
                 
 
 
 
 
 
 
 

        

เรียนภาษาจีน ติว HSK ทัศนศกึษาภาคฤดูรอน (5 สัปดาห) 

ณ มหาวทิยาลัยเปยหวา (北华大学) จี๋หลิน สาธารณรัฐประชาชนจีน  

และทัศนศกึษาภาคฤดูรอน ณ ประเทศเกาหล ี(4 วัน) 
วันพุธที ่26 มนีาคม – วันอาทติยที่ 4 พฤษภาคม 2557 

ราคา 7799,,999900 บาท  

สมัครกอน 25 ธ.ค. 2556 ลดเหลือ 7777,,999900 บาท 
 

ดวน! รับจํานวนจํากัด เพยีง 3300 คนเทานัน้  
 

 

ประวัตมิหาวทิยาลัยโดยสังเขป 
มหาวิทยาลัยเปยหวาต้ังอยูที่เมืองจี๋หลิน มณฑลจ๋ีหลิน เปนมหาวทิยาลัยที่ใหญทีสุ่ดของมณฑล เกิดจาก

การรวมกนัของวทิยาลัย 4 แหง ไดแก วทิยาลัยครุศาสตรจี๋หลิน วทิยาลัยแพทยศาสตรจี๋หลิน วทิยาลัยการปาไม   

จี๋หลินและวิทยาลัยการไฟฟา อิเล็กทรอนคิสและเคมี ในป ค.ศ. 1999 โดยมี 3 วทิยาเขต คือ วิทยาเขตตะวนัออก 

วิทยาเขตใต วทิยาเขตเหนือ และโรงพยาบาล 1 แหง มหาวทิยาลัยมี 32 วิทยาลัย/คณะ มีคณาจารยทั้งหมด 1,547 

คน นกัศึกษา 23,905 คน โดยเปนนักศึกษาตางชาติ 463 คน  

ศูนยการสอนภาษาจนีสําหรับชาวตางประเทศ ภายใตการดูแลของสถาบันแลกเปล่ียนการศึกษานานาชาติ 

กอต้ังเมื่อค.ศ. 1984 นับถึงปจจุบัน มนีักศึกษาจาก 42 ประเทศทัว่โลก มหีองโสตทัศนูปกรณ 2 หอง หองเรียน

มัลติมีเดีย 4 หอง หองเรียน 20 หอง และหองสมุด 1 หอง นอกจากนี ้ยังมีสถาบันขงจ่ือ และเปนศูนยสอบวัดระดับ

ภาษาจีน (HSK) ดวย 
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คณาจารย 
คณาจารยของศูนยการสอนภาษาจีนสําหรับชาวตางประเทศมทีั้งอาจารยประจําและอาจารยพิเศษ 20 กวา

ทาน มีตําแหนงศาสตราจารย 3 ทาน รองศาสตราจารย 8 ทาน อาจารย 11 ทาน จบปริญญาเอก 3 ทาน ปริญญาโท  

18 ทาน ในจํานวนนี้ไดรับเลือกใหเปน “อาจารยสอนภาษาจีนสําหรับชาวตางประเทศยอดเยี่ยม” 2 ทาน ไดรับรางวัล

ชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ในการประกวด “อาจารยรุนใหม” ของมหาวทิยาลัยเปยหวา 3 ทาน 
 
วชิาภาษาจีน 
        ทัศนศึกษาคร้ังนี้ นักเรียนจะไดเรียนวิชาตางๆ (รวมประมาณ 40 คาบ/สัปดาห) ตามระดับความรูพื้นฐาน

ภาษาจีน (ตามคะแนนสอบวัดระดับ) ดังตอไปนี้ 

       วิชาบังคับ ไดแก ภาษาจนีหลัก สนทนา การฟง และการเขียน เรียนรวมกบันักศึกษาตางชาติจาก

ประเทศตางๆ ทั่วโลก (ประมาณ 30 คาบ/สัปดาห) 

        วิชาวัฒนธรรมจีน เชน การเขียนอักษรจนี ถักเชือก ไทเก็ก (ประมาณ 4 คาบ/ สัปดาห) 

         วิชาติวสอบ HSK เพื่อใหนักเรียนเตรียมพรอมสําหรับการสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) เนนระดับ 2, 3 

และ 4 (ประมาณ 6 คาบ/สัปดาห) 
 
ประกาศนียบัตร 
        เมื่อจบหลักสูตร หากผานการทดสอบรับ “ประกาศนยีบัตรภาษาจีนระยะส้ัน” จากมหาวิทยาลัยเปยหวา 
 
ที่พัก 
        หอพักอยูบริเวณวิทยาเขตตะวันออก ติดแมน้ําซงฮวาเจียง มีทวิทัศนงดงาม อากาศสดช่ืน หองพักเปนหองคู 

ภายในมีโทรทศัน โทรศัพท โตะอานหนังสือ มหีองน้ําในตัว และมีน้าํอุนบริการ นอกจากน้ี มีส่ิงอํานวยความสะดวก

ครบครัน เชน หองซกัผา   หองคอมพวิเตอร หองออกกําลังกาย หองครัว เปนตน  

 

 

 

 

 

 

 

 

อาหาร 
       เพื่อความสะดวกสบายของนกัศึกษา ภายในหอพักมีโรงอาหารสําหรับนกัศึกษาตางชาติ 2 แหง และมีราน 

ขายของชํา การเดินทางในครั้งนี้ ไมรวมคาอาหาร ยกเวนวนัทัศนศึกษา (ตามรายการที่ระบุไว)  
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ทัศนศึกษา  
  
 นอกจากจะไดศึกษาภาษาจีนแลว ยังไดสัมผัสชีวิต 

ความเปนอยูของชาวจีนและเรียนรูขนบประเพณี วัฒนธรรม

จีนเพิม่ดวย จงึจัดใหมทีัศนศึกษานอกสถานที่ ดังตอไปนี ้
 

ในเมืองจี๋หลนิ ไดแก นัง่รถเที่ยวชมเมืองจ๋ีหลิน ภูขาเปยซาน 

พิพิธภัณฑเรือ วัดขงจ่ือ พพิธิภัณฑแหงเมอืงจี๋หลิน 

พิพิธภัณฑอุกกาบาต โรงเรียนมธัยม 
 

นอกเมืองจี๋หลิน ไดแก วัดเจิ้งเจวี๋ยซ่ือ ลานสกเีหอผงิ ภูเขา   

ฉางไปซาน เที่ยวชม เทียนฉือ (ทะเลสาบสวรรค) น้าํตก     

ฉางไป เส่ียวเทียนฉือ (ทะเลสาบสวรรคนอย) ล่ีวเยวยีนถาน     

จี้วหลงเวนิเฉวยีน  
 

เมืองฉางชุน ไดแก พระราชวงัจักรพรรดิหุนเชิด (จักรพรรดิ

คังเตอ แหงแมนจูกวั) หางขายสงถนนกวงฟู 

พิเศษสุด ทัศนศึกษา ณ กรุงโซล เกาหลใีต (4 วัน 3 คนื)  
พิพิธภณัฑและศกึษาวัฒนธรรม ไดแก วัดวาวู จองซา พระราชวังเคียงบ็อค โรงเรียนสอนทาํกิมจิ สวม

ชุดฮันบก (ชุดประจําชาติของเกาหลี) พพิิธภัณฑคติชนพืน้เมือง TRICK EYE MUSEUM และ ICE MUSEUM 

สถาปตยกรรมสมัยใหม สะพานแขวนยองจอง (สะพานแหงความหวังในการรวมชาติ) โซลทาวเวอร     

บลูเฮาส (ทาํเนียบประธานาธิบดีของเกาหลีใต) อนุสาวรียนกฟนิกซ (สัญลักษณความเปนอมตะ) และยานถนน    

ฮงอิก 

        ธรรมชาติ ไรสตรอวเบอรร่ี เกาะนามิ  และคลองชองเกชอน 

สวนสนกุและการแสดงเรือ่งชื่อ สวนสนุกเอเวอรแลนด (ดิสนียแลนดเกาหลี) และ FANTA STICK 

SHOW  

เลือกสรรของฝาก ที่ตลาดเมียงดง ตลาดทงแดมุน รานปลอดภาษี ซุปเปอรมารเก็ตเงินวอน 

เมนูอาหารเกาหลีที่หลากหลาย ณ ภัตตาคารดวยเมนู ชาบู ชาบู (สุกี้หมอไฟสไตลเกาหลี) คัลบี (หมูยาง

เกาหลี) โอซัม บูลโกกิ  ทัคคาลบี (ไกผัดเผ็ด) บารบีคิว บุฟเฟตเกาหลี จิมดัค (ไกผัดกับวุนเสน) 

พักโรงแรม Golden Forest Hotel หรือเทียบเทา 
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การดูแลผูเรียน 
       OKLS ไดสงอาจารยสอนภาษาจีนขาวไทยเปนหวัหนาคณะรวมเดินทางไปกับคณะนักเรียน เพื่อคอยอํานวย

ความสะดวกและประสานงานในทุกๆ เร่ือง 

 
ประกันอบัุตเิหต ุ
       นักเรียนทุกคนจะไดรับการประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ในวงเงนิ 1 ลานบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
 
บริการอืน่ๆ 
        จัดทาํวีซา  แลกเงนิ  และมีการปฐมนิเทศกอนการเดินทาง  
 
สมัครสอบ 
        OKLS จะสมัครสอบวดัระดับภาษาจีน (HSK) ระดับ 2, 3 หรือ 4 ตามระดับทีน่ักเรียนระบุไว โดยกลับมาสอบ       

ในวันเสารที่ 10 พฤษาคม 2557 ณ สถาบันขงจื่อแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (หากมีการเปล่ียนแปลงวัน-เวลา

สอบจะแจงใหทราบอีกคร้ัง) 
 
รายละเอียดการเดนิทาง 
        เดินทางไป โดยสายการบิน Asiana Airlines พรอมกันที่ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  

อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 5 เคานเตอร K เวลา 22.30 น. 

วันพุธที่ 26 มีนาคม 2557    กรุงเทพฯ – โซล  OZ 744  เวลา 01.20 - 08.30 น.   

วันพฤหัสที ่27 มีนาคม 2557    โซล – ฉางชุน  OZ 303  เวลา 09.40 - 10.55 น.    
 
        เดินทางกลับ โดยสายการบิน Asiana Airlines  

วันอาทิตยที่ 4 พฤษภาคม 2557 โซล – กรุงเทพฯ  OZ 741  เวลา 18.20-22.10 น. 

 

คุณสมบัตผิูสมัคร 
-  ผูสมัครเปนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนข้ึนไป  

-  มีสุขภาพแข็งแรง สามารถดูแลตนเองได  

-  มีความรูพืน้ฐานภาษาจีน และตองการเตรียมสอบวัดระดับความรูภาษาจีน (HSK) ระดับ 2 ข้ึนไป   
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อัตราคาใชจาย 
พักหองคู ทานละ  79,990 บาท   อัตราคาใชจายนี้รวม 

-  คาเรียน  

-  คาที่พกั (หองคู) 

-  คาทัศนศึกษา (ประกอบดวย คายานพาหนะ คาบัตรผานประตู คาอาหารตามรายการที่ระบุไว  

   คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถทั้งในจนีและเกาหลี) 

-  คาต๋ัวเคร่ืองบินช้ันประหยัด สายการบิน Asiana Airlines 

-  คาธรรมเนียมการทาํวซีา 

-  คาธรรมเนียมภาษีสนามบินทัง้ทีก่รุงเทพฯ อินชอน (เกาหลี) ฉางชนุ (จีน) 

-  คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง 

-  จัดปฐมนิเทศกอนการเดินทาง 

-  คาสมัครสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) ระดับ 2, 3 หรือ 4 (ตามที่ผูสมัครระบุเทานัน้)   

-  คูมือการเรียนและทัศนศึกษา สมุดบันทกึ OKLS 1 เลม 

-  เส้ือ OKLS 1 ตัว 

-  มีคุณครูชาวไทยของ OKLS รวมเดินทางและดูแลตลอดการเดินทาง 

 

คาใชจายขางตนไมรวม 
 -  คาธรรมเนียมการทาํหนงัสือเดินทาง 

            -   คาหนงัสือ คาอุปกรณการเรียน 

 -  คาอาหาร ยกเวนวนัทัศนศึกษา (ตามรายการที่ระบุไว) 

 -  คาใชจายสวนตัวตางๆ เชน คาโทรศัพท คาซักรีดเส้ือผา คาอินเตอรเน็ต ฯลฯ  

 -  คาน้ําหนกักระเปาเดินทางสวนเกิน (น้าํหนักกระเปาเดินทางไดทานละ 20 กิโลกรัม) 

 -  คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (ในกรณีที่สมคัรในนามบริษัท) 

 

กําหนดวันรับสมัคร 
ต้ังแตบัดนี้ - วันที่ 31 มกราคม 2557 หรือจนกวาจะเต็ม (รับจํานวนจํากัดเพียง 30 คนเทานัน้) 

 

ขั้นตอนการสมัครเขารวมโครงการ 
1. ผูสมัครกรอกเอกสาร 3 ชดุ ไดแก 

             1) ใบสมัครเขารวมโครงการ พรอมยืน่เอกสารตอไปนี ้

                  (1) ใบสมัคร (กรุณากรอกใหสมบูรณ) 

                  (2) รูปถายสี ขนาด 1 นิ้วคร่ึง จํานวน 3 ใบ 

                  (3) สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ 

                  (4) เด็กอายุตํ่ากวา 18 ป ตองมีจดหมายยินยอมพรอมลายเซน็ของผูปกครอง 
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             2) เอกสารใบขอวีซาสาธารณรัฐประชาชนจีน พรอมยื่นเอกสารตอไปนี้ 

(1) หนังสือเดินทางที่มีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน (นับจากวนัเดินทาง) พรอมสําเนา 1 ใบ 

(2) แบบฟอรมยื่นขอวซีา (กรุณากรอกใหสมบูรณ)  

(3) รูปถายปจจุบัน รูปสี ฉากหลังสีออน หนาตรง ไมสวมหมวก ขนาด 1 นิ้วคร่ึง 2 ใบ 

             3) ใบสมัครสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) พรอมยื่นเอกสารตอไปนี ้

(1) ใบสมัคร (กรุณากรอกใหสมบูรณและระบุระดับที่ตองการสอบใหชัดเจน)  

(2) สําเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ  

(3) รูปถายสี ขนาด 1 นิ้วคร่ึง 2 ใบ 

     2. ชําระคามัดจํา จาํนวน 10,000 บาท ทางผูจัดขอสงวนสิทธิ์ไมคืนมัดจํา ไมวาในกรณีใดๆ 

     3. ชําระคาใชจายสวนที่เหลือ ภายในวันปดรับสมัคร (วันที่ 31 มกราคม 2557) มิเชนนัน้จะถือวาทานสละสิทธิ์ 

4. รวมปฐมนิเทศ ในวันอาทิตยที ่23 มีนาคม 2557 ณ OKLS สาขา ฟอรจูนทาวน (ชัน้ใตดิน ฝงโลตัส)  
   เวลา 9.00-12.00น. 

 
การชําระเงนิ 

- เงินสด สามารถชําระไดที ่OKLS สาขาตอไปนี้ 

   • พาราไดส พารค  • สยามพารากอน  • ฟอรจูนทาวน รัชดาภิเษก 

   • เซ็นทรัล ปนเกลา  • เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร     • เซ็นทรัล แจงวัฒนะ    

   • ฟวเจอรปารค รังสิต  •  แฟช่ัน ไอสแลนด 

- โอนเงิน โดยโอนเขาบัญชใีนนาม "โรงเรียนภาษาและภูมิปญญาตะวันออก"  

    ธนาคารกสิกรไทย สาขาลาดพราว 25 บัญชีออมทรัพย เลขที่ 045-2-02754 -4 

หลังโอนเงินกรุณาแฟกซเอกสารการโอนเงิน พรอมเขียนช่ือ - นามสกลุผูสมัคร หมายเลขโทรศัพท  

มาที ่02-939-8946  

- เช็ค ส่ังจายในนาม "โรงเรียนภาษาและภูมิปญญาตะวันออก" 
 
สอบถามรายละเอียดและสมัคร 

โรงเรียนภาษาและภูมิปญญาตะวนัออก (OKLS) ทุกสาขา โทร.02-939-894-5  
 
หมายเหต ุ 

OKLS ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสม โดยจะยึดถือผลประโยชนของผูรวม

คณะเปนสําคัญ 
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ความประทับใจจาก Jilin Summer Camp 2013 
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