
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เดินทางโดยสายการบนิ SINGAPORE AIRLINE (SQ) VTL FLIGHT 
 จุดชมววิแบบ 360 องศา แห่งใหม่ที่สูงที่สุดของสิงคโปร์ SkyHelix Sentosa (รวมค่าบัตร) 
 ขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ”ไฉ่ ซิง้ เอีย้” ที่ วัดซัมบาวัง (Sembawang God of Wealth Temple) 
 น่ังเรือ Bumboat แบบคลาสสิคโบราณชมบรรยากาศริมน า้ ไฮไลท์ของสิงคโปร์ (รวมค่าบัตร) 
 ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ 
 ไหว้พระเขีย้วแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) ที่ไชน่าทาวน์ 
 เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนแห่งเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ 
 ช้อปป้ิงสินค้า BRAND NAME ท่ีมารีน่าเบย์แซนด์ และถนนออร์ชาด พร้อมเดนิถ่ายรูปสบายๆ 
 ชม THE JEWEL CHANGI ที่สุดแห่งการผสมผสานระหว่างธรรมชาตแิละสถาปัตยกรรม 
 OPTION เสริม !! ตะลุยโลกเหนือจนิตนาการ ดนิแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดโิอ 
 รวม น า้ดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด  

วันแรก กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – เมอร์ไลอ้อน – การ์เด้น บาย เดอะเบย์ – มารีน่า เบย์ แซนด์             (D) 

07.00 น.คณะพร้อมกนัท่ีสนามบนิสุวรรณภูมิ ประตู 6 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบนิ SINGAPORE AIRLINE (SQ) โดยมีเจ้าหน้าท่ีของ
บริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสมัภาระ 
เอกสารส าหรับการเชค็อินที่สนามบนิ 
1.เอกสารท่ีได้รับการอนมุตัเิดนิทางเข้าประเทศสงิคโปร์ (VTP PASS) ทัวร์บริการช่วยลงทะเบียน 
2.เอกสารรับรองผลตรวจหาเชือ้โควดิ แบบ ART+ใบรับรองแพทย์ ผลเป็นลบ  ภายใน 48 ชม.ก่อนการเดนิทาง (ภาษาองักฤษ)  
ลูกค้าจัดเตรียมด้วยตนเอง 
3.เอกสารรับรองการฉีดวคัซีนป้องกนัโควดิ จะต้องเป็นเอกสารท่ีออกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ ประเทศไทย 
(the Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand) คือวัคซีนพาสปอร์ต หรือ E-VACCINE PASSPORT (สามารถท า
การจองลงทะเบียนผา่นแอปหมอพร้อม ผู้ ท่ีอยู่ตา่งจงัหวดัสามารถขอได้ท่ีสาธารณสขุจงัหวดั)  
ลูกค้าจัดเตรียมด้วยตนเอง 
4. ลกูค้า Download Application : Trace Together  https://www.tracetogether.gov.sg/   
5.กรอกแบบฟอร์มด้านสุขภาพ ไมเ่กิน 72 ชัว่โมงก่อนเดนิทางเข้าสงิคโปร์ (https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/  
ทัวร์บริการช่วยลงทะเบียน 
09.50 น. เดนิทางสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบนิ SINGAPORE AIRLINE เที่ยวบนิที่ SQ705(VTL FLIGHT) 

มีอาหารและเคร่ืองดื่มบริการบนเคร่ือง 
13.15 น. เดนิทางถึง สนามบนิชางกี ประเทศสงิคโปร์ ผา่นพธีิการตรวจคนเข้าเมือง จากนัน้น าท่านเดนิทางเข้าสูต่วั 

เมืองสงิคโปร์ท่ีมีการจดัผงัเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆ ท่านต้องทึ่ง  
(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง)  

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


 

น าท่านเดนิทางเข้าตรวจ Antigen Rapid Test (ART) ตามประกาศของรัฐบาลสงิคโปร์มีผลบงัคบัใช้ 22 Feb 2022 เป็นต้นไป (ไม่รวมค่าตรวจ 
15 SGD ประมาณ 390 บาท และ ประกัน COVID19Travel Insurance วงเงนิ 30,000 ค่าเบีย้ประกัน SGD 20 SGD ประมาณ 520 ) 
https://safetravel.ica.gov.sg/health/insurance-and-treatment#insurance 

จากนัน้น าท่าน ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟังบรรยายประวัติศาสตร์จากไกด์ท้องถิ่น ซึ่ งล้อมรอบด้วย ท าเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่า
การเมือง ผา่นชม อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament House” ซึ่งในอดีตเป็นท่ีตัง้ของรัฐสภาของสงิคโปร์  ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี 
การเต้นร า การแสดงตลก ผา่นชม “Elephant Statue” รูปปัน้ช้างส าริดเป็นของขวญัจากพระจลุจอมเกล้า ร.5 ของไทย ซึ่งได้มอบให้ในปี 1871 เพ่ือ
สร้างความสมัพนัธไมตรีกบัประเทศสงิคโปร์เม่ือครัง้ท่ีพระองค์เสดจ็มาเยือนสิงคโปร์ในครัง้แรก น าท่าน ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของ

ประเทศสิงคโปร์ โดยรูปป้ันคร่ึงสิงโตคร่ึงปลานีห้ันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลงัเป็น  “โรงละครเอสเพล
นาท” ซึ่งโดดเดน่ด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทเุรียน ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมววิริมแม่น า้สิงคโปร์ 

 
จากนัน้เข้าชม GARDEN BY THE BAY อิสระให้ท่านได้ชมการจดัสวนท่ีใหญ่ท่ีสดุบนเกาะสิงคโปร์ ช่ืนชมกับต้นไม้นานาพนัธุ์ และ เป็นศนูย์กลาง
การพฒันาอย่างต่อเน่ืองแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนีย้ังมีทางเดินลอยฟ้าเช่ือมต่อกับ 
Super tree  คูท่ี่มีความสงูเข้าด้วยกัน มีไว้ส าหรับให้ผู้ ท่ีมาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมมุสงูขึน้ 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็น
ทศันียภาพอนังดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไมร่วมคา่บตัร SUPERTREE 8 SGD) 

https://safetravel.ica.gov.sg/health/insurance-and-treatment#insurance


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูต้มยาจีนแสนอร่อย อาหารท้องถิ่นร้านนี ้
เร่ิมต้นต านานความอร่อยในปี 1966 ก่อตัง้โดย Mr. Yeo Eng Song จนถึงทุกวันนี ้ก็ 50 กว่าปี 
จากนัน้เดนิทางเข้าเย่ียมชมมารีน่าเบย์แซนด์ Marina Bay Sand  โรงแรมหรูระดบั 6 ดาว โดยพืน้ท่ีด้านในประกอบไปด้วยโรงแรม 
ห้างสรรพสนิค้า จดุชมววิ พพิธิภณัฑ์ คาสโิน และโรงภาพยนตร์ รวมถึงส่วนของ แซนด์สกายพาร์ค ท่ีเป็นสระว่ายน า้และจุดชมวิว
บนอาคารมารีน่าเบย์แซนด์ (ไม่รวมค่าขึน้ชมจุดชมววิ SAND SKY PARK57 ราคา 30 SGD) 

โรงแรมที่พัก  FURAMA CITY CENTER HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
 

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

FLOWERS DOME CLOUD FOREST 

Flower Dome จะเป็นท่ีจดัแสดงพรรณไม้จากเขตร้อนชืน้แถบ
เมดเิตอร์เรเนียน มีต้นไม้ดดัยกัษ์และปาล์มขวดมากมายให้เรา
ได้ถ่ายรูป รวมถึงมีสวนจิ๋วน่ารัก ๆ ให้เราดอีูกด้วย เหมาะแก่การ
ไปนัง่อ่านหนงัสือ นัง่เลน่ชิลๆ เพราะในเรือนกระจกจะติดแอร์ให้
อากาศเย็นสบาย และมีกลิน่หอมๆ ของดอกไม้และต้นไม้ฟุ้ ง
กระจายไปทัง้โดม 

Cloud Forest จะมีน า้ตกจ าลองขนาดใหญ่ พร้อมด้วยพนัธุ์พืชและพนัธุ์
ไม้ในเขตป่าดิบชืน้มากมาย ในโดมจะออกแบบเป็นทางเดนิ โดยเราจะ
เดนิขึน้ลฟิต์ไปชัน้บนสดุ แล้วเดนิไล่ลงมาจนถึงชัน้ลา่งท่ีเป็นป่าหมอก
สวยงามมาก 



 

 
วันที่สอง CHINATOWN – SENTOSA - SKY HELIX – LAU PA SAT FOOD CENTER - BUMBOAT     (B/-/-) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ CHINATOWN ชมวัดพระเขีย้วแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างขึน้เพ่ือเป็นท่ีประดิษฐานพระ
เขีย้วแก้ว ของพระพทุธเจ้า วดัพระพทุธศาสนาแห่งนีส้ร้าง สถาปัตยกรรม สมยัราชวงศ์ถัง วางศิลาฤกษ์ เม่ือวนัท่ี 1มีนาคม 2005 
คา่ใช้จ่ายในการก่อสร้างทัง้หมดราว 62 ล้านเหรียญสงิคโปร์ (ประมาณ 1500 ล้านบาท) ชัน้ลา่งเป็นห้องโถงใหญ่ใช้ประกอบ ศาสน
พธีิ   ชัน้ 2-3 เป็นพพิธิภณัฑ์และห้องหนังสือ ชัน้ 4 เป็นท่ีประดิษฐานพระเขีย้วแก้ว (ห้ามถ่ายภาพ) ให้ท่านได้สกัการะองค์เจ้าแม่
กวนอิม และใกล้กนัก็เป็นวดัแขกซึ่งมีศลิปกรรมการตกแตง่ท่ีสวยงาม พร้อมเดนิเลน่ช้อปปิง้ ซือ้ของท่ีระลึกตามอัธยาศยัประมาณ 1 
ช.ม. 

ก่อนเดนิทางเข้าไทย ไม่เกิน 72 ช.ม. ต้องท าการตรวจ RT-PCR ค่าบริการ 135 SGD หรือประมาณ 3,510 บาท  
 ไม่รวมในค่าทัวร์  

*** HIGHLIGHT *** น าท่านสู่โลกเหนือจนิตนาการไปยังดนิแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า อาณาจักรความบันเทิงระดับโลก ให้ท่านได้
เปิดประสบการใหม่กับ SkyHelix Sentosa จุดชมวิวกลางแจ้งแห่งใหม่ที่ สูงที่ สุดของสิงคโปร์ open-air gondola แบบเปิดโล่งลอยขึน้อย่าง
นุ่มนวลขึน้ไปถึงด้านบน ให้ท่านได้เพลดิเพลนิชมววิ 360 องศา ของเกาะเซ็นโตซ่าและริมน า้โดยรอบ  เพลิดเพลินไปกับสายลมและบรรยากาศ พร้อม
เคร่ืองดื่มฟรี  
 
 
 



 

 
***(อิสระ อาหารเที่ยงและอาหารค ่าเพ่ือความสะดวกในการท่องเที่ยวสวนสนุก)*** 

***สามารถเลือกซือ้ OPIONAL TOUR UNIVERSAL STUDIO 
(โปรดแจ้งและช าระค่าบัตรก่อนเดนิทางได้ ในราคา ผู้ใหญ่ 1,900 บาท / เดก็อายุ 2-11 ปีราคา 1,650 บาท) 

ให้ท่านได้พบกบัการแสดงสดุตระการตาและความสขุ สนุกไม่รู้จบในท่ีเดียวท่ีๆ คณุและครอบครัวจะได้พบและสมัผสักับประสบการณ์ใหม่ ท่ีโลก ยัง
ต้องตะลงึ เปิดฉากความสนุกกับยูนิเวอร์แซล สตดูิโอ!! ท่ีแรกและท่ีเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ กับเคร่ืองเล่น 24 ชนิดโดย18ชนิด เป็น
เคร่ืองเลน่ท่ีออกแบบใหมห่รือดดัแปลงเพ่ือท่ีน่ีโดยเฉพาะ!!!แบง่ออกเป็น 7 โซน ได้แก่ ท่ีสดุของรถไฟเหาะรางคู่ทัง้หวาดเสียวและสงูท่ีสดุในโลก ด้วย
ระดบัความสงู 42.5 เมตรโดยจ าลองจากซีร่ีย์ช่ือดงัแบทเทิลสตาร์ กาแล็กติกาซึ่งผู้ เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นฝ่ายมนุษย์หรือฝ่ายวายร้ายไซลอน 
ก่อนลงมือฟาดฟันบนอากาศอย่างหวาดเสียวของแต่ละฝ่าย มีโซนกิจกรรมเบาๆเอาใจนักกิน-ดื่ม-ช้อปกับร้านอาหาร บาร์ คลบัท่ีรอเสิร์ฟอาหารและ
เคร่ืองดื่มจากทัว่ทกุมมุโลกรวมถึงร้านช้อปปิง้ ร้านแบรนด์เนมและคอนเซ็ปต์สโตร์บนเส้นทางเฟสทีฟวอล์ค ถนนสายท่ีโดดเด่นท่ีสดุของรีสอร์ท เวิลด์ 
เซ็นโตซ่า ให้คณุได้เพลดิเพลนิกบัการเย่ียมชมคาสโินแห่งแรกของประเทศสงิคโปร์ !!! 

***สามารถเลือกซือ้ Optional Tour Sea. Aquarium 
(โปรดแจ้งและช าระค่าบัตรก่อนเดนิทาง ได้ในราคา ผู้ใหญ่ 1,000 บาท  / เดก็ อายุต ่ากว่า 12ปี ราคา 800 บาท) 

S.E.A. Aquarium เป็นพพิธิภัณฑ์สัตว์น า้เปิดใหม่ใหญ่ที่สุดในโลกกับ Marine Life Park จดัอนัดบัให้เป็นอควาเรียมใหญ่สดุในเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้ ถกูออกแบบให้เป็นอโุมงค์ใต้น า้ สามารถบรรจุน า้เคม็ได้กวา่ 45 ล้านลติร รวมสตัว์ทะเลกวา่ 800 สายพนัธุ์ รวบรวมสตัว์น า้กวา่ 100,000 ตวั 
ตกแตง่ด้วยซากปรักหกัพงัของเรือ ภายในได้จ าลองความอดุมสมบรูณ์ของทะเลตา่งๆ ทัว่โลก 
 
 
 
 
 



 

 
น าท่านเดนิทางสู่ Lau Pa Sat Food Center ศูนย์อาหารเก่าแก่สุดคลาสสิก (อิสระไมร่วมคา่อาหาร) ให้ท่านได้ชิมอาหารท่ีหลากหลาย ตามแบบ
ฉบบัสงิคโปร์จริงๆ (ไกด์และหวัหน้าทวัร์ช่วยอ านวยความสะดวก) 
- ข้าวมันไก่สิงคโปร์ หรือ Hainanese Chicken Rice 
- บักกุ๊ดเต๋ Buk Kut The 
- ติ่มซ า Dim Sum 
- คายาโทส Kaya Toast 
- หม่ีผัด Char Kway Teow 
- ลักซา Laksa 
- ผัดขนมผักกาด หรือ Fried Carrot Cake 
- น า้แขง็ใส หรือ Ice Kachang 
- ปูผัดพริก Chilli Crab 
- นาซี เลมัก Nasi Lemak 



 

- สะเต๊ะ Satay  
- โรตี พราตา Roti Prata 
ทัง้หมดสามารถหาชิมได้ท่ีน่ี 
จากนัน้น าท่านเปิดประสบการณ์กบัการเดนิทางแสนพิเศษ น่ังเรือแบบคลาสสิคโบราณที่ เป็นเอกลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ หรือที่ เรียกว่า 

Bumboat ลอ่งเรือชมสถานท่ีไฮไลต์ของสิงคโปร์ และเก็บภาพสวยๆจากมมุมองแม่น า้ เช่น เมอร์ไลอ้อน , สะพานเกลียว Helix Bridge, อาคารรูปเรือ 
มารีน่าเบย์ แซนด์ เป็นต้น จะใช้เวลารอบละประมาณ 40 นาทีด้วยกนั 

 
จากนัน้น าท่านเดนิทางกลับโรงแรมเพ่ือพักผ่อนตามอัธยาศัย 
วันที่สาม     วัดซัมบาวัง - ช้อปป้ิงถนนออร์ชาร์ด  - THE JEWEL CHANGI -สนามบนิ – กรุงเทพฯ (B) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ วัดซัมบาวัง Sembawang God of Wealth Temple เทพเจ้าแห่งโชคลาภ หรือในภาษาจีนเรียกว่า “ไฉ่ ซิง้ 
เอีย้” นบัวา่เป็นเทพเจ้าท่ีชาวสงิคโปร์ให้ความเคารพบชูามากท่ีสดุองค์หนึ่ง ซึ่งท่ีวดัแห่งนีเ้องก็มีเทพเจ้าแห่งโชคลาภท่ีใหญ่ท่ีสดุใน
โลกตัง้อยู่ด้วยเช่นกนั โดยองค์เทพเจ้านัน้จะตัง้อยู่บนหลงัคา ตวัองค์เทพเจ้าเป็นสีทอง มีความสงูถึง 9.44 เมตร และหนักถึง 8 ตนั
เลยทีเดียว ถ้าใครอยากท าธรุกิจรุ่งเรือง ท าการค้าขายคลอ่งตวั ก็ไมค่วรพลาดโอกาสท่ีจะมาไหว้ขอพรท่ีวดัแห่งนี  ้
รถโค้ชน าท่านช้อปป้ิงย่านถนนออร์ชาร์ด สนิค้าแบรนด์เนม รุ่นใหมล่า่สดุ จะถูกน ามาวางขายตามห้างสรรพสินค้า ท่ีตัง้อยู่บน
ถนนสายนีเ้ป็นแห่งแรกเพราะวา่สงิคโปร์มีท่าเรือและเรือสนิค้าทกุล าจะ ต้องมาผ่านท่ี ท่าเรือของสิงคโปร์นีเ้สมอ ถนนออร์ชาร์ดจัด
ได้วา่เป็นแหลง่ช็อปปิง้ระดบัโลก เพราะวา่มีศนูย์การค้า ร้านค้า และโรงแรมชัน้ดีมากมายตัง้อยู่เรียงราย สองฝ่ังถนน อาทิเช่น ห้าง 
TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอ่ืนๆอีกมากมาย   ***(อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง)*** 



 

ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี พิเศษ !! ท่านสามารถชม THE JEWEL CHANGI ตัง้อยู่ใจกลางท่าอากาศยานชางงี เกิดจากความ
ร่วมมือของ Changi Airport Group และ CapitalLand Mall Asia โดยวางคอนเซ็ปต์ให้ท่ีน่ีเป็นทัง้ศนูย์กลางแห่งการบิน การช้อปปิง้ และการพกัผ่อน
อย่างแท้จริง ซึ่งโดดเดน่ด้วยงานสถาปัตยกรรมล า้สมยัในแบบสถาปัตยกรรมสญัลกัษณ์ (Architecturally Iconic) โดยได้กลุ่มผู้ เช่ียวชาญทางด้านการ
ออกแบบช่ือดงัอย่าง Safdie Architects (ออกแบบ Marina Bay Sands), Benoy และ RSP (ออกแบบ ION Orchard) มาเป็นท่ีปรึกษาในการ
ออกแบบเทอร์มนิอลแห่งนี ้THE JEWEL ถกูออกแบบมาให้เป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มีพืน้ท่ีทัง้หมดราว ๆ 134,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นชัน้เหนือ
พืน้ดนิ 5 ชัน้ และชัน้ใต้ดนิ 5 ชัน้ สามารถเช่ือมตอ่ไปยงัเทอร์มนิอล 1-3 ได้ โดยจดุกึ่งกลางสดุของอาคารจะอลงัการด้วยน า้ตกยักษ์ (Rain Vortex) สงู
ราว ๆ 40 เมตร จะมีน า้ไหลพร่ังพรูลงมาจากเพดาน สูแ่อ่งน า้วนขนาดใหญ่ด้านลา่ง 

 
เอกสารที่ใช้เดนิทางกลับประเทศไทย  ใช้ตอนเชค็อินสายการบนิ 
1.ลงทะเบียนผา่นระบบ Thailand Pass (ทัวร์บริการช่วยลงทะเบียนให้) 
2.แสดงผลตรวจ RT-PCR เป็น Negative (ที่ทัวร์บริการพาไปตรวจในวันที่2ของการเดนิทาง) 
17.10 น.ออกเดนิทางสู่สนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสายการบนิ SINGAPORE AIRLINE เที่ยวบนิที่ SQ714  
18.45 น.เดนิทางกลับถึงสนามบนิสุวรรณภูมิโดยสวัสดภิาพ พร้อมความประทับใจ 

 
 
 
 
 
 



 

เม่ือเดนิทางถึงไทย 
(1) แสดงผลตรวจ RT-PCR ท่ีท าการตรวจจากสงิคโปร์ 
(2) แสดงเอกสารการจองและช าระเงินคา่ตรวจ RT-PCR ของไทยและคา่โรงแรม SHA++ / AQ / OQ หรือ AHQ 1 คืน วนัแรกของการเดนิทาง 

ตามระบบ TEST&GO (มีบริการเสริม ไมร่วมอยู่ในรายการทวัร์) 
(3) เดนิทางรอผลตรวจ ณ ห้องพกัหากมีผลเป็นลบ สามารถเดนิทางกลบัได้ทัว่ประเทศ 

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดนิทางอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปล่ียนราคา หากมีการ
ปรับขึน้ของภาษีน า้มันของสายบนิหรือการเปล่ียนแปลงกฎการเข้าประเทศที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเตมิ 
รายละเอียดเพิ่มเตมิส าหรับเดก็ในการเข้าสิงคโปร์ 

- เดก็อาย ุ12 ปี และต ่ากวา่ ท่ีไมไ่ด้รับการฉีดวคัซีนโควดิ แตต้่องมีผลตรวจภายใน 48 ชม. จะได้รับอนญุาตให้เดนิทางเข้าสูส่งิคโปร์ เม่ือ
เดนิทางมาพร้อมกบัผู้ปกครองท่ีได้รับการฉีดวคัซีนโควิดแล้วเท่านัน้โดยเดก็ไมต้่องกกัตวัและไมต้่องลงทะเบียนเดนิทางเข้าเหมือนผู้ใหญ่ 

- เดก็ต ่ากวา่ 2 ปี ไมต้่องตรวจหาเชือ้โควดิก่อนเดนิทางออกจากประเทศไทย และไมต้่องตรวจเม่ือเดนิทางถึงสนามบนิชางกี 
รายละเอียดเพิ่มเตมิส าหรับเข้าไทย 

- อาย ุ18 ปีขึน้ไป ต้องได้รับวคัซีนตามท่ีก าหนดและมีผลตรวจภายใน 72 ชัว่โมงก่อนเดนิทาง 
- เดก็อาย ุ12-17 ปี ผลตรวจภายใน 72 ชัว่โมงก่อนเดนิทาง 
- ต้องได้รับวคัซีนอย่างน้อย 1 เขม็ หรือไมไ่ด้รับวคัซีน แต่ต้องมากบัผู้ปกครองท่ีได้รับวคัซีนครบ  
- เดก็อาย ุ6-11 ปี ต้องมีผลตรวจภายใน 72 ชัว่โมงก่อนเดนิทางและต้องมากบัผู้ปกครองท่ีได้รับวคัซีนครบ 
- เดก็อายตุ ่ากวา่ 6 ปี ไมจ่ าเป็นต้องมีผลตรวจ แตต้่องมากบัผู้ปกครองท่ีได้รับวคัซีนครบ และสามารถเข้ามาตรวจหาเชือ้โดย ATK ท่ีประเทศ

ไทยได้ 
เอกสารที่ใช้ในการเดนิทาง   

 หนงัสือเดนิทางท่ีมีวนัก าหนดอายใุช้งานเหลือไมน้่อยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัท่ีจะออกเดนิทาง 
 ต้องมีหน้าวา่งอย่างน้อย 2 หน้า 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

อัตราค่าบริการพักห้องละ2-3 ท่าน 
**ส าหรับหนังสือเดนิทางต่างชาตเิก็บเพิ่ม 1,000 บาท** 

มีนาคม 2565 

วันที่เดนิทาง ผู้ใหญ่ 
ทารกอายุต ่า
กว่า 2 ปี 

พักเด่ียว 

วันที่ 04-06 มีนาคม 2565 18,999. - 3,900. - 4,500. - 

วันที่ 11-13 มีนาคม 2565 18,999. - 3,900. - 4,500. - 

วันที่ 18-20 มีนาคม 2565 18,999. - 3,900. - 4,500. - 

วันที่ 25-27 มีนาคม 2565 18,999. - 3,900. - 4,500. - 

เมษายน 2565 

วันที่เดนิทาง ผู้ใหญ่ 
ทารกอายุต ่า
กว่า 2 ปี 

พักเด่ียว 

วันที่ 01-03 เมษายน 2565 17,999. - 3,900. - 4,500. - 

วันที่ 08-10 เมษายน 2565 17,999. - 3,900. - 4,500. - 

วันที่ 13-15 เมษายน 2565 (วันสงกรานต์) 21,999. - 3,900. - 4,500. - 

วันที่ 14-16 เมษายน 2565 (วันสงกรานต์) 21,999. - 3,900. - 4,500. - 

วันที่ 15-17 เมษายน 2565 (วันสงกรานต์) 21,999. - 3,900. - 4,500. - 

วันที่ 22-24 เมษายน 2565 17,999. - 3,900. - 4,500. - 

วันที่ 29 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2565 (วัน
แรงงาน) 

20,999. - 3,900. - 4,500. - 

วันที่ 30 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2565 
(วันแรงงาน) 

20,999. - 3,900. - 4,500. - 

    



 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฤษภาคม 2565 

วันที่เดนิทาง ผู้ใหญ่ ทารกอายุต ่ากว่า 2 ปี พักเด่ียว 

วันที่ 06-08 พฤษภาคม 2565 17,999. - 3,900. - 4,500. - 

วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2565 
(วันหยุดวสิาขบูชา) 

 20,999. - 3,900. - 4,500. - 

วันที่ 20-22 พฤษภาคม 2565 17,999. - 3,900. - 4,500. - 

วันที่ 27-29 พฤษภาคม 2565 17,999. - 3,900. - 4,500. - 

มิถุนายน 2565 

วันที่เดนิทาง ผู้ใหญ่ ทารกอายุต ่ากว่า 2 ปี พักเด่ียว 

วันที่ 03-05 มิถุนายน 2565 
(วันหยุดยาว) 

20,999.- 3,900. - 4,500. - 

วันที่ 10-12 มิถุนายน 2565  18,999. - 3,900. - 4,500. - 

วันที่ 17-19 มิถุนายน 2565 18,999. - 3,900. - 4,500. - 

วันที่ 24-26 มิถุนายน 2565 18,999. - 3,900. - 4,500. - 

กรกฎาคม 2565 

วันที่เดนิทาง ผู้ใหญ่ ทารกอายุต ่ากว่า 2 ปี พักเด่ียว 

วันที่ 01-03 กรกฎาคม 2565 18,999. - 3,900. - 4,500. - 

วันที่ 08-10 กรกฎาคม 2565  18,999. - 3,900. - 4,500. - 

วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2565 18,999. - 3,900. - 4,500. - 

วันที่ 22-24 กรกฎาคม 2565 18,999. - 3,900. - 4,500. - 

วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2565 
(วันหยุดยาว) 

20,999.- 3,900. - 4,500. - 



 

เดก็อายุ 2-11 ปี พักห้อง TWN/DBL เป็นท่านที่ 2 ในห้อง  ราคาเท่าผู้ใหญ่ 
เดก็อายุ 2-11 ปี พักห้อง TWN/DBL เป็นท่านที่ 3 ในห้อง  ลดราคา 2,000 บาท 
เดก็อายุ 2-11 ปี พักห้อง TRP แบบเสริมเตียง   ลดราคา 1,000 บาท 
มีตั๋วเคร่ืองบนิแล้วจอยแลนด์     ลดราคา 5,000 บาท 

เง่ือนไขการจอง มัดจ าท่านละ 10,000 บาท 
*** เม่ือช าระค่ามัดจ าแล้วถือว่ารับทราบเง่ือนไขการจองทัวร์ทุกประการ *** 

พร้อมส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตให้เจ้าหน้าที่จองทัวร์ / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดนิทาง 15 วัน 
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายใุช้งานเหลือไมน้่อยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดนิทาง*** 

บริการเสริมซือ้เพิ่ม 

 ค่าตรวจ Antigen Rapid Test (ART) ค่าตรวจ 15 SGD ประมาณ 390 บาท  
 ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดนิทางกลับประเทศไทย 135 SGD ประมาณ 3,510 บาท  
 ค่าประกันการเดนิทางความคุ้มครองขัน้ต ่า 30,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ COVID TRAVEL INSUARANCE เง่ือนไขตามกรมธรรม์ ค่า

เบีย้ประกันประมาณ 20 SGD ประมาณ 520 บาท 
อัตรานีร้วม   

 คา่รถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดนิทางตามรายการทวัร์ 
 ตัว๋เคร่ืองบนิและภาษีน า้มนัตามรายการ ชัน้ประหยดั ไป/กลบัตามก าหนดการของคณะทวัร์ 
 คา่อาหาร และเคร่ืองดื่มท่ีระบไุว้ในรายการ  
 คา่ท่ีพกั 3 คืนพกัห้องละ 2-3 ท่าน  
 คา่บตัรเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตา่ง ๆ ตามรายการท่ีได้ระบไุว้  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตกุารท่ีเกิดขึน้ระหวา่งวนัเดนิทางเท่านัน้โดย

จะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบกิ) 
 ภาษีมลูค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  

อัตรานีไ้ม่รวม   

 ค่าทปิไกด์+ค่าทปิคนขับรถ ท่านละ 15 SGD หรือ 390 บาท (ไม่รวมค่าทปิหัวหน้าทัวร์ตามความพงึพอใจ) 
 ค่าตรวจ RT-PCR และ ART และประกันโควคิ ในประเทศสิงคโปร์ (รายละเอียดอยู่ในบริการเสริม)   
 ค่าตรวจ ATK จากโรงพยาบาล พร้อมใบรับรองแพทย์ ก่อนออกจากประเทศไทย 48 ช่ัวโมง โดยข้อมูลในเอกสารการตรวจหา

เชือ้โควดิจะต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี ้1.1 ภาษาอังกฤษเท่านัน้ 1.2 เอกสารจะต้องระบุช่ือ นามสกุล วนัเดือนปีเกิดหรือหมายเลข
พาสปอร์ต ของผู้ที่เดนิทาง 1.3 วันที่ตรวจและผลตรวจเป็นลบ 1.4 เอกสารต้องไม่ใช่เป็นลายมือเขียน ราคาประมาณ 500-800 
บาท (ขึน้อยู่กับสถานที่ตรวจ) 



 

 แพคเกจ “Test & Go” กักตัวที่โรงแรม AQ  คืน พร้อมรถรับส่งสนามบนิ และ ค่าตรวจ RT-PCR เพ่ือรอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-
19 (ทัวร์มีบริการเสริมแนะน า) 

 คา่ท าหนงัสือเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตตา่งชาต ิรวมถึง VACCINE PASSPORT 
 คา่อาหาร และเคร่ืองดื่มท่ีไม่ได้ระบไุว้ในรายการ  
 คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีมไิด้ระบไุว้ในรายการ เช่น คา่ซกัรีด โทรศพัท์  คา่มนิิบาร์ ฯลฯ  

วัคซีนที่ประเทศสิงคโปร์อนุญาตให้เข้าประเทศ 
(a) Vaccination Requirement 
Vaccinations Accepted by Singapore 
Travellers are considered fully vaccinated if they meet the following conditions at least 2 weeks before arrival in Singapore : 

 Received the full regimen of WHO EUL Vaccines (below), from a specific manufacturer, and 
 Met the minimum dose interval period. 

Manufacturer Name of Vaccine Dose(s) Required Minimum Interval between Doses 

Pfizer/BioNTech 
BNT162b2/COMIRNATY 

Tozinameran (INN) 
2 17 days 

Moderna mRNA-1273 2 24 days 

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

Serum Institute of India Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) 2 

Janssen Ad26.COV2.S 1 NA 

Sinopharm 
SARS-COV-2 Vaccine (VeroCell), 

Inactivated (InCoV) 
2 17 days 

Sinovac 
COVID-19 Vaccine (Vero Cell), 

Inactivated/CoronavacTM 
2 13 days 



 

Manufacturer Name of Vaccine Dose(s) Required Minimum Interval between Doses 

Covaxin Bharat Biotech BBV152 COVAXIN® 2 24 days 

Any WHO EUL vaccine (mixed): 

 BNT162b2/COMIRNATY Tozinameran (INN) 

 mRNA-1273 

 AZD1222-Vaxzeveria (ChAdOx1_nCoV-19) 

 Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) 

 Ad26.COV2.S 

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

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

 Bharat Biotech BBV152 COVAXIN® 

2 17 days 

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

เง่ือนไขการจองทัวร์  
หากไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์ไม่สามารถคืนเงนิได้ 

เน่ืองจากค่าบริการที่สิงคโปร์เป็นแบบเหมาจ่าย 
1. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบนิต้องเดนิทางตามวนัท่ี ท่ีระบบุนหน้าตัว๋เท่านัน้ จึงไม่สามารถยกเลกิ หรือเปล่ียนแปลงการเดนิทางใด ๆ ทัง้สิน้ ถ้ากรณียกเลกิ 

หรือเปล่ียนแปลงการเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินทัง้หมดหรือบางสว่นให้กบัท่าน 
2. กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมใิห้เดนิทางออกหรือเข้าประเทศท่ีบริษัทระบใุนรายการเดนิทาง บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิไมคื่นคา่บริการไมว่า่กรณีใด ๆ 
3. ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะ

คา่ใช้จ่ายทกุอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระคา่ใช้จ่ายให้ตวัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด  
4. ค่าทัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายกับบริษัททัวร์ในต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงนิค่าทัวร์ในทุกกรณี 



 

5. ทางบริษัทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุตัเิหตท่ีุเกิดจากความประมาทของตวั
นกัท่องเท่ียวเอง 

6. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไมว่า่ทัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ ท่ีได้ระบไุว้แล้ว
ทัง้หมด 

หมายเหตุ 

 หากคณะเดนิทางไมถ่ึง 10 ท่านคืนเงินเตม็จ านวน 
 หากมีเหตสุดุวสิยัอนัเกิดจากประกาศสถานการณ์โควดิท าให้เดินทางไม่ได้ อ้างอิงตาม พรบ. ธุรกิจน าเท่ียว หักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริงโดยมี

ใบเสร็จยืนยนักบัลกูค้า 
 เร่ืองห้องพักช่วงเทศกาล ห้องพกัท่ีลกูค้าระบุตอนจองทัวร์ ทางบริษัทจะ Request ให้ทางโรงแรมตามขัน้ตอน ในบางครัง้โรงแรมอาจ

เปล่ียนชนิดห้องพกัของลกูค้า ณ วนัเข้าพกั แตท่างบริษัทยืนยนัวา่จะเพียงพอตอ่จ านวนลกูค้า เช่น 
Request ส าหรับเตียง Double Bed หากห้องไมพ่อ อาจะเป็นห้อง TWN ขยบัเตียงให้ชิดกนั 
Request ส าหรับเตียง Triple Bed หากห้องไมพ่อ จะจดัให้เป็น 2ห้อง โดยไมเ่ก็บเงินเพิม่ ตามเง่ือนไขของโรงแรมท่ีจอง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี ้เม่ือเกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ในกรณีท่ีสญูหาย สญูเสียหรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตสุดุวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุด
งาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เน่ืองจากรายการทัวร์นีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆ ตามรายการ 
หรือถกูปฏิเสธการเข้าประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมคื่นเงินในทกุกรณี  

 บริษัทฯมีสทิธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะ
ไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมือ้ไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการช าระค่าทัวร์เป็นไปใน
ลกัษณะเหมาจ่าย เม่ือท่านได้ช าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตา่งๆ 

 บริษัทฯไมรั่บผดิชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ ปฏิวตัิและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการควบคมุของทางบริษัทฯ
หรือคา่ใช้จ่ายเพิม่เตมิท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูท าร้าย, การสญูหาย, ความล่าช้า หรือจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 


