
(ส)18 มีค. นักเรียนเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิท่ี

จุดนัด ในวันและเวลาท่ีบริษัทกําหนด  

(อา)19 มีค. นักเรียนเดินทางถึงสนามบิน Heatrow

เมืองลอนดอน และพบปะเจาหนาท่ีของทางโรงเรียน

และพานองๆไปสงเขาบานโฮสแฟมมิล่ีอยางอบอุน

(จ)20 มีค. นักเรียนเดินทางดวยรถประจําทางเพ่ือเขา

ปฐมนิเทศและทําการสัมภาษณจัดนองเขาหองเรียน

ใหเหมาะสมกับระดับความสามารถทางภาษาของ

นักเรียน (เร่ิมเรียนวันน้ี)  ชวงบายแนะนําสถานท่ีรับ

ประทานอาหารและรานคารอบโรงเรียนและเดินเลน

Greenwich market  

(อ)21 มีค.  เชาเขาเรียน และชวงบาย ทัศนศึกษาท่ี

ถนน Oxford Street  

(พ)22 มีค. เชาเขาเรียน และชวงบาย London Bridge

และ Big ben (หอนาิกาประจําพระราชวังเวสตมินส

เตอร) 

เรยีนภาษาอังกฤษระยะสั�นที� TWIN ENGLISH
CENTRE ณ เมืองลอนดอนประเทศอังกฤษ ชว่ง
ประมาณ วันที� 18 มีนาคม- 16 เมษายน 2023 
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(พฤ)23 มีค. เชาเขาเรียน และชวงบายนักเรียนพักผอน

ตามอัธยาศัยและชวงบายทัวร Victoria And Albert

Museum 

(ศ)24 มีค. เชาเขาเรียน 

(ส)25 มีค. ทัวร Harry potter studio

(อา)26 มีค.  นักเรียนพักผอนตามอัธยาศัย

(จ)27 มีค. ชวงเชาเขาเรียนและชวงบายเท่ียว London

Eye   

(อ)28 มีค.  เชาเขาเรียน  

(พ)29 มีค.  เชาเขาเรียน ชวงบาย Natural History

Museum 

(พฤ)30 มีค. เชาเขาเรียน ชวงบายลองเรือ แมน้ํา

เทมส ข้ึนเรือจาก Green wich คาเรือ 5 £ ไปลงท่ี Tower

of london และเขาชม Tower of london
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(ศ)31 มีค. เชาเขาเรียน

(ส)1 เม.ย. One day Trip ไป เท่ียว Oxford โดยรถไฟ

ความเร็วสูง (แวะชอปปง Outlet Bicester Village) 

(อา)2 เม.ย. ชวงบาย เท่ียวหาง Harrod 

(จ)3 เม.ย. เชาเขาเรียน 

(อ)4 เม.ย. เชาเขาเรียน ชวงบาย Buckingham 

Palace และปกนิกท่ีสวนสาธารณะของพระราชวัง

(พ)5 เม.ย. เชาเขาเรียน ชวงบาย เดินเลน Chinatown

(พฤ)6 เม.ย. เชาเขาเรียน

(ศ)7 เม.ย. เชาเขาเรียน

(ส)8 เม.ย. ทัศนศึกษาเมือง Brighton เมืองติดทะเล 

(อา)9 เม.ย.  พักผอนตามอัธยาศัย

(จ)10 เม.ย. เชาเขาเรียน

(อ)11 เม.ย. เชาเขาเรียน

(พ)12 เม.ย. เชาเขาเรียน 
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คารถไฟไปและกลับเมือง Brighton ประมาณ 35 ปอนด 

คารถไฟไปและกลับเมือง Oxford ประมาณ   60 ปอนด

คาเขา Harry potter studio ประมาณ 39 ปอนด

คาเขา Tower of London ประมาณ  30 ปอนด

คาน่ัง London eye  ประมาณ  33 ปอนด 

คารถไฟและรถเมยเดินทางภายในลอนดอนประมาณ 7

ปอนดตอวัน

(พฤ)13 เม.ย. เชาเขาเรียน 

(ศ)14 เม.ย. เชาเขาเรียน ชวงบายประชุมนัดแนะ

เตรียมความพรอมเดินทางกลับไทย

(ส)15 เม.ย. พักผอนตามอัธยาศัย 

(อา)16 เม.ย. เดินทางกลับประเทศไทย 

คาใชจายเพ่ิมเติมตามความสมัครใจ
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นักเรียนเขาเรียนทุกวันจันทร-ศุกร เวลา   

 9.00-12.30 น.  

การเดินทางไปทัศนศึกษาตามสถานท่ีตางๆ

นักเรียนจะตองเปนผูชําระคาโดยสาร รถประจํา

ทางและรถไฟฟาดวยตัวเอง

กําหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตาม

สถานการณ รวมถึงวันเดินทางอาจมีการ

เปล่ียนแปลงแตจะแจงใหนักเรียนทราบกอนเดิน

ทางอยางนอย 30 วัน 

สายการบินท่ีทางบริษัทเลือกใชจะเปนสายการบิน

Full service  ท่ีอาจจะมีการ Transfer  1 คร้ัง 

กิจกรรมท่ีทางบริษัทจัดใหนองสามารถเขารวม

ไดตามความสมัครใจ

อาจจะมีกิจกรรมเพ่ิมเติมของทางโรงเรียนซ่ึง

นองสามารถเขารวมไดตามความสมัครใจ 

รายละเอียดเพ่ิมเติม
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เดินทางประมาณวันท่ี 18 มีนาคม - 16 เมษายน 2023

คาต๋ัวเคร่ืองบิน ไป-กลับ สายการบิน Full Service มีบริการอาหาร

และเคร่ืองด่ืิมระหวางเดินทาง พรอมสัมภาระโหลดใตทองเคร่ือง     

 25 kg. 

คาวีซา และคาธรรมเนียมการขอวีซาแบบดวน 

คาเรียน 4 สัปดาหท่ี Twin English Centre คอรส General English

(3 ชม. คร่ึง ตอวัน) เรียนทุกวันจันทร-ศุกร

คาท่ีพักแบบโฮสแฟมมิล่ีหองคู พรอมอาหาร 2 ม้ือ ม้ือเชาและเย็น

(ท่ีพัก Zone 3-4)ใชเวลาเดินทางไปท่ีเรียนประมาณ 30-45 นาที

(รวมคาน้ํา ไฟ และอินเตอรเน็ต)  

คารถรับ-สงสนามบิน

ปฐมนิเทศนักเรียนและผูปกครองกอนเดินทาง

เจาหนาท่ีของทางบริษัทเดินทางไปและกลับพรอมนักเรียน

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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บริษัท กูดไทมเอ็ดดูเคช่ัน จํากัด
เลขที่ 18/43 โครงการเวราบิสเบส ถนน รมเกลา 

แขวง คลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กทม. 10520   

 โทร. 099-106-6066 

ราคา 180,000 บาท ครอบคลุมคาใชจาย ดังน้ี 

โครงการ London Spring Camp 
by Good Time Education Co.,Ltd.


