
 
 
 
 
 

 
 

        Pudgimelon Learning Center 
สถาบนัสอนภาษาองักฤษส าหรับเด็กตัง้แต ่2 – 13 

ปี ด้วยประสบการณ์ยาวนานกวา่ 12 ปี ใช้หลกัสตูรการ
สอนแบบอเมริกนั เรียนแบบ Project - Based Learning 

ซึง่มีผลวิจยัยอมรับทัว่โลกวา่เป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีดีท่ีสดุ
ส าหรับเด็ก โดยสถาบนัตัง้อยูท่ี่ ศนูย์รวมสถาบนัการศกึษา 
ชัน้ 3 ตลาดบองมาร์เช ่
เก่ียวกับ มสิเตอร์จอร์จ แคโรล 

มิสเตอร์จอร์จ แคโรล เป็นครูและผู้อ านวยการของ
Pudgimelon Learning Center ซึง่ตัง้อยูท่ี่ตลาด
บองมาร์เช ่กรุงเทพมหานคร เปิดท าการมายาวนานกวา่  
12 ปี เป็นผู้ เช่ียวชาญในการสอนภาษาองักฤษส าหรับเด็ก 

บ้านเกิดของมิสเตอร์จอร์จอยูท่ี่ Valders,WI เป็น
หมู่บ้านเลก็ๆ ประชากร 900 คน ในรัฐวิสคอนซิน มิสเตอร์
จอร์จจบปริญญาตรีสาขาปรัชญาจากวิทยาลยั  
St. Norbert  ท่ี De Pere, WI หลงัจากจบการศกึษาได้เข้า
เรียนตอ่ท่ีวิทยาลยับอสตนัและท างานเป็นท่ีปรึกษาด้าน
เทคโนโลยีให้แก่วิทยาลยับอสตนัก่อนย้ายมาอุทิศตวัให้กบั
การศกึษาของเด็กไทย ท่ีประเทศไทย 

โปรแกรมโฮมสเตย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
เราได้จดัพานกัเรียนไทยไปแลกเปลีย่น

ประสบการณ์และวฒันธรรมที่ประเทศสหรัฐอเมริกาทกุๆ ปี 
ตัง้แตปี่ 2010 ในรัฐบ้านเกิดของผู้อ านวยการสถาบนั 
มิสเตอร์จอร์จ แคโรล จุดเดน่ของโปรแกรมโฮมสเตย์ของเรา
คือ มิสเตอร์จอร์จและผู้ช่วยจะร่วมเดินทางและดแูลบุตร
หลานของทา่นตลอดทริป  

 
 
 

 
 

 
 
 
ครอบครัวอุปถมัป์ท่ีดีท่ีสดุ ดงันัน้ นอกจากบุตรหลานของ
ทา่นจะได้ประสบการณ์และวฒันธรรมใหม่ๆ เรามัน่ใจเป็น
อยา่งมากวา่บุตรหลานของทา่นจะได้รับมิตรภาพที่ยัง่ยืน
จากตา่งแดนกลบัมาด้วย 

สถานที ่
Wisconsin (วิสคอนซิน) เป็นรัฐท่ีตัง้อยูท่างตอน

เหนือของชิคาโก ถดัจาก Great Lakes ภมิูประเทศสว่น
ใหญ่เป็นฟาร์ม เป็นรัฐท่ีเงียบสงบ อากาศดีและปลอดภยั
จากอาชญากรรม โดยถกูจดัอนัดบัให้เป็นเมืองท่ีนา่สร้าง
ครอบครัวที่สดุในอเมริกา โรงเรียนดี เพื่อนบ้านดี  

ครอบครัวอุปถมัภ์และ 
โรงเรียนของนกัเรียนจะตัง้อยูใ่น 

รัศมี 50 กิโลเมตรจากบ้านของ 
มิสเตอร์จอร์จ ซึง่ใช้เวลาเดินทาง 
ไม่เกิน 30 นาที  
โรงเรียน 

โครงการแลกเปลีย่นกบัเรา นกัเรียนจะเข้าเรียนใน
โรงเรียน ได้พบปะเพื่อนในวยัเดียวกนัโดยมี Buddy ท่ี
โรงเรียนจดัให้ หรือบุตรหลานของครอบครัวอุปถมัภ์คอย
ดแูล นกัเรียนจะร่วมชัน้เรียนปกติของนกัเรียนใน
สหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 4 อาทิตย์ ซึง่จะมีนกัเรียนไทย 1-2 
คนตอ่โรงเรียนเทา่นัน้ 
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FAQ SHEET 



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

- มีความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษดี 

- นกัเรียนมีวีซา่ทอ่งเท่ียวอเมริกาท่ียงัไม่หมดอาย ุ

ตารางการเดนิทาง 
เราจะออกเดินทางประมาณอาทิตย์สดุท้ายของเดือน
มีนาคม (25 มีนาคม 2562) และกลบัมาในอาทิตย์แรกของ
เดือนพฤษภาคม (5 พฤษภาคม 2562) ร่วมทัง้สิน้ 42 วนั 

อาทิตย์ท่ี 1 : NEW HOLSTEIN, WI 

 คา่ยปฐมนิเทศ – นกัเรียนทกุคนอยูร่่วมกนัเพื่อปรับตวั
กบัสภาพแวดล้อมใหม่กบัทีเชอร์จอร์จ 
   เยี่ยมชมโรงงานชีสและฟาร์ม 

 โบว์ลิง่และเลน่สเก็ตในท้องถ่ินร่วมกนั 
   พบปะพดูคยุ รับค าแนะน าจากเด็กไทยในวิสคอนซิน 
   กิจกรรมอ่ืนๆ  

อาทิตย์ท่ี 2 – 5 : WISCONSIN 

 นกัเรียนแยกย้าย เข้าพกัอาศยักบัครอบครัวอปุถมัภ์และ
เข้าเรียนในโรงเรียนร่วมกบัเพื่อนชาวอเมริกนั 
 Milwaukee Brewers Baseball (with host families) 

อาทิตย์ท่ี 6 : CHICAGO 

เดินทางไปทอ่งเท่ียวท่ี ชิคาโก ร่วมกนักบัเพื่อนๆ ชาวไทย 
เป็นเวลา 3 วนั 3 คืน  
หมายเหต ุ: วนัและเวลาเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
 

ความปลอดภัย 
ความปลอดภยัคือสิง่ท่ีเรานกึถึงมากท่ีสดุ มิสเตอร์จอร์จ 
และผู้ช่วยจะเดินทางและร่วมดแูลบุตรหลานของทา่น
ตลอดการเดินทาง และพกัอาศยัอยูบ่ริเวณใกล้เคียง 
สามารถให้ค าแนะน าและช่วยแก้ไขปัญหาตา่งๆ ทกุเวลา 
 
 

 
 
 
  

 
ครอบครัวอุปถมัภ์และโรงเรียนถกูคดัสรรอยา่งดี  
เป็นครอบครัวที่รู้จกัเป็นเวลานานหรือเป็นครอบครัวที่เพื่อน 
โรงเรียน และสมาชิกของโบสถ์แนะน า 
การประกันภัย 
ทางสถาบนัจะซือ้ประกนัสขุภาพส าหรับนกัเรียนทกุคน โดย
ครอบคลมุคา่รักษาพยาบาลและห้องพกัรักษาพยาบาล 
เร่ิมประกนัภยัตัง้แตว่นัเดินทางจนถีงวนักลบั 

สภาพภูมอิากาศ 
สภาพภมิูอากาศคาดเดาได้ยากในช่วยท่ีเราเดินทาง 
อุณหภมิูอยูร่ะหวา่ง -10 ถึง 25 องศาเซลเซียส โดยช่วง
อาทิตย์แรกๆ อากาศจะคอ่นข้างเย็น แตใ่นช่วยปลายทริป
อากาศจะร้อน ดงันัน้เสือ้ผ้าที่นกัเรียนเตรียมไปควรเป็น
เสือ้ผ้าที่ปรับเปลีย่นได้ ไม่หนาเกินไป  

 
 
 
 
 
 
 

ค่าธรรมเนียม 
ครอบครัว นร.ใหม่ 6,300 USD*  

ครอบครัว นร. เก่า 6,000 USD* 

 โดยร่วมคา่ใช้การในการเดินทางและพกัอาศยัทัง้หมด  
คา่อาหาร ตัว๋เคร่ืองบิน คา่ประกนัภยั คา่เข้าพิพธิภณัฑ์ คา่
เข้าศกึษาในโรงเรียน  

 
 

 
 
 

 

 
 

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

 

                  Special Offers 
Early Bird Discount(ก่อน 31 ต.ค.)   - 5,000 ฿ 

นักเรียนเก่า    - 5,000 ฿ 

ครอบครัวเดียวกนัไปมากกว่า 1 คน  -  5,000 ฿ 

นักเรียนที่มีวีซ่าอยูแ่ล้ว   -  5,000 ฿ 

Deadline: 30 พฤศจกิายน (นร.ไม่มวีซีา่) 
                25 ธนัวาคม (นร.มวีซีา่แลว้) 
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