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เดินทางโดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINE (SQ) VTL FLIGHT
พักโรงแรมระดับ 5 ดาวย่านตัวเมืองสิงคโปร์
ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรู ปคูเ่ มอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ
FORT CANNING PARK อุโมงค์ต้นไม้ในสวนสาธารณะโบราณ ยุคสงครามโลก
ชม THE JEWEL CHANGI ที่สดุ แห่งการผสมผสานระหว่างธรรมชาติและสถาปั ตยกรรม
เข้าชม GARDEN BY THE BAY รวมค่าบัตร FLORAL FANTASY จุด CHECK IN แห่งใหม่
้ Cabel Car กระเช้าลอยฟ้ า ไปยังเกาะเซ็นโตซ่า
ขึน
OPTION เสริม !! ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ

SERVICE พิเศษ !! จ่ายแล้วจบ รวมค่าตรวจ PCR ทีส่ ิงคโปร์ 2 รอบ // ART Quick Test ที่
สิงคโปร์ 1 รอบ // ประกันการเดินทางโควิด ครอบคลุมวงเงิน 30,000 SGD // ค่าอุปกรณ์ตรวจ
Self-Procured ART kits 2 ครั้ง // บริการช่วยลงทะเบียน ICA SG Arrival Card with Electronic
Health Declaration // บริการช่วยลงทะเบียน VTP PASS
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่ บริการทุกวันวันละ 1 ขวด
รวม น้าดืม
วันแรก
กรุ งเทพฯ – สิงคโปร์ – ตรวจ RT-PCR - เข้าพักที่โรงแรมเพื่อรอผล (D)
07.00 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 6 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน SINGAPORE
AIRLINE (SQ) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและ
สัมภาระ
เอกสารสาหรับการเช็คอินที่สนามบิน
1.เอกสารที่ได้รบั การอนุมตั ิเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์ (VTP PASS) ทัวร์บริการช่วยลงทะเบียน
2.เอกสารรับรองผลตรวจหาเชือ้ โควิด แบบ RT-PCT หรือ ART ผลเป็ นลบ ภายใน 48 ชม.ก่อนการเดินทาง (ภาษาอังกฤษ)
ลูกค้าจัดเตรียมด้วยตนเอง
3.เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด จะต้องเป็ นเอกสารที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย
(the Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand) คือวัคซีนพาสปอร์ต (สามารถทาการจอง
ลงทะเบียนผ่านแอปหมอพร้อม ผูท้ ี่อยู่ต่างจังหวัดสามารถขอได้ที่สาธารณสุขจังหวัด ลูกค้าจัดเตรียมด้วยตนเอง
4. ลูกค้า Download Application : Trace Together https://www.tracetogether.gov.sg/
5.กรอกแบบฟอร์มด้านสุขภาพ ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้าสิงคโปร์ (https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/
ทัวร์บริการช่วยลงทะเบียน
09.50 น.
เดินทางสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINE เที่ยวบินที่ SQ705(VTL FLIGHT)
13.15 น.
เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสู่ตวั
เมืองสิงคโปร์ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็ นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆ ท่านต้องทึ่ ง (เวลาท้องถิ่นเร็ว
กว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) จากนั้นนาท่านเดินทางสู่โรงแรมเพื่อรอผลตรวจ RT-PCR เป็ นระยะเวลา 6-24
ชั่วโมง ในลิสต์รายชื่อที่รัฐบาลสิงคโปร์กาหนด (ค่าบริการรวมอยู่ในค่าทัวร์) + ประกัน COVID-19 Travel
Insurance วงเงิน 30,000 SGD https://safetravel.ica.gov.sg/health/insurance-and-treatment#insurance
(รวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว เบีย้ ประกัน 30 SGD) หากท่านใดทางบริษัทประกันเรียกเก็บราคาสูงกว่า 30 SGD ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าประกันเพิ่มเติม
ค่า
บริการอาหารค่า แบบกล่อง BENTO BOX
โรงแรมที่พัก GRAND COPTHORNE WATERFRONT HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
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วันที่สอง
เช้า

รอผลตรวจ PCR – ชมเมือง – เมอไลอ้อน – การ์เด้น บายเดอะเบย์ (B/L/D)
 รับประทานอาหารเช้า แบบกล่อง BENTO BOX
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย รอผลตรวจ PCR
ลูกค้าทาการตรวจ Self-Procured ART kits และรายงานผลใน LINK ด้วยตนเอง โดยบริษัทฯเตรียมอุปกรณ์
ตรวจให้ (ตามกฎใหม่จากรัฐบาลสิงคโปร์ update วันที่ 3 DEC 2021)
หลังจากคณะได้รับแจ้งผลตรวจ PCR TEST ทุกท่าน
เที่ยง
 รับประทานอาหารเที่ยง
จากนัน้ นาท่าน ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟั งบรรยายประวัติศาสตร์จากไกด์ทอ้ งถิ่น ซึ่งล้อมรอบด้วย ทาเนียบรัฐบาล ศาล
ฎี กาและศาลาว่ าการเมื อง ผ่านชม อาคารรัฐ สภาเก่ า “Old Parliament House” ซึ่ งในอดี ตเป็ น ที่ ตั้งของรัฐสภาของ
สิงคโปร์ ปั จจุบั นเป็ นจุดรวมของศิล ปะ ดนตรี การเต้นรา การแสดงตลก ผ่านชม “Elephant Statue” รู ปปั้ นช้าง
สาริดเป็ น ของขวัญ จากพระจุลจอมเกล้า ร.5 ของไทย ซึ่งได้มอบให้ในปี 1871 เพื่อสร้างความสัม พัน ธไมตรีกับ ประเทศ
สิง คโปร์เมื่ อครั้งที่ พ ระองค์เสด็ จ มาเยื อนสิง คโปร์ในครั้งแรก นาท่ า น ถ่ า ยรู ป คู่ กั บ เมอร์ไ ลอ้ อน สั ญ ลั ก ษณ์ ข อง
ประเทศสิงคโปร์ โดยรู ป ปั้ นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มี ทั ศนียภาพที่ สายงาม โดยมีฉาก
ด้านหลังเป็ น “โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปั ตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่ง
เป็ นจุดชมวิวริมแม่น้าสิงคโปร์

จากนั้นเข้าชม GARDEN BY THE BAY รวมค่าเข้าชม Floral Fantasy (รวมค่าบัตรแล้ว) ZONE เปิ ดใหม่ล่าสุด
ในช่ ว ง COVID เรื อ นกระจกในร่ ม แห่ ง ที่ ส องจากทั้ ง สามแห่ ง ของ Gardens by the Bay นั้ น คื อ อาณ าจั ก รของ
ประวัติศาสตร์และจิน ตนาการ แต่ละโซนจากทั้งหมดสี่โซนที่ มีลักษณะเฉพาะแตกต่ างกันนีบ้ อกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจ
ตั้งแต่ เทพนิยายปรัมปราและสวนลอยแห่งบาบิ โลน (Hanging Gardens of Babylon) ซึ่ งมี โพรงขนาดใหญ่ รู ปแกะสลัก
จากไม้ที่งดงามน่าทึ่ง และงานศิลปะจากดอกไม้ อิสระให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สดุ บนเกาะสิงคโปร์ ชื่นชมกับต้นไม้
นานาพัน ธุ์ และ เป็ น ศูน ย์ก ลางการพัฒ นาอย่ างต่ อเนื่ องแห่ ง ชาติ ของ Marina Bay บริห ารโดยคณะกรรมการอุท ยาน
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แห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนีย้ ังมี ทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้สาหรับให้ผทู้ ี่ม า
เยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึน้ 50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและ
สวนโดยรอบ โดยรอบ (ไม่รวมค่าบัตร SUPERTREE 8 SGD)

OPTIONAL TOUR
่ 28 SGD หรือ 700 บาท/ท่าน ** โปรดแจ้งก่อนเดินทาง **
หากต้องการชม 2 โดมเพิม
FLOWERS DOME
CLOUD FOREST
Flower Dome จะเป็ นที่จดั แสดงพรรณไม้จากเขคร้อน Cloud Forest จะมีนา้ ตกจาลองขนาดใหญ่ พร้อมด้วยพันธุพ์ ืช
ชืน้ แถบเมดิเตอร์เรเนียน มีตน้ ไม้ดดั ยักษ์และปาล์มขวด และพันธุไ์ ม้ในเขตป่ าดิบชืน้ มากมาย ในโดมจะออกแบบเป็ น
มากมายให้เราได้ถ่ายรูป รวมถึงมีสวนจิ๋วน่ารักๆ ให้เราดู ทางเดิน โดยเราจะเดินขึน้ ลิฟต์ไปชัน้ บนสุดแล้วเดินไล่ลงมา
อีกด้วย เหมาะแก่การไปนั่งอ่านหนังสือ นั่งเล่นชิลๆ
จนถึงชัน้ ล่างที่เป็ นป่ าหมอกสวยงามมาก
เพราะในเรือนกระจกจะติดแอร์ให้อากาศเย็นสบาย และ
มีกลิ่นหอมๆ ของดอกไม้และต้นไม้ฟุ้งกระจายไปทัง้ โดม
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนั้ น น าท่ านเปิ ด ประสบการณ์ กับ การเดิ น ทางแสนพิ เ ศษ นั่ งเรื อแบบคลาสสิ ค โบราณที่ เป็ น
เอกลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ หรือที่เรียกว่า Bumboat ล่องเรือชมสถานที่ไฮไลต์ของสิงคโปร์ และ
เก็บภาพสวยๆจากมุมมองแม่นา้ เช่น เมอร์ไลอ้อน, สะพานเกลียว Helix Bridge, อาคารรู ปเรือ มารีน่ า
เบย์ แซนด์ เป็ นต้น จะใช้เวลารอบละประมาณ 40 นาทีดว้ ยกัน จากนั้น เดินทางเข้าเยี่ยมชมมารีน่าเบย์
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แซน ด์ Marina Bay Sand โรงแรม ห รู ร ะดั บ 6 ดาว โดย พื ้ น ที่ ด ้ า น ใน ป ระก อบ ไป ด้ ว ย โรงแรม
ห้างสรรพสินค้า จุดชมวิว พิพิธภัณฑ์ คาสิโน และโรงภาพยนตร์ รวมถึงส่วนของ แซนด์สกายพาร์ค ที่เป็ น
้ ชมจุดชมวิว SAND SKY PARK57
สระว่ายนา้ และจุดชมวิวบนอาคารมารีน่ าเบย์แซนด์ (ไม่รวมค่าขึน
ราคา 30 SGD)
จากนัน้ นาท่านเดินทางกลับโรงแรมเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม
เมาท์เฟเบอร์ - เฮนเดอร์สัน เวฟ –Cabel Car – เซ็นโตซ่า – FREE TIME at SENTOSA (B/-/-)
เช้า
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาคณะเดินทางไป CHINATOWN เพื่อทาการตรวจ ARTs TEST (ตามกฏของประเทศสิงคโปร์) และ PCR TEST
ตามกฏของประเทศไทย (ค่าบริการรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว)
จากนัน้ นาท่านชม สะพานเฮนเดอร์สัน เวฟ เป็ นสะพานคนเดินที่สงู ที่สดุ ในสิงคโปร์ ที่ระดับ 36 เมตรเหนือพืน้ ดิน
รู ปทรงระลอกคลื่น สร้างขึน้ โดยลอกเลียนรูปทรงขึน้ -ลงของเกลียวคลื่น มีเส้นทางคดโค้งและบิดไปมาตลอดความยาว
ทัง้ สิน้ 274 เมตร รูปแบบของสะพานยึดด้วยเหล็กโค้งและตกแต่งด้วย "โครงร่าง" ที่โค้งงอ นั่นคือ แผ่นไม้บาเลา ไม้เนือ้ แข็ง
ที่ใช้ในการก่อสร้างที่ยากลาบาก ด้วยรูปทรงของสะพานทาให้มีซอกมุมที่ซ่อนเร้นและโพรงคล้ายเปลือกหอย ผูม้ าเที่ยวจึง
สามารถนั่งชมธรรมชาติในบริเวณได้อย่างสบายๆ เนื่องจากสะพานมีความเป็ นส่วนตัวและพืน้ ที่ให้น่ งั พักผ่อน สะพานนีจ้ ึง
เป็ นสถานที่ยอดนิยมในช่วงสุดสัปดาห์ ซึ่งมักมีค่รู กั นักวิ่งจ็อกกิง้ และครอบครัวที่มีลกู เล็กๆ มาเยือนเสมอ
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จากนั้นนาท่านขึน้ สู่ เมาท์เฟเบอร์ MOUNT FABER ยอดเขาที่สงู เป็ นอันดับ 2 ของสิงคโปร์ แต่เดิมนัน้ สถานที่แห่งนีช้ ื่อ
ว่า ทีล็อค บลังกา ฮิลล์ (Telok Blangah Hill) และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็ น เมาท์ เฟเบอร์ (Mount Faber) ในเดือน
กรกฎาคม ปี 1845 เพื่อเป็ นเกียรติแก่กปั ตันชาร์ลส เอ็ดเวิรด์ เฟเบอร์ (Captain Charles Edward Faber) แห่ง Madras
Engineers ผูส้ ร้างถนนคดเคีย้ วสายแคบที่นาไปสู่ยอดเขาเพื่อติดตัง้ สถานีส่งสัญญาณ
นาท่านขึน้ Cabel Car กระเช้าลอยฟ้ า ของสิงคโปร์เป็ นกระเช้าลอยฟ้าที่ให้บริการเชื่อมทางอากาศจากภูเขาเฟเบอร์ไปยัง
เกาะเซ็นโตซ่า (รวมค่าบัตร)

OPIONAL TOUR (โปรดแจ้งและชาระค่าบัตร 1,900 บาทก่อนเดินทางเด็กอายุ 2-11 ปี ราคา
1,650 บาท)
นาท่ านสู่ โลกเหนื อจินตนาการไปยั งดิ นแดนมหาสนุ ก ของ เกาะเซ็นโตซ่า อาณาจัก รความบั นเทิ งระดับ โลก
UNIVERSAL STUDIO ให้ท่ า นได้พ บกั บ การแสดงสุด ตระการตาและความสุ ข สนุ ก ไม่ รู้จ บในที่ เ ดี ย วที่ ๆ คุ ณ และ
ครอบครัวจะได้พบและสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ที่โลกยังต้องตะลึง เปิ ดฉากความสนุกกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ!! ที่แรก
และที่ เดี ย วในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวัน ออกเฉีย งใต้ กับ เครื่องเล่น 24 ชนิ ด โดย18ชนิ ด เป็ น เครื่องเล่น ที่ ออกแบบใหม่ ห รือ
ดัดแปลงเพื่อที่นี่ โดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็ น 7 โซน ได้แก่ ที่สุดของรถไฟเหาะรางคู่ทั้งหวาดเสียวและสูงที่สุดในโลก ด้วย
ระดับความสูง 42.5 เมตรโดยจาลองจากซีรี่ยช์ อื่ ดังแบทเทิลสตาร์ กาแล็กติกาซึ่งผูเ้ ล่นสามารถเลือกได้ว่าจะเป็ นฝ่ ายมนุษย์
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หรือฝ่ ายวายร้ายไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟั นบนอากาศอย่างหวาดเสียวของแต่ละฝ่ าย มีโซนกิจกรรมเบาๆเอาใจนักกิน-ดื่มช้อปกับร้านอาหาร บาร์ คลับที่รอเสิรฟ์ อาหารและเครื่องดื่มจากทั่วทุกมุมโลกรวมถึงร้านช้อปปิ ้ง ร้านแบรนด์เนมและคอน
เซ็ปต์สโตร์บนเส้นทางเฟสทีฟวอล์ค ถนนสายที่โดดเด่นที่สุดของรีสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า ให้คุณได้เพลิดเพลินกับการเยี่ยม
ชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงค
งคโปร์ !!!
้
***สามารถเลือกซือ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็ นพิพิธภัณฑ์สตั ว์น้าเปิ ดใหม่ใหญ่ท่สี ดุ ในโลกกับ Marine
Life Park (สามารถซือ้ Optional บัตร Sea. Aquarium ได้ในราคา ผู้ใหญ่ 40 SGD หรือ 1,000 บาท / เด็ก อายุตา่
กว่า 12ปี 29 SGD) จัดอันดับให้เป็ นอควาเรียมใหญ่สดุ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถูกออกแบบให้เป็ นอุโมงค์ใต้นา้
สามารถบรรจุนา้ เค็มได้กว่า 45 ล้านลิตร รวมสัตว์ทะเลกว่า 800 สายพันธุ์ รวบรวมสัตว์นา้ กว่า 100,000 ตัว ตกแต่งด้วย
ซากปรักหักพังของเรือ ภายในได้จาลองความอุดมสมบูรณ์ของทะเลต่างๆ ทั่วโลก

อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
จากนั้นนาท่านเดินทางกลับโรงแรมเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สี่
FORT CANNING PARK - ช็อปปิ ้ งถนนออร์ชาร์ด - สนามบิน – กรุ งเทพฯ
(B)
เช้า
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ลูกค้าทาการตรวจ Self-Procured ART kits และรายงานผลใน LINK ด้วยตนเอง โดยบริษัทฯเตรียมอุปกรณ์
ตรวจให้ (ตามกฎใหม่จากรัฐบาลสิงคโปร์ update วันที่ 3 DEC 2021)
นาคณะเดินทางไป FORT CANNING PARK ถ่ายรูปเช็คอิน มุมมหาชนลง INTRAGRAM ให้เพื่อนๆ อิจฉา และ
เดินเล่นบริเวณสวนสาธารณะที่เป็ นป้อมปื นเก่าสมัยสงครามโลก
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รถโค้ชนาท่านช้อปปิ ้ งย่านถนนออร์ชาร์ด สินค้าแบรนด์เนม รุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกนามาวางขายตามห้างสรรพสินค้า ที่ตงั้
อยู่บนถนนสายนีเ้ ป็ นแห่งแรกเพราะว่าสิงคโปร์มีทา่ เรือและเรือสินค้าทุกลาจะ ต้องมาผ่านที่ ท่าเรือของสิงคโปร์นเี ้ สมอ ถนน
ออร์ชาร์ดจัดได้ว่าเป็ นแหล่งช็อปปิ ้งระดับโลก เพราะว่ามีศนู ย์การค้า ร้านค้า และโรงแรมชัน้ ดีมากมายตั้งอยู่เรียงราย สอง
ฝั่ งถนน อาทิ เช่ น ห้าง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่น ๆอี กมากมาย ***(อิส ระอาหารกลางวัน เพื่ อความ
สะดวกในการชอปปิ ้ ง)***

12.00 น.
ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี พิเศษ !! ท่านสามารถชม THE JEWEL CHANGI
ตัง้ อยู่ใจกลางท่าอากาศยานชางงี เกิดจากความร่วมมือของ Changi Airport Group และ CapitalLand Mall Asia โดยวาง
คอนเซ็ปต์ให้ที่นี่เป็ นทั้งศูนย์กลางแห่งการบิน การช้อปปิ ้ง และการพักผ่อนอย่างแท้จริง ซึ่งโดดเด่นด้วยงานสถาปั ตยกรรม
ลา้ สมัยในแบบสถาปั ตยกรรมสัญ ลักษณ์ (Architecturally Iconic) โดยได้ก ลุ่ม ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบชื่ อดัง
อย่าง Safdie Architects (ออกแบบ Marina Bay Sands), Benoy และ RSP (ออกแบบ ION Orchard) มาเป็ นที่ปรึกษาใน
การออกแบบเทอร์มินอลแห่งนี ้ THE JEWEL ถูกออกแบบมาให้เป็ นโดมกระจกขนาดใหญ่ มีพืน้ ที่ทงั้ หมดราว ๆ 134,000
ตารางเมตร แบ่งเป็ นชัน้ เหนือพืน้ ดิน 5 ชัน้ และชัน้ ใต้ดิน 5 ชัน้ สามารถเชื่อมต่อไปยังเทอร์มินอล 1-3 ได้ โดยจุดกึ่งกลางสุด
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ของอาคารจะอลังการด้วยนา้ ตกยักษ์ (Rain Vortex) สูงราว ๆ 40 เมตร จะมีนา้ ไหลพรั่งพรู ลงมาจากเพดาน สู่แอ่งนา้ วน
ขนาดใหญ่ดา้ นล่าง
เอกสารที่ใช้เดินทางกลับประเทศไทย ใช้ตอนเช็คอินสายการบิน
1.
ลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass (ทัวร์บริการช่วยลงทะเบียนให้)
2.
แสดงผลตรวจ RT-PCR เป็ น Negative (ที่ทัวร์บริการพาไปตรวจในวันที่3ของการเดินทาง)
15.25 น.
ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINE เที่ยวบินที่ SQ712
17.00 น.
เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*** ขอสงวนสิทธิ์ในการคอนเฟริมไฟล์ทขากลับก่อนเดินทางอีกครั้ง บางพีเรียดการเดินทางตามนโยบายของสายการบิน ***
(SQ714 เวลาเดินทาง 17.10-18.45 น.)
เมื่อเดินทางถึงไทย
(1) แสดงผลตรวจ RT-PCR ที่ทาการตรวจจากสิงคโปร์
(2) แสดงเอกสารการจองและชาระเงินค่าตรวจ RT-PCR ของไทยและค่าโรงแรม SHA+ / AQ 1 คืน ตามระบบ TEST&GO (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
(3) เดินทางรอผลตรวจ ณ ห้องพักหากมีผลเป็ นลบ สามารถเดินทางกลับได้ท่วั ประเทศ
(4) ตรวจหาเชือ้ โควิดโดยวิธีการ ATK ในวันที่ 6-7 นับจากวันเดินทางเข้าประเทศไทย โดยสามารถหาชุดตรวจได้จาก รร. AQ / SHA+ ที่ท่านทาการจอง

หมายเหตุ
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา
หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ามันของสายบินหรือการเปลี่ยนแปลงกฏการเข้าประเทศที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการพักห้องละ2-3 ท่าน
**สาหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท**
ทารกอายุตา่
วันที่เดินทาง
ผู้ใหญ่
กว่า 2 ปี
3,900.วันที่ 13-16 มกราคม 2565
32,999.-

พักเดี่ยว
8,900.-

วันที่ 20-23 มกราคม 2565

32,999.-

3,900.-

8,900.-

วันที่ 27-30 มกราคม 2565

32,999.-

3,900.-

8,900.-

วันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2565

32,999.-

3,900.-

8,900.-

วันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2565

32,999.-

3,900.-

8,900.-

วันที่ 17-20 กุมภาพันธ์ 2565

32,999.-

3,900.-

8,900.-

วันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2565

32,999.-

3,900.-

8,900.-

วันที่ 3-6 มีนาคม 2565

32,999.-

3,900.-

8,900.-

วันที่ 10-13 มีนาคม 2565

32,999.-

3,900.-

8,900.-

วันที่ 17-20 มีนาคม 2565

32,999.-

3,900.-

8,900.-

วันที่ 24-27 มีนาคม 2565

32,999.-

3,900.-

8,900.-
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เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TWN/DBL เป็ นท่านที่ 2 ในห้อง
ราคาเท่าผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TWN/DBL เป็ นท่านที่ 3 ในห้อง
ลดราคา 2,000 บาท
เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TRP แบบเสริมเตียง
ลดราคา 1,000 บาท
มีต๋วั เครื่องบินแล้วจอยแลนด์
ลดราคา 3,500 บาท
เงื่อนไขการจอง มัดจาท่านละ 10,000 บาท
*** เมื่อชาระค่ามัดจาแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ทุกประการ ***
พร้อมส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตให้เจ้าหน้าที่จองทัวร์ / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง***

รายละเอียดเพิ่มเติมสาหรับเด็กในการเข้าสิงคโปร์
- เด็กอายุ 12 ปี และต่ากว่า ที่ไม่ได้รบั การฉีดวัคซีนโควิด แต่ตอ้ งมีผลตรวจภายใน 48 ชม. จะได้รบั อนุญาตให้เดิน
ทางเข้าสู่สิงคโปร์ เมื่อเดินทางมาพร้อมกับผูป้ กครองที่ได้รบั การฉีดวัคซีนโควิดแล้วเท่านัน้ โดยเด็กไม่ตอ้ งกักตัวและ
ไม่ตอ้ งลงทะเบียนเดินทางเข้าเหมือนผูใ้ หญ่
- เด็กต่ากว่า 2 ปี ไม่ตอ้ งตรวจหาเชือ้ โควิดก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย และไม่ตอ้ งตรวจเมื่อเดินทางถึง
สนามบินชางกี
รายละเอียดเพิ่มเติมสาหรับเข้าไทย
- อายุ 18 ปี ขนึ ้ ไป ต้องได้รบั วัคซีนตามทีก่ าหนดและมีผลตรวจภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
- เด็กอายุ 12-17 ปี ผลตรวจภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
- ต้องได้รบั วัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม หรือไม่ได้รบั วัคซีน แต่ตอ้ งมากับผูป้ กครองที่ได้รบั วัคซีนครบ
- เด็กอายุ 2-16 ปี ต้องมีผลตรวจภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางและต้องมากับผูป้ กครองที่ได้รบั วัคซีนครบ
- เด็กอายุต่ากว่า 2 ปี ไม่จาเป็ นต้องมีผลตรวจ แต่ตอ้ งมากับผูป้ กครองที่ได้รบั วัคซีนครบ และสามารถเข้ามาตรวจหา
เชือ้ โดย ATK ที่ประเทศไทยได้
อัตรานี้รวม
❖ ค่าตรวจ RT-PCR จานวน 2 รอบที่ประเทศสิงคโปร์รอบละ 125 SGD หรือประมาณ 3,300 บาท =
6,600.❖ ค่าอุปกรณ์ตรวจ Self-Procured ART kits 2 ครั้ง ครั้งละ ประมาณ 260 บาท = 520 บาท
❖ ค่าตรวจ ARTs Quick Test 1 ครั้ง 15 SGD ประมาณ 390 บาท
❖ ค่าประกันการเดินทางความคุ้มครองขั้นตา่ 30,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ COVID TRAVEL INSUARANCE
เงื่อนไขตามกรมธรรค์ ค่าเบีย้ ประกันประมาณ 780 บาท
❖ ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทางตามรายการทัวร์
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❖ ตั๋วเครื่องบินและภาษีนา้ มันตามรายการ ชัน้ ประหยัด ไป/กลับตามกาหนดการของคณะทัวร์
❖ ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
❖ ค่าที่พกั 3 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน
❖ ค่าบัตรเข้าชมสถานทีท่ ่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
❖ ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึน้ อยู่กบั เงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึน้
ระหว่างวันเดินทางเท่านัน้ โดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
อัตรานี้ไม่รวม
❖ ค่าทิปไกด์+ค่าทิปคนขับรถท่านละ 650 บาทหรือ 25 SGD (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)
❖ ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนออกจากประเทศไทยประมาณ 3,000 บาท
❖ แพคเกจ “Test & Go” กักตัวที่โรงแรม AQ 1 คืน พร้อมรถรับส่งสนามบิน และ ค่าตรวจ RT-PCR เพื่อรอ
่ ต้น 3,000 บาทต่อ
ผลการตรวจหาเชือ้ โควิด-19 (ซึ่งบริษัทมีแพคเกจเสริมสาหรับท่านที่สนใจ ราคาเริม
คนต่อห้อง)
❖ ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาหรับผูถ้ ือพาสปอร์ตต่างชาติ รวมถึง VACCINE PASSPORT
❖ ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
❖ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
❖ ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
❖หนังสือเดินทางที่มีวนั กาหนดอายุใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันทีจ่ ะออกเดินทาง
❖ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
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
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Manufacturer

Name of Vaccine

Dose(s)
Required

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

Covaxin

Bharat Biotech BBV152 COVAXIN®

2

24 days

2

17 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/Coronavac TM

•

Bharat Biotech BBV152 COVAXIN®

Minimum Interval between
Doses

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

เงื่อนไขการจองทัวร์
หากไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์ไม่สามารถคืนเงินได้ เนื่องจากค่าบริการ
ที่สิงคโปร์เป็ นแบบเหมาจ่าย
1. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านัน้ จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลีย่ นแปลงการ
เดินทางใด ๆ ทัง้ สิน้ ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทัง้ หมดหรือ
บางส่วนให้กบั ท่าน
2. กรณีทกี่ องตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ทีก่ รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศทีบ่ ริษัทระบุใน
รายการเดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื ค่าบริการไม่วา่ กรณีใด ๆ
3. ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
4. ค่าทัวร์เป็ นแบบเหมาจ่ายกับบริษัททัวร์ในต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ในทุกกรณี
5. ทางบริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตั เิ หตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
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6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทัง้ หมด
หมายเหตุ
❖ หากคณะเดินทางไม่ถึง 10 ท่านคืนเงินเต็มจานวน
❖ หากมีเหตุสดุ วิสัยอันเกิดจากประกาศสถานการณ์โควิดทาให้เดินทางไม่ได้ อ้างอิงตาม พรบ. ธุรกิจนาเที่ยว หัก
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริงโดยมีใบเสร็จยืนยันกับลูกค้า
❖ เรื่องห้องพักช่วงเทศกาล ห้องพักที่ลูกค้าระบุตอนจองทัวร์ ทางบริษัทจะ Request ให้ทางโรงแรมตามขัน้ ตอน
ในบางครัง้ โรงแรมอาจเปลี่ยนชนิดห้องพักของลูกค้า ณ วันเข้าพัก แต่ทางบริษัทยืนยันว่าจะเพียงพอต่อจานวน
ลูกค้า เช่น
Request สาหรับเตียง Double Bed หากห้องไม่พอ อาจะเป็ นห้อง TWN ขยับเตียงให้ชิดกัน
Request สาหรับเตียง Triple Bed หากห้องไม่พอ จะจัดให้เป็ น 2ห้อง โดยไม่เก็บเงินเพิ่ม ตามเงื่อนไขของโรงแรม
ที่จอง
❖ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี ้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไข
ได้และจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้า
ทัวร์และเหตุสดุ วิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์นเี ้ ป็ น
แบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าใน
กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
❖ บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการ
เดินทางในกรณีที่มีผรู้ ่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รบั ประทานอาหารบางมือ้ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอ
หักค่าบริการคืนได้ เพราะการชาระค่าทัวร์เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมด ไม่ว่า
จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบ
และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
❖ บริษัทฯไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเี่ กิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนือ
การควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย,
การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบตั เิ หตุต่างๆ

