FAQ SHEET
Pudgimelon Learning Center
สถาบันสอนภาษาอังกฤษสาหรับเด็กตังแต่
้ 2 – 13
ปี ด้ วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 12 ปี ใช้ หลักสูตรการ
สอนแบบอเมริ กนั เรี ยนแบบ Project - Based Learning
ซึง่ มีผลวิจยั ยอมรับทัว่ โลกว่าเป็ นวิธีการเรี ยนรู้ที่ดีที่สดุ
สาหรับเด็ก โดยสถาบันตังอยู
้ ท่ ี่ ศูนย์รวมสถาบันการศึกษา
ชัน้ 3 ตลาดบองมาร์ เช่

เกี่ยวกับ มิสเตอร์ จอร์ จ แคโรล
มิสเตอร์ จอร์ จ แคโรล เป็ นครูและผู้อานวยการของ
Pudgimelon Learning Center ซึง่ ตังอยู
้ ท่ ี่ตลาด
บองมาร์ เช่ กรุงเทพมหานคร เปิ ดทาการมายาวนานกว่า
12 ปี เป็ นผู้เชี่ยวชาญในการสอนภาษาอังกฤษสาหรับเด็ก
บ้ านเกิดของมิสเตอร์ จอร์ จอยูท่ ี่ Valders,WI เป็ น
หมู่บ้านเล็กๆ ประชากร 900 คน ในรัฐวิสคอนซิน มิสเตอร์
จอร์ จจบปริญญาตรี สาขาปรัชญาจากวิทยาลัย
St. Norbert ที่ De Pere, WI หลังจากจบการศึกษาได้ เข้ า
เรี ยนต่อที่วิทยาลัยบอสตันและทางานเป็ นที่ปรึกษาด้ าน
เทคโนโลยีให้ แก่วิทยาลัยบอสตันก่อนย้ ายมาอุทศิ ตัวให้ กบั
การศึกษาของเด็กไทย ที่ประเทศไทย

โปรแกรมโฮมสเตย์ ในประเทศสหรั ฐอเมริ กา
เราได้ จดั พานักเรี ยนไทยไปแลกเปลีย่ น
ประสบการณ์และวัฒนธรรมที่ประเทศสหรัฐอเมริ กาทุกๆ ปี
ตังแต่
้ ปี 2010 ในรัฐบ้ านเกิดของผู้อานวยการสถาบัน
มิสเตอร์ จอร์ จ แคโรล จุดเด่นของโปรแกรมโฮมสเตย์ของเรา
คือ มิสเตอร์ จอร์ จและผู้ช่วยจะร่วมเดินทางและดูแลบุตร
หลานของท่านตลอดทริ ป

ครอบครัวอุปถัมป์ที่ดีที่สดุ ดังนัน้ นอกจากบุตรหลานของ
ท่านจะได้ ประสบการณ์และวัฒนธรรมใหม่ๆ เรามัน่ ใจเป็ น
อย่างมากว่าบุตรหลานของท่านจะได้ รับมิตรภาพที่ยงั่ ยืน
จากต่างแดนกลับมาด้ วย

สถานที่
(วิสคอนซิน) เป็ นรัฐที่ตงอยู
ั ้ ท่ างตอน
เหนือของชิคาโก ถัดจาก Great Lakes ภูมิประเทศส่วน
ใหญ่เป็ นฟาร์ ม เป็ นรัฐที่เงียบสงบ อากาศดีและปลอดภัย
จากอาชญากรรม โดยถูกจัดอันดับให้ เป็ นเมืองที่นา่ สร้ าง
ครอบครัวที่สดุ ในอเมริ กา โรงเรี ยนดี เพื่อนบ้ านดี
ครอบครัวอุปถัมภ์และ
โรงเรี ยนของนักเรี ยนจะตังอยู
้ ใ่ น
รัศมี 50 กิโลเมตรจากบ้ านของ
มิสเตอร์ จอร์ จ ซึง่ ใช้ เวลาเดินทาง
ไม่เกิน 30 นาที
Wisconsin

โรงเรี ยน
โครงการแลกเปลีย่ นกับเรา นักเรี ยนจะเข้ าเรี ยนใน
โรงเรี ยน ได้ พบปะเพื่อนในวัยเดียวกันโดยมี Buddy ที่
โรงเรี ยนจัดให้ หรื อบุตรหลานของครอบครัวอุปถัมภ์คอย
ดูแล นักเรี ยนจะร่วมชันเรี
้ ยนปกติของนักเรี ยนใน
สหรัฐอเมริ กาเป็ นเวลา 4 อาทิตย์ ซึง่ จะมีนกั เรี ยนไทย 1-2
คนต่อโรงเรี ยนเท่านัน้
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คุณสมบัติของนักเรียนทีส่ ามารถเข้ าร่ วมโปรแกรม
- เป็ นนักเรี ยนอายุตั ้งแต่ 10 – 14 ปี (ชั ้นประถม 5 – มัธยม 3)

- มีความสามารถในการใช้ ภาษาอังกฤษดี
- นักเรี ยนมีวีซา่ ท่องเที่ยวอเมริ กาที่ยงั ไม่หมดอายุ

ตารางการเดินทาง
เราจะออกเดินทางประมาณอาทิตย์สดุ ท้ ายของเดือน
มีนาคม (25 มีนาคม 2562) และกลับมาในอาทิตย์แรกของ
เดือนพฤษภาคม (5 พฤษภาคม 2562) ร่วมทังสิ
้ ้น 42 วัน
อาทิตย์ที่ 1 : NEW HOLSTEIN, WI
 ค่ายปฐมนิเทศ – นักเรี ยนทุกคนอยูร่ ่ วมกันเพื่อปรับตัว
กับสภาพแวดล้ อมใหม่กบั ทีเชอร์ จอร์ จ
 เยี่ยมชมโรงงานชีสและฟาร์ ม
 โบว์ลง
ิ่ และเล่นสเก็ตในท้ องถิ่นร่วมกัน
 พบปะพูดคุย รับคาแนะนาจากเด็กไทยในวิสคอนซิน
 กิจกรรมอื่นๆ
อาทิตย์ที่ 2 – 5 : WISCONSIN
 นักเรี ยนแยกย้ าย เข้ าพักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์และ
เข้ าเรี ยนในโรงเรี ยนร่วมกับเพื่อนชาวอเมริ กนั
 Milwaukee Brewers

ครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรี ยนถูกคัดสรรอย่างดี
เป็ นครอบครัวที่ร้ ูจกั เป็ นเวลานานหรื อเป็ นครอบครัวที่เพื่อน
โรงเรี ยน และสมาชิกของโบสถ์แนะนา

การประกันภัย
ทางสถาบันจะซื ้อประกันสุขภาพสาหรับนักเรี ยนทุกคน โดย
ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลและห้ องพักรักษาพยาบาล
เริ่ มประกันภัยตังแต่
้ วนั เดินทางจนถีงวันกลับ

สภาพภูมอิ ากาศ
สภาพภูมิอากาศคาดเดาได้ ยากในช่วยที่เราเดินทาง
อุณหภูมิอยูร่ ะหว่าง -10 ถึง 25 องศาเซลเซียส โดยช่วง
อาทิตย์แรกๆ อากาศจะค่อนข้ างเย็น แต่ในช่วยปลายทริ ป
อากาศจะร้ อน ดังนันเสื
้ ้อผ้ าที่นกั เรี ยนเตรี ยมไปควรเป็ น
เสื ้อผ้ าที่ปรับเปลีย่ นได้ ไม่หนาเกินไป

Baseball (with host families)

อาทิตย์ที่ 6 : CHICAGO
เดินทางไปท่องเที่ยวที่ ชิคาโก ร่วมกันกับเพื่อนๆ ชาวไทย
เป็ นเวลา 3 วัน 3 คืน
หมายเหตุ : วันและเวลาเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม

ความปลอดภัย
ความปลอดภัยคือสิง่ ที่เรานึกถึงมากที่สดุ มิสเตอร์ จอร์ จ
และผู้ช่วยจะเดินทางและร่วมดูแลบุตรหลานของท่าน
ตลอดการเดินทาง และพักอาศัยอยูบ่ ริ เวณใกล้ เคียง
สามารถให้ คาแนะนาและช่วยแก้ ไขปั ญหาต่างๆ ทุกเวลา

ค่ าธรรมเนียม
ครอบครัว นร.ใหม่ 6,300 USD*
ครอบครัว นร. เก่า 6,000 USD*
โดยร่วมค่าใช้ การในการเดินทางและพักอาศัยทังหมด
้
ค่าอาหาร ตัว๋ เครื่ องบิน ค่าประกันภัย ค่าเข้ าพิพธิ ภัณฑ์ ค่า
เข้ าศึกษาในโรงเรี ยน
Special Offers
Early Bird Discount(ก่อน 31 ต.ค.)

- 5,000 ฿

นักเรี ยนเก่า
ครอบครัวเดียวกันไปมากกว่า 1 คน
นักเรี ยนที่มีวีซ่าอยูแ่ ล้ ว

- 5,000 ฿
- 5,000 ฿
- 5,000 ฿

Deadline: 30 พฤศจิกายน (นร.ไม่มวี ซ
ี า่ )
25 ธันวาคม (นร.มีวซ
ี า่ แล้ว)

สอบถามข้ อมูลเพิม่ เติมได้ ท่ี

Pudgimelon Education Services B303/2 Bon Marche Market,
Ladyao, Jatujak, 10900
Tel. 02-954-2168
homestay@pudgimelon.com
Line ID : @pudgimelon

*ชาระเงินไทย ใช้ อตั ราแลกเปลีย่ น ธ.ไทยพาณิชย์ (ราคาขาย) ณ วันที่ชาระงวดแรก*
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