
ต ัง้อยูใ่นเมือง Surrey หา่งจากลอนดอน
30 นาที

เป็น Boarding School ของ UK ท่ีมีช่ือ
เสียงและมีคุณภาพการเรยีนการสอนสูง

รู้จกั Caterham SchoolHighlight
เรยีนภาษาองักฤษสปัดาห์ละ 15 ชั่วโมง ใน
โรงเรยีน Caterham โรงเรยีนประจําชั้นนํา
ขององักฤษ
หอ้งเรยีนขนาดเลก็ แบง่ตามระดบัภาษาและอายุ
เรยีนร่วมกบันกัเรยีนหลากหลายชาติ
พกัในหอพกัและทํากจิกรรมภาคบา่ยและคาร่วม
กบันกัเรยีนประจําของโรงเรยีน 
ทศันศกึษา London, Brighton, Hastings และ
Surrey กบัโรงเรยีน
ท่องเท่ียวลอนดอน และ Oxford เตม็ 2 วนั
ก่อนเดนิทางกลบั
เดนิทางพร้อม Group Leader ท่ีเป็นนกัเรยีนเก่า
องักฤษ พร้อมดูและและช่วยเหลอืน้องๆตลอดโปรแกรม

โรงเรยีนก่อต ัง้ปี 1811 เปิดมากวา่ 212 ปี

SUMMER UK 2023 SUMMER UK 2023 
25 มนีาคม - 17 เมษายน (3 สปัดาห์)

www.greengroupagency.com     063-9913663,088-7526428          @greengroupagency

รบันกัเรยีนอายุ 11-17 ปี
ค่าใช้จ่าย 225,000 บาท

Early Birdสมคัรภายใน 26 ธนัวาคม 2565 ส่วนลด 2,000 บาท



25/03 26/03 27/03 28/03 29/03 30/03 31/03

 เดนิทางถงึ
ลอนดอน/ เดนิ
ทางเข้าโรงเรยีน

English Lesson

กจิกรรมตอ้นรบั
นกัเรยีนใหม่ 

ทศันศกึษา
ลอนดอน -
บรเิวณยา่น
Westminster
(อาหารเย็น ณ
ภตัตาคาร ใน
ลอนดอน)

วชิายิงธนูและ
เดนิป่า

ทศันศกึษาเมือง
Brighton

วชิาศิลปะ และ
งานประดษิฐ์

พบกนัท่ีสนาม
บนิสุวรรณภูมิ/
ออกเดนิทาง

ปฐมนิเทศ/
ทดสอบแบง่
หอ้งเรยีน

Welcome Party Quiz Night Movie Night Night Game

01/04 02/04 03/04 04/04 05/04 06/04 07/04

ทศันศกึษา
Smugglers

Adventure และ
เมือง Hastings 

Free-time English Lesson

วชิายิงธนู วชิาเลอืก - การ
แสดง หรอืกฬีา

ทศันศกึษา และ
ช้อปป้ิง

ลอนดอน -
ยา่น Oxford
Street และ
Sky Garden

(อาหารเย็น ณ
Sky Garden
London)

กฬีา ทศันศกึษา
Surrey - Ape!

Laser Tag

Board Game กจิกรรมศิลปะ Dance & Disco Quiz Night วชิาการแสดง วชิาการแสดง

ตารางกิจกรรม

SAT SUN MON TUE WED THU FRI

เ ช้ า

บ่าย

คา

SAT SUN MON TUE WED THU FRI

เ ช้ า

บ่าย

คา

SUMMER UK 2023 SUMMER UK 2023 

สัปดาห์ ท่ี 1

สัปดาห์ ท่ี 2



08/04 09/04 10/04 11/04 12/04 13/04 14/04

ทศันศกึษา
ลอนดอน - ลอ่ง

เรอืแม่นา
Thames และ

Tower of London

กจิกรรม Easter
Day

English Lesson ออกจากโรงเรยีน

วชิาเลอืก - การ
แสดง หรอืกฬีา

ทศันศกึษา 
 ลอนดอน -

Natural History
Museum (อาหาร

เย็น ณ
ภตัตาคาร ใน

ลอนดอน ดําเนิน
การโดย
โรงเรยีน)

กฬีา Sport Day ท่องเท่ียว London 

Bingo & Game Movie Night Casino Night Night Game Farwell Party &
Certificate

15/04 16/04 17/04

ทศันศกึษา เมือง
Oxford  

ทศันศกึษา
Greenwich และ
Borough Market

เดนิทางถงึสนาม
บนิสุวรรณภูมิ

ออกเดนิทางไป
สนามบนิ/ เดนิ

ทางกลบั
ประเทศไทย

 

SAT SUN MON TUE WED THU FRI

เ ช้ า

บ่าย

คา

SAT SUN MON

เ ช้ า

บ่าย

คา

สัปดาห์ ท่ี 3

สัปดาห์ ท่ี 4



รายละเอยีดโครงการ
Summer UK 2023 - โดย Green Group Agency และ Caterham School, UK 

Caterham School เป็นโรงเรยีนประจําเปิดมากวา่ 212 ปี ในเมือง Surrey (หา่งจาก London
30 นาท)ี เปิดประสบการณ์สุดพิเศษใช้ชีวติเป็นนกัเรยีนประจําในโรงเรยีนประจําช ัน้นําของ
องักฤษ โปรแกรมจดัพิเศษมนีกัเรยีนหลากหลายประเทศท ัว่โลกเขา้ร่วมโปรแกรมจํานวน 3
สปัดาห์ เรยีนภาษาองักฤษทุกๆวนัตอนเช้า วนัละ 3 ช ั่วโมง แบง่ช ัน้เรยีนตามระดบัภาษาและ

อายุ ช่วงบา่ยและคาใช้ชีวติ เรยีน และทํากจิกรรมร่วมกบันกัเรยีนประจําในโรงเรยีน 

หอ้งพกัและส่ิงอํานวยความ
สะดวกในโรงเรยีน

หอ้งพกั
นกัเรยีนพกัหอ้งละ 1-3 คน แยกชาย-
หญงิ (ทางโรงเรยีนจะจดัหอ้งพกัตาม
อายุ และแบบสอบถามของโรงเรยีน)

หอ้งพกัผ่อน สนามกฬีา โรงยิม

หอ้งอาหาร หอ้งเรยีน หอ้งทบทวนบทเรยีน หอ้งกจิกรรม



การดูแลและชีวติประจําวนัในโรงเรยีน

รายละเอยีดโครงการ

อาหาร 3 ม้ือ และ อาหารวา่ง 2 ม้ือ ตอ่วนั ในหอ้งอาหารโรงเรยีน
Wifi ท ัว่บรเิวณโรงเรยีนและหอพกั
มพียาบาล และเจา้หน้าที่ฉุกเฉินประจําโรงเรยีนตลอด 24 ช ั่วโมง

หอพกั แยก ชาย-หญงิ หอ้งละ 1-3 คน ตามช่วงอายุและเกณฑ์จดัหอ้งพกัของโรงเรยีน

ตืน่นอนเวลา 7.30 น. และปิดไฟเขา้นอนเวลา 22.00 น.
เวลาพกัผ่อนส่วนตวั 18.45-19.30 น. และ 21.00-22.00 น.

ระบบคุณครูที่ปรกึษาและครูดูแลหอพกั ดูแลตลอด 24 ช ั่วโมง อตัราส่วน 1:7

วนัทศันศกึษาเดนิทางโดยรถบสั หรอืรถไฟ ข ึน้อยูก่บัสถานที่

Group leader ร่วมเดนิทางทศันศกึษากบัน้องๆ และคอย standby ตลอดระยะ
เวลาโครงการ

ม ีGroup leader ที่เป็นนกัเรยีนเก่าองักฤษ  เดนิทางจากไทยไปพรอ้มน้องๆ
และคอยดูแลช่วยเหลอืน้องๆตลอดระยะเวลาโครงการ

ส่งรายงานความเคลือ่นไหวของน้องๆ ถงึผู้ปกครองทุกๆวนั

การดูแลโดย Group Leader

เรยีนวชิาการ ทํากจิกรรม ดนตร ีกฬีา และกจิกรรมร่วมกบันกัเรยีนของโรงเรยีน



Covent Garden, Piccadilly Circus, Soho
Leicester Square, Borough Market
Oxford
Greenwich

ท่องเท่ียว

ท่องเที่ยวและพกัผ่อน! ก่อนกลบัไทย

ibis Styles London Gloucester
Road หรอืเทยีบเท่า จํานวน 2 คนื

ท่ีพกั

มเีจา้หน้าที่คนไทยคอยดูแลน้องๆ
ตลอด 24 ช ั่วโมง

Highlight

ม้ืออาหารสุดพิเศษในยา่น China Town

เดนิทางใน London ดว้ย London Bus และ
underground

เดนิทางโดยสายการบนิ Emirates
หรอื Qatar (จะแจง้ยนืยนัอกีคร ัง้
ภายในวนัที่ 15 มกราคม 2566)

กําหนดการเดนิทาง
ขาไป - พบกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
วนัเสาร์ที่ 25 มนีาคม 2566 (เวลาจะแจง้ให้ทราบภายในวนัที่ 15 มกราคม 2566)
ขากลบั - เดนิทางถงึท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วนัจนัทร์ที่ 17 เมษายน 2566 (เวลาจะแจง้ให้ทราบภายในวนัที่ 15 มกราคม 2566)

สายการบนิ

Harry Potter Studio Tour
(มคีา่ใช้จา่ยเพ่ิมเตมิ - ตามสมคัรใจ)



งวด จํานวนเงนิ
(บาท) ภายในวนัท่ี

1 50,000 ภายใน 3 วนัหลงั
ทําการจอง

2 80,000 10 มกราคม 2566

3 95,000 5 กุมภาพนัธ์ 2566

Promotion!
ค่าใช้จ่าย - 225,000 บาท

EARLY BIRD - ลด 2,000 บาท (สมคัรและมดัจํา
ภายในวนัที่ 25 ธนัวาคม 2565)
สมคัรพรอ้มกนั 2 คน - ลดคนละ 2,000 บาท
สมคัรพรอ้มกนั 3 คน - ลดคนละ 3,000 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม

รายละเอยีดโครงการ

คา่ต ัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั กรุงเทพฯ-ลอนดอน สายการบนิ
EMIRATES หรอื QATAR (กรณีสมคัรลา่ช้า และต ัว๋
เครือ่งบนิมรีาคาเปลีย่นแปลง มคีา่ใช้จา่ยเพ่ิมเตมิส่วน
ตา่งของต ัว๋ในส่วนที่เกนิ 40,000 บาท ทมีงานฯจะแสดง
หลกัฐานส่วนตา่งของสายการบนิ)
นาหนกักระเป๋า 20 กโิลกรมั
คา่ประกนัอุบตัเิหตุและสุขภาพ MSIG EASY VISA
PLUS PLAN
คา่เรยีน คา่ทศันศกึษา คา่กจิกรรม ตามตารางกจิกรรม
คา่เขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยสตามตารางกจิกรรม (ยกเวน้
HARRY POTTER STUDIO TOUR - ตามสมคัรใจ)
คา่ที่พกัตลอดระยะเวลากจิกรรมตามตารางกจิกรรม
คา่ธรรมเนียมการขอวซ่ีา (ไมร่วมคา่ขอวซ่ีาเร่งดว่น
กรณีสมคัรลา่ช้า)
อาหารวนัละ 3 ม้ือ (ยกเวน้ม้ือเที่ยงของวนัอาทิตย์ที่ 16
เมษายน ใหน้้องๆเลอืกทานตามอธัยาศยั)
สตาฟไทยคอยดูแลน้องๆอยา่งใกลชิ้ด **
รถรบั-ส่งสนามบนิ โรงเรยีน และคา่เดนิทางท ัง้หมด
ตามโปรแกรม
ปฐมนิเทศเตรยีมความพรอ้มก่อนโครงการ

ค่าใช้จ่ายไม่รวม
คา่ใช้จา่ยอืน่ๆ เช่น คา่นาหนกักระเป๋าเกนิ, คา่ทําพาส
ปอร์ต, คา่ซิมการ์ดเตมิเงนิโทรศพัท์ และอืน่ๆ (ถา้ม)ี
คา่แปลเอกสารขอวซ่ีา
ไมร่วมคา่ตรวจ COVID คา่กกัตวั และคา่ที่พกักรณีมี
มาตรการในเรือ่ง COVIDหรอืโรคระบาดในช่วงการ
เดนิทาง

กรณีมผู้ีสมคัรตากวา่ 5 คน ทางบรษิทัจะสมคัรบรกิาร
Unaccompanied Minor ใหน้กัเรยีนและมเีจา้หน้าที่รอรบัที่
ประเทศองักฤษ

กรอกใบสมคัรผ่านทาง website
ชําระคา่มดัจํา จํานวน 50,000 บาท
พรอ้มส่งพาสปอร์ตหน้าแรก มอีายุเกนิ
6 เดอืนนบัวนัเดนิทาง 
ชําระคา่โครงการที่เหลอืตามกําหนด
กําหนดส่งเอกสารสําหรบัขอวซ่ีาใหก้บั
ทมีงานภายในวนัที่ 10 มกราคม 2566
(กรณีสมคัรก่อน 15 มกราคม 2566)
ปฐมนิเทศก่อนเดนิทาง 10 มนีาคม
2566

1.
2.

3.
4.

5.

*กําหนดการยื่นวซ่ีา 23 - 30 มกราคม 2566
**กรณีสมคัรหลงัจาก 10 มกราคม 2566 
มคีา่ใช้จา่ยคา่ขอวซ่ีาเร่งดว่นเพ่ิมเตมิ

ข ัน้ตอนการสมคัร

การจ่ายเงนิ

บญัชีสําหรบัโอนเงนิ
ธนาคารกรุงไทย สาขาอนุสาวรย์ีชยัสมรภูมิ
เลขที่บญัชี 007-0-183562
ช่ือบญัชี บจก. กรนีกรุ๊ปเอเจนซ่ี

รบับตัรเครดติ มคีา่ธรรมเนียม 3.5%



เง ือ่นไขการสมคัร

หากแจง้ยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 45 วนั จะไดร้บัเงนิส่วนที่เหลอืที่หกัคา่ใช้จา่ยที่ไม ่สามารถ
เรยีกรอ้งคนืมาได ้คนื 100% 
หากแจง้ยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 30 วนั จะไดร้บัเงนิส่วนที่เหลอืที่หกัคา่ใช้จา่ยที่ไม ่สามารถ
เรยีกรอ้งคนืมาได ้คนื 50% 
หากแจง้ยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง น้อยกวา่ 30 วนั จะไมไ่ดร้บัเงนิคนื

1.หากน้องตดิโควดิ ในช่วงใดช่วงหน่ึงของกจิกรรม ทางบรษิทัจะดูแลอยา่งดทีี่สุดตามมาตรการ
ของประเทศองักฤษ แตไ่มส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสียหายหรอืขอคนืเงนิคา่เขา้ร่วมโครงการได ้คา่ใช้
จา่ยเพ่ิมเตมิในกรณีน้องตดิโควดิผู้ปกคอรงเป็นผู้รบัผิดชอบ
2.ขอสงวนสิทธิ์การเปลีย่นแปลงโปรแกรมการเดนิทางตามความเหมาะสมตามสถานการณ์ ท ัง้น้ี
บรษิทัฯจะยดึถอืและคํานึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชน์สูงสุดของลูกคา้เป็นสําคญั
3.ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลกิการเดนิทางหากมจํีานวนนกัเรยีนข ัน้ตาไมถ่งึ 5 คน โดยบรษิทัฯ
จะคนืเงนิใหเ้ตม็จํานวน
4.ไมค่นืเงนิมดัจําทุกกรณี หากนกัเรยีนตอ้งการยกเลกิการเดนิทางดว้ยเหตุผลส่วนตวัใดๆกต็าม
5.หากจา่ยเงนิคา่โครงการเตม็จํานวนแลว้และตอ้งการยกเลกิ  ท่านจะไดร้บัเงนิส่วนที่เหลอืคนื
แตต่อ้งยินยอมโดนหกัคา่ใช้จา่ยที่ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคนืมาได ้ไดแ้ก่ คา่มดัจําโครงการ คา่
มดัจําต ัว๋เครือ่งบนิ คา่ทําวซ่ีา และคา่มดัจําต ัว๋เขา้สถานที่ท่องเที่ยว ที่ทางบรษิทัไดชํ้าระไปแลว้แก่
สายการบนิ สถานทูต และทางองค์กรที่ตา่งประเทศ

6.คา่ใช้จา่ยที่เกดิข ึน้และคา่บรกิารตา่งๆที่ท่านไดชํ้าระแลว้ โดยทางบรษิทัฯไดชํ้าระใหก้บัตวัแทน
ท่องเที่ยวฯ สายการบนิ และหน่วยงานที่เกีย่วขอ้งอืน่ๆ การขอคนืเงนิจะกระทําไดห้รอืไม ่เป็น
เง ือ่นไขสิทธิ์ขาดข ึน้อยูก่บัตวัแทนท่องเที่ยวฯ สายการบนิ และหน่วยงานที่เกีย่วขอ้งอืน่ๆและ เป็น
ไปตามเง ือ่นไขการยกเลกิของตวัแทนนั้นๆ
7.คา่บรกิาร เเละคา่ดําเนินงาน ของ กรนีกรุ๊ป เอเจนซ่ี จํากดั ที่ไดดํ้าเนินงานไปเเลว้จะขอเรยีก
คนืหรอืชดเชยกลบัมาไมไ่ดทุ้กกรณี
8.คา่ใช้จา่ยและคา่บรกิารตา่งๆ จะถูกคํานวณจากอตัราแลกเปลีย่นและราคาต ัว๋เครือ่งบนิใน
ปจัจุบนั บรษิทัฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลีย่นราคาคา่บรกิาร ในกรณีที่มกีารข ึน้ราคาของ
9.หากท่านไมใ่ช้บรกิารใดๆ ไมว่า่ท ัง้หมดหรอืบางส่วนในขณะที่เขา้ร่วมโครงการ ถอืวา่ท่านสละ
สิทธิ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้
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