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บริษทั บียอนด ์บอรด์เดอส ์จ ำกดั  

Beyond Boarders Co., Ltd. 
ที่อยู ่128/54, ชัน้ 6 ห้อง A อาคารพญาไทพลาซา่ แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
Address: 128/54 6th Floor, Room A, Phayathai Plaza, ThungPhayathai, Ratchathewi, Bangkok, 10400 

โทร : 094-251-3614 Line : @BeyondBoarders E-Mail: admin@beyond-boarders.com 

 

Beyond Summer 2019 to Explore Singapore 

รวมระยะเวลา 14 วนั ระหวา่งวนัที ่17 – 30 มนีาคม 2562 

 

 

แนะน าประเทศสงิคโปร ์

ประเทศทีไ่ดรั้บยกยอ่งใหเ้ป็นอันดับตน้ๆ ของเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้มลีักษณะเป็นเกาะเล็กๆ 

ทีพั่ฒนาไมห่ยดุยัง้ ไมว่า่จะดา้นเศรษฐกจิ การจัดผังเมอืงใหเ้ป็นระเบยีบและภมูทัิศน์ทีส่ะอาด มคีวาม

ปลอดภัยสงู นอกจากนี้ยังมเีรือ่งของการพัฒนาดา้นการศกึษาทีไ่ม่เป็นรองใคร เห็นไดจ้ากโรงเรยีนที่

ผลตินักเรยีนทีม่คีณุภาพ สามารถแขง่ขันในเวทรีะดับโลกมาหลายเวท ีเป็นทีก่ล่าวถงึในดา้นการศกึษา

เป็นอันดับตน้ๆของโลก เหมาะเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะไป Study Tour ชว่งปิดเทอมใหญท่ีก่ าลังจะมาถงึ 

 

 

 

แนะน าสถาบนั  

Singapore Management University (SMU) ก่อตั ้งในปี  2000  เป็นมหาวิทยาลยัช ัน้น าใน

เอเชยี ทีไ่ดรั้บการยอมรับในระดับสากลในการวจัิยระดับโลกและการเรยีนการสอนทีโ่ดดเดน่  เปิดสอน

ทัง้ในรับดับปรญิญาตร ีโท และเอกในหลากหลายสาขา ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงสงิคโปร ์ยา่นธรุกจิ ศลิปะ

และมรดกทางวฒันธรรม และยังเป็นเสน้ทางการขนสง่มวลชน ซึง่งา่ยตอ่การเดนิทางมายังมหาวทิยาลัย

อีกดว้ย นอกจากนั้นยังมี สถาบนัภาษา SMU (Centre for English Communication) ซึง่เป็นหนึ่งใน

โรงเรยีนภาษาอังกฤษระดับชัน้น าของสงิคโปร ์

  

 

 

ขอ้ดขีองการเรยีนภาษาที ่Singapore Management University 

• มอีาจารยต์า่งชาต ิมากประสบการณ์ การสอนภาษาอังกฤษ   
• ชัน้เรยีนมขีนาดเล็ก   
• มแีหลง่การเรยีนรูภ้าษาอังกฤษทีห่ลากหลาย  
• ทอ่งเทีย่วและเรยีนรูภ้าษาอังกฤษนอกหอ้งเรยีน 
• ศนูยก์ารเรยีนรูด้ว้ยตนเองในสถานทีส่ าคัญในสงิคโปร ์   

 
 

 

 

 

Beyond Summer 2019 to Explore Singapore 

รวมระยะเวลา 14 วนั ระหวา่งวนัที ่31 มนีาคม – 13 เมษายน 2562 



 

 

รายละเอยีดกจิกรรม 

Beyond Study Tour ออกแบบมาเพือ่ใหน้อ้งๆไดใ้ชภ้าษาอังกฤษทัง้ในและนอกหอ้งเรยีน ระหวา่ง

การเยีย่มชมสถานทีต่า่งๆ เชน่ ฟังไกดพ์ดูภาษาอังกฤษ  อา่นป้ายอธบิายตา่งๆ และลองใชภ้าษา 

อังกฤษในชวีติประจ าวนั เชน่ ซือ้อาหาร หรอืถามเสน้ทาง และเรยีนรูว้ฒันธรรม การใชช้วีติของชาว

สงิคโปร ์ไดรั้บประสบการณ์ สถานทีเ่พิม่การเรยีนรูภ้าษาอังกฤษทีท่างเจ๊หมไีดเ้ลอืกสรร ตามนีเ้ลยคา่ 

• Singapore Culture Tour 
• Singapore Flyer  
• shopping at Marina Bay Sand 
• Science Center  
• Omni Theater 
• River safari tour with boat 
• Botanic Garden 
• Garden by the Bay 
• Universal Studios 
• Shopping Marina Square 
• National Library 
• Book store shop Bas Basah 
• Shopping Bugis Mall 
• Land Transport Authority (LTA) 
• Tooth of Relic 
• Shopping Orchard road 
• S.E.A Aquarium 
• Wing of Time show 

 

 

 

สถานทีพ่กัปลอดภยัครบวงจร 

D'Resort ลอ้มรอบไปดว้ยธรรมชาตเิขยีวขจขีองอทุยาน PasirRis Park และตัง้อยูห่า่งจากความ

วุน่วายของเมอืง ทีพั่กตกแตง่แบบธรรมชาตพิรอ้มสวนน ้าทันสมัย ม ี WiFi ฟร ี ในทกุพืน้ทีข่องทีพั่ก 

หอ้งพักครบวงจรและเครือ่งอ านวยความสะดวก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ตารางการกจิกรรม 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณุสมบตัผิูส้มคัร 

• รับสมัครนักเรยีนอาย ุ9 ปีขึน้ไป 

• สามารถดแูลตนเองได ้
• สขุภาพแข็งแรงสมบรูณ์ ไมม่โีรครา้ยแรงประจ าตัว 
• มทัีศคตเิชงิบวก 
• มคีวามพรอ้มในการอยูร่ว่มกับผูอ้ ืน่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Beyond Summer 2019 to Explore Singapore 

รวมระยะเวลา 14 วนั ระหวา่งวันที ่31 มนีาคม – 13 เมษายน 2562 

รวมคา่ใชจ้่ายดงันี ้

• คา่ลงทะเบยีนและคา่เรยีน English class 27 ชัว่โมง 

• Certificate 

• คา่บตัรโดยสาร เครือ่งบนิ ไป-กลบั 
กรุงเทพ-สงิคโปร ์ชัน้ Economic  

• คา่ทีพั่ก @ D’ resort พรอ้มอาหาร 3 มือ้ตอ่วนั 

• คา่รถรับสง่ Private group ตลอดการเดนิทาง พรอ้มไกดช์าวสงิคโปร ์1 คน 

• คา่เจา้หนา้ทีช่าวไทยอ านวยความสะดวกตลอดทรปิ 
• กจิกรรมทศันศกึษาตามโปรแกรม 
• ประกนัการเดนิทางในวงเงนิทา่นละ 1,500,000 บาท (Axa insurance) 

 

** หมายเหต ุ ** 

 คา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ไมร่วม คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัคา่น า้หนกัสมัภาระสว่นเกนิ คา่จดัท าหนงัสอื

เดนิทางและคา่ Sim card  

 

 

 

ข ัน้ตอนการสมคัร 

-  สมคัรดว้ยตนเอง ณ ส านักงาน Beyond Boarders  กรอกใบสมคัร พรอ้มช าระคา่ลงทะเบยีน 30,000 บาท  

-  สมคัรผา่นทาง Email : beyondboardersuk@gmail.com  โดยทางเราจะสง่ใบสมคัรไปใหก้รอกคะ่ และช าระ

คา่ลงทะเบยีนผา่นธนาคาร บาท ณ วันสมคัร สง่ใบสมคัร พรอ้มใบ Pay in กลับมาทาง email (กรณุาเก็บใบ Pay in 

ฉบบัจรงิไวเ้พือ่ยนืยนั)  

สามารถสอบถามเพิม่เตมิไดท้ี ่094-251-3614  

หรอื Line: @BeyondBoarders Facebook page : Beyond Boarders 

 

 

ตารางการช าระเงนิ 

Singapore   

Singapore 

date   
31-Jan-19 ช าระคา่มัดจ างวดแรกพรอ้มใบสมัคร 30,000 

15-Feb-19 ช าระเงนิงวดที ่2 57,800 

Total 87,800 

   
 



บริษัท บียอนด์ บอร์ดเดอส์ จ ำกัด  

Beyond Boarders Co., Ltd. 

ที่อยู่ 128/54 ชั้น 6 ห้อง A อาคารพญาไทพลาซ่า แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

โทร ++66 (0) 2 216 5849, 095-282-9416 E-Mail: info@beyondboardersuk.com 

 
 

 

ช่องทำงกำรช ำระเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

ชือ่บญัชี

Account Name.

บยีอนด ์บอรด์เดอร์

Beyond Boarders

ชือ่ธนาคาร

Bank Name.

ธนาคารกรงุเทพ

Bangkok Bank PLC

สาขา

Branch.

สยามพารากอน

Siam Paragon

เลขทีบ่ญัชี

Account No.
855-045043-4

ชือ่บญัชี

Account Name.

บยีอนด ์บอรด์เดอร์

Beyond Boarders

ชือ่ธนาคาร

Bank Name.

ธนาคารกสกิรไทย

Kasikorn Bank PLC

สาขา

Branch.

ศนูยบ์รกิารเดอะวสิดอม สยามพารากอน

The Wisdom Center, Siam Paragon

เลขทีบ่ญัชี

Account No.
738-2-21884-8 

123-4-66988-3 

ราชเทวี  Ratchathewi 

 

mailto:info@beyondboardersuk.com

