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CODE : SGSQ01 WONDERFUL SINGAPORE 3D 2N BY SQ 

WONDERFUL SINGAPORE 3 วนั 2 คนื  
เมอรไ์ลออนส ์Marina Bay Sand สุดคุม้ น ัง่เรอื Bum Boat GARDEN BY THE BAY 

ชมความอลงัการ Floral Fantasy และอุโมงคต์น้ไม ้Tree Tunnel ใน Fort Canning Park 

ไหวเ้จา้แมก่วมอมิ สุดอลงัการ ชอ้ปป้ิงTHE JEWEL CHANGI 

เลอืกสนุกสุดเหวีย่งที ่UNIVERSAL STUDIO SINGAPORE 

เดนิทางโดยสายการบนิ SINGAPORE AIRLINES ไฟท ์VTL 
น า้หนกักระเป๋า 25 kg. / CARRY ON 7 kg. 

 
รวมประกนั COVID-19 ครอบคลุมวงเงนิ 30,000 SGD และ 

รวมคา่ตรวจ ART ภายใน 24 ช ัว่โมง เมือ่เดนิทางถงึสงิคโปร ์

 
วนัเดนิทาง  ราคา

ผูใ้หญ่ 

ราคาเด็ก 0-

12 ปี   

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ทีน่ ัง่ หมายเหตุ 

 

13-15 เม.ย 65 

 

21,888 
ไมม่รีาคาเด็ก 

 

5,500 

 

15 

เฉพาะพรเีรยีดนี ้แถมฟร ี

Test & Go 1 คนื  

ช าระ TIP 1,200 บาท 

30 เม.ย -2 พ.ค.65 19,888 5,500 15  

 
◼ VTL FLIGHT  

DEPARTURE:  SQ705 BKK-SIN 09:40-13:05 

RETURN       :  SQ714 SIN-BKK 17:30-19:00 
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✓ รวมคา่บรกิาร ลงทะเบยีน VTL Pass, แบบฟอรม์สุขภาพ และ Thailand pass 

 
 
 
 
06:30 น . พรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสาร

ระหวา่งประเทศขาออก ช ัน้ 4 ประตู 5 เคานเ์ตอร ์K สายการบนิ 
SINGAPORE AIRLINES โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทคอยตอ้นรับและ
อ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ออกบัตรทีน่ั่ง โหลดสัมภาระโดยมี
เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร
การเดนิทาง  

09.40 น. น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานชางง ีประเทศสงิคโปร ์โดยสาย
การบนิ SINGAPORE AIRLINES เทีย่วบนิที ่SQ705  

13.05 น . เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานชางง ีประเทศสงิคโปร ์ น าท่านผ่าน
ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและพธิกีารทางศุลกากร (เวลาทอ้งถิน่
เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) เขา้รบัการตรวจ ART TEST 
ภายใน 24 ช ัว่โมง เม ือ่เดนิทางถงึสงิคโปร ์รวมอยูใ่นราคาทวัร ์
จากนัน้ น าท่านรับกระเป๋า และ พบกับไกดท์อ้งถิน่ น าท่านขึน้รถโคช้
ปรับอากาศ เดนิทางชมความสวยงามของ Garden by the bay 
เป็นสวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ของสงิคโปร์ ในย่าน Marina Bay 
สวนแห่งนี้ มีความโดดเด่นหลายอย่าง  ไม่ ว่าจะเ ป็นรูปแบบ
สถาปัตยกรรม พันธุ์ไมน้านาชนิดจากท่ัวทุกมุมโลก ทั้งพืช
ทะเลทราย พชืเมอืงหนาว พชืทีอ่ยู่บนดอยสงูระดับ 2,000 เมตรจาก
น ้าทะเล มีการท าโดมปรับอากาศเรือนกระจกรูปทรงเปลือกหอยที่
ใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มตน้ไมยั้กษ์อีกดว้ย (รวมค่า
เข้า ) Floral Fantasy เ รื อ นก ร ะ จก ใน ร่ มอ าณา จัก ร ข อ ง
ประวัตศิาสตรแ์ละจนิตนาการ 

บา่ย จากนัน้น าท่านสู ่มารนีา่เบยแ์ซนด ์Marina Bay San  คอื 
อาคารทีเ่ป็นแลนดม์ารค์ส าคัญบรเิวณอ่าวมารนี่า โดยพืน้ทีด่า้นใน
ประกอบไปดว้ยโรงแรม หา้งสรรพสนิคา้ จุดชมววิ พพิธิภัณฑ ์
คาสโิน และโรงภาพยนตร ์รวมถงึสว่นของ แซนดส์กายพารค์ ทีเ่ป็น
สระว่ายน ้าและจุดชมววิบนอาคารมารนี่าเบยแ์ซนด ์ถอืเป็นสระว่าย
น ้ากลางแจง้ทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุ และตัง้อยู่สงูทีส่ดุในโลกอกีดว้ย มา
รนี่าเบยแ์ซนด ์และแซนดส์กายพารค์ ตัง้อยู่บรเิวณรมิอ่าวมารนี่าเบย ์
ประเทศสงิคโปร ์(การขึน้ชมมค่ีาใชจ่้ายไม่รวมในค่าทัวร)์ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่) 
 จากนั้นน าท่านเปิดประสบการณ์กับการเดินทางแสนพิเศษที่เชญิ

ชวนใหคุ้ณไปสัมผัสและเขา้ถงึวถิีชวีติแบบคนสงิคโปร์อย่างแทจ้รงิ 
น่ังเรือแบบคลาสสคิโบราณที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศสงิคโปร์ 
หรือที่เรียกว่า Bumboat ล่องเรือชมสถานที่ไฮไลต์ของสงิคโปร์ 
และเก็บภาพสวยๆจากมุมมองแม่น ้า เช่น เมอร์ไลออ้น, สะพาน
เกลยีว Helix Bridge, อาคารรูปเรอื มารนี่าเบย ์แซนด ์เป็นตน้ จะใช ้

เวลารอบละประมาณ 40 นาทดีว้ยกัน 
ทีพ่กั : Hotel Grand Central 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   
(ชือ่โรงแรมทีท่่านพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 

วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที2่) 

  จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่ Suntec City (ซนัเทค ซติ ี)้  ใหท้่านไดถ้่ายภาพ น ้าพุแห่งโชคลาภ(Fountain 

of Wealth) ที่ว่ากันว่าออกแบบตามหลักฮวงจุย้ จนเชือ่กันว่าเป็นจุดที่มีฮวงจุย้ดีที่สุดในโลก โดยสรา้งขึน้

จากทองแดงขนาดใหญ่ เป็นรูปวงแหวนโดยมเีสาขนาดใหญ่ทัง้ 4 ขา้ง เป็นรูปสัญญลักษณ์ของจักรวาลตาม

วนัทีห่นึง่    ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภมู ิ - ทา่อากาศยานนานาชาตชิางง ี–  ทดสอบ ART TEST –          

            Garden by the bay ชม Floral Fantasy - Marina Bay San  -  Bumboat                    อาหาร เย็น       

                                                                                                                    

วนัทีส่อง     ทดสอบ RT-PCR- Sentec City - Merlion -ไชนา่ทาวน-์ (อสิระฟรเีดยช์่วงบา่ย)     อาหาร เชา้,เย็น                                                                                                                  
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ศาสนาฮินดู  แลว้มีน ้ าพุ่งขึ้นอยู่ตรงกลางของวงแหวน และภายในอาคารยังเป็นศูนย์กลางของ

หา้งสรรพสนิคา้ สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทาง ถ่ายรูปสัญลักษณ์ทีส่ าคัญอกีที ่Merlion สงิหโ์ตทะเลพน่

น า้ รูปปั้นครึง่สงิโตครึง่ปลา เห็นแลว้รูท้ันที่ว่าที่น้ีคือสงิคโปร นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะแวะมาถ่าย โพสต์

ท่าทางต่างๆ อา้ปากกนิน ้าบา้ง สระผมบา้ง ถอืเป็นสถานทีท่ีใ่ครๆก็ตอ้งมาเก็บภาพ 

 น าทุกท่านไปที ่ไชนา่ทาวน ์China Town สถานทีท่่องเทีย่วส าคัญของสงิคโปรเ์พราะนอกจากจะมขีองกนิและ

ของ ขายมากมายใหเ้ลอืกซือ้กลับไปฝากทีบ่า้นแลว้ ไชน่าทาวน์ทีส่งิคโปรยั์งมวัีดและพพิธิภัณฑส์ าคัญหลายแห่ง 

(เพือ่ไมเ่สยีเวลากบัการชอ้ปป้ิงใหท้า่นไดอ้สิระอาหารกลางวนั) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บา่ย ถงึเวลาอนัสมควรใหท้า่นไดอ้สิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั 

OPTIONAL TOUR: 

แพ็คเกจเสรมิ 1 : Universal Studios Singapore   

ราคา : ผูใ้หญ ่81 SGD / เด็ก 61 SGD  

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

เวลาเปิดท าการ : 09:00 - 19:00 น. (วนัพฤหสับด-ีอาทติย)์ 

เต็มอิม่กับการผจญภยัในโลกของภาพยนตรเ์รือ่งโปรดที่ ยูนเิวอรแ์ซล
สตดูโิอสงิคโปร ์Universal Studios Singapore  เป็นสวนสนุกที่
เราจะไดส้นุกไปเครือ่งเล่นและการแสดงต่างๆในธมีหนังและการตู์น

จากค่าย Universal Studios ไม่ว่าจะเป็น มนิเน่ียน (The Minions) 
หนังทรานฟอรเ์มอร ์(Transformers) หรอือย่าง จูราสสคิปารค์ 
(Jurassic Park) ใครทีช่ ืน่ชอบและเป็นแฟนตัวจรงิของหนังพวกน้ี 

รับรองว่ามาแลว้จะสนุกและไดข้องตดิไมต้ดิมอืกลับบา้นแน่นอนค่ะ แบ่งเป็น 7 โซนดว้ยกัน  
โซนที1่ ฮอลลวูีด้ (Hollywood) โซนน้ีเป็นโซนแห่งความบันเทงิโซนแห่งการรอ้งเล่นเตน้ร ามกีารแสดง
แบบตน้ฉบับของบอรด์เวย ์(Board way) สือ่ถงึละครชือ่ดังต่างๆ   

โซนที2่ นวิยอรค์ (New York) โซนทีไ่ดจ้ าลอง บรรยากาศของนวิยอรค์มาใหทุ้กท่านไดส้ัมผัส ให ้
อารมณ์ความเป็นเมอืงใหญ่ โซนน้ีไดน้ าตัวการตู์นทีเ่ด็ก ชืน่ชอบมาไวด้ว้ย  
โซนที3่ เมอืงแหง่อนาคต (Sci-Fi City) โซนน้ีเป็นโซนทีดู่ล ้าสมัยมากๆ เป็นโซนเครือ่งเล่นสดุมันสท์ี่

เนน้การผจญภัยและมคีวามหวาดเสยีวสดุๆ ไฮไลทก็์คอื TRANSFORMERS The Ride เป็นเครือ่งเล่น 3D 
โดยจะมแีว่นใหใ้สก่อ่นเริม่เล่น และอกีอันคอืรถไฟเหาะตลัีงกา หวาดเสยีวไปสดุๆ  
โซนที4่ เมอืงอยีปิตโ์บราณ (Ancient Egypt) เป็นอกีโซนทีเ่ครือ่งเล่นหวาดเสยีวเชน่กัน จะไดพ้บกับ

สสุานฟาโรหต์อ้งค าสาป เครือ่งเล่นชนดิน้ีมชีือ่ว่า Revenge of the Mummy มันคอืรถไฟเหาะทีจ่ะพาเรา
ตะลุยไปในดนิแดนนักรบมมัมี ่ขับรถจีบ้ตามล่าหาสมบัต ิTreasure Hunters  
โซนที5่ โลกทีห่ายสาบสูญ (The Lost World) ในสว่นของโซนน้ีนัน้ เป็นอารมณ์การผจญภยัในยุค

ไดโนเสาร ์Jurassic Park และ Water World เครือ่งเล่นตามแบบฉบับหนัง  Jurassic Park  
โซนที6่ ดนิแดนแหง่เทพนยิาย (Far Far Away) โซนน้ีจะไดพ้บกับตัวการตู์นแอนเิมชั่นจากเรือ่งเชร็ค
และการฉายหนังการตู์น 4 มติ ิและไฮไลทข์องโซนน้ีพาไปผจญภัยตา้นแรงโนม้ถ่วงกลางอากาศบนยอดตน้

ถั่วยักษ์เพือ่ตามหาห่านทีอ่อกไขเ่ป็นทองค าอันล ้าและยังมเีครือ่งเล่นอกีมากมาย  
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โซนที7่ มาดากสัการ ์(Madagascar) จะไดพ้บกับเหล่าบรรดาสัตวน์อ้ยใหญ่จากตัวการตู์นทีไ่ดร้ับความ

นยิมเป็นอย่างมาก น่ันคอื Madagascar ก็จะมตัีวเด่นๆอยู่ 4 ตัวหลัก เครือ่งเล่นในโซนน้ีทีไ่ม่ควรพลาดเลยก็
คอื ล่องเรอืเดนิไปในเกาะมาดากัสการ ์ซึง่จะไดพ้บกับสตัวต่์างๆ ทีจ่ะมาสรา้งรอยยิม้และเสยีงหัวเราะใหกั้บ
ทุกท่านทีไ่ดล่้องเรอืเขา้ไปชม  

เย็น  ถงึเวลานัดหมายน าท่านเดนิทาง  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที3่) 
ทีพ่กั : Hotel Grand Central 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

                     (ชือ่โรงแรมทีท่่านพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที4่) 

น าท่านถ่ายรูป อุโมงคต์น้ไม ้สดุฮปิ Tree Tunnel ใน 

Fort Canning Park หนึง่ในจุดถ่ายรูปทีฮ่ติ ที่

นักท่องเทีย่ววัยรุ่น เดนิทางมาถ่ายรูปกันตลอดทัง้วัน แวะ

เวยีนไปถ่ายรปูเท่ห ์บรเิวณบันไดทางขึน้อุโมงค ์ซึง่จะ

ไดถ้่าพกับปากปล่องอุโมงคท์ีป่กคลุมดว้ยตน้ไม ้เรามี

โอกาสไปเยอืนประเทศสงิคโปรท์ัง้ทไีมพ่ลาดทีจ่ะไป

เช็คอนิทีแ่ลนดม์ารค์แห่งน้ี 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที5่) 

จากนั้นพาท่านไปย่านบูกติ ไหวส้ักการะเจา้แม่กวนอมิของ
สงิคโปรท์ีวั่ด Kwan Imm Thong Hood Cho Temple วัดน้ีสรา้งมากว่า 100ปีและมชีือ่เสยีงโด่งดังมาก
ในเรื่องของความศักดิส์ทิธิ ์เชือ่กันว่าหากไหวแ้ละขออะไรมักจะสมหวังโดยเฉพาะเรือ่งงาน และเรื่องเรยีน 

ผูค้นจงึพากันมากราบไหวข้อพรกันอย่างหนาแน่นตลอดทัง้วัน จากนัน้พาทุกท่านไปทีส่วรรคข์องนักชอ้ปอีก
หนึ่งที่ก็คือ ถนน Orchard ที่มีตัง้แต่หา้งคา้ปลีกที่หรูหราไปจนถงึภัตตาคารอาหารนานาชาตชิัน้น าระดับ
โลก ระหว่างสองขา้งทางของถนนจะมหีา้งและ ถนนคนเดนิชอ้ปป้ิงเยอะแยะมากมายกว่ารอ้ยแห่ง ย่านชอ้ป

ป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของสงิคโปรแ์ห่งน้ีคอืแหล่งรวมประสบการณ์อันหลากหลายแกผู่ม้าเยอืน 
 ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานชางง ีประเทศสงิคโ์ปร ์เพือ่เดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ  

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

                     ทา่อากาศยานนานาชาตชิางง ี- THE JEWEL  –  ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิ อาหาร เชา้,เทีย่ง                             
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 พเิศษ !! ท่านสามารถชม THE JEWEL CHANGI ตัง้อยู่ใจกลางท่าอากาศยานชางงี เกิดจากความ

ร่วมมอืของ Changi Airport Group และ CapitalLand Mall Asia โดยวางคอนเซ็ปตใ์หท้ีน่ี่เป็นทัง้ ศูนยก์ลาง
แห่งการบนิ การชอ้ปป้ิง และการพักผ่อนอย่างแทจ้รงิ ซึง่โดดเด่นดว้ยงานสถาปัตยกรรมล ้าสมัยถูกออกแบบ
มาใหเ้ป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มีพื้ นที่ทัง้หมดราว ๆ  134,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นชัน้เหนือพืน้ดนิ 5 ชัน้ 
และชัน้ใตด้นิ 5 ชัน้ สามารถเชือ่มต่อไปยังเทอรม์นิอล 1-3 ได ้โดยจุดกึง่กลางสดุของอาคารจะอลังการดว้ย
น ้าตกยักษ์ (Rain Vortex) สูงราว ๆ 40 เมตร จะมีน ้าไหลพรั่งพรูลงมาจากเพดาน สู่แอ่งน ้าวนขนาดใหญ่
ดา้นล่าง  

บา่ย  ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานชางง ีประเทศสงิคโ์ปร ์เพือ่เดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ 

17.30น. น าท่านเดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดย สายการบนิ Singapore Airlines เทีย่วบนิที ่SQ714  

19.00น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

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

Update : 22/2/2565 
************************************************ 

หมายเหตุ : เงือ่นไขการเขา้หรอื ออกประเทศไทยและสงิคโปร ์ท ัง้ระบบ  อาจมกีารเปลีย่นจากภาครฐั อาจจะมคีา่ใชจ้า่ย

เพิม่ขึน้ รวมถงึข ัน้ตอนปฏบิตัติา่งๆอาจปรบัเปลีย่น บรษิทัฯจงึขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ กรณีมคี าส ัง่จาก

หนว่ยงานรฐัท ัง้สองประเทศ  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สาย

การบนิ, การจราจร หรอืช่วงเทศกาลหรอืวนัหยดุ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
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ขอ้แนะน า 
**ส าหรบัการเดนิทางไปสงิคโปรแ์นะน าใหต้รวจกอ่นเดนิทาง48ช ัว่โมง เพือ่ใชผ้ลตรวจในการเดนิทางเขา้สงิคโ์ปรไดเ้ช่นกนั  
เช่น หากทา่นเดนิทางวนัที ่3/1/65 แนะน าใหต้รวจในวนัที ่1/1/65 หรอื 2/1/65  ** 
 
► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 

1. เอกสารรับรองผลตรวจ RT-PCR TEST หรอื ART 48 ชม.กอ่นการเดนิทาง  

2. พาสปอรต์ตัวจรงิ  (อายุการใชง้านมากกว่า 6 เดอืน)  

3. เอกสารใบรบัรองทีไ่ดร้ับวัคซนีป้องกันโควดิ19 ครบ 2 เข็ม หรอื Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคุมโรค 

4. เตรยีมเอกสาร International Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ   

5. หลักฐานการจองโรงแรม AQ Test & Go 1 คนื พรอ้มค่าตรวจ RT-PCR 1 ครัง้ และรถรับสง่จากสนามบนิ-โรงแรม 

 
 

 

เงอืนไขเดนิทางเขา้ประเทศสงิคโปร ์ต ัง้แต ่18 ม.ีค. 65  เงื่อนไขเดินทางเข้าประเทศไทย 
ต ัง้แต ่18 ม.ึค. 65 

กอ่นเดนิทางเขา้ประเทศสงิคโปร ์

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

แบบ RT-PCR และ Antigen Rapid Test (ART) แต่ไม่รับผลตรวจทีต่รวจเอง โดยขอ้มูล
ในเอกสารการตรวจหาเชือ้โควดิจะตอ้งมขีอ้มูลดังต่อไปน้ี 
1. ถา้เป็นภาษาไทยจะตอ้งแนบการแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
2. เอกสารจะตอ้งระบุชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิดหรือหมายเลขพาสปอร์ต ของผูท้ี่
เดนิทาง 
3. วันทีต่รวจและผลตรวจเป็นลบ 
4. เอกสารตอ้งไม่ใชเ่ป็นลายมอืเขยีน (ตอ้งปริน้จากเครือ่งนะคะ) 

✓ การขออนุมตัเิดนิทางเขา้ประเทศ Vaccinated Travel Pass (VTP) สามารถขอ

เอกสาร VTP ไดล้่วงหนา้อย่างนอ้ย 7-60 วันก่อนเดนิทางผูท้ีเ่ดนิทางจากไทยทกุคนทีจ่ะ
เดนิทางเขา้สงิคโปร ์จะตอ้งท าเรือ่งขอเขา้ประเทศสงิคโปร ์ไดจ้ากลิง้กน้ี์ 
https://eservices.ica.gov.sg/STO1/VTL 

✓ กรอกแบบฟอรม์ดา้นสุขภาพ ไม่เกนิ 72 ช่ัวโมงกอ่นเดนิทางเขา้สงิคโปร ์โดยกรอก

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

✓เตรยีมเอกสาร Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ  

✓ Insurance Coverage ขัน้ต ่า SGD 30,000  

✓ ดาวน์โหลด Application Trace Together App ผูโ้ดยสารจะตอ้ง เก็บ 

Application น้ีไวอ้ย่างนอ้ย21วันหลงัเดนิทางกลับจากประเทศสงิคโปร ์ไดจ้ากลิง้กน้ี์ 
https://www.tracetogether.gov.sg/ ส าหรับเดก็อายุ 7 – 12 ปี ทีไ่มม่โีทรศัพทม์อืถอื 
สามารถตดิต่อขอรับ TraceTogether tokens (ค่ามดัจ าเครือ่ง $50) เมือ่เดนิทางถงึ
สนามบนิชางง ีที ่Changi Recommends booth  
 
เมือ่เดนิทางถงึประเทศสงิคโปร ์

✓ แสดงเอกสารต่างๆใหเ้จา้หนา้ที ่ต.ม.  

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

✓ เขา้รับการตรวจแบบ ART Test ภายใน 24 ช่ัวโมง เมือ่เดนิทางถงึประเทศสงิคโปร ์ 

รวมอยูใ่นคา่บรกิาร 
 
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิส าหรบัเขา้สงิคโปร ์

✓ เด็กอายุ 12 ปี และต า่กวา่ ทีไ่ม่ไดรั้บการฉีดวัคซนีโควดิ แต่ตอ้งมผีลตรวจภายใน 48 

ชม. จะไดรั้บอนุญาตใหเ้ดนิทางเขา้สูส่งิคโปร์ เมื่อเดนิทางมาพรอ้มกับผูป้กครองทีไ่ดรั้บ
การฉีดวัคซีนโควดิแลว้เท่านั้นโดยเด็กไม่ตอ้งกักตัวและไม่ตอ้งลงทะเบียนเดนิทางเขา้
เหมอืนผูใ้หญ่ 

✓  เด็กต า่กวา่ 2 ปี ไม่ตอ้งตรวจหาเชือ้โควดิก่อนเดนิทางออกจากประเทศไทย และไม่

ตอ้งตรวจเมือ่เดนิทางถงึสนามบนิชางง ี

กอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทย 

✓ เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate ที่

ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ 
สามารถขอผ่านApplicationหมอพรอ้มได ้ผูท้ี่
อยู่ต่างจังหวัด สามารถขอไดท้ี่สาธารณะสุข
จังหวัด  

✓ การเดนิทางกลับเขา้ประเทศไทย ส าหรับ

คนไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งขอ Thailand Pass ชัน้
ตอนการขออยู่ในรายละเอยีดดา้นล่าง 
 
เมือ่เดนิทางถงึประเทศไทย 

✓ ผ่านกระบวนการพธิีตรวจคนเขา้เมืองและ

กรมควบคุมโรค 

✓ แสดงเอกสาร Thailand pass 

✓ ผูเ้ดินทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศที่

รัฐบาลก าหนด จะตอ้งมีหลักฐานการจอง
โรงแรม AQ Test & Go 1 คืน พรอ้มค่าตรวจ 
RT-PCR และรถรับสง่จากสนามบนิ-โรงแรม  
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิส าหรบัเขา้ไทย 

✓ อายุ 18 ปีขึน้ไป ตอ้งไดรั้บวัคซีนตามที่

ก าหนด 

✓ เด็กอายุ 12-17 ปี  

ตอ้งไดรั้บวัคซนีอย่างนอ้ย 1 เข็ม หรอืไม่ไดรั้บ
วัคซนี แต่ตอ้งมากับผูป้กครองที่ไดรั้บวัคซีน
ครบ  

✓ เด็กอายุ 2-16 ปี ตอ้งมากับผูป้กครองที่

ไดรั้บวัคซนีครบ 

✓ เด็กอายุต ่ากว่า 2 ปี ไม่จ าเป็นตอ้งมีผล

ตรวจ แต่ตอ้งมากับผูป้กครองที่ไดรั้บวัคซนี
ครบ และสามารถเขา้มาตรวจหาเชื้อโดย
น ้าลายทีป่ระเทศไทยได ้

เงือ่นไขการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทยและสงิคโปร ์( Update  18 มนีาคม 2565 ) 

https://eservices.ica.gov.sg/STO1/VTL
https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/
https://www.tracetogether.gov.sg/
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►การเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทย ส าหรบัคนไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งขอ Thailand Pass  
ช ัน้ตอนการขอ “Thailand Pass” เพือ่เดนิทางเขา้ประเทศไทย  
ข ัน้ตอนที ่1 : เตรยีมเอกสารใหพ้รอ้ม 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) 
2. VISA (ส าหรับชาวต่างชาตเิท่านัน้) 
3. เอกสารรับรองการฉีดวัคซนีครบถว้น ตามขอ้ก าหนดของรัฐบาลไทย มากกว่า 14 วันกอ่นเดนิทาง 
4. ประกันสขุภาพทีค่รอบคลุมการรักษาโควดิในต่างประเทศวงเงนิ USD 20,000 (ส าหรับชาวต่างชาตเิท่านัน้) 

ข ัน้ตอนที ่2 : ลงทะเบยีน “Thailand Pass” 
1. ลงทะเบยีนอย่างนอ้ย 7 วันกอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทย 
2. กรอกรายละเอยีดขอ้มูลสว่นตัวรวมถงึแบบฟอรม์ Immigrationและอัปโหลดเอกสารทีจ่ าเป็นตามรายละเอยีดขัน้ตอนที ่1 
3. รอการอนุมัตเิอกสารรับรองการฉีดวัคซนี 
4. เมือ่อนุมัตแิลว้จะไดร้ับ “Thailand Pass QR Code” ส าหรับการเดนิทางเขา้ประเทศไทย 

ข ัน้ตอนที ่3 : เมือ่เดนิทางถงึประเทศไทย 
1. แสดงเอกสารทัง้หมดรวมถงึ “Thailand Pass QR Code” แสดงต่อเจา้หนา้ทีส่นามบนิทีท่่านมาถงึ 
2. ผ่านกระบวนการพธิตีรวจคนเขา้เมอืง และกรมควบคุมโรค 
3. ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศที่รัฐบาลก าหนด แบบ “Test & Go” ยังคงตอ้งกักตัวที่โรงแรม AQ 1 คืน เพื่อรอผลการ

ตรวจหาเชือ้โควดิ-19 (ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร ์ซึง่บรษัิทมแีพคเกจเสรมิส าหรับท่านทีส่นใจ) 
ข ัน้ตอนที ่4 : ระหวา่งรอตรวจหาเชือ้โควดิ-19  
เขา้รับการตรวจเรยีบรอ้ยแลว้เมือ่ผลตรวจออกเป็นลบสามารถเดนิทางต่อไดโ้ดยไม่ตอ้งกักตัว  

 
อา้งองิจากประกาศของสถานฑูตสงิคโปร ์ประจ าประเทศไทย ต ัง้แตว่นัที ่14 ธนัวาคม 2021 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 
► การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 10 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึจ านวนดังกล่าว 
จะส่งจอยน์ทัวร์กับบรษัิททีม่ีโปรแกรมใกลเ้คยีงกัน หรือเลื่อน หรือยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้่านทราบ

ล่วงหนา้ก่อนการเดนิทาง 15 วัน หรือขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีที่ผูเ้ดนิทางไม่ถงึ15ท่านและท่านยังประสงค์

เดนิทางต่อ) โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้่านทราบกอ่นล่วงหนา้ 

► ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้  

***มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ *** 

► การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

- กรุณาช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 8,000  บาท/ทา่น และ กรุณาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ 

- ค่าทัวร์ส่วนทีเ่หลือช าระ 15-20 วันก่อนออกเดนิทาง กรณีบรษัิทฯตอ้งออกตั๋วใกลวั้นเดนิทางท่านจ าเป็นตอ้งช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอื

ตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เท่านัน้ 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมช่ัน เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  และ 

กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบุไว ้ในรายการเดนิทาง 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการ

ใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
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1. รวมค่าบรกิาร ลงทะเบยีน VTL Pass, แบบฟอรม์สขุภาพ และ Thailand pass 

2. ค่าทดสอบ ART TEST ภายใน 24 ชั่วโมง เมือ่เดนิทางถงึสงิคโปร ์

3. ค่าตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้ (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ

Upgradeทีน่ั่งเป็น Business Classไดแ้ละตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเท่านัน้ไม่สามารถเลือ่นวันได)้ 

4. ค่าทีพั่กหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอื ระดับใกลเ้คยีงกัน  

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

ค่าใชจ่้ายพักเดี่ยวเพิ่ม) กรณีหอ้งพักในเมืองที่ระบุไวใ้นโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด บริษัทขอจัดที่พักในเมือง

ใกลเ้คยีงแทน 

6. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  

7. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

8. สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 25 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรมั และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบนิตาม

เงือ่นไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสัมภาระเกนิท่านตอ้งเสยีค่าปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  

9. การประกันการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz 

Travel แบบแผนประกนัภยั Group tour โดยแผนประกนัจะครอบคลุมการรกัษากรณีลูกคา้ตดิเชือ้โควดิ-

19 หรอือุบตัเิหตุตา่งๆ ซึง่เกดิขึน้ภายในวนัเดนิทาง และลูกคา้ตอ้งท าการรกัษาในโรงพยาบาลที(่ครอบคลุม

ค่ารกัษาโควดิในวงเงนิ 30,000 SGD ตามเงือ่นไขการเขา้ประเทศสงิคโปร)์ แผนสามารถศกึษาขอ้มูล

เพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทไีด ้กรณีลูกคา้ตอ้งการซือ้ประกนัเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ความคุม้ครอง สามารถแจง้ 

บรษิทัฯ ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  ประกันภัยเดนิทางอันนีโดยทัง้นี้การ

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

อุบัตเิหตุในการเดนิทางเท่านั้น แต่ทัง้นี้ ท่านสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด์ 

Allianz ไดก้รณีตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 

10. ค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามันตามรายการทัวร ์

11. ค่ารถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  
2. ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาทเิชน่ ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรดี ค่าโทรศัพท ์เป็นตน้  
3. ค่าภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรียกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ และไดท้ าการขายโปรแกรมไป

แลว้ 
5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 
7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 1,000 บาท/ทา่น ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจากทา่น 
8. ค่าตรวจ RT-PCR Test หรอื ART TEST 48 ชั่วโมงกอ่นออกเดนิทางจากประเทศไทย  
9. แพคเกจ “Test & Go” กักตัวทีโ่รงแรม AQ 1 คนื และค่าตรวจหาเชือ้โควดิ-19 RT-PCR พรอ้มรถรับสง่สนามบนิ เพือ่

รอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 (ซึง่บรษัิทมแีพคเกจเสรมิส าหรับท่านทีส่นใจ) 

 

หมายเหตุ :  
กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหว่างท่านลูกคา้และบรษัิท ฯ 

และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาค่าบรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผูีร้่วมคณะไม่ถงึ 10 ท่าน 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่านา้มันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

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

งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกิดสิง่ของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง 

6. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง

ต่างๆ ทัง้หมด 
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7. รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอีกครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหกั้บกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี่ / ปลอด

บุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่

สามารถรับประกันได ้

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย14วันกอ่นการเดินทาง 

มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล่้วงหนา้ได ้

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ  ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเท่านัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 

หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 

12. บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน 

13. การประกันภัย การประกันการเดนิทาง บรษัิทฯไดจ้ัดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ 

MSIG (Allianz Travel แบบแผนประกันภัย Group tour ที่ครอบคลุมค่ารักษาโควดิในวงเงนิ 30,000 SGD ตามเงื่อนไขการ

เขา้ประเทศสงิคโปร์) แผนสามารถศกึษาขอ้มูลเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทีได ้กรณีลูกคา้ตอ้งการซือ้ประกันเพิม่วงเงนิคุม้ครอง 

เพิม่ความคุม้ครอง สามารถแจง้ บรษัิทฯ ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  ประกันภัย

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

ประกันเฉพาะอุบัตเิหตุในการเดนิทางเท่านัน้ แต่ทัง้น้ี ท่านสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บ

ไซด ์MSIG ไดก้รณีตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 

14. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ  ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเท่านัน้ 

15. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 

หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

16. กรณีท่านใสห่นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ)เดนิทางเพื่อการท่องเทีย่วกับคณะทัวร ์  หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้-

ออกใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบและไม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆทัง้สิน้ 

 


