FUN CAMP JUNIOR
28 - 31 มีนาคม 2565
ณ ฟาวเท่ นทรี รีสอร์ท เขาใหญ่ และอุทยานแห่ งชาติ เขาใหญ่

Fun Camp Junior
FUN IN THE SUN 2022
ค่ายปิ ดเทอมแสนสนุ ก เพื่อพัฒนาทั กษะที่สำคัญต่ างๆ
พร้อมเสริ มสร้างศั กยภาพ ผ่ านกิ จกรรมที่หลากหลาย
วันที่ 28-31 มีนาคม 2565 (4 วัน 3 คืน)
สถานที่:ฟาวเท่ นทรี รีสอร์ท เขาใหญ่ และ อุทยานแห่ งชาติ เขาใหญ่
สำหรับน้องๆอายุ 6-10ปี
ค่าใช้ จ่าย คนละ 14,900 บาท (มีส่ วนลดพิ เศษ)

ตารางกิ จกรรม

กิ จกรรม
- ESL/Topic-based learning
- เขาใหญ่ไนท์ ซาฟารี
- ATV
- ปั้ นดิ น
- ทำพิ ซซ่ า
- Treasure hunt
- ฟาร์มสั ตว์
- เกมส์ ภาษาอังกฤษ
และกิ จกรรมอื่นๆอีกมากมาย

การเรียนรู้

30
ชั่วโมงกิ จกรรม
*ไม่รวมเวลาพัก เวลาทานอาหารและเดิ นทาง

12
กิ จกรรมหลัก

2:3
อัตราส่ วนทีมงาน
ต่ อน้องๆ

การเรียนรู้
กิ จกรรมต่ างๆภายในค่ ายถู กออกแบบมาเพื่อให้น้องๆได้ทำกิ จกรรมที่หลากหลาย มีโอกาส
ได้ลองตั ดสิ นใจในการทำกิ จกรรมต่ างๆ ลองทำสิ่ งใหม่ ๆที่อาจจะแตกต่ างไปจากเดิ ม กล้าที่
จะลองทำสิ่ งที่ไม่ เคยทำ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภั ย

LIFE SKILLS

SOCIAL SKILLS

เรียนรู้การดู แลช่ วยเหลือตั วเอง การจัดการเวลา
ในการทำกิ จวัตรประจำวันทุ กอย่ างด้วยตั วเอง
ปรั บตั วในสภาพแวดล้อมใหม่ ๆที่ไม่ คุ้นเคย

เรียนรู้และปรั บตั วกับเพื่อนใหม่ ๆสั งคมใหม่ ๆ
การแบ่ งปั น พู ดคุ ย และช่ วยเหลือซึ่งกันและกัน

EMOTIONAL SKILLS

4CS

ออกจาก Safe zone ของตั วเอง กล้าที่จะ
ลองทำสิ่ งใหม่ ๆในพื้นที่ที่ปลอดภั ย รวมถึง
สามารถเข้าใจและบอกความต้องการของ
ตั วเองได้ในสถานการณ์ ต่ างๆ

กิ จกรรมต่ างๆภายออกแบบมาเพื่อให้น้องๆได้ใช้
ทั กษะ การสื่ อสาร (Communication)
การคิ ดวิ เคราะห์ เพื่อแก้ปั ญหาต่ างๆ (Critical
thinking) ความคิ ดสร้างสรรค์ (Creativity)
และ การร่ วมมือร่ วมใจ (Collaboration)

ความเป็ นอยู่ในค่าย

MIXED AGE GROUPS

ACTIVITIES CONDUCTED IN ENGLISH

จัดกลุ่ มรวมอายุ เพื่อจำลองการใช้ ชี วิ ตในสั งคม…
เพราะท้ายที่สุ ดแล้วเมื่อน้องๆเติ บโตขึ้ น ไม่ สามารถ
เลือกทำงานและใช้ ชี วิ ตประจำวันกับคนที่อยู่ ในวัย
เดียวกันเท่ านั้ น

กิ จกรรมต่ างๆดำเนิ นการเป็ นภาษาอั งกฤษ
โดยคุ ณครู Native English Speaker
โดยมีพี่เลี้ยงไทยคอยดู แลช่ วยเหลือน้องอย่ างใกล้ชิ ด
(อั ตราส่ วนคุ ณครู NES ต่ อน้องๆ สู งสุ ด คือ 1:8)

ความเป็ นอยู่ในค่าย
การดูแล
ในวันลงทะเบียนน้องๆ จะถู กแบ่ งเป็ นกลุ่ ม (MINI GROUP)
มีพี่เลี้ยงไทยประจำกลุ่ มคอยดู แลน้องๆอย่ างใกล้ชิ ด
ตลอดระยะเวลาภายในค่ าย
ภายในค่ ายยังมีทีมงานฝ่ ายต่ างๆ คอยดู แลช่ วยเหลือน้องๆ
รวมอั ตราส่ วนทีมงาน:น้องๆ ถึง 2:3

ความเป็ นอยู่ในค่าย

ห้องพัก

อาหาร

น้องๆจะพักในห้องพักปรั บอากาศ แยก ชาย-หญิ ง มีห้องน้ำ
ในตั ว ห้องละไม่ เกิ น 4 คน (อาคารแยกเฉพาะกลุ่ ม)
มีพี่เลี้ยงคอยดู แลตลอด 24 ชั่ วโมง

ในค่ ายมีบริ การอาหารหลักวันละ 3 มื้อ (ทุ กมื้อมีอาหาร
ครบ 5 หมู่ เพื่อให้น้องๆได้รั บสารอาหารอย่ างครบถ้วน)
และอาหารว่ างวันละ 3 มื้อ
*สำหรั บน้องๆที่มีข้อจำกัดด้านอาหาร กรุ ณาแจ้งทีมงานใน
วันลงทะเบียน เพื่อจัดเตรียมอาหารชุ ดพิ เศษสำหรั บน้อง

มาตรการป้ องกัน COVID19
มาตรการสำหรั บกิ จกรรม ONSITE
1. ทีมงานทุ กคนฉี ดวัคซีนครบอย่ างน้อย 2 เข็ ม
2. ก่ อนกิ จกรรม 1 สั ปดาห์ ทีมงานทุ กคน ใช้ มาตรการ Seal route (เดิ นทางระหว่ างบ้าน-ที่ทำงาน-บ้านเท่ านั้ น)
3. ตรวจ atk ก่ อนกิ จกรรม 1 สั ปดาห์ 12 และ 24 ชั่ วโมงก่ อนกิ จกรรม
4. น้องๆที่เข้าร่ วมกิ จกรรม ผู้ปกครองต้องฉี ดวัคซีนมาแล้วสองเข็ ม พร้อมแสดงหลักฐาน (ผู้ปกครองหมายถึง
บุ คคลที่นอนห้องเดียวหรือใกล้ชิ ดกับน้อง)
5. น้องๆที่เข้าร่ วมกิ จกรรมทุ กคน ต้องตรวจ atk และส่ งผล 1 วันก่ อนร่ วมกิ จกรรม หากไม่ ส่ งผล ขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การร่ วมกิ จกรรม (ผลตรวจต้องไม่ เกิ น 24 ชั่ วโมง ก่ อนกิ จกรรมเริ่ม)
6. มีการวัดอุ ณหภู มิ และคัดกรองเบื้ องต้น (หากน้องมีไข้ ไอ เจ็ บคอ มีน้ำมู ก หรือมีอาการป่ วยใดๆ ขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การร่ วมกิ จกรรม)
7. มีการจัดเจลล้างมือในบริ เวณกิ จกรรม และ ให้น้องๆล้างมือด้วยแอลกอฮอลล์ทุ ก 1 ชั่ วโมง และก่ อนรั บประทาน
อาหารทุ กครั้ง
8.ผู้เข้าร่ วมกิ จกรรมและทีมงานทุ กคนใส่ แมสขนาดร่ วมกิ จกรรม

ความเคลื่อนไหวภายในค่าย
ทีมงานจะเชิ ญผู้ปกครองกลุ่ ม Line โดยจะมีทีมงานคอยส่ งรู ปภาพกิ จกรรม
และรายงานความเคลื่อนไหวผ่ านทางกลุ่ ม ทุ กๆ 1 ชั่ วโมง จนถึงเวลา 22.00น.
รู ปภาพและวีดีโอ: รู ปภาพและวีดีโอที่บั นทึกทั้ งหมดระหว่ างกิ จกรรมค่ าย
จะส่ งลิ้ งก์ผ่ านทางไลน์ กลุ่ มสำหรั บเข้าชมและดาวน์ โหลดภายใน 1 สั ปดาห์ หลังจบค่ าย
การติ ดต่ อ: ผู้ปกครองสามารถติ ดต่ อผ่ านเบอร์ กลางของค่ ายได้ตลอด 24 ชั่ วโมง
หรือหากต้องการพู ดคุ ยกับน้องๆ ขอความร่ วมมือโทรติ ดต่ อในเวลา 17.00-19.00น.
หรือหลัง 21.00น. สามารถติ ดต่ อผ่ านทางพี่เลีี้ยงประจำกลุ่ ม/เบอร์ กลาง
หรือโทรศั พท์ ของน้องๆเอง (แจกคืนให้เวลา 17.00-19.00 และ 20.45-22.00น.)

สถานที่
ฟาวเท่ นทรี รีสอร์ท เขาใหญ่

การรับ-ส่ ง
วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม เวลา 8.30-9.00น. ผู้ปกครองส่ งน้องๆ ณ ร้านแมค
โดนั ลด์ ปั้ ม ร1รอ. ถนนวิ ภาวดี หรือ เวลา 12.15-13.00น. ณ ฟาวเท่ นทรี
รีสอร์ท เขาใหญ่ (เพื่อความปลอดภัยตามมาตราการป้ องกันโควิ ด19 ผู้ปกครอง
สามารส่ งน้องๆได้ ณ จุ ดลงทะเบียนเท่ านั้ น ไม่สามารถเข้าไปส่ งถึงในพื้นที่ห้อง
กิ จกรรมได้)
วันพฤหั สบดีที่ 31 มีนาคม ผู้ปกครองรับน้องๆกลับเวลา 18.30น. ณ ปั้ มน้ำมัน
ปตท. ร1รอ. ถนนวิ ภาวดี *รับระหว่างทางผ่ าน โปรดติ ดต่ อทีมงาน

ค่าใช้ จ่าย
คนละ 14,900 บาท

อัตราพิ เศษ!!!
น้องค่ ายเก่ า คนละ 14,500 บาท

การชำระเงิ น
จองสิ ทธิ์ 5,000 บาท (ชำระภายใน 7 วันหลังจากสมัคร)

ส่ วนที่เหลือ แบ่ งจ่ าย สองครั้ง ภายในวันที่ 5 มีนาคม
(สามารถดู รายละเอียดเพิ่มเติ มได้ในขั้นตอนการสมัคร
หรือติ ดต่ อทีมงาน)

Early Bird คนละ 14,500 บาท
(สมัครและชำระเงิ นภายในวันที่ 14 กุ มภาพันธ์ เท่ านั้ น)
กลุ่ ม 3 คน คนละ 14,200 บาท
(จำนวนจำกัด สมัครและชำระเงิ นภายในวันที่ 21 กุ มภาพันธ์ เท่ านั้ น)

*หากสถานการณ์ โควิ ด19 มีแนวโน้มกลับมามีการระบาดหรือมีความรุ นแรงเพิ่มขึ้ น ทีมงานฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กกิ จกรรม
โดยการตั ดสิ นใจจะคำนึ งถึงความปลอดภั ยของผู้ร่ วมกิ จกรรมทุ กคนเป็ นสิ่ งสำคัญที่สุ ด โดยจะคืนเงิ นให้ทุ กท่ านเต็ มจำนวน

ค่าใช้ จ่ายรวมอะไรบ้าง?
- กิ จกรรมทั้ งหมด พร้อมวัสดุ อุ ปกรณ์ ตามตารางกิ จกรรม
- ที่พัก จำนวน 3 คืน
- อาหารหลักวันละ 3 มื้อ และอาหารว่ างวันละ 3 มื้อ (ตามตารางกิ จกรรม)
- ค่ าประกันอุ บั ติ เหตุ AXA AT1 Domestic A1
- เสื้ อยืดค่ ายจำนวน 1 ตั ว
- รถ รั บส่ ง กรุ งเทพฯ - ค่ าย - กรุ งเทพฯ

การยกเลิ ก/คืนเงิ น
แจ้งยกเลิ กก่ อนวันที่ 1 มีนาคม 2565 คืนเงิ นเต็ มจำนวน
แจ้งยกเลิ กก่ อนวันที่ 12 มีนาคม 2565 คืนเงิ น 50%
แจ้งยกเลิ กก่ อนวันที่ 21 มีนาคม 2565 คืนเงิ น 30%
แจ้งหลังจากวันที่ 21 มีนาคม 2565 สามารถเก็ บเครดิ ตจำนวนเงิ นไว้สำหรั บกิ จกรรมอื่นๆได้
หมายเหตุ
หากน้องๆมีอาการป่ วยซึ่งอาจก่ อให้เกิ ดอั นตรายกับน้องหรือกับน้องชาวค่ ายคนอื่นๆ ในช่ วงก่ อนวันเริ่มกิ จกรรม
สามารถส่ งใบรั บรองแพทย์เพื่อให้ทีมงานพิ จารณา ขอคืนเงิ นได้ (ตามดุ ลยพิ นิ จของทีมงาน พิ จารณาจากอาการซึ่งอาจส่ ง
ผลกระทบกับน้องหรือเพื่อนร่ วมค่ ายคนอื่นๆ)
หากน้องๆหรือผู้ปกครองที่ใกล้ชิ ด มีประวัติ สั มผั สผู้ติ ดเชื้ อโควิ ด หรือพื้นที่ที่น้องอาศั ยอยู่ กลายเป็ นพื้นที่เสี่ ยงสู งสุ ด ในช่ วง
เวลาเริ่มกิ จกรรม 14 วัน ทีมงานขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กการเข้าร่ วมกิ จกรรมของน้อง โดยจะคืนเงิ นให้เต็ มจำนวน
*หากสถานการณ์ โควิ ด19 มีแนวโน้มกลับมามีการระบาดหรือมีความรุ นแรงเพิ่มขึ้ น ทีมงานฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กกิ จกรรม
โดยการตั ดสิ นใจจะคำนึ งถึงความปลอดภั ยของผู้ร่ วมกิ จกรรมทุ กคนเป็ นสิ่ งสำคัญที่สุ ด โดยจะคืนเงิ นให้ทุ กท่ านเต็ มจำนวน

สมัครเลย!

Scan me
สมัครผ่ านทาง Line : @greengroupagency
หรือ กรอกข้อมู ลผ่ านทางเวปไซต์ www.greengroupagency.com
โดยทำตามขั้นตอนที่แนะนำบนเวปไซต์ หรือ Line

การชำระเงิ น โอนเงิ นผ่ านบั ญชี ธนาคาร หรือ บั ตรเครดิ ต(ชาร์จ 3%)

GREENGROUPAGENCY
@greengroupagency
Greengroupagency
greengroupagency@gmail.com
www.greengroupagency.com
091-7759314

