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CODE: SGTR05	SINGAPORE	GO	AROUND	3D	2N	BT	TR	
 

SINGAPORE GO AROUND 3 DAYS 2 NIGHTS 
เมอรไ์ลออนส ์Marina Bay Sand น ั5งเรอื Bum Boat GARDEN BY THE BAY 

อโุมงคต์น้ไม ้สดุฮปิ Tree Tunnel ใน Fort Canning Park  

Merlion สงิหโ์ตทะเลพน่นํ \า ไหวเ้จา้แมก่วมอมิ สดุอลงัการ THE JEWEL CHANGI 

พเิศษ !!! เขา้ UNIVERSAL STUDIO SINGAPORE 

 ชมพชืไมน้านาพนัธุท์ี0 Garden by the bay สวนพฤกษศาสตรข์นาดใหญ่ 

 ลอ่งเรอื Bumboat สมัผสัประสบการณ์ชทตกึระฟ้าของสงิคโปร ์ 
 ถา่ยภาพความประทบัใจกบั Merlion ครึ0งสงิโตครึ0งปลา 

 สนุกสุดมนัสท์ี0 Universal Studios Singapore แบบเต็มวนั 
 พเิศษ !! ทา่นสามารถชม THE JEWEL CHANGI ต ัuงอยูใ่จกลางทา่อากาศยานชางง ี

เดนิทางโดยสายการบนิ SCOOT (TR) ไฟท ์VTL 
ฟร ี!!! นํ uาหนกักระเป๋า 20 kg. 
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วนัเดนิทาง  ราคา
ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 2-11ปี   พักเดี<ยวเพิ<ม ที<นั<ง หมายเหต ุ

1 – 3 เม.ย. 65 22,888 

ไมม่รีาคาเด็ก 

 
 
 
 
 
 

8,500 

15  
 
 
 
 

รวมประกนั COVID-
19 ครอบคลมุวงเงนิ 

30,000 SGD 

8 – 10 เม.ย. 65 22,888 15 

13 – 15 เม.ย. 65 24,888 15 

14 – 16 เม.ย. 65 24,888 15 

22 – 24 เม.ย. 65 22,888 15 
30 เม.ย. – 2 พ.ค. 65 24,888 15 

14 - 16 พ.ค. 65 22,888 15 
21 – 23 พ.ค. 65 22,888 15 
27 – 29 พ.ค. 65 22,888 15 

 
n VTL FLIGHT  
DEPARTURE:   TR625 BKK-SIN  10:50 – 14:15   
RETURN       :  TR610  SIN-BKK    15:25 - 16:55   
 

ü คา่ประกนัการเดนิทาง COVID-19 ทีVสงิคโปร ์ครอบคลมุวงเงนิ 30,000 SGD 
ü รวมคา่บรกิาร ลงทะเบยีน VTL Pass, แบบฟอรม์สขุภาพ และ Thailand pass 

 
 
 
 
 
 

08:00 น. พรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ประตู 6 เคานเ์ตอร ์
L สายการบนิ SCOOT โดยมเีจา้หนา้ที4บรษัิทคอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสาร ออกบัตรที4นั4ง 
โหลดสัมภาระโดยมเีจา้หนา้ที4บรษัิทฯคอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารการเดนิทาง  
เอกสารสําหรบัการเช็คอนิสายการบนิ 
1.เอกสารที4ไดรั้บการอนุมัตเิดนิทางเขา้ประเทศสงิคโปร ์VTL Pass บรษัิทบรกิารชว่ยลงทะเบยีน 
2.เอกสารรับรองผลตรวจหาเชืVอโควดิ แบบ RT-PCT หรอื ART ภายใน 48 ชม.ก่อนการเดนิทาง (ภาษาอังกฤษ) 
(ลูกคา้จัดเตรยีมดว้ยตนเอง) 
3.เอกสารรับรองการฉีดวัคซนีป้องกันโควดิ จะตอ้งเป็นเอกสารที4ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
ประเทศไทย (the Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand) คอืวัคซนี
พาสปอรต์ (สามารถขอผ่านแอปหมอพรอ้มได ้ผูท้ี4อยู่ต่างจังหวัดสามารถขอไดท้ี4สาธารณสุขจังหวัด (ลูกคา้
จัดเตรยีมดว้ยตนเอง) 
4.นักท่องเที4ยวจะตอ้งลงแอพ Trace Together  https://www.tracetogether.gov.sg/ (ลูกคา้ลงแอฟในมอื
ถอื) 
5.กรอกแบบฟอรม์ดา้นสุขภาพ ไม่เกนิ 72 ชั4วโมงก่อนเดนิทางเขา้สงิคโปร ์(ลูกคา้กรอกรายละเอยีดใน 
https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/) (บรษัิทบรกิารชว่ยลงทะเบยีน) 

10:50 น. นําท่านเดนิทางสู่ ประเทศสงิคโ์ปร ์โดยสายการบนิ SCOOT เทีVยวบนิทีV TR625 (VTL FLIGHT) 

วนัทีVหนึVง         ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิ - ท่าอากาศยานนานาชาตชิางง ี–  ทดสอบ ART TEST –          

                      Garden by the bay - Marina Bay San                                                        ! อาหาร เย็น       
                                                                                                                    



	

3	SGTR05	SINGAPORE	GO	AROUND	3D	2N	BT	TR	

14:15 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานชางง ีประเทศสงิคโ์ปร ์ นําท่าน
ผ่านขัVนตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและพธิกีารทางศุลกากร (เวลา
ทอ้งถิ4นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั4วโมง) เขา้รบัการตรวจ ART 
TEST ภายใน 24 ชัVวโมง เมืVอเดนิทางถงึสงิคโปร ์(15 SGD 
/ ประมาน 375 บาท) 
ไมร่วมอยูใ่นราคาทวัร ์
สิVงทีVตอ้งเตรยีมตอนเขา้ประเทศสงิคโปร ์
1. ผ่านตรวจคนเขา้เมอืง (ตม.) จะตอ้งเตรยีมเอกสารทุกอย่าง
ใหพ้รอ้ม เชน่ เอกสารอนุมัตใิหเ้ดนิทางเขา้สงิคโปร ์เอกสารการ
ฉีดวัคซนีป้องกันโควดิ แอปพลเิคชั4นที4ลงไวใ้นมอืถอื  
2. นักท่องเที4ยวจะตอ้งแสดงสําเนากรมธรรมป์ระกันค่า
รักษาพยาบาลโควดิ (บรษัิททัวรทํ์าใหแ้ละรวมในค่าทัวร)์ 
จากนัVน นําท่านรับกระเป๋า และ พบกับไกดท์อ้งถิ4น นําท่านขึVนรถ
โคช้ปรับอากาศ เดนิทางชมความสวยงามของ Garden by 
the bay เป็นสวนพฤกษศาสตรข์นาดใหญ่ของสงิคโปร ์ในย่าน 
Marina Bay สวนแห่งนีVมคีวามโดดเด่นหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น
รูปแบบสถาปัตยกรรม พันธุไ์มน้านาชนิดจากทั4วทุกมุมโลก ทัVง
พืชทะเลทราย พืชเมอืงหนาว พืชที4อยู่บนดอยสูงระดับ 2,000 
เมตรจากนํVาทะเล มกีารทําโดมปรับอากาศเรือนกระจกรูปทรง
เปลอืกหอยที4ใหญ่ที4สุดในโลก นอกจากนีVก็ยังมกีลุ่มตน้ไมยั้กษ์
อกีดว้ย  

เย็น ! รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มื�อท ีV1) 
จากนัVนนําท่านสู่ มารน่ีาเบยแ์ซนด ์Marina Bay San  คอื 
อาคารที4เป็นแลนดม์ารค์สําคัญบรเิวณอ่าวมารน่ีา โดยพืVนที4ดา้น
ในประกอบไปดว้ยโรงแรม หา้งสรรพสนิคา้ จุดชมววิ พพิธิภัณฑ ์
คาสโิน และโรงภาพยนตร ์รวมถงึส่วนของ แซนดส์กายพารค์ ที4
เป็นสระว่ายนํVาและจุดชมววิบนอาคารมารน่ีาเบยแ์ซนด ์ถอืเป็น
สระว่ายนํVากลางแจง้ที4มขีนาดใหญ่ที4สุด และตัVงอยู่สูงที4สุดใน
โลกอกีดว้ย มารน่ีาเบยแ์ซนด ์และแซนดส์กายพารค์ ตัVงอยู่
บรเิวณรมิอ่าวมารน่ีาเบย ์ประเทศสงิคโปร ์(การขึVนชมมค่ีาใชจ่้ายไม่รวมในค่าทัวร)์ ชมการแสดงที4ว่านีVเป็นการ
แสดง แสง ส ีเสยีง และ นํVาพุมชีื4อว่า Wonder Full – Light & Water Spectacular (อาจจะไม่มกีารแสดง
กรณีฝนตกหรอืมกีารปิดจากสถานที4)  
ทีVพกั : Hotel Grand Central 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

                     (ชื4อโรงแรมที4ท่านพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดนิทาง)  
 
 
 
 

เชา้ ! รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มื�อท ีV2) 
 เขา้รบัการทดสอบ RT-PCR ไมต่อ้งกกัตวั เลอืกตรวจแบบ RT-PCR ตามกฏของประเทศไทย 

สามารถใชผ้ลตรวจนี�เดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทยได ้(125 SGD / ประมาน 3,125 บาท)  ไม่
รวมอยูใ่นราคาทวัร ์

วนัทีVสอง         Universal Studios Singapore – Bumboat –  ทดสอบ RT-PCR             ! อาหาร เชา้,เย็น     
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นําทกุทา่นเขา้ไปเต็มอิ4มกบัการผจญภยัในโลกของภาพยนตรเ์รื4องโปรดที4 ยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอสงิคโปร ์
Universal Studios Singapore  เป็นสวนสนุกที4เราจะไดส้นุกไปเครื4องเลน่และการแสดงตา่งๆในธมีหนัง
และการต์นูจากคา่ย Universal Studios ไมว่า่จะเป็น มนิเนี4ยน (The Minions) หนังทรานฟอรเ์มอร ์
(Transformers) หรอือยา่ง จรูาสสคิปารค์ (Jurassic Park) ใครที4ชื4นชอบและเป็นแฟนตวัจรงิของหนังพวกนีV 
รับรองวา่มาแลว้จะสนุกและไดข้องตดิไมต้ดิมอืกลบับา้นแน่นอนคะ่ แบง่เป็น 7 โซนดว้ยกนั  
โซนทีV1 ฮอลลวีูด้ (Hollywood) โซนนีVเป็นโซนแหง่ความบนัเทงิโซนแหง่การรอ้งเลน่เตน้รํามกีารแสดง
แบบตน้ฉบบัของบอรด์เวย ์(Board way) สื4อถงึละครชื4อดงัตา่งๆ   
โซนทีV2 นวิยอรค์ (New York) โซนที4ไดจํ้าลอง บรรยากาศของนวิยอรค์มาใหท้กุทา่นไดส้มัผัส ให ้
อารมณค์วามเป็นเมอืงใหญ ่โซนนีVไดนํ้าตวัการต์นูที4เด็ก ชื4นชอบมาไวด้ว้ย  
โซนทีV3 เมอืงแหง่อนาคต (Sci-Fi City) โซนนีVเป็นโซนที4ดลํูVาสมยัมากๆ เป็นโซนเครื4องเลน่สดุมนัสท์ี4
เนน้การผจญภยัและมคีวามหวาดเสยีวสดุๆ ไฮไลทก์ค็อื TRANSFORMERS The Ride เป็นเครื4องเลน่ 3D 
โดยจะมแีวน่ใหใ้สก่อ่นเริ4มเลน่ และอกีอนัคอืรถไฟเหาะตลีงักา หวาดเสยีวไปสดุๆ  
โซนทีV4 เมอืงอยีปิตโ์บราณ (Ancient Egypt) เป็นอกีโซนที4เครื4องเลน่หวาดเสยีวเชน่กนั จะไดพ้บกบั
สสุานฟาโรหต์อ้งคําสาป เครื4องเลน่ชนดินีVมชี ื4อวา่ Revenge of the Mummy มนัคอืรถไฟเหาะที4จะพาเรา
ตะลยุไปในดนิแดนนักรบมมัมี4 ขบัรถจีVบตามลา่หาสมบตั ิTreasure Hunters  
โซนทีV5 โลกทีVหายสาบสญู (The Lost World) ในสว่นของโซนนีVนั Vน เป็นอารมณก์ารผจญภยัในยคุ
ไดโนเสาร ์Jurassic Park และ Water World เครื4องเลน่ตามแบบฉบบัหนัง  Jurassic Park  
โซนทีV6 ดนิแดนแหง่เทพนยิาย (Far Far Away) โซนนีVจะไดพ้บกบัตวัการต์นูแอนเิมชั4นจากเรื4องเชร็ค
และการฉายหนังการต์นู 4 มติ ิและไฮไลทข์องโซนนีVพาไปผจญภยัตา้นแรงโนม้ถว่งกลางอากาศบนยอดตน้
ถั4วยกัษ์เพื4อตามหาหา่นที4ออกไขเ่ป็นทองคําอนัลํVาและยงัมเีครื4องเลน่อกีมากมาย  
โซนทีV7 มาดากสัการ ์(Madagascar) จะไดพ้บกบัเหลา่บรรดาสตัวน์อ้ยใหญจ่ากตวัการต์นูที4ไดรั้บความ
นยิมเป็นอยา่งมาก นั4นคอื Madagascar กจ็ะมตีวัเดน่ๆอยู ่4 ตวัหลกั เครื4องเลน่ในโซนนีVที4ไมค่วรพลาดเลยก็
คอื ลอ่งเรอืเดนิไปในเกาะมาดากสัการ ์ซึ4งจะไดพ้บกบัสตัว์
ตา่งๆ ที4จะมาสรา้งรอยยิVมและเสยีงหวัเราะใหก้บัทกุทา่นที4
ไดล้อ่งเรอืเขา้ไปชม จนสมควรแกเ่วลา จากนัVนนําทา่นเปิด
ประสบการณก์บัการเดนิทางแสนพเิศษที4เชญิชวนใหค้ณุไป
สมัผัสและเขา้ถงึวถิชีวีติแบบคนสงิคโปรอ์ยา่งแทจ้รงิ นั4ง
เรอืแบบคลาสสคิโบราณที4เป็นเอกลกัษณข์องประเทศ
สงิคโปร ์หรอืที4เรยีกวา่ Bumboat ลอ่งเรอืชมสถานที4
ไฮไลตข์องสงิคโปร ์และเกบ็ภาพสวยๆจากมมุมองแมนํ่Vา 
เชน่ เมอรไ์ลออ้น, สะพานเกลยีว Helix Bridge, อาคารรปู
เรอื มารน่ีาเบย ์แซนด ์เป็นตน้ จะใชเ้วลารอบละประมาณ 
40 นาทดีว้ยกนั 

เย็น  ! รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มื�อท ีV3) 
ทีVพกั : Hotel Grand Central 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

                     (ชื4อโรงแรมที4ท่านพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดนิทาง)  
 
 
 

 
 

 
เชา้ ! รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มื�อท ีV4) 

วนัทีVสาม         Merlion - Fort Canning Park - Kwan Imm Thong Hood Cho Temple - ถนน Orchard -           

                      THE JEWWL - ท่าอากาศยานนานาชาตชิางง ี–  ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิ                       

                                                                                                                                     ! อาหาร เชา้,เทีVยง        
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จากนัVนถา่ยรปูสญัลกัษณท์ี4สําคญัอกีที4 Merlion สงิหโ์ต
ทะเลพน่นํ �า รปูปัVนครึ4งสงิโตครึ4งปลา เห็นแลว้รูท้นัที4วา่ที4นีVคอื
สงิคโ์ปร นักทอ่งเที4ยวสว่นใหญจ่ะแวะมาถา่ย โพสตท์า่ทาง
ตา่งๆ อา้ปากกนินํVาบา้ง สระผมบา้ง ถอืเป็นสถานที4ที4ใครๆก็
ตอ้งมาเกบ็ภาพ นําทา่นถา่ยรปู อโุมงคต์น้ไม ้สดุฮปิ Tree 
Tunnel ใน Fort Canning Park หนึ4งในจดุถา่ยรปูที4ฮติ ที4
นักทอ่งเที4ยววยัรุน่ เดนิทางมาถา่ยรปูกนัตลอดทั Vงวนั แวะ
เวยีนไปถา่ยรปูเทห่ ์บรเิวณบนัไดทางขึVนอโุมงค ์ซึ4งจะไดถ้าพ
กบัปากปลอ่งอโุมงคท์ี4ปกคลมุดว้ยตน้ไม ้เรามโีอกาสไปเยอืน
ประเทศสงิคโปรท์ั Vงท ีไม	่ พลาดที4จะไปเชค็อนิที4แลนดม์ารค์
แหง่นีV 

เทีVยง  ! รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มื�อท ีV5) 
จากนัVนพาทา่นไปยา่นบกูติ ไหวส้กัการะเจา้แมก่วนอมิของสงิคโปรท์ี4วัด Kwan Imm Thong Hood Cho 
Temple วดันีVสรา้งมากวา่ 100ปีและมชีื4อเสยีงโดง่ดงัมากในเรื4องของความศกัดิ�สทิธิ� เชื4อกนัวา่หากไหวแ้ละ
ขออะไรมักจะสมหวังโดยเฉพาะเรื4องงาน และเรื4องเรยีน ผูค้นจงึพากันมากราบไหวข้อพรกันอยา่งหนาแน่น
ตลอดทั Vงวัน จากนัVนพาทกุทา่นไปที4สวรรคข์องนักชอ้ปอกีหนึ4งที4ก็คอื ถนน Orchard ที4มตีั Vงแตห่า้งคา้ปลกี
ที4หรหูราไปจนถงึภัตตาคารอาหารนานาชาตชิั Vนนําระดบัโลก ระหวา่งสองขา้งทางของถนนจะมหีา้งและ ถนน
คนเดนิชอ้ปปิVงเยอะแยะมากมายกวา่รอ้ยแหง่ ยา่นชอ้ปปิVงที4มชี ื4อเสยีงที4สดุของสงิคโปรแ์หง่นีVคอืแหลง่รวม
ประสบการณอ์นัหลากหลายแกผู่ม้าเยอืน 

บา่ย ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานชางง ีประเทศสงิคโ์ปร ์เพื4อเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ
เอกสารทีVใชเ้ดนิทางกลบัประเทศไทย  ใชต้อนเช็คอนิสายการบนิ 

1. ลงทะเบยีนผา่นระบบ Thailand Pass ( บรษัิททวัรทํ์าให ้) 
2. แสดงผลตรวจ RT-PCR เป็น Negative ( ที4บรษัิททวัรพ์าไปตรวจในวนัที43 ซึ4งไมร่วมอยูใ่นคา่ทวัร ์ เมื4อ

เดนิทางถงึสงิคโปรต์ามเงื4อนไขการเดนิทางในสงิคโปร)์  
 พเิศษ !! ท่านสามารถชม THE JEWEL CHANGI ตั Vงอยู่ใจกลางท่าอากาศยานชางงี เกดิจากความ

รว่มมอืของ Changi Airport Group และ CapitalLand Mall Asia โดยวางคอนเซป็ตใ์หท้ี4นี4เป็นทั Vง	ศนูยก์ลาง
แหง่การบนิ การชอ้ปปิVง และการพักผอ่นอยา่งแทจ้รงิ ซึ4งโดดเดน่ดว้ยงานสถาปัตยกรรมลํVาสมัยถกูออกแบบ
มาใหเ้ป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มพีืV นที4ทั Vงหมดราว ๆ 134,000 ตารางเมตร แบง่เป็นชั VนเหนือพืVนดนิ 5 ชั Vน 
และชั Vนใตด้นิ 5 ชั Vน สามารถเชื4อมตอ่ไปยังเทอรม์นิอล 1-3 ได ้โดยจดุกึ4งกลางสดุของอาคารจะอลังการดว้ย
นํVาตกยักษ์ (Rain Vortex) สงูราว ๆ 40 เมตร จะมนํีVาไหลพรั4งพรูลงมาจากเพดาน สูแ่อ่งนํVาวนขนาดใหญ่
ดา้นลา่ง	 

บา่ย ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานชางง ีประเทศสงิคโ์ปร ์เพื4อเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ 

15:25 น. นําทา่นเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ SCOOT เทีVยวบนิทีV TR610 
16:55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
 

** ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศทีVรฐับาลกาํหนด แบบ “Test & Go” 
ยงัคงตอ้งทาํการจองโรงแรม AQ 1 คนื เพืVอรอผลการตรวจหาเชื�อโควดิ-19 ** 

Update : 22/2/2565 



	

6	SGTR05	SINGAPORE	GO	AROUND	3D	2N	BT	TR	

 

หมายเหตุ : เง ื0อนไขการเขา้หรอื ออกประเทศไทยและสงิคโปร ์ท ัDงระบบ  อาจมกีารเปลี0ยนจากภาครฐั อาจจะมคีา่ใชจ้า่ย
เพิ0มขึDน รวมถงึข ัDนตอนปฏบิตัติา่งๆอาจปรบัเปลี0ยน บรษิทัฯจงึขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิ0ม กรณีมคีําส ั0งจาก
หนว่ยงานรฐัท ัDงสองประเทศ  รายการทวัรส์ามารถเปลี0ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื0องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สาย
การบนิ, การจราจร หรอืช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลี0ยนโดย
คาํนงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพื0อใหท้า่นทอ่งเที0ยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  

เงอืนไขเดนิทางเขา้ประเทศสงิคโปร ์ต ั�งแต ่22 ก.พ. 65  เง ืVอนไขเดินทางเข้าประเทศไทย 
ต ั�งแต ่22 ก.พ. 65 

ก่อนเดนิทางเขา้ประเทศสงิคโปร ์
✓ เตรียมผลตรวจ COVID-19 (Pre-departure test) 48 ชัCวโมงก่อนวันเดนิทาง ไดทั้Pง 
แบบ RT-PCR และ Antigen Rapid Test (ART) แต่ไม่รับผลตรวจทีCตรวจเอง โดยขอ้มูล
ในเอกสารการตรวจหาเชืPอโควดิจะตอ้งมขีอ้มูลดังต่อไปนีP 
1. ถา้เป็นภาษาไทยจะตอ้งแนบการแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
2. เอกสารจะตอ้งระบุชืCอ นามสกุล วันเดือนปีเกดิหรือหมายเลขพาสปอร์ต ของผูที้C
เดนิทาง 
3. วันทีCตรวจและผลตรวจเป็นลบ 
4. เอกสารตอ้งไม่ใช่เป็นลายมอืเขยีน (ตอ้งปริPนจากเครืCองนะคะ) 
✓ การขออนุมัตเิดนิทางเขา้ประเทศ Vaccinated Travel Pass (VTP) สามารถขอ
เอกสาร VTP ไดล่้วงหนา้อย่างนอ้ย 7-60 วันก่อนเดนิทางผูที้CเดนิทางจากไทยทุกคนทีCจะ
เดนิทางเขา้สงิคโปร ์จะตอ้งทําเรื0องขอเขา้ประเทศสงิคโปร ์ไดจ้ากลิPงกนี์P 
https://eservices.ica.gov.sg/STO1/VTL 
✓ กรอกแบบฟอรม์ดา้นสุขภาพ ไม่เกนิ 72 ชัCวโมงก่อนเดนิทางเขา้สงิคโปร ์โดยกรอก
ผ่านลิPงก ์https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/ 
✓เตรยีมเอกสาร Vaccinated Certificate ทีCออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  
✓ Insurance Coverage ขัPนตํCา SGD 30,000  
✓ ดาวน์โหลด Application Trace Together App ผูโ้ดยสารจะตอ้ง เก็บ 
Application นีPไวอ้ย่างนอ้ย21วันหลังเดนิทางกลับจากประเทศสงิคโปร ์ไดจ้ากลิPงกนี์P 
https://www.tracetogether.gov.sg/ สําหรับเด็กอายุ 7 – 12 ปี ทีCไม่มโีทรศัพทม์อืถอื 
สามารถตดิต่อขอรับ TraceTogether tokens (ค่ามัดจําเครืCอง $50) เมืCอเดนิทางถงึ
สนามบนิชางง ีทีC Changi Recommends booth  
 
เมื0อเดนิทางถงึประเทศสงิคโปร ์
✓ แสดงเอกสารต่างๆใหเ้จา้หนา้ทีC ต.ม.  
✓ ผูโ้ดยสารตอ้งทําการตรวจ COVID-19 (On arrival test) สามารถจองและชําระผ่าน
ทางลงิค ์Safe Travel Concierge (changiairport.com)  
✓ ผลตรวจจะออกภายใน 24 ชัCวโมง ผูโ้ดยสารจะไดรั้บผลตรวจจาก Safe Travel Office 
ระหว่างรอผลตรวจผูโ้ดยสารจะตอ้งกักตัวจนกว่าผลตรวจทีCเป็นลบ ท่านตอ้งไปกักตัวทีCทีC
พักตามทีCลงทะเบยีนไวแ้ต่หา้มเดนิทางโดยขนส่งสาธารณะ 
 
รายละเอยีดการตรวจ (ตามกฎใหม่จากรฐับาลสงิคโปร ์update 22 ก.พ. 64)   
วนัที0 1 เมื0อเดนิทางถงึสนามบนิชางก ี
✓ เขา้รับการตรวจแบบ ART Test ภายใน 24 ชัCวโมง เมืCอเดนิทางถงึประเทศสงิคโปร ์ 
ไม่รวมอยู่ในค่าบรกิาร 
วนัที0 2 เมื0อเดนิทางถงึสงิคโปร ์
✓ การตรวจแบบ RT-PCR Test โดยบุคลากรของกระทรวงสาธารณะสุข แต่ไม่ตอ้งกักตัว
สามารถเทีCยวต่อไดเ้ลย ไม่รวมอยู่ในค่าบรกิาร 
 
รายละเอยีดเพิ0มเตมิสําหรบัเขา้สงิคโปร ์
✓ เด็กอายุ 12 ปี และตํ0ากวา่ ทีCไม่ไดรั้บการฉีดวัคซนีโควดิ แต่ตอ้งมผีลตรวจภายใน 48 
ชม. จะไดรั้บอนุญาตใหเ้ดนิทางเขา้สู่สงิคโปร ์เมืCอเดนิทางมาพรอ้มกับผูป้กครองทีCไดรั้บ
การฉีดวัคซนีโควดิแลว้เท่านัPนโดยเด็กไม่ตอ้งกักตัวและไม่ตอ้งลงทะเบยีนเดนิทางเขา้
เหมอืนผูใ้หญ่ 
✓  เด็กตํ0ากวา่ 2 ปี ไม่ตอ้งตรวจหาเชืPอโควดิก่อนเดนิทางออกจากประเทศไทย และไม่
ตอ้งตรวจเมืCอเดนิทางถงึสนามบนิชางก ี

กอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทย 
✓ เตรยีมผลตรวจ COVID-19 (Pre-departure 
test) 72 ชัCวโมงสามารถใชผ้ลตรวจทีCตรวจทีC
สงิคโปรใ์นวนัทีC3ได ้
✓ เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate ทีC
ออกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ 
สามารถขอผ่านApplicationหมอพรอ้มได ้ผูท้ีC
อยู่ต่างจังหวัด สามารถขอไดท้ีCสาธารณะสุข
จังหวดั  
✓ การเดนิทางกลับเขา้ประเทศไทย สําหรับ
คนไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งขอ Thailand Pass ชั Pน
ตอนการขออยูใ่นรายละเอยีดดา้นลา่ง 
 
เมื0อเดนิทางถงึประเทศไทย 
✓ ผ่านกระบวนการพธิตีรวจคนเขา้เมืองและ
กรมควบคมุโรค 
✓ แสดงเอกสาร Thailand pass 
✓ ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศทีC
รัฐบาลกําหนด จะตอ้งมีหลักฐานการจอง
โรงแรม AQ Test & Go 1 คนื พรอ้มค่าตรวจ 
RT-PCR และรถรับสง่จากสนามบนิ-โรงแรม  
 
รายละเอยีดเพิ0มเตมิสาํหรบัเขา้ไทย 
✓ อายุ 18 ปีข ึDนไป ตอ้งไดรั้บวัคซนีตามทีC
กําหนดและมผีลตรวจภายใน 72 ชัCวโมงกอ่น
เดนิทาง 
✓ เด็กอายุ 12-17 ปี ผลตรวจภายใน 72 
ชัCวโมงกอ่นเดนิทาง 
ตอ้งไดรั้บวคัซนีอยา่งนอ้ย 1 เข็ม หรอืไมไ่ดรั้บ
วัคซนี แต่ตอ้งมากับผูป้กครองทีCไดรั้บวัคซนี
ครบ  
✓ เด็กอาย ุ2-16 ปี ตอ้งมผีลตรวจภายใน 72 
ชัCวโมงกอ่นเดนิทางและตอ้งมากบัผูป้กครองทีC
ไดรั้บวคัซนีครบ 
✓ เด็กอายุตํ0ากว่า 2 ปี ไม่จําเป็นตอ้งมีผล
ตรวจ แต่ตอ้งมากับผูป้กครองทีCไดรั้บวัคซนี
ครบ และสามารถเขา้มาตรวจหาเชืPอโดย
นํPาลายทีCประเทศไทยได ้
 

เง ืVอนไขการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทยและสงิคโปร ์( Update  22 กมุภาพนัธ ์2565 ) 
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ขอ้แนะนํา 
**สาํหรบัการเดนิทางไปสงิคโปรแ์นะนําใหต้รวจกอ่นเดนิทาง48ช ั0วโมง เพื0อใชผ้ลตรวจในการเดนิทางเขา้สงิคโ์ปรไดเ้ชน่กนั  
เชน่ หากทา่นเดนิทางวนัที0 3/1/65 แนะนําใหต้รวจในวนัที0 1/1/65 หรอื 2/1/65  ** 
 
► เอกสารที0ตอ้งทาํการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 

1. พาสปอรต์ตวัจรงิ  (อายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน)     
2. เตรยีมเอกสาร Vaccinated Certificate ทีCออกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ   
3. เอกสารใบรับรองทีCไดรั้บวคัซนีป้องกนัโควดิ19 ครบ 2 เข็ม     
4. เอกสารรับรองผลตรวจ RT-PCR TEST หรอื ART 48 ชม.กอ่นการเดนิทาง  
5. ขอ้มลูสว่นตวัทีCตอ้งใชใ้นการกรอกเขา้ประเทศสงิคโปร ์

 
►การเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทย สาํหรบัคนไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งขอ Thailand Pass  
ช ัDนตอนการขอ “Thailand Pass” เพื0อเดนิทางเขา้ประเทศไทย  
ข ัDนตอนที0 1 : เตรยีมเอกสารใหพ้รอ้ม 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) 
2. VISA (สําหรับชาวตา่งชาตเิทา่นัPน) 
3. เอกสารรับรองการฉีดวคัซนีครบถว้น ตามขอ้กําหนดของรัฐบาลไทย มากกวา่ 14 วนักอ่นเดนิทาง 
4. ประกนัสขุภาพทีCครอบคลมุการรักษาโควดิในตา่งประเทศวงเงนิ USD 50,000 (สําหรับชาวตา่งชาตเิทา่นัPน) 

ข ัDนตอนที0 2 : ลงทะเบยีน “Thailand Pass” 
1. ลงทะเบยีนอยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทย 
2. กรอกรายละเอยีดขอ้มลูสว่นตวัรวมถงึแบบฟอรม์ ImmigrationและอปัโหลดเอกสารทีCจําเป็นตามรายละเอยีดขั PนตอนทีC 1 
3. รอการอนุมตัเิอกสารรับรองการฉีดวคัซนี 
4. เมืCออนุมตัแิลว้จะไดรั้บ “Thailand Pass QR Code” สําหรับการเดนิทางเขา้ประเทศไทย 

ข ัDนตอนที0 3 : เอกสารตรวจหาเชืDอโควดิ-19  
โดยตอ้งมผีลเป็นลบกอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทยแบบ RT-PCR ไมเ่กนิ 72 ชัCวโมงกอ่นออกเดนิทาง 
ข ัDนตอนที0 4 : เมื0อเดนิทางถงึประเทศไทย 

1. แสดงเอกสารทั Pงหมดรวมถงึ “Thailand Pass QR Code” และเอกสารตรวจหาเชืPอโควดิ-19 โดยตอ้งมีผลเป็นลบก่อนเดนิ
ทางเขา้ประเทศไทยแบบ RT-PCR ไมเ่กนิ 72 ชัCวโมงกอ่นออกเดนิทาง แสดงตอ่เจา้หนา้ทีCสนามบนิทีCทา่นมาถงึ 

2. ผา่นกระบวนการพธิตีรวจคนเขา้เมอืง และกรมควบคมุโรค 
3. ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศทีCรัฐบาลกําหนด แบบ “Test & Go” ยังคงตอ้งกักตัวทีCโรงแรม AQ 1 คนื เพืCอรอผลการ

ตรวจหาเชืPอโควดิ-19 (ไมร่วมอยูใ่นคา่ทวัร ์ซึCงบรษัิทมแีพคเกจเสรมิสําหรับทา่นทีCสนใจ) 
ข ัDนตอนที0 5 : ระหวา่งรอตรวจหาเชืDอโควดิ-19  
เขา้รับการตรวจเรยีบรอ้ยแลว้เมืCอผลตรวจออกเป็นลบสามารถเดนิทางตอ่ไดโ้ดยไมต่อ้งกกัตวั  
 
อา้งองิจากประกาศของสถานฑตูสงิคโปร ์ประจาํประเทศไทย ต ั�งแตว่นัทีV 14 ธนัวาคม 2021 เป็นตน้ไป  
นกัเดนิทางชาวไทยที0รบัวคัซนีครบโดสแลว้ สามารถเดนิทางเขา้โดยไมต่อ้งกกัตวั ภายใตเ้ง ื0อนไข Vaccinated Travel Lane 
(VTL) ดงันีD ตอ้งไดร้บัวคัซนีครบโดส อย่างนอ้ย 14 วนัก่อนเดนิทางเขา้สงิคโปร ์โดยตอ้งเป็นวคัซนีที0ข ึDนทะเบยีนใชง้าน
ฉุกเฉนิกบั WHO แลว้เทา่น ัDน (เง ื0อนไขการรบัวคัซนีเด็กอยูใ่นตารางดา้นบน) 

ü Pfizer/BioNTech (BNT162b2 / Comirnaty / Tozinameran) อยา่งนอ้ย 2 เข็ม  
ü Moderna (m-RNA-1273) อยา่งนอ้ย 2 เข็ม  
ü AstraZeneca (AZD1222 Vaxzevria) อยา่งนอ้ย 2 เข็ม  
ü Covishield อยา่งนอ้ย 2 เข็ม  
ü Sinopharm อยา่งนอ้ย 2 เข็ม  
ü Covaxin อยา่งนอ้ย 2 เข็ม  
ü Sinovac อยา่งนอ้ย 2 เข็ม 
ü วคัซนีสตูรผสมตามรายชื0อดา้นบน อยา่งนอ้ย 2 เข็ม 
ü Janssen 1 เข็ม 
X    วคัซนีนอกเหนอืรายการดา้นบนไมส่ามารถเดนิทางได ้

เง ื0อนไขการใหบ้รกิาร 
► การเดนิทางคร ัDงนีDจะตอ้งมจีานวน 10 ทา่นขึDนไป กรณีไมถ่งึจํานวนดงักลา่ว 
จะสง่จอยน์ทัวรก์ับบรษัิททีCมโีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน หรอืเลืCอน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้่านทราบ
ลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วัน หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิCม (ในกรณีทีCผูเ้ดนิทางไมถ่งึ15ทา่นและทา่นยังประสงค์
เดนิทางตอ่) โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
► ในกรณีที0ลกูคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที0ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัDง  
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***มฉิะน ัDนทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัDงส ิDน *** 
► การจองทวัรแ์ละชําระคา่บรกิาร  
- กรณุาชําระคา่มดัจาํ ทา่นละ 15,000  บาท/ทา่น และ กรณุาสง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ 
- คา่ทัวรส์ว่นทีCเหลอืชําระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง กรณีบรษัิทฯตอ้งออกตั�วใกลว้ันเดนิทางท่านจําเป็นตอ้งชําระคา่ทัวรส์ว่นทีCเหลอื
ตามทีCบรษัิทกําหนดแจง้เทา่นัPน 
**สําคญั**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับและจํานวนหน ้
หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่Cากวา่ 3หนา้) **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัPนทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณี
พาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจํา 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนืCองจากเป็นราคาตั�วเครืCองบนิโปรโมชัCน เมืCอจองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลืCอน ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี  และ 
กรณีทีCกองตรวจคนเขา้เมอืงทั Pงกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีCระบุไว ้ในรายการเดนิทาง 
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ทีCจะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆทั PงสิPน  รวมถงึ เมืCอทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการ
ใดรายการหนึCง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ� ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั PงสิPน 
 
อตัราคา่บรกิารนี�รวม  

1. รวมคา่บรกิาร ลงทะเบยีน VTL Pass, แบบฟอรม์สุขภาพ และ Thailand pass 
2. ค่าตั�วโดยสารเครื4องบนิไป-กลับ ชัVนประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้ (ตั�วกรุ๊ปไม่สามารถ

Upgradeที4นั4งเป็น Business Classไดแ้ละตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั�วกรุ๊ปเท่านัVนไม่สามารถเลื4อนวันได)้ 
3. ค่าที4พักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที4ระบุไวใ้นรายการหรอื ระดับใกลเ้คยีงกัน  
4. กรณีพัก 3 ท่าน ถา้วันที4เขา้พักหอ้งโรงแรม ไม่มีหอ้งTRP สําหรับพัก (3ท่าน)อาจจําเป็นตอ้งแยกพัก2หอ้ง (มี

ค่าใชจ่้ายพักเดี4ยวเพิ4ม) กรณีหอ้งพักในเมืองที4ระบุไวใ้นโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด บรษัิทขอจัดที4พักในเมือง
ใกลเ้คยีงแทน 

5. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที4ระบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
6. เจา้หนา้ที4บรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
7. สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครืVอง 20 กโิลกรมั ถอืขึ�นเครืVองได ้7 กโิลกรมั และค่าประกันวนิาศภัยเครื4องบนิตาม

เงื4อนไขของแต่ละสายการบนิที4มกีารเรยีกเก็บ และกรณีนํVาสัมภาระเกนิท่านตอ้งเสยีค่าปรับตามที4สายการบนิเรยีกเก็บ  
8. การประกันการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดทําแผนประกันภัยการเดนิทางสําหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz 

Travel แบบแผนประกนัภยั Group tour โดยแผนประกนัจะครอบคลุมการรกัษากรณีลูกคา้ตดิเชื�อโควดิ-
19 หรอือุบตัเิหตุตา่งๆ ซึVงเกดิขึ�นภายในวนัเดนิทาง และลูกคา้ตอ้งทําการรกัษาในโรงพยาบาลทีV(ครอบคลุม
ค่ารกัษาโควดิในวงเงนิ 30,000 SGD ตามเงืVอนไขการเขา้ประเทศสงิคโปร)์ แผนสามารถศกึษาขอ้มูล
เพิVมเตมิจากเจา้หนา้ทไีด ้กรณีลูกคา้ตอ้งการซื�อประกนัเพิVมวงเงนิคุม้ครอง เพิVมความคุม้ครอง สามารถแจง้ 
บรษิทัฯ ซึ4งความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงื4อนไขกรมธรรมป์ระกันภัย  ประกันภัยเดนิทางอันนีโดยทัVงนีVการ
ทําประกันนีVจากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจินําเที4ยว ที4บังคับใหบ้รษัิทนําเที4ยว ทําประกันเฉพาะ
อุบัตเิหตุในการเดนิทางเท่านัVน แต่ทัVงนีV ท่านสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์
Allianz ไดก้รณีตอ้งการซืVอความคุม้ครองเพิ4มเตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าที4บรษัิทฯ 

9. ค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีนํVามันตามรายการทัวร ์
10. ค่ารถปรับอากาศนําเที4ยวตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 

 
อตัราคา่บรกิารนีDไมร่วม  

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ้า่ยอืCนๆ ทีCนอกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครืCองดืCม คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเกบ็)  
4. คา่ภาษีนํPามนัทีCสายการบนิเรยีกเกบ็เพิCมภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครืCองบนิ และไดทํ้าการขายโปรแกรมไปแลว้ 
5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหกั ณ ทีCจา่ย 3% 
6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีCโรงแรม 
7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 1,000 บาท/ทา่น สาํหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและนํ Dาใจจากทา่น 
8. คา่ทดสอบ ART TEST ภายใน 24 ช ั0วโมง เมื0อเดนิทางถงึสงิคโปร ์(15 SGD / ประมาน 375 บาท) 
9. คา่ทดสอบ RT-PCR เพื0อใชผ้ลเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทย (125 SGD / ประมาน 3,125 บาท)   
10. คา่ตรวจ RT-PCR Test COVID 48 ช ั0วโมงกอ่นออกเดนิทางจากประเทศไทย  
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11. แพคเกจ “Test & Go” กกัตวัที0โรงแรม AQ 1 คนื และคา่ตรวจหาเชืDอโควดิ-19	RT-PCR พรอ้มรถรบัสง่สนามบนิ 
เพืCอรอผลการตรวจหาเชืPอโควดิ-19 (ซึCงบรษัิทมแีพคเกจเสรมิสําหรับทา่นทีCสนใจ) 
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หมายเหต ุ:  
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทั Vงหมดกอ่นทําการจอง เพื4อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษัิท ฯ 
และเมื4อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทั Vงหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื4อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั Vงหมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที4จะเลื4อนการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึVนในกรณีที4มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 
2. ขอสงวนสทิธิ�การเกบ็คา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ4มหากสายการบนิมกีารปรับขึVนกอ่นวนัเดนิทาง 
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี4ยนเที4ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื4องจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั VงสิVน หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ
งาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิ4งของผดิกฎหมาย ซึ4งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั VงสิVน หากเกดิสิ4งของสูญหาย อันเนื4องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที4ยวเอง 
6. เมื4อทา่นตกลงชําระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ั Vงหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื4อนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทั Vงหมด 
7. รายการนีVเป็นเพยีงขอ้เสนอที4ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั Vงหนึ4ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที4พักในตา่งประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ4งอาจจะปรับเปลี4ยนตามที4ระบใุนโปรแกรม 
8. การจัดการเรื4องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที4เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี4 / ปลอด
บหุรี4ได ้โดยอาจจะขอเปลี4ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี4พัก ทั VงนีVข ึVนอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกนัได ้
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย14วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนัVน บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้
10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั VงสิVนแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัVน 
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื4องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที4ผูเ้ดนิทาง
ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเที4ยว อนัเนื4องมาจากการกระทําที4สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื4น ๆ 
12. บรกิารนํVาดื4มทา่นวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วนั 
13. การประกันภัย การประกันการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดทําแผนประกันภัยการเดนิทางสําหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กับ 
MSIG (Allianz Travel แบบแผนประกันภัย Group tour ที4ครอบคลมุคา่รักษาโควดิในวงเงนิ 30,000 SGD ตามเงื4อนไขการ
เขา้ประเทศสงิคโปร)์ แผนสามารถศกึษาขอ้มูลเพิ4มเตมิจากเจา้หนา้ทไีด ้กรณีลูกคา้ตอ้งการซืVอประกันเพิ4มวงเงนิคุม้ครอง 
เพิ4มความคุม้ครอง สามารถแจง้ บรษัิทฯ ซึ4งความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงื4อนไขกรมธรรมป์ระกันภัย  ประกันภัย
เดนิทางอันนโีดยทั VงนีVการทําประกนันีVจากบรษัิท  มากกวา่ขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. ธรุกจินําเที4ยว ที4บังคับใหบ้รษัิทนําเที4ยว ทํา
ประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่นัVน แตท่ั VงนีV ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บ
ไซด ์MSIG ไดก้รณีตอ้งการซืVอความคุม้ครองเพิ4มเตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าที4บรษัิทฯ 
14. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั VงสิVนแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัVน 
15. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื4องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที4ผูเ้ดนิทาง
ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเที4ยว อนัเนื4องมาจากการกระทําที4สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื4น ๆ  
16. กรณีทา่นใสห่นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํีVาเงนิ)เดนิทางเพื4อการทอ่งเที4ยวกับคณะทัวร ์ หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้-
ออกใดๆกต็าม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมรั่บผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆทั VงสิVน 
 


