
 

 

Scoot Singapore 

Hot Hit 
3 วนั 2 คนื 

 
แพ็คเกจสดุพเิศษ แค ่2 ทา่นก็เดนิทางไดเ้ลย 

เลอืกวนัเดนิทางไดต้ามตอ้งการ เลอืกทีพ่กัไดต้ามงบทีม่ ี
โรงแรมท าเลด ีใจกลางเมอืง ใกลร้ถไฟฟ้า เดนิทางสะดวก 

 

บรกิารรถรบัสง่สนามบนิ-โรงแรม-สนามบนิ 
พรอ้มซติีท้วัรค์ร ึง่วนักบัสถานทีช่ือ่ดงั เชน่ ยา่นอาหรบั วดัเทยีนฮงเกง๋ เขต Civic 

Street ยา่นทีเ่จรญิทีส่ดุแหง่หนึง่ในสงิคโปร,์ เมอรไ์ลออ้นพารค์ และ Gardens by 
the bay 

 
น าทา่นเดนิทางสูส่งิคโปร ์โดยสายการบนิ Budget Airline คณุภาพครบ  

สายการบนิ SCOOT AIRLINES  
พรอ้มบรกิารโหลดสมัภาระทา่นละ 20 กโิลท ัง้ขาไปและขากลบั 

 

 
 
 

 
 

**แพ็คเกจสงิคโปร ์เทีย่วสนุก เทีย่วเองได ้งา่ยนดิเดยีว** 

เร ิม่จองไดต้ ัง้แตว่นันี ้– 16 ธนัวาคม 65 
เดนิทางไดต้ ัง้แต ่1 พฤศจกิายน - 28 ธนัวาคม 65 

 
 

 

ในราคาเร ิม่ตน้ทา่นละ 13,100 บาท เทา่น ัน้ 



 

 

 

 

พรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ชัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออกระหว่าง

ประเทศ เคาน์เตอร์สายการบนิ SCOOT น ้าหนักสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครื่อง 20 กก. สัมภาระตดิตัว

ขึน้เครื่อง 7 กก.  

ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานชางก ีประเทศสงิคโปร์ ดว้ยการบนิ SCOOT โดยท่านสามารถ

เลือกเที่ยวบนิขาไปไดต้ามตารางดังต่อไปนี้ 

  

 

 

  

 

 

หมายเหตุ : ก่อนเดนิทางเขา้สงิคโปร ์3 วัน ผูเ้ดนิทางทุกท่านจะตอ้งกรอก SG Arrival Card หรอืใบตรวจคนเขา้

เมอืงสงิคโปร ์เพือ่ใชแ้สดงทีส่นามบนิสงิคโปรเ์มือ่เดนิทางถงึสนามบนิ โดยทาง สวทีบทีราเวล จะเป็นผูช้ว่ยกรอกให ้ 

เดนิทางถงึสนามบนิชางก ีประเทศสงิคโปร ์Changi Airport หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศุลกากรแลว้ ผูเ้ดนิทางทุกท่านจะตอ้งแสดง QR Code จากการกรอก SG Arrival Card ที่ไดร้ับตอนที่

กรอกขอ้มลูกอ่นเขา้ประเทศสงิคโปร ์จากนัน้เดนิไปทีจ่ดุขึน้รถตามนัดหมาย เพือ่สง่ทุกทา่นไปยังโรงแรมที่

พักทีไ่ดเ้ลอืกไว ้โดยรถทีม่ารับจะเป็นรถจอย Seat-In-Coach (อาจมผีูโ้ดยสารทา่นอืน่เดนิทางไปดว้ย) 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่ักเพือ่ท าการเช็คอนิ จากนัน้ใหท้า่นอสิระพักผอ่นตามอัธยาศัย 

 

 
 
 
 

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นรถมารับท่านเพื่อเดนิทางท่องเที่ยวกับย่านที่น่าสนใจในสงิคโปร์ โดยจะเป็นการเที่ยว

โดยรถแบบ SIC (Seat in Coach) สถานที่แรกที่ไปคือ  

ย่านอาหรับหรือ Kampong Glam ซึง่มีจุดศูนยก์ลางอยู่ที่ถนน Arab Street ย่านนี้เป็นที่รูจ้ ัก

ในฐานะย่านมุสลมิของสงิคโปร์ หอ้งแถวจากสมัยศตวรรษที่ 19 ไดร้ับการบูรณะเป็นรา้นขายผา้และ

รา้นอาหารบรรยากาศสบายๆ ที ่เสริ ์ฟอาหารมาเลยร์สเผ็ดและอาหารนานาชาต ิสถานที ่ส าคัญที่

ตารางเทีย่วบนิขาไป สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิชางก ี(BKK-SIN) 

เทีย่วบนิ ออก ถงึ 

TR609 09:30 12:55 

TR605 14:55 18:20 

TR607 11:55 15:25 

TR611 18:35 22:00 

TR617 20:00 23:40 

รายละเอยีดการเดนิทาง 

 

วนัที ่1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนินานาชาตชิางก ี

 

วนัที ่2  ซติ ีท้วัรค์ร ึง่วนั – อสิระทอ่งเทีย่วชว่งบา่ย 

 



 

น่าสนใจ ไดแ้ก่ มัสยดิ Sultan Mosque และศูนยว์ัฒนธรรม Malay Heritage Centre ซึง่จัดแสดง

ประวัตศิาสตร์พื้นเมือง  

 

Merlion Park รูปปั้นสัญลักษณ์ของประเทศสงิคโปร์ที่หา้มพลาด ส่วนล าตัวของ Merlion ที่

เป็นปลาเป็นสัญลักษณ์ของจุดเริม่ตน้ที่เรียบง่ายของสงิคโปร์ในฐานะหมู่บา้นชาวประมง ซึง่เรียกกันใน

สมัยนั ้นว่า Temasek (เทมาเส็ก) ซึง่ม ีรากศัพทเ์ดียวกันกับค าว่า ทาสกิ (แปลว่า “ทะเลสาบ” ใน

ภาษามาเลย)์ หัวเป็นตัวแทนของชือ่ดัง้เดมิของสงิคโปร์ คือ สงิหะปุระ หรือ เมืองสงิโต ในภาษา

มาเลย ์สัญลักษณ์นี้เป็นจุดท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยว “ตอ้งมาชม” เมื่อมาเยือนสงิคโปร์ คลา้ยกับการ

ไปชมสถานที่ส าคัญอื่นๆ ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก 

 

วัดเทียนฮกเก๋ง วัดจีนที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศสงิคโปร์ สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1821 เพื่อสักการะ

เทพธดิาแห่งทอ้งทะเล Mazu เพื ่อขอใหก้ารเดนิทางมาเกาะสงิคโปร์ไดอ้ย่างปลอดภัย เพราะว่า

สมัยก่อนเคยเป็นชายฝ่ังทะเลมาก่อน เป็นวัดที ่ตกแต่งไดส้วยงาม เช ่น กระเบื ้องจากยุโรป, เสา

หนิแกรนิตแกะสลักลายมังกรจากจีน แผ่นป้ายจากราชวงศช์งิวหิารไมแ้บบเขา้สลักโดยไม่ใชต้ะปู

แมแ้ต่ตัวเดียว 

 

จากนั้นน าท่านเดนิทางผ่าน ย่านเศรษฐกจิ Civic Street หรือ ย่านราฟเฟิลส ์(Raffles) ย่าน

เก่าแก่ของสงิคโปร์ ซึง่สรา้งโดย เซอร์แสตมฟอรด ์ราฟเฟิลส ์ในปี ค.ศ. 1822 โดยไดแ้บ่งพื้นที่ให ้

กระจายกันเลียบแม่น ้าสงิคโปร์ โดยที่น่ีมีอาคารเก่าแก่ที่น่าสนใจมากมาย เช่น อาคารเก่าของสงิคโปร์ 

หรือ The Art House ที่สรา้งขึน้ในปี คศ 1827  



 

 

Gardens by the bay สวนพฤกษศาสตร์ที่มีชือ่เสยีงที่สุดของประเทศสงิคโปร์ ดว้ยบรรยากาศ

ที่ดูร่มรื่น กวา้งใหญ่ อากาศดี สะอาดตา พรอ้มใหนั้กท่องเที่ยวไดส้ัมผัสธรรมชาตอิย่างใกลช้ดิ ภายใน 

Gardens by the bay ยังมีโดมที่ภายในไดจ้ัดแสดงพืชพันธุจ์ากทั่วโลกไวอ้ย่างมากมาย โดยโดมนึง

จะเป็นพืชเขตรอ้น และอีกโดมนึงจะเป็นพืชเขตป่า (ไม่รวมค่าเขา้ชมโดมดา้นใน โดยท่านสามารถซือ้

ตั๋วเขา้ชมไดจ้ากทางบรษัิท) 

 

จากนั้นน าท่านเดนิทางกลับสู่โรงแรม หากท่านตอ้งการเที่ยวชมโดมดา้นในของ Gardens by 

the bay ในช่วงบ่าย เพื่อความสะดวกแก่ลูกคา้แต่ละท่าน ท่านสามารถเดนิทางกลับที่พักดว้ยตนเอง

ไดอ้สิระตามเวลาที่ท่านตอ้งการ  

อสิระรับประทานอาหารเที่ยง 

ช่วงบ่ายใหท้่านไดอ้สิระเลือกเดนิทางท่องเที่ยวสู่สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮติมีชือ่ของสงิคโปร์
มากมาย เช่น 

ไชน่าทาวน์ China Town แหล่งชุมชนของชาวจีนในสงิคโปร์ เป็นหนึ่งย่านในย่านยอดนิยม

ของนักท่องเที่ยวทัง้ชาวสงิคโปร์และชาวต่างชาต ิเป็นย่านขนาดใหญ่ใจกลางเมือง ที่คกึคักและเต็ม

ไปดว้ยรา้นคา้เล็กๆต่างๆ ที่มีขายทัง้อาหาร ขนม คาเฟ่ ของฝากและของที่ระลกึ รวมทัง้โรงแรมขนาด

เล็กถงึขนาดกลางอีกมากมาย ซึง่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบราคาประหยัดถงึราคากลางๆ ที่ใหบ้รรยากาศ

เหมือนกับอยู่ที่เมืองจีนในยุคเจา้พ่อเซีย่งไฮ ้ 

 



 

ลติเติล้ อนิเด ีย ย่านนี้จะมีอาคารบา้นเรือนต่างๆในสไตลโ์คโรเนียลถูกน ามาทาสสีดๆใหดู้

สวยงามแปลกตายิง่กว่าย่านไชน่าทาวซซ์ะอีก มีสถานที่ที่น่าสนใจมากมายหลากหลายประเภท ทัง้

ถนนคนเดนิชอ้ปป้ิง วัดแขกหรือวัดของศาสนาฮนิดู ศูนยอ์าหารอนิเดีย และหา้งมุสตาฟา หา้งขายของ

ถูกสุดฮติของคนไทย 

 

Mount Faber จุดท่องเที่ยวบนยอดเขาและชมววิเมาทเ์ฟเบอร์ ยอดเขาที่สูงเป็นอันดับ 2 ของ

สงิคโปร์ได ้แต่เดมินั้นสถานที่แห่งนี้ชือ่ว่า ทีล็อค บลังกา ฮลิล ์(Telok Blangah Hill) และไดเ้ปลี่ยน

ชือ่มาเป็น เมาท ์เฟเบอร์ (Mount Faber) ในเดือนกรกฎาคม ปี 1845 เพื่อเป็นเกยีรตแิก่กัปตันชาร์ลส 

เอ็ดเวริ์ด เฟเบอร์ (Captain Charles Edward Faber) แห่ง Madras Engineers ผูส้รา้งถนนคดเคี้ยว

สายแคบที่น าไปสู่ยอดเขาเพื่อตดิตัง้สถานีส่งสัญญาณ 

 

สวนสนุก Universal Singapore สวนสนุกทีม่ชี ือ่เสยีงระดับโลกทีเ่ต็มไปดว้ยธมีพารค์จากภาพยนตร์

ดังมากมาย เช่น Minion, Transformer, Madagascar และอีกมากมาย ที่รอใหคุ้ณไดม้าสัมผัสและเปิด

ประสบการณ์ยิง่ใหญด่ว้ยกนั (สามารถซือ้บัตรเขา้สวนสนุกไดจ้ากทางบรษัิท) 

 

อสิระรับประทานอาหารเย็นและเดนิทางกลับเขา้ที่พักตามอัธยาศัย 

 

 
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

อสิระท่องเที่ยวและพักผ่อนตามอัธยาศัย จากนั้นไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิ
ชางกสี งิคโปร ์ เพื ่อ เดนิทางกลับสู ่ประเทศไทย โดยรถจะเป็นรถจอย Seat-In-Coach (อาจมี
ผูโ้ดยสารท่านอื่นเดนิทางไปดว้ย)  

วนัที ่3  สนามบนิชางก ี– สนามบนิสวุรรณภมู ิ– กรงุเทพฯ 

 



 

เดนิทางกลับสนามบนินานาชาติสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย ดว้ยสายการบนิ SCOOT 

น ้าหนักสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครื่อง 20 กก. สัมภาระตดิตัวขึน้เครื่อง 7 กก.  

โดยท่านสามารถเลือกเที่ยวบนิขากลับไดต้ามตารางดังต่อไปนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ 

 
 

********************************************************************** 
       

 

ราคาแพ็คเกจผูใ้หญ ่12 ปี ข ึน้ไป 

HOTEL NAME LOCATION ราคา HOTEL STAR 

IBIS BUDGET BUGIS BUGIS 13,100.- 3 STAR 

IBIS BUDGET IMPERIAL LAVENDER 13,350.- 3 STAR 

IBIS BUDGET CLARKE QUAY CLARKE QUAY 13,350.- 3 STAR 

IBIS BUDGET SELEGIE ROCHOR 13,350.- 3 STAR 

IBIS STYLE ALBERT ROCHOR 13,600.- 3 STAR 

YWCA FORT CANNING DHOBY GHAUT 13,990.- 3.5 STAR 

CHANCELLOR ORCHARD ORCHARD 13,990.- 4 STAR 

V LAVENDER HOTEL BUGIS 14,390.- 4 STAR 

HOTEL MI BUGIS 14,650.- 4 STAR 

TRAVELTINE HOTEL CLARKE QUAY 15,100.- 4 STAR 

ORCHARD HOTEL ORCHARD 17,100.- 5 STAR 

ROYAL PLAZA ON SCOTTS ORCHARD 17,650.- 5 STAR 

 

ราคาเด็ก 2-12 ปี ไมร่บัเตยีงเสรมิ (CNB) 

ตารางเทีย่วบนิขากลบั สนามบนิชางก ี– สนามบนิสวุรรณภมู ิ(SIN-BKK) 

เทีย่วบนิ ออก ถงึ 

TR608 06:55 08:30 

TR604 12:40 14:15 

TR606 09:30 10:55 

TR610 16:00 17:30 

TR616 17:30 19:00 



 

HOTEL NAME LOCATION ราคา HOTEL STAR 

IBIS BUDGET BUGIS BUGIS 10,790.- 3 STAR 

IBIS BUDGET IMPERIAL LAVENDER 10,790.- 3 STAR 

IBIS BUDGET CLARKE QUAY CLARKE QUAY 10,790.- 3 STAR 

IBIS BUDGET SELEGIE ROCHOR 10,790.- 3 STAR 

IBIS STYLE ALBERT ROCHOR 10,790.- 3 STAR 

YWCA FORT CANNING DHOBY GHAUT 10,790.- 3.5 STAR 

CHANCELLOR ORCHARD ORCHARD 11,300.- 4 STAR 

V LAVENDER HOTEL BUGIS 11,300.- 4 STAR 

HOTEL MI BUGIS 11,300.- 4 STAR 

TRAVELTINE HOTEL CLARKE QUAY 11,300.- 4 STAR 

ORCHARD HOTEL ORCHARD 11,300.- 5 STAR 

ROYAL PLAZA ON SCOTTS ORCHARD 11,300.- 5 STAR 

**ต ัว๋เครือ่งบนิทีใ่ชจ้ าหนา่ยในแพ็คเกจนี ้ในแตล่ะวนั แตล่ะเทีย่วบนิมจี านวนจ ากดั โปรด

สอบถามอกีคร ัง้ขณะท าการจอง 

**ในกรณีทีเ่ดนิทาง กบัแพ็คเกจ Singapore Universal Package 
ชว่งวันที ่19 พฤศจกิายน 2565 – 2 มกราคม 2566  
เน่ืองดว้ยจะตรงกบัวันหยดุราชการสงิคโปร ์และ ชว่งปิดเทอมนักเรยีนสงิคโปร ์
หากตอ้งการเลอืกไปเทีย่ว ยนูเิวอรแ์ซลในชว่งดังกลา่ว จะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 800 บาท 

► ราคาแพ็คเกจขา้งตน้ไมส่ามารถใชเ้ดนิทางไดใ้นชว่งเวลาดังตอ่ไปน้ี 

5-8 กนัยายน 65 งาน Food and Hotel Asia 
29 กนัยายน – 2 ตลุาคม 65 งานแขง่รถ Formula 1 
24-28 ตลุาคม 65 งาน Food and Hotel Asia 
24-25 ธันวาคม 65 ชว่งวันครสิตม์าส 
29-31 ธันวาคม 65 ชว่งวันสิน้ปี-ปีใหม่ 

► ภายใตส้ถานการณ์โควดิ อยา่ลมืขอใบรับรองการฉีดวัคซนีจากแอปหมอพรอ้ม กอ่นเดนิทางดว้ยนะคะ  

หมายเหต:ุ โรงแรมในลสิตด์า้นบนเป็นโรงแรมทีไ่ดร้ับการรับรองมาตรฐานทางสาธารณสขุของสงิคโปรแ์ลว้ 

ชว่งนี ้Universal Studio Singapore  

เปิดท าการเฉพาะ วนัพุธ, พฤหสับด ีวนัศกุร ์วนัเสาร ์และวนัอาทติย ์เทา่น ัน้ 

► คา่แพ็คเกจรวม 



 

- คา่ตั๋วเครือ่งบนิไปกลับของสายการบนิ SCOOT เสน้ทาง สวุรรณภมู-ิสงิคโปร-์สวุรรณภมู ิและภาษีน ้ามัน 
พรอ้มบรกิารโหลดกระเป๋าสมัภาระทัง้ขาไปและขากลับทา่นละ 20 กโิลกรัม  
- คา่โรงแรมทีพ่ัก 2 คนื ณ โรงแรมทีท่า่นไดเ้ลอืกไว ้
- บรกิารรถรับสง่แบบรถจอย Seat-In-Coach ไปกลับ สนามบนิ-โรงแรม-สนามบนิ  
- บรกิารซติีท้ัวรค์รึง่วัน ณ วันที ่2 ของการเดนิทาง 
- บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทกุวัน 

► คา่แพ็คเกจไมร่วม 

- แพ็คเกจประกนัภัยโควดิ-19 ซึง่ทกุทา่นตอ้งซือ้กอ่นเดนิทางสูส่งิคโปร ์โดยมลูคา่ประกนัภัยตัง้แต ่
30,000 สงิคโปรด์อลลา่รข์ ึน้ไปเทา่นัน้ (ทา่นสามารถซือ้ประกนัการเดนิทางกบัทางบรษัิทไดใ้นราคาทา่น
ละ 420 บาท) 
- คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนือทีร่ายการระบ ุ
 

**ขอ้ควรระวังในการเดนิทางทอ่งเทีย่วชว่งสถานการณ์โควดิ-19** 

ภายใตส้ถานการณ์การระบาดโควดิ-19 จงึท าใหก้ารเดนิทางอาจจะไมส่ะดวกเทา่ทีค่วร และการเดนิ
ทางเขา้ออกแตล่ะประเทศ จะมกีฎทีต่า่งกนัออกไป ส าหรับทา่นทีต่อ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วไปยังประเทศ
สงิคโปร ์รบกวนปฎบิัตติามขัน้ตอนตอ่ไปน้ี 
1. ทกุทา่นทีต่อ้งการเดนิทางเขา้สงิคโปรต์อ้งท าการฉีดวัคซนีทีไ่ดร้ับการอนุมัตจิากรัฐบาลสงิคโปรค์รบ
โดสแลว้ ไดแ้ก ่ไฟเซอร ์ครบ 2 เข็มกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 17 วัน // โมเดอรน่์า ครบ 2 เข็มกอ่นเดนิทาง
อยา่งนอ้ย 24 วัน // แอสตรา้เซเนกา้ ครบ 2 เข็ม กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 24 วัน // ซโินฟารม ์ครบ 2 เข็ม 
กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 17 วัน // ซโินแวค ครบ 2 เข็ม กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 13 วัน // จอหนส์นัแอนด์
จอหนส์นั 1 เข็ม // โควชิลิด ์1 เข็ม หรอื วัคซนียีห่อ้อืน่ทีอ่งคก์ารอนามัยโลกใหก้ารรับรอง ดขูอ้มลูเพิม่เตมิ
เกีย่วกบัวัคซนีทีร่ัฐบาลสงิคโปรร์ับรองไดท้ี ่https://safetravel.ica.gov.sg/health/vtsg 

เตรยีมเอกสารการฉีดวัคซนีป้องกนัโควดิ จากแอปหมอพรอ้ม เลอืกหัวขอ้ International Certificate และ

รับทางอเีมลทีไ่ดล้งทะเบยีนไว ้

2. กอ่นเดนิทางใหส้ง่เอกสาร SG ARRIVAL CARD ออนไลนก์บักองตรวจคนเขา้เมอืงลว่งหนา้ 3 วันที ่
eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/ (บรษัิทจะชว่ยกรอกให)้ 
 
 
 
 
 
1. สามารถสอบถาม เพือ่เช็คแพ็คเกจตามวันทีท่า่นตอ้งการเดนิทาง โดยทา่นสามารถ แอด
ไลนs์weetbeetravel2 หรอื @sweetbeetravel หรอื โทร 094-324-8008 และ 02-278-3064  
e-mail: sweetbeetravel@yahoo.com 
 
2. เมือ่ตกลงรายละเอยีดพรอ้มจองแลว้ ทางบรษัิทจะจองตั๋วเครื่องบนิและที่พักให ้โดยทางบรษัิทจะท า
การจองตั๋วเครือ่งบนิพรอ้มส่ง booking การจองตั๋วไปใหเ้พื่อตรวจเช็ค ค าน าหนา้นาม, ชือ่ และ นามสกุล 
ถกูตอ้งตรงตามหนา้หนังสอืเดนิทางหรอืไม ่พรอ้มตรวจสอบวันเวลาเดนิทาง เสน้ทางบนิอกีครัง้ 
 
3. ทางบรษัิทจะขออนุญาตส่งใบเรียกเก็บค่าใชจ้่าย โดยจะเรียกเก็บค่าตั๋วเครื่องบนิ และ ค่ามัดจ าที่พัก
บางสว่นกอ่น โดยทีห่ลังจากลกูคา้ไดช้ าระตามใบเรยีกเก็บมาแลว้ ทางบรษัิทจะท าการออกตั๋วเครือ่งบนิให ้
ทันทีและส่งตั๋วเครื่องบินใหท้างไลน์ หรือ อีเมล์ ภายใน 1 ชั่วโมง และหลังจากนั้นจะท าการส่งใบ 
Confirmation Voucher จากทางโรงแรมใหท้า่น 
 
4. ค่าใชจ้่ายส่วนที่เหลือทางบรษัิทจะขออนุญาตเก็บอีกครัง้ก่อนเดนิทาง 20 วัน และ หลังจากนั้นก่อน

วธิกีารจองแพ็คเกจ 

https://safetravel.ica.gov.sg/health/vtsg


 

เดนิทาง 10 วันทางบรษัิทจะท าการจัดส่งเอกสารท่องเที่ยวต่างๆ, ตั๋วเครื่องบนิ, ใบ Hotel Confirmation 
Voucher และ คูม่อืการทอ่งเทีย่วของเมอืงทีท่า่นจะไปใหท้างบรกิารขนสง่ตา่งๆ อกีครัง้   
 
► การยกเลกิแพ็คเกจ 
 

ในกรณีที่ตอ้งการยกเลกิการจองแพ็คเกจโปรดแจง้ก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 28 วัน โดยบรษัิทขอ
สงวนสทิธิด์ูเป็นกรณีไป ว่าสามารถท าไดห้รือไม่เพราะตอ้งดูเงื่อนไขรายละเอียดของตั๋วเครื่องบนิและ
โรงแรมที่ท าการจองว่าสามารถยกเลกิไดห้รือไม่ หากสามารถยกเลกิหรือเลื่อนไดท้างบรษัิทยนิดีที่จะ
ยกเลกิหรอืเลือ่นใหแ้บบไมม่คีา่ใชจ้า่ย 

 
*************************************************************** 


