LAL LANGUAGE CENTRES
TORBAY, ENGLAND
25 มีนาคม – 22 เมษายน 2561
สาหรับนักเรียนอายุ 10-17 ปี

“Begin with a Perfect Aim” @ LAL TORBAY
ประเทศอ ังกฤษ เป็นต้นแบบของภาษาอ ังกฤษ มีประว ัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน และเป็น
ศูนย์กลางความเจริญในด้านต่างๆ มีน ักเรียนต่างชาติเดินทางมาศึกษาต่อเป็นจานวนมาก
TORBAY เป็นเมืองตากอากาศริมทะเลดงเดิ
ั้ มของอ ังกฤษ อากาศดี สงบ ปลอดภ ัย แวดล้อม
ด้วยชายหาดทีส
่ วยงาม จนได้ร ับการขนานนามว่าเป็น “The English Riviera”
*เรียนสนุก: English 15 ชม.ต่อสัปดาห์ ก ับเพือ
่ นต่างชาติ

คุม
้ ค่า
สุดๆ

*เทีย
่ วคุม
้ : ทัศนศึกษาเต็มวันในวันเสาร์, ทัศนศึกษาครึง่ วัน หรือกิจกรรมนอก
สถานที่ เยีย
่ มชมสถานทีไ่ ฮไลท์สไตล์องั กฤษ ก ับเพือ
่ นๆ ต่างชาติ
*ประสบการณ์เพียบ: เรียนภาษาและสัมผัสวิถค
ี วามเป็ นอยู่อย่างชาวอังกฤษกับ
โฮสแฟมิล ี่ เรียนรู ้แลกเปลีย
่ นวัฒนธรรมกับเพือ
่ นต่างชาติ ได ้ฝึ กฝนภาษาอังกฤษ
อย่างเต็มที่ ในสถาบันภาษาทีม
่ ค
ี วามชานาญ ในการสอน Young Learner และ
ได ้รับการโหวตเป็ น Junior Programme of the Year

่ วชาญด ้านการสอนภาษา และทากิจกรรม มี
LAL LANGUAGE CENTRES (Language And Leisure) เป็ นสถาบันภาษาทีม
่ ค
ี วามเชีย
ประวัตย
ิ าวนานกว่า 30 ปี ก่อตัง้ ปี คศ 1984 มีโรงเรียนอยูใ่ นหลายเมืองสาคัญในประเทศอังกฤษ อเมริกา แคนาดา มอลต ้า และอัฟริกาใต ้
LAL TORBAY เป็ นสมาชิกของ English UK หลักสูตรได ้รับการรับรองจาก British Council และโรงเรียนผ่านการตรวจสอบคุณภาพจาก
่ วชาญในการสอน Young Learners เปิ ดสอนหล ักสูตรสาหร ับเด็ กอายุ
The Independent Schools Inspectorate (ISI) เป็นผูเ้ ชีย
ั้ ยนก ับน ักเรียนต่างชาติ อีกทัง้ มีมาตรฐานการเรียนการ
10-17 ขวบ ตลอดทงปี
ั้ ทาให้น ักเรียนทุกคนมีโอกาสทีจ
่ ะได้เรียนร่วมชนเรี
สอนทีด
่ เี ยีย
่ ม ดาเนินการสอนโดยอาจารย์ทม
ี่ ท
ี งั ้ คุณวุฒป
ิ ระสบการณ์ และยังมีหลักสูตร DELTA Programme ซึง่ ถือว่าเป็ น “the highest
qualification for practising teachers of English as a Foreign Language” อีกด ้วย

LAL Torbay - Highlight

@ Torbay เป็ นมืองทีม
่ อ
ี ากาศดีทส
ี่ ด
ุ เมืองหนึง่ ของ
อังกฤษ สงบ ปลอดภัย เหมาะกับ Young Learners และ
การเรียนหนังสือ
@ Yong Learner Specialist School มี
หล ักสูตรสาหร ับเด็ก เปิ ดสอนตลอดปี

@ Mixed class with International Students
ั้ ยนก ับเพือ
เรียนร่วมชนเรี
่ นต่างชาติในว ัยเดียวก ัน
ิ นักเรียนอายุ 10-11ปี
@ Host Family ดูแลใกล้ชด
โฮสรับส่ง บ ้าน-โรงเรียน ทุกวัน
@ ได ้รับการโหวต ให ้เป็ น Junior Programme of
the Year

Activities - Highlight

@ Trip to Tintagel เทีย
่ วเมือง Cornwall ของกษั ตริย ์ King
Arthur ชมปราสาทเก่าแก่ และชายหาด Bude ทีส
่ วยงาม
@ Dartmoor National Park
@ สวนสนุก Woodlands
@ เทีย
่ วเต็มวันเมือง Bath, Plymouth, Exeter
@ ล่องเรือ ชมหมูบ
่ ้านชาวประมงเก่าแก่ Brixham
@ สนุกกับการต่อสู ้ด ้วยปื นเลเซอร์ท ี่ Battlefield Live
@ Cinema / T-Shirt Printing / Create a Comic
@ Paignton Zoo / Kents Cavern / Pirate Golf
@ ดูนกเพนกวิน ทีช
่ ายฝั่ ง Living Coast
@ เทีย
่ วเมือง Totnes ซึง่ ถือว่าเป็ น Home of Roman
Catholic Community ชมวิหาร Buckfast Abbey ทีง่ ดงาม

Time Table, Excursions & Activities
“A Truly British Experience”

Sun 25
Arrive London,
at 7:15 am

Mon 26
Welcome
new students
Sports
&Games

Sun 01
Free Day with
Host Family

Sun 08
Free Day with
Host Family

Sun 15

Tue 27
Lessons

Wed 28
Lessons

Thurs 29
Lessons

Kents Cavern

Create a
Comic

Mon 02
Lessons

Tue 03
Lessons

Wed 04
Lessons

Sports
&Games
Mon 09
Lessons

Dartmouth

T-Shirt Printing

Tue 10
Lessons

Mon 16
Lessons

Tue 17
Lessons

Sports
&Games

Themed
Quizzes

Sun 22 Depart London 21.25

Fri 30
Lessons

Sat 31
Full day trip

Exeter

Thurs 05
Lessons

Fri 06
Lessons

Sat 07
Full day trip to

Wed 11
Lessons

Thurs 12
Lessons

Fri 13
Lessons

Sat 14
Full day trip to

Team Building
Games

Buckfast
Abbey &
Totnes
Thurs 19
Lessons

Cinema
Fri 20
Lessons

Sat 21
Full day trip to

Brixham by
Boat

Battlefield
Live

Tintagel &
Bude

Wed 18
Lessons

Woodlands
Theme Park

Bath

หมายเหตุ: โปรแกรมอาจมีการเปลีย
่ นแปลงตามความเหมาะสมโดยไม่จาเป็ นต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า

Mon 23 Arrive BKK 15.00

** ราคา 161,000 บาท **



ร ับสว่ นลดท ันที 3,000 บาท
น ักเรียน British Council ลดเพิม
่ อีก 2,000 บาท



ราคาหล ังห ักสว่ นลด => 156,000 .-



ค่าม ัดจา 30,000 บาท* ชาระ ณ วันทีท
่ าการจอง





เมือ
่ สมัครพร ้อมชาระมัดจาภายใน 31 ธันวาคม 2560



ราคาขายรวม

้ า่ ยส่วนทีเ่ หลือชาระเมือ
ค่าใชจ
่ ปิ ดกรุป
๊
้ า่ ยเพิม
น ักเรียนอายุ 10-11 ปี มีคา่ ใชจ
่ 16,300 บาท
(Host Family รับ-ส่ง บ ้าน-โรงเรียน ทุกวัน)




309 ซ.นราธิวาสฯ 24 กทม.10120
M. 081 842 8445 / 081 919 2255
Line ID: A.Paradee / ketsara.l
Email: info@target-education.com

สมาชิกสมาคม TIECA & FELCA
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเทีย
่ ว 11/06690
มาทางด่วน: ลงทางออกสาธุประดิษฐ์
หรือ BTS ช่องนนทรี ต่อ BRT ถ.จันทน์

้
ค่าวีซา่ , ค่าตัว๋ เครือ
่ งบิน ไป-กลับสายการบินไทยชัน
ประหยัด (หรือเทียบเท่า)
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
้ ตา่ 7 คน**)
กระเป๋ า 1 ใบ (ไม่เกิน 30 กก./คน)

ราคานีไ้ ม่รวม
ค่าหนังสือเดินทาง ค่าแปลเอกสารขอวีซา่ ค่าใช ้จ่ายส่วนตัว
ต่างๆ ค่าน้ าหนั กกระเป๋ าเกิน ค่าโทรศัพท์ ค่าขนม ค่า bus
pass ไป-กลับ รร ฯลฯ
*ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินมัดจาไม่วา่ ในกรณีใดๆ

**กรณีทน
ี่ ั กเรียนเข ้าร่วมโครงการไม่ถงึ 7 คน ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกโครงการ

