
 

 

เรียนภาษาจีนและอังกฤษช่วงเดือนเมษายน 2019  

ท่ีสิงคโปร์ 2 สัปดาห์
 

เรียนภาษาจีนเเละภาษาอังกฤษ และทัศนศึกษา 2 สัปดาห์ ณ ประเทศสิงคโปร์ 

ระหว่าง วันท่ี 31 มีนาคม -13 เมษายน 2562 

ส าหรับนักเรียนอายุ 9-16 ปี 

 

เรยีนภาษาอังกฤษและภาษาจนีที่ Zesprion Language Centre สถาบันเตรยีมความพรอ้มชัน้น าส าหรับ 

นักเรยีนตา่งชาตเิพือ่เขา้โรงเรยีนรัฐบาลของสงิคโปรพ์รอ้มกจิกรรมเสรมิทักษะและทัศนศกึษาครบครัน สถาบัน

ไดรั้บการรับรองคุณภาพ EduTrust สถาบันตัง้อยูท่ี ่United Square และทีพ่ัก Nanyang Girls’ Boarding 

School ซึง่เป็นหอพักนักเรยีนโรงเรยีนรัฐบาลชัน้น าของประเทศสงิคโปร ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอยีดโปรแกรม 

วนัจนัทร ์- วนัพฤหสับด ี: เชา้เรยีน ภาษาจนี เเละ ชว่งบา่ยเรยีนภาษาองักฤษ 

วนัศกุร ์: เรยีนวทิยาศาสตร ์/ ศกึษานอกหอ้งเรยีน 

- ชว่งเย็นพาไปทศันศกึษา ท ัว่สงิคโปร ์/ Workshop เสรมิทกัษะ 

- เสาร ์- อาทติย ์เทีย่ว Universal Studios , River Safari 

    

 

http://www.nyboarding.edu.sg/
http://www.nyboarding.edu.sg/
https://www.youtube.com/watch?v=tMTAVkzvUWo
https://www.youtube.com/watch?v=zH8K3Aj5MJY&feature=youtu.be


 

 

คา่โปรแกรมนีร้วมคา่ใชจ้า่ย 

- คา่ตั๋วเดนิทางไป - กลับ ดว้ยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลนห์รอืเทยีบเทา่ 

(กระเป๋าเดนิทาง 1ใบน ้าหนักไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม) 

- คา่ทีพ่ักหอพกั พรอ้มอาหาร 3 มือ้ 

- คา่เรยีน / คา่กจิกรรม / คา่ทัศนศกึษา 

- คา่รถรับสง่สนามบนิ และเดนิทางตลอดโปรเเกรม 

- คา่ประกนัสขุภาพการเดนิทางและอบุตัเิหต ุ

- ผูด้แูลนักเรยีนตลอดโปรเเกรม 

 

 

วธิกีารสมคัร 

1. กรอกใบสมคัรใหส้มบรูณ์ ชดัเจน 

2. ส าเนาพาสปอรต์ 

3. เอกสารการโอนเงนิมดัจ า 20,000 บาท ภายในวันทีส่มคัร 

4. ช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นทีเ่หลอืภายในวันที ่15 กมุภาพันธ ์2562 

 

 

 

 

 

 

ศกึษานอกหอ้งเรยีน 

 URA City Gallery 

 Singapore Discovery Center 

 Prata Journey 

 Make & fly a kite @ Marina Barrage 

โปรแกรมทศันศกึษาเต็มวนั 

 Universal Studios เป็น สวนสนุกในเครอืยนูเิวอรแ์ซลแห่งแรกทีเ่ปิดในเอเชยีตะวันออก มเีครือ่ง

เลน่ทัง้หมด 24 ชนดิ โดยเป็นเครือ่งเลน่ทีอ่อกแบบใหมจ่ านวน 18 ชนดิ พืน้ทีส่วนสนุกประกอบดว้ยธมี

ปาร์คที่รวมตัวละครและสถานที่ในภาพยนตร์แอนิเม ชั่นชือ่ดังของบรษัิทดรีมเวริ์คส ์แอนิเมชั่น คือ

มาดากสัการ ์(Madagascar)และเชร็ค (Shrek) ธมีปารค์ทีอ่ยูใ่กล ้ๆ กนัคอื ปราสาทฟาร ์ฟาร ์อเวย ์(Far 

Far Away Castle) ของฮโีรต่ัวเขยีวเชร็ค และเจา้หญงิฟีโอน่าในภาพยนตรเ์รือ่งเชร็ค ในโซนธมีปารค์

มาดากสัการแ์ละปราสาทฟาร ์ฟารอ์เวย ์มเีครือ่งเลน่อืน่ๆอกี เชน่ โรลเลอร ์โคสเตอร ์ทีม่ชี ือ่ว่าเอนเชน

เท็ด แอรเ์วย,์ มา้หมนุบชี ปารต์ีแ้ละกจิกรรมอืน่ๆอกีมากมาย นอกจากนี้ยังมรีา้นอาหาร รา้นขายของที่

ระลกึเกีย่วกบัตัวละครในภาพยนตรข์องดรมีเวลิดอ์กี 10 แห่ง นอกจากธมีปารค์ 2 แห่งในยนูเิวอรแ์ซล 

สตดูโิอ สงิคโปร ์แลว้ยังมโีซนทีน่่าสนใจอกี 5 โซน เชน่ เมอืงไซไฟ, โซนอยีปิต,์ โซนนวิยอรก์, โซน

https://www.youtube.com/watch?v=tMTAVkzvUWo


 

 

เดอะลอสต์เวิลด์ ที่จ าลองฉากจากภาพยนตร์เรื่องจูราสสคิปาร์ค และโซนฮอลลีวูด้ บูเลอวาร์ด 

นอกจากนีย้งัมสีตดูโิอส าหรับการแสดงสดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการถา่ยท าภาพยนตร ์ดว้ย 

 River Safari สถานทีท่อ่งเทีย่วนอ้งใหมข่องสงิคโปร ์ถอืวา่เป็นสวนสตัวซ์าฟารทีีแ่รกของเอเซยี ทีม่า

ในธมีของแม่น ้าโดยการแบ่งแยกโซนตามลุ่มแม่น ้าทีส่ าคัญต่างๆในโลกปัจจุบัน เชน่ แม่น ้าอเมซอน 

แมน่ ้าโขง และมสีตัวส์ายพันธุต์า่งๆจัดแสดงภายในซาฟารปีารค์แหง่นีก้วา่ 6000 ชนดิ 

 

นกัเรยีนจะไดท้ศันศกึษาไปยงัสถานทีท่อ่งเทีย่วส าคญัตา่งๆ ทกุวนัหลงัเลกิเรยีน  

ตลอดระยะเวลาทีร่ว่มโครงการ 

 Cooking 101 สนุกกบัการท าขนมเเละอาหาร 

 Night Safari สนุก กบัสวนสตัวเ์ปิดยามค ่าคนื ทีน่ีค่ณุจะไดส้มัผัสชวีติสตัวป่์า ไดอ้ยา่งใกลช้ดิ สตัว์

ป่ามากกวา่ 900 ตัว จากนานาประเทศ กวา่ 135 สายพันธุ ์ทีค่ณุไมส่ามารถหาดไูดจ้ากทีไ่หน โดยคณุ

สามารถน่ังรถราง (Tram) แบบสบายๆ ทีจ่ะพาคณุดสูตัวป่์าในยามค า่คนื ตามจดุตา่งๆ พรอ้มค าบรรยาย 

นอกจากนัน้ยงัมกีารแสดงของเหลา่สตัวแ์สนรูใ้หค้ณุไดช้มอกีดว้ย 

 Bowling สนุก สนานเพลดิเพลนิกบักจิกรรมการโยนโบวล์ิง่ ซ ึง่ตอ้งกะจังหวะทศิทางใหด้ ีมฉิะนัน้

อาจจะลา้งทอ่เอาไดง้า่ยๆ โชวเ์ก็บ Strike ใหเ้พือ่นๆ ดกูนั 

 Luge พานอ้งๆ มาขบัรถคันเล็กๆ ทีข่บัเคลือ่นดว้ยแรงโนม้ถว่งของโลก การเลน่ LUGE เราท าเพยีงแค่

บงัคับทศิทางและความเร็วที ่Hand ของรถ โดยหัก Hand ไปตามทางเลีย้วไปเลีย้วมา และ เบรค หรอื 

ชลอความเร็วไดด้ว้ยการกด Hand ของรถลง แตไ่มต่อ้งกงัวลส าหรับคนทีไ่มเ่คยเลน่มากอ่น มี

เจา้หนา้ทีส่อนนอ้งขบักอ่นปลอ่ยลงสนามจรงิ 

 Merlion พลาดไมไ่ดก้บัการถา่ยรปูกบั Merlion สญัลักษณ์ส าคญัประจ าประเทศสงิคโปร ์

 Chinatown เยีย่มชมพรอ้มเรยีนรูว้ัฒนธรรม 

 Laser Ops Game หลบใหท้ัน ยงิใหถ้กู ใชไ้หวพรบิและทักษะในการจูโ่จมการหลบหลกี การตอ่สูก้บั

คูต่อ่สูด้ว้ยปืนเลเซอร ์

 Indulge Game เป็นกจิกรรมทีเ่นน้การพัฒนาการท างานรว่มกนัเป็นกลุม่และภาวะผูน้ าของนอ้งๆ ซึง่

จะตอ้งใชภ้าษาในการสือ่สารมากขึน้ดว้ย 

 Bounce ไปสนุกสดุมนัส ์กระโดดกนัที ่Bounce ชว่ยเพิม่ทักษะและเสรมิพัฒนาการของนอ้งๆ อกีทัง้

ยงัชว่ยเสรมิกลา้มเนือ้รา่งกายใหม้คีวามแข็งแรง อกีดว้ย 

 Luge พานอ้งๆ มาขบัรถคันเล็กๆ ทีข่บัเคลือ่นดว้ยแรงโนม้ถว่งของโลก การเลน่ LUGE เราท าเพยีงแค่

บงัคับทศิทางและความเร็วที ่Hand ของรถ โดยหัก Hand ไปตามทางเลีย้วไปเลีย้วมา และ เบรค หรอื 

ชลอความเร็วไดด้ว้ยการกด Hand ของรถลง แตไ่มต่อ้งกงัวลส าหรับคนทีไ่มเ่คยเลน่มากอ่น มี

เจา้หนา้ทีส่อนนอ้งขบักอ่นปลอ่ยลงสนามจรงิ 

 Laser Ops Game หลบใหท้ัน ยงิใหถ้กู ใชไ้หวพรบิและทักษะในการจูโ่จมการหลบหลกี การตอ่สูก้บั

คูต่อ่สูด้ว้ยปืนเลเซอร ์

 Shopping ใครทีช่อบ Shopping คงพลาดไมไ่ดก้บัการไปเยอืนสถานทีเ่หลา่นีใ้นสงิคโปร ์ไดเ้เก ่

Bugis , Vivo City 

 รบัประกาศนยีบตัรหลงัเรยีนจบ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zH8K3Aj5MJY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=VDLf_ToY4iI
https://www.youtube.com/watch?v=ZmcebItlNUA
http://www.visitsingapore.com/see-do-singapore/recreation-leisure/viewpoints/merlion-park/#recreation-leisure?&http://www.yoursingapore.com/see-do-singapore/recreation-leisure/viewpoints/merlion-park.html#recreation-leisure?&cmp=Leisure_TH_googleSEM_(TH)-AT_Recreation+&+Leisure_Viewpoints_Merlion+Park_merlion park singapore&mkwid=sVr5aCWL5_pcri
https://www.youtube.com/watch?v=oDdDfCRbZ-o
https://www.youtube.com/watch?v=BO8gZNl2SZc
https://www.youtube.com/watch?v=ZmcebItlNUA
https://www.youtube.com/watch?v=oDdDfCRbZ-o


 

 

สิง่ทีไ่ดร้บัจากซมัเมอรแ์คมป์สงิคโปร ์

ช ัว่โมงเรยีน/สปัดาห ์ 25 ชัว่โมง 

เรยีนเต็มๆวนั วนัละ 5 ช ัว่โมง 

วนัจนัทร ์- วนัพฤหสับด ี: เชา้เรยีน ภาษาจนี เเละ ชว่งบา่ย

เรยีนภาษาองักฤษ 

วนัศกุร ์: ศกึษานอกสถาานที ่

เรยีนภาษาจนี เรยีนแบบสนุก นอ้งๆจะไดอ้ยากเรยีนภาษาจนี

ตอ่ไปคะ่ เเละคณติศาสตร ์บา่ยเรยีนภาษาองักฤษ (โปรแกรม

สว่นใหญจ่ะเรยีนเพยีงครึง่วนัหรอื 15 ชัว่โมง) 

สถานทีท่ศันศกึษา เทีย่วครบทัว่สงิคโปร ์

หลังจากเรยีนมาเต็มวัน เราจัดชว่งเย็นใหน้อ้งๆไดเ้ยีย่มชม

สถานทีไ่ฮไลทข์องสงิคโปรท์ัง้หมดเพือ่ใหน้อ้งๆไดรู้จั้กสงิคโปร์

อยา่งแทจ้รงิ 

ทีพ่กั 
Nanyang Girls’ 

Boarding School 

เป็นหอพักนักเรยีนโรงเรยีนรัฐบาลชัน้น าของสงิคโปร ์ไดส้มัผัส

ชวีตินักเรยีนตา่งชาตใินสงิคโปรจ์รงิๆ แถมไดเ้พือ่นตา่งชาติ

ใหม่ๆ  และไดฝึ้กภาษาองักฤษกบัเพือ่นใหมด่ว้ย 

การดแูล 
นักเรยีน 10 คนตอ่

เจา้หนา้ที ่1 คน 

นอกจากเจา้หนา้ทีค่นไทยแลว้ เรายงัมเีจา้หนา้ทีช่าวสงิคโปร์

ทีม่าชว่ยดแูลนอ้งๆ ระหวา่งทีอ่ยูห่อพัก และ ทอ่งเทีย่ว ท าให ้

ผูป้กครองสบายใจวา่การดแูลทั่วถงึ แถมนอ้งๆยงัมโีอกาสได ้

ราคา 85,900 บาท  
ดว้ยคณุภาพจดัเต็ม ในราคามาตรฐาน ท าใหเ้ราเป็นโปรแกรม

ซมัเมอรส์งิคโปรท์ีคุ่ม้คา่เงนิทีส่ดุ 

 

 


