
 

 
 
 

ชมฟตุบอล      “LIVERPOOL FC” VS “Crystal Palace FC” 
 

        เดนิทางโดยสายการบนิ SINGAPORE AIRLINE (SQ)  
 รวมบตัรเขา้ชมการฝึกซอ้ม TRAINING SESSION และบตัรเขา้ชมวนัแข่ง BRONZE TICKET 
 ชมเมืองสิงคโปร ์และ ถ่ายรูปคู่เมอรไ์ลออ้น สญัลกัษณข์องประเทศ 
 ชมมารีน่าเบยแ์ซนด ์Marina Bay Sand  โรงแรมหรูระดบั 6 ดาว (ซือ้ Option ขึน้ดาดฟ้า) 
 ไหวพ้ระเขีย้วแกว้ (Buddha Tooth Relic Temple) ที่ไชนา่ทาวน ์
 เขา้ชม GARDEN BY THE BAY สวนแห่งเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สดุบนเกาะสิงคโปร ์(ซือ้ Option เขา้ดา้นบางพืน้ที่) 



 

 ชอ้ปป้ิงสินคา้ BRAND NAME ที่มารีน่าเบยแ์ซนด ์และถนนออรช์าด พรอ้มเดินถ่ายรูปสบายๆ 
 ตะลยุโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนกุ ยนูิเวอรแ์ซล สตดิูโอ (ซือ้ Option บตัเขา้ชมและเครื่องเลน่) 
  FORT CANNING PARK อโุมงคต์น้ไมใ้นสวนสาธารณะโบราณ ยุคสงครามโลก  
 รวม น า้ด่ืมบรกิารทกุวนัวนัละ 1 ขวด  

 

วันแรก      กรุงเทพฯ –สงคโปร ์– มารีน่าเบยแ์ซนด ์- GARDEN BY THE BAY – ชมการฝึกซ้อมของทมีนักเตะ (- / - / D)               

07.00 น. คณะพรอ้มกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 6 อาคารผูโ้ดยสารขาออก สายการบิน SINGAPORE AIRLINE 

(SQ) โดยมีเจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสมัภาระ 

เอกสารส าหรบัการเช็คอินที่สนามบิน 
เอกสารรบัรองการฉีดวคัซีนป้องกนัโควิด จะตอ้งเป็นเอกสารที่ออกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ ประเทศไทย 
(the Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand) คือ E-VACCINE CERTIFICATE (ลงทะเบียน
ผ่านแอปหมอพรอ้ม)  

09.50 น. เดินทางสู่ สิงคโปร ์โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINE เที่ยวบินที่ SQ705 มีอาหารและเครื่องด่ืมบริการ
บนเครื่อง 

13.15 น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร ์ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง จากนัน้น าท่านเดินทางเขา้สูต่วั 
เมืองสิงคโปรท์ี่มีการจดัผงัเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบรอ้ยและสะอาดสะอา้นจนหลายๆ ท่านตอ้งทึ่ง  
(เวลาทอ้งถิ่นเรว็กว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)  
จากนั้นเดินทางเขา้เยี่ยมชมมารีน่าเบยแ์ซนด ์Marina Bay Sand  โรงแรมหรูระดับ 6 ดาว โดยพืน้ที่ด้านใน
ประกอบไปดว้ยโรงแรม หา้งสรรพสินคา้ จุดชมวิว พิพิธภณัฑ ์คาสิโน และโรงภาพยนตร ์รวมถึงสว่นของ แซนด์
สกายพารค์ ที่เป็นสระว่ายน า้และจุดชมวิวบนอาคารมารีน่าเบยแ์ซนด ์(ไม่รวมค่าขึน้ชมจุดชมวิว SAND SKY 
PARK57 ราคา 30 SGD) 

 
 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้เขา้ชม GARDEN BY THE BAY อิสระใหท้่านไดช้มการจดัสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร ์ชื่นชมกับ
ต้นไม้นานาพันธุ์ และ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดย



 

คณะกรรมการอทุยานแห่งชาติสิงคโปร ์นอกจากนีย้ังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกบั Super tree  คู่ที่มีความสูง
เขา้ดว้ยกนั มีไวส้  าหรบัใหผู้ท้ี่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมมุสงูขึน้ 50 เมตร  บนยอดของ Super tree  
 
สามารถเห็นทศันียภาพอนังดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไม่รวมค่าบตัร SUPERTREE 8 SGD 

 
 
 
 

 
 

 

ค ่า    รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร BOON TONG KEE ขา้วมนัไก่ชื่อดงั ระดบั 5 ดาว 

18.00 น.  น าท่านเดินทางสู ่National Stadium เพื่อชมการฝึกซอ้มของทีมนกัเตะ ทัง้ 2 ทีม   
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

FLOWERS DOME CLOUD FOREST 
Flower Dome จะเป็นที่จดัแสดงพรรณไมจ้ากเขตรอ้น
ชืน้แถบเมดิเตอรเ์รเนียน มีตน้ไมด้ดัยกัษแ์ละปาลม์ขวด
มากมายใหเ้ราไดถ้่ายรูป รวมถึงมีสวนจิ๋วน่ารกั ๆ ใหเ้รา
ดอีูกดว้ย เหมาะแก่การไปนั่งอ่านหนงัสือ นั่งเลน่ชิลๆ 
เพราะในเรือนกระจกจะติดแอรใ์หอ้ากาศเย็นสบาย และ
มีกลิ่นหอมๆ ของดอกไมแ้ละตน้ไมฟุ้้งกระจายไปทัง้โดม 

Cloud Forest จะมีน า้ตกจ าลองขนาดใหญ่ พรอ้มดว้ยพนัธุพ์ืช
และพนัธุไ์มใ้นเขตป่าดิบชืน้มากมาย ในโดมจะออกแบบเป็น
ทางเดิน โดยเราจะเดินขึน้ลิฟตไ์ปชัน้บนสดุ แลว้เดินไลล่งมา
จนถึงชัน้ลา่งที่เป็นป่าหมอกสวยงามมาก 



 

จากนัน้น าท่านสู ่โรงแรมที่พกั  TRAVERTINE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า(1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วันทีส่อง เมอรไ์ลอ้อน - FORT CANNING PARK – เกาะเซ็นโตซ่า – National Stadium – ชมการแข่งขัน (B/-/-) 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่าน ชมเมืองสิงคโปรแ์ละรบัฟังบรรยายประวัติศาสตรจ์ากไกด์ทอ้งถิ่น ซึ่งลอ้มรอบดว้ย ท าเนียบรฐับาล 
ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ผ่านชม อาคารรฐัสภาเก่า “Old Parliament House” ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของ
รฐัสภาของสิงคโปร ์ ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นร  า การแสดงตลก ผ่านชม “Elephant 
Statue” รูปป้ันช้างส าริดเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกล้า ร.5 ของไทย ซึ่งไดม้อบให้ในปี 1871 เพื่อสรา้ง
ความสมัพนัธไมตรีกบัประเทศสิงคโปรเ์มื่อครัง้ที่พระองคเ์สด็จมาเยือนสิงคโปรใ์นครัง้แรก น าท่าน ถ่ายรูปคู่กบั
เมอรไ์ลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร ์โดยรูปป้ันครึ่งสิงโตครึ่งปลานีห้ันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มี
ทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากดา้นหลังเป็น  “โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมคลา้ย
หนามทเุรียน ชม ถนนอลิซาเบธวอลค์ ซึ่งเป็นจดุชมวิวรมิแม่น า้สิงคโปร ์

 
 
 
 
 
 
 
 

น าคณะเดินทางไป FORT CANNING PARK ถ่ายรูปเช็คอิน มุมมหาชนลง INTRAGRAM ให้เพื่อนๆ อิจฉา
และเดินเลน่บรเิวณสวนสาธารณะที่เป็นปอ้มปืนเก่าสมยัสงครามโลก 

 



 

 
 

น าท่านสู่โลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า อาณาจักรความบนัเทิงระดับโลก มี
โซนกิจกรรมมากมาย เช่น โซนเอาใจนักกิน-ด่ืม-ชอ้ปกับรา้นอาหาร บาร ์คลับที่รอเสิรฟ์อาหารและเครื่องด่ืม
จากทั่วทุกมุมโลกรวมถึงรา้นชอ้ปป้ิง รา้นแบรนดเ์นมและคอนเซ็ปตส์โตรบ์นเสน้ทางเฟสทีฟวอลค์ ถนนสายที่
โดดเด่นที่สุดของรีสอรท์ เวิลด์ เซ็นโตซ่า ให้คุณได้เพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศ
สิงคโปร ์!!! 
***สามารถเลือกซือ้ OPIONAL TOUR UNIVERSAL STUDIO (โปรดแจง้และช าระค่าบตัรก่อนเดินทางได ้ใน
ราคา ผูใ้หญ่1,890 บาท / เด็กอาย ุ4-11 ปีราคา 1,490 บาท) 
UNIVERSAL STUDIO  
ใหท้่านไดพ้บกบัการแสดงสดุตระการตาและความสขุ สนกุไม่รูจ้บ ในที่เดียวท่ีๆ คณุและครอบครวัจะไดพ้บและ
สมัผสักับประสบการณใ์หม่ ที่โลกยงัตอ้งตะลึง เปิดฉากความสนุกกับยูนิเวอรแ์ซล สตดิูโอ!! ที่แรกและที่เดียว
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับเครื่องเล่น 24 ชนิดโดย18ชนิด เป็นเครื่องเล่นที่ออกแบบใหม่หรือ
ดดัแปลงเพื่อที่นี่โดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็น 7 โซน ไดแ้ก่  

                        เวลาเปิดท าการ : วนัพฤหสับดี-เสาร ์เวลา 12:00 - 19:00 น. // วนัอาทิตย ์เวลา 10:00 - 18:00 น. 
 
 
โซนที่1 ฮอลลีวู้ด (Hollywood) โซนนีเ้ป็นโซนแห่งความบนัเทิงโซนแห่งการรอ้งเล่น
เตน้ร  ามีการแสดงแบบตน้ฉบบัของบอรด์เวย ์(Board way) สื่อถึงละครชื่อดงัตา่งๆ   

 
โซนที่2 นิวยอร์ค (New York) โซนที่ได้จ าลอง บรรยากาศของนิวยอรค์มาให้ทุก
ท่านไดส้มัผัส ใหอ้ารมณ์ความเป็นเมืองใหญ่ โซนนีไ้ดน้ าตวัการต์นูที่เด็ก ชื่นชอบมา
ไวด้ว้ย  
 



 

โซนที่3 เมืองแห่งอนาคต (Sci-Fi City) โซนนีเ้ป็นโซนที่ดูล  า้สมัยมากๆ เป็นโซน
เครื่องเล่นสุดมันส์ที่ เน้นการผจญภัยและมีความหวาดเสียวสุดๆ ไฮไลท์ก็คือ 
TRANSFORMERS The Ride เป็นเครื่องเล่น 3D โดยจะมีแว่นใหใ้ส่ก่อนเริ่มเล่น และ
อีกอนัคือรถไฟเหาะตีลงักา หวาดเสียวไปสดุๆ  
 
โซนที่4 เมืองอียิปตโ์บราณ (Ancient Egypt) เป็นอีกโซนที่เครื่องเล่นหวาดเสียว
เช่นกัน จะไดพ้บกับสุสานฟาโรหต์อ้งค าสาป เครื่องเล่นชนิดนีม้ีชื่อว่า Revenge of 
the Mummy มันคือรถไฟเหาะที่จะพาเราตะลุยไปในดินแดนนักรบมัมมี่  ขับรถจีบ้
ตามลา่หาสมบติั Treasure Hunters  
 
โซนที่5 โลกที่หายสาบสูญ (The Lost World) ในส่วนของโซนนีน้ั้น เป็นอารมณ์
การผจญภัยในยุคไดโนเสาร ์Jurassic Park และ Water World เครื่องเล่นตามแบบ
ฉบบัหนงั  Jurassic Park  
 
โซนที่6 ดินแดนแห่งเทพนิยาย (Far Far Away) โซนนีจ้ะไดพ้บกบัตวัการต์ูนแอนิ
เมชั่นจากเรื่องเชรค็และการฉายหนงัการต์นู 4 มิต ิและไฮไลทข์องโซนนีพ้าไปผจญภยั
ตา้นแรงโนม้ถ่วงกลางอากาศบนยอดตน้ถั่วยักษ์เพื่อตามหาห่านที่ออกไข่เป็นทองค า
อนัล า้และยงัมีเครื่องเลน่อีกมากมาย  
 

โซนที7่ มาดากัสการ ์(Madagascar) จะไดพ้บกบัเหล่าบรรดาสตัวน์อ้ยใหญ่จากตวั
การต์นูที่ไดร้บัความนิยมเป็นอย่างมาก นั่นคือ Madagascar ก็จะมีตวัเด่นๆอยู่ 4 ตัว
หลกั เครื่องเล่นในโซนนีท้ี่ไม่ควรพลาดเลยก็คือ ล่องเรือเดินไปในเกาะมาดากัสการ ์
ซึ่งจะได้พบกับสัตวต่์างๆ ที่จะมาสรา้งรอยยิม้และเสียงหัวเราะให้กับทุกท่านที่ได้
ลอ่งเรือเขา้ไปชม  

***สามารถเลือกซือ้ Optional Tour Sea. Aquarium (โปรดแจ้งและช าระค่าบัตรก่อนเดินทาง ได้ในราคา 
ผูใ้หญ่ 1,000 บาท  / เด็ก อายตุ ่ากว่า 12ปี ราคา 800 บาท)   
S.E.A. Aquarium เป็นพิพิธภณัฑส์ตัวน์ า้เปิดใหม่ใหญ่ที่สดุในโลกกบั Marine Life Park จดัอนัดบัใหเ้ป็นอควา
เรียมใหญ่สดุในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ถูกออกแบบใหเ้ป็นอโุมงคใ์ตน้ า้ สามารถบรรจุน า้ เค็มไดก้ว่า 45 ลา้น
ลิตร รวมสัตวท์ะเลกว่า 800 สายพันธุ์ รวบรวมสัตวน์ า้กว่า 100,000 ตัว ตกแต่งดว้ยซากปรกัหักพังของเรือ 

ภายในไดจ้ าลองความอุดมสมบูรณ์ของทะเลต่างๆ ทั่วโลก    เวลาเปิดท าการ : เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 
เปิดวนัศกุร ์- องัคาร เวลา 10:00 - 17:00 น.  
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
18.00 น.   น ำทำ่นเดนิทำงสู ่National Stadium เพือ่ชมกำรแขง่ขัน  (รวมคำ่ตั๋ว BRONZE TICKET) 

ระหวำ่ง LIVERPOOL FC  VS  Crystal Palace FC 

 

 
 
 
 
 
 

จากนัน้น าท่านสู ่โรงแรมที่พัก  TRAVERTINE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า (2) 
 

 
วันทีส่าม      CHINATOWN - วัดพระเขีย้วแก้ว -ชอ้ปป้ิงถนนออรช์ารด์ - สนามบิน – กรุงเทพฯ          (B/L/-) 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ CHINATOWN ชมวัดพระเขี ้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สรา้งขึน้เพื่อเป็นที่
ประดิษฐานพระเขีย้วแกว้ ของพระพทุธเจา้ วดัพระพทุธศาสนาแห่งนีส้รา้ง สถาปัตยกรรม สมยัราชวงศถ์งั วาง
ศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 1มีนาคม 2005 ค่าใชจ้่ายในการก่อสรา้งทั้งหมดราว 62 ลา้นเหรียญสิงคโปร ์(ประมาณ 
1500 ลา้นบาท) ชัน้ล่างเป็นหอ้งโถงใหญ่ใชป้ระกอบ ศาสนพิธี   ชัน้ 2-3 เป็นพิพิธภัณฑแ์ละหอ้งหนังสือ ชัน้ 4 
เป็นที่ประดิษฐานพระเขีย้วแกว้ (หา้มถ่ายภาพ) ใหท้่านไดส้กัการะองคเ์จา้แม่กวนอิม และใกลก้นัก็เป็นวดัแขก
ซึ่งมีศิลปกรรมการตกแต่งที่สวยงาม พรอ้มเดินเลน่ชอ้ปป้ิง ซือ้ของที่ระลกึตามอธัยาศยัประมาณ 1 ช.ม. 

 
 
 
 
 
 



 

รถโค้ชน าท่านช้อปป้ิงย่านถนนออรช์าร์ด  สินค้าแบรนด์เนม รุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกน ามาวางขายตาม
หา้งสรรพสินคา้ ท่ีตัง้อยู่บนถนนสายนีเ้ป็นแห่งแรกเพราะว่าสิงคโปรม์ีท่าเรือและเรือสินคา้ทกุล าจะ ตอ้งมาผ่าน
ที่ ท่าเรือของสิงคโปรน์ีเ้สมอ ถนนออรช์ารด์จดัไดว้่าเป็นแหล่งช็อปป้ิงระดบัโลก เพราะว่ามีศนูยก์ารคา้ รา้นคา้ 
และโรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยู่เรียงราย  สองฝ่ังถนน อาทิเช่น หา้ง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และ
อ่ืนๆอีกมากมาย   

เทีย่ง   บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูต้มยาจีนแสนอร่อย  อาหาร
ทอ้งถิ่นรา้นนีเ้ริ่มตน้ต านานความอร่อยในปี 1966 ก่อตัง้โดย Mr. Yeo Eng Song จนถึงทุกวันนี ้ก็ 50 กว่าได้
เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี ไดเ้วลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี พิเศษ !! ท่านสามารถชม THE 
JEWEL CHANGI ตัง้อยู่ใจกลางท่าอากาศยานชางงี เกิดจากความร่วมมือของ Changi Airport Group และ 
CapitalLand Mall Asia โดยวางคอนเซ็ปตใ์หท้ี่นี่เป็นทั้งศูนยก์ลางแห่งการบิน การชอ้ปป้ิง และการพักผ่อน
อย่างแท้จริง ซึ่งโดดเด่นด้วยงานสถาปัตยกรรมล า้สมัยในแบบสถาปัตยกรรมสัญลักษณ์ (Architecturally 
Iconic) โดยไดก้ลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญทางดา้นการออกแบบชื่อดังอย่าง Safdie Architects (ออกแบบ Marina Bay 
Sands), Benoy และ RSP (ออกแบบ ION Orchard) มาเป็นที่ปรกึษาในการออกแบบเทอรม์ินอลแห่งนี ้THE 

JEWEL ถูกออกแบบมาใหเ้ป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มีพืน้ที่ทัง้หมดราว ๆ 134,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นชัน้
เหนือพืน้ดิน 5 ชัน้ และชัน้ใตดิ้น 5 ชัน้ สามารถเชื่อมต่อไปยงัเทอรม์ินอล 1-3 ได ้โดยจดุกึ่งกลางสดุของอาคาร
จะอลงัการดว้ยน า้ตกยกัษ์ (Rain Vortex) สงูราว ๆ 40 เมตร จะมีน า้ไหลพรั่งพรูลงมาจากเพดาน สู่แอ่งน า้วน
ขนาดใหญ่ดา้นลา่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารทีใ่ช้เดินทางกลับประเทศไทย  ใช้ตอนเช็คอินสายการบิน 
ลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass (ทัวรบ์ริการช่วยลงทะเบียนให้) 
 
17.10 น. ออกเดินทางสูส่นามบินสวุรรณภมูิ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINE เทีย่วบินที ่SQ714  
18.45 น. เดินทางกลบัถึงสนามบินสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 
เมื่อเดินทางถึงไทย 

หมายเหตุ 
 โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใ์นการปรับเปล่ียนราคา 

หากมีการปรับขึน้ของภาษีน ้ามันของสายบินหรือการเปล่ียนแปลงกฎการเข้าประเทศทีม่ีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 

**ส าคัญมาก ** 
❖ กรณีผู้เดินทางเคยติดโควิค และรักษาหายแล้ว ต้องแจ้งของมูลให้ทัวรท์ราบก่อนลงทะเบียน 
❖ หากเคยเข้าสิงคโปรด์้วยชื่อเก่าหรือเคยถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าสิงคโปร ์ต้องแจ้งให้ทราบก่อนลงทะเบียน 

 

อตัราคา่บรกิารพกัหอ้งละ2 ทา่น  
**ส าหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพ่ิม 1,000 บาท** 

วันทีเ่ดินทาง ผู้ใหญ่ ทารกอายุต ่ากว่า 2 ปี พักเดี่ยว 

วันที ่14-16 กรกฎาคม 2565 
BRONZE TICKET 30,900. - 4,900. - 5,900. - 

วันที ่14-16 กรกฎาคม 2565 
GOLD-PLATINUM TICKET 33,900. - 4,900. - 5,900. - 



 

 
@ เทีย่วเป็นแก๊ง มา 4 จ่าย 80% (คนที ่4 เท่าน้ัน) 

เงือ่นไขการจอง มัดจ าทา่นละ 10,000 บาท หรือจ่ายเตม็ ผ่านบัตรเครดติฯ 
*** เมื่อช าระค่ามัดจ าแล้วถือว่ารับทราบเงือ่นไขการจองทัวรท์กุประการ *** 

พร้อมส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ให้เจา้หน้าทีจ่องทัวร ์/ ส่วนทีเ่หลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน 
 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมีอายใุชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง*** 
รายละเอียดเพ่ิมเติมส าหรับเด็กในการเข้าสิงคโปร ์
- เด็กอาย ุ12 ปี และต ่ากว่า ที่ไม่ไดร้บัการฉีดวคัซีนโควิด จะไดร้บัอนุญาตใหเ้ดินทางเขา้สูส่ิงคโปร ์เมื่อเดินทางมาพรอ้มกบั
ผูป้กครองที่ไดร้บัการฉีดวคัซีนโควิดแลว้เท่านัน้โดยเด็กไม่ตอ้งกกัตวัและไม่ตอ้งลงทะเบียนเดินทางเขา้เหมือนผูใ้หญ่ 

- เด็กต ่ากว่า 2 ปี ไม่ตอ้งตรวจหาเชือ้โควิดก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย และไม่ตอ้งตรวจเมื่อเดินทางถึงสนามบินชางกี 
เอกสารทีใ่ช้ในการเดินทาง   

❖ หนงัสือเดินทางที่มีวนัก าหนดอายใุชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัที่จะออกเดินทางตอ้งมีหนา้ว่างอย่างนอ้ย 
2 หนา้ 

อัตรานีร้วม   

❖ รวมบัตรเข้าชมการฝึกซ้อม TRAINING SESSION และบัตรเข้าชมวันแข่ง BRONZE OR …..TICKET 
❖ ค่ารถโคช้ปรบัอากาศบรกิารตลอดการเดินทางตามรายการทวัร ์
❖ ตั๋วเครื่องบินและภาษีน า้มนัตามรายการ ชัน้ประหยดั ไป/กลบัตามก าหนดการของคณะทวัร  ์
❖ ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบไุวใ้นรายการ  
❖ ค่าที่พกั 3 คืนพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน  
❖ ค่าบตัรเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการท่ีไดร้ะบไุว ้ 
❖ ค่าประกนัอบุติัเหตใุนการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารท่ีเกิดขึน้ระหว่างวนั

เดินทางเท่านัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรงัรองแพทยแ์ละใบเสรจ็รบัเงินในการเบิก) 
❖ ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%  
 
 
 
 
 

 
 



 

 
อัตรานีไ้ม่รวม   

❖ ค่าทปิไกด+์ค่าทปิคนขับรถ 3 วัน ท่านละ 700 บาท ช าระทีส่นามบินสุวรรณภูมิ (ไม่รวมคา่ทปิ
หัวหน้าทัวรต์ามความพงึพอใจ)   

❖ ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติ รวมถึง VACCINE PASSPORT 
❖ ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ  
❖ ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆที่ระบุ ไวใ้นโปรแกรมฯ ที่ตอ้งซือ้เพิ่มครบั 
❖ ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ที่มิไดร้ะบไุวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท ์ ค่ามินิบาร ์ฯลฯ  

วัคซีนทีป่ระเทศสิงคโปรอ์นุญาตให้เข้าประเทศ 

(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 14 days 

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

2 14 days 

Covaxin Bharat Biotech BBV152 COVAXIN® 2 24 days 

Any WHO EUL vaccine (mixed): 2 17 days 



 

Manufacturer Name of Vaccine Dose(s) 
Required 

Minimum Interval between 
Doses 

• 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® 

****หมายเหตุส าหรับท่านทีไ่ด้รับวัคซีน Sinovac หรือ Sinopharm 2เข็มสามารถเข้าสิงคโปรไ์ด้ แต่ที่สิงคโปรจ์ะยังไม่
นับว่าเป็น FULL VACCINATED บางร้านอาหารหรือบางสถานทีอ่าจถูกปฏิเสธการเข้าใช้บริการ *** 

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

เงือ่นไขการจองทัวร ์ 
หากไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวรไ์ม่สามารถคืนเงนิได้ เน่ืองจากค่าบริการที่

สิงคโปรเ์ป็นแบบเหมาจ่าย 
1. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินตอ้งเดินทางตามวนัที่ ที่ระบบุนหนา้ตั๋วเท่านัน้ จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ 

ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทัง้หมดหรือบางสว่นใหก้บัท่าน 
2. กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศที่บรษิัทระบใุนรายการ

เดินทาง บรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใด ๆ 
3. ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร

บางมือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทกุอย่าง ทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด  
4. ค่าทัวรเ์ป็นแบบเหมาจ่ายกับบริษัททัวรใ์นต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวรใ์นทุกกรณี 
5. ทางบรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุติัเหตทุี่เกิดจากความ

ประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 
6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบรษิัทฯ ทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ที่ไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 
 
 
 



 

 
 

หมายเหตุ 

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

ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิโดยมีใบเสรจ็ยืนยนักบัลกูคา้ 
❖ เร่ืองห้องพักช่วงเทศกาล หอ้งพักที่ลูกคา้ระบุตอนจองทัวร ์ทางบริษัทจะ Request ใหท้างโรงแรมตามขัน้ตอน ใน

บางครัง้โรงแรมอาจเปลี่ยนชนิดหอ้งพกัของลกูคา้ ณ วนัเขา้พกั แต่ทางบรษิัทยืนยนัว่าจะเพียงพอต่อจ านวนลกูคา้ เช่น 
Request ส าหรบัเตียง Double Bed หากหอ้งไม่พอ อาจะเป็นหอ้ง TWN ขยบัเตียงใหช้ิดกนั 
Request ส าหรบัเตียง Triple Bed หากหอ้งไม่พอ จะจดัใหเ้ป็น 2หอ้ง โดยไม่เก็บเงินเพิ่ม ตามเงื่อนไขของโรงแรมที่จอง 

❖ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี์ ้เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได้
และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สญูหาย สญูเสียหรือไดร้บับาดเจ็บที่นอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละ
เหตสุดุวิสยับางประการ เช่น การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการทวัรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจ่าย
เบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทกุกรณี  

❖ บริษัทฯมีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือสบัเปลี่ยนรายการไดต้ามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทาง
ในกรณีที่มีผูร้่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการ
คืนได ้เพราะการช าระค่าทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านไดช้ าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระ
ผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไข
ต่างๆ 

❖ บรษิัทฯไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณท์ี่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคมุของทางบรษิัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสญู
หาย, ความล่าชา้ หรือจากอบุติัเหตตุ่างๆ 


