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                                                        พิเศษสุด !! เย่ียมชมรีสอร์ทหรูระดบัโลกพิเศษสุด !! เย่ียมชมรีสอร์ทหรูระดบัโลกพิเศษสุด !! เย่ียมชมรีสอร์ทหรูระดบัโลก   

                                                          
โปรแกรมการเดินทาง...   

วนัแรก   กรุงเทพฯ – สิงคโปร ์ถ่ายรูปคู่กบัเมอรไ์ลออ้น / น ้าพุฮวงจุย้ / ไชน่าทาวน ์/  

           นมสัการพระเข้ียวแกว้ / มารีน่า เบย ์แซนด ์                                                            (B/L/-) 

07.00 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิูเคาน์เตอรเ์ช็คอิน ชั้น 4 อาคารผูโ้ดยสารขาออก แถว L  
     สายการบิน JETSTAR AIRWAYS โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯคอยอ านวยความสะดวก 

     แก่ท่าน ในการ ตรวจเช็คเอกสาร สมัภาระ และท่ีนัง่ก่อนออกเดินทาง  

09.25 น.      น าท่านเดินทางสู่สิงคโปร ์โดยเท่ียวบินท่ี 3K512  

มีค่าอาหารใหท้่านละ 100บาทสาหรบัซ้ือทานบนเครื่ องบิน  

12.45 น.     ถงึสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร น าท่านเดินทางสูต่วัเมือง ชมตวั        

เมืองท่ีได้รับการพฒันาและการสร้างเมืองใหมใ่ห้เป็นท่ีสนใจของคนทัว่โลก จากนัน้น าท่านชมถนนอลิซาเบธวอล์คซึง่

เป็นจดุ ชมวิว   แมน่ า้สิงคโปร์ ท่านสามารถ ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน สญัลกัษณ์ของประเทศสิงคโปร์ซึง่มีอายุ

มากกวา่ 30 ปี โดยรูปปัน้คร่ึงสิงโต คร่ึงปลานีห้นัหน้าออกทาง อา่วมาริน่าซึง่มีทศันียภาพท่ีสวยงามมากๆ การท่ี 

MERLION นี ้ถกูผสมผสานระหวา่งความจริงและต านานการค้นพบ สิงหปรุะ หรือ สิงคโปร์ในปัจจปัุน ตามต านาน 

เลา่ขานของชาวมาเลย์ สว่นล าตวัท่ีเป็นปลาแสดงถงึการเร่ิมต้นของสิงคโปร์ท่ีเตม็ไปด้วยหมูบ้่านชาวประมงในอดีต

นัน่เอง ใกล้ๆ กนัท่านจะได้ถ่ายภาพกบั โรงละครเอสพลาเนด ท่ีมีลกัษณะลกัษณ์ท่ีไมเ่หมือนใคร ภายนอกถกู

ออกแบบมาให้คล้ายกบัเปลือกทเุรียนขนาดยกัษ์มีความสวยงามทางสถาปัตยกรรมเป็นอย่างย่ิง จากนัน้น าท่านชม

น า้พแุห่งความมัง่คัง่ “ FOUNTAIL OF WEALTH ” น า้พุฮวงจุ้ย ท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก โดยพ่นน า้ได้สงูถงึ 

30 เมตร จากนัน้น าท่านเดินทางสูไ่ชน่าทาวน์ นมสัการ พระเขีย้วแก้ว ในวดัซึง่สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสมยั
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ราชวงศ์ถงั ศิลปะแบบบโุรพทุโธ จากนัน้สกัการะ เจ้าแม่กวนอิมพันมือ ซึง่เป็นท่ีเคารพนบัถือของชาวสงิคโปร์ ชมความ

งดงามแปลกตาของวดัแขก พร้อมทัง้สกัการะสิง่ศกัดิ์ในศาสนาฮินดเูพ่ือความเป็นสริิมงคลแก่ตวัทา่นเอง จากนัน้น าทา่นสู ่“  

มารีน่า เบย์ แซนด์” รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สดุในสงิคโปร์ ไฮไลท์ส าคญั อยูท่ี่ THE SAND SKY PARK ซึง่อยูบ่นชัน้ท่ี 57 เป็น

สถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือตัง้อยูบ่นอาคารทัง้สามของมารีนา่ เบย์ แซนด์ จดัเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สดุในโลก มี

พืน้ท่ีกว้างขวางกวา่ 12,400 ตร.ม. มีการตกแตง่อยา่งสวยงามด้วยต้นไม้ใหญ่ ไม้ประดบั ( หากต้องการเยี่ยมชม THE 

SAND SKY PARK ต้องเสยีคา่ใช้จ่ายเพิ่ม SGD20 ตอ่ทา่น) นอกจากนีย้งัม ี “มารีนา่ เบย์ แซนด์ คาสโิน” ที่ตัง้อยูใ่นตวั

อาคารท่ีอนัโออ่า่หรูหรา ซึง่นกัทอ่งเที่ยวสามารถเพลดิเพลนิไปกบัเกมหลากหลายรูปแบบ ภายในยงัมีภตัตาคาร คาเฟ่ 

ร้านอาหารขนาดเลก็ๆระดบัโลก และร้านค้ามากมาย โดยสามารถเลอืกซือ้สนิค้ายี่ห้อดงัได้อยา่งจใุจ 

ค า่              รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

เขา้พกั SUMMER VIEW HOTEL SINGAPORE: Address 173 Bencoolen Street, Singapore 189642  

TEL: (65) 6338 1122 Website: www.summerviewhotel.sg หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่อง   สิงคโปร ์ยูนิเวอรแ์ซล สตดูิโอ สิงคโปร ์                                                           (B/L/-) 

เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

หลงัอาหารเชา้ น าท่านเดินทางสู่ ยูนิเวอรแ์ซล สตดิูโอ สิงคโปร ์ เป็นแหง่แรก และ แหง่เดียวในภมิูภาคท่ีคุณจะ  

มี  โอกาสไดส้มัผสักบัภาพยนตจ์ากฮอลลีวูด๊ ดว้ยจุดท่องเท่ียวท่ีมีมากถึง 24 จุด ซ่ึงมีถึง 18 จุดท่ีถกูออกแบบมา

เฉพาะส าหรบัรีสอรท์เวลิด์ 

เซนโตซ่า เพ่ือใหค้วามบนัเทิงกบัทุกคนในครอบครวั ดว้ยเครื่องเล่นประเภทต่างๆสวนสนุกแหง่น้ี แบ่งออกเป็น

ทั้งหมด 7 โซนท่ีมีเอกลกัษณ์แตกต่างกนั โดยมีพ้ืนท่ีทั้งหมด 20 เฮดเตอร ์ (ประมาณ 125 ไร)่ จุดท่องเท่ียว

ส าคญั โดยแบ่งเป็นส่วนต่างๆ ดงัน้ี 

BATTLESTAR GALACTICT: คุณจะเลือกอยูข่า้งมนุษยห์รือไชลอน เขา้รว่มการต่อสูข้า้มจกัรวาลระหวา่ง

ฝ่ายธรรมะและอธรรมบนรถไฟเหาะตีลงัการางคู่สงูท่ีสุดในโลก ท่ีสรา้งจากรายการทีวสุีดฮิต แบทเทิลสตาร ์กาแล

คติกา 

MADAGASCAR A CRATE ADVENTURE: รว่มเดินทางไปส่ีฮีโรจ่ากภาพยนตรแ์อนนิเมชัน่สุดฮิตของดรีม
เวริค์ส ์มาดากสัการ ์อเลกซ ์มารต้ี์ เมลแมนและกลอเรีย ในการล่องเรือผจญภยัสู่ดินแดนป่าทึบท่ีคุณจะลืมไม่ลง 

ปราสาทฟารฟ์ารอ์เวย ์ปราสาทเชร็คแหง่แรกของโลก ดินแดนฟาร ์ฟาร ์อเวย ์เป็นเมืองแหง่ความมีชีวติชีวา

และเทพนิยาย พบกบัเหล่าดาราภาพยนตร ์ลาพดูได ้ ติดตามวถีิชีวติบรรดาตวัละครแฟนซีเหล่าน้ีวา่ใชชี้วติอยา่งไร

ท่ีอาศยัหลงัก าแพงสงูและสวยงามท่ีตั้งตระหง่านอยูก่ลางสนามกวา้งของปราสาท ขณะท่ีคุณกา้วเขา้สู่ประตโูคง้ที

งดงามของปราสาทฟาร ์ฟาร ์อเวย ์ ซ่ึงเป็นแหง่แรกของโลก มารว่มผจญภยัไปกบัเชร็ค ดองกี้  และเจา้หญิงฟิโอน่า 
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ไปกบัการชมภาพยนตรเ์ชร็ค 4 มิติ และไดส้มัผสัความเคล่ือนไหวของท่ีนัง่เพ่ือเพ่ิมอรรถรสในการรบัชม เสมือน

คุณรว่มเดินทางในเทพนิยายผจญภยัน้ีไปกบัตวัละครสุดโปรดของคุณกบัเร่ืองเชร็ค 

จูราสสิคพารค์ราปิดแอดเวนเจอร ์การผจญภยักลางสายน ้า เพ่ือหนีการตามล่าจากทีเร็กซ ์ 

รีเวนจอ์อฟเดอะมมัม่ี ปิรามิดและเสาหินโบราณตั้งตระหง่านทา้กาลเวลารอใหคุ้ณเยีย่มชมอียปิตยุ์คปี1930 

ซ่ึงเป็นยุคทองแหง่การคน้พบของชาวอียปิต์ การเผชิญหน้ากบัมมัม่ีท่ีโกรธแคน้บนรถไฟเหาะเขยา่โสตประสาทแหง่

แรกของโลก บุกตลุยความมืดมิด รายลอ้มดว้ยลกูไฟขนาดใหญ่ แมลงปีกแข็ง และกองทพันักรบมมัม่ี ท่ีคุณจะเอา

ชีวติรอดจากอ านาจแหง่ค าสาปของอิมโฮเทพไดห้รือไม่  

วอเตอรเ์วิลด ์สเตจ 28 สรา้งจากภาพยนตรสุ์ดฮิต “วอเตอรเ์วลิด์” พบการแสดงผาดโผนทา้มฤตยขูองเหล่า
สตนัท ์การระเบิดอนัน่าต่ืนเตน้หวาดเสียวในการแสดงทางน ้าแบบสดๆท่ีกระชากอารมณ์ของคุณ  

ไซไฟซิต้ี เมืองแหง่อนาคตไดก้่อก าเนิดแลว้ท่ีน่ี คุณจะไดส้มัผสักบัมหานครแหง่ความมีชีวติท่ีพรัง่พรอ้มดว้ย

ความสะดวกสบายสมยัใหม่ ขณะท่ีคุณกา้วเทา้สู่ประต ู ไซไฟซีต้ี พบกบัเครื่องเล่นเอคเซลเลอเรเตอรเ์พ่ือวดัความ

กลา้ขณะถกูหมุนควงสวา่นอยา่งบา้คลัง่บนเครื่องเล่นท่ีหมุนส่ายไปมา  

ฮอลลีวูด้ พบกบัแพนเทจฮอลลีวูด้เธียเตอร ์ แหล่งรวบรวมความบนัเทิงสไตลบ์รอดเวยท่ี์ดีท่ีสุด เหลียวมอง

เหล่าดาราพรอ้มเพลิดเพลินไปกบัรา้นอาหารและรา้นคา้หลากหลายคอนเซ็ป 

ความสนุกจบลงท่ี ยูนิเวอรแ์ซล สตดิูโอ เราจะพาท่านไปพบ ถนนคนเดินแหง่ความบริเวณบนัเทิง ไดท่ี้ 

Festive Walk เปิดใหบ้ริการตลอด 24 ชัว่โมง สนุกสนานไปกบัการช็อปป้ิง พบกบัรา้นคา้แบรนดเนมมากมาย ใหทุ้ก

ท่านไดเ้ลือกช็อปไดต้ามใจชอบ  

(อาหารกลางวนัรบัประทานในยูนิเวอรแ์ซล สตดิูโอ-แบบคูปอง,อาหารเย็นอิสระตามอธัยาศยั)  

เขา้พกั SUMMER VIEW HOTEL SINGAPORE Address 173 Bencoolen Street, Singapore 189642  

TEL: (65) 6338 1122 Website: www.summerviewhotel.sg หรือเทียบเท่า  

 

วนัทีส่าม    สิงคโปร ์อิสระชอ้ปป้ิง / กลบักรุงเทพฯ                                                           (B/-/-) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณโรงแรมท่ีพกั     
อิสระชอ้ปป้ิงยา่นถนนออรช์ารด์อนัโด่งดงั กบัการเลือกซ้ือสินคา้นานาชนิด ไม่วา่จะเป็นหา้ง CENTER POINT,     
ORCHARD CENTER, LUCKY PLAZA. CK TUNG, OG ฯลฯ โดยเฉพาะสินคา้แบรนเนมช่ือดงัต่างๆ จนไดเ้วลาอนั

สมควรน าท่านออก เดินทางสู่สนามบินชางฮี เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  
 (อาหารกลางวนั และ อาหารเย็น อิสระตามอธัยาศยั ไม่รวมในค่าบริการ )  

19.20 น.   เหนิฟ้ากลบักรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี 3K513  

20.40 น.   ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ….. 

                พร้อมทัง้รอยยิม้และความประทบัใจ 
สิน้สุดโปรแกรมน าเที่ยว


