
 

 

เรียนภาษาจีนและองักฤษช่วงเดือนเมษายน 2019 ท่ี

สิงคโปร ์2 สปัดาห(์Group 2)

 

เรยีนภาษาองักฤษและคณิตศาสตร ์และทศันศึกษา 2 สปัดาห ์ณ ประเทศสิงคโปร ์

ระหว่าง วนัท่ี 14 – 27 เมษายน 2562 

ส าหรบันกัเรยีนอาย ุ9-16 ปี 

 

 

เรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีนท่ี Zesprion Language Centre สถาบันเตรียมความพรอ้มชั้นน าส าหรับ 

นกัเรียนต่างชาติเพ่ือเขา้โรงเรียนรัฐบาลของสิงคโปร์พรอ้มกิจกรรมเสริมทักษะและทัศนศึกษาครบครัน 

สถาบันไดร้ับการรับรองคณุภาพ EduTrust สถาบันตัง้อยู่ท่ี United Square และท่ีพัก Nanyang Girls’ 

Boarding School ซ่ึงเป็นหอพกันกัเรียนโรงเรียนรฐับาลชัน้น าของประเทศสิงคโปร ์

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

รายละเอียดโปรแกรม 

วนัจนัทร ์– วนัพฤหสับดี : เชา้เรียนภาษาองักฤษ เเละ ชว่งบ่ายเรียนคณิตศาสตร์ 

วนัศกุร ์: เรียนวิทยาศาสตร ์/ ศึกษานอกหอ้งเรียน 

– ช่วงเยน็พาไปทศันศึกษา ทัว่สิงคโปร ์/ Workshop เสรมิทกัษะ 

– เสาร ์– อาทิตย ์เท่ียว SEA Aquarium , Adventure Cove 

 

ค่าโปรแกรมน้ีรวมค่าใชจ่้าย 

- คา่ตัว๋เดินทางไป – กลบั ดว้ยสายการบินสิงคโปรแ์อรไ์ลนห์รือเทียบเท่า 

(กระเป๋าเดินทาง 1ใบน า้หนกัไมเ่กิน 20 กิโลกรมั) 

- คา่ท่ีพกัหอพกั พรอ้มอาหาร 3 ม้ือ 

- คา่เรียน / คา่กิจกรรม / คา่ทศันศึกษา 

- คา่รถรบัสง่สนามบิน และเดินทางตลอดโปรเเกรม 

- คา่ประกนัสขุภาพการเดนิทางและอบุตัเิหต ุ

- ผูด้แูลนกัเรียนตลอดโปรเเกรม 

วิธีการสมคัร 

1. กรอกใบสมคัรใหส้มบรูณ ์ชดัเจน 

2. ส าเนาพาสปอรต์ 

3. เอกสารการโอนเงนิมดัจ า 22,000 บาท ภายในวันท่ีสมคัร 

4. ช าระคา่ใชจ้่ายสว่นที่เหลือภายในวันที่ 15 กมุภาพนัธ ์2562 

 

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


 

 

 

รายละเอียดโปรเเกรม 

กรณุาคลิกท่ีช่ือสถานท่ีเพ่ือด ูวีดีโอคลิป ของสถานท่ีท่องเท่ียวเเต่ละเเห่ง 

ศึกษานอกหอ้งเรยีน 

 Garden by the Bay  เป็นสวนท่ีใหญ่และทันสมัยท่ีสดุในสิงคโปรแ์ละเป็นศนูยก์ลางในโครงการ

พัฒนา Marina Bay อย่างต่อเนื่อง บริหารโครงการโดยคณะกรรมการดแูลอทุยานแห่งชาต ิ

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

ภายในสวนยังประกอบไปดว้ยสวนในแบบต่าง ๆ เช่น สวนแบบพืชสวน (Horticulture), Heritage 

Garden รวบรวมพันธุไ์มต้่างๆจากทัว่โลก ออกแบบ และควบคมุงานโดยบริษัทภมูิสถาปัตยข์อง

อังกฤษและหนึ่งในไฮไลท์ของสถานท่ีนี้ ท่ีจะดึงดดูความสนใจของผูค้นก็คือ Supertrees ซ่ึงเป็น

โครงสรา้งที่ท าเป็นรปูตน้ไมม้ีความสงูตัง้แต ่25 เมตรถึง 50 เมตร ถา้เอาใหเ้ห็นภาพก็ประมาณตึก

สงู 9 ชัน้ถึง 16 ชัน้นัน่เอง ในสวนจะมีเจา้ Supertrees นีท้ัง้หมด 18 ตน้ 

 Haw Parvilla 

โปรแกรมทศันศึกษาเต็มวนั 

 SEA Aquarium เป็นพิพิธภณัฑส์ตัวน์ า้ทางทะเลใหญ่ท่ีสดุในโลกเเละเป็นท่ีอยู่อาศยัของสตัวท์ะเล

ชนดิตา่งๆ ถึงราว 100,000 ตวั มากกว่า 800 สายพนัธุ ์

 Adventure Cove สวนน า้สดุหรรษาท่ีออกเเบบเพ่ือเอาใจผูท่ี้ชื่นชอบ ความตืน่เตน้ เพราะเนือ่งจาก

ท่ีนีเ่ป็นแหลง่รวมกิจกรรมกลางเเจง้ที่สนกุสนานเเละความตืน่เตน้ใหก้บัผูท่ี้ก าลงัมองหาสถานที่

คลายรอ้นเเบบครบวงจร 

 

 

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


 

 

นกัเรยีนจะไดท้ศันศึกษาไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัต่างๆ ทกุวนัหลงัเลิกเรยีน  

ตลอดระยะเวลาท่ีรว่มโครงการ 

 Rock Climing 

 Lumina The Rainforest 

 Luge พานอ้งๆ มาขบัรถคนัเล็กๆ ท่ีขบัเคลื่อนดว้ยแรงโนม้ถ่วงของโลก การเลน่ LUGE เราท าเพียง

แคบ่งัคบัทิศทางและความเร็วที่ Hand ของรถ โดยหกั Hand ไปตามทางเลี้ยวไปเลี้ยวมา และ เบรค 

หรือ ชลอความเร็วไดด้ว้ยการกด Hand ของรถลง แตไ่มต่อ้งกงัวลส าหรบัคนท่ีไมเ่คยเลน่มากอ่น มี

เจา้หนา้ท่ีสอนนอ้งขบักอ่นปลอ่ยลงสนามจริง 

 Indulge Game เป็นกิจกรรมท่ีเนน้การพฒันาการท างานร่วมกนัเป็นกลุม่และภาวะผูน้  าของนอ้งๆ 

ซ่ึงจะตอ้งใชภ้าษาในการสื่อสารมากขึน้ดว้ย 

 Haw Parvilla 

 Bounce ไปสนกุสดุมนัส ์กระโดดกนัท่ี Bounce ชว่ยเพ่ิมทกัษะและเสริมพฒันาการของนอ้งๆ อีกทัง้

ยงัชว่ยเสริมกลา้มเนือ้ร่างกายใหม้ีความแข็งแรง อีกดว้ย 

 Movie Time กิจกรรมเสริมความรูท้กัษะการฟังภาษาองักฤษผา่นการชมภาพยนตร์ 

 VR/Escape 

 Shopping ใครท่ีชอบ Shopping คงพลาดไมไ่ดก้บัการไปเยือนสถานท่ีเหลา่นีใ้นสิงคโปร ์ได ้

เเก ่Orchard Rd., Jurong point 

 รบัประกาศนียบตัรหลงัเรยีนจบ 

 

 

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


 

 

สิ่งท่ีไดร้บัจากซมัเมอรแ์คมป์สิงคโปร ์

ชัว่โมงเรยีน/

สปัดาห ์
25 ชัว่โมง 

เรยีนเต็มๆวนั วนัละ 5 ชัว่โมง 

วนัจนัทร ์– วนัพฤหสับดี : เชา้เรียนภาษาองักฤษ เเละ ชว่ง

บ่ายเรียนคณิตศาสตร ์

วนัศกุร ์: ศึกษานอกสถานท่ี 

(โปรแกรมสว่นใหญ่จะเรียนเพียงคร่ึงวันหรือ 15 ชัว่โมง) 

สถานท่ีทศัน

ศึกษา 
เที่ยวครบทัว่สิงคโปร ์

หลงัจากเรียนมาเต็มวัน เราจดัชว่งเย็นใหน้อ้งๆไดเ้ย่ียมชม

สถานท่ีไฮไลทข์องสิงคโปรท์ัง้หมดเพ่ือใหน้อ้งๆไดร้ ูจ้กัสิงคโปร์

อย่างแทจ้ริง 

ท่ีพกั 
Nanyang Girls’ Boarding 

School 

เป็นหอพกันกัเรียนโรงเรียนรฐับาลชัน้น าของสิงคโปร์ ได ้

สมัผสัชีวิตนกัเรียนตา่งชาตใินสิงคโปรจ์ริงๆ แถมไดเ้พื่อน

ตา่งชาตใิหม่ๆ  และไดฝึ้กภาษาองักฤษกบัเพ่ือนใหมด่ว้ย 

การดแูล 
นกัเรียน 10 คนตอ่

เจา้หนา้ท่ี 1 คน 

นอกจากเจา้หนา้ท่ีคนไทยแลว้ เรายงัมีเจา้หนา้ท่ีชาวสงิคโปร์

ท่ีมาชว่ยดแูลนอ้งๆ ระหว่างที่อยู่หอพกั และ ท่องเท่ียว ท าให้

ผูป้กครองสบายใจว่าการดแูลทัว่ถึง แถมนอ้งๆยงัมีโอกาสได ้

ราคา 85,900 บาท  
ดว้ยคณุภาพจดัเต็ม ในราคามาตรฐาน ท าใหเ้ราเป็นโปรแกรม

ซัมเมอรส์ิงคโปรท่ี์คุม้คา่เงินท่ีสดุ 

 


