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   ล้ิมรสอาหารพื้นเมืองอันเล่ืองชื่อ อาทิเช่น ข้าวมันไก-่รสชาตติ้นต ารับของสิงคโปร ์  
พิเศษ เมนู ขาหมูเยอรมัน ณ โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง  
  ช็อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม บนถนนออร์ชาร์ด อาทิ เช่น เซ็นเตอร์พ็อยท,์ โรบินสัน 
   พบกับใหม่กับเครื่องเล่นใหม ่ทรานฟอร์เมอร ์สนุกเต็มวันกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สนุกสนาน     
     กับเครื่องเล่นแบบไม่จ ากัดรอบ 
สัมผัสกับโรงแรมสุดหร ูมารีนา เบย ์แซนด ์ซึ่งม ีสวนลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
ล่องเรือสะเทิ้นน้ าสะเทิ้นบกชมเมืองสิงคโปร์ 
  ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับเมอร์ไลออนหรือสิงโตเงือก 
  สัมผัสน้ าพุแห่งความมั่งคั่ง fountain of wealth ที่เชื่อกันว่าจะพบกับโชคลาภ 
สัมผัสมนต์เสน่ห์วิถีชีวิตของชาวจีนในสิงคโปร ์ในย่าน ไชน่าทาวน



วนัแรก :   กรงุเทพฯ – มารนีา เบย ์แซนด ์– ชมเมอืงสงิคโปรโ์ดยรถสะเทิน้น า้สะเทิน้บก          (-/L/D) 

07.30 น.     คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์สายการบินเจทสตาร์แอร์เวย์       
        ประตู 6 เคาน์เตอร์ L โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก  

09.25 น.    ออกเดินทางสู่ ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบินเจทสตาร์แอร์เวย์  
                       เท่ียวบินท่ี 3K512  
12.40 น.      ถึง สนามบินซางฮี ประเทศสิงคโปร์  
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                      (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง)  
                      น าท่านผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรจากนั้น น าท่านสู่ภัตตาคาร  
เทีย่ง         รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

พิเศษ น าท่านเยี่ยมชม “มารีน่า เบย ์ แซนด"์ รีสอร์ทหรูใหญ่ท่ีสุดในสิงคโปร์ มารีน่า เบย ์ แซนดส์ ประกอบไปดว้ย
หอ้งพกัและหอ้งสูทกวา่ 2,561 หอ้ง โรงแรมยงัมีไฮไลท์ คือ The Sands Sky Park ตั้งอยูช่ั้นท่ี 57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่า
ข้ึน 20 เหรียญ ประมาณ 500 บาท) เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคลา้ยเรือตั้งอยูบ่นอาคารทั้ง 3 แซนดส์ สกาย พาร์คน้ีถือวา่
เป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก มีพ้ืนท่ีกวา้งขวางกวา่ 12,400 ตร.ม. และจดัเป็นสวนลอยฟ้าท่ีมีความสูง 200 ม. 
บนสวนไดรั้บการตกแต่งอยา่งสวยงาม มีตน้ไมใ้หญ่ 250 ตน้ และไมป้ระดบัอีก 650 ตน้ มีร้านอาหารท่ีหรูหรา รวมถึง 
The Sky on 57 และยงัมี “มารีน่า เบย์ แซนด์ส คาสิโน” ท่ีตั้งอยูใ่นตวัอาคารอนัโอ่อ่าหรูหราฝ่ังตรงขา้มกบัตวัโรงแรม 
จดัวา่เป็นคาสิโนท่ีเตม็ไปดว้ยเกมการพนนัทุกรูปแบบ ซ่ึงนกัท่องเท่ียวสามารถเพลิดเพลินไปกบัเกมหลากหลายรูปแบบ  
โดยมีโต๊ะพนนัมากกวา่ 600 โต๊ะ มีตูพ้นนัหยอดเหรียญมากกวา่ 1,500 ตู ้อาทิ รูเลต็ต ์แบลค๊แจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว ์
และตูพ้นนัหยอดเหรียญ ภายในยงัมีร้านคา้ปลีกและภตัตาคารมากมาย ส าหรับนกัชอปป้ิงทั้งหลายสามารถเลือกซ้ือ
สินคา้ยี่หอ้ดงั ๆ ไดม้ากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier …… น าทุกท่านนัง่
รถสะเท้ินน ้าสะเท้ินบก (Duck Tour) เร่ิมตน้ ว่ิงบนบกชมเมืองสิงคโปร์ท่ีไดรั้บการพฒันา และการสร้างเมืองใหเ้ป็นท่ี
สนใจของคนทัว่โลก ระหวา่ง ทางผา่นชมทิวทศันอ์นัสวยงามและความสะอาดสะอา้นของถนนหนทาง ผา่นเมืองชม
สนามปาดงัสนามขนาดใหญ่ซ่ึงลอ้มรอบดว้ยท าเนียบรัฐบาลศาลฎีกา และศาลาวา่ การเมือง หลงัจากท่ีน าทุกท่านอ่ิมเอม
กบับรรยากาศบนบกแลว้ ต่อไปเราจะน าทุกท่านลงอ่าวสิงคโปร์ โดยรถสะเท้ินน ้าสะเท้ินบกคนัเดิม น าทุกท่านสมัผสั
อีกบรรยากาศของการท่องเท่ียว สิงคโปร์แบบไม่เหมือนใคร โดยท่ีทุกท่าน สามารถชมวิว เมอร์ไลออ้น, สิงคโปร์ไฟล
เออร์,ตึกแอสพลานาด และ บริเวณ อ่าวมารีน่าเบย ์ จากมุมมองท่ีแตกต่าง ซ่ึงสวยงามและน่าสนใจเป็นอยา่งมากเลย
ทีเดียว ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กบัเมอร์ไลออ้นสญัลกัษณ์ของประเทศสิงคโปร์  

ค า่              รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

       น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม Royal@Queen HOTEL หรือเทียบเท่า  




วนัทีส่อง :  สนุกสนานเต็มวนัใน ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ                                                                                             (B/-/D)               


เช้า        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

   น าท่านเดินทางเขา้สู่ Universal Studio of Singapore มีทั้งหมด 7 โซน เปิดบริการ 09:00 – 18:00 น. (เล่นกีร่อบกีไ่ด้ตามใจ      
   ชอบ) ยนิูเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ ในพ้ืนท่ี 49 เอเคอร์ในเกาะเซ็นโตซ่า รายลอ้มดว้ยความเขียวชอุ่มของทะเลสาบ 
  มีรีสอร์ทหอ้งพกั 1,800 หอ้งจากโรงแรมระดบัหรู 6 ดาวท่ีหลากหลายรูปแบบ มีทั้งยงัมี คาสิโน เปิดบริการตลอด 24   
   ชัว่โมง   
   ตั้งอยูท่ี่โรงแรม Crockford Tower  
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1) พบกบัเคร่ืองเล่นใหม่ ล่าสุด Transformers The Ride : The Ulitmate 3D Battle และ Battlestar Galactica เคร่ืองเล่น  
       รถไฟเหาะตีลงัการางคู่ท่ีสูงท่ีสุดในโลก  
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 ท่านจะต่ืนเตน้   
       ประทบัใจไม่รู้ลืม  
6)   Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภยัในดินแดนไดโนเสาร์, เหล่าสตัวโ์ลกลา้นปี  
7)   Hollywood Boulevard สมัผสัโรงละครสไตลบ์รอดเวย ์ฮอล ลีวูด๊ วอลอ์อฟเฟรม ศูนยร์วมแห่งความ บนัเทิงของจกัรวาล    
      อยา่งแทจ้ริง  (อาหารกลางวนัอสิระเพือ่ให้ท่านได้สนุกอย่างเตม็ที่)  
     มีอาหารใหเ้ลือกมากมาย กวา่ 56 ร้าน หลากหลายสไตล ์ทั้งในส่วนของยนิูเวอร์แซล และในส่วนของ Festive Walk, New   
     York Town, Food Court Center) หลงัจากความสนุกสนานจบลงเรียบร้อยแลว้  ขอเชิญท่านเดินเล่นใน Festival Walk เปิด     
     ตลอด 24 ชัว่โมง สนุกกบัการ ช็อปป้ิง สินคา้มากมาย เช่นตวัการ์ตูน ของฝากท่ีระลึก  

ค ่า         รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร    (ขา้วมนัไก ่สงิคโปรร์สชาตติน้ต ารบั ) 

       น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม Royal@Queen HOTEL หรือเทียบเท่า  
 

วนัทีส่าม :  ชมเมืองสิงคโปร์ – อสิระช้อปป้ิงย่านถนนออร์ชาร์ด –– กรุงเทพฯ (B/ L/-)

เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

     น าท่านเดินทางสู่ Suntec City ชมกลุ่มอาคารบา้นเรือนท่ีสร้างข้ึนตามศาสตร์ฮวงจุย้ สมัผสัน ้าพุแห่งความมัง่คัง่ น ้าพุท่ีสูง   
     ท่ีสุดในโลก fountain of wealth ลอ้มไปดว้ยตึกสูง 5 ตึก วา่กนัวา่สมัผสัแลว้จะพบกบัโชคลาภ ชม เมอร์ไลออนหรือสิง 
     โตเงือก สญัลกัษณ์ของประเทศสิงคโปร์ ชมโรงละครเอสพลานาด ท่ีมีลกัษณะการก่อสร้างเหมือนทุเรียนขนาดยกัษ ์ท่ี   
      สร้างขึน้เพ่ือเป็นสถานท่ีจดังานขนาดใหญ่ๆมากมาย และตกึระฟ้าอีกมากมายท่ีเป็นสญัลกัษณ์ถงึความเจริญทาง   
     เศรษฐกิจ อย่างมากของสิงคโปร์ น าท่านสูย่่าน ลิตเติล้อินเดีย ศนูย์กลางของชมุชนชาวอินเดียในสิงคโปร์ ถนนท่ีเตม็ไป   
     ด้วยกลิ่นเคร่ืองเทศสายนีม้ีเคร่ืองเพชรพลอยสไตล์อินเดีย มาลยัดอกมะลิ และผ้าไหมสา่หรีเป็นจ านวนมาก เร่ิมตัง้แต ่ 
     เท็กก้าเซน็เตอร์ (Tekka Centre) และลิตเติล้อินเดียอาเคด (Little India Arcade) ท่ีกว้างใหญ่ ไปจนถงึร้านค้าขนาดเลก็   
    น าท่านสยู่าน ไชน่าทาวน์ เพ่ือสมัผสัชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในประเทศสิงคโปร์ และให้ท่านได้สกัการะเจ้าแม่  
    กวนอิมศกัด์ิสิทธ์ิท่ีคนสิงคโปร์นบัถืออย่างมากและให้ท่านได้เลือกซือ้ขนมตา่งๆและเคร่ืองยาจีนท่ีมีมากมายจาก 
     หลากหลายร้านค้า  

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงเบียร์เยอรมันต าวันแดง-สิงคโปร์  
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บ่าย      น าท่านสูย่่านธุรกิจใจกลางสิงคโปร์ท่ีถนนออร์ชาร์ด  ศนูย์รวมห้างสรรพสินค้าชัน้น าและสินค้าหลากหลาย อาทิ เช่น เซน็ 
เตอร์พ็อยท์, โรบินสนั, ลกักีพ้ลาซา่, อิเซตนั, ตากาชิยามา่, ออร์ชาร์ดช้อปปิง้เซน็เตอร์เป็นต้น ให้ท่านช็อปปิง้สินค้า
มากมายจากทัว่โลก ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผ้าแบรนดเนมชัน้น าตา่ง ๆ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ขนมขบเคีย้ว ของฝาก ของท่ีระลกึ ของ
เลน่เดก็ตา่ง ๆ มากมาย ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางสูส่นามบิน 

19.20 น.   ออกเดินทางจากสนามบินเพ่ือเดินทางกลบักรุงเทพ ฯ โดยสายการบนิเจทสตราร์แอร์เวย์ เที่ยวบนิที่   
              3K513  
20.35 น.  คณะเดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ  

                  และรอยยิ้มจากเรา…….เท่ียวสนกุทวัร ์ 
   
 

ส้ินสุดโปรแกรมน าเที่ยว
ท่านสามารถสอบถามราคากรุ๊ปส่วนตัวตั้งแต่ 8 ท่านขึน้ไปได้ที ่เทีย่วสนุกทวัร์ โทร.085 384 0228 

หรือดาวโหลดโปรแกรมทวัร์ได้ที ่www.ทวัร์เกาะลงักาวี.com 

http://www.���������ѧ����.com/

