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CODE: PKSG02 PACKAGE SINGAPORE ONLY 3D 2N BY TR 

PACKAGE เทีย่วสงิคโปรง์า่ยๆดว้ยตวัเอง 
3 วนั 2 คนื เร ิม่ตน้เพยีง 7,888 -. 

 
แพ็คเก็จทวัรร์วม 
 

• โรงแรม 2 คนื พรอ้มอาหารเชา้  
• รถ รบั-สง่ สนามบนิ  
• ก าหนดวนัเดนิทางเองได ้ 

(ตรงกบัไฟทส์ายการบนิ) 

 

บรกิารเสรมิ  
 

• คา่ประกนัการเดนิทาง COVID-19 ทีส่งิคโปร ์ครอบคลุม
วงเงนิ 30,000 SGD  
(ประมาน 400 บาท) 

• คา่บรกิารตรวจ COVID-19 ART Test ภายใน 24 ช ัว่โมง 

เมือ่เดนิทางถงึสงิคโปร ์ 
(ประมาน 15 SGD/375 บาท) 

• คา่บรกิารตรวจ COVID-19 RT-PCR Test เพือ่ใชผ้ลกลบั
เขา้ประเทศไทย  
(ประมาน 125 SGD/3,125 บาท) 

• แพคเกจ “Test & Go” กกัตวัทีโ่รงแรม AQ 1 คนื และคา่
ตรวจหาเชือ้โควดิ-19 RT-PCR พรอ้มรถรบัสง่สนามบนิ 

 

 
◼ VTL FLIGHT  
DEPARTURE:   TR625 BKK-SIN  10:50 – 14:15   
RETURN       :   TR610  SIN-BKK   15:25 – 16.55 

 
คา่บรกิาร เร ิม่ที ่7,888 บาท อาจจะเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้จากราคาต ัว๋เครอืงบนิปรบัขึน้ในวนัทีลู่กคา้เลอืกเดนิทาง 

 

 

 
พกัเดีย่วช าระเพิม่ 7,500 บาท 

 
เด็ก 2-11ปี พกักบัผูใ้หญ ่มเีตยีง 

 ราคาเทา่กบัผูใ้หญ ่ 

 
เด็ก 2-11ปี พกักบัผูใ้หญ2่ทา่น ไม่

เสรมิเตยีง ราคาลด 1,000 บาท 
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08.00 น. ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ประต ู6 เคานเ์ตอร ์L สายการบนิ SCOOT 
10.50 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ประเทศสงิคโ์ปร ์โดยสายการบนิ SCOOT เทีย่วบนิที ่TR625 (VTL FLIGHT) 
14.15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานชางง ีประเทศสงิคโ์ปร ์ น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและพธิกีารทาง

ศลุกากร เขา้รบัการตรวจ ART TEST ภายใน 24 ช ัว่โมง เมือ่เดนิทางถงึสงิคโปร ์
ทีพ่กั : Hotel Grand Central หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั    

 
 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม   

เขา้รบัการทดสอบ RT-PCR ไมต่อ้งกกัตวั (เลอืกตรวจแบบ RT-PCR ตามกฏของประเทศไทย)  
สามารถใชผ้ลนี้ส าหรับการกลับเขา้ประเทศไทย 
ทีพ่กั : Hotel Grand Central หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

          

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
สถานทีท่่องเทีย่วแนะน า  Merlion สงิหโ์ตทะเลพ่นน า้ รูปป้ันครึง่สงิโตครึง่ปลา เห็นแลว้รูทั้นที่ว่าที่นี้คอื
สงิคโปร ์ น า้พุแหง่โชคลาภ ขอพรกับสถานที่ๆ มจีุดทีม่ฮีวงจุย้ดทีีส่ดุในโลก ไชนา่ทาวน ์ของกนิและของ ขาย
มากมายใหเ้ลอืกซือ้กลับไปฝากทีบ่า้น วดัเขีย้วแกว้และพพิธิภณัฑ ์(Buddha Tooth Relic Temple and 
Museum) ไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระเขี้ยวแกว้ Marina Bay sand ประกอบไปดว้ยโรงแรม
หา้งสรรพสนิคา้ จุดชมววิ พพิธิภัณฑม์ากมาย  

บา่ย ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสู่สนามบนิชางก ีพเิศษ !! ท่านสามารถชม THE JEWEL CHANGI ตัง้อยู่ใจกลางท่า
อากาศยานชางงี เกดิจากความร่วมมอืของ Changi Airport Group และ CapitalLand Mall Asia โดยวางคอน
เซ็ปต์ใหท้ี่นี่เป็นทั้งศูนย์กลางแห่งการบิน การชอ้ปป้ิง และการพักผ่อนอย่างแทจ้ริง ซึง่โดดเด่นดว้ยงาน
สถาปัตยกรรมล ้าสมัยถูกออกแบบมาใหเ้ป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มพีื้นทีท่ัง้หมดราว ๆ 134,000 ตารางเมตร 
แบ่งเป็นชัน้เหนือพืน้ดนิ 5 ชัน้ และชัน้ใตด้นิ 5 ชัน้ สามารถเชือ่มต่อไปยังเทอรม์นิอล 1-3 ได ้โดยจุดกึง่กลางสดุ
ของอาคารจะอลังการดว้ยน ้าตกยักษ์ (Rain Vortex) สูงราว ๆ 40 เมตร จะมนี ้าไหลพรั่งพรูลงมาจากเพดาน สู่
แอง่น ้าวนขนาดใหญด่า้นลา่ง 

15.25 น. น าทา่นเดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิ SCOOT เทีย่วบนิที ่TR610 
16.55 น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ  

 
** ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศทีร่ฐับาลก าหนด แบบ “Test & Go” 
ยงัคงตอ้งท าการจองโรงแรม AQ 1 คนื เพือ่รอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ** 

(UPDATE 22 ก.พ. 2565) 

หมายเหตุ : เงือ่นไขการเขา้หรอื ออกประเทศไทยและสงิคโปร ์ท ัง้ระบบ  อาจมกีารเปลีย่นจากภาครฐั อาจจะมคี่าใช้จ่าย

เพิม่ขึน้ รวมถงึข ัน้ตอนปฏบิตัติ่างๆอาจปรบัเปลีย่น บรษิทัฯจงึขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายเพิม่ กรณีมคี าส ัง่จาก

หนว่ยงานรฐัท ัง้สองประเทศ  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สาย

การบนิ, การจราจร หรอืช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  

 

 

วนัทีห่นึง่     ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูม ิ- ทา่อากาศยานนานาชาตชิางง ี– ทดสอบ ART TEST 

วนัทีส่อง      อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั                                                                     อาหาร เชา้ ณ โรงแรม 

วนัทีส่าม      อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั                                                                        อาหาร เชา้ ณ โรงแรม 
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OPTIONAL TOUR: 

แพ็คเกจเสรมิ 1 : Universal Studios Singapore   

ราคา : ผูใ้หญ ่81 SGD / เด็ก 61 SGD  

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

เวลาเปิดท าการ : 09:00 - 19:00 น. 
เป็นสวนสนุกทีเ่ราจะไดส้นุกไปเครื่องเล่นและการแสดงต่างๆในธมีหนัง
และการ์ตูนจากค่าย Universal Studios ไม่ว่าจะเป็น มินเน่ียน (The 
Minions) หนังทรานฟอรเ์มอร ์(Transformers) หรอือยา่ง จูราสสคิปารค์ 
(Jurassic Park) ใครทีช่ ืน่ชอบและเป็นแฟนตัวจรงิของหนังพวกน้ี รับรอง
ว่ามาแลว้จะสนุกและไดข้องตดิไมต้ดิมอืกลับบา้นแน่นอนค่ะ แบ่งเป็น 7 
โซนดว้ยกัน 
 
 
แพ็คเกจเสรมิ 2 : Singapore Flyer  
ราคา : ผูใ้หญ ่33 SGD / เด็ก 20 SGD  
ไมร่วมบรกิารรถรบั-สง่ 
(บตัรเด็กอาย ุ2-13 ปี / เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี ไมเ่สยีคา่เขา้) 
เวลาเปิดท าการ : 09:00 - 21:30  
รอบบรกิารสดุทา้ยกอ่น 21:15 น. 
ชงิชา้สวรรคข์นาดยักษ์ก็เป็นอกีที่หนึ่งที่หา้มพลาด มองไดไ้กลถงึ 45
กโิลเมตร  มีความสูงถงึ 165 เมตร ซึง่จะท าใหท้่านเห็นภาพของเมอืง
สงิคโปรจ์ากมมุสงู คุณจะไดเ้ห็นสถานทีส่ าคัญๆของสงิคโปร ์สามารถมา
ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและมองเห็นสถานทีๆส าคัญจากSingapore 
Flyer (ใชเ้วลาประมาณ30นาท)ี  

 
แพ็คเกจเสรมิ 3 : Garden by the bay 
PACKAGE: Flower Dome + Cloud Forest  
ราคา : ผูใ้หญ ่28 SGD / เด็ก 15 SGD  
(บตัรเด็กอาย ุ3-12 ปี / เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี ไมเ่สยีคา่เขา้) 
เวลาเปิดท าการ : 09:00-21:00  
รอบบรกิารสดุทา้ยกอ่น 20:30 น. 
Flower Dome เป็นหนึ่งใน 2 เรือนกระจกของสวนแห่งน้ี ซึง่ไดรั้บการ
บันทกึลงในกนิเนสบุ๊คว่าใหญ่ทีส่ดุในโลก ภายในเรอืนกระจกแห่งน้ีจะมี
ตน้ไมจ้ากหลายๆประเทศจัดแสดงอยู่ Cloud Forest อกีหนึง่เรอืนกระจก
ขนาดใหญ่ ทีม่ภีายในจัดโซนเป็นแบบป่าดบิชืน้ ทีม่นี ้าตกขนาดยักษ์ ที่
สูงถงึ 35 เมตรใหช้มตัง้แต่หนา้ประตูเลยทีเดียว ซึง่เป็นน ้าตกในร่มที่
ใหญท่ีส่ดุในโลกดว้ย  

 

แพ็กเกจเสรมิ 4 : ลอ่งเรอื BumBoat 
ราคา : 20 SGD  
ล่องเรือชมสถานที่ไฮไลตข์องสงิคโปร์ และเก็บภาพสวยๆจากมุมมอง
แม่น ้า เชน่ เมอรไ์ลออ้น, สะพานเกลยีว Helix Bridge, อาคารรูปเรอื มารี
น่าเบย ์แซนด ์เป็นตน้ จะใชเ้วลารอบละประมาณ 40 นาทดีว้ยกัน 
 
 

 

 

 

 



 

4 PKSG02 PACKAGE SINGAPORE ONLY 3D 2N BY TR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

เงอืนไขเดนิทางเขา้ประเทศสงิคโปร ์ต ัง้แต ่22 ก.พ. 65  เงื่อนไขเดินทางเข้าประเทศไทย 
ต ัง้แต ่22 ก.พ. 65 

กอ่นเดนิทางเขา้ประเทศสงิคโปร ์

✓ เตรียมผลตรวจ COVID-19 (Pre-departure test) 48 ชั่วโมงก่อนวันเดนิทาง ไดท้ัง้ 

แบบ RT-PCR และ Antigen Rapid Test (ART) แต่ไม่รับผลตรวจที่ตรวจเอง โดยขอ้มูล

ในเอกสารการตรวจหาเชือ้โควดิจะตอ้งมขีอ้มลูดังตอ่ไปน้ี 
1. ถา้เป็นภาษาไทยจะตอ้งแนบการแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

2. เอกสารจะตอ้งระบุชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกดิหรือหมายเลขพาสปอร์ต ของผูท้ี่

เดนิทาง 
3. วันทีต่รวจและผลตรวจเป็นลบ 

4. เอกสารตอ้งไมใ่ชเ่ป็นลายมอืเขยีน (ตอ้งปริน้จากเครือ่งนะคะ) 

✓ การขออนุมัตเิดนิทางเขา้ประเทศ Vaccinated Travel Pass (VTP) สามารถขอ

เอกสาร VTP ไดล้ว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7-60 วันกอ่นเดนิทางผูท้ีเ่ดนิทางจากไทยทกุคนทีจ่ะ
เดนิทางเขา้สงิคโปร ์จะตอ้งท าเรือ่งขอเขา้ประเทศสงิคโปร ์ไดจ้ากลิง้กน้ี์ 

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

✓ กรอกแบบฟอรม์ดา้นสุขภาพ ไมเ่กนิ 72 ชัว่โมงกอ่นเดนิทางเขา้สงิคโปร ์โดยกรอก

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

✓เตรยีมเอกสาร Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ  

✓ Insurance Coverage ขัน้ต ่า SGD 30,000  

✓ ดาวนโ์หลด Application Trace Together App ผูโ้ดยสารจะตอ้ง เก็บ 

Application น้ีไวอ้ยา่งนอ้ย21วันหลังเดนิทางกลับจากประเทศสงิคโปร ์ไดจ้ากลิง้กน้ี์ 

https://www.tracetogether.gov.sg/ ส าหรับเด็กอาย ุ7 – 12 ปี ทีไ่มม่โีทรศัพทม์อืถอื 
สามารถตดิตอ่ขอรับ TraceTogether tokens (คา่มัดจ าเครือ่ง $50) เมือ่เดนิทางถงึ

สนามบนิชางง ีที ่Changi Recommends booth  
 

เมือ่เดนิทางถงึประเทศสงิคโปร ์

✓ แสดงเอกสารตา่งๆใหเ้จา้หนา้ที ่ต.ม.  

✓ ผูโ้ดยสารตอ้งท าการตรวจ COVID-19 ภายใน 24 ชั่วโมง ผูโ้ดยสารจะไดร้ับผลตรวจ 

ART TEST 
รายละเอยีดการตรวจ (ตามกฎใหมจ่ากรฐับาลสงิคโปร ์update 22 ก.พ. 64)   
วนัที ่1 เมือ่เดนิทางถงึสนามบนิชางก ี

✓ เขา้รับการตรวจแบบ ART Test ภายใน 24 ชัว่โมง เมือ่เดนิทางถงึประเทศสงิคโปร ์ 

ไมร่วมอยูใ่นคา่บรกิาร 
วนัที ่2 เมือ่เดนิทางถงึสงิคโปร ์

✓ การตรวจแบบ RT-PCR Test โดยบุคลากรของกระทรวงสาธารณะสขุ แต่ไม่ตอ้งกักตัว

สามารถเทีย่วตอ่ไดเ้ลย ไมร่วมอยูใ่นคา่บรกิาร 

 
รายละเอยีดเพิม่เตมิส าหรบัเขา้สงิคโปร ์

✓ เด็กอาย ุ12 ปี และต า่กวา่ ทีไ่มไ่ดร้ับการฉีดวัคซนีโควดิ แตต่อ้งมผีลตรวจภายใน 48 

ชม. จะไดร้ับอนุญาตใหเ้ดนิทางเขา้สูส่งิคโปร ์เมือ่เดนิทางมาพรอ้มกับผูป้กครองที่ไดร้ับ

การฉีดวัคซนีโควดิแลว้เท่านั้นโดยเด็กไม่ตอ้งกักตัวและไม่ตอ้งลงทะเบยีนเดนิทางเขา้
เหมอืนผูใ้หญ ่

✓  เด็กต า่กวา่ 2 ปี ไม่ตอ้งตรวจหาเชือ้โควดิก่อนเดนิทางออกจากประเทศไทย และไม่

ตอ้งตรวจเมือ่เดนิทางถงึสนามบนิชางก ี

กอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทย 

✓ เตรยีมผลตรวจ COVID-19 (Pre-departure 

test) 72 ชั่วโมงสามารถใชผ้ลตรวจที่ตรวจที่

สงิคโปรใ์นวันที3่ได ้

✓ เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate ที่

ออกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ 

สามารถขอผ่านApplicationหมอพรอ้มได ้ผูท้ี่
อยู่ต่างจังหวัด สามารถขอไดท้ี่สาธารณะสุข

จังหวัด  

✓ การเดนิทางกลับเขา้ประเทศไทย ส าหรับ

คนไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งขอ Thailand Pass ชัน้

ตอนการขออยูใ่นรายละเอยีดดา้นลา่ง 
 

เมือ่เดนิทางถงึประเทศไทย 

✓ ผ่านกระบวนการพธิีตรวจคนเขา้เมืองและ

กรมควบคมุโรค 

✓ แสดงเอกสาร Thailand pass 

✓ ผูเ้ดินทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศที่

รัฐบาลก าหนด จะตอ้งมีหลักฐานการจอง
โรงแรม AQ Test & Go 1 คืน พรอ้มค่าตรวจ 

RT-PCR และรถรับสง่จากสนามบนิ-โรงแรม  
 

รายละเอยีดเพิม่เตมิส าหรบัเขา้ไทย 

✓ อายุ 18 ปีขึน้ไป ตอ้งไดร้ับวัคซีนตามที่

ก าหนดและมีผลตรวจภายใน 72 ชั่วโมงก่อน

เดนิทาง 

✓ เด็กอายุ 12-17 ปี ผลตรวจภายใน 72 

ชัว่โมงกอ่นเดนิทาง 

ตอ้งไดร้ับวัคซนีอยา่งนอ้ย 1 เข็ม หรอืไมไ่ดร้ับ

วัคซนี แต่ตอ้งมากับผูป้กครองที่ไดร้ับวัคซีน
ครบ  

✓ เด็กอาย ุ2-16 ปี ตอ้งมผีลตรวจภายใน 72 

ชัว่โมงกอ่นเดนิทางและตอ้งมากับผูป้กครองที่
ไดร้ับวัคซนีครบ 

✓ เด็กอายุต ่ากว่า 2 ปี ไม่จ าเป็นตอ้งมีผล

ตรวจ แต่ตอ้งมากับผูป้กครองที่ไดร้ับวัคซีน
ครบ และสามารถเขา้มาตรวจหาเชื้อโดย

น ้าลายทีป่ระเทศไทยได ้
 

เงือ่นไขการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทยและสงิคโปร ์( Update  22 กมุภาพนัธ ์2565 ) 

https://eservices.ica.gov.sg/STO1/VTL
https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/
https://www.tracetogether.gov.sg/
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ขอ้แนะน า 
**ส าหรบัการเดนิทางไปสงิคโปรแ์นะน าใหต้รวจกอ่นเดนิทาง48ช ัว่โมง เพือ่ใชผ้ลตรวจในการเดนิทางเขา้สงิคโ์ปรไดเ้ช่นกนั  

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

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 

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

3. เอกสารใบรับรองทีไ่ดร้ับวัคซนีป้องกันโควดิ19 ครบ 2 เข็ม     
4. เอกสารรับรองผลตรวจ RT-PCR TEST หรอื ART 48 ชม.กอ่นการเดนิทาง  

5. ขอ้มลูสว่นตัวทีต่อ้งใชใ้นการกรอกเขา้ประเทศสงิคโปร ์
 

►การเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทย ส าหรบัคนไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งขอ Thailand Pass  

ชัน้ตอนการขอ “Thailand Pass” เพือ่เดนิทางเขา้ประเทศไทย  
ข ัน้ตอนที ่1 : เตรยีมเอกสารใหพ้รอ้ม 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) 
2. VISA (ส าหรับชาวตา่งชาตเิทา่นัน้) 

3. เอกสารรับรองการฉีดวัคซนีครบถว้น ตามขอ้ก าหนดของรัฐบาลไทย มากกวา่ 14 วันกอ่นเดนิทาง 

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

1. ลงทะเบยีนอยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทย 
2. กรอกรายละเอยีดขอ้มลูสว่นตัวรวมถงึแบบฟอรม์ Immigrationและอัปโหลดเอกสารทีจ่ าเป็นตามรายละเอยีดขัน้ตอนที ่1 

3. รอการอนุมัตเิอกสารรับรองการฉีดวัคซนี 
4. เมือ่อนุมัตแิลว้จะไดร้ับ “Thailand Pass QR Code” ส าหรับการเดนิทางเขา้ประเทศไทย 

ข ัน้ตอนที ่3 : เอกสารตรวจหาเชือ้โควดิ-19  

โดยตอ้งมผีลเป็นลบกอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทยแบบ RT-PCR ไมเ่กนิ 72 ชัว่โมงกอ่นออกเดนิทาง 
ข ัน้ตอนที ่4 : เมือ่เดนิทางถงึประเทศไทย 

1. แสดงเอกสารทัง้หมดรวมถึง “Thailand Pass QR Code” และเอกสารตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยตอ้งมีผลเป็นลบก่อนเดิน
ทางเขา้ประเทศไทยแบบ RT-PCR ไมเ่กนิ 72 ชัว่โมงกอ่นออกเดนิทาง แสดงตอ่เจา้หนา้ทีส่นามบนิทีท่่านมาถงึ 

2. ผา่นกระบวนการพธิตีรวจคนเขา้เมอืง และกรมควบคมุโรค 

3. ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศทีร่ัฐบาลก าหนด แบบ “Test & Go” ยังคงตอ้งกักตัวที่โรงแรม AQ 1 คนื เพือ่รอผลการ
ตรวจหาเชือ้โควดิ-19 (ไมร่วมอยูใ่นคา่ทัวร ์ซึง่บรษัิทมแีพคเกจเสรมิส าหรับทา่นทีส่นใจ) 

ข ัน้ตอนที ่5 : ระหวา่งรอตรวจหาเชือ้โควดิ-19  
เขา้รับการตรวจเรยีบรอ้ยแลว้เมือ่ผลตรวจออกเป็นลบสามารถเดนิทางตอ่ไดโ้ดยไม่ตอ้งกักตัว  

 
อา้งองิจากประกาศของสถานฑตูสงิคโปร ์ประจ าประเทศไทย ต ัง้แตว่นัที ่22 ก.พ. 2565 เป็นตน้ไป  

นกัเดนิทางชาวไทยทีร่บัวคัซนีครบโดสแลว้ สามารถเดนิทางเขา้โดยไมต่อ้งกกัตวั ภายใตเ้งือ่นไข Vaccinated Travel Lane 

(VTL) ดงันี ้ตอ้งไดร้บัวคัซนีครบโดส อย่างนอ้ย 14 วนัก่อนเดนิทางเขา้สงิคโปร ์โดยตอ้งเป็นวคัซนีทีข่ ึน้ทะเบยีนใช้งาน

ฉุกเฉนิกบั WHO แลว้เทา่น ัน้ (เงือ่นไขการรบัวคัซนีเด็กอยูใ่นตารางดา้นบน) 

✓ 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 ้

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

► ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้  

***มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิน้ *** 

► การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

- กรณุาช าระจ านวนเต็ม กรุณาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ 
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- ค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง กรณีบรษัิทฯตอ้งออกต๋ัวใกลวั้นเดนิทางท่านจ าเป็นตอ้งช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

ตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เทา่นัน้ 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับและจ านวนหน ้

หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไม่ต ่ากว่า 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณี

พาสปอรต์หมดอาย ุ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

 เนื่องจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  และ 

กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบุไว ้ในรายการเดนิทาง 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการ

ใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

1. รวมคา่บรกิาร ลงทะเบยีน VTL Pass, แบบฟอรม์สุขภาพ และ Thailand pass 

2. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอื ระดับใกลเ้คยีงกัน  

3. กรณีพัก 3 ท่าน ถา้วันที่เขา้พักหอ้งโรงแรม ไม่มีหอ้งTRP ส าหรับพัก (3ท่าน)อาจจ าเป็นตอ้งแยกพัก2หอ้ง (มี

ค่าใชจ้่ายพักเดี่ยวเพิ่ม) กรณีหอ้งพักในเมืองที่ระบุไวใ้นโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด บริษัทขอจัดที่พักในเมือง

ใกลเ้คยีงแทน 

4. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  

5. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

6. คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ (2 ช.ม./วัน) 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วต่างๆ  
2. คา่ใชจ่้ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ และไดท้ าการขายโปรแกรมไปแลว้ 
5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

7. คา่ทดสอบ ART TEST ภายใน 24 ช ัว่โมง เมือ่เดนิทางถงึสงิคโปร ์(คา่ใชจ้า่ยประมาน 15 SGD/375 บาท) 

8. คา่ทดสอบ RT-PCR เพือ่ใชผ้ลเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทย (คา่ใชจ้า่ยประมาน 125 SGD/3,125 บาท) 

9. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ (ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถ

Upgradeทีน่ั่งเป็น Business Classไดแ้ละตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวันได)้ 

10. สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง และคา่ประกันวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และ

กรณีน ้าสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  

11. การประกันการเดนิทาง บรษัิทฯไดจ้ัดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz 

Travel แบบแผนประกนัภยั Group tour โดยแผนประกนัจะครอบคลุมการรกัษากรณีลูกคา้ตดิเชือ้โควดิ-

19 หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ซึง่เกดิข ึน้ภายในวนัเดนิทาง และลูกคา้ตอ้งท าการรกัษาในโรงพยาบาลที(่ครอบคลมุ

ค่ารกัษาโควดิในวงเงนิ 30,000 SGD ตามเงือ่นไขการเขา้ประเทศสงิคโปร)์ แผนสามารถศกึษาขอ้มูล

เพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทไีด ้กรณีลูกคา้ตอ้งการซือ้ประกนัเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ความคุม้ครอง สามารถแจง้ 

บรษิทัฯ ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  ประกันภัยเดนิทางอันนีโดยทัง้นี้การ

ท าประกันนี้จากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว ที่บังคับใหบ้รษัิทน าเทีย่ว ท าประกันเฉพาะ

อุบัตเิหตุในการเดนิทางเท่านัน้ แต่ทัง้นี้ ท่านสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์

Allianz ไดก้รณีตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 

12. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามันตามรายการทัวร ์
13. คา่ตรวจ RT-PCR Test หรอื ART TEST 48 ชัว่โมงกอ่นออกเดนิทางจากประเทศไทย  

14. แพคเกจ “Test & Go” กกัตวัทีโ่รงแรม AQ 1 คนื และคา่ตรวจหาเชือ้โควดิ-19 RT-PCR พรอ้มรถรบัสง่สนามบนิ 

เพือ่รอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 (ซึง่บรษัิทมแีพคเกจเสรมิส าหรับทา่นทีส่นใจ) 
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หมายเหต ุ:  
กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษัิท ฯ 
และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร่้วมคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุด

งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทัง้หมด 

7. รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี่ / ปลอด

บุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่

สามารถรับประกันได ้

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย14วันกอ่นการเดนิทาง 

มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ่้ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน

รายการทอ่งเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 

หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 

12. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 

13. การประกันภัย การประกันการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ 

MSIG (Allianz Travel แบบแผนประกันภัย Group tour ทีค่รอบคลุมค่ารักษาโควดิในวงเงนิ 30,000 SGD ตามเงือ่นไขการ

เขา้ประเทศสงิคโปร)์ แผนสามารถศกึษาขอ้มูลเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทไีด ้กรณีลูกคา้ตอ้งการซือ้ประกันเพิม่วงเงนิคุม้ครอง 

เพิม่ความคุม้ครอง สามารถแจง้ บรษัิทฯ ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  ประกันภัย

เดนิทางอันนีโดยทัง้น้ีการท าประกันน้ีจากบรษัิท  มากกวา่ขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว ทีบ่ังคับใหบ้รษัิทน าเทีย่ว ท า

ประกันเฉพาะอบุัตเิหตใุนการเดนิทางเทา่นัน้ แตท่ัง้น้ี ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเวบ็

ไซด ์MSIG ไดก้รณีตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 

14. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเทา่นัน้ 

15. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ่้ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน

รายการทอ่งเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 

หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

16. กรณีท่านใสห่นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ)เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกับคณะทัวร ์ หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้-

ออกใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ่้ายใดๆทัง้สิน้ 

 

 


