
 
โรงเรียนมัธยมท้องถิ่น Kerikeri High school ที่เขต Bay of Islands เกาะเหนือ 
 
โรงเรียนมัธยม Kerikeri High School เป็นโรงเรียนรัฐบาลขนาดใหญที่สุดของเมือง  
Kerikeri ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Kerikeri ในเขต Bay of Islands มีจำานวนนักเรียน 
1,550 คน มีนักเรียนต่างชาติประมาณ 5% ส่วนมากเป็นนักเรียนที่มาจากประเทศฝั่งยุโรป  
มีนักเรียนจากภูมิภาคเอเชียน้อยมาก นักเรียนและครอบครัวโฮมสเตย์ส่วนมากเป็นคนท้องถิ่น 
โรงเรียนเปิดรับตั้งแต่ระดับมัธยมต้น Year 7 จนถึงมัธยมปลาย Year 13  
 
โรงเรียนมีสิ่งอำานวยความสะดวกที่ทันสมัย พร้อมต้อนรับนักเรียนจากนานาชาติด้วยไมตรี
จิตร โรงเรียนมีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่จะพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทุกคน
ได้อย่างเต็มที่และมีอิสรภาพทางด้านความคิดอย่างเป็นธรรมชาติ โรงเรียนส่งเสริมทั้งในด้าน
วิชาการ กีฬา และกิจกรรมนอกเวลาเรียนต่างๆได้อย่างสมดุล   
www.kerikerihigh.ac.nz 

                      
 ซัมเมอร์นิวซีแลนด์ มีนาคม 2019 

เรียนร่วมชั้นกับเพื่อนชาวนิวซีเเลนด์กับ บัดดี้ 1 ต่อ 1 เเบบเต็มวัน 
ในโรงเรียนมัธยม Kerikeri High School ขนาดใหญ่ที่สุดของเมือง Kerikeri 

ณ แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามระดับโลกของเกาะเหนือ เที่ยวโอ๊คเเลนด์ 2 วัน 2 คืน 
ราคาเดิมสุดคุ้ม! 154,900 บาท บินตรงสายการบินไทย / รวมซิมการ์ด NZ

16 มีนาคม – 12 เมษายน 2019 (4 สัปดาห์ / รับนักเรียนอายุ 11 ปีขึ้นไป) 

ชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามติดอันดับโลก Bay of Islands & Northland เหนือสุดของเกาะเหนือ  
ทำากิจกรรมพิเศษไม่ซำาใคร! เรียนขี่ม้าที่ Equestrian Academy เรียนแล่นเรือใบที่ทะเลสาบ Manuwai 

ผจญภัยโหนสลิงสุดมันส์ ที่ Whangarei Adventure Forest ชมนกกีวีที่หายากที่ Kiwi North Kiwi House   
ล่องเรือ Cream Boat Trip ดูฝูงปลาโลมาและชม Hole In The Rock  

เที่ยวโอ๊คเเลนด์ ชมฟาร์มเเกะ Sheep World ขึ้น Sky Tower ช้อปปิงจุใจที่ Queen Street ก่อนกลับบ้าน

เปิดประสบการณ์ใหม่ที่อัดแน่นไปด้วยกิจกรรมสุดมันส์ ท้าทายเเละไม่เคยทำามาก่อน! !  ชมความน่าอัศจรรย์ของธรรมชาติอันบริสุทธิ์ของ
ประเทศนิวซีแลนด์ แวะเที่ยวเมืองโอ๊คแลนด์ก่อนกลับบ้านด้วยความสุขแบบสุดๆ! !   

โครงการนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษทั้งในเชิงวิชาการและการใช้ชีวิตประจำาวันร่วมกับเจ้าของภาษาอย่างแท้จริง 
เรียนวิชาการร่วมกับเพื่อนบัดดี้ชาวนิวซีแลนด์ทุกวัน ในโรงเรียนมัธยมท้องถิ่นที่ใหญ่ที่สุดของเมือง Kerikeri เกาะเหนือ  
เมือง Kerikeri เป็นเมืองที่มีชีวิตชีวา ปลอดภัย อีกทั้งยังมีชื่อเสียงทางด้านการสอนการแล่นเรือใบ Sailing Academy นอกจากน้ียัง
เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ที่พร้อมต้อนรับผู้คนที่มาเที่ยว Bay of Islands  และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของ Northland ที่มีชื่อเสียง
อีกมากมายพร้อมต้อนรับผู้มาเยือนตลอดทั้งปี 
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พักกับครอบครัวโฮมสเตย์ชาวนิวซีแลนด์  
โรงเรียนเป็นผู้ดูแลและจัดหาครอบครัวและที่พักอย่างเหมาะสม โฮมสเตย์ทุก
ครอบครัวได้ผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดีว่าปลอดภัย สะอาดเเละมีบรรยากาศเป็น
กันเอง เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกภาษาอังกฤษ ทำาให้ทักษะการพูดและการฟังดีขึ้น
อย่างเป็นธรรมชาติ 
• โฮมสเตย์บ้านพักละ 2 คน / แยก ชาย-หญิง / ห้องนอนเดี่ยว หรือ ห้องคู่  
• ที่พัก 2 คืน ที่โอ๊คแลนด์ เป็นแบบโฮสเทล (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ เฉพาะที่
โอ๊คเเลนด์)



เปิดประสบการณ์ใหม่ที่อัดแน่นไปด้วยกิจกรรมสุดมันส์ ท้าทายเเละไม่เคยทำามาก่อน! !  ชมความน่าอัศจรรย์ของธรรมชาติอันบริสุทธิ์ของ
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อาหาร    รวมอาหาร 3 มื้อจัดให้โดยโฮมสเตย์  
การเดินทาง   นักเรียนเดินทางมาโรงเรียนโดยรถโรงเรียน หรือ รับ-ส่ง โดยครอบครัว
โฮมสเตย์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะทางของแต่ละบ้าน
 
มีบริการอินเตอร์เน็ต Wifi ในบริเวณโรงเรียนเเละที่บ้านพักทุกหลัง 
 
ตารางการเดินทางสายการบินไทย 
1) ขาไป TG 491  วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2019 / ออกจากกรุงเทพฯ  
เวลา 18.45 น. ถึงโอ๊คแลนด ์วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2019 เวลา 12.05 น.
 
2) ขากลับ TG 492 วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2019 / ออกจากโอ๊คแลนด์   
เวลา 13.10 น. ถึงกรุงเทพฯ วันเดียวกัน เวลา 20.25 น. 

    
    เงื่อนไขการจองโครงการ 
 
• ชำาระค่ามัดจำา 30,000 บาท เมื่อจองโครงการ
• ส่งสำาเนาหน้าพาสปอร์ต 
•  ชำาระค่าโครงการที่เหลือและเรียกเก็บเอกสาร     

เพื่อยื่นขอวีซ่า ก่อนวันที่ 20 มกราคม 2019
 •  กรอกใบสมัคร 
• ปฐมนิเทศวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2019 เวลา 10.00-12.0 น. 

สิ่งที่รวมในโครงการ
• ซิมการ์ดพร้อมเบอร์โทรของประเทศ NZ
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบินไทย หรือเทียบเท่า  

รวมค่าภาษีสนามบิน / นำา้หนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กิโลกรัม
• ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
• ค่าเรียน ค่ากิจกรรม ทัศนศึกษา ค่าเดินทาง 
• ค่าตั๋วเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ที่พักตลอดทั้งโปรแกรม 
• ค่าอาหาร 3 มื้อ โดยโฮมสเตย์ / ไม่รวมอาหารที่โอ๊คเเลนด์
• ค่าทำาวีซ่า 
• เสื้อยืดที่ระลึก 
• พี่เลี้ยงคนไทยและเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนดูแลตลอดเวลา
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บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะ
สมโดยเน้นผลประโยชน์สูงสุดและความปลอดภัยของนักเรียนเป็น
สำาคัญ ในกรณีที่ไม่สามารถออกเดินทางได้ เนื่องจากความผิด
พลาดของทางบริษัทฯยินดีคืนเงินค่าเข้าร่วมโครงการเต็มจำานวน 
หากจำานวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการไม่ถึง 7 คนขอสงวนสิทธิ์ใน
การยกเลิกโครงการ

เรียนวิชาการร่วมกับเพื่อนบัดดี้ชาวนิวซีแลนด์ในโรงเรียนมัธยม



เสาร์

พบที่สนามบิน
สุวรรณภูมิ 

เครื่องออกเวลา 
18.45 น.

* บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม 
โดยเน้นผลประโยชน์สูงสุดและความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำาคัญ  
* ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำาเที่ยวเลขที่ 11/06782

ตารางกิจกรรม New Zealand
วันที่ 16 มีนาคม - 12 เมษายน 2019

เสาร์ศุกร์ พฤหัส พุธ อังคาร จันทร์ อาทิตย์

กิจกรรมเต็มวัน 
Bay of Islands  

ล่องเรือ Cream Boat 
Trip ชมฝูงปลาโลมา 
Hole in the Rock

เรียนเต็มวัน 
 
 
 
 
 
 

ร่วมทานอาหารเย็น 
Group Pot Luck 

เรียนเต็มวัน 
 
 
 
 
 
 

เรียนวิชาการ 
กิจกรรม หรือ กีฬา

เรียนเต็มวัน 
 
 
 
 
 
 

เรียนวิชาการ 
กิจกรรม หรือ กีฬา

เรียนเต็มวัน 
 
 
 
 
 
 

เรียนวิชาการ 
กิจกรรม หรือ กีฬา

พิธีต้อนรับแบบเมารี  
Powhiri Practice 

โดยทีมนักเรียน 
Kapa Haka Group  
ทัวร์โรงเรียนกับบัดดี้

เดินทางถึงสนามบิน
โอ๊คแลนด์

 
 
 
 

เดินทางไปยังเมือง 
 Kerikei ต้อนรับโดย
ครอบครัวโฮมสเตย์

เสาร์ศุกร์พฤหัสพุธอังคารจันทร์อาทิตย์

กิจกรรมเต็มวัน  
ผจญภัยสุดมันส์ 

Whangarei Adventure    
ชมบ้านนกกีวี ่

Kiwi North Kiwi House

เรียนเต็มวัน 

 
 
 
 
 

เรียนวิชาการ 
กิจกรรม หรือ กีฬา

กิจกรรมเต็มวัน 
เรียนแล่นเรือใบ 

Team building  
ที่ทะเลสาบ  
Manuwai

เรียนเต็มวัน 

 
 
 
 
 

เรียนวิชาการ 
กิจกรรม หรือ กีฬา

เรียนเต็มวัน 

 
 
 
 
 

เรียนวิชาการ 
กิจกรรม หรือ กีฬา

เรียนเต็มวัน 

 
 
 
 
 

เรียนวิชาการ 
กิจกรรม หรือ กีฬา

พักผ่อนตามอัธยาศัย

กับครอบครัว 
โฮมสเตย์

เสาร์ศุกร์พฤหัสพุธอังคารจันทร์อาทิตย์

พักผ่อนตามอัธยาศัย

กับพี่เลี้ยงหรือ
ครอบครัวโฮมสเตย์

เรียนเต็มวัน 

 
 
 
 
 

เรียนวิชาการ 
กิจกรรม หรือ กีฬา

กิจกรรมเต็มวัน 
เรียนขี่ม้า

ที่โรงเรียนสอนขี่ม้า
Equestrian 
Academy

เรียนเต็มวัน 

 
 
 
 
 

เรียนวิชาการ 
กิจกรรม หรือ กีฬา

เรียนเต็มวัน 

 
 
 
 
 

เรียนวิชาการ 
กิจกรรม หรือ กีฬา

เรียนเต็มวัน 

 
 
 
 
 

เรียนวิชาการ 
กิจกรรม หรือ กีฬา

พักผ่อนตามอัธยาศัย

กับครอบครัว 
โฮมสเตย์

ศุกร์พฤหัสพุธอังคารจันทร์อาทิตย์

โอ๊คเเลนด์  
เดินทางกลับไทย 

 
 
 
 
 

 โดยสวัสดิภาพ 
ถึงไทยเวลา  
20.25 น.

โอ๊คเเลนด์  
ขึ้น Sky Tower 

 
 
 

 

Viaduct Harbour  

ช้อปปิงจุใจที่  
Queen Street 

โอ๊คเเลนด์  
โชว์ตัดขนเเกะ 

 
 
 
 

Sheep World 
ฟาร์มทัวร ์

เลี้ยงฝูงเเกะ

เรียนเต็มวัน  
พิธีจบการศึกษา

รับใบประกาศนียบัตร
อำาลาเพื่อนบัดดี้

เรียนเต็มวัน 

 
 
 
 
 

เรียนวิชาการ 
กิจกรรม หรือ กีฬา

พักผ่อนตามอัธยาศัย

กับครอบครัว 
โฮมสเตย์
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Powhiri Practice 

โดยทีมนักเรียน 
Kapa Haka Group  
ทัวร์โรงเรียนกับบัดดี้

เดินทางถึงสนามบิน
โอ๊คแลนด์

 
 
 
 

เดินทางไปยังเมือง 
 Kerikei ต้อนรับโดย
ครอบครัวโฮมสเตย์

เสาร์ศุกร์พฤหัสพุธอังคารจันทร์อาทิตย์

กิจกรรมเต็มวัน  
ผจญภัยสุดมันส์ 

Whangarei Adventure    
ชมบ้านนกกีวี ่

Kiwi North Kiwi House

เรียนเต็มวัน 

 
 
 
 
 

เรียนวิชาการ 
กิจกรรม หรือ กีฬา

กิจกรรมเต็มวัน 
เรียนแล่นเรือใบ 

Team building  
ที่ทะเลสาบ  
Manuwai

เรียนเต็มวัน 

 
 
 
 
 

เรียนวิชาการ 
กิจกรรม หรือ กีฬา

เรียนเต็มวัน 

 
 
 
 
 

เรียนวิชาการ 
กิจกรรม หรือ กีฬา

เรียนเต็มวัน 

 
 
 
 
 

เรียนวิชาการ 
กิจกรรม หรือ กีฬา

พักผ่อนตามอัธยาศัย

กับครอบครัว 
โฮมสเตย์

เสาร์ศุกร์พฤหัสพุธอังคารจันทร์อาทิตย์

พักผ่อนตามอัธยาศัย

กับพี่เลี้ยงหรือ
ครอบครัวโฮมสเตย์

เรียนเต็มวัน 

 
 
 
 
 

เรียนวิชาการ 
กิจกรรม หรือ กีฬา

กิจกรรมเต็มวัน 
เรียนขี่ม้า

ที่โรงเรียนสอนขี่ม้า
Equestrian 
Academy

เรียนเต็มวัน 

 
 
 
 
 

เรียนวิชาการ 
กิจกรรม หรือ กีฬา

เรียนเต็มวัน 

 
 
 
 
 

เรียนวิชาการ 
กิจกรรม หรือ กีฬา

เรียนเต็มวัน 

 
 
 
 
 

เรียนวิชาการ 
กิจกรรม หรือ กีฬา

พักผ่อนตามอัธยาศัย

กับครอบครัว 
โฮมสเตย์

ศุกร์พฤหัสพุธอังคารจันทร์อาทิตย์

โอ๊คเเลนด์  
เดินทางกลับไทย 

 
 
 
 
 

 โดยสวัสดิภาพ 
ถึงไทยเวลา  
20.25 น.

โอ๊คเเลนด์  
ขึ้น Sky Tower 

 
 
 

 

Viaduct Harbour  

ช้อปปิงจุใจที่  
Queen Street 

โอ๊คเเลนด์  
โชว์ตัดขนเเกะ 

 
 
 
 

Sheep World 
ฟาร์มทัวร ์

เลี้ยงฝูงเเกะ

เรียนเต็มวัน  
พิธีจบการศึกษา

รับใบประกาศนียบัตร
อำาลาเพื่อนบัดดี้

เรียนเต็มวัน 

 
 
 
 
 

เรียนวิชาการ 
กิจกรรม หรือ กีฬา

พักผ่อนตามอัธยาศัย

กับครอบครัว 
โฮมสเตย์

 
สถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตของเกาะเหนือที่สวยงามและมีชื่อ
เสียงระดับโลกที่ Bay of Islands สุดประทับใจกับผู้คน
ที่เป็นมิตรในบรรยากาศที่สวยงามที่สุดเเห่งหนึ่งของ
นิวซีแลนด์  

• ล่องเรือ Cream Boat Trip ที่ Bay of Islands อ่าวที่ได้
รับการกล่าวขานในระดับโลกว่าเป็นดินแดนในฝันที่มีวิวทิวทัศน์
ทางทะเลที่สวยงามที่สุดของเกาะเหนือ อีกทั้งยังติดอันดับความ
งามลำาดับที่ 12 จาก 115 แห่งของโลก สัมผัสกับความงามโดย
การล่องเรือชม The Hole in The Rock ช่องหินขนาดใหญ่  
ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ชมฝูงแมวนำา้หรือสิงโตทะเลที่อาศัย
อยู่ระหว่างโขดหิน ชมฝูงปลาโลมาเฮกเตอร์พันธุ์เล็กที่สุดใน
โลกที่สามารถพบได้ในน่านนำา้ของนิวซีแลนด์เท่านั้น   
• เรียนขี่ม้าที่ Equestrian Academy สอนโดยผู้เชี่ยวชาญ
ที่โรงเรียนสอนขี่ม้า เรียนรู้วิธีดูแลม้า การบังคับ และ อ่านนิสัย
ของม้าจากท่าทางที่แสดงออกต่างๆพร้อมทั้งขี่ม้าออกชมฟาร์ม
และทุ่งกว้างรอบบริเวณรับอากาศสดชื่น
• เรียนแล่นเรือใบที่ทะเลสาบมานูวาอิ Lake Manuwai & 
Team Building เป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ที่หาไม่ได้ง่าย
นัก ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของทะเลสาบที่มาพร้อมความ
สดชื่นกับการแล่นเรือไปตามกระแสนำา้ สอนโดยผู้เชี่ยวชาญ
จากสถาบันการสอนแล่นเรือใบ Sailing Academy  
• ผจญภัยโหนสลิงสุดมันส์ที่ Whangarei Adventure  
Forest เปลี่ยนบรรยากาศเป็นการผจญภัยแสนสนุกในผืนป่า
ใหญ่ กับระดับความหวาดเสียว แบบไม่จำากัดอายุ เช่น การ
เดินไต่เชือก ชิงช้าลอยฟ้า โหนสลิง ข้ามกำาแพงเชือก เดินข้าม
สะพานแขวน รับรองความปลอดภัยโดยทีมงานมืออาชีพ
• ชมบ้านนกกีวี่ที่ Kiwi North Kiwi House ซึ่งเป็นนกที่เป็น
สัญลักษณ์ของประเทศนิวซีแลนด์ที่ใกล้จะสูญพันธุ ์
• ดูโชว์ตัดขนแกะและทัวร์ฟาร์มสุดน่ารัก Sheep World 
and Farm Tour เรียนรู้สิ่งที่น่าสนใจมากมายเกี่ยวกับสัตว์
โลกขนปุยชื่อดังของนิวซีแลนด์ ตื่นตาตื่นใจกับกิจกรรมของ
สุนัขต้อนแกะ พร้อมทั้งโชว์ตัดขนแกะที่น่าตื่นเต้น 
• เดินทางสู่เมืองที่ใหญ่ที่สุดของนิวซีแลนด์ เที่ยวโอ๊คแลนด์ 2 
วัน 2 คืนเต็มอิ่ม ชมวิวเมืองโอ๊คแลนด์ที่ Sky Tower ยามคำา่
คืนที่ชั้นดาดฟ้า Sky Deck ชมวิวรอบทิศแบบ 360 องศา ตื่น
เต้นกับความสูงจากพื้นดินกว่า 220 เมตรและพื้นกระจกใสที่
สามารถมองทะลุให้เห็นวิวข้างล่างได้ 
•   ชมอ่าวจอดเรือที่มีชื่อเสียงระดับโลกที่ Viaduct Harbour 
ที่ใหญ่ที่สุดระดับโลกเเละเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอ๊คเเลนด์  
•   ช้อปปิ้งจุใจที่ Queen Street ซื้อของฝากเเละของที่ระลึก
มากมายก่อนกลับบ้าน



 
 

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

 


