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UPDATE : 29 April 2014 

โรงแรม (พกัหอ้งละ 2 - 3 ทา่น) พกั 2 คนื พกั 3 คนื 
พกัเด่ียว
ชําระเพ่ิม 
(ท่านละ) 
หรือ 
พกัเพ่ิม 

(คืน/ห้อง) 
สายการบนิ  

  
(เทีย่วบนิตรง) 

 

 
  

(เทีย่วบนิตรง) 
   

Beverley City Hotel 
(ABF ) 
Location : Paddington 
5 min walk metro (Paddington) 

37,500 41,800 43,700 40,400 44,800 46,700 6,000 

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

38,100 42,500 44,400 41,400 45,800 47,700 6,700 

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

38,300 42,700 44,600 41,700 46,100 48,000 6,900 
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Bayswater Inn Hotel 
(ABF ) 
Location : Bayswater 
5 min walk metro (Bayswater / Queensway) 

38,900 43,300 45,200 42,600 47,000 48,900 7,500 

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

39,600 44,000 45,900 43,700 48,100 50,000 8,200 

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

39,900 44,300 46,200 44,100 48,500 50,400 8,500 

Holiday Inn London - Kensington 
Forum 

Location : Kensington 
2 min walk metro (Gloucester road) 

42,600 47,000 48,900 48,200 52,600 54,500 11,200 

ราคานีร้วม 

 ตัว๋เคร่ืองบนิไป - กลบั กรุงเทพฯ > ลอนดอน > กรุงเทพฯ (รวมภาษี) 
โดยสายการบนิ  AIR INDIA (แอร์อนิเดยี) AI..(S) 
หรือ  JET AIRWAYS (เจท็แอร์เวย์) 9W..(W) 
หรือ  FINNAIR (ฟินน์แอร์) AY..(R) 
หรือ  BRITISH AIRWAYS (บริตชิแอร์เวย์) BA..(N)  เที่ยวบนิตรง 

 โรงแรมท่ีพกั 2 คืน (หรือ 3 คืน) ตามท่ีระบ ุ(รวมอาหารเช้า ABF  ตามท่ีระบ ุเท่านัน้) 

 คา่ภาษีเคร่ืองบนิ คา่นํา้มนั ทกุชนิด (สงวนสทิธ์ิเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากทางสายการบนิ) 

 ราคานีสํ้าหรับลกูค้าบคุคลธรรมดาเท่านัน้ 
ราคานีไ้ม่รวม 

 7% VAT และ 3% หกั ณ ท่ีจา่ย 

 คา่ใช้จ่ายสว่นตวั เชน่ คา่โทรศพัท์ คา่ซกัรีด ฯลฯ 

 คา่วีซา่เข้าประเทศองักฤษ (บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ไมรั่บผิดชอบในกรณีท่ีทา่นไมผ่า่นการพิจารณาวีซา่ หรือ ไม่
ผา่นการตรวจคนเข้า-ออกประเทศ) 

หมายเหตุ 
1.ราคาเป็นราคาแพคเกจ 2 คืน หรือ 3 คืนตอ่ท่าน (สามารถพกัได้ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ไมมี่สว่นลดสําหรับท่านท่ี 3 
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2.ในกรณีท่ีท่านพกัเด่ียว (พกัท่านเดียว) จะต้องชําระเพิ่ม 
3.ในกรณีท่ีโรงแรมท่ีระบไุมว่า่ง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนเป็นโรงแรมท่ีเทียบเท่า 
4.สําหรับแพคเกจท่ีมีทวัร์ จะต้องใช้บริการในวนัท่ีระบเุท่านัน้ และผู้ โดยสารจะต้องไปท่ีจดุนดัพบ ตามเวลาท่ีระบเุท่านัน้ 
และในกรณีท่ีท่านมีปัญหาเก่ียวกบัการใช้ Services ท่านจะต้องติดตอ่หมายเลข Emergency ท่ีให้ไว้ในทกุกรณี และไม่
มีสว่นลดในกรณีท่ีไมใ่ช้บริการทวัร์ หรือ Services ใด ๆ 
5.ราคาสามารถเปล่ียนแปลงได้โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
เงื่อนไขการจอง    
1.ท่านสามารถจองโดยการแฟกซ์ ช่ือเป็นภาษาองักฤษท่ีตรงตามหน้า Passport มาท่ี 02-1385161 หรือ E-mail มาท่ี 
sale1@packageair.com หรือ sale2@packageair.com 
2.หลงัจากนัน้จ่ายมดัจําคา่จองท่านละ 4,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากได้รับการ Confirm มิฉะนัน้จะทําการ Cancel 
Booking อตัโนมตั ิโดยบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิไม่คืนมดัจํา ท่านละ 4,000 บาท ไม่ว่ากรณีใด ๆ (โดยแบง่ออกเป็นคา่มดัจํา
ตัว๋เคร่ืองบิน 2,000 บาท และ ค่ามดัจําโรงแรม 2,000 บาท โดยท่านจะไม่สามารถนํามดัจําของตัว๋เคร่ืองบิน มาชําระ
สว่นท่ีเหลือของโรงแรม หรือ นํามดัจําของโรงแรม มาชําระคา่สว่นท่ีเหลือของตัว๋เคร่ืองบนิ) 
3.ชําระสว่นท่ีเหลือตามเง่ือนไขของแพคเกจนัน้โดย เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบเม่ือ Confirm Booking และ บริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการยกเลิก Booking หากท่านไม่ชําระส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีกําหนด โดยจะไม่มีการคืนเงินมดัจําใด ๆ 
ทัง้สิน้ 
4.ในกรณีท่ีท่านชําระค่ามดัจําตัว๋เคร่ืองบิน แต่ยงัไม่ได้ทําการชําระเงินเต็มจํานวน บริษัทฯ จะทําการล็อคท่ีนัง่ของสาย
การบนิให้ท่านได้ แตจ่ะยงัไมส่ามารถออกตัว๋เคร่ืองบนิให้ท่านได้ ต้องรอท่านชําระเงินเตม็จํานวนก่อนจงึจะทําการออกตัว๋
ได้ โดยก่อนออกตัว๋ บริษัทฯ สามารถเรียกเก็บคา่ภาษีนํา้มนั ค่า Fuel Surcharge เพิ่มจากผู้ โดยสารได้ หากมีการเรียก
เก็บเพิ่มจากทางสายการบนิ  
5.ภายหลงัจากการออกตัว๋แล้ว จะไม่สามารถเปล่ียนแปลงช่ือตวัสะกดของผู้ เดินทาง การเปล่ียนแปลงช่ือตวัสะกดจะมี
คา่ใช้จ่ายเกิดขึน้ และตัว๋ Promotion ในแพคเกจนีจ้ะไมมี่การเปล่ียนแปลงเท่ียวบนิ และไมมี่การ Refund  
6.ในกรณีท่ีแพคเกจท่ีท่านเลือกรวมรถรับสง่ ท่านจะต้องทําการ Re-Confirm เวลาท่ีจะมานดัรับขากลบั กบั Local Guide 
ทกุครัง้ และในกรณีท่ีท่านหารถรับสง่ไม่เจอ ท่านจะต้องทําการติดตอ่เบอร์ Emergency ท่ีให้ไว้ใน Voucher ก่อนทกุครัง้ 
การท่ีท่านไม่ติดต่อกบั Emergency Number ซึ่งเป็นผลให้ไม่ได้ใช้บริการรถรับส่งไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ท่านจะไม่
สามารถเรียกร้องเงินคืนใด ๆ ได้ โดยบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ไมคื่นคา่ใช้จ่าย ในกรณีท่ีท่านไมใ่ช้บริการ Services นัน้ ๆ  
7.ในกรณีท่ีท่านทําการชําระเงินเต็มจํานวน ของตัว๋เคร่ืองบิน และ/หรือชําระเงินเต็มจํานวนของโรงแรม และ/หรือ ชําระ
เงินเต็มจํานวนของ รถรับส่ง และ/หรือ ชําระเงินทัง้หมดเรียบร้อยแล้ว ท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง, ไม่
สามารถเปล่ียนแปลงช่ือผู้ เดินทาง, ไม่สามารถเปล่ียนแปลงจํานวนผู้ เดินทาง, ไม่สามารถเปล่ียนแปลงวนัท่ีเข้าใช้บริการ
ของ Services ตา่ง ๆ ได้  
8.การ Confirm ท่ีนัง่ว่าง ขึน้อยู่กบั Class Booking ของสายการบินนัน้ ๆ การเปล่ียนแปลง Class ท่ีสงูขึน้จะมีคา่ใช้จ่าย
ท่ีสงูขึน้ด้วย  
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9.ราคานีไ้มส่ามารถใช้ได้ในช่วงเทศกาลงาน Fair ตา่ง ๆ ท่านสามารถเช็คเทศกาลตา่ง ๆ ได้ท่ีพนกังานของบริษัทฯ  
10.เดก็ จะต้องมีอายนุ้อยกวา่ 12 ปี ณ วนัออกเดนิทาง 
11.ในกรณีท่ีท่านจองน้อยกวา่วนัเดนิทาง 10 วนัทําการ จะเข้าเง่ือนไขของการันตี Booking ซึง่การการันตี Booking ท่าน
จะต้องทาํการชําระเงินเต็มจาํนวนก่อนเพื่อที่บริษัทจะทาํการ จองและจ่ายเงิน Services ต่าง ๆ ได้ อย่างไรก็
ตาม บริษัทฯ จะทําการเช็คให้ท่านก่อนว่า Services ยงัว่างหรือไม่ โดยถ้าว่างบริษัทฯจึงจะทําการเก็บเงินลกูค้า โดย
หลงัจากบริษัทฯ เก็บเงินมาเรียบร้อยแล้ว ถ้าบริษัทฯ ไม่สามารถทําการ Confirm Services ตามในใบเสนอราคาได้ 
บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ในวนัทําการวนัถดัไป 
12.บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บจองในกรณีท่ีท่านจองก่อนออกเดนิทางน้อยกวา่ 3 วนัทําการ 
13.เม่ือท่านชําระมดัจํา หรือ ส่วนทัง้หมดแล้วถือว่าท่านรับทราบหมายเหต ุและยอมรับเง่ือนไขตา่ง ๆ ของแพคเกจนัน้ ๆ 
โดยไมมี่เง่ือนไขใด ๆ 
โอนเงนิเข้าบญัชีด้านล่างนี ้

ธนาคาร สาขา ช่ือบญัชี เลขที่บญัชี ประเภท 

 

ธนาคารกรุงเทพ สํานกังานใหญ่ น.ส. ดวงพร ศรีเสาวนีย์กลุ 101-7-79033-6 ออมทรัพย์ 

 

ธนาคารกสกิร ยอ่ยจตจุกัรพลาซา่ น.ส. ดวงพร ศรีเสาวนีย์กลุ 769-2-01543-0 ออมทรัพย์ 

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ เทสโก้ โลตสั สขุมุวิท 50 บริษัท แพคเกจแอร์ จํากดั 468-0-18456-1 กระแสรายวนั 
 

จากน้ัน Fax Slip มาที ่02-138-5161 

บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากท่านโอนเงนินอกเหนือจากเลขทีบั่ญชีทีร่ะบุนี ้

เมือ่ท่านชําระเงนิมดัจํา หรือ ชําระเตม็จํานวนแล้ว ถือว่าท่านยอมรับเงือ่นไขของบริษทัฯ 

การท่องเทีย่วแบบแพคเกจ เป็นการท่องเทีย่วแบบไม่มหัีวหน้าทวัร์เดนิทางไปด้วย 
ผู้เดนิทางจะต้องทาํการเช็คอนิตัว๋เคร่ืองบิน และโรงแรมเอง 


