บริษท
ั สุพรีม บิสซิเนส เซนเตอร ์ จำก ัด

TAT NO. 11/06360

1 อาคารคิวเฮา้ ส ์ลุมพินี ชัน้ 27 ห ้อง 2722 ถ.สาทรใต ้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม 10120
โทรศ ัพท ์ 02 610 3801-3 สำยด่วน 086 987 9048, 089 202 1959, 089 926 5358

โปรแกรมซัมเมอร์ ณ สหราชอาณาจักร 2 สัปดาห์ ที่ Broadstairs English Centre เมือง Broadstairs
รับนักเรียน

อายุ 10 – 17 ปี

เมือง

Broadstairs ประเทศอังกฤษ

ระยะเวลา

วันที่ 14-28 ตุลาคม 2561 (2 สัปดาห์)

สถาบัน

Broadstairs English Centre ตัง้ อยู่ในใจกลางเมื อ ง Broadstairs ซึ่ง ตัง้ อยู่ในมณฑล Kent ทางตะวัน ออกของ
ลอนดอน ห่างจากลอนดอนเพี ยงชั่วโมงครึ่ ง Broadstairs เป็ นเมื อ งตากอากาศชายทะเลที่ สวยงามและปลอดภัยแห่งนึงใน
สหราชอาณาจักร เมือง Broadstairs อยู่ห่างจากเมือง Canterbury เพียง 30 นาที เดินทางสะดวกสบาย มีความปลอดภัย
โรงเรี ยนมีสิ่งอานวยความสะดวกมากมายอาทิเช่น ห้ องเรี ยนที่ทนั สมัย , โรงอาหาร, ห้ องพักผ่อนหย่อนใจ, ร้ านค้ า และอินเตอร์ เนต
Wi-Fi รอบโรงเรี ยน รวมถึงมีหอพักภายในโรงเรี ยนด้ วย

ที่พัก

พักกับครอบครัวอุปถัมภ์ (Host Family) โดยทางโรงเรี ยนและโฮสดูแลเรื่ องมื ้ออาหาร การซักเสื ้อผ้ า (นักเรี ยน 2 คนต่อ 1 บ้ าน)

อัตราค่ าโปรแกรม

99,800 บาท - เดินทางโดยสายการบิน EVA Airlines

อัตราค่ าโปรแกรมรวม

1. ค่าลงทะเบียน ค่าเรี ยนภาษาอังกฤษ 15 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
2. ค่าบัตรเข้ าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามโปรแกรมระบุตลอดหลักสูตร รวมถึงท่องเที่ยวเมือง Bruges ประเทศเบลเยี่ยม
3. ค่าที่พกั แบบครอบครัวอุปถัมภ์ (Host Family) รวมอาหาร 3 มื ้อ (เป็ น Hot lunch ยกเว้ นวันที่ต้องทัศนศึกษานอกสถานที่
จะจัดเป็ น packed lunch)
4. ค่ากิจกรรมสันทนาการ เรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษผ่านการทากิจกรรมตามโปรแกรมระบุ
5. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชันทั
้ ศนาจร สายการบิน EVA Airlines พร้ อมน ้าหนักกระเป๋ า 30 กิโลกรัม ต่อท่าน
6. ค่าภาษี น ้ามัน, ภาษีสนามบิน และรถรับส่งระหว่างสนามบิน
7. ค่าเดินทางช่วงทัศนศึกษา กิจกรรมนอกสถานที่ตามโปรแกรมระบุ
8. ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าประเทศอังกฤษและประเทศเบลเยี่ยม(เชงเก้ น) และค่าธรรมเนียมการแปลเอกสารเพื่อยื่นวีซา่
9. ค่าประกันอุบตั เิ หตุและสุขภาพ (วงเงิน 2,000,000 บาท)
10. ประกาศนียบัตรจากทางสถาบันเมื่อจบหลักสูตร
11. อาจารย์ 1 ท่านต่อนักเรี ยน 15 คน ร่ วมเดินทางด้ วย
12. เจ้ าหน้ าที่คนไทยจากทางบริ ษัทคอยดูแลนักเรี ยนตลอดโปรแกรม
13. กิจกรรมปฐมนิเทศเพื่อเตรี ยมความพร้ อมก่อนการเดินทาง

อัตราค่ าโปรแกรมไม่ รวม

ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่ องดื่ม ฯลฯ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าน ้าหนักกระเป๋ าเดินทางส่วนเกิน

กาหนดการรับสมัคร

รับสมัครและชาระค่ ามัดจาโครงการ 30,000 บาท ภายใน 30 มิถุนายน 2561
ส่ งเอกสารทาวีซ่าอังกฤษและเบลเยี่ยม ภายใน 31 กรกฎาคม 2561
ชาระเงินค่ าโครงการส่ วนที่เหลือ ภายใน 31 สิงหาคม 2561

***** สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ท่ เี บอร์ โทร
คุณครู มยุรี 062-691-1848 และ คุณครู ปราณี 081-428-9225 *****

SUMMER in UK 2018
BROADSTAIRS ENGLISH CENTRE

้ ่ในใจกลางเมือง
โรงเรียนตังอยู
้ ่ในมณฑล Kent
Broadstairs ตังอยู
ทางตะวันออกของลอนดอน ห่างจาก
่
ลอนดอนเพียงชัวโมงครึ
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่
ตากอากาศชายทะเลทีสวยงามและ
่
ปลอดภัยแห่งหนึ งในสหราช
อาณาจักร โรงเรียนอยู่ห่างจากริมฝั่ง
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ชายทะเลทีสวยงามเพี
ยง 5 นาที

เปิ ดร ับสมัคร
นักเรียนระด ับ
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5 ถึง ม.6

่ กและการเดินทาง
ทีพั
พัก กับ ครอบครัว อุ ป ถัม ภ ์ ( Host Family) โดยทาง
่
้
้ า้
โรงเรีย นและโฮสดู แ ลเรืองมื
ออาหาร
การซ ก
ั เสือผ
นักเรียนเดินทางโดยเดินไปโรงเรีย นไดห
้ รือโฮสแฟมิลี่
รบั ส่งตลอดโปรแกรม สาหรบั โปรแกรมทัศนศึกษานอก
สถานที่โดยมี อ าจารย ช
์ าวต่ า งชาติแ ละชาวไทยดู แ ล
อย่างใกล ้ชิดตลอดโปรแกรม

โปรแกรมทัศนศึกษาและกิจกรรม

 เมือง Broadstairs
 เมือง Margate
 London Sightseeing ล่องเรือชมแม่น้ า Thames
 HARRY POTTER STUDIO TOUR
 Oxford - Christchurch College
 Ashford Outlet
 Westwood Cross
 เมือง Canterbury
 Dover Castle

โปรแกรมซ ัมเมอร ์อ ังกฤษ 2
สัปดาห ์ ที่ Broadstairs
English Centre

โปรแกรม 2 สัปดาห ์ วันที่ 14-28 ตุลาคม 2561

ราคาโปรแกรม 99,800 บาท
* พิเศษ ราคารวมโปรแกรมทัศนศึกษาเต็มวันที่

่ *
เมือง Bruges ประเทศเบลเยียม
 เดินทางโดยสารบิน

่ เมือง Bruges เมืองมรดกโลก ประเทศเบลเยียม
่
 ท่องเทียว
สวยงามจนได้ร ับการขนานนามว่าเป็ น "Venice of the North"
❖ กิจกรรม British Culture
❖ กิจกรรม Drama Acting
❖ กิจกรรม English Culture Quiz
❖ กิจกรรม Karaoke Contest
❖ กิจกรรม Martial Arts
❖ กิจกรรม Movie Night
้ าลา
❖ กิจกรรมงานเลียงอ

SUMMER UK 2018
BROADSTAIRS ENGLISH CENTRE  ราคาโปรแกรม 99,800 บาท
โปรแกรม 2 สัปดำห ์ ระหว่ำงว ันที่ 14 - 28 ตุลำคม 2561

อาทิตย ์

14/10/2018
ออกเดินทางจากประเทศไทย
เดินทางถึงสหราชอาณาจักร

จันทร ์

15/10/2018
เช ้า สอบวัดระดับและ
ปฐมนิ เทศ
บ่ำย Observation Quiz
ในเมือง Broadstairs

เดินทำงเข้ำเมือง
Broadstairs
21/10/2018
ร่วมกิจกรรม
กับโฮสแฟมิลี่

อังคาร

พุธ

16/10/2018
เช ้า เรียนภาษาอังกฤษ

17/10/2018
เช ้า เรียนภาษาอังกฤษ

่
บ่ำย เทียวชมเมื
อง
Canterbury

บ่ำย Ashford Outlet

เย็น กิจกรรมQuiz สนุ กกับ
เย็น กิจกรรม Drama
เกมส ์และวัฒนธรรมชาว
Acting เพลิดเพลินกับการ
อังกฤษ
แสดงละคร
22/10/2018
23/10/2018
ท ัศนศึกษำเต็มวันที่
เช ้า เรียนภาษาอังกฤษ
เมือง Bruges
่
ประเทศเบลเยียม
บ่ำย ท ัศนศึกษำที่
Westwood Cross

เย็น กิจกรรม เกมส ์ กีฬา

เย็น กิจกรรม Martial Arts
24/10/2018
เช ้า เรียนภาษาอังกฤษ
บ่ำย ชมเมือง Margate

เย็น Movie Night

พฤหัส

18/10/2018
เช ้า - บ่าย
เรียนภาษาอังกฤษ

ศุกร ์

19/10/2018
ทัศนศึกษำเต็มวันที่
HARRY POTTER
STUDIO TOUR

20/10/2018
ท ัศนศึกษำเต็มวันที่
ลอนดอน
Sightseeing ล่องเรือชม
แม่น้ำ Thames

เย็น กิจกรรม Karaoke
25/10/2018
เช ้า เรียนภาษาอังกฤษ

26/10/2018
เช ้า - บ่าย
เรียนภาษาอังกฤษ

บ่ำย ท ัศนศึกษำที่
Dover Castle

เย็น กิจกรรม Drama Acting
เพลิดเพลินกับการแสดงละคร

เย็น กิจกรรม Disco
้ าลา
งานเลียงอ

่
*โปรแกรมอาจมีการเปลียนแปลง

บริษท
ั สุพรีม บิสซิเนส เซนเตอร ์ จำก ัด

เสาร ์

27/10/2018
ทัศนศึกษำเต็มวันที่
Oxford

เดินทางออกจากสหราชอาณาจักร
28/10/2018 เดินทางถึงประเทศไทย
โดยสวัสดิภาพ

โดยพิจารณาจากความเหมาะสม และความปลอดภัยของนักเรียนเป็ นหลัก

TAT NO. 11/06360

1 อาคารคิวเฮ ้าส ์ลุมพินี ชน้ั 27 ห ้อง 2722 ถ.สาทรใต ้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กทม 10120

โทรศ ัพท ์ 02 610 3801-3 สำยด่วน 086 987 9048, 089 202 1959, 089 926 5358

่
สนใจขอทรำบรำยละเอียดเพิมเติ
มได้ทเบอร
ี่
์โทร คุณครู มยุร ี 062-691-1848 และ คุณครู ปรำณี 081-428-9225

