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   เดนิทางวนัที ่6-19 ตุลาคม 2562 ระยะเวลา 2 สัปดาห์    

ราคา เพยีง 81,900 บาท 

อยูต่อ่อกี 1 สปัดาห์ จ่ายเพิม่ 25,900 บาท  เดินทางเป็นกลุ่ม มีเจ้าหนา้ทีดู่แล 

เรียนเตม็วนั กินเตม็อิ่ม เท่ียวจใุจ ความปลอดภยัสงูสดุ ในราคาถกูสดุพิเศษ  
ประสบการณ์เตม็เป่ียม ได้มากกวา่การเรียนแตใ่นห้องเรียน สนกุสนานกบักิจกรรมตา่งๆตามตารางโปรแกรม  
พกั Homestay  ห้องแชร์  2-4 คน สะดวก สะอาด ใกล้ห้างสรรพสนิค้า ใกล้ฟู๊ ดคอร์ท ปลอดภยั มีเจ้าหน้าที่ดแูลตลอดเวลา 

สามารถดรูายละเอียดที่พกัได้ที ่ www.zenitheducation.com/accommodation  

สถานท่ีเรียน  SSTC INSTITUTE  ตัง้อยู่ท่ี City Square Mall  ส่ือการเรียน การสอนทนัสมยั  
เดนิทางสะดวก สบาย อยู่ใกล้ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดนิ (MRT)  

โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการเรียนการสอนจากรัฐบาลสิงคโปร์การันตี รางวลั Edu-trust  4 ปี 
สามารถดรูายละเอียดโรงเรียนได้ที ่    www.zenitheducation.com/sstc 

         การเรียน  นกัเรียนต้องท าการทดสอบวดัระดบัภาษาองักฤษก่อนเข้าเรียนเพ่ือแยกชัน้เรียน เรียนร่วมกบัเดก็ตา่งชาติ  
    เรียนภาษาองักฤษ เตม็วนั วนัละ 6 ชัว่โมง เร่ิมเรียนเวลา 9.25น.-16.15น. ตามตารางท่ีแนบให้ 
 คณุสมบตัผิู้สมคัร รับสมคัรอายตุัง้แต ่8 ปีขึน้ไป สามารถรับผิดชอบตวัเองได้ และไมมี่พฤตกิรรมเป็นภยัตอ่ผู้ อ่ืน 
 เอกสารท่ีใช้ในการสมคัร ส าเนาหน้าพาสปอร์ตท่ีมีอายเุหลือมากกวา่ 6 เดือน      
        
      

     ราคารวม  1. ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัโดยสายการบนิ หรือเทียบเทา่    
           2. คา่เรียน   
           3. คา่เดนิทาง คา่ผา่นประต ูกิจกรรมทอ่งเท่ียวตามรายกาศ         
            4. คา่ท่ีพกั + อาหาร 2 มือ้ในวนัธรรมดา และ 3 มือ้ ในวนัหยดุ  
           5. คา่ซกัรีด คา่ผู้ดแูล ไกด์          
           6. คา่ประกนัอบุตัเิหต ุ 
           7. wifi ฟรีท่ีท่ีพกั 8. คา่ใบประกาศนียบตัร 
     ราคานีไ้ม่รวม  คา่ใช้จา่ยสว่นตวั และคา่ใช้จา่ยนอกเหนือจากรายการข้างต้น 
                                      
 
   
 
   ส าหรับนกัเรียนที่ต้องการเรียนตอ่อีก 1 สปัดาห์ (การพิจารณาขึน้อยูก่บัตัว๋เคร่ืองบิน เนื่องจากตรงกบัวนัหยดุพเิศษ) 

   ช าระเงิน  จา่ยมดัจ า 30,000 บาท พร้อมใบสมคัร  จา่ยเงินเตม็จ านวนภายในวนัท่ี 18 กนัยายน 2562 
         ** ขอสงวนสิทธ์ิต้องมีนกัเรียนจ านวน 5 คนขึน้ไป มีเจ้าหน้าที่เดินทางไปสง่** 

 

https://www.zenitheducation.com/accommodation
https://www.zenitheducation.com/sstc
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6 - 19  October  2019    (2 Weeks )  
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 Merlion Park รูปปัน้ กึ่งปลากึ่งสงิโต ที่ตัง้อยูบ่ริเวฯหน้าอา่วมารีนา่ เบย์ สญัลกัษณ์ของประเทศสงิคโปร์ อีกทัง้ยงัเป็นสวนสาธารณะ 

  ส าหรับพกัผอ่นเดินเลน่ถา่ยรูปในตอน เย็นๆ ใกล้ๆกนั หากมองจากบนสะพานด้านหน้าของเมอร์ไลออนพาร์ค ก็จะมองเห็น
  ตกึทเุรียน หรือโรงละครเอสพลานาดด้วย 

 Esplanade   อาคารทรงแปลกตา คล้ายหนามทเุรียน ภายในเป็นโรงละครขนาดใหญ่ ท่ีจดัแสดงศิลปะตา่งๆนัน้มีความหลากหลายเพื่อให้
  เหมาะสมกบัผู้ชมทกุเพศ ทกุวยั เช่น การดนตรี การเต้นร า การละคร และทศันศิลป์ทกุประเภท  

                  Raffles Statue ชมรูปปัน้เซอร์ สแตมฟอร์ด ราฟเฟิลส์ (Sir Stamford Raffles) บิดาผู้ก่อตัง้สงิคโปร์ ซึง่ยืนอยูใ่นทา่กอดอกและมองออกไปยงั
  ท้องทะเลอยา่งครุ่นคิด เช่ือกนัวา่จดุที่ยืนนีเ้ป็นจดุที่ราฟเฟิลส์ก้าวเท้าขึน้ฝ่ังครัง้แรกบนเกาะสงิคโปร์ในปี ค.ศ. 1819 อีกด้วย 

 Universal Studios  สนกุสดุเหวี่ยงแบบเต็มวนัท่ี ยนูิเวอร์แซล สตดูิโอ ซึง่ตัง้อยูบ่นเกาะ Sentosa สมัผสัสวนสนกุกบั เคร่ืองเลน่มากมาย  
    ที่น่ีแบง่ออกเป็น 7 โซน ประกอบด้วย Hollywood, New York, Sci-Fi City, Ancient Egypt, Lost World, Far Far  

  Away และ Madagascar แตล่ะโซนก็จะมเีคร่ืองเลน่ท่ีธีมที่แตกตา่งกนัไป 

 Orchard Road ยา่นช้อปปิง้ที่มีช่ือเสยีงที่สดุของประเทศสงิคโปร์ มีห้างสรรพสนิค้าใหญ่ๆมากมาย ทัง้ 2 ฝ่ังของถนน มีสนิค้าแบรนด์ 
  จ าหนา่ยมากมาย ตัง้แตแ่บรนด์ทัว่ๆไปจนถึงแบรนดเนมหรูระดบัโลก  

 Science Centre  ชมศนูย์วิทยาศาสตร์สงิคโปร์ ท่ีให้ทัง้ความสนกุสนานและความรู้ เพลนิเพลนิกบักิจกรรมตา่งๆทีจ่ดัแสดงภายใน 

 Chinatown  แวะสกัการะพระธาตเุขีย้วแก้ว หรือ Buddha Tooth Relic Temple แหง่ยา่นไชนา่ทาวน์หรือที่คนไทยเรียกกนัวา่วดัเขีย้วแก้ว 
    เป็นหนึง่ในแหลง่ทอ่งเทีย่วทางศาสนาของประเทศสงิคโปร์ที่ไมค่วรพลาด อยูใ่กล้กบัยา่นไชนา่ทาวน์ และยงัเป็นแหลง่ 
    ช็อปปิง้สนิค้าราคาถกูอกีด้วย   

 Mustafa Centre ห้างสดุฮิตที่รวมทกุสิง่ ทกุอยา่งไว้ในนี ้ไมว่า่จะเป็น ของกิน ของใช้ ของฝาก เคร่ืองประดบั น า้หอม เป็นแหลง่รวมขนม 
                     ช็อกโกแลตทีใ่หญ่ที่สดุที่สงิคโปร์ ทีน่ี่เปิดบริการตลอด 24 ชัว่โมง ใครที่ไปสงิคโปร์ไมค่วรพลาดอยา่งแนน่อน 

 Supertree Grove ตัง้อยูใ่นบริเวณของสวนพฤกษศาสตร์การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ โครงสร้างของซุปเปอร์ทรีจะเป็นคอนกรีตและเหลก็ 
    ที่ท าเป็น รูปต้นไม้ มีทัง้หมด 18 ต้น แตล่ะต้นมีความสงูตัง้แต ่25 เมตร ถึง 50 เมตร ด้านบนของซุปเปอร์ทรีจะมี 
    แผน่โซลาร์เซลล์ติดอยูเ่พื่อเก็บพลงังานแสงอาทิตย์เพื่อน ามาใช้เป็นพลงังานไฟฟา้ ในช่วงค า่จะมกีารแสดงแสงส ีเสยีง  
    และไฟท่ีประดบับน Supertree Grove จึงเป็นอีกหนึง่ไฮไลท์ที่ใครท่ีไปสงิคโปร์ไมค่วรพลาดอีกเช่นกนั 
     

หลังเลิกเรียนจะมีกิจกรรม  Activate ให้เลือกสรร เช่น ว่ายน้า้ แบตมินตนั ฟตุบอล  เพื่อความผอ่นคลายหลังจากที่เรียนมาทั้งวัน 
      ***โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า โดยถือประโยชน์ของนกัเรียนเป็นส าคญั *** 

***ผู้ เข้าร่วมโครงการจะได้รับเอกสารการเตรียมตวั และรายละเอียดตา่งๆก่อนการเดนิทาง*** 
 

 

https://dict.longdo.com/search/activate

