SUMMER ประเทศอังกฤษ
Brooke House College
Market Harborough, near Leicester

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเทีย่ ว
เลขที1่ 1/08927

11 – 629April
October,
2 weeks
– 6 2018
May,–2018

Brooke House College เป็ นหนึ่งในสถาบันชันน
้ าของประเทศอังกฤษที่เปิ ดสอนมากกว่า 20ปี
เป็ นโรงเรี ยนประจาสาหรั บ นักเรี ยนจากทั่วโลก บรู๊ คเฮ้ าส์ ตงั ้ อยู่ในเมื อ งเล็กๆ ที่ป ลอดภัย คื อ
Market Harborough อยู่ชานเมืองเลสเตอร์ เชียร์ ทางตอนเหนือของลอนดอนห่างจาก สนามบินฮีท
โธรว์ ประมาณ 1 ชัว่ โมงกว่าๆ สถาบันบรู๊ คเฮาส์ เชี่ยวชาญในด้ านการเตรี ยมความพร้ อมให้ นกั เรี ยน
ที่ต้องการเข้ าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย หลักสูตรที่เปิ ดสอน เช่น ภาษาอังกฤษ, GCSE, A-level,
วิช าพื น้ ฐานส าหรั บ การเรี ย นต่อ ในด้ า นธุ ร กิ จ วิศ วกรรม กฎหมายสถาปั ต ยกรรม และศิล ป ะ
นอกจากนี ย้ ังมี หลักสูต ร Football Academy สาหรั บนักเรี ยนที่มีอ ายุ 12 ปี ขึน้ ไป ที่สนใจ
ฟุตบอล Brooke House College Football Academy (BHCFA) ได้ เปิ ดรับนักเรี ยนเพื่อเป็ นนัก
ฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมได้ ครัง้ ละ 45 คนจากทัว่ โลก โดยฝึ กในตอนเช้ า และเรี ยนวิชาการอื่น ๆ ในภาค
บ่ายของทุกวัน
จุดเด่ นของโปรแกรม: นักเรี ยนจะได้ เรี ยนภาษาอังกฤษทัง้ 4 ทักษะ ฟั ง พูด อ่าน เขียน
โดยฝึ กการใช้ ภาษาผ่านประสบการณ์จริ งร่ วมกับนักเรี ยนต่างชาติในวัยเดียวกัน มีกิจกรรม/กีฬา
และเกมส์ตา่ งๆเพื่อเสริ มการเรี ยนรู้ ให้ สนุกมากยิ่งขึ ้น
Full Day Study เรี ยนภาษาอังกฤษในห้ องเรี ยน (Maths, Science, IT, Sports, Law, British Culture
and Business Studies, Communication Skills
วันสุดสัปดาห์ : ท่ องเที่ยวในสถานที่สาคัญๆ เช่ น เมือง London, Leicester City, Liverpool, Northampton
ที่พักและอาหาร: พักอยู่ในหอพักของสถาบัน พร้ อมอาหาร 3 มื ้อ ที่ห้องอาหารของโรงเรี ยน
ประกาศนียบัตร: รับประกาศนียบัตรเมื่อจบหลักสูตร
ผู้ดูแล: มีผ้ ดู แู ลอย่างใกล้ ชิดตลอดการเดินทาง
สิ่งที่นักเรียนจะได้ รับจากการเข้ าร่ วมโครงการนี ้ :
เราจัดกลุ่มเล็ก เพื่อการดูแลเอาใจใส่ใกล้ ชิด อย่างบุตรหลาน
ได้ เรี ยนและฝึ กการใช้ ภาษากับครู อย่างเป็ นกันเองและทัว่ ถึงเหมือนกับแบบตัวต่อตัว
ได้ เรี ยนรู้ ประสบการณ์การใช้ ชีวิตในต่างแดน มีระเบียบวินยั การบริ หารเวลา ตรงต่อเวลา การอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างมีความสุข ดูแลตัวเองได้ มีความคิดริ เริ่ ม รู้ จักแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ า กล้ าแสดงออก สร้ างความ
เชื่อมัน่ เพิ่มศักยภาพและทักษะชีวติ แก่ตนเอง

สถาบันแนะแนวการศึกษาต่ อต่ างประเทศ
PASA: 29/19-21 อาคารเพ็ญวุฒิ ชัน้ 2 ถ.พิบูลสงคราม จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-966-6508, 081-466-3341, 096-818-8881
Email: pasa@pasa.co.th www.pasa.co.th

member

ตัวอย่ างโปรแกรม
Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

13 October

ออกเดินทาง

Full Day Trip
Sightseeing
London
*London Bridge
*London Eye
*Shopping at
Oxford Street

BKK – Londonเวลา
00.15

TG-910
ถึง 07.00 น.

14 October
Full Day Trip
Leicester City
Shopping Centre

21 October
Full day Trip to
Northampton

15 October
เช ้า – Welcome,
Placement test,

16 October

17 October

18 October

19 October

Morning
Immersion class

Morning
Immersion class

Morning
Immersion class

Morning
Immersion class

Lunch at school
dinning room

Lunch at school
dinning room

Lunch at school
dinning room

Afternoon
Immersion class

Afternoon
Immersion class

Afternoon
Immersion class

23 October

24 October

25 October

26 October

27 October

Morning
Immersion class

Morning
Immersion class

Leicester City

บ่าย –
Orientation

22 October
Morning
Immersion class

Morning
Immersion class

Morning
Immersion class

Afternoon
Immersion class
28 October
Morning
Free Time
15.00Pm
Depart Market
Harborough

Lunch at school
dinning room

Lunch at school
dinning room

Afternoon
Immersion class

Afternoon
Immersion class

Afternoon
Immersion class

29 October
15.00PM
Arrive in
Bangkok

*Anfield Stadium
*Liverpool1
Shopping Centre

Afternoon
Immersion class

Graduation ceremony

Lunch at school
dinning room

20 October
Full Day to
Liverpool

Lunch at school
dinning room

Lunch at school
dinning room
Afternoon

*Grosvenor Centre
*Weston Favell
Shopping Centre
*Market Walk
Shopping Centre

Lunch at
school dinning
room

Saturday

12 October

Watch Football
Match
Leicester
Vs

2 weeks 167,000 บาท
*หมายเหตุ บริษ ัทฯขอสงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะเปลีย
่ นแปลงรายการตามความจาเป็น โดยไม่ตอ
้ งแจ้งล่วงหน้า

21.25PM
Depart London by
TG 917

ขัน้ ตอนการสมัคร
1.กรอกใบสมัคร (ส่งทาง Email หรือ Fax)
พร้อมแนบสาเนาพาสปอร์ต
2.ชาระมัดจา จานวน 30,000 บาท ในวันทีส่ มัคร
(ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื เงินมัดจาทุกกรณี )
3.ชาระค่าใช้จา่ ยส่วนทีเ่ หลือภายใน เวลาทีก่ าหนด
มิฉะนัน้ ถือว่าสละสิทธิ์
ราคานี้รวม
1. ค่าตัว๋ เครือ่ งบินไป – กลับชัน้ ประหยัด
2. ทีพ่ กั เป็ นหอพักประจา พร้อมอาหาร 3 มื้อ Pack Lunch
ในจันทร์-ศุกร์ และ เสาร์-อาทิตย์ 3 มื้อ รวมทัง้ การซักเสื้อผ้าให้ดว้ ย
3. ค่าประกันสุขภาพและอุบตั เิ หตุ 1,000,000 บาท
4. ค่ารถรับ – ส่ง สนามบิน – ทีพ่ กั
5. กิจกรรมและ ทัศนศึกษา ท่องเทีย่ ว ตามรายการทีโ่ รงเรียนจัดให้

เอกสารประกอบการขอวีซ่า
1. หนังสือเดินทางทีม่ ีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จานวน 3 รูปพื้นขาว
3. สาเนาสูตบิ ตั ร บัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง
4. สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและบิดามารดา พร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง
5. หลักฐานการงานของบิดา หรือมารดา พร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง
6. สาเนาสมุดเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ยอ้ นหลัง 6 เดือน
7. จดหมายรับรองการเป็ นนักเรียน (ฉบับภาษาอังกฤษ) จากโรงเรียนทีศ่ ึกษาอยู่
8.เอกสารยินยอมจากบิดา มารดา (แบบฟอร์มทีบ่ ริษทั ฯแนบให้พร้อมกับใบสมัคร)
9. เอกสารยินยอมจากบิดา มารดา 2 ฉบับ
(แบบฟอร์มทีแ่ ผนกวีซา่ ของสถานทูตกาหนด ได้แนบให้พร้อมกับใบสมัคร)
ราคานี้ไม่รวม
1. ค่าหนังสือเดินทาง
2. ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์
3. ค่านา้ หนักกระเป๋ าเดินทางเกินพิกดั ตามกาหนดของสายการบิน

