
 

 

 

SINGAPORE 4 DAYS 3 NIGHTS 

เมอรไ์ลออนส ์ลอ่งแมน่ ำ้สงิคโปร ์ชอ้ปป้ิงออรช์ำรด์ 

GARDEN BY THE BAY ไหวเ้จำ้แมก่วมอมิ พระเขีย้วแกว้ 

UNIVERSAL STUDIO SINGAPORE 

Imm Mall Outlet ชอ้ปป้ิงเอำ้เล็ททีใ่หญท่ีส่ดุในสงิคโปร ์

 ชมพชืไมน้ำนำพนัธุท์ ี ่Garden by the bay สวนพฤกษศำสตรข์นำดใหญ ่

 น ัง่ Singapore Flyer ชวิวมิมุสงูเกำะสงิคโปรแ์บบพำโนรำมำ   

 ลอ่งเรอื Bumboat สมัผสัประสบกำรณ์ชทตกึระฟ้ำของสงิคโปร ์ 

 เทีย่วชมไชนำ่ทำวนแ์ละสกักำระสิง่ศกัด ิส์ทิธ ์วดัเขีย้วแกว้  

 ถำ่ยภำพควำมประทบัใจกบั Merlion ครึง่สงิโตครึง่ปลำ 

 สนุกสดุมนัสท์ี ่Universal Studios Singapore แบบเต็มวนั 

 ชอปป้ิง Imm Outlet Mall ทีใ่หญท่ีส่ดุในสงิคโปร ์ทีร่วบรวมรำ้นแบรนดด์งัตำ่งๆกวำ่80แบรนด ์



 

 

เดนิทำงโดยสำยกำรบนิ SCOOT (TR) ไฟท ์VTL 
วันเดนิทาง  ราคาผูใ้หญ่ ราคาเด็ก 2-11ปี   พักเดีย่วเพิม่ ทีน่ั่ง หมายเหต ุ

30ธ.ค.-2ม.ค. 65 29,900  8,500 15  

13-16 ม.ค. 65 28,900 เดก็ มเีตยีงพกักับผูใ้หญ ่ 8,500 15  

20-23 ม.ค. 65 28,900 ราคาเทา่กบัผูใ้หญ ่ 8,500 15  

10-13 ก.พ.65 28,900  8,500 15  

17-20ก.พ.65 28,900 เด็กไมเ่สรมิเตยีง 8,500 15  

24-27ก.พ.65 28,900 ลดจากราคา2000บาท 8,500 15  

 
VTL 
FLIGHT  TR607 BKK-SIN  11:55-15:35 
     TR610 SIN-BKK  16:00-17:30 
 

✓ คำ่ประกนักำรเดนิทำง COVID-19 ทีส่งิคโปร ์ครอบคลมุวงเงนิ 30,000 SGD 
✓ รวมคำ่บรกิำร ลงทะเบยีน VTL Pass, แบบฟอรม์สขุภำพ และ Thailand pass 
✓ คำ่บรกิำรตรวจ COVID-19 RT-PCR Test ณ สนำมบนิชำงก ี
✓ คำ่อปุกรณ์ส ำหรบัตรวจ COVID-19 ART ดว้ยตนเอง 2 คร ัง้ 

 

09:00 น . พรอ้มกัน ณ ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิอำคำรผูโ้ดยสำรระหวำ่งประเทศขำออก ประต ูเคำนเ์ตอร ์ 
สำยกำรบนิ SCOOT โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ออกบัตรทีน่ั่ง 
โหลดสมัภาระโดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารการเดนิทาง  
เอกสำรส ำหรบักำรเช็คอนิสำยกำรบนิ 
1.เอกสารทีไ่ดรั้บการอนุมตัเิดนิทางเขา้ประเทศสงิคโปร ์VTL Pass บรษัิทบรกิารชว่ยลงทะเบยีน 
2.เอกสารรับรองผลตรวจหาเชือ้โควดิ แบบ RT-PCT หรอื ATK ผลเป็นลบ  ภายใน 48 ชม.กอ่นการเดนิทาง 
(ภาษาอังกฤษ) ลกูคา้จัดเตรยีมดว้ยตนเอง 
3.เอกสารรับรองการฉีดวคัซนีป้องกันโควดิ จะตอ้งเป็นเอกสารทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวง
สาธารณสขุ ประเทศไทย (the Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand) 
คอืวัคซนีพาสปอรต์ (สามารถขอผา่นแอปหมอพรอ้มได ้ผูท้ีอ่ยูต่า่งจังหวัดสามารถขอไดท้ีส่าธารณสขุ
จังหวดั ลกูคา้จดัเตรยีมดว้ยตนเอง 
4.นักทอ่งเทีย่วจะตอ้งลงแอพ Trace Together  https://www.tracetogether.gov.sg/ (ลกูคา้ลงแอฟ
ในมอืถอื) 
5.กรอกแบบฟอรม์ดา้นสขุภาพ ไมเ่กนิ 72 ชัว่โมงกอ่นเดนิทางเขา้สงิคโปร ์(ลกูคา้กรอกรายละเอยีดใน 
https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/) บรษัิทบรกิารชว่ยลงทะเบยีน 

11:55 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ประเทศสงิคโ์ปร ์โดยสายการบนิ SCOOT เทีย่วบนิที ่TR607 (FLIGHT VTL) 

วนัทีห่นึง่             ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิ - ทำ่อำกำศยำนชำงง ี–  ทดสอบ RT-PCR                อำหำร เย็น 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.tracetogether.gov.sg%2F%3Ffbclid%3DIwAR0UjAu9CPYvJpAYsY0rhKwy-SwVNEfmVDgaF7DKp10FmMYHweZGjMZUcFc&h=AT1SyXnDMyCiNR9e2AN_zqIE06IU1fbKtzSzIqYfgLAZ82W_ig0WuR7omhgm7rQVIQlVg03VufXI0kAP11FzXboWMihd8O4kS8UHK-ZzDGwqKqprUi0FbuqWoO3XT3NRwEjI&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3ACOOwvQeXa6ISIXFZyXaDK7xOwc7PDxM729sO8J8QavNkGYJ6KR1wJAXkswiCGSOmm10lZRQAlxGfCxgpcLVq6UrK-pnouPeqOZGGiUGMFGtpoHCsEDjMuIAzZxqvbNN7HndWjNPiuxBuNVWP10rdqB_LMhBiYB_xhjIwi76UnPs
https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/


 

 

15:35 น . เดนิทางถงึ ทำ่อำกำศยำนชำงง ีประเทศสงิคโ์ปร ์ น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและพธิกีาร
ทางศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 
สิง่ทีต่อ้งเตรยีมตอนเขำ้ประเทศสงิคโปร ์
1. ผา่นตรวจคนเขา้เมอืง (ตม.) จะตอ้งเตรยีมเอกสารทกุอยา่ง

ใหพ้รอ้ม เชน่ เอกสารอนุมัตใิหเ้ดนิทางเขา้สงิคโปร ์เอกสารการ

ฉีดวคัซนีป้องกันโควดิ แอปพลเิคชัน่ทีล่งไวใ้นมอืถอื  

2. นักทอ่งเทีย่วจะตอ้งแสดงส าเนากรมธรรมป์ระกันคา่

รักษาพยาบาลโควดิ (บรษัิททัวรท์ าใหแ้ละรวมในคา่ทวัร)์ 

3. ตรวจหาเชือ้ไวรัสโควดิดว้ยวธิ ีRT-PCR ทีส่นามบนิชางฮ ี

(บรษิทัทวัรจ์อง คำ่ใชจ้ำ่ยรวมในคำ่ทวัร)์ 

จากนัน้ น าท่านรับกระเป๋า และ พบกับไกดท์อ้งถิน่ น าท่านขึน้รถโคช้ปรับอากาศ เดนิทางเขา้สู ่โรงแรมทีอ่ยู่
ในโครงการ VTL   

พกัที ่Hotel Grand Central หรอืระดับใกลเ้คยีงกัน  

เพือ่รอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ ภายใน 24 ชม.   บรกิำรอำหำรเย็นทีโ่รงแรม 
 
 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเช้ำ  ณ โรงแรม หลงัจำก

ผลทดสอบ RT-PCR ออกแล้ว  ลูกค้ำท ำกำรตรวจ Self-

Procured ART kits และรำยงำนผลใน LINK ดว้ยตนเอง โดย

บริษทัฯเตรียมอุปกรณ์ตรวจให้ (ตำมเงื่อนไขของรฐับำล

สงิคโปร ์UPDATE 3 ธ.ค. 64) หลังจากนั้นพาท่านท่องเที่ยว

สถานทีท่อ่งเทีย่วสดุฮติของเมอืงสงิคโ์ปร ์เริม่ตน้ที ่อลซิำเบธวอรค์ 

หรอื The Esplanade Park มอีนุสรณ์ทางประวัตศิาสตร ์และ รูป

ปั้นเชดิชบูคุคลตัง้อยู ่3 แหง่ คอื Cenotaph (อนุสรณ์ร าลกึเหตกุารณ์

สงครามโลกครัง้ที่ 1) อีกสองแห่งตัง้เพื่อเป็นเกยีรตแิก่ Tam Kim 

Seng และ Lim Bo Seng ซึง่อลซิาเบธวอร์คนั้นเป็นสถานที่ที่น่ามาเดนิเล่นถ่ายรูปเพราะมีทัศนียภาพที่

สวยงามของอา่วมารน่ิาเป็นฉากหลังท่านจะไดภ้าพทีส่วยอย่างแน่นอน จากนัน้ถา่ยรูปสัญลักษณ์ทีส่ าคัญอกี

ที ่Merlion สงิหโ์ตทะเลพ่นน ำ้ รูปปั้นครึง่สงิโตครึง่ปลา เห็นแลว้รูท้ันทีว่่าทีน้ี่คอืสงิคโ์ปร นักท่องเทีย่ว

สว่นใหญจ่ะแวะมาถา่ย โพสตท์่าทางต่างๆ อา้ปากกนิน ้าบา้ง สระผมบา้ง ถอืเป็นสถานทีท่ีใ่ครๆก็ตอ้งมาเก็บ

ภาพ 

วนัทีส่อง      สงิคโปรซ์ติ ีท้วัร ์  เมอรไ์ลออนส ์ - ไชนำ่ทำวน ์– Singapore Flyer –  Imm Outlet Mall  

                  Garden by the bay – Bumboat – Marina Bay                               อำหำร เชำ้,เทีย่ง,เย็น 



 

 

จากนัน้น าทา่นน่ังรถผา่นชม น ำ้พุแหง่โชคลำภหรอืน ำ้พุแหง่ควำม
ม ั่งค ั่ง (Fountain of Wealth) ที่ ก ลุ่ มอำคำรซ ัน เทค ซิตี้  
(Suntec city) ของประเทศสงิคโปร์ เป็นกลุ่มอาคารที่ว่ากันว่า
ออกแบบตามหลักฮวงจุย้ทกุประการ จนเชือ่กันวา่เป็นจุดทีม่ฮีวงจุย้ดี
ทีสุ่ดในโลก และทีต่รงกลางของกลุ่มอาคารน้ีเอง ที่เป็นสถานทีต่ัง้
ของน ้าพุแห่งโชคลาภ (Fountain of Wealth) ซึง่ก็เชือ่กันว่าเป็นจุด
ศนูยร์วมของพลังงานดา้นบวกตามหลักฮวงจุย้ ทีด่งึดดูผูค้นทีม่คีวาม
ศรัทธาใหเ้ดนิทางมารับพลังกันถว้นหนา้ 
 
น าทุกท่านไปที่ ไชน่ำทำวน์ China Town สถานที่ท่องเที่ยว
ส าคัญของสงิคโปรเ์พราะนอกจากจะมขีองกนิและของ ขายมากมาย
ใหเ้ลอืกซือ้กลับไปฝากทีบ่า้นแลว้ ไชน่าทาวนท์ีส่งิคโปรยั์งมวีัดและ
พิพิธภัณฑ์ส าคัญหลายแห่ง ยกตัวอย่างเช่น วดัเขีย้วแกว้และ
พิ พิ ธ ภ ั ณ ฑ์  ( Buddha Tooth Reliec Temple and 
Meseum) ท่านสามารถเขา้ไปสักการะพระบรมสารีรกิธาตุและพระ
เขีย้วแกว้ ซึง่ภายในมสีถูปสรา้งขึน้จากทองค าทีม่ผีูม้จีติศรัทธาร่วม
บริจาคหนักกว่า 420 กโิล ตัวอาคารสรา้งตามสถาปัตยกรรมสมัย
ราชวงศ์ถัง ซึ่งเป็นยุคทองของพุทธศาสนา ชมพิพิธภัณฑ์และ
นทิรรศการเกีย่วกับพุทธศาสนาและชมพุทธรูปภายในพพิธิภัณฑ ์ 
  
สมควรแกเ่วลา น าท่านเดนิทางไปขึน้ ชงิชา้สงิคโปรฟ์ลายเยอร ์ (Singapore Flyer) ชงิชา้สวรรคข์นาด
ยักษ์ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่หา้มพลาด มองไดไ้กลถงึ 45กโิลเมตร  มี
ความสูงถงึ 165 เมตร ซึง่จะท าใหท้่านเห็นภาพของเมืองสงิคโปร์
จากมุมสงู คุณจะไดเ้ห็นสถานทีส่ าคัญๆของสงิคโปร ์สามารถมาชม
ววิทวิทัศน์ที่สวยงามและมองเห็นสถานทีๆส าคัญจาก Singapore 
Flyer (ใชเ้วลาประมาณ30นาท)ี ภาพจากมมุสงูทีไ่ดนั้น้รับรองวา่สวย
ประทับใจแน่นอนคะ่  

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรเทีย่ง ณ ภตัตำคำร  
น าทา่นเดนิทางไปชอ้ปป้ิง เอา้เล็ท ทีใ่หญท่ีส่ดุในสงิคโปร ์ IMM 
Outlet Mall  พบกบัสนิคา้แบรนเนมดังจากทัว่โลกมารวมกันไวท้ี่
เอา้เล็ทนี้ รวบรวมรา้นแบรนดด์ังตา่งๆกวา่80แบรนด ์ ถอืวา่มากทีส่ดุ
ในสงิคโปร ์ ทีน่ี่มแีบรนดเ์ยอะมากๆ รวมถงึแบรนดอ์นัดับ1 ของคนไทยทีต่อ้งชอ้ปเมือ่มาสงิคโปร ์ คอื 
CHARLES & KEITH OUTLET และยังม ีCOACH, COTTON ON, FITFLOP และรา้นรองเทา้ยอดนยิม Nike, 
Adidas และ new balance มคีรบจบในทีเ่ดยีวเลยคะ่ 
 อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงตามอัธยาศัย  
 



 

 

ถงึเวลานัดหมาย น าท่านเขา้ชมความสวยงามของ Garden by 
the bay เป็นสวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ของสงิคโปร์ ในย่าน 
Marina Bay สวนแห่งน้ีมีความโดดเด่นหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น
รูปแบบสถาปัตยกรรม พันธุไ์มน้านาชนิดจากทั่วทุกมุมโลก ทัง้พืช
ทะเลทราย พชืเมอืงหนาว พชืทีอ่ยูบ่นดอยสงูระดับ 2,000 เมตรจาก
น ้าทะเล มกีารท าโดมปรับอากาศเรือนกระจกรูปทรงเปลอืกหอยที่
ใหญท่ีส่ดุในโลก นอกจากน้ีก็ยังมกีลุม่ตน้ไมย้ักษ์อกีดว้ย  

เย็น  รบัประทำนอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร 
จากนัน้  มารน่ีาเบยแ์ซนด ์Marina Bay San  คอื อาคารทีเ่ป็น
แลนดม์ารค์ส าคญับรเิวณอา่วมารน่ีา โดยพืน้ทีด่า้นในประกอบไปดว้ย
โรงแรม หา้งสรรพสนิคา้ จุดชมววิ พพิธิภัณฑ ์คาสโิน และโรง
ภาพยนตร ์รวมถงึสว่นของ แซนดส์กายพารค์ ทีเ่ป็นสระวา่ยน ้าและ
จุดชมววิบนอาคารมารน่ีาเบยแ์ซนด ์ถอืเป็นสระวา่ยน ้ากลางแจง้ทีม่ี
ขนาดใหญท่ีส่ดุ และตัง้อยูส่งูทีส่ดุในโลกอกีดว้ย มารน่ีาเบยแ์ซนด ์
และแซนดส์กายพารค์ ตัง้อยูบ่รเิวณรมิอา่วมารน่ีาเบย ์ประเทศ
สงิคโปร ์(การขึน้ชมมคีา่ใชจ่้ายไมร่วมในคา่ทัวร)์ ชมการแสดงทีว่า่น้ี
เป็นการแสดง แสง ส ีเสยีง และ น ้าพุมชีือ่วา่ Wonder Full – 
Light & Water Spectacular (อาจจะไมม่กีารแสดงกรณีฝนตกหรอืมกีารปิดจากสถานที)่  

 พกั:  Hotel Grand Central หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

                     (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง)  

 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเย็น ณ โรงแรม 

เขำ้รบักำรทดสอบ RT-PCR ไมต่อ้งกกัตวั (เลอืกตรวจแบบ RT-PCR ตำมกฏของประเทศไทย) 

(คำ่ใชจ้ำ่ยไมร่วมอยูใ่นคำ่ทวัร ์ ประมำณ 125 SGD) สำมำรถใชผ้ลตรวจ RT-PCR นี ้ ส ำหรบักำร

กรอก Thailand pass เดนิทำงกลบัเขำ้ประเทศไทยได ้

**วนันีอ้สิระอำหำรเทีย่งเพือ่ไมเ่ป็นกำรรบกวนกำรทอ่งเทีย่วของทำ่น** 

น าทกุทา่นไปเต็มอิม่กับการผจญภัยในโลกของภาพยนตรเ์รือ่งโปรดทีย่นูิ
เวอรแ์ซล สตดูโิอสงิคโปร ์Universal Studios Singapore  เป็นสวน
สนุกทีเ่ราจะไดส้นุกไปเครือ่งเลน่และการแสดงตา่งๆในธมีหนังและ
การต์นูจากคา่ย Universal Studios ไมว่า่จะเป็น มนิเน่ียน (The Minions) 
หนังทรานฟอรเ์มอร ์(Transformers) หรอือยา่ง จูราสสคิปารค์ (Jurassic 
Park) ใครทีช่ ืน่ชอบและเป็นแฟนตัวจรงิของหนังพวกน้ี รับรองวา่มาแลว้
จะสนุกและไดข้องตดิไมต้ดิมอืกลบับา้นแน่นอนคะ่ แบง่เป็น 7 โซน
ดว้ยกัน โซนที1่ ฮอลลวีูด้ (Hollywood) โซนน้ีเป็นโซนแหง่ความ
บันเทงิโซนแหง่การรอ้งเลน่เตน้ร ามกีารแสดงแบบตน้ฉบับของบอรด์เวย ์ (Board way) สือ่ถงึละครชือ่ดัง
ตา่งๆ  โซนที2่ นวิยอรค์ (New York) โซนทีไ่ดจ้ าลอง บรรยากาศของนวิยอรค์มาใหท้กุทา่นไดส้มัผัส ให ้
อารมณ์ความเป็นเมอืงใหญ ่โซนน้ีไดน้ าตวัการต์นูทีเ่ด็ก ชืน่ชอบมาไวด้ว้ย โซนที3่ เมอืงแหง่อนำคต (Sci-
Fi City) โซนน้ีเป็นโซนทีด่ลู ้าสมัยมากๆ เป็นโซนเครือ่งเลน่สดุมันสท์ีเ่นน้การผจญภัยและมคีวามหวาดเสยีว

วนัทสีำม          ทดสอบ RT-PCR Test  -   Universal Studios Singapore  - ลอ่งเรอืแมน่ ำ้สงิคโปร ์ 
                                                                                                                                            อำหำร เชำ้,เย็น 



 

 

สดุๆ ไฮไลทก์็คอื TRANSFORMERS The Ride เป็นเครือ่งเลน่ 3D โดยจะมแีวน่ใหใ้สก่อ่นเริม่เลน่ และอกีอัน
คอืรถไฟเหาะตลีังกา หวาดเสยีวไปสดุๆ โซนที4่ เมอืงอยีปิตโ์บรำณ (Ancient Egypt) เป็นอกีโซนที่
เครือ่งเลน่หวาดเสยีวเชน่กัน จะไดพ้บกับสสุานฟาโรหต์อ้งค าสาป เครือ่งเลน่ชนดิน้ีมชีือ่วา่ Revenge of the 
Mummy มันคอืรถไฟเหาะทีจ่ะพาเราตะลยุไปในดนิแดนนักรบมัมมี ่ขับรถจีบ้ตามลา่หาสมบัต ิ Treasure 
Hunters โซนที5่ โลกทีห่ำยสำบสญู (The Lost World) ในสว่นของโซนน้ีนัน้ เป็นอารมณ์การผจญภัย
ในยคุไดโนเสาร ์Jurassic Park และ Water World เครือ่งเลน่ตามแบบฉบับหนัง  
Jurassic Park โซนที6่ ดนิแดนแหง่เทพนยิำย (Far Far Away) โซนน้ีจะไดพ้บกับตัวการต์นูแอนเิมชัน่
จากเรือ่งเชร็คและการฉายหนังการต์นู 4 มติ ิและไฮไลทข์องโซนน้ีพาไปผจญภัยตา้นแรงโนม้ถว่งกลาง
อากาศบนยอดตน้ถั่วยักษ์เพือ่ตามหาหา่นทีอ่อกไขเ่ป็นทองค าอันล า้และยังมเีครือ่งเลน่อกีมากมาย โซนที7่ 
มำดำกสักำร ์ (Madagascar) จะไดพ้บกับเหลา่บรรดาสตัวน์อ้ยใหญจ่ากตวัการต์นูทีไ่ดรั้บความนยิมเป็น
อยา่งมาก น่ันคอื Madagascar ก็จะมตีัวเดน่ๆอยู ่ 4 ตัวหลกั เครือ่งเลน่ในโซนน้ีทีไ่มค่วรพลาดเลยกค็อื 
ลอ่งเรอืเดนิไปในเกาะมาดากัสการ ์ ซึง่จะไดพ้บกับสตัวต์า่งๆ ทีจ่ะมาสรา้งรอยยิม้และเสยีงหัวเราะใหก้บัทกุ
ทา่นทีไ่ดล้อ่งเรอืเขา้ไปชม 
จนสมควรแกเ่วลา จากนัน้น าทา่นเปิดประสบการณ์กบัการ
เดนิทางแสนพเิศษทีเ่ชญิชวนใหค้ณุไปสมัผัสและเขา้ถงึวถิี
ชวีติแบบคนสงิคโปรอ์ยา่งแทจ้รงิ น่ังเรอืแบบคลาสสคิ
โบราณทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของประเทศสงิคโปร ์ หรอืทีเ่รยีกวา่ 
Bumboatลอ่งเรอืชมสถานทีไ่ฮไลตข์องสงิคโปร ์ และเก็บ
ภาพสวยๆจากมมุมองแมน่ ้า เชน่ เมอรไ์ลออ้น, สะพาน
เกลยีว Helix Bridge, อาคารรูปเรอื มารน่ีาเบย ์แซนด ์เป็น
ตน้ จะใชเ้วลารอบละประมาณ 40 นาทดีว้ยกัน 

เย็น  รบัประทำนอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร  
หลังรับประทานอาหารน าทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก 
 ทีพ่กั:  Hotel Grand Central หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

             (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง)  
 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม  
ลกูคำ้ท ำกำรตรวจ Self-Procured ART kits และรำยงำนผลใน LINK ดว้ยตนเอง โดยบรษิทัฯ

เตรยีมอปุกรณ์ตรวจให ้(ตำมเงือ่นไขของรฐับำลสงิคโปร ์UPDATE 3 ธ.ค. 64) 

จากนัน้พาทา่นไปยา่นบกูติ ไหวส้กัการะเจา้แมก่วนอมิของสงิคโปรท์ีว่ัด Kwan Imm Thong Hood Cho 
Temple วัดน้ีสรา้งมากวา่ 100ปีและมชีือ่เสยีงโดง่ดังมากในเรือ่งของความศักดิส์ทิธิ ์เชือ่กันวา่หากไหวแ้ละ
ขออะไรมักจะสมหวังโดยเฉพาะเรือ่งงาน และเรือ่งเรยีน ผูค้นจงึพากันมากราบไหวข้อพรกันอย่างหนาแน่น
ตลอดทัง้วัน  จากนัน้พาทกุทา่นไปทีส่วรรคข์องนักชอ้ปอกีหนึง่ทีก่็คอื ถนน Orchard ทีม่ตีัง้แตห่า้งคา้ปลกี
ทีห่รูหราไปจนถงึภัตตาคารอาหารนานาชาตชิัน้น าระดับโลก ระหวา่งสองขา้งทางของถนนจะมหีา้งและ ถนน
คนเดนิชอ้ปป้ิงเยอะแยะมากมายกว่ารอ้ยแห่ง ย่านชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของสงิคโปรแ์ห่งน้ีคอืแหล่งรวม
ประสบการณ์อันหลากหลายแกผู่ม้าเยอืน 

เทีย่ง   รบัประทำนอำหำรเทีย่ง ณ ภตัตำคำร  
จนถงึเวลานัดหมายน าทา่นเดนิทางสู ่ทำ่อำกำศยำนชำงง ีเพือ่นเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 
เอกสารทีใ่ชเ้ดนิทางกลับประเทศไทย  ใชต้อนเช็คอนิสายการบนิ 
1. ลงทะเบยีนผา่นระบบ Thailand Pass ( บรษัิททวัรท์ าให ้) 

วนัทสีี ่               วดัเจำ้แมก่วนอมิ  ชอ้ปป้ิง ทำ่อำกำศยำนชำงง ี– ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิ  
                                                                                                                         อำหำร เชำ้,เทีย่ง 



 

 

2. แสดงผลตรวจ RT-PCR เป็น Negative ( ทีบ่รษัิททวัรพ์าไปตรวจในวันที3่ ซึง่ไมร่วมอยูใ่นคา่ทัวร ์ เมือ่
เดนิทางถงึสงิคโปรต์ามเงือ่นไขการเดนิทางในสงิคโปร)์  

16:00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ SCOOT เทีย่วบนิที ่TR610 
17:30 น. เดนิทางถงึ ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิำพ  

 
** ผูเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศไทยจำกประเทศทีร่ฐับำลก ำหนด แบบ “Test & Go” ยงัคงตอ้งท ำกำร
จองโรงแรม AQ 1 คนืเพือ่รอผลกำรตรวจหำเชือ้โควดิ-19 ** 

 
 

 

หมำยเหตุ : เงือ่นไขกำรเขำ้หรอื ออกประเทศไทยและสงิคโปร ์ท ัง้ระบบ  อำจมกีำรเปลีย่นจำกภำครฐั อำจจะมคี่ำใช้จ่ำย

เพิม่ขึน้ รวมถงึข ัน้ตอนปฏบิตัติ่ำงๆอำจปรบัเปลีย่น บรษิทัฯจงึขอสงวนสทิธใินกำรเรยีกเก็บค่ำใชจ้่ำยเพิม่ กรณีมคี ำส ัง่จำก

หนว่ยงำนรฐัท ัง้สองประเทศ  รำยกำรทวัรส์ำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เนือ่งจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมอืง, สำย

กำรบนิ, กำรจรำจร หรอืช่วงเทศกำลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ โดยทำงผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย

ค ำนงึถงึผลประโยชนข์องทำ่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้ำ่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตำมโปรแกรม  

 

เงือ่นไขกำรเดนิทำงเขำ้และออกจำกประเทศไทยและสงิคโปร ์( update   2 ธนัวำคม 2564 ) 

 

เงอืนไขเดนิทำงเขำ้ประเทศสงิคโปร ์ต ัง้แต ่14 ธ.ค. 64  เงือ่นไขเดนิทำงเขำ้ประเทศไทย ต ัง้แต ่16 ธ.ค. 64  

กอ่นเดนิทำงเขำ้ประเทศสงิคโปร ์

✓ เตรียมผลตรวจ COVID-19 (Pre-departure test) 48 ชั่วโมง

ก่อนวันเดนิทาง ไดทั้ง้ แบบ RT-PCR และ Antigen Rapid Test 

(ART) แต่ไม่รับผลตรวจที่ตรวจเอง โดยขอ้มูลในเอกสารการ
ตรวจหาเชือ้โควดิจะตอ้งมขีอ้มลูดังตอ่ไปนี้ 

1. ถา้เป็นภาษาไทยจะตอ้งแนบการแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
2. เอกสารจะตอ้งระบุชือ่ นามสกุล วันเดอืนปีเกดิหรือหมายเลข

พาสปอรต์ ของผูท้ีเ่ดนิทาง 

3. วันทีต่รวจและผลตรวจเป็นลบ 
4. เอกสารตอ้งไมใ่ชเ่ป็นลายมอืเขยีน (ตอ้งปริน้จากเครือ่งนะคะ) 

✓ การขออนุมัตเิดนิทางเขา้ประเทศ Vaccinated Travel Pass 

(VTP) สามารถขอเอกสาร VTP ไดล้่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7-60 วัน
กอ่นเดนิทางผูท้ีเ่ดนิทางจากไทยทกุคนทีจ่ะเดนิทางเขา้สงิคโปร ์

จะตอ้งท ำเรือ่งขอเขำ้ประเทศสงิคโปร ์ไดจ้ากลิง้กน์ี้ 
https://eservices.ica.gov.sg/STO1/VTL 

✓ กรอกแบบฟอรม์ดำ้นสุขภำพ ไมเ่กนิ 72 ชั่วโมงกอ่นเดนิ

ทางเขา้สงิคโปร ์โดยกรอกผ่านลิง้ก ์
https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/ 

✓เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate ที่ออกโดยกรมควบคุม

โรค กระทรวงสาธารณสขุ  

✓ Insurance Coverage ขัน้ต ่า SGD 30,000  

✓ ดาวนโ์หลด Application Trace Together App 

ผูโ้ดยสารจะตอ้ง เก็บ Application นี้ไวอ้ยา่งนอ้ย21วันหลัง

กอ่นเดนิทำงเขำ้ประเทศไทย 

✓ เตรียมผลตรวจ COVID-19 (Pre-departure test) 72 ชั่วโมง

สามารถใชผ้ลตรวจทีต่รวจทีส่งิคโปรใ์นวันที3่ได ้

✓ เตรยีมเอกสาร Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคุม

โรค กระทรวงสาธารณสขุ สามารถขอผ่านApplicationหมอพรอ้ม
ได ้ผูท้ีอ่ยูต่า่งจังหวัด สามารถขอไดท้ีส่าธารณะสขุจังหวัด  

✓ การเดนิทางกลับเขา้ประเทศไทย ส าหรับคนไทย ผูเ้ดนิทาง

ตอ้งขอ Thailand Pass ชัน้ตอนการขออยูใ่นรายละเอยีดดา้นล่าง 
 

เมือ่เดนิทำงถงึประเทศไทย 

✓ ผา่นกระบวนการพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและกรมควบคมุโรค 

✓ แสดงเอกสาร Thailand pass 

✓ ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศที่รัฐบาลก าหนด แบบ 

“Test & Go” ยังคงตอ้งท าการจองโรงแรม AQ หรอื SHA Extra+ 
1 คนืเพือ่รอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19  

 

รำยละเอยีดเพิม่เตมิส ำหรบัเขำ้ไทย 

✓ อำยุ 18 ปีขึน้ไป ตอ้งไดร้ับวัคซนีตามทีก่ าหนดและมผีลตรวจ

ภายใน 72 ชัว่โมงกอ่นเดนิทาง 

✓ เด็กอำย ุ12-17 ปี ผลตรวจภายใน 72 ชัว่โมงกอ่นเดนิทาง 

ตอ้งไดร้ับวัคซนีอย่างนอ้ย 1 เข็ม หรือไม่ไดร้ับวัคซนี แต่ตอ้งมา

กับผูป้กครองทีไ่ดร้ับวัคซนีครบ  

✓ เด็กอำยุ 2-16 ปี ตอ้งมีผลตรวจภายใน 72 ชั่วโมงก่อน

เดนิทางและตอ้งมากับผูป้กครองทีไ่ดร้ับวัคซนีครบ 

https://eservices.ica.gov.sg/STO1/VTL
https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/


 

 

เดนิทางกลับจากประเทศสงิคโปร ์ไดจ้ากลิง้กน์ี้ 
https://www.tracetogether.gov.sg/ 

ส าหรับเด็กอายุ 7 – 12 ปี ที่ไม่มีโทรศัพทม์ือถือ สามารถตดิต่อ

ขอรั บ  TraceTogether tokens  (ค่ ามั ดจ า เครื่ อ ง  $50) เมื่ อ
เดนิทางถงึสนามบนิชางง ีที ่Changi Recommends booth  

 
เมือ่เดนิทำงถงึประเทศสงิคโปร ์

✓ แสดงเอกสารตา่งๆใหเ้จา้หนา้ที ่ต.ม.  

✓ ผู โ้ดยสารตอ้งท าการตรวจ COVID-19 (On arrival test) 

สามารถจองและช าระผ่านทางลิงค์ Safe Travel Concierge 
(changiairport.com)  

✓ ผลตรวจจะออกภายใน 24 ชั่วโมง ผูโ้ดยสารจะไดร้ับผลตรวจ

จาก Safe Travel Office ระหว่างรอผลตรวจผูโ้ดยสารจะตอ้งกัก
ตัวจนกว่าผลตรวจที่เป็นลบ ท่านตอ้งไปกักตัวที่ที่พักตามที่

ลงทะเบยีนไวแ้ตห่า้มเดนิทางโดยขนสง่สาธารณะ 
 

รำยละเอยีดกำรตรวจ 

วนัที ่1 เมือ่เดนิทำงถงึสนำมบนิชำงก ี

✓ เขา้รับการตรวจแบบ RT-PCR Test ณ สนามบนิ และเดนิทาง

ไปกักตัวทีโ่รงแรมจนผลตรวจออก รวมอยูใ่นคำ่บรกิำร 

วนัที ่2 เมือ่เดนิทำงถงึสงิคโปร ์

✓การตรวจ Self-Procured ART kits และรายงานผลใน LINK 
ดว้ยตนเอง โดยบรษัิทฯเตรียมอุปกรณ์ตรวจให ้(ตามกฎใหม่จาก

รัฐบาลสงิคโปร ์update 3 ธค. 64)  รวมอยูใ่นคำ่บรกิำร 
วนัที ่3 เมือ่เดนิทำงถงึสงิคโปร ์

ตรวจแบบ RT-PCR Test โดยบุคลากรของกระทรวงสาธารณะสุข 
แตไ่มต่อ้งกักตัวสามารถเทีย่วต่อไดเ้ลย ไมร่วมอยูใ่นคำ่บรกิำร 

วนัที ่4 เมือ่เดนิทำงถงึสงิคโปร ์

✓การตรวจ Self-Procured ART kits และรายงานผลใน LINK 
ดว้ยตนเอง โดยบรษัิทฯเตรียมอุปกรณ์ตรวจให ้(ตามกฎใหม่จาก

รัฐบาลสงิคโปร ์update 3 ธค. 64)  รวมอยูใ่นคำ่บรกิำร 
 
 

รำยละเอยีดเพิม่เตมิส ำหรบัเขำ้สงิคโปร ์

✓ เด็กอำยุ 12 ปี และต ำ่กวำ่ ทีไ่ม่ไดร้ับการฉีดวัคซนีโควดิ แต่

ตอ้งมีผลตรวจภายใน 48 ชม. จะไดร้ับอนุญาตใหเ้ดนิทางเขา้สู่

สงิคโปร์ เมื่อเดนิทางมาพรอ้มกับผูป้กครองที่ไดร้ับการฉีดวัคซนี
โควดิแลว้เท่านัน้โดยเด็กไม่ตอ้งกักตัวและไม่ตอ้งลงทะเบยีนเดนิ

ทางเขา้เหมอืนผูใ้หญ่ 

✓  เด็กต ่ำกว่ำ 2 ปี ไม่ตอ้งตรวจหาเชือ้โควดิก่อนเดนิทางออก

จากประเทศไทย และไมต่อ้งตรวจเมือ่เดนิทางถงึสนามบนิชางก ี

✓ เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 2 ปี ไม่จ าเป็นตอ้งมีผลตรวจ แต่ตอ้งมากับ

ผูป้กครองที่ไดร้ับวัคซนีครบ และสามารถเขา้มาตรวจหาเชือ้โดย
น ้าลายทีป่ระเทศไทยได ้

 

 
ขอ้แนะน ำ 
**ส ำหรบักำรเดนิทำงไปสงิคโปรแ์นะน ำใหต้รวจกอ่นเดนิทำง48ช ัว่โมง เพือ่ใชผ้ลตรวจในกำรเดนิทำงเขำ้สงิคโ์ปรไดเ้ช่นกนั  
เชน่ หำกทำ่นเดนิทำงวนัที ่3/1/65 แนะน ำใหต้รวจในวนัที ่1/1/65 หรอื 2/1/65  ** 

 

https://www.tracetogether.gov.sg/


 

 

► เอกสำรทีต่อ้งท ำกำรเตรยีมกอ่นเดนิทำง 
1. พาสปอรต์ตัวจรงิ  (อายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน)     

2. เตรยีมเอกสาร Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ   
3. เอกสารใบรับรองทีไ่ดร้ับวัคซนีป้องกันโควดิ19 ครบ 2 เข็ม     

4. เอกสารรับรองผลตรวจ RT-PCR TEST 72 ชม.กอ่นการเดนิทาง  

5. ขอ้มลูสว่นตัวทีต่อ้งใชใ้นการกรอกเขา้ประเทศสงิคโปร ์
 

►กำรเดนิทำงกลบัเขำ้ประเทศไทย ส ำหรบัคนไทย ผูเ้ดนิทำงตอ้งขอ Thailand Pass  
ชัน้ตอนกำรขอ “Thailand Pass” เพือ่เดนิทำงเขำ้ประเทศไทย  

ข ัน้ตอนที ่1 : เตรยีมเอกสำรใหพ้รอ้ม 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) 
2. VISA (ส าหรับชาวตา่งชาตเิทา่นัน้) 

3. เอกสารรับรองการฉีดวัคซนีครบถว้น ตามขอ้ก าหนดของรัฐบาลไทย มากกวา่ 14 วันกอ่นเดนิทาง 
4. ประกันสขุภาพทีค่รอบคลมุการรักษาโควดิในตา่งประเทศวงเงนิ USD 50,000 (ส าหรับชาวตา่งชาตเิทา่นัน้) 

ข ัน้ตอนที ่2 : ลงทะเบยีน “Thailand Pass” 
1. ลงทะเบยีนอยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทย 

2. กรอกรายละเอยีดขอ้มลูสว่นตัวรวมถงึแบบฟอรม์ Immigrationและอัปโหลดเอกสารทีจ่ าเป็นตามรายละเอยีดขัน้ตอนที ่1 

3. รอการอนุมัตเิอกสารรับรองการฉีดวัคซนี 
4. เมือ่อนุมัตแิลว้จะไดร้ับ “Thailand Pass QR Code” ส าหรับการเดนิทางเขา้ประเทศไทย 

ข ัน้ตอนที ่3 : เอกสำรตรวจหำเชือ้โควดิ-19  
โดยตอ้งมผีลเป็นลบกอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทยแบบ RT-PCR ไมเ่กนิ 72 ชัว่โมงกอ่นออกเดนิทาง 

ข ัน้ตอนที ่4 : เมือ่เดนิทำงถงึประเทศไทย 

1. แสดงเอกสารทัง้หมดรวมถึง “Thailand Pass QR Code” และเอกสารตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยตอ้งมีผลเป็นลบก่อนเดิน
ทางเขา้ประเทศไทยแบบ RT-PCR ไมเ่กนิ 72 ชัว่โมงกอ่นออกเดนิทาง แสดงตอ่เจา้หนา้ทีส่นามบนิทีท่่านมาถงึ 

2. ผา่นกระบวนการพธิตีรวจคนเขา้เมอืง และกรมควบคมุโรค 
3. ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศที่รัฐบาลก าหนด แบบ “Test & Go” ยังคงตอ้งกักตัวที่โรงแรม AQ 1 คนืเพื่อรอผลการ

ตรวจหาเชือ้โควดิ-19 (ไมร่วมอยูใ่นคา่ทัวร ์ซึง่บรษัิทมแีพคเกจเสรมิส าหรับทา่นทีส่นใจ) 
ข ัน้ตอนที ่5 : ระหวำ่งรอตรวจหำเชือ้โควดิ-19  

เขา้รับการตรวจเรยีบรอ้ยแลว้เมือ่ผลตรวจออกเป็นลบสามารถเดนิทางตอ่ไดโ้ดยไม่ตอ้งกักตัว  

 
อำ้งองิจำกประกำศของสถำนฑตูสงิคโปร ์ประจ ำประเทศไทย ต ัง้แตว่นัที ่14 ธนัวำคม 2021 เป็นตน้ไป  

นกัเดนิทำงชำวไทยทีร่บัวคัซนีครบโดสแลว้ สำมำรถเดนิทำงเขำ้โดยไมต่อ้งกกัตวั ภำยใตเ้งือ่นไข Vaccinated Travel Lane 

(VTL) ดงันี ้ตอ้งไดร้บัวคัซนีครบโดส อยำ่งนอ้ย 2 สปัดำหก์อ่นเดนิทำงเขำ้สงิคโปร ์โดยตอ้งเป็นวคัซนีทีข่ ึน้ทะเบยีนใชง้ำน

ฉุกเฉนิกบั WHO แลว้เทำ่น ัน้ (เงือ่นไขกำรรบัวคัซนีเด็กอยูใ่นตำรำงดำ้นบน) 

✓ Pfizer/BioNTech (BNT162b2 / Comirnaty / Tozinameran) อยำ่งนอ้ย 2 เข็ม  

✓ Moderna (m-RNA-1273) อยำ่งนอ้ย 2 เข็ม  

✓ AstraZeneca (AZD1222 Vaxzevria) อยำ่งนอ้ย 2 เข็ม  

✓ Covishield อยำ่งนอ้ย 2 เข็ม  

✓ Sinopharm อยำ่งนอ้ย 2 เข็ม  

✓ Covaxin อยำ่งนอ้ย 2 เข็ม  

✓ Sinovac อยำ่งนอ้ย 2 เข็ม 

✓ วคัซนีสูตรผสมตำมรำยชือ่ดำ้นบน อยำ่งนอ้ย 2 เข็ม 

✓ Janssen 1 เข็ม 

X    วคัซนีนอกเหนอืรำยกำรดำ้นบนไมส่ำมำรถเดนิทำงได ้



 

 

เงือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 
► กำรเดนิทำงคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีำนวน 10 ทำ่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

จะส่งจอยน์ทัวร์กับบรษัิทที่มีโปรแกรมใกลเ้คยีงกัน หรือเลือ่น หรือยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้่านทราบ

ล่วงหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วัน หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ15ท่านและท่านยังประสงค์

เดนิทางตอ่) โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นล่วงหนา้ 

► ในกรณีทีลู่กคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้  

***มฉิะน ัน้ทำงบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิน้ *** 

► กำรจองทวัรแ์ละช ำระคำ่บรกิำร  

- กรณุำช ำระคำ่มดัจ ำ ทำ่นละ 17,000  บำท/ทำ่น และ กรุณาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ 

- ค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง กรณีบรษัิทฯตอ้งออกต๋ัวใกลวั้นเดนิทางท่านจ าเป็นตอ้งช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

ตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เทา่นัน้ 

**ส ำคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับและจ านวนหน ้

หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไม่ต ่ากว่า 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณี

พาสปอรต์หมดอาย ุ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า 

กำรยกเลกิและคนืคำ่ทวัร ์ 

 เนื่องจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  และ 

กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบุไว ้ในรายการเดนิทาง 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการ

ใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม  

1. ค่ำทดสอบ RT-PCR ณ สนำมบนิชำงก ีและโรงแรมส ำหรบัรอผลตรวจ เมือ่เดนิทำงถงึสงิคโปร ์ประมำณ 125 

SDG หรอืเทำ่กบั 6,600 บำท 

2. ชุดทดสอบ Self-Procured ART kits ดว้ยตนเอง 2 คร ัง้ ในวนัที ่2 และ 4 ของกำรเดนิทำง ประมำณ 15 SDG 

หรอืเทำ่กบั 600 บำท 

3. รวมคำ่บรกิำร ลงทะเบยีน VTL Pass, แบบฟอรม์สุขภำพ และ Thailand pass 

4. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวร์ขา้งตน้ (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ

Upgradeทีน่ั่งเป็น Business Classไดแ้ละตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวันได)้ 

5. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอื ระดับใกลเ้คยีงกัน  

6. กรณีพัก 3 ท่าน ถา้วันทีเ่ขา้พักหอ้งโรงแรม ไม่มหีอ้งTRP ส าหรับพัก (3ท่าน)อาจจ าเป็นตอ้งแยกพัก2หอ้ง (มคี่าใชจ่้ายพัก

เดีย่วเพิม่) กรณีหอ้งพักในเมอืงทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรมมเีทศกาลวันหยดุ บรษัิทขอจัดทีพ่ักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน 

7. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  

8. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

9. สมัภำระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรมั และค่าประกันวนิาศภัยเครื่องบนิตามเงื่อนไข

ของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  

10. กำรประกนักำรเดนิทำง บรษิทัฯไดจ้ดัท ำแผนประกนัภยักำรเดนิทำงส ำหรบัผูเ้ดนิทำงไปต่ำงประเทศ กบั MSIG 

(แผนประกนั EASY VISA PLUS ทีค่รอบคลุมคำ่รกัษำโควดิในวงเงนิ 30,000 SGD ตำมเงือ่นไขกำรเขำ้ประเทศ

สงิคโปร)์ แผนสำมำรถศกึษำขอ้มูลเพิม่เตมิจำกเจำ้หนำ้ทไีด ้กรณีลูกคำ้ตอ้งกำรซือ้ประกนัเพิม่วงเงนิคุม้ครอง 

เพิม่ควำมคุม้ครอง สำมำรถแจง้ บรษิทัฯ ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  

ประกันภัยเดนิทางอันนีโดยทัง้นี้การท าประกันนี้จากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว ทีบั่งคับใหบ้รษัิท



 

 

น าเทีย่ว ท าประกันเฉพาะอุบัตเิหตุในการเดนิทางเท่านัน้ แต่ทัง้นี้ ท่านสามารถศกึษาเงือนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้

แผนเตมิจากเว็บไซด ์MSIG ไดก้รณีตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 

11. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามันตามรายการทัวร ์

12. คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม  

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วต่างๆ  
2. คา่ใชจ่้ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ และไดท้ าการขายโปรแกรมไปแลว้ 

5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

7. คำ่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทำ่นละ 1,000 บำท/ทำ่น ส ำหรบัหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แตค่วำมประทบัใจและน ำ้ใจจำกทำ่น 

8. คำ่ตรวจ RT-PCR Test COVID  72 ชัว่โมงกอ่นออกเดนิทำงจำกประเทศไทย  
9. คำ่ทดสอบ RT-PCR ในวนัที ่3 เมือ่เดนิทำงถงึสงิคโปร ์ประมำณ 125 SDG หรอืเทำ่กบั 3,300 บำท (สำมำรถใช้

ส ำหรบัเดนิทำงเขำ้ประเทศไทยไดอ้กีดว้ย) 
10. แพคเกจ “Test & Go” กกัตวัทีโ่รงแรม AQ 1 คนื พรอ้มรถรบัส่งสนำมบนิ และ ค่ำตรวจ RT-PCR เพื่อรอผลการ

ตรวจหาเชือ้โควดิ-19 (ซึง่บรษัิทมแีพคเกจเสรมิส าหรับทา่นทีส่นใจ ราคาเริม่ตน้ 3,900 บาทตอ่คนตอ่หอ้ง) 

 
หมำยเหต ุ:  
กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษัิท ฯ 
และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร่้วมคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุด
งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 
6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด 
7. รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 
8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี่ / ปลอด
บุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกันได ้
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย14วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเทา่นัน้ 
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ่้ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน



 

 

รายการทอ่งเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 
12. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 
13. การประกันภัย การประกันการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ 
MSIG (แผนประกัน EASY VISA PLUS ที่ครอบคลุมค่ารักษาโควดิในวงเงิน 30,000 SGD ตามเงื่อนไขการเขา้ประเทศ
สงิคโปร)์ แผนสามารถศกึษาขอ้มูลเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทไีด ้กรณีลูกคา้ตอ้งการซือ้ประกันเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ความ
คุม้ครอง สามารถแจง้ บรษัิทฯ ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรมป์ระกันภัย  ประกันภัยเดนิทาง
อันนีโดยทัง้น้ีการท าประกันน้ีจากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว ทีบ่ังคับใหบ้รษัิทน าเทีย่ว ท าประกัน
เฉพาะอุบัตเิหตใุนการเดนิทางเทา่นัน้ แต่ทัง้น้ี ท่านสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์
MSIG ไดก้รณีตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 
14. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเทา่นัน้ 
15. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ่้ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
16. กรณีท่านใสห่นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ)เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกับคณะทัวร ์ หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้-
ออกใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ่้ายใดๆทัง้สิน้ 
 

 
 

 

 
 


