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แพค็เกจ สิงคโปร ์4 วัน 3 คนื 

• โรงแรมยา่นตัวเมืองสิงคโปร ์ในริสรายชื่อขอรัฐบาลกาํหนด 

• ล่องเรือ Bumboat ชมความสวยงามของแม่นํา้สิงคโปร ์

• เข้าชม GARDEN BY THE BAY รวมค่าบัตรเข้าชม Flower Dome และ Cloud Forest 

• นาํท่านชอปป้ิงสายเลก็ๆ ยา่น ฮาจ(ิHaji Lane) ท่ีเต็มไปดว้ยสินคา้แฟชั่นของวยัรุน่และหนุ่มสาว

สิงคโปร ์

 
 



วันแรก        กรุงเทพฯ – สิงคโปร ์–        เข้าพักทีโ่รงแรมเพือ่รอผล     (D) 

........ น.        เช็คอิน ณ สนามบนิสุวรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบนิ ................  

เอกสารสาํหรับการเช็คอินทีส่นามบนิ 

1.เอกสารท่ีไดร้บัการอนมุติัเดินทางเขา้ประเทศสิงคโปร ์(VTP PASS) ทวัรบ์ริการช่วยลงทะเบยีน 

2.เอกสารรบัรองผลตรวจหาเชือ้โควิด แบบ RT-PCT หรอื ART ผลเป็นลบ  ภายใน 48 ชม.ก่อนการเดินทาง 

(ภาษาองักฤษ) 

ลูกค้าจัดเตรียมด้วยตนเอง 

3.เอกสารรบัรองการฉีดวคัซนีปอ้งกนัโควิด จะตอ้งเป็นเอกสารท่ีออกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ 

ประเทศไทย 

(the Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand) คือวคัซีนพาสปอรต์ (สามารถ

ทาํการจอง 

ลงทะเบียนผ่านแอปหมอพรอ้ม ผูท่ี้อยูต่า่งจงัหวดัสามารถขอไดท่ี้สาธารณสขุจงัหวดั ลูกค้าจดัเตรียมด้วย

ตนเอง 

4. ลกูคา้ Download Application : Trace Together  https://www.tracetogether.gov.sg/  

5.กรอกแบบฟอรม์ดา้นสขุภาพ ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางเขา้สิงคโปร ์

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

ทวัรบ์ริการช่วยลงทะเบยีน 

.......... น.        เดนิทางสู่ สิงคโปร ์โดยสายการบนิ ........................ เทีย่วบนิที ่.............(VTL FLIGHT) 

.......... น.        เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร ์ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 
***ทาํการจเขา้ตรวจ RT-PCR ท่ีสนามบินชางกีโดยทาํการจอง

จาก https://safetravel.changiairport.com/#/   (คา่บริการ 125 SGD ไม่รวมในราคาแพค็เกจ) และตอ้งทาํการ

ของก่อนเดินทาง (ทวัรส์ามารถช่วยจองใหไ้ด้ ราคา 3,300 บาท) 
***ผู้เดนิทางระยะสั้น/นักทอ่งเทีย่วจะต้องมีกรมธรรมป์ระกันภยัทีค่รอบคลุมการรักษาพยาบาลในกรณีตดิ

เชือ้โควิด-19 ในสิงคโปร ์ ในวงเงนิ 30,000 ดอลลารสิ์งคโปร ์ และเดนิทางเข้าสิงคโปรด์ว้ยเทีย่วบนิทีร่ะบุว่า

เป็น VTL Flight เทา่น้ัน (ไมร่วมในราคาแพค็เกจ) (ทวัรส์ามารถช่วยจองใหไ้ด้ ราคาประมาณ 780 บาท) 
 จากนัน้นาํท่านเดินทางเขา้สูต่วัเมืองสิงคโปรท่ี์มีการจดัผงัเมืองอยา่งเป็นระเบียบเรยีบรอ้ยและสะอาดสะอา้นจน

หลายๆ ท่านตอ้งทึ่ง (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) จากน้ันนาํทา่นเดนิทางสู่โรงแรมเพือ่รอผล

ตรวจ RT-PCR เป็นระยะเวลา 6-24 ช่ัวโมง ในลิสตร์ายชื่อทีรั่ฐบาลสิงคโปรก์าํหนด  (คา่บริการรวมอยู่ในค่า

ทวัร)์ + ประกัน COVID-19 Travel 
คํ่า          บริการอาหารคํ่า แบบกล่อง BENTO BOX 

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://www.tracetogether.gov.sg/%26amp;sa%3DD%26amp;source%3Deditors%26amp;ust%3D1639802686136000%26amp;usg%3DAOvVaw1v0v12T8MtEnsFgUbLqsQo&sa=D&source=docs&ust=1639802686250000&usg=AOvVaw0mNroDNYy0-fOkcZv0StBh
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/%26amp;sa%3DD%26amp;source%3Deditors%26amp;ust%3D1639802686137000%26amp;usg%3DAOvVaw3Fwh1sZGJhKhsP30BsR1zA&sa=D&source=docs&ust=1639802686251000&usg=AOvVaw0P6aUJz0nvMpBUNV5DK7nu
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://safetravel.changiairport.com/%26amp;sa%3DD%26amp;source%3Deditors%26amp;ust%3D1639802686139000%26amp;usg%3DAOvVaw2F5Sw3LjGqKSMtHQNm11SD&sa=D&source=docs&ust=1639802686251000&usg=AOvVaw27Scu48ran8_eKmUH0axVw


วันทีส่อง         รอผลตรวจ PCR – Bumboat - การเ์ด้น บาย เดอะเบย ์- ฮาจเิลน  (B/L/-) 

เช้า         รับประทานอาหารเช้า แบบกล่อง BENTO BOX 

        อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย รอผลตรวจ PCR          

ลูกค้าทาํการตรวจ Self-Procured ART kits และรายงานผลใน LINK ด้วยตนเอง (ตามกฎใหม่จาก

รัฐบาลสงิคโปร ์ update วันที ่ 3 DEC 2021) ทา่นสามารถซือ้อุปกรณต์รวจได้ตามร้านขายยาราคา

ประมาณ 10 SGD รวมในราคาแพค็ 

เทีย่ง         รับประทานอาหารเทีย่ง แบบกล่อง BENTO BOX 

หลังจากคณะได้รับแจ้งผลตรวจ PCR TEST ทกุทา่น 

นาํท่านเปิดประสบการณก์บัการเดินทางแสนพิเศษท่ีเชญิชวนใหค้ณุไปสมัผสัและเขา้ถึงวิถีชีวิตแบบคนสิงคโปร์

อย่าง 

แทจ้รงินั่งเรอืแบบคลาสสิคโบราณท่ีเป็นเอกลกัษณข์องประเทศสิงคโปร ์ หรอืท่ีเรยีกวา่ Bumboat ลอ่งเรอืชม

สถานท่ีไฮไลต ์

ของสิงคโปร ์เช่น เมอรไ์ลออ้น, สะพาน Helix Bridge, อาคารรูปเรอื มารนี่าเบย ์แซนด ์เป็นตน้ 

         

• จากน้ันเขา้ชม GARDEN BY THE BAY  อิสระใหท้่านไดช้มการจดัสวนท่ีใหญ่ท่ีสดุบนเกาะสิงคโปร ์

ช่ืนชมกบั 

ตน้ไมน้านาพนัธุ ์ และ เป็นศนูยก์ลางการพฒันาอยา่งตอ่เน่ืองแหง่ชาติของ Marina Bay บรหิารโดย

คณะกรรมการอทุยานแหง่ชาติสิงคโปร ์ นอกจากนีย้งัมีทางเดินลอยฟา้เช่ือมตอ่กบั Super tree  คูท่ี่มีความสงู

เขา้ดว้ยกนั มีไวส้าํหรบัใหผู้ท่ี้มาเยือนสามารถมองเหน็สวนจากมมุสงูขึน้ 50 เมตร  บนยอดของ Super tree 

สามารถเหน็ทศันียภาพอนังดงามของอา่วและสวนโดยรอบ โดยรอบค่าขึน้ลิฟตส์าํหรับ Super Tree 8 SGD 

(208 บาท) 

 
OPTIONAL TOUR 



***รวมค่าเข้าชม 2 โดม เรียบร้อยแล้ว***  

FLOWERS DOME CLOUD FOREST 

Flower Dome จะเป็นท่ีจดัแสดงพรรณไมจ้ากเขค

รอ้นชืน้แถบเมดิเตอรเ์รเนียน มีตน้ไมด้ดัยกัษแ์ละ

ปาลม์ขวดมากมายใหเ้ราไดถ้่ายรูป รวมถงึมีสวน

จิ๋วนา่รกัๆ ใหเ้ราดอีูกดว้ย เหมาะแกก่ารไปนั่งอา่น

หนงัสือ นั่งเลน่ชิลๆ เพราะในเรอืนกระจกจะติดแอร์

ใหอ้ากาศเยน็สบาย และมีกล่ินหอมๆ ของดอกไม้

และตน้ไมฟุ้้งกระจายไปทัง้โดม 

Cloud Forest จะมีนํา้ตกจาํลองขนาดใหญ่ พรอ้มดว้ย

พนัธุพื์ชและพนัธุไ์มใ้นเขตป่าดิบชืน้มากมาย ในโดมจะ

ออกแบบเป็นทางเดิน โดยเราจะเดินขึน้ลิฟตไ์ปชัน้บนสดุ

แลว้เดินไลล่งมาจนถึงชัน้ลา่งท่ีเป็นป่าหมอกสวยงามมาก 

จากนัน้นาํท่านสู ่ฮาจ(ิHaji Lane) หรอื ตรอกฮจัญี เป็นถนนชอ้ปป้ิงสายเลก็ๆท่ีเต็มไปดว้ยสินคา้แฟชั่นจาก

รา้นคา้และดีไซเนอรอิ์สระของวยัรุน่และหนุ่มสาวสิงคโปร ์อยู่ท่ียา่นกมัปง กีลาม(Kampong Glam) รา้นคา้สว่น

ใหญ่จะเสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า และพวกสินคา้ไลฟ์สไตลต์า่งๆ เป็นท่ีรูจ้กักนัดีจากรูปภาพของรา้นคา้ท่ีท่ี

ตกแตง่และทาสี สดใสท่ีบา้นเรอืนแบบตกึแถวสไตลโ์คโลเนียล 2 ชัน้ รวมทัง้ภาพกราฟฟิติท่ีผนงับา้นท่ีบง่บอก

ความเป็นอินดีข้องตรอกนีไ้ดอ้ย่างดี และท่ีปลายสดุของตรอกฮาจิ(Haji Lane)ใกลก้บัถนน Beach Road จะมี

พวกรา้นคาเฟ รา้นอาหาร และผบัสไตลน์ั่งเลน่ นั่งด่ืมชวิๆ ไวบ้รกิารดว้ย 

อิสระรับประทานอาหารเยน็ตามอัธยาศัย 

จากน้ันนาํทา่นเดนิทางกลับโรงแรมเพือ่พักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันทีส่าม        อิสระตามอัธยาศัย                                                                         (B/-/-) 

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

***อสิระทอ่งเทีย่วตามอัธยาศัย*** 

- ประกาศวันที ่2 DEC 2021 ผู้เดนิทางต้องตรวจ ART ที ่Quick test Centre ในวันที ่3 และ 7 ของการ

เดนิทางนับจากวนัทีเ่ขา้สงิคโปร ์ค่าตรวจทา่นละ 15 SGD (ไม่ต้องกักตัว) ไมร่วมอยู่ในค่าแพค็เกจ 

- ก่อนเดนิทางเขา้ไทย ไม่เกิน 72 ช.ม. ต้องทาํการตรวจ RT-PCR ค่าบริการประมาณ 135 SGD หรือ

ประมาณ 3,500 บาท (ไม่รวมรถรับ-ส่งเทีย่วละ 1,600 บาทรถตู้ VIP น่ังได้ไม่เกิน 6 ทา่น) ไม่รวมใน

ราคาแพคเกจ  

วันทีส่ี ่        สนามบนิ – กรุงเทพฯ       (B) 

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



ลูกค้าทาํการตรวจ Self-Procured ART kits และรายงานผลใน LINK ด้วยตนเอง (ตามกฎใหม่จาก

รัฐบาลสงิคโปร ์ update วันที ่ 3 DEC 2021) ทา่นสามารถซือ้อุปกรณต์รวจได้ตามร้านขายยาราคา

ประมาณ 10 SGD รวมในราคาแพค็เกจ 

ได้เวลาสมควรเดนิทางสู่สนามบนิชางกี 

เอกสารท่ีใชเ้ดินทางกลบัประเทศไทย  ใชต้อนเช็คอินสายการบิน 

1.        ลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass (ทวัรบ์ริการช่วยลงทะเบยีนให)้ 

2.        แสดงผลตรวจ RT-PCR เป็น Negative 

…… น.                ออกเดนิทางสู่สนามบนิสุวรรณภมิู โดยสายการบนิ ............... เทีย่วบนิที ่.......... 

....... น.                เดนิทางกลับถงึสนามบนิสุวรรณภมูิโดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 

เม่ือเดนิทางถงึไทย 
1. แสดงผลตรวจ RT-PCR ที่ทาํการตรวจจากสิงคโปร ์

2. แสดงเอกสารการจองและชาํระเงินคา่ตรวจ RT-PCR ของไทยและคา่โรงแรม SHA+ / AQ 1 คืน  ตามระบบ TEST&GO (ไม่รวมอยู่ใน

รายการทวัร)์ 

3. เดินทางรอผลตรวจ ณ หอ้งพกัหากมีผลเป็นลบ สามารถเดินทางกลบัไดท้ั่วประเทศ 

4. ตรวจหาเชือ้โควิดโดยวิธีการ ATK ในวนัที่ 6-7 นบัจากวนัเดินทางเขา้ประเทศไทย โดยสามารถหาชดุตรวจไดจ้าก รร. AQ / SHA+ ที่ท่าน

ทาํการจอง 

 หมายเหต ุ        โปรแกรมการเดนิทางอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใ์นการ

ปรับเปล่ียนราคา หากมีการปรับขึน้ของภาษีนํา้มันของสายบนิหรือการเปล่ียนแปลงกฏการเข้าประเทศทีม่ี

ค่าใช้จ่ายเพิม่เตมิ 

อัตราค่าบริการสาํหรับเดนิทางขั้นตํ่า ผู้ใหญ่ 4 ทา่น (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น) 

***ไม่รวมค่าต๋ัวเคร่ืองบนิ*** 

โรงแรม ราคา/ทา่น พักเดีย่ว หมายเหตุ 

IBIS Bencoolen (3ดาว) Bugis 10,999.- 5,900.-  

Grand Central Hotel Orchard (3.5ดาว) 11,999.- 6,900.- 
Surcharge 1,500.- per pax 
 01 Jan (New Year) 
15-18 Feb (Singapore Airshow) 
28-31 Mar (Food & Hotel Asia) 

Day Hotel by Wyndham Singapore at 

Zhongshan Park (3ดาว) 
11,999.- 7,900.- 

Surcharge  1,500.- per pax 
14-17 Feb – Singapore Air Show)/ 
28-30 Mar – Food & Hotel Asia Ramada Singapore by  Wyndham at 

Zhongshan Park (4ดาว) 
12,999.- 8,900.- 

Furama City Center (4ดาว) China Town 11,999.- 6,900.- 
Surcharge  2,500.- per pax 
14-17 Feb – Singapore Air Show)/ 
28-30 Mar – Food & Hotel Asia 



Mandarin Orchard Hotel (5ดาว) 12,999.- 8,900.- Surcharge 1,500.- per pax 
01 Jan (New Year) 

อายุ 2-11 ปี พักหอ้ง TWN/DBL เป็นทา่นที ่2 ในหอ้ง        ราคาเทา่ผู้ใหญ่ 

เดก็อายุ 2-11 ปี พักหอ้ง TWN/DBL เป็นทา่นที ่3 ในหอ้ง        ลดราคา 2,000 บาท 

เดก็อายุ 2-11 ปี พักหอ้ง TRP แบบเสริมเตยีง                        ลดราคา 1,000 บาท 

เงือ่นไขการจอง มัดจาํทา่นละ 5,000 บาท 

*** เมื่อชาํระค่ามัดจาํแล้วถอืว่ารับทราบเงือ่นไขการจองทวัรท์ุกประการ *** 

พร้อมส่งสาํเนาหน้าพาสปอรต์ใหเ้จ้าหน้าทีจ่องทวัร ์/ ส่วนทีเ่หลือจ่ายก่อนเดนิทาง 15 วัน 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมีอายใุชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง*** 

รายละเอียดเพิม่เตมิสาํหรับเดก็ในการเข้าสงิคโปร ์

• เด็กอาย ุ12 ปี และตํ่ากวา่ ท่ีไม่ไดร้บัการฉีดวคัซีนโควิด แตต่อ้งมีผลตรวจภายใน 48 ชม. จะไดร้บั

อนญุาตใหเ้ดินทางเขา้สูสิ่งคโปร ์เม่ือเดินทางมาพรอ้มกบัผูป้กครองท่ีไดร้บัการฉีดวคัซีนโควิดแลว้

เท่านัน้โดยเด็กไม่ตอ้งกกัตวัและไม่ตอ้งลงทะเบยีนเดินทางเขา้เหมือนผูใ้หญ่ 

• เด็กตํ่ากวา่ 2 ปี ไม่ตอ้งตรวจหาเชือ้โควิดก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย และไมต่อ้งตรวจเม่ือ

เดินทางถึงสนามบินชางกี 

รายละเอียดเพิม่เตมิสาํหรับเข้าไทย 

• อาย ุ18 ปีขึน้ไป ตอ้งไดร้บัวคัซีนตามท่ีกาํหนดและมีผลตรวจภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง 

• เด็กอาย ุ12-17 ปี ผลตรวจภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง 

• ตอ้งไดร้บัวคัซีนอย่างนอ้ย 1 เข็ม หรอืไม่ไดร้บัวคัซีน แตต่อ้งมากบัผูป้กครองท่ีไดร้บัวคัซีนครบ 

• เด็กอาย ุ2-16 ปี ตอ้งมีผลตรวจภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางและตอ้งมากบัผูป้กครองท่ีไดร้บัวคัซนี

ครบ 

• เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 2 ปี ไม่จาํเป็นตอ้งมีผลตรวจ แตต่อ้งมากบัผูป้กครองท่ีไดร้บัวคัซีนครบ และสามารถ

เขา้มาตรวจหาเชือ้โดย ATK ท่ีประเทศไทยได ้

บริการเสริมสาํหรับแพค็เกจ RE-IMAGINE 4D3N 

• ค่าตรวจ RT-PCR ทีส่นามบนิประเทศสิงคโปร ์125 SGD หรือประมาณ 3,300 บาท (ค่ารับส่ง

โรงแรมและค่าโรงแรมรวมอยู่ในแพค็เกจแล้ว) 

• ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดนิทางกลับประเทศไทย 135 SGD หรือประมาณ 3,500 บาท (ไม่

รวมรถรับ-ส่งเทีย่วละ 1,600 บาทรถตู้ VIP น่ังได้ไมเ่กิน 6 ทา่น) 

• ค่าตรวจ ARTs Quick Test 1 คร้ัง 15 SGD ประมาณ 390 บาทต่อทา่น (ไม่รวมรถรับ-ส่งเทีย่ว

ละ 1,600 บาทรถตู้ VIP น่ังได้ไม่เกนิ 6 ทา่น) 



• ค่าประกันการเดนิทางความคุ้มครองขัน้ตํ่า 30,000 ดอลลารส์ิงคโปร ์COVID TRAVEL 

INSUARANCE เงือ่นไขตามกรมธรรค ์ค่าเบีย้ประกันประมาณ 20 SGD ประมาณ 520 บาท 

• แพคเกจ “Test & Go” ทีไ่ทยกักตัวทีโ่รงแรม AQ 1 คืน พร้อมรถรับส่งสนามบนิ และ ค่าตรวจ 

RT-PCR เพือ่รอผลการตรวจหาเชือ้โควิด-19 (ซ่ึงบริษัทมีแพคเกจเสริมสาํหรับทา่นทีส่นใจ 

ราคาเร่ิมต้น 3,000 บาทต่อคนต่อหอ้ง) 

หมายเหตุ 

• ค่าอุปกรณต์รวจ Self-Procured ART kits 2 คร้ัง รวมอยู่ในโปรแกรมแล้ว 

อัตรานีร้วม   

•  แพค็เกจราคานี ้สาํหรับเดนิทาง 4 ทา่น ขึน้ไป 

• รวมอาหารเช้า 3 มือ้ , อาหารคํ่า 1 มือ้ ในวันที ่1 และ อาหารกลางวัน 1 มือ้ ในวันที ่2 

บริการส่งถงึหอ้งพักระหวา่งรอผลการทดสอบ PCR 

• คา่รถตูบ้รกิารตลอดการเดินทางตามรายการทวัร ์

• คา่อาหาร และเครื่องด่ืมท่ีระบไุวใ้นรายการ 

• คา่ท่ีพกั 3 คืนพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

• คา่บตัรเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตา่ง ๆ ตามรายการท่ีไดร้ะบไุว ้

• คา่ประกนัอบุติัเหตใุนการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารท่ี

เกิดขึน้ระหวา่งวนัเดินทางเท่านัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรงัรองแพทยแ์ละใบเสรจ็รบัเงินในการเบกิ) 

อัตรานีไ้ม่รวม   

• ***ต๋ัวเคร่ืองบนิและภาษีนํา้มัน*** 

• ค่าทปิไกด+์ค่าทปิคนขับรถทา่นละ วันละ 5 SGD 

• คา่ทาํหนงัสือเดินทางไทย และคา่ธรรมเนียมสาํหรบัผูถื้อพาสปอรต์ตา่งชาติ รวมถึง VACCINE 

PASSPORT 

• คา่อาหาร และเครื่องด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

• คา่ใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีมิไดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศพัท ์ คา่มนิิบาร ์ฯลฯ 

• ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%   

เอกสารทีใ่ช้ในการเดนิทาง   

• หนงัสือเดินทางท่ีมีวนักาํหนดอายใุชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัท่ีจะออกเดินทาง 

• ตอ้งมีหนา้วา่งอย่างนอ้ย 2 หนา้ 

วัคซีนทีป่ระเทศสงิคโปรอ์นุญาตใหเ้ข้าประเทศ 

(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 

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. 

เงือ่นไขการจองทวัร ์

หากไมไ่ด้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าต๋ัวเขา้ชมใดๆ ในกรณีจอยทวัรไ์ม่สามารถคืนเงนิได้ 

เน่ืองจากค่าบริการทีส่ิงคโปรเ์ป็นแบบเหมาจา่ย 

1. เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบบุนหนา้ตั๋วเท่านัน้ จงึไม่สามารถยกเลิก หรอื

เปล่ียนแปลงการเดินทางใด ๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลิก หรอืเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวน

สิทธ์ิในการคืนเงินทัง้หมดหรอืบางสว่นใหก้บัท่าน 



2. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศท่ี

บรษัิทระบใุนรายการเดินทาง บรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนคา่บรกิารไม่วา่กรณีใด ๆ 

3. ทางบรษัิทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เท่ียวบางรายการ

, ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้่ายทกุอย่าง ทางบรษัิทฯไดช้าํระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบ

เหมาขาด 

4. ค่าทวัรเ์ป็นแบบเหมาจา่ยกับบริษัททวัรใ์นต่างประเทศ ไมส่ามารถคืนเงนิค่าทวัรใ์นทุกกรณี 

5. ทางบรษัิทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกิดอบุติัเหตท่ีุ

เกิดจากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

6. เม่ือท่านตกลงชาํระเงนิไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรบัใน

เง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท่ีไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

หมายเหตุ 

• หากมีเหตสุดุวสิยัอนัเกิดจากประกาศสถานการณโ์ควดิทาํใหเ้ดินทางไม่ได ้ อา้งอิงตาม พรบ. ธรุกิจนาํ

เท่ียว หกัคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิโดยมีใบเสรจ็ยืนยนักบัลกูคา้ 

• เร่ืองหอ้งพักช่วงเทศกาล หอ้งพกัท่ีลกูคา้ระบตุอนจองทวัร ์ ทางบรษัิทจะ Request ใหท้างโรงแรม

ตามขัน้ตอน ในบางครัง้โรงแรมอาจเปล่ียนชนิดหอ้งพกัของลกูคา้ ณ วนัเขา้พกั แตท่างบรษัิทยืนยนัวา่

จะเพียงพอตอ่จาํนวนลกูคา้ เช่น 

Request สาํหรบัเตียง Double Bed หากหอ้งไมพ่อ อาจะเป็นหอ้ง TWN ขยบัเตียงใหช้ิดกนั 

Request สาํหรบัเตียง Triple Bed หากหอ้งไมพ่อ จะจดัใหเ้ป็น 2หอ้ง โดยไม่เก็บเงินเพิ่ม ตามเง่ือนไข

ของโรงแรมท่ีจอง 

• บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้ เม่ือเกิดเหตจุาํเป็นสดุวิสยัจน

ไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหาย สญูเสียหรอืไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความ

รบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละเหตสุดุวิสยับางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล 

ตา่งๆ เน่ืองจากรายการทวัรนี์เ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสรจ็ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้รกิารใดๆ ตาม

รายการ หรอืถกูปฏิเสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงนิในทกุ

กรณี 

• บรษัิทฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรอืสบัเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะ

เล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไม่ถึง 15 ทา่น การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ไม่เท่ียวตาม

รายการ ไมส่ามารถขอหกัคา่บรกิารคืนได ้ เพราะการชาํระคา่ทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ย เม่ือท่าน



ไดช้าํระเงนิมดัจาํหรอืทัง้หมด ไม่วา่จะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบรษัิทฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทาง

บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขตา่งๆ 

• บรษัิทฯไม่รบัผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่

นอกเหนือการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ

เจ็บป่วย, การถกูทาํรา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุติัเหตตุา่งๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    บริษัท เน็กซ ์ทริป ฮอลิเดย์ จํากัด 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/2KweEwf
http://bit.ly/2CmBC5B
https://www.nexttripholiday.com/
https://web.facebook.com/nexttripholiday

