English Camp in San Francisco
(โครงการเรียนภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา)
ระยะเวลา 3 สัปดาห์ : กลุ่มที่ 1 ตั้งแต่ 22 มีนาคม ถึง 12 เมษายน 2563
กลุ่มที่ 2 ตั้งแต่ 12 เมษายน ถึง 3 พฤษภาคม 2563

โครงการเปิดประสบการณ์ภาคเรียนฤดูร้อนสําหรับนักเรียนมัธยมตอนต้นและตอนปลายอายุระหว่าง 13-18 ปี ที่
ต้องการไปเรียนรูป
้ ระสบการณ์การใช้ชีวิตในประเทศสหรัฐอเมริกาและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษาด้วย
การเรียนการสอนในสถานศึกษาที่ได้มาตรฐานและได้รบ
ั การรับรองจากรัฐบาล
ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีช่ อ
ื เสียงในด้านการศึกษาโดยสามารถเห็นได้จากมหาวิทยาลัยระดับโลก
จํานวนมากตั้งอยู่ในประเทศนี้ อีกทั้งยังมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความโดดเด่นด้านเทคโนโลยี และสถานที่ท่อง
เทียวทางธรรมชาติที่แตกต่างและสวยงาม ซึ่งเราเชื่อว่าโครงการนี้จะเป็นประสบการณ์ที่ล�าค่า เพราะนักเรียนไม่เพียงแต่
จะได้พัฒนาทักษะทางภาษา แต่ยังพัฒนาประสบการณ์ชวี ิต ความมั่นใจ และเพิ่มพูนทักษะด้านอื่นๆ ผ่านกิจกรรมนอก
ห้องเรียนที่จัดทําขึ้นให้เหมาะสมกับบทเรียน
เมืองซานฟรานซิสโก ตั้งอยูท
่ างตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนีย ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งสายหมอก และมีอากาศดี
ตลอดทั้งปี เป็นเมืองที่ผสมผสานความหลากหลายทางวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยว ทําให้ดึงดูดนักเดินทางจากทั่วโลก
จํานวนมากในแต่ละปี ซานฟรานซิสโกไม่ได้โด่งดังเพียงแค่ สะพานโกลเด้นเกท (Golden Gate Bridge) แต่ยังมีธรรมชาติที่
สวยงามอีกมากมาย เช่น Lands End/ Golden Gate Park ที่เป็นสวนสาธารณะทีพ
่ ักผ่อนหย่อนใจหลบหลีกความวุ่นวาย
ในเมือง และยังมีพิพิธภัณฑ์ทน
ี่ ่าสนใจอย่าง San Francisco Museum of Modern Art/ The Exploratorium ที่ให้ความรู้
ด้านศิลปะ วิทยาศาสตร์ และดาราศาสตร์ ที่สําคัญที่สุดซานฟรานซิสโกยังเป็นศูนย์รวมของบริษัทเทคโนโลยีที่มีช่ อ
ื เสียง
เช่น Facebook, Google, Twitter, Uber, Pinterest, AirBNB และอีกหลายบริษัท สุดท้ายสิ่งทีไ่ ม่พูดถึงไม่ได้ก็คือ ความ
น่ารักของผู้คนในเมืองนี้ ทีย
่ ิ้มแย้มและมีสีสันอยู่ตลอดเวลา
ลักษณะโครงการ
การเรียนการสอน เรียนภาษากับเจ้าของภาษาตามบทเรียนที่จัดไว้ให้เข้ากับกิจกรรมตอนบ่าย โดยการเรียนจะดําเนินการ
โดย ครูเจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์ และมีนักเรียนร่วมชั้นไม่เกิน 15 คน เพื่อการดูแลอย่างทั่วถึง
กิจกรรม กิจกรรมนอกห้องเรียนจะถูกจัดขึ้นในช่วงบ่ายและวันเสาร์ อาทิตย์ เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนบทเรียนของแต่ละ
วัน
โฮสแฟมิลี่ พักกับครอบครัวชาวอเมริกัน (2 คนต่อ 1 ครอบครัว) พร้อมอาหาร 3 มื้อ โฮสที่เข้าร่วมโครงการต้องผ่าน
ขั้นตอนการคัดเลือกตามมาตรฐานโครงการ โดยทางโรงเรียนจะเป็นผู้จัดครอบครัวโฮสให้ตามความเหมาะสม การ
เดินทางจากทีพ
่ ักมาโรงเรียนโดยรถสาธารณะใช้เวลาประมาณ 30-40 นาที
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ค่าใช้จ่าย: 189,000 บาท
ค่าใช้จ่ายข้างต้นรวมบริการ ดังต่อไปนี้
� ค่าเรียนภาษา ค่าที่พก
ั กับครอบครัวอุปถัมภ์ (Host Family) และอาหาร 3 มื้อ
•
•
•
•
•

ปฐมนิเทศเตรียมตัวก่อนการเดินทาง
ค่าเทอม จํานวน 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ 9.00-13.00 น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
เอกสารประกอบการเรียน
ที่พักกับโฮสแฟมิลี่ (บ้านละ 2 คน) ตลอดระยะเวลาโครงการ **สามารถพักเดี่ยวได้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
อาหาร 3 มื้อต่อวัน ตลอดระยะเวลาโครงการ

� ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันการเดินทาง และค่าธรรมเนียมวีซ่า
•
•
•

ตั๋วเครื่องบินชัน
้ ประหยัด ด้วยสายการบิน EVA Air หรือเทียบเท่า (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
ประกันการเดินทางและอุบัติเหตุ วงเงิน $100,000 ดอลล่าสหรัฐ
ค่าวีซ่าและคําแนะนําในการสัมภาษณ์วีซ่า

� ค่ากิจกรรม และทัศนศึกษา **กิจกรรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมและสภาพอากาศ
•
•
•

ค่าเข้าร่วมกิจกรรมทีร่ ะบุในโปรแกรม และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมที่บริษัทเป็นผู้จัด
ค่ารถ ค่าเดินทาง ตลอดระยะเวลาโครงการ
เจ้าหน้าที่ไทย ดูแลตลอดระยะเวลาโครงการ

ค่าใช้จ่ายข้างต้น ไม่ รวมบริการ ดังต่อไปนี้
รูปถ่าย
ค่าแปลเอกสาร
ค่าทําพาสปอร์ต
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ช้อปปิ้ ง ท่องเทีย
่ วนอกโปรแกรม
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเปลีย
่ นแปลงกะทันหัน เป็นเหตุให้ไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะได้
และค่าใช้จ่ายอื่นๆทีไ่ ม่ได้ระบุอยู่ในหัวข้อข้างต้น
หมายเหตุ
•
•
•

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิก
่ นใจของผู้สมัคร
์ ารคืนค่าโครงการอันเนื่องมาจาก การเปลีย
ในกรณีที่ โดนปฏิเสธวีซา่ สามารถขอคืนเงินค่าโครงการได้บางส่วน (ส่วนที่ 2 และ ส่วนที่ 3)
ในกรณีที่โครงการไม่สามารถให้บริการตามที่ตกลง บริษัทจะทําการคืนเงินทั้งหมดรวมค่าวีซ่า ถ้าการยกเลิกนั้น
เกิดขึ้นก่อนการขอวีซ่า และในกรณีทก
ี่ ารยกเลิกเกิดขึ้นหลังการขอวีซ่าทางบริษัทไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้
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ขั้นตอนการสมัครและให้บริการ
1. สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยส่งเอกสารมาที่ contact@easygoabroad.info
• ใบสมัครทีก
่ รอกข้อมูลครบถ้วนและผู้ปกครองเซ็นกํากับ
• สําเนาหน้าพาสปอร์ต
• สําเนาบัตรประชาชน
• หลักฐานการชําระเงินค่าสมัครส่วนแรก จํานวน 55,000 บาท
• สําเนาหน้าวีซ่าอเมริกา (ถ้ามี)
2. ชําระค่าโครงการ ตามระยะเวลาและจํานวนทีก
่ ําหนดด้านล่าง
ส่วนที่ 1 ชําระ ณ วันที่สมัคร จํานวน 55,000 บาท
ส่วนที่ 2 ชําระภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 65,000 บาท
ส่วนที่ 3 ชําระภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 จํานวน 69,000 บาท หรือ ยอดคงเหลือหลังหักส่วนลด
3.
4.
5.
6.

แนะนําเอกสารเพื่อใช้ในการขอวีซ่าอเมริกา
ตรวจเอกสารสําหรับขอวีซ่า และแนะนําการสัมภาษณ์วีซา่ อเมริกา
ผู้สมัครเดินทางไปสัมภาษณ์วซ
ี ่าอเมริกาด้วยตัวเอง ที่สถานทูตอเมริกา กรุงเทพ/เชียงใหม่
ปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง

เลขที่บัญชีสาํ หรับการชําระเงิน

ธนาคารทหารไทย สาขา สยามพารากอน

ธนาคารกสิกรไทย สาขา เซนทรัล เอ็มบาสซี

ชื่อบัญชี อีซี่ โก อะบอร์ด

ชื่อบัญชี อีซี่ โก อะบอร์ด

เลขบัญชี 240-2-23519-2

เลขบัญชี 039-8-23985-7
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เอกสารที่ใช้ในการยื่นวีซ่า
เอกสารของนักเรียน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
รูปถ่ายสี ขนาด 2”x2” จํานวน 2 ใบ สําหรับขอวีซ่าอเมริกา *กรุณาดูไฟล์แนบวิธีการถ่ายรูป
สําเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรอง
สําเนาทะเบียนบ้าน + แปลเป็นภาษาอังกฤษ (ฉบับแปลตัวจริง + สําเนา 1 ชุดพร้อมเซ็นรับรองเอกสาร)
สําเนาสูติบัตร + แปลเป็นภาษาอังกฤษ (ฉบับแปลตัวจริง + สําเนา 1 ชุดพร้อมเซ็นรับรองเอกสาร)
ใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียน และผลการเรียน จากโรงเรียนทีก
่ ําลังศึกษาอยู่ ฉบับภาษาอังกฤษตัวจริง
Transcript ฉบับภาษาอังกฤษตัวจริง
ใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี) + แปลเป็นภาษาอังกฤษ (ฉบับแปลตัวจริง + สําเนา 1 ชุดพร้อมเซ็นรับรอง
เอกสาร)

เอกสารของผู้ปกครอง (ผู้เป็นสปอนเซอร์)
1. ใบรับรองการทํางานของบิดา มารดา หรือผู้เป็นสปอนเซอร์
กรณีทํางานประจํา: หนังสือรับรองการทํางาน ฉบับภาษาอังกฤษ ระบุตําแหน่งงานและรายได้ต่อเดือน
กรณีธุรกิจส่วนตัว: หนังสือรับรองบริษัทฯ หรือหลักฐานการจดทะเบียนพาณิชย์ + แปลภาษาอังกฤษ
2. หลักฐานทางการเงิน เช่น สมุดบัญชี
3. บัตรประชาชนของบิดา มารดา หรือ สปอนเซอร์
4. หนังสือยินยอมให้เดินทางออกนอกประเทศ
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