กิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการโดย
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหงร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

โครงการ Study Tour in Singapore
(30 มี.ค. – 4 เม.ย. 2562)
รับนักเรียน
สถานที่
ระยะเวลา
ลักษณะกิจกรรม

ม.1 – ม.5 (รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 40 คน)
ประเทศสิงคโปร์
6 วัน (เดินทำงวันที่ 30 มี.ค. – 4 เม.ย. 2562)
กิจกรรม Study Tour เป็นกำรผสมผสำนระหว่ำงกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษผ่ำนกำรทัศนศึ กษำใน
สถำนที่สำคัญ ๆ และได้ใช้ภำษำอังกฤษในสถำนกำรณ์จริง ในเวลำเดียวกันนักเรียนจะได้ทั้งสำระ
และควำมสนุกสนำน อีกทั้งทำงทีมงำนจะมีกำรเตรียมกิจกรรมให้กับนักเรียนได้ฝึก ได้ทำตลอดกำร
เดินทำง ตั้งแต่ เดินทำงไปจนกระทั่งกลั บ เพื่อ เป็นกำรให้ นักเรียนได้มี กิจกรรมทำ และเรียนรู้
ภำษำอังกฤษมำกยิ่งขึ้น เน้นกำรสร้ำงสรรค์ สร้ำงจินตนำกำร ควำมคิดริเริ่ม กำรแสวงหำควำมรู้
น ำควำมรู้ ท ำงด้ ำ นภำษำมำประยุ ก ต์ จ ำกจิ น ตนำกำรต่ ำ ง ๆ โดยยึ ด หลั ก ควำมสนุ ก สนำน
ควำมพึงพอใจที่แฝงด้วยปรัชญำ กำรใฝ่เรียนรู้และกำรกระตือรือร้นเพื่อแสวงหำควำมรู้ของเยำวชน
กิ จ กรรมจะได้ ทั้ ง สำระ ได้ พั ฒ นำภำษำอั ง กฤษ และมี ค วำมสำมั ค คี เ กิ ด ขึ้ น ในหมู่ นั ก เรี ย น
นอกจำกนี้ นั ก เรี ย นจะได้ สั ม ผั ส ถึ ง กำรใช้ ชี วิ ต ของคนสิ ง คโปร์ อ ย่ ำ งแท้ จ ริ ง เห็ น ถึ ง
life style ของผู้คน ได้ฝึกภำษำอังกฤษผ่ำนกำรซื้ออำหำรทำน และนอกจำกนี้ยังได้เรียนรู้ถึง
วัฒนธรรมชำติอื่น ๆ ผ่ำนนักเดินทำงตัวจริงที่จะได้พบเจอในที่พัก และนักเรียนยังจะได้ผลัดกันเป็น
ผู้นำในกำรเดินทำงในแต่ละจุดเพื่อฝึกให้นั กเรียนสำมำรถดูแผนที่ได้ และสำมำรถเดินทำงด้วย
ตัวเองได้ในอนำคต

อัตราค่าเข้าร่วมโครงการ ท่านละ 32,000 บาท
อัตรานี้รวม
 ตั๋วเครื่องบินไป – กลับสำยกำรบิน Nokscoot หรือ Jetstar จำกสนำมบินสุวรรณภูมิ
(โหลดกระเป๋ำคนละ 20 กก)
 ค่ำประกันอุบัติเหตุ (คุ้มครอง 1,000,000 บำท)
 ค่ำที่พัก 5 คืนที่ Beary Best Hostel (หรือเทียบเท่ำ)
 อำหำร 10 มื้อรวม 50 เหรียญ (มือ้ เช้ำมีอำหำรเช้ำที่พัก)
 ค่ำเข้ำชมสถำนที่ตำมรำยกำร

 ค่ำเรียนภำษำอังกฤษที่สถำบัน GEOS Singapore จำวน 12 ชม. พร้อมเกียรติบัตร
 รถบัสรับ-ส่งสนำมบินสิงคโปร์-ที่พัก
 ค่ำโดยสำรทำงรถบัสและรถไฟในเมือง
 Pocket wifi สำหรับใช้ในกลุ่มตลอดกำรเดินทำง
 เจ้ำหน้ำทีค่ นไทยดูแลนักเรียนอย่ำงใกล้ชิด 2 คน
 อำจำรย์ร่วมดูแลโครงกำรจำนวน 3 คน
 ซีดีรวมรูปภำพ ตลอดโครงกำร
***ทำงโรงเรียนเป็นผู้ดูแลกำรเดินทำงไปกลับ โรงเรียน-สนำมบิน***
***ค่ำธรรมเนียมในกำรทำ Passport นักเรียนจะต้องเป็นผู้จัดกำรเอง***
อัตรานี้ไม่รวม

ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ นอกเหนือจำกรำยกำรทัวร์ระบุไว้ อำทิ ค่ำเครื่องดื่ม
ทุกชนิด อำหำรสั่งพิเศษ ค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรีด ค่ำน้ำหนักกระเป๋ำเดินทำงที่เกินขนำดตำมที่สำย
กำรบินกำหนด

รายละเอียดการชาระเงิน
โอนผ่ำนธนำคำร โดยแบ่งชำระ 3 งวด ดังนี้

1. ชาระงวดแรก จานวน 8,000 บาท ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2561
2. ชาระงวดที่ 2 จานวน 12,000 บาท ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2561
3. ชาระงวดที่ 3 จานวน 12,000 บาท ภายในวันที่ 10 มกราคม 2562
ธนำคำรทหำรไทยจำกัด (มหำชน) สำขำมหำวิทยำลัยรำมคำแหง หัวหมำก
ชื่อบัญชี “สมำคมผู้ปกครอง รร. สำธิต มร. เพื่อกำรศึกษำ”

เลขบัญชี 156-2-24730-2
หมายเหตุ

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรท่องเที่ยวได้ตำมควำมเหมำะสม
 หำกนักเรียนยกเลิกกำรเดินทำง ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ทจี่ ะไม่คืนเงิน

ขั้นตอนการสมัคร

1. ลงชื่อเข้ำร่วมโครงกำร พร้อมชำระเงินมัดจำ จำนวน 8,000 บำท โดยโอนผ่ำนธนำคำร
(หำกมีข้อสงสัยสอบถำมเพิ่มเติม สำมำรถติดต่อสอบถำมได้ที่
อ.พัชรินันท์ 061-596-6536 และ อ.อมฤต 098-824-5528)
2. ยื่นหลักฐำนกำรชำระเงินพร้อมสำเนำหนังสือเดินทำงที่ห้องสมำคมผู้ปกครองและครูฯ
ณ อำคำร DS 3 ชั้น 2 (หรือยื่นที่อำจำรย์ผู้ดูแลโครงกำรเพื่อนำส่งสมำคมฯต่อ)
(หำกอยู่ในระหว่ำงกำรทำหนังสือเดินทำงสำมำรถติดต่อขอยื่นภำยหลังได้)
3. ทำงสมำคมฯ จะออกหลักฐำนกำรสมัครและโอนเงินไว้เป็นหลักฐำน

