ราคาเด็กไม่ใช้เตียง ท่านละ 3,250 บาท / พักเดี่ยวเพิ่ม 3,999 บาท ต่อท่าน
Extra night: 3,999 บาทต่อห้องต่อคืน
Except 25 Jan – 03 feb ,1-5 March, 30 March – 02 April , 08 – 11 June, 17 – 20
September 2020
Exclude tipping driver 5 SGD per pax per trip **

ว ันแรก
เดินทางจาก BKK – SIN ผ่านพิธก
ี ารตรวจคนเข ้าเมือง หลังจากรับกระเป๋ า พบกับเจ ้าหน ้าทีต
่ ้อนรับท่าน ณ ประตู
ทางออก
่ วั เมืองสงิ คโปร์ เพือ
นาท่านเข ้าเดินทางออกจากสนามบิน เข ้าสูต
่ เข ้าโรงแรม (SIC)
ว ันทีส
่ อง
่ วั ร์สงิ คดปร์ครึง่ วัน (SIC) Merion park, Thian Hock Keng Temple, Precious
08.30 น.นาท่านเดินทางสูท
Moments, Garden by the bay
ื่ ให ้ว่า “สงิ คปุระ” ทีเ่ ป็ นภาษา สันสกฤต มี
Merion park สงิ คโปร์ เป็ นทีร่ ู ้จักกันก่อนทีเ่ จ ้าชายซางนิลาจะตัง้ ชอ
ความหมายว่า เมือง (ปุระ) แห่งสงิ โต (สงิ ค์) และยังหมายถึงจุดเริม
่ ต ้นอันต่าต ้อยของสงิ คโปร์ ทีใ่ นอดีตเคยเป็ นเพียง
หมูบ
่ ้านชาวประมง” เมอร์ไลออน ” ประติมากรรมสัตว์ประหลาดนี้ ต่อมาได ้กลายเป็ นสัญลักษณ์ของประเทศสงิ คโปร์
ในสายตาทุกประเทศทั่วโลก ทีไ่ ปแล ้วควรจะมีรูปถ่าย เพือ
่ ยืนยันว่า “ไปมาแล ้ว” (รวมสัญลักษณ์ของสงิ คโปร์)
Thian Hock Keng Temple วัดแห่งนี้ถก
ู สร ้างขึน
้ ในปี ค.ศ. 1839 โดยได ้รับการสนับสนุนด ้านการเงินจากชาว
่
ื
ี
ฮกเกีย
้ นผู ้มีชอเสยง อาทิ เศรษฐีผู ้ใจบุญนามว่า ตัน ต็อก เสง็ (Tan Tock Seng) วัดเทียนฮกเก๋งเป็ นวัด จีนทีเ่ ก่าแก่
ิ ปะจีนทางตอนใต ้แบบ
ทีส
่ ด
ุ ของสงิ คโปร์ วัดแห่งนี้ คุณสามารถดืม
่ ด่าไปกับสถาปั ตยกรรมอันงดงามอลังการในสไตล์ศล
ดัง้ เดิม อย่าลืมมองหาลวดลายแกะสลักอันวิจต
ิ รบรรจง และรูปปั ้นมังกร นกฟี นก
ิ ส ์ และเหล่าทวยเทพ รวมทัง้ เศษ
ี ันบนสันหลังคา ซงึ่ เป็ นเทคนิคการประดับตกแต่งของชาวจีนจากมณฑลฟูเจีย
กระเบือ
้ งเคลือบหลากสส
้ นทีน
่ า่
้
ประหลาดใจยิง่ ก็คอ
ื ไม่มก
ี ารใชตะปู
แม ้แต่ตัวเดียวในการก่อสร ้างวัดในครัง้ แรก ซงึ่ วัดแห่งนี้ปัจจุบันนี้ได ้รับการขึน
้
ทะเบียนเป็ นอนุสรณ์สถานแห่งชาติและได ้รับการบริหารจัดการโดยสมาคมชาวฮกเกีย
้ นแห่งสงิ คโปร์
การ์เด้นส ์ บาย เดอะ เบย์ (Gardens by the Bay) เป็ นสวนพฤกษศาสตร์รม
ิ อ่าวมารีนา่ ทีใ่ หญ่ทส
ี่ ด
ุ ในโลก เรียกว่า
ิ ใจกลางประเทศสงิ คโปร์
เป็ น โอเอซส
ั
จากนัน
้ นาท่านสง่ เข ้าโรงแรม และพักผ่อนตามอัธยาศย
ว ันทีส
่ าม
่ นามบินชางกี
Check out พบกับเจ ้าหน ้าที่ ณ ล ้อบบี้ โรงแรม ตามเวลานักหมาย เพือ
่ เดินทางสูส

่ นามบินเพือ
บริการนาสง่ ท่านเข ้าสูส
่ เดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ (SIC)
Optional Ticket : Ticket Only
Universal studio : 1800 Baht per pax
S.E.A. Aquarium : 900 Baht per pax
Adventure Cove Water Park : 850 Baht per pax
Garden by the Bay 2 Domes : 600 Baht per pax
Singapore Flyer before 6 PM : 800 Baht per pax
Sentosa 4D AdventureLand : 900 Baht per pax
Sentosa Merlion : 250 Baht per pax

