
 
สถาบัน Harrow House International College 
นำ�เสนอประสบก�รณ์ก�รเรียนภ�ษ�อังกฤษเเละก�รใช้ชีวิตลักษณะ Full-Board  
Summer School ในสถ�บันรูปเเบบโรงเรียนประจำ�มีหอพักในตัว ที่เมือง Swanage 
ท�งตอนใต้ของประเทศอังกฤษ Harrow House International College ก่อตั้งม�น�น
กว่� 47 ปี ตั้งอยู่ริมช�ยทะเล ห่�งจ�กใจกล�งเมืองโดยใช้เวล�เดินเพียง 10 น�ที มีอ�ณ�
บริเวณที่กว้�งใหญ่ ในสภ�พแวดล้อมที่ปลอดภัย สวยง�ม เเละมีสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก
เพียบพร้อมสำ�หรับกิจกรรมสันทน�ก�รเเละกีฬ�ต่�งๆอย่�งเต็มรูปเเบบ ทั้งท่องเที่ยว กีฬ� 
กิจกรรมทั้งในเเละนอกห้องเรียน พร้อมต้อนรับนักเรียนต่�งช�ติิกว่� 45 ประเทศจ�กท่ัว
โลก  สถ�บันได้สั่งสมประสบก�รณ์ก�รสอนภ�ษ�อังกฤษให้แก่นักเรียนต่�งช�ติม�อย่�ง
ย�วน�นภ�ยใต้ก�รควบคุมของ British Council และเป็นหนึ่งในสม�ชิกผู้ก่อตั้ง  
English UK และ Young Learners English UK ด้วยบรรย�ก�ศก�รเรียนก�รสอน
ที่เป็นกันเองและห้องเรียนที่มีขน�ดเล็ก จึงรับประกันได้ว่�นักเรียนทุกคนจะได้เรียนรู้ด้�น
วิช�ก�รและก�รปรับตัวให้เข้�กับคนในท้องถิ่น ทั้งด้�นวัฒนธรรม และแนวท�งในก�รใช้ชีวิตต�มแบบฉบับของคนอังกฤษได้อย่�งดีเยี่ยม
อีกด้วย   
เมือง Swanage ได้รับก�รขึ้นทะเบียนจ�กยูเนสโก (UNESCO) ให้เป็นเมืองมรดกโลกอันดับแรกของประเทศอังกฤษ อยู่ห่�งจ�ก
ลอนดอนเพียง 2.5 ช.ม เเละอยู่ห่�งจ�กเมืองบอร์นมัธเพียง 50 น�ที  
*นักเรียนโครงการซัมเมอร์แคมป์จะได้เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ แยกตามระดับตามภาษา และเรียนร่วมกับเพื่อนนักเรียนต่างชาติทุกห้อง*

SUMMER UK ซัมเมอร์อังกฤษ 2017 
25 มีนาคม - 23 เมษายน 2017 

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

เที่ยวลอนดอน 3 วัน เเละเที่ยว 9 เมืองดังของอังกฤษ อ๊อกซฟอร์ด บอร์นมัธ  
บาธ ซาลเบอรี่ แท่งหินสโตนเฮนจ์ เมือง Poole, Southampton,  

Dorchester เเละ Swanage พร้อมกิจกรรมอื่นๆ สุดมันส์!!  
ราคาสุดคุ้ม! 185,000 บาท  บินตรงสายการบิน Eva Air & รวมซิมการ์ด UK

นักเรียนส�ม�รถใช้สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกทุกอย่�งภ�ยในสถ�บันได้เเบบไม่จำ�กัด เช่น  
ห้องสันทน�ก�ร สระว่�ยนำ�้ในร่ม สน�มเทนนิส บ�สเกตบอลคอร์ท กีฬ� Squash โยคะ 
ฟิตเนส โรงยิม โดมสำ�หรับเล่นกีฬ�ในร่ม Aeroball Arena โรงหนัง  
ดิสโก ค�เฟ่ ห้องค�ร�โอเกะ ห้องชมรมต่�งๆ เเละอื่นๆอีกม�กม�ย  
มีบริก�รอินเตอร์เน็ต Wifi ในบริเวณสถ�บัน 
 
ต�ร�งก�รเดินท�งส�ยก�รบิน EVA AIR บินตรง กรุงเทพ-ลอนดอน
1) ข�ไป    BR 67  วันเส�ร์ที่ 25 มีน�คม 2017 ออกจ�กกรุงเทพฯ เวล� 13.05 น.  
ถึงลอนดอนเวล� 19.20 น. (วันเส�ร์ที่ 25 มีน�คม 2017) 
2) ข�กลับ  BR 68  วันเส�ร์ที่ 22 เมษ�ยน 2017 ออกจ�กลอนดอน เวล� 21.35 น.  
ถึงกรุงเทพฯ เวล� 15.05 น. (วันอ�ทิตย์ที่ 23 เมษ�ยน 2017) 

เรียนภาษาอังกฤษ ท่องเที่ยว ทำากิจกรรม พักหอพัก แยกชั้นเรียนตามระดับภาษาของผู้เรียน ร่วมกับเพื่อน
นักเรียนต่างชาติตลอดทั้งหลักสูตร ในเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมเเละการใช้ชีวิตเเบบ 
ชาวอังกฤษเเท้ๆ!! โครงก�รนี้เปิดโอก�สให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะภ�ษ�อังกฤษในเชิงวิช�ก�รรวมถึงก�รท่องเที่ยวร่วมกับเพื่อน
นักเรียนต่�งช�ติจ�กทั่วโลก เปิดประสบก�รณ์ใหม่ที่พร้อมอัดแน่นไปด้วยก�รท่องเที่ยวไปยังเมืองต่�งๆของอังกฤษอย่�งจุใจ!! เที่ยว
ลอนดอนเเบบเจ�ะลึก ล่องเรือเเม่นำ�้เทมส์ เเละช้อปปิ้งจุใจก่อนกลับบ้�นด้วยคว�มสุขแบบสุดๆ!! เที่ยวเมืองอ๊อกซฟอร์ดเมืองเเห่ง 
มห�วิทย�ลัยชั้นนำ�ของโลก เที่ยวเมือง Dorchester ซ�ลเบอรี่ ชมสิ่่งมหัศจรรย์สุดเร้นลับเเท่งหินสโตนเฮนจ์ อ่�งอ�บนำ�้โรมันเมืองบ�ธ 
ชมเมือง Swanage ที่ได้ชื่อว่�เป็น 1 ใน 4 เมืองต�กอ�ก�ศยอดนิยมของอังกฤษ เท่ียวชมช�ยฝั่งจูร�สสิคที่เกิดจ�กก�รฝังตัวของซ�ก
ฟอสซิลนับล้�นปี นับว่�เป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ได้ขึ้นทะเบียนจ�ก UNESCO ชมปร�ส�ท Durlston Castle เที่ยวเมือง 
Poole เที่ยวชมปร�ส�ท Corfe Castle ที่ Dorset 



เส�ร์ 25

พบที่สน�มบิน
สุวรรณภูมิ 

เครื่องออกเวล� 
13.05 น.

เส�ร์ 1ศุกร์ 31พฤหัส 30พุธ 29อังค�ร 28จันทร์ 27อ�ทิตย์ 26

เที่ยวลอนดอน  
 

ล่องเรือเเม่นำ�้เทมส์
เท่ียวทุกสถ�นท่ีท่ีเปน็

ไฮไลต์ของเมือง

เรียนภ�ษ�อังกฤษ 

เมือง Poole ท่�เรือ
เก่�แก่ที่ใหญ่ที่สุด
เเห่งหนึ่งของโลก

เรียนภ�ษ�อังกฤษ

ช�ยฝั่งมรดกโลก 
Jurrasic Coast &
Old Harry's Rock

เรียนภ�ษ�อังกฤษ 

สโตนเฮนจ์  
กลุ่มหินประหล�ด

เรียนภ�ษ�อังกฤษ 
 
 

เกมส์ล่�ขุมทรัพย์
เที่ยวเมือง  
Swanage

เรียนภ�ษ�อังกฤษ 
 

Team Building &  
Internet Project

พิธีต้อนรับ ปฐมนิเทศ

สอบวัดระดับ 
พักผ่อนหรือเดินเล่น 
ในเมือง Swanage
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เที่ยวอ๊อกซฟอร์ด

ทุกสถ�นที่ที่เป็น
ไฮไลต์ของเมือง

เรียนภ�ษ�อังกฤษ

 

ชมภ�พยนตร์ 
ฮอลลีวูดสุดฮิต

เรียนภ�ษ�อังกฤษ 

 
Drama Workshop 

& Music Club

เรียนภ�ษ�อังกฤษ 

 
Corfe Castle & Arne 

Nature	Reserve

เรียนภ�ษ�อังกฤษ 

กีฬ�ยิงธนู & เกมส์
ผจญภัยห�ทิศท�ง

เรียนภ�ษ�อังกฤษ 

เที่ยวเมือง  
Dorchester

เที่ยวเต็มวัน

เมืองบ�ธ 
โรงอ�บนำ�้โรมัน
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เที่ยวลอนดอน 

บริติชมิวเซียม  
ทุกสถ�นที่ที่เป็น
ไฮไลต์ของเมือง

เรียนภ�ษ�อังกฤษ

เที่ยวเมือง 
บอร์นมัธ

เรียนภ�ษ�อังกฤษ

กีฬ�ดอดจ์บอล
ฝึกทักษะ  

Circus Skills

เรียนภ�ษ�อังกฤษ

เที่ยวเมืองซ�ลเบอรี่  
เข้�ชมวิห�ร 
ซ�ลเบอรี่

เรียนภ�ษ�อังกฤษ 
 

เเข่งว่�ยนำ�้ เทนนิส 
วอลเลย์บอล 

Squash เเบดมินตัน

เรียนภ�ษ�อังกฤษ 

เที่ยวเเหล่งมรดก
โลก UNESCO 

Durlston Castle

กิจกรรมที่หอพัก

กิจกรรมตอนเย็น
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เที่ยวลอนดอน

ทุกสถ�นที่ที่เป็น
ไฮไลต์ของเมือง

เรียนภ�ษ�อังกฤษ 
 
 
 

 

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

เรียนภ�ษ�อังกฤษ 
 

 

Team Building 
ฟุตบอล

Kwik Cricket

เรียนภ�ษ�อังกฤษ 
 

 

กีฬ� Hockey 
เเข่งขันทีมกีฬ�
กระชับมิตรกับ 

ทีมอื่นๆ

เรียนภ�ษ�อังกฤษ 
 

 

กีฬ� Aero Ball, 
Bench Ball,  
บ�สเก็ตบอล 

ชมรมหลังเลิกเรียน

เที่ยว Southampton 

ชม Old Town  
ช้อปปิ้งห้�งขน�ด

ใหญ่ West Quay 
10 Pin โบว์ลิ่ง

วันหยุดอีสเตอร์

s

ทำ�กิจกรรมหรือ 
ท่องเที่ยวต�ม 

อัธย�ศัยกับพี่เลี้ยง 

อ�ทิตย์ 23

 เดินท�งถึง
กรุงเทพฯ 

โดยสวัสดิภ�พ 
เวล� 15.05 น.

* บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในก�รเปลี่ยนแปลงโปรแกรม
ต�มคว�มเหม�ะสมโดยเน้นผลประโยชน์สูงสุดและคว�ม
ปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำ�คัญ 

ตารางกิจกรรมสุดมันส์ 
วันที่ 25 มีนาคม - 23 เมษายน 2017



 
สถาบัน Harrow House International College 
นำ�เสนอประสบก�รณ์ก�รเรียนภ�ษ�อังกฤษเเละก�รใช้ชีวิตลักษณะ Full-Board  
Summer School ในสถ�บันรูปเเบบโรงเรียนประจำ�มีหอพักในตัว ที่เมือง Swanage 
ท�งตอนใต้ของประเทศอังกฤษ Harrow House International College ก่อตั้งม�น�น
กว่� 47 ปี ตั้งอยู่ริมช�ยทะเล ห่�งจ�กใจกล�งเมืองโดยใช้เวล�เดินเพียง 10 น�ที มีอ�ณ�
บริเวณที่กว้�งใหญ่ ในสภ�พแวดล้อมที่ปลอดภัย สวยง�ม เเละมีสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก
เพียบพร้อมสำ�หรับกิจกรรมสันทน�ก�รเเละกีฬ�ต่�งๆอย่�งเต็มรูปเเบบ ทั้งท่องเที่ยว กีฬ� 
กิจกรรมทั้งในเเละนอกห้องเรียน พร้อมต้อนรับนักเรียนต่�งช�ติิกว่� 45 ประเทศจ�กท่ัว
โลก  สถ�บันได้สั่งสมประสบก�รณ์ก�รสอนภ�ษ�อังกฤษให้แก่นักเรียนต่�งช�ติม�อย่�ง
ย�วน�นภ�ยใต้ก�รควบคุมของ British Council และเป็นหนึ่งในสม�ชิกผู้ก่อตั้ง  
English UK และ Young Learners English UK ด้วยบรรย�ก�ศก�รเรียนก�รสอน
ที่เป็นกันเองและห้องเรียนที่มีขน�ดเล็ก จึงรับประกันได้ว่�นักเรียนทุกคนจะได้เรียนรู้ด้�น
วิช�ก�รและก�รปรับตัวให้เข้�กับคนในท้องถิ่น ทั้งด้�นวัฒนธรรม และแนวท�งในก�รใช้ชีวิตต�มแบบฉบับของคนอังกฤษได้อย่�งดีเยี่ยม
อีกด้วย   
เมือง Swanage ได้รับก�รขึ้นทะเบียนจ�กยูเนสโก (UNESCO) ให้เป็นเมืองมรดกโลกอันดับแรกของประเทศอังกฤษ อยู่ห่�งจ�ก
ลอนดอนเพียง 2.5 ช.ม เเละอยู่ห่�งจ�กเมืองบอร์นมัธเพียง 50 น�ที  
*นักเรียนโครงการซัมเมอร์แคมป์จะได้เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ แยกตามระดับตามภาษา และเรียนร่วมกับเพื่อนนักเรียนต่างชาติทุกห้อง*

SUMMER UK ซัมเมอร์อังกฤษ 2017 
25 มีนาคม - 23 เมษายน 2017 

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

เที่ยวลอนดอน 3 วัน เเละเที่ยว 9 เมืองดังของอังกฤษ อ๊อกซฟอร์ด บอร์นมัธ  
บาธ ซาลเบอรี่ แท่งหินสโตนเฮนจ์ เมือง Poole, Southampton,  

Dorchester เเละ Swanage พร้อมกิจกรรมอื่นๆ สุดมันส์!!  
ราคาสุดคุ้ม! 185,000 บาท  บินตรงสายการบิน Eva Air & รวมซิมการ์ด UK

นักเรียนส�ม�รถใช้สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกทุกอย่�งภ�ยในสถ�บันได้เเบบไม่จำ�กัด เช่น  
ห้องสันทน�ก�ร สระว่�ยนำ�้ในร่ม สน�มเทนนิส บ�สเกตบอลคอร์ท กีฬ� Squash โยคะ 
ฟิตเนส โรงยิม โดมสำ�หรับเล่นกีฬ�ในร่ม Aeroball Arena โรงหนัง  
ดิสโก ค�เฟ่ ห้องค�ร�โอเกะ ห้องชมรมต่�งๆ เเละอื่นๆอีกม�กม�ย  
มีบริก�รอินเตอร์เน็ต Wifi ในบริเวณสถ�บัน 
 
ต�ร�งก�รเดินท�งส�ยก�รบิน EVA AIR บินตรง กรุงเทพ-ลอนดอน
1) ข�ไป    BR 67  วันเส�ร์ที่ 25 มีน�คม 2017 ออกจ�กกรุงเทพฯ เวล� 13.05 น.  
ถึงลอนดอนเวล� 19.20 น. (วันเส�ร์ที่ 25 มีน�คม 2017) 
2) ข�กลับ  BR 68  วันเส�ร์ที่ 22 เมษ�ยน 2017 ออกจ�กลอนดอน เวล� 21.35 น.  
ถึงกรุงเทพฯ เวล� 15.05 น. (วันอ�ทิตย์ที่ 23 เมษ�ยน 2017) 

    
เงื่อนไขก�รจองโครงก�ร
•	 กรอกใบสมัคร + เเนบสำ�เน�หน้�พ�สปอร์ต 
•	 ชำ�ระค่�มัดจำ� 30,000 บ�ท เมื่อจองโครงก�ร 
•	 ชำ�ระค่�โครงก�รที่เหลือและเรียกเก็บเอกส�รเพื่อยื่นขอวีซ่� 

ก่อนวันที่ 5 กุมภ�พันธ์ 2017
•	 ปฐมนิเทศวันเส�ร์ที่ 11 มีน�คม 2017 เวล� 10.00 -12.00 น. 

 
สิ่งที่รวมในโครงก�ร
•	 ซิมการ์ดพร้อมเบอร์โทรของประเทศอังกฤษ
•	 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ	สายการบิน	Eva	Air	หรือเทียบ
เท่� รวมค่�ภ�ษีสน�มบิน / นำ�้หนักกระเป๋�ไม่เกิน 30 กิโลกรัม
•	 ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุวงเงิน	1.5	ล้านบาท
•	 ค่าเรียน	ค่ากิจกรรม	ทัศนศึกษา	ค่าเดินทาง	ค่าตั๋วเข้าชม
สถ�นที่ท่องเที่ยว ที่พักตลอดทั้งโปรแกรม ค่�อ�ห�ร 3 มื้อ 
•	 ไม่รวมค่าซักผ้า (ซักผ้�หยอดเหรียญครั้งละ GBP 4 รวมผงซักฟอก)
•		 ค่าทำาวีซ่าเข้าประเทศอังกฤษ
•	 เสื้อยืดที่ระลึก
•	 พี่เลี้ยงคนไทยและเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนดูแลตลอดเวลา

หอพักภ�ยในบริเวณสถ�บัน 
ห้องพักสะอ�ด ปลอดภัย พักร่วม
กับเพื่อนนักเรียนต่�งช�ติ แยก
ห้องพักช�ย-หญิง มีเจ้�หน้�ที่
ประจำ�หอพักดูแลอย่�งใกล้ชิด
ตลอด 24 ช.ม พัก 3-6 คนต่อ 
1 ห้อง (ขึ้นอยู่กับอ�ยุเเละขน�ด
ของห้องนอน) เเชร์ห้องนำ�้ 
ท�นอ�ห�ร 3 มื้อ ที่โรงอ�ห�ร
ของโรงเรียน

เรียนภาษาอังกฤษ ท่องเที่ยว ทำากิจกรรม พักหอพัก แยกชั้นเรียนตามระดับภาษาของผู้เรียน ร่วมกับเพื่อน
นักเรียนต่างชาติตลอดทั้งหลักสูตร ในเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมเเละการใช้ชีวิตเเบบ 
ชาวอังกฤษเเท้ๆ!! โครงก�รนี้เปิดโอก�สให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะภ�ษ�อังกฤษในเชิงวิช�ก�รรวมถึงก�รท่องเที่ยวร่วมกับเพื่อน
นักเรียนต่�งช�ติจ�กทั่วโลก เปิดประสบก�รณ์ใหม่ที่พร้อมอัดแน่นไปด้วยก�รท่องเที่ยวไปยังเมืองต่�งๆของอังกฤษอย่�งจุใจ!! เที่ยว
ลอนดอนเเบบเจ�ะลึก ล่องเรือเเม่นำ�้เทมส์ เเละช้อปปิ้งจุใจก่อนกลับบ้�นด้วยคว�มสุขแบบสุดๆ!! เที่ยวเมืองอ๊อกซฟอร์ดเมืองเเห่ง 
มห�วิทย�ลัยชั้นนำ�ของโลก เที่ยวเมือง Dorchester ซ�ลเบอรี่ ชมสิ่่งมหัศจรรย์สุดเร้นลับเเท่งหินสโตนเฮนจ์ อ่�งอ�บนำ�้โรมันเมืองบ�ธ 
ชมเมือง Swanage ที่ได้ชื่อว่�เป็น 1 ใน 4 เมืองต�กอ�ก�ศยอดนิยมของอังกฤษ เท่ียวชมช�ยฝั่งจูร�สสิคที่เกิดจ�กก�รฝังตัวของซ�ก
ฟอสซิลนับล้�นปี นับว่�เป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ได้ขึ้นทะเบียนจ�ก UNESCO ชมปร�ส�ท Durlston Castle เที่ยวเมือง 
Poole เที่ยวชมปร�ส�ท Corfe Castle ที่ Dorset 

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในก�รเปลี่ยนแปลงโปรแกรมต�มคว�มเหม�ะสม
โดยเน้นผลประโยชน์สูงสุดและคว�มปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำ�คัญ ใน
กรณีที่ไม่ส�ม�รถออกเดินท�งได้ เนื่องจ�กคว�มผิดพล�ดของท�งบริษัทฯ 
ยินดีคืนเงินค่�เข้�ร่วมโครงก�รเต็มจำ�นวน ห�กจำ�นวนนักเรียนที่เข้�ร่วม
โครงก�รไม่ถึง 7 คนขอสงวนสิทธิ์ในก�รยกเลิกโครงก�ร


