
                 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
        

เรียนภาษาจีน ติว HSK ทัศนศกึษาภาคฤดูรอน (30 วัน) 

ณ มหาวทิยาลัยเปยหวา (北华大学) จี๋หลิน สาธารณรัฐประชาชนจีน  

และทัศนศกึษาภาคฤดูรอน ณ ประเทศเกาหล ี(4 วัน) 
วันอังคารที่ 2 มถินุายน – วันอาทิตยที่ 5 กรกฎาคม 2558 

ราคา 7799,,999900 บาท  
 

ดวน! รับจํานวนจํากัด เพยีง 2200 คนเทานัน้  
 

ประวตัิมหาวิทยาลัยโดยสังเขปประวตัิมหาวิทยาลัยโดยสังเขป  
มหาวิทยาลัยเป่ยหวาต้ังอยู่ที่เมืองจี๋หลิน มณฑลจี๋หลิน เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดของมณฑล เกิดจากการ

รวมกันของวิทยาลัย 4 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยครุศาสตร์จี๋หลิน วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์จี๋หลิน วิทยาลัยการป่าไม ้  
จี๋หลินและวิทยาลัยการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์และเคมี ในปี ค.ศ. 1999 โดยมี 3 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตตะวันออก 
วิทยาเขตใต้ วิทยาเขตเหนือ และโรงพยาบาล 1 แห่ง มหาวิทยาลัยมี 32 วิทยาลัย/คณะ มีคณาจารย์ทั้งหมด 1,547 คน 
นักศึกษา 23,905 คน โดยเป็นนักศึกษาต่างชาติ 463 คน  

ศูนย์การสอนภาษาจีนสําหรับชาวต่างประเทศ ภายใต้การดูแลของสถาบันแลกเปลีย่นการศึกษานานาชาติ 
ก่อต้ังเมื่อค.ศ. 1984 นับถึงปัจจุบัน มีนักศึกษาจาก 42 ประเทศทั่วโลก มีห้องโสตทัศนูปกรณ์ 2 ห้อง ห้องเรียน
มัลติมีเดีย 4 ห้อง ห้องเรียน 20 ห้อง และห้องสมุด 1 ห้อง นอกจากน้ี ยังมีสถาบนัขงจื่อ และเป็นศูนย์สอบวัดระดับ
ภาษาจีน (HSK) ด้วย 
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คณาจารย์คณาจารย์  
คณาจารย์ของศูนย์การสอนภาษาจีนสําหรับชาวต่างประเทศมีทั้งอาจารย์ประจําและอาจารย์พิเศษ 20 กว่า

ท่าน มีตําแหน่งศาสตราจารย์ 3 ท่าน รองศาสตราจารย์ 8 ท่าน อาจารย์ 11 ท่าน จบปริญญาเอก 3 ท่าน ปริญญาโท  
18 ท่าน ในจาํนวนน้ีได้รับเลือกให้เป็น “อาจารย์สอนภาษาจีนสําหรับชาวต่างประเทศยอดเย่ียม” 2 ท่าน ได้รับรางวัล
ชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ในการประกวด “อาจารย์รุ่นใหม”่ ของมหาวิทยาลัยเป่ยหวา 3 ท่าน 
 

วิชาวิชาภาษาจนีภาษาจนี  
        ทัศนศึกษาครั้งน้ี นักเรียนจะได้เรียนวิชาต่างๆ (รวมประมาณ 40 คาบ/สัปดาห์) ตามระดับความรู้พ้ืนฐาน
ภาษาจีน (ตามคะแนนสอบวัดระดับ) ดังต่อไปนี้ 
       วิชาบังคับ ได้แก่ ภาษาจีนหลัก สนทนา การฟัง และการเขียน เรียนร่วมกับนักศึกษาต่างชาติจากประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลก (ประมาณ 30 คาบ/สัปดาห์) 
        วิชาวัฒนธรรมจีน เช่น การเขียนอักษรจีน ถักเชือก ไทเก็ก (ประมาณ 4 คาบ/ สัปดาห)์ 
         วิชาติวสอบ HSK เพ่ือให้นักเรียนเตรียมพร้อมสําหรับการสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) เน้นระดับ 3, 4 และ 
5 (ประมาณ 6 คาบ/สัปดาห์) 
 

ประกาศนียบัตรประกาศนียบัตร  
        เมื่อจบหลักสูตร หากผ่านการทดสอบรับ “ประกาศนียบัตรภาษาจีนระยะส้ัน” จากมหาวิทยาลัยเป่ยหวา 
 

ท่ีพักท่ีพัก  
        หอพักอยู่บริเวณวิทยาเขตตะวันออก ติดแม่นํ้าซงฮวาเจียง มีทิวทัศน์งดงาม อากาศสดช่ืน ห้องพักเป็นห้องคู่ 
ภายในมีโทรทศัน์ โทรศัพท์ โต๊ะอ่านหนังสือ มีห้องนํ้าในตัว และมีนํ้าอุ่นบริการ นอกจากน้ี มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบ
ครัน เช่น ห้องซักผ้า   ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องออกกําลังกาย ห้องครัว เป็นต้น  
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อาหารอาหาร  
       เพ่ือความสะดวกสบายของนักศึกษา ภายในหอพักมีโรงอาหารสําหรับนักศึกษาต่างชาติ 2 แห่ง และมีร้านขาย
ของชํา การเดินทางในคร้ังน้ี ไม่รวมค่าอาหาร ยกเว้นวันทัศนศึกษา (ตามรายการท่ีระบุไว้)  

 
 
ทัศนศึกษาทัศนศึกษา    

  
 นอกจากจะได้ศึกษาภาษาจีนแล้ว ยังได้สัมผสัชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนและเรียนรู้ขนบประเพณี วัฒนธรรม
จีนเพ่ิมด้วย จึงจัดให้มีทัศนศกึษานอกสถานที่ ดังต่อไปน้ี 
 

 ในเมืองจ๋ีหลนิ ได้แก่ น่ังรถเที่ยวชมเมืองจี๋หลิน ภูเขาเป่ยซาน พิพิธภัณฑ์เรือ วัดขงจื่อ ถนนคนเดินเหอหนาน
เจีย ตลาดค่ําฮุยชุนเจีย พิพิธภัณฑ์แห่งเมืองจี๋หลิน พิพิธภัณฑ์อุกกาบาต ภูเขาจูเชว่ียซาน ชมการแสดงแสงสีเสียง
พ้ืนเมืองอูลา 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

นอกเมืองจ๋ีหลนิ ได้แก่ วัดเจิ้งเจว๋ียซื่อ ภูเขาฉางไป๋ซาน เที่ยวชม เทียนฉือ (ทะเลสาบสวรรค์) นํ้าตกฉางไป๋ 
เสี่ยวเทียนฉือ (ทะเลสาบสวรรค์น้อย) ลี่ว์เยวียนถาน จี้ว์หลงเวินเฉวียน  

 

เมืองฉางชนุ ได้แก่ พระราชวังจักรพรรดิหุ่นเชิด (จักรพรรดิคังเต๋อ แห่งแมนจูกัว) ห้างขายส่งถนนกวงฟู่ 
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พิเศษสุด พิเศษสุด ทัศนศึกษา ณ กรุงโซล เกทัศนศึกษา ณ กรุงโซล เกาหลีใต้ าหลีใต้ ((44  วัน วัน 33  คืนคืน))    
พิพิธภัณฑ์และศึกษาวัฒนธรรม ได้แก่ วัดวาวู จองซา พระราชวังเคียงบ็อค โรงเรียนสอนทํากิมจิ สวมชุดฮันบก 

(ชุดประจําชาติของเกาหลี) พิพิธภัณฑ์คติชนพ้ืนเมือง TRICK EYE MUSEUM และ ICE MUSEUM 

สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ สะพานแขวนยองจอง (สะพานแหง่ความหวังในการรวมชาติ) โซลทาวเวอร์ บลูเฮ้าส์ 

(ทําเนียบประธานาธิบดีของเกาหลีใต้) อนุสาวรีย์นกฟีนิกซ์ (สญัลักษณ์ความเป็นอมตะ) และย่านถนนฮงอิก 

        ธรรมชาติ ไรส่ตรอว์เบอร์รี่ เกาะนามิ  และคลองชองเกชอน 

สวนสนุกและการแสดงเรื่องชื่อ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (ดิสนีย์แลนด์เกาหลี) และ FANTA STICK SHOW  

เลือกสรรของฝาก ที่ตลาดเมียงดง ตลาดทงแดมุน ร้านปลอดภาษี ซุปเปอร์มาร์เก็ตเงินวอน 

เมนูอาหารเกาหลีที่หลากหลาย ณ ภัตตาคารด้วยเมนู ชาบู ชาบู (สุก้ีหมอ้ไฟสไตล์เกาหลี)  

คัลบี (หมูย่างเกาหลี) โอซมั บูลโกกิ  ทคัคาลบี (ไก่ผัดเผ็ด) บาร์บีคิว บุฟเฟ่ต์เกาหลี จิมดัค (ไก่ผัดกับวุ้นเส้น) 

พักโรงแรม Benikea Seoul หรือเทียบเท่า 

 

การดูแลผู้เรียนการดูแลผู้เรียน  
       OKLS ได้ส่งอาจารย์สอนภาษาจีนขาวไทยเป็นหัวหน้าคณะร่วมเดินทางไปกับคณะนักเรียน เพ่ือคอยอํานวย 
ความสะดวกและประสานงานในทุกๆ เรื่อง 

 

ประกันประกันอุบัติเหตุอุบัติเหตุ  
       นักเรียนทุกคนจะได้รับการประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ในวงเงิน 1 ล้านบาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
 

บริการอ่ืนๆบริการอ่ืนๆ  
        จัดทําวีซ่า  แลกเงิน  และมีการปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง  
 

รายละเอียดการเดินทางรายละเอียดการเดินทาง  
        เดินทางไป โดยสายการบิน Asiana Airlines  
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  
อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ K วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2558 เวลา 21.00 น. 
 

วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558    กรุงเทพฯ – อินชอน  OZ 742 เวลา 00.15 - 07.50 น.   
อินชอน – ฉางชุน     OZ 303  เวลา 09.50 - 10.55 น.    

 

        เดินทางกลบั โดยสายการบิน Asiana Airlines  
วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2558 อินชอน – กรุงเทพฯ  OZ 741 เวลา 18.30 - 22.05 น. 
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คุณสมบตัิผู้สมัครคุณสมบตัิผู้สมัคร  
-  ผู้สมคัร อายุ 12 ปีขึ้นไป  
-  มีสุขภาพแข็งแรง สามารถดูแลตนเองได้  
-  มีความรู้พ้ืนฐานภาษาจีน และต้องการเตรียมสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ระดับ 3 ขึ้นไป   

  

อัตราอัตราค่าค่าใช้จา่ยใช้จา่ย  
พักห้องคู่ ท่านละ  79,990 บาท    

 

อัตราค่าใช้จา่ยนี้รวม 
    • ค่าเรียน  
    • ค่าที่พัก (ห้องคู่) 
    • ค่าทัศนศกึษา ประกอบด้วย ค่ายานพาหนะ ค่าบัตรผ่าน
ประตู ค่าอาหาร (ตามรายการที่ระบุไว้) คา่ทิปมัคคุเทศก์และ
คนขับรถทั้งในจีนและเกาหล ี
    • ค่าต๋ัวเคร่ืองบินช้ันประหยัด สายการบิน Asiana Airlines 
    • ค่าธรรมเนียมการทําวีซา่ 
    • ค่าธรรมเนียมภาษีสนามบินทั้งที่กรุงเทพฯ อินชอน 
(เกาหลี) ฉางชุน (จีน) 
    • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง 
    • จัดปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง  
    • คู่มือการเรียนและทัศนศึกษา สมุดบันทึก OKLS 1 เล่ม 
    • เสื้อ OKLS 1 ตัว 
    • มีคุณครูชาวไทยของ OKLS ร่วมเดินทางและดูแลตลอด
การเดินทาง 

ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวม 
    • ค่าธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง 
    • ค่าหนังสอื ค่าอุปกรณ์การเรียน 
    • ค่าอาหาร ยกเว้นวันทัศนศึกษา (ตามรายการท่ี
ระบุไว้) 
    • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
เสื้อผ้า ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ  
    • ค่านํ้าหนักกระเป๋าเดินทางส่วนเกิน (นํ้าหนัก
กระเป๋าเดินทางได้ท่านละ 20 กิโลกรัม) 
    • ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
(ในกรณทีี่สมคัรในนามบริษัท) 
 



6  

 

 

กําหนดวันรบัสมัครกําหนดวันรบัสมัคร  
ต้ังแต่บัดนี้ - วันที่ 3 พฤษภาคม 2558 หรือจนกว่าจะเต็ม (รับจํานวนจํากัดเพียง 20 คนเท่าน้ัน) 

 

ขั้นตอนขั้นตอนการสมัครเข้ารว่มโครงการการสมัครเข้ารว่มโครงการ  
1. ผู้สมัครกรอกเอกสาร 3 ชุด ได้แก่ 

            1) ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ พร้อมย่ืนเอกสารต่อไปน้ี 
                  (1) ใบสมัคร (กรุณากรอกให้สมบูรณ์) 
                  (2) รูปถ่ายปัจจุบัน รูปส ีฉากหลังสีอ่อน หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1 น้ิวครึ่ง 2 ใบ 
                 (3) สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ 
                  (4) เด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี ต้องมีจดหมายยินยอมพร้อมลายเซ็นของผู้ปกครอง 
            2) เอกสารใบขอวีซ่าสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมย่ืนเอกสารต่อไปน้ี 

(1) หนังสือเดินทางที่มีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง) พร้อมสําเนา 1 ใบ 
(2) แบบฟอร์มย่ืนขอวีซ่า (กรณุากรอกให้สมบูรณ์)  
(3) รูปถ่ายปัจจุบัน รูปส ีฉากหลังสีอ่อน หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1 น้ิวครึ่ง 2 ใบ 
(4) สําเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 
(5) สําเนาหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ 
(6) กรณีเด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี ต้องมีสําเนาบัตรประชาชนของคุณพ่อ หรือคุณแม ่

2. ชําระค่ามัดจํา จํานวน 10,000 บาท ทางผู้จัดขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนมัดจาํ ไม่ว่าในกรณีใดๆ 
     3. ชําระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ ภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ 3 พฤษภาคม 2558) มิเช่นน้ันจะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ 

4. ร่วมปฐมนิเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2558 ณ OKLS สาขาพารากอน เวลา 15.00-17.00น. 
 

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

หลังโอนเงินกรุณาแฟกซ์เอกสารการโอนเงิน พร้อมเขียนช่ือ - นามสกุลผูส้มัคร หมายเลขโทรศัพท์  
มาที่ 02-939-8946  
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สอบถามรายละเอียดและสมัครสอบถามรายละเอียดและสมัคร  
โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก (OKLS) ทุกสาขา โทร. 02-939-8944-5  

 

หมายเหตุหมายเหตุ    
OKLS ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม โดยจะยึดถือผลประโยชน์ของผู้ร่วมคณะ

เป็นสําคัญ 
 

 

 

 
 


