LAL LANGUAGE CENTRES
TORBAY, ENGLAND
27 มีนาคม – 22 เมษายน 2559
สําหรับนักเรียนอายุ 10 ปี ขน
ึ้ ไป

ประเทศอ ังกฤษ เป็นต้นแบบของภาษาอ ังกฤษ มีประว ัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน และเป็น
ศูนย์กลางความเจริญในด้านต่างๆ มีน ักเรียนต่างชาติเดินทางมาศึกษาต่อเป็นจานวนมาก
TORBAY เป็นเมืองตากอากาศริมทะเลดงเดิ
ั้ มของอ ังกฤษ อากาศดี สงบ ปลอดภ ัย มีชายหาด
ทีส
่ วยงาม จนได้ร ับการขนานนามว่าเป็น “The English Riviera”
*เรียนสนุก: English 15 ชม.ต่อสัปดาห์ ก ับเพือ
่ นต่างชาติ

คุม
้
สุดๆ

*เทีย
่ วคุม
้ : ทัศนศึกษาเต็มวันในวันเสาร์, ทัศนศึกษาครึง่ วัน หรือกิจกรรมนอก
้ ลอนดอนอาย
สถานทีท
่ ก
ุ ว ัน เทีย
่ วลอนดอนจุใจเต็มวัน พร ้อมขึน

*ประสบการณ์เพียบ: เรียนภาษาและสัมผัส วิถค
ี วามเป็ นอยูอ
่ ย่างชาวอังกฤษกับโฮสแฟมิล ี่ เรียนรู ้
แลกเปลีย
่ นวัฒนธรรมกับเพือ
่ นต่างชาติ ได ้ฝึ กฝนภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่ ในสถาบันภาษาทีม
่ ค
ี วาม
ชํานาญ ในการสอน Young Learner
LAL LANGUAGE CENTRES เป็ นสถาบันภาษาทีม
่ ป
ี ระวัตย
ิ าวนานกว่า 30 ปี ก่อตัง้ ขึน
้ ในปี คศ 1984 มีโรงเรียนอยูใ่ นหลายเมืองสําคัญ
ในประเทศอังกฤษ อเมริกา แคนาดา มอลต ้า และอัฟริกาใต ้
LAL TORBAY เป็ นสมาชิกของ English UK หลักสูตรได ้รับการรับรองจาก British Council และโรงเรียนผ่านการตรวจสอบคุณภาพจาก
่ วชาญในการสอน Young Learners เปิ ดสอนหล ักสูตรสาหร ับเด็กอายุ
The Independent Schools Inspectorate (ISI) เป็นผูเ้ ชีย
ั้ ยนก ับน ักเรียนต่างชาติ อีกทัง้ มีมาตรฐานการเรียนการ
10-17 ขวบ ตลอดทงปี
ั้ ทาให้น ักเรียนทุกคนมีโอกาสทีจ
่ ะได้เรียนร่วมชนเรี
สอนทีด
่ เี ยีย
่ ม ดําเนินการสอนโดยอาจารย์ทม
ี่ ี ทงั ้ คุณวุฒป
ิ ระสบการณ์ และยังมีหลักสูตร DELTA Programme ซึง่ ถือว่าเป็ น “the highest
qualification for practising teachers of English as a Foreign Language” อีกด ้วย

เป็ นมืองทีม
่ อ
ี ากาศดีทส
ี่ ด
ุ เมืองหนึง่ ของ
อังกฤษ สงบ ปลอดภัย เหมาะกับ
และการเรียนหนังสือ
มี
หล ักสูตรสาหร ับเด็ก เปิ ดสอนตลอดปี
ั้ ยนก ับเพือ
เรียนร่วมชนเรี
่ นต่างชาติใน

ขึน
้
ชม
พิพธ
ิ ภัณฑ์การศึกษา
นิเวศวิทยาทางทะเลแห่งแรกของอังกฤษ
สวนสนุก
เทีย
่ วเต็มวันเมือง
ล่องเรือ ชมหมูบ
่ ้านชาวประมงเก่าแก่
สนุกกับการต่อสู ้ด ้วยปื นเลเซอร์ท ี่

ว ัยเดียวก ัน

ิ นักเรียนอายุ 10-11ปี
ดูแลใกล้ชด
โฮสรับส่ง บ ้าน-โรงเรียน ทุกวัน

กิจกรรม

Time Table, Excursions & Activities

Sun 27
Arrive London,
at 7:15 am

Mon 28
Orientation

Tue 29
Lessons

Wed 30
Lessons

Thurs 31
Lessons

Fri 01
Lessons

Sat 02
Full day trip to

Sun 03
Free Day with
Host Family

Mon 04
Lessons

Tue 05
Lessons

Wed 06
Lessons

Thurs 07
Lessons

Fri 08
Lessons

Sat 09
Full day trip to

Sun 10
Free Day with
Host Family

Mon 11
Lessons

Tue 12
Lessons

Wed 13
Lessons

Thurs 14
Lessons

Fri 15
Lessons

Sat 16
Full day trip to

Mon 18
Lessons

Tue 19
Lessons

Wed 20
Lessons,
Certificate
Presentation

Thurs 21

Sun 17

Fri 22
Transfer to
Heathrow
Airport

Sat 23
Arrive

at 12:30 pm
หมายเหตุ: โปรแกรมอาจมีการเปลีย
่ นแปลงตามความเหมาะสมโดยไม่จําเป็ นต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า

** ราคา 179,900 บาท **
 ร ับสว่ นลดท ันที 3,000 บาท



เมือ
่ สมัครพร ้อมชําระมัดจําภายใน 15 มกราคม 2559
สมัคร พร ้อมชําระค่ามัดจํา 30,000 บาท* ภายในวันทีท
่ ํา
การจอง ค่าใช ้จ่ายส่วนทีเ่ หลือ ชําระพร ้อมส่งเอกสาร
สําหรับขอวีซา่ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559
นักเรียนอายุ 10-11 ปี มีคา่ ใช ้จ่ายเพิม
่ 24,000 บาทต่อ
บ ้าน (Host Family รับ-ส่ง บ ้าน-โรงเรียน ทุกวัน)

ราคาขายรวม








309 ซ.นราธิวาสฯ 24 กทม.10120
T. 02 674 0117-8
M. 081 919 2255, 081 842 8445
081 205 4664
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเทีย
่ ว 11/06690
มาทางด่วน: ลงทางออกสาธุประดิษฐ์
หรือ BTS ช่องนนทรี ต่อ BRT ถ.จันทน์

้
ค่าวีซา่ , ค่าตัว๋ เครือ
่ งบิน ไป-กลับสายการบิน ไทยชัน
ประหยัด
ค่าทีพ
่ ักกับครอบครัวชาวอังกฤษ ห ้องคู่ รวมอาหาร 3 มือ
้
ต่อวัน ค่ากิจกรรมและทัศนศึกษาตามรายการ
ค่าลงทะเบียน และค่าเรียนตลอดหลักสูตร
ค่าประกันสุขภาพและอุบต
ั เิ หตุ และค่าภาษี สนามบิน
ค่ารถ รับ-ส่ง สนามบิน-ทีพ
่ ัก ตลอดจนทัศนศึกษาตาม
รายการ
ครูพเี่ ลีย
้ งคนไทยดูแลอย่างใกล ้ชิดตลอดการเดินทาง
(นักเรียนขัน
้ ตํา่ 10 คน**)
กระเป๋ า 1 ใบ (ไม่เกิน 20 กก./คน)

ราคานีไ้ ม่รวม
ค่าหนังสือเดินทาง ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวต่างๆ ค่านํ้ าหนักกระเป๋ า
เกิน ค่าโทรศัพท์ ค่าขนม ค่า bus pass ฯลฯ
*ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินมัดจําไม่วา่ ในกรณีใดๆ

**กรณีทน
ี่ ักเรียนเข ้าร่วมโครงการไม่ถงึ 10 คน ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกโครงการ

