
ส ำรองทีน่ัง่พรอ้มช ำระเงนิคำ่มดัจ ำ 12,500 บำท ภำยในวนัที ่5 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 

ได้ที่ ครูสดุำดวง เกดิโมฬี ห้องพักครูชั้น 3 อำคำร 11 

โดยสำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเตมิได้ที่      เบอร์โทรศัพท ์08-1470-7095  

by  English Program 

     กรุงกัวลาลมัเปอร์ จัตุรัสเมอเดก้า  
    อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด  

    พระราชวังแห่งชาติ ตึกรัฐสภา มัสยิดหินอ่อน  
  ตึกแฝด Petronas Twin Towers  

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (Petrosians)  
Kuala Lumper Tower โรงงานช็อคโกแลต  

พิพิธภัณฑ์เด็ก Kidzania เมืองใหม่ปุตราจายา  
เยี่ยมชมส านักนายกรัฐมนตรี มัสยิดสีชมพู  

กระทรวงต่างๆของประเทศมาเลเซีย  
และบ้านพักนายกรัฐมนตรี   

เมืองมะละกา ชมโบสถ์โบราณ ป้อมปืนเอฟาโมซ่า 

25 March 2019 - 1 April 2019 

กิจกรรม Walk Rally   
เยี่ยมชม Universal Studio โรงถ่ายภาพยนตร์และสวนสนุก 

เกาะเซ็นโทซ่า เมอร์ไลอ้อน ถนนอลิซาเบทวอร์ค  
ท าเนียบรัฐบาล ตึกรัฐสภา  

Garden by the Bay สวนนกจูร่ง และถนนออร์ชาร์ด 



โรงเรียนสุรนารีวิทยา 
โดยโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) 

จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ 
ระหว่างวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 ถึงวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

หมายเหตุ:  ค่าใช้จ่าย 22,500 บาท ประกอบด้วย ค่าเดินทางไปกลับนครราชสีมา - กรุงเทพฯ และกรุงเทพฯ – นครราชสีมา
โดยรถโดยสารปรับอากาศ, ค่าตั๋วเครื่องบินกรุงเทพฯ – กรุงกัวลาลัมเปอร์ และสิงคโปร์ – กรุงเทพฯ, ค่าภาษีสนามบิน, ค่าที่พัก,    
ค่ารถบัสปรับอากาศพร้อมมัคคุเทศก์ท้องถ่ินและพนักงานคอยให้บริการ ณ ต่างประเทศ, ค่าอาหาร 14 มื้อ, ค่าเข้าชมโดยเข้าชม
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ณ Petronas Twin Towers, Kidzania, Universal Studio และสวนนกจูร่ง (รายการอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และสภาพอากาศ) 

วัน เดือน ปี รายการ 
วันจันทร์ที่ 

25 มีนาคม 2562 
23.30 น. ออกเดินทางจากโรงเรียนสุรนารีวิทยา 

วันอังคารที่ 
26 มีนาคม 2562 

07.10 น. ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินแอร์เอเชีย 
เที่ยวบิน FD311 
10.15 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงกัวลาลัมเปอร์ (เวลาท้องถิ่น เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม.) 
- ภำคบ่ำย เยี่ยมชมจตุรัสเมอเดก้า อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด พระราชวังแห่งชาติ ตึกรัฐสภา 
มัสยิดหินอ่อน  Kuala Lumpur Tower และ โรงงานช๊อคโกแลต 
- พักค้างคืน ณ โรงแรม Pudu Plaza กรุงกัวลาลัมเปอร์ 

วันพุธที่ 
27 มีนาคม 2562 

- ภำคเช้ำ เข้าชมพิพิธภัณฑ์เด็ก Kidzania 
- ภำคบ่ำย ทัศนศึกษา ณ เมืองใหม่ปุตตาจาย่าเยี่ยมชมส านักนายกรัฐมนตรี มัสยิดสีชมพู 
กระทรวงต่างๆ ของประเทศมาเลเซียและบ้านพักนายกรัฐมนตรี 
- พักค้างคืน ณ โรงแรม Pudu Plaza กรุงกัวลาลัมเปอร์ 

วันพฤหัสบดีที่ 
28 มีนาคม 2562 

- ภำคเช้ำ เข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (Science Center) และตึก Petronas Twin Towers 
- ภำคบ่ำย ทัศนศึกษา ณ เมืองมะละกา โบสถ์โบราณ  ป้อมปืนเอฟาโมซ่า จากนั้นเดินทางไปต่อไปยัง 
เมืองยะโฮบารู ซึ่งเป็นเมืองชายแดน 
พักค้างคืน ณ โรงแรม Berjaya Water Front ในยะโฮบารู 

วันศุกร์ที่ 
 

29 มีนาคม 2562 

- ออกเดินทางข้ามแดนสู่ประเทศสิงคโปร์ 
- ภำคเช้ำ – บ่ำย กิจกรรม Walk Rally ย่านอลิซาเบทวอล์ค  รูปปั้นเมอร์ไลออน  ที่ท าการรัฐบาล 
วังสุลต่าน  ท าเนียบประธานาธิบดี  ตึกรัฐสภา  อนุสาวรีย์วรีชน  และทัศนศึกษาสถานที่ต่างๆ 
ในประเทศสิงคโปร์ 
- พักค้างคืน ณ โรงแรม Quality Hotel Marrow ในประเทศสิงคโปร์ 

วันเสาร์ที่ 
30 มีนาคม 2562 

- ภำคเช้ำ  ทัศนศึกษา ณ สวนนกจูร่ง 
- ภำคบ่ำย ช้อปปิ้งอิสระ/พักผ่อนตามอัธยาศัย 
- พักค้างคืน พักค้างคืน ณ โรงแรม Quality Hotel Marrow ในประเทศสิงคโปร์ 

วันอาทิตย์ที่ 
31 มีนาคม 2562 

- ภำคเช้ำ – บ่ำย Universal Studio ณ เกาะเซ็นโทซ่า 
22.10 น. เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD352 
23.35 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง ประเทศไทย 

วันจันทร์ที่ 
1 เมษายน 2562 

05.00 น. เดินทางถึงโรงเรียนสุรนารีวิทยาโดยสวัสดิภาพ 


