รุ่นที่ 4
การเรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษากลางในการสื่อสารนั้น นอกจากผู้เรียนจะเรียนรู้ผ่านสถานการณ์
จาลองแล้ว การฝึกฝนในสถานการณ์การจริง เป็นวิธีการที่สาคัญที่จะกระตุ้นทักษะทางภาษาและการใช้ชีวิต
ให้กับผู้เรียน การเดินทางไปต่างประเทศที่มีความเจริญและมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมยังช่วยเปิดโลกทัศน์
ให้กับผู้เรียน กระตุ้นเร้าความอยากเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ เพื่อสนับสนุนโอกาสให้กับผู้เรียนที่มีความพร้อมในการ
ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนภาษาและคอมพิวเตอร์พัทลุงจึงจัดทาโครงการทัศนศึกษา Discover
Malaysia ซึ่งได้ดาเนินมาเป็นรุ่นที่ 4 แล้ว สาหรับนักเรียนและท่านผู้ปกครองที่สนใจในช่วงปิดภาคเรียน
การทัศนศึกษาครั้งนี้เป็นการเดินทางไปท่องเที่ยวรัฐปีนัง ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย
เป็นหนึ่งในรัฐที่พัฒนาและมีความสาคัญในด้านเศรษฐกิจสูงที่สุดในมาเลเซีย ทั้งยังเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมอัน
สวยงาม และได้รับความนิยมจากนักเรียนชาวไทยในการไปศึกษาต่อ
นอกจากประสบการณ์การท่องเที่ยว ชมความสวยงามของสถานที่สาคัญแล้ว นักเรียนจะได้ทากิจกรรม
และแบบฝึกหัดเพื่อฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ จีน คณิตศาสตร์และศิลปะ ทั้งบนรถและขณะเยี่ยมชมสถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆ โดยมีคณะครูให้ความรู้บนรถและดูแลตลอดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทางและความรู้ที่นักเรียนจะได้รับระหว่างการเดินทาง (กรุณาดูในหน้าที่ 2) 
เมือง
เคดาห์ – ปีนัง -เปรัก

ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
23-25 ตุลาคม 2558

ค่าใช้จ่าย
- ผู้เดินทาง 33 คนขึ้นไป
3,500 บาท
- ผู้เดินทาง 27 - 32 คน
4,000 บาท
- ผู้เดินทาง 21 – 26 คน
4,500 บาท

ค่าใช้จ่ายนี้ ไม่รวม ค่าอาหารเที่ยงและเย็น (โดยประมาณมื้อละ 50 บาท) และค่าผ่านประตูประมาณ
220 บาท ซึง่ นักเรียนจะต้องซื้อเองเพื่อฝึกภาษา




การอบรมก่อนเดินทางจริง จะแจ้งวันเวลาให้ทราบในภายหลัง
ภาพกิจกรรมรุ่นก่อนๆ ชมได้ที่ plcs-club.com หรือเฟซบุ๊ค โรงเรียนภาษาและคอมพิวเตอร์พัทลุง
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 088 398 2381 (ครูเนม) สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 กันยายน 2558

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ผม/ดิฉัน................................................................................เป็นผู้ปกครองของ ..........................................................................
โทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้หมายเลข......................................................................ต้องการเข้าร่วมโ ครงการ Discover
Malaysia รุ่นที่ 4 เดินทาง 23-25 ตุลาคม 2558 โดยต้องการเข้าร่วมโครงการจานวน .................................................คน
ลงชื่อ...............................................................................

กาหนดการเดินทาง 23-25 ตุลาคม 2558
23 ต.ค. 58
06.00 น. ออกเดินทางจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจเพื่อมุ่งหน้าสู่รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย
 (ประโยคแนะนาตัว, ขอความช่วยเหลือ, การกรอกใบข้ามแดน, การอ่านป้ายบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมือง)
08.10 น. ผ่านด่านสะเดาของประเทศไทยทาการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง แวะแลกเงินและ
รับประทานอาหารเช้า  (อัตราแลกเปลี่ยน, คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ, การบอกเวลา, ชื่ออาหารและการสั่งอาหาร)
12.00 น. เข้าชมพิพิธภัณฑ์ข้าว ในรัฐเคดาห์ ให้นักเรียนได้ศึกษาความเป็นมาของการปลูกข้าวและเกษตรกรรมของมาเลเซีย
(เวลามาเลฯ)
 (คาศัพท์เกี่ยวกับธรรมชาติและเกษตรกรรม, อาชีพ)
13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง  (การนับเลขและอาหารภาษาจีน อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร)
14.00 น. เดินทางสู่ เกาะปีนัง Penang หรือที่คนไทยรู้จักในนาม เกาะหมาก “ไข่มุกแห่งตะวันออก” เมืองมรดกโลก ข้ามสะพานปีนัง
เชื่อมโยงแผ่นดินใหญ่ ยาวเป็นอันดับ 3 ของโลก (ความยาว 13.5 กม.) ชมความพิเศษที่สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนจากลักษณะ
อาคารตึกรามบ้านช่องของตะวันตกและตะวันออก อันเป็นสมบัติที่ได้รับเป็นมรดกตกทอดสืบต่อกันมา
 (คาศัพท์และบทสนทนาในโรงแรม, คาศัพท์สถานที,่ สนทนาถามทาง)
15.30 น. Penang Adventure Zone ให้เด็กๆได้สนุกไปกับสไลเดอร์และเกมส์ที่จะช่วยกระตุ้นอะดรีนาลีน! (คาศัพท์เครื่องแต่งกาย)
17.30 น. กิจกรรม Mural Art Hunter บน ถนน Beach Street นักเรียนแบ่งกลุ่มและเดินตามแผนที่เพื่อตามล่าศิลปะบนกรรมแพงอันลือ
ชื่อของปีนัง
 (ความรู้เรื่องทิศทางและการอ่านคาใบ้บอกทาง)
18.30 น. รับประทานอาหารเย็นที่ Gurney Drive Hawker/Song River Cafe เดินชมชายทะเล กิจกรรมสารวจชื่อสินค้าในห้าง Gurney
 (คาศัพท์สินค้า การถามข้อมูลและการบอกราคา)
24 ต.ค. 58
07.30 น. บริการอาหารเช้าในโรงแรม
08.30 น. ชมโบสถ์ St. George และทากิจกรรมใน Penang Museum  (ประวัติศาสตร์ปีนัง)
10.00 น. ชมสถาปั ต ยกรรมอั น สวยงามของศาลากลางปี นั ง จากนั้ น ท ากิ จ กรรมภาษาอั ง กฤษบริ เ วณสนามเด็ ก เล่ น ริ ม ทะเล
 (การสะกดคา, ศิลปะและการบรรยายภาพ, การเขียนบันทึกประจาวัน)
11.30 น. เดินชมป้อมปืนใหญ่ Fort Conwallis และ Victoria Clock Tower
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ทากิจกรรมPrice Tag ในตึกKomtar(ศัพท์ชื่อสินค้า การถามข้อมูลและคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ)
14.00 น. นานักเรียนไปขอพรที่วัดจีนที่สวยงามที่สุดในปีนัง วัด เก๊ก โล๊ก ซี วัดนี้จัดได้ว่าเป็นวัดที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ตั้งอยู่บนเนินเขาอายเยอร์ อีตัม ( IYER ITAM) ภายในวัดมีเจดีย์ “พระพุทธเจ้าหนึ่งหมื่นองค์ ” เป็นเจดีย์ทรง
สามเหลี่ยมที่สร้างขึ้นด้วยความประณีตมากจนต้องใช้เวลาสร้างถึง 20 ปีถึงจะแล้วเสร็จ ภายในวัดมีสภาพแวดล้อมที่สวยงามที่
สวยงาม สระเลี้ยงเต่าจานวนมากมายให้นักเรียนได้ให้อาหาร  (คาศัพท์เกี่ยวกับวัดและของที่ระลึก)
15.30 น. เดินทางสู่ Ipoh
 (ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมาเลเซีย, การเขียนบันทึกรายรับ รายจ่าย, ภาษาจีนพื้นฐาน)
นาท่านชมวั
17.30ดรร
น. ชมเมืองอิโปห์ จัตุรัสสถานีรถไฟ ศาลากลาง ศูนย์ไปรษณีย์ รับประทานอาหารเย็น เดินพักผ่อนชมไฟที่ Kinta Riverfront
25 ต.ค. 58
07.00 น. บริการอาหารเช้าในโรงแรม
08.00 น. นานักเรียนสู่ย่านเมืองเก่า พร้อมถ่ายรูปคู่กับตึกเก่าแก่ที่สวยงาม สถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน ภาพวาดฝาผนังที่น่าสนใจ
09.00 น. เข้าชมพิพิธภัณฑ์ Ipoh World ดูวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวอิโปห์  (ประวัติศาสตร์และสังคม, คาศัพท์เครื่องใช้ในบ้าน)
10.00 น. เดินทางไปชมวัด Kek Lok Tong ซึ่งเป็นวัดที่อยู่ในถ้า ซึ่งจะนาไปสู่สวนที่สวยงามและสระบัว ขึ้นชื่อว่าเป็นวัดถ้าที่สวยที่สุด
11.30 น. รับประทานอาหารเที่ยงและเดินทางกลับ
 (ศิลปะและการบรรยายภาพ, การประเมินค่าไทย มาเลเซีย, กิจกรรมเมืองในฝัน, สรุปรายรับรายจ่ายและการแลก
เงินคืน, ใบขาเข้าและสัญลักษณ์ในพาสปอร์ต) นักเรียนส่งแบบฝึกหัดและรับเกียรติบัตร
16.00 น. ผ่านประทับตราหนังสือเดินทางประเทศมาเลเซีย แวะซื้อของฝากที่ Duty Free
18.30 น. เดินทางถึงหาดใหญ่ ซื้อขนมรองท้องและเปลี่ยนรถเดินทางกลับสู่พัทลุง
(เวลาไทย)
20.30 น. ถึงพัทลุงโดยสวัสดิภาพ

