
 
 
 
 
 

 
 

        Pudgimelon Learning Center 
สถาบนัสอนภาษาองักฤษส าหรับเดก็ตัง้แต ่2 – 13 

ปี ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 12 ปี ใช้หลกัสตูรการ
สอนแบบอเมริกนั เรียนแบบ Project - Based Learning 

ซึง่มีผลวจิยัยอมรับทัว่โลกวา่เป็นวธีิการเรียนรู้ที่ดทีี่สดุ
ส าหรับเดก็ โดยสถาบนัตัง้อยู่ที่ ศนูย์รวมสถาบนัการศกึษา 
ชัน้ 3 ตลาดบองมาร์เช่ 

เกี่ยวกบั มิสเตอร์จอร์จ แคโรล 
มิสเตอร์จอร์จ แคโรล เป็นครูและผู้อ านวยการของ

Pudgimelon Learning Center ซึง่ตัง้อยู่ที่ตลาด
บองมาร์เช่ กรุงเทพมหานคร เปิดท าการมายาวนานกว่า  
12 ปี เป็นผู้ เช่ียวชาญในการสอนภาษาองักฤษส าหรับเด็ก 

บ้านเกิดของมิสเตอร์จอร์จอยู่ที่ Valders,WI เป็น
หมู่บ้านเล็กๆ ประชากร 900 คน ในรัฐวสิคอนซนิ มิสเตอร์
จอร์จจบปริญญาตรีสาขาปรัชญาจากวทิยาลัย  
St. Norbert  ท่ี De Pere, WI หลงัจากจบการศกึษาได้เข้า
เรียนตอ่ที่วทิยาลยับอสตนัและท างานเป็นที่ปรึกษาด้าน
เทคโนโลยีให้แก่วทิยาลยับอสตนัก่อนย้ายมาอทุิศตวัให้กบั
การศกึษาของเดก็ไทย ที่ประเทศไทย 

โปรแกรมโฮมสเตย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
เราได้จดัพานกัเรียนไทยไปแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์และวฒันธรรมที่ประเทศสหรัฐอเมริกาทกุๆ ปี 
ตัง้แตปี่ 2010 ในรัฐบ้านเกิดของผู้อ านวยการสถาบนั 
มิสเตอร์จอร์จ แคโรล จดุเดน่ของโปรแกรมโฮมสเตย์ของเรา
คอื มิสเตอร์จอร์จและผู้ ช่วยจะร่วมเดนิทางและดแูลบตุร
หลานของท่านตลอดทริป  

 
 
 

 
 

 
 
 
ครอบครัวอปุถัมป์ท่ีดทีี่สดุ ดงันัน้ นอกจากบตุรหลานของ
ท่านจะได้ประสบการณ์และวฒันธรรมใหม่ๆ เรามัน่ใจเป็น
อย่างมากวา่บุตรหลานของท่านจะได้รับมิตรภาพที่ยัง่ยืน
จากตา่งแดนกลบัมาด้วย 

สถานที่ 
Wisconsin (วสิคอนซนิ) เป็นรัฐที่ตัง้อยู่ทางตอน

เหนือของชิคาโก ถดัจาก Great Lakes ภมิูประเทศส่วน
ใหญ่เป็นฟาร์ม เป็นรัฐที่เงียบสงบ อากาศดแีละปลอดภยั
จากอาชญากรรม โดยถกูจดัอนัดบัให้เป็นเมืองที่น่าสร้าง
ครอบครัวที่สดุในอเมริกา โรงเรียนด ีเพื่อนบ้านดี  

ครอบครัวอปุถัมภ์และ 
โรงเรียนของนกัเรียนจะตัง้อยู่ใน 

รัศมี 50 กิโลเมตรจากบ้านของ 
มิสเตอร์จอร์จ ซึง่ใช้เวลาเดนิทาง 
ไม่เกิน 30 นาที  
โรงเรียน 

โครงการแลกเปลี่ยนกบัเรา นกัเรียนจะเข้าเรียนใน
โรงเรียน ได้พบปะเพื่อนในวยัเดยีวกนัโดยมี Buddy ท่ี
โรงเรียนจดัให้ หรือบตุรหลานของครอบครัวอปุถัมภ์คอย
ดแูล นกัเรียนจะร่วมชัน้เรียนปกตขิองนกัเรียนใน
สหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 4 อาทิตย์ ซึง่จะมีนักเรียนไทย 1-2 
คนตอ่โรงเรียนเท่านัน้ 
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FAQ SHEET 



 
คุณสมบัติของนักเรียนทีส่ามารถเข้าร่วมโปรแกรม 
- เป็นนกัเรียนอายตุัง้แต ่10 – 14 ปี (ชัน้ประถม 5 – มธัยม 3) 

- มีความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษดี 
- นกัเรียนมีวซี่าท่องเที่ยวอเมริกาที่ยงัไม่หมดอายุ 
ตารางการเดินทาง 
เราจะออกเดนิทางประมาณอาทิตย์สดุท้ายของเดอืน
มีนาคม (26 มีนาคม 2561) และกลบัมาในอาทิตย์แรกของ
เดอืนพฤษภาคม (3 พฤษภาคม 2561) ร่วมทัง้สิน้ 39 วนั 

อาทิตย์ที่ 1 : NEW HOLSTEIN, WI 

 คา่ยปฐมนิเทศ – นกัเรียนทกุคนอยู่ร่วมกนัเพื่อปรับตวั
กบัสภาพแวดล้อมใหม่กบัทีเชอร์จอร์จ 
   เย่ียมชมโรงงานชีสและฟาร์ม 

 โบว์ลิ่งและเล่นสเก็ตในท้องถ่ินร่วมกนั 
   พบปะพดูคยุ รับค าแนะน าจากเดก็ไทยในวสิคอนซนิ 
   กิจกรรมอื่นๆ  
อาทิตย์ที่ 2 – 5 : WISCONSIN 

 นกัเรียนแยกย้าย เข้าพกัอาศยักบัครอบครัวอปุถมัภ์และ
เข้าเรียนในโรงเรียนร่วมกบัเพื่อนชาวอเมริกนั 
 Milwaukee Brewers Baseball (with host families) 

อาทิตย์ที่ 6 : CHICAGO 

เดนิทางไปท่องเที่ยวที่ ชิคาโก ร่วมกนักบัเพื่อนๆ ชาวไทย 
เป็นเวลา 3 วนั 3 คนื  
หมายเหต ุ: วนัและเวลาเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 

ความปลอดภัย 
ความปลอดภยัคอืสิ่งที่เรานึกถึงมากที่สดุ มิสเตอร์จอร์จ 
และผู้ ช่วยจะเดนิทางและร่วมดแูลบตุรหลานของท่าน
ตลอดการเดนิทาง และพกัอาศยัอยู่บริเวณใกล้เคยีง 
สามารถให้ค าแนะน าและช่วยแก้ไขปัญหาตา่งๆ ทุกเวลา 
 
 
 
 
 
  

 
ครอบครัวอปุถัมภ์และโรงเรียนถกูคดัสรรอย่างดี  
เป็นครอบครัวที่รู้จักเป็นเวลานานหรือเป็นครอบครัวที่เพื่อน 
โรงเรียน และสมาชิกของโบสถ์แนะน า 
การประกันภัย 
ทางสถาบนัจะซือ้ประกนัสขุภาพส าหรับนกัเรียนทุกคน โดย
ครอบคลมุคา่รักษาพยาบาลและห้องพกัรักษาพยาบาล 
เร่ิมประกนัภยัตัง้แต่วนัเดนิทางจนถีงวนักลบั 

สภาพภูมิอากาศ 
สภาพภมิูอากาศคาดเดาได้ยากในช่วยที่เราเดนิทาง 
อณุหภมิูอยู่ระหวา่ง -10 ถึง 25 องศาเซลเซยีส โดยช่วง
อาทิตย์แรกๆ อากาศจะคอ่นข้างเย็น แตใ่นช่วยปลายทริป
อากาศจะร้อน ดงันัน้เสือ้ผ้าที่นกัเรียนเตรียมไปควรเป็น
เสือ้ผ้าที่ปรับเปลี่ยนได้ ไม่หนาเกินไป  

 
 
 
 
 
 
 

ค่าธรรมเนียม 
ครอบครัว นร.ใหม่ 6,300 USD*  

ครอบครัว นร. เก่า 6,000 USD* 

 โดยร่วมค่าใช้การในการเดนิทางและพกัอาศยัทัง้หมด  
คา่อาหาร ตัว๋เคร่ืองบิน ค่าประกนัภยั คา่เข้าพิพิธภณัฑ์ ค่า
เข้าศึกษาในโรงเรียน  

 
 

 
 
 

 

 
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิได้ที ่ 
Pudgimelon Education Services B303/2 Bon Marche Market,  
Ladyao, Jatujak, 10900  Tel. 02-954-2168 
homestay@pudgimelon.com             Line ID : @pudgimelon 
   *ช าระเงินไทย ใช้อัตราแลกเปล่ียน ธ.ไทยพาณิชย์(ราคาขาย) ณ วันที่ช าระงวดแรก* 

 

                  Special Offers 
สมคัรก่อนวันที่ 31 ตุลาคม   - 5,000 ฿ 

นกัเรียนเก่า    - 5,000 ฿ 

ครอบครัวเดียวกันไปมากกว่า 1 คน  -  5,000 ฿ 

นกัเรียนที่มีวีซ่าอยูแ่ล้ว   -  5,000 ฿ 

Deadline: สมคัรไดถ้งึ 30 พฤษจกิายน  
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