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วนัแรก :  กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ ถ่ายรูปคู่กบัเมอร์ไลอ้อน / น า้พุฮวงจุ้ย / ไชน่าทาวน์ /นมสัการพระเขีย้วแก้ว / มารีน่า เบย์ แซนด์  
                                                                                                                                                                                                      ( - / - / D) 

.. ..                  พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิเคานเ์ตอร์เช็คอิน ช้ัน 4 อาคารผู้โดยสารขาออก แถว L 
                       สายการบิน JETSTAR AIRWAYS โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่าน ในการตรวจเช็คเอกสาร    
                       สมัภาระและท่ีนัง่ก่อนออกเดินทาง 
.. ..                  น าท่านเดินทางสู่สิงคโปร์ โดยเท่ียวบินท่ี (3K512/09:25-12.45) / (FD3501/07:05-10:25) 
                         มีค่าอาหารให้ท่านละ 100บาทส าหรับซ้ือทานบนเคร่ืองบิน 
.. ..                  ถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร น าท่านเดินทางสู่ตวัเมือง ชมตวัเมืองท่ี  
                       ไดรั้บการพฒันาและการสร้างเมืองใหม่ใหเ้ป็นท่ีสนใจของคนทัว่โลก จากนั้นน าท่านชมถนนอลิซาเบธวอลค์ซ่ึงเป็นจุด  
                        ชมวิวแม่น ้าสิงคโปร์ ท่านสามารถ ถ่ายรูปคู่กบัเมอร์ไลอ้อน สญัลกัษณ์ของประเทศสิงคโปร์ซ่ึงมีอายมุากกวา่ 30 ปี โดย 
                       รูปป้ันคร่ึงสิงโต คร่ึงปลาน้ีหนัหนา้ออกทาง อ่าวมาริน่าซ่ึงมีทศันียภาพท่ีสวยงามมากๆ การท่ี MERLION น้ี ถกู 
                        ผสมผสานระหวา่งความจริงและต านานการคน้พบ สิงหปุระ หรือ สิงคโปร์ในปัจจุปัน ตามต านาน เล่าขานของชาว   
                       มาเลย ์ส่วนล าตวัท่ีเป็นปลาแสดงถึงการเร่ิมตน้ของสิงคโปร์ท่ีเตม็ไปดว้ยหมู่บา้นชาวประมงในอดีตนัน่เอง  ใกล้ๆ กนั ท่าน 
                       จะได ้ถ่ายภาพกบั โรงละครเอสพลานาด ท่ีมีลกัษณะท่ีไม่เหมือนใคร ภายนอกถกูออกแบบมาใหค้ลา้ยกบัเปลือกทุเรียน 
                        ขนาดยกัษมี์ความสวยงามทางสถาปัตยกรรมเป็นอยา่งยิ่ง จากนั้นน าท่านชมน ้าพุแห่งความมัง่คัง่  
                        “ FOUNTAIL OF WEALTH ” น า้พุฮวงจุ้ย ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก โดยพ่นน ้าไดสู้งถึง 30 เมตร จากนั้นน าท่านเดินทาง
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สู่  
                        ชน่าทาวน ์นมสัการ พระเขีย้วแก้ว ในวดัซ่ึงสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสมยัราชวงศถ์งั ศิลปะแบบบุโรพุทโธ   
                         จากนั้นสกัการะ เจ้าแม่กวนอมิพนัมอื ซ่ึงเป็นท่ีเคารพนบัถือของชาวสิงคโปร์ ชมความงดงามแปลกตาของวดัแขก พร้อม  
                         ทั้ง สกัการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิในศาสนาฮินดูเพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่ตวัท่านเอง จากนั้นน าท่านสู่ “มารีน่า เบย์ แซนด์”  
                         รีสอร์ทหรูใหญ่ท่ีสุดในสิงคโปร์ ไฮไลทส์ าคญั อยูท่ี่ THE SAND SKY PARK ซ่ึงอยูบ่นชั้นท่ี 57 เป็นสถาปัตยกรรม  
                         รูปร่างคลา้ยเรือตั้งอยูบ่นอาคารทั้งสามของมารีน่า เบย ์แซนด ์จดัเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกมีพ้ืนท่ี  
                         กวา้งขวางกวา่ 12,400  ตร.ม. มีการตกแต่งอยา่งสวยงามดว้ยตน้ไมใ้หญ่ ไมป้ระดบั  
                         (หากตอ้งการเยี่ยมชม THE SAND SKY PARK ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพ่ิม SGD20 ต่อท่าน) นอกจากน้ียงัมี 
                          “มารีน่า เบย ์แซนด ์คาสิโน” ท่ีตั้งอยูใ่นตวัอาคารท่ีอนัโอ่อ่าหรูหรา ซ่ึงนกัท่องเท่ียวสามารถเพลิดเพลินไปกบัเกม              
                          หลากหลายรูปแบบ ภายในยงัมีภตัตาคาร คาเฟ่ต ์ร้านอาหารขนาดเลก็ๆระดบัโลกและร้านคา้มากมาย โดยสามารถเลือก 
                          ซ้ือสินคา้ยี่หอ้ดงัไดอ้ยา่งจุใจ 
ค ่า                     รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
                            เข้าพกั SUMMER VIEW HOTEL SINGAPORE: Address 173 Bencoolen Street, Singapore 189642 
                          TEL: (65) 6338 1122 Website: www.summerviewhotel.sg หรือเทียบเท่า 

วนัที่สอง : สิงคโปร์ – ยูนิเวอร์แซล สตูดโิอ สิงคโปร์                                                                                                                    (B / - / -) 

เชา้                     รับประทานอาหารเชา้  ณ โรงแรมท่ีพกั 
                          หลงัอาหารเชา้ น าท่านเดินทางสู่ ยูนิเวอร์แซล สตูดโิอ สิงคโปร์ เป็นแห่งแรก และ แห่งเดียวในภูมิภาคท่ีคุณจะมีโอกาส                
                         ไดส้มัผสักบัภาพยนตร์จากฮอลลีวูด๊ ดว้ยจุดท่องเท่ียวท่ีมีมากถึง 24 จุด ซ่ึงมีถึง 18 จุดท่ีถกูออกแบบมาเฉพาะส าหรับ 
                          รีสอร์ทเวิลด ์เซนโตซ่า เพ่ือใหค้วามบนัเทิงกบัทุกคนในครอบครัว ดว้ยเคร่ืองเล่นประเภทต่างๆสวนสนุกแห่งน้ี แบ่ง                     
                          ออกเป็นทั้งหมด 7 โซนท่ีมีเอกลกัษณ์แตกต่างกนั โดยมีพ้ืนท่ีทั้งหมด 20 เฮดเตอร์ (ประมาณ 125ไร่)  
                          จุดท่องเท่ียวส าคญั โดยแบ่งเป็นส่วนต่างๆ ดงัน้ี 

 BATTLESTAR GALACTICT: คุณจะเลือกอยูข่า้งมนุษยห์รือไชลอน เขา้ร่วมการต่อสูข้า้มจกัรวาลระหวา่ง 
                           ฝ่ายธรรมะและอธรรมบนรถไฟเหาะตีลงัการางคู่สูงท่ีสุดในโลกท่ีสร้างจากรายการทีวีสุดฮิต แบทเทิลสตาร์ กาแลคติกา 

 MADAGASCAR A CRATE ADVENTURE : ร่วมเดินทางไปกบัส่ีฮีโร่จากภาพยนตร์แอนนิเมชัน่สุดฮิตของ 
                           ดรีมเวิร์คส์ มาดากสัการ์ อเลกซ์ มาร์ต้ี เมลแมนและกลอเรีย ในการล่องเรือผจญภยัสู่ดินแดนป่าทึบท่ีคุณจะลืมไม่ลง 

 ปราสาทฟาร์ฟาร์อเวย์ ปราสาทเชร็คแห่งแรกของโลก ดินแดนฟาร์ ฟาร์ อเวย ์เป็นเมืองแห่งความมีชีวิตชีวา 
                           และเทพนิยาย พบกบัเหล่าดาราภาพยนตร์ ลาพดูได ้ติดตามวิถีชีวิตบรรดาตวัละครแฟนซีเหล่าน้ีวา่ใชชี้วิตอยา่งไรท่ี  
                           อาศยัหลงัก าแพงสูงและสวยงาม ท่ีตั้งตระหง่านอยูก่ลางสนามกวา้งของปราสาท ขณะท่ีคุณกา้วเขา้สู่ประตูโคง้ท่ีงดงาม         
                           ของปราสาทฟาร์ ฟาร์ อเวย ์ซ่ึงเป็นแห่งแรกของโลก มาร่วมผจญภยัไปกบัเชร็ค ดองก้ี และเจา้หญิงฟิโอน่า ไปกบัการ 
                           ชมภาพยนตร์เชร็ค 4 มิติ และไดส้มัผสัความเคล่ือนไหวของท่ีนัง่เพ่ือเพ่ิมอรรถรสในการรับชม เสมือนคุณร่วม
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เดินทาง 
                           ในเทพนิยายผจญภยัน้ีไปกบัตวัละครสุดโปรดของคุณกบัเร่ืองเชร็ค 

 จูราสสิคพาร์คราปิดแอดเวนเจอร์ การผจญภยักลางสายน ้า เพ่ือหนีการตามล่าจากทีเร็กซ์ 
 รีเวนจ์ออฟเดอะมมัมี่ พีระมิดและเสาหินโบราณตั้งตระหง่านทา้กาลเวลารอใหคุ้ณเยี่ยมชมอียิปตย์คุปี 1930 ซ่ึง 

                            เป็นยคุทองแห่งการคน้พบของชาวอียิปตก์ารเผชิญหนา้กบัมมัม่ีท่ีโกรธแคน้บนรถไฟเหาะเขยา่โสตประสาทแห่ง     
                            แรกของโลก บุกตลุยความมืดมิด รายลอ้มดว้ยลกูไฟขนาดใหญ่ แมลงปีกแขง็ และกองทพันกัรบมมัม่ี ท่ีคุณจะเอาชีวิต                                                                                                                                            
                            รอดจากอ านาจแห่งค าสาปของอิมโฮเทพไดห้รือไม่ 

 วอเตอร์เวลิด์ สเตจ 28 สร้างจากภาพยนตร์สุดฮิต “วอเตอร์เวิลด”์ พบการแสดงผาดโผนทา้มฤตยขูองเหล่า 
                            สตนัท ์การระเบิดอนัน่าต่ืนเตน้หวาดเสียวในการแสดงทางน ้าแบบสดๆ ท่ีกระชากอารมณ์ของคุณ 

 ไซไฟซิตี ้เมืองแห่งอนาคตไดก่้อก าเนิดแลว้ท่ีน่ี คุณจะไดส้มัผสักบัมหานครแห่งความมีชีวิตท่ีพร่ังพร้อมดว้ย 
                             ความสะดวกสบายสมยัใหม่ ขณะท่ีคุณกา้วเทา้สู่ประตู ไซไฟซิต้ี พบกบัเคร่ืองเล่นเอคเซลเลอเรเตอร์เพ่ือวดัความกลา้ 
                             ขณะถกูหมุนควงสวา่นอยา่งบา้คลัง่บนเคร่ืองเล่นท่ีหมุนส่ายไปมา 

 ฮอลลวีู้ด พบกบัแพนเทจฮอลลีวูด้เธียเตอร์ แหล่งรวบรวมความบนัเทิงสไตลบ์รอดเวยท่ี์ดีท่ีสุด เหลียวมอง 
                             เหล่าดาราพร้อมเพลิดเพลินไปกบัร้านอาหารและร้านคา้หลากหลายคอนเซ็ป 

 ความสนุกจบลงที่ ยูนิเวอร์แซล สตูดโิอ เราจะพาท่านไปพบ ถนนคนเดินแห่งความบนัเทิง ไดท่ี้ Festive Walk  
                             เปิดใหบ้ริการตลอด 24 ชัว่โมง สนุกสนานไปกบัการชอ้ปป้ิง พบกบัร้านคา้แบรนดเ์นมมากมาย ใหท่้าน 
                             (อาหารกลางวนัรับประทานในยูนิเวอร์แซล สตูดโิอ-แบบคูปอง, อาหารเยน็อสิระตามอธัยาศัย ) 
                             เข้าพกั SUMMER VIEW HOTEL SINGAPORE Address 173 Bencoolen Street, Singapore 189642 
                             TEL: (65) 6338 1122 Website: www.summerviewhotel.sg หรือเทียบเท่า 

วนัที่สาม : สิงคโปร์  อสิระช้อปป้ิง / กลบักรุงเทพฯ                                                                                                                      (B / - / - ) 

เชา้                        รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
                             อิสระชอ้ปป้ิงยา่นถนนออร์ชาร์ดอนัโด่งดงักบัการเลือกซ้ือสินคา้นานาชนิด ไม่วา่จะเป็นหา้ง CENTER POINT,  
                             ORCHARD CENTER, LUCKY PLAZA. CK TUNG, OG ฯลฯ โดยเฉพาะสินคา้แบรนเนมช่ือดงัต่างๆ จนไดเ้วลา 
                             อนัสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินชางฮี เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 
                             ( อาหารกลางวนั และ อาหารเยน็ อสิระตามอธัยาศัย ไม่รวมในค่าบริการ  ) 
.. ..                        เหิรฟ้ากลบักรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี (3K513/19:10-20:40) (FD3508/17:30-18:50 OR FD3506/20:40-22:05) 
.. ..                        ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
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___________________________________________- 
 
ท่านสามารถสอบถามราคากรุ๊ปส่วนตัวตั้งแต่ 8 ท่านขึน้ไปได้ที ่เทีย่วสนุกทวัร์ โทร.085 384 0228 

หรือดาวโหลดโปรแกรมทวัร์ได้ที ่www.ทวัร์เกาะลงักาวี.com 
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