
 

Code: SQ001_08082022           KhobFah Travel  

  Enjoy Singapore package 3D 2N  
สนุกสุดมันส์ กับ สิงคโปร์แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน  

โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ) 
ราคานี้ส าหรับ เดินทางไปและกลับพร้อมกัน ตัง้แต่ 4 ท่าน ขึ้นไป 

 
 

 
 
 
 
ช่วงเวลาจองและออกตั๋ว :  04 สิงหาคม – 08 กันยายน 2565  
ช่วงเวลาเดินทาง :  04 สิงหาคม – 16 ธันวาคม 2565 

 

  

  



 

โปรแกรมเดินทาง : 
วันแรก  ออกเดินทางจากภูเก็ต (สนามบนินานาชาติภูเก็ต) ในวัน และ เวลาตามเที่ยวบิน  

เมื่อเดินทางถึงสนามบินนานาชาติชางงี (Changi Airport) ประเทศสิงคโปร์ เมื่อผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมืองแล้ว น าท่านเดินทางไปยังโรงแรมที่พัก (ตามโรงแรมที่ท่านเลือกไว้) และ ให้ท่านอิสระ พักผ่อนตาม
อัธยาศัย แนะน า ให้ท่านไปถ่ายรูปเช็คอิน มุมมหาชนลง ลง INSTAGRAM ให้เพื่อนๆ อิจฉา และ เดินเล่น
บริเวณสวนสาธารณะที่เป็นป้อมปืนเก่าสมัยสงครามโลก ที่ FORT CANNING PARK 

 
วันท่ีสอง รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านเพลิดเพลินไปกับโปรแกรมซิตี้ทัวร์ ครึ่งวัน 

(Half day City Tour: Merlion, China town, Little India) ตามที่ระบุ ในชุดแพ็คเกจ (ถ่ายภาพ
สัญลักษณ์เมอไลอ้อน จากน้ันไปไชน่าทาว และ ถ่ายภาพตึกหลากสีสันที่ย่านลิตเติ้ลอินเดีย) หลังจาก
นั้นให้ท่าน ให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ ท่านสามารถเลือกซื้อโปรแกรมทัวร์อื่นๆได้ แนะน า 
Sky Helix Sentosa ชมวิวกลางแจ้งแห่งใหม่ที่สูงที่สุดของสิงคโปร์ Open-air Gondola แบบเปิดโล่ง
ค่อยๆลอยขึ้นอย่างนุ่มนวล เมื่อถึงด้านบน ให้ท่านได้เพลิดเพลินชมวิว 360 องศา ของเกาะเซ็นโตซ่าและ
ริมน้ าโดยรอบ หรือ เข้าชม Universal Studios Singapore ท่านจะเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นสนุกสุดมันส์
หลากหลายชนิด กรี๊ดดดดดด กรี๊ดดดด ด้วยความหวาดเสียว ท่านไหนไม่ไหวก็เดินเล่นชมสินค้าภายในงาน
เพลินๆ จนลืมเวลาไปเลยยยย ว่านี่กี่โมงแล้ว 

 
วันท่ีสาม รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม –  ให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ ท่าน

สามารถเลือกซื้อโปรแกรมทัวร์อื่นๆได้ แนะน า Garden by the BAY ได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบน
เกาะสิงคโปร์ ช่ืนชมกับต้นไม้นานาพันธุ์ หรือ ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ถนนออชาร์ด สมควรแก่เวลา น า
ท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับภูเก็ต 

(ท่านสามารถใช้เวลาพักผ่อนต่อในประเทศนั้นๆ หรือ ทอ่งเทีย่วต่อยังประเทศใกล้เคยีงได้ตามความต้องการ โดยไม่จ ากัด
เพียงแค่ตามโปรแกรม ) 

 
 
โปรแกรมนี้รวม : 

 ตัว๋เครื่องบินไป-กลับ สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ ชั้นประหยัด ( K หรือ V class) 
เส้นทาง ภูเก็ต – สิงคโปร์ – ภูเก็ต 

 ที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า โรงแรมระดับ 3 - 4 ดาว (ตามที่ท่านเลือก)  (พักสองท่านต่อหนึ่งห้อง) 
 รถรับ-ส่ง สนามบิน – โรงแรม – สนามบิน โดย SIC (Seat in Coach) 
 พร้อมซิต้ีทัวร์ (ครึ่งวัน) ตามรายการในโปรแกรม 
 ค่าภาษีสนามบิน ค่าน้ ามัน และ ค่าธรรมเนียม จ านวน 2,700 บาท/ท่าน (ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่วันที่ออก

ตั๋ว) หากอัตราภาษีเกินกว่าราคาที่ก าหนดไว้ ท่านต้องจ่ายส่วนต่างเพิ่มค่ะ 
 ราคานี้เป็นราคาส าหรับคนไทยเท่านั้นค่ะ ชาวต่างชาติ มีค่าบริการชาร์ตเพิ่มค่ะ (ขอให้ท่านเช็คกับเจ้าหน้าที่แผนกทัวร์

อีกคร้ังค่ะ) 
 



 

อัตราแพ็คเกจนี้ไม่รวม : 
- ไม่รวม ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าและค่าบริการอื่นๆ 
- ไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากรายการที่ระบุ 
- ไม่รวม ค่าประกันภัยการเดินทาง 
- ไม่รวม สิงคโปร์ ซิมการ์ด 
- ไม่รวม MRT Card (บัตรรถไฟฟ้าใต้ดิน) 
- ไม่รวม ทิปไกด์ 5SGD/ต่อคน/ต่อวัน (คนขับรถ 2 SGD + ไกด์ 3SGD) ราคา/ต่อคน/ต่อวัน 

 
อัตราค่าบริการ :   

 

Hotel Choice Rate Per Adult  
With breakfast 

 
(Base on Twin 

sharing) 

Extra night  
With breakfast 

(Per room Per night) 

Remark 

1. IBIS Novena 11,900 บาท/ท่าน 4,000 บาท  

2. IBIS Bencoolen 13,390 บาท/ท่าน 5,300 บาท  

3. Chancellor Orchard Hotel 13,790 บาท/ท่าน 6,500 บาท  

4. Grand Central Orchard 13,990 บาท/ท่าน 7,000 บาท  

5. Hotel Boss 13,990 บาท/ท่าน 7,000 บาท  
 
 

- Rate based on Min 2 paying Adults.  
- Disinfection Fees may apply, and guests payable to Hotel if tested covid-19 positive. Est. S$100 - S$500  
- Insurance with COVID-19 coverage if any, purchase at your origin country  
- The room is first come first serve basis.  
- Blackout / Surcharge may apply on selected dates.  
- Additional midnight charge from 23.00hrs- 07.00hrs. Please check with the respective reservation team upon making the 
booking.  
- In the event of NO-SHOW or LAST MINUTE CANCELLATION, 1 Night or full-length Charge will be imposed, depending on 
the seasonality. Please check with the respective reservation team upon making the booking.  
- Please take note of the Peak Dates / Closed-out Dates by the Hotel. In the event hotel will revise Peak Dates / Closed-out 
Dates, the reservation team will advise at the time of reservation. A surcharge or Adhoc room rate may also apply & will 
be subject to room availability.  
 
 
 
 
 
 



 

หมายเหตุ: 
- ราคานี้ใช้ส าหรับ ออกตั๋วได้ตั้งแต่วันท่ี 04 สิงหาคม – 08 กันยายน 2565 และ  

เดินทางได้ตั้งแต่วันท่ี 04 สิงหาคม – 16 ธันวาคม 2565     
- ราคานี้ อาจจะไม่มีท่ีนั่งในช่วงวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ / วันหยุดยาว และ ช่วง High Season ของสิงคโปร์ กรณีต้องการ

เดินทางในช่วงเวลาดังกล่าว สามารถเพิ่มเงินส่วนต่างของค่าตั๋วเครื่องบินได้ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่อีก
ครั้ง  

- ควรส ารองแพ็คเกจก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15-20 วันท าการ ก่อนการเดินทาง 
- ราคานี้ส าหรับเดินทาง ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป เท่านั้น  
- ในกรณีที่ออกตั๋วแล้วไม่สามารถเปล่ียนชื่อผู้โดยสาร เที่ยวบินและวันท่ีในการเดินทางได้ 
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมและเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
- ราคาแพคเกจน้ีอาจไม่สามารถใช้ได้ในช่วงของเทศกาล งานแฟร์ งานแสดงสินค้า หรือ วาระพิเศษต่าง ๆ ที่โรงแรมในประเทศ
นั้น ๆ ได้ก าหนดไว้ โปรด ตรวจสอบเพื่อความแน่นอนกับทางเจ้าหน้าที่ส ารองที่น่ังอีกคร้ัง 
 
 
 
ติดต่อและสอบถามเพิ่มเตมิและเลือกรับบริการ Trip Planner FREE! ได้ที ่
Call Center No. 064-265-4599  
หรือ www.khobfahtravel.com 
Line ID : @Tour1 หรือ กดลิ้ง https://lin.ee/Nu9Lei3 
 
 
 
 
     

http://www.khobfahtravel.com/
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