ล่องเรื อ SUPERSTAR GEMINI
สิ งคโปร์ มะละกา สิ งคโปร์
******************************

เส้ นทาง :

กรุ งเทพฯ - สนามบินดอนเมือง – สิ งคโปร์ – เมอร์ ไลอ้อน – โรงละครเอสพลานาด
นา้ พุแห่ งความมั่งคั่ง - ท่าเรื อ Harbour Front Centre - เรื อซู เปอร์ สตาร์ เจมิไน – มะละกา
มาเลเชีย - ย่านดัทซ์ แสควร์ - โบสถ์ เซ็นต์ ปอล – ป้ อมปื นเอฟาโมซ่ า – เรื อรบโบราณ
วัด CHENG HOON TENG – ถนนคนเดินยองเกอร์ – ท่าเรื อมะละกา – ล่องเรื อกลับสิ งคโปร์
ช้ อปปิ้ งย่านถนนออร์ ชาร์ ด – สิ งคโปร์ – สนามบินดอนเมือง – กรุ งเทพฯ
*************************

วันแรกของการเดินทาง

05.30

07.40
11.15
กลางวัน

กรุ งเทพฯ – สิ งคโปร์ – เมอร์ ไลอ้อน – โรงละครเอสพลานาด -นา้ พุแห่ งความมั่งคั่ง
ท่าเรื อ Harbour Front Centre - เรื อซู เปอร์ สตาร์ เจมิไน

เชิญคณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้น 2 ประตูทางเข้า 5
เคาน์ เตอร์ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (SL)
เจ้าหน้าที่ของ เวิลด์ ไวด์ ฮอลิเดย์สฯ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่ อง
ออกเดินทางสู่ สนามบินชางฮี ประเทศสิ งคโปร์ โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL8800
เดินทางถึง สนามบินชางฮี ประเทศสิ งคโปร์
หลังจากผ่านพิธีการทางตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว นาท่านไปยัง ภัตตาคาร
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
นาท่านถ่ายรู ปคู่กบั เมอร์ ไลอ้ อน สัญลักษณ์ของประเทศสิ งคโปร์ โดยรู ปปั้ นครึ่ งสิ งโตครึ่ งปลา
หันหน้าออกทางอ่าวมาริ น่า มีทศั นียภาพที่สายงาม มีฉากด้านหลังเป็ น “โรงละครเอสพลานาด”
โดดเด่นด้วยสถาปั ตยกรรมคล้ายหนามทุเรี ยน

ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค เป็ นจุดชมวิวริ มแม่น้ าสิ งคโปร์
นาท่านแวะชม นา้ พุแห่ งความมั่งคั่ง Fountain of wealth แห่งเมืองสิ งคโปร์ ตั้งอยูท่ ่ามกลาง
ตึกซันเทคซิ ต้ ี ซันเทค มาจากคาในภาษาจีน แปลว่าความสาเร็ จชิ้นใหม่ ตึกซันเทค สร้างขึ้นโดย
นักธุ รกิจชาวฮ่องกง นับเป็ นโครงการพาณิ ชย์ขนาดใหญ่ที่สุดของเมือง คนสิ งคโปร์ เชื่ อว่าถ้าได้เดิน
รอบลานน้ าพุ และได้สัมผัสน้ าจะพบโชคดีและร่ ารวยตลอดปี

18.30

21.00

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อ Harbour Front Centre
นาท่านลงทะเบียนสู่ เรื อสาราญ ซู เปอร์ สตาร์ เจมิไน (SUPERSTAR GEMINI) เชิญท่านพบกับ
ความอลังการยิง่ ใหญ่ของเรื อ พร้อมสิ่ งอานวยความสะดวก ความบันเทิงระดับโลก
อิสระเตรี ยมพร้อมสู่ ความบันเทิงต่างๆของเรื อสาราญระดับโลก กับกิจกรรมมากมายให้ท่าน
ได้สัมผัส

อาหารค่าที่ภตั ตาคารบนเรื อ
จากนั้นเชิ ญท่านอิสระพักผ่อน หรื อร่ วมกิจกรรมต่างๆ หรื อ รวมไปถึงการรื่ นเริ งกับการร้องเพลง
และเต้นระบา หรื อเสี่ ยงดวงกับ CASINO
พักบนเรื อ SUPERSTAR GEMINI

วันทีส่ องของการเดินทาง
เช้า
09.00
09.30

กลางวัน

มะละกา ประเทศมาเลเชีย

อาหารเช้าที่ภตั ตาคารบนเรื อ
ให้ท่าน พักผ่อนอิสระ หรื อ ร่ วมกิจกรรมบนเรื อ (ดูจาก Star Navigator)
เรื อสาราญเทียบท่าที่ เมืองมะละกา ประเทศมาเลเซีย
นาท่านเที่ยว ชมเมืองมะละกา เมืองหลวงเก่าของมาเลเซี ย เป็ นเมืองแห่งประวัติศาสตร์
ชม ย่านดัทซ์ แสควร์ ชมโบสถ์ เซ็นต์ ปอล ป้ อมปื นเอฟาโมซ่ าเรื อรบโบราณ ถ่ายรู ปกับสามล้อ
เมืองมะละกา นาท่านเดินชมสถาปั ตยกรรมชิโนโปรตุกีส อันแสนโรแมนติก
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
จากนั้นนาท่านชมวัด CHENG HOON TENG วัดจีนที่เก่าแก่ที่สุดในมาเลเซี ย และผ่านชมมัสยิด
AL-AZIM MOSQUE

16.30
18.00
19.00

อิสระให้ท่านช้อปปิ้ ง ถนนคนเดินยองเกอร์ (Jonker Walk) ให้ท่านได้เลือกซื้ อของฝากของที่ระลึก
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางกลับสู่ ท่าเรื อมะละกา
อาหารค่าที่ภตั ตาคารบนเรื อ
เรื อออกเดินทางกลับสู่ สิ งคโปร์
เต็มอิม่ กับอาหารสไตล์ ยุโรป หรื ออาหารจีน ตามห้ องที่ท่านเลือกรับประทานอาหาร ชมการแสดง
อันอลังการหลังมื้ออาหารทุกคืนทีโ่ รงละคร “Festival”, หรื อช้ อปปิ้ งสิ นค้ าทีร่ ะลึกและแบรนด์ ดัง
รวมไปถึงการรื่ นเริงกับการร้ องเพลงและเต้ นระบา หรื อเสี่ ยงดวงกับ CASINO และตบท้ายด้ วยการ
วาดลีลาแดนซ์ กระจายทีผ่ บั Rock Star Disco
พักบนเรื อ SUPERSTAR GEMINI

วันทีส่ ามของการเดินทาง
เช้า

12.00

18.30
20.30
21.50

สิ งคโปร์ – ช้ อปปิ้ งย่านถนนออร์ ชาร์ ด – กรุ งเทพฯ

อาหารเช้าที่ภตั ตาคารบนเรื อ
ให้ท่านพักผ่อนอิสระ จากนั้นให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัยบนเรื อ ท่านจะได้พบกับความบันเทิง
ที่หลากหลายรู ปแบบ เช่น การออกกาลังกายรับอรุ ณในตอนเช้า หรื อ Sundance จ๊อกกิ้งบนดาดฟ้า
ของเรื อ ฟิ ตหุ่นที่ห้อง Pompeii Spa and Fitness Center และผ่อนคลายกับการบริ การเสริ มที่
Hydro-massage spa ร่ วมกิจกรรมบนเรื อ (ดูจาก Star Navigator)
เรื อเทียบท่า Harbour Front Centre สิ งคโปร์
จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ งย่าน ถนนออร์ ชาร์ ด สิ นค้าแบรนด์เนม รุ่ นใหม่ล่าสุ ด จะถูกนามาวางขาย
ตามห้างสรรพสิ นค้า ที่ต้ งั อยูบ่ นถนนสายนี้เป็ นแห่งแรก ถนนออร์ ชาร์ ดจัดได้วา่ เป็ นแหล่งช้อปปิ้ ง
ระดับโลก มีศูนย์การค้า ร้านค้า และโรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยูเ่ รี ยงรายสองฝั่งถนน เช่น
ห้าง TAKASHIMAYA ISETAN TANG และอื่นๆ อีกมากมาย

นาท่านเดินทางสู่ สนามบินชางฮี
ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL8807
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
*******************************

