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First Honor Summer UK Oxford 4 - 25 April 2017
โปรแกรมจัดเต็มมันส์ สุดๆ สำหรับน้ องๆโรงเรียนสตรีวทิ ยำเทน!!!

*ส่วนลดสำหรั บน้ องๆที่สมัครและชำระเงินมัดจำไม่เกินวันที่ 26 ธันวำคม2559 เท่ำนัน้
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รำคำพิเศษเพียง 156,900 บำท
สนใจติดต่ อรั บใบสมัครได้ ท่ ี คุณครู สิรินันทน์ เสนำะเมือง 081-804-7305 หรือ ครูสุรัตน์ เพิกจินดำ
ห้ องพักครู ชัน้ ห้ ำ อำคำร 7 (เบญจภัทรดิเรก)
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SW Summer UK Oxford 4 – 25 April 2017
โปรแกรมจัดเต็มมันส์ สุดๆ สำหรั บน้ องๆ โรงเรี ยนสตรี วิทยำเท่ ำนัน้ !!!
Highlights

รำคำพิเศษเพียง 156,900 บำท
สำหรั บน้ องๆสตรี วิทยำเท่ ำนัน้
ไม่ มีค่ำใช้ จ่ำยอื่นๆแอบแฝง!!!

 เข้ ำเรียนที่โรงเรียนชัน้ นำเพื่อพัฒนำภำษำอังกฤษของน้ องๆอย่ ำงเต็มที่
 จัดเต็มกว่ ำ 6 เมือง อำทิ Oxford, London, Southampton, Warwick, Salisbury, Stratford-Upon-Avon และ Bath
 สุดพิเศษ!! เข้ ำชม Warner bros studio สถำนที่ถ่ำยทำหนึ่งภำพยนตร์ ท่ ดี ังที่สุดในประวัตศิ ำสตร์ ท่ ไี ม่ มีใครไม่ ร้ ูจัก Harry Potter
 Group Leader จำก First Honor ที่พร้ อมจะดูแลน้ องๆให้ ได้ รับควำมรู้, ควำมสนุก และควำมปลอดภัยตลอดกำรเดินทำง
 โรงเรียนสอนภำษำมีคุณภำพ ตัง้ อยู่ในเมือง Oxford หนึ่งในเมืองแห่ งกำรศึกษำสำหรับนักเรียนชำวต่ ำงชำติ ซึ่งมีควำมปลอดภัยสูง และโฮสต์ ไม่ ไกลจำกโรงเรียน
 ไม่ เหมือนใคร!!สอนเนือ้ หำ Questionnaire และ Presentations มีประโยชน์ ได้ รับควำมรู้ สำมำรถนำไปใช้ ได้ จริง
 พิเศษ‼ อัดแน่ นด้ วยควำมรู้ Mathematic class, History Class นักเรียนได้ เข้ ำเรียนและลงมือปฏิบัตใิ นกิจกรรมต่ ำงๆ เพื่อให้ เข้ ำใจในเนือ้ หำอย่ ำงแท้ จริง
 โปรแกรมซัมเมอร์ คอร์ สแบบจัดเต็ม Highlight Programs มำกกว่ ำใคร เที่ยวลอนดอน 2 วันเต็ม เจำะลึกกรุงลอนดอนแบบละเอียด อำทิ ขึน้ London Eye + 4D
Experience, Big Ben, Buckingham palace, Harrods,Tower of London, Tower Bridge และช้ อปปิ ้ งจุใจที่ห้ำง Harrods พิเศษโปรแกรมเยี่ยมชม Warner Bros Harry
Potter studio
 กิจกรรมครบทุกวัน อำทิ Punting ถ่ อเรือที่เมือง Oxford , กิจกรรม Hands on, Cultural Day, Questionnaire, พิเศษ Full day with Host family เพื่อเข้ ำใจวิถีชีวติ ของ
ชำวอังกฤษที่แท้ จริง
 รวมอำหำรครบทุกมือ้ พิเศษ เป็ ดโฟร์ ซีซ่ ัน 1 มือ้ ใจกลำงกรุงลอนดอน , อำหำรไทย 1 มือ้ ที่เมือง Cardiff และ จิบชำ Afternoon Tea แบบชำวอังกฤษ
 พักกับครอบครัวท้ องถิ่นชำวอังกฤษที่ได้ รับกำรคัดสรรมำเป็ นอย่ ำงดีจำกทำงโรงเรียน (2 คนต่ อ 1 ครอบครัว)
 พิเศษ จำก First honor รวมค่ ำตั๋วโดยสำรรถบัสตลอดโครงกำรและซิมกำร์ ดโทรศัพท์ พร้ อมค่ ำโทร
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