
 
 
 
 
 

รบัสว่นลดพเิศษทางไลน ์
 
 

CODE: PKSG01 PACKAGE CELEBRATE SINGAPORE 4D 3N BY TR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
PACKAGE เทีย่วสงิคโปรง์า่ยๆดว้ยตวัเอง 

แพ็คเก็จทวัรส์งิคโปร ์4 วนั 3 คนื เร ิม่ตน้เพยีง 19,900 -. 
 

แพ็คเก็จทวัรร์วม! 
 ต ัว๋เครือ่งบนิ ไปกลบั กรงุเทพฯ สงิคโปร ์ 
* น า้หนกักระเป๋า 20 Kg 
* โรงแรม 3 คนื พรอ้มอาหารเชา้  
* รถรบัสง่สนามบนิ  
* ก าหนดวนัเดนิทางเองได ้(ตรงกบัไฟทส์ายการบนิ) 
 

พเิศษ แถมฟร ี!  
 สงิคโปร ์Half Day City Tour  
 คา่ประกนัการเดนิทาง COVID-19 ทีส่งิคโปร ์

ครอบคลมุวงเงนิ 30,000 SGD 
 คา่บรกิารตรวจ COVID-19 RT-PCR Test ณ 

สนามบนิชางก ี

 ชุด ส าหรบัตรวจ COVID-19 ART ดว้ยตนเอง 2 
คร ัง้ 

 
TL FLIGHT  By Scoot Airlines  TR607 BKK-SIN  11:55-15:35 
                  TR610 SIN-BKK 16:00-17:30 
 
คา่บรกิาร เร ิม่ที ่19,900 บาท อาจจะเปลีย่นแปลงเพิม่ข ึน้จากราคาต ัว๋เครอืงบนิปรบัขึน้ในวนัทีล่กูคา้เลอืกเดนิทาง 

พกัเดีย่วช าระเพิม่ 7,500 บาท เด็ก 2-11ปี พกักบัผูใ้หญ ่มเีตยีง 
 ราคาเทา่กบัผูใ้หญ ่ 

เด็ก 2-11ปี พกักบัผูใ้หญ2่ทา่น ไม่
เสรมิเตยีง ราคาลด 1,000 บาท 

 



 
 
 
 
 

09:00 น. ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศขาออก ประตู 5 เคาน์เตอร์ K สายการบนิ 
SCOOT 

11:55    น. น าทา่นเดนิทางสู ่ประเทศสงิคโ์ปร ์โดยสายการบนิ SCOOT เทีย่วบนิที ่TR607 (FLIGHT VTL) 
15:35   น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานชางง ีประเทศสงิคโ์ปร ์ น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและพธิกีารทาง

ศลุกากร เขา้รบัการทดสอบ RT-PCR  ทีส่นามบนิ และเดนิทางไปโรงแรมทีอ่ยูใ่นโครงการ VTL    
พักที ่Hotel Grand Central หรอืระดับเดยีวกนั และรอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ ภายใน 6 - 24 ชม.    

 
 

หลงัจากผลทดสอบ RT-PCR ออกแลว้ ลูกคา้ท าการตรวจ Self-Procured ART kits และรายงาน
ผลใน LINK ดว้ยตนเอง โดยบรษัิทฯเตรยีมอปุกรณ์ตรวจให ้(ตามเงือ่นไขของรัฐบาลสงิคโปร ์UPDATE 7 
ธ.ค. 64) 

เข้า ร ับการทดสอบ  RT-PCR ไม่ต ้อ งก ักต ัว 
(ค่าใชจ้่ายไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ ประมาณ 125 SGD) 
ตรวจแบบ RT-PCR เพราะ สามารถใชผ้ลตรวจ RT-
PCR นี ้ส าหรับการกรอก Thailand pass เดนิทางกลับ
เขา้ประเทศไทยได ้
สถานทีท่อ่งเทีย่วแนะน าส าหรบั HALF DAY CITY 
TOUR: Merlion สงิหโ์ตทะเลพ่นน า้ รูปปั้นครึง่
สงิโตครึง่ปลา เห็นแลว้รูท้ันทีว่่าทีน่ี้คอืสงิคโปร ์ น า้พุ
แหง่โชคลาภ ขอพรกบัสถานที่ๆ มจีดุทีม่ฮีวงจุย้ดทีีส่ดุ
ในโลก ไชนา่ทาวน ์ของกนิและของ ขายมากมายให ้
เลือกซื้อกลับไปฝากที่บ า้น  วดัเขี้ยวแก้วและ
พพิธิภณัฑ ์(Buddha Tooth Relic Temple and 

Museum) ไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระ
เขีย้วแกว้ Marina Bay sand ประกอบไปดว้ย
โรงแรมหา้งสรรพสนิคา้ จดุชมววิ พพิธิภณัฑม์ากมาย  
 
 
 

ลกูคา้ท าการตรวจ Self-Procured ART kits และรายงานผลใน LINK ดว้ยตนเอง โดยบรษัิทฯเตรยีม
อปุกรณ์ตรวจให ้(ตามเงือ่นไขของรัฐบาลสงิคโปร ์UPDATE 3 ธ.ค. 64) 

16:00 น. น าทา่นเดนิทางกลับสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ SCOOT เทีย่วบนิที ่TR610 
17:30 น          เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ  
 
***************************************************************************** 
หมายเหตุ : เง ือ่นไขการเขา้หรอื ออกประเทศไทยและสงิคโปร ์ท ัง้ระบบ  อาจมกีารเปลีย่นจากภาครฐั อาจจะมคีา่ใชจ้า่ย

เพิม่ข ึน้ รวมถงึข ัน้ตอนปฏบิตัติา่งๆอาจปรบัเปลีย่น บรษิทัฯจงึขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ กรณีมคี าส ัง่จาก

หนว่ยงานรฐัท ัง้สองประเทศ  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สาย

การบนิ, การจราจร หรอืช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  

วนัที ่1        ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ- ทา่อากาศยานชางง ี–  ทดสอบ RT-PCR                                                           

วนัที ่2       ทดสอบ ART - อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั                                                       อาหาร เชา้ ณ โรงแรม 

วนัที ่3       ทดสอบ RT PCR - HALF DAY CITY TOUR                                                      อาหาร เชา้ ณ โรงแรม 

วนัที ่4      ทดสอบ ART – อสิระทอ่งเทีย่ว – ทา่อากาศยานชางง ี– ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ    อาหาร เชา้ ณ โรงแรม 



 
 
 
 
 

OPTIONAL TOUR: 

แพ็คเกจเสรมิ 1 : Universal Studios Singapore   

*** ราคาคา่เขา้ ผูใ้หญ ่81 SGD เด็ก 61 SGD ***  

(บตัรเด็กอาย ุ4-12 ปี / ต า่กวา่ 3 ปี ไมเ่สยีคา่เขา้)  

เวลาเปิดท าการ USS 10:00-19:00 น. 
เป็นสวนสนุกที่เราจะไดส้นุกไปเครื่องเล่นและการแสดงต่างๆในธีมหนังและ
การต์นูจากคา่ย Universal Studios ไมว่า่จะเป็น มนิเนีย่น (The Minions) หนังท
รานฟอรเ์มอร ์(Transformers) หรอือยา่ง จูราสสคิปารค์ (Jurassic Park) ใครที่
ชืน่ชอบและเป็นแฟนตัวจรงิของหนังพวกนี ้รับรองวา่มาแลว้จะสนุกและไดข้องตดิ
ไมต้ดิมอืกลับบา้นแน่นอนคะ่ แบง่เป็น 7 โซนดว้ยกนั 
แพ็คเกจเสรมิ 2 : Singapore Flyer  
ราคาส าหรบั ผูใ้หญ ่33 SGD เด็ก 15 SGD ไมร่วมบรกิารรถรบั-สง่ 
(บตัรเด็กอาย ุ2-13 ปี / เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี ไมเ่สยีคา่เขา้) 
เปิดใหบ้รกิารเวลา 15:00-22:00 รอบบรกิารสดุทา้ยกอ่น 21:15 น. 
ชิงชา้สวรรค์ขนาดยักษ์ก็ เ ป็นอีกที่หนึ่งที่ห า้มพลาด มองไดไ้กลถึง 45
กโิลเมตร  มคีวามสงูถงึ 165 เมตร ซึง่จะท าใหท้่านเห็นภาพของเมอืงสงิคโปร์
จากมมุสงู คุณจะไดเ้ห็นสถานทีส่ าคัญๆของสงิคโปร ์สามารถมาชมววิทวิทัศน์ที่
สวยงามและมองเห็นสถานทีๆ ส าคัญจากSingapore Flyer (ใชเ้วลาประมาณ30
นาท)ี  

 
แพ็คเกจเสรมิ 3 : Garden by the bay 
PACKAGE: Flower Dome + Cloud Forest  
ราคาส าหรบัผูใ้หญ ่28 SGD เด็กอาย ุ15 SGD  
(บตัรเด็กอาย ุ3-12 ปี / เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี ไมเ่สยีคา่เขา้) 
เปิดใหบ้รกิารเวลา 09:00-21:00 รอบบรกิารสดุทา้ยกอ่น 20:30 น. 
Flower Dome เป็นหนึง่ใน 2 เรอืนกระจกของสวนแหง่นี ้ซ ึง่ไดรั้บการบนัทกึลงใน
กนิเนสบุ๊คว่าใหญ่ที่สุดในโลก ภายในเรือนกระจกแห่งนี้จะมตีน้ไมจ้ากหลายๆ
ประเทศจัดแสดงอยู ่Cloud Forest อกีหนึง่เรอืนกระจกขนาดใหญ่ ทีม่ภีายในจัด
โซนเป็นแบบป่าดบิชืน้ ทีม่นี ้าตกขนาดยักษ์ ทีสู่งถงึ 35 เมตรใหช้มตัง้แต่หนา้
ประตเูลยทเีดยีว ซึง่เป็นน ้าตกในรม่ทีใ่หญท่ีส่ดุในโลกดว้ย  

 

เง ือ่นไขการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทยและสงิคโปร ์( update 7 ธนัวาคม 2564 ) 

 

เงอืนไขเดนิทางเขา้ประเทศสงิคโปร ์ต ัง้แต ่14 ธ.ค. 64  เง ือ่นไขเดนิทางเขา้ประเทศไทย ต ัง้แต ่16 ธ.ค. 64  

กอ่นเดนิทางเขา้ประเทศสงิคโปร ์

✓ เตรยีมผลตรวจ COVID-19 (Pre-departure test) 48 ชัว่โมง

กอ่นวันเดนิทาง ไดท้ัง้ แบบ RT-PCR และ Antigen Rapid Test 

(ART) แต่ไม่รับผลตรวจทีต่รวจเอง โดยขอ้มูลในเอกสารการ
ตรวจหาเชือ้โควดิจะตอ้งมขีอ้มลูดงัตอ่ไปนี ้

1. ถา้เป็นภาษาไทยจะตอ้งแนบการแปลเป็นภาษาองักฤษ 
2. เอกสารจะตอ้งระบุชือ่ นามสกุล วันเดอืนปีเกดิหรือหมายเลข

พาสปอรต์ ของผูท้ีเ่ดนิทาง 

3. วนัทีต่รวจและผลตรวจเป็นลบ 
4. เอกสารตอ้งไมใ่ชเ่ป็นลายมอืเขยีน (ตอ้งปริน้จากเครือ่งนะคะ) 

✓ การขออนุมัตเิดนิทางเขา้ประเทศ Vaccinated Travel Pass 

(VTP) สามารถขอเอกสาร VTP ไดล้ว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7-60 วนั
กอ่นเดนิทางผูท้ีเ่ดนิทางจากไทยทกุคนทีจ่ะเดนิทางเขา้สงิคโปร ์

จะตอ้งท าเรือ่งขอเขา้ประเทศสงิคโปร ์ไดจ้ากลิง้กน์ี้ 

กอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทย 

✓ เตรยีมผลตรวจ COVID-19 (Pre-departure test) 72 ชัว่โมง

สามารถใชผ้ลตรวจทีต่รวจทีส่งิคโปรใ์นวนัที3่ได ้

✓ เตรยีมเอกสาร Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคมุ

โรค กระทรวงสาธารณสขุ สามารถขอผ่านApplicationหมอพรอ้ม

ได ้ผูท้ีอ่ยูต่า่งจังหวดั สามารถขอไดท้ีส่าธารณะสขุจังหวดั  

✓ การเดนิทางกลับเขา้ประเทศไทย ส าหรับคนไทย ผูเ้ดนิทาง

ตอ้งขอ Thailand Pass ชัน้ตอนการขออยูใ่นรายละเอยีดดา้นลา่ง 

 

เมือ่เดนิทางถงึประเทศไทย 

✓ ผา่นกระบวนการพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและกรมควบคมุโรค 

✓ แสดงเอกสาร Thailand pass 

✓ ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศทีรั่ฐบาลก าหนด แบบ 



 
 
 
 
 
https://eservices.ica.gov.sg/STO1/VTL 

✓ กรอกแบบฟอรม์ดา้นสุขภาพ ไมเ่กนิ 72 ชัว่โมงกอ่นเดนิ

ทางเขา้สงิคโปร ์โดยกรอกผ่านลิง้ก ์

https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/ 

✓เตรยีมเอกสาร Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคมุ

โรค กระทรวงสาธารณสขุ  

✓ Insurance Coverage ขัน้ต า่ SGD 30,000  

✓ ดาวนโ์หลด Application Trace Together App ผูโ้ดยสาร

จะตอ้ง เก็บ Application นีไ้วอ้ยา่งนอ้ย21วนัหลงัเดนิทางกลับ

จากประเทศสงิคโปร ์ไดจ้ากลิง้กน์ี ้

https://www.tracetogether.gov.sg/ 
ส าหรับเด็กอายุ 7 – 12 ปี ทีไ่ม่มโีทรศัพทม์อืถอื สามารถตดิตอ่

ขอรับ TraceTogether tokens  (ค่ามัดจ าเครื่อง $50) เมื่อ
เดนิทางถงึสนามบนิชางง ีที ่Changi Recommends booth  

 
เมือ่เดนิทางถงึประเทศสงิคโปร ์

✓ แสดงเอกสารตา่งๆใหเ้จา้หนา้ที ่ต.ม.  

✓ ผูโ้ดยสารตอ้งท าการตรวจ COVID-19 (On arrival test) 

สามารถจองและช าระผ่านทางลงิค ์Safe Travel Concierge 
(changiairport.com)  

✓ ผลตรวจจะออกภายใน 24 ชั่วโมง ผูโ้ดยสารจะไดรั้บผลตรวจ

จาก Safe Travel Office ระหวา่งรอผลตรวจผูโ้ดยสารจะตอ้งกัก
ตัวจนกว่าผลตรวจที่เป็นลบ ท่านตอ้งไปกักตัวที่ที่พักตามที่

ลงทะเบยีนไวแ้ตห่า้มเดนิทางโดยขนสง่สาธารณะ 
 

รายละเอยีดการตรวจ 

วนัที ่1 เมือ่เดนิทางถงึสนามบนิชางก ี

✓ เขา้รับการตรวจแบบ RT-PCR Test ณ สนามบนิ และเดนิทาง

ไปกกัตวัทีโ่รงแรมจนผลตรวจออก รวมอยูใ่นคา่บรกิาร 

วนัที ่2 เมือ่เดนิทางถงึสงิคโปร ์

✓การตรวจ Self-Procured ART kits และรายงานผลใน LINK 
ดว้ยตนเอง โดยบรษัิทฯเตรยีมอปุกรณ์ตรวจให ้(ตามกฎใหม่จาก

รัฐบาลสงิคโปร ์update 3 ธค. 64)  รวมอยูใ่นคา่บรกิาร 
วนัที ่3 เมือ่เดนิทางถงึสงิคโปร ์

ตรวจแบบ RT-PCR Test โดยบคุลากรของกระทรวงสาธารณะสขุ 
แตไ่มต่อ้งกกัตวัสามารถเทีย่วตอ่ไดเ้ลย ไมร่วมอยูใ่นคา่บรกิาร 

วนัที ่4 เมือ่เดนิทางถงึสงิคโปร ์

✓การตรวจ Self-Procured ART kits และรายงานผลใน LINK 
ดว้ยตนเอง โดยบรษัิทฯเตรยีมอปุกรณ์ตรวจให ้(ตามกฎใหม่จาก

รัฐบาลสงิคโปร ์update 3 ธค. 64)  รวมอยูใ่นคา่บรกิาร 
 
 

รายละเอยีดเพิม่เตมิส าหรบัเขา้สงิคโปร ์

✓ เด็กอายุ 12 ปี และต า่กวา่ ทีไ่ม่ไดรั้บการฉีดวัคซนีโควดิ แต่

ตอ้งมีผลตรวจภายใน 48 ชม. จะไดรั้บอนุญาตใหเ้ดนิทางเขา้สู่

สงิคโปร์ เมือ่เดนิทางมาพรอ้มกับผูป้กครองทีไ่ดรั้บการฉีดวัคซนี
โควดิแลว้เทา่นัน้โดยเด็กไม่ตอ้งกักตัวและไม่ตอ้งลงทะเบยีนเดนิ

ทางเขา้เหมอืนผูใ้หญ่ 

✓  เด็กต ่ากว่า 2 ปี ไม่ตอ้งตรวจหาเชือ้โควดิก่อนเดนิทางออก

จากประเทศไทย และไมต่อ้งตรวจเมือ่เดนิทางถงึสนามบนิชางก ี

“Test & Go” ยังคงตอ้งท าการจองโรงแรม AQ หรอื SHA Extra+ 
1 คนืเพือ่รอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19  

 
รายละเอยีดเพิม่เตมิส าหรบัเขา้ไทย 

✓ อาย ุ18 ปีข ึน้ไป ตอ้งไดรั้บวัคซนีตามทีก่ าหนดและมผีลตรวจ

ภายใน 72 ชัว่โมงกอ่นเดนิทาง 

✓ เด็กอาย ุ12-17 ปี ผลตรวจภายใน 72 ชัว่โมงกอ่นเดนิทาง 

ตอ้งไดรั้บวัคซนีอย่างนอ้ย 1 เข็ม หรือไม่ไดรั้บวัคซนี แต่ตอ้งมา

กบัผูป้กครองทีไ่ดรั้บวคัซนีครบ  

✓ เด็กอายุ 2-16 ปี ตอ้งมีผลตรวจภายใน 72 ชั่วโมงก่อน

เดนิทางและตอ้งมากบัผูป้กครองทีไ่ดรั้บวคัซนีครบ 

✓ เด็กอายุต ่ากว่า 2 ปี ไม่จ าเป็นตอ้งมีผลตรวจ แต่ตอ้งมากับ

ผูป้กครองทีไ่ดรั้บวัคซนีครบ และสามารถเขา้มาตรวจหาเชือ้โดย
น ้าลายทีป่ระเทศไทยได ้

 

 

ขอ้แนะน า 

https://eservices.ica.gov.sg/STO1/VTL
https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/
https://www.tracetogether.gov.sg/


 
 
 
 
 
**ส าหรบัการเดนิทางไปสงิคโปรแ์นะน าใหต้รวจกอ่นเดนิทาง48ช ัว่โมง เพือ่ใชผ้ลตรวจในการเดนิทางเขา้สงิคโ์ปรไดเ้ช่นกนั  

เชน่ หากทา่นเดนิทางวนัที ่3/1/65 แนะน าใหต้รวจในวนัที ่1/1/65 หรอื 2/1/65  ** 

 
► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 

1. พาสปอรต์ตวัจรงิ  (อายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน)     
2. เตรยีมเอกสาร Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ   

3. เอกสารใบรับรองทีไ่ดรั้บวคัซนีป้องกนัโควดิ19 ครบ 2 เข็ม     

4. เอกสารรับรองผลตรวจ RT-PCR TEST 48 ชม.กอ่นการเดนิทาง  
5. ขอ้มลูสว่นตวัทีต่อ้งใชใ้นการกรอกเขา้ประเทศสงิคโปร ์

 
►การเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทย ส าหรบัคนไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งขอ Thailand Pass  

ชัน้ตอนการขอ “Thailand Pass” เพือ่เดนิทางเขา้ประเทศไทย  

ข ัน้ตอนที ่1 : เตรยีมเอกสารใหพ้รอ้ม 
1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) 

2. VISA (ส าหรับชาวตา่งชาตเิทา่นัน้) 
3. เอกสารรับรองการฉดีวคัซนีครบถว้น ตามขอ้ก าหนดของรัฐบาลไทย มากกวา่ 14 วนักอ่นเดนิทาง 

4. ประกนัสขุภาพทีค่รอบคลมุการรักษาโควดิในตา่งประเทศวงเงนิ USD 50,000 (ส าหรับชาวตา่งชาตเิทา่นัน้) 
ข ัน้ตอนที ่2 : ลงทะเบยีน “Thailand Pass” 

1. ลงทะเบยีนอยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทย 

2. กรอกรายละเอยีดขอ้มลูสว่นตวัรวมถงึแบบฟอรม์ Immigrationและอปัโหลดเอกสารทีจ่ าเป็นตามรายละเอยีดขัน้ตอนที ่1 
3. รอการอนุมัตเิอกสารรับรองการฉดีวัคซนี 

4. เมือ่อนุมัตแิลว้จะไดรั้บ “Thailand Pass QR Code” ส าหรับการเดนิทางเขา้ประเทศไทย 
ข ัน้ตอนที ่3 : เอกสารตรวจหาเชือ้โควดิ-19  

โดยตอ้งมผีลเป็นลบกอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทยแบบ RT-PCR ไมเ่กนิ 72 ชัว่โมงกอ่นออกเดนิทาง 

ข ัน้ตอนที ่4 : เมือ่เดนิทางถงึประเทศไทย 
1. แสดงเอกสารทัง้หมดรวมถงึ “Thailand Pass QR Code” และเอกสารตรวจหาเชือ้โควดิ-19 โดยตอ้งมผีลเป็นลบกอ่นเดนิ

ทางเขา้ประเทศไทยแบบ RT-PCR ไมเ่กนิ 72 ชัว่โมงกอ่นออกเดนิทาง แสดงตอ่เจา้หนา้ทีส่นามบนิทีท่า่นมาถงึ 
2. ผา่นกระบวนการพธิตีรวจคนเขา้เมอืง และกรมควบคมุโรค 

3. ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศทีรั่ฐบาลก าหนด แบบ “Test & Go” ยังคงตอ้งกักตัวทีโ่รงแรม AQ 1 คนืเพือ่รอผลการ
ตรวจหาเชือ้โควดิ-19 (ไมร่วมอยูใ่นคา่ทวัร ์ซึง่บรษัิทมแีพคเกจเสรมิส าหรับทา่นทีส่นใจ) 

ข ัน้ตอนที ่5 : ระหวา่งรอตรวจหาเชือ้โควดิ-19  

เขา้รับการตรวจเรยีบรอ้ยแลว้เมือ่ผลตรวจออกเป็นลบสามารถเดนิทางตอ่ไดโ้ดยไม่ตอ้งกกัตวั  
 

อา้งองิจากประกาศของสถานฑตูสงิคโปร ์ประจ าประเทศไทย ต ัง้แตว่นัที ่14 ธนัวาคม 2021 เป็นตน้ไป  

นกัเดนิทางชาวไทยทีร่บัวคัซนีครบโดสแลว้ สามารถเดนิทางเขา้โดยไมต่อ้งกกัตวั ภายใตเ้ง ือ่นไข Vaccinated Travel Lane 

(VTL) ดงันี ้ตอ้งไดร้บัวคัซนีครบโดส อยา่งนอ้ย 2 สปัดาหก์อ่นเดนิทางเขา้สงิคโปร ์โดยตอ้งเป็นวคัซนีทีข่ ึน้ทะเบยีนใชง้าน

ฉุกเฉนิกบั WHO แลว้เทา่น ัน้ (เง ือ่นไขการรบัวคัซนีเด็กอยูใ่นตารางดา้นบน) 

 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 

 วคัซนีสตูรผสมตามรายชือ่ดา้นบน อยา่งนอ้ย 2 เข็ม 

 Janssen 1 เข็ม 

X    วคัซนีนอกเหนอืรายการดา้นบนไมส่ามารถเดนิทางได ้

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

► การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 2 ทา่นขึน้ไป  

► ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้  



 
 
 
 
 
***มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ *** 

► การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

- กรุณาช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 5,000  บาท/ทา่น และ กรุณาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ 

- คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 15 วันกอ่นออกเดนิทาง กรณีบรษัิทฯตอ้งออกตั๋วใกลว้ันเดนิทางทา่นจ าเป็นตอ้งช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามที่

บรษัิทก าหนดแจง้เทา่นัน้ 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับและจ านวนหน ้

หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไม่ต า่กวา่ 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณี

พาสปอรต์หมดอาย ุ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ า 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี  และ 

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการเดนิทาง 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการ

ใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

1. คา่ทดสอบ RT-PCR ณ สนามบนิชางง ีและโรงแรมส าหรบัรอผลตรวจ เมือ่เดนิทางถงึสงิคโปร ์ประมาณ 125 

SDG หรอืเทา่กบั 3,300 บาท 

2. ชุดทดสอบ Self-Procured ART kits ดว้ยตนเอง 2 คร ัง้ ในวนัที ่2 และ 4 ของการเดนิทาง ประมาณ 15 SDG 

หรอืเทา่กบั 600 บาท 

3. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวร์ขา้งตน้ (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ

Upgradeทีน่ั่งเป็น Business Classไดแ้ละตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวนัได)้ 

4. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั  

5. กรณีพัก 3 ทา่น ถา้วนัทีเ่ขา้พักหอ้งโรงแรม ไม่มหีอ้งTRP ส าหรับพัก (3ทา่น)อาจจ าเป็นตอ้งแยกพัก2หอ้ง (มคีา่ใชจ้่ายพัก

เดีย่วเพิม่) กรณีหอ้งพักในเมอืงทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรมมเีทศกาลวนัหยดุ บรษัิทขอจัดทีพั่กในเมอืงใกลเ้คยีงแทน 

6. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้  

7. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

8. สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 กโิลกรมั ถอืข ึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรมั และคา่ประกันวนิาศภัยเครื่องบนิตามเงือ่นไข

ของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  

9. การประกนัการเดนิทาง บรษิทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรบัผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั MSIG 

(แผนประกนั EASY VISA PLUS ทีค่รอบคลุมคา่รกัษาโควดิในวงเงนิ 30,000 SGD ตามเงือ่นไขการเขา้ประเทศ

สงิคโปร)์ แผนสามารถศกึษาขอ้มูลเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทไีด ้กรณีลูกคา้ตอ้งการซือ้ประกนัเพิม่วงเงนิคุม้ครอง 

เพิม่ความคุม้ครอง สามารถแจง้ บรษิทัฯ ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  

ประกันภัยเดนิทางอันนีโดยทัง้นี้การท าประกันนี้จากบรษัิท  มากกวา่ขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว ทีบ่ังคับใหบ้รษัิท

น าเทีย่ว ท าประกันเฉพาะอุบัตเิหตใุนการเดนิทางเทา่นัน้ แตท่ัง้นี้ ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้

แผนเตมิจากเว็บไซด ์MSIG ไดก้รณีตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 

10. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามันตามรายการทวัร ์

11. คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วนั) 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้  

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ และไดท้ าการขายโปรแกรมไปแลว้ 

5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 
7. คา่ตรวจ RT-PCR Test COVID  48 ชัว่โมงกอ่นออกเดนิทางจากประเทศไทย  

8. คา่ทดสอบ RT-PCR ในวนัที ่3 เมือ่เดนิทางถงึสงิคโปร ์ประมาณ 125 SDG หรอืเทา่กบั 3,300 บาท (สามารถใช้

ส าหรบัเดนิทางเขา้ประเทศไทยไดอ้กีดว้ย) 



 
 
 
 
 

9. แพคเกจ “Test & Go” กกัตวัทีโ่รงแรม AQ 1 คนื พรอ้มรถรบัสง่สนามบนิ และ คา่ตรวจ RT-PCR เพือ่รอผลการ

ตรวจหาเชือ้โควดิ-19 (ซึง่บรษัิทมแีพคเกจเสรมิส าหรับทา่นทีส่นใจ ราคาเริม่ตน้ 3,900 บาทตอ่คนตอ่หอ้ง) 

 
หมายเหต ุ:  

กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษัิท ฯ และเมือ่ทา่น
ตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่
การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ 

อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 
6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทัง้หมด 
7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ 

โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดย

อาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร์ กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย14วันก่อนการเดนิทาง มฉิะนั้น 
บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจ
ของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการ

พจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการท่องเทีย่ว อัน
เนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 

12. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วนั 
13. การประกนัภัย การประกันการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กับ MSIG (แผน

ประกัน EASY VISA PLUS ทีค่รอบคลมุคา่รักษาโควดิในวงเงนิ 30,000 SGD ตามเงือ่นไขการเขา้ประเทศสงิคโปร)์ แผนสามารถศกึษา
ขอ้มูลเพิ่มเตมิจากเจา้หนา้ทไีด ้กรณีลูกคา้ตอ้งการซือ้ประกันเพิ่มวงเงนิคุม้ครอง เพิ่มความคุม้ครอง สามารถแจง้ บริษัทฯ ซึง่ความ

คุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดนิทางอันนีโดยทัง้นี้การท าประกันนี้จากบรษัิท  มากกว่ า

ขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว ทีบ่ังคับใหบ้รษัิทน าเทีย่ว ท าประกันเฉพาะอุบัตเิหตุในการเดนิทางเท่านัน้ แต่ทัง้นี้ ท่านสามารถ
ศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์ MSIG ไดก้รณีตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความ

ประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 
14. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจ

ของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

15. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการ
พจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการท่องเทีย่ว อัน

เนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
16. กรณีทา่นใสห่นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ)เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทัวร ์ หากทา่นถูกปฏเิสธการเขา้-ออกใดๆก็ตาม 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้ส ิน้ 

 


