
 
 
 
 
 
                 
          
 
 
 
 
 

 
 
 

ขอเชญินักเรียนอายุระหวาง 12-18 ปเขารวมโครงการ 
เรียนภาษาจีนและทัศนศกึษาภาคฤดูรอน  

ณ วทิยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปกก่ิง 北京华文学院   
กรงุปกกิง่ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

วันศุกรที่ 31 มีนาคม - วันพฤหัสบดีที ่20 เมษายน 2560 (21 วัน) 

ราคา 85,900 บาท 
 
 

พเิศษ!  

 วทิยาลัยมอบทนุการศกึษาเปนสวนลด มลูคา 30,000 บาทเหลอืเพยีง 55,900 บาท  
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ประวัติวิทยาลัยโดยสงัเขป 

วิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักก่ิง (Beijing  Chinese   
Language  and  Culture  College) ก่อต้ังเมื่อวันที่  3  สิงหาคม  
พ.ศ. 2493  เดิมคือโรงเรียนมัธยมสําหรับชาวจีนโพ้นทะเลแห่งนคร 

ปักก่ิง ( 北京归国华侨学生中等补习学校)   

ซึ่งคนไทยมักเรียกย่อๆ ว่าหวัเฉียวปู่เสี้ยว  (华侨补校)   
นับถึงปัจจุบันได้อบรมลูกหลานชาวจีนโพ้นทะเลจากนานาประเทศ 
ทั่วโลกกว่า  4  หมื่นคน  
 

คณาจารย์ 
คณาจารย์เป็นผู้เช่ียวชาญทางด้านการสอนภาษาจีนสําหรับชาวต่างประเทศโดยเฉพาะ  ซึ่งจบการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัยต่างๆ  เช่น  มหาวิทยาลัยครูปักก่ิง (BNU) มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักก่ิง (BLCU) เป็นต้น  
นอกจากน้ี  ยังมีอาจารย์ผู้เช่ียวชาญทางด้านการเขียนพู่กันจีน การแกะสลักหิน การวาดภาพและมวยจีนอีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วิชาที่เปิดสอน 

ภาษาจีน ระดับต้น-สูง ทั้ง 4 ทักษะคือ  การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน  
วิชาเสริม  ได้แก่ เขียนพู่กันจีน วาดภาพจีน งานฝีมือ  รอ้งเพลง และมวยจีน  
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ทัศนศึกษา 

วิทยาลัยจัดทัศนศึกษานอกสถานที่ได้แก่  กําแพงเมืองจีน 
จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้าม (กู้กง) หอฟ้าเทียนฐาน 
พระราชวังฤดูร้อน ชมทิวทัศน์สนามกีฬารังนก (สนามกีฬาโอลิมปิค  
2008) วัดลามะ สวนสัตว์ปักก่ิง กายกรรมปักก่ิง จับจ่ายซือ้ของที่ 
หวังฝูจิ่ง   

ซึ่งนักเรียนนอกจากจะได้ศึกษาภาษาจีนแล้วยังได้สัมผัสชีวิต 
ความเป็นอยู่ของชาวจีนเรียนรู้ขนบประเพณีวัฒนธรรมจีนเพ่ิมด้วย 
เพราะวิทยาลัยคํานึงถึงความสําคัญของการศึกษาที่ไม่ได้จํากัด 
อยู่เพียงในห้องเรียนเท่าน้ัน 
 

ที่พัก 
ห้องพักเป็นห้องคู่ ภายในมีโทรทัศน์  โทรศัพท์ โต๊ะอ่านหนังสือ มีห้องนํ้าในตัว และมีนํ้าอุ่นบริการ หอพักอยู่ 

บริเวณวิทยาลัยและมีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน เช่น ห้องซักผ้า ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องออกกําลังกาย สระว่ายนํ้า  
ห้องครัว สนามกีฬา เป็นต้น โดยบริเวณหอพักมียามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง      

 
 

อาหาร 
วิทยาลัยมีการจัดโรงอาหารท่ีถูกสุขอนามัยไว้บริการ 

(ทัศนศึกษาครัง้น้ีรวมอาหารทุกมื้อ)   
                

 
ประกาศนียบัตร 

เมื่อจบหลักสูตรทางวิทยาลัยมอบประกาศนียบัตรรับรอง 
 

การดูแลผู้เรียน 
OKLS ได้ส่งอาจารย์สอนภาษาจีนเป็นหัวหน้าคณะร่วมเดินทางไปกับคณะนักเรียน เพ่ือคอยอํานวย 

ความสะดวกและประสานงานในทุกๆ เรื่อง 
 

ประกันอุบัติเหตุ 
นักเรียนทุกคนจะได้รับการประกันอุบัติเหตุในวงเงินท่านละ 1 ล้านบาทตลอดการศึกษาในประเทศจีน 

 

บริการอ่ืนๆ 
 จัดทําวีซ่า  แลกเงิน  และมีการปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง  
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รายละเอียดการเดินทาง 
เดินทางโดยสายการบินไทย พร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 
วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560      เวลา 7.00 น.  
กรุงเทพฯ – ปักก่ิง TG 614     วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560              เวลา 10.10 - 15.50 น.   
ปักก่ิง – กรุงเทพฯ TG 615     วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560       เวลา 17.05 - 21.15 น. 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
-  ผู้สมคัรต้องมีอายุระหว่าง 12 -18 ปีเท่าน้ัน  
-  มีสุขภาพแข็งแรง สามารถดูแลตนเองได้  
-  ไมจ่ําเป็นต้องมีความรู้พ้ืนฐานภาษาจีน หากมีความรู้ภาษาจีนจะมีการทดสอบความรู้ภาษาจีน 

เพ่ือจัดช้ันเรียนในวันปฐมนิเทศน์ที่วิทยาลยั ในกรณีไม่มพ้ืีนฐานจะจัดให้เรียนในช้ันเรียนภาษาจีนระดับต้น 
 

อัตราค่าใช้จ่าย 
 พักห้องคู่ ท่านละ  85,900 บาท 

 
พิเศษ  

วิทยาลัยมอบทุนการศึกษาเป็นส่วนลด มูลคา่ 30,000 บาทเหลือเพียง  55,900  บาท 

อัตราค่าใช้จา่ยนี้รวม 
    • ค่าเรียน (ประกอบด้วย ค่าเรียน ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์) 
    • ค่าที่พัก (ห้องคู่) 
    • ค่าอาหารทุกมื้อตลอดการเดินทาง 

• ค่าทัศนศึกษา (ประกอบด้วย ค่ายานพาหนะ ค่าบัตรผ่านประตู
ตามรายการท่ีระบุไว้) 
    • ค่าต๋ัวเคร่ืองบินช้ันประหยัด สายการบินไทย  
เส้นทางกรุงเทพฯ-ปักก่ิง-กรุงเทพฯ 
    • ค่าธรรมเนียมการทําวีซา่ 
    • ค่าธรรมเนียมภาษีสนามบินทั้งที่กรุงเทพฯ และปักก่ิง 
    • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางและเมื่อทัศนศึกษา  
ณ กรุงปักก่ิง 
    • จัดปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง 
    • คู่มือการเรียนและทัศนศึกษา สมุดบันทึก OKLS 1 เล่ม 
    • เสื้อ OKLS 1 ตัว 
    • มีคุณครูชาวไทยของ OKLS ร่วมเดินทางและดูแลตลอด 
การเดินทาง 

ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวม 
  • ค่าธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง 

    • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์  
ค่าซักรีดเสื้อผา้ ฯลฯ 
    • ค่านํ้าหนักกระเป๋าเดินทางส่วนเกิน (นํ้าหนัก
กระเป๋าเดินทางได้ท่านละ 20 กิโลกรัม) 
    • ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษี 
หัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีทีส่มัครในนามบริษัท) 
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กําหนดวันรับสมัคร 

ต้ังแต่บัดนี้ – วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560 หรือจนกว่าจะเต็ม (รับจาํนวนจํากัด) 
 

ข้ันตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ 
1. ผู้สมัครกรอกเอกสาร 3 ชุด ได้แก่ 

1.1 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ พร้อมย่ืนเอกสารต่อไปน้ี 
1.1.1 ใบสมัคร (กรุณากรอกให้สมบูรณ์) 

                      1.1.2 รูปถ่ายส ีขนาด 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ 
                      1.1.3 สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ 
                1.2 เอกสารใบขอวีซ่าสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมย่ืนเอกสารต่อไปน้ี 

            1.2.1 แบบฟอร์มย่ืนขอวีซ่า (กรุณากรอกให้สมบูรณ์)  
            1.2.2 หนังสือเดินทางที่มีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง) มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า 

                      1.2.3 สําเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 
                      1.2.4 สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 

          1.2.5 รูปถ่ายปัจจุบัน (ไม่เกิน 6 เดือน) รูปสี หน้าตรง ฉากหลังขาว ขนาด 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ  
                    (ไม่ใช่รูปที่ถ่ายและพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์เอง ห้ามใสเ่สื้อแขนกุด ชุดครุย แว่นตาและหมวก)  
         1.2.6 กรณีผูส้มัครอายุตํ่ากว่า 18 ปี  

(1) สําเนาบัตรประชาชนของคุณพ่อและคุณแม่ พร้อมลายเซ็น ท่านละ 1 ฉบับ 
                                              หากมีการเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ไม่ตรงตามสูติบัตร) ใหแ้นบสําเนาใบเปลี่ยนช่ือ- 
                                              นามสกุล 1 ฉบับ 

               (2) สําเนาสูติบัตร (เด็ก) 1 ฉบับ 
               (3) ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (เด็ก ถ้ามี) 1 ฉบับ 
               (4) หนังสือยินยอมให้ร่วมเดินทางไปต่างประเทศกับผู้อ่ืนของผู้ปกครอง 1 ฉบับ 
               (5) หนังสือมอบอํานาจให้ผู้อ่ืนไปย่ืนขอวีซ่าแทน 1 ฉบับ 
          1.2.7 กรณีคุณพ่อคุณแม่หย่าร้าง  
               (1) สําเนาใบหย่า พร้อมลายเซ็น 1 ฉบับ 

    (2) สําเนาใบอุปการะบุตร พร้อมลายเซ็น 1 ฉบับ 
 

     2. ชําระค่ามัดจํา จํานวน 10,000 บาท ทางผู้จัดขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนมัดจาํ ไม่ว่าในกรณีใดๆ 
     3. ชําระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ ภายในวันปิดรับสมัคร (วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560) มิเช่นน้ันจะถือว่าสละสิทธ์ิ 

4. ร่วมปฐมนิเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560 ณ OKLS สาขาพารากอน เวลา 09.00-12.00 น. 
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การชําระเงิน 

- เงินสด สามารถชําระได้ที่ OKLS สาขาต่อไปน้ี 
   • พาราไดส์ พาร์ค  • ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต  • เซ็นทรัล ป่ินเกล้า  
   • สยามพารากอน  • แฟช่ัน ไอส์แลนด์  • เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ 
   • ฟอร์จูนทาวน์ รัชดาภิเษก     • เซ็นทรัล ศาลายา   
             • เซ็นทรัล เวสต์เกต 
- โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก"  
    ธนาคารกสิกรไทย สาขาลาดพร้าว 25 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 045-2-02754 -4 

หลังโอนเงินกรุณาแฟกซ์เอกสารการโอนเงิน พร้อมเขียนช่ือ - นามสกุลผูส้มัคร หมายเลขโทรศัพท์  
มาที่ 02-939-8946  
 
 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
- ทางผู้จัดขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนมัดจํา ไม่ว่าในกรณีใดๆ 
- กรณีเจ็บป่วยไม่สามารถเดินทางได้ ต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลมายืนยัน ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายที่ 

ไม่สามารถคืนได้ เช่น ค่ามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่า    
 

สอบถามรายละเอียดและสมัคร 
โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก (OKLS) ทุกสาขา  หรือ โทร. 02-642-1048-9  www.OKLS.net 

 
หมายเหตุ  

- OKLS สงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง OKLS ไม่สามารถควบคุม
ได้ เช่น การนัดหยุดงาน จลาจล ความล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน  

- OKLS สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม โดยจะยึดถือผลประโยชน์ของผู้ร่วมคณะเป็น
สําคัญ 

- กรณทีี่คณะเดินทางไม่ครบ 15 คน OKLS สงวนสิทธ์ิในการงดการเดินทาง โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 14 วัน
ก่อนการเดินทาง 

- เมื่อสมัครร่วมโครงการแล้ว ถือว่าผู้สมัครรบัทราบและยอมรับเง่ือนไขและรายละเอียดทั้งหมดแล้ว 
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ตารางกจิกรรม 
โครงการเรียนภาษาจีนและทัศนศกึษาภาคฤดูรอน 
ณ วิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปกัก่ิง 北京华文学院   

กรุงปกกิง่  สาธารณรัฐประชาชนจนี 
วันศุกรที่ 31 มีนาคม - วันพฤหัสบดีที ่20 เมษายน 2560 (21 วัน) 

วันที่ เช้า บ่าย ค่ํา
ศ 31 มี.ค. พบกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ)  
เคานเ์ตอร์ D เวลา 7.00 น.  

เดินทางสู่กรุงปักก่ิง โดยสายการบินไทย (TG 614) 

เดินทางถึง
กรุงปักก่ิง /  

เข้าที่พัก / พักผ่อน 

ส 1 เม.ย. 10.00 ปฐมนิเทศน์ / จัดช้ันเรียน 14.00 งานฝีมือ 18.30 กังฟู
อา 2 เม.ย. 8.30 ภาษาจีน, สนทนา 14.00 วาดภาพ  
จ 3 เม.ย. 8.30 ภาษาจีน, เขียนอักษรจีน 14.00 เขียนพู่กันจีน  
อ 4 เม.ย. 8.30 ภาษาจีน, สนทนา 14.00 แบดมนิตัน  
พ 5 เม.ย. 8.30 ภาษาจีน, เขียนอักษรจีน 14.00 งานฝีมือ 18.30 กังฟู
พฤ 6 เม.ย.                      8.30    เทีย่วชมจัตุรัสเทียนอันเหมิน / เที่ยวชมนครต้องห้าม (กู้กง) 

                     บ่าย     หอฟ้าเทียนฐาน 
                     เย็น      ชมกายกรรมปักก่ิง 

ศ 7 เม.ย.                      8.00     กําแพงเมืองจีนที่จีว์ยงกวาน 
                     บ่าย      ชมทิวทัศน์สนามกีฬารังนก (สนามกีฬาโอลิมปิค 2008)    

ส 8 เม.ย. 8.30 ภาษาจีน, สนทนา 14.00 วาดภาพ  
อา 9 เม.ย. 8.30 ภาษาจีน, เขียนอักษรจีน 14.00 เขียนพู่กันจีน  
จ 10 เม.ย. 8.30 ภาษาจีน, สนทนา 14.00 แบดมนิตัน  
อ 11 เม.ย. 8.30 การแข่งขัน “ท่องคําศพัท์ภาษาจีน 100 คํา” 14.00 งานฝีมือ  
พ 12 เม.ย. 8.30 ภาษาจีน, เขียนอักษรจีน 14.00 วาดภาพ 18.30 กังฟู
พฤ 13 เม.ย.                      8.00     พระราชวังฤดูร้อนอ๋ีเหอหยวน

                     บ่าย      ช้อปป้ิงหวังฝูจิ่ง 
ศ 14 เม.ย.                      8.30     วัดลามะ 

                     บ่าย      สวนสัตว์ปักก่ิง 
ส 15 เม.ย. 8.30 ภาษาจีน, สนทนา 14.00 เขียนพู่กันจีน  
อา 16 เม.ย. 8.30 ภาษาจีน, เขียนอักษรจีน 14.00 แบดมนิตัน  
จ 17 เม.ย. 8.30 ภาษาจีน, สนทนา 15.30 หัดห่อเก๊ียวจีน  
อ 18 เม.ย. 8.30 ทดสอบความรู้ภาษาจีน เตรียมปัจฉัมนิเทศ  
พ 19 เม.ย. 10.00 ปัจฉิมนิเทศ จัดสัมภาระ  
พฤ 20 เม.ย. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย (TG 615) เวลา 17.05 – 21.15 น. 

หมายเหตุ ตารางน้ีอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะยึดถือผลประโยชน์ของผู้ร่วมคณะเป็นสําคัญ 


