
SUMMER UK 2020 
Harrow House International College 
28 มีนาคม - 26 เมษายน 2020 

ซัมเมอร์อังกฤษ ราคาสุดคุ้ม! 189,900 บาท
• รับนักเรียนอายุ 8-17 ปี 
• บินตรงสายการบิน Eva Air / รวมซิมการ์ดของอังกฤษ  
• เป็นสถาบันรูปเเบบโรงเรียนประจำาเเบบมีหอพักในตัว 
• เที่ยว 8 เมืองดังของอังกฤษ ลอนดอน อ๊อกซฟอร์ด บอร์นมัธ บาธ ซาลเบอรี่ 

แท่งหินสโตนเฮนจ์ พอร์ตสมัท เเละ Swanage 
• พลาดไม่ได้กับ Harry Potter สตูดิโอที่ทุกคนรอคอย! 



 
สถาบัน Harrow House International College 

 
เรียนภาษาอังกฤษ ท่องเที่ยว ทำากิจกรรม พักหอเเบบโรงเรียนประจำา แยกชั้นเรียนตามระดับภาษาของ
ผู้เรียน ร่วมกับเพื่อนนักเรียนต่างชาติตลอดทั้งหลักสูตร ในเมือง Swanage ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่มี
ความปลอดภัยสูง ติดชายทะเลที่สวยงาม มีวัฒนธรรมเเละการใช้ชีวิตเเบบคนอังกฤษเเท้ๆ!!   
 
โครงการนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการ ทำากิจกรรม เล่นกีฬา ท่องเที่ยว เรียนเเละ
พักในหอร่วมกับเพื่อนนักเรียนต่างชาติจากทั่วโลก เปิดประสบการณ์ใหม่ที่อัดแน่นด้วยการท่องเที่ยวไปยังเมืองต่างๆ
ของอังกฤษอย่างจุใจ!! นำาเสนอประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษเเละการใช้ชีวิตลักษณะ Full-Board  
Residential School สถาบันรูปเเบบโรงเรียนประจำามีหอพักในตัว ที่เมือง Swanage ทางตอนใต้ของอังกฤษ  
 
Harrow House International College ก่อตั้งมานานกว่า 50 ปี ตั้งอยู่ริมชายทะเล เดินเพียง 10 นาทีถึงใจ

กลางเมือง Swanage สถาบันมีอาณาบริเวณที่กว้างใหญ่ ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย สวยงาม เเละมีสิ่งอำานวยความสะดวกเพียบ
พร้อมสำาหรับกิจกรรมสันทนาการ ทั้งในเเละนอกห้องเรียน รวมถึงกีฬาต่างๆเต็มรูปเเบบ สถาบันพร้อมต้อนรับนักเรียนต่างชาติิกว่า 45 
ประเทศจากทั่วโลก ด้วยการสั่งสมประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนต่างชาติมาอย่างยาวนานภายใต้การควบคุมของ 
British Council และเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้ง English UK และ Young Learners English UK ด้วยบรรยากาศการเรียนการ
สอนที่เป็นกันเองด้วยห้องเรียนที่มีขนาดเล็ก จึงรับประกันได้ว่านักเรียนทุกคนจะได้เรียนรู้ด้านวิชาการและการปรับตัวให้เข้ากับคนใน
ท้องถิ่น ทั้งด้านวัฒนธรรม และแนวทางในการใช้ชีวิตตามแบบฉบับของคนอังกฤษได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วย  
 
*นักเรียนโครงการซัมเมอร์แคมป์จะได้เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษแยกตามระดับตามภาษา เรียนเเละพักร่วมกับเพื่อนนักเรียน
ต่างชาติทุกห้อง* 

 
 
 
 
ตารางการเดินทางสายการบิน EVA AIR บินตรง กรุงเทพ-
ลอนดอน 

1) ขาไป BR 67 วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2020 ออกจาก
กรุงเทพฯ เวลา 13.05 น. ถึงลอนดอนเวลา 19.20 น. (วัน
เดียวกัน)  
 
2) ขากลับ BR 68 วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2020 ออกจาก
ลอนดอน เวลา 21.35 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 15.05 น. (วัน
อาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2020) 

สิ่งที่รวมในโครงการ 

• ซิมการ์ดพร้อมเบอร์โทรของประเทศอังกฤษ
• ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบิน Eva Air หรือเทียบเท่า      
รวมค่าภาษีสนามบิน / นำา้หนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กิโลกรัม
• ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
• ค่าเรียน ค่ากิจกรรม ทัศนศึกษา ค่าเดินทาง ค่าตั๋วเข้าชม
สถานที่ท่องเที่ยว ที่พักตลอดทั้งโปรแกรม ค่าอาหาร 3 มื้อ 
• ไม่รวมค่าซักผ้า (ซักผ้าหยอดเหรียญครั้งละ GBP 5 รวมผงซักฟอก)
• ค่าทำาวีซ่าเข้าประเทศอังกฤษ 
• เสื้อยืดที่ระลึก 
• พี่เลี้ยงคนไทยและเจ้าหน้าที่ของสถาบัน Harrow House 
International College ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

 
นักเรียนสามารถใช้สิ่งอำานวยความสะดวกทุกอย่างภายใน
สถาบันได้เเบบไม่จำากัด เช่น ห้องสันทนาการ สระว่ายนำา้
ในร่ม สนามเทนนิส สนามบาสเกตบอล กีฬา Squash 
โยคะ ฟิตเนส โรงยิม โดมสำาหรับเล่นกีฬาในร่ม Aeroball 
Arena โรงหนัง ดิสโก คาเฟ่ ห้องคาราโอเกะ ห้องชมรม
ต่างๆ เเละอื่นๆอีกมากมาย มีบริการอินเตอร์เน็ต Wifi  
 
สถาบันมีเจ้าหน้าที่ที่พร้อมให้การดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด
ตลอด 24 ชั่วโมง  
 
มีจัดกิจกรรมหลังเลิกเรียนทุกวัน ทำาให้นักเรียนรู้สึกเพลิด
เพลินเเละไม่รู้เบื่อ  
    

หอพักภายในบริเวณ
สถาบัน มีทั้งหมด 6 หอพัก  
เเยกหอชาย-หญิง  
 
ห้องพัก สะอาด ปลอดภัย 
พักร่วมกับเพื่อนนักเรียน
ต่างชาติทุกห้อง  
ห้องพัก ขนาด 2-4 คน
หรือ 3-6 คน เเล้วเเต่
ลักษณะของห้องนอน
เเละอายุของนักเรียน 
 

มีเจ้าหน้าที่ประจำาหอพักดูแลอย่าง 
ใกล้ชิดตลอด 24 ช.ม  



 
สถาบัน Harrow House International College 

 
เรียนภาษาอังกฤษ ท่องเที่ยว ทำากิจกรรม พักหอเเบบโรงเรียนประจำา แยกชั้นเรียนตามระดับภาษาของ
ผู้เรียน ร่วมกับเพื่อนนักเรียนต่างชาติตลอดทั้งหลักสูตร ในเมือง Swanage ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่มี
ความปลอดภัยสูง ติดชายทะเลที่สวยงาม มีวัฒนธรรมเเละการใช้ชีวิตเเบบคนอังกฤษเเท้ๆ!!   
 
โครงการนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการ ทำากิจกรรม เล่นกีฬา ท่องเที่ยว เรียนเเละ
พักในหอร่วมกับเพื่อนนักเรียนต่างชาติจากทั่วโลก เปิดประสบการณ์ใหม่ที่อัดแน่นด้วยการท่องเที่ยวไปยังเมืองต่างๆ
ของอังกฤษอย่างจุใจ!! นำาเสนอประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษเเละการใช้ชีวิตลักษณะ Full-Board  
Residential School สถาบันรูปเเบบโรงเรียนประจำามีหอพักในตัว ที่เมือง Swanage ทางตอนใต้ของอังกฤษ  
 
Harrow House International College ก่อตั้งมานานกว่า 50 ปี ตั้งอยู่ริมชายทะเล เดินเพียง 10 นาทีถึงใจ

กลางเมือง Swanage สถาบันมีอาณาบริเวณที่กว้างใหญ่ ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย สวยงาม เเละมีสิ่งอำานวยความสะดวกเพียบ
พร้อมสำาหรับกิจกรรมสันทนาการ ทั้งในเเละนอกห้องเรียน รวมถึงกีฬาต่างๆเต็มรูปเเบบ สถาบันพร้อมต้อนรับนักเรียนต่างชาติิกว่า 45 
ประเทศจากทั่วโลก ด้วยการสั่งสมประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนต่างชาติมาอย่างยาวนานภายใต้การควบคุมของ 
British Council และเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้ง English UK และ Young Learners English UK ด้วยบรรยากาศการเรียนการ
สอนที่เป็นกันเองด้วยห้องเรียนที่มีขนาดเล็ก จึงรับประกันได้ว่านักเรียนทุกคนจะได้เรียนรู้ด้านวิชาการและการปรับตัวให้เข้ากับคนใน
ท้องถิ่น ทั้งด้านวัฒนธรรม และแนวทางในการใช้ชีวิตตามแบบฉบับของคนอังกฤษได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วย  
 
*นักเรียนโครงการซัมเมอร์แคมป์จะได้เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษแยกตามระดับตามภาษา เรียนเเละพักร่วมกับเพื่อนนักเรียน
ต่างชาติทุกห้อง* 

เสาร์              

พบกันที่สนามบิน
สุวรรณภูมิ  

เสาร์ ศุกร์ พฤหัส พุธ อังคาร จันทร์ อาทิตย์ 

เที่ยวลอนดอน  
 

เที่ยวสถานที่ที ่
เป็นไฮไลต์ของเมือง

เรียนภาษาอังกฤษ 

10 Pin Bowling 
ที่เมืองบอร์นมัธ

เรียนภาษาอังกฤษ 
 

Durlston Coutry 
Park ประภาคาร 

The Great Globe

เรียนภาษาอังกฤษ 

สโตนเฮนจ์  
กลุ่มหินประหลาด

เรียนภาษาอังกฤษ 
 
 

ศูนย์พิทักษ์สัตว ์
Monkey World 

Dorset

เรียนภาษาอังกฤษ 
 

เที่ยวเมือง 
บอร์นมัธ

พิธีต้อนรับปฐมนิเทศ 

สอบวัดระดับ 
เเนะนำาสถาบัน    

Harrow House

เสาร์ ศุกร์ พฤหัส พุธ อังคาร จันทร์ อาทิตย์ 

เที่ยวอ๊อกซฟอร์ด 

เที่ยวสถานที่ที่  
เป็นไฮไลต์ของเมือง

เรียนภาษาอังกฤษ 

 

อ่าว Lulworth 
Cove &

Durdle Door

เรียนภาษาอังกฤษ 

 
ชมภาพยนตร ์
ฮอลลีวูดสุดฮิต

เรียนภาษาอังกฤษ

ชมปราสาทเก่าเเก ่
Corfe Castle 

เรียนภาษาอังกฤษ 

 Music Club  
เต้นเเซมบ้า

Beach Games

เรียนภาษาอังกฤษ

Trampoline  
Park        

เที่ยวเมืองบาธ

โรงอาบนำา้โรมัน
โบราณ 

เสาร์ ศุกร์ พฤหัส พุธ อังคาร จันทร์ อาทิตย์ 

เที่ยวเมืองพอร์ตสมัท

เที่ยวสถานที่ที่  
เป็นไฮไลต์ของเมือง

เรียนภาษาอังกฤษ

เที่ยวพิพิธภัณฑ์ 
Bovington Tank 

Museum         

เรียนภาษาอังกฤษ

กีฬายิงธนู  
Wii Game 

Circus Skills

เรียนภาษาอังกฤษ

เที่ยวเมืองซาลเบอรี่  
เข้าชมวิหาร 
ซาลเบอรี่

เรียนภาษาอังกฤษ 
 

กิจกรรมเล่นละคร 
Drama  

Workshop

เรียนภาษาอังกฤษ 

เที่ยวเเหล่งมรดก
โลก UNESCO 

Durlston Castle

พักผ่อนกับพี่เลี้ยง 
 
 

กิจกรรมที่หอพัก
กิจกรรมตอนเย็น

เสาร์ ศุกร์ พฤหัส พุธ อังคาร จันทร์ อาทิตย์ 

เดินทางกลับไทย 
ออกจากลอนดอน

เรียนภาษาอังกฤษ 

 
 
 
 

 
ชายฝั่งมรดกโลก  

Jurrasic Coast & 
Old Harry's Rock

เรียนภาษาอังกฤษ 

 

 

Team Building 
วอลเลย์บอล เทนนิส

แบดมินตัน

เรียนภาษาอังกฤษ 

 

 

ฟุตบอล ว่ายนำา้  
Relay Games 

ปิงปอง

เรียนภาษาอังกฤษ 

 

 

ฮอกกี้ Bench Ball 
เเข่งกีฬากระชับมิตร

เรียนภาษาอังกฤษ

กีฬาดอดจ์บอล
Aeroball  

บาสเก็ตบอล

Harry Potter  
Studio Tour 

ผจญภัยในโลก 
เเห่งเวทย์มนต์

อาทิตย์ 

 เดินทางถึง
กรุงเทพฯ 

โดยสวัสดิภาพ 

ตารางกิจกรรมสุดมันส์ 
สำาหรับนักเรียนอายุ 11-17 ปี



เสาร์              

พบกันที่สนามบิน
สุวรรณภูมิ  

เสาร์ ศุกร์ พฤหัส พุธ อังคาร จันทร์ อาทิตย์ 

เที่ยวลอนดอน  
 

เที่ยวสถานที่ที ่
เป็นไฮไลต์ของเมือง

เรียนภาษาอังกฤษ 

Crabbing and 
Town Quiz

เรียนภาษาอังกฤษ 
 

ฟาร์มสัตว์เลี้ยง 
Putlake  

Animal Farm 

เรียนภาษาอังกฤษ 

Beach Game 
Mini Golf 

Relay Game

เรียนภาษาอังกฤษ 
 
 

เล่นกีฬาเป็นทีม 
Team Games 

เรียนภาษาอังกฤษ 
 

เที่ยวเมือง 
บอร์นมัธ 

พิธีต้อนรับปฐมนิเทศ 

สอบวัดระดับ 
เเนะนำาสถาบัน    

Harrow House

เสาร์ ศุกร์ พฤหัส พุธ อังคาร จันทร์ อาทิตย์ 

เที่ยวอ๊อกซฟอร์ด 
 

เที่ยวสถานที่ที่  
เป็นไฮไลต์ของเมือง

เรียนภาษาอังกฤษ 

ว่ายนำา ฟุตบอล
ปิงปอง 

 

เรียนภาษาอังกฤษ 

 
ชมภาพยนตร ์
ฮอลลีวูดสุดฮิต 

ที่โรงหนัง 

เรียนภาษาอังกฤษ

เล่นเกมส์เลเซอร์  
Laser Shooting 
Game (Quasar) 

เรียนภาษาอังกฤษ 

Circus Skils
Aeroball  

 

เรียนภาษาอังกฤษ

เที่ยวพิพิธภัณฑ์ 
Bovington Tank 

Museum 

เที่ยวเมืองบาธ

โรงอาบนำา้โรมัน
โบราณ 

เสาร์ ศุกร์ พฤหัส พุธ อังคาร จันทร์ อาทิตย์ 

เที่ยวเมืองพอร์ตสมัท

เที่ยวสถานที่ที่  
เป็นไฮไลต์ของเมือง

เรียนภาษาอังกฤษ

ศูนย์พิทักษ์สัตว ์
Monkey World 

Dorset

เรียนภาษาอังกฤษ

สวนสนุกสำาหรับเด็ก 
Lemur Landing

เรียนภาษาอังกฤษ

Team Building
Arts and Crafts 

เรียนภาษาอังกฤษ 
 

 Music Club  
เต้นเเซมบ้า

Beach Game

เรียนภาษาอังกฤษ 

Wii Game 
Selfie Hunt

พักผ่อนกับพี่เลี้ยง 

 
กิจกรรมที่หอพัก
กิจกรรมตอนเย็น

เสาร์ ศุกร์ พฤหัส พุธ อังคาร จันทร์ อาทิตย์ 

เดินทางกลับไทย 
ออกจากลอนดอน

เรียนภาษาอังกฤษ 

 
 
 
 

ชายฝั่งมรดกโลก  
Jurrasic Coast & 
Old Harry's Rock

เรียนภาษาอังกฤษ 

 

 

Team Building 
วอลเลย์บอล เทนนิส

แบดมินตัน

เรียนภาษาอังกฤษ 

 

 
ฟุตบอล ว่ายนำา้  
Relay Games

เรียนภาษาอังกฤษ 

 

 

ฮอกกี้ มินิกอล์ฟ
ฟุตบอล คริกเก็ต 

เรียนภาษาอังกฤษ

ฮอกกี้ Bench Ball 
เเข่งกีฬากระชับมิตร 

Harry Potter  
Studio Tour

ผจญภัยในโลก 
เเห่งเวทย์มนต์

อาทิตย์ 

 เดินทางถึง
กรุงเทพฯ 

โดยสวัสดิภาพ 

ตารางกิจกรรม Young Learners  
สำาหรับนักเรียนอายุ 8-10 ปี

มีครูผู้ช่วยดูเเลตลอดเวลาเเบบใกล้ชิด ทั งในห้องเรียน ทำากิจกรรม ท่องเที�ยว รวมถึงการพา

ทานอาหารครบทุก 3  มื อ ช่วยเหลือในการซักผ้า รวมถึงการให้เข้านอนอย่างตรงเวลา  

เสริมสร้างความมั �นใจให้เเก่เด็กเล็กให้ได้เข้าร่วมกิจกรรมที�เหมาะสมกับวัยได้อย่างมีความสุข 



เสาร์ ศุกร์ พฤหัส พุธ อังคาร จันทร์ อาทิตย์ 

เที่ยวลอนดอน 

เที่ยวสถานที่ที่
เป็นไฮไลต์ของเมือง

เรียนภาษาอังกฤษ

Crabbing and 
Town Quiz

เรียนภาษาอังกฤษ

ฟาร์มสัตว์เลี้ยง 
Putlake 

Animal Farm

เรียนภาษาอังกฤษ

Beach Game 
Mini Golf

Relay Game

เรียนภาษาอังกฤษ

เล่นกีฬาเป็นทีม
Team Games

เรียนภาษาอังกฤษ

เที่ยวเมือง
บอร์นมัธ

พิธีต้อนรับปฐมนิเทศ

สอบวัดระดับ
เเนะนำาสถาบัน   

Harrow House

เสาร์ ศุกร์ พฤหัส พุธ อังคาร จันทร์ อาทิตย์ 

เที่ยวอ๊อกซฟอร์ด

เที่ยวสถานที่ที่ 
เป็นไฮไลต์ของเมือง

เรียนภาษาอังกฤษ

ว่ายนำา ฟุตบอล
ปิงปอง

เรียนภาษาอังกฤษ

ชมภาพยนตร์
ฮอลลีวูดสุดฮิต

ที่โรงหนัง

เรียนภาษาอังกฤษ

เล่นเกมส์เลเซอร์ 
Laser Shooting 
Game (Quasar)

เรียนภาษาอังกฤษ

Circus Skils
Aeroball 

เรียนภาษาอังกฤษ

เที่ยวพิพิธภัณฑ์ 
Bovington Tank 

Museum 

เที่ยวเมืองบาธ

โรงอาบนำา้โรมัน
โบราณ

เสาร์ ศุกร์ พฤหัส พุธ อังคาร จันทร์ อาทิตย์ 

เที่ยวเมืองพอร์ตสมัท

เที่ยวสถานที่ที่ 
เป็นไฮไลต์ของเมือง

เรียนภาษาอังกฤษ

ศูนย์พิทักษ์สัตว์
Monkey World

Dorset

เรียนภาษาอังกฤษ

สวนสนุกสำาหรับเด็ก
Lemur Landing

เรียนภาษาอังกฤษ

Team Building
Arts and Crafts

เรียนภาษาอังกฤษ

 Music Club 
เต้นเเซมบ้า

Beach Game

เรียนภาษาอังกฤษ

Wii Game
Selfie Hunt

พักผ่อนกับพี่เลี้ยง

กิจกรรมที่หอพัก
กิจกรรมตอนเย็น

เสาร์ ศุกร์ พฤหัส พุธ อังคาร จันทร์ อาทิตย์ 

เดินทางกลับไทย
ออกจากลอนดอน

เรียนภาษาอังกฤษ

ชายฝั่งมรดกโลก 
Jurrasic Coast & 
Old Harry's Rock

เรียนภาษาอังกฤษ

Team Building 
วอลเลย์บอล เทนนิส

แบดมินตัน

เรียนภาษาอังกฤษ

ฟุตบอล ว่ายนำา้ 
Relay Games

เรียนภาษาอังกฤษ

ฮอกกี้ มินิกอล์ฟ
ฟุตบอล คริกเก็ต

เรียนภาษาอังกฤษ

ฮอกกี้ Bench Ball
เเข่งกีฬากระชับมิตร

Harry Potter 
Studio Tour

ผจญภัยในโลก
เเห่งเวทย์มนต์

เงื่อนไขการจองโครงการ 

• กรอกใบสมัคร
• ชำาระค่ามัดจำา 30,000 บาท เมื่อจองโครงการ
• ส่งสำาเนาหน้าพาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ
• เรียกเก็บเอกสารสำาหรับยื่นขอวีซ่าก่อนวันที่ 10 ธันวาคม 2019
• ชำาระค่าโครงการที่เหลือก่อนวันที่ 15 มกราคม 2020
• ปฐมนิเทศวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2020 เวลา 10.00 -12.00 น.

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความหมาะสมโดยเน้น
ผลประโยชน์สูงสุดและความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำาคัญ ในกรณีที่ไม่
สามารถออกเดินทางได้ เนื่องจากความผิดพลาดของทางบริษัทฯ ยินดีคืนเง ิ
นค่าเข้าร่วมโครงการเต็มจำานวน หากจำานวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการไม่ถึง 
7 คนขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโครงการ  

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำาเที่ยวเลขที่ 11/06782

สถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิต เที่ยว 8 เมืองดังของอังกฤษ  
ผจญภัยในโลกแห่งเวทมนตร์ที่ Harry Potter สตูดิโอสุดมันส์!! 

เที่ยวมหานครลอนดอน เมืองบอร์นมัธ เมืองพอร์ตสมัท อ๊อกซฟอร์ดเมือง
เเห่งมหาวิทยาลัยชั้นนำาของอังกฤษ ซาลเบอรี่ ชมสิ่่งมหัศจรรย์สุดเร้นลับ
เเท่งหินสโตนเฮนจ์ อ่างอาบนำา้โรมันที่เมืองบาธ ชมเมือง Swanage ที่ได้
ชื่อว่าเป็น 1 ใน 4 เมืองตากอากาศยอดนิยมของอังกฤษ พลาดไม่ได้กับการ
ผจญภัยในโลกแห่งเวทมนตร์ที่ Harry Potter สตูดิโอสุดมันส์!!    

เมือง Swanage ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโก (UNESCO) ให้เป็น
เมืองมรดกโลกอันดับแรกของประเทศอังกฤษ อยู่ห่างจากลอนดอนเพียง 
2.5 ช.ม เเละอยู่ห่างจากเมืองบอร์นมัธเพียง 50 นาที  

เที่ยวชมชายฝั่งจูราสสิค ที่เกิดจากการฝังตัวของซากฟอสซิลนับล้านปีที่นับ
ได้ว่าเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ได้ขึ้นทะเบียนจาก UNESCO ชม
ปราสาท Durlston Castle ปราสาท Corfe Castle ที่ Dorset ชม Old 
Harry Rock ที่เป็นสถานที่ยอดนิยมของเมือง Swanage  


