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SUMMER in UK 2019 
โปรแกรมซมัเมอรอ์งักฤษ 2 
สปัดำห ์ที ่Broadstairs 

English Centre  
โรงเรยีนตัง้อยู่ในใจกลางเมอืง 

Broadstairs ตัง้อยู่ในมณฑล Kent 
ทางตะวนัออกของลอนดอน ห่างจาก
ลอนดอนเพยีงช ัว่โมงครึง่ เป็นเมอืง
ตากอากาศชายทะเลทีส่วยงามและ

ปลอดภยัแห่งหน่ึงในสหราช
อาณาจกัร โรงเรยีนอยู่ห่างจากรมิฝ่ัง
ชายทะเลทีส่วยงามเพยีง 5 นาท ี 

โปรแกรม 2 สปัดำห ์ 
ระหวำ่งวนัที ่14 - 28 เมษำยน 2562 

รำคำโปรแกรม 118,700 บำท
พเิศษรำคำรวมทศันศกึษำทีป่ำรสี ฝร ัง่เศส 2 วนั 1 คนื 

โปรแกรมทศันศกึษำและกจิกรรม  ทศันศกึษำ 2 วนั 1 คนืทีฝ่ร ัง่เศส เทีย่วชมเมอืงปำรสี 
 เมอืง Broadstairs ล่องเรอืชมแม่น ้ำแซนด ์เทีย่วชมหอไอเฟล  
 Harrods  เทีย่วชมถนน Champs-Élysées และประตูชยั  
 London Sightseeing ล่องเรอืชมแม่น ้ำ Thames  กจิกรรม Movie Night
 HARRY POTTER STUDIO TOUR   กจิกรรม Drama Acting
 Oxford - Christchurch College   กจิกรรม British Culture Quiz
 Ashford Outlet   กจิกรรม Karaoke Contest
 Westwood Cross   กจิกรรม Martial Arts
 เมอืง Canterbury   กจิกรรมงานเลีย้งอ าลา
 Dover Castle  

เปิดรบัสมคัร
นกัเรยีนระดบั 
ชัน้ป. 5 ถงึ ม.6 

ทีพ่กัและกำรเดนิทำง 

พักกบัครอบครวัอุปถัมภ ์(Host Family) โดยทาง
โรงเรยีนและโฮสดูแลเร ือ่งมือ้อาหาร การซกัเสือ้ผา้ 
นักเรยีนเดนิทางโดยเดนิไปโรงเรยีนไดห้รอืโฮสแฟมิลี่

รบัส่งตลอดโปรแกรม ส าหรบัโปรแกรมทศันศึกษา
นอกสถานที่โดยมีอาจารยช์าวต่างชาติและชาวไทย
ดูแลอย่างใกลช้ดิตลอดโปรแกรม

BROADSTAIRS ENGLISH CENTRE
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SUMMER in UK 2019 
BROADSTAIRS ENGLISH CENTRE

โปรแกรม 2 สปัดำห ์ระหวำ่งวนัที ่14 – 28 เมษำยน 2562

*โปรแกรมอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของนักเรียนเป็นหลัก

อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พฤหสั ศกุร ์ เสาร ์

14/04/2019 
ออกเดนิทางจากประเทศไทย 
เดนิทางถงึสหราชอาณาจกัร 

เดนิทำงเขำ้เมอืง 
Broadstairs  

15/04/2019 
เชา้ สอบวดัระดบัและ

ปฐมนิเทศ 

บ่ำย  Observation 
Quiz ในเมอืง 
Broadstairs 

เย็น กจิกรรม Drama 
Acting เพลดิเพลนิกบั

การแสดงละคร 

16/04/2019 
เชา้ เรยีนภาษาองักฤษ 

บ่ำย เทีย่วชมเมอืง 
Canterbury 

เย็น กจิกรรมQuiz 
สนุกกบัเกมสแ์ละ

วฒันธรรมชาวองักฤษ 

17/04/2019 
เชา้ เรยีนภาษาองักฤษ 

บ่ำย Ashford 
Outlet 

เย็น กจิกรรม Martial 
Arts  

18/04/2019 
เชา้  - บ่าย 

เรยีนภาษาองักฤษ 

เย็น  กจิกรรม 
Karaoke 

19/04/2019 
ทศันศกึษำเตม็

วนัที ่

HARRY POTTER 
STUDIO TOUR  

+ Harrods 

20/04/2019  

ทศันศกึษำเตม็วนัที่
ลอนดอน  

Sightseeing ล่องเรอื
ชมแม่น ้ำ Thames 

21/04/2019 
เดนิทางจาก Dover สู่เมอืง 

Calais ฝร ัง่เศส 

ทศันศกึษำทีป่ำรสี 
ล่องเรอืชมแม่น ้ำแซนด ์
ชมควำมงำมหอไอเฟล 

 22/04/2019 
เทีย่วชมถนน 

Champs-Élysées 
และประตูชยั

เดนิทางกลบัองักฤษ 

 23/04/2019 
เชา้  - บ่าย 

เรยีนภาษาองักฤษ 

เย็น กจิกรรม Drama 
Acting เพลดิเพลนิ
กบัการแสดงละคร 

  24/04/2019 
เชา้ เรยีนภาษาองักฤษ 

บ่ำย ทศันศกึษำที ่ 
Westwood Cross 

  25/04/2019 
เชา้ เรยีนภาษาองักฤษ 

บ่ำย ทศันศกึษำที ่
Dover Castle 

เย็น Movie Night 

 26/04/2019 
เชา้  - บ่าย 

เรยีนภาษาองักฤษ 

เย็น กจิกรรม Disco 
 งานเลีย้งอ าลา 

  27/04/2019 
ทศันศกึษำเตม็วนัที ่ 

Oxford 

28/04/2019 เดนิทางถงึ
ประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ 

ทศันศกึษำฝร ัง่เศส ปำรสี 2 วนั 1 คนื 
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