
 
สถาบัน Harrow House International College 
 

นำ�เสนอประสบก�รณ์ก�รเรียนภ�ษ�อังกฤษเเละก�รใช้ชีวิตลักษณะ Full-Board Residential School 
สถ�บันรูปเเบบโรงเรียนประจำ�  มีหอพักในตัว ที่เมือง Swanage ท�งตอนใต้ของประเทศอังกฤษ  
Harrow House International College ก่อตั้งม�น�นกว่� 50 ปี ตั้งอยู่ริมช�ยทะเล ห่�งจ�กใจกล�งเมือง
โดยใช้เวล�เดินเพียง 10 น�ที มีอ�ณ�บริเวณที่กว้�งใหญ่ ในสภ�พแวดล้อมที่ปลอดภัย สวยง�ม เเละมีสิ่ง
อำ�นวยคว�มสะดวกเพียบพร้อมสำ�หรับกิจกรรมสันทน�ก�ร ทั้งในเเละนอกห้องเรียน เเละกีฬ�ต�่งๆอย่�งเต็ม
รูปเเบบ  
 
สถ�บันพร้อมต้อนรับนักเรียนต่�งช�ติิกว่� 45 ประเทศจ�กทั่วโลก ด้วยก�รสั่งสมประสบก�รณ์ก�รสอนภ�ษ�
อังกฤษให้แก่นักเรียนต่�งช�ติม�อย่�งย�วน�นภ�ยใต้ก�รควบคุมของ British Council และเป็นหนึ่งใน
สม�ชิกผู้ก่อตั้ง English UK และ Young Learners English UK ด้วยบรรย�ก�ศก�รเรียนก�รสอนที่เป็น

กันเองด้วยห้องเรียนที่มีขน�ดเล็ก จึงรับประกันได้ว�่นักเรียนทุกคนจะได้เรียนรู้ด้�นวิช�ก�รและก�รปรับตัวให้เข�้กับคนในท้องถิ่น  
ทั้งด้�นวัฒนธรรม และแนวท�งในก�รใช้ชีวิตต�มแบบฉบับของคนอังกฤษได้อย่�งดีเยี่ยมอีกด้วย   
 
เมือง Swanage ได้รับก�รขึ้นทะเบียนจ�กยูเนสโก (UNESCO) ให้เป็นเมืองมรดกโลกอันดับแรกของประเทศอังกฤษ อยู่ห�่งจ�ก
ลอนดอนเพียง 2.5 ช.ม เเละอยู่ห�่งจ�กเมืองบอร์นมัธเพียง 50 น�ที *นักเรียนโครงการซัมเมอร์แคมป์จะได้เรียนหลักสูตรภาษา
อังกฤษ แยกตามระดับตามภาษา เรียนเเละพักร่วมกับเพื่อนนักเรียนต่างชาติทุกห้อง* 

เรียนภาษาอังกฤษ ท่องเที่ยว ทำากิจกรรม พักหอเเบบโรงเรียนประจำา แยกชั้นเรียนตามระดับภาษาของ 
ผู้เรียน ร่วมกับเพื่อนนักเรียนต่างชาติตลอดทั้งหลักสูตร ในเมือง Swanage ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่มีความ
ปลอดภัยสูง ติดชายทะเลที่สวยงาม มีวัฒนธรรมเเละการใช้ชีวิตเเบบชาวอังกฤษเเท้ๆ!!  
โครงก�รนี้เปิดโอก�สให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะภ�ษ�อังกฤษในเชิงวิช�ก�ร ทำ�กิจกรรม เล่นกีฬ� ท่องเที่ยว เรียนเเละพักในหอร่วมกับ
เพื่อนนักเรียนต่�งช�ติจ�กทั่วโลก เปิดประสบก�รณ์ใหม่ที่อัดแน่นด้วยก�รท่องเที่ยวไปยังเมืองต่�งๆของอังกฤษอย่�งจุใจ!!  
เที่ยวมห�นครลอนดอน อ๊อกซฟอร์ดเมืองเเห่งมห�วิทย�ลัยชั้นนำ�ของอังกฤษ ซ�ลเบอรี่ ชมสิ่่งมหัศจรรย์สุดเร้นลับเเท่งหินสโตนเฮนจ์ 
อ่�งอ�บนำ�้โรมันที่เมืองบ�ธ ชมเมือง Swanage ที่ได้ชื่อว่�เป็น 1 ใน 4 เมืองต�กอ�ก�ศยอดนิยมของอังกฤษ เที่ยวชมช�ยฝั่งจูร�สสิค
ที่เกิดจ�กก�รฝังตัวของซ�กฟอสซิลนับล�้นปีที่นับได้ว่�เป็นหน่ึงในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ได้ขึ้นทะเบียนจ�ก UNESCO ชมปร�ส�ท 
Durlston Castle ปร�ส�ท Corfe Castle ที่ Dorset ผจญภัยในโลกแห่งเวทมนตร์ที่ Harry Potter สตูดิโอสุดมันส์!!    
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ซัมเมอร์อังกฤษ 23 มีนาคม - 21 เมษายน 2019

Harrow House International College สถาบันรูปเเบบโรงเรียนประจำามีหอพักในตัว
ระยะเวลา 4 สัปดาห์ (รับนักเรียนอายุ 8 ปีขึ้นไป)

เที่ยว 8 เมืองดังของอังกฤษ ลอนดอน อ๊อกซฟอร์ด บอร์นมัธ บาธ ซาลเบอรี่ แท่งหินสโตนเฮนจ์  
พอร์ตสมัท เเละ Swanage พร้อมทำากิจกรรมมากมายสุดมันส์!! 

พลาดไม่ได้กับ                           สตูดิโอที่ทุกคนรอคอย!  
 บินตรงสายการบิน Eva Air & รวมซิมการ์ด UK   ราคาสุดคุ้ม! 187,000 บาท  



หอพักภ�ยในบริเวณสถ�บัน 
มีทั้งหมด 6 หอพัก  
เเยกหอช�ย-หญิง ห้องพัก 
สะอ�ด ปลอดภัย พักร่วมกับ
เพื่อนนักเรียนต่�งช�ติ  
มีเจ้�หน้�ที่ประจำ�หอพักดูแล
อย�่งใกล้ชิดตลอด 24 ช.ม  
พักห้องละ 2-4 หรือ 3-6 คน 
เเล้วเเต่ลักษณะของห้องนอนเเละ
อ�ยุของนักเรียน 

นักเรียนส�ม�รถใช้สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกทุกอย่�งภ�ยในสถ�บันได้เเบบไม่จำ�กัด เช่น  
ห้องสันทน�ก�ร สระว�่ยนำ�้ในร่ม สน�มเทนนิส สน�มบ�สเกตบอล กีฬ� Squash โยคะ 
ฟิตเนส โรงยิม โดมสำ�หรับเล่นกีฬ�ในร่ม Aeroball Arena โรงหนัง ดิสโก ค�เฟ่  
ห้องค�ร�โอเกะ ห้องชมรมต�่งๆ เเละอื่นๆอีกม�กม�ย มีบริก�รอินเตอร์เน็ต Wifi  
สถ�บันมีเจ้�หน�้ที่ที่พร้อมให้ก�รดูแลนักเรียนอย่�งใกล้ชิดตลอด 24 ช่ัวโมง  
มีจัดกิจกรรมหลังเลิกเรียนทุกวัน ทำ�ให้นักเรียนรู้สึกเพลิดเพลินเเละไม่รู้เบื่อ  
     
ต�ร�งก�รเดินท�งส�ยก�รบิน EVA AIR บินตรง กรุงเทพ-ลอนดอน
1) ข�ไป BR 67 วันเส�ร์ที่ 23 มีน�คม 2019 ออกจ�กกรุงเทพฯ เวล� 13.05 น.  
ถึงลอนดอนเวล� 19.20 น. (วันเส�ร์ที่ 23 มีน�คม 2019) 
2) ข�กลับ BR 68 วันเส�ร์ที่ 20 เมษ�ยน 2019 ออกจ�กลอนดอน เวล� 21.35 น.  
ถึงกรุงเทพฯ เวล� 15.05 น. (วันอ�ทิตย์ที่ 21 เมษ�ยน 2019) 

   
เงื่อนไขก�รจองโครงก�ร
• กรอกใบสมัคร 
• ชำ�ระค่�มัดจำ� 30,000 บ�ท เมื่อจองโครงก�ร
• ส่งสำ�เน�หน้�พ�สปอร์ตที่ยังไม่หมดอ�ย ุ
• ชำ�ระค่�โครงก�รที่เหลือและเรียกเก็บเอกส�รเพื่อยื่นขอวีซ่�  
ก่อนวันที่ 25 มกร�คม 2019
• ปฐมนิเทศวันเส�ร์ที่ 16 มีน�คม 2019 เวล� 10.00 -12.00 น. 

 
สิ่งที่รวมในโครงก�ร
• ซิมก�ร์ดพร้อมเบอร์โทรของประเทศอังกฤษ
• ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ส�ยก�รบิน Eva Air หรือเทียบเท�่      
รวมค่�ภ�ษีสน�มบิน / นำ�้หนักกระเป�๋ไม่เกิน 30 กิโลกรัม
• ค�่ประกันสุขภ�พและอุบัติเหตุ
• ค�่เรียน ค่�กิจกรรม ทัศนศึกษ� ค่�เดินท�ง ค่�ตั๋วเข้�ชม
สถ�นที่ท่องเที่ยว ที่พักตลอดทั้งโปรแกรม ค่�อ�ห�ร 3 มื้อ 
• ไม่รวมค่�ซักผ้� (ซักผ้�หยอดเหรียญครั้งละ GBP 4 รวมผงซักฟอก)
•  ค�่ทำ�วีซ่�เข้�ประเทศอังกฤษ 
• เสื้อยืดที่ระลึก
• พี่เลี้ยงคนไทยและเจ�้หน้�ที่ของสถ�บันดูแลตลอดเวล�

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในก�รเปลี่ยนแปลงโปรแกรมต�มคว�มเหม�ะสมโดยเน้นผลประโยชน์
สูงสุดและคว�มปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำ�คัญ ในกรณีที่ไม่ส�ม�รถออกเดินท�งได้ 
เนื่องจ�กคว�มผิดพล�ดของท�งบริษัทฯ ยินดีคืนเงินค่�เข�้ร่วมโครงก�รเต็มจำ�นวน ห�ก
จำ�นวนนักเรียนที่เข�้ร่วมโครงก�รไม่ถึง 7 คนขอสงวนสิทธิ์ในก�รยกเลิกโครงก�ร 



เส�ร์              

พบกันที่สน�มบิน
สุวรรณภูมิ  

เครื่องออกเวล� 
13.05 น.

เส�ร์ ศุกร์ พฤหัส พุธ อังค�ร จันทร์ อ�ทิตย์ 

เที่ยวลอนดอน  
 

เที่ยวสถ�นที่ที ่
เป็นไฮไลต์ของเมือง

เรียนภ�ษ�อังกฤษ 

เที่ยวเมือง 
บอร์นมัธ

เรียนภ�ษ�อังกฤษ 
 

Durlston Coutry 
Park ประภ�ค�ร ถำ�้ 
The Great Globe

เรียนภ�ษ�อังกฤษ 

สโตนเฮนจ์  
กลุ่มหินประหล�ด

เรียนภ�ษ�อังกฤษ 
 
 

10 Pin Bowling
กจิกรรมย�มเย็น

เรียนภ�ษ�อังกฤษ 
 

ศูนย์พิทักษ์สัตว์ 
Monkey World 

Dorset

พิธีต้อนรับปฐมนิเทศ 

สอบวัดระดับ 
เเนะนำ�สถ�บัน    

Harrow House

เส�ร์ ศุกร์ พฤหัส พุธ อังค�ร จันทร์อ�ทิตย์ 

เที่ยวอ๊อกซฟอร์ด 

เที่ยวสถ�นที่ที่  
เป็นไฮไลต์ของเมือง

เรียนภ�ษ�อังกฤษ 

 

อ่�ว Lulworth 
Cove &

Durdle Door

เรียนภ�ษ�อังกฤษ 

 
ชมภ�พยนตร ์
ฮอลลีวูดสุดฮิต

เรียนภ�ษ�อังกฤษ

ชมปร�ส�ทเก�่เเก ่
Corfe Castle 

เรียนภ�ษ�อังกฤษ 

 Music Club  
เต้นเเซมบ�้

Beach Games

เรียนภ�ษ�อังกฤษ

Trampoline  
Park        

เที่ยวเมืองบ�ธ

โรงอ�บนำ�้โรมัน
โบร�ณ 

เส�ร์ ศุกร์ พฤหัส พุธ อังค�ร จันทร์ อ�ทิตย์ 

เที่ยวเมืองพอร์ตสมัท

เที่ยวสถ�นที่ที่  
เป็นไฮไลต์ของเมือง

เรียนภ�ษ�อังกฤษ

เที่ยวพิพิธภัณฑ์ 
Bovington Tank 

Museum         

เรียนภ�ษ�อังกฤษ

กีฬ�ยิงธนู  
Wii Game 

Circus Skills

เรียนภ�ษ�อังกฤษ

เที่ยวเมืองซ�ลเบอรี่  
เข้�ชมวิห�ร 
ซ�ลเบอรี่

เรียนภ�ษ�อังกฤษ 
 

อินเตอร์เน็ตโปรเจค 
กิจกรรมเล่นละคร 

Drama Workshop

เรียนภ�ษ�อังกฤษ 

เที่ยวเเหล่งมรดก
โลก UNESCO 

Durlston Castle

กิจกรรมที่หอพัก

กิจกรรมตอนเย็น

เส�ร์ ศุกร์ พฤหัส พุธ อังค�ร จันทร์ อ�ทิตย์

เดินท�งกลับไทย 
ออกจ�กลอนดอน
เวล� 21.35 น. 

เรียนภ�ษ�อังกฤษ 

 
 
 
 

 
ช�ยฝั่งมรดกโลก  

Jurrasic Coast & 
Old Harry's Rock

เรียนภ�ษ�อังกฤษ 

 

 

Team Building 
วอลเลย์บอล เทนนิส

แบดมินตัน

เรียนภ�ษ�อังกฤษ 

 

 

ฟุตบอล ว่�ยนำ�้  
Relay Games 

ปิงปอง

เรียนภ�ษ�อังกฤษ 

 

 

ฮอกกี้ Bench Ball 
เเข่งกีฬ�กระชับมิตร

เรียนภ�ษ�อังกฤษ

กีฬ�ดอดจ์บอล
Aeroball  

บ�สเก็ตบอล

Harry Potter  
Studio Tour 

ผจญภัยในโลก 
เเห่งเวทย์มนต์

อ�ทิตย์ 

 เดินท�งถึง
กรุงเทพฯ 

โดยสวัสดิภ�พ 
เวล� 15.05 น.

* บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในก�รเปลี่ยนแปลงโปรแกรมต�มคว�มเหม�ะสมโดย
เน้นผลประโยชน์สูงสุดและคว�มปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำ�คัญ  
* ใบอนุญ�ตประกอบธุรกิจนำ�เที่ยวเลขที่ 11/06782

ตารางกิจกรรมสุดมันส์ 
 วันที่ 23 มีนาคม - 21 เมษายน 2019
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กิจกรรมเล่นละคร 

Drama Workshop

เรียนภ�ษ�อังกฤษ 

เที่ยวเเหล่งมรดก
โลก UNESCO 

Durlston Castle

กิจกรรมที่หอพัก

กิจกรรมตอนเย็น

เส�ร์ ศุกร์ พฤหัส พุธ อังค�ร จันทร์ อ�ทิตย์

เดินท�งกลับไทย 
ออกจ�กลอนดอน
เวล� 21.35 น. 

เรียนภ�ษ�อังกฤษ 

 
 
 
 

 
ช�ยฝั่งมรดกโลก  

Jurrasic Coast & 
Old Harry's Rock

เรียนภ�ษ�อังกฤษ 

 

 

Team Building 
วอลเลย์บอล เทนนิส

แบดมินตัน

เรียนภ�ษ�อังกฤษ 

 

 

ฟุตบอล ว่�ยนำ�้  
Relay Games 

ปิงปอง

เรียนภ�ษ�อังกฤษ 

 

 

ฮอกกี้ Bench Ball 
เเข่งกีฬ�กระชับมิตร

เรียนภ�ษ�อังกฤษ

กีฬ�ดอดจ์บอล
Aeroball  

บ�สเก็ตบอล

Harry Potter  
Studio Tour 

ผจญภัยในโลก 
เเห่งเวทย์มนต์

 

สถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิต เที่ยว 8 เมืองดังของอังกฤษ เเละได้ไปผจญภัยใน
โลกแห่งเวทมนตร์ที่ Harry Potter สตูดิโอสุดมันส์!!    
•  มหานครลอนดอน ชมทัศนียภาพที่สวยงามของริมฝั่งแม่นำา้เทมส์ด้วยการล่องเรือ ชมหอ
นาฬิกาบิ๊กเบ็นอันเป็นสัญลักษณ์สำาคัญของกรุงลอนดอน ชมสะพานทาวเวอร์บริดจ์ ช้อปปิ้ง
ย่านการค้า Piccadilly Circus, ถนน Oxford Street, พระราชวังบัคก้ิงเเฮม ฯลฯ
•  Harry Potter สตูดิโอ ตามรอยพ่อมดเเฮรี่ พอตเตอร์ ที่เด็กๆทุกคนรู้จักดี พาเข้าสู่โลก
ภาพยนตร์เหนือจินตนาการที่โรงเรียนพ่อมดฮอกวอตส์ ชมห้องทานอาหารเเละโรงเรียนพ่อ
มดสุดอลังการ ชมขบวนรถไฟ Hogwarts Express จากชานชลาหมายเลข 9 3/4 จากสถานี  
Kings Cross ที่จะพาทุกคนเข้าสู่โลกแห่งการผจญภัยสุดแสนมหัศจรรย์แบบไม่รู้จบ 
•  เมืองบอร์นมัธ Bournemouth เมืองตากอากาศริมทะเลขนาดใหญ่ทางชายฝั่งตอนใต้  
ห่างจากลอนดอนเพียง 90 นาที ชมสวน Upper and Lower Gardens, Bournemouth 
Balloon ชมวิวทะเลเเวะช้อปปิ้งร้านค้ามากมายในตัวเมือง 
•  เมืองอ๊อกซฟอร์ด Oxford เมืองแห่งการศึกษาชั้นนำาของอังกฤษ สัมผัสประวัติศาสตร์อัน
ยาวนาน ชมอาคารเรียนที่เก่าแก่ สวยงามและมีชื่อเสียงโด่งดัง เช่น Christchurch  
College ที่อยู่ภายใต้มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด อีกทั้งยังเป็นต้นแบบของโรงเรียนพ่อมด 
ฮอกวอตส์จากภาพยนตร์เรื่อง แฮร์รี่ พอตเตอร์ ที่โด่งดังอีกด้วย 
•  เมืองบาธ Bath โรงอาบนำา้โบราณสมัยโรมัน เมืองมรดกโลกที่มากด้วยอาคารและศิลปะ
ยุคโรมันที่ยังคงหลงเหลืออยู่มากมายตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 15 ชมสถาปัตยกรรมยุคจอร์ 
เจียนที่งดงามและยิ่งใหญ่ที่สุดทางประวัติศาสตร์ ชมวิหารของเมืองและอาคารรูปพระจันทร์
เสี้ยวย่านรอยัลเครสเซนต์
•  สโตนเฮนจ์ Stonehenge & เมืองซาลเบอรี่ Salisbury กลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่
บริเวณที่ราบ Salisbury ประกอบไปด้วยแท่งหินขนาดยักษ์ 112 ก้อน ตั้งเรียงกันเป็นวงกลม
ซ้อนกัน 3 วง จัดวางอย่างแปลกประหลาด อีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกโลกของยูเนสโก UNESCO ชมมหาวิหารเเห่งซาลเบอรี่ ที่มียอดวิหารที่สูงที่สุดใน
อังกฤษ 
•  Swanage and Corfe Castle สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ชมปราสาท Corfe Castle 
ป้อมปราการที่สร้างขึ้นบนเส้นทางระหว่าง Wareham และ Swanage ที่เป็นจุดชมวิวยอด 
นิยมเเห่งหนึ่ง 
•  ชายฝั่งมรดกโลก Jurassic Coast ย้อนเวลากลับสู่ยุคล้านปีก่อนกับซากฟอสซิลที่ถูก
ค้นพบพร้อมเรื่องราวต่างๆของโลกในยุคโบราณที่ทำาให้ชายฝั่งเเละเมือง Swanage ได้รับ
การขึ้นทะเบียนจากยูเนสโก UNESCO ให้เป็นเมืองมรดกโลกเเห่งแรกของประเทศอังกฤษ 
เรียนรู้กระบวนการทางธรรมชาติของชายฝั่งพร้อมเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติและเขตอนุรักษ์
ธรรมชาติ 
•  Old Harry's Rock ชมความงามของหน้าผาหินปูนผ่านการเดินเท้าไปยังจุดชมวิวต่างๆ
เก็บเกี่ยวความรู้ทางด้านชีวภาพ ความเป็นอยู่ของมนุษยชาติเเละความเป็นมาของยุคก่อน
ประวัติศาสตร์  
•  Durlston Castle &  Country Park ชมปราสาท ประภาคาร ถำา้และ The Great 
Globe  ซึ่งเป็นเเหล่งมรดกโลกของยูเนสโก UNESCO เช่นเดียวกัน 
•  เมืองพอร์ตสมัท เป็นเมืองที่มีชีวิตชีวาติดกับทะเล เเละเป็นที่นิยมของชาวอังกฤษ เนื่องจาก
เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยพิพิธภัณฑ์ ดนตรี อาร์ตแกลอรี่ ประวัติศาสตร์ของเมืองที่เก่าแก่ที่มีชื่อ
เสียงด้านการเดินเรือมาอย่างยาวนาน เป็นเมืองสำาคัญที่เป็นเมืองเกิดของชาลส์ ดิกคินส์ นัก
เขียนผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุควิคตอเรียที่เขียนเรื่องราวของ Oliver Twist เเละเรื่องราวมากมายที่
ถูกถ่ายทอดเป็นงานเขียนเเละภาพยนต์ฮอลลีวูดหลายเรื่อง 



 
 

ใบสมคัรโครงการซมัเมอรแ์คมป์   
 

ชือ่นักเรยีน (ภาษาไทย) 

  
……………………………………………..……………. 

 

นามสกลุ (ภาษาไทย) 

 
……………………………………………..………… 

ชือ่เลน่ (ไทย) 

 
………………………… 

 

First Name (ชือ่ภาษาองักฤษ) 
 

……………………………………………..……………. 

Last Name (นามสกลุภาษาอังกฤษ) 
 

……………………………………………..……… 

Nickname (ชือ่เลน่ภาษาองักฤษ)  
 

………………………… 
 

เพศ (Sex)   � หญงิ (Female)  

 
                 � ชาย (Male) 

 

วนั/เดอืน/ปีเกดิ(Date of Birth)  

 
     ............../............./............. 

 

อายุ / ปี (Age)    

 
……………...…….. 

หมายเลขหนังสอืเดนิทาง (Passport number)  
 

……………………………………………..……………. 
 

สญัชาต ิ (Nationality) 
 

…………………………... 

 ศาสนา (Religion) 
 

……………….………. 

ปัจจุบนัศกึษา ทีโ่รงเรยีน (current school)  
 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 ระดบัชัน้ (Grade)  
 

……………..……….. 

 

*ระดบัความรูท้างภาษา   � ไมม่พีืน้ฐานมากอ่น                  �  ระดบัเริม่ตน้                 �  ระดบักลาง       � ระดบัสงู     

                                (ทางสถาบนัทีต่า่งประเทศจะท าการสอบวดัระดบัและประเมนิผลอกีครัง้ในวนัแรกทีเ่ริม่เรยีน) 
 
 

เบอรม์อืถอืของนักเรยีน..........................................................   อเีมลลนั์กเรยีน ............…….............................   
 

Facebook นักเรยีน   ............................................................... Line ID นักเรยีน............................................  
 

ชือ่บดิา (Father’s name)............................................................................................................................... 

เบอรม์อืถอืบดิา......................................................................  อเีมลล์............................................................ 

 
Line ID บดิา ........................................................................ 

ชือ่มารดา (Mother’s name)........................................................................................................................... 

เบอรม์อืถอืมารดา..................................................................  อเีมลล ์............................................................ 

 
Line ID มารดา ..................................................................... 

 

บคุคลทีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉนิคอื  
(emergency contact Person)  

� บดิา (Father) 
� มารดา(Mother)  

� บคุคลอืน่ๆ  ชือ่-นามสกลุ (other person) 
 

…………………………………………………………………………………… 
 

เบอรโ์ทรตดิตอ่ (Contact number) …………………………………… 

 

 

ทีอ่ยูปั่จจบุนั (Home 

Address) 

 

 

    

 
 

    

 

เบอรบ์า้น 
(contact number) 

 

บา้น (home) 
 

 

 

 

แฟกซ ์(Fax)  

  

   

 

 
 

 

 
 

 



 
 

กรุณาเลอืกความตอ้งการในดา้นตา่งๆ  
 

ดา้นสขุภาพ 

โรคประจ าตัว / แพย้า   

� ไมม่ปัีญหาเรือ่งสขุภาพ 

� มโีรคประจ าตัว  โปรดระบ ุ............................................................................................. 
� ยาทีท่านประจ า โปรดระบ ุ............................................................................................. 
 

อาหารทีไ่มส่ามารถทานได ้ � ไมม่ปัีญหาเรือ่งอาหาร 
� ไมท่านเนือ้วัว 
� ไมท่านอาหาร ชนดิอืน่ๆ โปรดระบ ุ................... 

ความตอ้งการดา้นสตัวเ์ลีย้ง � ไมต่อ้งการสัตวเ์ลีย้ง 
�  มสีัตวเ์ลีย้งได ้โปรดระบ ุ................... 

บา้นโฮมสเตยท์ีม่เีด็กเล็ก � ไมต่อ้งการเด็กเล็ก 
� มเีด็กเล็กได ้ 
� ไมต่อ้งการวัยรุน่ในบา้น โปรดระบ ุ� วัยรุน่ชาย หรอื อืน่ๆ ระบ.ุ.................. 

สิง้ทีต่อ้งการแจง้หวัหนา้
โครงการและโรงเรยีนใหท้ราบ
เกีย่วกบั บคุลกิภาพ อารมณ ์ 

ทีอ่าจสง่ผลตอ่การเรยีนและ
การใชช้วีติของนกัเรยีน 

� ไมม่ปัีญหาใดๆ 

� ตอ้งการความชว่ยเหลอืบางอย่าง โปรดระบุ ................... 

 

ชือ่เพือ่นทีต่อ้งการพกัดว้ยกนั  

ไดร้บัทราบขา่วประชาสมัพนัธ์

โครงการซมัเมอรจ์ากทีใ่ด 

� เวปไซด ์� โรงเรยีน/ตวิเตอร ์� เพือ่นแนะน า � แผน่พับ � e-mail � Facebook  

� อืน่ๆ โปรดระบ ุ 

 
เอกสารในการสมคัรโครงการ 
� ใบสมัครโครงการซมัเมอรแ์คมป์ 2 หนา้ พรอ้มลายเซ็นผูป้กครอง 
� ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทางของนักเรยีนทีม่อีายมุากกวา่ 6 เดอืน  
 
เง ือ่นไขการช าระเงนิ 
� คา่มัดจ าโครงการซมัเมอร ์นวิซแีลนดแ์ละอังกฤษ อยูท่ี ่30,000 บาท ช าระทนัททีีส่มคัร / โครงการซมัเมอร ์จนี สงิคโปรแ์ละไตห้วัน อยูท่ี ่
20,000 บาท ช าระทนัททีีส่มคัร  (บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิมัดจ าไมว่า่กรณีใดๆยกเวน้เป็นความผดิของทางบรษัิท)  
� ช าระเงนิสว่นทีเ่หลอืของโปรแกรมทัง้หมด และเรยีกเก็บเอกสารยืน่ขอวซีา่ทัง้หมดกอ่นวันปิดรับสมัคร  

 
วธิกีารช าระเงนิ   

1. ช าระเป็นเงนิสด  
2. ช าระเงนิผา่นบัญชธีนาคาร  
 
 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเขา้รว่มโครงการ 
1. ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลงโปรแกรมการเดนิทางตามความเหมาะสมโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
2. ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง หากมจี านวนนักเรยีนขัน้ต ่าไมถ่งึ 10 คน โดยจะคนืเงนิคา่มัดจ าใหท้ัง้หมด 
3. ไมค่นืเงนิมัดจ าทกุกรณี หากนักเรยีนตอ้งการยกเลกิการเดนิทางดว้ยเหตุผลสว่นตัว   
4. หากจ่ายเงนิคา่โครงการเต็มจ านวนแลว้และตอ้งการท าการยกเลกิ / หากแจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน นักเรยีนจะไดร้ับเงนิคนื 100% / หาก
นักเรยีนแจง้กอ่นเดนิทาง 30 วันจะไดร้ับเงนิคนื 30% /หากแจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วันกอ่นการเดนิทางจะไมไ่ดร้ับเงนิคนื   
 
                      

ขา้พเจา้ไดอ้า่นและเขา้ใจรายละเอยีดและเงือ่นไขของโครงการและยอมรบัในเงือ่นไขท ัง้หมด 
ขา้พเจา้ยนิยอมปฏบิตัติามขอ้ก าหนดและวธิกีารช าระเงนิขา้งตน้ทกุประการ 

 
 
 
 
 
 

______________________________                                               ______________________________ 
ลงลายมอืชือ่ผูป้กครอง                                                               ลงลายมอืชือ่เจา้หนา้ที ่

 
ลงวันที.่............/.................../..................                                ลงวันที.่............/.................../................. 

 


