สมัครดวน..!! รับจํานวนจํากัด

สนับสนุนโดย
Education New Zealand
จัดโดย
NZ Study และ WEC Education




New Zealand
Christchurch‐Queenstown
15 March ‐ 12 April 2017
พี่ๆ ขอชวนน้องๆอายุ 11-18 ปี ไป Summer Camp
ที่เมือง Christchurch และ Queenstown ประเทศนิวซีแลนด์
เรี ยนและร่ วมทํากิจกรรม กับเพื่อนบัด๊ ดี้นกั เรี ยนนิวซีแลนด์
สนุกกับโปรแกรมทัศนศึกษา อาทิ....

ราคาเพียง 159,900 บาท

กิจกรรม High light Queenstown Trip 3 วัน 2 คืน น้ องๆจะได้ ชม Lake
Tekapo ทะเลสาปนํ ้าสีฟา้ ใสธรรมชาติ ที่ไหลลงมาจากภูเขาหิมะ,
Salmon High Country Farm ฟาร์ มปลาแซลมอน ที่อยูส่ งู ที่สดุ จาก
ระดับนํ ้าทะเล, Puzzling world เมืองวิทยาศาสตร์ สดุ พิศวง รอน้ องๆมา
พิสจู น์, Arrowtown เมืองโบราณ ยุคตื่นทอง สัมผัสบ้ านเรื อนของผู้อพยพ
ชาวจีนสมัยขุดทอง, สนุกกับ Gondola & Luge ในเมือง Queenstown,
Jet Boat at Waimakariri, Waikuku Beach, Botanic Garden,
Gondola, Ten pin bowling, Boating on Avon River, Willow Bank
Wildlife, Antarctic Centre เรี ยนรู้ชีวิตขัวโลกใต้
้

โดยความร่วมมือของ
ฝ่ ายการศึกษาสถานทูตนิ วซีแลนด์ และ สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ

สนใจติดต่อ WEC Education : Tel. 098-2707665, 081-3813057, 02-1366460
Line ID : wec_pu Website : www.weceducation.com

รายละเอียด Summer Camp 2017 New Zealand
Christchurch-Queenstown
ระยะเวลา

4 สัปดาห์ ระหว่าง 18 มีนาคม – 15 เมษายน 2560

อายุ

11 - 18 ปี

สถานที่

โรงเรี ยน Chisnallwood Intermediate, Avonside Girls, Shirley boys’ High School เมืองChristchurch เป็ น
กลุ่มโรงเรี ยนคุณภาพในเมือง Christchurch โดยแบ่งตามระดับชัน้ ตังแต่
้ ประถมปลาย-มัธยมปลาย น้ องๆ
อายุตัง้ แต่ 11-13 ปี เรี ยนที่ โรงเรี ยน Chisnallwood Intermediate School น้ องๆนักเรี ยนนิ วซี แลนด์ ร่ าเริ ง
สนุกสนาน พร้ อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และมิตรภาพกับน้ องๆจากประเทศไทย น้ องๆ อายุ 13 ขึ ้นไป จะ
เข้ าเรี ยนที่โรงเรี ยน Shirley Boys และ Avonside Girls’ High Schools ซึง่ เป็ นโรงเรี ยนที่เหมาะ กับน้ องๆอายุ
ตังแต่
้ 13 ปี ขึ ้นไป น้ องๆทุกคน จะได้ เข้ าร่วมชันเรี
้ ยน กับนักเรี ยนนิวซีแลนด์ และทํากิจกรรม ต่างๆ

หลัก สูต ร

ประถมปลาย ถึง มัธยมปลาย Year 7-13 แบบเรี ยนเต็มเวลา Full-Time เรี ยนร่วมกับนักเรี ยนนิวซีแลนด์
โดยจัดแบ่งชันเรี
้ ยนตามอายุของนักเรี ยน
พร้ อมด้ วยโปรแกรมกิจกรรมทัศนศึกษาตามตารางกิจกรรม
159,900 บาท
รวมค่าเล่าเรี ยน, ที ่พกั พร้อมอาหาร 3 มื ้อ, กิจกรรมต่างๆ, ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ, วีซ่า, ประกันอุบตั ิเหตุและ
สุขภาพ, พร้ อมผู้นําทีมที่มีประสบการณ์ ซึง่ ดูแลนักเรี ยนตลอดเวลาในนิวซีแลนด์
(กิจกรรมต่างๆตามตาราง ** รวม กิจกรรม High light Queenstown Trip 3 วัน 2 คืน น้ องๆจะได้ ชม Lake
Tekapo ทะเลสาปนํ า้ สี ฟ้ า ใสธรรมชาติ ที่ ไ หลลงมจากภู เขาหิ ม ะ, Salmon High Country Farm ฟาร์ ม
ปลาแซลมอน ที่อยู่สงู ที่สดุ จากระดับนํ ้าทะเล, Puzzling world เมืองวิทยาศาสตร์ สดุ พิสวง รอน้ องๆมาพิสจู น์,
Arrowtown เมืองโบราณ ยุคตื่นทอง สัมผัสบ้ านเรื อนของผู้อพยพชาวจีนสมัยขุดทอง, สนุกกับ Gondola &
Luge ในเมือง Queenstown)

ค่ าคอร์ ส

ที่พ ัก
สายการบิน

นักเรี ยน 2 คน ต่อ 1 ครอบครัว (Homestay) พร้ อมอาหาร 3 มื ้อทุกวัน
Qantas (QF) หรื อเทียบเท่า

เปิ ดรับอายุ 11-13 ปี

เปิ ดรับอายุ 13 ปี ขึ้ นไป

เปิ ดรับอายุ 13 ปี ขึ้ นไป
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Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

MARCH 2017

15
19

20

22

16

พักกับครอบครัว
ชาวนิวซีแลนด

27

พักผอนกับครอบครัว
ชาว New Zealand

เรียนกับเพื่อน
ชาวนิวซีแลนด

กิจกรรม Antarctic Centre
ชีวิตขั้วโลกใต
ชอปปง Sunday Market

เขาชั้นเรียนกับเพื่อน
ชาวนิวซีแลนด

เรียนกับเพื่อนชาวนิวซีแลนด
บาย เรียนทำอาหาร

2
9

ทะเลสาบ Lake Tekapo
หรรษา Puzzling World

28

3

4
เขาชั้นเรียนกับเพื่อน
ชาวนิวซีแลนด

10

29

18

ถึงสนามบิน Christchurch
พบ Homestay ที่
พิธีตอนรับ และปฐมนิเทศ
Shirley Boys' High School ที่ Shirley Boys' HS

เที่ยว Akaroa
ชมทัศนียภาพสวยงาม
และฝูงปลาโลมา

23

6

24

เขาชั้นเรียนกับเพื่อน
ชาวนิวซีแลนด
บาย กิจกรรมบารบีคิว
ที่ชายหาด Waikuku

12

เยี่ยมฟารมปลาแซลมอน
ชมเมือง Arrow Town
ชอปปงของที่ระลึก
ชม Bob Peak เลน Luge
ที่ Farmer Corner
ขึ้น Gondola ชม Bungy Jump เดินทางกลับ Christchurch

6.10 น.
ถึงสนามบิน Christchurch
16.40 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

25

กิจกรรม Jet Boat
ที่ Waimakariri

31
เขาชั้นเรียนกับเพื่อน
ชาวนิวซีแลนด

1
พักกับครอบครัว
ชาวนิวซีแลนด

7

กิจกรรม Gondola เรียนกับเพื่อนชาวนิวซีแลนด เรียนกับเพื่อนชาวนิวซีแลนด
ขึ้นกระเชาชม Christchurch
บาย เรียน ESOL
และพิธีอำลา
และ Lyttelton
ภาษาอังกฤษ
แจกประกาศนียบัตร

11

กิ จ ก ร ร ม Q u e e n s t o w n 3 วั น 2 คื น

30

กิจกรรม Willow Bank Wildlife เรียนกับเพื่อนชาวนิวซีแลนด
บาย เรียน ESOL
ชมสัตวตางๆ และนกกีวี
ภาษาอังกฤษ
ชอปปงที่ Nortland mall

5

Saturday

17

เรียนกับเพื่อนชาวนิวซีแลนด เรียนกับเพื่อนชาวนิวซีแลนด กิจกรรม Ten Pin Bowling เรียนกับเพื่อนชาวนิวซีแลนด
สวน Botanic garden
บาย เรียน ESOL
บาย เรียน ESOL
บาย เรียน ESOL
Boating ในแมนา Avon
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

26

APRIL 2017

21

พบกันที่
สนามบิน
สุวรรณภูมิ
เดินทางสูนิวซีแลนด

Friday

8
พักกับครอบครัว
ชาวนิวซีแลนด

