
 

 

 
เดนิทางโดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINE (SQ) VTL FLIGHT 
 พักโรงแรมระดับ 5 ดาวย่านตัวเมืองสิงคโปร์ 
 ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ 
 FORT CANNING PARK อุโมงค์ต้นไม้ในสวนสาธารณะโบราณ ยุคสงครามโลก 
 ชม THE JEWEL CHANGI ที่สุดแห่งการผสมผสานระหว่างธรรมชาติและสถาปัตยกรรม 
 เข้าชม GARDEN BY THE BAY รวมค่าบัตร FLORAL FANTASY จุด CHECK IN แห่งใหม่  
 ขึน้ Cabel Car กระเช้าลอยฟ้า ไปยังเกาะเซ็นโตซ่า 
 OPTION เสริม !! ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 



 

 

SERVICE พเิศษ !! จ่ายแล้วจบ  รวมค่าตรวจ PCR ท่ีสิงคโปร์ 2 รอบ // ART Quick Test ท่ี
สิงคโปร์ 1 รอบ // ประกันการเดินทางโควิด ครอบคลุมวงเงนิ 30,000 SGD // ค่าอุปกรณ์ตรวจ 
Self-Procured ART kits 2 ครัง้ // บริการช่วยลงทะเบียน ICA SG Arrival Card with Electronic 

Health Declaration // บริการช่วยลงทะเบียน VTP PASS 
รวม น า้ดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด  

 
 
วันแรก กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – ตรวจ RT-PCR  - เข้าพักที่โรงแรมเพื่อรอผล     (D) 

07.00 น. คณะพร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 6 อาคารผู้ โดยสารขาออก สายการบิน SINGAPORE 

AIRLINE (SQ) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและ
สมัภาระ 

เอกสารส าหรับการเช็คอินที่สนามบิน 
1.เอกสารที่ได้รับการอนมุติัเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์ (VTP PASS) ทัวร์บริการช่วยลงทะเบียน 
2.เอกสารรับรองผลตรวจหาเชือ้โควิด แบบ RT-PCT หรือ ART ผลเป็นลบ  ภายใน 48 ชม.ก่อนการเดินทาง (ภาษาองักฤษ)  
ลูกค้าจัดเตรียมด้วยตนเอง 
3.เอกสารรับรองการฉีดวคัซีนปอ้งกนัโควิด จะต้องเป็นเอกสารที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ ประเทศไทย 
(the Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand) คือวคัซีนพาสปอร์ต (สามารถท าการจอง 
ลงทะเบียนผ่านแอปหมอพร้อม ผู้ที่อยู่ต่างจงัหวดัสามารถขอได้ที่สาธารณสขุจงัหวดั ลูกค้าจัดเตรียมด้วยตนเอง 
4. ลกูค้า Download Application : Trace Together  https://www.tracetogether.gov.sg/   
5.กรอกแบบฟอร์มด้านสขุภาพ ไม่เกิน 72 ชัว่โมงก่อนเดินทางเข้าสิงคโปร์ (https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/  
ทัวร์บริการช่วยลงทะเบียน 
09.50 น. เดินทางสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINE เที่ยวบินท่ี SQ705(VTL FLIGHT) 
13.15 น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนัน้น าท่านเดินทางเข้าสูต่วั 
เมืองสิงคโปร์ที่มีการจดัผงัเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆ ท่านต้องทึง่ (เวลาท้องถ่ินเร็ว 
กว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) จากนัน้น าท่านเดินทางสู่โรงแรมเพื่อรอผลตรวจ RT-PCR เป็นระยะเวลา 6-24  
ชั่วโมง ในลิสต์รายชื่อที่รัฐบาลสิงคโปร์ก าหนด  (ค่าบริการรวมอยู่ในค่าทัวร์) + ประกัน COVID-19 Travel  
Insurance วงเงนิ 30,000 SGD  https://safetravel.ica.gov.sg/health/insurance-and-treatment#insurance 
 (รวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว เบีย้ประกัน 30 SGD) หากท่านใดทางบริษัทประกันเรียกเก็บราคาสูงกว่า 30 SGD ขอ 
สงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าประกันเพ่ิมเติม 

https://www.tracetogether.gov.sg/
https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/
https://safetravel.ica.gov.sg/health/insurance-and-treatment#insurance


 

 

ค ่า   บริการอาหารค ่า แบบกล่อง BENTO BOX 
โรงแรมที่พัก  GRAND COPTHORNE WATERFRONT HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

 
 
วันที่สอง  รอผลตรวจ PCR – ชมเมือง – เมอไลอ้อน – การ์เด้น บายเดอะเบย์  (B/L/D) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า แบบกล่อง BENTO BOX 
 อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย รอผลตรวจ PCR   
ลูกค้าท าการตรวจ Self-Procured ART kits และรายงานผลใน LINK ด้วยตนเอง โดยบริษัทฯเตรียมอุปกรณ์ 
ตรวจให้ (ตามกฎใหม่จากรัฐบาลสิงคโปร์ update วันที่ 3 DEC 2021) 
หลังจากคณะได้รับแจ้งผลตรวจ PCR TEST ทุกท่าน 
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง  
จากนัน้น าท่าน ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟังบรรยายประวติัศาสตร์จากไกด์ท้องถิ่น ซึ่งล้อมรอบด้วย ท าเนียบรัฐบาล ศาล
ฎีกาและศาลาว่าการเมือง ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament House” ซึ่งในอดีตเป็นที่ตัง้ของรัฐสภาของ
สิงคโปร์  ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นร า การแสดงตลก ผ่านชม “Elephant Statue” รูปปัน้ช้าง
ส าริดเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกล้า ร.5 ของไทย ซึ่งได้มอบให้ในปี 1871 เพื่อสร้างความสัมพันธไมตรีกับประเทศ
สิงคโปร์เมื่อครัง้ที่พระองค์เสด็จมาเยือนสิงคโปร์ในครัง้แรก น าท่าน ถ่ายรูปคู่กับ  เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ

สิงคโปร์ โดยรูปปั้นคร่ึงสิงโตคร่ึงปลานีหั้นหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพท่ีสายงาม โดยมีฉากด้านหลงัเป็น      
“โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริม
แม่น า้สิงคโปร์ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
จากนัน้เข้าชม GARDEN BY THE BAY  รวมค่าเข้าชม Floral Fantasy (รวมค่าบัตรแล้ว) ZONE เปิดใหม่ล่าสุด
ในช่วง COVID  เ รือนกระจกในร่มแห่งที่สองจากทัง้สามแห่งของ Gardens by the Bay นัน้คืออาณาจักรของ
ประวัติศาสตร์และจินตนาการ แต่ละโซนจากทัง้หมดสี่โซนที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันนีบ้อกเล่าเร่ืองราวที่น่าสนใจ 
ตัง้แต่เทพนิยายปรัมปราและสวนลอยแห่งบาบิโลน (Hanging Gardens of Babylon) ซึ่งมีโพรงขนาดใหญ่ รูปแกะสลัก
จากไม้ที่งดงามน่าทึง่ และงานศิลปะจากดอกไม้ อิสระให้ท่านได้ชมการจดัสวนที่ใหญ่ที่สดุบนเกาะสิงคโปร์ ชื่นชมกบัต้นไม้
นานาพันธุ์  และ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยาน
แห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนีย้ังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree  คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้ส าหรับให้ผู้ที่มา
เยือนสามารถมองเห็นสวนจากมมุสงูขึน้ 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทศันียภาพอนังดงามของอ่าวและ
สวนโดยรอบ โดยรอบ (ไม่รวมค่าบตัร SUPERTREE 8 SGD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
จากนัน้น าท่านเปิดประสบการณ์กับการเดินทางแสนพิเศษ น่ังเรือแบบคลาสสิคโบราณที่ เป็น

เอกลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ หรือที่เรียกว่า Bumboat ล่องเรือชมสถานที่ไฮไลต์ของสิงคโปร์ และ
เก็บภาพสวยๆจากมมุมองแม่น า้ เช่น เมอร์ไลอ้อน, สะพานเกลียว Helix Bridge, อาคารรูปเรือ มารีน่าเบย์ 
แซนด์ เป็นต้น จะใช้เวลารอบละประมาณ 40 นาทีด้วยกนั จากนัน้เดินทางเข้าเยี่ยมชมมารีน่าเบย์แซนด์ 
Marina Bay Sand  โรงแรมหรูระดบั 6 ดาว โดยพืน้ที่ด้านในประกอบไปด้วยโรงแรม ห้างสรรพสินค้า จุด
ชมวิว พิพิธภณัฑ์ คาสิโน และโรงภาพยนตร์ รวมถึงส่วนของ แซนด์สกายพาร์ค ที่เป็นสระว่ายน า้และจุด
ชมวิวบนอาคารมารีน่าเบย์แซนด์ (ไม่รวมค่าขึน้ชมจุดชมวิว SAND SKY PARK57 ราคา 30 SGD)  
จากนัน้น าท่านเดินทางกลบัโรงแรมเพื่อพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 

OPTIONAL TOUR 
หากต้องการชม 2 โดมเพิ่ม 28 SGD หรือ 700 บาท/ท่าน ** โปรดแจ้งก่อนเดินทาง ** 

FLOWERS DOME CLOUD FOREST 
Flower Dome จะเป็นที่จดัแสดงพรรณไม้จากเขคร้อน
ชืน้แถบเมดิเตอร์เรเนียน มีต้นไม้ดดัยกัษ์และปาล์มขวด
มากมายให้เราได้ถ่ายรูป รวมถึงมีสวนจิ๋วน่ารักๆ ให้เราดู
อีกด้วย เหมาะแก่การไปนัง่อ่านหนงัสือ นัง่เลน่ชิลๆ 
เพราะในเรือนกระจกจะติดแอร์ให้อากาศเย็นสบาย และ
มีกลิ่นหอมๆ ของดอกไม้และต้นไม้ฟุ้งกระจายไปทัง้โดม 

Cloud Forest จะมีน า้ตกจ าลองขนาดใหญ่ พร้อมด้วยพนัธุ์พืช
และพนัธุ์ไม้ในเขตป่าดิบชืน้มากมาย ในโดมจะออกแบบเป็น
ทางเดิน โดยเราจะเดินขึน้ลิฟต์ไปชัน้บนสดุแล้วเดินไลล่งมา
จนถึงชัน้ลา่งที่เป็นป่าหมอกสวยงามมาก 



 

 

 
วันที่สาม เมาท์เฟเบอร์ - เฮนเดอร์สัน เวฟ –Cabel Car – เซ็นโตซ่า – FREE TIME at SENTOSA (B/-/-) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าคณะเดินทางไป CHINATOWN เพื่อท าการตรวจ ARTs TEST (ตามกฏของประเทศสิงคโปร์) และ PCR TEST  
ตามกฏของประเทศไทย (ค่าบริการรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว)  
จากนัน้น าท่านชม สะพานเฮนเดอร์สัน เวฟ เป็นสะพานคนเดินที่สงูที่สดุในสิงคโปร์ ที่ระดบั 36 เมตรเหนือพืน้ดิน  
รูปทรงระลอกคล่ืน สร้างขึน้โดยลอกเลียนรูปทรงขึน้-ลงของเกลียวคลื่น มีเส้นทางคดโค้งและบิดไปมาตลอดความยาว 
ทัง้สิน้ 274 เมตร รูปแบบของสะพานยดึด้วยเหล็กโค้งและตกแต่งด้วย "โครงร่าง" ที่โค้งงอ นัน่คือ แผ่นไม้บาเลา ไม้เนือ้แข็ง 
ที่ใช้ในการก่อสร้างที่ยากล าบาก ด้วยรูปทรงของสะพานท าให้มีซอกมมุที่ซ่อนเร้นและโพรงคล้ายเปลือกหอย ผู้มาเที่ยวจึง 
สามารถนัง่ชมธรรมชาติในบริเวณได้อย่างสบายๆ เนื่องจากสะพานมีความเป็นสว่นตวัและพืน้ที่ให้นัง่พกัผ่อน สะพานนีจ้ึง 
เป็นสถานที่ยอดนิยมในช่วงสดุสปัดาห์ ซึง่มกัมีคู่รัก นกัวิ่งจ็อกกิง้ และครอบครัวที่มีลกูเล็กๆ มาเยือนเสมอ 

 



 

 

จากนัน้น าท่านขึน้สู ่เมาท์เฟเบอร์ MOUNT FABER  ยอดเขาที่สงูเป็นอนัดบั 2 ของสิงคโปร์ แต่เดิมนัน้สถานที่แห่งนีช้ื่อ 
ว่า ทีล็อค บลังกา ฮิลล์ (Telok Blangah Hill) และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น เมาท์ เฟเบอร์ (Mount Faber) ในเดือน 
กรกฎาคม ปี 1845 เพื่อเป็นเกียรติแก่กปัตนัชาร์ลส เอ็ดเวิร์ด เฟเบอร์ (Captain Charles Edward Faber) แห่ง Madras  
Engineers ผู้สร้างถนนคดเคีย้วสายแคบที่น าไปสู่ยอดเขาเพื่อติดตัง้สถานีสง่สญัญาณ  
น าท่านขึน้ Cabel Car กระเช้าลอยฟ้า ของสิงคโปร์เป็นกระเช้าลอยฟ้าที่ให้บริการเชื่อมทางอากาศจากภเูขาเฟเบอร์ไปยงั
เกาะเซ็นโตซ่า (รวมคา่บตัร)  

 

 
 
OPIONAL TOUR (โปรดแจ้งและช าระค่าบัตร 1,900 บาทก่อนเดินทางเด็กอายุ 2-11 ปีราคา 

1,650 บาท)  
น าท่านสู่โลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า อาณาจักรความบันเทิงระดับโลก 
UNIVERSAL STUDIO  ให้ท่านได้พบกบัการแสดงสดุตระการตาและความสขุ สนกุไม่รู้จบในที่เดียวท่ีๆ คณุและครอบครัว
จะได้พบและสมัผสักบัประสบการณ์ใหม่ ที่โลกยงัต้องตะลึง เปิดฉากความสนุกกบัยูนิเวอร์แซล สตดิูโอ!! ที่แรกและที่เดียว
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กบัเคร่ืองเล่น 24 ชนิดโดย18ชนิด เป็นเคร่ืองเล่นที่ออกแบบใหม่หรือดัดแปลงเพื่อที่นี่
โดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็น 7 โซน ได้แก่ ที่สดุของรถไฟเหาะรางคู่ทัง้หวาดเสียวและสงูที่สดุในโลก ด้วยระดบัความสงู 42.5 
เมตรโดยจ าลองจากซีร่ีย์ชื่อดงัแบทเทิลสตาร์ กาแล็กติกาซึ่งผู้ เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นฝ่ายมนุษย์หรือฝ่ายวายร้ายไซ
ลอน ก่อนลงมือฟาดฟันบนอากาศอย่างหวาดเสียวของแต่ละฝ่าย มีโซนกิจกรรมเบาๆเอาใจนกักิน-ด่ืม-ช้อปกบัร้านอาหาร 
บาร์ คลับที่รอเสิร์ฟอาหารและเคร่ืองด่ืมจากทั่วทุกมุมโลกรวมถึงร้านช้อปปิง้ ร้านแบรนด์เนมและคอนเซ็ปต์สโตร์บน
เส้นทางเฟสทีฟวอล์ค ถนนสายที่โดดเด่นที่สดุของรีสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า ให้คณุได้เพลิดเพลินกบัการเยี่ยมชมคาสิโนแห่ง
แรกของประเทศสิงคโปร์ !!! 
***สามารถเลือกซือ้ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น า้เปิดใหม่ใหญ่ที่สุดในโลกกับ Marine 
Life Park (สามารถซือ้ Optional บัตร Sea. Aquarium ได้ในราคา ผู้ใหญ่ 40 SGD หรือ 1,000 บาท  / เด็ก อายุต ่า



 

 

กว่า 12ปี 29 SGD)  จดัอนัดบัให้เป็นอควาเรียมใหญ่สดุในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ถูกออกแบบให้เป็นอโุมงค์ใต้น า้ 

สามารถบรรจนุ า้เค็มได้กว่า 45 ล้านลิตร รวมสตัว์ทะเลกว่า 800 สายพนัธุ์ รวบรวมสตัว์น า้กว่า 100,000 ตวั ตกแต่งด้วย
ซากปรักหกัพงัของเรือ ภายในได้จ าลองความอดุมสมบูรณ์ของทะเลต่างๆ ทัว่โลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
จากนัน้น าท่านเดินทางกลับโรงแรมเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 
วันที่สี่ FORT CANNING PARK - ช็อปป้ิงถนนออร์ชาร์ด  - สนามบิน – กรุงเทพฯ       (B) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ลูกค้าท าการตรวจ Self-Procured ART kits และรายงานผลใน LINK ด้วยตนเอง โดยบริษัทฯเตรียมอุปกรณ์ 
ตรวจให้ (ตามกฎใหม่จากรัฐบาลสิงคโปร์ update วันที่ 3 DEC 2021) 
น าคณะเดินทางไป FORT CANNING PARK ถ่ายรูปเช็คอิน มมุมหาชนลง INTRAGRAM ให้เพื่อนๆ อิจฉา และ 
เดินเลน่บริเวณสวนสาธารณะที่เป็นป้อมปืนเก่าสมยัสงครามโลก 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รถโค้ชน าท่านช้อปป้ิงย่านถนนออร์ชาร์ด สินค้าแบรนด์เนม รุ่นใหม่ลา่สดุ จะถกูน ามาวางขายตามห้างสรรพสินค้า ที่ตัง้
อยู่บนถนนสายนีเ้ป็นแห่งแรกเพราะว่าสิงคโปร์มีท่าเรือและเรือสินค้าทกุล าจะ ต้องมาผ่านที่ ท่าเรือของสิงคโปร์นีเ้สมอ ถนน
ออร์ชาร์ดจดัได้ว่าเป็นแหล่งช็อปปิง้ระดบัโลก เพราะว่ามีศนูย์การค้า ร้านค้า และโรงแรมชัน้ดีมากมายตัง้อยู่เรียงราย  สอง
ฝ่ังถนน อาทิเช่น ห้าง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอ่ืนๆอีกมากมาย ***(อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความ
สะดวกในการชอปป้ิง)*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.00 น. ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี พิเศษ !! ท่านสามารถชม THE JEWEL CHANGI  



 

 

ตัง้อยู่ใจกลางท่าอากาศยานชางงี เกิดจากความร่วมมือของ Changi Airport Group และ CapitalLand Mall Asia โดยวาง
คอนเซ็ปต์ให้ที่นี่เป็นทัง้ศนูย์กลางแห่งการบิน การช้อปปิง้ และการพกัผ่อนอย่างแท้จริง ซึ่งโดดเด่นด้วยงานสถาปัตยกรรม
ล า้สมัยในแบบสถาปัตยกรรมสัญลักษณ์ (Architecturally Iconic) โดยได้กลุ่มผู้ เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบชื่อดัง
อย่าง Safdie Architects (ออกแบบ Marina Bay Sands), Benoy และ RSP (ออกแบบ ION Orchard) มาเป็นที่ปรึกษาใน
การออกแบบเทอร์มินอลแห่งนี ้THE JEWEL ถูกออกแบบมาให้เป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มีพืน้ที่ทัง้หมดราว ๆ 134,000 
ตารางเมตร แบ่งเป็นชัน้เหนือพืน้ดิน 5 ชัน้ และชัน้ใต้ดิน 5 ชัน้ สามารถเชื่อมต่อไปยงัเทอร์มินอล 1-3 ได้ โดยจดุกึ่งกลางสดุ
ของอาคารจะอลงัการด้วยน า้ตกยักษ์ (Rain Vortex) สูงราว ๆ 40 เมตร จะมีน า้ไหลพร่ังพรูลงมาจากเพดาน สู่แอ่งน า้วน
ขนาดใหญ่ด้านลา่ง 

เอกสารที่ใช้เดินทางกลบัประเทศไทย  ใช้ตอนเช็คอินสายการบิน 
1. ลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass (ทัวร์บริการช่วยลงทะเบียนให้) 
2. แสดงผลตรวจ RT-PCR เป็น Negative (ที่ทวัร์บริการพาไปตรวจในวันที่3ของการเดินทาง) 
15.25 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINE เที่ยวบินท่ี SQ712  
17.00 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
*** ขอสงวนสิทธิ์ในการคอนเฟริมไฟล์ทขากลับก่อนเดินทางอีกครัง้ บางพีเรียดการเดินทางตามนโยบายของสายการบิน *** 
(SQ714 เวลาเดินทาง 17.10-18.45 น.) 
 
เมื่อเดินทางถึงไทย 

(1) แสดงผลตรวจ RT-PCR ที่ท าการตรวจจากสิงคโปร์ 
(2) แสดงเอกสารการจองและช าระเงินคา่ตรวจ RT-PCR ของไทยและค่าโรงแรม SHA+ / AQ 1 คืน  ตามระบบ TEST&GO (ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร์) 
(3) เดินทางรอผลตรวจ ณ ห้องพกัหากมีผลเป็นลบ สามารถเดินทางกลบัได้ทัว่ประเทศ 
(4) ตรวจหาเชือ้โควิดโดยวิธีการ ATK ในวนัที่ 6-7 นบัจากวนัเดินทางเข้าประเทศไทย โดยสามารถหาชดุตรวจได้จาก รร. AQ / SHA+ ที่ท่านท าการจอง 

 หมายเหตุ  โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา 
หากมกีารปรับขึน้ของภาษนี า้มันของสายบินหรือการเปลี่ยนแปลงกฏการเข้าประเทศที่มค่ีาใช้จ่ายเพิ่มเติม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TWN/DBL เป็นท่านที่ 2 ในห้อง ราคาเท่าผู้ใหญ่ 
เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TWN/DBL เป็นท่านที่ 3 ในห้อง ลดราคา 1,000 บาท 
เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TRP แบบเสริมเตียง   ลดราคา 3,000 บาท 
มีตั๋วเคร่ืองบินแล้วจอยแลนด์     ลดราคา 3,500 บาท 
 

เงื่อนไขการจอง มัดจ าท่านละ 10,000 บาท 
*** เมื่อช าระค่ามัดจ าแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ทุกประการ *** 

พร้อมส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตให้เจ้าหน้าที่จองทัวร์ / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน 
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายใุช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง*** 

 
รายละเอียดเพิ่มเติมส าหรับเด็กในการเข้าสิงคโปร์ 

- เด็กอาย ุ12 ปี และต ่ากว่า ที่ไม่ได้รับการฉีดวคัซีนโควิด แต่ต้องมีผลตรวจภายใน 48 ชม. จะได้รับอนญุาตให้เดิน
ทางเข้าสูส่ิงคโปร์ เมื่อเดินทางมาพร้อมกบัผู้ปกครองที่ได้รับการฉีดวคัซีนโควิดแล้วเท่านัน้โดยเด็กไม่ต้องกกัตวัและ
ไม่ต้องลงทะเบียนเดินทางเข้าเหมือนผู้ใหญ่ 

- เด็กต ่ากว่า 2 ปี ไม่ต้องตรวจหาเชือ้โควิดก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย และไม่ต้องตรวจเมื่อเดินทางถึง
สนามบินชางกี 
 

รายละเอียดเพิ่มเติมส าหรับเข้าไทย 
- อาย ุ18 ปีขึน้ไป ต้องได้รับวคัซีนตามที่ก าหนดและมีผลตรวจภายใน 72 ชัว่โมงก่อนเดินทาง 
- เด็กอาย ุ12-17 ปี ผลตรวจภายใน 72 ชัว่โมงก่อนเดินทาง 
- ต้องได้รับวคัซีนอย่างน้อย 1 เข็ม หรือไม่ได้รับวคัซีน แต่ต้องมากบัผู้ปกครองที่ได้รับวคัซีนครบ  

อัตราค่าบริการพักห้องละ2-3 ท่าน 
**ส าหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท** 

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ 
ทารกอายุต ่า
กว่า 2 ปี 

พักเดี่ยว 

วันที่ 30 ธ.ค. 2564 – 2 ม.ค. 2565 36,999.- 2,900.- 5,900.- 

วันที่ 31 ธ.ค. 2564 – 3 ม.ค. 2565 35,999.- 2,900.- 5,900.- 



 

 

- เด็กอาย ุ2-16 ปี ต้องมีผลตรวจภายใน 72 ชัว่โมงก่อนเดินทางและต้องมากบัผู้ปกครองที่ได้รับวคัซีนครบ 
- เด็กอายุต ่ากว่า 2 ปี ไม่จ าเป็นต้องมีผลตรวจ แต่ต้องมากบัผู้ปกครองที่ได้รับวคัซีนครบ และสามารถเข้ามาตรวจหา

เชือ้โดย ATK ที่ประเทศไทยได้ 
 

อัตรานีร้วม   

❖ ค่าตรวจ RT-PCR จ านวน 2 รอบที่ประเทศสิงคโปร์รอบละ 125 SGD หรือประมาณ 3,300 บาท = 
6,600.- 

❖ ค่าอุปกรณ์ตรวจ Self-Procured ART kits 2 ครัง้ ครัง้ละ ประมาณ 260 บาท = 520 บาท 
❖ ค่าตรวจ ARTs Quick Test 1 ครัง้ 15 SGD ประมาณ 390 บาท 
❖ ค่าประกันการเดินทางความคุ้มครองขัน้ต ่า 30,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ COVID TRAVEL INSUARANCE 

เงื่อนไขตามกรมธรรค์ ค่าเบีย้ประกันประมาณ 780 บาท 
❖ ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทางตามรายการทวัร์ 
❖ ตัว๋เคร่ืองบินและภาษีน า้มนัตามรายการ ชัน้ประหยดั ไป/กลบัตามก าหนดการของคณะทวัร์ 
❖ ค่าอาหาร และเคร่ืองดื่มที่ระบไุว้ในรายการ  
❖ ค่าที่พกั 3 คืนพกัห้องละ 2-3 ท่าน  
❖ ค่าบตัรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการท่ีได้ระบไุว้  
❖ ค่าประกนัอบุติัเหตใุนการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตกุารท่ีเกิดขึน้

ระหว่างวนัเดินทางเท่านัน้โดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก) 
 

อัตรานีไ้ม่รวม   

❖ ค่าทปิไกด์+ค่าทปิคนขับรถท่านละ 650 บาทหรือ 25 SGD (ไม่รวมค่าทปิหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)   
❖ ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนออกจากประเทศไทยประมาณ 3,000 บาท 
❖ แพคเกจ “Test & Go” กักตัวที่โรงแรม AQ 1 คืน พร้อมรถรับส่งสนามบิน และ ค่าตรวจ RT-PCR เพื่อรอ

ผลการตรวจหาเชือ้โควิด-19 (ซึ่งบริษัทมีแพคเกจเสริมส าหรับท่านที่สนใจ ราคาเร่ิมต้น 3,900 บาทต่อ
คนต่อห้อง) 

❖ ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ ถือพาสปอร์ตต่างชาติ รวมถึง VACCINE PASSPORT 
❖ ค่าอาหาร และเคร่ืองดื่มที่ไม่ได้ระบไุว้ในรายการ  
❖ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่มิได้ระบไุว้ในรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ  
❖ ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%   



 

 

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง   

❖ หนงัสือเดินทางที่มีวนัก าหนดอายใุช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัที่จะออกเดินทาง 
❖ ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า 

 
วัคซีนท่ีประเทศสิงคโปร์อนุญาตให้เข้าประเทศ 

(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) 

2 17 days 



 

 

Manufacturer Name of Vaccine Dose(s) 

Required 

Minimum Interval between 

Doses 

• Ad26.COV2.S 

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

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

• Bharat Biotech BBV152 COVAXIN® 

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

เงื่อนไขการจองทัวร์  
หากไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์ไม่สามารถคืนเงนิได้ เน่ืองจากค่าบริการ

ที่สิงคโปร์เป็นแบบเหมาจ่าย 
1. เนื่องจากตัว๋เคร่ืองบินต้องเดินทางตามวนัที่ ที่ระบบุนหน้าตัว๋เท่านัน้ จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการ

เดินทางใด ๆ ทัง้สิน้ ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทัง้หมดหรือ
บางสว่นให้กบัท่าน 

2. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบใุน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ 

3. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทกุอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด  

4. ค่าทัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายกับบริษัททัวร์ในต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ในทุกกรณี 
5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุติัเหตทุี่เกิดจาก

ความประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 
6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข

ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบไุว้แล้วทัง้หมด 
 

หมายเหตุ 

❖ หากคณะเดินทางไม่ถึง 10 ท่านคืนเงินเต็มจ านวน 
❖ หากมีเหตุสุดวิสยัอันเกิดจากประกาศสถานการณ์โควิดท าให้เดินทางไม่ได้ อ้างอิงตาม พรบ. ธุรกิจน าเที่ยว หัก

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงโดยมีใบเสร็จยืนยนักบัลกูค้า 



 

 

❖ เร่ืองห้องพักช่วงเทศกาล ห้องพักที่ลูกค้าระบุตอนจองทัวร์ ทางบริษัทจะ Request ให้ทางโรงแรมตามขัน้ตอน 
ในบางครัง้โรงแรมอาจเปลี่ยนชนิดห้องพักของลูกค้า ณ วันเข้าพัก แต่ทางบริษัทยืนยันว่าจะเพียงพอต่อจ านวน
ลกูค้า เช่น 
Request ส าหรับเตียง Double Bed หากห้องไม่พอ อาจะเป็นห้อง TWN ขยบัเตียงให้ชิดกนั 
Request ส าหรับเตียง Triple Bed หากห้องไม่พอ จะจดัให้เป็น 2ห้อง โดยไม่เก็บเงินเพิ่ม ตามเงื่อนไขของโรงแรมที่
จอง 

❖ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เมื่อเกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไข
ได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สญูหาย สญูเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้า
ทวัร์และเหตสุดุวิสยับางประการ เช่น การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการทวัร์นีเ้ป็น
แบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าใน
กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทกุกรณี  

❖ บริษัทฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือสบัเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเลื่อนการ
เดินทางในกรณีที่มีผู้ ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมือ้ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอ
หกัค่าบริการคืนได้ เพราะการช าระค่าทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย เมื่อทา่นได้ช าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมด ไม่ว่า
จะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบ
และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ 

❖ บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอื่นๆที่อยู่นอกเหนอืการ
ควบคมุของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูท าร้าย, การ
สญูหาย, ความลา่ช้า หรือจากอบุติัเหตตุ่างๆ 


