
 
 

เรียนภาษาองักฤษและคริตศาสตช์่วงเดือนเมษายน 

2019 ท่ีสิงคโปร ์2 สปัดาห(์Group 2)

 

เรียนภาษาองักฤษและคณิตศาสตร ์และทศันศึกษา 2 สปัดาห ์ณ ประเทศสิงคโปร ์

ระหว่าง วนัท่ี 14 – 27 เมษายน 2562 

ส าหรบันกัเรียนอาย ุ9-16 ปี

 

เรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีนท่ี Zesprion Language Centre สถาบันเตรียมความพรอ้มชั้นน าส าหรับ 

นกัเรียนต่างชาติเพื่อเขา้โรงเรียนรัฐบาลของสิงคโปรพ์รอ้มกิจกรรมเสริมทักษะและทัศนศึกษาครบครัน 

สถาบนัไดร้บัการรบัรองคณุภาพ EduTrust สถาบนัตัง้อยู่ท่ี United Square และท่ีพกั Nanyang Girls’ Boarding 

School ซ่ึงเป็นหอพกันกัเรียนโรงเรียนรฐับาลชัน้น าของประเทศสิงคโปร ์

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nyboarding.edu.sg/
http://www.nyboarding.edu.sg/


 
 

รายละเอียดโปรแกรม 

วนัจนัทร ์– วนัพฤหสับดี : เชา้เรียนภาษาองักฤษ เเละ ช่วงบ่ายเรียนคณิตศาสตร์ 

วนัศกุร ์: เรียนวิทยาศาสตร ์/ ศึกษานอกหอ้งเรียน 

– ช่วงเยน็พาไปทศันศึกษา ทัว่สงิคโปร ์/ Workshop เสริมทกัษะ 

– เสาร ์– อาทิตย ์เท่ียว SEA Aquarium , Adventure Cove 

ค่าโปรแกรมน้ีรวมค่าใชจ่้าย 

- ค่าตัว๋เดนิทางไป – กลบั ดว้ยสายการบินสิงคโปรแ์อรไ์ลนห์รือเทียบเท่า 

(กระเป๋าเดนิทาง 1ใบน า้หนกัไม่เกนิ 20 กโิลกรมั) 

- ค่าที่พกัหอพกั พรอ้มอาหาร 3 มื้อ 

- ค่าเรียน / ค่ากจิกรรม / ค่าทศันศึกษา 

- ค่ารถรบัส่งสนามบิน และเดินทางตลอดโปรเเกรม 

- ค่าประกนัสขุภาพการเดินทางและอบุตัเิหต ุ

- ผูด้แูลนกัเรียนตลอดโปรเเกรม 

วิธีการสมคัร 

1. กรอกใบสมคัรใหส้มบรูณ ์ชดัเจน 

2. ส าเนาพาสปอรต์ 

3. เอกสารการโอนเงนิมดัจ า 22,000 บาท ภายในวันท่ีสมคัร 

4. ช าระค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือภายในวันท่ี 15 กมุภาพนัธ ์2562 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=70zw6qDjvKs
https://www.youtube.com/watch?v=qW7N7igjgNA


 
 

 

รายละเอียดโปรเเกรม 

กรณุาคลกิท่ีชื่อสถานท่ีเพื่อด ูวีดีโอคลิป ของสถานท่ีท่องเท่ียวเเต่ละเเห่ง 

ศึกษานอกหอ้งเรียน 

 Garden by the Bay  เป็นสวนท่ีใหญ่และทันสมัยท่ีสดุในสิงคโปร์และเป็นศนูย์กลางในโครงการ

พัฒนา Marina Bay อย่างต่อเนื่อง บริหารโครงการโดยคณะกรรมการดแูลอทุยานแห่งชาติ 

(National Park) ของรัฐบาลสิงคโปร์ ประกอบไปดว้ย สองส่วนคือ Flower Dome และ Cloud Forest 

ภายในสวนยังประกอบไปดว้ยสวนในแบบต่าง ๆ เช่น สวนแบบพืชสวน (Horticulture), Heritage 

Garden รวบรวมพันธุ์ไมต้่างๆจากทัว่โลก ออกแบบ และควบคมุงานโดยบริษัทภมูิสถาปัตยข์อง

อังกฤษและหนึ่งในไฮไลท์ของสถานท่ีนี้ ท่ีจะดึงดดูความสนใจของผูค้นก็คือ Supertrees ซ่ึงเป็น

โครงสรา้งที่ท าเป็นรปูตน้ไมม้ีความสงูตัง้แต ่25 เมตรถึง 50 เมตร ถา้เอาใหเ้ห็นภาพก็ประมาณตกึ

สงู 9 ชัน้ถึง 16 ชัน้นัน่เอง ในสวนจะมีเจา้ Supertrees นีท้ัง้หมด 18 ตน้ 

 Haw Parvilla 

โปรแกรมทศันศึกษาเต็มวนั 

 SEA Aquarium เป็นพิพิธภณัฑส์ตัวน์ า้ทางทะเลใหญ่ท่ีสดุในโลกเเละเป็นท่ีอยู่อาศยัของสตัว์ทะเล

ชนดิตา่งๆ ถึงราว 100,000 ตวั มากกว่า 800 สายพนัธุ ์

 Adventure Cove สวนน า้สดุหรรษาที่ออกเเบบเพื่อเอาใจผูท่ี้ชื่นชอบ ความตืน่เตน้ เพราะเนือ่งจาก

ท่ีนีเ่ป็นแหล่งรวมกิจกรรมกลางเเจง้ท่ีสนกุสนานเเละความตืน่เตน้ใหก้บัผูท่ี้ก าลงัมองหาสถานท่ี

คลายรอ้นเเบบครบวงจร 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bMSBeeNf6oE
https://www.youtube.com/watch?v=70zw6qDjvKs
https://www.youtube.com/watch?v=8NRmnXdJJz8


 
 

นกัเรียนจะไดท้ศันศึกษาไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัต่างๆ ทกุวนัหลงัเลกิเรียน  

ตลอดระยะเวลาท่ีร่วมโครงการ 

 Rock Climing 

 Lumina The Rainforest 

 Luge พานอ้งๆ มาขบัรถคนัเล็กๆ ท่ีขบัเคล่ือนดว้ยแรงโนม้ถ่วงของโลก การเล่น LUGE เราท าเพียง

แค่บงัคบัทิศทางและความเร็วท่ี Hand ของรถ โดยหัก Hand ไปตามทางเล้ียวไปเลี้ยวมา และ เบรค 

หรือ ชลอความเร็วไดด้ว้ยการกด Hand ของรถลง แตไ่ม่ตอ้งกงัวลส าหรบัคนท่ีไม่เคยเล่นมากอ่น มี

เจา้หนา้ที่สอนนอ้งขบักอ่นปล่อยลงสนามจริง 

 Indulge Game เป็นกจิกรรมท่ีเนน้การพฒันาการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มและภาวะผูน้  าของนอ้งๆ 

ซ่ึงจะตอ้งใชภ้าษาในการส่ือสารมากขึน้ดว้ย 

 Haw Parvilla 

 Bounce ไปสนกุสดุมนัส ์กระโดดกนัท่ี Bounce ช่วยเพิ่มทกัษะและเสริมพฒันาการของนอ้งๆ อีกทัง้

ยงัช่วยเสริมกลา้มเนือ้ร่างกายใหม้ีความแขง็แรง อีกดว้ย 

 Movie Time กจิกรรมเสริมความรูท้กัษะการฟังภาษาอังกฤษผ่านการชมภาพยนตร ์

 VR/Escape 

 Shopping ใครท่ีชอบ Shopping คงพลาดไม่ไดก้บัการไปเยือนสถานท่ีเหล่านีใ้นสิงคโปร ์ได ้

เเก ่Orchard Rd., Jurong point 

 รบัประกาศนียบตัรหลงัเรียนจบ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZmcebItlNUA
https://www.youtube.com/watch?v=BO8gZNl2SZc
https://www.youtube.com/watch?v=qeNK0qugNQo


 
 

สิง่ท่ีไดร้บัจากซมัเมอรแ์คมป์สงิคโปร ์

ชัว่โมงเรียน/

สปัดาห ์
25 ชัว่โมง 

เรียนเต็มๆวนั วนัละ 5 ชัว่โมง 

วนัจนัทร ์– วนัพฤหสับดี : เชา้เรียนภาษาองักฤษ เเละ 

ช่วงบ่ายเรียนคณิตศาสตร ์

วนัศกุร ์: ศึกษานอกสถานท่ี 

(โปรแกรมส่วนใหญ่จะเรียนเพียงคร่ึงวันหรือ 15 ชัว่โมง) 

สถานท่ีทศัน

ศึกษา 
เที่ยวครบทัว่สิงคโปร ์

หลงัจากเรียนมาเต็มวัน เราจดัช่วงเย็นใหน้อ้งๆไดเ้ยี่ยมชม

สถานท่ีไฮไลทข์องสิงคโปรท์ัง้หมดเพื่อใหน้อ้งๆไดร้ ูจ้ัก

สิงคโปรอ์ย่างแทจ้ริง 

ท่ีพกั 
Nanyang Girls’ Boarding 

School 

เป็นหอพกันกัเรียนโรงเรียนรฐับาลชัน้น าของสิงคโปร ์ได ้

สมัผสัชีวิตนกัเรียนตา่งชาตใินสิงคโปรจ์ริงๆ แถมไดเ้พื่อน

ตา่งชาตใิหม่ๆ และไดฝึ้กภาษาอังกฤษกบัเพื่อนใหม่ดว้ย 

การดแูล 
นกัเรียน 10 คนตอ่

เจา้หนา้ที่ 1 คน 

นอกจากเจา้หนา้ที่คนไทยแลว้ เรายงัมีเจา้หนา้ที่ชาวสิงคโปร์

ท่ีมาช่วยดแูลนอ้งๆ ระหว่างที่อยู่หอพกั และ ท่องเที่ยว ท า

ใหผู้ป้กครองสบายใจว่าการดแูลทัว่ถึง แถมนอ้งๆยงัมี

โอกาสได ้

ราคา 
83,900 บาท เมื่อสมคัร

กอ่น 15/01/62 

ดว้ยคณุภาพจดัเต็ม ในราคามาตรฐาน ท าใหเ้ราเป็น

โปรแกรมซัมเมอรสิ์งคโปรท่ี์คุม้ค่าเงนิท่ีสดุ 

 

 


