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บาท/ท่าน 
85,900.- 

ก ำหนดเดนิทำง : 22 มนีำคม – 18 เมษำยน 2563 
 

SUMMER CAMP PHILIPPINE 
เมืองเซบู ประเทศฟิลปิปินส์ 

Philinter Youngster 2020 
ระยะเวลำ 4 สัปดำห์ 
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ประเทศฟิลปิปินส์ 

ประเทศฟิลิปปินส์ หรือช่ือทางการวา่ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เป็นประเทศเอกราชท่ีเป็นหมู่เกาะในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวนัตก ประกอบดว้ยเกาะ 7,641 เกาะ เมืองหลวงของประเทศคือมะนิลา มีประชากรประมาณ 100 
ลา้นคน ฟิลิปปินส์เป็นประเทศท่ีใช้ภาษาองักฤษเป็นหน่ึงในภาษาหลกัของประเทศ จึงสามารถพบเห็นภาษาองักฤษตามส่ือ
สาธารณะทัว่ไป ไม่แตกต่างจากการเรียนภาษาองักฤษในประเทศตะวนัตก 

จงัหวดัเซบู 

จงัหวดัเซบู (Cebu) เป็นจงัหวดัในเขตกิตนางคาบีซายาอนั ประเทศฟิลิปปินส์ ประกอบดว้ยเกาะหลกัและเกาะบริวารอีก 167 เกาะ 
เมืองหลกัคือ เซบูซิตี ซ่ึงเป็นเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดและเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของฟิลิปปินส์ จงัหวดัเซบูเป็นหน่ึงในจงัหวดัท่ีมีการ
พฒันาดีท่ีสุดของประเทศ และเมืองหลกัอย่างเซบูซิตี ก็เป็นศูนยก์ลางดา้นพาณิชยกรรม การคา้ การศึกษา และอุตสาหกรรมของ
เกาะวิซายสั นอกจากน้ียงัโดดเด่นในดา้นการขนส่งทางทะเล การผลิตเฟอร์นิเจอร์ และการท่องเท่ียว 

 

PHILIINTER EDUCATION CENTER 

ก่อตั้งเม่ือปี 2003 โรงเรียนไดรั้บการรับรองจากหลากหลายองคก์ร เช่น Philippine Immigration Office, the Technical Education 
and Skills Development Authority (TESDA), a Philippine Education Department Agency เป็นต้น และเป็นสมาชิกของ Cebu 
Association of Language Academy (CALA) และ Association of Language Travel Organization (ALTO) นอกจากน้ียงัเป็นเป็น
ศูนยก์ารเรียน IELTS IDP อีกดว้ย 
โรงเรียนตั้งอยู่ท่ีเมือง ลาปู-ลาปู จงัหวดัเซบู มีตึกเรียน 4 ชั้น มีห้องเรียนส าหรับการเรียน 1:1 แบบกลุ่ม และห้องเรียนรวม มี
ห้องสมุด ห้อง Multimedia และโรงหนังขนาดเล็ก โรงเรียนมีท่ีพกัในบริเวณโรงเรียน สระว่ายน ้ า คลินิก ห้องซักรัด และ
หอ้งอาหารซ่ึงบริการอาหารแบบบุฟเฟตท์ั้งอาหารพ้ืนเมืองและนานาชาติ ใหน้กัเรียนเลือกรับประทานครบ 3 ม้ือ 
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รำยละเอยีดโปรแกรม 

 รับนกัเรียนอาย ุ 7 - 15 ปี 
 เรียนภาษาองักฤษแบบ 1:1 จ านวน 5 คาบเรียน และเรียนแบบกลุ่มจ านวน 3 คาบเรียน แบ่งตามระดบัภาษา 
 กิจกรรมกลุ่มทั้ง Indoor และ Outdoor เช่น พาไปทศันศึกษาท่ี Fuerte de San Pedro, Cebu Ocean Park และ Oslob & 

Kawasan Falls - นกัเรียนจะไดว้า่ยน ้ากบัฉลามวาฬ ซ่ึงเป็นไฮไลทข์องเซบูท่ีเมืองออสลอบ พร้อมทั้งไดเ้ท่ียวน ้าตกอนัดบั 1 
ของเซบูอยา่งน ้าตกคาวาซาน 

 ท่ีพกัแบบ Dormitory ของโรงเรียน 3 คนต่อหอ้ง 
 อาหารแบบบุฟเฟ่ตค์รบ 3 ม้ือทุกวนั (ยกเวน้ วนัท่ีออกไปทศันศึกษาจะรับประทานท่ีร้านอาหารแทน) 
 มีพ่ีเล้ียงดูแลตลอดการเดินทาง 

หลกัสูตรกำรเรียน 

นกัเรียนจะไดเ้รียนภาษาองักฤษโดยการเนน้การพฒันาทกัษะทกัษะต่างๆ ไดแ้ก่ Reading & Writing, Speaking, Listening และ 
Grammar & Pronunciation โดยจะมีการทดสอบเพ่ือวดัระดบัภาษา เม่ือเรียนจบหลกัสูตร นกัเรียนจะไดรั้บประกาศนียบตัรดว้ย 

 
 

ทัศนศึกษำนอกสถำนที่ -1 
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ทัศนศึกษำนอกสถำนที่-2 

 
ทัศนศึกษำนอกสถำนที่-3 

 
ที่พกั 

พกัหอพกัของโรงเรียน ซ่ึงตั้งอยูใ่นบริเวณโรงเรียนมีสระวา่ยน ้า และพ้ืนท่ีส าหรับท ากิจกรรมต่างๆ มีเจา้หนา้ท่ีดูแลตลอด 24 
ชัว่โมง และมียามรักษาความปลอดภยั พกัหอ้งละ 3 คน แยกชาย - หญิง 
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อำหำร 

มีอาหารครบทุกม้ือ โดยรับประทานท่ีโรงอาหารของโรงเรียน อาหารเป็นแบบบุฟเฟ่ตน์านาชาติ สามารถเลือกรับประทานไดต้าม
สะดวก ส่วนวนัท่ีออกนอกสถานท่ีจะรับประทานท่ีร้านอาหาร 

 
 

ขั้นตอนกำรสมคัร 

1. กรอกใบสมคัร พร้อมส่งส าเนาพาสปอร์ตท่ีมีอายเุหลือเกิน 6 เดือน 
2. ช าระค่ามดัจ า 20,000บาทภายในวนัท่ีสมคัร 
3. ช าระเงินส่วนท่ีเหลือภายในวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2563 
4. ปฐมนิเทศก่อนเดินทาง พร้อมรับของท่ีระลึกจาก Philinter Education Center 

วนัที่ 21 มนีำคม 2563 กรุงเทพฯ-เซบู 

22.30 น. คณะมาพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคานเ์ตอร์ S เช็คอินกรุ๊ป
ของ สำยกำรบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (Philippine Airlines) โดยมีเจา้หนา้ท่ี ให้การตอ้นรับ และอ านวยความ
สะดวก 

วนัที่ 22 มนีำคม 2563 เมอืงเซบู - Philinter Education Center 

01.30 น. เดินทางสู่เกำะเซบู โดยสายการบิน ฟิลปิปินส์แอร์ไลน์ (Philippine Airlines) เท่ียวบินท่ี PR739 ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 4 ชัว่โมง 

06.15 น. เดินทางถึงสนำมบินเซบู   เกำะเซบู น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 เดนิทำงไปยงั Philinter Education Center เจ้ำหน้ำที่แนะน ำส่วนต่ำงๆ ของที่พกัและโรงเรียน พกัผ่อนตำม

อธัยำศัย และเตรียมตวัเพือ่เร่ิมเรียนในวนัรุ่งขึน้ 
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วนัที่ 23 มนีำคม - 17 เมษำยน 2563 เรียนและท ำกจิกรรมตำมโปรแกรม 

 
 

วนัที่ 18 เมษำยน 2563 เซบู - กรุงเทพฯ 

19.00 น. น ำท่ำนเดนิทำงไปยงัสนำมบินเซบู เพือ่เดนิทำงกลบักรุงเทพ 
21.25 น. น าท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทยโดยสำยกำรบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (Philippine Airlines)  

เท่ียวบินท่ี PR738 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง 
 

วนัที่ 19 เมษำยน 2563 กรุงเทพฯ 

00.10 น.  เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

********************** ขอบคุณทุกท่านท่ีใช้บริการ ********************** 
โปรแกรมกำรอำจมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม 
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อตัรำค่ำบริกำร  

ก ำหนดกำรเดินทำง 
เด็ก 7 - 15 ปี 

พกัห้องละ 3 ท่ำน 

22 ม.ีค. - 18 เม.ย. 63 85,900 บำท 
 

บริษัทจะแจ้งไฟล์ทและเวลำทีแ่น่นอนอกีคร้ังก่อนเดินทำง หำกลูกค้ำเดินทำงมำจำกต่ำงจังหวดัด้วยเคร่ืองบิน
ภำยในประเทศ *****กรุณำแจ้งเจ้ำหน้ำที่ก่อนท ำกำรจองค่ะ***** 

อตัรำนีร้วม  
 ค่าเรียนภาษาองักฤษ 
 ค่าทศันศึกษา ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ตามโปรแกรม 
 ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และค่าเดินทางทั้งหมดตามโปรแกรม 
 ค่าอาหาร 3 ม้ือทุกวนั [บุฟเฟ่ต]์ 
 ค่าประกนัสุขภาพ วงเงินค่ารักษาพยาบาล 2,000,000 บาท 
 ค่าท่ีพกั (Dormitory) โดยจดัใหพ้กันกัเรียน 3 คนต่อหอ้ง แยกชาย-หญิง 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั และค่าภาษีสนามบิน (ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลง) 
 น ้าหนกักระเป๋า ส าหรับโหลด 25 กิโลกรัม กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง 7 กิโลกรัมต่อท่าน 
 ค่าธรรมเนียม WEG และค่าด าเนินการ Notarization of Paper 
ไม่รวมค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าใชจ่้ายส่วนตวั ค่าน ้าหนกักระเป๋าเกิน ค่าท าพาสปอร์ต ค่าโทรศพัท ์และอ่ืนๆ(ถา้มี) 
 

อตัรำนีไ้ม่รวม  
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าขอเอกสาร และค่าแปลเอกสารต่างๆ ท่ีจ าเป็นตอ้งใหบุ้ตรหลานท่านถือเพ่ือเขา้ประเทศฟิลิปปินส์ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเกิน 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีทางบริษทัฯ จดัให้ 

ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพ่ิม 
 

เงือ่นไขกำรให้บริกำร 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าไม่วา่กรณีใดๆ (ยกเวน้กรณีท่ีไม่สามารถออกเดินทางไดแ้ละเป็นความผิดพลาดขอ

บริษทั) 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ตามประกาศของสถาบนั Philinter Education Center 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมการเดินทางและรายการทศันศึกษาตามความเหมาะสมโดยค านึงถึง

ประโยชนสู์งสุดของนกัเรียนเป็นส าคญั 
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กำรช ำระค่ำบริกำร 
- การจอง มดัจ าท่านละ 20,000 บาท  ภายใน 3 วนัหลงัการจอง และช าระทั้งหมดภายในวนัท่ี 15 กุมภาพันธ ์2563 

 (การไม่ช าระเงินค่ามดัจ าหรือช าระไม่ครบหรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดใดผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจดั หรือ
ยกเลิกการเดินทาง)  
- ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 
กำรยกเลกิกำรเดนิทำง 
- บริษทัฯ ไม่คืนเงินมดัจ าทุกกรณี 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั หกัเงินมดัจ า 20,000 บาท/ท่าน 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 วนั หกัเงิน 50 เปอร์เซ็นของค่าโปรแกรม/ท่าน 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-7วนั หกัเกบ็ 100 เปอร์เซ็นของค่าโปรแกรม / ท่าน 
 
 
 


