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Surname/Family Name (As shown in passport) : __________________________________________________ 
 

            Given Name in Thai :_______________________________________  Nickname : _______________________ 

 

Date of Birth (dd/mm/yy) :   ______/_______/_______              Passport Number :________________________ 
 

Home Address : ______________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 
 

Telephone Number: ________________  Line ID:________________   Mobile No :________________________ 

 

Social media ID (Facebook or IG account):  

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Father’s Name :___________________________________________    Mobile No :________________________ 

 
Date of Birth: ________________________________________________________________________________ 
  
Mother’s Name :__________________________________________      Mobile No : _______________________ 
 
Date of Birth : _______________________________________________________________________________ 
 
Emergency Contact Name: __________________________________  Mobile No:________________________ 
 
Relationship:_______________________________and contact information :____________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 

 

EDUCATION DETAILS 

 
Which year are you studying?  P6_ M1__  M2__ M3__ M4__ M5__ M6__   
 

Where do you study?__________________________________________________________________________ 

 

GENERAL INFORMATION 

 

• Is this your first trip abroad?    

• If yes, where have you been?____________________________________________________________ 

• For how long? _______________________________________________________________________  

• Do you have any mental disabilities, allergies, dietary or physical restrictions? 

• If yes, please explain:_________________________________________________________________ 

   
Please tell us about your concerns regarding your child  

 
___________________________________________________________________________________________  
 

Summer Program 2023 (12 – 22 Years Old) 
Nacel English School London, UK 

March 26 – April 22, 2023 
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Summer Group Program in the UK , Nacel English School London  
 
จดุเด่นของโปรแกรม 

• เรยีนภาษาองักฤษกบัอาจารยเ์จา้ของภาษา ทุกวนัจนัทร ์–ศุกร ์ เวลา 09:30 – 12:45   เพื่อพฒันาภาษาองักฤษ  

     และเสรมิทกัษะดา้นการฟัง พดู อ่าน เขยีน กบัเพื่อนต่างชาต ิในสถาบนัสอนภาษา Nacel English School ตัง้อยู่ที ่London  

(มกีารวดัระดบัภาษาก่อนเขา้ชัน้เรยีน และแบ่งเรยีนตามระดบัคะแนนภาษา) 
• เรยีนรูภ้าษาองักฤษผ่านกจิกรรมต่างๆ ทุกวนัในตอนบ่าย และวนัเสาร ์กบัคุณครชูาวต่างชาต ิ ท าใหน้้องๆเพลดิเพลนิ  

เป็นการฝึกฝนภาษาองักฤษทกัษะดา้นการโตต้อบ การฟัง และการอ่าน อกีทัง้ยงัไดเ้รยีนรูป้ระวตัศิาสต์ต่างๆ จากการเยีย่มชมพพิธิภณัฑ ์ 
และทศันศกึษานอกสถานที ่ 

• เปิดโลกทศัน์จากการไปทศันศกึษาทีส่ าคญัต่างๆ ในเมอืงลอนดอน และ นอกเมอืงอาทเิช่น  

    Oxford, Cambridge and Stonehenge 

• สถานทีเ่รยีนมสีภาพแวดลอ้มทีป่ลอดภยั ไกลส้ถานีรถไฟ Finchley Central ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตวัเมืองลอนดอน 

• มเีจา้หน้าทีจ่ากประเทศไทยไปกบัน้องๆ รว่มเป็นส่วนหนึ่งในทุกกจิกรรม และดูแลอย่างใกลช้ดิตลอดการเดนิทาง 

• ประกนัอุบตัเิหตุและสุขภาพระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,500,000 บาท 

• พกักบั homestay  ทีค่ดัสรรมาอย่างด ีในย่านทีม่คีวามปลอดภยั บา้นละ 2 และ 3 คน   

     โฮสจะดูแลอาหาร เชา้-เยน็ ในทกุวนัและจดัเตรยีมอาหารกลางวนัใส่กล่องทุกวนัเสาร ์– อาทติย ์  
ส าหรบัอาหารกลางวนัทานทีโ่รงเรยีนวนัจนัทร ์- ศุกร ์

• บตัรโดยสาร Oyster Card รายเดอืน 

• กจิกรรมตามทีร่ะบุในโปรแกรม และอาจมกีารสลบักจิกรรมขึน้อยู่กบัสภาพภูมอิากาศ 
• กจิกรรมงานเลีย้งอ าลา (Farewell) และรบัใบประกาศนียบตัรจากสถาบนัสอนภาษา 

 
 
ค่าใช้จ่ายดงักล่าวไม่รวม: 

• ค่าท าหนังสอืเดนิทาง 
• ค่าใชจ้่ายส่วนตวั, ค่าซกั-รดี และค่าชอปป้ิง 
• ค่าน ้าหนักกระเป๋าทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด 
• ค่าอาหารนอกมือ้จากทีก่ าหนด 
• ค่าเดนิทางมาท าวซี่า ค่าเดนิทางไป-กลบัสนามบนิสุวรรณภูม ิ
• กรณีทีส่มคัรหลงัเดอืนกุมภาพนัธ ์จะตอ้งจ่ายเพิม่ค่าขอวซี่าเป็นแบบเร่งด่วนจ านวน 11,000 บาท  

 
หมายเหตุ 
  ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมท่องเทีย่ว และตารางกจิกรรมตามความจ าเป็นทีเ่หมาะสม  
   โดยค านึงถงึสภาพภูมอิากาศ และความปลอดภยัเป็นหลกั 
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รายละเอียดการช าระเงิน  

จ านวน 219,000 บาท สมคัรก่อน 15 ธนัวาคม 2022 (ส่วนลด 5,000 บาท)  

ยอดช าระ 214,000 บาท  

 

1. มดัจ า 40,000 บาท พรอ้มส่งใบสมคัร และส าเนาหนงัสือเดินทาง 

2. ส่วนที่เหลือสามารถแบ่งช าระได ้3 งวดๆ ละ 58,000 บาท  

 
 หมายเหตุ: ส าหรบันอ้งๆ ที่มีวีซ่าประเทศองักฤษ และยงัไม่หมดอาย ุณ วนัเดินทาง สามารถหกัสว่นลดเพ่ิม 5,000 บาท จากยอดที่ตอ้งแบ่งช าระไดเ้ลยค่ะ  

 
 โดยโอนเงินเข้าบัญชี 
 ธนาคารกรุงเทพ บญัชีออมทรพัย ์สาขา คริสตลั ดีไซด ์เซ็นเตอร ์
 ชื่อบญัชี บริษัท เอเชลอน เอ็ดดูเคช่ัน จ ากัด  

 เลขที่บญัชี 066-7-10061-4 

 
หรือ 

 
ธนาคารกสิกรไทย บญัชีออมทรพัย ์สาขา คริสตลั ดีไซด ์เซ็นเตอร ์

   ชื่อบญัชี นางสาวอรนุช คุณาธิโรจน ์ 

   เลขที่บญัชี 996-2-12528-7 

 
ส่งเอกสารหลกัฐานการโอนเงินมาที่ E-mail: echelonedu@gmail.com 

* โปรดช าระค่าใชจ้่ายส่วนที่เหลือภายในวนัที่ 15 กมุภาพนัธ ์2023 

 


