SUMMER ประเทศอังกฤษ
8 April – 5 May, 2018

Celtic English Academy
Cardiff, Wales, England
รับนักเรียนอายุ 12 ปี ขึ้นไป/เรียนร่วมชัน้ เรียนกับนักเรียนชาวอังกฤษ 2 สัปดาห์

Celtic English Academy ตัง้ อยูใ่ จกลางเมือง Cardiff ซึง่ เป็ นเมืองใหญ่ มีสถานที่สาคัญ

ราคา 195,000 บาท

ทางประวัติศาสตร์ ให้ชมมากมาย เป็ นเมืองที่มีธรรมชาติและความปลอดภัยสูง และอยู่หา่ ง
จากกรุงลอนดอนเพียง 2 ชัว่ โมง Cardiff เป็ นเมืองหลวงของ Wales มี สนามฟุตบอลที่ใช้
ในการแข่งขันนัดสาคัญๆ คือ Millennium Stadium Cardiff Bay อยู่ใกล้ Cardiff ที่เป็ น
ศูนย์รวม Night out Place และ แหล่ง shopping มีสินค้า Brand name มากมาย
ที่ Cardiff พลเมืองมีอธั ยาศัยดีตอ่ ผูม้ าเยือน
จุดเด่นโปรแกรม : รับนักเรียนอายุ 12 ปี ขึ้นไป โปรแกรมเน้นคุณภาพ 2 บรรยากาศ คือ
1. นักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษ 15 บทเรียน / สัปดาห์ ที่สถาบัน Celtic English
Academy รับรองโดย British Council นักเรียนจะได้ฝึกภาษา ทัง้ 4 ทักษะ เช่น การฟั ง
การพูด การอ่าน และการเขียน พร้อมกิจกรรมเสริม โรงเรียนมีหอ้ งเรียนที่ทนั สมัย สามารถ
ทากิจกรรมที่หลากหลายและมีสิ่งอานวยความสะดวก ครบครัน เช่น ห้องคอมพิวเตอร์
ห้องนัง่ เล่น มีศูนย์การเรียนรูด้ ว้ ยตัวเอง ฟรี Wi-fi เพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่าง
ถูกต้องในชีวติ ประจาวันและการเรียนต่อ
2. ได้เข้าร่วมชัน้ เรียนในโรงเรียน Kings Monkton School เป็ นเวลา 2 สัปดาห์
กับนักเรียนชาวอังกฤษ ในระดับประถมหรือ มัธยม นักเรียนได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษจาก
ประสบการณ์จริง ในการทากิจกรรม ศิลปะ กีฬา และเกมส์ตา่ ง ๆ ตามมาตรฐานของอังกฤษ
เรีย นรู ว้ ฒ
ั นธรรม ปรับตัว การอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่น เป็ นหมู่คณะ รู จ้ กั แก้ปัญหาเฉพาะหน้า
เสริมสร้างแนวความคิดเพิ่มศักยภาพแก่ตนเอง
สถานที่ทศั นศึกษ: BBC Studio Tour, St Fagan’s Museum of Welsh Life, Caerphilly
Castle, *Roath Park Lake, *Cardiff Bay Barrage, Cardiff Castle, Principality
Stadium, Techniquest Science Museum, Activity after school, *Shopping time,
Ice cream at Kaspa’s, National Museum, *Llandaff Cathedral, Cardiff Market/Story
Museum, Bowling with Buddies after school.
ทัศนศึกษาเต็มวัน : ที่ Bath, กรุง London, และ Oxford
ประกาศนียบัตร : รับประกาศนียบัตรเมื่อจบหลักสูตร
ผูด้ แู ล
: มีครูและเจ้าหน้าที่ดแู ลใกล้ชิดตลอดการเดินทาง
สถานที่พกั : พักกับครอบครัวชาวอังกฤษครอบครัวละ 2 คน พร้อมอาหาร และซักเสื้อผ้า
ปฐมนิเทศ : วันและเวลาจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

สถาบันแนะแนวการศึกษาต่ อต่ างประเทศ
PASA: 29/19-21 อาคารเพ็ญวุฒิ ชัน้ 2 ถ.พิบูลสงคราม จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-966-6508, 081-466-3341, 086-336-9511
Email: pasa@pasa.co.th www.pasa.co.th
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*หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะเปลีย่ นแปลงรายการตามความจาเป็ น โดยไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า

ขัน้ ตอนการสมัคร

เอกสารประกอบการขอวีซ่า (แปลเป็ นภาษาอังกฤษ)

1. กรอกใบสมัคร (ส่งทาง Email หรือ Fax)
พร้อมสําเนาพาสปอร์ตและเอกสารทีร่ ะบุ
2. ชําระมัดจํา จํานวน 30,000 บาท ในวันทีส่ มัคร
(ขอสงวนสิทธิไ์ ม่คนื เงินมัดจําทุกกรณี )
3. ชําระค่าใช้จา่ ยส่วนทีเ่ หลือภายใน เวลาทีก่ าํ หนด มิฉะนัน้ ถือว่าสละสิทธิ์

1. หนังสือเดินทางทีม่ ีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จํานวน 3 รูปพื้นขาว
3. สําเนาสูตบิ ตั ร หรือบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง
4. บัตรประชาชนของบิดามารดา พร้อมเซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง
5. สําเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและบิดามารดา พร้อมเซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง
6. สําเนาหลักฐานการงานของบิดา หรือมารดา พร้อมเซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง
7. สําเนาสมุดเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ยอ้ นหลัง 6 เดือน
8. จดหมายรับรองการเป็ นนักเรียน (ฉบับภาษาอังกฤษ) จากโรงเรียนทีศ่ ึกษาอยู่
9. เอกสารยินยอมจากบิดา มารดา 2 ฉบับ
(แบบฟอร์มทีแ่ ผนกวีซา่ ของสถานทูตกําหนด ได้แนบให้พร้อมกับใบสมัคร)

ราคานี้รวม
1. ค่าตัว๋ เครือ่ งบินไป – กลับ สายการบินไทยชัน้ ประหยัด
2. ค่าทีพ่ กั กับพักกับครอบครัวอุปถัมภ์ทค่ี ดั สรร
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 – บ้านพัก

ราคานี้ไม่รวม
1. ค่าหนังสือเดินทาง
2. ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์
3. ค่านํา้ หนักกระเป๋ าเดินทางเกินพิกดั ตามกําหนดของสายการบิน

