
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SGTR06 JOURNEY TO SINGAPORE 3วนั 2คนื 
Marina Bay Sand น ัง่เรอื Bumboat GARDEN BY THE BAY 

Merlion สงิหโ์ตทะเลพน่น ำ้ ไหวเ้จำ้แมก่วมอมิ THE JEWEL CHANGI 

Optional tour!! UNIVERSAL STUDIOS SINGAPORE 
 

 ชมพชืไมน้ำนำพนัธุท์ ี ่Garden by the bay สวนพฤกษศำสตรข์นำดใหญ ่

 ลอ่งเรอื Bumboat สมัผสัประสบกำรณ์ชมตกึระฟ้ำของสงิคโปร ์ 

 ถำ่ยภำพควำมประทบัใจกบั Merlion ครึง่สงิโตครึง่ปลำ 

 สมัผสับรรยำกำศไชนำ่ทำวน ์ซือ้ของฝำกและลิม้ลองอำหำรแสนอรอ่ย 

 อสิระฟรเีดยห์นึง่วนัเต็ม แพ็คเกจเสรมิ UNIVERSAL STUDIOS SINGAPORE 

 พเิศษ !! ทำ่นสำมำรถชม THE JEWEL CHANGI ต ัง้อยูใ่จกลำงทำ่อำกำศยำนชำงง ี

เดนิทำงโดยสำยกำรบนิ SCOOT (TR)  
 น ำ้หนกักระเป๋ำ 20 kg. + Carry on 7 kg. 

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-11ปี  

 

พักเดีย่วเพิม่ ทีน่ั่ง หมายเหต ุ

06-08 พ.ค. 65 13,888 

ไมม่รีำคำเด็ก 

 

 

 

 

 

5,500 

15  

 

 

 

 

 

14-16 พ.ค. 65 14,888 15 

21-23 พ.ค. 65 14,888 15 

27-29 พ.ค. 65 13,888 15 



 
 
 
 
 

03-05 ม.ิย. 65 14,888  15 

10-12 ม.ิย. 65 14,888 15 

17-19 ม.ิย. 65 14,888 15 

24-26 ม.ิย. 65 13,888 15 

 
  
DEPARTURE:   TR625  BKK-SIN  10:50 – 14:15   
RETURN       :   TR610  SIN-BKK   15:25 - 16:55 
 คำ่ประกนักำรเดนิทำง COVID-19 ทีส่งิคโปร ์ 
 รวมคำ่บรกิำร แบบฟอรม์สขุภำพ และ Thailand pass 

 
 
 
 
 
08:00 น. พรอ้มกนั ณ ทำ่อำกำศยำนนำนำสวุรรณภมู ิอำคำรผูโ้ดยสำรระหวำ่งประเทศขำออก ประต ู5

เคำนเ์ตอร ์K สำยกำรบนิ SCOOT โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร 
ออกบตัรทีน่ั่ง โหลดสมัภาระโดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารการ
เดนิทาง  
 

 

เอกสำรส ำหรบักำรเช็คอนิสำยกำรบนิ 
1. เอกสารรับรองผลตรวจหาเชือ้โควดิ แบบ RT-PCT หรอื ART ภายใน 48 ชม.กอ่นการเดนิทาง (ภาษาองักฤษ) 

(ลกูคา้จัดเตรยีมดว้ยตนเอง) 
2. เอกสารรับรองการฉีดวัคซนีป้องกนัโควดิจะตอ้งเป็นเอกสารทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุประเทศ

ไทย (the Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand) คอืวัคซนีพาสปอรต์ (สามารถ
ขอผา่นแอปหมอพรอ้มได ้ผูท้ีอ่ยูต่า่งจังหวดัสามารถขอไดท้ีส่าธารณสขุจังหวดั (ลกูคา้จัดเตรยีมดว้ยตนเอง) 

3. นักทอ่งเทีย่วจะตอ้งลงแอพ Trace Together  https://www.tracetogether.gov.sg/ (ลกูคา้ลงแอฟในมอืถอื) 
4. กรอกแบบฟอรม์ดา้นสขุภาพ ไมเ่กนิ 72 ชัว่โมงกอ่นเดนิทางเขา้สงิคโปร ์(ลกูคา้กรอกรายละเอยีดใน 

https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/) (บรษัิทบรกิาร
ชว่ยลงทะเบยีน) 

 
10:50 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ประเทศสงิคโ์ปร ์โดยสำยกำรบนิ 

SCOOT เทีย่วบนิที ่TR625  
14:15 น. เดนิทางถงึ ทำ่อำกำศยำนชำงง ีประเทศสงิคโ์ปร ์ น า

ทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและพธิกีารทาง
ศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง)  

 
สิง่ท ีต่อ้งเตรยีมตอนเขำ้ประเทศสงิคโปร ์
1. ผา่นตรวจคนเขา้เมอืง (ตม.) จะตอ้งเตรยีมเอกสารทกุ

อยา่งใหพ้รอ้ม ส าหรับเดนิทางเขา้สงิคโปร ์เอกสารการฉีด

วัคซนีป้องกนัโควดิ แอปพลเิคชัน่ทีล่งไวใ้นมอืถอื Trace 

Together   

น าทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศ เดนิทางชมความสวยงามของ 
Garden by the bay  เป็นสวนพฤกษศาสตรข์นาดใหญ่
ของสงิคโปร ์ในยา่น Marina Bay สวนแหง่นี้มคีวามโดด
เดน่หลายอยา่ง ไม่วา่จะเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรม พันธุไ์ม ้
นานาชนิดจากทั่วทุกมุมโลก ทัง้พืชทะเลทราย พืชเมือง
หนาว พชืทีอ่ยูบ่นดอยสงูระดับ 2,000 เมตรจากน ้าทะเล มี
การท าโดมปรับอากาศเรอืนกระจกรปูทรงเปลอืกหอยทีใ่หญ่
ทีส่ดุในโลก นอกจากนี้ก็ยังมกีลุ่มตน้ไมย้ักษ์อกีดว้ย พืน้ที่
ในสวน Gardens by the Bay จะแบง่ออกเป็น 3 สว่นดังนี้ 

วนัทีห่นึง่         ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตสิวุรรณภมู ิ - ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตชิำงง ี–  Garden by the bay - 

ลอ่งเรอื Bumboat - Marina Bay Sand                                                                                    อำหำร เย็น       

                                                                                                                    

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.tracetogether.gov.sg%2F%3Ffbclid%3DIwAR0UjAu9CPYvJpAYsY0rhKwy-SwVNEfmVDgaF7DKp10FmMYHweZGjMZUcFc&h=AT1SyXnDMyCiNR9e2AN_zqIE06IU1fbKtzSzIqYfgLAZ82W_ig0WuR7omhgm7rQVIQlVg03VufXI0kAP11FzXboWMihd8O4kS8UHK-ZzDGwqKqprUi0FbuqWoO3XT3NRwEjI&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3ACOOwvQeXa6ISIXFZyXaDK7xOwc7PDxM729sO8J8QavNkGYJ6KR1wJAXkswiCGSOmm10lZRQAlxGfCxgpcLVq6UrK-pnouPeqOZGGiUGMFGtpoHCsEDjMuIAzZxqvbNN7HndWjNPiuxBuNVWP10rdqB_LMhBiYB_xhjIwi76UnPs
https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/


 
 
 
 
 

Bay South Garden, Bay East Garden และ Bay Central Garden สว่นทีม่พีืน้ทีม่ากทีส่ดุจะเป็น Bay 
South Garden คำ่เขำ้ชม Gardens by the Bay มสีว่นทีเ่ขำ้ชมไดฟ้ร ีและ สว่นทีต่อ้งเสยีคำ่เขำ้ชม 
โดยสว่นทีเ่สยีคา่เขา้ชมจะเป็นโดม 2 โดม (conservatory) ไดแ้กโ่ดมดอกไม ้(Flower Dome) และ โดมป่า
เมฆ (Cloud Forest) รำคำ20 SGD ส ำหรบัผูใ้หญ ่15 SGD  ส ำหรบัเด็ก 

 
 
 
 
 
 
เย็น   รบัประทำนอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร (มือ้ท ี1่) 

จากนัน้น าทา่นเปิดประสบการณ์กับการเดนิทางแสนพเิศษทีเ่ชญิชวนใหค้ณุไปสัมผัสและเขา้ถงึวถิชีวีติแบบ
คนสงิคโปรอ์ย่างแทจ้รงิ น่ังเรือแบบคลาสสคิโบราณที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศสงิคโปร์ หรือที่เรียกว่า 
Bumboat ลอ่งเรอืชมสถำนทีไ่ฮไลทข์องสงิคโปร ์และเก็บภาพสวยๆจากมมุมองแมน่ ้า เชน่ เมอรไ์ลออ้น
, สะพานเกลยีว Helix Bridge, อาคารรูปเรอื มารน่ีาเบย ์แซนด ์เป็นตน้ จะใชเ้วลารอบละประมาณ 40 นาที
ดว้ยกัน จากนั้นน าท่านสู่ ลนด์มาร์คส าคัญบริเวณอ่าวมารีน่า โดยพื้นที่ดา้นในประกอบไปดว้ยโรงแรม 
หา้งสรรพสนิคา้ จดุชมววิ พพิธิภัณฑ ์คาสโิน และโรงภาพยนตร ์รวมถงึสว่นของ แซนดส์กายพารค์ ทีเ่ป็นสระ
วา่ยน ้าและจดุชมววิบนอาคารมารน่ีาเบยแ์ซนด ์ถอืเป็นสระวา่ยน ้ากลางแจง้ทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุ และตัง้อยูส่งู
ทีส่ดุในโลกอกีดว้ย มารน่ีาเบยแ์ซนด ์และแซนดส์กายพารค์ ตัง้อยูบ่รเิวณรมิอา่วมารน่ีาเบย ์ประเทศสงิคโปร ์
(การขึน้ชมมีค่าใชจ้่ายไม่รวมในค่าทัวร์) ชมการแสดงที่ว่านี้เป็นการแสดง แสง ส ีเสียง และ น ้าพุมีชื่อ
วา่ Wonder Full – Light & Water Spectacular (อาจจะไมม่กีารแสดงกรณีฝนตกหรอืมกีารปิดจาก
สถานที)่  
ทีพ่กั : Hotel Grand Pacific 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

                      (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง)  

 

 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม (มือ้ท ี2่) 

แพ็คเกจเสรมิ : Universal Studios Singapore   

รำคำ : ผูใ้หญ ่81 SGD / เด็ก 61 SGD (บตัร

เด็กอำย ุ4-12 ปี / ต ำ่กวำ่ 3 ปี ไมเ่สยีคำ่เขำ้)  

เวลำเปิดท ำกำร : 09:00 - 19:00 น.  
(วนัพฤหสับด-ีอำทติย)์ เต็มอิม่กับการผจญภัยใน
โลกของภาพยนตรเ์รือ่งโปรดที ่ยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ
สงิคโปร ์Universal Studios Singapore  เป็น
สวนสนุกทีเ่ราจะไดส้นุกไปเครือ่งเล่นและการแสดง
ต่างๆในธีมหนังและการ์ตูนจากค่าย Universal 
Studios ไมว่า่จะเป็น มนิเนีย่น (The Minions) หนังท
รานฟอรเ์มอร ์(Transformers) หรอือย่าง จูราสสคิ
ปารค์ (Jurassic Park) ใครทีช่ ืน่ชอบและเป็นแฟนตัว
จรงิของหนังพวกนี ้รับรองว่ามาแลว้จะสนุกและไดข้องตดิไมต้ดิมอืกลับบา้นแน่นอนค่ะ แบง่เป็น 7 โซน
ดว้ยกนั  
โซนที1่ ฮอลลวีูด้ (Hollywood) โซนนี้เป็นโซนแห่งความบันเทงิโซนแห่งการรอ้งเล่นเตน้ร ามกีาร
แสดงแบบตน้ฉบบัของบอรด์เวย ์(Board way) สือ่ถงึละครชือ่ดังตา่งๆ   
โซนที2่ นวิยอรค์ (New York) โซนทีไ่ดจ้ าลอง บรรยากาศของนวิยอรค์มาใหทุ้กท่านไดส้ัมผัส ให ้
อารมณ์ความเป็นเมอืงใหญ ่โซนนีไ้ดน้ าตัวการต์นูทีเ่ด็ก ชืน่ชอบมาไวด้ว้ย  
โซนที3่ เมอืงแหง่อนำคต (Sci-Fi City) โซนนี้เป็นโซนทีดู่ล ้าสมัยมากๆ เป็นโซนเครือ่งเล่นสดุมันส์

ทีเ่นน้การผจญภัยและมคีวามหวาดเสยีวสดุๆ ไฮไลทก์็คอื TRANSFORMERS The Ride เป็นเครือ่งเล่น 
3D โดยจะมแีวน่ใหใ้สก่อ่นเริม่เลน่ และอกีอนัคอืรถไฟเหาะตลีังกา หวาดเสยีวไปสดุๆ  
โซนที4่ เมอืงอยีปิตโ์บรำณ (Ancient Egypt) เป็นอกีโซนทีเ่ครือ่งเล่นหวาดเสยีวเชน่กัน จะไดพ้บ
กับสสุานฟาโรหต์อ้งค าสาป เครือ่งเล่นชนดินี้มชี ือ่ว่า Revenge of the Mummy มันคอืรถไฟเหาะทีจ่ะ
พาเราตะลยุไปในดนิแดนนักรบมมัมี ่ขบัรถจีบ้ตามลา่หาสมบตั ิTreasure Hunters  

วนัทีส่อง        อสิระฟรเีดยท์อ่งเทีย่ว                                                                                              อำหำร เชำ้

                                                                                                                 



 
 
 
 
 

โซนที5่ โลกทีห่ำยสำบสญู (The Lost World) ในสว่นของโซนนี้นัน้ เป็นอารมณ์การผจญภัยในยคุ
ไดโนเสาร ์Jurassic Park และ Water World เครือ่งเลน่ตามแบบฉบบัหนัง  Jurassic Park  
โซนที6่ ดนิแดนแหง่เทพนยิำย (Far Far Away) โซนนี้จะไดพ้บกับตัวการต์ูนแอนเิมชัน่จากเรือ่ง
เชร็คและการฉายหนังการต์นู 4 มติ ิและไฮไลทข์องโซนนีพ้าไปผจญภยัตา้นแรงโนม้ถว่งกลางอากาศบน
ยอดตน้ถั่วยกัษ์เพือ่ตามหาหา่นทีอ่อกไขเ่ป็นทองค าอนัล ้าและยงัมเีครือ่งเลน่อกีมากมาย  
โซนที7่ มำดำกสักำร ์(Madagascar) จะไดพ้บกับเหล่าบรรดาสัตวน์อ้ยใหญ่จากตัวการต์ูนทีไ่ดรั้บ
ความนยิมเป็นอยา่งมาก น่ันคอื Madagascar ก็จะมตีัวเด่นๆอยู ่4 ตัวหลัก เครือ่งเล่นในโซนนี้ทีไ่มค่วร
พลาดเลยก็คอื ล่องเรอืเดนิไปในเกาะมาดากัสการ ์ซึง่จะไดพ้บกับสัตวต์่างๆ ทีจ่ะมาสรา้งรอยยิม้และ
เสยีงหัวเราะใหก้บัทกุทา่นทีไ่ดล้อ่งเรอืเขา้ไปชม  
ทีพ่กั : Hotel Grand Pacific 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

                      (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง)  

 
 

 

 

 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม (มือ้ท ี3่) 

ถ่ายรูปสัญลักษณ์ทีส่ าคัญอกีที ่Merlion สงิหโ์ตทะเลพ่นน ำ้ รูปปั้นครึง่สงิโตครึง่ปลา เห็นแลว้รูท้ัน

ทีว่่าทีน่ี้คอืสงิคโปร ์นักท่องเทีย่วส่วนใหญ่จะแวะมาถ่าย โพสตท์่าทางต่างๆ อา้ปากกนิน ้าบา้ง สระผม

บา้ง ถอืเป็นสถานทีท่ีใ่ครๆก็ตอ้งมาเก็บภาพ จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่ Suntec City (ซนัเทค ซติ ี)้  

ใหท้่านไดถ้่ายภาพ น ้าพุแห่งโชคลาภ(Fountain of Wealth) ทีว่่ากันว่าออกแบบตามหลักฮวงจุย้ จน

เชือ่กนัวา่เป็นจดุทีม่ฮีวงจุย้ดทีีส่ดุในโลก โดยสรา้งขึน้จากทองแดงขนาดใหญ่ เป็นรูปวงแหวนโดยมเีสา

ขนาดใหญท่ัง้ 4 ขา้ง เป็นรปูสญัลักษณ์ของจักรวาลตามศาสนาฮนิด ู แลว้มนี ้าพุ่งขึน้อยูต่รงกลางของวง

แหวน และภายในอาคารยงัเป็นศนูยก์ลางของหา้งสรรพสนิคา้ สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทาง  

 น าทกุทา่นไปที ่ไชนำ่ทำวน ์China Town สถานทีท่อ่งเทีย่วส าคัญของสงิคโปรเ์พราะนอกจากจะมขีองกนิ

และของ ขายมากมายใหเ้ลอืกซือ้กลับไปฝากทีบ่า้นแลว้ ไชน่าทาวน์ทีส่งิคโปรย์ังมวีัดและพพิธิภัณฑส์ าคัญ

หลายแหง่ (เพือ่ไมเ่สยีเวลำกบักำรชอ้ปป้ิงใหท้ำ่นไดอ้สิระอำหำรกลำงวนั) จากนัน้น าทา่นเดนิทางไหว ้

สกัการะเจา้แมก่วนอมิของสงิคโปรท์ีว่ดั Kwan Imm Thong Hood Cho Temple วัดนี้สรา้งมากวา่ 100

ปีและมชีือ่เสยีงโดง่ดังมากในเรือ่งของความศักดิส์ทิธิ ์เชือ่กนัวา่หากไหวแ้ละขออะไรมักจะสมหวังโดยเฉพาะ

เรือ่งงาน และเรือ่งเรยีน ผูค้นจงึพากนัมากราบไหวข้อพรกนัอยา่งหนาแน่น จ า ก นั้ น พ าทุ ก ท่ า น ไ ปที่

สวรรคข์องนักชอ้ปอกีหนึง่ทีก่็คอื ถนน Orchard ทีม่ตีัง้แต่หา้งคา้ปลีกทีห่รูหราไปจนถงึภัตตาคาร

อาหารนานาชาตชิัน้น าระดับโลก ระหวา่งสองขา้งทางของถนนจะมหีา้งและ ถนนคนเดนิชอ้ปป้ิงเยอะแยะ

มากมายกว่ารอ้ยแห่ง ย่านชอ้ปป้ิงที่มชี ือ่เสียงที่สุดของสงิคโปร์แห่งนี้คือแหล่งรวมประสบการณ์อัน

หลากหลายแกผู่ม้าเยอืน 

บำ่ย  ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางสู่ ท่ำอำกำศยำนชำงง ีประเทศสงิคโปร  ์เพื่อเดินทางกลับสู่

กรงุเทพฯ พเิศษ !! ทำ่นสำมำรถชม THE JEWEL CHANGI ตัง้อยูใ่จกลางท่าอากาศยานชางง ีเกดิ

จากความรว่มมอืของ Changi Airport Group และ CapitalLand Mall Asia โดยวางคอนเซป็ตใ์หท้ีน่ีเ่ป็น

ทัง้ ศนูยก์ลางแหง่การบนิ การชอ้ปป้ิง และการพักผอ่นอยา่งแทจ้รงิ ซึง่โดดเดน่ดว้ยงานสถาปัตยกรรมล ้า

สมยัถกูออกแบบมาใหเ้ป็นโดมกระจกขนาดใหญ ่มพีื ้นทีท่ัง้หมดราว ๆ 134,000 ตารางเมตร แบง่เป็นชัน้

เหนือพืน้ดนิ 5 ชัน้ และชัน้ใตด้นิ 5 ชัน้ สามารถเชือ่มต่อไปยังเทอรม์นิอล 1-3 ได ้โดยจุดกึง่กลางสุด

ของอาคารจะอลังการดว้ยน ้าตกยักษ์ (Rain Vortex) สูงราว ๆ 40 เมตร จะมนี ้าไหลพร่ังพรูลงมาจาก

เพดาน สูแ่อง่น ้าวนขนาดใหญด่า้นลา่ง  

วนัทีส่ำม     Merlion – Suntec city – China town - Kwan Imm Thong Hood Cho Temple -ชอ้ปป้ิง ถนน 

Orchard -  ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตชิำงง ี- THE JEWEL CHANGI –  ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตสิวุรรณภมู ิ                                                       

 อำหำร เชำ้                                                                                                                 



 
 
 
 
 

15:25 น. น าทา่นเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดย สำยกำรบนิ  SCOOT เทีย่วบนิที ่TR611  

16:55 น. เดนิทางถงึ ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

** ผูเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศไทยจำกประเทศทีร่ฐับำลก ำหนด แบบ “Test & Go” 
ยงัคงตอ้งท ำกำรจองโรงแรม AQ 1 คนื เพือ่รอผลกำรตรวจหำเชือ้โควดิ-19 ** 

Update: 01/04/2565 

 

หมำยเหตุ : เง ือ่นไขกำรเขำ้หรอื ออกประเทศไทยและสงิคโปร ์ท ัง้ระบบ  อำจมกีำรเปลีย่นจำกภำครฐั อำจจะมคีำ่ใชจ้ำ่ย

เพิม่ข ึน้ รวมถงึข ัน้ตอนปฏบิตัติำ่งๆอำจปรบัเปลีย่น บรษิทัฯจงึขอสงวนสทิธใินกำรเรยีกเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ กรณีมคี ำส ัง่จำก

หนว่ยงำนรฐัท ัง้สองประเทศ  รำยกำรทวัรส์ำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เนือ่งจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมอืง, 

สำยกำรบนิ, กำรจรำจร หรอืชว่งเทศกำลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ โดยทำงผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่น

โดยค ำนงึถงึผลประโยชนข์องทำ่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้ำ่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตำมโปรแกรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงือ่นไขกำรเดนิทำงเขำ้และออกจำกประเทศไทยและสงิคโปร ์( Update  1 เมษำยน 2565 ) 

เงอืนไขเดนิทำงเขำ้ประเทศสงิคโปร ์ต ัง้แต ่1 เม.ษ. 65  เงือ่นไขเดนิทำงเขำ้ประเทศไทย ต ัง้แต ่1 เม.ย. 65 



 
 
 
 
 

 
ขอ้แนะน ำ 
**ส ำหรบักำรเดนิทำงไปสงิคโปรแ์นะน ำใหต้รวจกอ่นเดนิทำง48ช ัว่โมง เพือ่ใชผ้ลตรวจในกำรเดนิทำงเขำ้สงิคโ์ปรได้

เชน่กนั เชน่ หำกทำ่นเดนิทำงวนัที ่3/1/65 แนะน ำใหต้รวจในวนัที ่1/1/65 หรอื 2/1/65  ** 
 

► เอกสำรทีต่อ้งท ำกำรเตรยีมกอ่นเดนิทำง 

1. เอกสารรับรองผลตรวจ RT-PCR TEST หรอื ART 48 ชม.กอ่นการเดนิทาง  
2. พาสปอรต์ตัวจรงิ  (อายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน)  

3. เอกสารใบรับรองทีไ่ดรั้บวัคซนีป้องกนัโควดิ19 ครบ 2 เข็ม หรอื Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค 

4. เตรยีมเอกสาร International Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ   

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

 

►►กำรเดนิทำงกลบัเขำ้ประเทศไทย ส ำหรบัคนไทย ผูเ้ดนิทำงตอ้งขอ Thailand Pass (บรษัิทด าเนนิการให)้ 

ข ัน้ตอนที ่1 : เตรยีมเอกสำรใหพ้รอ้ม 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) 

2. VISA (ส าหรับชาวตา่งชาตเิทา่นัน้) 

3. เอกสารรับรองการฉีดวัคซนีครบถว้น ตามขอ้ก าหนดของรัฐบาลไทย มากกว่า 14 วันกอ่นเดนิทาง (Vaccinated 

Certificateและ International Vaccinated Certificate) 

4. ประกนัสขุภาพทีค่รอบคลมุการรักษาโควดิในตา่งประเทศวงเงนิ USD 20,000 (ส าหรับชาวตา่งชาตเิทา่นัน้) 

ข ัน้ตอนที ่2 : ลงทะเบยีน Thailand Pass (บรษัิทด าเนนิการให)้ เอกสารทีต่อ้งใชต้ามรายละเอยีดขัน้ตอนที1่ 

กอ่นเดนิทำงเขำ้ประเทศสงิคโปร ์

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

วันเดนิทาง ไดท้ัง้ แบบ RT-PCR และ Antigen Rapid Test (ART) 
แต่ไมร่ับผลตรวจทีต่รวจเอง โดยขอ้มลูในเอกสารการตรวจหาเชือ้โค

วดิจะตอ้งมขีอ้มลูดังตอ่ไปนี้ 
1. ถา้เป็นภาษาไทยจะตอ้งแนบการแปลเป็นภาษาองักฤษ 

2. เอกสารจะตอ้งระบุชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิดหรือหมายเลข
พาสปอรต์ ของผูท้ีเ่ดนิทาง 

3. วนัทีต่รวจและผลตรวจเป็นลบ 
4. เอกสารตอ้งไมใ่ชเ่ป็นลายมอืเขยีน (ตอ้งปริน้จากเครือ่งนะคะ) 

✓ กรอกแบบฟอรม์ดำ้นสขุภำพ ไมเ่กนิ 72 ชัว่โมงกอ่นเดนิทางเขา้

สงิคโปร ์โดยกรอกผา่นลิง้ก ์ทำงบรษิทัจดัท ำให ้

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

✓เตรยีมเอกสาร Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสขุ  

✓ Insurance Coverage ขัน้ต ่า SGD 30,000  

✓ ดาวนโ์หลด Application Trace Together App ผูโ้ดยสาร

จะตอ้ง เก็บ Application นีไ้วอ้ย่างนอ้ย21วนัหลังเดนิทางกลับจาก
ประเทศสงิคโปร ์ไดจ้ากลิง้กน์ี ้https://www.tracetogether.gov.sg/ 

ส าหรับเด็กอาย ุ7 – 12 ปี ทีไ่มม่โีทรศัพทม์อืถอื สามารถตดิตอ่ขอรับ 
TraceTogether tokens (คา่มดัจ าเครือ่ง $50) เมือ่เดนิทางถงึ

สนามบนิชางง ีที ่Changi Recommends booth  

 
เมือ่เดนิทำงถงึประเทศสงิคโปร ์

✓ แสดงเอกสารตา่งๆใหเ้จา้หนา้ที ่ต.ม.  

 

รำยละเอยีดเพิม่เตมิส ำหรบัเขำ้สงิคโปร ์

✓ เด็กอำย ุ12 ปี และต ำ่กวำ่ ทีไ่มไ่ดร้ับการฉีดวัคซนีโควดิ จะไดร้ับ

อนุญาตใหเ้ดนิทางเขา้สูส่งิคโปร ์เมือ่เดนิทางมาพรอ้มกับผูป้กครองที่

ไดร้ับการฉีดวัคซีนโควดิแลว้เท่านัน้โดยเด็กไม่ตอ้งลงทะเบียนเดิน

ทางเขา้เหมอืนผูใ้หญ ่
 

กอ่นเดนิทำงเขำ้ประเทศไทย 

✓ เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรม

ควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ สามารถขอผ่านApplication

หมอพรอ้มได ้ผูท้ีอ่ยู่ต่างจังหวัด สามารถขอไดท้ีส่าธารณะสขุ
จังหวดั  

✓ การเดนิทางกลับเขา้ประเทศไทย ส าหรับคนไทย ผูเ้ดนิทาง

ตอ้งขอ Thailand Pass ชัน้ตอนการขออยู่ในรายละเอียด
ดา้นลา่ง 

 
เมือ่เดนิทำงถงึประเทศไทย 

✓ ผา่นกระบวนการพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและกรมควบคมุโรค 

✓ แสดงเอกสาร Thailand pass 

✓ ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศทีรั่ฐบาลก าหนด 

จะตอ้งมหีลักฐานการจองโรงแรม AQ Test & Go 1 คนื พรอ้ม
คา่ตรวจ RT-PCR และรถรับสง่จากสนามบนิ-โรงแรม  

 
รำยละเอยีดเพิม่เตมิส ำหรบัเขำ้ไทย 

✓ อำย ุ18 ปีข ึน้ไป ตอ้งไดรั้บวคัซนีตามทีก่ าหนด 

✓ เด็กอำยุ 12-17 ปี ตอ้งไดรั้บวัคซีนอย่างนอ้ย 1 เข็ม 

หรอืไมไ่ดรั้บวคัซนี แตต่อ้งมากบัผูป้กครองทีไ่ดรั้บวัคซนีครบ  

✓ เด็กอำย ุ2-16 ปี ตอ้งมากบัผูป้กครองทีไ่ดรั้บวัคซนีครบ 

✓ เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 2 ปี ตอ้งมากับผูป้กครองทีไ่ดรั้บวัคซนีครบ 

และสามารถเขา้มาตรวจหาเชือ้โดยน ้าลายทีป่ระเทศไทยได ้

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


 
 
 
 
 

ลงทะเบยีนอยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทย เมือ่อนุมัตแิลว้จะไดรั้บ Thailand Pass QR Code ส าหรับการ

เดนิทางเขา้ประเทศไทย 

 

ข ัน้ตอนที ่3 : เมือ่เดนิทำงถงึประเทศไทย 

1.แสดงเอกสาร Thailand Pass QR Codeตอ่เจา้หนา้ทีส่นามบนิทีท่า่นมาถงึ 

2.ผา่นกระบวนการพธิตีรวจคนเขา้เมอืง และกรมควบคมุโรค 

3.ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศทีรั่ฐบาลก าหนด Test and Go (TG) เงือ่นไข ดังนี้ 

- เมือ่เดนิทางถงึสนามบนิทีไ่ทย มรีถโรงแรมมารับไปทีโ่รงแรม 

- รับการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 แบบ RT-PCR รอผลตรวจฯ ในหอ้งพัก 

- เมือ่ผลตรวจฯ เป็นลบ สามารถเช็คเอา้ทอ์อกจากโรงแรม และเดนิทางกลับได ้

- วันที ่5 นับจากวันทีถ่งึไทย ตรวจหาเชือ้โควดิ-19 แบบ ATK ดว้ยตัวเองและรายงานผลในแอปพลเิคชนั หมอชนะ 

 
อำ้งองิจำกประกำศของสถำนฑตูสงิคโปร ์ประจ ำประเทศไทย ต ัง้แตว่นัที ่22 ก.พ. 2565 เป็นตน้ไป  

นกัเดนิทำงชำวไทยทีร่บัวคัซนีครบโดสแลว้ สำมำรถเดนิทำงเขำ้โดยไม่ตอ้งกกัตวั ภำยใตเ้ง ือ่นไข Vaccinated Travel 

Lane (VTL) ดงันี ้ตอ้งไดร้บัวคัซนีครบโดส อยำ่งนอ้ย 14 วนักอ่นเดนิทำงเขำ้สงิคโปร ์โดยตอ้งเป็นวคัซนีทีข่ ึน้ทะเบยีนใช้

งำนฉุกเฉนิกบั WHO แลว้เทำ่น ัน้ (เง ือ่นไขกำรรบัวคัซนีเด็กอยูใ่นตำรำงดำ้นบน) 

 Pfizer/BioNTech (BNT162b2 / Comirnaty / Tozinameran) อยำ่งนอ้ย 2 เข็ม  

 Moderna (m-RNA-1273) อยำ่งนอ้ย 2 เข็ม  

 AstraZeneca (AZD1222 Vaxzevria) อยำ่งนอ้ย 2 เข็ม  

 Covishield อยำ่งนอ้ย 2 เข็ม  

 Sinopharm อยำ่งนอ้ย 2 เข็ม  

 Covaxin อยำ่งนอ้ย 2 เข็ม  

 Sinovac อยำ่งนอ้ย 2 เข็ม 

 วคัซนีสตูรผสมตำมรำยชือ่ดำ้นบน อยำ่งนอ้ย 2 เข็ม 

 Janssen 1 เข็ม 

X    วคัซนีนอกเหนอืรำยกำรดำ้นบนไมส่ำมำรถเดนิทำงได ้

เง ือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 
► ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้  

***มฉิะน ัน้ทำงบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ *** 

► กำรจองทวัรแ์ละช ำระคำ่บรกิำร  

- กรุณำช ำระมดัจ ำ 8,000 กรุณาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ 

- ค่าทัวร์สว่นทีเ่หลอืช าระ 25-30 วันก่อนออกเดนิทาง กรณีบรษัิทฯตอ้งออกตั๋วใกลว้ันเดนิทางท่านจ าเป็นตอ้งช าระค่าทัวร์สว่นที่

เหลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เทา่นัน้ 

**ส ำคญั**ส าเนาหนา้พาสปอร์ตผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนก่อนหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับและ

จ านวนหนห้นังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไม่ต า่กวา่ 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่

รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ า 

กำรยกเลกิและคนืคำ่ทวัร ์ 

-ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

-ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

-ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

 *กรณีมเีหตยุกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

 *คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม คา่วซีา่ และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

 



 
 
 
 
 
อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม  

1. รวมคำ่บรกิำร แบบฟอรม์สขุภำพ และ Thailand pass 

2. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั  

3. กรณีพัก 3 ทา่น ถา้วันทีเ่ขา้พักหอ้งโรงแรม ไมม่หีอ้งTRP ส าหรับพัก (3ท่าน)อาจจ าเป็นตอ้งแยกพัก2หอ้ง (มี

ค่าใชจ้่ายพักเดีย่วเพิม่) กรณีหอ้งพักในเมอืงทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรมมเีทศกาลวันหยุด บรษัิทขอจัดทีพั่กในเมอืง

ใกลเ้คยีงแทน 

4. การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกนัภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กับ Allianz 

Travel แบบแผนประกนัภยั Group tour โดยแผนประกนัจะครอบคลุมกำรรกัษำกรณีลูกคำ้ตดิเชือ้โค

วดิ-19 หรอือุบตัเิหตุต่ำงๆ ซึง่เกดิข ึน้ภำยในวนัเดนิทำง และลูกคำ้ตอ้งท ำกำรรกัษำในโรงพยำบำลที่

ก ำหนด สำมำรถศกึษำขอ้มลูเพิม่เตมิจำกเจำ้หนำ้ทไีด ้กรณีลกูคำ้ตอ้งกำรซือ้ประกนัเพิม่วงเงนิคุม้ครอง 

เพิม่ควำมคุม้ครอง สำมำรถแจง้ บรษิทัฯ ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์

ประกันภัย  ประกันภัยเดนิทางอันนีโดยทัง้นี้การท าประกันนี้จากบรษัิท  มากกวา่ขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน า

เทีย่ว ทีบ่งัคับใหบ้รษัิทน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่นัน้ แตทั่ง้นี้ ทา่นสามารถศกึษาเงอืน

ไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด์ Allianz ไดก้รณีตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถ

แจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 

5. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  

6. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

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

8. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ (ต๋ัวกรุ๊ปไม่

สามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classไดแ้ละตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวนั

ได)้ 

9. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม  
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ และไดท้ าการขายโปรแกรม

ไปแลว้ 
5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

7. สมัภำระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง และคา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

และกรณีน ้าสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  

8. คำ่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทำ่นละ 25 SGD  หรอื 600 บำท/ทำ่น ส ำหรบัหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แตค่วำมประทบัใจ

และน ำ้ใจจำกทำ่น 

9. คำ่ตรวจ RT-PCR Test หรอื ART TEST 48 ช ัว่โมงกอ่นออกเดนิทำงจำกประเทศไทย  
10. แพ็คเกจ “Test & Go” กกัตวัทีโ่รงแรม AQ 1 คนื และคำ่ตรวจหำเชือ้โควดิ-19 RT-PCR พรอ้มรถรบัสง่

สนำมบนิ เพือ่รอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 (ซึง่บรษัิทมแีพคเกจเสรมิส าหรับทา่นทีส่นใจ) 

 
หมำยเหต ุ:  
กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหว่างท่านลูกคา้และ
บรษัิท ฯ และเมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 



 
 
 
 
 

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯจะถือว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี่ / 

ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม 

และไมส่ามารถรับประกนัได ้

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร์ กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย14วันก่อนการ

เดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุ

ประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 

12. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 

13. การประกนัภยั การประกันการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ 

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

เงือ่นไขการเขา้ประเทศสงิคโปร)์ แผนสามารถศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทไีด ้กรณีลูกคา้ตอ้งการซือ้ประกันเพิม่

วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ความคุม้ครอง สามารถแจง้ บรษัิทฯ ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรม์

ประกันภัย  ประกันภัยเดนิทางอันนีโดยทัง้นี้การท าประกันนี้จากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว ที่

บังคับใหบ้รษัิทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะอุบัตเิหตุในการเดนิทางเท่านั้น แต่ทัง้นี้ ท่านสามารถศกึษาเงือนไขความ

คุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด์ MSIG ไดก้รณีตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงค์

มาทีบ่รษัิทฯ 

14. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

15. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุ

ประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

16. กรณีท่านใสห่นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ)เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกับคณะทัวร ์ หากท่านถูกปฏเิสธการ

เขา้-ออกใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


