
利用条件 ◆運転手付きレンタカー◆ 

ご予約前に必ずご確認ください。 

お支払い 

ご利用終了時に運転手が明細を手書きで記入いたしますので、 

ご請求金数に間違いがないか確認後、現金（THB）で運転手にお支払ください。

タイバーツ以外の通貨でのお支払は承っておりませんので、ご了承ください。 

 

内容確認 

・ご予約完了メールを送付いたしますので、内容を必ずご確認ください。 

・ご予約完了メールに間違いがあった場合は、すぐにご連絡ください。 

 

注意事項 

■時間制フリープラン 

・基本料金に含まれるものは、運転手、車両レンタル料金・自動車保険料金でございます。 

・基本料金とは別にガソリン料金、延長料金、深夜料金、高速・駐車場料金、運転手宿泊費、

付加価値税（7％）が別途かかります。 

・タイ国内どこへでもお迎えにあがれます。 

ただし下記 7地区以外へのお迎えの場合は、ガソリン料金の計算がアビデック事務所（ス

クンビット 55）からとなりますので、ご了承ください。 

ワッタナー地区、クロントゥーイ地区、バトゥムワン地区、バンラック地区、サトーン地区、フ

ワイクワン地区、プラカノン地区 

■空港送迎プラン 

・必ず到着便名をお知らせください。 

・到着、出発時刻は、タイの現地時間をお知らせください。 

・深夜便の場合、日付の間違いが多くなっております。必ずご確認ください。 

・お迎え時にフライトが遅延した場合、運転手がご予約時にお知らせいただいた便名を元に

到着時間を確認いたしますので、お客様の到着まで運転手は空港でお待ちしております。 

ただし、当該便到着後、当社から連絡が取れない状態で、2時間以上経過の場合、 

キャンセル（No show）とみなします。 

■片道送迎プラン 

・送迎箇所は 1カ所とさせていただいております。 

・1 カ所以上ご希望のお客様はお問合せください。 
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レンタカーのご利用をお断りするケース 

・タイ国外への出国を伴うもの 

・車両又は運転手のみの貸出し※車両と運転手は必ずセットでご利用いただいております。 

・運搬車としてのご利用※引越など 

・お子様（小学生以下）のみのご利用※保護者の方が同乗される必要がございます。 

・遠方他県へのご利用※場所によっては可能です。事前にお問合せください。

・タイの法令違反行為を目的とする場合 

レンタカーご利用時のお忘れ物 

車内にお忘れ物をした場合は、089-529-1870までご連絡ください。 

お電話でお伺いした詳細事項を元にお忘れ物が車内にあるか確認をいたします。

お忘れ物が見つかった場合は、大変お手数ではございますが、当社事務所まで受取にお

越しください。 

郵送をご希望の場合は、郵送費をお客様にご負担いただきますので、何卒ご了承ください。 

お忘れ物の保管期限は 3 ヶ月とします。経過後は破棄させて頂きます。 

 

レンタカーご利用時の注意事項 

・ツアーへの危険物・火気類の持込はご遠慮ください。（蝋燭・花火等） 

・車内での飲酒は法律で禁じられています。 

・飲食物や唱吐等により車両内を汚損された場合は、クリーニング料金を請求いたします。 

・歩行が困難なほど泥酔している場合又は公序良俗に反する行為を働く恐れのある状態や

その他、正常な利用が困難な状態の場合は、運転手の判断でご利用を中止していただく場

合がございます。 

・麻薬・覚せい剤等の持ち込み又は中毒症状が確認できる方はご利用をお断りいたします。 

・車両内の備品の破損は、修理費を請求いたします。 

・お客様の原因による事故、車両内外の損傷破損等につきましては、全てお客様の負担と

いたしますので、予めご了承ください。 

 

当社の免責事項 

・お客様の不注意による荷物の紛失、お忘れ物、盗難 

・お客様の不注意による移動中の事故 

・天候・交通事情、その他止むを得ない現地事情によって生じる日程・内容変更又は中止 

・食中毒 

・運送機関等のサービスの提供中止、遅延、スケジュール変更、経路変更による日程・内

容変更又は中止 

・お客様ご自身の集合場所や送迎場所への遅延に伴う障害 

・当社のサービス条件の責任範囲はタイ国内の法律が適用され、 

日本の旅行業法に基づく旅行業約款は適用されません。 

・タイ国の自動車保険が全車加入となっておりますが、日本の保険の様に充実しておりま

せんので、お客様には別途、海外旅行傷害保険等に加入下さい。弊社はタイ国自動車保

険限度額以上の対応しておりませんので、ご了承下さい。 



 

 

キャンセル 

ご予約のキャンセルはキャンセルする旨をお申し出いただいた日時といたします。 

■時間制フリープラン 

催行日 2日前 18時まで…無料 

催行日前日 18時まで…基本料金の 50％ 

催行日前日 18時以降…基本料金の 100％ 

■空港送迎プラン 

催行日 2日前 18時まで…無料 

催行日前日 18時まで…空港送迎料金の 50％ 

催行日前日 18時以降・空港送迎料金の 100％ 

■片道送迎プラン 

催行日 2日前 18時まで…無料 

催行日前日 18時まで…片道送迎料金の 50％ 

催行日前日 18時以降…片道送迎料金の 100％ 
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利用条件 ◆ゴルフ場予約・日帰りツアー・クーポン販売◆ 

ご予約前に必ずご確認ください。 

お支払い 

・お支払は先払いとなっております。 

・クレジットカード（VISA、MasterCard、JCB）、銀行振込又はメッセンジャー払いでお支払く

ださい。 

・ご予約完了メールを受信後 7日以内にご指定の方法でお支払ください。 

・指定日までにお支払が確認できなかった場合は、自動的にキャンセルといたします。 

・メッセンジャー払いは、メッセンジャー手数料として追加で 60バーツを頂戴いたします。 

・メッセンジャー手数料はメッセンジャーに直接お支払ください。 

 

内容確認 

・ご予約バウチャーをメールにてご送付いたしますので、内容を必ずご確認ください。 

・ご予約バウチャーに間違いがあった場合は、直ぐにご連絡ください。 

 

注意事項 

■ゴルフ場予約 

・ゴルフ場予約にガイドはついておりません。 

・週末料金は祝祭日にも適用されます。 

・往復送迎を選択されない場合、ゴルフ場までの交通手段及び交通費はお客様の負担とな

ります。 

・往復送迎をご希望のお客様は有料で承ります。詳しくはサイトをご確認ください。 

・ゴルフシューズ・バラソル等のレンタルはゴルフ場で直接お尋ねください。 

■日帰りツアー 

・全てのツアーは最小催行人数 3名様からご利用いただけます。 

・ツアーの内容及び料金は諸事情により予告なく変更される場合がございます。 

■クーポン販売 

・クーポンにガイドはついておりません。 

・送迎を選択されない場合、店舗までの交通手段及び交通費はお客様の負担となります。 

・送迎をご希望のお客様は有料で承ります。詳しくはサイトをご確認ください。 

・子供料金の設定はクーポンにより異なります。 

・一部のクーポンはタイの祝日・バレンタイン・ロイクラトン・クリスマスイブ・年末年始の期間

などに、特別料金の設定又は中止となる可能性がございますので、ご了承ください。 



 

 

当社の免責事項 

・お客様の不注意による荷物の紛失、お忘れ物盗難 

・お客様の不注意によるゴルフプレイ中の事故、自由行動中の事故、移動中の事故 

・天候・交通事情、その他止むを得ない現地事情によって生じる日程・内容変更又は中止 

・食中毒 

・運送機関等のサービスの提供中止、遅延、スケジュール変更、経路変更による日程・内

容変更又は中止 

・お客様ご自身の集合場所や送迎場所への遅延に伴う障害 

・当社の旅行条件の責任範囲はタイ国内の法律が適用され、日本の旅行業法に基づく旅

行業約款は適用されません。 

 

キャンセル 

ご予約のキャンセルはキャンセルする旨をお申し出いただいた日時といたします。 

■ゴルフ場予約 

催行日 7日前 12時前…無料 

催行日 3日前 12時まで…お支払金額の 50％ 

催行日 3日前 12時以降…お支払金額の 100％ 

■日帰りツアー 

催行日 7日前 12時前…無料 

催行日 3日前 12時までお支払金額の 50％ 

催行日 3日前 12時以降…お支払金額の 100％ 

■クーポン販売 

催行日 7日前 12時前…無料 

催行日 3日前 12時まで…お支払金額の 50％ 

催行日 3日前 12時以降…お支払金額の 100％ 

■クーポン販売（エスタテキャンピングリゾート＆サファリのみ） 

催行日 20日前 12時前…無料 

催行日 20日前 12時以降…お支払金額の 100％ 

お支払後の払い戻しは、振込手数料等の諸経費を差引かせていただきます。 

 

 



ข้อตกลงการใช้งาน ◆เช่ารถพร้อมคนขับ◆ 

กรุณาตรวจสอบรายละเอียดก่อนติดต่อจอง 

การช าระเงนิ 

เม่ือสิน้สดุการใช้งาน คนขบัรถจะเขียนรายละเอียดคา่ใช้จา่ยให้ทา่น 

หลงัจากตรวจสอบความถกูต้องของใบเสร็จแล้ว กรุณาช าระเงินที่คนขบัรถเป็นเงินบาทไทย
โปรดทราบ ทางเรารับเฉพาะเงินสดสกลุไทยบาทเทา่นัน้  

การตรวจสอบข้อมูล 

・ทางเราจะสง่อีเมลยืนยนัการจองไป กรุณาตรวจสอบข้อมลู 

・ในกรณีที่พบข้อมลูผิดพลาด กรุณาติดตอ่กลบัทนัที 

หมายเหตุ 

■แผนเชา่แบบอิสระ 

・คา่บริการพืน้ฐานนีป้ระกอบด้วยคา่เชา่รถ คา่บริการคนขบัรถและคา่ประกนัภยัรถยนต์ 

・คา่บริการพืน้ฐานนีย้งัไมร่วมคา่น า้มนั คา่ลว่งเวลา คา่ตอ่เวลา คา่ทางดว่น คา่ที่จอดรถ คา่ที่พกัค้างคืนของคนขบัรถ และ
ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7％ 

・สามารถไปรับได้ทกุที่ในประเทศไทย 

อยา่งไรก็ตาม โปรดทราบวา่นอกเหนือจาก7พืน้ที่ด้านลา่ง จะค านวณคา่น า้มนัตามจริงโดยเร่ิมคิดระยะจากที่ตัง้บริษัทอบิเดก
(สขุมุวิท55) 

เขตวฒันา เขตคลองเตย เขตปทมุวนั เขตบางรัก เขตสาทร เขตห้วยขวางและเขตพระโขนง 

■แผนบริการรับสง่สนามบนิ 

・โปรดแจ้งหมายเลขเที่ยวบนิขาเข้าของคณุ 

・โปรดแจ้งเวลาเดินทางเข้าออกด้วยเวลาท้องถ่ินของประเทศไทย 

・เที่ยวบินรอบดกึมกัเกิดความผิดพลาดเร่ืองวนัที่ กรุณาตรวจสอบให้ชดัเจน 

・ในกรณีที่เที่ยวบินเกิดความลา่ช้าในตอนที่คนขบัรถไปรับ ทางคนขบัรถจะยดึถือตามเวลาเที่ยวบินที่ได้ตกลงไว้ลา่สดุ และรอที่
สนามบินจนกวา่ลกูค้าจะมาถึง อยา่งไรก็ตามหลงัจากเที่ยวบินมาถึงแล้วไมส่ามารถติดตอ่ลกูค้าได้เกินกวา่2ชัว่โมง จะถือวา่เป็น
การยกเลิก 

■แผนเดินทางเที่ยวเดียว 

・ก าหนดจดุรับสง่ 1สถานที ่

・หากต้องการไปมากกวา่1สถานที่ กรุณาติดตอ่สอบถามเพิ่มเติม 
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กรณีที่ปฏเิสธการให้เช่า 

・การเดินทางออกนอกประเทศไทย 

・ต้องการเชา่แคร่ถยนต์หรือคนขบัรถอยา่งเดียว※ทางเรามีแคบ่ริการให้เชา่รถยนต์พร้อมคนขบัรถเทา่นัน้ 

・ใช้เป็นรถขนสง่ ※เชน่การย้ายบ้าน 

・เด็กต ่ากวา่วยัประถมใช้บริการล าพงั ※จ าเป็นต้องมีผู้ปกครองโดยสารไปด้วย 

・ไปยงัพืน้ที่หา่งไกล ※ความเป็นไปได้ขึน้อยูก่บัสถานที่ กรุณาสอบถามลว่งหน้า

・ใช้รถเพ่ือท าเร่ืองผิดกฎหมายในประเทศไทย 

เม่ือลืมของไว้ตอนใช้บริการเช่ารถ 

เม่ือลืมของไว้ในรถ กรุณาติดตอ่ที่หมายเลข 089-529-1870 
หลงัจากแจ้งรายละเอียดสิ่งของที่หายแล้ว ทางเราจะตรวจสอบภายในรถ
ถ้าหากพบสิ่งของที่ลกูค้าลืมไว้ ขอความกรุณาให้ลกูค้ามารับสิ่งของคืนด้วยตวัเองที่บริษัท 
ในกรณีที่ต้องการให้จดัสง่ทางไปรษณีย์ ลกูค้าต้องเป็นผู้ รับผิดชอบคา่จดัสง่ทัง้หมด 
ทางเราจะเก็บรักษาสิ่งของที่ลกูค้าลืมไว้3เดือน นอกเหนือจากนัน้จะน าไปก าจดั 

หมายเหตุการใช้งานรถเช่า 

・โปรดหลีกเลี่ยงการน าสินค้าอนัตราย หรือวตัถไุวไฟจากทวัร์ขึน้รถ (เทียน ดอกไม้ไฟ) 
・การดื่มสรุาในรถผิดกฎหมาย 

・หากมีกลิ่นไมพ่งึประสงค์ที่เกิดจากเคร่ืองดื่มหรืออาหารที่น ามาบนรถ จะมีคา่บริการท าความสะอาดเพ่ิมเติม 

・หากลกูค้าอยูใ่นสภาพมนึเมาจนไมส่ามารถเคลื่อนไหวหรือเดินได้สะดวก หรือก่อเหตไุมส่งบ คนขบัรถสามารถปฏเิสธหรือหยดุ
ให้บริการได้ 

・ขอปฏิเสธการให้บริการแกผู่้ที่มียาเสพติดในครอบครอง หรือตรวจสอบได้แน่ชดัวา่ติดสารเสพตดิ 

・ความเสียหายของอปุกรณ์ภายในรถ จะถกูเรียกเก็บเป็นคา่ซอ่มแซม 

・โปรดทราบ อบุตัิเหตทุี่เกิดจากลกูค้าไมว่า่จะเป็นภายนอกหรือภายในรถยนต์ จะเป็นความรับผิดชอบของลกูค้าทัง้หมด 

ข้อยกเว้นการรับผิดชอบ 

・สมัภาระสญูหาย เสียหาย หรือถกูโจรกรรม อนัเกิดจากความประมาทของลกูค้า 
・อบุตัิเหตขุณะเคลื่อนที่ อนัเกิดจากความประมาทของลกูค้า 
・การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงก าหนดการ อนัเกิดจากสภาพอากาศหรือสภาพการจราจรและเหตกุารณ์ตา่งๆในพืน้ที่ที่ไมส่ามารถ
ควบคมุได้ 
・อาหารเป็นพิษ 

・งดให้บริการหรือเปลี่ยนแผนการเน่ืองจากหนว่ยงานบริการขนสง่ยกเลิกการให้บริการ ให้บริการลา่ช้า การเปลี่ยนแปลง
ก าหนดการ หรือการเปลี่ยนแปลงเส้นทาง 
・ความเสียหายอนัเกิดจากความลา่ช้าของลกูค้าในการไปยงัจดุนดัพบหรือจดุรับสง่ 
・บริการของเราอยูภ่ายใต้การควบคมุของกฎหมายประเทศไทย ไมใ่ชข้่อบญัญัติอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศญ่ีปุ่ น 
・โปรดทราบ ทางเรามีประกนัภยัทกุชนิดในประเทศไทยแตอ่าจจะไมค่รอบคลมุเทา่ประกนัภยัของญ่ีปุ่ น ดงันัน้ลกูค้าควรใช้บริการ
ประกนัอบุตัิเหตขุองตา่งประเทศเพิ่มด้วย เน่ืองจากทางเราไมรั่บผิดชอบนอกเหนือเกินกวา่วงเงินประกนั 



 

 

การยกเลิก 

ชว่งเวลาในการยกเลิกการจอง 
■แผนเชา่แบบอิสระ 
2วนัก่อนเดินทาง ภายในเวลา18.00 …ไมมี่คา่ใช้จา่ย 

ก่อนวนัเดินทาง ภายในเวลา18.00 … คา่บริการพืน้ฐาน50％ 

ก่อนวนัเดินทาง หลงัเวลา18.00 … คา่บริการพืน้ฐาน100％ 

■แผนบริการรับสง่สนามบนิ 

2วนัก่อนเดินทาง ภายในเวลา18.00 …ไมมี่คา่ใช้จา่ย 

ก่อนวนัเดินทาง ภายในเวลา18.00 … คา่บริการรับสง่50％ 

ก่อนวนัเดินทาง หลงัเวลา18.00 … คา่บริการรับสง่100％ 

■แผนเดินทางเที่ยวเดียว 
2วนัก่อนเดินทาง ภายในเวลา18.00 …ไมมี่คา่ใช้จา่ย 

ก่อนวนัเดินทาง ภายในเวลา18.00…คา่บริการ50％ 

ก่อนวนัเดินทาง หลงัเวลา18.00…คา่บริการ100％ 
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ข้อตกลงการใช้งาน ◆การจองสนามกอล์ฟ・ทัวร์หน่ึงวัน・การขายคูปอง◆ 

กรุณาตรวจสอบรายละเอียดก่อนติดต่อจอง 

การช าระเงนิ 

・ช าระเงินลว่งหน้า 

・กรุณาช าระเงินด้วยบตัรเครดิต（VISA、MasterCard、JCB）、โอนผ่านธนาคาร หรือพนกังานไปรับเงิน 

・หลงัจากได้รับอีเมลยืนยนัการจอง กรุณาช าระเงินภายใน7วนั 

・หากไมส่ามารถยืนยนัการช าระเงินได้ภายในวนัที่ก าหนด การจองจะถกูยกเลิกโดยอตัโนมตัิ 
・การช าระเงินโดยพนกังานไปรับเงิน มีคา่บริการ60บาท 

・กรุณาช าระคา่บริการพนกังานไปรับเงินที่พนกังานโดยตรง 

การตรวจสอบข้อมูล 

・ทางเราจะสง่คปูองที่จองไว้ไปทางอีเมล กรุณาตรวจสอบข้อมลู 
・ในกรณีที่พบข้อมลูผิดพลาด กรุณาตดิตอ่กลบัทนัที 

หมายเหตุ 

■การจองสนามกอล์ฟ 

・ไมมี่ไกด์ส าหรับการจองสนามกอล์ฟ 

・ราคาวนัหยดุสดุสปัดาห์อตัราเดียวกบัวนัหยดุราชการ 
・หากไมไ่ด้เลือกบริการรับสง่ทัง้ไปและกลบั ลกูค้าต้องเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยการเดินทางไปกลบัจากบริษัทถึงสนามกอล์ฟ 

・ลกูค้าทีต้่องการบริการรับสง่ไปกลบัมีคา่ใช้จา่ยเพ่ิมเติม กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ 

・การเชา่รองเท้ากอล์ฟและร่มบงัแดด กรุณาเชา่โดยตรงกบัสนามกอล์ฟ 

■ทวัร์หนึ่งวนั 

・บริการทวัร์ทัง้หมด ให้บริการขัน้ต ่ากรุ๊ปละ3ทา่น 

・รายละเอียดและราคาของทวัร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ตา่งๆโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
■การขายคปูอง 
・ไมมี่ไกด์ส าหรับการจองคปูอง 
・หากไมไ่ด้เลือกบริการรับสง่ทัง้ไปและกลบั ลกูค้าต้องเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยการเดินทางไปกลบัจากบริษัทถึงร้าน 

・ลกูค้าทีต้่องการบริการรับสง่ไปกลบัมีคา่ใช้จา่ยเพ่ิมเติม กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ 

・อตัราคา่บริการของเด็กแตกตา่งกนั ขึน้อยูก่บัคปูอง 
・โปรดทราบ การใช้คปูองบางชนิดในวนัหยดุพิเศษเชน่ วนัหยดุราชการ วนัวาเลนไทน์ วนัลอยกระทง วนัคริสมาส หรือวนัขึน้ปีใหม่
อาจจะมีคา่ใช้จา่ยเพ่ิมเติมหรือยกเลิกการให้บริการ 



 

 

ข้อยกเว้นการรับผิดชอบ 

・สมัภาระสญูหาย เสียหาย หรือถกูโจรกรรม อนัเกิดจากความประมาทของลกูค้า 
・อบุตัิเหตขุณะเคลื่อนที่ หรือขณะเลน่กอล์ฟ อนัเกิดจากความประมาทของลกูค้า 

・การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงก าหนดการ อนัเกิดจากสภาพอากาศหรือสภาพการจราจรและเหตกุารณ์ตา่งๆในพืน้ที่ที่ไมส่ามารถ
ควบคมุได้ 
・อาหารเป็นพิษ 

・งดให้บริการหรือเปลี่ยนแผนการเน่ืองจากหนว่ยงานบริการขนสง่ยกเลิกการให้บริการ ให้บริการลา่ช้า การเปลี่ยนแปลง
ก าหนดการ หรือการเปลี่ยนแปลงเส้นทาง 

・ความเสียหายอนัเกิดจากความลา่ช้าของลกูค้าในการไปยงัจดุนดัพบหรือจดุรับสง่ 
・บริการของเราอยูภ่ายใต้การควบคมุของกฎหมายประเทศไทย ไมใ่ชข้่อบญัญัติอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศญ่ีปุ่ น 

การยกเลิก 

ชว่งเวลาในการยกเลิกการจอง 
■การจองสนามกอล์ฟ 

7วนัก่อนเดินทาง ภายในเวลา12.00 … ไมมี่คา่ใช้จา่ย 
3วนัก่อนเดินทาง ภายในเวลา12.00 … คา่บริการ 50% 

3วนัก่อนเดินทาง หลงัเวลา12.00 … คา่บริการ 100% 

■ทวัร์หนึ่งวนั 

7วนัก่อนเดินทาง ภายในเวลา12.00 … ไมมี่คา่ใช้จา่ย 
3วนัก่อนเดินทาง ภายในเวลา12.00 … คา่บริการ 50% 

3วนัก่อนเดินทาง หลงัเวลา12.00 … คา่บริการ 100% 

■การขายคปูอง 
7วนัก่อนเดินทาง ภายในเวลา12.00 … ไมมี่คา่ใช้จา่ย 
3วนัก่อนเดินทาง ภายในเวลา12.00 … คา่บริการ 50% 

3วนัก่อนเดินทาง หลงัเวลา12.00 … คา่บริการ 100% 

■การขายคปูอง (ส าหรับ Es Ta Te Camping Resort& Safari เทา่นัน้) 
20วนัก่อนเดินทาง ภายในเวลา12.00 … ไมมี่คา่ใช้จา่ย 
20วนัก่อนเดินทาง หลงัเวลา12.00 … คา่บริการ 100% 

การคืนเงินหลงัจากช าระคา่บริการแล้ว จะถกูหกัคา่ธรรมเนียมการโอน 

 

 


