Summer ประเทศนิวซีแลนด์
One Tree Hill College
Auckland
18 March – 8 April 2018

6 – 27 May 2018

One Tree Hill College
เป็ นวิทยาลัยได้รบั การรับรองมาตรฐานด้านวิชาการและกีฬาดีเด่น ครู อาจารย์สอนอย่างเป็ นกันเอง
ภายในวิทยาลัยมีอุปกรณ์การเรียนการสอนทีท่ นั สมัย มีหอ้ งสมุด สนามกีฬา และมีบริเวณทีก่ ว้างขวางร่มรืน่
เป็ นโรงเรีย นที่ เ ปิ ดรับ นัก เรีย นชาย – หญิ ง ตัง้ แต่ร ะดับ ประถม มัธยม วิท ยาลัย ตั้ง อยู่ช านเมื อ ง
Auckland เป็ นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์และเป็ นเมืองที่สมัยใหม่ เป็ นเมืองที่
รูจ้ กั กันดีวา่ มีอากาศดี วิว สวย และผูค้ นเป็ นมิตร ชาวโอ๊คแลนด์นิยมใช้เวลาว่างไปเที่ยวชายหาด เล่น
นา้ ทะเล และเล่นเรือใบ และได้รบั การตัง้ ฉายาให้เป็ น “เมืองแห่งการเล่นเรือใบ” (The City of Sail)
ในเมืองมีรา้ นอาหารและร้านกาแฟหลายแห่ง โรงภาพยนตร์และโรงละครหรูหรา หอศิลปะ พิพิธภัณฑ์
และร้านค้ามากมาย
จุดเด่นของโปรแกรม : รับนักเรียนอายุ 13 ปี ขึ้นไป นักเรียนจะได้เรียนเต็มวันร่ วมกับนักเรียนชาว
นิวซีแลนด์และนักเรียนต่างชาติ ตัง้ แต่เวลา 08.30 – 15.30 น. นักเรียนจะได้เรียนทุกวิชาตามตารางสอน
ปกติ พร้อมกิจกรรมต่างๆ ซึง่ จะทาให้นกั เรียนได้รบั ประโยชน์สูงสุดในการฝึ กใช้ภาษาทุกสถานการณ์กบั
เจ้า ของภาษา เพิ่ ม ประสบการณ์แ ละศัก ยภาพของตนเองได้อ ย่ า งมั่น ใจและคุ ณ ครู ผู ส้ อนล้ว นแต่ มี
ประสบการณ์สงู สามารถถ่ายทอดและฝึ กให้นกั เรียนได้เรียนภาษาตลอดจนวิชาการต่างๆ อย่างมีความสุข
นักเรียนจะได้เพิ่มพูน ความรูเ้ ชิงลึกใหม่ๆ ในด้านวิชาการ สังคมและวัฒนธรรม เราจัดการเรียนการสอนใน
วิช าที่ ห ลากหลาย ทั้ง ด้า นวิช าการและ สายอาชี พ ที่ โ รงเรี ย นมี สิ่ ง อ านวยความสะดวกครบครั้น
เช่น free wifi, คอมพิวเตอร์

4 สั ปดาห์
ราคา 185,000 บาท

นักเรียนสามารถทัศนศึกษาและท่องเทีย่ วช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ตามสถานทีต่ า่ งๆโดยมีครูผดู ้ ูแล
ที่พกั และอาหาร : พักกับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ทเ่ี 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 การอยู่
ร่ ว มกับ ผู ้อื่ น อย่ า งมี ค วามสุ ข ดู แ ลตัว เองได้ มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม รู ้จ กั แก้ปั ญ หาเฉพาะหน้า
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, 086 3369511
Email: info@pasa.co.th, pasa@pasa.co.th, www.pasa.co.th

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยว
เลขที่ 11/08927

member

ตัวอย่ างโปรแกรม
Sunday
Saturday
Depart BKK
18.45PM TG491

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Integration with Kiwi students at One Tree Hill College
8.30AM to 2.30PM subjects: Science, English, Music, Mathematics & Activity

Saturday
ท่องเทีย
่ วเต็มว ัน
Auckland City
Tour

Sunday
Arrive Auckland
12.05PM

Free time with
the hot family

Integration with Kiwi students One Tree Hill College
8.30AM to 2.30PM subjects: Science, English, Music, Mathematics & Activity

Free time with
the hot family

Integration with Kiwi students One Tree Hill College
8.30AM to 2.30PM subjects: Science, English, Music, Mathematics & Activity

Free time with
the hot family

Integration with Kiwi students One Tree Hill College
8.30AM to 2.30PM subjects: Science, English, Music, Mathematics &
Activity

เช ้า-English
Class
บ่ายGraduation
Ceremony &
Farewell

ท่องเทีย
่ วเต็มว ัน
Rotorua

ท่องเทีย
่ วเต็มว ัน
Waitomo Cave

Depart Auckland
13.10PM
Arrive Bangkok
20.25PM TG492

สมัครวันนี้เพือ่ โอกาสที่ดกี ว่า เน้นคุณภาพกลุ่มเล็ก
*หมายเหตุ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะเปลีย่ นแปลงรายการตามความจาเป็ น โดยไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า

ขัน้ ตอนการสมัคร

เอกสารประกอบการขอวีซ่า

1. กรอกใบสมัคร (ส่งทาง Email หรือ Fax) พร้อมแนบสําเนาพาสปอร์ต
2. ชําระมัดจํา จํานวน 40,000 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 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)

ราคานี้รวม
1. ค่าตัว๋ เครือ่ งบินไป – กลับชัน้ ประหยัด
2. พักกับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ ทีเ่ ลือกสรรแล้วอย่างดี
พร้อมอาหาร 3 มื้อ Pack Lunch ในจันทร์-ศุกร์ และ
เสาร์-อาทิตย์ 3 มื้อ รวมทัง้ การซักเสื้อผ้าให้ดว้ ย
3. ค่าประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท
4. ค่ารถรับ – ส่ง สนามบิน – ทีพ่ กั
5. กิจกรรมและ ทัศนศึกษา ท่องเทีย่ ว ตามรายการทีโ่ รงเรียนจัดให้

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

