กำหนดกำรเดินทำง
โครงกำรศึกษำวัฒนธรรมและฝึกประสบกำรณ์กำรใช้ภำษำอังกฤษ ณ กรุงกัวลำลัมเปอร์ ประเทศมำเลเซีย
ห้องเรียนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ เน้นภำษำอังกฤษ จำนวน 4 วัน 3 คืน
***************************************************
วันที่ 1
08.00 น.
15.10 น.
16.00 น.
17.00 น.
18.00 น.
20.00 น.
วันที่ 2
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
13.00 น.
16.00 น.
18.00 น.
20.00 น.
วันที่ 3
08.00 น.
08.30 น.
10.00 น.
12.00 น.
13.00 น.
17.00 น.

นักเรียนทุกคนพร้อมกันที่ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้นที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
เพื่อเตรียมการโดยสารเที่ยวบินที่ AK855 CNX – KUL 09:10-13:00 บินตรง สู่ประเทศมาเลเซีย
ถึงสนามบิน KLIA2 ประเทศมาเลเซีย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
ขึ้นรถโดยสาร Sky Bus KLIA2 – KL Sentral เพื่อเดินทางเข้าที่พักในย่านใจกลางเมืองกัวลาลัมเปอร์
กิจกรรม “ Salamat The twin tower ” ที่ลานน้้าพุดนตรี หน้าเดินห้างสรรพสินค้า Suria ในย่านธุรกิจ
KLCC และย่านถนน Jalan Petaling ( CHINA TOWN )
กิจกรรม “ You can buy ” พร้อมรับประทานอาหารเย็นในศูนย์อาหาร ( มื้อ 1 )
กลับที่พัก เข้านอน เดินทางโดยใช้รถไฟฟ้า LRT
รับประทานอาหารเช้า ที่ KL Sentral Station ( มื้อ 2 )
เดินทางไปศูนย์บริการวิทยาศาสตร์ของ Petronas ณ ตึกแฝดปิโตรนาส อาคาร KLCC โดยรถไฟฟ้า ERL
รับฟังคาบรรยายและร่วมทากิจกรรมเกี่ยวกับแผนการศึกษาโดยใช้ภาษาอังกฤษ ณ ตึกแฝดปิโตรนาส
อาคาร KLCC, และปิโตรนาส ฟิลฮาร์โมนิก ฮอล ,ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์กลางคอมพิวเตอร์ที่สอบถามได้ทุก
อย่างผ่านทางจอคอมพิวเตอร์ ศึกษาความรู้เกี่ยวกับน้ามัน แหล่งผลิตน้ามัน ย้อนรอยสู่อดีต 200 ล้านปีและ
ศูนย์ประชุมกัวลาลัมเปอร์ซึ่งเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้า
รับประทานอาหารกลางวันในศูนย์อาหาร ( มื้อ 3 )
โดยสารรถไฟฟ้า Commuter ไปถ้้าบาตู ( BATU CAVES ) ซึ่งเป็นศาสนสถานที่ส้าคัญของชาวฮินดู
นักเรียนท้ากิจกรรมและศึกษาประวัติศาสตร์ของสถานที่ โดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
เดินทางไปยัง ตลาดค้าขายสินค้าพื้นเมืองที่มีอายุยาวนาน Central Market ที่สถานี Pasar Seni
รับประทานอาหารเย็น ในศูนย์อาหาร ( มื้อ 4 ) และร่วมกันสรุปกิจกรรมทั้งหมด และฟังบรรยายเกี่ยวกับ
กิจกรรมในวันต่อไปจากวิทยากร ที่ลานน้้าพุ หน้าห้างสรรพสินค้า Suria
กิจกรรม “ Do you know where I am ?” เป็นกิจกรรมการทดลอง ซื้อบัตรโดยสารรถไฟฟ้า LRT จากตู้
จ้าหน่ายบัตรโดยสารอัตโนมัติด้วยตนเอง จากสถานี KLCC ไปสถานี KL Sentral
รับประทานอาหารเช้า KL Sentral ( มื้อ 5 )
โดยสารรถไฟฟ้า LRT ไปสถานี Musjid Jamek เพื่อเยี่ยมชมและศึกษาความเป็นมา ประวัติศาสตร์ ของ
สถานที่ จัสตุรัส Medeka หรือ Independence Square ชมเรื่องเล่าสายน้้าแห่งวัฒธนธรรม และอาคาร
สุลต่านอับดุลซามัด Sultan Abdul Samad
เข้าเยี่ยมชมและฟังบรรยาย ท้ากิจกรรมใน SUNWAY GROUP ประกอบไปด้วย SUNWAY LAGOON,
SUNWAY Department Store, SUNWAY University, SUNWAY International School เป็นต้น
รับประทานอาหารกลางวัน ( มื้อ 6 )
เข้าชมฟังบรรยาย และท้ากิจกรรมใน SUNWAY GROUP ( ต่อ )
เข้าที่พัก ท้าภารกิจส่วนตัว รับประทานอาหารเย็นในศูนย์อาหาร ( มื้อ 7 )

18.00 น.

20.00 น.

ร่วมกิจกรรม “ KL Discovery ” จะได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในสถานการณ์จริง ด้วยตนเอง โดยใช้
ทางเดินในร่ม Walk Cover way from KLCC to The Pavilion และเยียมชมและศึกษาประวัติศาสตร์
ย่านการค้าของชาวจีนในกัวลาลัมเปอร์ที่ส้าคัญ Bukit Bintang / Jalan Alor
กลับเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 4
08.00 น.
09.00 น.
11.00 น.

รับประทานอาหารเช้าแบบพื้นบ้าน ( มื้อ 8 )
ศึกษาวัฒนธรรม และเดินชมตลาดในท้องถิ่นยามเช้า ซื้อของที่ระลึกและของฝาก
เดินทางไปสนามบิน KLIA2 โดยรถไฟฟ้า ERL KL EKPRESS ใช้เวลา 28 นาที
แวะรับประทานอาหารกลางวันที่ศูนย์อาหาร ( มื้อ 9 ) ภายในสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์แห่งที่ 2
( Klia2 )
14.50 น.
ออกเดินทางจากท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์ 2 ( KLIA2 ) ประเทศมาเลเซีย
โดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ AK856 KUL-CNX 14:50 -16:25
16.30 น.
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ
***********************************************************************************************
กำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับเที่ยวบินตรงที่มีให้บริกำรในช่วงเวลำนั้น
ค่ำใช้เบื้องต้น จ่ำยคนละ 16,500.-บำท
( ราคานี้รวม ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ+น้้าหนักกระเป๋า 20 กก. / อาหาร 9 มื้อ / ค่ารถไฟฟ้า ERL / ค่ารถ Sky Bus / ประกัน
การเดินทาง / ที่พัก 3 คืน / บัตรสวนน้้า,สวนสนุก,สวนสัตว์ Sunway Lagoon ) ราคาอาจเปลี่ยนได้ ตามอัตราการ
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและราคาบัตรโดยสารในช่วงการเดินทาง
สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียม
- หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทาง และ Vaccine passport
- นักเรียนที่ต้องการขอมีหนังสือเดินทาง เล่มใหม่ สามารถติดต่อสานักหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ อาคารรวงผึ้ง2
ชั้น 1 ศูนย์จัดแสดงสินค้านานาชาติ 72 พรรษา อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ( เข้าประตู 5 ) ค่าธรรมเนียม 1,040 บาท
( สอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ครูจักรพงษ์ 085-6170024 )

