 HILIGHTS 
Centre of English Studies – Bigben & St.James Park - Tower Bridge London Eye – Camden Market – Cambridge - Oxford - Millennium
Bridge – Victoria & Albert Museum – Stonehenge - Harrods –
National History Museum – British Museum - Greenwich - Chelsea
Stadium – Eiffel Tower – Louvre – Disneyland - Notre Dame

❖

เรียนภาษาอังกฤษครึ่งวันเช้า ในวันจันทร์ถึงศุกร์ทส
ี่ ถาบัน Centre Of English Studies

❖

ฝึกใช้ภาษาอังกฤษผ่านการทัศนศึกษาสถานทีส
่ าคัญต่าง ๆในกรุงลอนดอน ท่องเที่ยว

สถานทีส
่ าคัญ อาทิ Tower Bridge, London Eye, Oxford Street, British Museum, สนามฟุตบอล
ทีมเชลซี และสถานที่น่าสนใจอื่น ๆ อีกมากมาย

❖

ฝึกใช้ภาษาในชีวิตประจาวันและเรียนรู้การใช้ชีวิตกับครอบครัวชาวอังกฤษ

❖

ทัศนศึกษาสุดสัปดาห์เต็มวันรวม 4 ครั้งยังเมืองต่าง ๆ ในประเทศอังกฤษเพื่อเป็นการ

ส่งเสริมวิสัยทัศน์ของนักเรียน

❖

Oxford Day Tour เมืองเก่าแก่ทม
ี่ ีสถาปัตยกรรมสวยงาม และมีมหาวิทยาลัย อ็อกฟอร์ด

มหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศอังกฤษ

❖

Cambridge Day Tour เป็นเมืองมหาวิทยาลัยทีม
่ ีชื่อเสียงมายาวนานในประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็น

ทีต
่ ั้งของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์มหาวิทยาลัยชื่อดังระดับโลก

❖

ตื่นตาตื่นใจกับ Stonehenge สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

❖

Brighton Day Tour แหล่งสถานที่พักตากอากาศทางริมชายฝั่งทะเลตอนใต้

Centre of English Studies (CES), London
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1976 เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศอังกฤษ และได้รับ
การยอมรับในเรื่องคุณภาพทีม
่ ีมาตรฐานสูงที่สุดแห่งหนึง่ ในประเทศอังกฤษ

ทั้งในด้านการสอน

สถานที่ สิ่งอานวยความสะดวก เจ้าหน้าที่และชื่อเสียงของสถาบันโดยครูผู้สอนนั้นได้รับการคัดเลือก
เป็นอย่างดีและเป็นผู้มีคุณวุฒิ ประสบการณ์การสอน วิธีการสอนที่ทันสมัย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ได้รับ
การอบรมในด้านการสอนมาโดยเฉพาะ ซึ่งจะทาให้การเรียนเป็นไปด้วยความสนุกสนานพร้อมกับการ
พัฒนาทักษะทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่ โดยได้รับรางวัลต่าง ๆ มามากมาย โดยในปี
2007 CES ได้รับรางวัล Star English Language School in Europe ทั้งนี้ CES ยังได้รับการรับรอง
จาก British Council , English UK และ IALC อีกด้วย

CES มีห้องเรียนที่ทันสมัยทั้งหมด 22 ห้องในช่วงซัมเมอร์ โดยภายในตัวอาคารถูกออกแบบมา
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้สึกผ่อนคลายจากการเรียน มีห้องโสตศึกษา ห้องคอมพิวเตอร์ และศูนย์
มัลติมีเดียที่มีซอฟท์แวร์ที่ทันสมัย

นอกจากนี้อาคารเรียน

ยังประกอบไปด้วยอุปกรณ์การสอนที่

ทันสมัยและมีสิ่งอานวยความสะดวกแก่นักเรียน อาทิ Internet Wi-Fi และห้องสมุด

หลักสูตรการเรียน
หลักสูตรภาษาอังกฤษทัว่ ไปเรียน วันจันทร์-วันศุกร์ 09.00น. - 13.00น. (รวม 20 บทเรียน)
หลักสูตร Standard General English เข้าเรียนเฉพาะช่วงเช้าของวันจันทร์ถึงวันศุกร์ โดยให้นักเรียนได้
มีเวลาว่างในช่วงบ่าย เพื่อจะได้เข้าร่วมโปรแกรมเพื่อทัศนศึกษา หรือศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วย
ตนเอง (ช่วงเช้าการเรียนจะแยกเป็น 2 ส่วนโดยอาจารย์ 2 ท่านตามวิชานั้น ๆ ) ในส่วนแรกจะมุ่งเน้นที่
การปรับปรุงความถูกต้องของนักเรียนโดยเน้นหลักไวยากรณ์ , การอ่านและการเขียน และจะเรียนใน
หนังสือเป็นหลัก โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ทน
ี่ ามาจากสมุดงาน และอุปกรณ์การเรียนอื่น ๆ เพื่อ
ประกอบการเรียน ส่วนที่ 2 มุ่งเน้นที่การปรับปรุงความสามารถในการสื่อสารโดยภาพรวม และความ
คล่องแคล่วของนักเรียนโดยมุ่งเน้นที่การฟัง , การพูดของนักเรียน , คาศัพท์ และการรวมบทเรียนใน
ส่วนแรกของช่วงเช้า นอกจากนี้นักเรียนยังจะได้ฝึกออกเสียงและเรียนรู้เกี่ยวกับความยากในการออก
เสียงและปรับปรุงภาษาทีน
่ ักเรียนจะใช้ในสถานการณ์จริง

ที่พักและอาหาร
น้องๆจะได้พักกับครอบครัวท้องถิ่นชาวอังกฤษที่ได้รับการคัดเลือกมาเป็นอย่างดี พร้อมทั้งมี
การตรวจสอบอย่างสม่าเสมอจากทางโรงเรียน โดยพักห้องละ 2 คนกับเพื่อนคนไทย ทั้งนี้ทาง
ครอบครัวชาวอังกฤษจะเป็นผู้เตรียมอาหารให้มื้อเช้าและมื้อเย็น ตลอดจนการดูแลเอาใจใส่น้อง ๆ ใน
ทุกด้าน รวมถึงการเตรียมซักผ้าให้น้อง ๆ อีกด้วย สาหรับตอนเที่ยงจะเป็นอาหารร้อน โดยมี
เจ้าหน้าที่จัดการ เตรียมจัดหาให้

การเดินทางมาโรงเรียน
ขึ้นอยู่กับระยะทางของบ้านพักและโรงเรียน โดยนักเรียนเดินทางมาโรงเรียนโดยรถประจาทาง
โดยใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 30 นาที ซึ่ง ได้รวมค่าเดินทางรถบัสรายเดือนให้กับน้อง ๆ
เพื่อให้เดินทางกันได้อย่างสะดวกสบาย และไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ตารางกิจกรรม

กาหนดการเดินทาง
เวลา

กิจกรรม

23 Mar
24 Mar
25 Mar

เดินทางสู่ England
เดินทางถึง England
ปฐมนิเทศ สถาบัน Centre of English Studies เป็นสถาบันภาษาที่มี
คุณภาพระดับชั้นนาของประเทศสหราชอาณาจักร ก่อตั้งมานานกว่า 33
ปี นอกจากนี้ CES ยังเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ได้รับ
รางวัล Star English Language School in Europe มีครูชาวอังกฤษที่มี
ความเชี่ยวชาญและชานาญการสอน สอนอย่างสนุกแบบ Edutainment ที่
สาคัญมีความเป็นกันเองมากและเข้าใจนักเรียนต่างชาติอย่างดี นักเรียน
จึงได้พัฒนาทักษะทางภาษาในทุกด้าน เก่งและกล้าพูดภาษาอังกฤษอย่าง
มั่นใจ Centre of English Studies (CES) ยังได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย
โดยในปี 2007 CES ได้รับรางวัล Star English Language School in
Europe อีกทั้งยังได้รับการเสนอชื่อในรอบสุดท้ายอีกถึง 5 ปีติดต่อกัน
ตั้งแต่ปี 2008 ทั้งนี้ CES ยังได้รับการรับรองจาก British Council ,
English UK และ ACELS อีกด้วย CES
เช้า - Take Course @ Centre Of English Studies
บ่าย - เดินทางสู่หอเอลิซาเบธหรือหอบิ๊กเบนและเซนต์เจมส์พาร์ก
หอบิ๊กเบน เป็นหอนาฬิกาประจาพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ โดยบิ๊กเบนเป็น
ชื่อเล่นของระฆังใบใหญ่ทส
ี่ ุด หนักถึง
13,760 กิโลกรัม ซึ่งแขวนไว้บริเวณ
ช่องลมเหนือหน้าปัดนาฬิกา ทั้งนี้มี
ระฆังรวมทั้งสิ้น 5 ใบ โดย 4 ใบจะถูก
ตีเป็นทานอง ส่วนบิ๊กเบนจะถูกตีบอก
ชั่วโมงตามตัวเลขที่เข็มสั้นชี้บนหน้าปัดนาฬิกา ทว่าคนส่วนใหญ่กลับใช้
ชื่อบิ๊กเบนเรียกตัวหอทั้งหมด โดยทีต
่ ัวนาฬิกาอยู่สูงจากพื้น 55 เมตร ตัว

26 Mar

อาคารสร้างด้วย สถาปัตยกรรมสมัยสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย
(victorian gothic)
สวนสาธารณะเซนต์เจมส์พาร์ก
เป็นสวนสาธารณะขนาด 58
เอเคอร์ในเวสต์มินสเตอร์ ใจกลาง
กรุงลอนดอน และมีอายุเก่าแก่ทส
ี่ ุด
ในบรรดาอุทยานหลวงแห่ง
ลอนดอน ภายในสวนมีทะเลสาบขนาดเล็กทีช่ ื่อว่าทะเลสาบสวนเซนต์เจมส์
ซึง่ สวนนี้ตั้งชื่อตามโรงพยาบาลโรคเรื้อนทีส
่ ร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่ St. James
the Less
27 Mar

เช้า - Take Course @ Centre Of English Studies
บ่าย - เดินทางสู่ทาวเวอร์บริดจ์ สะพานทีม
่ ีรูปแบบของสะพานยกและ
สะพานแขวนอยู่รวมกัน สร้างขึ้นในระหว่าง ค.ศ. 1886-1894 เพื่อเป็น
สะพานข้ามแม่น้าเทมส์ สะพานแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับหอคอยแห่งลอนดอน
ซึ่งเป็นที่มาของชื่อสะพานว่า "ทาวเวอร์บริดจ์" หรือ "สะพานหอคอย"
สะพานแห่งนี้ ประกอบด้วยหอคอย 2 หอ ซึ่งเชื่อมต่อเข้าด้วยกันกับ
ทางเดินคู่ขนานด้านบน โดยออกแบบให้ทนต่อแรงดึงตามแนวนอน ซึ่งเป็น
แรงโน้มถ่วงในส่วนของสะพานแขวน องค์ประกอบแนวตั้งของส่วนสะพาน
แขวนแขวนไว้โดยหอคอย 2 หอทีม
่ ีความมั่นคง ส่วนแกนหมุนของสะพาน
ยกและเครื่องจักรซ่อนไว้ในฐานของแต่ละหอคอย

28 Mar

เช้า - Take Course @ Centre Of English Studies

บ่าย – เดินทางสู่ลอนดอนอายหรือมิลเลเนียมวีล เป็นชิงช้าสวรรค์ทส
ี่ ูง
ทีส
่ ุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร (443 ฟุต) อย่างไรก็ตาม
ลอนดอนอาย ก็ยังคงได้รับตาแหน่งจากการให้บริการว่า "ชิงช้าสวรรค์ที่
ก่อสร้างด้วยโครงเหล็กค้าข้างเดียวทีส
่ ูงทีส
่ ุดในโลก" (เพราะการโครงสร้าง
ทั้งหมดใช้โครงค้าเหล็กรูปตัว A ในการให้บริการโดยใช้โครงค้าเพียงแค่
ด้านเดียวเท่านั้นไม่เหมือนชิงช้าสวรรค์อื่นๆ ทั่วไป ทีม
่ ีโครงค้าสองข้าง)
ออกแบบและสร้างสรรค์โดย David Marks and Julia Barfield

29 Mar

เช้า - Take Course @ Centre Of English Studies
บ่าย - เดินทางสู่แคมเดนมาร์เก็ต ร้านขายของทีม
่ ีร้านสินค้าแฟชั่นเรียง
รายอยู่ภายใน และรอบๆบริเวณเส้นทางรถไฟทีอ่ ยู่เหนือน้า สามารถ
เพลิดเพลินกับการจับจ่ายใช้สอยกับ
สินค้าทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นเสื้อแจ็คเกต
หนัง ไปจนถึงชุดกิโมโนผ้าไหม งาน
หัตถกรรม หรือเครื่องประดับ เสื้อผ้า
แบบวินเทจ หรือแม้กระทัง่ ของใช้ใน
บ้านเก่าๆ เดินเล่นแถวๆริมน้า แล้วแวะ
รับประทานอาหารนานาชาติในราคา
ย่อมเยาอย่าง ข้าวผัดสเปน หรือขนมพายของจาไมก้า

30 Mar

Cambridge Day tour เคมบริดจ์ เป็นเมืองมหาวิทยาลัยทีเ่ ก่าแก่ในสหราช
อาณาจักร และเป็นศูนย์กลางการปกครองของเคมบริดจ์เชียร์ เป็นทีต
่ ั้ง
ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาขนาดกลางค่อนข้าง
ใหญ่ในสหราชอาณาจักร มีความเก่าแก่เป็นอันดับที่ 2 ของ สหราช

อาณาจักร ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 1752 โดยมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งก่อนหน้านั้น
คือ มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด นอกจากนี้ยังเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่เป็น
อันดับทีส
่ ี่ของโลกที่ยังเปิดดาเนินการอยู่ นักเรียนสามารถเดินชมแหล่ง
เรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ต่างๆ ภายในเมือง ศึกษาผลงานศิลปะและของโบราณ
จากยุค 3,000 ปีก่อนคริสตกาลจนถึงยุคปัจจุบันได้ที่ พิพิธภัณฑ์ฟิตซ์วิ
ลเลียม ชื่นชมผลงานจากศิลปินศตวรรษที่ 20 เช่น อัลเฟรด วอลลิส
และโจอาน มิโร ที่ หอศิลป์ Kettle's Yard ค้นพบวัตถุโบราณที่ พิพิธภัณฑ์
โบราณคดีและมานุษยวิทยา ส่วนทีพ
่ ิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์คอมพิวเตอร์
คุณจะได้ชมคอลเล็คชั่นคอมพิวเตอร์โบราณและวิดีโอเกมสุดคลาสสิก

31 Mar

Oxford Day tour เมื องการศึกษาที่เ ก่า แก่ที่สุดของโลก อยู่ทางตะวันตก
ของลอนดอนใช้ เ วลาเดิ น ทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่งจากลอนดอน เป็น
เมืองเก่าแก่ที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามและเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้น ๆที่
เป็นที่นิยมอีกแห่งของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่มักจะแวะชมอ็อกฟอร์ด สถานที่
ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมในเมืองอ็อกฟอร์ดคือการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอ็อก
ฟอร์ดที่ประกอบไปด้วยวิทยาลัยต่าง ๆมากมายที่ เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้า
ชม บรรยากาศของเมืองอ็อกฟอร์ดจึงเต็มไปด้วยนักเรียน นักศึกษาและ
นักท่องเที่ยวจานวนมาก โดยนักเรียนจะได้เที่ยวชมสถานที่ ต่าง ๆที่สาคัญ
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง Christchurch College ซึ่ ง ใช้ เ ป็ น สถานที่ ถ่ า ยท า
ภาพยนตร์ชื่อดังอย่าง Harry Potter
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บ่าย - เดินทางสู่อ๊อกฟอร์ดสตรีท แหล่งชอปปิ้งทีม
่ ีความยาวถึง 1 ไมล์
(1.6 กม .) ทั้งสองฟากฝั่งถนนอุดมไปด้วยร้านค้านานาชนิด เช่นห้างทีม
่ ี
ชื่อเสียงอย่างเซลฟริดเสจ
(Selfridges) ซึ่งมีของขาย
ตัง้ แต่เครื่องใช้ในบ้าน
เฟอร์นิเจอร์ เสื้อผ้า
เครื่องสาอาง เครื่องแก้ว ล้วน
แล้วแต่เป็นสินค้า แบรนด์เนม,
พลาซา อ็อกซฟอร์ดสตรีท
(Plaza Oxford Street),
ห้างสรรพสินค้าจอห์นหลุยส์
(John Lewis),
ห้างสรรพสินค้าเฮาส์ ออฟ
เฟรเซอร์ (House of Frazer)
ฯลฯ ถนนสายนี้ยังมีร้านค้า
อีกมากกว่าสามร้อยร้าน และที่นี่ยังเป็นศูนย์กลางในการเลือกซื้อของที่
ระลึก พวกสินค้าที่เป็นสัญลักษณ์ของลอนดอน เปิดให้บริการตั้งแต่
10.00น.ไปจนถึงประมาณ19.00 น.
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บ่าย – เดินทางสู่ตลาดโบโรห์และสะพานมิลเลเนียม ตลาดโบโรห์เป็นตลาด
ทีม
่ ีอายุมากว่า 1,000 ปี ตั้งอยู่ที่ย่าน Southwark เดิมตลาดแห่งนี้เปิดขาย
วัตถุดิบจาพวกผักและ
ผลไม้เป็นหลัก ปัจจุบัน
ตลาดได้รับการกล่าวถึงว่า
เป็นตลาดทีร่ วบรวมอาหาร
อร่อยจากทั่วทุกมุมโลกมา
รวมกันไว้อย่างละลานตา
ร้านอาหารในตลาดนี้มี
มากมาย ตั้งแต่วัตถุดิบ
จาพวกผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ อาหารทะเล ชีส ไปจนถึงร้านอาหารทีท
่ ั้งอร่อย
และหาทานยากมากมายจากทั่วทุกมุมโลก
สะพานมิลเลเนียม หรือเป็นรู้จักในสะพานทางเท้ามิลเลนเนียมลอนดอน
คือ สะพานแขวนโครงสร้างเหล็กสาหรับคนเดินที่สร้างข้ามแม่น้าเทมส์
กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เชื่อมต่อเขต Bankside กับเขตตัวเมือง
ลอนดอน ตั้งอยู่ระหว่างสะพาน Southwark Bridge และสะพานรถไฟ
Blackfriars สะพาน
มิลเลนเนียมถูกสร้างขึ้น
ใน ค.ศ. 1998 และเปิดใช้
งานเมื่อวันที่ 10
มิถุนายน ค.ศ. 2000
ชาวลอนดอนเรียก
สะพานแห่งนี้ว่า Wobbly
Bridge หลังจากมีส่วน
ร่วมในการเดินการกุศล
ซึ่งเป็นตัวแทนขององค์กรสิทธิเด็ก แนวเชื่อมของสะพานนี้สามารถเห็น
ทิวทัศน์ของด้านหน้ามหาวิหารเซนต์พอลได้อย่างชัดเจน
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บ่าย – เดินทางสู่พิคคาดิลลี เซอร์คัส ได้รับสมญาว่าเป็นไทม์สแควร์ ใน
เวอร์ชั่นของอังกฤษ พิคคาดิลลีเซอร์คัสได้ชื่อทีน
่ ่าสนใจนี้มาจาก Roger
Baker ซึ่งเป็นช่างตัดเสื้อทีม
่ ีชื่อเสียงในการตัดคอเสื้อสาหรับผู้ชายแบบฟู
ฟ่อง ซึ่งเป็นทีน
่ ิยมในศตวรรษที่ 17 เรียกว่าพิคคาดิลล์ คาว่า "เซอร์คัส"
นั้นมาจากการจราจรทีเ่ ป็นวงกลมรอบรูปปั้นเทพ Anteros ของกรีก ใน
ปัจจุบันชื่อนี้หมายถึงแสงสี ความบันเทิงและความคึกคักมีชีวิตชีวาของ
มหานครที่ไม่หยุดนิ่ง พิคคาดิลลีเซอร์คัสได้กลายเป็นสถานที่น่าสนใจที่
ดึงดูดทั้งคนอังกฤษเองและนักท่องเที่ยวมาชมทั้งในเวลากลางวันและ
กลางคืน ทีจ่ ุดศูนย์กลางมีรูปปั้นของเทพนักธนูมีปีก Anteros อยู่เหนือ
น้าพุ Shaftesbury Memorial Fountain รูปปั้นนี้ออกแบบโดย Alfred
Gilbert

4 Apr
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บ่าย – Free Day
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บ่าย – เดินทางสู่พิพิธภัณฑ์ Victoria and Albert ด้วยความหลงใหลใน
งานศิลปะของเจ้าชายอัลเบิร์ตและความรักของควีนวิกตอเรีย จึงเกิดเป็น
พิพิธภัณฑ์ทอี่ บอวลไปด้วยความรักแห่งนี้ จุดเด่นของที่นเี่ ริ่มตั้งแต่โถง
ทางเข้าทีป
่ ระดับด้วยโคมไฟแก้วสีสันสวยงาม ผลงานของ Dale Chihuly
ห้องCast Court ทีร่ วบรวมงานปั้นยุคโบราณ ห้องAsia Galle ทีว่ างเตียง
นอนของจักรพรรดิจีนอายุกว่า 200 ปี ส่วนแฟชั่นนิสต้าห้ามพลาด Dress
Gallery ห้องรวมเสื้อผ้าสวยงาม และร้านขายของระลึกเก๋ๆ

5 Apr

6 Apr

เดินทางสู่สโตนเฮนจ์ เป็นอนุสรณ์สถาน ยุคก่อนประวัติศาสตร์ กลางทุ่ง
ราบกว้างใหญ่บนทีร่ าบซอลส์บรี (Salisbury Plain) ตัวอนุสรณ์สถาน
ประกอบด้วยแท่งหินขนาดยักษ์ 112 ก้อน ตั้งเรียงกันเป็นวงกลมซ้อนกัน 3
วง แท่งหินบางอันตั้งขึ้น บางอันวางนอนลง และบางอันก็ถูกวางซ้อนอยู่
ข้างบน สโตนเฮนจ์และบริเวณโดยรอบได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี
ค.ศ. 1986 และยังถูกจัดให้เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลาง
อีกด้วย

7 Apr

เดินทางสู่ไบรตั้น เป็นแหล่งสถานที่พักตากอากาศทางริมชายฝั่งทะเลตอน
ใต้ ทีม
่ ีชื่อเสียงของประเทศอังกฤษ ตั้งอยู่ทน
ี่ ครไบรตันและโฮฟ ในเทศ
มณฑลอีสต์ซัสเซกซ์ ราชวงศ์อังกฤษเลือกทีจ่ ะมาพักผ่อนที่ไบรตั้นในทุก
ฤดูร้อนนอกจากราชวงศ์อังกฤษแล้วนั้นยังมีกลุ่มชนชั้นสูงเหล่าเศรษฐีต่าง
ก็นิยมมาพักร้อนที
่เมื
่ องไบรตั้นกันมากมาย ดังนั้นไบรตั้นจึงกลายเป็น
แหล่งท่องเที่ยว ที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจมาจนถึงปัจจุบัน ไบรตั้น จัดเป็นเมืองที่
ทันสมัย เเละมีกิจกรรมมากมาย
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บ่าย – เดินทางสู่ Covent Garden ตลาดเก่าแก่อายุกว่า 300 ปี เริ่มต้น
จากทีบ
่ าทหลวงรูปหนึ่งจาก Westminster Abbey นาผลไม้และผักมาตั้ง
แผงวางขาย จากนั้นก็มีการต่อเติมตลาด ทาหลังคากระจกครอบ แล้วตั้ง
ชื่อว่า Central Market ขายผักผลไม้เป็นหลัก ในปัจจุบัน Covent garden
รู้จักกันในนามของ Apple Market ทีม
่ ีร้านค้า ร้านอาหาร มากมายหลาย
ร้อยร้านตั้งอยู่

9 Apr
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บ่าย – เดินทางสู่แฮร์รอดส์ เป็นห้างสรรพสินค้าหรูหราบนถนนบรอมพ์
ตัน ตราแฮร์รอดส์ยังนาไปใช้กับวิสาหกิจ
อื่นๆ ทีด
่ าเนินงานโดยกลุ่มบริษัท
แฮร์รอดส์ รวมถึงธนาคารแฮร์รอดส์
แฮร์รอดส์เอสเตทส์ แฮร์รอดส์เอเวียชัน
และแอร์แฮร์รอดส์ ห้างตั้งอยู่บนทีด
่ ิน
ขนาด 18,000 ตารางเมตร มีพื้นที่
จาหน่ายสินค้ากว่า 90,000 ตาราง
เมตร ในร้านค้ากว่า 330 ร้าน ห้างเซลฟ
ริดจ์สบนถนนออกซ์ฟอร์ดซึ่งเป็นห้างที่
ใหญ่เป็นอันดับสองในสหราชอาณาจักร
มีขนาดมากกว่าครึ่งหนึง่ ของแฮร์รอดส์
เล็กน้อย โดยมีพื้นที่จาหน่ายสินค้า 50,000 ตารางเมตร คติพจน์ของ
แฮร์รอดส์คือ Omnia Omnibus Ubique - ทุกสิ่งสาหรับทุกคนในทุกแห่ง
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บ่าย – เดินทางสู่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ เป็นแหล่งรวม
ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติตั้งแต่สมัยหลายล้านปีก่อนไปจนถึงต้นกาเนิด
ของมนุษย์และสัตว์ป่าทีท
่ ุกท่านพบเห็นได้ในปัจจุบัน โดยตัวพิพิธภัณฑ์นั้น
มีถูกแบ่งออกเป็นห้อง ๆ มากมาย ตั้งแต่ ห้องสัตว์ทะเล ห้องแมลง ห้อง
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ห้องมนุษย์ ห้องไดโนเสาร์ ห้องชาร์ล ดาร์วิน (บิดา
แห่งชีววิทยา) ห้องจุดกาเนิดของโลกและภัยธรรมชาติ
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บ่าย – Free Day

12 Apr
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บ่าย – เดินทางสู่บริติชมิวเซียม หรือทีน
่ ิยมเรียกกันว่า พิพิธภัณฑ์อังกฤษ
เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ด้าน
ประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมของมนุษย์ที่
สาคัญที่สุดและใหญ่ที่สุดใน
โลก มีการก่อตั้งขึ้นในปี
พ.ศ. 2296 (ค.ศ. 1753)
ในเบื้องต้นวัตถุทเี่ ก็บ
รวบรวมไว้ส่วนใหญ่เป็นของสะสมของเซอร์ แฮนส์ สโลน (Hans Sloane)
ซึ่งเป็นแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดให้บริการแก่
สาธารณะเป็นครั้งแรกในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2302 (ค.ศ. 1759)
บริติชมิวเซียม เป็นแหล่งรวบรวมวัตถุต่างๆ จากทุกทวีป จานวนกว่า 7
ล้านชิ้น ซึ่งล้วนมีชื่อเสียง และมีการบันทึกเรื่องราวของวัฒนธรรมมนุษย์
จากจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน วัตถุจานวนมากถูกเก็บไว้ในชั้นใต้ดิน
เนื่องจากไม่มีเนื้อทีเ่ พียงพอ
เดินทางสู่กรีนิช เป็นเขตการปกครองของลอนดอน สหราชอาณาจักร
ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของอังกฤษ เป็นทีต
่ ั้งของหอดูดาวหลวงกรีนิช
ระหว่างปี ค.ศ. 1675-1950 เส้นเมริเดียนทีผ่านกรีนิชถือเป็นฐานของเวลา
มาตรฐานตลอดทั่วทั้งโลกและใช้ในการคานวณลองจิจูดของสถานที่ต่าง ๆ
กรีนิชยังเป็นทีต
่ ั้งของพระราชวังพลาเซ็นเทียตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 ซึ่งเป็น
สถานทีพ
่ ระราชสมภพของเชื้อพระวงศ์ราชวงศ์ทิวดอร์ หลายพระองค์เช่น
พระเจ้าเฮนรีที่ 8 แห่งอังกฤษ และสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 1 แห่ง
อังกฤษ เป็นต้น

14 Apr

เดินทางสู่สแตมฟอร์ดบริดจ์และสวนพฤกษศาสตร์หลวงเมืองคิว
สแตมฟอร์ดบริดจ์ เป็นสนามฟุตบอลของ สโมสรฟุตบอลเชลซี ตั้งอยู่ที่
ฟูลัม ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน ค.ศ. 1876 และเปิดใช้สนามอย่างเป็น
ทางการในอีกปีคือ 20 เมษายน ค.ศ. 1877 โดยสถาปนิกชื่อ อาชิบัลด์
ลีตช์ เป็นคนออกแบบรูปแบบสนามมีพื้นที่ 103x67 ม. เป็นพื้นสนามหญ้า

สวนพฤกษศาสตร์หลวงเมืองคิว หรือที่รู้จักกันในชื่อ Qew Garden มีพื้นที่
121 เฮกตาร์ ซึ่งเป็นพื้นที่สวนและเรือนกระจกรวมกัน โดยได้รวมเอาQew
Gardenและสวนเวกเฮอร์ต เพลส (Wakehurst Place) ในซัสเซ็กซ์ไว้ด้วยกัน
มันเป็นสถานทีส
่ าหรับศึกษาและวิจัยทางพฤกษศาสตร์ทส
ี่ าคัญในระดับ
สากล มีคนงาน 700 คน สวนคิวเป็นองค์กรอิสระที่ได้รับการสนับสนุน
โดยกรมสิ่งแวดล้อมอาหาร และหน่วยงานชนบท สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1759
และสวนพึ่งจะฉลองครบรอบ 250 ปีไปในปี ค.ศ. 2009 สวนคิวมีต้นไม้
สะสมจากทั่วโลกมากที่สุด มีลูกจ้างเป็นนักวิทยาศาสตร์ถึง 650 คน
ต้นไม้สะสมมีมากกว่า 30,000 ชนิด มีหอพรรณไม้ใหญ่ที่สุดในโลก มี

ตัวอย่างพืชมากกว่า 7 ล้านตัวอย่าง ห้องสมุดมีหนังสือมากกว่า
750,000 เล่ม และ มีภาพวาดของต้นไม้มากกว่า 175,000 ภาพ

15 Apr

เดินทางสู่ปารีส - หอไอเฟล เป็นหอคอยโครงสร้างเหล็กตั้งอยู่บนช็องเดอ
มาร์ บริเวณแม่น้าแซน ในกรุงปารีส มีความสูง 300 เมตร (986 ฟุต) ซึ่ง
ไม่รวม เสาอากาศ 24 เมตร (72 ฟุต) ด้านบน ถ้าเปรียบเทียบกับตึกแล้ว
จะมีประมาณ 75 ชั้น หอไอเฟลเป็นสิ่งปลูกสร้างทีส
่ ูงสุดในกรุงปารีส และ
หากไม่นับรวมเสากระจายคลื่น หอไอเฟลเป็นสิ่งปลูกสร้างสูงทีส
่ ุดอันดับ
สองในฝรั่งเศส รองจากสะพานมีโย

16 Apr

เดินทางสู่พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ หรือในชื่อทางการว่า the Grand Louvre เป็น
พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะตั้งอยู่ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส พิพิธภัณฑ์
ลูฟวร์เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงทีส
่ ุด เก่าแก่ทส
ี่ ุด และใหญ่ทส
ี่ ุดแห่งหนึ่ง
ของโลก ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่ทจี่ ัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะ

ทีท
่ รงคุณค่าระดับโลกเป็นจานวนมากกว่า 35,000 ชิ้น จากตั้งแต่
สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงศตวรรษที่ 19 อย่างเช่น ภาพเขียนโมนาลิซา
, The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks ผลงาน
ของเลโอนาร์โด ดาวินชี หรือภาพ Venus de Milo ของอเล็กซานดรอสแห่ง
แอนทีออก ในปี พ.ศ. 2549

17 Apr

เดินทางสู่ดิสนีย์แลนด์ปารีส ชื่อเดิม ยูโรดิสนีย์
รีสอร์ต (อังกฤษ: Euro Disney Resort) เป็น
สวนสนุกและสถานพักตากอากาศตั้งอยู่ใน
Marne-la-Vallée ซึ่งเป็นเมืองใหม่ทาง
ตะวันออกห่างจากใจกลางกรุงปารีส 32
กิโลเมตร เป็นสวนสนุกทีม
่ ีผู้เข้าชมมากทีส
่ ุดใน
ยุโรป เจ้าของคือบริษัทเดอะวอลต์ดิสนีย์ ผ่าน
การดูแลโดยบริษัทยูโรดิสนีย์ เอส.ซี.เอ. มีพื้นที่
ถึง 4,800 เอเคอร์ สวนสนุก 2 แห่งคือ
ดิสนีย์แลนด์พาร์ก และวอลต์ดิสนีย์สตูดิโอส์พาร์ก สวนสนุกแห่งนี้เป็น
สวนสนุกของดิสนีย์แห่งที่สองทีเ่ ปิดให้บริการนอกสหรัฐ

18 Apr

เดินทางสู่อาสนวิหารน็อทร์-ดาม เป็นอาสนวิหารประจาอัครมุขมณฑล
ปารีส ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส คาว่า
Notre Dame แปลว่า แม่พระ (Our Lady) ซึ่งเป็นคาที่ชาวคาทอลิกใช้เรียก
พระนางมารีย์พรหมจารี ปัจจุบันอาสนวิหารก็ยังใช้เป็นโบสถ์
โรมันคาทอลิกและเป็นทีต
่ ั้งคาเทดราของอาร์ชบิชอปแห่งปารีส อาสนวิหาร

น็อทร์-ดามถือกันว่าเป็นโบสถ์ทส
ี่ วยงามที่สุดในลักษณะกอทิกแบบ
ฝรั่งเศส โบสถ์นี้ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์โดยเออแฌน วียอแล-เลอ-ดุก
ผู้เป็นสถาปนิกคนสาคัญที่สุดคนหนึง่ ของฝรั่งเศส การก่อสร้างเป็นแบบ
กอทิก นับเป็นอาสนวิหารแรกทีส
่ ร้างในลักษณะนี้ และการก่อสร้างก็ทา
ต่อเนื่องมาตลอดสมัยกอทิก ประติมากรรม และหน้าต่างประดับกระจกสี
(stained glass) มีอิทธิพลจากศิลปะแบบแนทเชอราลลิสม์ ทาให้แตกต่าง
จากศิลปะโรมาเนสก์ที่สร้างก่อนหน้านั้น

19 Apr

เดินทางกลับสู่ประเทศไทย

โครงการค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน
ณ ประเทศอังกฤษ 2019
กาหนดเดินทาง 23 มี.ค. 61 – 19 เม.ย 61
อัตราค่าบริการ

ราคา

เด็ก 1 ท่าน

180,000 บาท

ค่าใช้จ่ายที่ครอบคลุมรายการทั้งหมดดังต่อไปนี้
1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไปและกลับ
2. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม และทัศนศึกษา
3. ค่าบัตรเข้าชมสถานทีต
่ ่าง ๆ ตลอดโครงการ
4. ค่าที่พักกับครอบครัวชาวอังกฤษ โดยจะมีนักเรียน 2 คนต่อหนีง่ ห้อง พร้อมค่าซักเสื้อผ้า
5. ค่าอาหารทุกมื้อตลอดโครงการ โดยในมื้อเช้า และมื้อเย็นนั้นจะเป็นอาหาร ทีจ่ ัดให้โดย
ครอบครัวชาวอังกฤษ และในมื้อเที่ยงจะเป็นอาหารร้อน โดยมีเจ้าหน้าที่จัดการ เตรียมจัดหาให้
6. ค่าเรียนภาษาอังกฤษตลอดโครงการ
7. ค่าภาษีสนามบิน ค่ารถรับส่งสนามบิน และค่าเดินทางทั้งหมดตลอดโครงการ
8. ค่าดาเนินการ และค่าวีซ่าของประเทศอังกฤษ

9. ค่าเบี้ยประกันสาหรับกรมธรรม์การเดินทาง ครอบคลุมวงเงินค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 2
ล้านบาท
10. การปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางและเสื้อยืดของโครงการ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่ไม่ครอบคลุมและนักเรียนจะต้องเป็นผู้ชาระเองมีดังต่อไปนี้
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ประมาณ 50-100 ปอนด์ ต่อสัปดาห์)
2. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเพิ่มน้าหนักกระเป๋า, ค่าทาหนังสือเดินทาง และค่าเติมเงินโทรศัพท์
การชาระเงิน แบ่งการชาระเงินเป็นสามงวดดังนี้
งวดที่ 1 50,000 บาท ชาระภายในวันสมัคร
งวดที่ 2 50,000 บาท ชาระภายในวันที่ 20 ธ.ค. 2018
งวดที่ 3 70,000 บาท ชาระภายในวันที่ 20 ม.ค. 2018

บริษัทอาจมีการการปรับปรุงตารางการท่องเที่ยวบางส่วนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและความปลอดภัย

