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ล่องเรือชมแม่น ้ำสิงค์โปร์ล่องเรือชมแม่น ้ำสิงค์โปร์  ชมเมืองสิงคโปร์ชมเมืองสิงคโปร์  ถ่ำยรูปคู่เมอร์ไลอ้อนถ่ำยรูปคู่เมอร์ไลอ้อน  

ขอพรเจ้ำแม่กวนอิมขอพรเจ้ำแม่กวนอิม  ช้อปป้ิงออร์ชำร์ดช้อปป้ิงออร์ชำร์ด  ช็อปป้ิงจุใจช็อปป้ิงจุใจ  พักโรงแรมพักโรงแรม  44  ดำวดำว  

ตลยุโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนกุ 

เพลิดเพลินกนัการเยี่ยมชมคาสิโนทัง้สองแห่งของประเทศสิงคโปร ์!!! 
มารน่ีา เบยแ์ซนด ์และ รสีอรท์เวิลด ์รบัประทานขา้วมนัไกข่ึ้นช่ือBOONGTONEKEE 

วนัแรก     กรุงเทพฯ-สิงคโปร์-น า้พุแห่งความมั่งคั่ง- มาริน่า เบย์ แซนด์-ล่องเรือ                                                      (-/-/D) 

08.00 น.    คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 สายการบินแอร์เอเชีย (FD) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอยตอ้นรับ  
                     และ อ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสมัภาระ  
10.40 น.        เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดย สายการบิน แอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD 3503  
14.05 น.        เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองสิงคโปร์ 
                     ท่ีมีการจดัผงัเมืองอยา่งเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอา้นจนหลายๆท่านตอ้งท่ึง จากนั้นน าท่านสมัผสั 
                     น า้พุแห่ง  ความมัง่คั่ง Fountain of Wealth สร้างข้ึน ในปี ค.ศ.1990 โดยตวัน ้าพุตั้งอยูก่ลางระหวา่งหมู่ตึก ซนัเทค 

       ซิต้ี  ทั้ง 5 ตึก อนัเปรียบเสมือนน้ิวมือ ตามหลกัฮวงจุย้ และดว้ยความเช่ือท่ีวา่ใครไดส้มัผสัละอองน ้าพุแห่งน้ีจะเพ่ิม 
      สิริ   มงคลใหแ้ก่ตวัเอง และมีเงินทองไหลมาเทมา ค าวา่ซนัเทค มาจากค าในภาษาจีน แปลวา่ความส าเร็จช้ินใหม่  
      หมู ่ตึกซนัเทค สร้างข้ึนโดยนกัธุรกิจชาวฮ่องกง ซ่ึงนบัเป็นโครงการพาณิชยข์นาดใหญ่ท่ีสุดของเมืองโดยคนสิงคโปร์   
      เช่ือวา่ถา้ไดเ้ดินรอบลานน ้าพุ และไดส้มัผสัน ้าจะพบโชคดีและร ่ ารวยตลอดปี จากนั้นน าท่านพบกบัเมกกะโปรเจกต์  
      มาริ น่า เบย์ แซนด์ ล่าสุดท่ีรัฐบาลสิงคโปร์ไดพ้ฒันาร่วมกบั ลาสเวกสัแซนด ์ดอร์เปอร์เรชัน่ เพ่ือเนรมิตอ่าวมาริน่า    

                    ใหป็้น แหล่งท่องเท่ียวใหม่..โดยเอาโรงแรม ท่ีมีหอ้งพกัสุดหรู กวา่2,560 หอ้ง , คาสิโนท่ีใหญ่เป็นอนัดบั สองของโลก    
                    สามารถจุคนไดร้าว 15,000 คน มีโต๊ะเกมส์ต่างๆ 500 โต๊ะ ตู ้สลอ็ต 1,500 ตู ้หา้งสรรพสินคา้ท่ีรวม  
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แบรนดจ์ากทัว่โลก โรงละคร และศูนยก์ารประชุมมาไวด้ว้ยกนัภายใตอ้าคารท่ีมีลกัษณะคลา้ยกองไพ่ 3 กอง และมีเรือ
ขนาดใหญ่วางซอ้นดา้นบนอีกชั้นหน่ึง....หรือ ท่านอยากชมวิวรอบๆ อ่าวมาริน่า... ท่านสามารถข้ึนมาชมวิวท่ี สวนลอย
ฟ้า ช้ัน 57 

 ( SKY PARK) (SKY PARK …ไม่รวมค่าเข้าชม ท่านละ 20 SGD.)  
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (BOONGTONG KEE)  

จากนั้นน าท่าน ล่องเรือชมแม่น า้สิงค์โปร์ ยามค ่า ระหวา่งทางท่านจะสมัผสักบับรรยากาศสบายๆสุด  
คลาสสิคพร้อมชมบา้นเรือนและยา่นท่องเท่ียวยามราตรีท่ีสวยงามและสุดคึกคกั  
จากนั้นเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั RIVER VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 4 ดาว  
 

วนัทีส่อง    ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ – น า้พุเต้นระบ า SONG OF THE SEA                                                      (B/-/D) 
07.00 น.    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทาง เกาะเซ็นโตซ่า น าท่านเขา้ชม ยูนิเวอร์แซล สตูดโิอ !!! ท่ีแรกและท่ีเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
กบัเคร่ืองเล่น 24 ชนิด โดย 18 ชนิด เป็นเคร่ืองเล่นท่ีออกแบบใหม่หรือดดัแปลงเพ่ือท่ีน่ีโดยเฉพาะ!!! แบ่งออกเป็น 7 โซน 
ไดแ้ก่ เมอืงไซไฟ ท่ีสุดของรถไฟเหาะรางคู่ ทั้งหวาดเสียวและสูงท่ีสุดในโลก ดว้ยระดบัความสูง 42.5 เมตร โดยจ าลอง 
จากซีร่ียช่ื์อดงั แบทเทิลสตาร์ กาแลก็ตกิา ซ่ึงผูเ้ล่นสามารถเลือกไดว้า่จะเป็นฝ่ายมนุษยห์รือฝ่ายวายร้ายไซลอน ก่อนลงมือ
ฟาดฟันบนอากาศอยา่งหวาดเสียวของแต่ละฝ่าย โซนอยีปิต์โบราณ พบกบัเคร่ืองเล่นเขยา่ขวญัท่ีมีความเร็วสูง และความน่า
กลวัของเหล่าวิญญาณมมัม่ีจะคืบคลานในท่ามกลางความมืด  มาท าใหคุ้ณขนลุกซู้! โดยไม่รู้ตวั โซนเดอะ ลอส์ตเวลิด์ หรือ
ดินแดนจุลสิคปาร์คท่ีพายอ้นอดีตกลบัไปสู่ยคุดึกด าบรรพ์ หากใครล่วงล ้าเขา้เขตหวงหา้ม ไดโนเสาร์จะโผล่มาหาคุณทนัที 
เท่านั้นยงัไม่พอ คุณยงัไดพ้บกบัการแสดงโชวผ์าดโผนเส่ียงตายของเหล่าสตนัทไ์ดท่ี้ วอเตอร์เวิลด์ !! โซนมาดากสัการ์ 
สนุกแบบชิว ชิว ดว้ยการล่องเรือชมธรรมชาติไปพบกบั 4 นกัแสดงน าจากภาพยนตร์การ์ตูนเร่ือง มาดากสัการ์ อาทิเช่น 
อเลก็ซ์, มาร์ต้ี, เมลแมน และ กลอเลีย ทีคอยตอ้นรับคุณ เขา้สู่ป่าทึบแห่งน้ีโซนนิวยอร์ก สมัผสัเมืองจ าลองนิวยอร์ก เมืองท่ี
ใหญ่และเจริญท่ีสุดในอเมริกา และต่ืนตาไปกบับรรยากาศแห่งการสร้างภาพยนตร์ การแสดงสเช่ียลเอฟ็เฟ็ค ในการแสดง
โชวชุ์ดพิเศษ ไลท์! คาเมร่า! แอคช่ัน! สร้างโดย สตีเวน่ สปีลเบิร์ก โซนฮอลลวีู้ด พบกบั โรงละครสไตล์บรอดเวย์ และการ
ตอ้นรับจากเหล่าเซเลบริต้ีท่ีจะมายืนปรากฏตวับนทอ้งถนนแห่งน้ี  โซนฟาร์ ฟาร์ อเวย์ คร้ัง แรกของโลก !! กบั ปราสาท 
ฟาร์ ฟาร์ อเวย์ พร้อมทั้งชม ภาพยนตร์ 3มิติ เร่ือง เชร็ค ซ่ึงคุณไม่เคยไดส้มัผสัมาก่อน นอกจากท่ีน้ีเท่านั้น นอกจากน้ี ยงัมี
มุม ลดความหฤหรรษม์าท่ีกิจกรรมเบา ๆ เอาใจนกักิน-ด่ืม-ชอ้ป กบัร้านอาหาร บาร์ คลบั ท่ีรอเสิร์ฟอาหารและเคร่ืองด่ืม
จากทัว่ทุกมุมโลก รวมถึงร้านช็อปป้ิง ร้านแบรนดเนม และคอนเซ็ปตส์โตร์ บนเสน้ทาง เฟสทีฟวอล์ค ถนนสายท่ีโดดเด่น
ท่ีสุดของรีสอร์ท เวิลด ์ เซ็นโตซ่า เยี่ยมชมโรงแรมหรูระดบั 66 ดาว CCRROOCCKKFFOORRDD TTOOWWEERR 
อิสระในการเท่ียวชม อยูด่า้นนอกของยนิูเวอร์แซล เพียงกา้วเขา้สู่บนัไดเลือน แชมเบอร์ ออฟ เทรดเชอร์ กจ็ะไดพ้บความ
งดงามแบบดิจิตอลพาโนรามาจากประติมากรรมละลานตา พบกนักบั เดอะ ซีเคร็ด การ์เดนท์ สวนสาธารณะท่ีรายลอ้มไป
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ดว้ยก าแพงน ้า ชมการแสดงของกลุ่มสาวป๊อปแดนซ์ เดอะ แมกซิม ดอล ซ่ึงจะน าความมนัส์ ท่ีผสมผสานเสน่ห์ของเซ่ียงไฮ ้
และ ลาสเวกสั มาสู่คุณ…… ใหคุ้ณไดเ้พลิดเพลินกบัการเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์!!!!!!  
(อสิระอาหารกลางวนัเพือ่ความสะดวกในการท่องเที่ยว) 
ไดเ้วลาอนัสมควร คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย น าท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร  

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
หลงัอาหารน าท่านชมน ้าพุเตน้ระบ า SONG OF THE SEA สมัผสักบั แสงสีเสียง ประกอบการเตน้ของน ้าพุ ต่ืนตาดว้ย
เลเซอร์หลากสีสนัอนังดงาม  
 

 

 

                                              

 

 

จากนัน้เข้าสูโ่รงแรมท่ีพกั RIVER VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 4 ดาว 

วนัทีส่าม    วดัพระเขีย้วแก้ว-วดัเจ้าแม่กวนอมิ- เมอร์ไลออน- ช้อปป้ิงออร์ชาร์ด – กรุงเทพฯ                   (B/L/-) 
 เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

      น าท่านเดินทางสู่ไชน่าทาวน ์เพ่ือ นมสัการ พระเขีย้วแก้ว ในวดัซ่ึงสร้างตามแบบสถาปัตกรรมสมยั ราชวงศถ์งั ศิลปะ    
      แบบบุโรพุทโธ จากนั้นน าท่านแวะเลือกซ้ือน ้าหอมและของท่ีระลึกท่ีร้าน Duty Free หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ น า   
      ท่านเท่ียวชม วดัเจ้าแม่กวนอมิ ให้ท่านไดส้กัการะองคเ์จา้แม่กวนอิมพนัมือ และใกลก้นักเ็ป็นวดัแขก ซ่ึงมีศิลปกรรม การ  
      ตกแต่งท่ีสวยงาม มีเวลาให้ท่านไดถ่้ายรูปและเยี่ยมชมดา้นใน จากนั้นน าท่านชมถนนอลิซาเบธวอลค์ ซ่ึงเป็นจุดชมวิวริม  
      แม่น ้ าสิงคโปร์ ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กบั เมอร์ไลอ้อน สญัลกัษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปป้ันคร่ึงสิงโต คร่ึงปลาน้ีหนั  
      หนา้ออกทางอ่าวมาริน่า มีทศันียภาพท่ีสายงาม โดยมีฉากดา้นหลงัเป็นโรงละครเอสเพลนนาท ซ่ึงโดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรม  
      การสร้างคลา้ยหนามทุเรียน  

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวนั บุพเพต์ สไตล์ เกาหล ีณ ร้านภัตตาคาร  
บ่าย             จากนั้นใหท่้านไดช้็อปป้ิงอิสระตามอธัยาศยัท่ีหา้งสรรพสินคา้ชั้นน าท่ี ถนนออร์ชาร์ด อาทิเช่น หา้ง TAKASHIMAYA,     
                    ISETAN, TANG และอ่ืน ๆ อีกมากมาย  
18.00 น.       พร้อมกนั ณ จุดนัดหมาย พร้อมเดนิทางสู่สนามบินชางกี  
20.40 น.        ออกเดินทางสู่สุวรรณภูมิ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3506  
22.05 น.       เดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ และรอยยิม้จากเรา เทีย่วสนุกทวัร์  

ส้ินสุดโปรแกรมน ำเที่ยว 


