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เดนิทางโดยสายการบนิ FLYSCOOT (TR) VTL FLIGHT 

 พักโรงแรมระดับ 4 ดาวย่านตัวเมืองสิงคโปร ์
 ชมเมืองสิงคโปร ์และ ถ่ายรูปคู่เมอรไ์ลอ้อน สัญลักษณข์องประเทศ 
 FORT CANNING PARK อุโมงคต์้นไม้ในสวนสาธารณะโบราณ ยุคสงครามโลก 
 ชม THE JEWEL CHANGI ทีสุ่ดแห่งการผสมผสานระหว่างธรรมชาติและสถาปัตยกรรม 
 เข้าชม GARDEN BY THE BAY รวมค่าบัตร FLORAL FANTASY จุด CHECK IN แห่งใหม่  
 ขึน้ Cabel Car กระเช้าลอยฟ้า ไปยังเกาะเซ็นโตซ่า 
 OPTION เสริม !! ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอรแ์ซล สตูดโิอ 

SERVICE พเิศษ !! จ่ายแล้วจบ  รวมค่าตรวจ PCR ทีส่ิงคโปร ์2 รอบ // ART Quick Test ที่
สิงคโปร ์1 รอบ // ประกันการเดนิทางโควิด ครอบคลุมวงเงนิ 30,000 SGD // ค่าอุปกรณต์รวจ 
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Self-Procured ART kits 2 คร้ัง // บริการช่วยลงทะเบยีน ICA SG Arrival Card with Electronic 
Health Declaration // บริการช่วยลงทะเบียน VTP PASS 

รวม น า้ดืม่บริการทุกวันวันละ 1 ขวด  
 

วันแรก กรุงเทพฯ – สิงคโปร ์– ตรวจ RT-PCR  - เข้าพักทีโ่รงแรมเพือ่รอผล     (D) 

09.00 น. คณะพรอ้มกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน FLYSCOOT 

(TR) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบรษิัทฯคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสมัภาระ 
เอกสารส าหรับการเช็คอินทีส่นามบิน 
1.เอกสารท่ีไดร้บัการอนมุตัเิดนิทางเขา้ประเทศสิงคโปร ์(VTP PASS) ทัวรบ์ริการช่วยลงทะเบียน 
2.เอกสารรบัรองผลตรวจหาเชือ้โควิด แบบ RT-PCT หรือ ART ผลเป็นลบ  ภายใน 48 ชม.ก่อนการเดินทาง (ภาษาองักฤษ)  
ลูกค้าจัดเตรียมด้วยตนเอง 
3.เอกสารรบัรองการฉีดวคัซีนปอ้งกนัโควิด จะตอ้งเป็นเอกสารท่ีออกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ ประเทศไทย 
(the Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand) คือวคัซีนพาสปอรต์ (สามารถท าการจอง 
ลงทะเบียนผา่นแอปหมอพรอ้ม ผูท่ี้อยูต่า่งจงัหวดัสามารถขอไดท่ี้สาธารณสขุจงัหวดั ลูกค้าจัดเตรียมด้วยตนเอง 
4. ลกูคา้ Download Application : Trace Together  https://www.tracetogether.gov.sg/   
5.กรอกแบบฟอรม์ดา้นสขุภาพ ไมเ่กิน 72 ชั่วโมงก่อนเดนิทางเขา้สิงคโปร ์(https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/  
ทัวรบ์ริการช่วยลงทะเบียน 
11.55 น. เดนิทางสู่ สิงคโปร ์โดยสายการบิน FLYSCOOT  เทีย่วบินที ่TR607 (VTL FLIGHT) 
15.35 น. เดนิทางถึง สนามบนิชางกี ประเทศสิงคโปร ์ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูต่วั 
เมืองสิงคโปรท่ี์มีการจดัผงัเมืองอยา่งเป็นระเบียบเรียบรอ้ยและสะอาดสะอา้นจนหลายๆ ทา่นตอ้งทึ่ง (เวลาท้องถิน่เร็ว 
กว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) จากน้ันน าท่านเดนิทางสู่โรงแรมเพือ่รอผลตรวจ RT-PCR เป็นระยะเวลา 6-24  
ช่ัวโมง ในลิสตร์ายชื่อทีรั่ฐบาลสิงคโปรก์ าหนด  (ค่าบริการรวมอยู่ในค่าทัวร)์ + ประกัน COVID-19 Travel  
Insurance วงเงนิ 30,000 SGD  https://safetravel.ica.gov.sg/health/insurance-and-treatment#insurance 
 (รวมอยู่ในค่าทัวรแ์ล้ว เบีย้ประกัน 30 SGD) หากท่านใดทางบริษัทประกันเรียกเก็บราคาสูงกว่า 30 SGD ขอ 
สงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าประกันเพิม่เตมิ 
ค ่า   บริการอาหารค ่า แบบกล่อง BENTO BOX 
โรงแรมทีพั่ก  FURAMA CITY CENTER HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า 

https://www.tracetogether.gov.sg/
https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/
https://safetravel.ica.gov.sg/health/insurance-and-treatment#insurance
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วันทีส่อง  รอผลตรวจ PCR – ชมเมือง – เมอไลอ้อน – การเ์ด้น บายเดอะเบย ์ (B/L/D) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า แบบกล่อง BENTO BOX 
 อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย รอผลตรวจ PCR   
เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง แบบกล่อง BENTO BOX 
หลังจากคณะได้รับแจ้งผลตรวจ PCR TEST ทุกท่าน 
ลูกค้าท าการตรวจ Self-Procured ART kits และรายงานผลใน LINK ด้วยตนเอง โดยบริษัทฯเตรียมอุปกรณ ์
ตรวจให้ (ตามกฎใหม่จากรัฐบาลสิงคโปร ์update วันที ่3 DEC 2021) 

จากนัน้น าท่าน ชมเมืองสิงคโปรแ์ละรบัฟังบรรยายประวตัิศาสตรจ์ากไกดท์อ้งถ่ิน  ซึ่งล้อมรอบด้วย ท าเนียบ

รัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ผ่านชม อาคารรฐัสภาเก่า “Old Parliament House” ซึ่งในอดีตเป็นท่ีตัง้ของ
รฐัสภาของสิงคโปร ์ ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นร า การแสดงตลก ผ่านชม “Elephant Statue” รูป
ป้ันชา้งส าริดเป็นของขวญัจากพระจุลจอมเกลา้ ร.5 ของไทย ซึ่งไดม้อบใหใ้นปี 1871 เพ่ือสรา้งความสมัพนัธไมตรีกับ
ป ร ะ เ ท ศ
สิงคโปรเ์ม่ือ ค รั้ ง ท่ี
พ ร ะ อ ง ค์ เ ส ด็ จ
ม า เ ยื อ น
สิงคโปร์ใน ค รั้ ง
แ ร ก  น า ท่ า น 
ถ่ า ย รู ป คู่ กั บ  
เ ม อ ร์ ไ ล อ้ อ น 
สัญลักษณ์ ข อ ง
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ประเทศสิงคโปร ์โดยรูปป้ันคร่ึงสิงโตคร่ึงปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉาก
ดา้นหลงัเป็น      “โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทเุรียน ชม ถนนอลิซาเบธวอลค์ ซึ่ง
เป็นจุดชมวิวริมแม่น า้สิงคโปร ์
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

จากน้ันเข้าชม GARDEN BY THE BAY  รวมค่าเข้าชม Floral Fantasy (รวมค่าบัตรแล้ว) ZONE เปิดใหม่
ล่าสุดในช่วง COVID  เรือนกระจกในรม่แห่งท่ีสองจากทัง้สามแห่งของ Gardens by the Bay นัน้คืออาณาจกัรของ
ประวตัิศาสตรแ์ละจินตนาการ แต่ละโซนจากทัง้หมดส่ีโซนท่ีมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันนีบ้อกเล่าเรื่องราวท่ีน่าสนใจ 
ตัง้แตเ่ทพนิยายปรมัปราและสวนลอยแห่งบาบิโลน (Hanging Gardens of Babylon) ซึ่งมีโพรงขนาดใหญ่ รูปแกะสลกั
จากไมท่ี้งดงามนา่ทึ่ง และงานศลิปะจากดอกไม ้อิสระใหท้า่นไดช้มการจดัสวนท่ีใหญ่ท่ีสดุบนเกาะสิงคโปร ์ช่ืนชมกบัตน้ไม้
นานาพันธุ์ และ เป็นศนูยก์ลางการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยาน
แห่งชาติสิงคโปร ์นอกจากนีย้งัมีทางเดินลอยฟ้าเช่ือมตอ่กบั Super tree  คูท่ี่มีความสูงเขา้ดว้ยกนั มีไวส้  าหรบัใหผู้ท่ี้มา
เยือนสามารถมองเห็นสวนจากมมุสงูขึน้ 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทศันียภาพอนังดงามของอ่าวและ
สวนโดยรอบ โดยรอบ (ไมร่วมคา่บตัร SUPERTREE 8 SGD) 
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ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นน าท่านเปิดประสบการณ์กับการเดินทางแสนพิเศษ น่ังเรือแบบคลาสสิคโบราณที่เป็น

เอกลักษณข์องประเทศสิงคโปร ์หรือที่เรียกว่า Bumboat ล่องเรือชมสถานท่ีไฮไลตข์องสิงคโปร ์และ
เก็บภาพสวยๆจากมุมมองแม่น า้ เช่น เมอรไ์ลออ้น, สะพานเกลียว Helix Bridge, อาคารรูปเรือ มารีน่า
เบย ์แซนด ์เป็นตน้ จะใชเ้วลารอบละประมาณ 40 นาทีดว้ยกัน จากนัน้เดินทางเขา้เย่ียมชมมารีน่าเบย์
แซนด ์Marina Bay Sand  โรงแรมหรูระดับ 6 ดาว โดยพืน้ท่ีดา้นในประกอบไปดว้ยโรงแรม 
หา้งสรรพสินคา้ จดุชมวิว พิพิธภณัฑ ์คาสิโน และโรงภาพยนตร ์รวมถึงส่วนของ แซนดส์กายพารค์ ท่ีเป็น
สระว่ายน า้และจดุชมวิวบนอาคารมารีน่าเบยแ์ซนด ์(ไม่รวมค่าขึน้ชมจุดชมวิว SAND SKY PARK57 
ราคา 30 SGD) 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบัโรงแรมเพ่ือพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

OPTIONAL TOUR 
หากต้องการชม 2 โดมเพิ่ม 28 SGD หรือ 700 บาท/ท่าน ** โปรดแจ้งก่อนเดินทาง ** 

FLOWERS DOME CLOUD FOREST 
Flower Dome จะเป็นท่ีจดัแสดงพรรณไมจ้ากเขครอ้น
ชืน้แถบเมดเิตอรเ์รเนียน มีตน้ไมด้ดัยกัษแ์ละปาลม์ขวด
มากมายใหเ้ราไดถ้่ายรูป รวมถึงมีสวนจิ๋วนา่รกัๆ ใหเ้ราดู
อีกดว้ย เหมาะแก่การไปนั่งอ่านหนงัสือ นั่งเลน่ชิลๆ 
เพราะในเรือนกระจกจะติดแอรใ์หอ้ากาศเย็นสบาย และ
มีกลิ่นหอมๆ ของดอกไมแ้ละตน้ไมฟุ้้งกระจายไปทัง้โดม 

Cloud Forest จะมีน า้ตกจ าลองขนาดใหญ่ พรอ้มดว้ยพนัธุพื์ช
และพนัธุไ์มใ้นเขตป่าดบิชืน้มากมาย ในโดมจะออกแบบเป็น
ทางเดนิ โดยเราจะเดนิขึน้ลิฟตไ์ปชัน้บนสดุแลว้เดนิไลล่งมา
จนถงึชัน้ลา่งท่ีเป็นป่าหมอกสวยงามมาก 
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วันทีส่าม เมาทเ์ฟเบอร ์- เฮนเดอรสั์น เวฟ –Cabel Car – เซ็นโตซ่า – FREE TIME at SENTOSA (B/-/-) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าคณะเดนิทางไป CHINATOWN เพือ่ท าการตรวจ ARTs TEST (ตามกฏของประเทศสิงคโปร)์ และ PCR TEST  
ตามกฏของประเทศไทย (ค่าบริการรวมอยู่ในค่าทัวรแ์ล้ว)  
จากนัน้น าทา่นชม สะพานเฮนเดอรสั์น เวฟ เป็นสะพานคนเดนิท่ีสงูท่ีสดุในสิงคโปร ์ท่ีระดบั 36 เมตรเหนือพืน้ดนิ  
รูปทรงระลอกคล่ืน สรา้งขึน้โดยลอกเลียนรูปทรงขึน้-ลงของเกลียวคล่ืน มีเสน้ทางคดโคง้และบดิไปมาตลอดความยาว 
ทัง้สิน้ 274 เมตร รูปแบบของสะพานยดึดว้ยเหล็กโคง้และตกแตง่ดว้ย "โครงรา่ง" ท่ีโคง้งอ นั่นคือ แผน่ไมบ้าเลา ไมเ้นือ้แข็ง 
ท่ีใชใ้นการก่อสรา้งท่ียากล าบาก ดว้ยรูปทรงของสะพานท าใหมี้ซอกมมุท่ีซอ่นเรน้และโพรงคลา้ยเปลือกหอย ผูม้าเท่ียวจงึ 
สามารถนั่งชมธรรมชาตใินบรเิวณไดอ้ยา่งสบายๆ เน่ืองจากสะพานมีความเป็นส่วนตวัและพืน้ท่ีใหน้ั่งพกัผอ่น สะพานนีจ้งึ 
เป็นสถานท่ียอดนิยมในชว่งสดุสปัดาห ์ซึ่งมกัมีคูร่กั นกัวิ่งจ็อกกิง้ และครอบครวัท่ีมีลกูเล็กๆ มาเยือนเสมอ 
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จากน้ันน าทา่นขึน้สู ่เมาทเ์ฟเบอร ์MOUNT FABER  ยอดเขาท่ีสงูเป็นอนัดบั 2 ของสิงคโปร ์แตเ่ดมินัน้สถานท่ีแหง่นีช่ื้อ 
วา่ ทลี็อค บลังกา ฮลิล ์(Telok Blangah Hill) และไดเ้ปล่ียนช่ือมาเป็น เมาท ์เฟเบอร ์(Mount Faber) ในเดือน 
กรกฎาคม ปี 1845 เพ่ือเป็นเกียรตแิก่กปัตนัชารล์ส เอ็ดเวิรด์ เฟเบอร ์(Captain Charles Edward Faber) แหง่ Madras  
Engineers ผูส้รา้งถนนคดเคีย้วสายแคบท่ีน าไปสู่ยอดเขาเพ่ือตดิตัง้สถานีสง่สญัญาณ  
น าทา่นขึน้ Cabel Car กระเช้าลอยฟ้า ของสิงคโปรเ์ป็นกระเชา้ลอยฟ้าท่ีใหบ้ริการเช่ือมทางอากาศจากภูเขาเฟเบอรไ์ปยงั
เกาะเซ็นโตซา่ (รวมคา่บตัร) 

 
 

OPIONAL TOUR (โปรดแจ้งและช าระค่าบัตร 1,900 บาทก่อนเดินทางเด็กอายุ 2-11 ปีราคา 

1,650 บาท) 
น าท่านสู่โลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า อาณาจักรความบันเทิงระดับโลก 
UNIVERSAL STUDIO  ใหท้่านไดพ้บกับการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไม่รูจ้บในท่ีเดียวท่ีๆ คณุและ
ครอบครวัจะไดพ้บและสมัผสักบัประสบการณใ์หม่ ท่ีโลกยงัตอ้งตะลึง เปิดฉากความสนกุกบัยนูิเวอรแ์ซล สตดูิโอ !! ท่ีแรก
และท่ีเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้กับเครื่องเล่น 24 ชนิดโดย18ชนิด เป็นเครื่องเล่นท่ีออกแบบใหม่หรือ
ดดัแปลงเพ่ือท่ีน่ีโดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็น 7 โซน ไดแ้ก่ ท่ีสุดของรถไฟเหาะรางคู่ทัง้หวาดเสียวและสูงท่ีสุดในโลก ดว้ย
ระดบัความสงู 42.5 เมตรโดยจ าลองจากซีรี่ยช่ื์อดงัแบทเทิลสตาร ์กาแล็กติกาซึ่งผูเ้ล่นสามารถเลือกไดว้่าจะเป็นฝ่ายมนษุย์
หรือฝ่ายวายรา้ยไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟันบนอากาศอย่างหวาดเสียวของแตล่ะฝ่าย มีโซนกิจกรรมเบาๆเอาใจนกักิน-ด่ืม-
ชอ้ปกบัรา้นอาหาร บาร ์คลบัท่ีรอเสิรฟ์อาหารและเครื่องด่ืมจากทั่วทกุมมุโลกรวมถึงรา้นชอ้ปป้ิง รา้นแบรนดเ์นมและคอน
เซ็ปตส์โตรบ์นเสน้ทางเฟสทีฟวอลค์ ถนนสายท่ีโดดเดน่ท่ีสดุของรีสอรท์ เวิลด ์เซ็นโตซ่า ใหค้ณุไดเ้พลิดเพลินกบัการเย่ียมใหค้ณุไดเ้พลิดเพลินกบัการเย่ียม
ชมคาสิโนแหง่แรกของประเทศสิงคโปร ์!!!ชมคาสิโนแหง่แรกของประเทศสิงคโปร ์!!! 
***สามารถเลือกซือ้ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพพิธิภัณฑสั์ตวน์ า้เปิดใหม่ใหญ่ที่สุดในโลกกับ Marine 
Life Park ((สามารถซือ้ สามารถซือ้ OOppttiioonnaall  บัตร บัตร SSeeaa..  AAqquuaarriiuumm  ได้ในราคา ได้ในราคา ผู้ใหญ่ 40 SGD หรือ 1,000 บาท  / เดก็ อายุต ่า
กว่า 12ปี 29 SGD))    จดัอนัดบัใหเ้ป็นอควาเรียมใหญ่สดุในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ถกูออกแบบใหเ้ป็นอโุมงคใ์ตน้  า้ 
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สามารถบรรจนุ  า้เคม็ไดก้ว่า 45 ลา้นลิตร รวมสตัวท์ะเลกวา่ 800 สายพนัธุ ์รวบรวมสตัวน์  า้กวา่ 100,000 ตวั ตกแตง่ดว้ย
ซากปรกัหกัพงัของเรือ ภายในไดจ้  าลองความอดุมสมบรูณข์องทะเลตา่งๆ ทั่วโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
อิสระรับประทานอาหารเยน็ตามอัธยาศัย 
จากน้ันน าท่านเดนิทางกลับโรงแรมเพือ่พักผ่อนตามอัธยาศัย 

 
วันทีส่ี่ FORT CANNING PARK - ช็อปป้ิงถนนออรช์ารด์  - สนามบิน – กรุงเทพฯ       (B) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ลูกค้าท าการตรวจ Self-Procured ART kits และรายงานผลใน LINK ด้วยตนเอง โดยบริษัทฯเตรียมอุปกรณ ์
ตรวจให้ (ตามกฎใหม่จากรัฐบาลสิงคโปร ์update วันที ่3 DEC 2021) 
น าคณะเดนิทางไป FORT CANNING PARK ถ่ายรูปเช็คอิน มมุมหาชนลง INTRAGRAM ใหเ้พ่ือนๆ อิจฉา และ 
เดนิเลน่บรเิวณสวนสาธารณะท่ีเป็นปอ้มปืนเก่าสมยัสงครามโลก 
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รถโค้ชน าท่านช้อปป้ิงย่านถนนออรช์ารด์ สินคา้แบรนดเ์นม รุน่ใหมล่า่สดุ จะถกูน ามาวางขายตามหา้งสรรพสินคา้ ท่ีตัง้
อยูบ่นถนนสายนีเ้ป็นแหง่แรกเพราะวา่สิงคโปรมี์ทา่เรือและเรือสินคา้ทกุล าจะ ตอ้งมาผา่นท่ี ทา่เรือของสิงคโปรนี์เ้สมอ ถนน
ออรช์ารด์จดัไดว้่าเป็นแหล่งช็อปป้ิงระดบัโลก เพราะว่ามีศนูยก์ารคา้ รา้นคา้ และโรงแรมชัน้ดีมากมายตัง้อยู่เรียงราย สอง
ฝ่ังถนน อาทิเช่น หา้ง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอ่ืนๆอีกมากมาย ***(อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความ
สะดวกในการชอปป้ิง)*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.00 น. ได้เวลาสมควรเดนิทางสู่สนามบินชางกี พเิศษ !! ท่านสามารถชม THE JEWEL CHANGI  
ตัง้อยูใ่จกลางทา่อากาศยานชางงี เกิดจากความรว่มมือของ Changi Airport Group และ CapitalLand Mall Asia โดยวาง
คอนเซ็ปตใ์หท่ี้น่ีเป็นทัง้ศนูยก์ลางแห่งการบิน การชอ้ปป้ิง และการพกัผ่อนอย่างแทจ้ริง ซึ่งโดดเดน่ดว้ยงานสถาปัตยกรรม
ล า้สมยัในแบบสถาปัตยกรรมสญัลกัษณ ์(Architecturally Iconic) โดยไดก้ลุ่มผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการออกแบบช่ือดงั
อยา่ง Safdie Architects (ออกแบบ Marina Bay Sands), Benoy และ RSP (ออกแบบ ION Orchard) มาเป็นท่ีปรกึษาใน
การออกแบบเทอรม์ินอลแห่งนี ้THE JEWEL ถกูออกแบบมาใหเ้ป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มีพืน้ท่ีทั้งหมดราว ๆ 134,000 
ตารางเมตร แบง่เป็นชัน้เหนือพืน้ดนิ 5 ชัน้ และชัน้ใตด้นิ 5 ชัน้ สามารถเช่ือมตอ่ไปยงัเทอรม์ินอล 1-3 ได ้โดยจดุกึ่งกลางสดุ
ของอาคารจะอลงัการดว้ยน า้ตกยกัษ ์(Rain Vortex) สงูราว ๆ 40 เมตร จะมีน า้ไหลพรั่งพรูลงมาจากเพดาน สู่แอ่งน า้วน
ขนาดใหญ่ดา้นลา่ง 

เอกสารท่ีใชเ้ดนิทางกลบัประเทศไทย  ใชต้อนเช็คอินสายการบนิ 
1. ลงทะเบียนผา่นระบบ Thailand Pass (ทัวรบ์ริการช่วยลงทะเบียนให้) 
2. แสดงผลตรวจ RT-PCR เป็น Negative (ทีทั่วรบ์ริการพาไปตรวจในวันที3่ของการเดนิทาง) 
16.00 น. ออกเดนิทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน FLYSCOOT เทีย่วบินที ่TR610 
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17.30 น. เดนิทางกลับถงึสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดภิาพ พร้อมความประทับใจ 
เม่ือเดินทางถึงไทย 

(1) แสดงผลตรวจ RT-PCR ที่ท  าการตรวจจากสิงคโปร ์
(2) แสดงเอกสารการจองและช าระเงินคา่ตรวจ RT-PCR ของไทยและคา่โรงแรม SHA+ / AQ 1 คืน  ตามระบบ TEST&GO (ไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร)์ 
(3) เดินทางรอผลตรวจ ณ หอ้งพกัหากมีผลเป็นลบ สามารถเดินทางกลบัไดท้ั่วประเทศ 
(4) ตรวจหาเชือ้โควิดโดยวิธีการ ATK ในวนัที่ 6-7 นบัจากวนัเดินทางเขา้ประเทศไทย โดยสามารถหาชดุตรวจไดจ้าก รร. AQ / SHA+ ที่ทา่นท าการจอง 

 หมายเหตุ  โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใ์นการปรับเปลี่ยนราคา 
หากมีการปรับขึน้ของภาษีน ้ามันของสายบินหรือการเปลี่ยนแปลงกฏการเข้าประเทศที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เดก็อายุ 2-11 ปี พักห้อง TWN/DBL เป็นท่านที ่2 ในห้อง ราคาเท่าผู้ใหญ่ 
เดก็อายุ 2-11 ปี พักห้อง TWN/DBL เป็นท่านที ่3 ในห้อง ลดราคา 2,000 บาท 
เดก็อายุ 2-11 ปี พักห้อง TRP แบบเสริมเตยีง   ลดราคา 1,000 บาท 
มีตั๋วเคร่ืองบินแล้วจอยแลนด ์     ลดราคา 3,500 บาท 

เงือ่นไขการจอง มัดจ าท่านละ 10,000 บาท 

อัตราค่าบริการพักหอ้งละ2-3 ทา่น 
**ส าหรับหนังสือเดินทางต่างชาตเิก็บเพิม่ 1,000 บาท** 

วันทีเ่ดนิทาง ผู้ใหญ่ 
ทารกอายุต ่า
กว่า 2 ปี 

พักเดีย่ว 

วันที ่13-16 มกราคม 2565 29,999.- 2,900.- 5,900.- 

วันที ่20-23 มกราคม 2565 29,999.- 2,900.- 5,900.- 

วันที ่27-30 มกราคม 2565 29,999.- 2,900.- 5,900.- 

วันที ่3-6 กุมภาพันธ ์2565 29,999.- 2,900.- 5,900.- 

วันที ่10-13 กุมภาพันธ ์2565 29,999.- 2,900.- 5,900.- 

วันที ่17-20 กุมภาพันธ ์2565 29,999.- 2,900.- 5,900.- 

วันที ่24-27 กุมภาพันธ ์2565 29,999.- 2,900.- 5,900.- 

วันที ่3-6 มีนาคม 2565 29,999.- 2,900.- 5,900.- 

วันที ่10-13 มีนาคม 2565 29,999.- 2,900.- 5,900.- 

วันที ่17-20 มีนาคม 2565 29,999.- 2,900.- 5,900.- 

วันที ่24-27 มีนาคม 2565 29,999.- 2,900.- 5,900.- 
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*** เมื่อช าระค่ามัดจ าแล้วถอืว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวรทุ์กประการ *** 
พร้อมส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ให้เจ้าหน้าทีจ่องทัวร ์/ ส่วนทีเ่หลือจ่ายก่อนเดนิทาง 15 วัน 
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมีอายใุชง้านเหลือไมน่อ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง*** 

รายละเอียดเพิม่เตมิส าหรับเดก็ในการเข้าสิงคโปร ์
- เดก็อาย ุ12 ปี และต ่ากวา่ ท่ีไมไ่ดร้บัการฉีดวคัซีนโควิด แตต่อ้งมีผลตรวจภายใน 48 ชม. จะไดร้บัอนญุาตใหเ้ดนิ

ทางเขา้สูส่ิงคโปร ์เม่ือเดนิทางมาพรอ้มกบัผูป้กครองท่ีไดร้บัการฉีดวคัซีนโควิดแลว้เทา่นัน้โดยเด็กไมต่อ้งกกัตวัและ
ไมต่อ้งลงทะเบียนเดนิทางเขา้เหมือนผูใ้หญ่ 

- เดก็ต ่ากว่า 2 ปี ไม่ตอ้งตรวจหาเชือ้โควิดก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย และไมต่อ้งตรวจเม่ือเดนิทางถึง
สนามบนิชางกี 
 
 

รายละเอียดเพิม่เตมิส าหรับเข้าไทย 
- อาย ุ18 ปีขึน้ไป ตอ้งไดร้บัวคัซีนตามท่ีก าหนดและมีผลตรวจภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดนิทาง 
- เดก็อาย ุ12-17 ปี ผลตรวจภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง 
- ตอ้งไดร้บัวคัซีนอยา่งนอ้ย 1 เข็ม หรือไมไ่ดร้บัวคัซีน แตต่อ้งมากบัผูป้กครองท่ีไดร้บัวคัซีนครบ  
- เดก็อาย ุ2-16 ปี ตอ้งมีผลตรวจภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางและตอ้งมากบัผูป้กครองท่ีไดร้บัวคัซีนครบ 
- เดก็อายตุ  ่ากว่า 2 ปี ไมจ่  าเป็นตอ้งมีผลตรวจ แตต่อ้งมากบัผูป้กครองท่ีไดร้บัวคัซีนครบ และสามารถเขา้มาตรวจหา

เชือ้โดย ATK ท่ีประเทศไทยได ้
อัตรานีร้วม   

 ค่าตรวจ RT-PCR จ านวน 2 รอบทีป่ระเทศสิงคโปรร์อบละ 125 SGD หรือประมาณ 3,300 บาท = 
6,600.- 

 ค่าอุปกรณต์รวจ Self-Procured ART kits 2 คร้ัง คร้ังละ ประมาณ 260 บาท = 520 บาท 
 ค่าตรวจ ARTs Quick Test 1 คร้ัง 15 SGD ประมาณ 390 บาท 
 ค่าประกันการเดนิทางความคุ้มครองข้ันต ่า 30,000 ดอลลารส์ิงคโปร ์COVID TRAVEL INSUARANCE 

เงือ่นไขตามกรมธรรค ์ค่าเบีย้ประกันประมาณ 780 บาท 
 คา่รถโคช้ปรบัอากาศบรกิารตลอดการเดนิทางตามรายการทวัร ์
 ตั๋วเครื่องบนิและภาษีน า้มนัตามรายการ ชัน้ประหยดั ไป/กลบัตามก าหนดการของคณะทวัร ์
 คา่อาหาร และเครื่องดื่มท่ีระบไุวใ้นรายการ  
 คา่ท่ีพกั 3 คืนพกัหอ้งละ 2-3 ทา่น  
 คา่บตัรเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตา่ง ๆ ตามรายการท่ีไดร้ะบไุว ้ 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารท่ีเกิดขึน้

ระหวา่งวนัเดินทางเทา่นัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรงัรองแพทยแ์ละใบเสรจ็รบัเงินในการเบิก) 
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อัตรานีไ้ม่รวม   

 ค่าทปิไกด+์ค่าทปิคนขับรถท่านละ 650 บาทหรือ 25 SGD (ไม่รวมค่าทปิหัวหน้าทัวรต์ามความพงึพอใจ)   
 ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนออกจากประเทศไทยประมาณ 3,000 บาท 
 แพคเกจ “Test & Go” กักตัวทีโ่รงแรม AQ 1 คืน พร้อมรถรับส่งสนามบิน และ ค่าตรวจ RT-PCR เพือ่รอ

ผลการตรวจหาเชือ้โควิด-19 (ซึ่งบริษัทมีแพคเกจเสริมส าหรับท่านทีส่นใจ ราคาเร่ิมต้น 3,900 บาทต่อ
คนต่อห้อง) 

 คา่ท าหนงัสือเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมส าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ตา่งชาต ิรวมถึง VACCINE PASSPORT 
 คา่อาหาร และเครื่องดื่มท่ีไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีมิไดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรีด โทรศพัท ์ คา่มินิบาร ์ฯลฯ  
 ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3%   

เอกสารทีใ่ช้ในการเดนิทาง   

 หนงัสือเดนิทางท่ีมีวนัก าหนดอายใุชง้านเหลือไมน่อ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัท่ีจะออกเดนิทาง 
 ตอ้งมีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

วัคซีนทีป่ระเทศสิงคโปรอ์นุญาตให้เข้าประเทศ 

(a) Vaccination Requirement 

Vaccinations Accepted by Singapore 

Travellers are considered fully vaccinated if they meet the following conditions at least 2 weeks before 

arrival in Singapore: 

 Received the full regimen of WHO EUL Vaccines (below), from a specific manufacturer, and 

 Met the minimum dose interval period. 

Manufacturer Name of Vaccine Dose(s) 

Required 

Minimum Interval between 

Doses 

Pfizer/BioNTech BNT162b2/COMIRNATY 

Tozinameran (INN) 

2 17 days 

Moderna mRNA-1273 2 24 days 

Astrazeneca AZD1222-Vaxzeveria (ChAdOx1_nCoV-19) 2 24 days 

Serum Institute of 

India 

Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) 2 

Janssen Ad26.COV2.S 1 NA 

Sinopharm SARS-COV-2 Vaccine (VeroCell), Inactivated 

(InCoV) 

2 17 days 

Sinovac COVID-19 Vaccine (Vero Cell), 

Inactivated/CoronavacTM 

2 13 days 
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Manufacturer Name of Vaccine Dose(s) 

Required 

Minimum Interval between 

Doses 

Covaxin Bharat Biotech BBV152 COVAXIN® 2 24 days 

Any WHO EUL vaccine (mixed): 

 BNT162b2/COMIRNATY Tozinameran (INN) 

 mRNA-1273 

 AZD1222-Vaxzeveria (ChAdOx1_nCoV-19) 

 Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) 

 Ad26.COV2.S 

 SARS-COV-2 Vaccine (VeroCell), Inactivated (InCoV) 

 COVID-19 Vaccine (Vero Cell), Inactivated/CoronavacTM 

 Bharat Biotech BBV152 COVAXIN® 

2 17 days 

If you do not meet any of the above requirements, you are not considered fully vaccinated with 
WHO EUL vaccines. 

เงือ่นไขการจองทัวร ์ 
หากไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวรไ์ม่สามารถคืนเงนิได้ เน่ืองจากค่าบริการ

ทีสิ่งคโปรเ์ป็นแบบเหมาจ่าย 
1. เน่ืองจากตั๋วเครื่องบนิตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบบุนหนา้ตั๋วเท่านัน้ จงึไมส่ามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการ

เดนิทางใด ๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทัง้หมดหรือ
บางสว่นใหก้บัทา่น 

2. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดนิทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีบรษิัทระบใุน
รายการเดนิทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่บรกิารไมว่่ากรณีใด ๆ 

 
3. ทางบรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากทา่นใชบ้ริการของทางบริษัทฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวบางรายการ, ไมท่าน

อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้่ายทกุอยา่ง ทางบรษิัทฯไดช้  าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด  
4. ค่าทัวรเ์ป็นแบบเหมาจ่ายกับบริษัททัวรใ์นต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวรใ์นทุกกรณี 
5. ทางบรษิัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุตัเิหตท่ีุเกิดจาก

ความประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 
6. เม่ือทา่นตกลงช าระเงินไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบรษิัทฯ ทางบรษิัทฯ จะถือว่าทา่นไดย้อมรบัในเง่ือนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ท่ีไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 
หมายเหตุ 

 หากคณะเดนิทางไมถ่ึง 10 ทา่นคืนเงินเตม็จ านวน 
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 หากมีเหตสุุดวิสยัอนัเกิดจากประกาศสถานการณโ์ควิดท าใหเ้ดินทางไม่ได ้อา้งอิงตาม พรบ. ธุรกิจน าเท่ียว หัก
คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้จรงิโดยมีใบเสรจ็ยืนยนักบัลกูคา้ 

 เร่ืองห้องพักช่วงเทศกาล หอ้งพกัท่ีลกูคา้ระบตุอนจองทวัร ์ทางบริษัทจะ Request ใหท้างโรงแรมตามขัน้ตอน 
ในบางครัง้โรงแรมอาจเปล่ียนชนิดห้องพกัของลูกคา้ ณ วนัเขา้พกั แต่ทางบริษัทยืนยันว่าจะเพียงพอต่อจ านวน
ลกูคา้ เชน่ 
Request ส าหรบัเตียง Double Bed หากหอ้งไมพ่อ อาจะเป็นหอ้ง TWN ขยบัเตียงใหช้ิดกนั 
Request ส าหรบัเตียง Triple Bed หากหอ้งไม่พอ จะจดัใหเ้ป็น 2หอ้ง โดยไม่เก็บเงินเพิ่ม ตามเง่ือนไขของโรงแรม
ท่ีจอง 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตจุ  าเป็นสดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ข
ไดแ้ละจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหาย สญูเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้
ทวัรแ์ละเหตสุดุวิสยับางประการ เช่น การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ตา่งๆ เน่ืองจากรายการทวัรนี์เ้ป็น
แบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือถกูปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าใน
กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทกุกรณี  

 บริษัทฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการ
เดินทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอ
หกัคา่บรกิารคืนได ้เพราะการช าระคา่ทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ย เม่ือท่านไดช้  าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมด ไม่ว่า
จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรบัทราบ
และยอมรบัในเง่ือนไขตา่งๆ 

 บรษิัทฯไมร่บัผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ ปฏิวตัแิละอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือ
การควบคมุของทางบรษิัทฯหรือคา่ใชจ้า่ยเพิ่มเตมิท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, 
การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรือจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 


