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ราคาเพียง 169,000 บาท 
นักเรียนจะกระจายตัวไปใน 3 โรงเรียนตามความเหมาะสม ได้เข้าเรียนกับเด็ก
นิวซีแลนด์จริงๆ ไม่ได้จับกลุ่มกับเด็กไทยด้วยกัน ซึ่งทุกโรงเรียนได้รับการรับรอง
จาก NZQA (New Zealand Qualifications Authority) เทียบเท่ากระทรวง
ศึกษาธิการของประเทศไทย โรงเรียนทั้ง 3 แห่ง ตั้งอยู่ที่เมืองทิมารู ซึ่งอยู่บน
เกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ เป็นเมืองขนาดกลางแต่เพียบพร้อมไปด้วยสิ่ง
อำนวยความสะดวกครบครัน ปลอดภัย คนในเมืองเป็นมิตร เหมาะสำหรับ
นักเรียนทุกคน 
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โครงการซัมเมอร์แคมป์ ณ ประเทศนิวซีแลนด์



Schools In Timaru 

Roncalli College เป็นโรงเรียนมัธยมคาทอลิค มีนักเรียนประมาณ 540 คน 
ด้วยมาตรฐานการเรียนการสอนที่ดี ทำให้ Roncalli College ติดอันดับโรงเรียน
ท๊อปเท็นของประเทศ (NZ NCEA Top 10 Schools) มีสิ่งอำนวยความสะดวก
ต่างๆ เช่น โรงยิม ศูนย์รวมทางเทคโนโลยี สนามสคว๊อช สระว่ายน้ำในร่ม 
โรงเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการเปิดสอนครอบคลุมกว้างขวางและวิชาที่เน้น
ทางด้านอาชีพต่างๆ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเปิดโอกาสทางด้านกิจกรรม
กลางแจ้งมากมาย นอกจากนี ้โรงเรียนยังสนับสนุนให้ทำกิจกรรม ด้าน
วัฒนธรรม คณะร้องเพลงประสานเสียงและวงดนตรี

St. Joseph’s School เป็นโรงเรียนคาทอลิคสำหรับนักเรียนอายุต่ำ
กว่า 10 ปี โดยจะมีอาจารย์ชาวนิวซีแลนด์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการ
ดูแลเด็กเล็ก ดูแลนักเรียนเป็นพิเศษ นอกจากนี้โรงเรียนยังส่งเสริมให้
นักเรียนทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกห้องเรียนโรงเรียนส่งเสริมให้
นักเรียนรู้จักการพึ่งพาตนเองและการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อคุณครูและ
เพื่อนๆในชั้นเรียน อีกทั้งยังมี กิจกรรมเสริมด้านอื่นๆเช่น วิ่ง ว่ายน้ำ 
ก่อทราย ร้องเพลง ดนตรี เป็นต้น

Craighead Diocesan School เป็นโรงเรียนคริสเตียนหญิงล้วน ตั้งแต่อายุ 11-18 ปี ใน

ระดับ Year 7 ถึง 13 ซึ่งรับนักเรียนหญิงทั้งแบบประจำและไปกลับ โรงเรียนนี้อยู่ในตัว

เมืองของ Timaru ซึ่งอยู่ไม่ห่างจาก Christchurch ในเกาะใต้ของนิวซีแลนด์ เป็นโรงเรียน

เล็กๆ มีนักเรียนทั้งหมด 350 คน อาจารย์สอนดูแลได้อย่างทั่วถึง โรงเรียนยังมีกิจกรรม

เสริมหลักสูตรต่างๆมากมายด้านกีฬาและด้านวัฒนธรรม



 

โปรแกรมซัมเมอร์แคมป์ 
 

ท่องเที่ยวเมืองไครสเชิร์ช, ขึ้น
กระเช้ากอนโดร่าไปชมวิวเมือง 
นั ่งแทรมชมเม ืองไครสเช ิร ์ช , 
ท่องเที่ยวสวนสัตว์, ช้อปปิ้งที่
เม ืองไครสเชิร ์ชซึ ่งมีร ้านของ
ฝากพื้นเมืองสุดน่ารัก ให้น้องๆ 
เลือกซื้อมากมาย 

เยี่ยมชม ท่องเที่ยวฟาร์มใกล้
ชิดกับธรรมชาติ ถ่ายรูปคู่
กับสัตว์น้อยใหญ่ และน้อง
แกะนิวซีแลนด์ ที่มีมากกว่า
ประชากรในประเทศ

1

เ ท ี ่ ย วหาดแค โรลาย เบย ์ 
ชายหาดประจำเมืองทิมารู 
ชมสวนสวย หาดทรายขาว 
สนุกสนานกับเครื่องเล่นสวน
สนุกหน้าหาด

2

เยี่ยมชมผลงานศิลปะของ
ศิลปินจากหลายประเทศ
ทั่วโลกที่ Aigantighe Art 
Gallery

3

ทำ Cheese Rolls สไตส์
นิวซีแลนด์แสนอร่อย 
ด้วยฝีมือตัวเอง

4

5จุดเด่นของโครงการ 

 - นักเรียนจะได้เรียนร่วมห้องกับนักเรียนชาวนิวซีแลนด์ โดยโรงเรียนจะจัด 
   บัดดี้ให้กับนักเรียนทุกคน 
 - ได้ภาษาเร็วขึ้น อีกทั้งยังได้เพื่อนใหม่ชาวนิวซีแลนด์เพิ่ม 
 - นักเรียนจะได้เรียนภาษาและทัศนศึกษาท่องเที่ยวที่เมืองทิมารู อีกทั้งยังได้
   ทัศนศึกษาที่เมืองไครสเชิร์ช 
 - นักเรียนจะได้พักกับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ที่อบอุ่น ซึ่งได้รับการคัดสรร
   มาอย่างดี มีการตรวจสอบและได้คัดเลือกโดยตรงจากทางโรงเรียน



ช่องทางการชำระเงิน

ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี : 035-247078-1

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
สาขา : พระราม 4

	  

การสมัคร
1.  กรอกใบสมัคร 1 ชุด 
2.  สำเนาพาสปอร์ต (มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 1 ปี)
3.  รูปถ่าย 2 นิ้ว 3 รูป 
4.  เงินมัดจำ 20,000 บาท ค่าเรียนที่เหลือชำระภายในวันที่ 31 มกราคม 2561

ส่งใบสมัครมาได้ที่บริษัทฯ ทาง email: jutiporn@geteducation.co.th

ธนาคารกสิกรไทย 

เลขที่บัญชี : 010-2-42595-4 

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์ 

สาขา : พระโขนง 

ชื่อบัญชี: บริษัท เก็ท เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล จำกัด
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ใบอนุญาตฯนำเที่ยว เลขที่ 11/084623

  

แพ็คกระเป๋าเตรียมตัวกลับ
ประเทศไทย

เช้า: เรียนร่วมกับเด็กนิวซีแลนด์
บ่าย: ESOL/กิจกรรมในโรงเรียน

เช้า: เรียนร่วมกับเด็กนิวซีแลนด์
บ่าย: Farewell Party

เดินทางถึงกรุงเทพฯ
โดยสวัสดิภาพ

   

  

เทศกาล Easter
พักผ่อนกับครอบครัว
ชาวนิวซีแลนด์
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เช้า: เรียนร่วมกับเด็กนิวซีแลนด์
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เช้า: เรียนร่วมกับเด็กนิวซีแลนด์
บ่าย: ทำ Cheese Roll 
สไตล์นิวซีแลนด์
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บ่าย: ESOL/กิจกรรมในโรงเรียน
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เช้า: เรียนร่วมกับเด็กนิวซีแลนด์
บ่าย: ESOL/กิจกรรมในโรงเรียน

พักผ่อนกับครอบครัว
ชาวนิวซีแลนด์
ในวัน Good Friday

พักผ่อนกับครอบครัว
ชาวนิวซีแลนด์

เช้า: เรียนร่วมกับเด็กนิวซีแลนด์
บ่าย: ESOL/กิจกรรมในโรงเรียน

เช้า: เรียนร่วมกับเด็กนิวซีแลนด์
บ่าย: ท่องเที่ยวฟาร์ม

เช้า: เรียนร่วมกับเด็กนิวซีแลนด์
บ่าย: ESOL/กิจกรรมในโรงเรียน

เช้า: เรียนร่วมกับเด็กนิวซีแลนด์
บ่าย: เที่ยวหาดแคโรลายเบย์

เช้า: เรียนร่วมกับเด็กนิวซีแลนด์
บ่าย: ESOL/กิจกรรมในโรงเรียน

พักผ่อนกับครอบครัว
ชาวนิวซีแลนด์

  เดินทางออกจากประเทศไทย 
สู่ประเทศนิวซีแลนด์

เดินทางถึงทิมารู
ครอบครัวมารับนักเรียนไปบ้าน

แนะนำโรงเรียน กิจกรรมกับ พี่ๆ 
GET Education 
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ท่องเที่ยวเมืองไครสเชิร์ช, 
ขึ้นกระเช้า, นั่งแทรมชมเมือง, 
ท่องเที่ยวสวนสัตว์, ช้อปปิ้ง
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         GET Education and Travel Co., Ltd. 
         1112/1 Sukhumvit Rd., Phrakanong, 
         Klongtoey, Bangkok, Thailand, 10110 

         Tel: +66-2 712-0355 
         พี่เบ้น: 095-1654640, พี่เปง: 093-2895254 
         e-mail: Jutiporn@GetEducation.co.th 
         Line ID: geteducation 

 
ใบสมัคร 
ประเทศ New Zealand , ระยะเวลา ☐ Short Term, ☐ 1 ปีการศึกษา 
เลือกเรียนที่ 1._________________ 2.__________________ เพราะ_________________ 
ข้อมูลนักเรียน : (กรุณาสะกดชื่อ-สกุลให้ตรงตามหนังสือเดินทาง (Passport)) 
ชื่อ – สกุล (ไทย) ______________________________________ ชื่อเล่น (ไทย) __________ 
ชื่อ – สกุล (Eng) __________________________________________ ชื่อเล่น (Eng) ________ 
เพศ � ชาย � หญิง       วันเกิ ด/เดือน/ค.ศ. เช่น 10/05/1995 ______________ อาย ุ______ ป ี
หมายเลขหนังสือเดินทาง ________________ หมดอายุวันที่ _____________เบอร์สะสมไมล์______________ 
โทรศัพท์บ้าน ______________ มือถือ ________________ อีเมล์ (E-mail) __________________________ 
Line ID ____________________ อาชีพในฝัน 1. _________________ 2. _________________ 
ที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ) ___________________________________________________________________ 
สถาบันที่กําลังศึกษา ________________________ ระดับชั้น ___ ห้อง__ วิชาเอก ________________เกรดเฉลี่ย_____ 
วิชาที่ชอบเรียน 1. _____________________2. _____________________3. _____________________ 
วิชาที่”ไม่”ชอบเรียน 1. _____________________2. _____________________ 
ความสามารถพิเศษ ___________________________________________________________ 
ดนตรีที่ชอบเล่น _______________________________ กีฬาที่ชอบ _____________________________ 
สิ่งที่สนใจ / งานอดิเรก / เวลาว่างชอบทําอะไร ________________________________________________ 
นักเรียนมีโรคประจําตัว (ปัจจุบัน) ________________________ยาที่ทานเป็นประจํา ___________________ 
นักเรียนแพ้ยาอะไรบ้าง (ปัจจุบัน) ___________________________________________________ 
อาหารที่ไม่ทาน / แพ้ _____________________________________________________________ 
มีพี่น้องรวม______ (คน) หญิง _______ (คน) ชาย ______ (คน) เป็นลูกคนที่ ___________________ 
รายละเอียดที่ผู้ปกครองต้องการบอกเพิ่มเติม เช่น ลักษณะนิสัยส่วนตัว ชอบหรือไม่ชอบอะไรเป็นพิเศษ 
_______________________________________________________________________ 
ลักษณะโฮมสเตย์ที่ต้องการ  ☐ หอพัก ☐โฮมสเตย์ | ลัตว์เลี้ยง:☐ มีได้ ☐ไม่มี | เด็กเล็ก: ☐ มีได้ ☐ไม่มี  
ความประสงค์เพิ่มเติมเกี่ยวกับที่พัก _______________________________________________ 
** ทางโรงเรียนจะพยายามจัดหาที่พักให้ใกล้เคียงกับความต้องการมากที่สุดแต่อาจไม่ตรงกับที่ต้องการทั้งหมดนะคะ 
ข้อมูลผู้ปกครอง (กรอกทุกช่อง) 
ชื่อ – สกุล บิดา (ภาษาไทย) ____________________________ (ภาษาอังกฤษ)_______________________ 
อาย ุ ___ ป ีอาชีพ___________________ เบอร์มือถือ _____________ เบอร์บ้าน______________________ 
อีเมลล์ (สําคัญมาก ต้องอ่านออก ชัดเจน)_________________________________ Line ID ______________ 
ที่อยู่ (Address) (กรณีต่างกับนักเรียน)________________________________________________________ 

ชื่อ – สกุล มารดา (ภาษาไทย) ____________________________ (ภาษาอังกฤษ)______________________ 
อาย ุ ___ ป ีอาชีพ___________________ เบอร์มือถือ _____________ เบอร์บ้าน______________________ 
อีเมลล์ (สําคัญมาก ต้องอ่านออก ชัดเจน)_________________________________ Line ID ______________ 
ที่อยู่ (Address) (กรณีต่างกับนักเรียน)_________________________________________________________ 
 
สะดวกให้ติดต่อกับ � ทั้งบิดาและมารดา � บิดา � มารดา � อื่นๆ ระบุ ________________________________ 
คํายืนยัน  

กระผม/ดิฉัน ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริง และยินดีสนับสนุนนักเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ 

ลงชื่อ ______________________________________________ ผู้ปกครอง         วันที่ __________________  

Student’s 
Photo 

รูปถ่ายนักเรียน 




