
 

โรงเรียนภาษาและคอมพิวเตอร์พัทลุง โดย ครูเนม ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่านสําหรับการตอบรับอนัเกิน
ความคาดหมายตลอดโครงการ Discover (เรียน เล่น เที่ยว) ทั้ง 5 รุ่นที่ผา่นมา จนมผีู้เดินทางเต็มจํานวนทุกครั้ง และเพราะกาํลังใจ
จากทุกๆท่าน โรงเรียนของเราจงึสามารถดําเนินโครงการมาถึงรุน่ที่ 6 นี้ได้  

เมื่อรุ่นที่ 3 เราได้นํานักเรียนไปสิงคโปร์มาแล้วครั้งหนึ่ง ซึง่หลายๆท่าน คงยังจดจาํได้ถึงความทรงจําดีๆ เหล่านั้น ดงันัน้เพื่อ
เปิดโอกาสให้นักเรียนรุ่นใหม่ๆ ของเรา ที่ยังอาจไม่เคยไปสัมผสักับสิงคโปร์ และนักเรียนที่มีความต้องการเดินทางกลับไปยังสงิคโปร์
อีกคร้ังเพื่อเก็บเก่ียวประสบการณ์ใหม่ๆที่รออยู่ เราจึงจัดทําโครงการทัศนศึกษา Discover Singapore รุ่นที่ 6 ในช่วงปิดภาคเรียน
ตุลาคมที่จะถึงนี้ โดยมีกําหนดเดินทางวันที ่11 ถึง 15 ตุลาคม 2559 รวม 5 วัน 4 คืน โดยคราวนี้เราจะพักในสิงคโปร์ถึง 2 คืน ให้ได้
เต็มอ่ิมมากกว่าคร้ังที่แล้ว 

ลักษณะการเดินทางจะมีรถทัวร์ปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง พร้อมการสอนและกิจกรรมภาษาอังกฤษทั้งบนรถและ
ตามสถานที่ตา่งๆ มีครูและสตาฟ รวม 6 คน ในมาเลเซียและ 7 คนในสิงคโปร์ ทาํให้ผู้ปกครองสามารถวางใจวา่จะเราจะมีผู้ดูแล
นักเรียนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

โปรแกรม กิจกรรม 

Discover Singapore 

1) เรียนและทํากิจกรรมภาษาอังกฤษระหว่างการเดินทางในมาเลเซีย 2 วัน 
สิงคโปร์ 3 วัน  

2) ตื่นตาตื่นใจกับสวนสนุกระดับโลก Universal Studio Singapore หรือ 
Legoland Malaysia 

3) เข้าค่ายภาษาอังกฤษ พร้อมรับเกียรติบัตรจากสถาบันภาษา 
     Inlingua Singapore (*ตามความสมัครใจเพราะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) 

ค่าใช้จ่ายไม่รวมค่าสวนสนุก 
 

กรณีผู้เดินทาง 30 ท่านขึ้นไป (ไม่รวมผู้ควบคุม) กรณีผู้เดินทาง 21 ถึง 28 ท่าน (ไม่รวมผู้ควบคุม) 
 7,900 บาท  9,900 บาท 

 

ค่าผ่านประตูสวนสนุก ในวันที่ 2  สามารถเลือกเข้าสวนสนุกเลื่องชื่อได้ 1 แห่ง โดยมีค่าผ่านประตู (ราคาอาจมี
การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตามอัตราแลกเปลี่ยน) ดังนี้ 

ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ เลโก้แลนด์ มาเลเซีย 
เด็ก 1,300 บาท 

ผู้ใหญ่ 1,620 บาท 
เด็ก 1,200 บาท 

ผู้ใหญ่ 1,500 บาท 
*เนื่องจากราคาของ Legoland ที่สูงขึ้นมากจนเกือบเท่า Universal ทางโรงเรียนขอแนะนํา Universal Studio เพราะใหญ่กว่าและคุ้มค่ากว่า 
 

เงื่อนไขการเดินทาง 
1. เดินทาง 11 ถึง 15 ตุลาคม 2559 ผู้เดินทางขั้นต่าํ 21 ท่าน ไมร่วมผู้ควบคุม 
2. ลงชื่อภายในวันที่ 12 กันยายน 2559 พร้อมวางมัดจําทา่นละ 3,000 บาท 
3. ชําระค่าเดนิทางทั้งหมดภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2559  
4. ผู้เดินทางรับผิดชอบค่าอาหารเอง 
5. ผู้เดินทางต้องมีหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ที่มีอายุเหลือ ไม่ต ่ากว่า 6 เดือน ในวันเดินทาง 

 
รายละเอียดเพิ่มเติม โทร/ไลน์ 088 398 2381        Facebook: โรงเรียนภาษาและคอมพิวเตอร์พัทลุง 
                          ชมรูปภาพโครงการ Discover รุ่น 1-5 ที่เว็บไซต์ plcs-club.com  



 

11 ต.ค. พัทลุง – กัวลาลัมเปอร์                                                                                                                       
05.30 น. ออกเดินทางจากโรงเรียนภาษาและคอมพิวเตอร์พัทลุง  การกรอกใบข้ามแดน, คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ 
08.00 น. ถึงด่านสะเดา รับไกด์ชาวมาเลเซีย และผ่านด่านตม. ไทยและมาเลเซีย เรียนรู้หน่วยเงิน 
10.00 น. รับประทานอาหาร แลกเงินและซื้อซิมการ์ดมาเลเซีย  ปฏิบัติจริงซื้อสินค้า 
12.00 น. เข้าชมพิพิธภัณฑ์ข้าวของรัฐเคดาห์ (Paddy Museum) เรียนรู้คา่ศัพท์เกษตรกรรม 
13.00 น. มุ่งหน้าสู่กัวลาลัมเปอร์ (446 กม.) เรียนรู้การบอกเวลา, ระยะทาง, ข้อมูลทั วไปของสิงคโปร,์ ค่าศัพท์เครื องแต่งกาย, เกมภาษาอังกฤษ 
19.30 น. เดินทางสู่ Lot 10 Hutong ศูนย์อาหารใจกลางเมือง สร้างโดยมหาเศรษฐีเชื้อสายจีนทีไ่ดร้วบรวมเอารา้นอาหารจีนช่ือดังของมาเลเซียมาไว้

ใต้หลังคาเดียว ตกแต่งสไตล์ถนนโบราณในปักก่ิง  ปฏิบัติจริงสั งอาหาร 
20.15 น. ทํากิจกรรมเรื่องเครื่องแต่งกายและค่าเงิน  คณิตศาสตรเ์รื อง บวก คูณ หาร เกี ยวกับการแปลงค่าเงิน 
20.45 น. จากนั้นนําท่านเข้าเช็คอินโรงแรม ให้พักผ่อนเอาแรงสําหรับวันรุ่งข้ึน 
12 ต.ค. กัวลาลัมเปอร์  -  สิงคโปร์                                                          
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมและเดินทางสู่สิงคโปร์ เรียนรู้การสัมภาษณ์ข้ามแดนเป็นภาษาอังกฤษ, การกรอกใบข้ามแดน, ข้อมูล

ด้านกฎหมายของสิงคโปร์,  ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์และภูมิศาสตร์ ทั้งหมดบูรณาการกับภาษาอังกฤษ 
14.00 น. เข้าชมสวนสนุกระดับโลก Universal Studio สนุกไปกับโลกแห่งภาพยนตร์แอนิเมชั่น อย่างทรานสฟอร์เมอร์ มิเนียน ชเร็ค จูราสสิคพาร์ค 

พุส อิน เดอะ บู๊ทส์ มาดากัสกา เซซามิ สตรีท  และเครื่องเล่นเหนือจินตนาการอีกมากมาย 
20.00 น. นําคณะเดินทางไปยัง Garden by the Bay ชมการแสดงแสงสีเสียง Garden Rhapsody's  
13 ต.ค. สิงคโปร์   
07.30 น. เดินทางไปยัง Tiong Bahru Market เพื่อรับประทานอาหารเช้า  ปฏิบัติจริงสั งอาหาร 
09.00 น. นักเรียนเข้าคา่ยกับสถาบัน Inlingua Singapore, Cuppage Road (สําหรับนักเรียนท่ีสนใจ) 
10.00 น. ชมวัดไรต้ะปู วัดจีน Thian Hock Geng และวัด Buddha Tooth Relic ซึ่งข้ึนช่ือในเรื่องความงามและความศักดิส์ิทธ์ิที่ผู้มาเยือนต้องไม่

พลาด จากน้ันเดินทางสู่ย่าน Boat Quay ชมอาคารรัฐสภาและ Raffle Landing Site ซึ่งเป็นจุดกําเนิดของสิงคโปร์ จากน้ันไปสมัผสั 
Suntec Fountain of Wealth น้ําพุแห่งความมั่งคั่ง  กิจกรรมตามสถานที  

12.30 น. รับประทานอาหารที่ Golden Mile Food Centre  ปฏิบัติจริงสั งอาหาร 
13.30 น. เดินห้าง Mustafa ที่ข้ึนช่ือว่ามีสินค้ามากและราคาถูกท่ีสุดแห่งหนึ่งในสิงคโปร ์ 
14.30 น. นําท่านเดินทางไปรบันักเรียนจากสถาบัน Inlingua ชมพิธีรับเกียรตบิัตร จากนั้นทํากิจกรรมในย่านธรุกิจถนน Orchard road พร้อมให้

ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยหรือสัมผัสวิถีชีวิตการเลือกซื้อสินค้าของชาวสิงคโปร์  กิจกรรมเรื องการวาดแผนที  
17.00 น. เดินทางจากถนน Orchard สู่ Raffles Place โดยรถไฟใต้ดิน เดินชมย่านธุรกิจและการเงินของสิงคโปร์และวิวยามเย็นของ Marina Bay 

สู่ Merlion Park ถ่ายรูปกับรูปปั้นเมอร์ไลออนประจําประเทศสิงคโปร์  กิจกรรมเรื องทิศทางและตามสถานที  
18.00 น. เดินเท้าข้ามสะพานไปยังโรงละคร Esplanade รับประทานอาหารเย็นที่ Makansutra Gluttons Bay ถนน Hawker Street ริมอ่าวรบั

ลมทะเล  กิจกรรมเรื องทิศทางและตามสถานที  
19.00 น. เดินข้ามสะพาน Helix มายัง Marina Bay Sands เพื่อชมการแสดง Wonder Full Show,  Light and Water Show แสง และ สายน้ํา ที่

ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้    หลังจากจบการแสดง (20.15) เดินทางไปชมบรรยากาศยามค่ําคืนท่ี Clark Quay  
14 ต.ค. สิงคโปร์ – กัวลาลัมเปอร์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ Amoy Street Food Centre  ปฏิบัติจริงสั งอาหาร 
09.00 น. ชมสวนลอยฟ้าและอ่างเก็บน้ํา Marina Barrage ทํากิจกรรมในพิพิธภัณฑ์ Sustainable Singapore  วาดภาพและบรรยายภาพ 
10.00 น. เข้าชม Garden by the Bay และ สวนน้ําพุ Children Garden (ฟรี แต่ควรเตรียมเสื้อผ้าไปเปลี่ยนถ้าจะเล่นน้ําพุ)  

อนึ่ง ภายใน Garden by The Bay จะมีอยู่ 2 โดมหลักที่หากต้องการเข้าจะมีค่าใช้จ่ายคือ Flower Dome เป็นสวนดอกไม้และ Cloud 
Forest แสดงภูเขาและน้ําตกจําลองสูง 35 เมตรพร้อมทางเดินลอยฟ้า ค่าตั๋วเด็ก 350 บาท ผู้ใหญ่ 600 บาท ทางโรงเรียนจะแบ่งสตาฟเป็น 
2 ชุด ดูแลกลุ่มที่เข้าโดมและกลุ่มที่เล่นภายนอก 

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงท่ี Maxwell ใน Chinatown ซึ่งมีร้านข้าวมันไก่อันลือช่ือของสิงคโปร์  ปฏิบัติจริงสั งอาหาร 
13.00 น. เดินทางไปทํากิจกรรม Graffiti Hunt ที่ย่าน Bugis เรียนรู้ทักษะการอ่าน หรือ ถามทาง 
14.00 น. เดินทางสู่กัวลาลัมเปอร์  ฝึกทักษะการเขียนเชิงเปรียบเทียบและการเปรียบเทียบขั้นกว่า, เขียนแสดงความคิดเห็น, Mindmapping 
21.00 น. เยี่ยมชมตึก Petronas รับประทานอาหารหรือชมโชว์น้ําพุตามอัธยาศัย จากนั้นเข้าพักผ่อนท่ีโรงแรม 
15 ต.ค. กัวลาลัมเปอร์  - พัทลุง                                                                                                                      
08.30 น. เดินทางกลับสู่พัทลุงโดยสวัสดิภาพ  สรุปบัญชี, ประเภทค่า Noun, Adjective, Verb 

 


