
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ใบอนญุาตประกอบธรุกิจน าเท่ียว 
เลขท่ี 11/08927 

 

Sydney College of English  เป็นสถาบนัสอนภาษาองักฤษที่มีคุณภาพสูงในการเรียน

การสอน  นอกจากนัน้ยงัมีวธิีการใหม่ๆ อย่างอื่นเพ่ือเสริมสรา้งประสบการณ์ในการใชภ้าษาองักฤษได ้

เป็นอย่างดี  Sydney College of English ตัง้อยู่ ใจกลางเมือง นคร Sydney ใกลศู้นยก์ลางธุรกิจหลกั

ของเมืองทา่มกลางสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะกบัสถานศึกษา  

Sydney ไดร้บัการจดัอนัดบัมาตลอดวา่เป็นเมืองที่ดีที่สุดส าหรบันกัศึกษาต่างชาติ  Sydney          

เป็นเมืองมหัศจรรย์และน่าอยู่สวยงาม สะอาด ปลอดภัย มีชายหาดงดงามและท่าเรืออลังการ                

มีการขนสง่มวลชนที่ดีเยี่ยมและเป็นเมืองที่ปลอดภยั เดินทางง่าย ท าใหรู้ส้ึกผ่อนคลายและสะดวกสบาย   

และยงัมีวนัที่แสงแดดจ ัดเฉลี่ยมากกว่า 340 วนัต่อปี  ฤดูร ้อน (ธนัวาคม-มีนาคม) ฤดูหนาว       

(มิถุนายน - สงิหาคม)  อากาศสบายๆ อุณหภูมิประมาณ 12◦ C  ช่วงอากาศอบอุ่นที่ซดินีย ์มีกิจกรรม

กลางแจง้หลากหลายตลอดปี   กีฬาเป็นกิจกรรมที่แพร่หลายของชาวออสเตรเลีย หากสนใจกิจกรรม

ผจญภยั ถือเป็นโอกาสที่จะไดล้องสิ่งใหม่ๆ  เช่น สคูบา-ด าน า้ ชมปลาวาฬ  เดินป่า นครซดินียม์ีแหล่ง

บนัเทิงทางวฒันธรรมระดบัโลก คึกคกัตลอดเวลา ไม่วา่จะเป็น คอนเสิรต์  โรงภาพยนตร ์ โรงละคร  

รา้นอาหาร  และอื่นๆอีกมากมาย  ชาวออสเตรเลียเป็นมิตรกบัผูม้าเยือน ท่านจะพบเห็นพวกเขาท าตวั

สบายๆตามสถานทีต่า่งๆ พวกเขามีความสุขทีไ่ดพ้ดูคุย จงึถือวา่ซดินียเ์ป็นเมืองทีเ่หมาะแก่การไปพฒันา

ภาษาองักฤษเป็นอยา่งยิง่ 

คุณสมบัตผู้ิสมคัร  :  นกัเรียนอายุ 13 ปีขึ้นไป 

สถานทีเ่รียน  :   Sydney College of English  เป็นสถานบนัสอนภาษาองักฤษที่ทนัสมยัไดร้บัการ
รบัรองมาตรฐาน สถาบันมีอุปกรณ์การเรียนที่ท ันสมัยพร ้อมสิ่งอ านวยความสะดวกครบคร ัน             

ปิดสอนภาษาองักฤษทุกระดบั  เชน่  ภาษาองักฤษทัว่ไป  ภาษาองักฤษธุรกิจ  ภาษาองักฤษเพ่ือศึกษาตอ่ 

จุดเด่นของโปรแกรม  :  เรยีนภาษาองักฤษรว่มกบันกัเรยีนตา่งชาต ิฝึกภาษาทัง้ 4 ทกัษะ ฟัง พูด อ่าน

และเขียน  ฝึกการใชภ้าษาองักฤษในสถานการณ์จริง เรียนรู ้วฒันธรรมการอยู่ร่วมกันกับผู ้อื่น                                                            

ฝึกใหม้ีความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ และพฒันาศกัยภาพของตนเอง 
ทัศนศึกษาและท่องเที่ยวตามสถานที่ส าคัญต่างๆ :  Sydney Tower, Sydney City Tour, 

Queen Victoria Building, Power House Museum, Life Sydney Aquarium, 

Custom House, Sport (bowling), Shopping at the City, Life Sydney Zoo, 

Australia Museum, Harbour Bridge, Maritime, Museum, Opera House and 

Rocks, Madam Tussauds, Sports (Football & Tennis), Blue Mountain, Lunar 

Park, Bondi Beach to Tamarama, Taronga Zoo 
สถานท่ีพกั  :  ครอบครวัชาวออสเตรเลียทีเ่ลอืกสรรแลว้ครอบครวัละ 2 คน พรอ้มอาหาร 2 มื้อ 

               และการซกัเสื้อผา้จากทีพ่กัสามารถขึ้นรถประจ าทางไดโ้ดยสะดวก  

ประกาศนียบตัร   :  รบัประกาศนียบตัรเมื่อจบหลกัสตูร 

ผูด้แูล    :  มีครูและเจา้หนา้ทีดู่แลใกลช้ดิตลอดการเดนิทาง  

Summer ประเทศ ออสเตรเลยี 
Sydney College of English, Sydney 

8 April – 5 May 2018  
 

     
 

    

 

ราคา 185,000 บาท 
 

 

สถาบันแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ                                       
PASA: 29/19-21 อาคารเพ็ญวุฒ ิ 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  Prepare for printing Oct’17 
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ราคานี้ไม่รวม 

1. คา่หนงัสอืเดนิทาง  

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ คา่โทรศพัท ์   

3. คา่นํา้หนกักระเป๋าเดนิทางเกินพิกดั ตามกาํหนดของสายการบนิ                   

4. ค่าอาหารกลางวนัท่ีโรงเรยีนประมาณ 5 – 10 เหรยีญต่อวนั 

  

 

 

 

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

Sat: เดินทางไป  

Depart BKK 
18.10PM QF024                   

 

SUNDAY 
Arrive Sydney  

06.30AM  
 

เชา้ – Welcome, 

Placement test 
 

บ่าย – Sydney Tower 

 

 

 

 

 

เชา้ –English class 
 

บ่าย – Sydney City 

Tour  

 

เชา้ –English class 
 

บ่าย – Queen 

Victoria Buidling 

  

เชา้ –English class 

 

บ่าย – Movie 

 

เชา้ –English 

class 
 

บ่าย – Sports  

(Bowling)  

Full Day Trip   

Blue Mountain 

 

 

Free time with the 

host family 

 

 

 

 

 

เชา้ –English class 
 

บ่าย –Power House 

Museum 

เชา้ –English class 
 

บ่าย –Life Sydney 

Aquarium  

เชา้ –English class 
 

บ่าย –Custom House 

เชา้ –English class 
 

บ่าย –Free Time 

Shopping  

เชา้ –English 

class 
 

บ่าย – Sports  

(Tennis) 

 

Fully Day Trip 

Lunar Park 

 

 

Free time with the 

host family 

 
 

 

 

 

 

 

เชา้ –English class 
 

บ่าย – Life Sydney 

Zoo 

เชา้ –English class 
 

บ่าย –Australia 

Museum 

เชา้ –English class 
 

บ่าย – Harbour 

Bridge 

เชา้ –English class 
 

บ่าย –Movie 

เชา้ –English 

class 
 

บ่าย – Sports  

(Football) 

 

 

 

Fully Day Trip 

Walking Bondi 

Beach to Tamarama  

 
 

 

Free time with the 

host family 
 

เชา้ –English class 
 

บ่าย – Maritime 

Museum  

เชา้ –English class 
 

บ่าย –Opera House 

and The Rocks 

 

 

 

เชา้ –English class 
 

บ่าย –Madam 

Tussauds 

เชา้ –English class 
 

บ่าย –Free time 

shopping 

 

เชา้ –English 

class 
 

บ่าย – Farewll & 

Graduation Day 

 

 

 

Full Day Trip 

Taronga Zoo 

 

 

Depart Sydney 

09.50AM QF023 
 

Arrive Bangkok 

16.40PM  
 

 

 

 

ตัวอย่างโปรแกรม 

*หมายเหตุ บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายการตามความจ าเป็น โดยไม่ตอ้งแจง้

ล่วงหนา้ 

ข ัน้ตอนการสมคัร 

1. กรอกใบสมคัร (สง่ทาง Email หรอื Fax)                                               

   พรอ้มสาํเนาพาสปอรต์และเอกสารตามทีร่ะบุ  

2. ชาํระมดัจาํ จาํนวน 30,000 บาท ในวนัทีส่มคัร                                 

   (ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงินมดัจาํทุกกรณี ) 

3. ชาํระคา่ใชจ้า่ยสว่นทีเ่หลอืภายใน เวลาทีก่าํหนด                                                     

   มิฉะนัน้ถือวา่สละสทิธิ ์
 

ราคานี้รวม 

1. คา่ต ัว๋เครือ่งบินไป – กลบั สายการบินไทยช ัน้ประหยดั 

2. คา่ทีพ่กักบัพกักบัครอบครวัอุปถมัภท์ีค่ดัสรร                                     

   พรอ้มอาหาร 2 มื้อ ในจนัทร-์ศุกร ์ 

   และ เสาร-์อาทติย ์3 มื้อ (ถา้อยูบ่า้น) และแนะนาํการซกัผา้ 

3. คา่ประกนัสุขภาพและอุบตัเิหต ุ1,000,000 บาท 

4. คา่รถรบั – สง่ สนามบิน – บา้นพกั  
5. กิจกรรมและ ทศันศึกษา ทอ่งเทีย่ว ตามรายการทีโ่รงเรยีนจดัให ้

6. ค่าเดนิทางจากบา้นพกัไปกลบัโรงเรยีน  

    (weekly transportation card) 

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่า (แปลเป็นภาษาองักฤษ) 

1. หนงัสอืเดนิทางทีม่ีอายุการใชง้านเหลือมากกวา่  6  เดอืน    

2. รูปถ่ายขนาด  2  น้ิว จาํนวน  3  รูปพ้ืนขาว    

3. สาํเนาสตูบิตัร  หรอืบตัรประชาชน พรอ้มเซน็รบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

4. บตัรประชาชนของบิดามารดา  พรอ้มเซน็รบัรองสาํเนาถูกตอ้ง    

5. สาํเนาทะเบียนบา้นของนกัเรยีนและบิดามารดา พรอ้มเซน็รบัรองสาํเนาถูกตอ้ง    

6. สาํเนาหลกัฐานการงานของบิดา หรอืมารดา พรอ้มเซน็รบัรองสาํเนาถูกตอ้ง    

7. สาํเนาสมุดเงินฝากธนาคารประเภทออมทรพัยย์อ้นหลงั 6 เดอืน 

8. จดหมายรบัรองการเป็นนกัเรยีน (ฉบบัภาษาองักฤษ) จากโรงเรยีนทีศ่ึกษาอยู ่   

9. เอกสารยนิยอมจากบิดา มารดา 2 ฉบบั  

   (แบบฟอรม์ทีแ่ผนกวซีา่ของสถานทตูกาํหนด ไดแ้นบใหพ้รอ้มกบัใบสมคัร) 

 

member 

สมคัรวนันี้เพือ่โอกาสท่ีดกีว่า เนน้คุณภาพกลุ่มเลก็ 


