
กฎและเง ือ่นไขค ำนยิำมกำรส ำรองทีน่ ัง่แบบหมูค่ณะ    

  

1. ค ำนยิำมกำรส ำรองทีน่ ัง่ผูโ้ดยสำรแบบหมูค่ณะ  

         1.1 การส ารองทีน่ั่งบัตรโดยสารแบบหมูค่ณะตอ้งมผีูโ้ดยสารขัน้ต า่ 10 ทา่นขึน้ไปตอ่ 1 รหัสการจองและตอ้ง

เป็นการเดนิทางในวันและเวลาเดนิทาง เสน้ทาง-เทีย่วบนิเดยีวกันทัง้หมูค่ณะ  

  

2. อตัรำคำ่โดยสำรส ำหรบัผูโ้ดยสำรแบบหมูค่ณะ  

         2.1 อัตราคา่โดยสารนี้ รวมภาษีมลูคา่เพิม่และภาษีสนามบนิแลว้  

         2.2 อัตราคา่โดยสารขึน้อยูก่ับการจัดสรรทีน่ั่งในแตล่ะเทีย่วบนิ โดยสามารถเดนิทางไดต้ามวัน และเวลาที ่สาย

การบนิมใีหบ้รกิาร ในแตล่ะเสน้ทาง โดยสามารถส ารองทีน่ั่งและเดนิทางในชว่งวันหยดุนักขตัฤกษ์หรอืวันหยดุยาว

ตอ่เนื่องได ้ 

  

3. ชอ่งทำงในกำรส ำรองทีน่ ัง่แบบหมูค่ณะ    

         3.1 การส ารองทีน่ั่งผ่านศนูยบ์รกิารลกูคา้ หมายเลข 02-529-9977 โดยจะเปิดใหบ้รกิารในวัน จันทร-์ศกุร ์ใน

เวลา 08.30-17.30 น. รวมวันหยดุนักขตัฤกษ์ ยกเวน้ วันหยดุ เสาร์-อาทติย ์

         3.2 การตดิตอ่ส ารองทีน่ั่งทางอเีมล ์ผูโ้ดยสารสามารถตดิตอ่สอบถามหรอืส ารองทีน่ั่งโดยสง่อเีมลม์าที ่

groupbooking@lionairthai.com   ทัง้นีส้ามารถตดิตอ่ไดใ้นวันและเวลาท าการคอื วันจันทร ์– ศกุร ์เวลา 08.30 น. 

ถงึ 17.30 น.ไมร่วมวันหยดุ เสาร-์อาทติย ์และวันหยดุ นักขัตฤกษ์ 

         3.3 การตดิตอ่ส ารองทีน่ั่งผ่านทางเว็บไชดข์องสายการบนิ ไทย ไลออ้น แอร ์www.lionairthai.com  โดย

สามารถระบจุ านวนผูโ้ดยสาร เทีย่วบนิ วัน เวลาการเดนิทางผ่านชอ่งทางดังกลา่วไดโ้ดยเปิดใหบ้รกิาร 24 ชัว่โมง โดย

สายการบนิจะด าเนนิการสง่เรือ่งแจง้ราคาตามทีท่า่นระบผุ่านทางเว็บไซดใ์นวันท าการ จันทร-์ศกุร ์ในเวลา 08.30-

17.30 น.  รวมวันหยดุนักขัตฤกษ์ ไมร่วมวันหยดุ เสาร-์อาทติย ์

  

4. กำรช ำระคำ่บตัรโดยสำรแบบหมูค่ณะ  

         4.1 ผูโ้ดยสารตอ้งด าเนนิการช าระเงนิคา่มัดจ า 50% ของราคาคา่บัตรโดยสารทัง้หมดส าหรับเสน้ทางบนิภาย

ประเทศ และ 30% ส าหรับเสน้ทางบนิระหวา่งประเทศ หรอืช าระคา่โดยสารเตม็จ านวน ภายใน 3 วัน นับตัง้แตวั่นทีท่ า

การยนืยันการส ารองทีน่ั่ง รวมวันหยดุ เสาร-์อาทติย ์และวันหยดุนักขัตฤกษ์ โดยสายการบนิจะท าการระบจุ านวนเงนิที่

ตอ้งช าระ วัน เวลาทีต่อ้งด าเนนิการช าระใหผู้โ้ดยสาร  

ทางสายการบนิขอสงวนสทิธิใ์นชอ่งทางการโอนเงนิเขา้บัญชธีนาคารของสายการบนิฯ เทา่นัน้ ไมส่ามารถช าระผ่าน

บัตรเครดติหรอืเชค็ได ้ 

         4.2 การช าระยอดเงนิในสว่นทีเ่หลอื สามารถด าเนนิการช าระ กอ่นวันเดนิทาง 10 วันท าการ วันจันทร-์ศกุร ์เวลา 

08.30-17.30 น. ทัง้นี้สายการบนิขอสงวนสทิธไ์มนั่บรวมวันหยดุ เสาร-์อาทติย ์และวันหยดุนักขัตฤกษ์  
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         4.3 การสง่หลกัฐานเพือ่ยนืยันการช าระเงนิมัดจ า หรอื การช าระเงนิเต็มจ านวน โดยด าเนนิการสง่หลักฐานการ

ช าระเงนิดังกลา่วมาที ่อเีมล ์groupbooking@lionairthai.com  หลักฐานการช าระเงนิจะตอ้งมคีวามชดัเจนและ

ประกอบไปดว้ย สลปิการท ารายการผ่านเคานเ์ตอรธ์นาคาร หรอื สลปิการท ารายการผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต และระบชุือ่

ผูโ้ดยสารแบบกลุม่พรอ้มทัง้รหัสการส ารองทีน่ั่งและหมายเลขตดิตอ่ทีช่ดัเจน  

         4.4 ในกรณีทีผู่โ้ดยสารไมช่ าระเงนิภายในเวลาทีถ่งึก าหนดช าระหรอืจ านวนเงนิไมค่รบตามทีส่ายการบนิ

แจง้   ทางสายการบนิขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการส ารองทีน่ั่งภายในเวลา 16.00 น. ของวันทีค่รบก าหนดช าระเงนิ  

  

5. หมำยเลขบญัชทีีร่บัช ำระคำ่บตัรโดยสำรแบบหมูค่ณะ  

 

ชือ่บัญช ี Thai Lion Mentari Co.,Ltd  

ธนาคาร Kasikorn 

สาขา Sanambin Don Mueang 

หมายเลขบัญช ี 883-2-00618-2 

รหัสการรับโอนเงนิตา่งประเทศ KASITHBK 

 

ชือ่บัญช ี Thai Lion Mentari Co.,Ltd  

ธนาคาร CIMB Thai 

สาขา Song Prabha 

หมายเลขบัญช ี 700-5-64980-3 

รหัสการรับโอนเงนิตา่งประเทศ UBOBTHBK 

  

6.    กำรสง่รำยชือ่ผูโ้ดยสำรแบบหมูค่ณะ   

          6.1 ผูโ้ดยสารตอ้งด าเนนิการสง่รายชือ่ พรอ้มทัง้ตรวจสอบและยนืยันความถูกตอ้งของรายชือ่ผูโ้ดยสาร และสง่

รายชือ่มาที ่อเีมล ์groupbooking@lionairthai.com อยา่งนอ้ย 10 วัน กอ่นเดนิทาง ทัง้นีส้ายการบนิขอสงวนสทิธิไ์ม่

นับรวมวันหยดุเสาร ์- อาทติย ์และวันหยดุนักขัตฤกษ์  

          6.2 หลังจากทีเ่จา้หนา้ที ่ไดรั้บการยนืยันรายชือ่ทีถู่กตอ้งจากผูโ้ดยสาร ทางสายการบนิขอสงวนสทิธิใ์นการ

เปลีย่นแปลงขอ้มลู (กรณีทีบั่ตรโดยสารอยูใ่นระหวา่งกระบวนการออกบัตรโดยสาร)   

  

7.    ข ัน้ตอนกำรออกบตัรโดยสำรแบบหมูค่ณะ    

         7.1 สายการบนิจะด าเนนิการออกบัตรโดยสารแบบหมูค่ณะ 10 วัน กอ่นก าหนดเดนิทาง หลงัจากไดรั้บการช าระ

เงนิเต็มจ านวนพรอ้มทัง้ขอ้มลูรายชือ่ของผูโ้ดยสารทีถู่กตอ้ง ทัง้นีข้ัน้ตอนการออกบัตรโดยสารสายการบนิขอสงวนสทิธ์

ไมนั่บรวมวันหยดุ เสาร-์อาทติยแ์ละวันหยดุนักขตัฤกษ์   
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8.    กำรยกเลกิกำรส ำรองทีน่ ัง่บตัรโดยสำรและกำรคนืเงนิ   

          8.1 (กรณียังไมด่ าเนนิการออกบัตรโดยสาร)      

           8.1.1 กรณีทีผู่โ้ดยสารมคีวามประสงคจ์ะยกเลกิ ทางสายการบนิขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมัดจ าหรอืเต็มจ านวน 

ตามจ านวนเงนิทีช่ าระเขา้มาจรงิ  

           8.1.2 การยกเลกิบัตรโดยสาร กรณีผูโ้ดยสารไมป่ฏบัิตติามเงือ่นไข สายการบนิฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ

การส ารองทีน่ั่งบัตรโดยสารแบบหมูค่ณะ เมือ่ผูโ้ดยสารไมม่กีารช าระเงนิมัดจ า หรอืช าระไมเ่ต็มจ านวน  

           8.1.3 การยกเลกิการเดนิทาง โดยผูโ้ดยสารด าเนนิการสง่รายชือ่ลา่ชา้ หรอืเกนิระยะเวลาทีก่ าหนด สายการ

บนิขอสงวนสทิธิใ์นการยดืเงนิมัดจ า หรอื เงนิทีช่ าระเต็มจ านวนแลว้  

          8.2 (กรณีบัตรโดยสารออกแลว้)   

           8.2.1 ผูโ้ดยสารจะไดรั้บคนืคา่ภาษีสนามบนิ (TS) เทา่นัน้    

           8.2.2 ผูโ้ดยสารสามารถท าเรือ่งขอคนืเงนิได ้ภายในระยะเวลา 90 วัน นับจากวันเดนิทางทีร่ะบใุนบัตร

โดยสาร           

           8.3 การยกเลกิโดยสายการบนิ สายการบนิขอสงวนสทิธิด์ าเนนิการคนืเงนิตามเงือ่นไขของสายการบนิ 

  

9. เง ือ่นไขกำรเปลีย่นแปลง   

        9.1 การเปลีย่นแปลงชือ่กรณียังไมไ่ดด้ าเนนิการออกบัตรโดยสาร  

          9.1.1 ในกรณีทีบั่ตรโดยสารยังไมไ่ดด้ าเนนิการออกบัตรโดยสารแลว้เสร็จ ผูโ้ดยสารสามารถท าการ แกไ้ข ชือ่-

นามสกลุ โดยสามารถสง่รายละเอยีดของราย ชือ่-นามสกลุ พรอ้มหลักฐาน หนังสอืเดนิทางหรอืบัตรประจ าตัวประชาชน

ทีถู่กตอ้งมาทีอ่เีมล ์groupbooking@lionairthai.com สามารถตดิตอ่ด าเนนิการไดใ้นวัน จันทร ์– ศกุร ์เวลา 08.30-

17.30 น. ยกเวน้วันหยดุ เสาร-์อาทติย ์และวันหยดุนักขตัฤกษ์  

      9.2 การเปลีย่นแปลงแกไ้ขรายชือ่หลงัจากด าเนนิการออกบัตรโดยสารแบบหมูค่ณะเรยีบรอ้ยแลว้ หรอือยูร่ะหวา่ง

การด าเนนิการออกบัตรโดยสาร 

          9.2.1 สายการบนิขอสงวนสทิธิไ์มอ่นุญาตใหท้ าการเปลีย่นแปลง ชือ่- นามสกลุ หลังจากด าเนนิการออกบัตร

โดยสารแลว้ หรอือยูร่ะหวา่งการด าเนนิการออกบัตรโดยสาร 

          9.2.2 ในกรณดี าเนนิการออกบัตรโดยสารแลว้เสร็จ สายการบนิสงวนสทิธิไ์มอ่นุญาตใหเ้ปลีย่นชือ่ผูโ้ดยสาร 

หลังจากไดรั้บการยนืยันการส ารองทีน่ั่งแลว้ ยกเวน้ตัวอักษรในชือ่ผดิหรอืตกหลน่ ซึง่สามารถเรยีกรอ้งตอ่ทางสายการ

บนิเพือ่เปลีย่นแปลงได ้แตม่คีา่ธรรมเนียมในการเปลีย่นแปลง โดยตดิตอ่ไดท้ีศ่นูยบ์รกิาร หมายเลข 02-529-9977 

จันทร-์ศกุร ์ในเวลา 08.30-17.30 น. หรอื 02-529-9999 เปิดบรกิาร 24 ชัว่โมง กอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 4 ชัว่โมง 

เวน้แตจ่ะเป็นความผดิพลาดทีเ่กดิข ึน้จากทางสายการบนิฯสายการบนิจะด าเนนิการแกไ้ขชือ่โดยไมม่คีา่ธรรมเนียม 

      9.3 การเปลีย่นแปลงวันเวลาการเดนิทาง  

          9.3.1 การเปลีย่นแปลงวันเวลาการเดนิทางกรณียังไมไ่ดด้ าเนนิการออกบัตรโดยสาร  

               9.3.1.1 สายการบนิไมอ่นุญาตใหด้ าเนนิการเปลีย่นแปลงกรณียังไมไ่ดด้ าเนนิการออกบัตรโดยสาร  

          9.3.2 การเปลีย่นแปลงวัน เวลา การเดนิทางหลงัจากด าเนนิการออกบัตรโดยสารแบบหมูค่ณะเรยีบรอ้ยแลว้  
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               9.3.2.1 ผูโ้ดยสารสามารถด าเนนิการเปลีย่นแปลงการเดนิทาง หลงัจากด าเนนิการออกบัตรโดยสาร

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยสามารถตดิตอ่ศนูยบ์รกิารหมายเลข 02 529 9977 หรอื 02 529 9999 ภายในกอ่นก าหนดเดนิทาง

อยา่งนอ้ย เจ็ดสบิสอง (72) ชัว่โมง ถงึ สี ่(4) ชัว่โมง หากเกนิกวา่ระยะเวลาทีก่ าหนด สายการบนิไมอ่นุญาตใหท้ าการ

เปลีย่นแปลงใดๆ   โดยมคีา่ธรรมเนียมการเปลีย่นแปลง 750 บาทตอ่คนตอ่เทีย่วบนิ และ คา่สว่นตา่งของราคาบัตร

โดยสาร (หากม)ี ตอ่คน ตอ่เทีย่วบนิ  

  

10. กำรลดจ ำนวนผูโ้ดยสำรแบบหมูค่ณะ   

        10.1 การลดจ านวนผูโ้ดยสารกรณียังไมไ่ดด้ าเนนิการออกบัตรโดยสาร  

           10.1.1 การลดจ านวนผูโ้ดยสารแบบหมูค่ณะ ตอ้งไมน่อ้ยกวา่จ านวนขัน้ต า่ (10 ทา่น) ตามเงือ่นไขการจอง

แบบหมูค่ณะ 

               10.1.1.1 กรณียังไมช่ าระเงนิมัดจ า ผูโ้ดยสารจะตอ้งแจง้เจา้หนา้ทีใ่หท้ราบลว่งหนา้กอ่นถงึวันก าหนดช าระ

เงนิ  

               10.1.1.2 กรณีช าระเงนิมัดจ าแลว้ แตยั่งไมช่ าระเงนิเต็มจ านวน สามารถแจง้ใหเ้จา้หนา้ที ่ทราบลว่งหนา้

กอ่นถงึวันก าหนดช าระเงนิสว่นทีเ่หลอื ทางสายการบนิจะเรยีกเก็บเงนิสว่นทีเ่หลอื ตามจ านวนทีผู่โ้ดยสารเดนิทางจรงิ  

       10.1.1.3 กรณีช าระเงนิมัดจ าแลว้ แตยั่งไมช่ าระเงนิเต็มจ านวน สายการบนิขอสงวนสทิธิ ์ในการคนืเงนิมัด

จ าของผูโ้ดยสารทีไ่มเ่ดนิทาง และไมส่ามารถน ามาใชก้ับเงนิสว่นทีเ่หลอืได ้

    10.1.1.4 กรณีช าระเงนิเต็มจ านวนแลว้ สายการบนิขอสงวนสทิธิ ์ในการคนืเงนิของผูโ้ดยสารทีไ่มเ่ดนิทาง 

        10.2 การลดจ านวนผูโ้ดยสารกรณีด าเนนิการออกบัตรโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้  

           10.2.1 สายการบนิไมอ่นุญาตใหด้ าเนนิการลดจ านวนผูโ้ดยสาร เมือ่ด าเนนิการออกบัตรโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้  

11. กำรขอใบก ำกบัภำษบีตัรโดยสำรแบบหมูค่ณะ   

       11.1 ผูโ้ดยสารสามารถด าเนนิการขอใบก ากับภาษีเต็มรปูแบบหลังจากด าเนนิการออกบัตรโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ 

โดยจะตอ้งสง่ขอ้มลู รหัสการส ารองทีน่ั่ง ชือ่ ทีอ่ยูบ่รษัิท พรอ้มทัง้หมายเลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษีทีถู่กตอ้งเป็น

ภาษาอังกฤษมาทีอ่เีมล ์groupbooking@lionairthai.com ซึง่การออกใบก ากับภาษีสามารถด าเนนิการได ้1 ใบตอ่ 1 

รหัสการจอง 

 

12. กำรซือ้บรกิำรเสรมิของผูโ้ดยสำรแบบหมูค่ณะ  

      12.1 กำรเลอืกทีน่ ัง่บตัรโดยสำรแบบหมูค่ณะ 
  
        การจองแบบหมูค่ณะไมส่ามารถเลอืกทีน่ั่งและเชค็อนิออนไลน์ได ้ผูโ้ดยสารสามารถตดิตอ่คอลเซน็เตอร ์เพือ่ซือ้
บรกิารเลอืกทีน่ั่งลว่งหนา้ได ้หลังจากบัตรโดยสารออกเรยีบรอ้ยแลว้ ไมน่อ้ยกวา่ 4 ชัว่โมงกอ่นการเดนิทาง หรอืตดิตอ่
เคาเตอรอ์อกบัตรโดยสารของสายการบนิไทยไลออ้นกอ่นเวลาปิดรับบัตรโดยสารขึน้เครือ่ง(ปิดรับเชค็อนิ) 45 นาท ี
กอ่นเวลาเดนิทาง 
 
      12.2 สมัภำระ 

12.2.1 ผูโ้ดยสารสามารถน าสัมภาระตดิตัวข ึน้เครือ่งฟร ี7 กโิลกรัม ส าหรับเสน้ทางภายในประเทศ และ 
เสน้ทางระหวา่งประเทศ  
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12.2.2 การซือ้ Lion Baggage ลว่งหนา้ส าหรับบัตรโดยสารแบบหมูค่ณะ ผ่านชอ่งทางของ Group booking 

ได ้หรอื ศนูยบ์รกิาร 02-529-9977 ในกรณีทีอ่อกบัตรโดยสารแลว้เสร็จ โดยตอ้งมกีารสั่งซือ้ Lion Baggage ลว่งหนา้ 

4 ชัว่โมงกอ่นเวลาเดนิทาง) ซึง่รหัสการจอง (PNR) นัน้ จะตอ้งท าการสัง่ซือ้ทกุทา่นในจ านวนน ้าหนักทีเ่ทา่กนั หาก

ผูโ้ดยสารในหมูค่ณะนัน้ตอ้งการซือ้เป็นรายบคุคล สามารถจองไดผ้่านชอ่งทางศนูยบ์รกิารคอลเซน็เตอร ์02 529 9999 

เปิดบรกิาร 24 ชัว่โมง ทกุวัน 

       12.3 การซือ้อาหารลว่งหนา้ส าหรับบัตรโดยสารแบบหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารสามารถด าเนนิการผ่านชอ่งทางของ 

Group booking ได ้หรอื ศนูยบ์รกิาร 02-529-9977 ในกรณีทีอ่อกบัตรโดยสารแลว้เสร็จ โดยตอ้งมกีารสัง่ซือ้อาหาร

ลว่งหนา้ 48 ชัว่โมงกอ่นเวลาเดนิทาง) และสามารถตรวจสอบเมนูอาหารเบือ้งตน้ไดผ้่านทางเว็บไซด ์

www.lionairthai.com หรอื ศนูยบ์รกิารคอลเซ็นเตอร ์ซึง่รหัสการจอง (PNR) นัน้ จะตอ้งท าการสัง่ซือ้ทกุทา่นในเมนู

เดยีวกัน หากผูโ้ดยสารในหมูค่ณะนัน้ตอ้งการซือ้เป็นรายบคุคล สามารถจองไดผ้่านชอ่งทางศนูยบ์รกิารคอลเซน็

เตอร ์02 529 9999 เปิดบรกิาร 24 ชัว่โมง ทกุวัน 

       12.4 การซือ้บรกิารเสรมิส าหรับบัตรโดยสารแบบหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารสามารถด าเนนิการตดิตอ่ศนูยบ์รกิารหลงัจาก

ออกบัตรโดยสารแลว้เสร็จ ไดท้ีเ่คาน์เตอรจ์ าหน่ายบัตรโดยสาร หรอืทีห่มายเลข 02 529 9977 เปิดบรกิาร 08.30-

17.30 วัน จันทร-์ศกุร ์หรอื 02 529 9999 เปิดบรกิาร 24 ชัว่โมง ทกุวัน  

การช าระยอดเงนิในสว่นของบรกิารเสรมิ ผ่านชอ่งทางของ Group booking สามารถด าเนนิการช าระ กอ่นวัน

เดนิทาง 10 วันท าการ วันจันทร-์ศกุร ์เวลา 08.30-17.30 น. ทัง้นีส้ายการบนิขอสงวนสทิธไ์มนั่บรวมวันหยดุ เสาร-์

อาทติย ์และวันหยดุนักขตัฤกษ์ 

 หากมกีารช าระเงนิในสว่นของบรกิารเสรมิแลว้ สายการบนิขอสงวนสทิธิ ์ในการคนืเงนิของผูโ้ดยสารทีไ่ม่

เดนิทางในทกุกรณี และไมส่ามารถน ามาใชก้ับเงนิคา่บัตรโดยสารในสว่นทีเ่หลอืได ้

13. กำรส ำรองทีน่ ัง่ ทำรก ส ำหรบักำรเดนิทำงแบบหมูค่ณะ  

      13.1 ผูโ้ดยสารสามารถด าเนนิการซือ้บัตรโดยสารส าหรับ ทารก ทีเ่ดนิทางร่วมกับผูโ้ดยสารทีเ่ดนิทางเป็นหมูค่ณะ 

เด็กทารก จะตอ้งมอีายตุัง้แต ่8 วัน แตไ่มเ่กนิ 2 ปีนับจนถงึวันเดนิทาง ไป และ กลับ โดย สามารถด าเนนิการได ้

หลังจากมกีารออกบัตรโดยสารเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ โดยด าเนนิการตดิตอ่ทีศ่นูยบ์รกิารหมายเลข 02 529 9977 เปิด

บรกิาร 08.30-17.30 วัน จันทร-์ศกุรแ์ละหมายเลข 02 529 9999 เปิดบรกิาร 24 ชัว่โมงทกุวัน หรอื สามารถตดิตอ่

เคาน์เตอรจ์ าหน่ายบัตรโดยสารมากกวา่ 4 ชัว่โมงกอ่นการเดนิทาง  

  

14. กรณีอืน่ๆ ทีไ่มไ่ดก้ลำ่วถงึขำ้งตน้สำยกำรบนิขอสงวนสทิธ ิใ์หป้ฏบิตัตำมเงือ่นไขของสำยกำรบนิและขอ

สงวนสทิธใ์นกำรเปลีย่นแปลงเงือ่นไข โดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 


