SUMMER ประเทศอังกฤษ
8 April–5 May 2018
Broadstairs English Centre and
Dane Court Grammar School
Kent, Canterbury

Broadstairs English Centre ตัง้ อยู่ชายฝั่งทะเลทีส่ วยงาม ใกล้ Ramsgate และห่างจาก
เมือง Canterbury เพี ยง 30 นาที ซึ่งเป็ นเมื องที่ได้ร บั การโหวตให้เป็ นเมื อ งที่ปลอดภัย
อันดับ 2 ของอังกฤษ Canterbury มีมหาวิหารอันเลื่องชื่อที่ข้ ึนทะเบียนมรดกโลก และห่าง
จาก LONDON เพียงชัว่ โมงกว่าๆ
จุดเด่นของโปรแกรม : รับนักเรียนอายุ 9 ปี ข้ ึนไป
1. นักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษ ที่โรงเรียนสอนภาษา Broadstairs รับรองโดย
British Council ได้ฝึกภาษาอังกฤษ ทัง้ 4 ทักษะ เช่น การฟั ง การพูด การอ่าน และ
การเขียน พร้อมทัง้ กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู ้ โรงเรียนมีหอ้ งเรียนที่ทนั สมัย สามารถ
ทากิจกรรมที่หลากหลายและมี สิ่งอานวยความสะดวก ครบครัน เช่น ห้องคอมพิวเตอร์
ห้องนัง่ เล่น มีศูนย์การเรียนรูด้ ว้ ยตัวเอง ฟรี Wi-fi เพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้
อย่างถูกต้องในชีวติ ประจาวันและการเรียนต่อ
2. ได้เข้าร่วมชัน้ เรียนในโรงเรียน Dane Court Grammar School เป็ นโรงเรียน
สหศึกษา ตัง้ อยูเ่ มือง Broadstairs, Kent เป็ นเมืองขนาดเล็กและสวยงาม อยู่ชายฝั่งทะเล
ห่างจากลอนดอนเพียง 130 กม. เป็ นโรงเรียนเก่าแก่ก่อตัง้ ปี 1957 และเป็ นโรงเรียนที่มี
การพัฒนาการด้านวิชาการจนได้การรับการรับรองมาตราฐานดีเด่นในปี 2007 นักเรียน
ที่จบจากที่นี่ได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชัน้ นาของประเทศอังกฤษ โรงเรียนแห่งนี้ อาจารย์
ผูส้ อนและเจ้าหน้าที่มีค วามมุ่งมัน่ เอาใจใสนักเรี ยนเป็ นอย่างดี จึงทาให้นักเรียนได้รบั
ความรูใ้ นทุกๆ ด้าน และมีความประพฤติดีเยี่ยม
สถานที่ทศั นศึกษา : Welcome Party, Canterbury, Margate Beach, Dicken’s

Quiz, Boxercise, Deal Town, Joss Bay, Beach Games, Cinema,
Whitstable, Westwood Cross shopping, Sandcastle completion, Disco,
ทัศนศึกษาเต็มวัน : Cambridge, กรุง London, และ Oxford, Harry Potter
Warner Bro. Studio Tour

ราคา 185,000 บาท

สถานที่พกั
ประกาศนียบัตร
ผูด้ แู ล

: ที่พกั เป็ นหอพักประจา ทีส่ ะอาด ปลอดภัย พร้อมอาหาร 3 มื้อ
: รับประกาศนียบัตรเมื่อจบหลักสูตร
: มีครูและเจ้าหน้าทีด่ ูแลใกล้ชิดตลอดการเดินทาง

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

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยว
เลขที1่ 1/08927

Oct’17

member

ตัวอย่ างโปรแกรม
Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday ออก
เดินทาง
BKK – London

เช ้า – Welcome,
Placement test,
Induction
Presentation

เช ้า – English
Class

เช ้า – English
Class

เช ้า – English Class

เช ้า – English
Class

London
Westminster

บ่าย – Coastal
walk

บ่าย –
Canterbury

Evening –
Drama

Evening –
Tournament
Night
เช ้า – English
Class

เวลา01.15

TG-910

ถึง 07.00 น.

Harry Potter
Studio

บ่าย – Quiz
Evening –
Welcome Party

เช ้า – English Class
บ่าย – Dicken’s
Quiz

เช ้า – English
Class
บ่าย –
Boxercise

บ่าย – Deal Town

บ่าย – sports

Evening –
General
Knowledge Quiz

บ่าย – Margate

Evening – Disco

เช ้า – English Class
บ่าย – Joss Bay

เช ้า – English
Class

Oxford

บ่าย – Beach
Games

Evening – Karaoke

Evening –
Martial Arts

Evening – Games
Night

Evening – Arts &
Crafts
Evening – Disco

Optional
Sports/Movie

Immersion programme at Dane Court Grammar School ( 8.30AM – 3.30PM)

Cambridge

Optional
Sports/Movie

Immersion programme at Dane Court Grammar School (8.30AM – 3.30PM)

Sat : เดินทางกลับ
London - BKK
เวลา 21.25 น.
TG 917
Sun ถึง กรุงเทพ
เวลา 15.00 น.
โดยสวัสดิภาพ

*หมายเหตุ บริษ ัทฯขอสงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะเปลีย
่ นแปลงรายการตามความจาเป็น โดยไม่ตอ
้ งแจ้งล่วงหน้า

ขัน้ ตอนการสมัคร
1. กรอกใบสมัคร (ส่งทาง Email หรือ Fax)
พร้อมแนบสําเนาพาสปอร์ต
2. ชําระมัดจํา จํานวน 30,000 บาท ในวันทีส่ มัคร
(ขอสงวนสิทธิไ์ ม่คนื เงินมัดจําทุกกรณี )
3. ชําระค่าใช้จา่ ยส่วนทีเ่ หลือภายใน เวลาทีก่ าํ หนด
มิฉะนัน้ ถือว่าสละสิทธิ์
ราคานี้รวม
1. ค่าตัว๋ เครือ่ งบินไป – กลับชัน้ ประหยัด
2. ทีพ่ กั เป็ นหอพักประจํา 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 จํานวน 3 รูปพื้นขาว
3. สําเนาสูตบิ ตั ร บัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง
4. สําเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและบิดามารดา พร้อมเซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง
5. หลักฐานการงานของบิดา หรือมารดา พร้อมเซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง
6. สําเนาสมุดเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ยอ้ นหลัง 6 เดือน
7. จดหมายรับรองการเป็ นนักเรียน (ฉบับภาษาอังกฤษ) จากโรงเรียนทีศ่ ึกษาอยู่
8. เอกสารยินยอมจากบิดา มารดา (แบบฟอร์มทีบ่ ริษทั ฯแนบให้พร้อมกับใบสมัคร )
9. เอกสารยินยอมจากบิดา มารดา 2 ฉบับ
(แบบฟอร์มทีแ่ ผนกวีซา่ ของสถานทูตกําหนด ได้แนบให้พร้อมกับใบสมัคร)
ราคานี้ไม่รวม
1. ค่าหนังสือเดินทาง
2. ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์
3. ค่านํา้ หนักกระเป๋ าเดินทางเกินพิกดั ตามกําหนดของสายการบิน

