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โรงแรม (พ ักห้องละ 2 - 3 ท่าน)

พ ัก 2 คืน

พ ัก 3 คืน

สายการบิน
(เทีย
่ วบินตรง)

(เทีย
่ วบินตรง)

พักเดี่ยว
ชําระเพิ่ม
(ท่านละ)
หรื อ
พักเพิ่ม
(คืน/ห้ อง)

Beverley City Hotel
(ABF )
Location : Paddington
5 min walk metro (Paddington)
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La Reserve Hotel
(ABF )
Location : Hammersmith / Fulham
5 min walk metro (Fulham Broadway street)

Norfolk Plaza Hotel
(ABF )
Location : Paddington
2 min walk metro (Paddington)
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Bayswater Inn Hotel



(ABF )
Location : Bayswater
5 min walk metro (Bayswater / Queensway)
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Rose Court Marble Arch Hotel
(ABF )
Location : Oxford Street
2 min walk metro (Marble Arch)

Hilton London Olympia Hotel
(ABF )
Location : Kensington
3 min walk metro (Kensington Olympia)

Holiday Inn London - Kensington
Forum
Location : Kensington
2 min walk metro (Gloucester road)

ราคานีร้ วม
 ตัว๋ เครื่ องบินไป - กลับ กรุงเทพฯ > ลอนดอน > กรุงเทพฯ (รวมภาษี)
โดยสายการบิน AIR INDIA (แอร์ อินเดีย) AI..(S)
หรื อ JET AIRWAYS (เจ็ทแอร์ เวย์ ) 9W..(W)
หรื อ FINNAIR (ฟิ นน์ แอร์ ) AY..(R)
หรื อ BRITISH AIRWAYS (บริ ตชิ แอร์ เวย์ ) BA..(N) เที่ยวบินตรง
 โรงแรมที่พกั 2 คืน (หรื อ 3 คืน) ตามที่ระบุ (รวมอาหารเช้ า ABF  ตามที่ระบุ เท่านัน)
้
 ค่าภาษีเครื่ องบิน ค่านํ ้ามัน ทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เรี ยกเก็บเพิ่มหากมีการเรี ยกเก็บเพิ่มจากทางสายการบิน)
 ราคานี ้สําหรับลูกค้ าบุคคลธรรมดาเท่านัน้
ราคานีไ้ ม่ รวม
 7% VAT และ 3% หัก ณ ที่จา่ ย
 ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
 ค่าวีซา่ เข้ าประเทศอังกฤษ (บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบในกรณีที่ท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซา่ หรื อ ไม่
ผ่านการตรวจคนเข้ า-ออกประเทศ)

591/1 ซอยสวัสดี4 ถนนสุขุมวิท50 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10260
591/1 Soi Sawaddee4, Sukhumvit 50, Phrakranong, Klongtoey Bangkok, 10260, Thailand

TAT 11/4291

Siam Travel Mart Co.,Ltd.
บริษัท สยาม ทราเวล มาร์ท จํากัด
Tel:027429287(AUTO) Fax:027429286
Website:www.siamtravelmart.com Email: siamtravelmart@siamtravelmart.com

หมายเหตุ
1.ราคาเป็ นราคาแพคเกจ 2 คืน หรื อ 3 คืนต่อท่าน (สามารถพักได้ ห้องละ 2 หรื อ 3 ท่าน) ไม่มีสว่ นลดสําหรับท่านที่ 3
2.ในกรณีที่ท่านพักเดี่ยว (พักท่านเดียว) จะต้ องชําระเพิ่ม
3.ในกรณีที่โรงแรมที่ระบุไม่วา่ ง บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเป็ นโรงแรมที่เทียบเท่า
4.สําหรับแพคเกจที่มีทวั ร์ จะต้ องใช้ บริ การในวันที่ระบุเท่านัน้ และผู้โดยสารจะต้ องไปที่จดุ นัดพบ ตามเวลาที่ระบุเท่านัน้
และในกรณีที่ท่านมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ Services ท่านจะต้ องติดต่อหมายเลข Emergency ที่ให้ ไว้ ในทุกกรณี และไม่
มีสว่ นลดในกรณีที่ไม่ใช้ บริ การทัวร์ หรื อ Services ใด ๆ
5.ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
เงื่อนไขการจอง
1.ท่านสามารถจองโดยการแฟ๊ กซ์ ชื่อเป็ นภาษาอังกฤษที่ตรงตามหน้ า Passport มาที่ 02-7429286 หรื อ E-MAIL มาที่
package@siamtravelmart.com
2.หลังจากนันจ่
้ ายมัดจําค่าจองท่านละ 4,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากได้ รับการ Confirm มิฉะนั ้นจะทําการ Cancel
Booking อัตโนมัติ โดยบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนมัดจํา ท่านละ 4,000 บาท ไม่ว่ากรณีใด ๆ (โดยแบ่งออกเป็ นค่ามัดจํา
ตัว๋ เครื่ องบิน 2,000 บาท และ ค่ามัดจําโรงแรม 2,000 บาท โดยท่านจะไม่สามารถนํามัดจําของตั๋วเครื่ องบิน มาชําระ
ส่วนที่เหลือของโรงแรม หรื อ นํามัดจําของโรงแรม มาชําระค่าส่วนที่เหลือของตัว๋ เครื่ องบิน)
3.ชําระส่วนที่เหลือตามเงื่อนไขของแพคเกจนันโดย
้
เจ้ าหน้ าที่บริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ ทราบเมื่อ Confirm Booking และ บริ ษัท
ฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิก Booking หากท่านไม่ชําระส่วนที่เหลือตามวันที่กําหนด โดยท่านจะไม่มีการคืนเงินมัดจํา
ใดๆ ทั ้งสิ ้น
4.ในกรณีที่ท่านชําระค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน แต่ยงั ไม่ได้ ทําการชําระเงินเต็มจํานวน บริ ษัทฯ จะทําการล็อคที่นงั่ ของสาย
การบินให้ ท่านได้ แต่จะยังไม่สามารถออกตัว๋ เครื่ องบินให้ ท่านได้ ต้ องรอท่านชําระเงินเต็มจํานวนก่อนจึงจะทําการออกตัว๋
ได้ โดยก่อนออกตัว๋ บริ ษัทฯ สามารถเรี ยกเก็บค่าภาษี นํ ้ามัน ค่า Fuel Surcharge เพิ่มจากผู้โดยสารได้ หากมีการเรี ยก
เก็บเพิ่มจากทางสายการบิน
5.ภายหลังจากการออกตัว๋ แล้ ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อตัวสะกดของผู้เดินทาง การเปลี่ยนแปลงชื่อตัวสะกดจะมี
ค่าใช้ จา่ ยเกิดขึ ้น และตัว๋ Promotion ในแพคเกจนี ้ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน และไม่มีการ Refund
6.ในกรณีที่แพคเกจที่ท่านเลือกรวมรถรับส่ง ท่านจะต้ องทําการ Re-Confirm เวลาที่จะมานัดรับขากลับ กับ Local Guide
ทุกครัง้ และในกรณีที่ท่านหารถรับส่งไม่เจอ ท่านจะต้ องทําการติดต่อเบอร์ Emergency ที่ให้ ไว้ ใน Voucher ก่อนทุกครัง้
การที่ท่านไม่ติดต่อกับ Emergency Number ซึ่งเป็ นผลให้ ไม่ได้ ใช้ บริ การรถรับส่งไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ท่านจะไม่
สามารถเรี ยกร้ องเงินคืนใด ๆ ได้ โดยบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าใช้ จ่าย ในกรณีที่ท่านไม่ใช้ บริ การ Services นั ้น ๆ
7.ในกรณีที่ท่านทําการชําระเงินเต็มจํานวน ของตัว๋ เครื่ องบิน และ/หรื อ ชําระเงินเต็มจํานวนของโรงแรม และ/หรื อ ชําระ
เงินเต็มจํานวนของรถรับส่ง และ/หรื อ ชําระเงินทัง้ หมดเรี ยบร้ อยแล้ ว ท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง, ไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทาง, ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจํานวนผู้เดินทาง, ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันที่เข้ าใช้ บริ การ
ของ Services ต่าง ๆ ได้
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8.การ Confirm ที่นงั่ ว่างขึ ้นอยูก่ บั Class Booking ของสายการบินนัน้ ๆ การเปลี่ยนแปลง Class ที่สงู ขึ ้นจะมีค่าใช้ จ่ายที่
สูงขึ ้นด้ วย
9.ราคานี ้ไม่สามารถใช้ ได้ ในช่วงเทศกาลงาน Fair ต่าง ๆ ท่านสามารถเช็คเทศกาลต่าง ๆ ได้ ที่พนักงานของบริ ษัทฯ
10.เด็ก จะต้ องมีอายุ น้ อยกว่า 12 ปี ณ วันออกเดินทาง
11.ในกรณีที่ท่านจองน้ อยกว่าวันเดินทาง 10 วันทําการ จะเข้ าเงื่อนไขของการันตี Booking ซึง่ การการันตี Booking ท่ าน
จะต้ องทําการชําระเงินเต็มจํานวนก่ อนเพื่อที่บริ ษัทจะทําการจอง และจ่ ายเงิน Services ต่ าง ๆ ได้ อย่างไรก็
ตาม บริ ษัทฯ จะทําการเช็คให้ ท่านก่อนว่า Services ยังว่างหรื อไม่ โดยถ้ าว่าง บริ ษัทจึงจะทําการเก็บเงินลูกค้ า โดย
หลังจากบริ ษัทฯ เก็บเงินมาเรี ยบร้ อยแล้ ว ถ้ าบริ ษัทฯ ไม่สามารถทําการ Confirm Services ตามในใบเสนอราคาได้
บริ ษัท ยินดีคืนเงินให้ ในวันทําการวันถัดไป
12.บริ ษัท ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับจองในกรณีที่ท่านจองก่อนออกเดินทางน้ อยกว่า 3 วันทําการ
13.เมื่อท่านชําระมัดจํา หรื อ ส่วนทังหมดแล้
้
ว ถือว่าท่านรับทราบหมายเหตุ และยอมรับเงื่อนไขต่าง ๆ ของแพคเกจนัน้ ๆ
โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ
โอนเงินเข้ าบัญชีด้านล่ างนี ้
ธนาคาร

ชื่อบัญชี

เลขที่บัญชี

1.ธนาคารกรุ งเทพ สาขาสวนจตุจกั ร

บริ ษัท สยาม ทราเวล มาร์ ท จํากัด บัญชีกระแสรายวัน 209-3-03537-2

2.ธนาคารกสิกร สาขาสยามสแควร์

นาย เทพสร ธํารงลักษณ์

3.ธนาคารทหารไทย สาขาสวนจตุจกั ร

บริ ษัท สยาม ทราเวล มาร์ ท จํากัด บัญชีออมทรัพย์ 055-2-30265-5

4.ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยจตุจกั ร นาย เทพสร ธํารงลักษณ์

บัญชีออมทรัพย์ 026-2-44668-9
บัญชีออมทรัพย์ 257-2-03855-7

จากนั้น Fax Slip มาที่ 02-7429286 บริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
หากท่ านโอนเงินนอกเหนือจากเลขที่บัญชีที่ระบุนี้
เมื่อท่านชําระเงินมัดจํา หรื อ ชําระเต็มจํานวนแล้ว ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขของบริ ษทั ฯ
การท่องเที่ยวแบบแพคเกจ เป็ นการท่องเที่ยวแบบไม่มีหวั หน้าทัวร์เดินทางไปด้วย
ผูเ้ ดินทางจะต้องทําการเช็คอินตัว๋ เครื่ องบิน และโรงแรมเอง
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