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2 ท่านออกเดินทาง
ตั้งแต่วนั นี้ - 23 ธันวาคม 2560
วันแรก
กรุงเทพฯ – สิงคโปร์
............
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชางงี ประเทศสิงคโปร์ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่ โมง)
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระของท่านให้เรียบร้อย
พบกับเจ้าหน้าที่ตอ้ นรับท่าน ณ ประตูทางออก นาท่านเข้าเดินทางออกจากสนามบิน เข้าสู่ตวั เมือง
สิงคโปร์ เพื่อเข้าโรงแรม (บริการรถเข้าเมืองแบบ Seat in coach)
เดินทางถึงโรงแรมที่พกั ที่ท่านเลือก ทาการเชคอินด้วยตนเอง อิสระพักผ่อนหรือท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
วันทีส่ อง
ซิตทัี้ วร์สิงคโปร์ (เมอร์ไลอ้อน-วัดเทียนฮกเก๋ง-การ์เด้นบายเดอะเบย์)
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (โรงแรมบางแห่งไม่มีอาหารเช้า)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ทวั ร์สิงคโปร์ครึ่งวัน (บริการรถชมเมืองแบบ Seat in coach)
นาท่าน ถ่ายรูปคู่กบั เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้ นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้ หันหน้า
ออกทางอ่าวมาริน่า มีทศั นี ยภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็ น “โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดดเด่น
ด้วยสถาปั ตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน นาท่านชม วัดเทียนฮกเก๋ง ซึ่งได้รบั การบูรณะขึ้ นใหม่อย่าง
สวยงาม เป็ นวัดจีนที่เก่าแก่มากที่สุดในสิงคโปร์ และสร้างขึ้ นเพื่อถวายแด่องค์หม่าโจ่ว (Mazu) หรือเจ้า
แม่ทบั ทิม (เทพธิดาแห่งท้องทะเล) วัดแห่งนี้ ถูกสร้างขึ้ นในปี ค.ศ. 1839 โดยได้รบั การสนับสนุ นด้าน
การเงินจากชาวฮกเกี้ ยนผูม้ ีชื่อเสียง อาทิ เศรษฐีผใู ้ จบุญนามว่า ตัน ต็อก เส็ง (Tan Tock Seng) วัดเทียน
ฮกเก๋งสร้างขึ้ นเพื่อถวายแด่องค์หม่าโจ่ว (Mazu) หรือเจ้าแม่ทบั ทิม (เทพธิดาแห่งท้องทะเล) เล่ากันว่า
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ชาวจีนอพยพในยุคแรก ๆ เคยมาทาพิธีไหว้เพื่อขอบคุณองค์เทพเจ้าที่วดั แห่งนี้ ที่ได้ปกป้องคุม้ ครองให้พวก
เขาเดินทางฝ่ าคลื่นลมอันบ้าคลัง่ ในทะเลจีนใต้จนสามารถขึ้ นฝัง่ ได้อย่างปลอดภัย วัดแห่งนี้ มีชื่อเสียงมาก
จนถึงขั้นเป็ นที่สนพระทัยของจักรพรรดิกวังซวี่ แห่งต้าชิง (Qing Emperor Guang Xu) ซึ่งพระองค์ได้
พระราชทานแผ่นจารึกอักษรวิจิตรในภาษาจีนซึ่งเขียนว่า
"โบ่จิงหนานหมิง" (ซึ่งในภาษาจีนแปลว่า
"คลื่นลมอันสงบแห่งทะเลใต้") ในปี ค.ศ. 1907 ซึ่งตอนนี้ ถูกจัดแสดงประจาอยู่ที่ พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติของสิงคโปร์
ที่วดั แห่งนี้ ท่านสามารถดื่มดา่ ไปกับสถาปั ตยกรรมอันงดงามอลังการในสไตล์ศิลปะจีนทางตอนใต้แบบ
ดั้งเดิม
อย่าลืมมองหาลวดลายแกะสลักอันวิจิตรบรรจง และรูปปั้ นมังกร นกฟี นิ กส์ และเหล่าทวยเทพ รวมทั้งเศษ
กระเบื้ องเคลือบหลากสีสนั บนสันหลังคา ซึ่งเป็ นเทคนิ คการประดับตกแต่งของชาวจีนจากมณฑลฟูเจี้ ยน
ที่น่าประหลาดใจยิ่งก็คือ ไม่มีการใช้ตะปูแม้แต่ตวั เดียวในการก่อสร้างวัดในครั้งแรก ซึ่งวัดแห่งนี้ ปั จจุบนั นี้
ได้รบั การขึ้ นทะเบียนเป็ นอนุ สรณ์สถานแห่งชาติและได้รบั การบริหารจัดการโดยสมาคมชาวฮกเกี้ ยนแห่ง
สิงคโปร์ (Singapore Hokkien Huay Kuan) จากนั้นพาท่านชมแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะ
สิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY อิสระให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ชื่นชมกับ
ต้นไม้นานาพันธุ ์ และ เป็ นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดย
คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ บริเวณอิสระ 7 สวน (ไม่รวมค่าเข้า 2 โดม @ 25 S$ ต่อคน)
จากนั้นนั้นเดินทางกลับ นาท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พกั
อิสระพักผ่อนหรือท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
วันทีส่ าม
สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (โรงแรมบางแห่งไม่มีอาหารเช้า)
ทาการ Check out ห้องพักด้วยตนเอง พบกับเจ้าหน้าที่ ณ ล้อบบี้ โรงแรม ได้เวลาสมควรเดินทางสู่
สนามบินชางกี (บริการรถเดินทางสู่สนามบินแบบ Seat in Coach)
ถึงสนามบิน ให้ท่านเชคอินและโหลดสัมภาระ ด้วยตนเอง
**********************************************************************************************
*********
โรงแรม
Fragrance Pearl , Ruby 2* (ไม่มีอาหารเช้า)
Hotel 81 star 2*(ไม่มีอาหารเช้า)
Moon Hotel 3*+
Re Hotel 4*
Parc Soverign Hotel 3*+
Fort canning Lodge 3*
V Hotel Lavender & V Hotel Bancoolen Hotel 3*

ราคาต่อท่าน
2,999
3,799
4,499
4,799
4,999
5,299
5,999
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พักเดี่ยว
2,300
2,700
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3,700
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หมายเหตุ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับขึ้ นของภาษีน้ ามันของสายบิน ไม่มี
หัวหน้าทัวร์*** กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองก่อนออกตั ๋วเครือ่ งบินภายในประเทศเพือ่
ประโยชน์ของลูกค้า
ราคาค่าบริการนี้ ไม่สามารถใช้ได้กบั ช่วงวันเวลาวันที่ 15-18 กันยายน , 19-21 ตุลาคม ,
24-25 ธ.ค.59 , 31 ธ.ค.59-1 ม.ค.60 , 26 ม.ค.-1 ก.พ.60 , 10-14 ก.พ.60

***ขอความกรุณาส่งสาเนาพาสปอร์ตและชาระมัดจาภายใน 24 ช.ม. หลังจากทาการจอง เนื่องจากเป็ นราคาตั ๋ว
โปรโมชั ่น สายการบินจะเข้มงวดเรือ่ งกาหนดการออกตั ๋วเร็วกว่าปกติ***
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง***
อัตรานี้ รวม
 ค่ารถรับ-ส่ง สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน (แบบ SIC Seat in Coach)
 ค่าที่พกั 2 คืนพักห้องละ 2 ท่าน (บางโรงแรม ไม่มีบริการอาหารเช้าทีโ่ รงแรม)
 ค่าซิตทัี้ วร์ครึ่งวัน (แบบ SIC Seat in Coach)
อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบิน กรุงเทพฯ–สิงคโปร์–กรุงเทพฯ
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าธรรมเนี ยมกระเป๋าเดินทางที่น้ าหนักเกิน 15 กก.
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
เงื่อนไขการจองทัวร์
1. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ
2. ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ
3. ค่าทัวร์เป็ นแบบเหมาจ่ายกับบริษัททัวร์ในต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ในทุกกรณี
4. ทางบริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
5. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
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เอกสารทีใ่ ช้ในการเดินทาง
หนังสือเดินทางที่มีวนั กาหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
หมายเหตุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไข
ได้และจะไม่รับผิ ดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สูญเสียหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิ ดชอบและเหตุ
สุดวิสยั บางประการ เช่น การนั ดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ
ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

http://www.chinaprotour.com/ (HD) PKG-SIN001 แพ็กเกจสิ งค์โปร Free & Easy 3 วัน 2 คืน

4

