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กรุงกัวลาลัมเปอร จตุรัสเมอเดกา อาคารสุลตานอับดุลซาหมัด
พระราชวังแหงชาติ ตึกรัฐสภา มัสยิดหินออน ตึกแฝดPetronas Twin Towers
พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร (Petrosians) Kuala Lumper Tower โรงงานช็อคโกแลต
เก็นติ้งไฮแลนด เมืองใหมปุตตาจายา เยี่ยมชมสํานักนายกรัฐมนตรี
มัสยิดสีชมพู กระทรวงตางๆของ
ประเทศมาเลเซีย และบานพัก
นายกรัฐมนตรี เมืองมะละกา
ชมโบสถโบราณ ปอมปนเอฟาโมซา
เยี่ยมชม Universal Studio โรงถายภาพยนตรและสวนสนุก
เกาะเซ็นโทซา เมอรไลออน ถนนอลิซาเบทวอรค ทําเนียบรัฐบาล ตึกรัฐสภา
น้ําพุแหงความมั่งคั่ง สวนนกจูรง และถนนออรชารด
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สํารองที่นั่งพรอมชําระเงินคามัดจํา 9,800 บาท ไดที่
ครูสุพัชริน เอี่ยมประภัสสร หองพักครูชั้น 3 อาคาร 11
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
ครูสุดาดวง

เกิดโมฬี

08-1470-7095

ภายในวันจันทรที่ 2 ธันวาคม 2556

โรงเรียนสุรนารีวิทยา
โดยโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (English Program)
จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร
ระหวางวันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557 ถึงวันอังคารที่ 1 เมษายน 2557
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วันอังคารที่
25 มีนาคม 2557
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23.30 น. ออกเดินทางจากโรงเรียนสุรนารีวิทยา

วันพุธที่
07.05 น. ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินแอรเอเชีย เที่ยวบิน FD2911
26 มีนาคม 2557 10.15 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงกัวลาลัมเปอร (เวลาทองถิ่น เร็วกวาประเทศไทย 1 ชม.)
ภาคบาย เยี่ยมชมจตุรัสเมอเดกา อาคารสุลตานอับดุลซาหมัด พระราชวังแหงชาติ ตึกรัฐสภา
มัสยิดหินออน Kuala Lumpur Tower และ โรงงานชอคโกแลต
พักคางคืน ณ โรงแรมในกรุงกัวลาลัมเปอร
วันพฤหัสบดีที่ ภาคเชา เขาชมพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร และตึก Petronas Twin Towers
27 มีนาคม 2557 ภาคบ า ย ทั ศ นศึ ก ษา ณ เมื อ งใหม ปุ ต ตาจาย า เยี่ ย มชมสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี มั ส ยิ ด สี ช มพู กระทรวงต า งๆ
ของประเทศมาเลเซียและบานพักนายกรัฐมนตรี และทัศนศึกษา ณ เก็นติ้งไฮแลนด
พักคางคืน ณ First World Hotel บนเก็นติ้งไฮแลนด
วันศุกรที่
ภาคเช า – บ า ย ทั ศนศึกษา ณ เมืองมะละกา โบสถโบราณ ปอมปนเอฟาโมซา จากนั้ นเดิ นทางไปต อไปยั ง
28 มีนาคม 2557 เมืองยะโฮบารู ซึ่งเปนเมืองชายแดน
พักคางคืน ณ New York Hotel ในยะโฮบารู
วันเสารที่
29 มีนาคม 2557

ออกเดินทางขามแดนสูประเทศสิงคโปร
ภาคเชา – บาย กิจกรรม Walk Rally ยานอลิซาเบทวอลค รูปปนเมอรไลออน ที่ทําการรัฐบาล วังสุลตาน
ทําเนียบประธานาธิบดี ตึกรัฐสภา อนุสาวรียวีรชน และทัศนศึกษาสถานที่ตางๆ ในประเทศสิงคโปร
พักคางคืน ณ New York Hotel ในยะโฮบารู

วันอาทิตยที่
30 มีนาคม 2557

ออกเดินทางขามแดนสูประเทศสิงคโปร
ภาคเชา ทัศนศึกษา ณ สวนนกจูรง
ภาคบาย ชอปปงอิสระ/พักผอนตามอัธยาศัย
พักคางคืน ณ New York Hotel ในยะโฮบารู

วันจันทรที่
31 มีนาคม 2557

ออกเดินทางขามแดนสูประเทศสิงคโปร
ภาคเชา – บาย Universal Studio ณ เกาะเซ็นโทซา
22.10 น. เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบินแอรเอเชีย เที่ยวบิน FD352
23.35 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง ประเทศไทย

วันอังคารที่
1 เมษายน 2557

05.00 น. เดินทางถึงโรงเรียนสุรนารีวิทยาโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ: คาใชจาย 19,800 บาท ประกอบดวย คาเดินทางไปกลับนครราชสีมา - กรุงเทพฯ และกรุงเทพฯ – นครราชสีมาโดยรถ
โดยสารปรับอากาศ, คาตั๋วเครื่องบินกรุงเทพฯ – กรุงกัวลาลัมเปอร และสิงคโปร – กรุงเทพฯ, คาภาษีสนามบิน, คาที่พัก, คารถบัสปรับ
อากาศพรอมมัคคุเทศกทองถิ่นและพนักงานคอยใหบริการ ณ ตางประเทศ, คาอาหาร 14 มื้อ, คาเขาชมโดยเขาชมพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร ณ
Petronas Twin Towers, Universal Studio และสวนนกจูรง
แจงความประสงคพรอมชําระเงินมัดจํา 9,800 บาท ภายในวันจันทรที่ 2 ธันวาคม 2556
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม อ.สุดาดวง เกิดโมฬี 08-1470-7095 อ.จรูญศรี กิติวรรณ 08-6253-2957

