
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

   
 

UPDATE : 17 November 2014 

โรงแรม มารีน่าเบย์แซนด์ 2 คืน + สายการบนิเจ็ทสตาร์ 3K(H) 

พร้อมอาหารเช้า  
(พกัห้องละ 2 - 3 ท่าน) 

Weekday Weekend 

พกัตรงกบัคืน 

วนัอาทิตย์ - พฤหสับดี 

ชําระเพิ่มกรณี 

พกัเดี่ยว (ท่านละ) 

พกัเพิ่ม (คืน/ห้อง) 

พกัตรงกบัคืน 

วนัศกุร์ - เสาร์ 

ชําระเพิ่มกรณี 

พกัเดี่ยว (ท่านละ) 

พกัเพิ่ม (คืน/ห้อง) 

Deluxe Room 19,900 14,300 20,900 15,300 

Deluxe City View Room  21,500 15,900 22,500 16,900 

Premier Room 21,500 15,900 22,500 16,900 

Premier City View Room 22,900 17,300 23,900 18,300 
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หมายเหต ุ ไม่สามารถเข้าพกัได้ช่วงวนัท่ี... 

มกราคม          1 , 2 , 3 กรกฎาคม      17 - 19 

กมุภาพนัธ์       19 - 22 สิงหาคม         9 - 15 

เมษายน           3 - 4 กนัยายน        17 - 20 

พฤษภาคม       1 - 7 , 31 ตลุาคม          10 - 16 

มิถนุายน          1 - 4 ธนัวาคม         1 - 9 , 25 - 26 , 30 , 31 

 

ราคานีร้วม 

• ตัว๋เคร่ืองบนิไป - กลบั กรุงเทพฯ > สิงคโปร์ > กรุงเทพฯ (รวมภาษี)*  โดยสายการบนิ เจ็ทสตาร์ แอร์เวย์ 3K (H) 

• พกั 2 คืน ท่ี Marina Bay Sands พร้อมอาหารเช้า 

* ห้องพกั Triple (นอน 3 ทา่น) เตรียมเสริมจะเป็นการขอ Request เทา่นัน้ 

• รถรับสง่ สนามบนิ > โรงแรม > สนามบนิ (Complimentary ของโรงแรม) 

• สิทธิพิเศษอ่ืน ๆ สําหรับทา่นท่ีเข้าพกัโรงแรม Marina Bay Sands เชน่ Sands Sky Park , Casino 

• คา่ภาษีเคร่ืองบนิ คา่นํา้มนั ทกุชนิด (สงวนสิทธ์ิเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากทางสายการบนิ) 

• ราคานีสํ้าหรับลกูค้าบคุคลธรรมดาเท่านัน้ 

ราคานีไ้ม่รวม 

• 7% VAT และ 3% หกั ณ ท่ีจ่าย 

• คา่ใช้จา่ย อ่ืน ๆ ท่ีไมไ่ด้ระบใุนรายการ 

 

รถรับสง่จะให้บริการในชว่งเวลา 08.00 น. - 22.30 น. เท่านัน้ 

(กรณีเดนิทางไปถึงก่อน 08.00 น. หรือหลงั 22.30 น. และต้องการใช้บริการรถรับสง่ กรุณารอรอบรถเท่ียวตอ่ไป) 

ทัง้นีข้ารับจากสนามบนิสูโ่รงแรม จะสามารถรอทา่นได้ 1 ชัว่โมง นบัจากเวลาเท่ียวบินของทา่นลงจอด 

และขารับจากโรงแรมสูส่นามบนิ จะสามารถรอท่านได้ 15 นาที นบัจากเวลานดัหมายท่ีล็อบบีข้องโรงแรมเทา่นัน้ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงิน ในกรณีท่ีท่านไมไ่ด้ใช้รถรับสง่ไมว่า่กรณีใด ๆ 

การทอ่งเท่ียวแบบแพคเกจ เป็นการทอ่งเท่ียวแบบไมมี่หวัหน้าทวัร์เดนิทางไปด้วย 

ผู้ เดนิทางจะต้องทําการเช็คอินตัว๋เคร่ืองบิน และเช็คอินโรงแรมด้วยตนเอง 

หมายเหตุ 

1.ราคาเป็นราคาแพคเกจ 3 วนั 2 คืน (สามารถพกัได้ห้องละ 2 หรือ 3 ทา่น) ไมมี่สว่นลดสําหรับทา่นท่ี 3 

2.ในกรณีท่ีทา่นพกัเด่ียว (พกัทา่นเดียว) จะต้องชําระเพิ่ม 

3.ราคาสามารถเปล่ียนแปลงได้โดยไมแ่จ้งให้ทราบล่วงหน้า 
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4.รถรับสง่งดให้บริการในชว่งเวลา 22.30 น. - 08.00 น. (ในกรณีท่ีทา่นเดนิทางไปถึงสิงคโปร์ก่อนเวลา 08.00 น. หรือหลงั

เวลา 22.30 น. ไมว่า่สาเหตใุด ๆ ก็ตาม จะไมมี่บริการรถรับสง่ หากท่านต้องการใช้บริการรถรับสง่ กรุณารอรอบของรถ

รับสง่เท่ียวตอ่ไป) 

5.ขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บจองในกรณีจองน้อยกวา่ 3 วนัเดินทาง 

6.ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่ใช้จ่าย ในกรณีท่ีทา่นไมใ่ช้บริการ Services ใด ๆ 

7.โรงแรมในสิงคโปร์หลาย ๆ โรงแรม อาจมีช่ือท่ีคล้ายกนัมาก และลกัษณะของห้องพกัท่ีผู้ เดนิทางเลือก อาจแตกตา่งไปจาก

รูปจากทาง Internet ตา่ง ๆ ทัง้นีก้ารเลือกโรงแรมเป็นสิทธิของผู้ เดนิทางเอง เม่ือการันตี Booking หรือชําระเงินมดัจําแล้ว 

หรือชําระเงินทัง้หมดแล้ว จะไมส่ามารถเปล่ียนแปลงโรงแรมได้ โดยบริษัทฯ จะยืนยนัโรงแรมท่ีตรงตามในใบเสนอราคา

เทา่นัน้  

8.บริษัทฯ เป็นเพียงตวักลางในการจองห้องพกั และตัว๋เคร่ืองบนิเทา่นัน้  บริษัทฯ ไมส่ามารถรับผิดชอบได้ในกรณีท่ี ทา่นไม่

พอใจในห้องพกัของโรงแรม หรือเกิดการเปล่ียนแปลงเวลาของสายการบิน 

9.เม่ือทา่นชําระมดัจํา หรือส่วนทัง้หมดแล้ว ถือว่าทา่นรับทราบหมายเหต ุและยอมรับเง่ือนไขตา่ง ๆ ของแพคเกจนัน้ ๆ โดย

ไมมี่เง่ือนไขใด ๆ 

เง่ือนไขการจอง 

1.ท่านสามารถจองโดยการแฟกซ์ ช่ือเป็นภาษาอังกฤษท่ีตรงตามหน้า Passport มาท่ี 02-1385161 หรือ E-mail มาท่ี 

sale1@packageair.com หรือ sale2@packageair.com 

2.หลงัจากนัน้จ่ายมดัจําค่าจองท่านละ 4,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากได้รับการ Confirm มิฉะนัน้จะทําการ Cancel 

Booking อตัโนมตั ิโดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นมดัจํา ท่านละ 4,000 บาท ไม่ว่ากรณีใด ๆ (โดยแบง่ออกเป็นคา่มดัจําตัว๋

เคร่ืองบิน 2,000 บาท และค่ามดัจําโรงแรม 2,000 บาท โดยท่านจะไม่สามารถนํามัดจําของตัว๋เคร่ืองบิน มาชําระส่วนท่ี

เหลือของโรงแรม หรือนํามดัจําของโรงแรม มาชําระคา่สว่นท่ีเหลือของตัว๋เคร่ืองบนิ) 

3.ชําระส่วนท่ีเหลือตามเง่ือนไขของแพคเกจนัน้ โดยเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบเม่ือ Confirm Booking และบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก Booking หากทา่นไมชํ่าระสว่นท่ีเหลือตามวนัท่ีกําหนด โดยจะไมมี่การคืนเงินมดัจําใด ๆ ทัง้สิน้ 

4.ในกรณีท่ีท่านชําระคา่มดัจําตัว๋เคร่ืองบิน แตย่งัไม่ได้ทําการชําระเงินเต็มจํานวน บริษัทฯ จะทําการล็อคท่ีนัง่ของสายการ

บินให้ท่านได้ แต่จะยงัไม่สามารถออกตัว๋เคร่ืองบินให้ท่านได้ ต้องรอท่านชําระเงินเตม็จํานวนก่อนจึงจะทําการออกตัว๋ได้ 

โดยก่อนออกตัว๋บริษัทฯ สามารถเรียกเก็บคา่ภาษีนํา้มนั คา่ Fuel Surcharge เพิ่มจากผู้ โดยสารได้ หากมีการเรียกเก็บเพิ่ม

จากทางสายการบนิ  

5.ภายหลังจากการออกตัว๋แล้ว จะไม่สามารถเปล่ียนแปลงช่ือตวัสะกดของผู้ เดินทาง การเปล่ียนแปลงช่ือตวัสะกดจะมี

คา่ใช้จา่ยเกิดขึน้ และตัว๋ Promotion ในแพคเกจนี ้จะไมมี่การเปล่ียนแปลงเท่ียวบนิ และไมมี่การ Refund  

6.ในกรณีท่ีแพคเกจท่ีท่านเลือกรวมรถรับส่ง ท่านจะต้องทําการ Re-Confirm เวลาท่ีจะมานดัรับขากลบั กบั Local Guide 

ทกุครัง้ และในกรณีท่ีทา่นหารถรับส่งไม่เจอ ท่านจะต้องทําการติดต่อเบอร์ Emergency ท่ีให้ไว้ใน Voucher ก่อนทกุครัง้ 

การท่ีท่านไม่ติดตอ่กบั Emergency Number ซึ่งเป็นผลให้ไม่ได้ใช้บริการรถรับส่งไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ท่านจะไม่สามารถ

เรียกร้องเงินคืนใด ๆ ได้ โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่ใช้จา่ย ในกรณีท่ีทา่นไมใ่ช้บริการ Services นัน้ ๆ  
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7.ในกรณีท่ีทา่นทําการชําระเงินเตม็จํานวน ของตัว๋เคร่ืองบิน และ/หรือ ชําระเงินเต็มจํานวนของโรงแรม และ/หรือ ชําระเงิน

เต็มจํานวนของรถรับส่ง และ/หรือ ชําระเงินทัง้หมดเรียบร้อยแล้ว ท่านจะไม่สามารถเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง, ไม่สามารถ

เปล่ียนแปลงช่ือผู้ เดินทาง, ไม่สามารถเปล่ียนแปลงจํานวนผู้ เดินทาง, ไม่สามารถเปล่ียนแปลงวันท่ีเข้าใช้บริการของ 

Services ตา่ง ๆ ได้  

8.การ Confirm ท่ีนัง่ว่างขึน้อยู่กบั Class Booking ของสายการบินนัน้ ๆ การเปล่ียนแปลง Class ท่ีสงูขึน้จะมีคา่ใช้จ่ายท่ี

สงูขึน้ด้วย  

9.ราคานีไ้มส่ามารถใช้ได้ในชว่งเทศกาลงาน Fair ตา่ง ๆ ทา่นสามารถเช็คเทศกาลตา่ง ๆ ได้ท่ีพนกังานของบริษัทฯ  

10.เดก็ จะต้องมีอายนุ้อยกวา่ 12 ปี ณ วนัออกเดนิทาง 

11.ในกรณีท่ีท่านจองน้อยกว่าวนัเดินทาง 10 วนัทําการ จะเข้าเง่ือนไขของการการันตี Booking ซึ่งการการันตี Booking 

ท่านจะต้องทาํการชาํระเงนิเตม็จาํนวนก่อนเพ่ือท่ีบริษัทฯ จะทาํการจอง และจ่ายเงิน Services ต่าง ๆ ได้ อย่างไร

ก็ตามบริษัทฯ จะทําการเช็คให้ท่านก่อนว่า Services ยงัว่างหรือไม่ โดยถ้าว่างบริษัทฯ จึงจะทําการเก็บเงินลูกค้า โดย

หลงัจากบริษัทฯ เก็บเงินมาเรียบร้อยแล้ว ถ้าบริษัทฯ ไม่สามารถทําการ Confirm Services ตามในใบเสนอราคาได้ บริษัทฯ 

ยินดีคืนเงินให้ในวนัทําการวนัถดัไป 

12.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ไมรั่บจองในกรณีท่ีทา่นจองก่อนออกเดนิทางน้อยกวา่ 3 วนัทําการ 

13.เม่ือท่านชําระมดัจํา หรือส่วนทัง้หมดแล้ว ถือว่าท่านรับทราบหมายเหต ุและยอมรับเง่ือนไขต่าง ๆ ของแพคเกจนัน้ ๆ 

โดยไมมี่เง่ือนไขใด ๆ 

โอนเงินเข้าบัญชีด้านล่างนี ้

ธนาคาร สาขา ช่ือบัญชี เลขที่บัญชี ประเภท 

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

 
ธนาคารกสิกร ย่อยจตจุกัรพลาซา่ 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 มาที่ 02-138-5161 
บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากท่านโอนเงนินอกเหนือจากเลขที่บัญชีที่ระบุนี ้
เมื่อท่านชําระเงนิมัดจาํ หรือ ชําระเตม็จาํนวนแล้ว ถอืว่าท่านยอมรับเงือ่นไขของบริษทัฯ 
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