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จุดเดนของโปรแกรม

 นองๆ จะไดเรียนท่ีเมืองวิคตอเรียเมืองท่ีไดรับการขนานนามวาเปน 
CITY OF GARDENS และมีความปลอดภัยติดอันดับตนๆ ของโลก 
นองๆ จะไดเขาเรียนที่ VICTORIA SCHOOL DISTRICT (SD61) 
โดยสามารถเรียนตามหลักสูตรในชั้นเรียนรวมกับนักเรียนเจาของภาษา 
ในโรงเรียนรัฐบาลของแคนาดา 5 วัน ตอสัปดาห รวมท้ังทำกิจกรรมรวมกับ
เพื่อนๆ เพื่อพัฒนาภาษา เรียนรูวัฒนธรรม ตลอดจนชีวิตความเปนอยูของ
ชาวแคนาดาตลอด 4 สัปดาห

โปรแกรมทองเท่ียว

        วิคตอเรีย

• British Columbia Parliament สถาปตยกรรมเกาแกและงดงามยุคศตวรรษ
  ท่ี 19 ของเมืองวิคตอเรีย 
• Totem Poles  เสาไมรูปหนาคน สัญญลักษณของเมืองวิคตอเรีย
• Fisherman’s Wharf ชุมชนเล็กๆ บนเรือนแพท่ีเต็มไปดวยสีสัน พรอม
  รานขายของท่ีระลึก และพลาดไมไดกับ Fish & Chip อาหารข้ึนชื่อแสนอรอย
• WildPlay กิจกรรมผจญภัยนอกสถานท่ีท่ีต่ืนเตน เราใจสุดๆ
• Whale Watching สัมผัสประสบการณนาต่ืนเตนกับการ
  น่ังเรือดูปลาวาฬออการ หน่ึงในสมาชิกตระกูลปลาโลมา
  ท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในแถบชายฝงทะเลแปซิฟิก

          วิสเลอร และ แวนคูเวอร 

   เที่ยวแวนคูเวอรและวิสเลอร ชวงวันหยุดอีสเตอร 4 วัน 3 คืน
• Whistler สถานท่ีจัดกีฬาโอลิมปกฤดูหนาวป 2010 ท่ีไดรับการโหวตใหเปน
   สกีรีสอรทอันดับหน่ึงของโลก
• Peak to Peak Gondola สัมผัสบรรยากาศและ
  ทัศนียภาพรอบดานบนเทือกเขาสูง ปาตนซีดารและ
  ทะเลสาบ ระหวางภูเขาวิสเลอร และภูเขาแบล็คคอมบ
  ลงเขาดวยการน่ัง Chairlift สัมผัสลมหนาวปะทะใบหนา 
• Robson Street แหลงช็อปป้งยานดังของเมืองแวนคูเวอร
• Gastown ชมนาิกาไอน้ำเรือนแรกของโลกสัญญลักษณของแวนคูเวอร
• Tsawwassen Mills Outlet ช็อปป้งปดทายท่ีแบรนดเนมเอาทเล็ท มากกวา    
   170  รานคา กอนกลับเขาวิคตอเรีย 

         โซล 

  แวะเที่ยวเกาหลี 3 วัน 2 คืน กอนบินกลับกรุงเทพฯ
• ช็อปปงท่ียานเมียงดง เท่ียวสวนสนุก ตามรอย K-POP ท่ี SM TOWN ทาน
  อาหาร แวะชิมอาหารสไตลเกาหลี อาทิ ตอกปอกกี คีมบับ บีมบีมบับ หมูยาง
   เกาหลี ไกทอด กิมจิชีเก และอื่นๆ 

วิสเลอร-แวนคูเวอร
4 วัน 3 คืน

คอรสเรียนพรอมทริปทองเที่ยว

ตามรอย K-POP กรุงโซล
3 วัน 2 คืน
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ร
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 ข ั ้นตอนการสมัคร
• กรอกใบสมัคร พรอมชำระคามัดจำ 40,000 บาท* ภายในวันที่ทำการจอง 
  และชำระคาใชจายสวนที่เหลือภายในวันที่ 15 มกราคม 2562
• จัดเตรียมเอกสารสำหรับยื่นวีซา 
  (ทางบริษัทฯ จะทำการยื่นวีซาประมาณกลางเดือนมกราคม)

   • คาวีซาพรอมคาตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด
     • คาที่พักกับครอบครัวชาวแคนาดา หองคูพรอมอาหาร 3 มื้อ 
       หากตองการพักเดี่ยวตองจายเพิ่ม 5,000 บาท
     • คาลงทะเบียน และคาเลาเรียนตลอดหลักสูตร
     • คาประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ และคาภาษีสนามบิน
     • คารถรับ-สง สนามบิน-ที่พัก ตลอดจนทัศนศึกษาตามรายการ
     • ครูพี่เลี้ยงคนไทยดูแลอยางใกลชิดตลอดการเดินทาง ( นักเรียนขั้นต่ำ 10 คน )
     • กระเปา 2 ใบ กำหนดไมเกินใบละ 23 กก./คน
       *หมายเหตุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำไมวาในกรณีใดๆ ยกเวนไมสามารถจัดกรุปได

ปดรับสมัคร 15 ธ.ค. 61
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Peak to Peak  Peak to Peak  
@ Whistler Ski Resort@ Whistler Ski Resort

• • Leave for Whistler Leave for Whistler 
   to Tsawwassen   to Tsawwassen 
   Mills  Outlet    Mills  Outlet 

• • Ferry to VictoriaFerry to Victoria

• Granville • Granville 
• Robsons street• Robsons street

ข ั ้นตอนการสมัครการตอนกข ั ้ ตตต ก สมสนนน รน สสรออ มรตน อ้้
• อกกใบสมัคร กรอ ใ มออ คก ร พรอมชำระคามัดจำ 40 000 บาบาท*40,00ระคามัดจำพพ  ม ะ 0 ทมดะ บาม ำรำ ายภาภ ในวันที่ทำการจอง ทำกาารจำ รรจจอใ จ
และชำระคาใชจายสวนที่เหลือภายในเหลือภายในายในำระคาใชจา และแล ร ค ใ สสววนวนที ือภ ใจา นร ว นค ใชใค จ า ใ วันที่ 15 มกราคม 25622562ันที่ 1วนวันนนที คคม 2คว า 21 5
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Fisherman’s Wharf
Totem Poles

Whale Watching
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