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4Day 3Night Package 
      Singapore Hot Hit  

 

บรกิารครบ ท ัง้รถรบัสง่สนามบนิ+โรงแรมที่

พกั+ซติีท้วัรค์ร ึง่วนั  

      แพค็เกจสิงคโปร์ 4 วนั 3 คืน เดนิทางโดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES (SQ) 
 

น ำท่ำนเดินทำงสู่สิงคโปร ์โดย สำยกำรบินระดับ 5 ดำว สำยกำรบิน SINGAPORE AIRLINES สำย
กำรบินแห่งชำติสิงคโปร ์ทีม่ีบริกำรพร้อมสรรพ โหลดสัมภำระท่ำนละ 25 กิโลกรัม, บริกำรอำหำรร้อนบน
เคร่ือง, จอส่วนตัวทุกทีน่ั่ง  พร้อมมำตรกำรทำงด้ำนสำธำรณสุขทีป่ลอดภัย ด้วยกำรท ำควำมสะอำดเคร่ือง
ด้วยน ้ำยำฆ่ำเชือ้ 100 % ระบบกรองอำกำศภำยในเคร่ืองบิน HEPA ที่สำมำรถกรองเชือ้ไวรัส รวมถึงระบบ
ระบำยอำกำศทีม่ีคุณภำพ   

แพ็คเกจสุดพิเศษ แค่ 2 ท่ำนก็เดินทำงได้แล้ว ไม่ว่ำจะเป็นคู่รัก ครอบครัว พ่ีน้อง แกงคเ์พ่ือน เลือก
วันเดินทำงได้ตำมต้องกำร เลือกทีพั่กได้ตำมงบทีม่ี โรงแรมท ำเลดี ทีต่ั้งใจกลำงเมือง ใกล้รถไฟฟ้ำ เดินทำง
สะดวก กว่ำ 13 โรงแรม ซึ่งทุกโรงแรมได้รับมำตรฐำนและได้รับอนุญำตให้รับนักท่องเที่ยวได้ พร้อมบริกำร
รถรับส่งสนำมบิน-โรงแรม-สนำมบิน (รถจอย Seat-In-Coach) ทีไ่ด้รับมำตรฐำนทำงสำธำรณสุขขั้นสูงของ
รัฐบำลสิงคโปร ์พร้อมซิตีทั้วรค์ร่ึงวันในวันที ่2 ของกำรเดินทำง กับสถำนทีช่ื่อดังเช่น ย่ำนอำหรับ หรือ ย่ำน
สุลต่ำน, วัดเทยีนฮกเก๋ง และ สวนพฤกษศำสตรแ์ห่งชำติสิงคโปร ์

 
 

                                     ในราคา ท่านละ 13,400 บาท เท่านั้น (รวมทกุอย่างแล้ว) 
 

**แพค็เกจสิงคโปร์ เที่ยวสนุก เที่ยวเองได้ ง่ายนิดเดียว** 
เดินทางได้ตั้งแต่ วนันี ้– 28 ธันวาคม 2565 

จองได้ตั้งแต่ วนันี ้– 20 ธันวาคม 2565 
 

http://www.sweetbeetravels.com/
mailto:sweetbeetravel@yahoo.com


 

โปรแกรมการเดนิทาง  :    ออกเดนิทางไดท้กุวนั ต ัง้แต ่2 ทา่นขึน้ไป   

วันแรกของการเดนิทาง  กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภฺม)ิ – สงิคโปร ์              

 
เดินทางถงึสนามบินนานาชาติ สวุรรณภมูิ ชัน้ 4 ประต ู6 เคานเ์ตอรส์ายการบิน Singapore Airlines เช็คอินท่ีเคานเ์ตอรส์ายการ
บินสิงคโปรแ์อรไ์ลน ์ ไดเ้วลาเดินทางสู่สิงคโปร ์ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES โดยท่านสามารถเลือกเที่ยวบินไดต้าม
นี ้
 

                                                                     กรุงเทพฯ-สิงคโปร ์
เทีย่วบนิ ออก ถึง เคร่ืองบนิทีใ่ช ้
**SQ 705 
 BKK-SIN 

09.40 13.00 AIRBUS 350-900 
(A 359) 

SQ 707 
BKK-SIN 

12.15 15.45 AIRBUS 350-900 
(A 359) 

SQ 709 
BKK-SIN 

15.40 19.15 AIRBUS 350-900 
(A 359) 

SQ 711 
BKK-SIN 

18.30 21.55 AIRBUS 350-900 
(A 359) 

SQ 713 
BKK-SIN 

20.10 23.30 AIRBUS 350-900 
(A 359) 

 

 **เทีย่วบิน SQ 705 BKK-SIN จะท ำกำรบิน ถึงวันที ่31 สิงหำคม 2565 ทัง้นีห้ำกมีกำรเปล่ียนแปลง 
ทำงบริษัทจะแจ้งให้ทรำบต่อไป 
 
หมำยเหตุ : ก่อนเดินทำงเข้ำสงิคโปร ์3 วนั  ผู้เดนิทำงทกุท่ำนจะต้องกรอก SG Arrival Card หรือใบตรวจคนเข้ำเมือง
สิงคโปร ์เพื่อใช้แสดงทีส่นำมบินสิงคโปรเ์ม่ือเดินทำงถึงสนำมบินแล้ว (ทางสวทีบ ีทราเวล ชว่ยกรอกใหค้ะ่) 

  

ถึงสนามบินชางกี Changi Airport  หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรแลว้ ผูเ้ดินทางทกุท่านจะตอ้งแสดง QR Code 
จากการกรอก SG Arrival Card ที่ไดร้บัตอนท่ีกรอกขอ้มลูก่อนเขา้ประเทศสิงคโปร ์จากนัน้เดินไปที่จดุขึน้รถที่มารบั เพื่อส่งทกุ

ท่านไปยงัโรงแรมที่พกัที่ไดเ้ลือกไว ้โดยรถที่มารบัจะเป็นรถจอย Seat-In-Coach 
    
น าท่านเขา้สู่โรงแรมที่พกั โดยรถรบัส่ง เมื่อเดินทางถึงที่พกัแลว้ หลงัจากนัน้ใหท้่านอิสระตามอธัยาศยั 

         
 

วันทีส่องของการเดนิทาง    ซติีท้วัรค์รึง่วัน-ยา่นอาหรับ (Kampong Glam)– เมอไลออ้นพารค-์สงิโตพ่นน ้า-
วัดเทยีนฮกเกง๋-สวนพฤกษศาสตรส์งิคโปร ์(อาหารเชา้) 

รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 จากนัน้รถมารบัท่านเพื่อเดินทางท่องเที่ยวกบัยา่นท่ีน่าสนใจในสิงคโปร ์โดยจะเป็นการเที่ยวโดยรถแบบ SIC (Seat in  
coach)สถานท่ีแรกที่ไปคือ ย่ำนอำหรับหรือ Kampong Glam ซึ่งมจีดุศนูยก์ลางอยู่ที่ถนน Arab Street ยา่นนีเ้ป็นท่ีรูจ้กัใน 
ฐานะยา่นมสุลิมของสิงคโปร ์หอ้งแถวจากสมยัศตวรรษที่ 19 ไดร้บัการบรูณะเป็นรา้นขายผา้และรา้นอาหารบรรยากาศสบายๆ ที่ 
เสิรฟ์อาหารมาเลยร์สเผ็ดและอาหารนานาชาติ สถานท่ีส าคญัที่น่าสนใจ ไดแ้ก่ มสัยิด Sultan Mosque และศนูยว์ฒันธรรม  
Malay Heritage Centre ซึง่จดัแสดงประวตัศิาสตรพ์ืน้เมือง ส่วนท่ีถนน Haji Lane มีรา้นเสือ้ผา้บตูิก สตรีทอารต์ และคาเฟ่สดุ 
ชิค  เดินทางสู่ Merlion Park  ที่ตัง้เด่นเป็นสงา่รมิแม่น า้สิงคโปร ์ฝ่ังตรงขา้มเป็นวิว Esplanade Theatre โรงละครรูปทรงแปลก
ตาที่ใคร เห็น จะถกูขนามนามวา่ตกึทเุรียน  ววิบรเิวณสิงคโปรฟ์ลายเออร ์Singapore Flyer ชิงชา้สวรรคข์นาดใหญ่ที่สดุในโลก 
สงูจากระดบัพืน้ดินถงึ165 เมตร หรือเทียบเท่าตกึ 42 ชัน้, ววิดา้นขา้ง Marina Bay Sands มารนิ่า เบย ์แซนดเ์ป็นโรงแรมระดบั
หก 



 

ดาวที่มีรูปทรงเป็นตกึสามตกึดา้นบนของตกึเป็นเรือส าหรบัชมววิ ปิดทา้ยดว้ย วดัเทยีนฮกเก๋ง วดัจีนท่ีเกา่แก่ที่สดุของประเทศ 
สิงคโปร ์สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1821 เพื่อสกัการะเทพธิดาแหง่ทอ้งทะเล Mazu  เพื่อขอใหก้ารเดินทางมาเกาะสิงคโปรไ์ดอ้ย่าง 
ปลอดภยั เพราะวา่สมยัก่อนเคยเป็นชายฝ่ังทะเลมาก่อน เป็นวดัที่ตกแตง่ไดส้วยงาม เช่น กระเบือ้งจากยโุรป, เสาหินแกรนิต 
แกะสลกัลายมงักรจากจีน แผ่นป้ายจากราชวงศช์ิง  วิหารไมแ้บบเขา้สลกัโดยไม่ใชต้ะปแูมแ้ตต่วัเดยีว สวนพฤกษศำสตร์
สิงคโปร ์สวนแห่งนีก้่อตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1859 โดยสมาคมเกษตรพืชสวน บนพืน้ท่ี 60 เอเคอรแ์ละไดร้บัการแปลงโฉมจากพืน้ท่ี
เพาะปลกูที่ทิง้รา้ง มาเป็นสวนเพื่อการสนัทนาการท่ีไดร้บัความนิยมอย่างที่คณุเห็นในปัจจบุนันอกจากเป็นสถานท่ีส าหรบั
กิจกรรมสนัทนาการสดุโปรดของคนทั่วไป เช่น การวิ่งจ๊อกกิง้ การรบัประทานอาหาร หรือการพกัผอ่นหย่อนใจแลว้ พืน้ท่ีที่
กวา้งขวางนีย้งัเป็นศนูยก์ลางดา้นการวจิยัชัน้น าทางพฤกษศาสตรแ์ละพืชสวนอีกดว้ยไฮไลตข์องที่นี่คือ National Orchid 
Garden (สวนกลว้ยไมแ้หง่ชาติของสิงคโปร)์ ซึง่เป็นสถานท่ีจดัแสดงกลว้ยไมท้ี่ใหญ่ที่สดุในโลก มพีืชพรรณและกลว้ยไมก้วา่ 
60,000 ตน้ (ไม่รวมค่ำเข้ำ Orchid Garden) 
 
ช่วงบา่ยใหท้่านไดอ้ิสระเลือกเดินทางท่องเที่ยวสู่สถานท่ีท่องเที่ยวยอดฮิตมีชื่อของสิงคโปรม์ากมาย เช่น 
ไชน่ำทำวน ์China Town แหล่งชมุชนของชาวจีนในสิงคโปร ์เป็นหนึ่งย่านในยา่นยอดนยิมของนกัท่องเที่ยวทัง้ชาวสิงคโปรแ์ละ
ชาวต่างชาติ เป็นย่านขนาดใหญ่ใจกลางเมือง ท่ีคกึคกัและเตม็ไปดว้ยรา้นคา้เล็กๆตา่งๆ ท่ีมีขายทัง้อาหาร ขนม คาเฟ่ ของฝากและของที่
ระลกึ รวมทัง้โรงแรมขนาดเล็กถงึขนาดกลางอีกมากมาย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบราคาประหยดัถงึราคากลางๆ ท่ีใหบ้รรยากาศ
เหมือนกบัอยู่ที่เมืองจีนในยคุเจา้พ่อเซี่ยงไฮ ้ 
 

ลิตเติล้ อินเดีย ย่านนีจ้ะมีอาคารบา้นเรือนต่างๆในสไตลโ์คโรเนียลถกูน ามาทาสีสดๆใหด้สูวยงามแปลกตายิ่งกว่าย่านไชน่าทาวซซ์ะอีก 
มีสถานที่ที่น่าสนใจมากมายหลากหลายประเภท ทั้งถนนคนเดินชอ้ปป้ิง วดัแขกหรือวดัของศาสนาฮินดู ศูนยอ์าหารอินเดีย และหา้ง
มสุตาฟา หา้งขายของถกูสดุฮิตของคนไทย 
 
Mount Faber จุดท่องเทีย่วบนยอดเขำและชมวิวเมำทเ์ฟเบอร ์  ยอดเขาที่สงูเป็นอนัดบั 2 ของสิงคโปรไ์ด ้แต่เดิมนัน้สถานท่ี
แห่งนีช้ื่อวา่ ทีล็อค บลงักา ฮิลล ์(Telok Blangah Hill) และไดเ้ปล่ียนชื่อมาเป็น เมาท ์เฟเบอร ์(Mount Faber) ในเดือนกรกฎาคม 
ปี 1845 เพื่อเป็นเกียรติแก่กปัตนัชารล์ส เอ็ดเวิรด์ เฟเบอร ์(Captain Charles Edward Faber) แหง่ Madras Engineers ผูส้รา้ง
ถนนคดเคีย้วสายแคบที่น าไปสู่ยอดเขาเพื่อตดิตัง้สถานีส่งสญัญาณ 
 
Garden by the bay สวนพฤกษศาสตรท์ี่มชีื่อเสียงที่สดุสิงคโปร ์ดว้ยบรรยากาศที่ดรูม่รื่น กวา้งใหญ่ อากาศดี สะอาดตา พรอ้ม
ใหน้กัท่องเที่ยวไดส้มัผสัธรรมชาติอย่างใกลช้ิด ภายใน Garden by the bay ยงัมีโดมที่ภายในไดจ้ดัแสดงพชืพนัธจ์ากทั่วโลกไว้
อย่างมากมายโดยโดมนึงจะเป็นพืชเขตรอ้น และอีกโดมนึงจะเป็นพืชเขตรอ้น (สำมำรถซือ้บัตรเขำ้โดมได้จำกทำงบริษทั) 
 
สวนสนุก Universal Singapore สวนสนกุที่มีชื่อเสียงระดบัโลกที่เต็มไปดว้ยธีมพารคจ์ากภาพยนตรด์งัมากมาย เช่น Minion, 
Transformer, Madacascar และอีกมากมาย ที่รอใหค้ณุไดม้าสมัผสัและเปิดประสบการณย์ิง่ใหญ่ดว้ยกนั (สำมำรถซือ้บตัร
เข้ำสวนสนุกได้จำกทำงบริษัท) 
 
วันทีส่ามของการเดนิทาง  อสิระทอ่งเทีย่วสงิคโปร ์(อาหารเชา้) 

      

รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนัน้ใหท้่านไดเ้ลือกเดินทางทอ่งเที่ยวอิสระสู่สถานท่ีท่องเที่ยวยอดฮิตมีชื่อของสิงคโปรม์ากมาย เช่น 
 
Merlion Park  ที่ตัง้เด่นเป็นสง่ารมิแม่น า้สิงคโปร ์ฝ่ังตรงขา้มเป็นววิ Esplanade Theatre โรงละครรูปทรงแปลกตาที่ใคร เห็น จน
ถกูขนามนามวา่ตกึทเุรียน  วิวบรเิวณสิงคโปร ์ฟลายเออร ์Singapore Flyer ชิงชา้สวรรคข์นาดใหญ่ที่สดุในโลก สงูจากระดบั
พืน้ดินถึง 165 เมตร หรือเทียบเทา่ตกึ 42 ชัน้, ววิดา้นขา้ง Marina Bay Sands มารนิ่า เบย ์แซนด ์เป็นโรงแรมระดบัหกดาวที่มี
รูปทรงเป็นตกึสามตกึดา้นบนของตกึเป็นเรือส าหรบัชมววิ ววิสะพาน 
 
ไชน่ำทำวน ์China Town แหล่งชมุชนของชาวจีนในสิงคโปร ์เป็นหนึ่งย่านในยา่นยอดนยิมของนกัท่องเที่ยวทัง้ชาวสิงคโปรแ์ละ
ชาวต่างชาติ เป็นย่านขนาดใหญ่ใจกลางเมือง ท่ีคกึคกัและเตม็ไปดว้ยรา้นคา้เล็กๆตา่งๆ ท่ีมีขายทัง้อาหาร ขนม คาเฟ่ ของฝากและของที่



 

ระลกึ รวมทัง้โรงแรมขนาดเล็กถงึขนาดกลางอีกมากมาย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบราคาประหยดัถงึราคากลางๆ ท่ีใหบ้รรยากาศ
เหมือนกบัอยู่ที่เมืองจีนในยคุเจา้พ่อเซี่ยงไฮ ้อีกทัง้มีวดัศกัดิ์สิทธ์ิใหก้ราบไหว ้วดั Thian Hock Keng เป็นวดัจีนที่เกา่แก่ที่สดุของประเทศ
สิงคโปร ์สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1821 เพื่อสกัการะเทพธิดาแหง่ทอ้งทะเล Mazu  เพื่อขอใหก้ารเดินทางมาเกาะสิงคโปรไ์ดอ้ย่างปลอดภยั 
เพราะวา่สมยัก่อนเคยเป็นชายฝ่ังทะเลมากอ่น เป็นวดัที่ตกแต่งไดส้วยงาม เช่น กระเบือ้งจากยโุรป, เสาหินแกรนิตแกะสลกัลายมงักรจาก
จีน แผ่นป้ายจากราชวงศช์ิง  วิหารไมแ้บบเขา้สลกัโดยไม่ใชต้ะปแูมแ้ต่ตวัเดยีว 
 

ลิตเติ้ล อินเดีย Little India ย่านนีจ้ะมีอาคารบา้นเรือนต่างๆในสไตลโ์คโรเนียลถกูน ามาทาสีสดๆใหด้สูวยงามแปลกตายิ่งกว่าย่านไชน่า
ทาวซซ์ะอีก มีสถานที่ที่น่าสนใจมากมายหลากหลายประเภท ทัง้ถนนคนเดินชอ้ปป้ิง วดัแขกหรือวดัของศาสนาฮินด ูศูนยอ์าหารอินเดีย 
และหา้งมสุตาฟา หา้งขายของถกูสดุฮิตของคนไทย 
 
Mount Faber จุดท่องเทีย่วบนยอดเขำและชมวิวเมำทเ์ฟเบอร ์  ยอดเขาที่สงูเป็นอนัดบั 2 ของสิงคโปรไ์ด ้แต่เดิมนัน้สถานท่ี
แห่งนีช้ื่อวา่ ทีล็อค บลงักา ฮิลล ์(Telok Blangah Hill) และไดเ้ปล่ียนชื่อมาเป็น เมาท ์เฟเบอร ์(Mount Faber) ในเดือนกรกฎาคม 
ปี 1845 เพื่อเป็นเกียรติแก่กปัตนัชารล์ส เอ็ดเวิรด์ เฟเบอร ์(Captain Charles Edward Faber) แหง่ Madras Engineers ผูส้รา้ง
ถนนคดเคีย้วสายแคบที่น าไปสู่ยอดเขาเพื่อตดิตัง้สถานีส่งสญัญาณ 
 
Garden by the bay สวนพฤกษศาสตรท์ี่มชีื่อเสียงที่สดุสิงคโปร ์ดว้ยบรรยากาศที่ดรูม่รื่น กวา้งใหญ่ อากาศดี สะอาดตา พรอ้ม
ใหน้กัท่องเที่ยวไดส้มัผสัธรรมชาติอย่างใกลช้ิด ภายใน Garden by the bay ยงัมีโดมที่ภายในไดจ้ดัแสดงพชืพนัธจ์ากทั่วโลกไว้
อย่างมากมายโดยโดมนึงจะเป็นพืชเขตรอ้น และอีกโดมนึงจะเป็นพืชเขตรอ้น (สำมำรถซือ้บัตรเขำ้โดมได้จำกทำงบริษทั) 
 
สวนสนุก Universal Singapore สวนสนกุที่มีชื่อเสียงระดบัโลกที่เต็มไปดว้ยธีมพารคจ์ากภาพยนตรด์งัมากมาย เช่น 
Minion,Transformer,Madacascar และอกีมากมาย ที่รอใหค้ณุไดม้าสมัผสัและเปิดประสบการณย์ิ่งใหญ่ดว้ยกนั (สำมำรถซือ้
บัตรเข้ำสวนสนุกไดจ้ำกทำงบริษัท) 
      

 
 

วันทีส่ีข่องการเดนิทาง   สงิคโปร ์– กรุงเทพฯ  (อาหารเชา้) 

รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนัน้ใหท้่านไดท้่องเที่ยวอยา่งอิสระและพกัผ่อนตามอธัยาศยั จนกระทั่งไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางไปสนามบินชางกี

สิงคโปร ์โดยรถจะเป็นจะเป็นรถจอย Seat-In-Coach 
เมื่อเดินทางถึงสนามบินนานาชาติชางฮี หลงัจากนัน้เชค็อินที่เคานเ์ตอรส์ายการบิน สิงคโปรแ์อรไ์ลน ์
เดินทางกลบัสู่ สนามบินสวุรรณภมูิ ประเทศไทย โดยสายการบินสิงคโปรแ์อรไ์ลน ์ เที่ยวบินเลือกไดต้ามนี ้
 

                                                                          สิงคโปร-์กรุงเทพฯ 
เทีย่วบนิ ออก ถึง เคร่ืองบนิทีใ่ช ้
SQ 706 
SIN-BKK 

09.50 13.15 AIRBUS 350-900 
(A 359) 

SQ 708 
SIN-BKK 

12.15 15.45 AIRBUS 350-900 
(A 359) 

SQ 710 
SIN-BKK 

13.05 14.35 AIRBUS 350-900 
(A 359) 

SQ 712 
SIN-BKK 

15.25 17.00 AIRBUS 350-900 
(A 359) 

SQ 714 
SIN-BKK 

17.10 18.45 AIRBUS 350-900 
(A 359) 

  



 
 

                เดินทางถงึสนามบินสวุรรณภมูิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ 
 
 

 

 

 
   สนใจเดินทางหรือจองแพคเกจสิงคโปร์  

ติดต่อสอบถามเพิม่เติมได้จ้า  ID LINE : sweetbeetravel2 
ยินดีใหบ้ริการ ค าแนะน าขอ้มูลตา่งๆ และวางแผนในการเท่ียวสิงคโปร์ค่ะ 

 

 

 

PACKAGE PRICE LIST (รำคำแพค็เกจผู้ใหญ่) 
 

HOTEL NAME LOCATION รำคำ  
 

HOTEL 
STAR 

IBIS BUDGET BUGIS BUGIS 13,400 บำท 3 STAR 

IBIS BUDGET IMPERIAL LAVENDER 14,300 บำท 3 STAR 

IBIS BUDGET CLARKE QUAY CLARKE QUAY 14,300 บำท 3 STAR 

IBIS BUDGET SELEGIE ROCHOR 14,300 บำท 3 STAR 

IBIS STYLE ALBERT ROCHOR 14,670 บำท 3 STAR 

YWCA FORT CANNING DHOBY GHAUT 15,250 บำท 3.5 STAR 

GRAND CENTRAL ORCHARD ORCHARD 15,250 บำท 4 STAR  

VILLAGE HOTEL ALBERT COURT ROCHOR 15,600 บำท 4 STAR 

VILLAGE HOTEL BUGIS BUGIS 16,400 บำท 4 STAR 

ORCHARD HOTEL ORCHARD 18,250 บำท 5 STAR 

ROYAL PLAZA ON SCOTTS ORCHARD 19,750 บำท 5 STAR 

 

 

                                               รำคำเดก็ 2-12 ปี ไม่รับเตียงเสริม (CNB) 

HOTEL NAME LOCATION รำคำ  
 

HOTEL 
STAR 

IBIS BUDGET BUGIS BUGIS 11,650 บำท 3 STAR 

IBIS BUDGET IMPERIAL LAVENDER 11,750 บำท 3 STAR 

IBIS BUDGET CLARKE QUAY CLARKE QUAY 11,750 บำท 3 STAR 

IBIS BUDGET SELEGIE ROCHOR 11,750 บำท 3 STAR 



 

IBIS STYLE ALBERT ROCHOR 11,950 บำท 3 STAR 

YWCA FORT CANNING DHOBY GHAUT 12,100 บำท 3.5 STAR 

GRAND CENTRAL ORCHARD ORCHARD 12,600 บำท 4 STAR  

VILLAGE HOTEL ALBERT COURT ROCHOR 12,700 บำท 4 STAR 

VILLAGE HOTEL BUGIS BUGIS 13,200 บำท 4 STAR 

ORCHARD HOTEL ORCHARD 13,600 บำท 5 STAR 

ROYAL PLAZA ON SCOTTS ORCHARD 14,100 บำท 5 STAR 

 

**ตั๋วเคร่ืองบินทีใ่ช้จ ำหน่ำยในแพ๊คเกจนี ้ในแต่ละวัน แต่ละเทีย่วบินมีจ ำนวนจ ำกัด โปรดสอบถำมอีกคร้ัง

ขณะท ำกำรจอง 

** กรณีเดินทำงตำมวันข้ำงล่ำงต่อไปนีจ้ะไม่สำมำรถใช้รำคำข้ำงต้นได้ 

   5-8 กันยำยน Food and Hotel Asia 

   29 กันยำยน – 2 ตุลำคม งำนแข่งรถ Formula 1 

   24-28 ตุลำคม Food and Hotel Asia 

   24-25 ธันวำคม งำนคริสตม์ำส 

   29-31 ธันวำคม ปีใหม ่

โปรดสอบถำมรำคำอีกคร้ังหำกต้องกำรเดินทำงช่วงดังกล่ำวข้ำงต้น 

**ภำยใต้สถำนกำรณโ์ควิด อย่ำลืมขอใบรับรองกำรฉีดวัคซีนจำกแอปหมอพร้อม ก่อนเดินทำงด้วยนะคะ  

หมำยเหตุ: โรงแรมในลิสตด์้ำนบนเป็นโรงแรมทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนทำงสำธำรณสุขของสิงคโปรแ์ล้ว 

 

ค่ำแพ็คเกจรวม 

-ค่าตั๋วเครื่องบินชัน้ประหยดั (Economy Class) ไปกลบัของสายการบินสิงคโปรแ์อรไ์ลน ์และภาษีน า้มนั  

-ค่าโรงแรมที่พกั 3 คืน ณ โรงแรมที่ท่านไดเ้ลือกไว ้

-บรกิารรถรบัสง่ ไปกลบั สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน บริการแบบรถจอย Seat-In-Coach 

-บรกิารซิตีท้วัรค์รึง่วนั ณ วนัที่ 2 ของการเดินทาง 

-บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทกุวนั 

 

ค่ำแพค็เกจไม่รวม 

-ค่าประกนัภยัโควิด19 ตอนนีท้างสิงคโปรไ์ม่ไดบ้งัคบัว่าจะตอ้งมี  แต่ทางบรษิัทขอแนะน าใหท้กุท่านซือ้ก่อนเดินทางสู่

สิงคโปร ์ เพื่อความอุ่นใจ ปอ้งกนัเหตกุารณท์ี่ไม่คาดคิด โดยมลูค่าประกนัภยัตัง้แต่ 30,000 สิงคโปรด์อลลา่รข์ึน้ไป

เท่านัน้ (ท่านสามารถซือ้ประกันการเดินทางกับทางบริษัทได้ในราคาท่านละ 420 บาท) 

-ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆที่อยู่นอกเหนือที่รายการระบุ 
 



 

 

**ข้อควรจ ำ ในกำรเดินทำงท่องเทีย่วช่วงสถำนกำรณโ์ควิด-19** 

             ภำยใต้สถำนกำรณก์ำรระบำดโควิด-19 จึงท ำให้กำรเดินทำงอำจจะมำสะดวกเท่ำทีค่วรนัก และกำร

เดินทำงเข้ำออกแต่ละประเทศจะมีกฎทีต่่ำงกันออกไป ส ำหรับท่ำนทีต่้องกำรเดินทำงท่องเที่ยวไปยังประเทศ

สิงคโปร ์รบกวนปฎิบัติตำมขั้นตอนต่อไปนี้ 

 

1.ทุกท่ำนทีต่้องกำรเดินทำงเข้ำสิงคโปรต์้องท ำกำรฉีดวัคซีนทีไ่ด้รับกำรอนุมัติจำกรัฐบำลสิงคโปรค์รบโดส

แล้ว ได้แก่ ไฟเซอร ์ครบ 2 เข็มก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 17 วัน // โมเดอรน่์ำ ครบ 2 เข็มก่อนเดินทำงอย่ำง

น้อย 24 วัน // แอสตร้ำเซเนก้ำ ครบ 2 เข็ม ก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 24 วัน // ซิโนฟำรม ์ครบ 2 เข็ม ก่อน

เดินทำงอย่ำงน้อย 17 วัน // ซิโนแวค ครบ 2 เข็ม ก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 13 วัน // จอหนส์ันแอนดจ์อหนส์ัน 

1 เข็ม // โควิชิลด ์1 เข็ม หรือ วัคซีนย่ีห้ออื่นทีอ่งคก์ำรอนำมัยโลกให้กำรรับรอง 

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

 

***เตรียมเอกสำรกำรฉีดวัคซีนป้องกันโควิด จำกแอปหมอพร้อม เลือกหัวข้อ International Certificate และ

รับทำงอีเมลทีไ่ด้ลงทะเบียนไว้*** 

 

2.ก่อนเดินทำงให้ส่งเอกสำร SG ARRIVAL CARD ออนไลนก์ับกองตรวจคนเข้ำเมืองล่วงหน้ำ 3 วันที ่

eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/   (บริษัทจะช่วยกรอกให้) 

 
ขั้นตอนกำรจองง่ำยๆ ดงันี ้  

1. ท่านสามารถโทรติดต่อเพื่อเช็คหรือสอบถามแพ๊คเกจไดท้ี่เบอร ์ 094-3248008,02-278-3064  หรือ   Add Line : 

sweetbeetravel2    เพื่อแจง้ช่วงวนัเดินทาง และโรงแรมที่ตอ้งการจะพกั  พรอ้มทัง้แจง้จ านวนคน เพื่อท าการเช็คตั๋วเครื่องบิน

และโรงแรมที่ท่านตอ้งการเขา้พกั  

2. ทางทมีงานสวีทบีจะรีบเช็คหอ้งพกัโรงแรม  แลว้แจง้ราคากลบัไปใหโ้ดยทนัที 

3. ในกรณีที่สนใจจองแพค๊เกจสิงคโปร ์ ลกูคา้สามารถส่งหนา้พาสปอรต์ หรือ ชื่อนามสกลุภาษาองักฤษ (พรอ้มค าน าหนา้นาม)  

ส าหรบัลกูคา้ที่เป็นเด็ก รบกวนขอวนัเดือนปีเกิด  และรบกวนขออีเมลของลกูคา้ 

4. จากนัน้ทางเจา้หนา้ที่จะท าการจองโรงแรมใหเ้รียบรอ้ย  และสรุปส่งเมลกลบัไปใหค้ณุลกูคา้ไดต้รวจสอบความถกูตอ้ง   

5. โดยรายละเอยีดในอีเมลจะระบ ุวนัท่ีตอ้งจ่ายมดัจ า เพื่อท าการการนัตีหอ้งโรงแรม  พรอ้มทัง้แจง้รายละเอยีดการช าระเงิน  

(หาก นอ้ยกวา่ 7 วนั  ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิเก็บเตม็จ านวน)  และจ่ายส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 2 อาทิตยค์่ะ 

6. เมื่อคณุลกูคา้ไดโ้อนเงินคา่มดัจ ามาแลว้  ทำงสวทีบีจะท ำกำรออกตั๋วเคร่ืองบนิและกำรันตีหอ้งทีโ่รงแรม  ใหท้นัทีพรอ้ม

ทัง้ส่งใบเสรจ็รบัเงินใหค้่ะ 

7. ทางบรษิัทมีเจา้หนา้ที่ใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัโรงแรม  รา้นอาหาร  สถานท่ีท่องเที่ยวต่างๆก็ไดค้ะ่  ยินดีใหบ้รกิารค่ะ 
 

 

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

