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

แพ็คเก็จทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน เริ่มต้นเพียง 19,900.- 
 

แพ็คเก็จทัวร์รวม! 
 ตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ กรุงเทพฯ สิงคโปร์  
* น ้าหนักกระเป๋า 20 Kg 
* โรงแรม 3 คืน พร้อมอาหารเช้า  
* รถรับส่งสนามบิน  
* ก้าหนดวันเดินทางเองได้ (ตรงกับไฟท์สายการบิน) 
 

พิเศษ แถมฟรี !  
 สิงคโปร์ Half Day City Tour  
 ค่าประกันการเดินทาง COVID-19 ที่สิงคโปร์ ครอบคลุม

วงเงิน 30,000 SGD 
 ค่าบริการตรวจ COVID-19 RT-PCR Test ณ สนามบิน

ชางกี 
 ชุด ส้าหรับตรวจ COVID-19 Self-Procured ART kits 

ด้วยตนเอง 3 ครั ง 
 



 VTL FLIGHT  
DEPARTURE:   TR607 BKK-SIN   11:55-15:35   (อังคาร,พฤหัส,ศุกร์,เสาร์,อาทิตย์) 
    หรือ     TR607 BKK-SIN    13:15-16:55   (จันทร์,พุธ) 
RETURN       :   TR610 SIN-BKK   16:00-17:30    (อังคาร,พุธ,พฤหัส,ศุกร์,เสาร์,อาทิตย์) 
              หรือ     TR610 SIN-BKK   16:40-18:05    (จันทร์) 
 
ค่าบริการ เริ่มที่ 19,900 บาท อาจจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ นจากราคาตั๋วเครืองบินปรับขึ นในวันที่ลูกค้าเลือกเดินทาง 
พักเด่ียวช้าระเพิ่ม 7,500 บาท เด็ก 2-11ปี พักกับผู้ใหญ่ มีเตียง 

 ราคาเท่ากับผู้ใหญ่  
เด็ก 2-11ปี พักกับผู้ใหญ่2ท่าน ไม่เสริม
เตียง ราคาลด 1,000 บาท 

 

09:00 น. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ประตู 5 เคาน์เตอร์ K สายการบิน SCOOT 
11:55    น. น้าท่านเดินทางสู่ ประเทศสิงค์โปร์ โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินท่ี TR607 (FLIGHT VTL) 
15:35   น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานชางงี ประเทศสิงค์โปร์  น้าท่านผ่านขั นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร เข้ารับ

การทดสอบ RT-PCR  ที่สนามบิน และเดินทางไปโรงแรมที่อยู่ในโครงการ VTL    
พักที ่Hotel Grand Central หรือระดับเดียวกัน และรอผลการตรวจหาเชื อโควิด ภายใน 6 - 24 ชม.    

หลังจากผลทดสอบ RT-PCR ออกแล้ว ลูกค้าท้าการตรวจ Self-Procured ART kits ด้วยตนเอง โดยบริษัทฯเตรียม
อุปกรณ์ตรวจให้ (ตามเงื่อนไขของรัฐบาลสิงคโปร์ UPDATE 20 ม.ค 65) 

 
 
 
 
 
 
 

 

เข้ารับการทดสอบ RT-PCR ไม่ต้องกักตัว (เลือกตรวจแบบ RT-PCR ตามกฏของประเทศไทย) (ค่าใช้จ่ายไม่รวมอยู่ในค่า
ทัวร์ ประมาณ 125 SGD) สามารถใช้ผลตรวจ RT-PCR นี  ส้าหรับการกรอก  
Thailand pass เดินทางกลับเข้าประเทศไทยได้ และ ลูกค้าท้าการ ตรวจ Self-Procured ART kits ด้วยตนเอง โดยบริษัท
ฯเตรียมอุปกรณ์ตรวจให้ (ตามเงื่อนไขของรัฐบาลสิงคโปร์ UPDATE 20 ม.ค 65) 
สถานที่ท่องเที่ยวแนะน้าส้าหรับ HALF DAY CITY TOUR: Merlion สิงห์โตทะเลพ่นน ้า รูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลา เห็นแล้ว
รู้ทันที่ว่าที่นี คือสิงคโปร์  น ้าพุแห่งโชคลาภ ขอพรกับสถานที่ๆมีจุดที่มีฮวงจุ้ยดีที่สุดในโลก ไชน่าทาวน์ ของกินและของ ขาย
มากมายให้เลือกซื อกลับไปฝากที่บ้าน วัดเขี ยวแก้วและพิพิธภัณฑ์ (Buddha Tooth Relic Temple and Museum) ไป

วันที ่1        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานชางงี –  ทดสอบ RT-PCR                                                           

วันที ่2       ทดสอบ ART - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย                                                                                     อาหาร เช้า ณ โรงแรม 

วันที ่3       ทดสอบ RT PCR - HALF DAY CITY TOUR                                                                                 อาหาร เช้า ณ โรงแรม 



สักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระเขี ยวแก้ว Marina Bay sand ประกอบไปด้วยโรงแรมห้างสรรพสินค้า จุดชมวิว 
พิพิธภัณฑ์มากมาย  
 

ลูกค้าท้าตรวจ Self-Procured ART kits ด้วยตนเอง โดยบริษัทฯเตรียมอุปกรณ์ตรวจให้ (ตามเงื่อนไขของรัฐบาล
สิงคโปร์ UPDATE 20 ม.ค 65) 

12.00 น. ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี พิเศษ !! ท่านสามารถชม THE JEWEL CHANGI ตั งอยู่ใจกลางท่าอากาศยาน
ชางงี เกิดจากความร่วมมือของ Changi Airport Group และ CapitalLand Mall Asia โดยวางคอนเซ็ปต์ให้ที่นี่เป็นทั ง
ศูนย์กลางแห่งการบิน การช้อปปิ้ง และการพักผ่อนอย่างแท้จริง ซึ่งโดดเด่นด้วยงานสถาปัตยกรรมล ้าสมัยถูกออกแบบมา
ให้เป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มีพื นที่ทั งหมดราว ๆ 134,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นชั นเหนือพื นดิน 5 ชั น และชั นใต้ดิน 5 ชั น 
สามารถเชื่อมต่อไปยังเทอร์มินอล 1-3 ได้ โดยจุดกึ่งกลางสุดของอาคารจะอลังการด้วยน ้าตกยักษ์ (Rain Vortex) สูงราว 
ๆ 40 เมตร จะมีน ้าไหลพรั่งพรูลงมาจากเพดาน สู่แอ่งน ้าวนขนาดใหญ่ด้านล่าง 

16:00 น. น้าท่านเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินท่ี TR610 
17:30 น          เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ  
 

** ผู้เดินทางเข้าประเทศไทยจากประเทศที่รัฐบาลก้าหนด แบบ “Test & Go” 
ยังคงต้องท้าการจองโรงแรม AQ 1 คืน และในวันที่ 5 เพื่อรอผลการตรวจหาเชื อโควิด-19 ** 

(UPDATE 20 มกราคม 2565) 

 

หมายเหตุ : เงื่อนไขการเข้าหรือ ออกประเทศไทยและสิงคโปร์ ทั งระบบ  อาจมีการเปลี่ยนจากภาครัฐ อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ น รวมถึงขั นตอน
ปฏิบัติต่างๆอาจปรับเปลี่ยน บริษัทฯจึงขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพ่ิม กรณีมีค้าสั่งจากหน่วยงานรัฐทั งสองประเทศ  รายการทัวร์
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, การจราจร หรือช่วงเทศกาลหรือวันหยุด เป็นต้น 
โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค้านึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตา ม
โปรแกรม  

OPTIONAL TOUR: 

แพค็เกจเสริม 1 : Universal Studios Singapore   
*** ราคาค่าเข้า ผู้ใหญ่ 81 SGD เด็ก 61 SGD ***  
(บัตรเด็กอายุ 4-12 ปี / ต่้ากว่า 3 ปี ไม่เสียค่าเข้า)  
เวลาเปิดท้าการ USS 10:00-19:00 น. 
เป็นสวนสนุกที่เราจะได้สนุกไปเครื่องเล่นและการแสดงต่างๆในธีมหนังและการ์ตูนจากค่าย 
Universal Studios ไม่ว่าจะเป็น มินเนี่ยน (The Minions) หนังทรานฟอร์เมอร์ 
(Transformers) หรืออย่าง จูราสสิคปาร์ค (Jurassic Park) ใครที่ชื่นชอบและเป็นแฟนตัว

จริงของหนังพวกนี  รับรองว่ามาแล้วจะสนุกและได้ของติดไม้ติดมือกลับบ้านแน่นอนค่ะ แบ่งเป็น 7 โซนด้วยกัน 

วันที ่4      ทดสอบ ART – อิสระท่องเที่ยว – ท่าอากาศยานชางงี -  THE JEWEL CHANGI  – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ     
                                                                                                                                                                     อาหาร เช้า ณ โรงแรม 



 
แพค็เกจเสริม 2 : Singapore Flyer  
ราคาส้าหรับ ผู้ใหญ่ 33 SGD เด็ก 15 SGD ไม่รวมบริการรถรับ-ส่ง 
(บัตรเด็กอายุ 2-13 ปี / เด็กอายุต่้ากว่า 2 ปี ไม่เสียค่าเข้า) 
เปิดให้บริการเวลา 15:00-22:00 รอบบริการสุดท้ายก่อน 21:15 น. 
ชิงช้าสวรรค์ขนาดยักษ์ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ห้ามพลาด มองได้ไกลถึง 45กิโลเมตร  มีความสูงถึง 
165 เมตร ซึ่งจะท้าให้ท่านเห็นภาพของเมืองสิงคโปร์จากมุมสูง คุณจะได้เห็นสถานที่ส้าคัญๆ
ของสิงคโปร์  สามารถมาชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและมองเห็นสถานทีๆส้าคัญจาก

Singapore Flyer (ใช้เวลาประมาณ30นาที)  
 

แพค็เกจเสริม 3 : Garden by the bay 
PACKAGE: Flower Dome + Cloud Forest  
ราคาส้าหรับผู้ใหญ่ 28 SGD เด็กอายุ 15 SGD  
(บัตรเด็กอายุ 3-12 ปี / เด็กอายุต่้ากว่า 2 ปี ไม่เสียค่าเข้า) 
เปิดให้บริการเวลา 09:00-21:00 รอบบริการสุดท้ายก่อน 20:30 น. 
Flower Dome เป็นหนึ่งใน 2 เรือนกระจกของสวนแห่งนี  ซึ่งได้รับการบันทึกลงในกิน
เนสบุ๊คว่าใหญ่ที่สุดในโลก ภายในเรือนกระจกแห่งนี จะมีต้นไม้จากหลายๆประเทศจัดแสดงอยู่ 

Cloud Forest อีกหนึ่งเรือนกระจกขนาดใหญ่ ที่มีภายในจัดโซนเป็นแบบป่าดิบชื น ที่มีน ้าตกขนาดยักษ์ ที่สูงถึง 35 เมตรให้ชมตั งแต่หน้าประตู
เลยทีเดียว ซึ่งเป็นน ้าตกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เงื่อนไขการเดินทางเข้าและออกจากประเทศไทยและสิงคโปร์ ( update   20 มกราคม 2565 ) 
 

เงือนไขเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์ ตั งแต่ 20 ม.ค. 65  เง่ือนไขเดินทางเข้าประเทศไทย ตั งแต่ 20 ม.ค. 65 
ก่อนเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์ 
✓ เตรียมผลตรวจ COVID-19 (Pre-departure test) 48 ชั่วโมงก่อนวันเดินทาง ได้ทั ง แบบ RT-PCR และ Antigen Rapid 
Test (ART) แต่ไม่รับผลตรวจที่ตรวจเอง โดยข้อมูลในเอกสารการตรวจหาเชื อโควิดจะต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี  
1. ถ้าเป็นภาษาไทยจะต้องแนบการแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
2. เอกสารจะต้องระบุชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิดหรือหมายเลขพาสปอร์ต ของผู้ที่เดินทาง 
3. วันที่ตรวจและผลตรวจเป็นลบ 
4. เอกสารต้องไม่ใช่เป็นลายมือเขียน (ต้องปริ นจากเครื่องนะคะ) 
✓ การขออนุมตัิเดินทางเขา้ประเทศ Vaccinated Travel Pass (VTP) สามารถขอเอกสาร VTP ได้ล่วงหน้าอย่างน้อย 7-60 
วันก่อนเดินทางผูท้ี่เดินทางจากไทยทุกคนที่จะเดินทางเข้าสิงคโปร์ จะตอ้งทา้เรือ่งขอเขา้ประเทศสงิคโปร์ ได้จากลิ งก์นี  
https://eservices.ica.gov.sg/STO1/VTL 
✓ กรอกแบบฟอรม์ดา้นสขุภาพ ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดนิทางเข้าสิงคโปร์ โดยกรอกผ่านลิ งก์ 
https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/ 
✓เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  
✓ Insurance Coverage ขั นต่้า SGD 30,000  
✓ ดาวน์โหลด Application Trace Together App ผู้โดยสารจะต้อง เก็บ Application นี ไว้อย่างน้อย21วันหลังเดินทาง
กลับจากประเทศสิงคโปร์ ได้จากลิ งกน์ี  https://www.tracetogether.gov.sg/ ส้าหรับเด็กอายุ 7 – 12 ปี ที่ไมม่ีโทรศพัทม์ือถือ 
สามารถติดต่อขอรับ TraceTogether tokens (ค่ามัดจ้าเครื่อง $50) เมื่อเดินทางถึงสนามบินชางงี ที่ Changi 
Recommends booth  
 
เมื่อเดินทางถึงประเทศสิงคโปร์ 
✓ แสดงเอกสารต่างๆให้เจ้าหน้าที่ ต.ม.  
✓ ผู้โดยสารต้องท้าการตรวจ COVID-19 (On arrival test) สามารถจองและช้าระผ่านทางลิงค์ Safe Travel Concierge 
(changiairport.com)  
✓ ผลตรวจจะออกภายใน 24 ชั่วโมง ผู้โดยสารจะได้รับผลตรวจจาก Safe Travel Office ระหว่างรอผลตรวจผู้โดยสาร
จะต้องกักตัวจนกว่าผลตรวจที่เป็นลบ ท่านต้องไปกักตัวที่ที่พักตามที่ลงทะเบียนไว้แต่ห้ามเดินทางโดยขนส่งสาธารณะ 
 
รายละเอียดการตรวจ (ตามกฎใหม่จากรัฐบาลสิงคโปร์ update 3 ธค. 64)   
วันที่ 1 เมื่อเดินทางถึงสนามบินชางกี 
✓ เข้ารับการตรวจแบบ RT-PCR Test ณ สนามบิน และเดินทางไปกักตัวที่โรงแรมจนผลตรวจออก รวมอยู่ในค่าบริการ 
วันที่ 2 เมื่อเดินทางถึงสิงคโปร์ 
✓การตรวจ Self-Procured ART kits และรายงานผลใน LINK ด้วยตนเอง โดยบริษัทฯเตรียมอุปกรณ์ตรวจให้ ไม่รวมอยู่ใน
ค่าบริการ 
วันที่ 3 เมื่อเดินทางถึงสิงคโปร์ 
✓ การตรวจแบบ RT-PCR Test โดยบุคลากรของกระทรวงสาธารณะสุข แต่ไม่ต้องกักตัวสามารถเที่ยวต่อได้เลย ไม่รวมอยู่
ในค่าบริการ 
✓การตรวจ Self-Procured ART kits และรายงานผลใน LINK ด้วยตนเอง โดยบริษัทฯเตรียมอุปกรณ์ตรวจให้ ไม่รวมอยู่ใน
ค่าบริการ 
วันที่ 4 เมื่อเดินทางถึงสิงคโปร์ 
✓การตรวจ Self-Procured ART kits และรายงานผลใน LINK ด้วยตนเอง โดยบริษัทฯเตรียมอุปกรณ์ตรวจให้ ไม่รวมอยู่ใน
ค่าบริการ 
 
รายละเอียดเพิ่มเติมส้าหรับเข้าสิงคโปร์ 
✓ เด็กอายุ 12 ปี และต่้ากว่า ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด แต่ต้องมีผลตรวจภายใน 48 ชม. จะได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าสู่
สิงคโปร ์เมื่อเดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิดแล้วเท่านั นโดยเด็กไม่ต้องกักตัวและไม่ต้องลงทะเบียนเดิน
ทางเข้าเหมือนผู้ใหญ่ 
✓  เด็กต่้ากว่า 2 ปี ไม่ต้องตรวจหาเชื อโควิดก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย และไม่ต้องตรวจเมื่อเดินทางถึงสนามบินชางกี 

ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย 
✓ เตรียมผลตรวจ COVID-19 (Pre-departure test) 72 ชั่วโมง
สามารถใช้ผลตรวจที่ตรวจที่สิงคโปร์ในวันที่3ได้ 
✓ เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate ที่ออกโดยกรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณสุข สามารถขอผ่านApplicationหมอพร้อม
ได้ ผู้ที่อยู่ต่างจังหวัด สามารถขอได้ที่สาธารณะสุขจังหวัด  
✓ การเดินทางกลับเข้าประเทศไทย ส้าหรับคนไทย ผู้เดินทางต้อง
ขอ Thailand Pass ชั นตอนการขออยู่ในรายละเอียดด้านล่าง 
 
เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย 
✓ ผ่านกระบวนการพิธีตรวจคนเข้าเมืองและกรมควบคุมโรค 
✓ แสดงเอกสาร Thailand pass 
✓ ผู้เดินทางเข้าประเทศไทยจากประเทศที่รัฐบาลก้าหนด จะต้องมี
หลักฐานการจองโรงแรม AQ Test & Go 1 คืนและวันที่ 5 พร้อมค่า
ตรวจ RT-PCR 2 ครั ง และรถรับส่งจากสนามบิน-โรงแรม  
 
รายละเอียดเพิ่มเติมส้าหรับเข้าไทย 
✓ อายุ 18 ปีขึ นไป ต้องได้รับวัคซีนตามที่ก้าหนดและมีผลตรวจ
ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง 
✓ เด็กอายุ 12-17 ปี ผลตรวจภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง 
ต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม หรือไม่ได้รับวัคซีน แต่ต้องมากับ
ผู้ปกครองที่ได้รับวัคซีนครบ  
✓ เด็กอายุ 2-16 ปี ต้องมีผลตรวจภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
และต้องมากับผู้ปกครองที่ได้รับวัคซีนครบ 
✓ เด็กอายุต่้ากว่า 2 ปี  ไม่จ้าเป็นต้องมีผลตรวจ แต่ต้องมากับ
ผู้ปกครองที่ได้รับวัคซีนครบ และสามารถเข้ามาตรวจหาเชื อโดย
น ้าลายที่ประเทศไทยได้ 
 

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


 
 
ข้อแนะน้า 
**ส้าหรับการเดินทางไปสิงคโปร์แนะน้าให้ตรวจก่อนเดินทาง48ชั่วโมง เพื่อใช้ผลตรวจในการเดินทางเข้าสิงค์โปรได้เช่นกัน  
เช่น หากท่านเดินทางวันท่ี 3/1/65 แนะน้าให้ตรวจในวันที่ 1/1/65 หรือ 2/1/65  ** 
 
► เอกสารที่ต้องท้าการเตรียมก่อนเดินทาง 

1. พาสปอร์ตตัวจริง  (อายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน)     
2. เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข   
3. เอกสารใบรับรองที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด19 ครบ 2 เข็ม     
4. เอกสารรับรองผลตรวจ RT-PCR TEST 48 ชม.ก่อนการเดินทาง  
5. ข้อมูลส่วนตัวท่ีต้องใช้ในการกรอกเข้าประเทศสิงคโปร์ 

 
►การเดินทางกลับเข้าประเทศไทย ส้าหรับคนไทย ผู้เดินทางต้องขอ Thailand Pass  
ชั นตอนการขอ “Thailand Pass” เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทย  
ขั นตอนที่ 1 : เตรียมเอกสารให้พร้อม 

1. หนังสือเดินทาง (Passport) 
2. VISA (ส้าหรับชาวต่างชาติเท่านั น) 
3. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วน ตามข้อก้าหนดของรัฐบาลไทย มากกว่า 14 วันก่อนเดินทาง 
4. ประกันสุขภาพท่ีครอบคลุมการรักษาโควิดในต่างประเทศวงเงิน USD 50,000 (ส้าหรับชาวต่างชาติเท่านั น) 

ขั นตอนที่ 2 : ลงทะเบียน “Thailand Pass” 
1. ลงทะเบียนอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย 
2. กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวรวมถึงแบบฟอร์ม Immigrationและอัปโหลดเอกสารที่จ้าเป็นตามรายละเอียดขั นตอนที่ 1 
3. รอการอนุมัติเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน 
4. เมื่ออนุมัติแล้วจะได้รับ “Thailand Pass QR Code” ส้าหรับการเดินทางเข้าประเทศไทย 

ขั นตอนที่ 3 : เอกสารตรวจหาเชื อโควิด-19  
โดยต้องมีผลเป็นลบก่อนเดินทางเข้าประเทศไทยแบบ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง 
ขั นตอนที่ 4 : เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย 

1. แสดงเอกสารทั งหมดรวมถึง “Thailand Pass QR Code” และเอกสารตรวจหาเชื อโควิด-19 โดยต้องมีผลเป็นลบก่อนเดินทางเข้า
ประเทศไทยแบบ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง แสดงต่อเจ้าหน้าท่ีสนามบินที่ท่านมาถึง 

2. ผ่านกระบวนการพิธีตรวจคนเข้าเมือง และกรมควบคุมโรค 
3. ผู้เดินทางเข้าประเทศไทยจากประเทศที่รัฐบาลก้าหนด แบบ “Test & Go” ยังคงต้องกักตัวที่โรงแรม AQ 1 คืน และวันที่ 5 เพื่อรอผล

การตรวจหาเชื อโควิด-19 2 ครั ง (ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ ซึ่งบริษัทมีแพคเกจเสริมส้าหรับท่านที่สนใจ) 
ขั นตอนที่ 5 : ระหว่างรอตรวจหาเชื อโควิด-19  
เข้ารับการตรวจเรียบร้อยแล้วเมื่อผลตรวจออกเป็นลบสามารถเดินทางต่อได้โดยไม่ต้องกักตัว  
 
 
 



อ้างอิงจากประกาศของสถานฑูตสิงคโปร์ ประจ้าประเทศไทย ตั งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2021 เป็นต้นไป  

นักเดินทางชาวไทยท่ีรับวัคซีนครบโดสแล้ว สามารถเดินทางเข้าโดยไม่ต้องกักตัว ภายใต้เงื่อนไข Vaccinated Travel Lane (VTL) ดังนี  ต้อง
ได้รับวัคซีนครบโดส อย่างน้อย 14 วัน ก่อนเดินทางเข้าสิงคโปร์ โดยต้องเป็นวัคซีนที่ขึ นทะเบียนใช้งานฉุกเฉินกับ WHO แล้วเท่านั น (เงื่อนไข
การรับวัคซีนเด็กอยู่ในตารางด้านบน) 
 Pfizer/BioNTech (BNT162b2 / Comirnaty / Tozinameran) อย่างน้อย 2 เข็ม  
 Moderna (m-RNA-1273) อย่างน้อย 2 เข็ม  
 AstraZeneca (AZD1222 Vaxzevria) อย่างน้อย 2 เข็ม  
 Covishield อย่างน้อย 2 เข็ม  
 Sinopharm อย่างน้อย 2 เข็ม  
 Covaxin อย่างน้อย 2 เข็ม  
 Sinovac อย่างน้อย 2 เข็ม 
 วัคซีนสูตรผสมตามรายชื่อด้านบน อย่างน้อย 2 เข็ม 
 Janssen 1 เข็ม 
X    วัคซีนนอกเหนือรายการด้านบนไม่สามารถเดินทางได้ 

เงื่อนไขการให้บริการ 
► การเดินทางครั งนี จะต้องมีจ้านวน 2 ท่านขึ นไป  
► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั ง  
***มิฉะนั นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น *** 
► การจองทัวร์และช้าระค่าบริการ  
- กรุณาช้าระค่ามัดจ้า ท่านละ 15,000  บาท/ท่าน และ กรุณาส่งส้าเนาหน้าพาสปอร์ต 
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช้าระ 30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั๋วใกล้วันเดินทางท่านจ้าเป็นต้องช้าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่
บริษัทก้าหนดแจ้งเท่านั น 
**ส้าคัญ**ส้าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจ้านวนหน้
หนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส้าหรับติดวีซ่าไม่ต่้ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี
พาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ้า 

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์  
 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช้าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี   และ กรณีที่
กองตรวจคนเข้าเมืองทั งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั งสิ น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง 
หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น 
 



อัตราค่าบริการนี รวม  
1. ค่าทดสอบ RT-PCR ณ สนามบนิชางก ีและโรงแรมสา้หรบัรอผลตรวจ เมื่อเดินทางถงึสงิคโปร ์ประมาณ 125 SDG หรือเท่ากับ 

3,300 บาท 
2. รวมค่าบริการ ลงทะเบียน VTL Pass, แบบฟอร์มสุขภาพ และ Thailand pass 
3. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ

Upgradeที่นั่งเป็น Business Classได้และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั นไม่สามารถเลื่อนวันได้) 
4. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  
5. กรณีพัก 3 ท่าน ถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้องTRP ส้าหรับพัก (3ท่าน)อาจจ้าเป็นต้องแยกพัก2ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพัก

เดี่ยวเพิ่ม) กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน 
6. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  
7. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ้านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
8. สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กิโลกรัม ถือขึ นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสาย

การบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีน ้าสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามท่ีสายการบินเรียกเก็บ  
9. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท้าแผนประกันภัยการเดินทางส้าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ MSIG (แผนประกัน 

EASY VISA PLUS ที่ครอบคลมุคา่รกัษาโควิดในวงเงนิ 30,000 SGD ตามเงือ่นไขการเข้าประเทศสงิคโปร์) แผนสามารถศึกษา
ข้อมูลเพิม่เตมิจากเจา้หน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซื อประกันเพิ่มวงเงินคุ้มครอง เพิ่มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ ซึ่ง
ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั งนี การท้าประกันนี จากบริษัท  
มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจน้าเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทน้า เที่ยว ท้าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั น แต่ทั งนี  
ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์  MSIG ได้กรณีต้องการซื อความคุ้มครองเพิ่มเติม
สามารถแจ้งความประสงค์มาท่ีบริษัทฯ 

10. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามันตามรายการทัวร์ 
11. ค่ารถปรับอากาศน้าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 

 
อัตราค่าบริการนี ไม่รวม  

1. ค่าท้าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2. ค่าเข้า Universal studio Singapore หรือ Singapore flyer 
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  
4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
5. ค่าภาษีน ้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ท้าการขายโปรแกรมไปแล้ว 
6. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
7. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 
8. คา่ตรวจ RT-PCR Test COVID  48 ชั่วโมงกอ่นออกเดนิทางจากประเทศไทย  
9. คา่ทดสอบ RT-PCR ในวันที ่3 เมือ่เดินทางถงึสงิคโปร ์ประมาณ 125 SDG หรอืเท่ากบั 3,300 บาท (สามารถใชส้้าหรบัเดนิ

ทางเขา้ประเทศไทยไดอ้กีดว้ย) 



10. ชุดทดสอบ Self-Procured ART kits ด้วยตนเอง 3 ครั ง ในวนัที ่2, 3 และ 4 ของการเดินทาง ประมาณ 24 SDG หรอืเทา่กบั 
600 บาท 

11. แพคเกจ “Test & Go” กกัตัวทีโ่รงแรม AQ 1 คนืและวนัที ่5 และคา่ตรวจหาเชื อโควดิ-19 RT-PCR 2 ครั ง พรอ้มรถรบัสง่
สนามบนิ เพื่อรอผลการตรวจหาเชื อโควิด-19 (ซึ่งบริษัทมีแพ็คเกจเสริมส้าหรับท่านที่สนใจ) 

 
หมายเหต ุ:  
กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั งหมดก่อนท้าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตก
ลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน 
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่มหากสายการบินมีการปรับขึ นก่อนวันเดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการ
จลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุ
จากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 
6. เมื่อท่านตกลงช้าระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั งหมด 
7. รายการนี เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั งหนึ่ง หลังจากได้ส้ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดย
โรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส้าหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะ
ขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ท่ีพัก ทั งนี ขึ นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้ 
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั น บริษัทฯไม่
สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้ 
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค้าสัญญาใด ๆ ทั งสิ นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ้านาจของผู้
จัดก้ากับเท่านั น 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการ
พิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อัน
เนื่องมาจากการกระท้าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 
12. บริการน ้าดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน 
13. การประกันภัย การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท้าแผนประกันภัยการเดินทางส้าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ MSIG (แผน
ประกัน EASY VISA PLUS ที่ครอบคลุมค่ารักษาโควิดในวงเงิน 30,000 SGD ตามเงื่อนไขการเข้าประเทศสิงคโปร์) แผนสามารถศึกษาข้อมูล
เพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซื อประกันเพิ่มวงเงินคุ้มครอง เพิ่มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ ซึ่งความคุ้มครองและ
ข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั งนี การท้าประกันนี จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ.  



ธุรกิจน้าเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทน้าเที่ยว ท้าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั น แต่ทั งนี  ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้ มครองและ
ข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด ์MSIG ได้กรณีต้องการซื อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาท่ีบริษัทฯ 
14. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค้าสัญญาใด ๆ ทั งสิ นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ้านาจของผู้
จัดก้ากับเท่านั น 
15. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการ
พิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อัน
เนื่องมาจากการกระท้าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  
16. กรณีท่านใส่หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์  หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกใดๆก็ตาม 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆทั งสิ น 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



หากสนจองกรุณาติดต่อ 
 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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