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ประเทศสงิคโปรเ์ป็นศนูยก์ลางพาณชิยส์ าคัญของโลกแหง่หนึง่ โดยเป็นศนูยก์ลางการเงนิใหญส่ดุเป็นอันดับ
สีแ่ละเป็นหนึง่ในหา้ทา่ทีวุ่น่วายทีส่ดุ เศรษฐกจิซึง่เป็นโลกาภวิฒันแ์ละมคีวามหลากหลายอาศัยการคา้เป็นหลัก 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การผลติ ซึง่คดิเป็นประมาณ 30% ของจดีพีขีองสงิคโปรใ์นปี พ.ศ. 2556 ในแงค่วามเทา่เทยีม
กันของอ านาจซือ้ ประเทศสงิคโปรม์รีายไดต้อ่หัวสงูสดุเป็นอันดับสามของโลกแตม่คีวามเหลือ่มล ้าของรายได ้
รนุแรงทีส่ดุในหมูป่ระเทศพัฒนาแลว้ ประเทศสงิคโปรไ์ดรั้บการจัดอันดับสงูในแงก่ารศกึษา สาธารณสขุและ
ความสามารถการแขง่ขันทางเศรษฐกจิ เมือ่ปลายเดอืนมถินุายน พ.ศ. 2557 มปีระชากรอาศยัอยูใ่นประเทศ
สงิคโปรเ์กอืบ 5.5 ลา้นคน ซึง่กวา่ 2 ลา้นคนมสีญัชาตติา่งชาต ิ แมส้งิคโปรจ์ะมคีวามหลากหลาย แตเ่ชือ้ชาติ
เอเชยีมมีากทีส่ดุ 75% ของประชากรเป็นชาวจนี โดยมชีนกลุม่นอ้ยทีส่ าคญั เชน่ ชาวมลาย ู ชาวอนิเดยีและชาว
ยเูรเชยี มภีาษาราชการสีภ่าษา คอื ภาษาอังกฤษ ภาษามลาย ู ภาษาจนีกลาง และภาษาทมฬิ และประเทศ
สนับสนุนพหวุฒันธรรมนยิมผา่นนโยบายทางการตา่ง ๆอกีดว้ย 

ประเทศมาเลเซยี (มาเลเซยี: Malaysia) เป็นประเทศสหพันธรัฐราชาธปิไตยภายใตรั้ฐธรรมนูญ ตัง้อยูใ่น
ภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตป้ระกอบดว้ยรัฐ 13 รัฐ และดนิแดนสหพันธ ์ 3 ดนิแดน และมเีนือ้ทีร่วม 330,803 
ตารางกโิลเมตร (127,720 ตารางไมล)์ โดยมทีะเลจนีใตแ้บง่พืน้ทีอ่อกเป็น 2 สว่นซึง่มขีนาดใกลเ้คยีงกัน ไดแ้ก ่
มาเลเซยีตะวนัตกและมาเลเซยีตะวนัออก มาเลเซยีตะวนัตกมพีรมแดนทางบกและทางทะเลรว่มกับไทย และมี
พรมแดนทางทะเลรว่มกับสงิคโปร ์ เวยีดนาม และอนิโดนเีซยี มาเลเซยีตะวนัออกมพีรมแดนทางบกและทางทะเล
รว่มกับบรไูนและอนิโดนเีซยี และมพีรมแดนทางทะเลกับรว่มฟิลปิปินสแ์ละเวยีดนาม เมอืงหลวงของประเทศคอื
กัวลาลัมเปอร ์ในขณะทีป่ตูราจายาเป็นทีต่ัง้ของรัฐบาลกลาง   

มะละกา (มลาย:ู Melaka; ยาว:ี مالك; อังกฤษ: Malacca) เป็นรัฐทางตอนใตใ้นประเทศมาเลเซยี ตัง้อยู่
บรเิวณชอ่งแคบมะละกา ตรงขา้มกับเกาะสมุาตรา รัฐมะละกาเป็นหนึง่ในสองรัฐของมาเลเซยีทีไ่มม่เีจา้ผูค้รองรัฐ
เป็นประมขุแตม่ผีูว้า่ราชการรัฐแทน ในอดตี มะละกาเป็นเมอืงศนูยก์ลางทางการคา้ระหวา่งตะวนัออกและตะวนัตก
บนชอ่งแคบมะละกามากวา่ 500 ปี มลีักษณะของสถาปัตยกรรมทีผ่สมผสานระหวา่งศลิปกรรมโปรตเุกส ดัตช ์และ
มลาย ู ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นนครประวตัศิาสตรบ์นชอ่งแคบมะละกาจากองคก์ารยเูนสโก  เมอืงนีย้ัง เหมาะสม
ทีส่ดุส าหรับการอยูอ่าศัยและการเกษียณอาย ุ
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04.30 น.  คณะพรอ้มกันที ่สนามบนิฟ้าหลวงเชยีงราย อาคารผูโ้ดยสารขาออก สายการบนิ Air 
Asiaโดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและ
สัมภาระ 

06.40 น.  เหนิฟ้าสู่ สงิคโปร ์โดยสายการบนิ Air Asia เทีย่วบนิที ่FD926(อาหารเชา้บนเครือ่ง) 

สายการบนิแอรเ์อเชยี AIR ASIA (FD) 

ขาไป FD926 CEI - SIN 06.40-11.00 

สายการบนิแอรเ์อเชยี AIR ASIA (FD) 

ขากลบั FD831 KUL - CEI 19.50-21.40 

 

ประเทศสงิคโปร ์มชีือ่อยา่งเป็นทางการวา่ สาธารณรฐัสงิคโปร ์เป็นนครรัฐสมัยใหมแ่ละเป็นประเทศที่
เป็นเกาะขนาดเล็กทีส่ดุในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ตัง้อยูน่อกปลายทศิใตข้องคาบสมทุรมลายแูละอยูเ่หนอืเสน้
ศนูยส์ตูร 137 กโิลเมตร ดนิแดนของประเทศประกอบดว้ยเกาะหลกัรปูสีเ่หลีย่มขนมเปียกปนู ซึง่มักเรยีกวา่เกาะ
สงิคโปรใ์นภาษาอังกฤษ และเกาะอจูง (Pulau Ujong) ในภาษามลาย ูและเกาะทีเ่ล็กกวา่มากอกีกวา่ 60 เกาะ 
ประเทศสงิคโปรแ์ยกจากคาบสมทุรมลายโูดยชอ่งแคบยะฮอรท์างทศิเหนอื และจากหมูเ่กาะเรยีวของประเทศ
อนิโดนเีซยีโดยชอ่งแคบสงิคโปรท์างทศิใต ้ ประเทศมลีกัษณะแบบเมอืงอยา่งสงู และคงเหลอืพชืพรรณดัง้เดมิ
เล็กนอ้ย ดนิแดนของประเทศขยายอยา่งตอ่เนือ่งโดยการแปรสภาพทีด่นิ 

วนัแรก  เชยีงราย –สงิคโปร–์  Merlion Park –  Fountain of Wealth –  Garden by The Bay  (-/L/D) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2556
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2557
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%9A%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%8C


 

 

11.00 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิชางก ีประเทศสงิคโปร ์ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนัน้น าท่านเดนิ

ทางเขา้สูต่ัวเมอืงสงิคโปรท์ีม่กีารจัดผังเมอืงอย่างเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยและสะอาดสะอา้นจน

หลายๆ ท่านตอ้งทึง่ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) 

บา่ย    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 
จากนัน้น าท่านชม เมอืงสงิคโปร ์ชม Merlion Park ถา่ยรูปคูก่บั เมอรไ์ลออ้น สญัลกัษณ์

ของประเทศสงิคโปรโ์ดยรูปปั้นคร ึง่สงิโตครึง่ปลานีห้นัหนา้ออกทางอา่วมารนิา่ม ี

ทศันยีภาพทีส่ายงามโดยมฉีากดา้นหลังเป็น“โรงละครเอสเพลนาท”ซึง่โดดเด่นดว้ย

สถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทุเรียน น าท่านแวะชม น ้าพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of 

wealth แห่งเมอืงสงิคโปรต์ัง้อยู่ท่ามกลางหมู่ตกึซันเทคซติี ้ ซันเทค มาจากค าในภาษาจนี 

แปลวา่ความส าเร็จชิน้ใหม่ หมู่ตกึซันเทค สรา้งขึน้โดยนักธุรกจิชาวฮ่องกง ซึง่นับเป็นโครงการ

พาณิชยข์นาดใหญ่ทีส่ดุของเมอืง โดยคนสงิคโปรเ์ชือ่วา่ถา้ไดเ้ดนิรอบลานน ้าพุ และไดส้ัมผัส

น ้าจะพบโชคดแีละ ร ่ารวยตลอดปี น าท่านชม น าทกุทา่นเดนิทางสู ่แหลง่ทอ่งเทีย่วแหง่ใหมล่า่สดุ

บนเกาะสงิคโปร ์ การเ์ดน้บายเดอะเบย ์ “GARDEN BY THE BAY’’ ใหท้า่นไดช้มการจัดสวนที่

ใหญท่ีส่ดุบนเกาะสงิคโปรใ์หท้า่นไดช้ืน่ชมกับตน้ไมน้านาพันธุ ์ และเป็นศนูยก์ลางการพัฒนาอยา่ง

ตอ่เนือ่งแหง่ชาตขิอง Marina Bay บรหิารโดยคณะกรรมการอทุยานแหง่ชาตสิงิคโปร ์นอกจากนีย้ัง

มทีางเดนิลอยฟ้าเชือ่มตอ่กับ Super tree คูท่ีม่คีวามสงูเขา้ดว้ยกัน มไีวส้ าหรับใหผู้ท้ีม่าเยอืน

สามารถมองเห็นสวนจากมมุสงูขึน้ 50 เมตร บนยอดของ Super tree (รวมคา่ขึน้ลฟิตส์ าหรับ 

Super Tree) สามารถเห็นทัศนยีภาพอันงดงามของอา่วและสวนโดยรอบและยังมโีซนของโดมจัด

สวนจะแบง่เป็นสองเรอืนหลักๆ ซึง่แบง่โดยอณุหภมูทิีต่น้ไมต้อ้งการ ดังนี ้ Flower Dome (ชวีภาพ

แบบแหง้เย็น) และ Cloud Forest (ชวีภาพแบบชืน้เย็น) และยังมสีวนธมีตา่งๆ ใหเ้ดนิชม (ไมร่วม

คา่เขา้ชม Flower Dome และ Cloud Forest 28เหรยีญ ประมาณ 728 บาท) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (2) 

จากนัน้น าท่านเขา้สู่ ทีพ่กั Quality hotel / Chancellor@Orchard  หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

07:00 น. รบัประทานอาหารเชา้   ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม (3)   

08:00 น. น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่Universal Studio of Singapore มทัีง้หมด 7 โซน เปิดบรกิาร 10:00 – 

18:00 น. (เลน่ไดไ้มจ่ ากดัรอบ) ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ สงิคโปร ์ ในพืน้ที ่49เอเคอร ์ ในเกาะเซ็น

โตซา่รายลอ้มดว้ยความเขยีวชอุม่ของทะเลสาบมรีสีอรท์หอ้งพัก 1,800 หอ้ง จากโรงแรมระดับหร ู

6 ดาวทีห่ลากหลายรปูแบบ มทัีง้ยังม ี คาสโิน เปิดบรกิารตลอด 24 ชัว่โมง ตัง้อยูท่ีโ่รงแรม 

Crockford Tower  

 

1.พบกับเครือ่งเลน่ใหม ่ ลา่สดุ Transformers The Ride : The Ultimate 3D Battle และ Battlestar 

Galactica เครือ่งเลน่รถไฟเหาะตลีังการางคูท่ีส่งูทีส่ดุในโลก  

2.Far Far Away Castel ปราสาทแหง่วรีะบรุษุ เชร็คและเจา้หญงิฟิโอน่า  

3.Madagascar A Crate Adventure เป็นการน่ังเรอืผจญภัยชมสตัวต์า่งๆ เสมอืนทา่นก าลังอยูใ่น 

ภาพยนตรเ์รือ่งMadagascar  

4.Revenge of The Mummy ขดุหาสมบัตขิองฟาโรห ์และคน้หาปรศินาแหง่มัมมี ่ 

5.Water World ชมการแสดงกจิกรรมผาดโผนตา่งๆ จากภาพยนตรช์ือ่ดัง แสดงจรงิ แสง ส ีเสยีง จรงิ ทา่น 

จะตืน่เตน้ประทับใจไมรู่ล้มื  

6.Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภัยในดนิแดนไดโนเสาร,์ เหลา่สตัวโ์ลกลา้นปี  

7.Hollywood Boulevard สมัผัสโรงละครสไตลบ์รอดเวย ์ฮอลลวีูด๊ วอลอ์อฟเฟรม ศนูยร์วมแหง่ความ  

บันเทงิของจักรวาลอยา่งแทจ้รงิ  

**(อสิระอาหารกลางวนัเพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว)** 

มอีาหารใหเ้ลอืกมากมายกวา่ 56 รา้น หลากหลายสไตล ์ทัง้ในสว่นของยนูเิวอรแ์ซลและในสว่นของ Festive  

Walk, New York Town, Food Court Center หลังอสิระอาหารกลางวนั ทา่นสามารถเขา้เสีย่งโชคในคาสโิน  

โดยคาสโินแหง่แรกของประเทศสงิคโปรท์ีใ่ชก้ารลงทนุมหาศาลเพือ่ดงึดดูนักทอ่งเทีย่วใหม้าเขา้ชมความ 

อลังการระดับชาตทิีไ่ดรั้บอนุญาตจากรัฐบาลอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย อสิระกับเกมสต์า่ง ๆ อาทเิชน่ สลอ๊ตแม 

ชชนี แบล็คเจ็ค รเูล็ต ไฮโลวง ฯลฯ (หมายเหต ุตามกฎหมายของประเทศสงิคโปร ์ทา่นทีจ่ะเขา้คาสโินตอ้ง 

แสดงพาสปอรต์และหา้มมอีายตุ า่กวา่ 21 ปี การแตง่กาย สภุาพบรุษุหา้มใสก่างเกงขาสัน้ สภุาพสตรใีสช่ดุ 

สภุาพ และหา้มสวมรองเทา้แตะ) หรอื อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมมากมายทีก่าลาเรยี รวมทัง้ของฝากที ่

ระลกึหลังจากความสนุกสนานจบลงเรยีบรอ้ยแลว้ ทา่นสามารถเดนิเลน่ใน Festival Walk ทีเ่ปิดตลอด 24  

ชัว่โมง *** สามารถเลอืกซือ้ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพพิธิภัณฑส์ตัวน์ ้าเปิดใหมใ่หญท่ีส่ดุ 

ในโลกกับ Marine Life Park  (ไมร่วมคา่เขา้ 34 SGD) จัดอันดบัใหเ้ป็นอควาเรยีมใหญส่ดุในเอเชยีตะวนัออก 

เฉียงใตถ้กูออกแบบใหเ้ป็นอโุมงคใ์ตน้ ้าสามารถบรรจนุ ้าเค็มไดก้วา่ 45 ลา้นลติร รวมสตัวท์ะเลกวา่ 800 สาย 

พันธุ ์รวบรวมสตัวน์ ้ากวา่ 100,000 ตัว ตกแตง่ดว้ยซากปรักหักพังของเรอื ภายในไดจ้ าลองความอดุมสมบรูณ์ 

ของทะเลตา่งๆ ท่ัวโลก 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (4) 

วนัทีส่อง  Universal Studio Singapore – Marina Bay Sands                                        (B/-/D) 



 

 

จากนัน้อสิระท่านที่ “มารนีา่ เบย ์ แซนด”์ รสีอรท์หรูใหญ่ทีส่ดุในสงิคโปรม์ารน่ีา เบย ์ แซนดส์ 

ประกอบไปดว้ยหอ้งพักและหอ้งสทูกวา่ 2,561 หอ้ง โรงแรมยังมไีฮไลท ์ คอื The Sands Sky 

Park ตัง้อยู่ชัน้ที ่ 57 ของโรงแรม (ไมร่วมคา่ข ึน้ลฟิท ์ 23 SGD ประมาณ 600 บาท) เป็น

สถาปัตยกรรมรูปร่างคลา้ยเรอืตัง้อยู่บนอาคารทัง้ 3 แซนดส์กายพารค์นี้ถอืวา่เป็นสวนลอยฟ้า

ขนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก มพีืน้ทีก่วา้งขวางกวา่ 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าทีม่คีวามสงู

200 ม. บนสวนไดรั้บการตกแต่งอย่างสวยงาม มตีน้ไมใ้หญ่ 250 ตน้ และไมป้ระดับอกี 650 ตน้ 

มรีา้นอาหารทีห่รูหรา รวมถงึ The Sky on 57 และยังม ี“มารน่ีา เบย ์แซนดส์ คาสโิน” ทีต่ัง้อยู่

ในตัวอาคาร อันโอ่อ่าหรูหราฝ่ังตรงขา้มกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสโินทีเ่ต็มไปดว้ยเกมการ

พนันทุกรูปแบบ ซึง่นักท่องเทีย่วสามารถเพลดิเพลนิไปกับเกมสห์ลากหลายรูปแบบ โดยมโีต๊ะ

พนันมากกวา่ 600 โต๊ะ มตีูพ้นันหยอดเหรยีญมากกวา่  1,500 ตู ้อาท ิรูเล็ตต ์แบล๊คแจ๊ค บาคา

ร่า และไฮโลว ์และตูพ้นันหยอดเหรยีญ ภายในยังมรีา้นคา้ปลกีและภัตตาคารมากมาย (หมายเหต ุ

ตามกฎหมายของประเทศสงิคโปร ์ ทา่นทีจ่ะเขา้สถานคาสโิน ตอ้งแสดงพาสปอรต์และหา้มมอีายตุ ่

ากวา่ 21 ปี การแตง่กาย สภุาพบรุษุหา้มใสก่างเกงขาสัน้ สภุาพสตรใีสช่ดุสภุาพ และหา้มสวม

รองเทา้แตะ) ภายในยังมรีา้นคา้ปลกีและภัตตาคารมากมายส าหรับนักชอปป้ิงทัง้หลายสามารถ

เลอืกซือ้สนิคา้ยีห่อ้ดังๆไดม้ากมาย อาท ิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms,  Prada, 

Burberry, Cartier 

20.00 น.  ชมการแสดงโชวแ์สง ส ีเสยีงและน ้า ทีม่หญ่ทีส่ดุใน South East Asia กับการแสดงทีม่ี
ชือ่เสยีงวา่ Wonder Full Light การแสดงนี้ จัดขึน้ทีล่าน Promenade หนา้ Marina Bay 
Sands เป็นลานทีน่ั่งหันหนา้ออกทางอ่าว Marina 
จากนัน้น าท่านเขา้สู่ ทีพ่กั Quality hotel / Chancellor@Orchard  หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

07:00 น. รบัประทานอาหารเชา้   ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม (5)   

08.00น. น าทา่นออกเดนิทางสูป่ระเทศมาเลเซยีใชร้ะยะเวลาเดนิทางประมาณ 7-8 ชั่วโมงผ่านเมอืงยะโฮ 
  บารู ชมวถิชีวีติชาวมาเลเซยีสองขา้งทาง 
บา่ย   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (6) 
ค า่  ถงึประเทศมาเลเซยี เมอืงมะละกา  
  น าทา่นรบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (7) 

จากน ัน้เขา้สูท่ ีพ่กั Malacca Imperial Heritage / Avillion Legacy / The Straits / 
Swan Garden / หรอืเทยีบเทา่ อสิสระชมเมอืงมะละกายามค า่คนื 

 
 
 
 
 
 

วนัทีส่าม  สงิคโปร ์– มาเลเซยี  – มะละกา                                                                     (B/L/D) 



 

 

 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้   ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม (8)   

จากนัน้น าท่านเดนิทางขม เมอืงมะละกา “นครแห่งประวัตศิาสตรข์องมาเลเซยี” มะละกาเมอืงหลวง
แรกและเป็นจุดเริม่ตน้ของประเทศมาเลเซยี ยอ้นรอยประวัตศิาสตรท์ีเ่ต็มไปดว้ยร่องรอยอารยะธรรม
ตะวันตก น าชม จตัุรสัดชัทส์แควร ์จุดศูนยก์ลางทางการปกครองในตลอดชว่งระยะเวลา 154 ปี ที่
ฮอลันดาเขา้ยดึครองมะละกา ปัจจุบันเป็นสัญลักษณ์ส าคัญของการท่องเทีย่วเมอืงมะละกาจัตุรัสดัตชส์
แควรต์ัง้อยู่บนถนนลักษมานา สองฟากถนนเป็นอาคารรา้นคา้ตกึแถวแบบชโิน-โปรตุกสีอายุกวา่ 200 ปี 
มเีอกลักษณ์โดดเด่นในการทาสแีดงปูนกนิหมาก หรอืส ีsalmon pink เป็นย่านทีม่สีสีดสวยงามทัง้ตัว
อาคารและอฐิทีปู่นถนนทางเดนิรถและทางเดนิเทา้ชม วหิาร St.Paul’s Church ตัง้อยู่บนเนนิเขา
เซนตป์อล สรา้งขึน้ในปีพ.ศ. 2064 ปัจจุบันเหลอืเพยีงผนังสีด่า้นไวเ้ป็นหลักฐานทางประวัตศิาสตร์
เพือ่ใหค้นรุ่นหลังไดเ้รยีนรูเ้ท่านัน้ ในยุคทีโ่ปรตุเกสปกครองมะละกาโบสถแ์ห่งนี้ชือ่วา่ NosaSenhora 
แต่เปลีย่นเป็น St. Paul เมือ่ชาวดัตชเ์ขา้มาปกครอง ดา้นหนา้มรีูปปั้นนักบุญฟรานซสิ เซเวยีร์ (St. 
Francis Xavier) ผูม้ชี ือ่เสยีงดา้นการเผยแผ่ศาสนาครสิตน์กิายโรมันคาทอลคิและมาเผยแผ่ศาสนาที่
มะละกาถงึ 4 ครัง้จนกระท่ังเสยีชวีติศพของนักบุญฟรานซสิจงึไดรั้บการฝังไวท้ีห่นา้โบสถแ์ห่งนี้ก่อนจะ
น าสง่ต่อไปยังประเทศอนิเดยี ใหท้่านเดนิเล่น ถนนยองเกอร ์ถนนแห่งนี้เป็นถนนคนเดนิ บา้นเรอืน
สองขา้งทางบนถนนสายนี้ มสีสีันทีส่วยงามโดดเด่น สถาปัตยกรรมแบบชโินโปรตุกสี ซึง่จะคลา้ยกับ
เมอืในภูเก็ตของเรา นอกจากจะมสีถาปัตยกรรมทีส่วยงามแลว้ถนนแห่งนี้ยังมขีองขายทีห่ลากหลาย 
โดยเฉพาะของเก่าและของสะสมทีนั่กท่องเทีย่วมาหาซือ้กันทีน่ี่ และถนนยองเกอรย์ังไดส้มญานามวา่
เป็นไชน่าทาวน์อกี ดว้ยของมะละกาอกีดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (9) 

น าท่านเดนิทางสูเ่มอืง ปุตราจายา (Putrajaya City) ใชเ้วลาในการเดนิทางโดยประมาณ 
1.30 ช ัว่โมง ปุตราจายานครแห่งอนาคต อันเป็นทีต่ัง้ของหน่วยงานราชการ รวมถงึท าเนียบ
นายกรัฐมนตร ีชมความงดงามราวภาพฝันในนยิายอาหรับราตรขีองสถาปัตยกรรมต่างๆ ในนคร
หลวงแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซยี บันทกึภาพความทรงจ าทีจั่ตุรัสปุตรา โดยมฉีากหลังเป็น
มัสยดิปุ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (10) 

วนัทีส่ ี ่ มะละกา–ดสัทส์แควร–์โบสตเ์ซ็นปอลต–์ถนนยองเกอร–์ ปตุราจายา่ –กวัลาลมัเปอร ์ (B/L/D) 



 

 

  จากน ัน้เขา้สูท่ ีพ่กั Ancasa / Pudu Sentral Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (11) 

น าทา่น แวะนมัสการ พระขนัธกมุารที ่ วดัถ า้บาต ู เป็นศาสนา สถานทีศ่ักดิส์ทิธิข์องศาสนาฮนิด ู

ดา้นหนา้ปากทางขึน้บันไดไปยังถ ้า ขา้งบนมรีปูป้ันของพระขนัธก์มุารสงูถงึ 42.7 เมตร น าชม วดั

เทยีนโฮว่ วดัจนีสวยงามทีส่ดุในกรงุกัวลาลัมเปอร ์ พรอ้มสกัการะขอพรองคร์าชนิสีวรรคเ์พือ่ความ

เป็นสริมิงคลวดัจนีแหง่นีส้รา้งดว้ยเงนิทนุของชาวจนีในมาเลเซยีโดยรัฐบาลไดใ้หเ้งนิสว่นหนึง่ใน

การสรา้ง ไดรั้บการยง่ยอ่งวา่เป็นวดัจนีทีส่วยสะดดุตายิง่ใหญอ่กีแหง่หนึง่ในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออก

เฉียงใต ้ภายในบรเิวณแขวนโคมไฟจนีสแีดงเป็นจ านวนมาก ดแูลว้สวยงามแปลกตา ในวหิารม ีเจา้

แมก่วนอมิองค ์ใหญโ่ดดเดน่ สทีองอรม่ทัง้องค ์ยิง่สรา้งความศัทธาเลือ่มใสมากยิง่ข ึน้  

หลังจากนัน้ น าทา่นชม พระราชวงั อสิตานาเนการา หรอืพระราชวงัแหง่ชาตแิหง่ใหม ่

สถานทีป่ระทับของสมเด็จพระราชาธบิดหีรอืยังดเีปอรต์วนอากง ตัง้อยูท่ีถ่นน Jalan Duta มพีืน้ที่

ถงึ 610 ไร ่ ใหญก่วา่พระราชวงัเดมิเกอืบ 9 เทา่ มหีลังคายอดโดม 22 โดม และแบง่พืน้ทีใ่ชง้าน

เป็น 3 สว่น คอื พืน้ทีส่ว่นพธิกีาร พืน้ทีส่ว่นพระองค ์และพืน้ทีส่ว่นการบรหิาร พระราชวงัแหง่ใหมน่ี้

สรา้งขึน้ตัง้แตปี่ 2550 โดยใชง้บประมาณ 800 ลา้นรงิกติ หรอืกวา่ 8,000 ลา้นบาท เสร็จสมบรูณ์มี

พธิเีชญิธงเปิดใชเ้ป็นทีป่ระทับในวนัที ่15 พฤศจกิายน 2554 โดยสมเด็จพระราชาธบิดพีระองคแ์รก

ทีเ่สด็จเขา้ประทับ คอืสมเด็จพระราชาธบิดอีงคท์ี ่ 14 ตวนกอูับดลุฮาลมิ ซึง่เป็นสลุตา่นแหง่รัฐเค

ดาห ์ โดยเป็นสลุตา่นพระองคแ์รกทีไ่ดท้รงด ารงต าแหน่งสมเด็จพระราชาธบิด ี 2 ครัง้ ครัง้แรกทรง

ด ารงต าแหน่งสมเด็จพระราชาธบิดอีงคท์ี ่ 5 ในระหวา่งปี 2513-2518 และครัง้ทีส่องเพิง่เขา้รับ

ต าแหน่งเมือ่วนัที ่13 ธันวาคม 2554 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (12) 

วนัทีห่า้  กวัลาลมัเปอร ์ – วดัถ า้บาต ู – วดัเทยีนโฮว่ – จตัรุสัเมอเดกา้ – ตกึแฝดเปรโตนสั – ชอ้ปป้ิง Mitsui 

Outlet–ทา่อากาศยานนานาชาตกิวัลาลมัเปอร–์เชยีงราย                                                  (B/L/-) 



 

 

น าทา่นเยีย่มชม จตัรุสัเมอเดกา้ บรเิวณจัตรัุสแหง่นี ้ เป็นทีต่ัง้ของเสาธงทีส่งูทีส่ดุ ในโลก ซึง่เป็น

ธงชาตปิระจ าชาตมิาเลเซยี ทีไ่ดรั้บการชกัขึน้สูย่อดเสา เมือ่เวลาเทีย่ง คนืของวนัที ่ 30 สงิหาคม 

ค.ศ. 1957 เมือ่ไดรั้บเอกราชจากประเทศอังกฤษ สว่นฝ่ังตรง ขา้มกับจัตรัุสฯ เป็นอาคารสลุตา่นอับ

ดลุ ซาหมัด ซึง่กลายเป็นสญัลักษณ์ของประเทศ มาเลเซยีไปแลว้ อาคารแหง่นีเ้ป็นสถาปัตยกรรม

แบบ มรูสิ อนิเดยีผสมผสานกับศลิปะ แบบอาหรับ ความสงูของยอดโดมมขีนาดเทา่กับ 40 เมตร 

และหอนาฬกิาทีต่ัง้ ตระหงา่นอวดความสวยงามของตัวตกึและในเวลากลางคนื จะมกีารตดิไฟ

ระยบิระยับ เต็มไปหมด ยิง่เพิม่ความสวยงามใหก้ับอาคารแหง่นี ้สถานรีถไฟ KL ซึง่จัดวา่เป็นสถานี

รถไฟทีม่คีวามสวยงามทีส่ดุแหง่หนึง่ ตัง้ตระหงา่น อยูบ่นถนนฮาชามัดดนิ (Jalan Hashamuddin) 

สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1911 ภายนอก สถานสีรา้งแบบมรูสิ มลีักษณะเป็นหอสงูคลา้ยมัสยดิ แตภ่ายใน

สรา้งและตกแตง่ เหมอืนสถานรีถไฟวกิตอเรยีจากนัน้น าทา่นแวะถา่ยรปูกับสญัลักษณ์ของตกึระฟ้า

ในนครกัวลาลัมเปอร ์ ตกึแฝดเปรโตรนสั ซึง่เป็นอาคารแฝดทีส่งูทีส่ดุในโลกดว้ยความสงูถงึ452

เมตร จากนัน้ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝากคนทางบา้น ณ Mitsui Outlet ทีม่สีนิคา้ทีม่สีนิคา้

มากมายหลากหลายชนดิพรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกจับจา่ยซือ้ของฝากคนทางบา้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตกิวัลาลมัเปอร ์เพือ่เตรยีมตัวกลับสู ่เชยีงราย   

19.50 น.  ออกเดนิทางกลับสู ่เชยีงราย โดยเทีย่วบนิที ่FD831 (บรกิารอาหารค า่บนเครือ่ง) 

21.40น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตแิมฟ้่าหลวง โดยสวสัดภิาพ 

 

อตัราคา่บรกิาร (ไมม่รีาคาเด็ก) 

ผูใ้หญพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่นๆละ      25,900   บาท 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ           6,500  บาท 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะตลอดทรปิ      

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเปา าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   

 คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามราย  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     

 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 



 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1000 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศพัทท์างไกล 

คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ 


