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Universal Studios Singapore สวนสนุกในธมีภาพยนตรฮอลลวีดูแหง่แรกของเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้
ทีร่วบรวมสถานทีท่อ่งเทีย่ว อปุกรณ์เครือ่งเลน่ และความบนัเทงิส าหรับครอบครัวและผูช้ ืน่ชอบในความตืน่เตน้
เรา้ใจ อันทีจ่รงิ อปุกรณ์เครือ่งเลน่ในธมีภาพยนตรจ์ านวน 18 เครือ่งจากทัง้หมด 24 เครือ่งนีไ้ดร้ับการออกแบบ

มาส าหรับสวนสนุกทีส่งิคโปรโ์ดยเฉพาะ 
 

          โซนเครือ่งเลน่แบง่ตามธมีภาพยนตร ์โดยมทีัง้หมด 7 โซน ซึง่ไดร้ับการออกแบบใหม้เีอกลักษณ์
เฉพาะ คณุจะพบฮอลลวีดู วอลค์ออฟเฟม (Hollywood Walk of Fame) ทางเทา้ทีม่ชี ือ่เสยีงในฮอลลวีูด้ ไดท้ี่
ฮอลลวีดูโซน และในขณะทีค่ณุเดนิเทีย่วชมในนวิยอรก์ ภมูทิัศน์แถบนีก็้จะไดร้ับการปรับใหเ้ป็นววิทวิทัศน์แบบ

ในเมอืงทีน่่าประทับใจ รวมทัง้ทางเขา้รถไฟฟ้าใตด้นิเลยีนแบบสถานทีจ่รงิอกีดว้ย ทีน่ี่ คณุสามารถ เดนิเขา้ไป
ในฉากในภาพยนตรแ์ละสมัผัสประสบการณ์ท าลายลา้งสงูของพายเุฮอรร์เิคนพรอ้มสเปเชยีล เอฟเฟ็กต ์ที่
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จัดท าขึน้โดยผูก้ ากับชือ่ดัง สตเีฟ่น สปีลเบริก์ (Steven Spielberg) เครือ่งเลน่แสนสนุกตืน่เตน้จนแทบลมื
หายใจ 

โซนไซไฟซติี ้(Sci-Fi City) เป็นมมุของ TRANSFORMERS The Ride: The Ultimate 3D Battle หรอื
การขับรถตอ่สูแ้บบ 3 มติเิพือ่ตอ่สูก้ับจอมวายรา้ยทีต่ืน่เตน้เรา้ใจสดุ ๆ จากนัน้ ไปทีโ่ซนอยีปิตโ์บราณ (Ancient 

Egypt) เพือ่น่ังรถไฟเหาะเขา้ชมมัมมีแ่ละดว้งกวา่งในถ ้าทีม่ดืสนทิ เพราะบรรยากาศแบบนี้ละ่ทีก่ระตุน้ความ
กลัวไดด้นัีก และในโซนมาดากัสการ ์(Madagascar) เตรยีมพรอ้มทีจ่ะเปียกโชกไปกับการลอ่งแกง่ในแมน่ ้าที่

เต็มไปดว้ยการผจญภยัตืน่เตน้เรา้ใจและเพลดิเพลนิไมม่ทีีส่ ิน้สดุ 

การแสดงทีน่ีก็่ยิง่ใหญไ่มแ่พก้ัน เด็ก ๆ จะหลงรักการผจญภยัของยักษ์ใจด ี"เชร็ค" แบบ 4 มติทิีโ่ซน
ปราสาทฟาร ์ฟาร ์อะเวย ์สมัผัสเรือ่งราวในภาพยนตรด์ว้ยตัวคณุเองอยา่งเต็มรปูแบบ ในโซนภาพยนตรเ์รือ่ง 

The Lost World ตืน่เตน้ไปกับสตันทท์ีย่อมเสีย่งตายและเหตกุารณ์ระเบดิใน Water World™ ซึง่เป็นการ
แสดงสด 

 
หลังจากสนุกตืน่เตน้มาทัง้วัน มาเตมิพลังในระหวา่งการเทีย่วชมสถานทีท่ีน่่าสนใจ และกา้วเขา้ไปใน

รา้นอาหารทีต่กแตง่ในหลายรปูแบบทั่วทัง้สวนสนุก และอยา่ลมืเตรยีมกลอ้งถา่ยรปูไวใ้หพ้รอ้มส าหรับการถา่ยคู่

กับ "เซเลบ" 
 

ประเภทของบตัร:  

1. บัตรจรงิ : ลกูคา้สามารถยืน่ใชบ้รกิารไดท้ันททีีห่นา้ทางเขา้ 

2. E-Ticket : เป็นเสมอืนบัตรจรงิเพยีงแคป่ริน้เอกสารสแกนทีห่นา้ทางเขา้ ไมต่อ้งเสยีเวลาไปแลกบัตร  

 ราคาบตัร 

Universal Studios Singapore 

(ราคา บาท/ใบ) 

ผูใ้หญ ่

(อายุ 13 ปีข ึน้ไป) 

เด็ก 

(อายุ 4-12 ปี) 

ผูสู้งอาย ุ 

(อายุ 60 ปีข ึน้ไป) 

บตัรจรงิ 1,650 - - 

E-Ticket 1,680 1,230 1,100 

*คา่บตัรไมร่วมคา่จดัสง่ กรงุเทพ 50 บาท และตา่งจดัหวดั 70 บาท / 1 บุคกิง้ 

 

เวาลาเปิดท าการ 

วนัอาทติย ์– วนัศกุร ์ 10:00 ～ 19:00 น. 

วนัเสาร ์ 10:00 ～ 20:00 น. 

 เวลาเปิด-ปิดท าการ อาจเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 อาจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิไดเ้นือ่งจากสภาพอากาศ เป็นตน้ 
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Universal Studios Singapore เป็นสวนสนุกระดับโลกทีไ่ดร้บัความนยิมเป็นอยา่งสงูในประเทศ สงิคโปร ์

เนื่องจากเดนิทางสะดวกสบายแถมยงัอยูไ่มไ่กลจากประเทศไทยและยังมโีซนธมีมาก มายดังตอ่ไปนี ้ 

1. โซน Hollywood โซนแรกทีค่ณุจะไดพ้บกับความหรรษาก็คอื โซน Hollywood ซึง่ภายในเป็นทีต่ัง้

ของรา้นคา้ตา่งๆ มากมายและตน้ปาลม์ทีเ่รยีงราย ถอืไดว้า่ทีน่ี่เป็นจดุรวมสนิคา้ทีร่ะลกึจากทกุโซนกนัตัง้แต่

ทางเขา้เลย ทเีดยีว  

2. โซน Madagascar เป็นโซนทีย่กการต์นูเรือ่งโปรด    ของใครหลายคนมาไวท้ีน่ี่   ดว้ยเครือ่งเลน่

ไฮไลทอ์ยา่ง  Madagascar a Crate  Adventure  ซงเป็นเรอืเดนิสมทุรขนาดใหญ ่ ใหค้ณุหนูๆและทกุคนใน

ครอบครัวไดล้อ่งไปแบบ ชลิๆ ขอบอกวา่...งานนี้มเีปียกแน่นอน!!  

        

  3. โซน Far Far Away มาถงึโซนนี้ ไฮไลทเ์ด็ดอยูท่ีต่ัวการต์นูเจา้ยักษ์สเขยีวสดุตลก และ  ผอง

เพือ่น ทีจ่ะขนกันมาในรปูแบบ ภาพยนตร ์4 มติ ิ(Shrek 4-D Adventure) ซึง่จะมกีารเอฟเฟ็คและลกูเลน่ตา่งๆ

มากมายตลอดการรับชม  ราวกับคณุหลดุเขา้ไปในหนังเลยทเีดยีว...  เครือ่งเลน่เปิดใหมท่ี ่Universal Studios 

Singapore™!    ฮอลาสอามโิกส   ชกัดาบของเจา้ออกมา!   กระโดดขึน้รถไฟเหาะ  Puss In Boots’ Giant 

Journey  ขบวนแรกในโลก และเขา้รว่มกับเจา้แมวเหมยีว  Puss  และ  Kitty  ในการผจญภยัฉวัดเฉวยีน ตา้น

แรงโนม้ถว่งกลางอากาศบนยอดตน้ถั่วยักษ์เพือ่ตามหาหา่น ทีอ่อกไขเ่ป็นทองค าอันล ้าคา่ แตร่ะวงั เจา้  Great  

Terror  ทีจ่ะท าทกุวถิทีางเพือ่ขัดขวางแผนการของผูท้ีจ่ะมาขโมยหา่นทองค าไป  

4. โซน The Lost World เครือ่งเลน่ชนไฮไลทค์อื Jurassic Park Rapids Adventure ลอ่งแกง่ผจญ

ภยั ตะลยุดนิแดนไดโนเสาร ์ น่ันเอง ส ารวจถิน่ทีอ่ยูข่องเจา้สตวย์ักษ์อายลุา้นปีอันน่าตืน่เตน้ โซนนี้เป็นอกีหนึง่

โซนทีก่ารันตคีวามเปียกแบบเต็มทีแ่น่นอน!!  

5. โซน Ancient Egypt เขา้สโูลกแหง่ความอลังการและน่าสะพรงึกลัว กบัโซนอยีปิตโ์บราณ (Ancient 

Egypt) โซนนี้มเีครือ่ง เลน่ไฮไลทส์ดุหวาดเสยวอยา่ง Revenge of the Mummy ซงเป็นรถไฟเหาะในรม่

ภายใตค้วามมดืมดิทีว่ ิง่ไปดว้ยความเร็วสงู เตรยีมตัวใหพ้รอ้ม...เพราะเหลา่มัมมีแ่ละฝงูแมลงปีกแข็งอันน่า

ขยะแขยงก าลงัจะ มาเอาชวติคณุ! 

  6. โซน Sci-Fi City ทีโ่ซน ไซไฟ ซตี ้ ไฮไลทอ์ยูท่ีเ่ครือ่งเลน่ Battle Star Galactica Human กับ 

Battlestar Galactica Cylon ซึง่ก็คอืรถไฟเหาะตลีังกาสงูทีส่ดุในโลกและเป็นทีแ่รกในสงืคโปรน่ั์นเอง!! 

นอกจากดกีรเีรือ่ง ความสงูแลว้ จดุเดน่ของเครือ่งเลน่สองตัวนี้ก็คอื การเป็นรถไฟเหาะรางคูท่ีว่ ิง่สวนตัดกนัไป

มาน่ันเอง และยังมอีกีหนึง่ไฮไลทค์อื Transformers The Ride รปูแบบของเครือ่งเลน่ Transformers จะใหผู้ ้

เลน่ขึน้ยานทีเ่คลือ่นทีไ่ดใ้สแ่วน่สามมติ ิมจีอขนาดใหญ ่อยูใ่นยาน ผูเ้ลน่จะเป็นฝ่ายของออพตมิัส หนีการไลล่า่

ของฝ่ายดเีซฟตคิอน ยานจะมกีารเคลือ่นทีข่ ึน้ – ลง โยกหลบ โดนระเบดิ มรีะเบดิ ประกายไฟ เขา้หายาน 

สมจรงิสมจัง เหมอืนอยูใ่นเหตกุารณ์ ดว้ย ระบบ 3 มติ ิ 

7. โซน New York ในทีส่ดุก็เดนิครบรอบพอด ี เมือ่มาถงึโซน นวิยอรค์ นอกจากสภาพของเมอืงที่

จ าลองมาจากมหานคร นวิยอรค์แลว้ จดุเดน่อยูท่ีเ่ครือ่งเลน่ Lights, Camera, Action! คณุจะได ้ช้มการ

แสดงสเปเชยลเอฟเฟ็คทีอ่อกแบบโดยผูก้ ากับ ชอดงัอยา่ง “สตเีฟน สปีลเบริก์” ในฉากมหานครนวิยอรก์ ที่

อยู่ๆ เจา้เฮอรเิคนลกู ใหญก็่ก าลังเตรยีมถลม่เมอืงแหง่นี้กนัแบบ 4 มติ ิเลยทเีดยีว....!! 
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บตัร Universal Express และ Universal Express Unlimited 

 
เป็นบัตรทางดว่นทีเ่มือ่เราใชบ้ัตรนีแ้ลว้เราจะไมต่อ้งรอควิ สามารถเขา้ชอ่งพเิศษเพือ่เขา้เลน่ไดเ้ลย ซึง่ถา้ไป
วันหยดุเสารอ์าทติยก็์ถอืวา่คุม้เพราะคนคอ่นขา้งเยอะ ท าใหไ้มเ่สยีเวลาในการตอ่ควิ 

บตัร Universal Express: 1 ใบสามารถใชไ้ดก้ับเครือ่งเลน่ 1 ชนดิ ราคาเร ิม่ตน้ $30 

บตัร Universal Express Unlimited: ใชเ้ขา้เครือ่งเลน่ไดไ้มจ่ ากัดครัง้ ราคาเริม่ตน้ $50 
** Universal Express และ Universal Express Unlimited สามารถซือ้ไดท้ ีห่นา้สวนสนุก** 

 
เครือ่งเลน่ทีส่ามารถใชบ้ตัรได ้Express ได ้

▸ Pantages Hollywood Theater 

▸ Lights, Camera, Action!™ Hosted by Steven Spielberg 

▸ Sesame Street Spaghetti Space Chase 

▸ TRANSFORMERS The Ride: The Ultimate 3D Battle 

▸ Battlestar Galactica: CYLON® 

▸ Battlestar Galactica: HUMAN® 

▸ Accelerator™ 

▸ Revenge of the Mummy™ 

▸ Jurassic Park Rapids Adventure™ 

▸ Dino-Soarin’™ 

▸ WaterWorld™ 

▸ Puss In Boots’ Giant Journey 

▸ Shrek 4-D Adventure 

▸ Donkey LIVE 

▸ Enchanted Airways 

▸ Madagascar: A Crate Adventure 

▸ King Julien’s Beach Party-Go-Round 
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