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29 September 2014 

Dear Parents 

6thForm Expedition‘ to Chiang Rai Province  

 

I am delighted to inform you that this year will see the first ever BIST 6thForm Expedition. 

 

Taking place during Secondary Trips Week, the expedition will develop teamwork and develop 

every student’s wider skills as they prepare for university and beyond. Consisting of the mixture 

Physical and community Challenges, the expedition promises to be a fantastic experience for all 

involved, and we hope and expect that every student in Years 12 and 13 will take part. 

 

This amazing experience will be coordinated by The Mirror Foundation, a groundbreaking NGO 

in Chiang Rai which world directly and unobstructed with the remote ‘hill tribe’ communities 

nearby to help them preserve a sustainable and autonomous way of life. Further information on 

The Mirror Foundation can be found at www.themirrorfoundation.org 

 

The provision itinerary for the expedition is given below, and further details will be provided as 

we get close to the expedition itself. The cost of the trip is also outlined below. Students will be 

divided into one of two teams for the duration, with one team accompanied by me and Ms. 

Cakebread, and other team accompanied by Mr. Williams and Ms.Murray 

 

Itinerary 

 

Tuesday 6 January 2015 

09.30 Depart Bangkok (Don Muang) 

10.20 Arrive Chiang Rai; orientation 

 

Tuesday 6 January to Friday 9 January 

Trekking – with experienced guide; hills and forests of Chiang Rai Province 

Home stays – J’fu J’Ga Village or Huay Mae Sai village 

Community Work – building bridge to rice fields or building a water pipe system 

 

Saturday 10 January 

Morning Trip to hot spring/Elephant ride 

19.20 Depart Chiang Rai 

20.35 Arrive Bangkok 
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Cost 

 

The cost per student(including flights, transfers, accommodation, meals, guides and activities 

throughout the duration of the expedition) will be THB14,000. However, as explained below, this 

is likely to reduce to THB12,000. 

 

In order to secure your child’s place, we ask for initial deposit of THB5,000, to be returned to the 

Payment Office with the slip below no later than 09.00am on Monday 6 October 2014. 

 

An important part of the expedition will be group fundraising, to purchase the materials 

necessary for the community building project they will be undertaking in their respective village. 

Each team will be expected to devise creative and effective ways of raising funds, and will work 

on this with Mr.McNaught (Head of 6th Form) and their tutors for the remainder of this term. 

Since it is a NGO and charity with whom we are working, we are required to raise THB50,000 

per team to pay for building materials and other supplies. 

 

The final balance (THB9,000) for the trip will be due no later than Monday 1 December. 

However, the final balance will be reduced according to the students’ fundraising success. 

Should the student prove successful in reaching their fundraising target, the final balance will be 

reduced to THB7,000. 

 

 

Further details will follow in due course, at which point we will also collect additional information 

from you. In the meantime, in writing this letter, it is with pride and excitement that we formally 

launch this year’s 6th Form Expedition. 

 

You will be reassured to hear, I am sure, that I have personally undertaken precisely this 

expedition with my family myself, and therefore I should be able to answerany questions. 

Should you have any questions about the trip at all, please do not hesitate to contact me at 

msavage@bromsgrove.ac.th 

 

Yours faithfully 

 

 

Matthew Savage 

Deputy Headmaster 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Parental/Guardian Consent Form 

Bromsgrove International School Thailand 

6th Form Expedition to Chiang Rai – January 2015 

 

Child’s name:…………………………………………………. 

Tuttor Group:…………………………………………………… 

 I confirm that my child will attend the 6th Form Expedition to Chiang Rai. 

 I enclose payment of THB5,000 ad initial deposit. 

 I will pay the remaining balance (maximum THB9,000) by 1 December 2014. 

 I will provide all the other information, including dietary and medical needs, as required 

and in timely fashion. 

 

Parent’s Signature:…………………………………………………………………. 
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วนัท่ี 29 กนัยายน 2557 

เรียน ท่านผูป้กครองทุกท่าน 

เร่ือง การไปทศันศึกษาทีจ่งัหวดัเชียงรายของนกัเรียนมธัยมศึกษาช้ันปีที1่2-13  

กระผมมีความยนิดีอยา่งยิง่ท่ีจะแจง้ใหท่้านทราบวา่ ทางโรงเรียนไดจ้ดัการเดินทางไปทศันศึกษาของนกัเรียนมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 

12-13 เป็นคร้ังแรกส าหรับภาคการศึกษาน้ี 

การทศันศึกษาของนกัเรียนจะมีข้ึนในช่วงสปัดาห์ของการจดัการทศันศึกษาของนกัเรียนในระดบัชั้นมธัยม โดยการเดินทางคร้ัง

น้ีจะช่วยพฒันาการท างานร่วมกนัเป็นหมู่คณะและเปิดโลกทศันข์องนกัเรียนเพ่ือใหน้กัเรียนนั้นพร้อมเขา้สู่ร้ัวมหาวทิยาลยั การ

เดินทางไปทศันศึกษาในคร้ังน้ีแน่นอนวา่นกัเรียนจะไดรั้บประสบการณ์ท่ีแสนวเิศษกลบัมา เน่ืองจากนกัเรียนจะไดท้ ากิจกรรมท่ี

ทา้ทายทั้งศกัยภาพและทกัษะการส่ือสาร และทางโรงเรียนหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี12 - 13จะมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมท่ีดียิง่คร้ังน้ี 

ประสบการณ์แสนวเิศษน้ีไดรั้บความร่วมมือจากมูลนิธิกระจกเงา ซ่ึงเป็นองคก์รไม่แสวงหาผลก าไร ตั้งอยูท่ี่จงัหวดัเชียงราย 

เพ่ือใหค้วามช่วยเหลือและพฒันาชุมชนชาวเขาบนดอย ณ ท่ีห่างไกล โดยใหชุ้มชนชาวเขาสามารถพ่ึงตนเองไดแ้ละมีชีวติความ

เป็นอยูแ่บบพอเพียงท่ีหยัง่ยนื ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัมูลนิธิกระจกเงาสามารถติดตามไดท้างเวบ็ไซค ์
www.themirrorfoundation.org 

รายละเอียดเก่ียวกบัแผนการเดินทางทศันศึกษาและค่าใชจ่้ายในการเดินทางโดยประมาณนั้นกระผมไดร้ะบุไวด้า้นล่างน้ี โดย

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการทศันศึกษา ทางโรงเรียนจะแจง้ใหท่้านทราบอีกคร้ังหน่ึง การทศันศึกษาในคร้ังน้ี เราจะแบ่งนกัเรียน

ออกเป็น 2 กลุ่มโดยกลุ่มหน่ึงจะมีผูติ้ดตามดูแลโดยกระผมและมิสเคก้เบรด ส่วนอีกกลุ่มหน่ึงจะมีผูติ้ดตามดูแลโดยมิสเตอร์      

วลิเลียมและมิสเมอร์เรย ์
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แผนการเดนิทาง 

วนัองัคารที ่6 มกราคม 2558 

09.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ณ สนามบินดอนเมือง 

10.50 น. เดินทางถึงจงัหวดัเชียงราย และ ปฐมนิเทศ 

วนัองัคารที ่6 มกราคม ถึง วนัศุกร์ที ่9 มกราคม  

การเดินป่า – โดยมีผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการเดินป่าของจงัหวดัเชียงรายคอยควบคุมดูแล 

โฮมเสตย ์– หมู่บา้นชาวเขาเผา่ลาหู่และอาข่า หรือ หมู่บา้นหว้ยแม่สาย 

การท างานเพื่อชุมชน – สร้างสะพานส าหรับนาขา้ว หรือ สร้างฝายกั้นน ้ า 

วนัเสาร์ที ่10 มกราคม 

ช่วงเชา้ – เดินทางไปบ่อน ้ าพรุ้อน/ข่ีชา้ง 

19.20 น. เดินทางออกจากจงัหวดัเชียงราย 

20.35 น. เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

 

ค่าใช้จ่ายส าหรับการเดนิทาง 

ค่าใชจ่้ายโดยประมาณต่อนกัเรียนหน่ึงคน คนละ 14,000 บาท โดยค่าใชจ่้ายดงักล่าวรวมค่าตัว๋เคร่ืองบิน  ค่าเดินทาง ค่าท่ีพกั

ค่าอาหาร  ค่าเจา้หนา้ท่ีน าทางและกิจกรรมตลอดการทศันศึกษา อยา่งไรก็ตามค่าใชจ่้ายดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือ

ลดลงเหลือ 12,000 บาท 

ฉะนั้นเพ่ือความสะดวกในการนบัจ านวนผูเ้ขา้ร่วมและส ารองท่ีส าหรับการเดินทาง ทางโรงเรียนจึงขอเก็บเงินค่ามดัจ าจ านวน 

5,000 บาทพร้อมกบัส่งคืนแบบฟอร์มน้ีท่ีไดท่ี้ Payments Office ไม่เกนิวนัจนัทร์ที ่6 ตุลาคม ก่อนเวลา 9.00 น. 

เน่ืองจากการเดินทางในคร้ังน้ีมีข้ึนเพื่อระดมทุนจดัซ้ืออุปกรณ์ส าหรับก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างท่ีจ าเป็นใหแ้ก่ชุมชนชาวเขา โดย

นกัเรียนในแต่ละทีมจะไดน้ าความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละวธีิการบริหารจดัการมาเพื่อเป็นการระดมทุน ซ่ึงจะไดรั้บค าแนะน า

จากมิสเตอร์แมค็นอช หวัหนา้ชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 12-13 และคณะครูอาจารยใ์นภาคการศึกษาน้ี เน่ืองจากทางโรงเรียนได้

ร่วมงานกบัมูลนิธืท่ีไม่แสวงหาก าไรดงันั้นทางโรงเรียนไดต้ั้งงบประมาณท่ีนกัเรียนในแต่ละทีมควรจดัหาทีมละ 50,000 บาท 

เพ่ือช่วยเหลือโครงการในคร้ังน้ี 
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โดยค่าใชจ่้ายท่ีเหลือส าหรับการทศันศึกษาจ านวน 9,000 บาท ท่านผูป้กครองจะตอ้งช าระภายในวนัจนัทร์ท่ี 1 ธนัวาคม อยา่งไร

ก็ตาม ค่าใชจ่้ายในการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงหรือลดลง หากนกัเรียนสามารถระดมทุนไดต้ามเป้าหมายท่ีก าหนด โดย

ค่าใชจ่้ายท่ีเหลือส าหรับทศันศึกษาจะลดลงเหลือ 7,000 บาท 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมส าหรับการทศันศึกษานั้นทางโรงเรียนจะแจง้ใหท่้านทราบอีกคร้ังหน่ึงหลงัจากไดรั้บการยนืยนัจ านวนผูเ้ดินทางท่ี

แน่นอนแลว้เสียก่อน โดยในขณะท่ีกระผมไดเ้รียนท่านผูป้กครองใหท้ราบถึงรายละเอียดในจดหมายน้ี ทางโรงเรียนมีความ

ต่ืนเตน้เป็นอยา่งยิง่ท่ีจะไดจ้ดัเตรียมการเดินทางคร้ังน้ีเพ่ือนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี12-13 

กระผมในฐานะท่ีเป็นหน่ึงในผูป้กครองเองดว้ยนั้น ขอรับรองวา่ ทางโรงเรียนไดจ้ดัเตรียมการเดินทางในคร้ังน้ีเป็นอยา่งดี และ

หากท่านผูป้กครองมีค าถามหรือขอ้สงสยัเก่ียวกบัการทศันศึกษาในคร้ังน้ี กรุณาติดต่อกระผมไดท้นัทีท่ี 

msavage@bromsgrove.ac.th 

ดว้ยความเคารพอยา่งสูง 

 

แมทธิว ซาเวจ 

รองอาจารยใ์หญ่ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แบบฟอร์มแสดงความยนิยอมจากผู้ปกครอง 

โรงเรียนนานาชาตบิรอมส์โกรฟ 
การไปทศันศึกษาทีจ่งัหวดัเชียงรายของนักเรียนมธัยมศึกษาปีที่12-13  

ช่ือนกัเรียน:...................................................................... 
อาจารยผ์ูส้อน:......................................................................... 

 ขา้พเจา้ขอแสดงความจ านงคใ์หบุ้ตรหลานของขา้พเจา้เขา้ร่วมการเดินทางไปทศันศึกษา ณ จงัหวดัเชียงราย 
 ขา้พเจา้ไดแ้นบเงินมดัจ าจ านวน 5,000 บาทไปพร้อมแบบฟอร์มฉบบัน้ี 
 ขา้พเจา้จะช าระค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือ (ไม่เกิน 9,000 บาท) ภายในวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2557 
 ขา้พเจา้จะเป็นผูจ้ดัเตรียมยาประจ าตวัท่ีจ าเป็นใหแ้ก่นกัเรียน หากมี 

ลายเซ็นผู้ปกครอง……………………………….…………….ลงวนัท่ี……………………… 
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