SUMMER in UK 2019
BROADSTAIRS ENGLISH CENTRE

โปรแกรมซ ัมเมอร ์อ ังกฤษ 2
สัปดำห ์ ที่ Broadstairs
English Centre
้ ่ในใจกลางเมือง
โรงเรียนตังอยู
้ ่ในมณฑล Kent
Broadstairs ตังอยู
ทางตะวันออกของลอนดอน ห่างจาก
่
ลอนดอนเพียงชัวโมงครึ
ง่ เป็ นเมือง
่
ตากอากาศชายทะเลทีสวยงามและ
่
ปลอดภัยแห่งหนึ งในสหราช
อาณาจักร โรงเรียนอยู่ห่างจากริมฝั่ง
่
ชายทะเลทีสวยงามเพี
ยง 5 นาที

เปิ ดร ับสมัคร
นักเรียนระด ับ
ชนป.
ั้
5 ถึง ม.6

่ กและกำรเดินทำง
ทีพั
พัก กับ ครอบครัว อุ ป ถัม ภ ์ (Host Family) โดยทาง
่
้
้ า้
โรงเรีย นและโฮสดู แ ลเรืองมื
ออาหาร
การซ ก
ั เสือผ
นักเรียนเดินทางโดยเดินไปโรงเรียนไดห้ รือโฮสแฟมิลี่
รบ
ั ส่ ง ตลอดโปรแกรม ส าหร บ
ั โปรแกรมทัศ นศึก ษา
่
นอกสถานทีโดยมีอ าจารย ช
์ าวต่า งชาติแ ละชาวไทย
ดูแลอย่างใกล ้ชิดตลอดโปรแกรม

โปรแกรมทัศนศึกษำและกิจกรรม

โปรแกรม 2 สัปดำห ์
ระหว่ำงวน
ั ที่ 14 - 28 เมษำยน 2562

รำคำโปรแกรม 118,700 บำท
่
่ั
พิเศษรำคำรวมทัศนศึกษำทีปำรี
ส ฝรงเศส
2 วัน 1 คืน

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

่ งเศส
่ั
่
 ทัศนศึกษำ 2 วัน 1 คืนทีฝร
เทียวชมเมื
องปำรีส
่
ล่องเรือชมแม่น้ ำแซนด ์ เทียวชมหอไอเฟล
่
เทียวชมถนน Champs-Élysées และประตู ช ัย
 กิจกรรม Movie Night
 กิจกรรม Drama Acting
 กิจกรรม British Culture Quiz
 กิจกรรม Karaoke Contest
 กิจกรรม Martial Arts
้ าลา
 กิจกรรมงานเลียงอ

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
่
สนใจขอทราบรายละเอียดเพิมเติ
มได้ทเบอร
ี่
์โทร คุณครู ฑิภาภร 086-998-7394 คุณครู ณิชชาอร 098-257-8917
คุณครู มยุร ี 062-691-1848
คุณครู ปราณี 081-428-9225

SUMMER in UK 2019
BROADSTAIRS ENGLISH CENTRE
โปรแกรม 2 สัปดำห ์ ระหว่ำงวันที่ 14 – 28 เมษำยน 2562
อาทิตย ์
14/04/2019
ออกเดินทางจากประเทศไทย
เดินทางถึงสหราชอาณาจักร

จันทร ์
อังคาร
พุธ
15/04/2019
16/04/2019
17/04/2019
เช ้า สอบวัดระดับและ เช ้า เรียนภาษาอังกฤษ เช ้า เรียนภาษาอังกฤษ
ปฐมนิ เทศ
บ่ำย Observation
Quiz ในเมือง
Broadstairs

เดินทำงเข้ำเมือง
Broadstairs

21/04/2019
เดินทางจาก Dover สู่เมือง
่ั
Calais ฝรงเศส

่
ทัศนศึกษำทีปำรี
ส
ล่องเรือชมแม่น้ ำแซนด ์
ชมควำมงำมหอไอเฟล

เย็น กิจกรรม Drama
Acting เพลิดเพลินกับ
การแสดงละคร
22/04/2019
่
เทียวชมถนน
Champs-Élysées
และประตู ช ัย

เดินทางกลับอังกฤษ

่
บ่ำย เทียวชมเมื
อง
Canterbury

เย็น กิจกรรมQuiz
สนุ กกับเกมส ์และ
วัฒนธรรมชาวอังกฤษ

23/04/2019
เช ้า - บ่าย
เรียนภาษาอังกฤษ

พฤหัส
18/04/2019
เช ้า - บ่าย
เรียนภาษาอังกฤษ

บ่ำย Ashford
Outlet

HARRY POTTER
STUDIO TOUR
+ Harrods

24/04/2019
25/04/2019
เช ้า เรียนภาษาอังกฤษ เช ้า เรียนภาษาอังกฤษ

เย็น กิจกรรม Drama
Acting เพลิดเพลิน
กับการแสดงละคร

เสาร ์
20/04/2019
ทัศนศึกษำเต็มวน
ั ที่
ลอนดอน
Sightseeing ล่องเรือ
ชมแม่น้ ำ Thames

เย็น กิจกรรม
Karaoke

เย็น กิจกรรม Martial
Arts

บ่ำย ทัศนศึกษำที่
Westwood Cross

ศุกร ์
19/04/2019
ทัศนศึกษำเต็ม
วน
ั ที่

บ่ำย ทัศนศึกษำที่
Dover Castle

เย็น Movie Night

26/04/2019
เช ้า - บ่าย
เรียนภาษาอังกฤษ

เย็น กิจกรรม Disco
้ าลา
งานเลียงอ

27/04/2019
ทัศนศึกษำเต็มวน
ั ที่
Oxford

28/04/2019 เดินทางถึง
ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

ทัศนศึกษำฝรงเศส
ั่
ปำรีส 2 วัน 1 คืน
*โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ ของนักเรียนเป็ นหลัก

บริษท
ั สุพรีม บิสซิเนส เซนเตอร ์ จำก ัด

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

่
สนใจขอทราบรายละเอียดเพิมเติ
มได้ทเบอร
ี่
์โทร คุณครูฑิภาภร 086-998-7394 คุณครูณิชชาอร 098-257-8917
คุณครู มยุร ี 062-691-1848
คุณครู ปราณี 081-428-9225

