตำแหนง

2) ผูพ�ชิตรางวัลทองเที่ยวตองแจงใหเจอเนสสทราบวาจะพาผูติดตามไปดวยกอนวันที่ 15 
มีนาคม 2022 โดยสงอีเมลมาที่ csthailand@JeunesseHQ.com เจาหนาที่เจอเนสส
จะติดตอทานภายใน 14 วันหลังจากทานแจงความประสงค และหากคำรองนั้นไดรับการอนุมัติ 

3) ผูพ�ชิตรางวัลทองเที่ยวที่ขอพาผูติดตามมาดวยและไดรับการอนุมัติโดยเจอเนสสแลวเปน
ผูรับผิดชอบ ในการจองตั๋วเคร�่องบินและคาใชจายของผูติดตามเอง  หากมีคาใชจายเพ�่มเติม
สำหรับผูติดตาม ทานตองชำระคาใชจายมาที่เจอเนสสลวงหนาสำหรับคาหองพัก, คาอาหาร, 
กิจกรรมที่วางไว และคารถในระหวางเดินทางรวมทร�ป  

4) ผูติดตามตองไมเปนนักธุรกิจเจอเนสสในรหัสอื่นใด

5) ผูติดตามอาจเปนบุตรของนักธุรกิจเจอเนสสก็ได
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การทำคุณสมบัติ & ยืนยัน RSVP

15 มีนาคม 2022

แมเราหวังวาทานจะมารวมทร�ปกับเราได แตหากทานไมสามารถรวมเดินทางไดเทากับ
ทานสละสิทธิ์  รางวัลทองเที่ยวไมสามารถโอนสิทธิและไมมีการชดเชยเปนเง�นสดใดๆ 
ทั้งสิ�น

. 

จะจองตั๋วเคร�่องบินอยางไร? 

ฉันควรบินลงที่สนามบินไหน และรหัสสนามบินคืออะไร?  

 

มีบร�การรถรับสงสนามบินไหม?

รางวัลทองเที่ยวเจอเนสสเอเชีย-แปซิฟ�ค & แอฟร�กา 2022
คำถามที่พบบอย

ฉันจะรูไดยังไงวาฉันพ�ชิตเปาหมายรางวัลทองเที่ยว 2022 หร�อเปลา? กำหนดเวลา:
โปรดดูนโยบายรางวัลทองเที่ยวซึ่งอยูใน Jcloud™/Asia Pacific/Thai เพ�่อดูว�ธีการ
พ�ชิตเปาหมาย  ภายในเวลาประมาณ 10 วันหลังจากระยะเวลาโปรโมชันสิ�นสุดลง หาก
คุณเปนพ�ชิตเปาหมายคุณจะเห็นปุม RSVP ปรากฏข�้นถัดจาก Trip ในรายงาน 
(Reports)/รายงานผูจำหนายอิสระ (Distributor Reports)/ [Trip Name] 

เมื่อฉันไดรับแจงวาฉันพ�ชิตเปาหมายรางวัลทองเที่ยว ฉันจะยืนยัน
รวมเดินทาง (RSVP) และลงทะเบียนอยางไร?
หลังจากระยะเวลาโปรโมชันสิ�นสุดลงและคุณพ�ชิตเปาหมาย โปรดคลิกปุม RSVP ที่
ปรากฏข�น้ถัดจาก Trip ในรายงาน (Reports)/รายงานผูจำหนายอิสระ (Distributor 
Reports)/ [Trip Name] และปฏิบัติตามคำแนะนำในคำเชิญทางอีเมลของคุณเพ�อ่
ลงทะเบียนผานแบบฟอรม RSVP ออนไลน โปรดใหขอมูลกับเราใหมากเทาที่สุดเทาที่
จะทำไดทั้งชื่อนามสกุลที่สะกดอยางถูกตองตามหนังสือเดินทาง เที่ยวบิน  ขอมูลเหลานี้
จะชวยใหเราจัดเตร�ยมการทองเที่ยวใหทานและคูรหัสของทานไดอยางครบถวน  หาก
ทานยังไมไดรับจดหมายเชิญทางอีเมล  โปรดติดตอฝายบร�การลูกคาของทาน 

ฉันตองยืนยัน RSVP ผานระบบ RSVP หร�อฉันแคสงอีเมลยืนยันไดไหม?
เพ�่อใหมั่นใจไดวาเราจะมอบประสบการณที่ประทับใจและสะดวกสบายกับคุณ ดังนั้น
เราขอใหทุกคนตอบรับคำเชิญผานระบบ RSVP เนื่องจากคำถามนั้นเจาะจงเฉพาะ
สำหรับคุณและการเดินทางของคุณ  ระบบRSVP ยังมีเอกสารสละสิทธิการเร�ยกรอง
ใหคุณอานทบทวนเพ�่อใหแนใจวาคุณไดรับทราบขอมูลสำคัญที่เราตองการแจงใหคุณ
และผูติดตามทราบ ดังนั้นการ RSVP ผานระบบ RSVP จึงถือเปนเร�่องสำคัญมาก  
เราไมยอมรับอีเมลเปนรูปแบบการ RSVP

กำหนดปดรับยืนยัน RSVP รวมเดินทางเมื่อไร? 

จะเกิดอะไรข�้นหากฉันไมสามารถรวมเดินทางได?  

เจอเนสสตองไดรับแจงการยกเลิกจากทานสำหรับรางวัลทองเที ่ยวประจำภูมิภาค
เอเซีย-แปซิฟ�ค & แอฟร�กา 2022 : ไอซแลนด กอนวันที่ 1 มิถุนายน 2022 ผูพ�ชิต
รางวัลทองเที่ยวที่แจงยกเลิกหลังวันดังกลาวจะถูกเร�ยกเก็บเง�น $1,400 USD ตอคน
โดยหักผาน Wallet  หากเง�นใน Wallet  มีไมเพ�ยงพอสำหรับการหักในครั้งเดียว 
บร�ษัทจะหักเง�นที่มีอยูจนกวาจะหักเง�นไดครบเต็มจำนวน  หากทานยืนยันเขารวม
ทร�ปแลวไมปรากฎตัว เราจะใชนโยบายในการหักเง�นนี้เชนเดียวกัน

จะเกิดอะไรข�้นหากฉันไมสามารถไปรวมทร�ปได?

จะเกิดอะไรข�้นถาฉันไมยืนยันวาจะมารวมทร�ปแตฉันไปปรากฎตัว
ที่โรงแรมเลย?
เราอยากใหคุณไดรับการบร�การอยางที่คุณสมควรไดรับ! การที่จะทำเชนนั้นได  เรา
ตองรูลวงหนากอนวาคุณจะมารวมทร�ปเพ�่อจัดการเร�่องหองพักใหคุณไดอยาง
เหมาะสม  เราไมสามารถรับประกันไดวาคุณจะมีหองพักหร�อสามารถเขารวมทร�ปได
สำหรับผูที่มาโดยไมไดยืนยัน RSVP ภายในเวลาที่กำหนดไวขางตน

จะเปนยังไงถาฉันตองการพาผูติดตามมาดวย แตฉันพ�ชิตรางวัล
ทองเที่ยวไดที่เดียว?
แมวาเราจะสนับสนุนใหสมาชิกครอบครัวเจอเนสสทุกทานตั้งเปาหมายเพ�่อมารวม
ทองเที่ยวในรางวัลทองเที่ยวกับเรา  แตเราจะอนุญาตใหเฉพาะผูที่พ�ชิตรางวัลทองเที่ยว
ไดตามเง�่อนไขโปรโมชั่นเทานั้น
หากมีที่เหลือ ทานสามารถพาผูติดตามมาดวยไดตามแนวทางที่วางไวในนโยบายที่
กำหนดไวอยางเครงครัดเทานั้น โดยสามารถดูนโยบายไดที่ Jcloud/Asia Pacific 
& Africa/Thai   หากทานตองการพาผูติดตามมาดวยภายใตนโยบายที่กำหนดไว 
โปรดแจงใหเราทราบกอนหมดเขตตามที่แจงไวที่นี่ และตามเง�่อนไขที่กำหนดไวในนโยบาย   

ยืนยัน RSVP: 15 มีนาคม 2022
แจงเพ�่มผูติดตาม: 15 มีนาคม 2022
แจงยกเลิก: 1 มิถุนายน 2022
รถรับสงสนามบิน: 1 มิถุนายน 2022

การเดินทาง & รายละเอียดเที่ยวบิน
ฉันตองมีว�ซาหร�อพาสปอรตหร�อไม?
ถือเปนความรับผิดชอบของทานและขอแนะนำใหคุณตรวจสอบกับสถานฑูตในประเทศของทาน
หร�อสถานฑูตของประเทศจ�ดหมายปลายทางวาจำเปนตองมีว�ซาในการเดินทางเขาประเทศ
หร�อไมและมีคาใชจายในการดำเนินการอยางไร

ทานสามารถขอจดหมายรับรอง, กำหนดการเดินทาง และจดหมายยืนยันการจองหองพัก
โรงแรมไดจากบร�ษัทเพ�่อประกอบการยื่นขอว�ซา โดยสงอีเมลแจงมาที่ 
csthailand@jeunesseHQ.com

จะเกิดอะไรข�้นหากฉันไมมีเอกสารเดินทางที่ถูกตอง (อยางเชนว�ซา) หร�อ
ไมมีหนังสือเดินทาง และฉันถูกปฏิเสธการข�้นเคร�่องบิน?

ถือเปนความรับผิดชอบของทานแตเพ�ยงผูเดียวในการมีเอกสารเดินทางที่ครบถวนและถูกตอง  
หากทานไมมีเอกสารการเดินทางที่ถูกตองและถูกปฏิเสธในการข�้นเคร�่องบินและไมสามารถมา
เขารวมทร�ปได รางวัลทองเที่ยวรวมถึงคูปองตั๋วเคร�่องบินจะถูกร�บและโดนเร�ยกเก็บคายกเลิก
ดวยเชนเดียวกัน

เมื่อทานแจงยืนยัน RSVP รวมเดินทางผานทางฝายบร�การลูกคาเร�ยบรอยแลว  ทานเปน
ผูรับผิดชอบในการจองตั๋วเคร�่องบินของตัวทานเอง  เราขอแนะนำใหทานจองตั๋วใหเร็วที่สุด
เพ�่อใหไดราคาดีที่สุดเพ�่อมีเง�นเหลือสำหรับจับจายซื้อของที่ระลึก!

Keflavík Airport หร�อที่รูจักกันในชื่อ Reykjavík–Keflavík Airport
รหัสสนามบิน: KEF

เมื่อคุณจัดการจองตั๋วเคร�่องบินเร�ยบรอยแลว  โปรดอัพโหลดใบเสร็จโดยล็อกอินเขา 
Jo�ceTM และคลิก "Members Only" (เฉพาะสมาชิก) จากนั้นคลิก Uploads บร�ษัทใช
เวลาไมนอยกวา 30 วันหลังจากการเดินทางสิ�นสุดลงเพ�่อจายคืนคาตั๋วเคร�่องบินใหทาน  
และจะจายใหเฉพาะนักธุรกิจที่รวมเดินทางและพ�ชิตรางวัลไดเทานั้น

ฉันจะไดรับเง�นคาตั๋วเคร�่องบินตามรางวัลที่ฉันไดรับเมื่อไรและอยางไร?  

ฉันจะไดรับเง�นคาตั๋วเคร�่องบินคืนเทาไหร?  
เราจะจายคาตั๋วเคร�่องบินตามรางวัลคูปองตั๋วเคร�่องบินที่ทานพ�ชิตไดตามเง�่อนไขโปรโมชั่น  
การจายเง�นคาตั๋วเคร�่องบินคืนอาจใชเวลาถึง 30 วันหลังจากการเดินทางสิ�นสุดลง โดยทาน
ตองอัพโหลดใบเสร็จไปที่ “Uploads” ใน Jo�ceTM  ของทานใหเร�ยบรอย 

เราตระหนักดีวาบางทานอาจตองการซื้อตั๋วในชั้น Business Class ทานสามารถซื้อได
ตามความประสงคของทานเอง โดยทานเปนผูรับผิดชอบในสวนตางของราคาตั๋วนั้น

บร�ษัทจะจัดเตร�ยมรถรับสงใหกับผูพ�ชิตรางวัลทองเที่ยวระหวางสนามบินไปยังโรงแรม 
เฉพาะวันเดินทางมาถึงและวันเดินทางกลับตามที่กำหนดไวเทานั้น  หากทานไมใหขอมูล
เที่ยวบินของทานเราไมสามารถรับประกันไดวาจะมีบร�การรถรับสงสนามบิน  หากทาน
ประสงคจะมากอนหร�ออยูตอ จะไมมีบร�การรถรับสงนอกเหนือจากวันที่ระบุ  

เราตองไดรับรายละเอียดเที่ยวบินกอนวันที่ 1 มิถุนายน 2022
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จะเกิดอะไรข�้นหากเจอเนสสยกเลิกหร�อเลื่อนทร�ป?

ฉันจะพักที่โรงแรมใด?

 

โรงแรมที่พัก

จะมีไกดที่พ�ดภาษาไทยไดไหม?

เมื่อไหรฉันจะรูวามีกิจกรรมทองเที่ยวอะไรบาง? 

สิ�งที่คุณควรจัดใสกระเปาเดินทาง:

วันที่  1   
 

 

วันที่  2
เชา/บาย: กิจกรรมมากมาย หร�อพักผอนตามอัธยาศัยแลวแตกลุม

วันที่  3
เชา/บาย: กิจกรรมมากมาย หร�อพักผอนตามอัธยาศัยแลวแตกลุม

วันที่  4  
เชา/บาย: กิจกรรมมากมาย หร�อพักผอนตามอัธยาศัยแลวแตกลุม

เย็น: งานกาลาเลี้ยงอำลา

วันที่  5
ทั้งวัน: เดินทางกลับ
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แมเราไมเคยคาดหวังวาจะยกเลิกหร�อเลื่อนการเดินทางใด ๆ ของเรา แตสถานการณ
ที่ไมคาดฝนอาจเกิดข�้นได เราขอแนะนำใหคุณซื้อประกันการเดินทางเพ�่อครอบคลุม
คาใชจายที่อาจเกิดข�้นจากการเดินทาง อาทิเชน เที่ยวบิน เจอเนสจะไมชดเชยคาใชจาย
ใด ๆ ทั้งสิ�นที่ตัวแทนจำหนายตองจายไปใหตัวเองหร�อผูติดตามของพวกเขาหากทร�ป
ถูกยกเลิกหร�อเลื่อนออกไป

โปรดตรวจสอบไดที ่เว็บไซต JeunesseTravel.com เพ�่อดูขอมูลลาสุด และ
ตรวจสอบอีเมลเจอเนสสของทานเพ�่อดูขอมูลเกี ่ยวกับโรงแรม  แตไมตองกังวล
เราจะพักในโรงแรมที่มีสไตล

เราจะจัดเตร�ยมไกดทองถิ�นตามจำนวนนักธุรกิจในแตละประเทศที่เขารวมและตาม
จำนวนไกดที่มี นอกจากนี้เรายังมีเจาหนาที่เจอเนสสจำนวนมากสำหรับคอยตอบขอ
ซักถามของทาน

มีบร�การอาหารเชาใหในโรงแรมทุกวัน ดังนั้นคุณไมควรพลาดมื้อสำคัญที่สุดของวัน!  
จะมีอยางนอยหนึ่งมื้อกลางวันและหนึ่งมื้อเย็นที่ทานตองเดินสำรวจเมืองและหาราน
อาหารที่คุณชอบเพ�่อรับประทานเอง เราขอแนะนำใหคุณพกเง�นติดตัวไปตัวอยางนอย 
$100 USD เพ�่อจายคาอาหาร

มีอาหารรวมทุกมื้อหร�อไม?

กำหนดการเดินทาง

เมื่อเราวางแผนการทองเที่ยวของคุณเสร็จสิ�นแลว  โปรดเขาไปดูขอมูลในเว็บไซตเพ�่อ
ดูกำหนดการเดินทางฉบับเต็ม  เมื่อคุณเดินทางมาถึงโรงแรมแลว คุณจะไดรับ swag 
ของที่ระลึกที่โตะอำนวยการซึ่งจะมีเจาหนาที่เจอเนสสคอยอำนวยความสะดวกใหคุณ

ฉันจะถามใครไดบางหากมีคำถามตอนเดินทางไปถึง? 
จะมีเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายประจำการอยูที่โตะอำนวยการเพ�่อคอยตอบคำถาม
ของคุณ

ฉันควรจัดอะไรใสกระเปา มีขอกำหนดเร�่องการแตงกายไหม? 
เราขอแนะนำใหคุณสวมเสื้อผาลำลองตลอดทร�ป เพราะเราจะตองเดินเยอะมาก; 
เตร�ยมชุดค็อกเทลสำหรับงานเลี้ยงตอนรับ และชุดทางการสำหรับงานกาลาอำลา  

•  เสื้อผาที่เหมาะสมกับสภาพอากาศโดยประมาณ 11-20 องศาเซลเซียส
• เสื้อคลุมเนื้อบางอีกหนึ่งชั้นเผื่ออากาศเย็นและชวงเย็น
• รม เผื่อมีฝน
• รองเทาสวมสบายสำหรับเดิน (แนะนำพ�้นยาง)

เมื่อใกลถึงวันเดินทาง โปรดเขาไปเช็คใน JeunesseTravel.com เพ�่อดูขอมูล
อัพเดทเร�่องการแตงกาย

กำหนดการ
กำหนดการแบบละเอียดฉบับสมบูรณจะแจงใหทราบภายหลัง

ทั้งวัน: เดินทางมาถึง
เจอเนสสจัดเตร�ยมรถบร�การรับสงจาก Reykjavík–Keflavík Airport (KEF)  ไปยัง
โรงแรมของทาน ทั้งนี้ข�้นกับรายละเอียดเที่ยวบินที่ไดรับภายในเวลาที่กำหนด

เย็น: งานเลี้ยงตอนรับ

เจอเนสสจัดเตร�ยมรถบร�การรับสงจากโรงแรมที่พักของทานไปยัง Reykjavík–Keflavík 
Airport (KEF) ทั้งนี้ข�้นกับรายละเอียดเที่ยวบินที่ไดรับภายในเวลาที่กำหนด


