(GTPKSIN01)

แพคเกจสิงคโปร์ พัก 2 คืนที่ โรงแรมในเครือ
RESORT WORLD SENTOSA
ราคาเริ่มต้น 9,950 บาท เท่านั้น
(เดินทาง 2 ท่านขึ้นไป)
เข้าพักตั้งแต่ ธันวาคม 61 – มีนาคม 62
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HOTEL MICHAEL

HARD ROCK HOTEL SINGAPORE
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EQUARIUS HOTEL

FESTIVE HOTEL
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ช่วงเวลาเข้าพัก พฤศจิกายน 61 – มีนาคม 62
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อัตราค่าบริการ
HOTEL MICHAEL / HARD ROCK HOTEL SINGAPORE
ราคา Low + Low สาหรับท่านที่ 1 และ 2 ราคา 9,950 บาท/ท่าน
ราคา Low + Peak สาหรับท่านที่ 1 และ 2 ราคา 10,950 บาท/ท่าน
ราคา Peak + Peak สาหรับท่านที่ 1 และ 2 ราคา 12,450 บาท/ท่าน
**ผู้ใหญ่ ท่านที่ 3 ราคา 7,500 บาท รวมอาหารเช้า และบัตรเข้าชมต่างๆ
หรือ เด็กมีเตียง ท่านที่ 3 ราคา 6,500 บาท รวมอาหารเช้า และบัตรเข้าชมต่างๆ
หรือ เด็กไม่มเี ตียง ท่านที่ 3 ราคา 3,500 บาท รวมอาหารเช้า และบัตรเข้าชมต่างๆ
***ราคาสาหรับ พักเพิ่มอีก 1 คืน รวมทัง้ หมด 3 คืน***(กรณีพกั เพิม่ ไม่รวมอาหารเช้านะคะ)
Hotel Michael LOW 6,000 // PEAK 7,500 บาท/ห้อง/คืน
Hard Rock Hotel LOW 6,000 // PEAK 8,000 บาท/ห้อง/คืน
สาหรับท่านที่ 3 พักเพิม่ คืน 2,000 บาท/ท่าน/คืน
อาหารเช้าผูใ้ หญ่ทา่ นละ 650 บาท/มือ้ เด็ก 350 บาท/มือ้
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อัตราค่าบริการ
EQUARIUS HOTEL / FESTIVE HOTEL SINGAPORE
ราคา Low + Low สาหรับท่านที่ 1 และ 2 ราคา 10,950 บาท/ท่าน
ราคา Low + Peak สาหรับท่านที่ 1 และ 2 ราคา 11,950 บาท/ท่าน
ราคา Peak + Peak สาหรับท่านที่ 1 และ 2 ราคา 12,950 บาท/ท่าน
**ผู้ใหญ่ ท่านที่ 3 ราคา 7,500 บาท รวมอาหารเช้า และบัตรเข้าชมต่างๆ
หรือ เด็กมีเตียง ท่านที่ 3 ราคา 6,500 บาท รวมอาหารเช้า และบัตรเข้าชมต่างๆ
หรือ เด็กไม่มเี ตียง ท่านที่ 3 ราคา 3,500 บาท รวมอาหารเช้า และบัตรเข้าชมต่างๆ
***ราคาสาหรับ พักเพิ่มอีก 1 คืน รวมทัง้ หมด 3 คืน***(กรณีพกั เพิม่ ไม่รวมอาหารเช้านะคะ)
Festive Hotel LOW 7,000 // PEAK 9,000 บาท/ห้อง/คืน
Equarius Hotel LOW 6,500 // PEAK 8,500 บาท/ห้อง/คืน
สาหรับท่านที่ 3 พักเพิม่ คืน 2,000 บาท/ท่าน/คืน
อาหารเช้าผูใ้ หญ่ทา่ นละ 650 บาท/มือ้ เด็ก 350 บาท/มือ้

เงื่อนไขแพคเกจทัวร์นี้
1. ท่านสามารถเลือกโรงแรมตามทีแ่ พคเกจกาหนดให้ พัก 2 คืน (ห้องดีลกั ส์)
2. แพคเกจรวมบัตรเข้าชมสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วสาหรับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(Universal Studios , S.E.A. Aquarium, the Maritime Experiential Museum & Typhoon Theatre)
3. แพคเกจมีคปู องอาหารมูลค่า S$10 สาหรับทานอาหารใน Universal Studios Singapore และคูปองอาหาร
มูลค่า S$10 สาหรับ Malaysian Food Street ต่อท่าน (สาหรับ 2 ท่านเท่านัน้ )
4.พิเศษ !! เดินทาง 4 ท่านขึน้ ไป แถมฟรี รถรับส่ง ไป-กลับ สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน
รถรับส่งขึน้ อยูก่ บั ทางบริษทั เป็นผูพ้ จิ ารณาให้กบั ท่าน
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สาคัญ !! ข้อกาหนดและเงือ่ นไข
 สาหรับแพ็คเกจทัวร์นี้ต้องเดินทางขั้นต่า 2 ท่านขึ้นไปและต้องพักที่โรงแรมติดต่อกันอย่างน้อย 2 คืน
 หลังจากที่ท่านชาระค่าแพคเกจทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะทาการการันตีห้องพักทันที หากท่าน
มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง ไม่ว่าเหตุผลใดๆทั้งสิ้น กรุณาแจ้งพนักงานก่อนเดินทางอย่าง
น้อย 15 วัน และหากท่านยกเลิกการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื ค่าบริการแพคเกจทัวร์
เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่
นอกเหนือ การควบคุ มของทางบริษัทฯหรื อค่าใช้จ่า ยเพิ่มเติม ที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การ
เจ็บป่วย, การถูกทาร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
3. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สารองโรงแรมที่พัก
ในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
4.กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่
ระบุในรายการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5.หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
6.เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัท ทางบริษัท จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ
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