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สิงคโปร์ ศูนย์กลางทาง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเทศที่เป็น

ผู้น าด้านการศึกษาระดับโลกและขึ้นช่ือว่ามีความเป็นนานาชาติสูงที่สุด 

 

 

 

 

 

   
โรงเรียนภาษาและคอมพิวเตอรพ์ัทลงุ 

151 ถนนไชยบรุ ีต าบลคูหาสวรรค ์อ าเภอเมอืง จังหวัดพทัลงุ 

โทร. 088 398 2381 เว็บไซต ์www.plcs-club.com 



โรงเรียนภาษาและคอมพิวเตอรพ์ัทลงุ 

151 ถนนไชยบรุ ีต าบลคูหาสวรรค ์อ าเภอเมอืง จังหวัดพทัลงุ 

โทร. 088 398 2381 เว็บไซต ์www.plcs-club.com 

โรงเรียนภาษาและคอมพิวเตอร์พัทลุง โดย ครูเนม ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองและนักเรียนทุก
ท่านส าหรับการตอบรับอันเกินความคาดหมายตลอดโครงการ Discover (เรียน เล่น เที่ยว) ทั้ง 7 รุ่นที่
ผ่านมา และเพราะก าลังใจจากทุกๆท่าน โรงเรียนของเราจึงสามารถด าเนินโครงการมาถึงรุ่นที่ 8 นี้ได้  

 
 เมื่อรุ่นที ่ 3 และ รุ่นที ่ 6 เราไดน้ านักเรียนไปสิงคโปร์มาแล้ว ซึ่งหลายๆท่าน คงยังจดจ าได้ถึง
ความทรงจ าดีๆ เหล่านั้น ดังนั้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรยีนรุน่ใหม่ๆ ของเรา ที่ยังอาจไม่เคยไปสัมผัสกับ
สิงคโปร์ และนักเรียนที่มีความต้องการเดินทางกลับไปยังสิงคโปร์อีกครั้งเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ใหม่ๆ
ที่รออยู ่เราจึงจัดท าโครงการทัศนศึกษา Discover Singapore รุ่นที ่8 ในช่วงปิดภาคเรียนที่จะถึงนี้ โดย
มีก าหนดเดินทางวันที่ 23 ถึง 26 มีนาคม 2562 รวม 4 วัน 3 คืน ลักษณะการเดินทางจะมีรถทัวร์ปรับ
อากาศบริการตลอดการเดินทาง พร้อมการสอนและกิจกรรมภาษาอังกฤษทั้งบนรถและตามสถานที่ต่างๆ 
โดนค านึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นล าดับแรก 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม โทร/ไลน์ 088 398 2381        
         Facebook: โรงเรียนภาษาและคอมพิวเตอร์พัทลุง 
       https://www.facebook.com/ptlang 
                          ชมรูปภาพโครงการ Discover รุ่น 1-7 ท่ีเว็บไซต์ plcs-club.com  

https://www.facebook.com/ptlang
http://plcs-club.com/
http://plcs-club.com/
http://plcs-club.com/
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โปรแกรม กิจกรรม 

Discover Singapore 

1) เรียนและท ากิจกรรมภาษาอังกฤษระหว่างการเดินทางใน

มาเลเซีย 2 วัน สิงคโปร์ 2 วัน  

2) ตื่นตาตื่นใจกับสวนสนุกระดับโลก Universal Studio 

Singapore หรือ Garden by the Bay (Flower Dome & 

Cloud Forest) 

3) เข้าเรียนที่สถาบัน GEOS (ตามความสมัครใจ ค่าเรียน 1,100 

บาท) 
 

ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมอาหารเที่ยง/เย็น) 

 

กรณีผู้เดินทาง 24 ท่านขึ้นไป  

(ไมร่วมสตาฟ) 

กรณีผู้เดินทาง 20 ถึง 23 ท่าน  

(ไมร่วมสตาฟ) 

 9,000 บาท  9,500 บาท  
 + ค่าผ่านประตูสวนสนุก  สามารถเลือกเข้าสวนสนุกเลื่องชื่อได้ 1 แห่ง โดยมีค่าผ่านประต ู(ราคาอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตามอัตราแลกเปลี่ยน) ดังนี้  

ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ Garden by the Bay 

เด็ก 1,350 บาท 

ผู้ใหญ่ 1,680 บาท 

600 บาท 

      
เงื่อนไขการเดินทาง 

1. เดินทาง 23 ถึง 26 มีนาคม 2562 ผู้เดินทางขั้นต่ า 20 ท่าน ไม่รวมผู้ควบคุม 

2. ลงช่ือภายในวันท่ี 28 กุมภาพันธ ์2562  พร้อมวางมัดจ าท่านละ 5,000 บาท 

3. ช าระค่าเดินทางทั้งหมดภายในวันท่ี 10 มีนาคม 2562 

4. ผู้เดินทางรับผิดชอบค่าอาหารเอง 

5. ผู้เดินทางต้องมีหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ท่ีมีอายุเหลือ ไม่ต่ ากว่า 6 เดือน ในวันเดินทาง 



23 มี.ค. พัทลุง – ยะโฮบารู                                                                                                                     

05.30 น. ออกเดินทางจากโรงเรียนภาษาและคอมพิวเตอร์พัทลุง  

08.00 น. ถึงด่านสะเดา และผ่านด่านตม. ไทยและมาเลเซีย เรียนรู้การสนทนาพ้ืนฐานส าหรับข้ามด่าน 

10.00 น. มุ่งหน้าสู่ยะโฮบารู เรียนรู้หน่วยเงิน คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ เวลา และภูมิศาสตร์ของสิงคโปร์ 

24 มี.ค. สิงคโปร์                                                          

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมและเดินทางสู่สิงคโปร์  

10.00 น. นักเรียนเข้าชมสวนสนุกระดับโลก Universal Studio สนุกไปกับโลกแห่งภาพยนตร์แอนิเมชั่น อย่างท

รานสฟอร์เมอร์ มิเนียน ชเร็ค จรูาสสิคพาร์ค พุส อิน เดอะ บู๊ทส์ มาดากัสกา เซซามิ สตรีท  และเครื่อง

เล่นเหนือจินตนาการอีกมากมาย 

หรือ 

นักเรียนเข้าชม Garden by the Bay ในส่วนของ Flower Dome และ Cloud Forest จากนั้นมุ่งหน้า

ไปยัง Orchard Road และต่อด้วยที่ Suntec City สัมผัสน้ าพุแห่งความมั่งค่ัง  

Garden by the Bay (Flower& 

Cloud Forest) 

& 
Universal Studio 



17.00 น. คณะครูและนักเรียนเดินทางมาพบกันที่ Raffles Place เดินชมย่านธุรกิจและการเงินของสิงคโปร์

และวิวยามเย็นของ Marina Bay สู่ Merlion Park ถ่ายรูปกับรูปปั้นเมอร์ไลออนประจ าประเทศ

สิงคโปร์  กิจกรรมเรื่องทิศทางและตามสถานที ่

18.00 น. เดินเท้าข้ามสะพานไปยังโรงละคร Esplanade รับประทานอาหารเย็นที่ Makansutra Gluttons 

Bay ถนน Hawker Street ริมอ่าวรับลมทะเล  กิจกรรมเรื่องทิศทางและตามสถานที ่

19.00 น. เดินข้ามสะพาน Helix มายัง Marina Bay Sands เพ่ือชมการแสดง Wonder Full Show,  Light and 

Water Show แสง และ สายน้ า ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้    จบการแสดง (20.15)  

20.45 น. ชมการแสดงแสงสีเสียง Garden Rhapsody's  ที่ Garden by the Bay 



25 มี.ค. สิงคโปร์  – กัวลาลัมเปอร์ 

08.30 น. ชมสวนลอยฟ้าและอ่างเก็บน้ า Marina Barrage พิพิธภัณฑ์ Sustainable Singapore  วาดภาพและ

บรรยายภาพ เดินทางไปท ากิจกรรม Graffiti Hunt ที่ย่าน Bugis เรียนรู้ทักษะการอ่าน หรือ ถามทาง 

หรือ   

เข้าเรียนภาษาอังกฤษที่สถาบัน GEOS 
12.00 น. ออกเดินทางสู่กัวลาลัมเปอร์ เรียนรู้หน่วยเงิน คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ เวลา และภูมิศาสตร์ของ

มาเลเซีย 

19.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ตึกปิโตรนาส ชม Lake Symphony (20.30/21.30 น.) 

26 มี.ค. กัวลาลัมเปอร์  - พัทลุง                                                                                                                     

08.30 น. ชมจัตุรัสเมอเดก้าและพระราชวังหลวงแห่งมาเลเซีย 

 น าเสนอใบงาน   สรุปบัญชี   รับใบประกาศนียบัตร 

  เดินทางกลับสู่พัทลุงโดยสวัสดิภาพ  


