กาหนดการเดินทาง : ตัง้ แต่ 2 ท่ านขึน้ ไปสามารถออกเดินทางได้ ทุกวัน
วันแรก
สนามบินสิงคโปร์ – โรงแรมที่พัก

( --/ -- / --)

เวลาที่นัดหมาย

เจ้ าหน้ าที่ให้ การต้ อนรับท่าน ณ สนามบินสิงคโปร์ จากนัน้ นาท่ านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก

ถึงโรงแรม

 ให้ ท่านอิสระพักผ่ อน

วันที่สอง

หรือช้ อปปิ ้ ง ท่ องเที่ยวได้ ตามอัธยาศัย

โรงแรมที่พกั – ยูนิเวอร์ แซล – โรงแรม

( B/ -- / --)

07.00 น.

 ท่านรับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

09.00 น.

รถมารั บท่ านเพื่อเดินทางสู่สิงคโปร์ ยูนิเวอร์ แซล (รวมค่ าเข้ าชมแล้ ว)
อิสระให้ ทา่ นได้ เพลิดเพลิน Universal Studio แห่งเกาะ Sentoza กับเครื่ องเล่นทัง้ 7 โซน อาทิเช่น
1. Zone Lost World ให้ ทา่ นเพลิดเพลินกับการผจญภัยในโลก จูลาสิค พาร์ ค และ water world,
2. Zone Far Far Away สัมผัสโลกการ์ ตนู วอลท์ ดิสนีย์ เหล่าการ์ ตนู ดังจากเทพนิยายอันโด่งดังทัว่ โลก,
3. Zone Madagascar เปิ ดมิตใิ หม่ แห่งโลกการ์ ตนู สัมผัสตัวการ์ ตนู ผ่านบรรยากาศดินแดนมหัศจรรย์เกาะ
แอฟริกาใต้ พร้ อมกับ เหล่าตัวการ์ ตนู ดัง ,
4. Zone Hollywood ชมการแสดงอันตื่นตา ราวกับท่านได้ สมั ผัส บรรยากาศเหมือนจริง ,
5. Zone NewYork ตื่นตาตื่นใจกับสเปเชี่ยลเอฟเฟคที่เหมือนจริงกับ พายุเฮอริเคนที่พดั กระหน่านิวยอรค์ซิตี ,้
6. Zone Sci-fi city ตื่นตาตื่นใจกับ BATTLESTAR GALACTICT : รถไฟเหาะตีลงั การางคูท่ ี่สงู ที่สดุ ของโลก,
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7. Zone Ancient Egyptรี เวนจ์ออฟเดอะมัมมี่ร่วมตื่นเต้ น กับการผจญภัยกองทัพมัมมี่ ท่ามกลางความมืดมิด
นอกจากนี ้ยังมีบรรดาเหล่าตัวการ์ ตนู ดังๆ ของค่ายยูนิเวอร์ แซลสตูดโิ อส์ให้ ทา่ น ได้ ถ่ายรูปร่วมกับเหล่าตัวการ์ ตนู
เป็ นที่ระลึก
17.00 น.
รถมารับท่านเพื่อเดินทางกลับสู่ โรงแรมที่พกั  (ถึงโรงแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย)
วันที่สาม
07.00 น.

โรงแรมที่พกั – สนามบินสิงคโปร์

( B/ -- / --)

 ท่านรับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้ าให้ ท่านพักผ่ อนตามอัธยาศัย
ถึงเวลานัดหมาย ส่ งท่ านกลับ ณ สนามบินสิงคโปร์
==== สิน
้ สุดรายการแพ็คเกจทัวร์ ===

อัตราค่ าบริการ (คณะเดินทางตัง้ แต่ 2 ท่ านขึน้ ไป)
ผู้เดินทาง
พักห้ องละ 2 ท่ าน
พักเดี่ยว

ค่ าบริการ (ไม่ รวมตั๋วเครื่องบิน)
สอบถาม
สอบถาม

ค่ าบริการ (รวมตัวเครื่องบิน)
สอบถาม
สอบถาม

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1. ค่ าโรงแรมที่พัก 2 คืน
2. ค่ าบัตรเข้ าชมสิงคโปร์ ยน
ู ิเวอร์ แซล
3. ค่ ารถรั บ – ส่ ง (สนามบิน – โรงแรม และโรงแรม – สิงคโปร์ ยน
ู ิเวอร์ แซล)
4. ค่ าอาหารเช้ าที่โรงแรม 2 มือ้
5. ค่ าตั๋วเครื่ องบิน (กรณีท่ ท
ี ่ านต้ องการ)
อัตราค่ าบริการนีย้ งั ไม่ รวม
- ค่ าใช้ จ่ายอื่นๆ ทัง้ หมดที่ไม่ ได้ ระบุในรายการแพ็คเกจทัวร์ นี ้
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