Immersion Programme
Auckland Girl’s Grammar School
Auckland, New Zealand
14 March – 11 April 2020

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยว
เลขที่ 11/08927

Auckland Girls Grammar School (AGGS) เป็ นโรงเรียนมัธยมหญิงล้วนของประเทศนิวซีแลนด์ ตัง้ อยู่
ในเมืองนิวตันในเขตศูนย์กลางธุรกิจโอ๊คแลนด์ ก่อตัง้ ขึ้นในปี 1888 เป็ นหนึ่งในสถาบันการศึกษาทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุด
ในประเทศ โรงเรียนได้รบั รางวัล Goodman Fielder สาหรับโรงเรียนมัธยมแห่งปี ในปี 2000 โรงเรียนของเรา
มีนกั เรียน 1,434 คน มาจากมากกว่า 50 ประเทศทัว่ โลก
โรงเรียนมุ่งมัน่ ให่การศึกษา ส่งเสริมความสาเร็จและความภาคภูมิใจในตนเอง และเพื่อให้นกั เรียนพัฒนาความรู ้
ทักษะ และคุณค่าทีจ่ าเป็ นต่อการเผชิญกับความท้าทายในอนาคต และมีสว่ นร่วมในสังคมทีม่ ีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมและชาติพนั ธุ

Auckland Girls' ตัง้ อยูใ่ กล้กบั ย่านธุรกิจ สามารถเดินไปยังมหาวิทยาลัย ห้องสมุดกลาง หอศิลป์ พิพิธภัณฑ์
โรงละคร และทุกเส้นทางการขนส่งทีส่ าคัญ

จุดเด่นของโปรแกรม: รับนักเรียนอายุ 13

ปี ขึ้นไป นักเรียนจะได้เรียนเต็มวันร่วมกับนักเรียน
ชาวนิวซีแลนด์และนักเรียนต่างชาติ ตัง้ แต่เวลา 08.30 -15.30 น. นักเรียนจะได้เรียนทุกวิชาตามตารางสอนปกติ
พร้อมกิจกรรมต่างๆ ซึง่ จะทาให้นกั เรียนได้รบั ประโยชน์สงู สุดในการฝึ กใช้ภาษาทุกสถานการณ์กบั เจ้าของภาษา
เพิ่มประสบการณ์และศักยภาพของตนเองได้อย่างมัน่ ใจ และคุณครูผสู ้ อนล้วนแต่มีประสบการณ์สงู สามารถ
ถ่ายทอดและฝึ กให้นกั เรียนได้เรียนภาษาตลอดจนวิชาการต่างๆ อย่างมีความสุข นักเรียนจะได้เพิ่มพูน ความรู ้
เชิงลึกใหม่ๆ ในด้านวิชาการ สังคม และวัฒนธรรม เราจัดการเรียนการสอนในวิชาทีห่ ลากหลาย ทัง้ ด้านวิชาการ
และ สายอาชีพ ทีโ่ รงเรียนมีสงิ่ อานวยความสะดวกครบครัน เช่น free wifi, คอมพิวเตอร์
นักเรียนสามารถทัศนศึกษาและท่องเทีย่ วช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ตามสถานทีต่ า่ งๆ โดยมีครูผดู ้ ูแล
ที่พกั และอาหาร : พักกับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ทเี่ ลือกสรรแล้ว
ประกาศนียบัตร : รับประกาศนียบัตรเมื่อจบหลักสูตร
ผูด้ แู ล : มีผดู ้ ูแลอย่างใกล้ชดิ ตลอดการเดินทาง
สิง่ ที่นกั เรียนจะได้รบั จากการเข้าร่วมโครงการนี้ :
เราจัดกลุ่มเล็ก เพื่อการดูแลเอาใจใส่ใกล้ชดิ อย่างบุตรหลาน
ได้เรียนและฝึ กการใช้ภาษากับครูอย่างเป็ นกันเองและทัว่ ถึงเหมือนกับแบบตัวต่อตัว
ได้เรียนรูป้ ระสบการณ์การใช้ชวี ติ ในต่างแดน มีระเบียบวินยั การบริหารเวลา ตรงต่อเวลา
การอยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่ อย่างมีความสุข ดูแลตัวเองได้ มีความคิดริเริม่ รูจ้ กั แก้ปัญหาเฉพาะหน้า
กล้าแสดงออก สร้างความเชือ่ มัน่ เพิ่มศักยภาพและทักษะชีวติ แก่ตนเอง
สถาบันแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ
PASA: 29/19-21 อาคารเพ็ญวุฒิ ชัน้ 2 ถ.พิบูลสงคราม จ.นนทบุรี 11000

โทร. 02 966 6508, 081 4663341, 081 4492235, 096-808-8881
Email: info@pasa.co.th, pasa@pasa.co.th, www.pasa.co.th
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ตัวอย่ างโปรแกรม
Sunday
Saturday
Depart BKK
18.45PM TG491

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Integration with Kiwi students at Auckland Girls’ Grammar School
8.30AM to 3.30PM subjects: English, Math, Science, Social Science, PE, Technology, Arts &
Drama, French, Japanese and Mandarin (choose which language you would like to study)

Saturday
ท่องเทีย
่ วเต็มว ัน
Auckland City
Tour

Sunday
Arrive Auckland
12.05PM

Free time with
the host family

Free time with
the host family

Free time with
the host family

Integration with Kiwi students at Auckland Girls’ Grammar School
8.30AM to 3.30PM subjects: English, Math, Science, Social Science, PE, Technology, Arts &
Drama, French, Japanese and Mandarin (choose which language you would like to study)

Integration with Kiwi students at Auckland Girls’ Grammar School
8.30AM to 3.30PM subjects: English, Math, Science, Social Science, PE, Technology, Arts &
Drama, French, Japanese and Mandarin (choose which language you would like to study)

Integration with Kiwi students at Auckland Girls’ Grammar School
8.30AM to 3.30PM subjects: English, Math, Science, Social Science, PE,
Technology, Arts & Drama, French, Japanese and Mandarin (choose which
language you would like to study)

เช ้า-English
Class
บ่ายGraduation
Ceremony &
Farewell

ท่องเทีย
่ วเต็มว ัน
Auckland
Museum

ท่องเทีย
่ วเต็มว ัน
Auckland Zoo

Depart Auckland
13.10PM
Arrive Bangkok
20.25PM TG492

สมัครวันนี้เพือ่ โอกาสที่ดกี ว่า เน้นคุณภาพกลุ่มเล็ก
*หมายเหตุ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงรายการตามความจาเป็ น โดยไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า
เอกสารประกอบการขอวีซ่า (เอกสารทุกฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ)
ขัน้ ตอนการสมัคร
1. กรอกใบสมัคร (ส่งทาง Email หรือ Fax) พร้อมแนบสาเนาพาสปอร์ต 1. หนังสือเดินทางทีม่ ีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จานวน 3 รูปพื้นขาว
2. ชาระมัดจา จานวน 40,000 บาท ในวันทีส่ มัคร
3. สาเนาสูตบิ ตั ร บัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง
(ขอสงวนสิทธิไ์ ม่คนื เงินมัดจาทุกกรณี )
์
่
่
3. ชาระค่าใช้จา่ ยส่วนทีเหลือภายใน เวลาทีกาหนด มิฉะนัน้ ถือว่าสละสิทธิ 4. สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและบิดามารดา พร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง
5. หลักฐานการงานของบิดา หรือมารดา พร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง
ราคานี้รวม
6. Statement บัญชีออมทรัพย์ยอ้ นหลัง 6 เดือน
1. ค่าตัว๋ เครือ่ งบินไป – กลับชัน้ ประหยัด
7. จดหมายรับรองการเป็ นนักเรียน (ฉบับภาษาอังกฤษ) จากโรงเรียนทีศ่ ึกษาอยู่
2. พักกับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ ทีเ่ ลือกสรรแล้วอย่างดี
8. เอกสารยินยอมจากบิดา มารดา (แบบฟอร์มนี้บริษทั ฯจะแนบให้พร้อมใบสมัคร )
พร้อมอาหาร 3 มื้อ Pack Lunch ในจันทร์-ศุกร์ และ
ราคานี้ไม่รวม
เสาร์-อาทิตย์ 3 มื้อ รวมทัง้ การซักเสื้อผ้าให้ดว้ ย
1. ค่าหนังสือเดินทาง / ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์
3. ค่าประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท
2. ค่านา้ หนักกระเป๋ าเดินทางเกินพิกดั ตามกาหนดของสายการบิน
4. ค่ารถรับ – ส่ง สนามบิน – ทีพ่ กั
3. ค่าเดินทางไปโรงเรียนประจาวัน
5. กิจกรรมและ ทัศนศึกษา ท่องเทีย่ ว ตามรายการทีโ่ รงเรียนจัดให้

