
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
SINGAPORE4DAYS3NIGHTS 

เมอรไ์ลออนส ์ลอ่งแมนํ่า้สงิคโปร ์ชอ้ปป้ิงออรช์ารด์ 
GARDEN BY THE BAY ไหวเ้จา้แมก่วมอมิ พระเขีย้วแกว้ 

UNIVERSAL STUDIOSINGAPORE 
Imm Mall Outlet ชอ้ปป้ิงเอา้เล็ททีใ่หญท่ีส่ดุในสงิคโปร ์

 ชมพชืไมน้านาพนัธุท์ ี ่Garden by the bay สวนพฤกษศาสตรข์นาดใหญ ่
 น ัง่ Singapore Flyer ชวิวมิมุสูงเกาะสงิคโปรแ์บบพาโนรามา   
 ลอ่งเรอื Bumboatสมัผสัประสบการณ์ชทตกึระฟ้าของสงิคโปร ์
 เทีย่วชมไชนา่ทาวนแ์ละสกัการะสิง่ศกัดิส์ทิธ ์วดัเข ีย้วแกว้  
 ถา่ยภาพความประทบัใจกบั Merlion ครึง่สงิโตครึง่ปลา 
 สนุกสุดมนัสท์ ี ่Universal Studios Singapore แบบเต็มวนั 
 ชอปป้ิง Imm Outlet Mallทีใ่หญท่ีสุ่ดในสงิคโปร ์ทีร่วบรวมรา้นแบรนดด์งัตา่งๆกวา่80แบรนด ์

เดนิทางโดยสายการบนิ SCOOT (TR) ไฟท ์VTL 
วันเดนิทาง 

 
ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-11ปี 

 
พักเดีย่วเพิม่ ทีน่ั่ง หมายเหต ุ

30ธ.ค.-2ม.ค. 65 29,900  8,500 15  
13-16 ม.ค. 65 28,900 เด็กมเีตยีงพักกับผูใ้หญ ่ 8,500 15  
20-23 ม.ค. 65 28,900 ราคาเทา่กับผูใ้หญ ่ 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  

 
 



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

09:00น. พรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูมอิาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ประต ู
เคานเ์ตอร ์สายการบนิ SCOOT โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทคอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้น
เอกสาร ออกบัตรทีน่ั่ง โหลดสมัภาระโดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก
ดา้นเอกสารการเดนิทาง  
เอกสารสาํหรบัการเช็คอนิสายการบนิ 
1.เอกสารทีไ่ดร้ับการอนุมัตเิดนิทางเขา้ประเทศสงิคโปร ์(บรษัิททัวรจั์ดการให)้ 
2.เอกสารรับรองผลตรวจหาเชือ้โควดิ แบบ RT-PCT หรอื ATK ผลเป็นลบ  ภายใน 48 ชม.กอ่นการ
เดนิทาง (ภาษาอังกฤษ) ลกูคา้เตรยีมเอง 
3.เอกสารรับรองการฉีดวัคซนีป้องกันโควดิ จะตอ้งเป็นเอกสารทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวง
สาธารณสขุ ประเทศไทย (the Department of Disease Control, Ministry of Public Health, 
Thailand) คอืวัคซนีพาสปอรต์ (สามารถขอผา่นแอปหมอพรอ้มได ้ผูท้ีอ่ยูต่า่งจังหวัดสามารถขอได ้
ทีส่าธารณสขุจังหวัด(ลกูคา้เตรยีม) 
4.นักทอ่งเทีย่วจะตอ้งลงแอพTraceTogetherhttps://www.tracetogether.gov.sg/(ลกูคา้ลง
แอฟในมอืถอื) 
5.กรอกแบบฟอรม์ดา้นสขุภาพ ไมเ่กนิ 72 ชัว่โมงกอ่นเดนิทางเขา้สงิคโปร ์(ลกูคา้กรอก
รายละเอยีดในhttps://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/) 

11:55 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ ประเทศสงิคโ์ปรโ์ดยสายการบนิ SCOOTเทีย่วบนิที ่TR607(FLIGHT VTL) 
15:35 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานชางง ีประเทศสงิคโ์ปรนํ์าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ

พธิกีารทางศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 
ชัว่โมง) 
ส ิง่ท ีต่อ้งเตรยีมตอนเขา้ประเทศสงิคโปร ์
1.ผา่นตรวจคนเขา้เมอืง (ตม.) จะตอ้งเตรยีมเอกสารทกุ
อยา่งใหพ้รอ้ม เชน่ เอกสารอนุมัตใิหเ้ดนิทางเขา้สงิคโปร ์
เอกสารการฉีดวัคซนีป้องกันโควดิ แอปพลเิคชัน่ทีล่งไวใ้น
มอืถอื 
2. นักทอ่งเทีย่วจะตอ้งแสดงสําเนากรมธรรมป์ระกันคา่
รักษาพยาบาลโควดิ (บรษัิททัวรทํ์าใหแ้ละรวมในคา่ทัวร)์ 
3. ตรวจหาเชือ้ไวรัสโควดิดว้ยวธิ ีRT-PCR ทีส่นามบนิชาง
ฮ ี(บรษิทัทวัรจ์อง คา่ใช จ้า่ยรวมในคา่ทวัร )์ 

จากนัน้ นําทา่นรับกระเป๋า และ พบกับไกดท์อ้งถิน่ นําทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศ เดนิทางเขา้สู ่
โรงแรมทีอ่ยูใ่นโครงการ VTL  พกัที ่Hotel Grand Centralหรอืระดับใกลเ้คยีงกัน  เพือ่รอ
ผลการตรวจหาเชือ้โควดิ ภายใน 24 ชม.บรกิารอาหารเย็นทีโ่รงแรม 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม หลงัจากผลทดสอบ 
RT-PCR ออกแลว้ 
หลังจากนัน้พาทา่นทอ่งเทีย่วสถานทีท่อ่งเทีย่วสดุฮติของเมอืง
สงิคโ์ปร ์เริม่ตน้ที ่
อลซิาเบธวอรค์ หรอื The Esplanade Park มอีนุสรณ์ทาง
ประวัตศิาสตร ์และ รปูปั้นเชดิชบูคุคลตัง้อยู ่ 3 แหง่ คอื 

วนัทีห่นึง่      ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ - ทา่อากาศยานชางง ี– ทดสอบ RT-PCR อาหาร เย็น 

วนัทีส่องสงิคโปรซ์ติ ีท้วัร ์ เมอรไ์ลออนส ์ - ไชนา่ทาวน ์–Singapore Flyer –Imm Outlet Mall  
Garden by the bay – Bumboat – Marina Bay อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 



Cenotaph (อนุสรณ์รําลกึเหตกุารณ์สงครามโลกครัง้ที ่ 1)อกีสองแหง่ตัง้เพือ่เป็นเกยีรตแิก ่ Tam 
Kim Seng และ Lim Bo Seng ซึง่อลซิาเบธวอรค์นัน้เป็นสถานทีท่ีน่่ามาเดนิเลน่ถา่ยรปูเพราะมี
ทัศนียภาพทีส่วยงามของอา่วมารน่ิาเป็นฉากหลังทา่นจะไดภ้าพทีส่วยอยา่งแน่นอน จากนัน้ถา่ยรปู
สญัลักษณ์ทีสํ่าคัญอกีที ่Merlionสงิหโ์ตทะเลพน่นํา้  รปูปั้นครึง่สงิโตครึง่ปลา เห็นแลว้รูท้นัทีว่า่
ทีน่ี้คอืสงิคโ์ปร นักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่ จะแวะมาถา่ย โพส ตท์า่ทางตา่งๆ อา้ปากกนิน้ําบา้ง สระผม
บา้ง ถอืเป็นสถานทีท่ีใ่ครๆก็ตอ้งมาเก็บภาพ 
จากนัน้นําทา่นน่ังรถผา่นชม นํา้พุแหง่โชคลาภหรอืนํา้พุ
แหง่ความม ัง่ค ัง่( Fountain of Wealth) ทีก่ลุม่
อาคารซนัเทค ซติ ี(้ Suntec city) ของประเทศสงิคโปร ์
เป็นกลุม่อาคารทีว่า่กันวา่ออกแบบตามหลักฮวงจุย้ทกุ
ประการ จนเชือ่กันวา่เป็นจดุทีม่ฮีวงจุ ้ ยดทีีส่ดุในโลก และที่
ตรงกลางของกลุม่อาคารนี้เอง ทีเ่ป็นสถานทีต่ัง้ของน้ําพุ
แหง่โชคลาภ( Fountain of Wealth) ซึง่ก็เชือ่กันวา่เป็นจดุ
ศนูยร์วมของพลังงานดา้นบวกตามหลักฮวงจุย้ ทีด่งึดดูผูค้น
ทีม่คีวามศรัทธาใหเ้ดนิทางมารับพลังกันถว้นหนา้ 
 
นําทกุทา่นไปที ่ ไชนา่ทาวน ์ China Town สถานที่
ทอ่งเทีย่วสําคัญของสงิคโปรเ์พราะนอกจากจะมขีองกนิและ
ของ ขายมากมายใหเ้ลอืกซือ้กลับไปฝากทีบ่า้นแลว้ ไชน่า
ทาวน์ทีส่งิคโปรย์ังมวัีดและพพิธิภณัฑสํ์าคัญหลายแหง่ 
ยกตัวอยา่งเชน่  วดัเข ีย้วแกว้และพพิธิภณัฑ์  (Buddha 
Tooth Reliec Temple and Meseum) ทา่นสามารถ
เขา้ไปสกัการะพระบรมสารรีกิธาตแุละพระเขีย้วแกว้ ซึง่
ภายในมสีถปูสรา้งขึน้จากทองคําทีม่ผีูม้จีติศรัทธารว่มบรจิาค
หนักกวา่ 420 กโิล ตัวอาคารสรา้งตามสถาปัตยกรรมสมัย
ราชวงศถั์ง ซึง่เป็นยคุทองของพทุธศาสนา ชมพพิธิภณัฑแ์ละนทิรรศการเกีย่วกับพทุธศาสนาและ
ชมพทุธรปูภายในพพิธิภณัฑ ์ 
 
สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางไปขึน้ ชงิชา้สงิคโปรฟ์ลายเยอร ์(Singapore Flyer)ชงิชา้สวรรค์
ขนาดยักษ์ก็เป็นอกีทีห่นึง่ทีห่า้มพลาด มองไดไ้กลถงึ 45กโิลเมตร   มคีวามสงูถงึ 165 เมตร ซึง่จะ
ทําใหท้า่นเห็นภาพของเมอืงสงิคโปรจ์ากมมุสงู คณุจะได ้
เห็นสถานทีสํ่าคัญๆของสงิคโปร ์สามารถมาชมววิทวิทัศน์ ที่
สวยงามและมองเห็นสถานทีๆ สําคัญ จาก Singapore Flyer 
(ใชเ้วลาประมาณ 30นาท)ี ภาพ จากมมุสงู ทีไ่ดนั้น้รับรองวา่
สวยประทับใจแน่นอนคะ่ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 
นําทา่นเดนิทางไปชอ้ปป้ิง เอา้เล็ท ทีใ่หญท่ีส่ดุในสงิคโปร์
IMM Outlet Mall พบกบัสนิคา้แบรนเนมดังจากทั่วโลก
มารวมกันไวท้ีเ่อา้เล็ทนีร้วบรวมรา้นแบรนดด์ังตา่งๆกวา่80
แบรนด ์ถอืวา่มากทีส่ดุในสงิคโปรท์ีน่ี่มแีบรนดเ์ยอะมากๆ รวมถงึแบรนดอ์ันดับ1ของคนไทยทีต่อ้งช ้
อปเมือ่มาสงิคโปร ์คอื CHARLES & KEITH OUTLET และยังมCีOACH, COTTON ON, FITFLOP 
และรา้นรองเทา้ยอดนยิม Nike, Adidas และ new balanceมคีรบจบในทีเ่ดยีวเลยคะ่ 
 อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงตามอัธยาศัย  
 
ถงึเวลานัดหมาย นําทา่นเขา้ชมความสวยงามของ Garden 
by the bayเป็นสวนพฤกษศาสตรข์นาดใหญข่องสงิคโปร ์
ในยา่น Marina Bay สวนแหง่นี้มคีวามโดดเดน่หลายอยา่ง 
ไมว่า่จะเป็นรปูแบบสถาปัตยกรรม พันธุไ์มน้านาชนดิจากทั่ว
ทกุมมุโลก ทัง้พชืทะเลทราย พชืเมอืงหนาว พชืทีอ่ยูบ่น
ดอยสงูระดับ 2,000 เมตรจากน้ําทะเลมกีารทําโดมปรับ



อากาศเรอืนกระจกรปูทรงเปลอืกหอยทีใ่หญท่ีส่ดุในโลกนอกจากนี้ก็ยังมกีลุม่ตน้ไมย้ักษ์อกีดว้ย 
เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้  มารน่ีาเบยแ์ซนดM์arina Bay San คอื 
อาคารทีเ่ป็นแลนดม์ารค์สําคัญบรเิวณอา่วมารน่ีา โดย
พืน้ทีด่า้นในประกอบไปดว้ยโรงแรม หา้งสรรพสนิคา้ 
จดุชมววิ พพิธิภณัฑ ์คาสโิน และโรงภาพยนตร ์
รวมถงึสว่นของ แซนดส์กายพารค์ ทีเ่ป็นสระวา่ยน้ํา
และจดุชมววิบนอาคารมารน่ีาเบยแ์ซนด ์ถอืเป็นสระ
วา่ยน้ํากลางแจง้ทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุ และตัง้อยูส่งูทีส่ดุ
ในโลกอกีดว้ย มารน่ีาเบยแ์ซนด ์และแซนดส์กาย
พารค์ ตัง้อยูบ่รเิวณรมิอา่วมารน่ีาเบย ์ประเทศสงิคโปร์
(การขึน้ชมมคีา่ใชจ้า่ยไมร่วมในคา่ทัวร)์ ชมการแสดงทีว่า่นี้เป็นการแสดง แสง ส ีเสยีง และ น้ําพมุี
ชือ่วา่ Wonder Full – Light & Water Spectacular (อาจจะไมม่กีารแสดงกรณีฝนตกหรอืมี
การปิดจากสถานที)่  
พกั: Hotel Grand Centralหรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

เชา้   รบัประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม 
เขา้รบัการทดสอบ RT-PCR ไมต่อ้งกกัตวั (คา่ใชจ้า่ยไมร่วมอยูใ่นคา่ทวัร ์ประมาณ 
125USD)สามารถใชผ้ลตรวจ RT-PCR นี ้สําหรบัการกรอก Thailand passเดนิทางกลบั
เขา้ประเทศไทยได ้
**วนันีอ้สิระอาหารเทีย่งเพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนการทอ่งเทีย่วของทา่น** 
นําทกุทา่นไปเต็มอิม่กับการผจญภยัในโลกของภาพยนตรเ์รือ่งโปรดที่
ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอสงิคโปรU์niversal Studios Singapore เป็น
สวนสนุกทีเ่ราจะไดส้นุกไปเครือ่งเลน่และการแสดงตา่งๆในธมีหนัง
และการต์นูจากคา่ย Universal Studiosไมว่า่จะเป็น มนิเนี่ยน ( The 
Minions) หนังทรานฟอรเ์มอร ์( Transformers) หรอือยา่ง จรูาสสคิ
ปารค์ ( Jurassic Park) ใครทีช่ ืน่ชอบและเป็นแฟนตัวจรงิของหนัง
พวกนี้ รับรองวา่มา แลว้จะสนุกและไดข้องตดิไมต้ดิมอืกลับบา้น
แน่นอนคะ่ แบง่เป็น 7 โซนดว้ยกัน โซนที1่ ฮอลลวีูด้ 
(Hollywood)โซนนี้เป็นโซนแหง่ความบันเทงิโซนแหง่การรอ้งเลน่
เตน้รํามกีารแสดงแบบตน้ฉบับของบอรด์เวย ์( Boardway) สือ่ถงึ
ละครชือ่ดังตา่งๆ โซนที2่นวิยอรค์ ( New York)โซนทีไ่ดจํ้าลอง
บรรยากาศของนวิยอรค์มาใหท้กุทา่นไดส้มัผัส ใหอ้ารมณ์ความเป็น
เมอืงใหญ ่โซนนี้ไดนํ้าตัวการต์นูที่ เด็ก ชืน่ชอบมาไวด้ว้ย โซนที3่
เมอืงแหง่อนาคต ( Sci-Fi City)โซนนี้เป็นโซนทีด่ล้ํูาสมัยมากๆ 
เป็นโซนเครือ่งเลน่สดุมันสท์ีเ่นน้การผจญภยัและมคีวามหวาดเสยีว
สดุๆ ไฮไลทก็์คอื TRANSFORMERS The Ride เป็น
เครือ่งเลน่ 3Dโดยจะมแีวน่ใหใ้สก่อ่นเริม่เลน่ และอกี
อันคอืรถไฟเหาะตลีังกา หวาดเสยีวไปสดุๆ โซนที4่ 
เมอืงอยีปิตโ์บราณ ( Ancient Egypt)เป็นอกีโซน
ทีเ่ครือ่งเลน่หวาดเสยีวเชน่กันจะไดพ้บกับสสุาน
ฟาโรหต์อ้งคําสาป เครือ่งเลน่ชนดินี้มชี ือ่วา่  Revenge 
of the Mummy มันคอืรถไฟเหาะทีจ่ะพาเราตะลยุไป
ในดนิแดนนักรบมัมมี ่ขับรถจีบ้ตามลา่หาสมบัติ

วนัทสีามทดสอบ RT-PCR Test  - Universal Studios Singapore- ลอ่งเรอืแมน่ํา้สงิคโปร ์
อาหาร เชา้,เย็น 



Treasure Huntersโซนที5่โลกทีห่ายสาบสูญ ( The Lost World)ในสว่นของโซนนี้นัน้ เป็น
อารมณ์การผจญภยัในยคุไดโนเสาร ์ Jurassic Park และ Water World เครือ่งเลน่ตามแบบฉบับ
หนัง  
Jurassic Parkโซนที6่ ดนิแดนแหง่เทพนยิาย (Far Far Away)โซนนี้จะไดพ้บกับตัวการต์นูแอ
นเิมชัน่จากเรือ่งเชร็คและการฉายหนังการต์นู 4 มติ ิและไฮไลทข์องโซนนี้พาไปผจญภยัตา้นแรง
โนม้ถว่งกลางอากาศบนยอดตน้ถ่ัวยักษ์เพือ่ตามหาหา่นทีอ่อกไขเ่ป็นทองคําอันล้ําและยังมเีครือ่ง
เลน่อกีมากมายโซนที7่ มาดากสัการ ์(Madagascar)จะไดพ้บกับเหลา่บรรดาสตัวน์อ้ยใหญจ่าก
ตัวการต์นูทีไ่ดร้บัความนยิมเป็นอยา่งมาก น่ันคอื Madagascar ก็จะมตีัวเดน่ๆอยู ่4 ตัวหลัก เครือ่ง
เลน่ในโซนนี้ทีไ่มค่วรพลาดเลยก็คอื ลอ่งเรอืเดนิไปในเกาะมาดากัสการ ์ซึง่จะไดพ้บกับสตัวต์า่งๆ 
ทีจ่ะมาสรา้งรอยยิม้และเสยีงหัวเราะใหก้ับทกุทา่นทีไ่ดล้อ่งเรอืเขา้ไปชม 
จนสมควรแกเ่วลา จากนัน้นําทา่นเปิดประสบการณ์กับการ
เดนิทางแสนพเิศษทีเ่ชญิชวนใหค้ณุไปสมัผัสและเขา้ถงึวถิี
ชวีติแบบคนสงิคโปรอ์ยา่งแทจ้รงิ น่ังเรอืแบบคลาสสคิ
โบราณทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของประเทศสงิคโปร ์หรอืทีเ่รยีกวา่
Bumboatลอ่งเรอืชมสถานทีไ่ฮไลตข์องสงิคโปร ์และเก็บ
ภาพสวยๆจากมมุมองแมน้ํ่า เชน่ เมอรไ์ลออ้น , สะพาน
เกลยีว Helix Bridge, อาคารรปูเรอื มารน่ีาเบย ์แซนด ์เป็น
ตน้ จะใชเ้วลารอบละประมาณ 40 นาทดีว้ยกัน 

 
เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร หลังรับประทาน

อาหารนําทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก 
ทีพ่กั: Hotel Grand Centralหรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมจากนัน้พาทา่นไปยา่ยบกูติ ไหวส้กัการะเจา้แมก่วนอมิของ
สงิคโปรท์ีวั่ด Kwan Imm Thong Hood Cho Templeวัดนี้สรา้งมากวา่ 100ปีและมชีือ่เสยีง
โดง่ดังมากในเรือ่งของความศักดิส์ทิธิ ์เชือ่กันวา่หากไหวแ้ละขออะไรมักจะสมหวังโดยเฉพาะเรือ่ง
งาน และเรือ่งเรยีน ผูค้นจงึพากันมากราบไหวข้อพรกันอยา่งหนาแน่นตลอดทัง้วัน จากนัน้พาทกุ
ทา่นไปทีส่วรรคข์องนักชอ้ปอกีหนึง่ทีก็่คอื ถนน Orchardทีม่ตีัง้แตห่า้งคา้ปลกีทีห่รหูราไปจนถงึ
ภตัตาคารอาหารนานาชาตชิัน้นําระดับโลกระหวา่งสองขา้งทางของถนนจะมหีา้งและถนนคนเดนิช ้
อปป้ิงเยอะแยะมากมายกวา่รอ้ยแหง่ ยา่นชอ้ป ป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของสงิคโปรแ์หง่นี้คอืแหลง่รวม
ประสบการณ์อันหลากหลายแกผู่ม้าเยอืน 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  
จนถงึเวลานัดหมายนําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานชางงเีพือ่นเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 
เอกสารทีใ่ชเ้ดนิทางกลับประเทศไทย ใชต้อนเช็คอนิสายการบนิ 
1. ลงทะเบยีนผา่นระบบ Thailand Pass ( บรษัิททัวรทํ์าให)้ 
2. แสดงผลตรวจ RT-PCRเป็น Negative( ทีบ่รษัิททัวรพ์าไปตรวจในวันที3่ซึง่ไมร่วมอยูใ่นคา่ทัวร ์

เมือ่เดนิทางถงึสงิคโปรต์ามเงือ่นไขการเดนิทางในสงิคโปร)์  
16:00 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ ประเทศไทยโดยสายการบนิ SCOOTเทีย่วบนิที ่TR610 
17:30 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสุวรรณภูมโิดยสวสัดภิาพ 

 
** ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศทีร่ฐับาลกําหนด แบบ “ Test & Go” ยงัคงตอ้ง
ทําการจองโรงแรม AQ คนืเพือ่รอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ** 

 
 
 

วนัทสี ี ่        วดัเจา้แมก่วนอมิ  ชอ้ปป้ิง ทา่อากาศยานชางง ี– ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ
 อาหาร เชา้,เทีย่ง 



หมายเหต ุ : เง ือ่นไขการเขา้หรอื ออกประเทศไทยและสงิคโปร ์ท ัง้ระบบ  อาจมกีารเปลีย่นจากภาครฐั 
อาจจะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ข ึน้ รวมถงึข ัน้ตอนปฏบิตัติา่งๆอาจปรบัเปลีย่น บรษิทัฯจงึขอสงวนสทิธใินการเรยีก
เก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ กรณีมคีาํส ัง่จากหนว่ยงานรฐัท ัง้สองประเทศ  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงได้
ตามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , การเมอืง , สายการบนิ , การจราจร หรอืช่วงเทศกาลหรอื
วนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยคาํนงึถงึผลประโยชน์
ของทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เง ือ่นไขการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทยและสงิคโปร ์( update 2 ธนัวาคม 2564 ) 
 
เงอืนไขเดนิทางเขา้ประเทศสงิคโปร ์ต ัง้แต ่14
ธ.ค. 64  

เง ือ่นไขเดนิทางเขา้ประเทศไทย ต ัง้แต ่16ธ.ค. 
64  

กอ่นเดนิทางเขา้ประเทศสงิคโปร ์
✓เตรยีมผลตรวจ COVID-19 (Pre-departure test) 
48 ชัว่โมงกอ่นวันเดนิทาง ไดท้ัง้ แบบ  RT-PCR และ 
Antigen Rapid Test (ART)แต่ไมร่ับผลตรวจทีต่รวจ
เองโดยขอ้มลูในเอกสารการตรวจหาเชือ้โควดิจะตอ้งมี
ขอ้มลูดังตอ่ไปนี ้
1.ถา้เป็นภาษาไทยจะตอ้งแนบการแปลเป็น
ภาษาอังกฤษ 
2.เอกสารจะตอ้งระบชุือ่ นามสกลุ วันเดอืนปีเกดิหรอื
หมายเลขพาสปอรต์ ของผูท้ีเ่ดนิทาง 
3. วันทีต่รวจและผลตรวจเป็นลบ 
4.เอกสารตอ้งไมใ่ชเ่ป็นลายมอืเขยีน (ตอ้งปริน้จาก
เครือ่งนะคะ) 
✓การขออนุมัตเิดนิทางเขา้ประเทศ Vaccinated 
Travel Pass (VTP) สามารถขอเอกสาร VTP ได ้
ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7-60 วันกอ่นเดนิทางผูท้ีเ่ดนิทาง
จากไทยทกุคนทีจ่ะเดนิทางเขา้สงิคโปร ์จะตอ้งทํา
เรือ่งขอเขา้ประเทศสงิคโปร ์ไดจ้ากลิง้กน์ี ้
https://eservices.ica.gov.sg/STO1/VTL 
✓กรอกแบบฟอรม์ดา้นสขุภาพ ไมเ่กนิ 72 ชัว่โมงกอ่น
เดนิทางเขา้สงิคโปร ์โดยกรอกผา่นลิง้ก์
https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/ 
✓เตรยีมเอกสาร Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดย
กรมควบคมุโรคกระทรวงสาธารณสขุ 
✓Insurance Coverage ขัน้ตํ่า SGD 30,000  
✓ดาวน์โหลดApplicationTrace Together App
ผูโ้ดยสารจะตอ้งเก็บ Application นี้ไวอ้ยา่งนอ้ย21วัน
หลังเดนิทางกลับจากประเทศสงิคโปรไ์ดจ้ากลิง้กน์ี้
https://www.tracetogether.gov.sg/ 
สําหรับเด็กอาย ุ 7 – 12 ปี ทีไ่มม่โีทรศัพทม์อืถอื 
สามารถตดิตอ่ขอรับ TraceTogether tokens (คา่มัด
จําเครือ่ง $50) เมือ่เดนิทางถงึสนามบนิชางง ีที ่
Changi Recommends booth 
 
เม ือ่เดนิทางถงึประเทศสงิคโปร ์
✓ผูโ้ดยสารตอ้งทําการตรวจ COVID-19 (On arrival 
test) สามารถจองและชําระผา่นทางลงิค ์ Safe Travel 

กอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทย 
✓ เตรยีมผลตรวจ COVID-19 (Pre-departure 
test)72 ชัว่โมงสามารถใชผ้ลตรวจทีต่รวจทีส่งิคโปรใ์น
วันที3่ได ้
✓เตรยีมเอกสาร Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดย
กรมควบคมุโรคกระทรวงสาธารณสขุ สามารถขอผา่น
Applicationหมอพรอ้มได ้ผูท้ีอ่ยูต่า่งจังหวัด สามารถ
ขอไดท้ีส่าธารณะสขุจังหวัด 
✓การเดนิทางกลับเขา้ประเทศไทย สําหรับคนไทย ผู ้
เดนิทางตอ้งขอ Thailand Passชัน้ตอนการขอ อยูใ่น
รายละเอยีดดา้นลา่ง 
 
เม ือ่เดนิทางถงึประเทศไทย 
✓ ผา่นกระบวนการพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและกรม
ควบคมุโรค 
✓ แสดงเอกสาร Thailand pass 
✓ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศทีร่ฐับาล
กําหนด แบบ “ Test & Go” ยังคงตอ้งทําการจอง
โรงแรม AQ หรอื SHA Extra+ 1 คนืเพือ่รอผลการ
ตรวจหาเชือ้โควดิ-19  
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิสําหรบัเขา้ไทย 
✓อายุ 18 ปีข ึน้ไป ตอ้งไดร้บัวัคซนีตามทีกํ่าหนดและ
มผีลตรวจภายใน 72 ชัว่โมงกอ่นเดนิทาง 
✓เด็กอายุ 12-17 ปี ผลตรวจภายใน 72 ชัว่โมงกอ่น
เดนิทาง 
ตอ้งไดร้ับวัคซนีอยา่งนอ้ย 1 เข็ม หรอืไมไ่ดร้ับวัคซนี 
แตต่อ้งมากับผูป้กครองทีไ่ดร้ับวัคซนีครบ 
✓เด็กอายุ 2-16 ปี ตอ้งมผีลตรวจภายใน 72 ชัว่โมง
กอ่นเดนิทางและตอ้งมากับผูป้กครองทีไ่ดร้ับวัคซนี
ครบ 
✓เด็กอายุตํา่กวา่ 2 ปี  ไมจํ่าเป็นตอ้งมผีลตรวจ แต่
ตอ้งมากบัผูป้กครองทีไ่ดร้ับวัคซนีครบ และสามารถเขา้
มาตรวจหาเชือ้โดยน้ําลายทีป่ระเทศไทยได ้
 



Concierge (changiairport.com)  
✓ผลตรวจจะออกภายใน 24 ชัว่โมงผูโ้ดยสารจ ะไดร้ับ
ผลตรวจจาก Safe Travel Office ระหวา่งรอผลตรวจ
ผูโ้ดยสารจะตอ้งกกัตัวจนกวา่ผลตรวจทีเ่ป็นลบ ทา่น
ตอ้งไปกักตัวทีท่ีพั่กตามทีล่งทะเบยีนไวแ้ตห่า้ม
เดนิทางโดยขนสง่สาธารณะ  
✓เพิม่เตมิ Post-arrival PCR Test สําหรับผูเ้ดนิ
ทางเขา้โดยเทีย่วบนิ VTL จะตอ้งทําการตรวจในวันที3่ 
และ7 หลังจากเดนิทางเขา้ แตไ่มต่อ้งกักตัวสามารถ
เทีย่วตอ่ไดเ้ลย 
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิสําหรบัเขา้สงิคโปร ์
✓ เด็กอายุ 12 ปี และตํา่กวา่ทีไ่มไ่ดร้ับการฉีดวัคซนี
โควดิ  แตต่อ้งมผีลตรวจภายใน 48 ชม.  จะไดร้ับ
อนุญาตใหเ้ดนิทางเขา้สูส่งิคโปร ์เมือ่เดนิทางมาพรอ้ม
กับผู ป้กครอง ทีไ่ดร้ับการฉีดวัคซนีโควดิแลว้เทา่นัน้
โดยเด็กไมต่อ้งกักตัวและไมต่อ้งลงทะเบยีนเดนิ
ทางเขา้เหมอืนผูใ้หญ ่
✓เด็กตํา่กวา่ 2 ปี ไมต่อ้งตรวจหาเชือ้โควดิกอ่น
เดนิทางออกจากประเทศไทย และไมต่อ้งตรวจเมือ่
เดนิทางถงึสนามบนิชางก ี
 
 
ขอ้แนะนํา 
**สําหรบัการเดนิทางไปสงิคโปรแ์นะนําใหต้รวจกอ่นเดนิทาง48ช ัว่โมง เพือ่ใชผ้ลตรวจในการเดนิ
ทางเขา้สงิคโ์ปรไดเ้ช่นกนั  
เช่น หากทา่นเดนิทางวนัที ่3/1/65 แนะนําใหต้รวจในวนัที ่1/1/65 หรอื 2/1/65  ** 
► เอกสารทีต่อ้งทําการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 

1. พาสปอรต์ตัวจรงิ  (อายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน)     
2. เตรยีมเอกสาร Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรคกระทรวงสาธารณสขุ 
3. เอกสารใบรับรองทีไ่ดร้ับวัคซนีป้องกันโควดิ19 ครบ 2 เข็ม 
4. เอกสารรับรองผลตรวจ RT-PCR TEST 72 ชม.กอ่นการเดนิทาง  
5. ขอ้มลูสว่นตวัทีต่อ้งใชใ้นการกรอกเขา้ประเทศสงิคโปร ์

►การเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทย สําหรบัคนไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งขอ Thailand Pass 
ช ัน้ตอนการขอ “Thailand Pass” เพือ่เดนิทางเขา้ประเทศไทย  
ข ัน้ตอนที ่1 : เตรยีมเอกสารใหพ้รอ้ม 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) 
2. VISA (สําหรับชาวตา่งชาตเิทา่นัน้) 
3. เอกสารรับรองการฉีดวัคซนีครบถว้น ตามขอ้กําหนดของรัฐบาลไทย มากกวา่ 14 วันกอ่นเดนิทาง 
4. ประกันสขุภาพทีค่รอบคลมุการรักษาโควดิในตา่งประเทศวงเงนิ USD50,000 (สําหรับชาวตา่งชาตเิทา่นัน้) 

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

รายละเอยีดขัน้ตอนที ่1 
3. รอการอนุมัตเิอกสารรับรองการฉีดวัคซนี 
4. เมือ่อนุมัตแิลว้จะไดร้ับ “Thailand Pass QR Code” สําหรับการเดนิทางเขา้ประเทศไทย 

ข ัน้ตอนที ่3 : เอกสารตรวจหาเชือ้โควดิ-19  
โดยตอ้งมผีลเป็นลบกอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทยแบบ RT-PCR ไมเ่กนิ 72 ชัว่โมงกอ่นออกเดนิทาง 
ข ัน้ตอนที ่4 : เม ือ่เดนิทางถงึประเทศไทย 



1. แสดงเอกสารทัง้หมดรวมถงึ “Thailand Pass QR Code” และเอกสารตรวจหาเชือ้โควดิ- 19 โดยตอ้งมผีล
เป็นลบกอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทยแบบ RT-PCR ไมเ่กนิ 72 ชัว่โมงกอ่นออกเดนิทาง แสดงตอ่เจา้หนา้ที่
สนามบนิทีท่า่นมาถงึ 

2. ผา่นกระบวนการพธิตีรวจคนเขา้เมอืง และกรมควบคมุโรค 
3. ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศทีร่ฐับาลกําหนด แบบ “Test & Go” ยังคงตอ้งกักตัวทีโ่รงแรม AQ 1 

คนืเพือ่รอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 (ไมร่วมอยูใ่นคา่ทัวร ์ซึง่บรษัิทมแีพคเกจเสรมิสําหรับทา่นทีส่นใจ) 
ข ัน้ตอนที ่5 : ระหวา่งรอตรวจหาเชือ้โควดิ-19  
เขา้รับการตรวจเรยีบรอ้ยแลว้เมือ่ผลตรวจออกเป็นลบสามารถเดนิทางตอ่ไดโ้ดยไมต่อ้งกักตัว 
 
อา้งองิจากประกาศของสถานฑูตสงิคโปร ์ประจาํประเทศไทย ต ัง้แตว่นัที ่14 ธนัวาคม 2021 เป็นตน้ไป  
นกัเดนิทางชาวไทยทีร่บัวคัซนีครบโดสแลว้ สามารถเดนิทางเขา้โดยไมต่อ้งกกัตวั ภายใตเ้ง ือ่นไข 
Vaccinated Travel Lane (VTL) ดงันี ้ตอ้งไดร้บัวคัซนีครบโดส อยา่งนอ้ย 2 สปัดาหก์อ่นเดนิทางเขา้
สงิคโปร ์โดยตอ้งเป็นวคัซนีทีข่ ึน้ทะเบยีนใชง้านฉุกเฉนิกบั WHO แลว้เทา่น ัน้ (เง ือ่นไขการรบัวคัซนีเด็ก
อยูใ่นตารางดา้นบน) 
 Pfizer/BioNTech (BNT162b2 / Comirnaty / Tozinameran) อยา่งนอ้ย 2 เข็ม  
 Moderna (m-RNA-1273) อยา่งนอ้ย 2 เข็ม  
 AstraZeneca (AZD1222 Vaxzevria) อยา่งนอ้ย 2 เข็ม  
 Covishield อยา่งนอ้ย 2 เข็ม  
 Sinopharm อยา่งนอ้ย 2 เข็ม  
 Covaxin อยา่งนอ้ย 2 เข็ม  
 Sinovac อยา่งนอ้ย 2 เข็ม 
 วคัซนีสูตรผสมตามรายชือ่ดา้นบน อยา่งนอ้ย 2 เข็ม 
 Janssen 1 เข็ม 
X    วคัซนีนอกเหนอืรายการดา้นบนไมส่ามารถเดนิทางได ้

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
►การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 10 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจํานวนดังกลา่ว 
จะสง่จอยน์ทัวรก์ับบรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะทํา
การแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วัน หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมถ่งึ15ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
►ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้  
***มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ *** 
►การจองทวัรแ์ละชําระคา่บรกิาร  
- กรณุาชําระคา่มดัจาํ ทา่นละ 15,000  บาท/ทา่น และ กรณุาสง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ 
- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืชําระ  25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง กรณีบรษัิทฯตอ้งออกตั๋วใกลวั้นเดนิทางทา่นจําเป็นตอ้ง
ชําระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทกําหนดแจง้เทา่นัน้ 
**สําคญั**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทาง
ไป-กลับและจํานวนหนห้นังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่่ากวา่ 3หนา้) **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ให ้
บรษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัด
จํา 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนื
เงนิ ไดท้กุกรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื 
เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้   รวมถงึ เมือ่



ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่
ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

1. คา่ทดสอบRT-PCR ณ สนามบนิชางก ีและโรงแรมสําหรบัรอผลตรวจเมือ่เดนิทางถงึสงิคโปร ์ 
2. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ (ตั๋ว

กรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classไดแ้ละตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไม่
สามารถเลือ่นวันได)้ 

3. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอื ระดับใกลเ้คยีงกัน  
4. กรณีพัก 3 ทา่นถา้วันทีเ่ขา้พักหอ้งโรงแรม ไมม่หีอ้ง TRP สําหรับพัก (3ทา่น)อาจจําเป็นตอ้งแยกพัก2

หอ้ง (มคีา่ใชจ้า่ยพักเดีย่วเพิม่)กรณีหอ้งพักในเมอืงทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรมมเีทศกาลวันหยดุบรษัิทขอจัด
ทีพั่กในเมอืงใกลเ้คยีงแทน 

5. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
6. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
7. สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง  20 กโิลกรมั ถอืข ึน้เครือ่งได ้ 7 กโิลกรมั  และคา่ประกนัวนิาศภยั

เครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน้ําสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยี
คา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  

8. การประกนัการเดนิทาง บรษิทัฯไดจ้ดัทําแผนประกนัภยัการเดนิทางสําหรบัผูเ้ดนิทางไป
ตา่งประเทศ กบั MSIG (แผนประกนั EASYVISAPLUSทีค่รอบคลุมคา่รกัษาโควดิในวงเงนิ 
30,000SGD ตามเงือ่นไขการเขา้ประเทศสงิคโปร์ )แผนสามารถศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิจากเจา้
หนา้ทไีด ้กรณีลูกคา้ตอ้งการซือ้ประกนัเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ความคุม้ครอง สามารถแจง้ 
บรษิทัฯซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภยั  ประกันภยัเดนิทางอันนี
โดยทัง้นี้การทําประกันนี้จากบรษัิท  มากกวา่ขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. ธรุกจินําเทีย่ว ทีบ่ังคับใหบ้รษัิทนํา
เทีย่ว ทําประกันเฉพาะอบุัตเิหตใุนการเดนิทางเทา่นัน้ แตท่ัง้นี้ ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความ
คุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด์ MSIGไดก้รณีตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถ
แจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 

9. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามันตามรายการทัวร ์
10. คา่รถปรับอากาศนําเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 

ช.ม./วัน) 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน้ํามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ และไดทํ้าการ

ขายโปรแกรมไปแลว้ 
5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 
7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 1,000 บาท/ทา่น สําหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและ

นํา้ใจจากทา่น 
8. คา่ตรวจ RT-PCR Test COVID  72 ช ัว่โมงกอ่นออกเดนิทางจากประเทศไทย  
9. คา่ทดสอบ RT-PCR ในวนัที3่เม ือ่เดนิทางถงึสงิคโปร์ (สามารถใชส้ําหรบัเดนิทางเขา้ประเทศ

ไทยไดอ้กีดว้ย) 
10. แพคเกจ “Test & Go” กกัตวัที่โรงแรม AQ 1 คนื พรอ้มรถรบัสง่สนามบนิ และ คา่ตรวจ RT-

PCRเพือ่รอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ- 19 (ซึง่บรษัิทมแีพคเกจเสรมิสําหรับทา่นทีส่นใจ ราคาเริม่ตน้ 
3,900 บาทตอ่คนตอ่หอ้ง) 



 
หมายเหต ุ: 
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหวา่งทา่นลกูคา้
และบรษัิท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่น
ไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10ทา่น 
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง , การ
นัดหยดุงาน , การกอ่การจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของ
บรษัิทฯ 
5. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น , เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 
6. เมือ่ทา่นตกลง ชําระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ 
ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ขึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 14วันกอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้
10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน้ 
11. ผูจั้ดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณี
ทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี 
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 
12. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 
13.การประกันภยั การประกันการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดทําแผนประกันภยัการเดนิทางสําหรับผูเ้ดนิทางไป
ตา่งประเทศ กับ MSIG (แผนประกัน EASYVISA PLUSทีค่รอบคลมุคา่รักษาโควดิในวงเงนิ 30 ,000SGD ตาม
เงือ่นไขการเขา้ประเทศสงิคโปร)์แผนสามารถศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทไีด ้กรณีลกูคา้ตอ้งการซือ้ประกัน
เพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ความคุม้ครอง สามารถแจง้ บรษัิทฯ ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไข
กรมธรรมป์ระกันภยั  ประกันภยัเดนิทางอันนีโดยทัง้นี้การทําประกันนี้จากบรษัิท  มากกวา่ขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. 
ธรุกจินําเทีย่ว ทีบ่ังคับใหบ้รษัิทนําเทีย่ว ทําประกันเฉพาะอบุัตเิหตใุนการเดนิทางเทา่นัน้ แตท่ัง้นี้ ทา่นสามารถ
ศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด์  MSIG ไดก้รณีตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิ
สามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 
14. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ดนอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน้ 
15. ผูจั้ดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณี
ทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี 
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
16. กรณีทา่นใสห่นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ)เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกับคณะทัวร ์ หากทา่นถกูปฏเิสธ
การเขา้-ออกใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 
 

 
 
 



 

   
 

 
 
 
 
 

 


