STUDY ENGLISH @ LONDON
THE BEST PRICE EVER !!!!
- 1 MONTH @ LONDON FLY BY EMIRATES AIRWAYS -
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่ ง SUMMER ณ กรุงลอนดอน ประเทศอ ังกฤษ 1 เดือนเต็ม !!!
เรียนภาษาอ ังกฤษ ชว
กินดี อยูส
่ บาย ในราคาทีด
+ ท
ี ส
ี+ ด
ุ คุม
้ ทีส
+ ด
ุ อย่างทีห
+ าไม่ได้อก
ี แล้ว
บินโดยสายการบิน Emirates Airlines สายการบินเฟิ ร์สคลาส 5 ดาว อ ันด ับ 1 ของโลก
ั ัสการใชช
้ วี ต
พ ักก ับ Family ใกล้ทเี+ รียน ปลอดภ ัย เดินทางสะดวก สมผ
ิ แบบคนลอนดอน
เดินทางว ันที+ 3 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2558
่ งอากาศดีมากๆ อุณหภูมป
(ชว
ิ ระมาณ 12 องศา ไม่หนาวมาก)

เรียนภาษาอ ังกฤษคลาสเล็ ก ตามระด ับภาษาของต ัวเอง ก ับครูชาวอ ังกฤษ
ค้นพบประสบการณ์ใหม่ๆ ทว+ ั กรุงลอนดอน ด้วยการชมเมืองทุกบ่าย
ั ัสบรรยากาศนอกกรุงลอนดอน มากถึง 3 เมือง
ให้มากกว่าด้วยการสมผ
ตืน
+ เต้นสุดขีดก ับสวนสนุกระด ับโลก ชมพิพธ
ิ ภ ัณฑ์ระด ับโลกอย่างหลากหลาย
ั ัสการใชช
้ วี ต
สมผ
ิ แบบชาวอ ังกฤษด้วยการพ ักก ับ Family คุณภาพเยีย
+ มและ
ั ัสความเป็นลอนดอนด้วยการเดินทางโดยระบบขนสง
่ สาธารณะทีม
สมผ
+ ม
ี าตรฐาน
้ า
ระด ับโลก ในราคาค่าใชจ
่ ยทีค
+ รอบคลุม คุม
้ ค่าทีส
+ ด
ุ ไม่มแ
ี อบแฝง พร้อมทงย
ัQ ัง
ิ
เปิ ดโอกาสให้เลือกเดินทางไปย ังสถานทีท
+ ส
ี+ นใจโดยมีทม
ี งานดูแลอย่างใกล้ชด
ิ ธิภาพ น่าเชอ
ื+ ถือในการให้คําแนะนํา ให้
ทีมงานดูแลมีประสบการณ์และประสท
ึ อบอุน
กําล ังใจ และดูแลเป็นอย่างดี เพือ
+ ให้ทา
่ นรูส
้ ก
่ เหมือนอยูบ
่ า้ น
ลอนดอน
เมืองหลวงทีได ้ชือว่า เป็ นแห่งสถาปั ตยกรรมทีเจริญรุง่ เรือง
มากทีสุดแห่งสหราชอาณาจักร อีกทัง# เป็ นเมืองแห่งการ
ท่องเทียว ไม่ตากว่
ํ
า 70,000 คนในแต่ละปี เนืองจากมี
ประชากรจากทัวทุกมุม โลกหลังไหลเข ้ามาใช ้ชีวต
ิ ทีนี มี
# ชาติ วัฒนธรรม ศาสนา
ความหลากหลายทัง# ทางด ้านเชือ
และภาษา ซึงประมาณกันว่าภาษาทีใชสื้ อสารมีมากกว่า
200 ภาษาเลยทีเดียว ซึงทีนีเป็ นหนึงในศูนย์ กลาง สําคัญ
ทางธุรกิจ การเมือง วัฒนธรรม และประวัตศ
ิ าสตร์ของโลก
เป็ นผู ้นํ าด ้านการเงิน การเมือง การสือสาร การบันเทิง
แฟชัน ศิลปะ และเป็ นทียอมรับว่ามีอท
ิ ธิพลไปทัวโลก
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สถาบ ัน Bloomsbury International - LONDON
Bloomsbury International, London ก่อตัง# มานานกว่า 10 ปี
ได ้รับการรับรองมาตรฐานโดย British Council, EAQUALS
(excellence in language education – สถาบันภาษาดี
เยียม), ISI (the Independent Schools of Inspectorate –
โรงเรียนทีได ้รับการตรวจสอบแล ้ว), UKBA Highly Trusted
Sponsor (HTS – สถาบันทีได ้รับการยอมรับในระดับสูงจาก
สํานั กงานเขตแดนอังกฤษ) และ English UK ทัง# นี#
Bloomsbury International เริมเปิ ดดําเนินการมาตัง# แต่ปี
2004 ประกอบ 3 อาคารเยนใจกลางเมือง โดยภายในอาคาร
เรียนประกอบไปด ้วยห ้องเรียน ห ้อง Computer Room
ห ้องสมุด ห ้องสันทนาการ ตลอดจนห ้องครัวเล็กๆ สําหรับการ
อุน
่ อาหารเทียงและการชงชากาแฟในเวลาว่าง รวมทัง#
Cafeteria ทีจําหน่ายอาหารและของว่างในราคาถูกกว่าทัวไป
Bloomsbury International London
Bloomsbury International London ตัง# อยูใ่ จกลางกรุง
ลอนดอน (Zone 1) ใกล ้กับสถานีรถไฟใต ้ดิน (Tube) สถานี
Holborn เพียงแค่ 1 นาที แม ้จะอยูใ่ จกลางเมือง แต่ก็มค
ี วามเป็ นส่วนตัวและสงบ มีสวน Bloomsbury Garden อยูต
่ รงข ้ามเพือ
พักผ่อน มีร ้านค ้าและร ้านอาหารมากมาย ทัง# อาหารฝรัง อาหารจีน อาหารเกาหลี รวมทัง# ยังมี Sainsbury ซึงเป็ นซุปเปอร์มาเก็ตที
ิ ค ้าราคาไม่แพง ทัง# อาหารจานร ้อน ผลไม ้ ขนม หรือของใช ้จําเป็ นอืนๆ อีกทัง# ยังมีจด
มีสน
ุ ให ้เช่ารถจักรยานปั นเพือชมรอบเมืองได ้
ในราคาไม่แพง ทัง# นี# Bloomsbury ยังอยูใ่ กล ้กับ British Museum และ University of London เพียง 1 ช่วงตึกเท่านั น
# ทําให ้สา
มารรถหาความรู ้เพิมเติมเมือสนใจได ้เป็ นอย่างดี และโรงเรียนได ้จํากัดนั กเรียนในแต่ละห ้องเรียนจะมีนักเรียนไม่เกิน 12 คนต่อ
หนึงห ้องเพือให ้ครูผู ้สอนได ้ดูแลนั กเรียนอย่างทัวถึง เพือให ้นั กเรียนทุกคนได ้รับการเรียนการสอนทีมีประสิทธิภาพ อาคารเรียน
ของ Bloomsbury International เป็ นสไตล์อังกฤษแบบดัง# เดิมถูกตกแต่งภายในอย่างสวยงาม
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หล ักสูตรการเรียนภาษาอ ังกฤษ
1. มีหลายหลักสูตรให ้เลือก General English/Business
English/IELTS/TOEFL/TOEIC (Bloomsbury International เป็ นศูนย์
ทดสอบ TOEIC อีกด ้วย)/Cambridge Exam ตาความสนใจ (แต่จะเริมต ้น
ด ้วย General English ทีผสมผสานเนือ
# หาทุกๆ ทักษะทางภาษาอังกฤษ เช่น
Listenning, Speaking, Grammar, Writing และหากท่านสนใจอยากศึกษา
ในหลักสูตรภาษาอังกฤษขัน
# สูงอืนๆ เช่นการเตรียมสอบ IELTS หรือ
Advance English จะมีคา่ ใช ้จ่ายทีเพิมขึน
# จากโปรแกรม 3,500 บาท)
2. ไม่ต ้องกังวลว่าการจัดการเรียนของ topicUK นัน
# จะไม่มป
ี ระสิทธิภาพ
เพราะไม่วา่ ในแต่ละปี จะมีผู ้สนใจเดินทางไปศึกษาในช่วงอายุและระดับภาษา
ทีแตกต่างกัน แต่ทาง topicUK และสถาบัน Bloomsbury International
London จะจัด placement test (หรือวิธก
ี ารเทียบเท่า) เมือท่านเดินทางไปถึงกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และผลทดสอบจะชี#
วัดระดับความสามารถและจะจําแนกกลุม
่ ให ้ท่านตรงตามระดับความสามารถ ทําให ้ท่านไม่ต ้องกังวลใจ พร ้อมทัง# topicUK ได ้
เลือกสรรโรงเรียนทีดีทสุ
ี ด ในทําเลทีดีทสุ
ี ด พร ้อมทัง# ยังมีผู ้เรียนทีเป็ นคนเอเชียไม่เกิน 13% และมีคนไทยไม่ถงึ 5 % เท่านั น
#
ทําให ้ได ้ฝึ กษาอย่างเต็มที ซึงถือเป็ นจุดแข็งของเรามากๆ (บางกลุม
่ ทัง# class มีแต่คนไทย ซึงอาจไม่ได ้ผลดีเท่าทีควร topicUK
จึงอยากให ้เรียนกับเพือนชาวต่างชาติมากกว่า ทําให ้ได ้ทัง# ภาษาและวัฒนธรรมใหม่ๆ เป็ นประสบการณ์ทดี
ี ด ้วย ทัง# นีไ# ม่ต ้องกังวล
ว่าจะพูดไม่ได ้ เพราะเรามีทม
ี งานคอยช่วยเหลือตลอดการเรียน)
3. ระยะเวลาเรียนวันละ 3 ชัวโมง ทําให ้การเรียนไม่กดดันและไม่เครียดมาก และทาง topicUK ยังได ้จัดกิจกรรมเพือเปิ ดโลกกว ้าง
ให ้กับท่านเพือสํารวจกรุงลอนดอนและเมืองโดยรอบอย่างสุดพิเศษทุกวัน!!! ซึงจะทําให ้ท่านมีประสบการณ์อน
ั น่าจดจําและ
ประทับใจทีหาได ้ยากไม่รู ้ลืม
Accommodation (Family Host)
1. ทุกๆ Family Host ได ้รับการเลือกสรรว่าจะสามารถดูแลท่านในระหว่างทีพัก
อาศัยได ้เป็ นอย่างดี มีความปลอดภัยสูง (หากมีข ้อขัดแย ้งหรือปั ญหา สามารถ
ร ้องขอเปลียน Host ได ้ ตามแต่กรณีทมี
ี เหตุผล)
2. ทาง TopicUK เลือกให ้ท่านได ้พักอาศัยกับ Family Host เท่านั น
# เพราะท่าน
จะได ้ประโยชน์จากการได ้เรียนรู ้การอยูอ
่ าศัยกับชาวอังกฤษอย่างแท ้จริง และได ้
ฝึ กษาภาษาอีกด ้วย (เพราะหากอยูอ
่ าศัยเป็ นแบบ Resident หรือการเช่าบ ้านอยู่
รวมกันนั น
# จะรายล ้อมไปด ้วยคนไทย ทําให ้มีโอกาสได ้เรียนรู ้วัฒนธรรม และการ
ใช ้าษาน ้อยลง รวมถึงยังไม่มผ
ี ู ้ดูแลอย่างใกล ้ชิดอีกด ้วย)
3. ทีพักจะอยูไ่ ม่ไกลมาก สามารถเดินทางได ้ราว 45 นาที โดย Bus หรือ รถไฟใต ้ดิน (Tube)
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ทําไมต้องเดินทางไปก ับ topicUK
# าของ
5.1 topicUK เป็ นหน่วยงานทีอยูภ
่ ายใต ้การกํากับจาก Topic Academy สถาบันชันนํ
ประเทศ ซึงเป็ นสถาบันเพือการสอบตรงธรรมศาสตร์และจุฬา ทีมีความเชียวชาญในการเตรียม
สอบให ้กับน ้องๆ มาอย่างยาวนาน และนํ าพาน ้องๆ ให ้สอบติดในหลักสูตรนานาชาติของ
# นํ าอย่างธรรมศาสตร์และจุฬาฯ ได ้ 100% ทุกปี ดังนัน
มหาวิทยาลัยชัน
# จึงมีความน่าเชือถือ และ
มันใจได ้ว่าด ้วยการดูแลจากเรา ท่านจะได ้รับความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และความ
ประทับใจตลอดการเรียน
5.2 topicUK มีทม
ี เจ ้าหน ้าทีผู ้เชียวชาญทีเป็ น "ครู" ดังนั น
# จึงมี "ความเป็ นครู" อยูส
่ งู ซึงจะทํา
ให ้มีจต
ิ วิทยาทีดีในการดูแลให ้ท่านมีความสะดวกสบาย และสามารถปรับตัวให ้เข ้ากับ
สภาพแวดล ้อมใหม่ๆ ได ้อย่างลงตัว และไม่อด
ึ อัดใจ และเชือได ้เลยว่าเราจะไม่มท
ี างปล่อยทิง# ให ้ท่านต ้องเผชิญปั ญหาใดๆ
ระหว่างการเรียน ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ท่านจะได ้รับกําลังใจอย่างเปี ยมล ้น จนทําให ้ไม่รู ้สึดคิดถึงบ ้านเลยทีเดียว
5.3 topicUK เป็ นหน่วยงานของสถาบันการศึกษา ดังนัน
# เราจึงเน ้น "คุณภาพ" มากกว่า "ผลกําไร" ดังนัน
# การเดินทางไปครัง# นี#
topicUK จึงจัดเต็ม !! ให ้กับท่านทัง# ทางด ้านการเรียน การใช ้ชีวต
ิ การเดินทาง การท่องเทียว การเรียนรู ้วัฒนธรรม ฯลฯ โดยมอง
ให ้ท่านได ้มากกว่า ในราคาทีคุ ้มสุดๆ และไม่มค
ี า่ ใช ้จ่ายแอบแฝงอืนๆใดให ้ต ้องกังวลอีกด ้วย
5.4 topicUK มีบริการจัดการเรียนการขอวีซา่ ให ้ท่านรวมอยูแ
่ ล ้วในราคาทีเรียกเก็บ เพืออํานวยความสะดวกให ้กับท่านอย่างหาได ้
ยากจากทีอืนๆ (ทัง# นีห
# ากท่านดําเนินการเอง ค่าใช ้จ่ายส่วนนีม
# ม
ี ล
ู ค่าสูงเกือบ 10,000 บาทเลยทีเดียว)
5.5 ทุกๆ กิจกรรม topicUK จะเสริมแทรกความรู ้และประสบการณ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนืองโดยตลอด เช่นการเยียมชมพิพธิ ภัณ์ ทาง
เราก็จะบรรยายให ้ท่านได ้ทราบในความรู ้อืนๆ อย่างมากมายอีกด ้วย เพราะเรานั น
# เป็ นสถาบันการศึกษา เราจึงสามารถจัดให ้ท่าน
ได ้มากกว่า (มากกว่าแค่ปล่อยทิง# ไว ้ แล ้วให ้เดินๆ ชมแต่เพียงอย่างเดียว) ทัง# นี#เรายังปรับปรุงตารางกิจกรรมให ้เหมาะสมกับความ
ต ้องการในแต่ละรุน
่ ทีเดินทางอีกด ้วย
5.6 topicUK ดูแลหลังการเดินทางไปเรียน ด ้วยการเอาใจใส่ทา่ นโดยตลอด โดยเฉพาะหากท่านยังอยูใ่ นช่วงทีต ้องการศึกษาต่อ
เข ้ามหาวิทยาลัย topicUK ยินดีทจะช่
ี
วยท่านวางแผนการเรียนและวางแผนการในการเตรียมตัวการเรียนโดยไม่มค
ี า่ ใช ้จ่ายให ้อีก
ด ้วย
5.7 ทุกๆ การเดินทางจะถูกควบคุมและดูแลโดย "ครูพทาม์
ี
ย" อาจารย์โครงการดังมากมายอย่างโครงการ Peptien Genius
Generation, โครงการมาม่า, โครงการ Osotspa Road to University, อาจารย์รายการ Student Channel ของทาง
# นํ าทัวประเทศ ซึงจะทําให ้ท่าน
กระทรวงศึกษาธิการ, รายการสอนศาสตร์ ทางช่องทรูปลูกปั ญญา อาจารย์พเิ ศษโรงเรียนชัน
เชือมันในหลักสูตร ตารางการเดินทาง และความปลอดภัยได ้อย่างแน่นอน
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เดินทางโดยสายการบิน Emirates Airlines

สายการบิ น Emirates Airline
สายการบินระดับ 5 ดาว ทีดีทสุ
ี ด
ในโลก เดินทางสะดวกสบายโดย
เ ค รื อ ง บิ น โ ด ย ส า ร ข น า ด ใ ห ญ่
อย่าง Airbus A380 หรือเทียบเท่า
เดิน ทางจากกรุ ง เทพมหานคร 6
ชัวโมง แวะพักผ่อนคลายอิรย
ิ าบถ
ทีเมืองดูไบ ประเทศสหรั ฐอาหรั บ
เอมิเรต 3 ชัวโมง แล ้วเดินทางต่อ
อีก 6 ชัวโมง ไปยัง กรุง ลอนดอน
ประเทศอังกฤษ
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ตารางเรียนและกิจกรรม (อาจมีการเปลีย
+ นแปลง)
Date
Fri 03/04/2015
Sat 04/04/2015

09.00 – 12.30
่ รุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
เดินทางสูก
ด ้วยการบิน Emirates Airlines
เดินทางถึงกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ
แนะนํ าโรงเรียน LTC
พบปะ Family Host
Walking Tour
กิจกรรมทัศนศึกษา
-

Buckingham Palace
เยียมชมการเปลียนเวรยามของทหารอัน
เลืองชือ ณ พระราชวังบัคกิง# แฮม

-

Westminster
ชมรัฐสภาทีเก่าแก่ทสุ
ี ดแห่งหนึงในโลก
และมหาวิหารเวสมินสเตอร์ทมี
ี ความ
ยิงใหญ่เป้ นสัญลักษณ์ของกรุงลอนดอน
และประเทศอังกฤษ

-

Big Ben
ิ
หอนาฬกาอั
นเลีองชือ ทีต ้องไม่พลาด
เมือเยือนกรุงลอนดอน

-

Walking Tour Around Victoria

Sun 05/04/2015

Mon 06/04/2015

English Class

Tue 07/04/2015

English Class

Wed 08/04/2015

English Class

Thu 09/04/2015

English Class

Fri 10/04/2015

English Class

14.00 – 17.00

Visit British Museum
พิพธิ ภัณฑ์ทใหญ่
ี
ทสุ
ี ดในโลก ทีได ้รวบรวมอารยธรรมโบราณจากทัวทุกมุมโลก
Visit London Dungeon
สัมผัสตํานานกรุงลอนดอนในรูปแบบใหม่ทตื
ี นเต ้น ตืนตาตืนใจ
เหมือนหลุดไปอยูใ่ นเหตุการณ์จริง
Visit Richmond
เดินชมเมืองโบราณของอังกฤษ ซึงเคยเป็ นย่านผู ้ดีมาก่อน ทําให ้มีความ
คลาสสิคและเดินเลียบแม่นํ#าเทมส์ทมี
ี ความโรแมนติกเป้ นอย่างมาก
Visit Kensington Palace
พระราชวังอันเป็ นสถานทีประสูตแ
ิ ห่งพระราชินวี ค
ิ ตอเรียน ทีซึงครองราชย์
ยาวนานทีสุดของอังกฤษ และยังเป็ นทีประทับของเจ ้าหญิงไดอาน่าอีกด ้วย
Visit Olympic Stadium
ึ ดมหกรรมกีฬาระดับ
เยียมชมสนามกีฬาทีมีความทันสมัยและมีขนาดใหญ่ซงจั
โลกอย่างกีฬาโอลิมปิ คทีกรุงลอนดอนเมือปี 2012 ทีผ่านมา และถ่ายภาพอัน
สุดแสนประทับใจในสวนหญ ้าขนาดใหญ่ภายในสนามกีฬา ทีพลาดไม่ได ้
Visit Westfield Stratford
ตืนตากับห ้างใหญ่อน
ั ทันสมัย และช็อปปิ# งสินค ้าแบรนด์ดังของอังกฤษ

   1575/43     !"# $%& % 10400 %()* 02 619 2700 ./ 086 134 1471
Topic UK 1575/43 Phaholyothin Rd., Samsen Nai, Phayathai, Bangkok, Thailand 10400 Tel. +662 619 2700 Hotline +6686 134 1471

กิจกรรมทัศนศึกษานอกเมือง
-

Sat 11/04/2015

สวนสนุก Thorpe Park
สวนสนุกทีขึน
# ชือมากทีสุดในประเทศ
อังกฤษ มีเครืองเล่นอันทันสมัย น่า
ตืนเต ้นมากมาย ซึงเป็ นกิจกรรมพิเศษที
ทาง TopicUK มอบให ้ แบบหาไม่ได ้อีก
แล ้วจากทีอืนๆ

กิจกรรมทัศนศึกษานอกเมือง
Sun 12/04/2015

เยียมชมเมือง Brighton
เมืองและท่าเรืออันคึกคักสดใส สัมผัส
หาดกรวดทีหาดูได ้ยากในโลก เมืองต ้น
ตํารับอาหารประจําชาติ Fish & Chips จน
ได ้รับฉายาว่า “ลอนดอนริมทะเล”

Mon 13/04/2015

English Class

Tue 14/04/2015

English Class

Wed 15/04/2015

English Class

Thu 16/04/2015

English Class

Fri 17/04/2015

English Class

Visit London Eye (ขึน
# อยูก
่ บ
ั สภาพอากาศ)
สัญลักษณ์แห่งกรุงลอนดอนทีพลาดไม่ได ้อีกแห่งหนึง ชมทัศนียภาพอันงดงาม
จับใจของกรุงลอนดอนในมุมสูง
Visit Sea Life London Aquarium
ศึกษาชีวต
ิ สัตว์ทะเลอันน่าตืนตาตืนใจเหมือนลงไปแหวกว่ายอยูใ่ นทะเล
Visit Science Museum
อังกฤษเป็ นประเทศต ้นแบบแห่งการปฏิวัตอ
ิ ต
ุ สาหกรรม ทําให ้มีการค ้นพบ
ปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์อย่างมากมาย จนลอนดอนได ้ชือว่าเป็ นเมือง
แห่งนักวิทยาศาสตร์ ทีนีจึงพิพธิ ภัณฑ์ทรวบรวมการค
ี
้นพบและวิทยาการทาง
วิทยาศาสตร์ทสํ
ี าคัญมากมาย
Visit SOHO (China Town)
เยียมชมย่านการค ้าทีคึกคัดทีสุดใจกลางกรุงลอนดอน พบสินค ้าและอาหารจาก
เอเชีย ทีจะทําให ้หายคิดถึงบ ้านไปได ้บ ้างจากอาหารเอเชียทีคุ ้นเคย
Visit M&M World
ตืนตาตืนใจกับของทีระลึกจาก M&M ทีตลอดทัง# อาคารจะอบอวนไปด ้วยกลิน
ช็อคโกแลต ทีมีจากหลอดกดช็อกโกแลตหลากสี ทีสามารถกดได ้ไม่อน
ั#
(มีคา่ ใช ้จ่ายเพิมเติม)
Walking Tour around Leicester Square
จัตรุ ัสทีรวบรวมโรงละครและโรงภาพยนตร์อน
ั ทันสมัย ซึงลอนดอนถือเป็ นเมือง
แห่งละครทีหากมีโอกาสต ้องเข ้าไปชมสักครัง# ในชีวต
ิ
Visit West Field, Shepherd Bush
สัมผัสห ้างอันทันสมัยและพบสินค ้าแบรนด์ดังจากทัวทุกมุมโลก
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กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที
-

Oxford
# นํ าของโลก ทีรายล ้อมไป
เมืองการศึกชัน
ด ้วยสถาปั ตยกรรมอันทรงคุณค่า และ
ธรรมชาติอน
ั สวยงาม ชม Chirst Church
ศูนย์กลางของมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด
ต ้นแบบของโรงเรียน ฮอร์กวอร์ดใน
ภาพยนตร์เรืองแฮรี พอร์ตเตอร์

-

Bicester Village (Brandname Outlet)
เอาท์เลตขนาดใหญ่ทสุ
ี ดในอังกฤษ
# นํ า
อุดมไปด ้วยสินค ้าแบรนด์เนมชัน
หลายชนิด ในราคาทียากจะห ้ามใจไหว

Sat 18/04/2015

กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที (Alternative Choices – เลือก
ได ้ตามความสนใจ) เช่น
-

Nothing Hill และ Portebello Market
ตลาดขายของเก่าและงานแฮนด์เมดขนาดใหญ่ และเดิน
เล่นย่านอันเลืองชือจากภาพยนตร์เรือง Nothing Hill ทีมี
ความโรแมนติก ในอุณหภูมอ
ิ ากาศอันแสนสบาย

-

Warner Bros. Harry Potter Studios
สถานทีถ่ายทําภาพยนตร์แฟนตาซีเรืองยังอย่าง Harry
Potter (มีคา่ ใช ้จ่ายเพิมเติม)

-

Chelsea Football Club and Stadium
# นํ า
เยียมชมสโมสรฟุตบอลพรีเมียร์ลก
ี ซึงเป็ นสโมสรชัน
ของโลก เพียงแห่งเดียวในกรุงลอนดอน
(มีคา่ ใช ้จ่ายเพิมเติม)

-

หรือ อืนๆ ตามสถานการณ์

Sun 19/04/2015
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Mon 20/04/2015

English Class

Tue 21/04/2015

English Class

Wed 22/04/2015

English Class

Thu 23/04/2015

English Class

Fri 24/04/2015

English Class

Visit National History Museum
ึ
เยียมชมพิพธิ ภัณฑ์ประวัตศ
ิ าสตรทางธรรมชาติซงรวบรวมการค
้นพบทาง
ธรรมชาติมากมาย เช่นหินและแร่ธาติตา่ งๆ จากทัวทุกมุมโลก วิวัฒนาการทาง
พันธุกรรมของสิงมีชวี ต
ิ และตืนตาตืนใจไปกับยุคจูราสสิคปาร์ค (ไดโนเสาร์)
Visit Tower of London และ Tower Bridge
พระราชวังโบราณและศูนย์กลางเมืองของกรุงลอนดอนตัง# แต่ยค
ุ โรมัน หอคอย
ทีมีประวัตศ
ิ าสตร์ยาวนานและน่าสะพรึงกลัว ถ่ายรูปคูก
่ บ
ั สะพานทีได ้ชือว่าสวย
ทีสุดในกรุงลอนดอน
Visit Harrods
ห ้างทีเก่าแก่และคลาสสิกทีสุดในกรุงลอนดอน มีความหลากหลายของสินค ้าที
น่าตืนใจ และเป็ นห ้างทีหากใครไม่มาถือว่า มาไม่ถงึ ลอนดอน
Visit Madame Tussauds
จุดกําเนิดของพิพธิ ภัณฑ์หน
ุ่ ขีผ
# งึ# อันโงดังทีมีสาขาไปทัวโลก
Visit Borough Market
ตลาดอาหารนานาชาติจากทัวทุกมุมโลก
Visit Southwark
โบสถ์สไตล์โกธิคอันเก่าแก่ บ ้านเกิดของ John Havard ผู ้ก่อตัง# มหาวิทยาลัย
Havard อันโด่งดังในสหรัฐอเมริกา

กิจกรรมทัศนศึกษานอกเมือง
-

ล่องเรือในแม่นํ#าเทมส์อน
ั เลืองชือ
เพือเดินทางไปยังเมืองกรีนช
ิ (Greenwich)
ทีซึงเป็ นเส ้นเขตแบ่งเวลาที 0

-

นั งกระเช ้า Emirates Cable เพือชมทัศนยภาพ
กรุงลอนดอนด ้านทิศตะวันออก (Exclusive Special
ทีทาง Topic UK จัดให ้แบบไม่ต ้องเสียค่าใช ้จ่ายเติม
แห่งเดียวของไทย)

Sat 25/04/2015
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กิจกรรมทัศนศึกษานอกเมือง

Sun 26/04/2015

Mon 27/04/2015
Tue 28/04/2015
Wed 29/04/2015
Thu 30/04/2015

Fri 01/05/2015

Sat 02/05/2015

-

Camden Town
ศูนย์รวมสินค ้าวัยรุ่นชือดังของลอนดอน
เดินเลาะถนนมุง่ หน ้าสู่ Camden Lock
ประตูควบคุมนํ# าโบราณทีแวดล ้อมด ้วย
ตลาดขายสินค ้าและอาหารนานาชาติ
# และชิม
หลากหลายชนิด สามารถเลือกซือ
ขนมและอาหารจากร ้านค ้า แล ้วสามารถ
มานั งทานชิลๆ บนเก ้าอีท
# ทํ
ี าจากรถเวสป้ า
ริมฝั งคลอง Camden ทีสวยงาม

-

Covent Garden
เพลิดเพลินไปกับเยียมชมตลาด Covent Garden
ท่ามกลางเสียงโอเปร่าและการแสดงจากศิลปิ น
ท ้องถินมากมาย

Visit London Museum
เยียมชมพิพธิ ภัณฑ์ประวัตศ
ิ าสตร์ลอนดอน รวบรวมทุกๆ เหตุการณ์กว่าจะมา
เป็ นกรุงลอนดอนทีเจริญรุง่ เรืองมาจนถึงปั จจุบน
ั นี#
English Class
(Alternative Choices – เลือกได ้ตามความสนใจและอาจมีคา่ ใช ้จ่าย) เช่น
- Sherlock Holmes Museum
English Class
พิพธิ ภัณฑ์ทสร
ี ้างขึน
# จากจินตนาการตามนวนิยายสืบสวนชือดังของ
English Class
โลก อย่างเชอร์ล็อก โฮล์ม
- Victoria Albert Museum
พิพธิ ภัณฑ์ทบอกเล่
ี
าความรุง่ เรืองและยิงใหญ่ของพระราชินวี ค
ิ ตอเรีย
และพระสวามี
- Bond & Oxford Street
ถนนทีเป็ นสวรรค์ของนั กช็อปปิ# ง
English Class
- London Zoos
สวนสัตว์แห่งแรกของโลก
- Hyde Park
สวนสาธารณะทีร่วมรืนและสวยงามกลางกรุงลอนดอน
- หรืออืนๆ
เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
ด ้วยการบิน Emirates Airlines
อย่างปลอดภัย ด ้วยความประทับใจ และประสบการณ์ทประเมิ
ี
นค่าไม่ได ้
English Class
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อ ัตราค่าบริการ
Family Host
(Twin)

กําหนดการเดินทาง

Family Host
(Single)

220,000
3 เมษายน 2558 –
2 พฤษภาคม 2558

พิเศษ 199,000 บาท
(ภายในตุลาคม 2557 นี)#

เพิม 6,000

ิ ธิใk นการคืน
กรุณาชําระม ัดจํา ท่านละ 25,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหล ัง ทางบริษ ัทขอสงวนสท
ม ัดจําทงหมด
ัQ
เนือ
+ งจากทางบริษท
ั ฯ ได้ชําระค่าตวm ั เครือ
+ งบินเต็มใบให้ก ับสายการบินเป็นทีเ+ รียบร้อย
่ นทีเ+ หลือ กรุณาชําระ 45 ว ันก่อนการเดินทาง
ยกเว้นค่าภาษีนําQ ม ันทีย
+ ังมิได้ชําระ ค่าท ัวร์สว
การชําระค่าบริการ
1. ชําระค่าม ัดจํา (งวดแรก)
2. ชําระเพิม
+ (งวดที+ 2)
ํ
3. ชาระก้อนสุดท้าย (งวดที+ 3)

25,000 บาท
55,000 บาท *กรุณาชําระภายในว ันที+ 15 มกราคม 2558
119,000 บาท *กรุณาชําระภายในว ันที+ 15 กุมภาพ ันธ์ 2558

หมายเหตุ 1. ตวm ั เมือ
+ ออกแล้ว ไม่สามารถคืนเงิน (Refund) ได้ อ ันเนือ
+ งจากเงือ
+ นไขของสายการบิน
่ ผ่านเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถขอคืนเงินได้
2. ในกรณีทด
ี+ า
ํ เนินการขอวีซา
ิ ธิk ร ับจองเฉพาะลูกค้าทีม
ึ ษาเท่านน
หมายเหตุ *** ทางบริษ ัทขอสงวนสท
+ วี ัตถุประสงค์เพือ
+ ศก
ัQ หากท่านถูก
เจ้าหน้าทีต
+ ํารวจหรือเจ้าหน้าทีต
+ รวจคนเข้าเมืองทงทางประเทศไทยและประเทศอ
ัQ
ังกฤษปฏิเสธการเข้า-ออก
่ กล ับประเทศก่อนกําหนด ถือเป็น
เมืองของท่าน หรือมีการล ักลอบทํางานในประเทศอ ังกฤษ แล้วถูกจ ับสง
้ า
ิ ธิใk นการจะไม่คน
เหตุผลทีอ
+ ยูน
่ อกเหนือความร ับผิดชอบของทางบริษ ัท ทางบริษ ัทของสงวนสท
ื ค่าใชจ
่ ยใดๆ
ิQ แก่ทา
่ ยจ ัดการเพือ
Q างบริษ ัทจะชว
ทงส
ัQ น
่ น (ทงนี
ัQ ท
+ ให้การเดินทางของท่านเป็นไปอย่างราบรืน
+ ทีส
+ ด
ุ และทีผ
+ า
่ น
มาทางบริษ ัทย ังไม่พบปัญหาจากกรณีด ังกล่าว)
ิ ธิk เปลีย
หมายเหตุ *** บริษ ัทขอสงวนสท
+ นแปลงตารางการเดินทางหรือสถานทีเ+ ยีย
+ มชมในกรณีมเี หตุการณ์
่ การล่าชา้ ของสายการบิน การน ัดหยุดงาน สภาพอากาศ ภ ัยพิบ ัติทาง
นอกเหนือการควบคุมของบริษ ัท เชน
Q างบริษ ัทจะจ ัดการให้อยูใ่ นความเรียบร้อยมากทีส
ธรรมชาติ (แต่ทงนี
ัQ ท
+ ด
ุ )
อ ัตราค่าบริการนีรQ วม
 ค่าตัวเครืองบินไป-กลับ พร ้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งทีมี
ั ภาระท่านละไม่เกิน 32 กก.  ค่าทีพักจาก Family Host
 ค่านํ# าหนั กกระเป๋ าสม
 ค่าเข ้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารวันละ 3 มือ
#
 ค่าธรรมเนียมในการขอวีซา่ (ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซา่ ของสถานทูต)
 ค่าประกันอุบัตเิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,500,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)
้ การระบบขนสง่ มวลชนในกรุงลอนดอนโซน 1 – 3 และนอกเสนทางตามที
้
 ค่าใชบริ
กําหนดไว ้ในรายการ
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อ ัตราค่าบริการนีไQ ม่รวม
่ ค่าทําหนังสอ
ื เดินทาง ค่าโทรศพ
ั ท์ ค่าโทรศพ
ั ท์ทางไกล
 ค่าใชจ่้ ายสว่ นตัวนอกเหนือจากรายการทีระบุ เชน
ค่าอินเตอร์เน็ ต รวมถึงค่าอาหารและเครืองดืมทีสังเพิมนอกเหนือรายการ
้ ริการ)
(กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าทีก
+ อ
่ นการใชบ
 ค่าเดินทางไป-กลับสนามบินสุวรรณภูม ิ
 ค่าเดินทางนอกเหนือรายการ
ั ภาระเกินกําหนด
 ค่าใชจ่้ ายทีเกิดจากสม
้จ่
 ค่าใช ายทีเกิดจากความเสียหายทีเกิดจากการกระทําโดยประมาทของนักเรียน
่ ทําของในบ ้าน Fimily Host เสย
ี หาย แตกหัก
เชน
 ค่าเดินทางในกรณีททํ
ี าบัตรหายหรือลืมบัตรโดยสารสาธารณะ
 ค่าภาษี มูลค่าเพิม 7% และภาษี หัก ณ ทีจ่าย 3%
เงือ
+ นไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีทเรี
ี ยนต ้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลือนการเดินทาง นักเรียนจะต ้องแฟกซ ์ อีเมล์ หรือเดินทางมา
็ เอกสารการยกเลิกทีบริษัทอย่างใดอย่างหนึงเพือแจ ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อักษร
เซน
ั ท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพ
็ เอกสารการขอรับเงิน
2. กรณีนักเรียนต ้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักเรียนจะต ้องแฟกซ ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซน
คืนทีบริษัทอย่างใดอย่างหนึงเพือทําเรืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพร ้อมหลักฐาน
ี นาคารทีต ้องการให ้นํ าเงินเข ้าให ้
ประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชาํ ระเงินค่าบริการต่างๆ และหน ้าสมุดบัญชธ
ครบถ ้วน โดยมีเงือนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี#
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 120 วัน คืนเงินค่าบริการร ้อยละ 100 ของค่าบริการทีชาํ ระแล ้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 90 วัน คืนเงินค่าบริการร ้อยละ 90 ของค่าบริการทีชาํ ระแล ้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 60 วัน คืนเงินค่าบริการร ้อยละ 50 ของค่าบริการทีชําระแล ้ว
2.4 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน ้อยกว่า 45 วัน ไม่คน
ื เงินค่าบริการทีชําระแล ้วทัง# หมด
ทัง# นี# ทางบริษัทจะหักค่าใชจ่้ ายทีได ้จ่ายจริงจากค่าบริการทีชาํ ระแล ้วเนืองในการเตรียมการจัดการ
่ การสาํ รองทีนังตัวเครืองบิน การจองทีพักฯลฯ
เชน
เงือ
+ นไขและข้อกําหนดอืน
+ ๆ
ํ
ึ ษาภาษาอังกฤษและทัศนศก
ึ ษาเท่านัน
1. กิจกรรมนี#สาหรับผู ้มีวัตถุประสงค์เพือศก
#
ึ ค่าใชจ่้ ายก่อนการเดินทางอยู่มาก ดังนัน
2. กิจกรรมในครัง# นีม
# ก
ี ารติดต่อหลายหน่วยงานซงมี
# หากท่านไม่ได ้ร่วม
้
่
เดินทางหรือใชบริการตามทีระบุไว ้ในรายการไม่วา่ บางสวนหรือทัง# หมด หรือถูกปฏิเสธการเข ้า-ออกเมืองด ้วยเหตุผล
ใดๆ ทางบริษัทจะไม่คน
ื เงินค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทัง# หมดให ้แก่ทา่ น
ิ
ี หายจากความผิดพลาดในการสะกดชอ
ื นามสกุล คํานํ าหน ้าชอ
ื
3. ทางบริษัทขอสงวนสทธิไ ม่รับผิดชอบค่าเสย
ื เดินทาง และอืนๆ เพือใชในการจองตั
้
เลขทีหนั งสอ
วเครืองบิน และขอวีซา่ ในกรณีทนั
ี กเรียนมิได ้สง่ หน ้า
ื เดินทางให ้กับทางบริษัทพร ้อมการชาํ ระเงินมัดจํา
หนั งสอ
ิ ธิใ นการเปลียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพือให ้สอดคล ้องกับ
4. ทางบริษัทขอสงวนสท
สถานการณ์ ภูมอ
ิ ากาศ และเวลา ณ วันทีเดินทางจริงของประเทศทีเดินทาง ทัง# นี# บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย
ของนั กท่องเทียวสว่ นใหญ่เป็ นสาํ คัญ
ิ ธิไ ม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสย
ี หายหรือค่าใชจ่้ ายใดๆ ทีเพิมขึน
5. ทางบริษัทขอสงวนสท
# ของนักเรียนทีมิได ้เกิด
่ ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวต
จากความผิดของทางบริษัท เชน
ั ิ อุบัตเิ หตุ ความเจ็บป่ วย
ี หายของสม
ั ภาระ ความล่าชา้ เปลียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสด
ั อืน
ความสูญหายหรือเสย
ุ วิสย
เป็ นต ้น
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6. อัตราค่าบริการนีค
# ํานวณจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั น
#
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ นการปรับราคาค่าบริการเพิมขึน
# ในกรณีทมี
ี การเปลียนแปลงอัตราแลกเปลียน
# เพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลียนแปลง
เงินตราต่างประเทศ ค่าตัวเครืองบิน ค่าภาษี เชือ
เทียวบินฯลฯ
7. พนั กงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มอ
ี ํานาจในการให ้คําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว ้นแต่มเี อกสารลงนาม
โดยผู ้มีอาํ นาจของบริษัทกํากับเท่านั น
#
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ทีจะนํ าติดตัวขึน
# เครืองบิน ต ้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลต
ิ รต่อ
# และรวมกันทุกชิน
# ไม่เกิน 1,000 มิลลิลต
ิ ล็อคปิ ดสนิท และสามารถนํ า
ชิน
ิ ร โดยแยกใส่ถงุ พลาสติกใสซึงมีซป
ออกมาให ้เจ ้าหน ้าทีตรวจได ้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให ้ถือได ้ท่านละ 1 ใบเท่านัน
# ถ ้าสิงของดังกล่าวมี
ขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าทีกําหนดจะต ้องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ ้าหน ้าทีโหลดใต ้ท ้องเครืองบินเท่านัน
#
2. สิงของทีมีลก
ั ษณะคล ้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬ
ี าฯ จะต ้องใส่กระเป๋ าใบใหญ่
และฝากเจ ้าหน ้าทีโหลดใต ้ท ้องเครืองบินเท่านัน
#
3. ประเทศอังกฤษ มีกฎหมายห ้ามนํ าผลิตภัณฑ์ททํ
ี ามาจากพืช และเนื#อสัตว์ทก
ุ ชนิดเข ้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม ้สด ไข่ เนือ
# สัตว์
ไส ้กรอกฯ เพือเป็ นการป้ องกันโรคติดต่อทีจะมาจากสิงเหล่านี# หากเจ ้าหน ้าทีตรวจพบ จะต ้องเสียค่าปรับอัตราทีสูงมาก
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