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โครงการตอบปญหาวิชาการทีชชิ่งทอยส ครั้งที่ 2 (วิชาสังคมศึกษาและภาษาไทย)
ชิงทุนการศึกษาเขารวมคายทัศนศึกษาระยะสั้น
ณ เขตการปกครองพิเศษฮองกง
โดย บริษัท ทีชชิ่งทอยส จํากัด และบริษัท AMD Far East Ltd. Thailand
ดําเนินงานโดย สถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ (ES-ILC)
ปพุทธศักราช 2559 นับเปนปสําคัญอีกปหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เนื่องจากประเทศ
ต า ง ๆ ที่ ตั้ ง อยู ใ นภู มิ ภ าคได ร วมกัน จั ดตั้ ง “ประชาคมอาเซี ยน” ขึ้ น เพื่ อ พั ฒ นาความรว มมื อ ทั้ ง ทางดาน
เศรษฐกิจ การเมืองและความมั่น คง รวมถึง สัง คมและวัฒ นธรรมระหวางประเทศสมาชิ ก ภูมิภาคเอเชี ย
ตะวัน ออกเฉียงใตเปน ภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางดานสัง คมและวัฒ นธรรมอยางมาก ความแตกตาง
เหลานี้ปรากฏอยูในวิถีการดําเนินชีวิต ปรัชญา ความเชื่อ ศาสนาและคานิยมของประชาชน อยางไรก็ตามจาก
การสํารวจความเขาใจของนักเรียนไทยทางดานสัง คมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
พบวา นักเรียนไทยจํานวนมากยังคงมีความเขาใจคลาดเคลื่อน จนอาจถึง ขั้นการมีอคติทางวัฒ นธรรมตอ
ประเทศสมาชิกอื่น ๆ ในประชาคม
การจะเขาใจสัง คมและวัฒนธรรมของแตละประเทศผานการอานหนังสือเปนสิ่ง หนึ่งที่อยูในวิสัยที่
นักเรียนไทยทุกคนสามารถกระทําได ปจจุบันมีหนังสือ คูมือ นิตยสาร สื่อสิ่งพิมพและสื่ออื่น ๆ เปนจํานวนมาก
ที่นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับประเทศตาง ๆ ในประชาคมอาเซียน ปญหาสําคัญของการเรียนรูเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนของนักเรียนไทยคือการขาดการกระตุนหรือแรงจูงใจในการอานหนังสือและคนควาหาความรู
ในปพุทธศักราช 2558 ที่ผานมา บริษัททีชชิ่งทอยสจํากัด รวมกับสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ ไดจัดโครงการทัศนศึกษาวัฒนธรรมระยะสั้น ครั้งที่ 1 ณ ประเทศสิงคโปรและกัมพูชา โครงการ
ดังกลาวประสบความสําเร็จเปนอยางมาก จากจํานวนตัวเลขผูสมัครเขารวมโครงการมากกวา 15,000 คน จาก
5,000 โรงเรียน นับเปนจุดเริ่มตนที่นาสนใจสําหรับผูเริ่มศึกษาอาเซียนศึกษา เพราะไดเห็นพัฒนาการจากอดีต
อันยิ่งใหญ สูประเทศที่พัฒนาแลวในทุกดานของการดําเนินชีวิต การเขาใจความแตกตางระหวางสองประเทศ
จะชวยใหเขาใจประชาคมอาเซียนในภาพรวมมากยิ่งขึ้น และเขาใจเอกลักษณอยางหนึ่งทางวัฒนธรรมของ
อาเซียน นั่นคือ ความเปนเอกภาพบนความแตกตาง (Unity in Diversity)
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ในปพุทธศักราช 2559 บริษัททีชชิ่งทอยสและสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ ไดจัด
โครงการตอ เนื่องสํ า หรับ การทั ศ นศึ กษาวัฒ นธรรมระยะสั้ น โดยในครั้ ง นี้ ไ ดต ระหนั กถึ ง ความสํ า คัญ ของ
ภาษาอั ง กฤษที่ มี ผ ลต อ การสื่ อ สารและการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย ใ นภู มิ ภ าค เนื่ อ งจากการกํ า หนดให
ภาษาอัง กฤษเปน “ภาษามาตรฐาน” ของประชาคมอาเซียน ดวยความรวมมือของหนวยงานที่เกี่ยวของ
สถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอจึงรวมมือกับสถาบันการสอนภาษาอังกฤษออกบริดจ (ฮองกง)
จัดทําหลักสูตรพิเศษสําหรับการเรียนรูภาษาอังกฤษของนักเรียนและครู อันจะเปนหลักสูตรตนแบบสําหรับ
การพัฒนาภาษาอังกฤษอยางยั่งยืนตอไป
เขตการปกครองพิเศษฮองกง เปนหนึ่งในเขตการปกครองที่มกี ารเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับ
วิชาการติดอันดับตนของโลก มีการวางแผนการศึกษาอยางเปนระบบ มีการพัฒ นาเมือง พัฒ นาทรัพยากร
มนุษย และการบริหารการใชทรัพยากรอื่น ๆ ควบคูกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมไดอยางดีเยี่ยม นอกจากนี้ยังมี
สวนสนุกระดับโลกอยางดิสนียแลนดใหนักเรียนและครูไดเปดโลกทัศนและไดรับประสบการณที่แปลกใหม
นอกจากภาษาอังกฤษแลว ภาษาไทยอันเปนภาษาแมของคนไทย ก็เปนภาษาที่มีความสําคัญสําหรับ
คนในประเทศไมยิ่งหยอนไปกวาภาษาอังกฤษ นอกจากนี้การจะเขาใจวัฒนธรรมของประเทศตาง ๆ ในโลก อัน
จะนําไปสูความรวมมืออันยั่งยืน จําเปนตองใชความรูในสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สาระการเรียนรูภาษาไทยเพื่อกระตุนใหเกิดความตื่นตัวและการเรียนรูทางดานภาษาไทยและสังคมศึกษาใน
ประเทศ ในการมอบทุนการศึกษาครั้งนี้ บริษัททีชชิ่งทอยส รวมกับบริษัทเอเอ็มดีฟารอีส (ประเทศไทย) จํากัด
จึง ไดเลือกใชวิชาภาษาไทยและวิชาสังคมศึกษาเปนแกนหลักในการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเขารวมโครงการ
หลักสูตรนํารองภาษาอังกฤษดังที่ไดกลาวไวขางตน โดยนักเรียนและครูที่ไดรับเลือกเขารวมโครงการจะไดรับ
ทุนการศึกษาเดินทางไปศึกษาภาษาอังกฤษ ณ เขตการปกครองพิเศษฮองกง สาธารณรัฐประชาชนจีน รวม
ทัศนศึกษาที่ประเทศฮองกงตามที่กําหนดและไดรับเกียรติบัตรจากการเขารวมโครงการ
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1. ลักษณะโครงการ
1.1 โครงการนี้เปน โครงการตอบปญ หาทางวิชาการเพื่อ คัด เลือกนักเรียนและอาจารย ที่ป รึ ก ษา
โครงการเข า ร ว มค า ยทั ศ นศึ ก ษาวั ฒ นธรรมระยะสั้ น ณ เขตการปกครองพิ เ ศษฮ อ งกง
สาธารณรัฐประชาชนจีน
1.2 การคัดเลือกผูเขารวมโครงการ จะคัดเลือกจากผูสมัครเปนทีม โดยแตละทีมจะตองประกอบดวย
นักเรียน 2 คน และ อาจารยที่ปรึกษา 1 คน แตละโรงเรียนสามารถสงนักเรียนเขารว มการ
แขงขันไดไมจํากัดจํานวน และอาจารยที่ปรึกษา 1 คนสามารถเปนอาจารยที่ปรึกษาไดหลาย
ทีม
1.3 การคัดเลือกผูไ ดรับทุน การศึก ษานี้ เปนการคัดเลือกเปนการทั่วไป (OPEN COMPETITION
SCHOLARSHIP PROGRAM) ภายในระดับชั้นการศึกษาพื้นฐานชวงชั้นที่ 2, 3 และ 4 หรือ
เทียบเทา โดยพิจารณาจากระดับชั้นปจจุบันในวันเดินทางของนักเรียนผูสมัครเปนหลัก การ
คัดเลือกผูไ ดรับทุนการศึกษาจึง มิไ ดพิจารณาจากฐานะทางการเงินของนักเรียน เกรดเฉลี่ย
สะสม หรื อ ผลงานที่ ผ า นมาของนักเรี ยน ไม จํ า กั ด แผนการเรี ยน ไม จํ า กั ด โรงเรีย นวา เปน
โรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชน หากแตคัดเลือกจากความสามารถทางวิชาการของนักเรียนเปน
หลัก
1.4 เนื้อหาความรูที่ใชในการออกขอสอบไดรับการสนับสนุนทางวิชาการจากสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) คณาจารยจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยอื่น ๆ
ในเครือขาย หากมีปญหาเกิดขึ้นในการคัดเลือกเนื่องดวยความถูกตองทางวิชาการ ถือวาคํา
ตัดสินของคณะกรรมการเปนที่สุด
1.5 ทีมที่ผานการคัดเลือกรอบแรก 50 ทีมในแตละระดับชั้น จะไดรับสิทธิในการเขารวมตอบปญหา
สด ณ กรุงเทพมหานคร ทีมที่ชนะเลิศในการแขงขันในแตละภาค ในแตละระดับชั้นจะไดสิทธิ
การรวมเดินทางไปทัศนศึกษาตางประเทศ
1.6 หากมีการสละสิทธิ์เขารวมโครงการ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเลือกทีมที่อยูใน
อันดับสํารองเพื่อรับทุนการศึกษาแทนทีมที่สละสิทธิ์ โดยคําตัดสินของคณะกรรมการถือเปน
ที่สุด

-4-

2. ประเภททุนการศึกษา
ทุน การศึกษาที่มอบในโครงการนี้มีทั้ง หมด 12 ทุนการศึกษา แบง ออกเปนทุนการศึกษาสํ า หรั บ
โรงเรียน 3 ชวงชั้น ไดแก
ก. ชวงชั้นที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 หรือเทียบเทา จํานวน 4 ทุนการศึกษา
ข. ชวงชั้นที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 หรือเทียบเทา จํานวน 4 ทุนการศึกษา
ค. ชวงชั้นที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 หรือเทียบเทา จํานวน 4 ทุนการศึกษา
โดยทุนการศึกษาในแตละชวงชั้นนั้น จะคัดเลือกตามภูมิภาคที่โรงเรียนสังกัด ตามการแบงภาคตาม
เขตการปกครอง 4 ภาค ของสํานักงานสถิติแหงชาติ 1 กลาวคือ
0

ภาคเหนือ ชวงชั้นละ 1 ทุนการศึกษา พิจารณาผูสมัครจากโรงเรียนใน 17 จังหวัด ไดแก
เชียงราย เชียงใหม นาน พะเยา แพร แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน อุตรดิตถ ตาก พิษณุโลก สุโขทัย
เพชรบูรณ พิจิตร กําแพงเพชร นครสวรรค และอุทัยธานี
ภาคกลาง ชวงชั้นละ 1 ทุนการศึกษา พิจารณาผูสมัครจากโรงเรียนใน 26 จังหวัด ไดแก
กรุ ง เทพมหานคร ชั ย นาท นครนายก นครปฐม นนทบุ รี ปทุ ม ธานี ลพบุ รี พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงหบุรี สุพรรณบุรี อางทอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สระแกว กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี และราชบุรี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชวงชั้นละ 1 ทุนการศึกษา พิจารณาผูสมัครจากโรงเรียนใน 20
จั ง หวั ด ได แ ก กาฬสิ น ธุ ขอนแก น ชั ย ภู มิ นครพนม นครราชสี ม า บุ รี รั ม ย บึ ง กาฬ มหาสารคาม
มุกดาหาร ยโสธร รอยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลําพู
อุบลราชธานี และอํานาจเจริญ
ภาคใต ชวงชั้นละ 1 ทุนการศึกษา พิจารณาผูสมัครจากโรงเรียนใน 14 จังหวัด ไดแก กระบี่
ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ระนอง สตูล สงขลา สุราษฏรธานี
และยะลา
รวมจํานวนทุนการศึกษาทั้งสิ้น 12 ทีม ผูเขารวมโครงการทั้งหมด 36 คน รวมมูลคาทุนการศึ กษา
ทั้งสิ้นกวา 2,000,000 บาท

1 Reference

: http://service.nso.go.th/nso/thailand/thailand.jsp
* กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

-5-

ผูไดรับทุนการศึกษาและอาจารยที่ปรึกษาของทีมที่ไ ดรับทุนการศึกษาทุกทานตองมารายงานตัว ที่
สถานที่นัดหมายในวัน ที่ 10 ตุลาคม 2559 ณ สถานที่ที่จะนัดหมายตอไป โดยผูไ ดรับทุน การศึกษาและ
อาจารยที่ปรึกษาจะตองเขารวมสัมมนาและปฐมนิเทศกอนเดินทาง รับฟงบรรยายจากวิทยากรผูเชี่ยวชาญดาน
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รวมงานเลี้ยงรับรองและเขารวมพิธีมอบทุนการศึกษา กอนจะออกเดินทาง
ไปตางประเทศในวันถัดไป
กําหนดเดินทางวันที่ 11 - 14 ตุลาคม 2559
3. คุณสมบัติของผูสมัคร
3.1 ตองมีสัญชาติไทย และมีสุขภาพดี มีความพรอมที่จะเดินทางไปตางประเทศ
3.2 กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นตามที่กําหนดในวันเดินทาง (ไมรับพิจารณาผูจบการศึกษาแลว)
3.3 ตองไดรับการรับรองการสมัครจากทางโรงเรียนและอาจารยที่ปรึกษา โดยหนึ่งทีมประกอบดวย
นักเรียน 2 คน และ อาจารยที่ปรึกษา 1 คนเทานั้น แตละโรงเรียนสามารถสงผูสมัครกี่ทีมก็ได
3.4 นักเรียนผูสมัครตองไดรับอนุญาตจากผูปกครองใหอนุญ าตใหสมัครได และไดรับอนุญ าตให
เดินทางไปตางประเทศได หากไดรับทุนการศึกษา
3.5 ตองเปนผูมีความประพฤติดี เหมาะสมแกการเปนตัวแทนประเทศไทยไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ณ ต า งประเทศ มี ค วามสนใจและใฝ รู เ กี่ ย วกั บ สาระการเรี ย นรู สั ง คมศึ ก ษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม และสาระการเรียนรูภาษาไทย มีทัศนคติที่ดีตอประเทศเพื่อนบาน และพรอมจะ
เรียนรูวัฒนธรรมใหม ๆ โดยไมหลงลืมรากวัฒนธรรมของตนเอง
4. ขั้นตอนและวิธีการสมัคร
1) สมัครทางเว็บไซต www.es-ilc.org โดยดาวนโหลดใบสมัครและกรอกขอมูลผานทางระบบออนไลน
ไดตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม – 24 มิถุนายน 2559 โดยไมมีคาใชจาย และในการสมัครจะตองแนบ
ไฟลเอกสารใบสมัครที่กรอกเรียบรอย มีลายเซ็นอาจารยที่ปรึกษารับรอง หากไมไดแนบไฟลดังกลาว
จะถือวาการสมัครไมสมบูรณ โปรดทราบวา เมื่อสมัครแลวจะไมสามารถเปลี่ยนสมาชิกในทีมและ
อาจารยที่ปรึกษาได
ในการสมัคร ผูสมัครตองทําขอสอบสวนอัตนัยที่วัดทัศนคติและการเรียบเรียงถายทอดขอมูล
ของผูสมัครผานการเขียนยอหนาสั้น ๆ สวนที่พิมพคําตอบจะมีการกําหนดตัวอักษรไว คณะกรรมการ
จะพิจารณาเพียงคําตอบไมเกินจํานวนคําที่จํากัดไวเทานั้น ไมรับพิจารณาอีเมลหรือคําตอบที่สงเขามา
ดวยวิธีการอื่น ๆ คําตอบสวนอัตนัยนี้จะใชพิจารณาในการสอบคัดกรองเบื้องตนเทานั้น
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2) เมื่อสมัครในขั้นตน โดยกรอกขอมูลและสงไฟลหลักฐานการสมัครผานทางระบบแลว เจาหนาที่จะ
ตรวจสอบขอมูลและทําการเปดใชง านระบบ (Activate) ใหกับผูสมัคร โดยผูสมัครจะไดรับอีเมล
ยื น ยั น การเป ด ใช ง านระบบ หากไม ไ ด รั บ อี เ มลยื น ยั น การเป ด ใช ง าน กรุ ณ าติ ด ต อ เจ า หน า ที่ เ พื่อ
ดําเนินการ กรุณากรอกขอมูลเบอรโทรศัพทและอีเมลตามจริง ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การสมัคร
สําหรับผูสมัครที่เจาหนาที่ไมสามารถติดตอกลับได
3) ทีมที่สมัครทุกทีมจะตองล็อ กอินเข าระบบเพื่อ ตอบคํ าถามคัดกรองเบื้องตน ระหวางวันที่ 1 – 7
กรกฎาคม 2559 โดยขอสอบจะเปนขอสอบปรนัย จะมีเนื้อหาครอบคลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม และสาระการเรียนรูภาษาไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 โดยมีขอบเขตเนื้อหาแยกตามชวงชั้นที่กําหนด
ผูสอบสามารถเปดหนังสือได (Open book test) ผูสมัครแตละทีมจะตองทําขอสอบใหครบ
ทุกสวน โดยสามารถทําขอสอบไดเพียง ครั้ง เดียวเทานั้น เมื่อทําขอสอบเสร็จแลวระบบจะไมแจง
คะแนนใหแตละทีมทราบ ระบบจะปดใหทําขอ สอบเวลา 23.59 น. ของคืนวันที่ 7 กรกฎาคม
2559 หากทีมใดไมทําขอสอบในระยะเวลาที่กําหนด ขอตัดสิทธิ์การพิจารณาทีมนั้น ๆ แตละทีมจึง
ควรวางแผนการสอบใหดี ไมควรทําขอสอบในวันสุดทายโดยเฉพาะกอนระบบปดใหทําขอสอบ
4) การพิจารณาจะพิจารณาจากคะแนนขอสอบปรนัยกอน หากคะแนนเทากันจึงจะตรวจขอสอบอัตนัย
ตอไป การประกาศผลการคั ดเลื อกรอบแรก ไมเกิน วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 20.00 น.
โดยประกาศรายชื่อภูมิภาคละ 50 ทีมตอระดับชวงชั้น ผานทางเว็บไซต www.es-ilc.org
5) ทีมที่ผานการคัดเลือก จะไดรับสิทธิเขารวมการตอบปญหารอบชิงชนะเลิศ โดยจัดขึ้นที่ศาลาพระเกี้ยว
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในวันเสารที่ 6 สิงหาคม 2559 2 โดยนักเรียนเปนผูตอบคําถามเทานั้น ไม
อนุญ าตใหอาจารยที่ปรึกษา ผูปกครอง ผูเกี่ยวของ หรือผูที่มิใชผูสมัครในทีมของตนเองชวยตอบ
คําถามเด็ดขาด หากพบวาทุจริต กรรมการจะตัดสิทธิผ์ ูสมัครจากทุกทีมของโรงเรียนนั้น
เนื้ อ หาที่ อ อกข อ สอบสํ า หรั บ การตอบป ญ หาสดจะเกี่ย วกั บ สาระการเรีย นรู สั ง คมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม และสาระการเรียนรูภาษาไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 แบบบูรณาการ รวมถึงเนื้อหาเกี่ยวกับเขตการปกครองพิเศษฮองกง การประกาศ
ผลทีมที่ไดรับคัดเลือกในวันตอบปญหาสดของแตละภูมิภาคหลังการตอบปญหาเสร็จสิ้นลงทันที
การตอบปญหา จะแบงเปนสองรอบ รอบแรก เปนการตอบปญหาทางวิชาการแบบมีตัวเลือก
โดยพิธีกรจะอานคําถามและมีเวลาใหผูสมัครแตละทีมตอบคําถาม รอบที่สอง ผูที่ผานการคัดเลือก
รอบแรกจะตองตอบคําถามสดบนเวที โดยมีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิตัดสิน ประกาศผลทีมที่ไ ด
รางวัลชนะเลิศของแตละชวงชั้นหลังเสร็จสิ้นการตอบปญหา
1

2 วัน เวลา และสถานที่จดั งานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
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6) นั ก เรี ย นและอาจารย ที่ ป รึ ก ษาที่ เ ข า ร ว มโครงการเดิ น ทางมาเข า ร ว มกิ จ กรรมปฐมนิ เ ทศ ณ
กรุ ง เทพมหานครก อ นการเดิ น ทาง ณ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
7) นักเรียนและอาจารยที่ปรึกษาที่เขารวมโครงการเดินทางไปรวมกิจกรรม ณ ประเทศในประเทศที่
กําหนด โดยเริ่มตนออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร
8) นักเรียนและอาจารยที่ปรึกษาเดินทางกลับสูประเทศไทย สรุปผลการเดินทาง รวมถึงขยายผลการ
เดินทางและประสบการณที่ตนไดรับอันจะเปนประโยชนตอผูอื่นตอไป
5. กําหนดการ
รายละเอียด
รับสมัคร
ทําขอสอบคัดกรองรอบแรก
ประกาศทีมที่ผานการคัดเลือกรอบแรก
ตอบปญหาสดรอบชิงชนะเลิศ
ปฐมนิเทศ
ออกเดินทางสูประเทศฮองกง

ระยะเวลา
1 พฤษภาคม – 24 มิถุนายน 2559
1 – 7 กรกฎาคม 2559
14 กรกฎาคม 2559
6 สิงหาคม 2559
10 ตุลาคม 2559
11 - 14 ตุลาคม 2559

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม ติดตอ
สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ
ชั้น 26 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร 159/40 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-665-7445
อีเมล contact@e-studio.co.th
Facebook: Estudiothailand
website: www.es-ilc.org
บริษัท ทีชชิ่งทอยส จํากัด
238/15 ซอยอยูเจริญ 29 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 02-274-1341
website: www.teachingtoys.co.th
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กําหนดการเดินทางอยางยอ
วันที่
เชา
11 ต.ค
เดินทางสูประเทศฮองกง
12 ต.ค.
เรียนภาษาอังกฤษ

13 ต.ค.
14 ต.ค.

เรียนภาษาอังกฤษ
เรียนภาษาอังกฤษ
รับเกียรติบัตร

บาย
Repulse Bay
ขึ้นกระเชานองปง
สักการะองคพระใหญ
Wisdom Path
Disney Land
วัดแชกงมิว
วัดหวังตาเซียน

ค่ํา
Victoria Peak
Avenue of Star
Symphony of Light
Disney Land
เดินทางกลับถึงประเทศไทย

