
หมายเหตุ   โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึน้อยู่กบัผลประโยชน์และความปลอดภยัของ
นกัเรียนเป็นส าคญั 

อตัราคา่เขา้รว่มโครงการ 39,000 บาท/คน  

อตัราน้ีรวม 

Day TRIP 

12 ต.ค. 

2560 

วนัท่ี1   สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร ์

- บินลดัฟ้าสู่ประเทศสิงคโปร ์ โดยสายการบินสายการบิน คาเธ่แปซิฟิก แอรเ์วย ์

   (บริการอาหารและเครื่องด่ืม บนเครื่อง ม้ือท่ี 1) 

- ถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร ์เดินทางไปทศันศึกษา ท่ีจุดก าเนิดของสิงคโปร ์RAFFLES LANDING SITE ชม

สิงโตเงือกสญัลกัษณ์ประเทศสิงคโปร ์MERLION PARK  น านักเรียนสู่ MARINABAY SAND รีสอรท์หรท่ีูใหญ่ท่ีสุด

ในสิงคโปรแ์ละชม WONDERFULL LIGHT & WATER SPECTACULAR - ESPLANADE การแสดง แสง สี เสียง 
และ น า้พทุี่ยิ่งใหญ่ที่สดุในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้(รบัประทานอาหาร  มื้ อท่ี 2) 

13 ต.ค. 

2560 

วนัท่ี2   UNIVERSAL STUDIO  

- รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม ( ม้ือท่ี 3)  

- น าท่านสู่ “เกาะเซ็นโตซ่า” บนพ้ืนท่ี 49 เอเคอรภ์ายในเกาะ พบอาณาจกัรความบนัเทิงระดบั 

โลก สมัผสัประสบการณ์หลากหลายจากภาพยนตรก์บัสวนสนุกยนิูเวอรแ์ซล สตดิูโอ( ม้ือท่ี4)  

- รบัประทานอาหารเย็น ( ม้ือท่ี 5)   

14 ต.ค. 

2560 

วนัท่ี3    DIMENSION INTERNATIONNAL COLLEGE – CHINA TOWN - MALAY VILLAGE- LITTLE INDIA 

– MUSTAFA 

- รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม ( ม้ือท่ี 6)  

- เขา้เรียนคอรส์ภาษา 3 ชม. ณ DIMENSION INTERNATIONNAL COLLEGE สถาบนัท่ีมีช่ือเสียงในสิงคโปรแ์ละ

เป็นท่ียอมรบัในหลายประเทศ 

- รบัประทานอาหารกลางวนั ( ม้ือท่ี 7)  

- เดินทางสู่ CHINA TOWN นมสัการวดัพระเขี้ ยวแกว้ท่ีสวยงามมาก และใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือของท่ีระลึก 

จากน้ันต่อดว้ย MALEY VILLAGE ต่อดว้ย LITTLE INDIA ลิตเติลอินเดียคือยา่นชุมชนของคนอินเดียท่ีมีเอกลกัษณ์ 

และ เดินทางไปยงัมุสตาฟา ยา่นขายของชาวอินเดีย รบัประทานอาหารเย็น ( ม้ือท่ี 8) 

15 ต.ค. 

2560 

วนัท่ี4    DIMENSION INTERNATIONNAL COLLEGE - MARINA BARRAGE – SINGAPORE FLYER 

- รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม ( ม้ือท่ี 9) เขา้เรียนคอรส์ภาษา 3 ชม. ณ DIMENSION 

INTERNATIONNAL COLLEGE 

- รบัประทานอาหารกลางวนั ( ม้ือท่ี 10)  

- ขึ้ นชม SINGAPORE FLYER ชมววิ 360องศา รอบสิงคโปร ์(รวมค่าขึ้ นดว้ยค่ะ) ใหญ่ท่ีสุดในสิงคโปร ์โดยสรา้ง

กั้นระหวา่งอ่าว Marina Bay กบั น้าทะเล เป็นระยะทางกวา่ 350 เมตร 

-เดินทางสู่ถนนสายดงัท่ีสุดสายหน่ึงของโลก ORCHARD ROAD  รบัประทานอาหารเย็น ( ม้ือท่ี 11)  

16 ต.ค. 

2560 

วนัท่ี5   DIMENSION INTERNATIONNAL COLLEGE – NEWATER – GARDEN BY THE BAY 

- รบัประทานอาหารเชา้ ( ม้ือท่ี 12) เขา้เรียนคอรส์ภาษา 3 ชม. ณ DIMENSION  

- รบัประทานอาหารกลางวนั ( ม้ือท่ี 13) 

-เดินทางไป Newater เป็นโรงงานน าน ้าเสียกลบัมาใชใ้หม่ ท่ีไดเ้ร่ิมขึ้ นในปี ค.ศ.1998 ภายใตค้วามรว่มมือ

ระหวา่งสาธารณูปโภคแหง่สิงคโปรแ์ละกระทรวงส่ิงแวดลอ้มและทรพัยากรน ้า 

- จากน้ัน นาท่านสู่ GARDEN BY THE BAY (BAY SOUTH) นาชมสวนพฤกษศาสตรริ์มอ่าวมารินา 

การเ์ดนส ์บาย เดอะเบย ์ต่ืนตาต่ืนใจกบัSUPER TREE หรือโครงสรา้งแบบ 

Singapore Trip and English Course 2017 
ก าหนดการเดินทาง: 12-18 ตุลาคม 2560 ( 7 วนั 6 คืน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ค่าเรียน  ค่าสมคัร  ค่าหนังสือและประกาศนียบตัรจากมหาวทิยาลยั 

2. ค่าท่ีพกั 6 คืน พกัหอ้งละ 4 คน 

3. ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการ  

4. ค่ามคัคุเทศก ์ค่าทิปไกดแ์ละคนรถ  

5. ค่าทศันศึกษาตามรายการในวนัทศันศึกษา 

6. ค่าตัว๋เคร่ืองบินและภาษีสนามบินทุกแหง่ 

7. ค่าประกนัอุบติัเหตุชั้น 1  

8. ครูผูดู้แล 2 ท่าน เจา้หน้าท่ีผูดู้แลตลอดโครงการ 2 คน (ติดตามดูแลตั้งแต่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ถึง วนั

กลบั) 

9. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบักรุงเทพฯ-สิงคโปร ์โดยสายการบินคาเธ่ยแ์ปซิฟิก น้าหนักกระเป๋า 30 กก. 

และถือข้ึนเคร่ือง 7 กิโล (น้าหนักสามารถถวัเฉล่ียภายในกรุป๊ได)้ 

10. เส้ือทีม คนละ 1 ตวั พรอ้มสมุดโน๊ต และปากกา  

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าน ้าหนักกระเป๋าหากท่ีเกินจากน ้าหนักท่ีระบุไวข้า้งตน้ 

2. ค่าซกัรีด และค่าใชจ้า่ยส่วนตัวอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากโปรแกรม 

 

 

 
 

ตน้ไมข้นาดเทียบเท่าตึกสงู 9-16 ชั้น ท่ีออกแบบใหเ้ป็นสวนแนวตั้ง โดดเด่นดว้ยแสงสียามค่าคืน 

- รบัประทานอาหารค า่ ( ม้ือท่ี 14) / กลบัเขา้พกัท่ีโรงแรม  

17 ต.ค. 

2560 

วนัท่ี6  DIMENSION INTERNATIONNAL COLLEGE– NATIONAL LIBRARY – BUGIS – CLARKE QUAY  

-รบัประทานอาหารเชา้ ( ม้ือท่ี15) เขา้เรียนคอรส์ภาษา 3 ชม. ณ DIMENSION INTERNATIONNAL COLLEGE 

- รบัประทานอาหารกลางวนั ( ม้ือท่ี16) 

พาทุกท่านไปท่ี National University of Singapore (NUS) Central Library หอ้งสมุดกลางของ NUS ซ่ึงมีการจดั

พ้ืนท่ีต่างๆ แยกโซนต่างๆ เชน่ พ้ืนท่ีสาหรบัการอ่านหนังสือ ชั้นหนังสือ ผลงานของนักศึกษาพ้ืนท่ีสาหรบัพร้ินงาน

โซนสืบคน้ขอ้มลูฯ การจดัหมวดหมู่ของทรพัยากรสารนิเทศน้ัน ใชร้ะบบการจดัหมวดหมู่แบบระบบหอสมุดรฐัสภา

อเมริกนั (Library of Congress Classification) 

- อิสระเลือกซ้ือของท่ียา่นบกิูส ยา่นชอ้ปป้ิงของวยัรุน่ แหล่งรวมขนม ของท่ีระลึกสุดเก๋ หลงัจากน้ันพาทุกท่านไป 

CLARKE QUAY รบัประทานอาหารค า่ ( ม้ือท่ี 17) 

18 ต.ค. 

2560 

วนัท่ี7 BOTANIC GARDENTS -สนามบินชางฮี – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

- รบัประทานอาหารเชา้ ( ม้ือท่ี18) เช็คเอาทเ์ตรียมตวัเดินทางกลบั ระหว่างทางแวะชมสวน

พฤกษศาสตร ์BOTANIC GARDENTS  

- เดินทางถึง สนามบินชางฮี บินกลบัสู่กรุงเทพฯ ดว้ยสายการบิน คาเธ่แปซิฟิก แอรเ์วย ์เท่ียวบินที CX 

712  (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง มื้ อท่ี19) 

- ถึงสนามบินสุวรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ 


