กำหนดกำรเดินทำง
วันแรกของกำรเดินทำง
.......... น.

.......... น.
.......... น.

ค่ำ

ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ – สิ งคโปร์

คณะพร้ อมกัน ณ ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ ชั้น.........ประตู........เคำน์ เตอร์ ........สำยกำร..............
พบเจ้าหน้าที่บริ ษทั เฟิ ร์ สท เวิล์ด ทัวร์ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกแก่ท่านในเรื่ องของเอกสารและ
สัมภาระการเดินทาง
ออกเดินทำงสู่ สิ งคโปร์ โดยเทีย่ วบิน ..............
(รับประทำนอำหำรและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
คณะเดินทางถึงสนำมบินซำงฮี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว นาท่าน
เปลี่ยนพาหนะเป็ นรถโค้ชปรับอากาศเพื่อเดินทางเข้าสู่ ตวั เมืองสิ งคโปร์ นาท่านเดินทางสู่ Marina Bay Sand
รี สอร์ ทหรู ริมอ่าวมาริ น่าที่ใหญ่ที่สุดของสิ งคโปร์ มารี น่า เบย์ แซนด์ส ประกอบไปด้วยห้องพักและห้องสู ท
กว่า 2,561 ห้อง เป็ นสถาปั ตยกรรมรู ปร่ างคล้า ยเรื อตั้งอยู่บนอาคารทั้ง 3 และยังมี “มารี น่า เบย์ แซนด์ส
คาสิ โน” ที่ต้ งั อยูใ่ นตัวอาคารอันโอ่อ่าหรู หรา นับเป็ นแห่งหนึ่งในคาสิ โนที่ใช้เงินลงทุนสู งที่สุดในโลก
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
จำกนั้นนำท่ ำนเดินทำงสู่ ทพี่ กั

วันทีส่ องของกำรเดินทำง
เช้ ำ

(1)

(2)

สิ งคโปร์ – ยูนิเวอร์ แซล

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
น าท่ า นเดิ น ทางชมเมื อ งสิ ง คโปร์ ผ่ า นชมย่ า นการค้า ต่ า งๆ ซิ ต้ ี ฮอลล์ ,
อนุ สาวรี ยว์ ีรชน,ย่านที่ ทาการรั ฐบาล, ตึ กรัฐสภา,ทาเนี ยบประธานาธิ บดี ,
พร้ อ มกับ น าท่ า นบัน ทึ ก ภาพระลึ ก กับ เมอร์ ไ ลอ้อ น ซึ่ งถื อว่ า เป็ นสั ต ว์
สัญลักษณ์ของประเทศ สิ งคโปร์ ผ่านชมโรงแรมราฟเฟิ้ ลชื่ อดังที่เก่าแก่ที่สุด
ในสิ งคโปร์ , ย่านไชน่าทาวน์ ซึ่ งมีบรรยากาศที่คล้ายย่านเยาวราชบ้านเรา

เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ โลกเหนื อจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุ กของเกาะเซ็นโตซ่ า “The Universal Studio”
อาณาจักรความบันเทิ งระดับโลก ให้ท่านได้พบกับการแสดงสุ ดตระการตา
และความสุ ข สนุ ก ไม่ รู้จ บในที่ เ ดี ย วที่ ๆ คุ ณ และครอบครั ว จะได้พ บและ
สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ที่โลกยังต้องตะลึง เปิ ดฉากความสนุ กกับยูนิเวอร์
แซล สตูดิโอ ที่แรกและที่เดียวในภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ กับเครื่ อง
เล่ น 24 ชนิ ด โดย 18 ชนิ ด เป็ นเครื่ องเล่นที่ ออกแบบใหม่หรื อดัดแปลงเพื่อ
ที่นี่โดยเฉพาะ แบ่งออกเป็ น 7 โซน ได้แก่
1.เมืองไซไฟ ที่สุดของรถไฟเหาะรางคู่ ทั้งหวาดเสี ยวและสู งที่ สุดในโลก ด้วย
ระดับความสู ง 42.5 เมตร โดยจาลองจากซี รี่ยช์ ื่อดัง แบทเทิลสตำร์ กำแล็กติกำ ซึ่ ง
ผูเ้ ล่นสามารถเลือกได้วา่ จะเป็ นฝ่ ายมนุ ษย์หรื อฝ่ ายวายร้ายไซลอน ก่อนลงมือฟาด
ฟันบนอากาศอย่างหวาดเสี ยวของแต่ละฝ่ าย
2.โซนอียิปต์ โบรำณ พบกับเครื่ องเล่นเขย่าขวัญที่มีความเร็ วสู ง และความน่ากลัว
ของเหล่าวิญญาณมัมมี่ จะคืบคลานในท่ามกลางความมืด มาทาให้คุณขนลุกซู่ โดยไม่รู้ตวั
3.โซนเดอะ ลอส์ ตเวิลด์ หรื อดินแดนจุราสสิ คปาร์ คที่พาย้อนอดีตกลับไปสู่ ยุคดึกดาบรรพ์ หากใครล่วงล้ าเข้า
เขตหวงห้าม ไดโนเสาร์ จะโผล่มาหาคุณทันที เท่านั้นยังไม่พอ คุ ณยังได้พบกับการแสดงโชว์ผาดโผนเสี่ ยง
ตายของเหล่าสตันท์ได้ที่ วอเตอร์ เวิลด์
4.โซนมำดำกัสกำร์ สนุ กแบบชิ ล ชิ ล ด้วยการล่ องเรื อชมธรรมชาติ ไ ปพบกับ 4
นักแสดงนาจากภาพยนตร์ การ์ ตูนเรื่ อง มาดากัสการ์ อาทิเช่น อเล็กซ์,มาร์ ต้ ี,เมลแมน
และกลอเรี ยที่คอยต้อนรับคุณเข้าสู่ ป่าทึบแห่งนี้
5.โซนนิวยอร์ ก สัมผัสเมื องจาลองนิ วยอร์ ก เมืองที่ใหญ่และเจริ ญที่ สุดในอเมริ กา
และตื่นตาไปกับบรรยากาศแห่ งการสร้างภาพยนตร์ การแสดงสเปเชี่ ยลเอ็ฟเฟ็ ค ใน
การแสดงโชว์ชุดพิเศษ ไลท์ คำเมร่ ำ แอคชั่น สร้างโดย สตีเว่น สปี ลเบิร์ก
6.โซนฮอลลีว้ ูด พบกับ โรงละครสไตล์ บรอดเวย์ และการต้อนรับจากเหล่าเซเลบริ ต้ ีที่จะมายืนปรากฏตัวบน
ท้องถนนแห่งนี้
7.โซนฟำร์ ฟำร์ อเวย์ ครั้ งแรกของโลก กับ ปรำสำท ฟำร์ ฟำร์ อเวย์ พร้ อมทั้ง
ชม ภาพยนตร์ 3 มิ ติ เรื่ อง เชร็ ค ซึ่ งคุ ณไม่เคยได้สัมผัสมาก่ อน นอกจากที่ น้ ี
เท่านั้น นอกจากนี้ ยังมีมุมลดความหฤหรรษ์ มาที่ กิจกรรมเบาๆ เอาใจนักกิ น
นักดื่ม และนักช้อป กับร้านอาหาร บาร์ คลับ ที่รอเสิ ร์ฟอาหารและเครื่ องดื่มจาก
ทัว่ ทุ กมุ มโลก รวมถึ งร้ านช้อปปิ้ ง ร้ า นแบรนด์เนม และคอนเซ็ ปต์สโตร์ บน
เส้นทางเฟสทีฟวอล์ค ถนนสายที่โดดเด่นที่สุดของรี สอร์ ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
จำกนั้นนำท่ ำนเดินทำงสู่ ทพี่ กั

วันทีส่ ำมของกำรเดินทำง
เช้ ำ

(3)

สิ งคโปร์ – ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเข้าสู่ SUPER TREES ซึ่ งเป็ นโครงสร้างที่ทาเป็ นรู ปต้นไม้มีความสู งตั้งแต่ 25 เมตร ถึง 50 เมตร ถ้า
เอาให้เห็นภาพก็ประมาณตึกสู ง 9 ชั้น ถึง 16 ชั้นนัน่ เอง ในสวนจะมีเจ้า
SUPER TREES นี้ ท้ งั หมด 18 ต้น โดยใช้ระบบสวนแนวตั้ง ปลูกต้นไม้
ที่เป็ นพืชเมืองร้อน ทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ และเฟิ ร์ น ในเวลากลางวันเจ้า
ต้นไม้ยกั ษ์เหล่ านี้ ก็จะช่ วยให้ร่มเงา และความเย็นชุ่ มชื้ นไปทัว่ บริ เวณ
สวนตรงนั้น และเมื่ อตกกลางคื น ต้นไม้ยกั ษ์เหล่ านี้ ก็ จะงดงามไปด้วย
สี สันสวยงามจากแสงไฟที่ออกแบบมาเป็ นพิเศษ ต้นไม้เหล่านี้ จะติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสร้ าง
ไฟฟ้ าให้กบั ตัวเองในการให้แสงสว่างยามค่ าคืนตลอดจนหล่ อเลี่ ยงระบบน้ าที่ จะทาให้ความเย็นกับบริ เวณ
โดยรอบ
เทีย่ ง
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
บ่ ำย
นาท่านเดินทางสู่ ถนนออร์ ชำร์ ด (Orchard Road) คือถนนที่ถูกตั้งชื่ อขึ้นตามสวนพริ กไทยและจันทน์เทศ
ที่เรี ยงรายขนาบกันเป็ น แนวทางเดินขึ้นมาตั้งแต่ยุคปี 1840 ตามแนวถนน ในอดีตเคยเป็ นที่ทาการเพาะปลูก
พืชสวนโดยเจ้าของที่มีชื่อว่า Scotts, Cairnhill และ Cuppage ซึ่ งปั จจุบนั ได้กลายมาเป็ นชื่ อถนนในละแวก
เดียวกันที่คุน้ หู เป็ นอย่างดี นาท่านอิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัยสิ นค้านานาชนิ ดย่าน ถนนออร์ ชำร์ ด ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั
ขอห้างสรรพสิ นค้าชั้น นามากมาย เช่น ซี เคตัง อิเซตัน, ทาคาชิ มาย่า, ลักกี้พลาซ่ า ฯลฯ ท่านสามารถหา เสื้ อผ้า
กระเป๋ าเดินทางได้ตลอดเส้นทางของถนน หรื อจะซื้ อของเล่นฝากน้องๆ ตัวเล็กๆ ได้ที่ทอยส์อาร์ อัส ฯลฯ
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบิน
........... น. ออกเดินทำงสู่ กรุ งเทพฯ โดยเทีย่ วบิน ..................
(รับประทำนอำหำรและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
........... น. คณะเดินทำงถึงท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภำพ พร้ อมควำมประทับใจจำกเรำ เฟิ ร์ สท เวิล์ด ทัวร์

