โปรแกรมแลกเปลีย่ นระยะสั้ น ตุลาคม 2561
ร่ วมสัมผัสประสบการณ์อนั สุ ดประทับใจกับดินแดนในฝันของใครหลายๆ คน ตุลาคมนี้ Overseas Study Hub ขอชวนน้องๆ ที่มีอายุต้ งั แต่ 10 ปี ขึ้นไป
ร่ วมออกเดินทางค้นหาประสบการณ์อนั สุ ดพิเศษในช่วงปิ ดเทอม ณ ประเทศนิวซีแลนด์ นอกจากธรรมชาติที่สวยสดงดงามนั้นผูค้ นที่นี่มี ความเป็ นมิตรสู ง
ด้านการศึกษานิวซีแลนด์ก็เป็ นอีกหนึ่งประเทศชั้นนํา ที่นกั เรี ยนจากทัว่ ทุกมุมโลกนิยมมาเรี ยนต่อไม่วา่ จะเป็ นคอร์สฝึ กอบรม ภาษาอังกฤษ การเข้าศึกษาต่อ
ในระดับมัธยมศึกษา และการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
หลักสู ตร: NCEA ตามระบบการเรี ยนการสอนของประเทศนิวซีแลนด์ เหมาะสําหรับน้อง ๆ วัย Teenager ตั้งแต่อายุ 12-18 ปี
สถาบัน: โรงเรี ยน Rangitoto College และ โรงเรี ยน Northcross Intermediate School ซึ่งตั้งอยูใ่ จกลางเมือง BROWNS BAY, AUCKLAND เมือง
ชายทะเลที่มีความสวยงาม ปลอดภัย เป็ นโรงเรี ยนที่ได้รับรองคุณภาพจาก NZQA ว่าเป็ นโรงเรี ยนที่มีการจัดการเรี ยนการสอนอย่างดี
ที่พกั :

น้องๆ จะพักอาศัยกับโฮมเสตย์ชาวนิวซีแลนด์ โดยเป็ นนักเรี ยนไทย 2 คน / 1 ครอบครัว
อาหารครบ 3 มื้อทุกวัน โดยอาหารเช้า และเย็นรับประทานกับ Homestay ส่ วนอาหารกลางวัน Homestay จะจัดเตรี ยมให้นกั เรี ยน
นํามารับประทานที่โรงเรี ยน

ประกาศนียบัตร: หลังจากจบโครงการ น้องๆ จะได้รับประกาศนียบัตรจากทางโรงเรี ยน
ปฐมนิเทศ:

Overseas Study Hub จะแจ้งกําหนดการให้ทราบอีกครั้ง

EXCLUSIVE PROGRAM:
 ทํากิจกรรมร่ วมกับครอบครัวชาวนิ วซีแลนด์
 เล่นนํ้าที่ชายหาด Browns Bay พร้อมทํากิจกรรมบริ เวณชายหาด
 ตามล่าหาสมบัติใน Scavenger Hunt
 SHOPPING ที่หา้ ง Westfield
 ชมฟาร์มแกะที่ Sheep World
 ชิมไอศกรี มสัญชาตินิวซีแลนด์ New Zealand Natural
 ปาร์ต้ ีบาร์บีคิวริ มหาดกับเพื่อนๆที่ Takapuna Beach

 เปิ ดประสบการณ์ชมภาพยนต์โรงหนังที่นิวซีแลนด์
 เยีย่ มชมเมืองเศรษฐกิจของนิวซีแลนด์ “AUCKLAND CITY”
 ขึ้นชมหอคอย Sky Tower
 เยีย่ มชม Ferry Building
 พิพิธภัณฑ์ Marine Museum
 SHOPPING ที่ Queen Street
 พิเศษสุ ดทริ ปฮ่องกงดิสนียแ์ ลนด์ พร้อมอาหารและบัตรเครื่ องเล่น

อัตราค่าสมัคร:
ค่าสมัครรวม

145,000 บาท
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นประหยัด, ค่าที่พกั , ค่าลงทะเบียนและค่าเรี ยน, ค่าวีซ่าประเภทท่องเที่ยว, ค่าภาษีสนามบิน, ค่ารถรับ – ส่ ง
สนามบิน และทัศนศึกษาตามรายการ, ค่าประกันอุบตั ิเหตและสุ ขภาพ

ค่าสมัครไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่ วนตน อาทิเช่น Pocket Money ค่าโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ตและรายการอื่นนอกเหนือที่ระบุ

OVERSEAS STUDY HUB
IFIELD BANGNA PROJECT UNIT 239/122, KANCHANAPISEK ROAD PRAWET DISTRICT BANGKOK 10250
CONTACT: 02-101-2358, 086-393-1938 EMAIL: INFO@OSH-TH.COM

ใบสมัครเข้าร่ วมโครงการค่ายภาษาต่างประเทศ NEW ZEALAND - 2018
ชื่อ - สกุล (ภาษาไทย)________________________________________________________________________ชื่อเล่น_________________
Name - Last name (สะกดตรงตาม Passport) ___________________________________________________Nickname_________________
เพศ (Sex) หญิง (Female) ชาย (Male) วัน/เดือน/ปี เกิด (Date of Birth) ____________________อายุ (Age) _______________ปี �
หมายเลขหนังสื อเดินทาง(Passport Number)___________________สัญชาติ)Nationality(_______________ศาสนา(Religion)_____________
โรงเรี ยนที่กาํ ลังศึกษา (School) _______________________________________________________________ชั้น (Grade)_______________
ที่อยูป่ ัจจุบนั (Home Address)_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________อี-เมล (e-mail)______________ ________________________
โทรศัพท์ (Tel.) _____________________________โทรสาร (Fax.) _________________________ มือถือ (Mobile)____________________
ชื่อบิดา (Father’s name) ________________________________อาชีพ (Profession) _________________มือถือ(Mobile)________________
ชื่อมารดา (Mother’s name) _____________________________อาชีพ (Profession) _________________มือถือ(Mobile)_________________
กรณี ฉุกเฉิ นติดต่อ (Emergency Case) ชื่อ________________________________โทรศัพท์ (Tel.)____________________________________
โรคประจําตัว_______________________________ นักเรี ยนมีโรคภูมิแพ้หรื อไม่ (โปรดระบุ) ______________________________________
อาหาร/ยาที่แพ้_________________________ เนื้อสัตว์ที่ไม่รับประทาน____เนื้อวัว ____เนื้อหมู _____เนื้อไก่ _____กุง้ 
เงื่อนไขการชําระเงิน
ชําระค่ามัดจํา 30,000 โดยชําระเป็ นเงินสด หรื อโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกสิ กรไทย สาขาเมกาบางนา2 เลขที่บญั ชี 009-2-91373-2 ชื่อบัญชี “โอเวอร์ซีส์ สตั้ดดี้ ฮับ”
เตรี ยมเอกสารเพื่อยืน่ ขอวีซ่า
ชําระเงินส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 10 กันยายน 2561
เงื่อนไขการยกเลิกโครงการ
1.
2.
3.
4.
5.

การยกเลิกโครงการไม่วา่ ในกรณี ใด ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์การหักค่าดําเนินการ 10,000 บาท
ในกรณี ที่ผลการพิจารณาวีซ่าไม่ผา่ น ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์การหักค่าธรรมเนีมวีซ่าตามจริ ง และคืนเงินทั้งหมดจากยอดที่ชาํ ระ
การขอยกเลิกการเดินทางใน 2 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์การหักค่าใช้จ่าย 50% จากราคาของโปรแกรม
การขอยกเลิกการเดินทางใน 1 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ “ไม่คืนเงิน” ทั้งจํานวน
กรณี ที่นกั เรี ยนเดินทางไปแล้ว แต่หากมีความต้องการที่จะเดินทางกลับก่อนกําหนด ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ “ไม่คืนเงิน” ทั้งจํานวน

ข้าพเจ้าได้อ่าน และเข้าใจรายละเอียดและเงื่อนไขของโครงการฯ โดยละเอียดแล้ว และยอมรับในเงื่อนไขทั้งหมด และขอรับรองว่า ข้อความ
ข้างต้นในใบสมัครเป็ นความจริ งทุกประการ

ลงชื่อ______________________________________________________________ผูป้ กครอง

วันที่ ____________________________

OVERSEAS STUDY HUB
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เอกสารทีใ่ ช้ ประกอบการยื่นวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์
 หนังสื อเดินทางทีม่ อี ายุการใช้ งานเหลือมากกว่ า 6 เดือน และควรมีหน้ าว่ างไม่ ตาํ่ กว่ า 2 หน้ า
 รู ปถ่ ายสี พื้นหลังขาว ขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร จํานวน 2 ใบ
 หนังสื อยินยอมจากผู้ปกครอง (ตามเอกสารแนบท้ าย)
 หลักฐานการเงินของผู้ปกครอง พร้ อมแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้ อนหลัง 4 เดือน (บัญชีออมทรัพย์ ) โดยมีตราประทับจากทาง
ธนาคาร ควรมียอดเงินฝากไม่ ตาํ่ กว่ า 3 แสน ในบัญชีธนาคาร
 หลักฐานการทํางาน หรื อ หนังสื อจดทะเบียนการค้ า หรื อนิตบิ ุคคลของผู้ปกครองทีส่ นับสนุนสถานะทางการเงิน
 สําเนาทะเบียนบ้ าน สําเนาบัตรประชาชนของนักเรียน และผู้ปกครอง
 หนังสื อรับรองสถานภาพความเป็ นนักเรียน
 สําเนาสู ตบิ ัตร
 สําเนาใบเปลีย่ นชื่ อ หรื อ นามสกุล (ถ้ ามี)
 สํานาใบหย่ า และแนบบันทึกอํานาจการปกครองบุตร (ถ้ ามี)
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CONSENT LETTER
To

New Zealand Immigration

I / We, _________________________________________________ and ______________________________________________________
Father

Mother

of ____________________________________________________ born on date _________ Month ________________ Year ___________
and holding passport number _________________________
I/We consent(s) our child to participate in study tour program that arrange by Overseas Study Hub Limited Partnership to visit New Zealand
on 13-28 October 2018 which appoint Mrs. Pimkarn Maiwattana Wu as a group leader and become the guardianship for our child during
participation in the program.
I/We declare to provide financial support our child during his/her stay in New Zealand and the proper arrangements have been made for
health coverage and other liability.

Sincerely Yours,

____________________________________

_______________________________________

Father

(Date)

Mother

(Date)
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