แพ็คเกจนี้รวม
โรงแรมที่พกั 2 คืน
อาหารเช้า สาหรับ 2ท่าน
ตัว๋ ยูนิเวอร์แซล สาหรับ 2ท่าน
ตัว๋ Adventure Cove สาหรับ 2ท่าน

DUO PACKAGE
โรงแรม
ราคาท่านละ
Hotel Michael/Hard Rock Hotel
ดีลกั ซ์
Festive Hotel (2 ท่าน) / Equarius
Hotel ดีลกั ซ์
Genting Jurong ซูพีเรี ย

Low

Peak

9,000

11,000

9,700

11,800

6,500

7,500

TRIPLE PACKAGE
ราคาท่ านละ
Low Season
ผู้ใหญ่ 3 ท่ าน
แพ็คเกจนี้รวม
โรงแรมFestive Hotel ห้องDeluxe
Family 2 คืน
อาหารเช้า สาหรับ 3ท่าน
ตัว๋ ยูนิเวอร์แซล สาหรับ 3ท่าน
ตัว๋ Adventure Cove สาหรับ 3ท่าน
ผู้ใหญ่ 2 ท่ าน+ เด็ก 1ท่ าน
แพ็คเกจนี้รวม
โรงแรม Festive Hotel ห้องDeluxe
Family 2 คืน
อาหารเช้า สาหรับ 3ท่าน
ตัว๋ ยูนิเวอร์แซล สาหรับ 3ท่าน
ตัว๋ Adventure Cove สาหรับ 3ท่าน

ราคาท่ านละ
Peak Season

8,400

9,800

8,300

9,700

กรณีเพิม่ ผู้เข้ าพัก 1ท่ าน

ท่ านละ

ผู้ใหญ่
โรงแรม (Hotel Micheal/Hard Rock Hotel/Equarius Hotel) พัก 2 คืน
อาหารเช้า
ตัว๋ ยูนิเวอร์แซล
ตัว๋ Adventure Cove

7,800

เด็ก+เตียงเสริม
โรงแรม (Hotel Micheal/Festive Hotel/Hard Rock Hotel/Equarius
Hotel) 2 คืน
อาหารเช้า
ตัว๋ ยูนิเวอร์แซล
ตัว๋ Adventure Cove
เด็ก+ไม่ ใช้ เตียงเสริม
โรงแรม (Hotel Micheal/Festive Hotel/Hard Rock Hotel/Equarius
Hotel) 2 คืน
อาหารเช้า
ตัว๋ ยูนิเวอร์แซล
ตัว๋ Adventure Cove

6,800

3,600

Low = วันอาทิตย์ ถงึ วันศุกร์
Peak = วันเสาร์ และวันที่กาหนดให้ เป็ นเทศกาลสาคัญ
*** Package โรงแรมดังกล่ าวบนเกาะ Sentosa ไม่ สามารถเดินทางได้ ในช่ วง 15-17
Jun 2018 , 28-31 Dec 2018, 06-09 Feb 2019 (ยกเว้น Genting Jurong Hotel)
*** สาหรับ ช่ วง Peak ของ Genting Jurong Hotel ในช่ วง 15-17 Jun 2018 , 22-24
Dec 2018, 28-31 Dec 2018, 06-09 Feb 2019
ราคาทัวร์ ไม่ รวม
1.ค่าเดินทางไปสิ งคโปร์ (ตัว๋ เครื่ องบิน/รถบัส)
2.ค่าประกันการเดินทาง
3.ราคานี้ไม่ใช่ราคาช่วง Black out
4.ค่าธรรมเนียมสาหรับผูเ้ ข้าพักเดี่ยว

5.รายการอื่นที่ไม่ได้กล่าวถึงหรื อระบุไว้ดา้ นล่าง
6.บริ การรถรับ-ส่ ง
7.ค่าใช้จ่ายส่ วนบุคคล

หมายเหตุ
1.ราคาแพ็คเกจนี้ เป็ นราคาสาหรับลูกค้าที่จองสองท่าน และราคาด้านบนจะเป็ นราคาต่ อท่ าน
เท่านั้น
2. หากต้องการรถรับส่ งสนามบิน ,โรงแรม เพิม่ อีกเทีย่ ว 1,500 บาท
3.โรงแรมดังกล่าวเป็ นโรงแรมบนเกาะเซ็นโตซ่าเท่านั้น
4.ราคาค่าเข้าชมอื่นๆ หากลูกค้าต้องการเข้าชม สามารถซื้อกับทางเราได้

FESTIVE HOTEL

HARD ROCK HOTEL

HOTEL MICHEAL

EQUARIUS HOTEL

GENTING JURONG HOTEL

เงื่อนไขการจองทัวร์ และการชาระเงิน
- ทางบริ ษทั ฯ ขอเก็บเงินค่ามัด 50 % ของจานวนเต็มเมื่อตกลงจองทัวร์ โดยโอนเงินเข้าบัญชี คุณจิราลักษณ์
ผดุงภักดีวงศ์
ธนาคาร กรุ งเทพ 727-000-2558 สาขา ย่อยโรบินสั น
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ 509-274-1523 สาขา หาดใหญ่
ธนาคาร กสิ กรไทย 992-200-0570 สาขาย่อยโรบินสั น
ธนาคาร กรุ งไทย 915-022-9982 สาขานิพทั ธ์ อุทศิ 3
- สาหรับส่ วนที่เหลือ บริ ษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ ท้ งั หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วัน ทาการ หรื อชาระ
ในวันก่อนออกเดินทาง หากบริ ษทั ไม่ได้รับเงินค่าทัวร์ ท้ งั หมดก่อนการเดินทาง บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การดาเนินการต่อไป
การยกเลิกทัวร์
- ยกเลิกการเดินทางก่อน 15 วันในวันเดินทาง หรื อ ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
หมายเหตุ
- บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงรายการท่องเที่ ยวได้ตามความเหมาะสม บริ ษทั ไม่สามารถ
รับผิดชอบค่าเสี ยหายกรณี เกิ ดเหตุจาเป็ นหรื อเหตุสุดวิสัย อันเนื่ องจากภัยธรรมชาติ การล่าช้า หรื อยกเลิ ก
ของสายการบิน การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิเสธการเข้าเมือง
ฯลฯ โดยบริ ษทั ฯ จะคานึ งถึ งความสะดวกของผูเ้ ดิ นทางเป็ นสาคัญ ราคาทัวร์ เป็ นแบบเหมาจ่าย
หากท่านยกเลิกรายการใด ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนเงินในส่ วนที่ขาดหายไป
**หนังสื อเดินทาง (Pass Port) ทีใ่ ช้ ในการเดินทางต้ องมีวนั หมดอายุไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน**

