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USS ยนิูเวอร์แชล สิงคโปร์ สวนสนุก

ยอดนิยมโดยเครื่องเล่นต่าง ๆ จะจ าลอง

มาจากภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงของ บริษัท 

ยนูิเวอรแ์ซล สตดูิโอ อย่างเช่น Hollywood 

Theatre , The Lost World Jurassic Park, The 

WaterWorld , Shrek, Mummy, Battle Star 

,Madacascarแ ล ะ  เ ค รื่ อ ง เ ล่ น ล่ า สุ ด 

Transformer ที่ แ ส น ส นุ ก ตื่ น เ ต้น โ ด ย

แบ่งเป็นโซนต่าง ๆ เช่น Marine Life Park 

Zone / Central Zone / หรื อ จ ะ สนุกกับ

เครื่องเล่น อื่น ๆ อีกมากมาย   จนไดเ้วลา

นัดหมายหัวหน้าทัวร์ น าทุกท่านกลับ

โรงแรม  

 

โซนท่ี1 ฮอลลีว ูด้ (Hollywood) โซนนีเ้ป็นโซนแห่งความบันเทิงโซนแห่งการรอ้งเล่นเตน้ร ามีการแสดงแบบตน้ฉบับของ

บอรด์เวย ์(Board way) สื่อถึงละครชื่อดงัตา่งๆ ใหท้กุคนไดย้อ้นยคุกลบัไปในอดีต 

 

โซนท่ี 2 นิวยอรค์ (New York) โซนที่ไดจ้ าลอง บรรยากาศของนิวยอรค์มาใหท้กุท่านไดส้มัผสั ความทนัสมยัของเมือง

หลวง และยิ่งใหญ่ โซนนี้ไดร้วมตวัการต์นูทีเ่ด็กๆ นอ้งๆ ขืน่ชอบมาไวม้ากมาย  

 

โซนท่ี 3 เมืองแห่งอนาคต (Sci-Fi City) โซนนีเ้ป็นโซนที่ดลู า้สมยัมากๆ เป็นโซนเครื่องเล่นสดุมนัสท์ี่เนน้การผจญภยั

และมีความหวาดเสียวสดุๆ ไฮไลทก็์คือ Transformers The Ride เป็นเครื่องเลน่ 3D โดยจะมีแวน่ใหใ้สก่่อนเริม่เล่น และอีก

อันคือรถไฟเหาะตีลงักา มี ถึง 2 เสน้ ดว้ยกนั สีแดง และ สีน า้เงนิ หวาดเสยีวกนัแบบเต็มที่ไปเลย 

 

โซนท่ี 4 เมืองอียิปตโ์บราณ 

(Ancient Egypt)เป็นอีกโซนที่

เครื่องเล่นหวาดเสียวไมแ่พก้นั จะ

ไดพ้บกบัสสุานฟาโรหต์อ้งค าสาป 

เครื่องเล่นชนิดนี้มชีื่อว่า Revenge 

of the Mummy มนัคือรถไฟเหาะที่

จะพาเราตะลยุไปในดนิแดนนกัรบ

มมัมี่ ขบัรถจี้บตามล่าหาสมบตัิ 

Treasure Hunters สนกุมากๆ จน

ตอ้งเล่น อกีรอบ 

 

โซนท่ี 5 โลกท่ีหายสาบสญู 

(Lost World) ในส่วนของโซนนีน้ัน้ 

เป็นอารมณก์ารผจญภยัในยคุ

ไดโนเสาร ์Jurassic Park และ Water 

World เครื่องเล่นตามแบบฉบับ



หนงั Jurassic Park สนกุแบบเหมือนไดเ้ขา้ไปอยู่ในหนงัเรื่องนัน้เลย 

 

โซนท่ี 6 ดินแดนแห่งเทพนิยาย (Far Far Away) โซนนี้จะไดพ้บกบัตวัการต์นูแอนเิมชัน่จากเรื่องเชร็คและการฉาย

หนงัการต์นู 4 มติิ และไฮไลทข์องโซนนี้พาไปผจญภยัในดนิแดนเทพนิยาย ชมยอดตน้ถัว่ยักษเ์พื่อตามหาห่านที่ออกไข่

เป็นทองค าอันล า้และยังมีเครื่องเล่นอีกมากมาย โซนนี้เหมาะมากส าหรับนอ้งๆ ที่ชอบความนา่รักของเจา้หญิงในเทพ

นิยาย 

 

โซนท่ี 7 มาดากสัการ ์(Madagascar)จะไดพ้บกบัเหล่าบรรดาสตัวน์อ้ยใหญ่จากตวัการต์นูที่ไดร้ับความนิยมเป็นอย่าง

มาก นัน่คือ Madagascar เครื่องเล่นในโซนนี้ที่ไมค่วรพลาดเลยก็คือ ล่องเรือเดนิไปในเกาะมาดากสัการ ์ซึง่จะไดพ้บกบั

สตัวต์า่งๆ ที่จะมาสรา้งรอยย้ิมและเสียงหัวเราะใหก้บัทกุท่านที่ไดล้่องเรอืเขา้ไปชมเหมือนอยูใ่นป่าเลยทีเดียว 

 

Royal Caribbean – Spectrum of the Seas 

"Spectrum of the Seas" เรือล าแรกในตระกลู Quantum Ultra-Class ของสายเรือ Royal Caribbean International โดย

จะมีการเปิดตวัในชว่งฤดใูบไมผ้ลิ ปี ค.ศ. 2019 นัน่เองค่า เรือล านี ้มีน า้หนกั 168,666 ตนั และสามารถรองรับ

ผูโ้ดยสารไดส้งูสดุ 5,622 ท่าน เป็นเรือที่เหมาะส าหรับกลุ่มนกัท่องเที่ยวที่เดินทางไปพกัผอ่นกนัทัง้ครอบครัว และกลุ่มที่

ยกขบวนกนัไปเป็นแกง๊คเ์พื่อนฝูงก็สนกุไปอีกแบบ เพราะภายในเรือล านีม้ีกิจ 

กิจกรรม ภายในเรือล านีม้ีกิจกรรมสนกุๆ และความบันเทิงมากมาย อาทิเชน่ เปิดประสบการณไ์ปกบัเครื่องเล่นสนกุๆ 

อย่าง Sky Pad เป็นเครื่องเล่นแทรมโพลีนเสมือนจริงที่มาพรอ้มกบัแว่น VR สามมิติ เพิ่มอารมณท์ี่นา่ตื่นเตน้เอาใจเด็กๆ 

ไดก้ระโดดเดง้ ดึ๋ง กนัใหม้นัสส์ดุเหวี่ยง ตอ่ดว้ย Bionic Bar หุ่นยนตบ์ารเ์ทนเดอรท์ี่คอยชงเครื่องดื่มใหเ้ราไดด้ื่มกนัทัง้วัน

ทัง้คืน ถือเป็นเทคโนโลยีสดุล า้บนเรือส าราญก็ว่าไดค่้ะ และยังมีเครื่องเล่น The North Star เป็นกระเชา้ลอยฟ้าชมวิวได ้

360 องศา ความสงูก็ราวๆ 300 ฟุต หรือ 91 เมตรเหนอืระดบัน า้ทะเล ตอ่ดว้ย RipCord by iFly เครื่องเลน่ดิ่งผสธุา

จ าลองเอาใหม้นัสก์นัสดุเหวี่ยง บนเรือยังมีโซน Royal Esplanade ถนนสายช็อปป้ิงที่มีถึงสองชัน้ (ชัน้ 4,5) มีสินคา้ปลอด

ภาษี และสินคา้แบรนดเ์นมที่มีใหเ้ลือกหลากหลาย นอกจากนีย้ังมีรา้นอาหารกว่า 18 แห่ง ภายในมีทัง้หอ้งอาหารหลกั 

และ หอ้งอาหารพิเศษ รวมถึงหอ้ง Two70°(Two Seventy) อันโอ่อ่า ผนงัเป็นกระจกใสสงูโปร่ง ตัง้แตพ่ื้นจรดเพดาน 

ภายในโซนนีเ้ต็มไปดว้ย เกา้อี้เรียงราย บาร ์เลาจน ์และคาเฟ่ เป็นจดุทีบ่รรยากาศดีที่สดุพรอ้มกบัวิวทวิทศันพ์าโนรามา่ที่

สวยงามจบัใจ ในยามค า่คืนยังมีโชวก์ารแสดงตา่งๆ อาทิเชน่ โชวก์ายกรรมสดุตื่นเตน้และหวาดเสียว รวมถึงละครเวที ให้

แขกผูเ้ขา้พกัไดม้ีความสขุ เรียกรอยย้ิม และเสียงหัวเราะกนักระห่ึมไปทัว่ทัง้เรือ.   

 

แพคเก็จรวม: หอ้งพกับนเรืออัพเกรดเป็นหอ้ง Balcony + โรงแรมระดบั 4 ดาว (พรอ้มอาหารเชา้)  1คืน หรือ บัตรเขา้

สวนสนกุ Universal Studio Singapore 

 

ราคาน้ีไม่รวม ภาษีท่าเรือ และ ทิปพนักงานบนเรือ:  6,300 บาท/ตอ่ท่าน  

 

ท่าเรือที่ ขึ้นเรือ: Marina Bay Cruise Centre Singapore 

https://www.clubmed.co.th/l/sports?locale=th-TH


  



  



  



 



หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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