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*ยกเวน้วนัที ่16-22 FEB 17 (HOTEL BOSS & HOTEL 81 STAR) , 24-26 JUN , 23-26 MAY 17 

 

  

SINGAPORE    

IN & OUT PACKAGE 

3 DAYS 2 NIGHTS 

 

- ออกเดนิทางไดง้่ายๆ  

  เริม่ตน้เพยีง 2 ทา่น   

- ขอพรเจา้แมก่วนอมิ 

- บรกิารซติีท้ัวรเ์มอืงสงิคโปร ์

- บรกิารรถรับสง่ ไปกลบัสนามบนิ

และโรงแรม 

 

ช่วงเวลาเดินทาง  mm:dd-dd / dd-dd /dd-dd  mm:dd-dd / dd-dd 

3,100 

 

ราคาเริม่ตน้ 

บาท / ทา่น 

SINGAPORE IN & OUT PACKAGE 

    เดนิทางวันนี ้– มถินุายน 2560 

 
 

 โรงแรมทีพั่ก 2 คนื  

 เขา้ชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤกษศาสตรส์ดุอลังการ ปอดของชาวสงิคโปร ์

 ขอพรเจา้แมก่วนอมิ เพือ่เสรมิความเป็นสริมิงคล 

 ถา่ยรปูคูเ่มอรไ์ลออ้น  สญัลักษณ์ของประเทศสงิคโปร ์

 บรกิารรถรับสง่ สนามบนิ - โรงแรม – สนามบนิ 
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อัตราคา่บรกิาร / ทา่น 
 

โรงแรม ท าเลทีต่ั้ง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2-3 ท่าน 

เด็ก อาย ุ2-12 ปี 
พกัเพิม่ /ห้อง / คนื 

(TWN) พกักบั 1 ผู้ใหญ่ 
พกักบั 2 ผู้ใหญ่ 

ไม่มเีตยีง 

FRAGANCE PEARL 
 (NO ABF)  

GAYLANG 3,100.- 3,100.- 1,400.- 2,250.- 

FRAGRANCE CRYSTAL 
(NO ABF)  

GAYLANG 3,500.- 3,500.- 1,400.- 2,600.- 

HOTEL 81 STAR  
(NO ABF)  

GAYLANG 3,500.- 3,500.- 1,400.- 2,600.- 

MOON HOTEL  LITTLE INDIA 4,500.- 4,500.- 2,200.- 3,400.- 

RE’ PEARL HILL  CLARKE QUAY 4,700.- 4,700.- 2,200.- 3,700.- 

HOTEL BOSS  
VICTORIA 

STREET 
5,100.- 5,100.- 2,200.- 4,000.- 

 

 

รายละเอียดแพค็เกจ 

DAY1 
BKK – SINGAPORE 
PICK UP (SEAT- IN- COACH)  
FROM AIRPORT TO HOTEL *รถ รับ-ส่ง จากสนามบิน (SEAT-IN-COACH) 

*บริการซิตีท้วัร์คร่ึงวัน กบัสถานทีท่่องเทีย่วทีไ่ม่ควรพลาด 
-MERLION, 
-CHINA TOWN, 
-วดัเจ้าแม่กวนอมิ 
-GARDEN BY THE BAY (ไม่รวมค่าเข้าโดม) 

DAY2 
08.30-12.00  
HALF DAY CITY TOUR 

DAY3 
SINGAPORE – BKK 
PICK UP (SEAT-IN-COACH)  
FROM HOTEL TO AIRPORT 
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หมายเหตุ 
 ราคานีไ้ม่สามารถใช้ได้ในวนัที ่16-22 FEB 17 (HOTEL BOSS & HOTEL 81 STAR) , 24-26 JUN , 23-26 MAY 17 
 ราคานีต้้องเดนิทางอย่างน้อย 2ท่านขึน้ไป และไม่สามารถใช้ราคานีไ้ด้ในกรณีไฟล์ทบินไปถึงประเทศสิงคโปร์หลงั 3 ทุ่ม     

  สนใจตัว๋เคร่ืองบิน สามารถตรวจสอบเที่ยวบินและเช็คราคาได้กบัเจ้าหน้าที่ 
 

อตัรานีร้วม  
 ค่ารถน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 10 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน)  
 ค่าทวัร์บริการโดย DRIVER GUIDE (ENGLISH SPEAKING) 
 
อตัรานีไ้ม่รวม  
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม 
 ค่าทิปพนักงานขับรถ (ไม่มกีารบังคบัทปิ หรือกรณีทีท่่านต้องการจ่ายเป็นพเิศษ เพือ่เป็นสินน า้ใจ @ 2 SGD /ท่าน  

ส าหรับริการรับ-ส่ง ) 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 
เงือ่นไขการเดินทาง 
❖ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต า่กว่าที่ตกลง โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 
❖ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการล่าชา้

ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์
ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

❖ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

❖ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 
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การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 
➢ ยนืยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย โดยการช าระเงนิ พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง  
➢ หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข และขอสงวน

สิทธ์ิในการคืนเงิน 
➢ หลงัจากส ารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้น

โปรแกรม เพ่ือด าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า 
 
โรงแรมและห้องพกั 
➢ ห้องพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพกัข้ึนอยู่กบัการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ  
➢ โดยทัว่ไป โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
➢ โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นหอ้งพกัคู่ และเพ่ิมเตียง

เสริมให ้(Extra Bed)  
➢ หากโรงแรมไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัห้องเด่ียว และตอ้ง

ช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 
➢ โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใช้เคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีอยู่ในแถบอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะเปิด

ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 
➢ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตัวจากราคา

ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 
 

 

 
 
 

สนใจตั๋วเครือ่งบนิ กรณุาสอบถามเจา้หนา้ที ่
 


