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Benefits of this program
สิ�งที�จะไดร้บัจากโปรแกรมนี.
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Cultivate the ability to  learn by having fun
ปลูก�งความสามารถในการเรยีนรูด้ว้ยความ
สนุกสนาน

Enrich your child’s  appreciation to 
local  culture.
ไดเ้รยีนรูว้ฒันธรรมท้องถิ�น

Provide life-changing  opportunities for  
socializing
เตรยีมความพรอ้มสู.โอกาสในการเปลี�ยนแปลง
ชีวติสู่สังคม

Expand your child’s  world view in
 a  multicultural  environment
ขยายโอกาสให้ลูกของคณุอยู่ ในสภาพ
แวดล้อมที�มีความหลากหลายทาง
วฒันธรรม

Explore a stunning  city like a local
สํารวจเมืองทีสวยงาม

Eye opening to the  latest Science 
and  Technology
เปิดโลกกวา้งสู่การเรยีนรูว้ทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีล่าสุด

Experience the  wonders of  ast
ronomy, the oldest  of sciences.
สัมผัสกับความมหัศจรรย์ของดาราศาสตร์
ซึ�งเป็นศาสตรท์างวทิยาศาสตรท์ี�เก่าแก่ที�สุด
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Own the future. Rethink  and recalibrate  
experinces, gain  confidences and re
ach  goals.
เพื�อเป็นการปรบัแนวคดิใหม่และประสบการณ์ อีกครั �งเพื�อเสรมิสรา้ง
ความมั�นใจและบรรลุเป้าหมายในอนาคต
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DAY 1 

PM (บ่าย) 

Star Gazing @ PIXO Observatory เข้าชมหอดูดาว

- Students shall know the 

basics of Astronomy  including some 
prac.ical  experience and know how to  
start them off to explore our  wonderful Universe.
นักเรยีนจะได้เรยีนรู.้ ื �นฐานทางดาราศาสตรร์วมถึงประสบการณ์
เชิงปฏิบัติและรูว้ธีิเริ�มต้นเพื�อสาํรวจจักรวาลอันน่าอัศจรรย์ของเรา

G-Drop

G-Force

EVE (เย็น) 

Arrival in Penang, Malaysia.  Welcome briefing and lunch 
time!
เดินทางถึงปีนัง มาเลเซีย ต้อนรบัท่านสูช่่วงรบัประทานอาหารกลางวนั

Visit Tech Dome 
- Science discovery center and 

education hub initiative by  Penang state government.
เข้าชมศูนย์การเรยีนรูท้างวทิยาศาสตร ์และโครงการศูนย์กลาง
ศกึษาโดยรฐับาลปีนัง

*โปรแกรมอาจมีการเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม

Humanoid



DAY 2

AM (เช.า)
- Breakfast  รบัประทานอาหารเช้า

- Expreience School life at Wesley Methodist School 
  Penang (International)
  ประสบการณ์การใช้ชีวติในโรงเรยีน ที�โรงเรยีน นานาชาติ เวสลีย์ 
  เมโทดิส ปีนัง 
- Learn Cambridge english together with WMSPI Students
  เรยีนวชิาภาษาอังกฤษรว่มกับนักเรยีน นานาชาติ เวสลีย์ เมโทดิส

English

Chinese

PM (บ่าย)
- Lunch  รบัประทานอาหารกลางวนั
- Learn the fundamental of Chinese through Chinese
  Callingraphy
  เรยีนภาษาจีนขั �นพื�นฐานผ่านการประดิษฐ์ตัวอักษรจีน

EVE (เย็น)
- Cultural performance
   ชมการแสดงด้านวฒันะธรรม

*โปรแกรมอาจมีการเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม

Culture



DAY 3

AM (เช้า) 
Explore Penang Islanud  สาํรวจเกาะปีนัง
- Second largest city in Malaysia, Gerogetown is the
  capital.

- UNESCO World Heritage Site recognition since 2008. 
  Also known as the "Silicon Valley of the East"
  ชมเมืองหลวง Gerogetown ที� ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ   
  มาเลเซีย ซึ�งได้รบัการรบัรองจากองค์การยูเนสโกมรดกโลกตั �งแต่   
  ปี 2008 หรอืที�เรยีกวา่ "Silicon Valley of the East"

Tradition

Food

PM (บ่าย) 
Have a safe journey back
เดินทางกลับ ประเทศไทย

*โปรแกรมอาจมีการเปลี�ยนแปลงไ. ้ตามความเหมาะสม

Scenery



Program Package
ราคาโปรแกรม

หมายเหต : - สาํหรบัผู้เข้ารว่มโครงการอายุตั�ง 3-12 ปี 
                     - ราคานี�รวมสาํหรบัอาจารย์ และนักเรยีน ต่อคน

important!

40 - 50 Group package 

20 - 30 Group package 
ราคา 18,500 บาท / คน

ราคา 16,590 บาท / คน



ข้อมูลเพิ�มเติม 😃

- ค่าที�พัก ในปีนัง (3 คน ต่อห้อง)
- ค่าเดินทางตามตารางกิจกรรม
- ค่าอาหารตามตารางกิจกรรม
- ค่าบัตรเข้าชมสถานที�ต่างๆ ตามตาราง
กิจกรรม

ราคานี�รวม

- คา่ใช้จ่ายส่วนตวั / คา่โทรศัพท์ 
- คา่อาหารที� ไม่รวมอยู่ ในตารางการเดนิทาง
- คา่ใช้จ่ายเพิ�มเตมิ city tour นอกเหนือรายการ

ราคานี� ไม่รวม



CONTACT US

AEE Abroad Exchange Education

+66 96 824-1965
+66 82 578 -6945

80/1649 Tippawan Village, Soi Tippawan 41 
Theparak Road, Bangmuang Mai, Muang, 
Samutprakarn 10270 

leenateatar@gmail.com
contact@aeethailand.com




