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โปรแกรมซัมเมอร์ ณ สหราชอาณาจักร 2 สัปดาห์ ที่ Broadstairs English Centre  เมือง Broadstairs 

รับนักเรียน   อาย ุ10 – 17 ปี 

เมือง    Broadstairs ประเทศองักฤษ 

ระยะเวลา  วนัท่ี 14-28 ตลุาคม 2561 (2 สปัดาห์) 

สถาบัน Broadstairs English Centre ตัง้อยู่ในใจกลางเมือง Broadstairs ซึ่งตัง้อยู่ในมณฑล  Kent ทางตะวันออกของ

ลอนดอน ห่างจากลอนดอนเพียงชั่วโมงคร่ึง Broadstairs เป็นเมืองตากอากาศชายทะเลท่ีสวยงามและปลอดภัยแห่งนึงใน 

สหราชอาณาจกัร เมือง Broadstairs อยู่ห่างจากเมือง Canterbury เพียง 30 นาที เดินทางสะดวกสบาย มีความปลอดภยั 

โรงเรียนมีสิ่งอ านวยความสะดวกมากมายอาทิเช่น ห้องเรียนท่ีทนัสมยั, โรงอาหาร, ห้องพกัผ่อนหย่อนใจ, ร้านค้า และอินเตอร์เนต 

Wi-Fi รอบโรงเรียน รวมถงึมีหอพกัภายในโรงเรียนด้วย  

ที่พัก   พกักบัครอบครัวอปุถมัภ์ (Host Family) โดยทางโรงเรียนและโฮสดแูลเร่ืองมือ้อาหาร การซกัเสือ้ผ้า (นกัเรียน 2 คนต่อ 1 บ้าน) 

อัตราค่าโปรแกรม  99,800 บาท - เดนิทางโดยสายการบนิ EVA Airlines 

อัตราค่าโปรแกรมรวม 1. คา่ลงทะเบียน คา่เรียนภาษาองักฤษ 15 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์  

2. คา่บตัรเข้าชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวตามโปรแกรมระบตุลอดหลกัสตูร รวมถงึทอ่งเท่ียวเมือง Bruges ประเทศเบลเย่ียม 

3. คา่ท่ีพกัแบบครอบครัวอปุถมัภ์ (Host Family) รวมอาหาร 3 มือ้ (เป็น Hot lunch ยกเว้นวนัท่ีต้องทศันศกึษานอกสถานท่ี

จะจดัเป็น packed lunch) 
4. คา่กิจกรรมสนัทนาการ เรียนรู้ภาษาองักฤษผ่านการท ากิจกรรมตามโปรแกรมระบ ุ

5. คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบัชัน้ทศันาจร สายการบิน EVA Airlines พร้อมน า้หนกักระเป๋า 30 กิโลกรัม ตอ่ทา่น  

6. คา่ภาษีน า้มนั, ภาษีสนามบนิ และรถรับส่งระหวา่งสนามบนิ  
7. คา่เดนิทางช่วงทศันศกึษา กิจกรรมนอกสถานท่ีตามโปรแกรมระบุ 
8. คา่ธรรมเนียมการขอวีซ่าประเทศองักฤษและประเทศเบลเย่ียม(เชงเก้น) และคา่ธรรมเนียมการแปลเอกสารเพ่ือย่ืนวีซา่ 

9. คา่ประกนัอบุตัเิหตแุละสขุภาพ (วงเงิน 2,000,000 บาท) 
10. ประกาศนียบตัรจากทางสถาบนัเม่ือจบหลกัสูตร 
11. อาจารย์ 1 ทา่นตอ่นกัเรียน 15 คน ร่วมเดนิทางด้วย  
12. เจ้าหน้าท่ีคนไทยจากทางบริษัทคอยดแูลนกัเรียนตลอดโปรแกรม 
13. กิจกรรมปฐมนิเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการเดนิทาง 

อัตราค่าโปรแกรมไม่รวม คา่ใช้จ่ายส่วนตวั เช่น คา่โทรศพัท์ คา่เคร่ืองดื่ม ฯลฯ คา่ท าหนงัสือเดนิทาง คา่น า้หนกักระเป๋าเดินทางส่วนเกิน  

ก าหนดการรับสมัคร รับสมัครและช าระค่ามัดจ าโครงการ 30,000 บาท ภายใน 30 มิถุนายน 2561 

    ส่งเอกสารท าวีซ่าอังกฤษและเบลเย่ียม ภายใน 31 กรกฎาคม 2561 

    ช าระเงนิค่าโครงการส่วนที่เหลือ ภายใน 31 สิงหาคม 2561 

***** สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเตมิได้ที่เบอร์โทร  

คุณครูมยุรี 062-691-1848 และ คุณครูปราณี 081-428-9225 ***** 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SUMMER in UK 2018 
โปรแกรมซมัเมอรอ์งักฤษ 2 
สปัดาห ์ที ่Broadstairs 

English Centre  
โรงเรยีนตัง้อยู่ในใจกลางเมอืง 

Broadstairs ตัง้อยู่ในมณฑล Kent 
ทางตะวนัออกของลอนดอน ห่างจาก
ลอนดอนเพยีงช ัว่โมงครึง่ เป็นเมอืง
ตากอากาศชายทะเลทีส่วยงามและ

ปลอดภยัแห่งหน่ึงในสหราช
อาณาจกัร โรงเรยีนอยู่ห่างจากรมิฝ่ัง
ชายทะเลทีส่วยงามเพยีง 5 นาท ี 

 

 

 

 

โปรแกรม 2 สปัดาห ์วนัที ่14-28 ตุลาคม 2561 

ราคาโปรแกรม 99,800 บาท 

* พเิศษ ราคารวมโปรแกรมทศันศกึษาเตม็วนัที ่

เมอืง Bruges ประเทศเบลเยีย่ม *  

 เดนิทางโดยสารบนิ 

โปรแกรมทศันศกึษาและกจิกรรม   ท่องเทีย่ว เมอืง Bruges เมอืงมรดกโลก ประเทศเบลเยีย่ม 
 เมอืง Broadstairs      สวยงามจนไดร้บัการขนานนามว่าเป็น "Venice of the North" 
 เมอืง Margate     ❖ กจิกรรม British Culture     
 London Sightseeing ล่องเรอืชมแม่น ้า Thames ❖ กจิกรรม Drama Acting 
 HARRY POTTER STUDIO TOUR   ❖ กจิกรรม English Culture Quiz     
 Oxford - Christchurch College   ❖ กจิกรรม Karaoke Contest   
 Ashford Outlet     ❖ กจิกรรม Martial Arts 
 Westwood Cross     ❖ กจิกรรม Movie Night 
 เมอืง Canterbury     ❖ กจิกรรมงานเลีย้งอ าลา 
 Dover Castle              
        

 

 

 

เปิดรบัสมคัร
นกัเรยีนระดบั 
ชัน้ป. 5 ถงึ ม.6 

 

ทีพ่กัและการเดนิทาง 

พักกับครอบครวัอุปถัมภ ์(Host Family) โดยทาง
โรงเร ียนและโฮสดูแลเร ือ่งมือ้อาหาร การซกัเสือ้ผา้ 
นักเรยีนเดินทางโดยเดินไปโรงเรยีนไดห้รอืโฮสแฟมิลี่

รบัส่งตลอดโปรแกรม ส าหรบัโปรแกรมทศันศกึษานอก
สถานที่โดยมีอาจารยช์าวต่างชาติและชาวไทยดูแล
อย่างใกลช้ดิตลอดโปรแกรม 

 

BROADSTAIRS ENGLISH CENTRE
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SUMMER UK 2018  
BROADSTAIRS ENGLISH CENTRE  ราคาโปรแกรม 99,800 บาท 

โปรแกรม 2 สปัดำห ์ระหวำ่งวนัที ่14 - 28 ตลุำคม 2561 
 
 
 
   

อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พฤหสั ศกุร ์ เสาร ์

14/10/2018  
ออกเดนิทางจากประเทศไทย 
เดนิทางถงึสหราชอาณาจกัร 

 

 
 

เดนิทำงเขำ้เมอืง 
Broadstairs  

15/10/2018  
เชา้ สอบวดัระดบัและ

ปฐมนิเทศ 
 

บ่ำย  Observation Quiz 
ในเมอืง Broadstairs 

 
เย็น กจิกรรม Drama 

Acting เพลดิเพลนิกบัการ
แสดงละคร 

16/10/2018  
เชา้ เรยีนภาษาองักฤษ 

 
 

บ่ำย เทีย่วชมเมอืง 
Canterbury 

 
เย็น กจิกรรมQuiz สนุกกบั
เกมสแ์ละวฒันธรรมชาว

องักฤษ 

17/10/2018  
เชา้ เรยีนภาษาองักฤษ 

 
 

บ่ำย Ashford Outlet 

 
 

เย็น กจิกรรม Martial Arts  
 

18/10/2018  
เชา้  - บ่าย 

เรยีนภาษาองักฤษ 
 
 

 
 

เย็น  กจิกรรม Karaoke 

19/10/2018  
ทศันศกึษำเตม็วนัที ่ 

 
HARRY POTTER 
STUDIO TOUR  

 

 

20/10/2018  
ทศันศกึษำเตม็วนัที่

ลอนดอน  
Sightseeing ล่องเรอืชม

แม่น ้ำ Thames 
 

 

21/10/2018  
รว่มกจิกรรม 
กบัโฮสแฟมลิี ่

 

 

  22/10/2018  
ทศันศกึษำเตม็วนัที ่

 เมอืง Bruges  
ประเทศเบลเยีย่ม 

 

  23/10/2018  
เชา้ เรยีนภาษาองักฤษ 

 
บ่ำย ทศันศกึษำที ่ 

Westwood Cross  

 
 

เย็น กจิกรรม เกมส ์กฬีา 

  24/10/2018  
เชา้ เรยีนภาษาองักฤษ 

 
บ่ำย ชมเมอืง Margate 

 
 

เย็น Movie Night 

  25/10/2018  
เชา้  เรยีนภาษาองักฤษ 

 
บ่ำย ทศันศกึษำที ่ 

Dover Castle 

   
เย็น กจิกรรม Drama Acting 
เพลดิเพลนิกบัการแสดงละคร 

 26/10/2018  
เชา้  - บ่าย 

เรยีนภาษาองักฤษ 

 
เย็น กจิกรรม Disco 

 งานเลีย้งอ าลา 

  27/10/2018  
ทศันศกึษำเตม็วนัที ่ 

Oxford 

 
เดนิทางออกจากสหราชอาณาจกัร 

 
28/10/2018 เดนิทางถงึประเทศไทย

โดยสวสัดภิาพ 
 

*โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลง โดยพจิารณาจากความเหมาะสม และความปลอดภยัของนักเรยีนเป็นหลกั  

 


