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ระยะเวลา 4  Night  5 Day  (ระหวางวนัที่  4 - 8 July 2018 ) 

เปนโครงการสําหรับครอบครัว พอ แม และ ลูกที่จะไปทํากิจกรรมรวมกัน ในชวงปดภาคเรียน โดย

โปรแกรมนี้ไดถูกออกแบบมาใหครอบครัวไดมีโอกาสไดทํากิจกรรมรวมกันและนกัเรียนจะไดมีฝกภาษาอังกฤษใน

คลาสเรียน วนัละ 2-3 ชั่วโมง / วัน ในสถาบันชัน้นําของประเทศสิงคโปร  

 

Family Fun & Study Tour  จะชวยใหนักเรียนไดมีประสบการณและการพัฒนาทักษะในการใชภาษาอังกฤษ และมุงเนน

ใหครอบครัวไดมีกิจกรรมรวมกัน 

 

จดุเดนของโครงการ 

• ไดเรียนรูพ้ืนฐานทักษะในการใชภาษาอังกฤษ 

• สนุกไปกับกิจกรรมตางๆ และสวนสนุก Universal Studio 

สถานท่ีสําคัญของประเทศสิงคโปร ฯลฯ 

• ไดทองเที่ยวและดูความโดดเดนทางดานความทันสมัย        

ของประเทศสิงคโปรและไดเรียนรูส่ิงใหม 

• ท่ีพักสะอาดและปลอดภัย 

•  เตม็อ่ิมกับรสชาติอาหารที่เปนท่ีนิยมใน Singapore ทุกมื้อ 
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อตัราคาบรกิารสาํหรบัผูปกครองและนกัเรยีน 

คาโครงการ 29,900 บาท / ตอทาน คาตัว๋เครือ่งบนิราคาประมาณ 9,000 บาท / ตอทาน 
 

อตัรารวม               

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด (กรุงเทพ-สิงคโปร-กรุงเทพ)  คาประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท  

     รวมคาน้ํามันและภาษีสนามบินเรียบรอยแลว    คาโรงแรมท่ีพัก จํานวน 4 คนื (พักหองละ2-3 ทาน) 

    (กรณีซ้ือโปรแกรมรวมตั๋วเครื่องบิน)      คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ 

  คาอาหารตามรายการท่ีระบุ      เสื้อยืดสําหรับคณะ ทานละ 1 ตัว 

   คารถรับ-สงตลอดโปรแกรม        คาไกดทองถิ่นและคนขับรถ คอยใหบริการ 

 เจาหนาท่ีโครงการคอยดูแลอยางใกลชิด     คาเขาชมและสถานท่ีตางๆ 

  

 

วธิกีารสมคัร  

1.  ชําระเงินมัดจําจํานวนเงิน 5,000 บาท โดยการโอนเงินเขา  

ธนาคารทหารไทย ชื่อบัญช ีนางสาวศิวพร เขมะรางกุล สาขาวงศสวาง ทาวน เซ็นเตอร  เลขที่ 052-2-48955-8 หรือ 

ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญช ีนางสาวศิวพร เขมะรางกุล สาขาวงศสวาง ทาวน เซ็นเตอร  เลขที ่766-0-33648-7 

2. สงเอกสารใบสมัคร หลักฐานการชาํระเงิน และ สําเนาหนา passport กลับมาที่อีเมล sansanee.a 

@aycthailand.com  เพ่ือยืนยันการจองสิทธิ์และเขารวมโครงการ Family Fun & Study Tour Singapore 2018  นี้  

หมายเหต ุสําหรับการชาํระเงินคาโครงการในสวนที่เหลือจะชําระภายในวันท่ี  31 พฤษภาคม 2561 

 

สอบถามเพ่ิมเตมิ : ติดตอ คุณจ๊ิบ 081-950-2268 คุณก้ัง 081-358-0140 และ คุณทราย 081-359-9563 

 

 

หมายเหต ุ
 หนงัสอืเดนิทางตองมอีายุการใชงาน อยางนอย 6 เดอืน ในวนัเดนิทางกลบั 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทองเท่ียว กรณท่ีีเกดิเหตจุาํเปนสดุวสิยั อาทิ การลาชาของสายการบิน การนดัหยุดงาน การ
ประทวง ภัยธรรมชาต ิการกอการจลาจล อบัุตเิหต ุปญหาการจราจร  ฯลฯ โดยคํานงึและรกัษาผลประโยชนของผูเดนิทางไวใหไดมากท่ีสดุ 

 เนือ่งจากการทองเท่ียวนีเ้ปนการชําระแบบเหมาจายกบับรษัิทตวัแทนในตางประเทศ ทานไมสามารถท่ีจะเรยีกรองเงนิคืน ในกรณท่ีีทานปฎิเสธ 
หรอื สละสทิธิใ์นการใชบรกิารท่ีทางบรษัิทจดัให และในกรณท่ีทานถกูปฎิเสธไมใหออกและเขาเมอืงจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมอืงและ

เจาหนาท่ีกรมแรงงาน ท้ังท่ีเมอืงไทยและตางประเทศ ซึง่อยูนอกเหนอืความควบคุมของบรษัิทฯ 
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Itinerary 4-8 July 2018 

วนัที ่1 เชา  

กลางวนั เดนิทางออกจากสนามบนิไปยงัสงิคโปร, เดนิทางถงึสนามบนิ changi อยางปลอดภยั จากนัน้ไปเจอไกดนาํเทีย่วของเราและเดนิทาง

ตอไปยงัโรงแรม. พบปะกบัหวัหนาทมีและทาํความเขาใจกบัวตัถปุระสงค                                                                          

**ปรบันาฬิกาใหเรว็ขึน้ 1 ชัว่โมง ตามเวลาทองถิน่** 

เยน็ ไปยงัโรงแรม4* เพ่ือเพลดิเพลนิกนัอาหารค่าํ 

วนัที ่2 เชา หลงัจากอาหารเชาเดก็ๆจะเขาชัน้เรยีน มคีวามรูสกึใหม ๆ ของสงิคโปรปรชัญาการศกึษาและรปูแบบการสอน

ผูปกครองเยีย่มชม little India เพ่ือเพลดิเพลนิกบัTeh Tarik และ Roti Prata 

กลางวนั ไปยงั City Runny Man Game. เดนิเขาไปในใจกลางเมอืง

สงิคโปร, Singapore,River, Merlion Park, The Esplanade, 

Parliament House, High Court. 

เยน็ ทวัรแมน้าํสงิคโปร Clarke Quay และเพลดิเพลนิไปกบัทวิทศันยามค่าํคนืทีส่วยงามของสงิคโปรโดยนัง่รถแทก็ซีร่ิเวอร 

วนัที ่3 เชา หลงัจากอาหารเชาเดก็ๆจะเขาชัน้เรยีน มคีวามรูสกึใหม ๆ ของสงิคโปรปรชัญาการศกึษาและรปูแบบการสอนผูปกครองไป Mount 

Faber มองเห็นทศันยีภาพทีส่วยงามของ Sentosa ถาอากาศแจมใสแลวคณุยังสามารถหาเกาะอนิโดนเีซยีไดอกีดวย 

กลางวนั เยีย่มชมไชนาทาวน --- สมัผสักบัวฒันธรรมจีนทีเ่ตม็ไปดวยวฒันธรรมในไชนาทาวนแวะชมวดัวดัพระธาตุเขีย้วแกวเยีย่มชม Marina 

Bay Sands  อาวมารนีาเบยชอปปงสาํหรบัประสบการณการชอ็ปปงทีน่าตืน่เตน ในฐานะทีเ่ปนหางสรรพสนิคาหรูหราทีใ่หญทีส่ดุใน

สงิคโปรคณุจะสามารถทองไดหลายรปูแบบแบรนดหรรูะดบันานาชาตแิละแบรนดใหม ๆ ทีก่าํลงัเตบิโต (Dinner issue SGD10) 

เยน็ หลงัจากอาหารค่าํกลบัไปยงัโรงแรม  ไปที ่Garden by The Bay, OCBC Skybridge, ชมไฟ Garden Rhapsody และการแสดงเสยีง 

วนัที ่4 เชา สวนสนุก Universal เปนสวนสนกุภาพยนตรฮอลลวีูดแหงแรกในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต 

Universal Studios Singapore มสีถานทีท่องเทีย่วทีน่าสนใจหลายแหงและตวัเลอืกความ

บนัเทงิสําหรบัทัง้ครอบครวัตลอดจนประสบการณทีน่าตืน่เตนสาํหรบันกัเดนิทาง และ 18 ใน 

24 ภาพยนตร และสถานทีท่องเทีย่วออกแบบมาสาํหรบัสิงคโปร 

กลางวนั 

เยน็ เยีย่มชมเกาะใตสดุเพ่ือชมการแสดงเลเซอรน้าํอนัสวยงาม "The Wings ofTime  "หลงัจากนัน้จะกลบัไปทีโ่รงแรม 

วนัที ่5 เชา เยีย่มชมศนูยวทิยาศาสตรสงิคโปรและกลุมของสถานทีท่องเทีย่วนาํความมหศัจรรยของวทิยาศาสตรเทคโนโลยวีศิวกรรมและ

คณิตศาสตรผานการผสมผสานเอกลกัษณของการจัดนทิรรศการโปรแกรมการศกึษา 

กลางวนั เตรยีมตวัเดนิทางกลบั ประเทศไทย 

 



 

Application Form  

Family Fun Trips  In Singapore 

4 - 8 July 2018 

       
วันที…่…….…/……….…/………. 

ชื่อ...........................................................................นามสกุล.......................................................... 

Name........................................................................Surname............................................................ 

ชื่อเลน (ภาษาองักฤษ)................................................วนั / เดือน / ปเกิด (ค.ศ.)................. อายุ.............. 

โรงเรียน............................................................. ชั้น.....................................ศาสนา........................... 

ท่ีอยูปจจุบันท่ีติดตอสะดวก: 

บานเลขที่.....................หมู...................หมูบาน/อาคาร............................. ซอย.................................... 

ถนน.................................... ตําบล / แขวง................................. อําเภอ / เขต..................................... 

จังหวัด............................ รหัสไปรษณีย....................โทรศัพท...........................โทรสาร......................... 

E-mail Address……………………………………………………….Facebook………………………………………………………… 

ชื่อ-.นามสกุล บิดา...............................................อาชีพ.......................... เบอรมือถือ..........................  

E-mail……………………….……………………………Facebook……………………….…………… LINE ID ……………………. 

ชื่อ-.นามสกุลมารดา  ..........................................อาชีพ.......................... เบอรมือถือ..........................  

E-mail……………………….……………………………Facebook……………………….…………… LINE ID ……………………. 

เบอรติดตอฉุกเฉินท่ีไมใชบิดา /มารดา 

ชื่อ.................................................. เก่ียวของเปน.................................เบอรติดตอ.............................. 

ขอมูลสุขภาพ 

โรคประจําตัว............................................ แพอาหาร (โปรดระบ)ุ........................................................... 

แพยา................................. ไมทานอาหารประเภท.................................................... กรุปเลือด............. 

                     

     อนุญาตให (ชื่อนักเรียน) ...............................................................................เขารวมโครงการ 

    แนบสําเนาหนาพาสปอรตของนักเรียน โดยพาสปอรตจะตองมีอายุเหลือไมต่ํากวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 

 

    (...................................................)                       (...................................................) 
    

ลงชื่อนักเรียน                                                            ลงชื่อผูปกครอง 
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