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á¢ �§¢ Ñ¹¨ Õ¹ÒÀ ÔÇ Ñµ¹ � ¤Ã Ñé§· Õè 4 (ÊÁ Ñ¤ÃáÅÐ¨ �ÒÂÁ Ñ´¨ íÒÀÒÂã¹ 25 ¸.¤. 59) àËÅ ×Íà¾ ÕÂ§ 69,900 ºÒ· 

 
ประวัติมหาวิทยาลัยโดยสังเขป 

มหาวิทยาลัยเปยหวาตั้งอยูท่ีเมืองจี๋หลิน มณฑลจี๋หลิน เปนมหาวิทยาลัยท่ีใหญท่ีสุดของมณฑล เกิดจากการ
รวมกันของวิทยาลัย 4 แหง ไดแก วิทยาลัยครุศาสตรจี๋หลิน วิทยาลัยแพทยศาสตรจี๋หลิน วิทยาลัยการปาไม   
จี๋หลินและวิทยาลัยการไฟฟา อิเล็กทรอนิคสและเคมี ในป ค.ศ. 1999 โดยมี 3 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตตะวันออก 
วิทยาเขตใต วิทยาเขตเหนือ และโรงพยาบาล 1 แหง มหาวิทยาลัยมี 32 วิทยาลัย/คณะ มีคณาจารยท้ังหมด 1,547 คน 
นักศึกษา 23,905 คน โดยเปนนักศึกษาตางชาติ 463 คน  

ศูนยการสอนภาษาจีนสําหรับชาวตางประเทศ ภายใตการดูแลของสถาบันแลกเปลี่ยนการศึกษานานาชาติ 
กอตั้งเม่ือค.ศ. 1984 นับถึงปจจุบัน มีนักศึกษาจาก 42 ประเทศท่ัวโลก มีหองโสตทัศนูปกรณ 2 หอง หองเรียน
มัลติมีเดีย 4 หอง หองเรียน 20 หอง และหองสมุด 1 หอง นอกจากนี้ ยังมีสถาบันขงจื่อ และเปนศูนยสอบวัดระดับ
ภาษาจีน (HSK) ดวย 
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คณาจารย 

คณาจารยของศูนยการสอนภาษาจีนสําหรับชาวตางประเทศ มีท้ังอาจารยประจําและอาจารยพิเศษ 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” ของมหาวิทยาลัยเปยหวา 3 ทาน 
 
วิชาภาษาจีน 
        ทัศนศึกษาครั้งนี้ นักเรียนจะไดเรียนวิชาตางๆ (รวมประมาณ 40 คาบ/สัปดาห) ตามระดับความรูพ้ืนฐาน
ภาษาจีน (ตามคะแนนสอบวัดระดับ) ดังตอไปนี้ 
       วิชาบังคับ ไดแก ภาษาจีนหลัก สนทนา การฟง และการเขียน เรียนรวมกับนักศึกษาตางชาติจากประเทศ
ตางๆ ท่ัวโลก (ประมาณ 30 คาบ/สัปดาห) 
        วิชาวัฒนธรรมจีน เชน การเขียนอักษรจีน ถักเชือก ไทเก็ก (ประมาณ 4 คาบ/ สัปดาห) 
         วิชาติวสอบ HSK เพ่ือใหนักเรียนเตรียมพรอมสําหรับการสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) เนนระดับ 2, 3 และ 
4 (ประมาณ 6 คาบ/สัปดาห) 
 
ประกาศนียบัตร 
        เม่ือจบหลักสูตร หากผานการทดสอบรับ “ประกาศนียบัตรภาษาจีนระยะสั้น” จากมหาวิทยาลัยเปยหวา 
 
ที่พัก 
        หอพักอยูบริเวณวิทยาเขตตะวันออก ติดแมน้ําซงฮวาเจียง มีทิวทัศนงดงาม อากาศสดชื่น หองพักเปนหองคู 
ภายในมีโทรทัศน โทรศัพท โตะอานหนังสือ มีหองน้ําในตัว และมีน้ําอุนบริการ นอกจากนี้ มีสิ่งอํานวยความสะดวก 
ครบครัน เชน หองซักผา   หองคอมพิวเตอร หองออกกําลังกาย หองครัว เปนตน  
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อาหาร 
       เพ่ือความสะดวกสบายของนักศึกษา ภายในหอพักมีโรงอาหารสําหรับนักศึกษาตางชาติ 2 แหง และมีราน 
ขายของชํา การเดินทางในครั้งนี้ ไมรวมคาอาหาร ยกเวนวันทัศนศึกษา (ตามรายการท่ีระบุไว)  
 
ทัศนศึกษา  
  นอกจากจะไดศึกษาภาษาจีนแลว ยังไดสัมผัสชีวิต 
ความเปนอยูของชาวจีนและเรียนรูขนบประเพณี วัฒนธรรมจีน 
เพ่ิมดวย จึงจัดใหมีทัศนศึกษานอกสถานท่ี ดังตอไปนี้ 
 

ในเมืองจี๋หลิน นั่งรถเท่ียวชมเมืองจี๋หลิน ภูขาเปยซาน พิพิธภัณฑเรือ 
วัดขงจื่อ พิพิธภัณฑแหงเมืองจี๋หลิน พิพิธภัณฑอุกกาบาต ภูเขาจูเชวี่ยซาน 
 

นอกเมืองจี๋หลิน วัดเจิ้งเจวี๋ยซื่อ ภูเขาฉางไปซาน เท่ียวชมเทียนฉือ 
(ทะเลสาบสวรรค) น้ําตกฉางไป เสี่ยวเทียนฉือ (ทะเลสาบสวรรคนอย)  
ลี่วเยวียนถาน จี้วหลงเวินเฉวียน แชออนเซ็น ลานสกีเหอผิง พักโรงแรม 
หลันจิ่ง ระดับ 5 ดาว  
 

เมืองฉางชุน เดินทางดวยรถไฟความเร็วสูง ชั้น 1 (ระยะทาง 111 กม.  
ใชเวลาเพียง 40 นาที) สูพระราชวังจักรพรรดิหุนเชิด (จักรพรรดิคังเตอ 
แหงแมนจูกัว) หางขายสงถนนเฮยสุย 

 
การดูแลผูเรียน 
       OKLS ไดสงอาจารยสอนภาษาจีนชาวไทยเปนหัวหนาคณะรวมเดินทาง 
ไปกับคณะนักเรียน เพ่ือคอยอํานวย ความสะดวกและประสานงาน 
 
ประกันอุบัติเหต ุ
       นักเรียนทุกคนจะไดรับการประกันอุบัติเหตุ (Travel Guard International) ของ AIG ในวงเงิน 1,500,000 บาท 
(เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
 
บริการอื่นๆ 
        จัดทําวีซา แลกเงิน และมีการปฐมนิเทศกอนการเดินทาง  
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การสอบ HSK และ HSKK 
        ปจจุบัน OKLS ไดรับเลือกใหเปนศูนยสอบ HSK แบบอินเตอรเน็ต (HSK: IBT) โดย OKLS จะสมัครสอบ       
วัดระดับภาษาจีน (HSK) ระดับ 2, 3 หรือ 4 ระบบอินเตอรเน็ต (HSK: IBT) และสมัครสอบวัดระดับการพูดภาษาจีน 
(HSKK) ระดับตน หรือ กลาง ตามระดับท่ีนักเรียนระบุไว  
        โดยสอบใน วันเสารท่ี 20 พฤษภาคม 2560 ท่ีศูนยสอบ HSK ของ OKLS ณ ศูนยคอมพิวเตอรทางเภสัชศาสตร 
คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
 
เงื่อนไขการสมัครสอบ HSK และ HSKK 

- กรณีตองการสมัครสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) ระดับ 5 ชําระเพิ่ม 700 บาท ระดับ 6 ชําระเพิ่ม 1,100 บาท 
- กรณีตองการสมัครสอบวัดระดับการพูดภาษาจีน (HSKK) ระดับสูง ชําระเพิ่ม 200 บาท  
- ผูสมัครตองสอบวัดระดับในวันและสถานท่ีท่ี OKLS กําหนดเทานั้น หากไมสามารถมาสอบในวันและสถานท่ี 

ดังกลาวไดถือวาสละสิทธิ ์(ทาง OKLS ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาสมัครสอบ)  
 
รายละเอียดการเดินทาง 
        เดินทางไป โดยสายการบิน China Southern Airlines พรอมกันท่ีทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  
อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคานเตอร U วันอาทิตยท่ี 2 เมษายน 2560 เวลา 06.30 น. 

วันอาทิตยท่ี 2 เมษายน 2560    กรุงเทพฯ – กวางเจา CZ 362  เวลา 08.40 – 12.30 น.   
กวางเจา – ฉางชุน CZ 6276   เวลา 14.50 – 19.00 น.    

 

        เดินทางกลับประเทศไทย 
วันเสารท่ี 29 เมษายน 2560    ฉางชุน – กวางเจา CZ 6275 เวลา 09.40 – 13.50 น. 

กวางเจา – กรุงเทพฯ CZ 363  เวลา 16.00 – 17.55 น. 
 

คุณสมบัติผูสมัคร 
-  ผูสมัครเปนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนข้ึนไป  
-  มีสุขภาพแข็งแรง สามารถดูแลตนเองได  
-  มีความรูพ้ืนฐานภาษาจีน และตองการเตรียมสอบวัดระดับความรูภาษาจีน (HSK) ระดับ 2 ข้ึนไป   
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อัตราคาใชจาย 
คนละ 72,900 บาท    
 

อัตราคาใชจายนี้รวม 
    • คาเรียน  
    • คาท่ีพัก (2-4 คน) 
    • คาทัศนศึกษา ประกอบดวย คายานพาหนะ คาบัตรผาน
ประตู คาอาหาร (ตามรายการท่ีระบุไว) คาทิปมัคคุเทศกและ
คนขับรถ 
    • คาตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด สายการบิน China 
Southern Airlines 
    • คาธรรมเนียมการทําวีซา 
    • คาธรรมเนียมภาษีสนามบินท้ังท่ีกรุงเทพฯ และฉางชุน  
    • คาประกันอุบัติเหตุ (Travel Guard International) 
ของ AIG 
    • จัดปฐมนิเทศกอนการเดินทาง 
    • คาสมัครสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) ระดับ 2, 3 หรือ 
4 (ตามท่ีผูสมัครระบุเทานั้น)   
    • คาสมัครสอบวัดระดับการพูดภาษาจีน (HSKK) ระดับตน 
หรือ สูง (ตามท่ีผูสมัครระบุเทานั้น)   
    • คูมือการเรียนและทัศนศึกษา สมุดบันทึก OKLS 1 เลม 
    • เสื้อ OKLS 1 ตัว 
    • มีคุณครูชาวไทยของ OKLS รวมเดินทางและดูแลตลอด
การเดินทาง 

คาใชจายขางตนไมรวม 
    • คาธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง 
    • คาหนังสือ คาอุปกรณการเรียน 
    • คาอาหาร ยกเวนวันทัศนศึกษา (ตามรายการท่ี
ระบุไว) 
    • คาใชจายสวนตัวตางๆ เชน คาโทรศัพท คาซักรีด
เสื้อผา คาอินเตอรเน็ต ฯลฯ  
    • คาน้ําหนักกระเปาเดินทางสวนเกิน (น้ําหนัก
กระเปาเดินทางไดทานละ 20 กิโลกรัม) 
    • คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และคาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
(ในกรณีท่ีสมัครในนามบริษัท) 
 

 

 
กําหนดวันรับสมัคร 

ตั้งแตบัดนี้ - วันท่ี 15 มกราคม 2560 หรือจนกวาจะเต็ม 
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ข้ันตอนการสมัครเขารวมโครงการ 

1. ผูสมัครกรอกเอกสาร 3 ชุด ไดแก 
1.1 ใบสมัครเขารวมโครงการ พรอมยื่นเอกสารตอไปนี้ 

1.1.1 ใบสมัคร (กรุณากรอกใหสมบูรณ) 
                      1.1.2 รูปถายสี ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ 
                      1.1.3 สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง 1 ฉบบั 
                1.2 เอกสารใบขอวีซาสาธารณรัฐประชาชนจีน พรอมยื่นเอกสารตอไปนี้ 

            1.2.1 แบบฟอรมยื่นขอวีซา (กรุณากรอกใหสมบูรณ)  
            1.2.2 หนังสือเดินทางท่ีมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง) มีหนาวางอยางนอย 2 หนา 

                      1.2.3 สําเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 
                      1.2.4 สําเนาทะเบียนบาน 1 ฉบับ 

          1.2.5 รูปถายปจจุบัน (ไมเกิน 6 เดือน) รูปสี หนาตรง ฉากหลังขาว ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ  
                    (ไมใชรูปท่ีถายและพิมพดวยเครื่องพิมพเอง หามใสเสื้อแขนกุด ชุดครุย แวนตาและหมวก)  
         1.2.6 กรณีผูสมัครอายุต่ํากวา 18 ป  

(1) สําเนาบัตรประชาชนของคุณพอและคุณแม พรอมลายเซ็น ทานละ 1 ฉบับ 
                                              หากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ไมตรงตามสูติบัตร) ใหแนบสําเนาใบเปลี่ยนชื่อ- 
                                              นามสกุล 1 ฉบับ 

               (2) สําเนาสูติบัตร (เด็ก) 1 ฉบับ 
               (3) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (เด็ก ถามี) 1 ฉบับ 
               (4) หนังสือยินยอมใหรวมเดินทางไปตางประเทศกับผูอ่ืนของผูปกครอง 1 ฉบับ 
               (5) หนังสือมอบอํานาจใหผูอ่ืนไปยื่นขอวีซาแทน 1 ฉบับ 
          1.2.7 กรณีคุณพอคุณแมหยาราง  
               (1) สําเนาใบหยา พรอมลายเซ็น 1 ฉบับ 

    (2) สําเนาใบอุปการะบุตร พรอมลายเซ็น 1 ฉบับ 
                 1.3 ใบสมัครสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) และ การพูดภาษาจีน (HSKK) พรอมยื่นเอกสารตอไปนี้ 
                     1.3.1 ใบสมัคร (กรุณากรอกใหสมบูรณและระบุระดับท่ีตองการสอบใหชัดเจน)  
                     1.3.2 รูปถายสี ขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ 

 

     2. ชําระคามัดจํา จํานวน 10,000 บาท ทางผูจัดขอสงวนสิทธิ์ไมคืนมัดจํา ไมวาในกรณีใดๆ 
     3. ชําระคาใชจายสวนท่ีเหลือ ภายในวันปดรับสมัคร (วันอาทิตยท่ี 15 มกราคม 2560) มิเชนนั้นจะถือวาสละสิทธิ์ 

4. รวมปฐมนิเทศ ในวันอาทิตยท่ี 19 มีนาคม 2560 ณ OKLS สาขาพารากอน เวลา 13.00-16.00 น. 
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การชําระเงิน 

- เงินสด สามารถชําระไดท่ี OKLS สาขาตอไปนี้ 
   • พาราไดส พารค  • ฟวเจอรปารค รังสิต  • เซ็นทรัล ปนเกลา  
   • สยามพารากอน  • แฟชั่น ไอสแลนด  • เซ็นทรัล แจงวัฒนะ 
   • ฟอรจูนทาวน รัชดาภิเษก     • เซ็นทรัล ศาลายา   
             • เซ็นทรัล เวสตเกต 
- โอนเงิน โดยโอนเขาบัญชีในนาม "โรงเรียนภาษาและภูมิปญญาตะวันออก"  
    ธนาคารกสิกรไทย สาขาลาดพราว 25 บัญชีออมทรัพย เลขท่ี 045-2-02754 -4 

หลังโอนเงินกรุณาแฟกซเอกสารการโอนเงิน พรอมเขียนชื่อ - นามสกุลผูสมัคร หมายเลขโทรศัพท  
มาท่ี 02-939-8946  
 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

- ทางผูจัดขอสงวนสิทธิ์ไมคืนมัดจํา ไมวาในกรณีใดๆ 
- กรณีเจ็บปวยไมสามารถเดินทางได ตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลมายืนยัน ซึ่งอาจมีคาใชจายท่ี 

ไมสามารถคืนได เชน คามัดจําตั๋วเครื่องบิน คาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วแลว) และคาธรรมเนียมวีซา    
 
สอบถามรายละเอียดและสมัคร 

ผูสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครรวมโครงการไดท่ีโรงเรียนภาษาและภูมิปญญาตะวันออก (OKLS)  
ทุกสาขา หรือ โทร. 02-939-8944-5 
 
หมายเหต ุ 

- OKLS สงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง OKLS ไมสามารถ
ควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน จลาจล ความลาชาหรือยกเลิกของเท่ียวบิน  

- OKLS สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม โดยจะยึดถือผลประโยชนของผูรวมคณะ
เปนสําคัญ 

- กรณีท่ีคณะเดินทางไมครบ 15 คน OKLS สงวนสิทธิ์ในการงดการเดนิทาง โดยจะแจงใหทราบลวงหนา 14 วัน
กอนการเดินทาง 

- เม่ือสมัครรวมโครงการแลว ถือวาผูสมัครรับทราบและยอมรับเงื่อนไขและรายละเอียดท้ังหมดแลว 
 
 

 

 
 


