
  
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 22831 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

 
 



CODE : PKSG03  
PACKAGE READY SINGAPORE 3D 2N BY TR 

PACKAGE เที่ยวสิงคโปร์ง่าย ๆ ด้วยตัวเอง 
3 วัน 2 คืน เริม่ต้นเพียง 14,888 -. 

 
แพ็คเก็จทัวร์รวม 
 

• คั๋วเคร่ืองบินไป - กลับ (ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋า) 

• โรงแรม 2 คืน พร้อมอาหารเช้า  

• รถรับ-ส่ง สนามบิน  

• สิงคโปร์ Half Day City Tour By MINI VAN  
(2 ชั่วโมง) 

• กำหนดวันเดินทางเองได้ (ตรงกับไฟท์สายการบิน) 

 

บริการเสริม  
 

• ค่าประกันการเดินทาง COVID-19 ที่สิงคโปร์ 
ครอบคลุมวงเงิน 30,000 SGD  
(ประมาน 400 บาท) 

• ค ่ าบ ร ิ ก า รต รวจ  COVID-19 ART Test 
ภายใน 24 ชั่วโมง เมื่อเดินทางถึงสิงคโปร์  
(ประมาน 15 SGD/375 บาท) 

• ค่าบริการตรวจ COVID-19 RT-PCR Test 
เพ่ือใช้ผลกลับเข้าประเทศไทย  
(ประมาน 125 SGD/3,125 บาท) 

• แพคเกจ “Test & Go” กักตัวที่โรงแรม AQ 
1 คืน และค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19 RT-PCR 
พร้อมรถรับส่งสนามบิน 

 

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

 
 
 
 
 



ค่าบริการเริ่มที่ท่านละ 14,888 บาท 
 อาจจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากราคาต๋ัวเครืองบินปรับขึ้นในวันที่ลูกค้าเลือกเดินทาง 

 

 
 
วันที่หนึ่ง     ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติชางงี – ทดสอบ ART TEST 
 
08.00 น. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ประตู 6 เคาน์เตอร์ L สายการบิน 

SCOOT 
10.50 น. นำท่านเดินทางสู่ ประเทศสิงค์โปร์ โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TR625 (VTL FLIGHT) 
14.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานชางงี ประเทศสิงค์โปร์  นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธี

การทางศุลกากร เข้ารับการตรวจ ART TEST ภายใน 24 ชั่วโมง เมื่อเดินทางถึงสิงคโปร์  
ที่พัก : Hotel Grand Central หรือระดับใกล้เคียงกัน   

  
วันที่สอง      อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย                                                                     
 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม   

เข้ารับการทดสอบ RT-PCR ไม่ต้องกักตัว (เลือกตรวจแบบ RT-PCR ตามกฏของประเทศไทย)  
สามารถใช้ผลนี้สำหรับการกลับเข้าประเทศไทย 

ที่พัก :   Hotel Grand Central หรือระดับใกล้เคียงกัน   
 

วันที่สาม      อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - HALF DAY CITY TOUR (2 ชั่วโมง)                                                                               
 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม   

สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำสำหรับ HALF DAY CITY TOUR: Merlion สิงห์โตทะเลพ่นน้ำ รูปปั้น
ครึ่งสิงโตครึ่งปลา เห็นแล้วรู้ทันที่ว่าที่นี้คือสิงคโปร์  น้ำพุแห่งโชคลาภ ขอพรกับสถานที่ๆมีจุดที่มีฮวง

พักเดี่ยว 
ชำระเพิ่ม  

7,500 บาท 

เด็ก 2 - 11ป ี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

(มีเตียง) 
 ราคาเท่ากับผู้ใหญ่ 

เด็ก 2 - 11ป ี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

(ไม่เสริมเตียง) 
ราคาลด 1,000 บาท 

น้ำหนักกระเป๋า (20 Kg.) 
690 บาท / เที่ยว 



จุ้ยดีที่สุดในโลก ไชน่าทาวน์ ของกินและของ ขายมากมายให้เลือกซื้อกลับไปฝากที่บ้าน วัดเขี้ยวแก้ว
และพิพิธภัณฑ์ (Buddha Tooth Relic Temple and Museum) ไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุ
และพระเขี้ยวแก้ว Marina Bay sand ประกอบไปด้วยโรงแรมห้างสรรพสินค้า จุดชมวิว พิพิธภัณฑ์
มากมาย  

บ่าย ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี พิเศษ !! ท่านสามารถชม THE JEWEL CHANGI ตั้งอยู่ใจ
กลางท่าอากาศยานชางงี เกิดจากความร่วมมือของ Changi Airport Group และ CapitalLand 
Mall Asia โดยวางคอนเซ็ปต์ให้ที่นี่เป็นทั้งศูนย์กลางแห่งการบิน การช้อปปิ้ง และการพักผ่อนอย่าง
แท้จริง ซึ่งโดดเด่นด้วยงานสถาปัตยกรรมล้ำสมัยถูกออกแบบมาให้เป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มีพื้นที่
ทั้งหมดราว ๆ 134,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นชั้นเหนือพื้นดิน 5 ชั้น และชั้นใต้ดิน 5 ชั้น สามารถเชื่อม
ต่อไปยังเทอร์มินอล 1-3 ได้ โดยจุดกึ่งกลางสุดของอาคารจะอลังการด้วยน้ำตกยักษ์ (Rain Vortex) 
สูงราว ๆ 40 เมตร จะมีน้ำไหลพรั่งพรูลงมาจากเพดาน สู่แอ่งน้ำวนขนาดใหญ่ด้านล่าง 

15.25 น. นำท่านเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TR610 
16.55 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ  

 
** ผู้เดินทางเข้าประเทศไทยจากประเทศที่รัฐบาลกำหนด แบบ “Test & Go” 
ยังคงต้องทำการจองโรงแรม AQ 1 คืน เพ่ือรอผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ** 

(UPDATE 22 ก.พ. 2565) 

 
 หมายเหตุ : เงื่อนไขการเข้าหรือ ออกประเทศไทยและสิงคโปร์ ทั้งระบบ  อาจมีการเปลี่ยนจากภาครัฐ 
อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น รวมถึงขั้นตอนปฏิบัติต่างๆอาจปรับเปลี่ยน บริษัทฯจึงขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายเพิ่ม กรณีมีคำสั่งจากหน่วยงานรัฐทั้งสองประเทศ  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, การจราจร หรือช่วงเทศกาลหรือวันหยุด เป็นต้น โดย
มิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่าน
ท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม  



OPTIONAL TOUR 
  
แพ็คเกจเสริม 1 : Universal Studios Singapore   
 - ราคา : ผู้ใหญ่ 81 SGD / เด็ก 61 SGD  
 - บัตรเด็กอายุ 4-12 ปี / ต่ำกว่า 3 ปี ไม่เสียค่าเข้า 
 - เวลาเปิดทำการ : 09:00 - 19:00 น. 
  
 เป็นสวนสนุกที่เราจะได้สนุกไปเครื่องเล่นและการ
แสดงต่างๆในธีมหนังและการ์ตูนจากค่าย Universal 
Studios ไม ่ว ่าจะเป็น ม ินเน ี ่ยน (The Minions) หนัง 
ทรานฟอร์เมอร์ (Transformers) หรืออย่าง จูราสสิค
ปาร์ค (Jurassic Park) ใครที่ชื่นชอบและเป็นแฟนตัวจริง
ของหนังพวกนี้ รับรองว่ามาแล้วจะสนุกและได้ของติดไม้
ติดมือกลับบ้านแน่นอนค่ะ แบ่งเป็น 7 โซนด้วยกัน 
 
 
แพ็คเกจเสริม 2 : Singapore Flyer  

- ราคา : ผู้ใหญ่ 33 SGD / เด็ก 20 SGD  
- บัตรเด็กอายุ 2-13 ปี / ต่ำกว่า 2 ปี ไม่เสียค่าเข้า 
- ไม่รวมบริการรถรับ-ส่ง 
- เวลาเปิดทำการ : 09:00 - 21:30  
- รอบบริการสุดท้ายก่อน 21:15 

 
  ชิงช้าสวรรค์ขนาดยักษ์ก็เป็นอีกที่หนึ ่งที่
ห้ามพลาด มองได้ไกลถึง 45 กิโลเมตร  มีความสูงถึง 165 
เมตร ซึ่งจะทำให้ท่านเห็นภาพของเมืองสิงคโปร์จากมมุสูง 
คุณจะได้เห็นสถานที่สำคัญๆของสิงคโปร์ สามารถมาชมวิว
ท ิวท ัศน์ท ี ่สวยงามและมองเห็นสถานทีๆสำคัญจาก
Singapore Flyer (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)  
 



แพ็คเกจเสริม 3 : Garden by the bay 
 - Flower Dome + Cloud Forest  
 - ราคา : ผู้ใหญ่ 28 SGD / เด็ก 15 SGD  
 - บัตรเด็กอายุ 3-12 ปี / เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ไม่เสียค่าเข้า 
 - เวลาเปิดทำการ : 09:00 - 21:00  
 - รอบบริการสุดท้ายก่อน 20:30 
 
 Flower Dome เป็นหนึ ่งใน 2 เรือนกระจกของ
สวนแห่งนี้ ซึ่งได้รับการบันทึกลงในกินเนสบุ๊คว่าใหญ่ที่สุด
ในโลก ภายในเรือนกระจกแห่งนี ้จะมีต้นไม้จากหลายๆ
ประเทศจัดแสดงอยู่ Cloud Forest อีกหนึ่งเรือนกระจก
ขนาดใหญ่ ที่มีภายในจัดโซนเป็นแบบป่าดิบชื้น ที่มีน้ำตก
ขนาดยักษ์ ที ่สูงถึง 35 เมตรให้ชมตั้งแต่หน้าประตูเลย
ทีเดียว ซึ่งเป็นน้ำตกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วย  
 
 
 
แพ็กเกจเสริม 4 : ล่องเรือ BumBoat 
 - ราคา : 20 SGD  
 
 ล่องเรือชมสถานที่ไฮไลต์ของสิงคโปร์ และเก็บ
ภาพสวยๆจากมุมมองแม่น้ำ เช่น เมอร์ไลอ้อน , สะพาน
เกลียว Helix Bridge, อาคารรูปเรือ มารีน่าเบย์ แซนด์ 
เป็นต้น จะใช้เวลารอบละประมาณ 40 นาทีด้วยกัน 
 
 

 

 

 



เงือนไขเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์ ตั้งแต่ 22 ก.พ. 65  เงื่อนไขเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่ 
22 ก.พ. 65 

ก่อนเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์ 

✓ เตรียมผลตรวจ COVID-19 (Pre-departure test) 48 ชั่วโมงก่อนวัน
เดินทาง ได้ทั้ง แบบ RT-PCR และ Antigen Rapid Test (ART) แต่ไม่
รับผลตรวจที่ตรวจเอง โดยข้อมูลในเอกสารการตรวจหาเชื้อโควิดจะต้อง
มีข้อมูลดังต่อไปนี้ 
1. ถ้าเป็นภาษาไทยจะต้องแนบการแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
2. เอกสารจะต้องระบุชื ่อ นามสกุล ว ันเด ือนปีเก ิดหรือหมายเลข
พาสปอร์ต ของผู้ที่เดินทาง 
3. วันที่ตรวจและผลตรวจเป็นลบ 
4. เอกสารต้องไม่ใช่เป็นลายมือเขียน (ต้องปริ้นจากเคร่ืองนะคะ) 

✓ การขออนุม ัต ิ เด ินทางเข ้าประเทศ Vaccinated Travel Pass 
(VTP) สามารถขอเอกสาร VTP ได้ล่วงหน้าอย่างน้อย 7-60 วันก่อน
เดินทางผู้ที่เดินทางจากไทยทุกคนที่จะเดินทางเข้าสิงคโปร์ จะต้องทำ
เร่ืองขอเข้าประเทศสิงคโปร ์ได้จากลิ้งก์นี้ 
https://eservices.ica.gov.sg/STO1/VTL 

✓ กรอกแบบฟอร์มด้านสุขภาพ ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้า
ส ิ ง ค โ ป ร ์  โ ด ย ก ร อ ก ผ ่ า น ล ิ ้ ง ก์  
https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/ 

✓เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข  

✓ Insurance Coverage ขั้นต่ำ SGD 30,000  

✓ ดาวน์โหลด Application Trace Together App ผู้โดยสารจะต้อง 
เก็บ Application นี้ไว้อย่างน้อย21วันหลังเดินทางกลับจากประเทศ
สิงคโปร์ ได้จากลิ้งก์นี้ https://www.tracetogether.gov.sg/ สำหรับ
เด ็กอาย ุ  7 – 12 ปี ท ี ่ ไม ่ม ี โทรศ ัพท ์ม ือถ ือ สามารถต ิดต ่อขอรับ 
TraceTogether tokens (ค่ามัดจำเคร่ือง $50) เมื่อเดินทางถึงสนามบิน
ชางงี ที่ Changi Recommends booth  

ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย 

✓ เตรียมผลตรวจ COVID-19 (Pre-
departure test) 72 ชั่วโมงสามารถใช้
ผลตรวจที่ตรวจที่สิงคโปร์ในวันที่3ได้ 

✓ เ ต ร ี ย ม เ อ ก ส า ร  Vaccinated 
Certificate ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข สามารถขอผ่าน
Applicationหมอพร ้อมได ้  ผ ู ้ ท ี ่ อยู่
ต่างจังหวัด สามารถขอได้ที่สาธารณะ
สุขจังหวัด  

✓ การเดินทางกลับเข้าประเทศไทย 
สำหร ับคนไทย ผ ู ้ เด ินทางต ้องขอ 
Thailand Pass ชั ้นตอนการขออยู ่ใน
รายละเอียดด้านล่าง 
 
เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย 

✓ ผ่านกระบวนการพิธีตรวจคนเข้า
เมืองและกรมควบคุมโรค 

✓ แสดงเอกสาร Thailand pass 

✓ ผ ู ้ เด ินทางเข ้าประเทศไทยจาก
ประเทศที ่ร ัฐบาลกำหนด จะต้องมี
หลักฐานการจองโรงแรม AQ Test & 
Go 1 คืน พร้อมค่าตรวจ RT-PCR และ
รถรับส่งจากสนามบิน-โรงแรม  
 
รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับเข้าไทย 

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


 
 
 
 
 
 
 
 

 
เมื่อเดินทางถึงประเทศสิงคโปร์ 

✓ แสดงเอกสารต่างๆให้เจ้าหน้าที่ ต.ม.  

✓ ผู้โดยสารต้องทำการตรวจ COVID-19 ภายใน 24 ชั่วโมง ผู้โดยสาร
จะได้รับผลตรวจ ART TEST 
รายละเอียดการตรวจ (ตามกฎใหม่จากรัฐบาลสิงคโปร์ update 22 
ก.พ. 64)   
วันที่ 1 เมื่อเดินทางถึงสนามบินชางกี 

✓ เข้ารับการตรวจแบบ ART Test ภายใน 24 ชั่วโมง เมื่อเดินทางถึง
ประเทศสิงคโปร์  
ไม่รวมอยู่ในค่าบริการ 
วันที่ 2 เมื่อเดินทางถึงสิงคโปร์ 

✓ การตรวจแบบ RT-PCR Test โดยบุคลากรของกระทรวงสาธารณะ
สุข แต่ไม่ต้องกักตัวสามารถเที่ยวต่อได้เลย ไม่รวมอยู่ในค่าบริการ 
 
รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับเข้าสิงคโปร์ 

✓ เด็กอายุ 12 ปี และต่ำกว่า ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด แต่ต้องมีผล
ตรวจภายใน 48 ชม. จะได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าสู ่สิงคโปร์  เมื่อ
เดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิดแล้วเท่านั้นโดย
เด็กไม่ต้องกักตัวและไม่ต้องลงทะเบียนเดินทางเข้าเหมือนผู้ใหญ่ 

✓  เด็กต่ำกว่า 2 ปี ไม่ต้องตรวจหาเชื ้อโควิดก่อนเดินทางออกจาก
ประเทศไทย และไม่ต้องตรวจเมื่อเดินทางถึงสนามบินชางกี 

✓ อายุ 18 ปีขึ้นไป ต้องได้รับวัคซีน
ตามที่กำหนดและมีผลตรวจภายใน 72 
ชั่วโมงก่อนเดินทาง 

✓ เด็กอายุ 12-17 ปี ผลตรวจภายใน 
72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง 
ต ้องได ้ร ับว ัคซ ีนอย ่างน ้อย 1 เข็ม 
หร ือไม ่ได ้ร ับว ัคซ ีน แต ่ต ้องมากับ
ผู้ปกครองที่ได้รับวคัซีนครบ  

✓ เด็กอายุ 2-16 ปี ต้องมีผลตรวจ
ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางและต้อง
มากับผู้ปกครองที่ได้รับวัคซีนครบ 

✓ เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ไม่จำเป็นต้อง
มีผลตรวจ แต่ต้องมากับผู ้ปกครองที่
ได้รับวัคซีนครบ และสามารถเข้ามา
ตรวจหาเชื้อโดยน้ำลายที่ประเทศไทย
ได ้
 



ข้อแนะนำ 
 ** สำหรับการเดินทางไปสิงคโปร์แนะนำให้ตรวจก่อนเดินทาง 48 ชั่วโมง เพื่อใช้ผลตรวจในการเดิน
ทางเข้าสิงค์โปรได้เช่นกัน  
 เช่นหากท่านเดินทางวันที่ 3/1/65 แนะนำให้ตรวจในวันที่ 1/1/65 หรือ 2/1/65  ** 
 

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

 

►การเดินทางกลับเข้าประเทศไทย สำหรับคนไทย ผู้เดินทางต้องขอ Thailand Pass  
 
ชั้นตอนการขอ “Thailand Pass” เพ่ือเดินทางเข้าประเทศไทย  
ขั้นตอนที่ 1 : เตรียมเอกสารให้พร้อม 

1. หนังสือเดินทาง (Passport) 
2. VISA (สำหรับชาวต่างชาติเท่านั้น) 
3. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วน ตามข้อกำหนดของรัฐบาลไทย มากกว่า 14 วันก่อนเดินทาง 
4. ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษาโควิดในต่างประเทศวงเงิน USD 50,000 (สำหรับชาวต่างชาติเท่านั้น) 

ขั้นตอนที่ 2 : ลงทะเบียน “Thailand Pass” 
1. ลงทะเบียนอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย 
2. กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวรวมถึงแบบฟอร์ม Immigrationและอัปโหลดเอกสารที่จำเป็นตามรายละเอียด

ขั้นตอนที่ 1 
3. รอการอนุมัติเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน 
4. เมื่ออนุมัติแล้วจะได้รับ “Thailand Pass QR Code” สำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทย 

ขั้นตอนที่ 3 : เอกสารตรวจหาเช้ือโควิด-19  
โดยต้องมีผลเป็นลบก่อนเดินทางเข้าประเทศไทยแบบ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง 
ขั้นตอนที่ 4 : เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย 



1. แสดงเอกสารทั้งหมดรวมถึง “Thailand Pass QR Code” และเอกสารตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยต้องมีผล
เป็นลบก่อนเดินทางเข้าประเทศไทยแบบ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง แสดงต่อเจ้าหน้าที่
สนามบินที่ท่านมาถึง 

2. ผ่านกระบวนการพิธีตรวจคนเข้าเมือง และกรมควบคุมโรค 
3. ผู้เดินทางเข้าประเทศไทยจากประเทศที่รัฐบาลกำหนด แบบ “Test & Go” ยังคงต้องกักตัวที่โรงแรม AQ 1 

คืน เพื่อรอผลการตรวจหาเช้ือโควิด-19 (ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ ซึ่งบริษัทมีแพคเกจเสริมสำหรับท่านที่สนใจ) 
ขั้นตอนที่ 5 : ระหว่างรอตรวจหาเช้ือโควิด-19  
เข้ารับการตรวจเรียบร้อยแล้วเมื่อผลตรวจออกเป็นลบสามารถเดินทางต่อได้โดยไม่ต้องกักตัว  
 
อ้างอิงจากประกาศของสถานฑูตสิงคโปร์ ประจำประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ. 2565 เป็นต้นไป  
  
 นักเดินทางชาวไทยที่รับวัคซีนครบโดสแล้ว สามารถเดินทางเข้าโดยไม่ต้องกักตัว ภายใต้เงื ่อนไข 
Vaccinated Travel Lane (VTL) ดังนี้ ต้องได้รับวัคซีนครบโดส อย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทางเข้าสิงคโปร์ 
โดยต้องเป็นวัคซีนที่ขึ้นทะเบียนใช้งานฉุกเฉินกับ WHO แล้วเท่านั้น (เงื่อนไขการรับวัคซีนเด็กอยู่ในตาราง
ด้านบน) 
✓ 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 
✓ วัคซีนสูตรผสมตามรายช่ือด้านบน อย่างน้อย 2 เข็ม 
✓ Janssen 1 เข็ม 
X    วัคซีนนอกเหนือรายการด้านบนไม่สามารถเดินทางได้ 

เงื่อนไขการให้บริการ 

► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง  
***มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น *** 

► การจองทัวร์และชำระค่าบริการ  
- กรุณาชำระจำนวนเต็ม กรุณาส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ต 



- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั๋วใกล้วันเดินทางท่านจำเป็นต้องชำระค่า
ทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทกำหนดแจ้งเท่านั้น 
**สำคัญ**สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-
กลับและจำนวนหน้หนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัท
มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ 

การยกเลิกและคืนค่าทัวร ์ 
 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอ
คืนเงิน ได้ทุกกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ 
เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อท่าน
ออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม  

1. รวมค่าบริการ ลงทะเบียน VTL Pass, แบบฟอร์มสุขภาพ และ Thailand pass 
2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  
3. กรณีพัก 3 ท่าน ถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้องTRP สำหรับพัก (3ท่าน)อาจจำเป็นต้องแยกพัก2ห้อง 

(มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม) กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด บริษัทขอจัดที่พักใน
เมอืงใกล้เคียงแทน 

4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  
5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (2 ช.ม./วัน) 

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  

1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขาย

โปรแกรมไปแล้ว 
5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 



6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 
7. ค่าทดสอบ ART TEST ภายใน 24 ชั่วโมง เมื่อเดินทางถึงสิงคโปร์ (ค่าใช้จ่ายประมาน 15 SGD/375 

บาท) 
8. ค่าทดสอบ RT-PCR เพื่อใช้ผลเดินทางกลับเข้าประเทศไทย (ค่าใช้จ่ายประมาน 125 SGD/3,125 

บาท) 
9. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ตั๋ว

กรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่
สามารถเลื่อนวันได้) 

10. สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการ
เรียกเก็บ และกรณีน้ำสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ  

11. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ 
Allianz Travel แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้า
ติดเชื้อโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทำการรั กษาใน
โรงพยาบาลที่(ครอบคลุมค่ารักษาโควิดในวงเงิน 30,000 SGD ตามเงื่อนไขการเข้าประเทศสิงคโปร์) 
แผนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซื้อประกันเพิ่มวงเงินคุ้มครอง 
เพิ่มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์
ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. 
ธุรกิจนำเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่าน
สามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีต้องการซื้อความ
คุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ 

12. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์ 
13. ค่าตรวจ RT-PCR Test หรือ ART TEST 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางจากประเทศไทย  
14. แพคเกจ “Test & Go” กักตัวที่โรงแรม AQ 1 คืน และค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19 RT-PCR พร้อมรถ

รับส่งสนามบิน เพ่ือรอผลการตรวจหาเช้ือโควิด-19 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :  



กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้า
และบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน 
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่มหากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน, การประท้วง, 

การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจาก
การโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหร่ี / 
ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของ
โรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้ 

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อน
การเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้ 

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณี
ที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมอืง 
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 

12. บริการน้ำดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน 
13. การประกันภัย การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไป

ต่างประเทศ กับ MSIG (Allianz Travel แบบแผนประกันภัย Group tour ที่ครอบคลุมค่ารักษาโควิดในวงเงิน 
30,000 SGD ตามเงื่อนไขการเข้าประเทศสิงคโปร์) แผนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้า
ต้องการซื้อประกันเพิ่มวงเงินคุ้มครอง เพิ่มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น 



เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้ งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท  มากกว่า
ข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่
ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์  MSIG ได้กรณีต้องการซื้อความ
คุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ 

14. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น 

15. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณี
ที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมอืง 
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

16. กรณีท่านใส่หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์  หากท่านถูก
ปฏิเสธการเข้า-ออกใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หากสนจองกรุณาติดต่อ 
 

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