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วนัแรก   :  กรุงเทพ มารีน่า เบย์ แซนด์- ชมเมอืงสิงคโปร์โดยรถสะเทินน า้สะเทินบก                                                                    (-/L/-D) 

06.30 น. คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคานเ์ตอร์สายการบินไทเกอร์แอร์เวยป์ระตู 2 เคานเ์ตอร์ L โดยมี
เจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

09.05 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบินไทเกอร์แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี TR2103 
12.30 น. ถึง สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์  (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง)  
 น าท่านผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรจากนั้น น าท่านสู่ภตัตาคาร  
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 พิเศษ น าท่านเยี่ยมชม  “มารีน่า เบย์ แซนด์"   รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ มารีน่า เบย ์แซนด ์ประกอบไปดว้ย

หอ้งพกัและหอ้งสูทกวา่ 2,561 หอ้ง โรงแรมยงัมีไฮไลท ์คือ The Sands Sky Park ตั้งอยูช่ั้นท่ี 57 ของโรงแรม   (ไม่
รวมค่าข้ึน 20 เหรียญ ประมาณ 500 บาท) เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคลา้ยเรือตั้งอยูบ่นอาคารทั้ง 3 แซนด ์สกาย 
พาร์คน้ีถือวา่เป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก มีพ้ืนท่ีกวา้งขวางกวา่ 12 ,400 ตร.ม. และจดัเป็นสวนลอยฟ้าท่ี
มีความสูง 200 ม. บนสวนไดรั้บการตกแต่งอยา่งสวยงาม มีตน้ไมใ้หญ่ 250 ตน้ และไมป้ระดบัอีก  650 ตน้ มี
ร้านอาหารท่ีหรูหรา รวมถึง The Sky on 57 และยงัมี “มารีน่า เบย์ แซนด์ส คาสิโน” ท่ีตั้งอยูใ่นตวัอาคารอนัโอ่อ่า
หรูหราฝ่ังตรงขา้มกบัตวัโรงแรม จดัวา่เป็นคาสิโนท่ีเตม็ไปดว้ยเกมการพนนัทุกรูปแบบซ่ึงนกัท่องเท่ียวสามารถ
เพลิดเพลินไปกบัเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนนัมากกวา่ 600 โต๊ะ มีตูพ้นนัหยอดเหรียญมากกวา่ 1,500 ตู ้
อาทิ รูเลต็ต ์แบลค๊แจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว ์และตูพ้นนัหยอดเหรียญ ภายในยงัมีร้านคา้ปลีกและภตัตาคารมากมาย 
ส าหรับนกัชอ้ปป้ิงทั้งหลายสามารถเลือกซ้ือสินคา้ยี่หอ้ดงั ๆ ไดม้ากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, 
Herms, Prada, Burberry, Cartier …… น าทุกท่านนัง่รถสะเท้ินน ้าสะเท้ินบก (Duck Tour) เร่ิมตน้ ว่ิงบนบกชมเมือง
สิงคโปร์ท่ีไดรั้บการพฒันา และการสร้างเมืองใหเ้ป็นท่ีสนใจของคนทัว่โลก ระหวา่ง ทางผา่นชมทิวทศันอ์นั
สวยงามและความสะอาดสะอา้นของถนนหนทาง ผา่นเมืองชมสนามปาดงัสนามขนาดใหญ่ซ่ึงลอ้มรอบดว้ย
ท าเนียบรัฐบาลศาลฎีกา และศาลาวา่ การเมือง หลงัจากท่ีน าทุกท่านอ่ิมเอมกบับรรยากาศบนบกแลว้  ต่อไปเราจะ
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น าทุกท่านลงอ่าวสิงคโปร์ โดยรถสะเท้ินน ้าสะเท้ินบกคนัเดิม น าทุกท่านสมัผสัอีกบรรยากาศของการท่องเท่ียว
สิงคโปร์แบบไม่เหมือนใคร โดยท่ีทุกท่าน สามารถชมวิว เมอร์ไลอ้อน, สิงคโปร์ไฟลเออร์,ตกึแอสพลานาด และ 
บริเวณ อ่าวมารีน่าเบย์ จากมุมมองท่ีแตกต่าง ซ่ึงสวยงามและน่าสนใจเป็นอยา่งมากเลยทีเดียว ท่านสามารถถ่ายรูป
คู่กบัเมอร์ไลออ้นสญัลกัษณ์ของประเทศสิงคโปร์  

 ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

วนัที่สอง  :  สนุกสนานเตม็วนัในยูนิเวอร์แซล สตูดโิอ                                                                                                                     (B/-/D) 

เชา้ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางเขา้สู่ Universal Studio of Singapore มีทั้งหมด 7 โซน เปิดบริการ 09:00 – 18:00 น. (เล่นก่ีรอบก่ี

ไดต้ามใจชอบ) ยนิูเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ ในพ้ืนท่ี 49 เอเคอร์ในเกาะเซ็นโตซ่า รายลอ้มดว้ยความเขียวชอุ่ม
ของทะเลสาบ มีรีสอร์ทหอ้งพกั 1,800 หอ้งจากโรงแรมระดบัหรู 6 ดาวท่ีหลากหลายรูปแบบ มีทั้งยงัมี คาสิโน เปิด
บริการตลอด 24 ชัว่โมง ตั้งอยูท่ี่โรงแรม Crockford Tower 
1) Battlestar Galactica เคร่ืองเล่นรถไฟเหาะตีลงัการางคู่ท่ีสูงท่ีสุดในโลก  
2) Far Far Away Castel ปราสาทแห่งวีระบุรุษ เชร็คและเจา้หญิงฟิโอน่า  
3) Madagascar A CrateAdventure เป็นการนัง่เรือผจญภยัชมสตัวต่์างๆ เสมือนท่านก าลงัอยูใ่นภาพยนตร์เร่ือง      
 Madagascar  
4) Revenge of The Mummy ขดุหาสมบติัของฟาโรห์ และคน้หาปริศนาแห่งมมัม่ี  
5) Water World ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนต่างๆ จากภาพยนตร์ช่ือดงั แสดงจริง แสง สี เสียง จริง ท่านจะ    
 ต่ืนเตน้ประทบัใจไม่รู้ลืม  
6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภยัในดินแดนไดโนเสาร์, เหล่าสตัวโ์ลกลา้นปี  
7) Hollywood Boulevard สมัผสัโรงละครสไตลบ์รอดเวย ์ฮอล ลีวูด๊ วอลอ์อฟเฟรม ศูนยร์วมแห่งความ บนัเทิง 
ของจกัรวาลอยา่งแทจ้ริง  
(อาหารกลางวนัอสิระเพือ่ให้ท่านได้สนุกอย่างเตม็ที่)  

 อาหารใหเ้ลือกมากมาย กวา่ 56 ร้าน หลากหลายสไตล ์ทั้งในส่วนของยนิูเวอร์แซล และในส่วนของ Festive Walk, 
New York Town, Food Court Center) หลงัจากความสนุกสนานจบลงเรียบร้อยแลว้  ขอเชิญท่านเดินเล่นใน 
Festival Walk เปิดตลอด 24 ชัว่โมง สนุกกบัการ ชอ้ปป้ิง สินคา้มากมาย เช่นตวัการ์ตูน ของฝากท่ีระลึก  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  (ข้าวมนัไก่สิงคโปร์รสชาตต้ินต ารับ) 
 น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม Royal@Queen HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วนัที่สาม  :  ชมเมอืงสิงคโปร์ - อสิระช้อปป้ิงย่านถนนออร์ชาร์ด – กรุงเทพฯ                                                                                  (B/L/-) 

เชา้ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ Suntec City ชมกลุ่มอาคารบา้นเรือนท่ีสร้างข้ึนตามศาสตร์ฮวงจุย้ สมัผสัน ้าพุแห่งความมัง่คัง่ 

น ้าพุท่ีสูงท่ีสุดในโลก fountain of wealth ลอ้มไปดว้ยตึกสูง 5 ตึก วา่กนัวา่สมัผสัแลว้จะพบกบัโชคลาภ ชม เมอร์ไล
ออ้นหรือสิงโตเงือก สญัลกัษณ์ของประเทศสิงคโปร์ ชมโรงละครเอสพลานาด ท่ีมีลกัษณะการก่อสร้างเหมือน
ทุเรียนขนาดยกัษ ์ท่ีสร้างข้ึนเพ่ือเป็นสถานท่ีจดังานขนาดใหญ่ๆมากมาย และตึกระฟ้าอีกมากมายท่ีเป็นสญัลกัษณ์
ถึงความเจริญทางเศรษฐกิจอยา่งมากของสิงคโปร์ น าท่านสู่ยา่น ลิตเต้ิลอินเดีย ศูนยก์ลางของชุมชนชาวอินเดียใน
สิงคโปร์ ถนนท่ีเตม็ไปดว้ยกล่ินเคร่ืองเทศสายน้ีมีเคร่ืองเพชรพลอยสไตลอิ์นเดีย มาลยัดอกมะลิ และผา้ไหมส่าหรี
เป็นจ านวนมาก เร่ิมตั้งแต่เทก็กา้เซ็นเตอร์ (Tekka Centre) และลิตเต้ิลอินเดียอาเคด (Little India Arcade) ท่ีกวา้ง
ใหญ่ ไปจนถึงร้านคา้ขนาดเลก็ น าท่านสู่ยา่นไชน่าทาวน ์เพ่ือสมัผสัชีวิตความเป็นอยูข่องชาวจีนในประเทศ
สิงคโปร์ และใหท่้านไดส้กัการะเจา้แม่กวนอิมศกัด์ิสิทธ์ิท่ีคนสิงคโปร์นบัถืออยา่งมากและใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือขนม
ต่างๆและเคร่ืองยาจีนท่ีมีมากมายจากหลากหลายร้านคา้ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ โรงเบียร์เยอรมนัต าวนัแดง-สิงคโปร์ ( ขาหมูเยอรมนั ) 
 บ่าย น าท่านสู่ยา่นธุรกิจใจกลางสิงคโปร์ท่ีถนนออร์ชาร์ด ศูนยร์วมหา้งสรรพสินคา้ชั้นน าและสินคา้หลากหลาย อาทิ 

เช่น เซ็นเตอร์พอ้ยท,์ โรบินสนั, ลกัก้ีพลาซ่า, อิเซตนั, ตากาชิยาม่า, ออร์ชาร์ดชอ้ปป้ิงเซ็นเตอร์เป็นตน้ ใหท่้านชอ้ป
ป้ิงสินคา้มากมายจากทัว่โลก ไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้แบรนดเ์นมชั้นน าต่าง ๆ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ขนมขบเค้ียว ของฝาก 
ของท่ีระลึก ของเล่นเดก็ต่าง ๆ มากมาย ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

17.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินเพ่ือเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทเกอร์แอร์เวยเ์ท่ียวบินท่ี TR2108 
18.00 น. คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

.................ทุกเส้นทางมีรอยยิ้ม ไปกับเท่ียวสนุกทัวร์แอนแทรเวล.............. 


