
 
 
 
 

 รหัสโปรแกรม : 23129 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

 
 

SGTR06 : JOURNEY TO SINGAPORE 3 วัน 2 คืน 
Marina Bay Sand นั่งเรือ Bumboat GARDEN BY THE BAY 

Merlion สิงห์โตทะเลพ่นน ้ำ ไหว้เจ้ำแม่กวมอมิ THE JEWEL CHANGI 
Optional tour!! UNIVERSAL STUDIOS SINGAPORE 



 ชมพืชไม้นำนำพันธุ์ที่ Garden by the bay สวนพฤกษศำสตร์ขนำดใหญ่ 
 ล่องเรือ Bumboat สัมผัสประสบกำรณ์ชมตึกระฟ้ำของสิงคโปร์  
 ถ่ำยภำพควำมประทับใจกับ Merlion คร่ึงสิงโตคร่ึงปลำ 
 สัมผัสบรรยำกำศไชน่ำทำวน์ ซื้อของฝำกและลิ้มลองอำหำรแสนอร่อย 
 อิสระฟรีเดย์หนึ่งวันเต็ม แพ็คเกจเสริม UNIVERSAL STUDIOS SINGAPORE 
 พิเศษ !! ท่ำนสำมำรถชม THE JEWEL CHANGI ตั้งอยู่ใจกลำงท่ำอำกำศยำนชำงงี 
 เดินทำงโดยสำยกำรบิน SCOOT (TR)  น ้ำหนักกระเป๋ำ 20 kg. + Carry on 7 kg. 

 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก 2-11ปี  พักเดี่ยวเพ่ิม ที่นั่ง หมายเหตุ 

06-08 พ.ค. 65 13,888 

ไม่มีรำคำเด็ก 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 มิ.ย. 65 14,888 15 
10-12 มิ.ย. 65 14,888 15 
17-19 มิ.ย. 65 14,888 15 
24-26 มิ.ย. 65 13,888 15 

 

✓ ค่ำประกันกำรเดินทำง COVID-19 ที่สิงคโปร์  
✓ รวมค่ำบริกำร แบบฟอร์มสุขภำพ และ Thailand pass 
✓ DEPARTURE :   TR625 : BKK - SIN : 10.50 - 14.15   
✓ RETURN :   TR610 : SIN - BKK : 15.25 - 16.55 

 
วันที่หนึ่ง      ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูมิ  - ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติชำงงี - Garden by The Bay 

- ล่องเรือ Bumboat - Marina Bay Sand                                                                                    
 

08:00 น. พร้อมกัน ณ ท่ำอำกำศยำนนำนำสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ประตู 5
เคาน์เตอร์ K สายการบิน SCOOT โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้าน
เอกสาร ออกบัตรที่นั่ง โหลดสัมภาระโดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก
ด้านเอกสารการเดินทาง  

 
 



เอกสำรส ำหรับกำรเช็คอินสำยกำรบิน 
1. เอกสารรับรองผลตรวจหาเชื้อโควิดแบบ RT-PCT หรือ ART ภายใน 48 ชม. ก่อนการเดินทาง 

(ภาษาอังกฤษ) (ลูกค้าจัดเตรียมด้วยตนเอง) 
2. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดจะต้องเป็นเอกสารที่ออกโดยกรมควบคุมโรค                      

กระทรวงสาธารณสุขประเทศไทย (The Department of Disease Control, Ministry of 
Public Health, Thailand) คือวัคซีนพาสปอร์ต (สามารถขอผ่านแอปหมอพร้อมได้ ผู้ที่อยู่
ต่างจังหวัดสามารถขอได้ที่สาธารณสุขจังหวัด (ลูกค้าจัดเตรียมด้วยตนเอง) 

3. นั ก ท่ อ ง เที่ ย วจ ะ ต้ อ งล งแ อ พ  Trace Together  https://www.tracetogether.gov.sg/                
(ลูกค้าลงแอฟในมือถือ) 

4. กรอกแบบฟอร์มด้านสุขภาพไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้าสิงคโปร์ (ลูกค้ากรอกรายละเอียด
ใน https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/) (บริษัทบริการช่วยลงทะเบียน) 

 

10:50 น. น าท่านเดินทางสู่ ประเทศสิงค์โปร์ โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TR625  
 

14:15 น. เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนชำงงี ประเทศสิงค์โปร์  น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและ
พิธีการทางศุลกากร (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)  

 

สิ่งที่ต้องเตรียมตอนเข้ำประเทศสิงคโปร์ 
 

1. ผ่านตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) จะต้องเตรียมเอกสารทุกอย่างให้พร้อม ส าหรับเดินทางเข้าสิงคโปร์ 
เอกสารการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด แอปพลิเคชั่นที่ลงไว้ในมือถือ Trace Together   
 

น ำท่ำน ขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ เดินทางชมความสวยงามของ 
Garden by The Bay  เป็ นสวนพฤกษศาสตร์
ขนาดใหญ่ของสิงคโปร์ ในย่าน Marina Bay สวน
แห่งนี้มีความโดดเด่นหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ
สถาปัตยกรรม พันธุ์ไม้นานาชนิดจากทั่วทุกมุมโลก 
ทั้งพืชทะเลทราย พืชเมืองหนาว พืชที่อยู่บนดอยสูง
ระดับ 2,000 เมตรจากน ้าทะเล มีการท าโดมปรับ
อากาศเรือนกระจกรูปทรงเปลือกหอยที่ใหญ่ที่สุดใน
โลก นอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มต้นไม้ยักษ์อีกด้วย พื้นที่ใน
สวน Gardens by the Bay จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ดังนี้ Bay South Garden, Bay East Garden และ 
Bay Central Garden ส่วนที่มีพื้นที่มากที่สุดจะเป็น Bay South Garden ค่ำเข้ำชม Gardens 

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/


by The Bay มีส่วนที่เข้ำชมได้ฟรี และ ส่วนที่ต้องเสียค่ำเข้ำชม โดยส่วนที่เสียค่าเข้าชมจะเป็น
โดม 2 โดม (Conservatory) ได้แก่โดมดอกไม้ (Flower Dome) และ โดมป่าเมฆ (Cloud 
Forest) รำคำ 20 SGD ส ำหรับผู้ใหญ่ / 15 SGD  ส ำหรับเด็ก 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) 
 

จำกนั้น น าท่านเปิดประสบการณ์กับการเดินทางแสนพิเศษที่เชิญชวนให้คุณไปสัมผัสและเข้าถึงวิถีชีวิต
แบบคนสิงคโปร์อย่างแท้จริง นั่งเรือแบบคลาสสิค
โบราณที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ หรือที่
เรียกว่า Bumboat ล่องเรือชมสถำนที่ไฮไลท์ของ
สิงคโปร์ และเก็บภาพสวยๆจากมุมมองแม่น ้า เช่น 
เมอร์ไลอ้อน, สะพานเกลียว Helix Bridge, อาคาร
รูปเรือ มารีน่าเบย์ แซนด์ เป็นต้น จะใช้เวลารอบละ
ประมาณ 40 นาทีด้วยกัน จากนั้นน าท่านสู่ ลนด์มาร์คส าคัญบริเวณอ่าวมารีน่า โดยพื้นที่ด้านใน
ประกอบไปด้วยโรงแรม ห้างสรรพสินค้า จุดชมวิว พิพิธภัณฑ์ คาสิโน และโรงภาพยนตร์ รวมถึง
ส่วนของ แซนด์สกายพาร์ค ที่เป็นสระว่ายน ้าและจุดชมวิวบนอาคารมารีน่าเบย์แซนด์ ถือเป็นสระ
ว่ายน ้ากลางแจ้งที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และตั้งอยู่สูงที่สุดในโลกอีกด้วย มารีน่าเบย์แซนด์ และแซนด์
สกายพาร์ค ตั้งอยู่บริเวณริมอ่าวมารีน่าเบย์ ประเทศสิงคโปร์ (กำรขึ้นชมมีค่ำใช้จ่ำยไม่รวมในค่ำ
ทัวร์) ชมกำรแสดงที่ว่ำนี้เป็นกำรแสดง แสง สี เสียง และ น ้ำพุมีชื่อว่ำ Wonder Full – Light 
& Water Spectacular (อำจจะไม่มีกำรแสดงกรณีฝนตกหรือมีกำรปิดจำกสถำนที่)  

 

ที่พัก :  Hotel Grand Pacific 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้ง
พร้อมใบนัดหมาย 5 - 7 วันก่อนวันเดินทาง)  

 

วันที่สอง        อิสระฟรีเดย์ท่องเที่ยว                                                                                              
 

เช้ำ รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 2) 
 

แพ็คเกจเสริม : Universal Studios Singapore   
 ร ำ ค ำ  : ผู้ ให ญ่  8 1  SGD / เด็ ก  6 1  SGD                    

(บัตรเด็กอำยุ 4-12 ปี / ต ่ำกว่ำ 3 ปี ไม่เสียค่ำ
เข้ำ)  

เวลำเปิดท ำกำร : 09.00 - 19.00 น.  



(วันพฤหัสบดี - อำทิตย์) เต็มอิ่มกับการผจญภัยในโลกของภาพยนตร์เรื่องโปรดที่ ยูนิเวอร์แซล
สตูดิโอสิงคโปร์ Universal Studios Singapore  เป็นสวนสนุกที่เราจะได้สนุกไปเครื่องเล่น
และการแสดงต่างๆในธีมหนังและการ์ตูนจากค่าย Universal Studios ไม่ว่าจะเป็น มินเนี่ยน 
(The Minions) หนังทรานฟอร์เมอร์ (Transformers) หรืออย่าง จูราสสิคปาร์ค (Jurassic Park) 
ใครที่ชื่นชอบและเป็นแฟนตัวจริงของหนังพวกนี้ รับรองว่ามาแล้วจะสนุกและได้ของติดไม้ติดมือ
กลับบ้านแน่นอนค่ะ แบ่งเป็น 7 โซนด้วยกัน  
 โซนที่ 1 ฮอลลีวู้ด (Hollywood) โซนนี้เป็นโซนแห่งความบันเทิงโซนแห่งการร้องเล่น
เต้นร ามีการแสดงแบบต้นฉบับของบอร์ดเวย์ (Board way) สื่อถึงละครชื่อดังต่างๆ   
 โซนที่ 2 นิวยอร์ค (New York) โซนที่ได้จ าลอง บรรยากาศของนิวยอร์คมาให้ทุกท่านได้
สัมผัส ให้อารมณ์ความเป็นเมืองใหญ่ โซนนี้ได้น าตัวการ์ตูนที่เด็ก ชื่นชอบมาไว้ด้วย  
 โซนที่ 3 เมืองแห่งอนำคต (Sci-Fi City) โซนนี้เป็นโซนที่ดูล ้าสมัยมากๆ เป็นโซนเครื่อง
เล่นสุดมันส์ที่เน้นการผจญภัยและมีความหวาดเสียวสุดๆ ไฮไลท์ก็คือ TRANSFORMERS The 
Ride เป็นเครื่องเล่น 3D โดยจะมีแว่นให้ใส่ก่อนเริ่มเล่น และอีกอันคือรถไฟเหาะตีลังกา 
หวาดเสียวไปสุดๆ  
 โซนที่ 4 เมืองอียิปต์โบรำณ (Ancient Egypt) เป็นอีกโซนที่ เครื่องเล่นหวาดเสียว
เช่นกัน จะได้พบกับสุสานฟาโรห์ต้องค าสาป เครื่องเล่นชนิดนี้มีชื่อว่า Revenge of the 
Mummy มันคือรถไฟเหาะที่จะพาเราตะลุยไปในดินแดนนักรบมัมมี่  ขับรถจี้บตามล่าหาสมบัติ 
Treasure Hunters  
 โซนที่ 5 โลกที่หำยสำบสูญ (The Lost World) ในส่วนของโซนนี้นั้น เป็นอารมณ์การ
ผจญภัยในยุคไดโนเสาร์ Jurassic Park และ Water World เครื่องเล่นตามแบบฉบับหนัง  
Jurassic Park  
 โซนที่ 6 ดินแดนแห่งเทพนิยำย (Far Far Away) โซนนี้จะได้พบกับตัวการ์ตูนแอนิเมชั่น
จากเรื่องเชร็คและการฉายหนังการ์ตูน 4 มิติ และไฮไลท์ของโซนนี้พาไปผจญภัยต้านแรงโน้มถ่วง
กลางอากาศบนยอดต้นถั่วยักษ์เพื่อตามหาห่านที่ออกไข่เป็นทองค าอันล ้าและยังมีเครื่องเล่นอีก
มากมาย  
 โซนที่ 7 มำดำกัสกำร์ (Madagascar) จะได้พบกับเหล่าบรรดาสัตว์น้อยใหญ่จากตัว
การ์ตูนที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก นั่นคือ Madagascar ก็จะมีตัวเด่นๆอยู่ 4 ตัวหลัก เครื่อง
เล่นในโซนนี้ที่ไม่ควรพลาดเลยก็คือ ล่องเรือเดินไปในเกาะมาดากัสการ์ ซึ่งจะได้พบกับสัตว์ต่างๆ ที่
จะมาสร้างรอยย้ิมและเสียงหัวเราะให้กับทุกท่านที่ได้ล่องเรือเข้าไปชม  
 

ที่พัก :  Hotel Grand Pacific 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้ง
พร้อมใบนัดหมาย 5 - 7 วันก่อนวันเดินทาง)  



 
 

วันที่สำม Merlion - Suntec City - China Town - Kwan Imm Thong Hood Cho Temple -        
ช้อปปิ้ ง  ถนน  Orchard - ท่ ำอำกำศยำนนำนำชำติชำงงี  - THE JEWEL CHANGI -                          
ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูมิ                                                         

 

เช้ำ รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 3) 
 

น ำท่ำน ถ่ายรูปสัญลักษณ์ที่ส าคัญอีกที่ Merlion สิงห์โตทะเลพ่นน ้ำ รูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลา เห็นแล้ว
รู้ทันที่ว่าที่นี้คือสิงคโปร์ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะแวะมาถ่าย โพสต์ท่าทางต่างๆ อ้าปากกินน ้าบ้าง 
สระผมบ้าง ถือเป็นสถานที่ที่ใครๆก็ต้องมาเก็บภาพ  

 

จำกนั้น  น าท่านเดินทางสู่   Suntec City (ซันเทค ซิตี้ )  ให้ท่านได้ถ่ายภาพ น ้ ำพุแห่งโชคลำภ
(Fountain of Wealth) ที่ว่ากันว่าออกแบบตามหลักฮวงจุ้ย จนเชื่อกันว่าเป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยดี
ที่สุดในโลก โดยสร้างขึ้นจากทองแดงขนาดใหญ่ เป็นรูปวงแหวนโดยมีเสาขนาดใหญ่ทั้ง 4 ข้าง 
เป็นรูปสัญลักษณ์ของจักรวาลตามศาสนาฮินดู  แล้วมีน ้าพุ่ งขึ้นอยู่ตรงกลางของวงแหวน และ
ภายในอาคารยังเป็นศูนย์กลางของห้างสรรพสินค้า สมควรแก่เวลา 

 

น ำท่ำน ไปที่ ไชน่ำทำวน์ China Town สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญของสิงคโปร์เพราะนอกจากจะมีของกิน
และของ ขายมากมายให้เลือกซื้อกลับไปฝากที่บ้านแล้ว ไชน่าทาวน์ที่สิงคโปร์ยังมีวัดและ
พิพิธภัณฑ์ส าคัญหลายแห่ง (เพ่ือไม่เสียเวลำกับกำรช้อปปิ้งให้ท่ำนได้อิสระอำหำรกลำงวัน)  

 

จำกนั้น น าท่านเดินทางไหว้สักการะเจ้าแม่กวนอิมของสิงคโปร์ที่วัด Kwan Imm Thong Hood Cho 
Temple วัดนี้สร้างมากว่า 100 ปีและมีชื่อเสียงโด่งดังมากในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ เชื่อกันว่า
หากไหว้และขออะไรมักจะสมหวังโดยเฉพาะเร่ืองงาน และเรื่องเรียน ผู้คนจึงพากันมากราบไหว้ขอ
พรกันอย่างหนาแน่น  

 

จำกนั้น พาทุกท่านไปที่สวรรค์ของนักช้อปอีกหนึ่งที่ก็คือ ถนน Orchard ที่มีตั้งแต่ห้างค้าปลีกที่หรูหราไป
จนถึงภัตตาคารอาหารนานาชาติชั้นน าระดับโลก ระหว่างสองข้างทางของถนนจะมีห้างและ ถนน
คนเดินช้อปปิ้งเยอะแยะมากมายกว่าร้อยแห่ง ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดของสิงคโปร์แห่งนี้คือ
แหล่งรวมประสบการณ์อันหลากหลายแก่ผู้มาเยือน 



บ่ำย  ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ ท่ำอำกำศยำนชำงงี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อเดินทางกลับสู่
กรุงเทพฯ พิเศษ !! ท่ำนสำมำรถชม THE JEWEL CHANGI ตั้งอยู่ใจกลางท่าอากาศยานชางงี 
เกิดจากความร่วมมือของ Changi Airport Group และ Capital Land Mall Asia โดยวางคอน
เซ็ปต์ให้ที่นี่เป็นทั้ง ศูนย์กลางแห่งการบิน การช้อปปิ้ง และการพักผ่อนอย่างแท้จริง ซึ่งโดดเด่น
ด้วยงานสถาปัตยกรรมล ้าสมัยถูกออกแบบมาให้เป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มีพื้  นที่ทั้งหมดราว ๆ 
134,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นชั้นเหนือพื้นดิน 5 ชั้น และชั้นใต้ดิน 5 ชั้น สามารถเชื่อมต่อไปยัง
เทอร์มินอล 1-3 ได้ โดยจุดกึ่งกลางสุดของอาคารจะอลังการด้วยน ้าตกยักษ์ (Rain Vortex) สูง
ราว ๆ 40 เมตร จะมีน ้าไหลพรั่งพรูลงมาจากเพดาน สู่แอ่งน ้าวนขนาดใหญ่ด้านล่าง  

 

15:25 น. น าท่านเดินทางสูก่รุงเทพฯ โดย สายการบิน  SCOOT เที่ยวบินที่ TR611  
 

16:55 น. เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

 
 
 
 
 
 

** ผู้เดินทำงเข้ำประเทศไทยจำกประเทศที่รัฐบำลก ำหนด แบบ “Test & Go” 
ยังคงต้องท ำกำรจองโรงแรม AQ 1 คืน เพ่ือรอผลกำรตรวจหำเชื้อโควิด-19 ** 

Update : 01/04/25 
 

 

  
 
 



 หมำยเหตุ : เงื่อนไขกำรเข้ำหรือ ออกประเทศไทยและสิงคโปร์ ทั้งระบบ  อำจมีกำรเปลี่ยนจำกภำครัฐ 
อำจจะมีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึ้น รวมถึงขั้นตอนปฏิบัติต่ำงๆอำจปรับเปลี่ยน บริษัทฯจึงขอสงวนสิทธิในกำรเรียกเก็บ
ค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม กรณีมีค ำสั่งจำกหน่วยงำนรัฐทั้งสองประเทศ  รำยกำรทัวร์สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำม
เหมำะสม เนื่องจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบิน, กำรจรำจร หรือช่วงเทศกำลหรือวันหยุด เป็นต้น 
โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ โดยทำงผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของท่ำนเป็นหลัก เพื่อให้
ท่ำนท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตำมโปรแกรม 
 

เงื่อนไขกำรเดินทำงเข้ำและออกจำกประเทศไทยและสิงคโปร์ (Update 1 เมษำยน 2565) 

เงือนไขเดินทำงเข้ำประเทศสิงคโปร์ ตั้งแต่ 1 เม.ษ. 65  เงื่อนไขเดินทำงเข้ำประเทศไทย ตั้งแต่ 1 เม.ย. 65 
ก่อนเดินทำงเข้ำประเทศสิงคโปร์ 

✓ เตรียมผลตรวจ COVID-19 (Pre-departure test) 
48 ชั่วโมงก่อนวันเดินทาง ได้ทั้ ง แบบ  RT-PCR และ 
Antigen Rapid Test (ART) แต่ไม่รับผลตรวจที่ตรวจเอง 
โดยข้อมูลในเอกสารการตรวจหาเช้ือโควิดจะต้องมีข้อมูล
ดังต่อไปนี้ 
1. ถ้ า เป็ น ภ าษ า ไท ย จ ะ ต้ อ งแ น บ ก ารแ ป ล เป็ น
ภาษาอังกฤษ 
2. เอกสารจะต้องระบุชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิดหรือ
หมายเลขพาสปอร์ต ของผู้ที่เดินทาง 
3. วันที่ตรวจและผลตรวจเป็นลบ 
4. เอกสารต้องไม่ใช่เป็นลายมือเขียน (ต้องปร้ินจากเคร่ือง
นะคะ) 

✓ กรอกแบบฟอร์มด้ำนสุขภำพ ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อน
เดินทางเข้าสิงคโปร์ โดยกรอกผ่านลิ้งก์ ทำงบริษัทจัดท ำ
ให ้https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/ 

✓เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate ที่ออกโดย
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  

✓ Insurance Coverage ขั้นต ่า SGD 30,000  

✓ ดาวน์โหลด Application Trace Together App 
ผู้โดยสารจะต้อง เก็บ Application นี้ไว้อย่างน้อย21วัน

ก่อนเดินทำงเข้ำประเทศไทย 

✓ เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate ที่ออก
โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สามารถขอ
ผ่านApplicationหมอพร้อมได้ ผู้ที่อยู่ต่างจังหวัด 
สามารถขอได้ที่สาธารณะสุขจังหวัด  

✓ การเดินทางกลับเข้าประเทศไทย ส าหรับคนไทย 
ผู้เดินทางต้องขอ Thailand Pass ชั้นตอนการขออยู่
ในรายละเอียดด้านล่าง 
 
เมื่อเดินทำงถึงประเทศไทย 

✓ ผ่านกระบวนการพิธีตรวจคนเข้าเมืองและกรม
ควบคุมโรค 

✓ แสดงเอกสาร Thailand pass 

✓ ผู้เดินทางเข้าประเทศไทยจากประเทศที่รัฐบาล
ก าหนด จะต้องมีหลักฐานการจองโรงแรม AQ Test 
& Go 1 คืน พร้อมค่าตรวจ RT-PCR และรถรับส่ง
จากสนามบิน-โรงแรม  
 
รำยละเอียดเพิ่มเติมส ำหรับเข้ำไทย 

✓ อำยุ 18 ปีขึ้นไป ต้องได้รับวัคซีนตามที่ก าหนด 

✓ เด็กอำยุ 12-17 ปี ต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 

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


 
ข้อแนะน ำ 
 ** ส ำหรับกำรเดินทำงไปสิงคโปร์แนะน ำให้ตรวจก่อนเดินทำง48ชั่วโมง เพื่อใช้ผลตรวจในกำรเดิน
ทำงเข้ำสิงค์โปรได้เช่นกัน เช่น หำกท่ำนเดินทำงวันที่ 3/1/65 แนะน ำให้ตรวจในวันที่ 1/1/65 หรือ 2/1/65 
 

► เอกสำรที่ต้องท ำกำรเตรียมก่อนเดินทำง 
1. เอกสารรับรองผลตรวจ RT-PCR TEST หรือ ART 48 ชม.ก่อนการเดินทาง  
2. พาสปอร์ตตัวจริง  (อายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน)  
3. เอกสารใบรับรองที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด19 ครบ 2 เข็ม หรือ Vaccinated Certificate ที่ออก

โดยกรมควบคุมโรค 
4. เตรียมเอกสาร International Vaccinated Certificate ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุข   
5. หลักฐานการจองโรงแรม AQ Test & Go 1 คืน พร้อมค่าตรวจ RT-PCR 1 ครั้ง และรถรับส่งจาก

สนามบิน-โรงแรม 

หลังเดินทางกลับจากประเทศสิงคโปร์ ได้จากลิ้งก์นี้  
https://www.tracetogether.gov.sg/ ส าหรับเด็กอายุ 
7 – 12 ปี ที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือ สามารถติดต่อขอรับ 
TraceTogether tokens (ค่ ามั ดจ า เครื่ อ ง $50) เมื่ อ
เดินทางถึงสนามบินชางงี ที่  Changi Recommends 
booth  
 
เมื่อเดินทำงถึงประเทศสิงคโปร์ 

✓ แสดงเอกสารต่างๆให้เจ้าหน้าที่ ต.ม.  
 
รำยละเอียดเพิ่มเติมส ำหรับเข้ำสิงคโปร์ 

✓ เด็กอำยุ 12 ปี และต ่ำกว่ำ ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโค
วิด จะได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าสู่สิงคโปร์ เมื่อเดินทาง
มาพร้อมกับผู้ปกครองที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิดแล้ว
เท่านั้นโดยเด็กไม่ต้องลงทะเบียนเดินทางเข้าเหมือน
ผู้ใหญ่ 
 

เข็ม หรือไม่ได้รับวัคซีน แต่ต้องมากับผู้ปกครองที่
ได้รับวัคซีนครบ  

✓ เด็กอำยุ 2-16 ปี ต้องมากับผู้ปกครองที่ได้รับ
วัคซีนครบ 

✓ เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 2 ปี ต้องมากับผู้ปกครองที่ได้รับ
วัคซีนครบ และสามารถเข้ามาตรวจหาเชื้อโดยน ้าลาย
ที่ประเทศไทยได้ 

https://www.tracetogether.gov.sg/


►กำรเดินทำงกลับเข้ำประเทศไทย ส ำหรับคนไทย ผู้เดินทำงต้องขอ Thailand Pass (บริษัทด าเนินการให้) 
 

ขั้นตอนที่ 1 : เตรียมเอกสำรให้พร้อม 
1. หนังสือเดินทาง (Passport) 
2. VISA (ส าหรับชาวต่างชาติเท่านั้น) 
3. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วน ตามข้อก าหนดของรัฐบาลไทย มากกว่า 14 วันก่อนเดินทาง 

(Vaccinated Certificateและ International Vaccinated Certificate) 
4. ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษาโควิดในต่างประเทศวงเงิน USD 20 ,000 (ส าหรับ

ชาวต่างชาติเท่านั้น) 
 

ขั้นตอนที่ 2 : ลงทะเบียน Thailand Pass (บริษัทด าเนินการให้) เอกสารที่ต้องใช้ตามรายละเอียดขั้นตอนที่1 
1. ลงทะเบียนอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย เมื่ออนุมัติแล้วจะได้รับ Thailand Pass 

QR Code ส าหรับการเดินทางเข้าประเทศไทย 
 

ขั้นตอนที่ 3 : เมื่อเดินทำงถึงประเทศไทย 
1. แสดงเอกสาร Thailand Pass QR Codeต่อเจ้าหน้าที่สนามบินที่ท่านมาถึง 
2. ผ่านกระบวนการพิธีตรวจคนเข้าเมือง และกรมควบคุมโรค 
3. ผู้เดินทางเข้าประเทศไทยจากประเทศที่รัฐบาลก าหนด Test and Go (TG) เง่ือนไข ดังนี้ 

- เมื่อเดินทางถึงสนามบินที่ไทย มีรถโรงแรมมารับไปที่โรงแรม 
- รับการตรวจหาเช้ือโควิด-19 แบบ RT-PCR รอผลตรวจฯ ในห้องพัก 
- เมื่อผลตรวจฯ เป็นลบ สามารถเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม และเดินทางกลับได้ 
- วันที่ 5 นับจากวันที่ถึงไทย ตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ ATK ด้วยตัวเองและรายงานผลใน

แอปพลิเคชันหมอชนะ 
 

อ้ำงอิงจำกประกำศของสถำนฑูตสิงคโปร์ ประจ ำประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ. 2565 เป็นต้นไป 
 นักเดินทำงชำวไทยที่รับวัคซีนครบโดสแล้ว สำมำรถเดินทำงเข้ำโดยไม่ต้องกักตัว ภำยใต้เงื่อนไข 
Vaccinated Travel Lane (VTL) ดังนี้ ต้องได้รับวัคซีนครบโดส อย่ำงน้อย 14 วันก่อนเดินทำงเข้ำสิงคโปร์ 
โดยต้องเป็นวัคซีนที่ขึ้นทะเบียนใช้งำนฉุกเฉินกับ WHO แล้วเท่ำนั้น (เงื่อนไขกำรรับวัคซีนเด็กอยู่ในตำรำง
ด้ำนบน) 
✓ Pfizer / BioNTech (BNT162b2 / Comirnaty / Tozinameran) อย่ำงน้อย 2 เข็ม  
✓ Moderna (m-RNA-1273) อย่ำงน้อย 2 เข็ม  
✓ AstraZeneca (AZD1222 Vaxzevria) อย่ำงน้อย 2 เข็ม  
✓ Covishield อย่ำงน้อย 2 เข็ม  



✓ Sinopharm อย่ำงน้อย 2 เข็ม  
✓ Covaxin อย่ำงน้อย 2 เข็ม  
✓ Sinovac อย่ำงน้อย 2 เข็ม 
✓ วัคซีนสูตรผสมตำมรำยช่ือด้ำนบน อย่ำงน้อย 2 เข็ม 
✓ Janssen 1 เข็ม 
X    วัคซีนนอกเหนือรำยกำรด้ำนบนไม่สำมำรถเดินทำงได้ 

เงื่อนไขกำรให้บริกำร 
 

► ในกรณีที่ลูกค้ำต้องออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ ก่อนทุก
คร้ัง ***มิฉะนั้นทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น*** 

► กำรจองทัวร์และช ำระค่ำบริกำร  
-   กรุณำช ำระมัดจ ำ 8,000 กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ต 
-  ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั๋วใกล้วัน

เดินทางท่านจ าเป็นต้องช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทก าหนดแจ้งเท่านั้น 
 

 **ส ำคัญ** ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวัน
เดินทางไป-กลับและจ านวนหน้หนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบ
ก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการ
โอนเงินมัดจ า 
 
กำรยกเลิกและคืนค่ำทัวร์  
 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าช าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่

เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจ านวน 

 * กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี) 
 * ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจ าเป็น
อ่ืนๆ 

 
 



อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม  
1. รวมค่ำบริกำร แบบฟอร์มสุขภำพ และ Thailand pass 
2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  
3. กรณีพัก 3 ท่าน ถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้องTRP ส าหรับพัก (3ท่าน)อาจจ าเป็นต้องแยก

พัก2ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม) กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด 
บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน 

4. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้ เดินทางไป
ต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะ
ครอบคลุมกำรรักษำกรณีลูกค้ำติดเชื้อโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่ำงๆ ซึ่งเกิดขึ้นภำยในวัน
เดินทำง และลูกค้ำต้องท ำกำรรักษำในโรงพยำบำลที่ก ำหนด สำมำรถศึกษำข้อมูลเพ่ิมเติมจำก
เจ้ำหน้ำทีได้ กรณีลูกค้ำต้องกำรซื้อประกันเพ่ิมวงเงินคุ้มครอง เพิ่มควำมคุ้มครอง สำมำรถแจ้ง 
บริษัทฯ ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัย
เดินทางอันนีโดยทั้งนี้การท าประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจน าเที่ยว ที่
บังคับให้บริษัทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถ
ศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีต้องการซื้อความ
คุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ 

5. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  
6. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
7. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (2 ช.ม./วัน) 
8. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 

(ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ป
เท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้) 

9. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามัน 
 

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม  
1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ 

เป็นต้น  
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน ้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ท า

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



6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 

7. สัมภำระโหลดใต้ท้องเครื่อง และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่
มีการเรียกเก็บ และกรณีน ้าสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ  

8. ค่ำทิปไกด์ คนขับรถ ท่ำนละ 25 SGD  หรือ 600 บำท/ท่ำน ส ำหรับหัวหน้ำทัวร์แล้วแต่ควำม
ประทับใจและน ้ำใจจำกท่ำน 

9. ค่ำตรวจ RT-PCR Test หรือ ART TEST 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทำงจำกประเทศไทย  
10. แพ็คเกจ “Test & Go” กักตัวที่โรงแรม AQ 1 คืน และค่ำตรวจหำเชื้อโควิด-19 RT-PCR 

พร้อมรถรับส่งสนำมบิน เพื่อรอผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ซึ่งบริษัทมีแพคเกจเสริมส าหรับ
ท่านที่สนใจ) 

 

หมำยเหตุ :  กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกัน
ระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทาง
บริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

 

1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 
10 ท่าน 

2.  ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิมหากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวัน
เดินทาง 

3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุ
ต่างๆ 

4.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การ
ประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของ
ท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

6.  เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

7.  รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารอง
โรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 



8.  การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก   โดยมีห้องพัก
ส าหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้ 

9.  กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย
14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้ 

10.  มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 

11.  ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทน
ต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกอง
ตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท า
ที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 

12.  บริการน ้าดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน 
13.  การประกันภัย การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้

เดินทางไปต่างประเทศ กับ  MSIG (Allianz Travel แบบแผนประกันภัย Group tour ที่
ครอบคลุมค่ารักษาโควิดในวงเงิน 30 ,000 SGD ตามเงื่อนไขการเข้าประเทศสิงคโปร์ ) แผน
สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซื้อประกันเพิ่มวงเงินคุ้มครอง 
เพิ่มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไข
กรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้ งนี้การท าประกันนี้จากบริษัท  มากกว่า
ข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจน าเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการ
เดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บ
ไซด ์MSIG ได้กรณีต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ 

14.  มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 

15.  ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทน
ต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกอง
ตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท า
ที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

16.  กรณีท่านใส่หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์  หาก
ท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่าย
ใดๆทั้งสิ้น 



หากสนจองกรุณาติดต่อ 
 

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

 

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
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