
 

 

 

รายละเอียด  BUDDY CAMP @ GREEN BAY HIGH SCHOOL 

AUCKLAND, NEW ZEALAND 

INFOxNEWZEALAND 

 

 

โปรแกรม: SIT IN WITH BUDDY AT GREEN BAY HIGH SCHOOL 

               (โดยทางโรงเรียนจะจัดบัดด้ีทีม่ีความชอบในวิชาเดียวกันเพื่อใหRนRองสามารถเขRาเรียนในสิ่งที่ชอบไดR

อยWางสนุกสนาน) 

 

ชWวงอายุ:  13 – 18 ป^ (ต้ังแตWชWวงช้ันมัธยมตRนที่ 1 ถึง มัธยมปลายที่ 6 

 

ระยะเวลา:  4 สปัดาหe 

ต้ังแตWวันที่:  15 มีนาคม 2563 – 12 เมษายน 2563  

กิจกรรมพิเศษ : 1. ทWองเที่ยวเมือง โรโตรัว เทาโป และไวโตโมW 

                        2. พักผWอนกWอนกลับบRานที่ Bay of Island 

บRานพัก: นักเรียน 2 คน ตWอ 1 บRานพัก พรRอมอาหาร 3 มื้อ 

ราคาโปรแกรม (Net Cost) -     169,500 บาท 

 

*หมายเหตุ : โดยรวมคWาเลWาเรียน, ที่พัก พรRอมอาหาร 3 มื้อ, กิจกรรมตWาง ๆ, ต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั, วีซWา, ประกัน

อุบัติเหตุและสุขภาพ, โปรแกรมทWองเที่ยว 2 ทริป และ พรRอมผูRนำทมีที่มปีระสบการณe ซึ่งดูแลนักเรียนตลอดเวลา

ในประเทศนิวซีแลนดe 

 



 

 

รายละเอียด Summer New Zealand 15 มีนาคม 2020 – 12 เมษายน 2020 

วันที่ รายละเอียด 

15 มีนาคม  ออกเดินทางจาก สนามบินสุวรรณภูมิไปยังเมืองโอ�คแลนดeประเทศนิวซีแลนดeกบัทาง

ทีมงานอินโฟหรือคุณคร ู

16 มีนาคม  -เครื่องบินจะถึงเมืองโอ�คแลนดeในเวลา 10 นา�ิกา 45 นาที 

-ทางทีมงานจะพาเด็กนักเรียนเขRาที่พักเพื่อวางของและสัมภาระ 

-ในชWวงบWายจะมีการพาเที่ยวรอบ ๆ เมืองโอ�คแลนดe 

17-19  มีนาคม  จะมีการจัดทรปิเที่ยวตWางเมืองไปยัง โรโตรัว-เทาโป-ไวโตโมW 

19 มีนาคม -หลังจากการสิ้นสุดทริปในวันที่ 19 มีนาคม รถจะนำนักเรียนไปสWงที่โรงเรียน Green 

Bay High School  

-และในชWวงบWายจะมกีารปฐมนิเทศและพานRอง ๆ เขRาไปทำความรูRจักและอาศัยใน

บRานพักที่ไดRจัดหาไวRใหR  

20 มีนาคม  โรงเรียนจะพานRอง ๆ ไดRไปรูRจักกับบัดด้ี และเริ่มเรียนปกติ 

บัดด้ีจะเป�นเพื่อน ๆ นิวซีแลนหรือนักเรียนตWางชาติที่จะเขRามาแนะนำสิ่งใหมW ๆ ใหRกบั

นRอง ๆ ในชWวงที่ไดRเลWาเรียนในประเทศนิวซีแลนดe 

21-22 มีนาคม  วันเสารeและอาทิตยeน้ีจะเป�นวันพักผWอนของนRอง ๆ 

23 มีนาคม – 27 มีนาคม  เขRาเรียนและทำกจิกรรมตามปกติ 

28 มีนาคม  พักผWอน 

29 มีนาคม  กิจกรรมพิเศษ (เชWน ชRอปป��ง เดินเลWนในเมอืงโอ�คแลนดe น่ังคาเฟ�) หรือพักผWอน 

30 มีนาคม – 3 เมษายน  เขRาเรียนและทำกจิกรรมตามปกติ 

4 เมษายน  พักผWอน 

5 เมษายน  กิจกรรมพิเศษ (เชWน ชRอปป��ง เดินเลWนในเมอืงโอ�คแลนดe น่ังคาเฟ�) หรือ พักผWอน 

6 เมษายน – 8 เมษายน  เขRาเรียนและทำกจิกรรมตามปกติ 

9 เมษายน  ในชWวงเชRาจะมีพิธีการมอบเกียรติบัตรและถWายรูปอำลาคุณครูและเพื่อนๆ 

9-11 เมษายน  ในชWวงบWายเราออกเดินทางไปเที่ยว Bay of Island 3 วัน 2 คืน 

12 เมษายน  ออกเดินทางกลับสูWประเทศไทยในชWวงเชRา 
 

*หมายเหตุ: ตารางกิจกรรมตWาง ๆ อาจมีการคลาดเคลื่อนเน่ืองจากเวลาการใชRในเวลาในเดินทางมีความไมWแนWนอน  

 



 

 

รายละเอียดทริปท่ี 1   Rotorua – Taupo – Waitomo (โรโตรัว-เทาโป-ไวโตโมe) 

วันที่ 1 – 17มีนาคม 2020 

- ออกเดินทางไปยัง โรโตรัวและเช็คอินที่พกั  

- แนะนำตัว ทำความรูRจักเกี่ยวกบัทัวรe กจิกรรมตWางๆทีม่ีใหR และเที่ยวชมเมืองโรโตรัว 

วันที่ 2 – 18 มีนาคม 2020 

- รับประทานอาหารเชRาและเตรียมตัวออกเดินทางไปที่ เทาโป เพื่อเย่ียมชม บWอโคลนที่ใหญWทีสุ่ดในประเทศ

นิวซีแลนดe บWอน้ำพุรRอน Wai-o-tapu ซึ่งเป�นแลนดeมาคสำคัญในเมืองเทาโปและมีนักทWองเที่ยวผWานเขRามา

เย่ียมชมอีกมากมาย 

- หลงัจากน้ัน ทัวเราจำพาไปทำกจิกรรมทางเลือกดRวยกิจกรรมที่มีความทRาทายและเป�นกจิกรรมที่มีช่ือเสียง

ระดับหน่ึงในนิวซแีลนดe น้ันก็คือ “การกระโดดรWม” การกระโดดรWมน้ีจะมผีูRเชียวชาญกระโดดไปกบัเรา 

ดังน้ันถือไดRวWาปลอดภัยมาก ๆ เลยทเีดียว 

- หลงัจากที่เสรจ็กจิกรรมในชWวงเชRา เราจะพานRอง ๆ ไปรบัประทานอาหารกลางวัน (นRอง ๆ สามารถเลือก

ซื้อไดRตามที่ชอบไดRเลย) 

- ในชWวงบWายของวันน้ี ทัวจะพาไปทำกจิกรรมที่ข้ึนช่ืออีกหน่ึงกิจกรรม น่ันก็คือการน่ังกระเชRาลอยฟ�า หรือ

เรียกวWา Rotorua gondola การน่ังกระเชRาลอยฟ�าน้ีจะพานRอง ๆ ไปเห็นทิวทัศทีส่วยงามและความอุดม

สมบรูณeของเมืองโรโตรัว และนRองๆจะไดRมีโอกาสน่ังโกคาสหรือเรียกวWา Luge ลงมาที่เดิม สิ่งเหลWาน้ีจะ

เป�นประสบการณeภาพความทรงจำและเป�นอีกหน่ึงความทรงจำที่ดีสำหรับนRอง ๆ ที่ไดRมาน่ันเอง 

- หลงัจากเสร็จกิจกรรมในชWวงบWายน้ี ก็จะพาไปรบัประทานอาหารเย็นและเขRาที่พัก 

วันที่ 3 – 19 มีนาคม 2020 

- ในวันที่ 3 น้ี ทัวรeเราจะเริ่มออกเดินไปทำอีกหน่ึงกจิกรรมตัวเลือกที่มีความสนุกสุดๆน่ันก็คือ ลWองแกWง ที่

แมWน้ำ Kaituna ซึง่มีน้ำตกที่สงูถึง 7 เมตร จะใหRความสนุกสนานกับเพือ่น ๆ และเต็มไปดRวยความต่ืนเตRน

จนถึงขีดสุด แตWสำหรบันRอง ๆ ที่มีความกลัวทางทัวรeก็ไดRจัดเตรียมกจิกรรมหรอืสถานทีท่ี่ใหRความผWอน

คลายอีกมากมาย ไมWวWาจะเป�น การเดินชมธรรมชาติรอบ ๆ หรือแชWบWอน้ำผรุRอน 

- ตWอมาหลังจากเสรจ็กจิกรรมในชWวงเชRาของวันน้ี ทัวรeเราจะพาเราเดินทางไปรับประทานอาหารเที่ยงและ

น่ังพัก 



 

 

- หลงัจากที่ไดRรับประทานอาหารกันเสร็จเรียบรRอย เราจะเดินทางไปทีเ่มืองไวโตโมW และมาตWอกันที่กจิกรรม

สุดอัศจรรยeน่ันก็คือ การลWองเรือชมถ้ำทีม่ีช่ือวWา The Waitomo Glowworm Caves เป�นถ้ำที่มีความ

สวยงามและโดงด่ังมาก ๆ ในเกาะเหนือประเทศนิวซีแลนดe  

 

รายละเอียดทริปท่ี 2  Bay of Island 

วันที่ 1 – 09 เมษายน 2020 

- หลงัจากเสร็จจากพิธีการมอบเกียรติบัตรและถWายรูปอำลาคุณครูและเพื่อนในชWวงเชRา 

- เราก็กลบัไปทีบ่Rานพัก เกบ็กระเป�าและเตรียมออกเดินทางไปสูWเมือง Paihia ซึ่งเป�นสถานที่แหลWงกำเนิด

ของทางเขRาเกาะ 144 เกาะ ใน Bay of Island 

- เมื่อถึงจะทำการเขRาที่พัก ทานอาหาร และพักผWอน  

วันที่ 2 – 10 เมษายน 2020 

- หลงัจากที่ไดRรับประทานอาหารเชRาที่ไดRจัดเตรียมไวRใหR พวกเราจะออกเดินทางไปที่ 90-Mile Beach และ 

Cape Reinga ซึ่งสองสถานที่น้ีเป�นจุดที่นักทWองเที่ยวไดRเขRามาเย่ียมชมกันอยWางมาก โดยพวกเราจะไป

ถWายภาพกันที่หอประภาคารทีโ่ดงดังของประเทศนิวซีแลนดeอีกดRวย และยังมีกจิกรรมอีกมากมายใหRไดRทำ

กัน หรือวWาจะเป�นการน่ังรถมชมทะเลไปตามชายหาดที่มีความยาวถึง 90 ไมลe 

[สิ่งสำคัญทีห่Rามลมื – ชุดวWายน้ำ, ผRาเช็ดตัว และ ครีมกัดแดด] 

**สำหรับอาหารของค่ำคืนน้ี: จะเป�นการรับประทานอาหารที่รRานอาหาร Mangonui Fish & Chip ซึง่

เป�นรRานที่มรช่ือเสียงของเมืองทางเขRา Paihia 

วันที่ 3 – 11 เมษายน 2020 

- ในวันสุดทRายน้ีจะเป�นวันพักผWอนสบายๆ ที่ชายหาด Paihia พรRอมกิจกรรมสบายๆริมชายหาด หรือจะน่ัง

เรือออกไปชมวิวทิวทัศ รวมถึงสถานที่แหWงน้ีก็ยังมรีRานอาหารและรRานสะดวกซื้ออีกมากมาย 

- ในชWวงเย็นของวันน้ีก็จะพานRอง ๆ กลบัเขRาสูWโอ�คแลนดeเพื่อเดินทางกลบัสูWประเทศไทย 

 

 



 

 

รายละเอียดโปรแกรมการเรียน 

- นักเรียนจะไดRเขRาเรียนในหลักสูตร NCEA (Nation Certification Education Achievement) 

- โดยนักเรียนจะสามารถเลอืกเขRาเรียนวิชาที่ตRองการพรRอมกบัการจัดหาบัดด้ีที่เรียนในวิชาน้ัน ๆ ซึ่งนRอง ๆ 

จะไดRเรียนรูRภาษา รับประสบการณeใหมWๆ และทดลองเรียนNCEA ทีม่ีความโดดเดWนในดRานที่ชอบ 

- อีกทั้งทางโรงจะมีการจัดคลาสปูพื้นฐานภาษาอังกฤษและมกีิจกรรมมากมายใหRเด็กนักเรียนไดRเรียนกัน

อยWางมีความสุขและสนุกสนาน  

- โดย รายวิชา สำหรับช้ัน ป^ที่ 11 12 13 (หรือเด็ก ที่มอีายุต้ังแตW 15-17ป^)  มีวิชาใหRเลือกดังน้ี 

 

1. UNIVERSITY APPROVED COURSES AT GREEN BAY HIGH SCHOOL 

ACCOUNTING DANCE MATHEMATICS GENERAL 

ART DESIGN DRAMA MEDIA STUDIES 

ART HISTORY ECONOMICS MUSIC 

ART PAINTING ENGLISH ACADEMIC PHYSICAL EDUCATION 

ART PHOTOGRAPHY ENGLISH GENERAL PHYSICS ENGINEERING 

ART PRINTMAKING FASHION DESIGN PHYSICS 

BIOLOGY FOOD & NUTRITION PRODUCT DESIGN 

CALCULUS GEOGRAPHY SCIENCE APPLIED 

CHEMISTRY GERMAN SCIENCE GENERAL 

DESIGN &VISUAL COMMUNICATION HEALTH EDUCATION STATISTICS 

DIGITAL TECHNOLOGIES HISTORY TE REO MAORI 

DIGITAL TECH - PROGRAMMING JAPANESE  

 

2. NON-UNIVERSITY APPROVED COURSES AT GREEN BAY HIGH SCHOOL 

CONSTRUCTION HOSPITALITY 

EARLY CHILDHOOD EDUCATION TRAVEL AND TOURISM 

ESL – ENGLISH AS SECOND LANGUAGE VOCATIONAL DEVELOPMENT STUDIES 

 

** ซึ่งทั้งหมดน้ีจะเป�น รายวิชาที่นRอง ๆ จะไดRมโีอกาสในการรบัเลือกเรียนในชWวงทีจ่ัดซัมเมอรeแคมป¥น้ี 



 

 

รายละเอียดตารางเวลาเรียนประจำวันของเด็กนักเรียน 

BELL TIMES!!! 

วันจันทรe วันอังคาร วันพุทธ และ วันศุกรe 

8.40 น. – 9.40 น. เขRาเรียนคาบที่ 1 

9.45 น. – 10.45 น. เขRาเรียนคาบที่ 2 

10.45 น. – 11.05 น. Form time 

11.05 น. – 11.20 น.   พักเบรคระหวWางคาบเรียน 

11.25 น. – 12.25 น. เขRาเรียนคาบที่ 3 

12.30 น. – 13.30 น. เขRาเรียนคาบที่ 4 

13.30 น. – 14.10 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

14.15 น. – 15.15 น. เขRาเรียนคาบที่ 5 

 

วันอังคาร 

9.20 น. – 10.20 น. เขRาเรียนคาบที่ 1 

10.20 น. – 11.20 น. เขRาเรียนคาบที่ 2 

11.20 น. – 11.40 น. พักเบรคระหวWางคาบเรียน 

11.45 น. – 12.45 น.   เขRาเรียนคาบที่ 3 

12.45 น. – 13.45 น. เขRาเรียนคาบที่ 4 

13.45 น. – 14.10 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

14.15 น. – 15.15 น. เขRาเรียนคาบที่ 5 

 

หมายเหตุ: Form Time คือคาบเรียนที่นักเรียนจากหลายๆคลาสเรียนทีม่ีภาษาอยูWในระดับเดียวกันไดRมารวมตัว

กันเพื่อ รWวมทำกิจกรรมตWาง ๆ เชWนจะมีการเช็คช่ือ การตรวจเครือ่งแตWงกาย การรบัประกาศจากทางโรงเรียน 

ปรึกษาอาจารยeในเรื่องตWาง ๆ และรูRจกัเพื่อนใหมW ๆ ดังน้ันคาบเรียนน้ีจึงเป�นคาบที่สำคัญในโรงเรียนคาบหน่ึงเลยก็

วWาไดR เพราะนRอง ๆ จะไดRฝก̈ภาษา และรูRจกักับเพื่อน ๆ ในอกีหลายสัญชาติที่ไดRมาเรียนที่โรงเรียนแหWงน้ี 




