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รายละเอียด SUMMER CAMP @ INDUS INTERNATIONAL SCHOOL 

PUNE, INDIA 

#INFOxINDIA 

โปรแกรม: SIT IN REAL CLASS AT INDUS INTERNATIONAL SCHOOL, PUNE 

(ทางโรงเรียนมีการจดัการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับระดบัของนกัเรียน เพื#อให้น้อง ๆ ปรับตวัได้ง่ายและรวดเร็ว) 

ช่วงอายุ: ป.G - ม.K (อายุ BA – 18 ปีบริบูรณ์)  

ระยะเวลา: C สปัดาห์  

ตั uงแต่วนัที#: AC เมษายน @GK) – A@ พฤษภาคม @GK) 

หอพกั: หอพกัภายในโรงเรียน แยกชาย-หญิง  

           (โดยภายในหอพกัจะแบ่งเป็น B ห้องนอน เข้าพกัได้ ) คน/ห้อง) 

ราคาโปรแกรม (Net Cost) – 69,500 บาท 

 *หมายเหต:ุ โดยรวมค่าเล่าเรียน, ที#พกั, พร้อมอาหาร G มื uอ/วนั, กิจกรรมต่าง ๆ, ค่าเดนิทางภายในประเทศ, รถรับ-ส่ง 

สนามบิน, ตั�วเครื#องบินไป-กลบั, วีซ่าประเทศอินเดยี, ประกนัอบุตัเิหตแุละสขุภาพ, กิจกรรมพิเศษต่างๆ 

ผู้ดแูลจะทําหน้าที#เดินทางไปกบันกัเรียน 

ข้อมลูเพิ#มเติม: https://infogroupedu.com/iisp#df09824e-a6d2-4c07-8a42-c881d879e57e 
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รายละเอียด Summer India AC เมษายน @GK) – A@ พฤษภาคม @GK) 

วนัที# รายละเอียด 

AC เมษายน @GK) ออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปยงัท่าอากาศยานนานาชาติฉัตรปตี ศิวาจี มหาราช 
(CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ INTERNATIONAL AIRPORT) ที#เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย  
โดยสายการบินไทย และจะถึงประเทศอินเดียในเวลาเกือบเที#ยงคืนของวนัที# AC เมษายน @GK) 

AG เมษายน @GK) หลงัจากที#น้องได้เดินทางถึงสนามบินจะมีรถโรงเรียนมารอรับเพื#อเข้าสู่โรงเรียน Indus International 
School, Pune โดยรถจะพาน้อง ๆ ไปถึงที#โรงเรียนประมาณ ตี ) ของวนัที# AG เมษายน @GK)  
และในวนันี uจะให้น้อง ๆ พกัผ่อนอย่างเต็มที#เพื#อเตรียมตัวพร้อมเข้าเรียนและทํากิจกรรมในวนัถัดไป 

AK เมษายน @GK) ปฐมนิเทศและแนะนําสถานที#บริเวรภายในโรงเรียน Indus International School, Pune 

A+-BA เมษายน @GK) เข้าคลาสเรียนและทํากิจกรรมตามตารางเวลาที#โรงเรียนกําหนด 

BB-B@ เมษายน @GK) พกัผ่อน หรือ มีกิจกรรมนอกสถานที# 

B)-B+ เมษายน @GK)  เข้าคลาสเรียนและทํากิจกรรมตามตารางเวลาที#โรงเรียนกําหนด 

BI เมษายน @GK) พาเข้าเมืองไปช้อปปิ uงที# Phoenix Mall ในเมืองปเูน่ 

BH เมษายน @GK)  พกัผ่อน 

@A-@C เมษายน @GK) เข้าคลาสเรียนและทํากิจกรรมตามตารางเวลาที#โรงเรียนกําหนด 

@G-@K เมษายน @GK) พกัผ่อน หรือ มีกิจกรรมนอกสถานที# 

@+-)A เมษายน @GK)  เข้าคลาสเรียนและทํากิจกรรมตามตารางเวลาโรงเรียน 

AB พฤษภาคม @GK) พิธีอําลาและมอบเกียรติบตัร จากทางโรงเรียน Indus international School, Pune 

A@ พฤษภาคม @GK) ออกเดินทางจากโรงเรียนไปสู่ท่าอากาศยานนานาชาติฉัตรปตี ศิวาจี มหาราช (CHHATRAPATI SHIVAJI 

MAHARAJ INTERNATIONAL AIRPORT) ที#เมืองมมุไบประเทศอินเดีย เพื#อนั#งเครื#องบินกลบัสู่ประเทศไทย 

โดยสายการบินไทย และจะถึงประเทศไทยในตอนเช้าของวนัที# A) พฤษภาคม @GK) 
 

*หมายเหตุ: ตารางเวลาอาจมีการเปลี#ยนแปลง ขึ uนอยู่กับสภาพอากาศ หรือ ความเหมาะสมในเวลานั uน 
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รายละเอียดโปรแกรมการเรียน 

o นกัเรียนจะได้เข้าเรียนในหลักสตูร IB (International Baccalaureate) 

o ในระบบ IB นี#ถือได้ว่าเป็นหนึ#งในระบบการเรียนที#ท้าทายที#สดุในโลกเลยก็ว่าได้ เพราะในระบบได้มุ่งเน้นการเรียนที#อยู่ใน

หนงัสือและนอกหนงัสือ ซึ#งการเรียนหลักสตูรนี uน้อง ๆ จะได้มีโอกาสทําการค้นคว้า เรียนรู้ด้วยตนเอง และทดลองทํา สิ#งเหล่านี u

จะทําให้เด็กนกัเรียนเองได้มีการพฒันาอย่างรอบด้าน 

o การเข้าคลาสเรียน คุณครูที#โรงเรียนจะพาน้องเข้าไปนั#งเรียนในห้องเรียนตามปกติ เพื#อให้น้อง ๆ นั uนได้สามารถปรับตวัเข้ากับ

โรงเรียนและเพื#อนใหม่ได้ไวที#สดุ น้อง ๆ จะมีโอกาสได้ใช้ภาษาองักฤษในสถานการณ์จริง ได้พบและรู้จกัเพื#อนต่างชาติใหม่ๆ 

และที#สําคญัได้แชร์วฒันธรรมและประสบการณ์ที#ต่างกัน 

o การเรียนการสอนจะถูกใช้เป็นภาองักฤษทั uงหมด น้อง ๆ จะได้เรียนวิชาตามเด็กนกัเรียนประจําที#กําลังศึกษาอยู่ และสําหรับเด็ก

นกัเรียนแคมป์จะมีการเสริมคลาสเรียนภาษาองักฤษเพื#อเสริมสร้างทกัษะทางด้านภาษาองักฤษ เช่นการพูด การอ่าน และการ

เขียน ซึ#งเป็นคลาสที#จดัเตรียมมาเพื#อเด็กแคมป์ของเรา 

o ในวนัหยุดสดุสปัดาห์จะมีองค์กร International Award for Young People (IAYP) เข้ามาดูแลและจะช่วยส่งเสริมให้เด็ก

นกัเรียนเห็นความสําคัญของการมีบุคลิกที#ดี ความคิดที#ดี และทศันคติที#ดี เพื#อให้เด็กได้พฒันาและเติบโตไปเป็นบุคคลที#ดีทั uง

ภายนอกและภายใน 

o ในทุกวนัหยุดสดุสปัดาห์ เราจะมีการจดั SURPRISE EVENTS ซึ#งเป็นกิจกรรมพิเศษที#จัดมาให้น้อง ๆ โดยกิจกรรมที#จัดขึ uนมาได้

รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายของแคมป์นี uทั uงหมด เพื#อเสริมทกัษะในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทกัษะทางด้านภาษา ความกล้าแสดงออก 

ขบวนการความคิด และสิ#งเหล่านี uจะทําให้น้องได้เปลี#ยนมุมมองในชีวิตและที#สําคญัน้อง ๆ จะได้รับประสบการณ์ที#ไม่เคยพบ

เจอที#ไหนมาก่อน 
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ตารางเวลาเด็กนกัเรียนประจํา 

 

ตารางเวลาวนัเรียนปกติ (วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์) 

เวลา กิจกรรม 

AG.CG น. ตื#นนอน 

AG.CG – AG.GG น. ล้างหน้า แปรงฟัน เปลี#ยนชุดกีฬา เพื#อไปออก ออกกําลังกายตอนเช้า 

AK.AA – AK.)A น. ออกกําลังกายตอนเช้า 

AK.)A – A+.CG น. อาบนํ uา และ เปลี#ยนเสื uอผ้านักเรียน 

A+.GA – A+.GG น. เรียกรวมตัวและเช็คชื#อในห้องนั#งเล่นของหอพกั 

A+.GG – AI.@G น. รับประทานอาหารเช้า 

AI.)A – BG.)A น. เข้าเรียนตามตารางวิชาเรียน 

BG.GG – B+.AA น. ชั#วโมงเล่นกีฬา 

B+.AA – B+.)A น.  รับประทานอาหารว่าง หรือ Tuck Shop (ซื uอขนมรับประทานภายในโรงเรียน) 

B+.GA น.  เตรียมตวัเข้าชั#วโมงอ่านหนังสือและทําการบ้าน 

BI.AA น.  รวมตัวและเช็คชื#อในบริเวณอาคารเรียน 

BI.AA – BH.CA น. ชั#วโมงอ่านหนงัสือที#B (มีทุกวนัจนัทร์-วนัพฤหัสบดี) 

BH.CG – @A.BG น.  รับประทานอาหารเย็น 

@A.)A – @B.)A น.  เวลาโทรศพัท์ (ในวนัที#กําหนด – โดยเวลาในประเทศไทย BH.AA – @A.AA น.) 

@A.CG – @B.)A น. ชั#วโมงอ่านหนงัสือที#@ (มีทุกวนัจนัทร์-วนัพฤหัสบดี) 

ตั uงแต่ @B.CG น.  ปิดไฟ เข้านอน (ตามลําดบัชั uน) 

• PYP (Grade 1 - 5) & Grade 6: 21.45 น. 
• MYP 2-3 (Grade 7 - 8): 22.00 น. 
• MYP 4-5 (Grade 9 - 10): 22.30 น. 
• DP 1-2 (Grade 11 - 12): 22.45 น. 
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ตารางเวลาในวนัหยุดสุดสปัดาห ์(วนัเสาร์ และ วนัอาทิตย์) 

เวลา กิจกรรม 

AI.AA น. ตื#นนอน 

AI.AA – AI.GA น. อาบนํ uา เปลี#ยนชุด 

AI.GA – AH.AA น. เรียกรวมตัวและเช็คชื#อในห้องนั#งเล่นของหอพกั 

AH.AA – AH.CG น. รับประทานอาหารเช้า 

BA.AA – BA.)A น. ทําความสะอาดตู้เสื uอผ้าและห้องนอนของตนเอง (ทุกวนัอาทิตย์) 

BA.)A – B@.)A น.  ชั#วโมงอ่านหนงัสือ 

B).AA – BC.AA น. รับประทานอาหารกลางวนั 

BC.AA – BG.)A น. พกัผ่อนในห้องนอน หรือ ทํากิจกรรมที#จัดไว้ 

BG.)A – B+.AA น.  ชั#วโมงเล่นกีฬา 

B+.)A – BI.AA น.  Tuck Shop (ซื uอขนมรับประทานภายในโรงเรียน) 

BI.AA – BI.)A น.  อาบนํ uา 

BI.)A – BH.)A น. กิจกรรม (ตามที#โรงเรียนกําหนด) หรือ องค์กร IAYP จะเข้ามาดูแล 

BH.)A – @A.AA น.  รับประทานอาหารเย็น 

@A.AA – @B.CG น.  เวลาโทรศพัท์ (ในวนัที#กําหนด – โดยเวลาในประเทศไทย BH.AA – @A.AA น.) /ดูทีวี/เวลาว่าง  

ตั uงแต่ @B.CG น.  ปิดไฟ เข้านอน (ตามลําดบัชั uน) 

• PYP (Grade 1 - 5) & Grade 6: 21.45 น. 
• MYP 2-3 (Grade 7 - 8): 22.00 น. 
• MYP 4-5 (Grade 9 - 10): 22.30 น. 
• DP 1-2 (Grade 11 - 12): 22.45 น. 

 

*หมายเหตุ: เวลาในวนัหยุดสุดสปัดาห์อาจมีการเปลี#ยนแปลงขึ uนอยู่กับสภาพอากาศหรือการนําออกกําลงักายในช่วงเช้าโดยโค้ช 

• การออกกําลงักายในช่วงเช้าจะถูกนําโดยทีมกีฬาและออกกําลงักายโดยท่าบริหารในส่วนของคาดิโอ 

• โดยโค้ชจะเข้ามานําออกกําลงักายและจะเข้ามายงัแคมปัสในช่วงวนัหยุดสุดสปัดาห์เพื#อดูแลการกีฬาแต่ละประเภท 

• สําหรับการเล่นกีฬาในช่วงเย็นของทุกวนั นักเรียนทุกคนสามารถเลือกเล่นได้ตามใจชอบและในวนัหยุดจะมีโคชเข้ามาดูแลเป็นพิเศษ 

• สําหรับการว่ายนํ uาจะมีการลงชื#อและพาไปเล่นตามตารางที#โรงเรียนได้กําหนดในแต่ละสปัดาห์ 

• การเข้ายิมยกนํ uาหนัก จะอนุญาตให้สําหรับเด็กนักเรียนตั uงแต่ เกรด H ขึ uนไป 

• นักเรียนสามารถซื uอและนําอุปกรณ์การกีฬาของตนเองมาเล่นได้ในช่วงเย็นของทุกวนั 

• ในช่วงวนัหยุดสุดสปัดาห์จะมีองค์กร The Duke of Edinburgh award/ International Award for Young People (IAYP) เข้ามาดูแลเด็กนักเรียน

และพูดคุยให้เห็นความสําคญัของการมีบุคลิกภาพที#ดี สอนให้เด็กมีขบวนการทางความคิดที#ดี และสอนให้เด็กมีทศันคติที#ดีเช่นกัน 


