Siam Travel Mart Co.,Ltd.
บริษัท สยาม ทราเวล มาร์ท จํากัด
Tel:027429287(AUTO) Fax:027429286

TAT 11/4291

Website:www.siamtravelmart.com Email: siamtravelmart@siamtravelmart.com

กําหนดการเดินทางได้ทก
ุ ว ัน : ว ันนี้ - 31 มีนาคม 2559
โดยสายการบิน “Swiss International” หรือ “Emirates” หรือ “Thai Airways”

ราคาพิเศษเริม
่ ต้นเพียง

31,500

บาท/ท่าน*

“ แพคเกจท ัวร์อส
ิ ระ เป็นการท่องเทีย
่ วแบบไม่มห
ี ัวหน้าท ัวร์คนไทยเดินทางด้วย ”
ผูเ้ ดินทางจะต้องทําการเช็คอินตว๋ ั เครือ
่ งบิน และเช็คอินโรงแรมด้วยตนเอง

UPDATE : May 06, 2015
ชําระเพิม
่

โรงแรมทีพ
่ ัก 2 คืน

LX (K)

(พ ักห้องละ 2 - 3 ท่าน)

ออกตั๋วภายใน
31 ส.ค. 58
เดินทาง 31 พ.ค.
ถึง 31 ส.ค. 58

1

XTRA Hotel 
1 min walk metro (Limmatplatz)
1 km to station (Main Station Zurich)

EK (L)
ออกตั๋วและ
เดินทางถึง
1 - 31 พ.ค. 58

TG (W..GV2)

พักเดีย
่ ว
(ท่านละ)

ออกตั๋วและ
เดินทางถึง
31 มี.ค. 59

พักเพิม
่
(คืน/ห ้อง)

37,000

6,800

บินตรง

31,500

33,500

(NO ABF)
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2

Holiday Inn Zurich Messe 
7 min walk metro (Bahnhof Oerlikon)
1 km to station (Zurich Oerlikon)

31,500

33,700

37,200

7,000

33,300

35,500

39,000

8,800

35,500

37,700

41,200

11,000

40,000

42,200

45,700

15,500

41,000

43,200

46,700

16,500

(NO ABF)

3

Courtyard by Marriott Zurich North 
1 min walk metro
1 km to station (Zurich Oerlikon)
(NO ABF)

4

Hotel Montana 
2 min walk metro (Zurich - Hauptbahnhof)
1 km to station (Zurich - Hauptbahnhof)
(NO ABF)

5

Ascot Hotel 
2 min walk metro (Enge)
Close to station (Enge)
(NO ABF)

6

Hotel Continental Zurich - MGallery
Collection 
1 min walk metro (Main Station)
1 km to station (Main Station)
(NO ABF)

ราคานีร้ วม :


ตัว๋ เครือ
่ งบินไป - กลับ กรุงเทพฯ > ซูรค
ิ > กรุงเทพฯ (รวมภาษี แล ้ว)*
ั
1.) โดยสายการบิน “สวิสอินเตอร์เนชนแนลแอร์
ไลน์” (LX..K) *เทีย
่ วบินตรง*
กําหนดออกตัว๋ : ถึง 31 สงิ หาคม 58 / กําหนดเดินทาง : 31 พฤษภาคม - 31 สงิ หาคม 58
์ อร์ไลน์” (EK..L)
2.) โดยสายการบิน “เอมิเรตสแ
กําหนดออกตัว๋ และเดินทาง : 1 - 31 พฤษภาคม 58
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3.) โดยสายการบิน “การบินไทย” (TG..W..GV2) *เทีย
่ วบินตรง*
กําหนดออกตัว๋ และเดินทาง : ถึง 31 มีนาคม 59
- ออกตัว๋ ก่อนการเดินทางอย่างน ้อย 45 วัน
- ไม่สามารถเดินทางได ้วันที่ 15 - 30 มิ.ย. , 1 - 31 ก.ค. , 1 - 30 ต.ค. , 25 ธ.ค. - 5 ม.ค.59
และ 16 - 31 มี.ค.59


้
โรงแรมทีพ
่ ัก 2 คืน ตามทีร่ ะบุ (ไม่รวมอาหารเชา)



ิ ธิเ์ รียกเก็บเพิม
ค่าภาษี เครือ
่ งบิน ค่านํ้ ามัน ทุกชนิด (สงวนสท
่ หากมีการเรียกเก็บเพิม
่ จากทางสายการบิน)



ราคานีส
้ ําหรับลูกค ้าบุคคลธรรมดาเท่านัน
้

ราคานีไ้ ม่รวม :


7% VAT และ 3% หัก ณ ทีจ
่ า่ ย



ค่าใชจ่้ ายอืน
่ ๆ ทีไ่ ม่ได ้ระบุในรายการ



ิ ธิ์ ไม่รับผิดชอบในกรณีทท
ค่าวีซา่ เชงเก ้น “Schengen Visa” (บริษัทฯ ขอสงวนสท
ี่ า่ นไม่ผา่ นการพิจารณา
วีซา่ หรือ ไม่ผา่ นการตรวจคนเข ้า - ออกประเทศ)

หมายเหตุ :
1. ราคาเป็ นราคาแพคเกจ 2 คืนต่อท่าน (สามารถพักได ้ห ้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) และไม่มส
ี ว่ นลดสําหรับท่านที่ 3
2. ในกรณีทท
ี่ า่ นพักเดีย
่ ว (พักท่านเดียว) จะต ้องชาํ ระเพิม
่
ิ ธิใ์ นการเปลีย
3. ในกรณีโรงแรมตามทีร่ ะบุไม่วา่ ง บริษัทฯ ขอสงวนสท
่ นเป็ นโรงแรมทีเ่ ทียบเท่า
้ การในวันทีร่ ะบุเท่านั น
4. สําหรับแพคเกจทีม
่ ท
ี ัวร์ ท่านจะต ้องใชบริ
้ และท่านจะต ้องไปทีจ
่ ุดนั ดพบ ตามเวลาทีร่ ะบุ
้
เท่านัน
้ และในกรณีทท
ี่ า่ นมีปัญหาเกีย
่ วกับการใช Services ท่านจะต ้องติดต่อหมายเลข Emergency ทีใ่ ห ้ไว ้ในทุก
ิ ธิไ์ ม่มส
้ การทัวร์ หรือ Services ใด ๆ
กรณี บริษัทฯ ขอสงวนสท
ี ว่ นลดในกรณีทท
ี่ า่ นไม่ใชบริ
5. ราคาสามารถเปลีย
่ นแปลงได ้โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า

เงือ
่ นไขการจอง :
ื่ เป็ นภาษาอังกฤษทีต
1. ท่านสามารถจองโดยการแฟ๊ กซ ์ ชอ
่ รงตามหน ้า Passport มาที่ 02-7429286 หรือ E-mail
มาที่ package@siamtravelmart.com
2. หลังจากนั น
้ จ่ายมัดจําค่าจองท่านละ 4,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากได ้รับการ Confirm มิฉะนั น
้ จะทํ าการ
ิ ธิไ์ ม่คน
Cancel Booking อัตโนมัต ิ โดยบริษัทฯ ขอสงวนสท
ื มัดจํา ท่านละ 4,000 บาท ไม่วา่ กรณีใดๆ (โดยแบ่ง
ออกเป็ นค่ามัดจําตัว๋ เครือ
่ งบิน 2,000 บาท และค่ามัดจําโรงแรม 2,000 บาท โดยท่านจะไม่สามารถนํ ามัดจําของตั๋ว
เครือ
่ งบิน มาชาํ ระสว่ นทีเ่ หลือของโรงแรม หรือนํ ามัดจําของโรงแรม มาชาํ ระค่าสว่ นทีเ่ หลือของตัว๋ เครือ
่ งบิน)
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3. ชาํ ระสว่ นทีเ่ หลือตามเงือ
่ นไขของแพคเกจนัน
้ โดยเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริษัทฯ จะแจ ้งให ้ทราบเมือ
่ Confirm Booking และ
ิ ธิใ์ นการยกเลิก Booking หากท่านไม่ชําระสว่ นทีเ่ หลือตามวันทีก
บริษัทฯ ขอสงวนสท
่ ําหนด โดยจะไม่มก
ี ารคืนเงิน
ิ้
มัดจําใดๆ ทัง้ สน
4. ในกรณีทท
ี่ า่ นชาํ ระค่ามัดจําตัว๋ เครือ
่ งบิน แต่ยังไม่ได ้ทําการชาํ ระเงินเต็มจํานวน บริษัทฯ จะทําการล็อคทีน
่ ั่ งของ
สายการบินให ้ท่านได ้ แต่จะยังไม่สามารถออกตั๋วเครือ
่ งบินให ้ท่านได ้ ต ้องรอท่านชําระเงินเต็มจํานวนก่อนจึงจะทํา
การออกตั๋วได ้ โดยก่อนออกตั๋วบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บค่าภาษี นํ้ามัน ค่า Fuel Surcharge เพิม
่ จากผู ้โดยสารได ้
หากมีการเรียกเก็บเพิม
่ จากทางสายการบิน
ื่ ตัวสะกดของผู ้เดินทาง การเปลีย
ื่ ตัวสะกด
5. ภายหลังจากการออกตั๋วแล ้ว จะไม่สามารถเปลีย
่ นแปลงชอ
่ นแปลงชอ
จะมีคา่ ใชจ่้ ายเกิดขึน
้ และตัว๋ Promotion ในแพคเกจนีจ
้ ะไม่มก
ี ารเปลีย
่ นแปลงเทีย
่ วบิน และไม่มก
ี าร Refund
6. ในกรณีทแ
ี่ พคเกจทีท
่ า่ นเลือกรวมรถรับสง่ ท่านจะต ้องทําการ Re - Confirm เวลาทีจ
่ ะมานัดรับขากลับกับ Local
่
Guide ทุกครัง้ และในกรณีทท
ี่ า่ นหารถรับสงไม่เจอ ท่านจะต ้องทําการติดต่อเบอร์ Emergency ทีใ่ ห ้ไว ้ใน Voucher
้ การรถรับสง่ ไม่วา่ กรณีใดๆ ก็
ก่อนทุกครัง้ การทีท
่ า่ นไม่ตด
ิ ต่อกับ Emergency Number ซงึ่ เป็ นผลให ้ไม่ได ้ใชบริ
ิ ธิไ์ ม่คน
ตาม ท่านจะไม่สามารถเรียกร ้องเงินคืนใดๆ ได ้ โดยบริษัทฯ ขอสงวนสท
ื ค่าใชจ่้ าย ในกรณีทท
ี่ ่านไม่ใช ้
บริการ Services นัน
้ ๆ
ี่ า่ นทําการชําระเงินเต็มจํ านวนของตั๋วเครือ
่ งบิน และ/หรือ ชําระเงินเต็มจํ านวนของโรงแรม และ/หรือ
7. ในกรณีทท
ชํา ระเงิน เต็ ม จํ า นวนของรถรั บส่ง และ/หรือ ชํ า ระเงิน ทั ง้ หมดเรีย บร ้อยแล ้ว ท่า นจะไม่ส ามารถเปลี่ย นแปลงวั น
เดิน ทาง , ไม่ ส ามารถเปลี่ย นแปลงช ื่อ ผู เ้ ดิน ทาง , ไม่ส ามารถเปลี่ย นแปลงจํ า นวนผู ้เดิน ทาง , ไม่ ส ามารถ
้ การของ Services ต่างๆ ได ้
เปลีย
่ นแปลงวันทีเ่ ข ้าใชบริ
8. การ Confirm ทีน
่ ั่งว่างขึน
้ อยูก
่ ับ Class Booking ของสายการบินนั น
้ ๆ การเปลีย
่ นแปลง Class ทีส
่ งู ขึน
้ จะมี
ค่าใชจ่้ ายทีส
่ งู ขึน
้ ด ้วย
้ ้ในชว่ งเทศกาลงาน Fair ต่างๆ ท่านสามารถเชค
็ เทศกาลต่างๆ ได ้ทีพ
9. ราคานีไ
้ ม่สามารถใชได
่ นักงานของบริษัทฯ
10. เด็ก จะต ้องมีอายุน ้อยกว่า 12 ปี ณ วันออกเดินทาง
11. ในกรณีทท
ี่ า่ นจองน ้อยกว่าวันเดินทาง 10 วันทํ าการ จะเข ้าเงือ
่ นไขของการการันตี Booking ซงึ่ การการันตี
ํ
Booking ท่านจะต้องทําการชาระเงินเต็มจํานวนก่อนเพือ
่ ทีบ
่ ริษ ัทฯ จะทําการจอง และจ่ายเงิน Services
็ ให ้ท่านก่อนว่า Services ยังว่างหรือไม่ โดยถ ้าว่างบริษัทฯ จึงจะทํา
ต่างๆ ได้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะทําการเชค
การเก็บเงินลูกค ้า โดยหลังจากบริษัทฯ เก็บเงินมาเรียบร ้อยแล ้ว ถ ้าบริษัทฯ ไม่สามารถทําการ Confirm Services
ตามในใบเสนอราคาได ้ บริษัทฯ ยินดีคน
ื เงินให ้ในวันทําการวันถัดไป
ิ ธิ์ ไม่รับจองในกรณีทท
12. บริษัทฯ ขอสงวนสท
ี่ า่ นจองก่อนออกเดินทางน ้อยกว่า 3 วันทําการ
13. เมือ
่ ท่านชาํ ระมัดจํา หรือสว่ นทัง้ หมดแล ้ว ถือว่าท่านรับทราบหมายเหตุ และยอมรับเงือ
่ นไขต่างๆ ของแพคเกจ
นัน
้ ๆ โดยไม่มเี งือ
่ นไขใดๆ
ี า้ นล่างนี้ :
กรุณาโอนเงินเข้าบ ัญชด
ธนาคาร

สาขา

ื่ บ ัญช ี
ชอ

เลขทีบ
่ ัญช ี

ประเภท

ธนาคารกรุงเทพ

สวนจตุจ ักร

บริษ ัท สยาม ทราเวล มาร์ท จําก ัด

209-3-03537-2

กระแสรายว ัน

ธนาคารกสิกร

สยามสแควร์

นาย เทพสร ธํารงล ักษณ์

026-2-44668-9

ออมทร ัพย์
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ธนาคารทหารไทย

สวนจตุจ ักร

บริษ ัท สยาม ทราเวล มาร์ท จําก ัด

055-2-30265-5

ออมทร ัพย์

ธนาคารไทยพาณิชย์

ย่อยจตุจ ักร

นาย เทพสร ธํารงล ักษณ์

257-2-03855-7

ออมทร ัพย์

จากนน
ั้ Fax Slip มาที่ 02-742-9286
ิ้ หากท่านโอนเงินนอกเหนือจากเลขทีบ
ี รี่ ะบุน ี้
บริษ ัทฯ จะไม่ร ับผิดชอบใดๆ ทงส
ั้ น
่ ัญชท
เมือ
่ ท่านชาํ ระเงินมัดจํา หรือชาํ ระเต็มจํานวนแล ้ว ถือว่าท่านยอมรับเงือ
่ นไขของบริษัทฯ
การท่องเทีย
่ วแบบแพคเกจ เป็ นการท่องเทีย
่ วแบบไม่มห
ี วั หน ้าทัวร์เดินทางไปด ้วย
็ อินตัว๋ เครือ
ผู ้เดินทางจะต ้องทําการเชค
่ งบิน และโรงแรมเอง
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