
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แพค็เกจ สิงคโปร ์4 วัน 3 คืน 
 โรงแรมยา่นตัวเมืองสิงคโปร ์ในริสรายชื่อขอรัฐบาลก าหนด 
 ล่องเรือ Bumboat ชมความสวยงามของแม่น า้สิงคโปร ์
 เข้าชม GARDEN BY THE BAY รวมค่าบัตรเข้าชม Floral Fantasy 
 น ำท่ำนชอปป้ิงสำยเล็กๆ ย่ำน ฮาจ(ิHaji Lane) ที่เต็มไปดว้ยสินคำ้แฟชั่นของวยัรุน่และหนุ่มสำวสงิคโปร ์

 
 

 

วันแรก กรุงเทพฯ – สิงคโปร ์– เข้าพกัทีโ่รงแรมเพือ่รอผล                                                   (D) 

........ น. เช็คอิน ณ สนามบนิสุวรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบนิ ................  
 
เอกสารส าหรับการเช็คอินทีส่นามบนิ 
1.เอกสำรที่ไดร้บักำรอนมุตัิเดินทำงเขำ้ประเทศสิงคโปร ์(VTP PASS) ทวัรบ์ริการช่วยลงทะเบยีน 
2.เอกสำรรับรองผลตรวจหำเชือ้โควิด แบบ ART+ใบรับรองแพทย์ ผลเป็นลบ  ภำยใน 48 ชม.ก่อนกำรเดินทำง 
(ภำษำองักฤษ)  
ลูกค้าจัดเตรียมด้วยตนเอง 
3.เอกสำรรบัรองกำรฉีดวคัซีนปอ้งกนัโควิด จะตอ้งเป็นเอกสำรที่ออกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสำธำรณสขุ ประเทศไทย 
(the Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand) คือวัคซีนพาสปอรต์ หรือ E-VACCEIN 

PASSPORT (สำมำรถท ำกำรจองลงทะเบียนผ่ำนแอปหมอพรอ้ม ผูท้ี่อยู่ต่ำงจงัหวดัสำมำรถขอไดท้ี่สำธำรณสขุจงัหวดั)  
ลูกค้าจัดเตรียมด้วยตนเอง 
4. ลกูคำ้ Download Application : Trace Together  https://www.tracetogether.gov.sg/   
5.กรอกแบบฟอรม์ด้านสุขภาพ ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทำงเขำ้สิงคโปร ์https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/  
ทวัรบ์ริการช่วยลงทะเบยีน 
 
.......... น. เดินทางสู่ สิงคโปร ์โดยสายการบนิ ........................ เทีย่วบนิที ่.............(VTL FLIGHT) 
.......... น. เดินทำงถึง สนำมบินชำงกี ประเทศสิงคโปร ์ผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมือง  
***ท ำกำรเขำ้ตรวจ RT-PCR ที่สนำมบินชำงกีโดยท ำกำรจองจำก https://safetravel.changiairport.com/#/   (ค่าบริการ 
125 SGD ไม่รวมในราคาแพค็เกจ) และตอ้งท ำกำรของก่อนเดินทำง (ทวัรส์ามารถช่วยจองใหไ้ด้ ราคา 3,250 บาท)  

https://www.tracetogether.gov.sg/
https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/
https://safetravel.changiairport.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***ผู้เดนิทางระยะสั้น/นักทอ่งเทีย่วจะต้องมีกรมธรรมป์ระกันภยัทีค่รอบคลุมการรักษาพยาบาลในกรณีตดิเชือ้โค
วิด-19 ในสิงคโปร ์ในวงเงิน 30,000 ดอลลารส์ิงคโปร์ และเดินทางเข้าสิงคโปรด์้วยเที่ยวบินที่ระบุว่าเป็น VTL 
Flight เทา่น้ัน (ไม่รวมในราคาแพค็เกจ) (ทวัรส์ามารถช่วยจองใหไ้ด้ ราคาประมาณ 520 บาท) 
 จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ตวัเมืองสิงคโปรท์ี่มีกำรจดัผงัเมืองอย่ำงเป็นระเบียบเรียบรอ้ยและสะอำดสะอำ้นจนหลำยๆ 
ท่ำนตอ้งทึ่ง (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) จากน้ันน าท่านเดินทางสู่โรงแรมเพื่อรอผลตรวจ RT-
PCR เป็นระยะเวลา 6-24 ช่ัวโมง ในลิสตร์ายชื่อทีรั่ฐบาลสิงคโปรก์ าหนด   
ค ่า   บริการอาหารค ่า แบบกล่อง BENTO BOX 
 
วันทีส่อง  รอผลตรวจ PCR – Bumboat - การเ์ดน้ บาย เดอะเบย ์- Floral Fantasy - ฮาจเิลน       (B/-/-) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 
-ลูกค้าท าการตรวจ Self-Procured ART kits ด้วยตนเอง ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐาน (ตามกฎใหม่จากรัฐบาล
สิงคโปร ์update วันที ่20 JAN 2022) สามารถหาซือ้ไดต้ามร้านขายยาทั่วไป ราคาอันละประมาณ 10 SGD  
ไม่รวมในราคาแพคเกจ  

 
น ำท่ำนเปิดประสบกำรณก์บักำรเดินทำงแสนพิเศษท่ีเชญิชวนใหค้ณุไปสมัผสัและเขำ้ถึงวิถีชีวิตแบบคนสิงคโปรอ์ย่ำง 
แทจ้รงินั่งเรอืแบบคลำสสิคโบรำณท่ีเป็นเอกลกัษณข์องประเทศสิงคโปร ์หรือท่ีเรยีกวำ่ Bumboat ลอ่งเรอืชมสถำนที่ไฮไลต ์
ของสิงคโปร ์เช่น เมอรไ์ลออ้น, สะพำน Helix Bridge, อำคำรรูปเรือ มำรนี่ำเบย ์แซนด ์เป็นตน้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันเข้าชม GARDEN BY THE BAY  รวมค่าเข้าชม Floral Fantasy (รวมค่าบัตรแล้ว) ZONE เปิดใหม่
ล่าสุดในช่วง COVID  เรือนกระจกในร่มแห่งที่สองจำกทั้งสำมแห่งของ Gardens by the Bay นั้นคืออำณำจักรของ
ประวัติศำสตรแ์ละจินตนำกำร แต่ละโซนจำกทัง้หมดสี่โซนที่มีลกัษณะเฉพำะแตกต่ำงกันนีบ้อกเล่ำเรื่องรำวที่น่ำสนใจ 
ตัง้แต่เทพนิยำยปรมัปรำและสวนลอยแห่งบำบิโลน (Hanging Gardens of Babylon) ซึ่งมีโพรงขนำดใหญ่ รูปแกะสลัก
จำกไมท้ี่งดงำมน่ำทึ่ง และงำนศิลปะจำกดอกไม ้อิสระใหท้่ำนไดช้มกำรจดัสวนที่ใหญ่ที่สดุบนเกำะสิงคโปร ์ช่ืนชมกบัตน้ไม้
นำนำพันธุ์ และ เป็นศูนยก์ลำงกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องแห่งชำติของ Marina Bay บริหำรโดยคณะกรรมกำรอุทยำน
แห่งชำติสิงคโปร ์นอกจำกนีย้งัมีทำงเดินลอยฟ้ำเช่ือมต่อกบั Super tree  คู่ที่มีควำมสงูเขำ้ดว้ยกัน มีไวส้  ำหรบัใหผู้ท้ี่มำ
เยือนสำมำรถมองเห็นสวนจำกมมุสงูขึน้ 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สำมำรถเห็นทศันียภำพอนังดงำมของอ่ำวและ
สวนโดยรอบ โดยรอบ (ไม่รวมค่ำบตัร SUPERTREE 8 SGD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำกนัน้น ำท่ำนสู ่ฮาจิ(Haji Lane) หรอื ตรอกฮจัญี เป็นถนนชอ้ปป้ิงสำยเล็กๆที่เต็มไปดว้ยสินคำ้แฟชั่นจำกรำ้นคำ้และดีไซ
เนอรอ์ิสระของวยัรุ่นและหนุ่มสำวสิงคโปร ์อยู่ที่ย่ำนกัมปง กีลำม(Kampong Glam) รำ้นคำ้ส่วนใหญ่จะเสือ้ผำ้ รองเทำ้ 
กระเป๋ำ และพวกสินคำ้ไลฟ์สไตลต์่ำงๆ เป็นที่รูจ้กักนัดีจำกรูปภำพของรำ้นคำ้ที่ที่ตกแต่งและทำสี สดใสที่บำ้นเรือนแบบ
ตกึแถวสไตลโ์คโลเนียล 2 ชัน้ รวมทัง้ภำพกรำฟฟิติที่ผนงับำ้นที่บง่บอกควำมเป็นอินดีข้องตรอกนีไ้ดอ้ย่ำงดี และที่ปลำยสดุ
ของตรอกฮำจิ(Haji Lane)ใกลก้ับถนน Beach Road จะมีพวกรำ้นคำเฟ รำ้นอำหำร และผับสไตลน์ั่งเล่น นั่งดื่มชิวๆ ไว้
บรกิำรดว้ย 
 

จากน้ันน าทา่นเดนิทางกลับโรงแรม ***อสิระทอ่งเทีย่วตามอัธยาศัย*** 

 
วันทีส่าม อิสระตามอัธยาศยั          (B/-/-) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
-ลูกค้าท าการตรวจ Self-Procured ART kits ด้วยตนเอง ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐาน (ตามกฎใหม่จากรัฐบาล
สิงคโปร ์update วันที ่20 JAN 2022) สามารถหาซือ้ไดต้ามร้านขายยาทั่วไป ราคาอันละประมาณ 10 SGD  
ไม่รวมในราคาแพคเกจ  
- ก่อนเดินทางเข้าไทย ไม่เกิน 72 ช.ม. ต้องท าการตรวจ RT-PCR ค่าบริการประมาณ 150 SGD หรือประมาณ 
3,900 บาท (รวมรถรับ-ส่ง) ไม่รวมในราคาแพคเกจ  

***อสิระทอ่งเทีย่วตามอัธยาศัย*** 
 
วันทีส่ี ่ อิสระตามอัธยาศยั          (B/-/-) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

OPTIONAL TOUR 
หากต้องการชม 2 โดมเพิม่ 28 SGD หรือ 700 บาท/ทา่น ** โปรดแจ้งก่อนเดนิทาง ** 

FLOWERS DOME CLOUD FOREST 
Flower Dome จะเป็นที่จดัแสดงพรรณไมจ้ำกเขครอ้น
ชืน้แถบเมดิเตอรเ์รเนียน มีตน้ไมด้ดัยกัษแ์ละปำลม์ขวด
มำกมำยใหเ้รำไดถ้่ำยรูป รวมถึงมีสวนจิ๋วน่ำรกัๆ ใหเ้รำดู
อีกดว้ย เหมำะแก่กำรไปนั่งอ่ำนหนงัสือ นั่งเลน่ชิลๆ 
เพรำะในเรือนกระจกจะติดแอรใ์หอ้ำกำศเย็นสบำย และ
มีกลิ่นหอมๆ ของดอกไมแ้ละตน้ไมฟุ้ง้กระจำยไปทัง้โดม 

Cloud Forest จะมีน ำ้ตกจ ำลองขนำดใหญ่ พรอ้มดว้ยพนัธุพ์ืช
และพนัธุไ์มใ้นเขตป่ำดิบชืน้มำกมำย ในโดมจะออกแบบเป็น
ทำงเดิน โดยเรำจะเดินขึน้ลิฟตไ์ปชัน้บนสดุแลว้เดินไลล่งมำ
จนถึงชัน้ลำ่งที่เป็นป่ำหมอกสวยงำมมำก 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***อสิระทอ่งเทีย่วตามอัธยาศัย*** 
ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสู่สนามบนิชางกี  

 

เอกสำรที่ใชเ้ดินทำงกลบัประเทศไทย  ใชต้อนเช็คอินสำยกำรบนิ 
1. ลงทะเบียนผ่ำนระบบ Thailand Pass (ทวัรบ์ริการช่วยลงทะเบยีนให)้ 
2. แสดงผลตรวจ RT-PCR เป็น Negative  
 

 
…… น.  ออกเดนิทางสู่สนามบนิสุวรรณภมิู โดยสายการบนิ ............... เทีย่วบนิที ่.......... 
....... น.  เดินทางกลับถึงสนามบนิสุวรรณภมิูโดยสวัสดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 
 
เม่ือเดนิทางถงึไทย 

(1) แสดงผลตรวจ RT-PCR ที่ท  ำกำรตรวจจำกสิงคโปร ์
(2) แสดงเอกสำรกำรจองและช ำระเงินค่ำตรวจ RT-PCR ของไทยและค่ำโรงแรม SHA++ / AQ / OQ หรอื AHQ 2 คืน 

วนัแรก และวนัที่ 5 ของกำรเดินทำง ตำมระบบ TEST&GO (โรงแรมวนัแรก และวนัท่ี5 ต่ำงโรงแรมต่ำงพืน้ท่ีได)้ 
(ไม่รวมอยู่ในรำยกำรทวัร)์ 

(3) เดินทำงรอผลตรวจ ณ หอ้งพกัหำกมีผลเป็นลบ สำมำรถเดินทำงกลบัไดท้ั่วประเทศ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดนิทางอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใ์นการปรับเปล่ียนราคา 
หากมีการปรับขึน้ของภาษีน า้มันของสายบินหรือการเปล่ียนแปลงกฏการเข้าประเทศทีม่ีค่าใช้จ่ายเพิม่เตมิ 

 

อัตราคา่บริการส าหรับเดนิทาง (พักห้องละ 2-3 ท่าน) ***ไม่รวมค่าต๋ัวเคร่ืองบนิ*** 
โรงแรม 2-3 ทา่น 4-5 ทา่น 6-7 ทา่น พักเดีย่ว หมายเหตุ 

IBIS Bencoolen  
Bugis (3ดาว) 

13,555.- 10,555.- 9,555.- 5,900.- 
 

Village Hotel  
@Albert Court 
(3.5ดาว) 

14,555.- 10,999.- 9,999.- 6,500.- 

Surcharge 1,500.- per pax 
15-18 Feb (Singapore Airshow) 
28-31 Mar (Food & Hotel Asia) 

Furama City Center  
China Town 
(4ดาว) 

14,999.- 11,555.- 10,555.- 6,900.- 

Surcharge  1,000.- per pax 

14-17 Feb – Singapore Air Show)/  

28-30 Mar – Food & Hotel Asia 

 

 
อายุ 2-11 ปี พักหอ้ง TWN/DBL เป็นทา่นที ่2 ในหอ้ง           ราคาเทา่ผู้ใหญ่ 
เด็กอายุ 2-11 ปี พักหอ้ง TWN/DBL เป็นทา่นที ่3 ในหอ้ง ลดราคา 2,000 บาท 
เด็กอายุ 2-11 ปี พักหอ้ง TRP แบบเสริมเตียง   ลดราคา 1,000 บาท 

เงือ่นไขการจอง มัดจ าทา่นละ 6,000 บาท 
*** เม่ือช าระค่ามัดจ าแล้วถือว่ารับทราบเงือ่นไขการจองทวัรท์ุกประการ *** 

พร้อมส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ใหเ้จ้าหน้าทีจ่องทวัร ์/ ส่วนทีเ่หลือจ่ายก่อนเดนิทาง 15 วัน 
*** กรุณำตรวจสอบพำสปอรต์ ตอ้งมีอำยใุชง้ำนเหลือไม่นอ้ยกวำ่ 6 เดือน นบัจำกวนัเดินทำง*** 

 

ราคาต๋ัวเคร่ืองบนิ VTL FLIGH เช็คราคาอับเดท อีกคร้ังตามวันเดนิทาง 
สายการบนิ ไฟทบ์นิ ราคา 

FLYSCOOT (TR) 
BKK-SIN TR607 1155 -1535 (VTL 
FLIGH) 5,950.- 

SIN-BKK TR610 1600-1730 

SINGAPORE AIRLINE (SQ) 
BKK-SIN SQ705 0940-1305  (VTL 
FLIGH) 7,950.- 

SIN-BKK SQ714 1710-1845 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริการเสริมส าหรับแพค็เกจ RE-IMAGINE 4D3N 
❖ ค่าตรวจ RT-PCR ทีส่นามบนิประเทศสิงคโปร ์125 SGD หรือประมาณ 3,250 บาท  
❖ ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดนิทางกลับประเทศไทย 150 SGD หรือประมาณ 3,900 บาท (รวมรถรับ-ส่ง) 
❖ ค่าประกันการเดนิทางความคุ้มครองขัน้ต ่า 30,000 ดอลลารส์ิงคโปร ์COVID TRAVEL INSUARANCE 

เงือ่นไขตามกรมธรรค ์ค่าเบีย้ประกันประมาณ 20 SGD ประมาณ 520 บาท 
รายละเอียดเพิม่เตมิส าหรับเด็กในการเข้าสงิคโปร ์

- เด็กอำย ุ12 ปี และต ่ำกวำ่ ที่ไม่ไดร้บักำรฉีดวคัซีนโควิด แต่ตอ้งมีผลตรวจภำยใน 48 ชม. จะไดร้บัอนญุำตใหเ้ดนิ
ทำงเขำ้สูสิ่งคโปร ์เมื่อเดินทำงมำพรอ้มกบัผูป้กครองท่ีไดร้บักำรฉีดวคัซนีโควิดแลว้เทำ่นัน้โดยเด็กไม่ตอ้งกกัตวัและ
ไม่ตอ้งลงทะเบียนเดินทำงเขำ้เหมือนผูใ้หญ่ 

- เด็กต ่ำกวำ่ 2 ปี ไม่ตอ้งตรวจหำเชือ้โควิดก่อนเดินทำงออกจำกประเทศไทย และไมต่อ้งตรวจเม่ือเดินทำงถึง
สนำมบินชำงกี 

รายละเอียดเพิม่เตมิส าหรับเข้าไทย 
- อำย ุ18 ปีขึน้ไป ตอ้งไดร้บัวคัซีนตำมท่ีก ำหนดและมีผลตรวจภำยใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทำง 
- เด็กอำย ุ12-17 ปี ผลตรวจภำยใน 72 ชั่วโมงก่อนเดนิทำง 
- ตอ้งไดร้บัวคัซนีอย่ำงนอ้ย 1 เข็ม หรือไม่ไดร้บัวคัซีน แต่ตอ้งมำกบัผูป้กครองที่ไดร้บัวคัซีนครบ  
- เด็กอำย ุ2-16 ปี ตอ้งมีผลตรวจภำยใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทำงและตอ้งมำกบัผูป้กครองท่ีไดร้บัวคัซนีครบ 
- เด็กอำยตุ ่ำกวำ่ 2 ปี ไม่จ ำเป็นตอ้งมีผลตรวจ แตต่อ้งมำกบัผูป้กครองที่ไดร้บัวคัซีนครบ และสำมำรถเขำ้มำตรวจหำ

เชือ้โดย ATK ที่ประเทศไทยได ้
 
เอกสารทีใ่ช้ในการเดนิทาง   

❖ หนงัสือเดนิทำงที่มีวนัก ำหนดอำยใุชง้ำนเหลือไม่นอ้ยกว่ำ 6 เดือน นบัจำกวนัท่ีจะออกเดินทำง 
❖ ตอ้งมีหนำ้ว่ำงอยำ่งนอ้ย 2 หนำ้ 

 
อัตรานีร้วม   

❖  แพค็เกจราคานี ้ส าหรับเดนิทาง ผู้ใหญ่ 4 ทา่น ขึน้ไป 
❖ รวมอาหารเช้า 3 มือ้ , อาหารค ่า 1 แบบกล่อง BENTO BOX  
❖ คำ่รถตูบ้รกิำรตลอดกำรเดินทำงตำมรำยกำรทวัร ์
❖ คำ่อำหำร และเครื่องดื่มที่ระบไุวใ้นรำยกำร  
❖ ค่ำที่พกั 2 คืนพกัหอ้งละ 2-3 ท่ำน  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ ค่ำบตัรเขำ้ชมสถำนท่ีท่องเที่ยวตำ่ง ๆ ตำมรำยกำรที่ไดร้ะบไุว ้ 
❖ ค่ำประกนัอบุตัิเหตใุนกำรเดินทำง 1,000,000 บำท (ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขของกรรมธรรมเ์ฉพำะเหตกุำรที่เกิดขึน้

ระหวำ่งวนัเดนิทำงเท่ำนัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรงัรองแพทยแ์ละใบเสรจ็รบัเงินในกำรเบกิ) 
 
อัตรานีไ้ม่รวม   

❖ ***ค่าต๋ัวเคร่ืองบนิและภาษีน า้มัน*** 
❖ ค่าทปิไกด+์คา่ทปิคนขับรถทา่นละ วันละ 5 SGD  
❖ ค่าตรวจ RT-PCR จ านวน 2 คร้ัง และประกันโควิค ในประเทศสิงคโปร ์(รายละเอียดอยูใ่นบริการเสริม)   
❖ ค่าตรวจ ATK จากโรงพยาบาล พร้อมใบรับรองแพทย ์ก่อนออกจากประเทศไทย 48 ช่ัวโมง โดยข้อมูล

ในเอกสารการตรวจหาเชือ้โควิดจะต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี ้1.1 ภาษาอังกฤษเท่าน้ัน 1.2 เอกสารจะตอ้ง
ระบุชื่อ นามสกุล วนัเดอืนปีเกิดหรือหมายเลขพาสปอรต์ ของผู้ทีเ่ดนิทาง 1.3 วันทีต่รวจและผลตรวจ
เป็นลบ 1.4 เอกสารต้องไม่ใช่เป็นลายมือเขียน ราคาประมาณ 500-1,800 บาท (ขึน้อยู่กบัสถานทีต่รวจ) 

❖ แพคเกจ “Test & Go” กกัตัวทีโ่รงแรม AQ 2 คืน พร้อมรถรับส่งสนามบนิ และ ค่าตรวจ RT-PCR เพือ่รอ
ผลการตรวจหาเชือ้โควิด-19  

❖ คำ่ท ำหนงัสือเดนิทำงไทย และค่ำธรรมเนียมส ำหรบัผูถื้อพำสปอรต์ต่ำงชำติ รวมถึง VACCINE PASSPORT 
❖ ค่ำอำหำร และเครื่องดื่มที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรำยกำร  
❖ คำ่ใชจ้่ำยอื่นๆ ที่มิไดร้ะบไุวใ้นรำยกำร เช่น ค่ำซกัรดี โทรศพัท ์ ค่ำมนิิบำร ์ฯลฯ  
❖ ภำษีมลูค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3%   

 
วัคซีนทีป่ระเทศสงิคโปรอ์นุญาตใหเ้ข้าประเทศ 

(a) Vaccination Requirement 

Vaccinations Accepted by Singapore 

Travellers are considered fully vaccinated if they meet the following conditions at least 2 weeks before 

arrival in Singapore: 

• Received the full regimen of WHO EUL Vaccines (below), from a specific manufacturer, and 

• Met the minimum dose interval period. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manufacturer Name of Vaccine Dose(s) 

Required 

Minimum Interval between 

Doses 

Pfizer/BioNTech BNT162b2/COMIRNATY 

Tozinameran (INN) 

2 17 days 

Moderna mRNA-1273 2 24 days 

Astrazeneca AZD1222-Vaxzeveria (ChAdOx1_nCoV-19) 2 24 days 

Serum Institute of 

India 

Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) 2 

Janssen Ad26.COV2.S 1 NA 

Sinopharm SARS-COV-2 Vaccine (VeroCell), Inactivated 

(InCoV) 

2 17 days 

Sinovac COVID-19 Vaccine (Vero Cell), 

Inactivated/CoronavacTM 

2 13 days 

Covaxin Bharat Biotech BBV152 COVAXIN® 2 24 days 

Any WHO EUL vaccine (mixed): 

• BNT162b2/COMIRNATY Tozinameran (INN) 

• mRNA-1273 

• AZD1222-Vaxzeveria (ChAdOx1_nCoV-19) 

• Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) 

• Ad26.COV2.S 

• SARS-COV-2 Vaccine (VeroCell), Inactivated (InCoV) 

• COVID-19 Vaccine (Vero Cell), Inactivated/CoronavacTM 

• Bharat Biotech BBV152 COVAXIN® 

2 17 days 

If you do not meet any of the above requirements, you are not considered fully vaccinated with 

WHO EUL vaccines. 

 

เงือ่นไขการจองทวัร ์ 
หากไมไ่ด้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าต๋ัวเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทวัรไ์ม่สามารถคืนเงนิได้ เน่ืองจากค่าบริการ

ทีส่ิงคโปรเ์ป็นแบบเหมาจา่ย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เนื่องจำกตั๋วเครื่องบินตอ้งเดินทำงตำมวนัที่ ที่ระบบุนหนำ้ตั๋วเท่ำนัน้ จงึไม่สำมำรถยกเลิก หรอืเปลี่ยนแปลงกำร
เดินทำงใด ๆ ทัง้สิน้ ถำ้กรณียกเลิก หรอืเปลี่ยนแปลงกำรเดินทำง ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิในกำรคืนเงินทัง้หมดหรือ
บำงสว่นใหก้บัท่ำน 

2. กรณีที่กองตรวจคนเขำ้เมืองทัง้ที่กรุงเทพฯ และในตำ่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดนิทำงออกหรือเขำ้ประเทศที่บรษัิทระบใุน
รำยกำรเดินทำง บรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ำบรกิำรไม่วำ่กรณีใด ๆ 

3. ทำงบรษัิทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หำกทำ่นใชบ้รกิำรของทำงบรษัิทฯไม่ครบ อำท ิไม่เที่ยวบำงรำยกำร, ไมท่ำน
อำหำรบำงมือ้ เพรำะค่ำใชจ้ำ่ยทกุอย่ำง ทำงบรษัิทฯไดช้ ำระค่ำใชจ้่ำยใหต้วัแทนต่ำงประเทศแบบเหมำขำด  

4. ค่าทวัรเ์ป็นแบบเหมาจ่ายกับบริษัททวัรใ์นต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงนิค่าทวัรใ์นทุกกรณ ี
5. ทำงบรษัิทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกิดสิ่งของสญูหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรอื เกิดอบุตัเิหตทุี่เกิดจำก

ควำมประมำทของตวันกัทอ่งเที่ยวเอง 
6. เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินไมว่ำ่ทัง้หมดหรือบำงสว่นกบัทำงบรษัิทฯ ทำงบรษัิทฯ จะถือวำ่ทำ่นไดย้อมรบัในเงื่อนไข

ขอ้ตกลงต่ำงๆ ที่ไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 
 
 
หมายเหต ุ

❖ หำกมีเหตุสดุวิสยัอนัเกิดจำกประกำศสถำนกำรณโ์ควิดท ำใหเ้ดินทำงไม่ได ้อำ้งอิงตำม พรบ. ธุรกิจน ำเที่ยว หกั
ค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จรงิโดยมีใบเสรจ็ยืนยนักบัลกูคำ้ 

❖ เร่ืองห้องพักช่วงเทศกาล หอ้งพกัที่ลกูคำ้ระบุตอนจองทวัร ์ทำงบริษัทจะ Request ใหท้ำงโรงแรมตำมขัน้ตอน 
ในบำงครัง้โรงแรมอำจเปลี่ยนชนิดหอ้งพักของลกูคำ้ ณ วนัเขำ้พัก แต่ทำงบริษัทยืนยนัว่ำจะเพียงพอต่อจ ำนวน
ลกูคำ้ เช่น 
Request ส ำหรบัเตียง Double Bed หำกหอ้งไม่พอ อำจะเป็นหอ้ง TWN ขยบัเตียงใหช้ิดกนั 
Request ส ำหรบัเตียง Triple Bed หำกหอ้งไม่พอ จะจดัใหเ้ป็น 2หอ้ง โดยไมเ่ก็บเงินเพิ่ม ตำมเงื่อนไขของโรงแรมที่
จอง 

❖ บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัรน์ี ้เม่ือเกิดเหตจุ ำเป็นสดุวิสยัจนไม่อำจแกไ้ข
ไดแ้ละจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สญูหำย สญูเสียหรือไดร้บับำดเจ็บที่นอกเหนือควำมรบัผิดชอบของหวัหนำ้
ทวัรแ์ละเหตสุดุวิสยับำงประกำร เช่น กำรนดัหยุดงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ตำ่งๆ เนื่องจำกรำยกำรทวัรน์ีเ้ป็น
แบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆ ตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ประเทศไม่ว่ำใน
กรณีใดก็ตำม ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทกุกรณี  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ บริษัทฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสบัเปลี่ยนรำยกำรไดต้ำมควำมเหมำะสมบริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนกำร
เดินทำงในกรณีที่มีผูร้ว่มคณะไม่ถึง 15 ท่ำน กำรไม่รบัประทำนอำหำรบำงมือ้ไม่เที่ยวตำมรำยกำร ไม่สำมำรถขอ
หกัคำ่บรกิำรคืนได ้เพรำะกำรช ำระค่ำทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมำจ่ำย เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทัง้หมด ไม่วำ่
จะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบริษัทฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ จะขอถือว่ำท่ำนรบัทรำบ
และยอมรบัในเงื่อนไขตำ่งๆ 

❖ บรษัิทฯไม่รบัผิดชอบค่ำเสียหำยในเหตกุำรณท์ี่เกิดจำกสำยกำรบิน ภยัธรรมชำติ ปฏิวตัิและอื่นๆที่อยูน่อกเหนอืกำร
ควบคมุของทำงบรษัิทฯหรือคำ่ใชจ้่ำยเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทำงตรงหรอืทำงออ้ม เชน่ กำรเจ็บป่วย, กำรถกูท ำรำ้ย, กำร
สญูหำย, ควำมลำ่ชำ้ หรอืจำกอบุตัิเหตตุำ่งๆ 


