
 

 
                                   
 

    โครงการอบรมภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน สถาบันภาษา ม. ธรรมศาสตร์ 
 

รายการ ประเทศอังกฤษ 
สถานที่ศึกษา Centre for Global Programmes, University of York 
เมือง/จำนวนรับ York / 40 คน 
จำนวนสัปดาห์ 6 สัปดาห์ 

ระหว่างวันที ่ 
(ประมาณการ) 

17 มิถุนายน 2566 
- 

30 กรกฎาคม 2566 
                      หมายเหตุ     ระยะเวลาเป็นการประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามตั๋วเครื่องบิน  โดยจำนวนสัปดาห์ตามที่กำหนด 
 

สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ สถาบันภาษา ศูนย์รังสิต   โทร  085-228 1548 (อรวรรณ)  
                 Email:  orawan.l@litu.tu.ac.th   

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บดันี้  
➢ สมัครโดย  ส่ง ใบสมัคร + สำเนาหน้า passport ที่จะใช้เดินทาง   ด้วยตนเองหรือทาง email  

➢ ชำระค่าใช้จ่ายโดยโอนเข้าบัญช ี(เลขที่บัญชี จะแจ้งให้ทราบภายหลงั) 

    
 

*****การเปลี่ยนแปลงตัว๋เครื่องบินไม่กลับพรอ้มกลุ่ม มีค่าใช้จ่ายเพิ่มและผู้สมคัรตอ้งรับผิดชอบตามที่สายการบินเรยีกเก็บ***** 



 
 
 
 

เมือง YORK  ประเทศอังกฤษ  (289,000 บาท) – 6 สัปดาห ์
นักศึกษาจะต้องไปยื่นเอกสารขอวีซ่าด้วยตนเองตามข้อกำหนดของสถานฑูต 

ค่าใช้จ่าย Course ตารางเรียน 
รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ, ค่าเล่าเรยีน, ค่าท่ีพักและ
ค่าอาหาร (ยกเว้นค่าอาหารกลางวันระหว่างสัปดาห์),  
ค่าจัดที่พัก, ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน, ค่าประกันสุขภาพ
ระยะสั้น 
(ในระหว่างสัปดาห์ มีทัศนศึกษาเมืองใกล้ๆ ตัวอย่างเช่น 
Leeds, Whitby, Harewood House, Fountains 
Abbey, Knaresborough) 
 

ไม่รวม  ค่าตั๋วรถโดยสาร, ค่าทัศนศึกษาที่นอกรายการ
ค่าอาหารกลางวันระหว่างสัปดาห ์(จันทร์-ศุกร์)  และ
ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ต้องจ่ายผ่านบัตรเครดติหรือบัตร 
เดบิดเท่าน้ัน) 
 
** ค่าวีซ่าโดยประมาณ  130 US$ 
    ค่า scan เอกสารเก็บโดย VFS ประมาณ 500 บาท 
    (ราคาเปลี่ยนแปลงตามสถานฑตูและ vfs เรียกเก็บ) 

 English Language Enhancement -   
Emphasis on communication, grammatical 
structure, pronunciation and vocabulary 
development 
Culture – Culture and society 
Business – Business English 
communication 
Academic Study Skills – Research skills 
and project, academic writing, listening and 
note-taking skills and seminar skills 
Presentation skills – Planning and 
preparation, delivery and dealing with 
questions 
(Students will be placed based on their 
English level in closed classes.) 

วันแรกสอบ Pre-Test 
เวลาเรียน (22.5 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) 
  09.30 – 11.00  Language and Skills  
                          Development หรือ 
Business and  
                           Management 
  11.30 – 13.00   Issues in Culture and 
Society 
  14.15 – 15.45   Project หรือ International  
                           Conversation  
                      รวม  120 ชั่วโมง  

การเดินทางและ ค่าใช้จ่ายเพิ ่มเติม เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่า 
-  ใช้บัตรโดยสารรถประจำทาง หรือ รถไฟ 
    (การเดินทางไปเมืองอื่นๆมักใช้รถไฟ) 
-  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 

1.  สำเนาบัตรประชาชน และฉบบัแปลเป็นภาษาอังกฤษ  
(สำเนาถูกต้อง) 
2.  สำเนาทะเบียนบา้น และฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ      

6.  ใบรับรองบัญชีของผู้ปกครอง – ขอจากธนาคาร
เป็นภาษาอังกฤษ)   
7.  ใบรับรองการทำงานของผู้ปกครอง   (ใช้ฉบับ



-  ค่าอาหารกลางวันระหว่างสัปดาห์ 
-  ค่าโทรศัพท์และ Internet 
-  ค่าทัศนศึกษานอกรายการ                                                                                    

(สำเนาถูกต้อง) 
3.  ใบรับรองของมหาวิทยาลัยภาษาอังกฤษ  
 (ฉบับจริง – ขอจากสำนักงานทะเบียนนักศึกษา) 
4.  สำเนาผลการศึกษา (Transcript) -  พิมพ์จาก 
Internet จาก web: reg.tu.ac.th 
5.  หนังสือเดินทาง (Passport) มีอายุเกินกว่า  6 เดือนที่
จะหมดอายุ และทุกเลม่ที่หมดอายุแล้วไม่เกิน 10 ปี 

จริง-กรณีทำงานบริษัทหรือ ข้าราชการ เป็น
ภาษาอังกฤษ) หรือ สำเนาทะเบียนการค้า และ
ฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ (กรณทีำธุรกิจส่วนตัว)  
8.  ใบอนุญาตเข้าร่วมโครงการ 
 

 



 
 

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการกรอกขอวีซ่า online 
 จาก https://www.gov.uk/standard-visitor/apply-standard-visitor-visa  
sech เมื่อวันที่ 23 Nov 65 
 
Documents and information you’ll need to apply 
You must have a passport or travel document that is valid for the whole of your stay in the UK. There 
must be a blank page in your passport for your Standard Visitor visa. 
 
You’ll need to provide the following information in your online application: 
 
- the dates you’re planning to travel to the UK    วันเดินทางไป - กลับ 
- where you’ll be staying during your visit            บ้าน Host (สถาบันภาษาจะแจ้งให้) 
- how much you think your trip will cost              2000 £ 
- your current home address and how long you’ve lived there จำนวนปีที่อาศัยอยู่ในบ้านตามทะเบียนบ้านที่กรอก 
- your parents’ names and dates of birth             ชื่อผู้ปกครอง (พ่อและแม่) เป็นภาษาอังกฤษ และวันเกิด 
- how much you earn in a year (if you have an income)   
- details of any criminal, civil or immigration offences you may have committed 
 
Depending on your circumstances, you might also need to provide: 
 
- details of your travel history for the past 10 years   ประวัติการเดินทางในช่วง 10 ปี  
   (ขอให้เขียนมาก่อนเพื่อมิให้เสียเวลาในการกรอกขอวีซ่า online เช่น  10 Apr – 15 Apr 2022  Japan  
- your employer’s address and telephone number   ใช้ชื่อคณะ และมหาวิทยาลัย 
- the name and address of anyone paying for your trip  ชื่อ และ ที่อยู่ของเจ้าของ bank statement (ใบรับรองเงิน) 
- the name, address and passport number of any family members you have in the UK 
     ถ้ามี ญาติ อยู่ที่ UK หากต้องการแจ้งข้อมูลกรอกขอวีซ่า ต้องมี ชื่อ ที่อยู่ใน UK และ passport No.  
 


