
SUMMER UK JULY 2023 
THE LONDON EXPERIENCE & HARRY POTTER 
โรงเรียน ALDENHAM School ลอนดอน

 วันที่ 2-24 July 2023 รอบนักเรียนอินเตอร์

                                         
โปรแกรมซัมเมอรอังกฤษในโรงเรียนประจำ  ALDENHAM 
SCHOOL ลอนดอน โดย CHURCHILL HOUSE SUMMER  
CENTRES เรียนภาษาอังกฤษ ท่องเที่ยว เล่นกีฬา กิจกรรมต่างๆ

ราคาสุดคุ้ม! 215,000 บาท รวมทุกอย่าง  
• รับนักเรียนอายุ 10-17 ปี      
• บินตรงสายการบิน Eva Air / รวมซิมการ์ดของอังกฤษ  
• เรียนเเละพักหอพักในโรงเรียนประจำ 
• เจาะลึกลอนดอน เที่ยว Oxford, Windsor, Brighton เล่นกีฬา เเละทำ กิจกรรมต่างๆ



 
THE LONDON EXPERIENCE & HARRY POTTER
โปรแกรมซัมเมอร์อังกฤษ รอบนักเรียนอินเตอร์ โรงเรียนประจำ  
ALDENHAM SCHOOL เมืองลอนดอน  
 

เรียนภาษาอังกฤษ พร้อมท่องเที่ยว ทำ กิจกรรม งานศิลปะ เล่นกีฬา พักหอพักในโรงเรียนประจำ ที่เก่าเเก่เเห่งนึงของอังกฤษ  

โรงเรียน Aldenham School เป็นโรงเรียนเอกชนแบบดั้งเดิมของอังกฤษที่มีประวัติยาวนานกว่า 426 ปี ก่อตั้งโดยสมเด็จพระ
ราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 1 ทรงอนุญาตให้สร้างโรงเรียนขึ้นมา ด้วยการผสมผสานความเป็นเลิศทางวิชาการ ประเพณีเก่าแก่ ให้เข้ากับ
สิ่งเเวดล้อมเเละสิ่งอำ นวยความสะดวกที่ทันสมัย   
 
โรงเรียนตั้งอยู่ในเขต Elstree, Hertfordshire ที่เงียบสงบ สามารถเดินทางเข้าถึงใจกลางเมืองลอนดอนได้ง่ายภายใน 45 นาที พร้อม
การดูแลโดยคณะเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนตลอด 24 ชั่วโมง  มีระบบการดูแลอย่างทั่วถึงและปลอดภัย  
 
โรงเรียนมีสิ่งอำ นวยความสะดวกเพียบพร้อม ห้องเรียนที่ทันสมัย ห้องอาหาร ห้องกีฬา สนามกีฬา ห้องสันทนาการ เเละหอพักในโรงเรียน
กว่า 8 หอพักในบริเวณเดียวกัน สามารถเดินถึงกันได้อย่างสะดวก โรงเรียนสามารถรองรับนักเรียนได้ที่ 120 คนในแต่ละสัปดาห์ มี
อัตราส่วนของนักเรียนกับเจ้าหน้าที่โรงเรียน 1 ต่อ 8 จึงสามารถดูแลได้อย่างใกล้ชิด ในสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรเเละเข้าถึงได้ง่าย   
 
หลักสูตรภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนสำ หรับนักเรียนต่างชาติ จัดสอนโดย สถาบัน CHURCHILL HOUSE  ที่เป็นสถาบันสอนภาษาที่เก่าแก่
ของอังกฤษ มีประสบการณ์ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแก่นักเรียนต่างชาติมายาวนานกว่า  50 ปี เปิดสอนในชั้นเรียนขนาดเล็ก 
ทำ ให้นักเรียนได้รับความเอาใจใส่เป็นรายบุคคล จึงสามารถพัฒนาทักษะการศึกษาและภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็ว  
 
เรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษภาคเช้า ท่องเที่ยว เล่นกีฬา ทำ งานศิลปะและกิจกรรมสันทนาการต่างๆที่หลากหลาย ในช่วงบ่ายและช่วงเย็น  
 
* นักเรียนโครงการซัมเมอร์แคมป์จะได้เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษแยกตามระดับตามภาษา เรียนเเละพักร่วมกับเพื่อนต่างชาติทุกห้อง 

 
 
 
 
ตารางการเดินทางสายการบิน EVA AIR  
บินตรง กรุงเทพ-ลอนดอน 

1) ขาไป BR 67 วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2023 
ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 12.50 น.  
ถึงลอนดอนเวลา 19.25 น. (วันเดียวกัน)  
 
2) ขากลับ BR 68 วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2023 
ออกจากลอนดอน เวลา 21.35 น.  
ถึงกรุงเทพฯ เวลา 15.05 น. (ของวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 
2023) 

สิ่งที่รวมในโครงการ 
 
• ซิมการ์ดพร้อมเบอร์โทรของประเทศอังกฤษ
• ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบิน Eva Air หรือเทียบเท่า      
รวมค่าภาษีสนามบิน / น้ ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กิโลกรัม
• ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
• รวมอาหาร 3 มื้อ ค่าเรียน ค่ากิจกรรม ทัศนศึกษา ค่าเดิน
ทาง ค่าตั๋วเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ที่พักตลอดทั้งโปรแกรม 
• รวมค่าซักผ้าเเละชุดเครื่องนอนที่หอพัก 
• ค่าทำ วีซ่าเข้าประเทศอังกฤษ 
• เสื้อยืดที่ระลึก
• พี่เลี้ยงคนไทยและเจ้าหน้าที่ของสถาบันดูแลใกล้ชิด 
ตลอด 24 ชั่วโมง 

 
หอพักที่เปิดในช่วง Summer SChool ภายในบริเวณ โรงเรียน Aldenham School 
ได้เเก่ Beevor's House, Paull's House เเละ Kennedy House เเยกชาย-หญิง  
 
หอพักสะอาด ปลอดภัย มีสิ่งอำ นวยความสะดวกครบครัน หอพักตั้งอยู่ภายในโรงเรียน 
สงบเรียบง่ายและอบอุ่น พร้อมวิวหน้าต่างที่สามารถมองเห็นสวนข้างนอกได้  
 
ห้องพักห้องละ 2-4 คน ขึ้นอยู่กับขนาดของห้องนอนเเละอายุของนักเรียน เเชร์ห้องน้ ำ 
ฟรี! Wifi ทุกห้องนอน รวมซักรีด เเละชุดเครื่องนอนเปลี่ยนทุกสัปดาห์  
นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลตลอด 24 ชั่วโมง โดยเจ้าหน้าที่เเละครูที่มีประสบการณ์  
ในช่วงเย็นจะมีการทำ กิจกรรมสันทนาการทุกวัน  
 
อาหาร 3 มื้อจัดในห้องอาหารของโรงเรียน   



 
THE LONDON EXPERIENCE & HARRY POTTER
โปรแกรมซัมเมอร์อังกฤษ รอบนักเรียนอินเตอร์ โรงเรียนประจำ  
ALDENHAM SCHOOL เมืองลอนดอน  
 

เรียนภาษาอังกฤษ พร้อมท่องเที่ยว ทำ กิจกรรม งานศิลปะ เล่นกีฬา พักหอพักในโรงเรียนประจำ ที่เก่าเเก่เเห่งนึงของอังกฤษ  

โรงเรียน Aldenham School เป็นโรงเรียนเอกชนแบบดั้งเดิมของอังกฤษที่มีประวัติยาวนานกว่า 426 ปี ก่อตั้งโดยสมเด็จพระ
ราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 1 ทรงอนุญาตให้สร้างโรงเรียนขึ้นมา ด้วยการผสมผสานความเป็นเลิศทางวิชาการ ประเพณีเก่าแก่ ให้เข้ากับ
สิ่งเเวดล้อมเเละสิ่งอำ นวยความสะดวกที่ทันสมัย   
 
โรงเรียนตั้งอยู่ในเขต Elstree, Hertfordshire ที่เงียบสงบ สามารถเดินทางเข้าถึงใจกลางเมืองลอนดอนได้ง่ายภายใน 45 นาที พร้อม
การดูแลโดยคณะเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนตลอด 24 ชั่วโมง  มีระบบการดูแลอย่างทั่วถึงและปลอดภัย  
 
โรงเรียนมีสิ่งอำ นวยความสะดวกเพียบพร้อม ห้องเรียนที่ทันสมัย ห้องอาหาร ห้องกีฬา สนามกีฬา ห้องสันทนาการ เเละหอพักในโรงเรียน
กว่า 8 หอพักในบริเวณเดียวกัน สามารถเดินถึงกันได้อย่างสะดวก โรงเรียนสามารถรองรับนักเรียนได้ที่ 120 คนในแต่ละสัปดาห์ มี
อัตราส่วนของนักเรียนกับเจ้าหน้าที่โรงเรียน 1 ต่อ 8 จึงสามารถดูแลได้อย่างใกล้ชิด ในสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรเเละเข้าถึงได้ง่าย   
 
หลักสูตรภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนสำ หรับนักเรียนต่างชาติ จัดสอนโดย สถาบัน CHURCHILL HOUSE  ที่เป็นสถาบันสอนภาษาที่เก่าแก่
ของอังกฤษ มีประสบการณ์ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแก่นักเรียนต่างชาติมายาวนานกว่า  50 ปี เปิดสอนในชั้นเรียนขนาดเล็ก 
ทำ ให้นักเรียนได้รับความเอาใจใส่เป็นรายบุคคล จึงสามารถพัฒนาทักษะการศึกษาและภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็ว  
 
เรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษภาคเช้า ท่องเที่ยว เล่นกีฬา ทำ งานศิลปะและกิจกรรมสันทนาการต่างๆที่หลากหลาย ในช่วงบ่ายและช่วงเย็น  
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ในช่วงเย็นจะมีการทำ กิจกรรมสันทนาการทุกวัน  
 
อาหาร 3 มื้อจัดในห้องอาหารของโรงเรียน   

ตารางกิจกรรม Summer UK วันที่ 2-24 July 2023  
เรียนภาษาอังกฤษ สัปดาห์ละ 15 ชั่วโมง เรียนเวลา 9.00-12.30 น. วันจันทร์ ถึงวันศุกร์  
กิจกรรมช่วงบ่าย เวลา 14.00-17.30 น. 
กิจกรรมช่วงเย็น  เวลา 19.00-21.00 น.  
หลักสูตร ESL (English as a second language) ที่ออกแบบมาเพื่อนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะ เน้นทักษะการพูด ฟัง เเละเขียน 
การออกไอเดีย เเละการเเสดงความคิดเห็น หลักสูตรการเรียนนี้เป็นไปตาม
รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษที่เป็นที่นิยมของอังกฤษ ที่ทำ บทเรียนให้เป็น
เรื่องสนุก เน้นการใช้งานตามบริบทที่น่าสนใจและเชื่อมโยงกับกิจกรรมและ
โปรแกรมทัศนศึกษาของวันนั้นๆ ทำ ให้นักเรียนเข้าใจเเละสนุกกับการสำ รวจ
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณีของอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น 

เสาร์ ศุกร์ พฤหัส พุธ อังคาร จันทร์ อาทิตย์ 

เที่ยวเต็มวัน 
เมือง Oxford  

Film Night 

เรียนภาษาอังกฤษ 

Volleyball/Tennis
Parachute 

Games
Murder Mystery

เรียนภาษาอังกฤษ 

Dreamcatcher 
making 

Football/Frisbee
Mannequin  
Challenge

เรียนภาษาอังกฤษ 

 
Science  
Museum 

&
Hyde Park 

เรียนภาษาอังกฤษ 
 
 

Catch and  
Release Game 

Junk Robot  
making  

BBQ Night

ทดสอบวัดระดับ 
เรียนภาษาอังกฤษ 

Westminster 
Walking Tour  

Big Ben 
Music Quiz 

พบกันที่สนามบิน
สุวรรณภูมิ 

เดินทางถึงลอนดอน 
เข้าหอพักของ 
Aldenham 

School 

เสาร์ ศุกร์ พฤหัส พุธ อังคาร จันทร์ อาทิตย์ 

เที่ยวเต็มวัน  
Windsor

Film Night

เรียนภาษาอังกฤษ 

Volleyball
Netball

Aldenham's 
Got Talent

เรียนภาษาอังกฤษ 

Dodgeball  
Tag Rugby

Trashion Show

เรียนภาษาอังกฤษ 

 

Natural History 
Museum &

Buckingham 
Palace 

เรียนภาษาอังกฤษ 

 
 

Orikami making
Cricket  

Badminton
BBQ Night

เรียนภาษาอังกฤษ 

British Museum 
&

Oxford Street 
Karaoke

เที่ยวเต็มวัน  
Harry Potter 

 

 
 

Music Quiz

เสาร์ ศุกร์ พฤหัส พุธ อังคาร จันทร์ อาทิตย์ 

เที่ยวเต็มวัน  
Brighton

Film Night

เรียนภาษาอังกฤษ 

British Bulldog
Postcard Making

Volleybaall
Basketball
Aldenham's 
Got Talent

เรียนภาษาอังกฤษ 

Netball / Frisbee
Circus Skills

Carnival Night

เรียนภาษาอังกฤษ 
 

Camden 
&

Regents Park

เรียนภาษาอังกฤษ 

Haka Dance 
Egg Drop Game

Football  
Badminton 
BBQ Night

เรียนภาษาอังกฤษ 

Tate Modern 
&  

Southwark

เที่ยวเต็มวัน  
London  

 
 

Scavenger  
Hunt

จันทร์ อาทิตย์ 

 เดินทางถึง
กรุงเทพฯ 

เวลา 15.05 น.

 เตรียมเก็บกระเป๋า 
เดินทางออกจาก

ลอนดอน  
เวลา 21.35 น.



    

เงื่อนไขการจองโครงการ 
 
• กรอกใบสมัครทางออนไลน์ได้ที่ 
  www.wisdomhouse.co.th/summer_online_application 

• ชำ ระค่ามัดจำ  30,000 บาท เมื่อจองโครงการ
• ส่งสำ เนาหน้าพาสปอร์ตที่มีอายุมากกว่า 8 เดือนขึ้นไป 
• เรียกเก็บเอกสารสำ หรับยื่นขอวีซ่า ก่อนวันที่ 5 เมษายน 2023 
• ชำ ระค่าโครงการที่เหลือ ก่อนวันที่ 10 พฤษภาคม 2023
• ผู้สมัครยินยอมและรับทราบเงื่อนไขการยกเลิกโครงการทุกประการ 
• หากนักเรียนติด covid ไม่ว่าจะเป็นช่วงใดช่วงหนึ่งของการเข้าร่วมโครงการ ทางบริษัทจะดูแลนักเรียนตามนโยบายของโรงเรียนอย่างดีที่สุด เเต่ไม่
สามารถเรียกร้องค่าเสียหายกลับคืนมาและไม่สามารถขอค่าโครงการคืนด้วยเหตุผลนี้ทุกกรณี 

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความหมาะสมโดยเน้นผลประโยชน์สูงสุดและความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำ คัญ ในกรณที่ไม่
สามารถออกเดินทางได้ เนื่องจากความผิดพลาดของทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินค่าเข้าร่วมโครงการเต็มจำ นวน หากจำ นวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการไม่
ถึง 5 คนขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโครงการ  
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