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โปรแกรม : SINGAPORE FULL DAY เทีย่วครบ ราคาถกู3วนั 2คนื  โดยสายการบนิเจ็ตสตาร ์แอรเ์วย ์
(GO1G1-SIN3K01) 
 
อตัราคา่บรกิาร                                                                                      
 

กาํหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 

เด็ก2-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 

เด็ก2-12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) พักเดีย่วเพิม่ ราคา 

ไมร่วมตั๋ว 

06-08 กรกฎาคม 2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 5,000.- 9,900.- 

07-09 กรกฎาคม 2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 5,000.- 9,900.- 

14-16 กรกฎาคม 2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 5,000.- 9,900.- 

20-22 กรกฎาคม 2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 5,000.- 9,900.- 

21-23 กรกฎาคม 2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 5,000.- 9,900.- 

03-05 สงิหาคม 2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 5,000.- 9,900.- 

04-06 สงิหาคม 2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 5,000.- 9,900.- 

17-19 สงิหาคม 2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 5,000.- 9,900.- 

18-20สงิหาคม 2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 5,000.- 9,900.- 

25-27 สงิหาคม 2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 5,000.- 9,900.- 
31 สงิหาคม – 02 
กนัยายน 2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 5,000.- 9,900.- 

01-03 กนัยายน 2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 5,000.- 9,900.- 

21-23 กนัยายน 2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 5,000.- 9,900.- 

22-24 กนัยายน 2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 5,000.- 9,900.- 

28-30 กนัยายน 2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 5,000.- 9,900.- 
29 กนัยายน – 01 

ตลุาคม 2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 5,000.- 9,900.- 

05-07 ตลุาคม 2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 5,000.- 9,900.- 

06-08 ตลุาคม 2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 5,000.- 9,900.- 

12-14 ตลุาคม 2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 5,000.- 9,900.- 

26-28 ตลุาคม 2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 5,000.- 9,900.- 

27-29 ตลุาคม 2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 5,000.- 9,900.- 

*** ราคาทารก [ เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ ] 3,500 บาท / ทา่น *** 
 
โปรดตรวจสอบ PASSPORT:กรณุานําพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่ํา่กวา่ 6 เดอืน หรอื 180 วนั ข ึน้ไปกอ่น
การเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งตํา่ 6 หนา้ 
หมายเหต ุ: สาํหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจาก
บดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน และ

อยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ)  
 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ 
 คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ (4 ดาว) 
 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ  
 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 
 น้ําหนักกระเป๋าเดนิทางทีส่ามารถโหลดไดท้า่นละ 1 ใบ (น้ําหนัก 25 กโิลกรัม)  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 

200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมัคคเุทศก)์ 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 
 คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ , คา่โทรศพัท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            คา่น้ําหนักเกนิจากทางสาย

การบนิกําหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที่
สญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

 คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และพนักงานขบัรถตลอดรายการเดนิทาง900บาท/ทา่น 
 คา่ธรรมเนยีมน้ํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

 
 

เง ือ่นไขการจอง  
 

1. กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรณุาเตรยีมเงนิมัดจํา 10,000 บาทพรอ้มกบัเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วัน
หลงัจากทําการจองแลว้ 

2. การชําระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วันทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนดเนือ่งจากทาง
บรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและตัว๋เครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัต ิ

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29  วัน   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วันกอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4. สําหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์
ในการคนืคา่มัดจําทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจํานวนทีบ่รษิทัฯ
กาํหนดไว ้ (15ทา่นขึน้ไป)เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆที่

เกดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะทําการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะ
ตอ่ไปแตทั่ง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรม 
เนยีมในการมัดจําตัว๋ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้
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7. กรณีทา่นไดชํ้าระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมัดจําให ้ แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิ
เป็นกรณีไป (อาท ิ กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดชํ้าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น
การหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ์
ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 


