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เรียนภาษาจีน ติว HSK ทัศนศกึษาภาคฤดูรอน (30 วัน) 

ณ มหาวทิยาลัยเปยหวา (北华大学) จีห๋ลนิ สาธารณรัฐประชาชนจนี 

และทัศนศกึษาภาคฤดูรอน ณ ประเทศเกาหลี (4 วัน) 
วันเสารที ่26 มนีาคม – วันพุธที่ 27 เมษายน 2559 

 

ตารางเรียนและทัศนศกึษา 
ส. 26 มี.ค. 20.30 น. พบกันที่ทาอากาศยานสวุรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 5 เคานเตอร K 

               สายการบนิ Asiana Airlines (OZ 742) 

อา. 27 มี.ค. 23.40 - 06.50 น. เดินทาง / แวะพักที่สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต  

09.40 น. เดินทางตอไปยังเมืองฉางชุน โดยสายการบิน Asiana Airlines (OZ 303) 

10.55 น. เดินทางถึงเมืองฉางชุน โดยสารรถทัศนาจรตอไปยังเมืองจี๋หลิน 

13.00 น. เดินทางถึงเมืองจี๋หลิน รับประทานอาหารกลางวัน / เขาที่พกั / พักผอนตามอัธยาศยั 

จ. 28 มี.ค. 9.00 ปฐมนิเทศ / ทดสอบยอยเพื่อแบงชั้นเรียน 

บาย เดินชมรอบมหาวิทยาลัย 

อ. 29 มี.ค. –  

ศ. 1 เม.ย. 
นักเรียนเขาเรียนตามชั้นเรียนที่จัดให  
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ส. 2 เม.ย. 7.30 น. นั่งรถทัศนาจรไปเมอืงเออรเตาไปเหอ (ระยะทาง 390 กม. ประมาณ 5.5 ชม.) กราบพระ    

วัดเจิ้งเจวี๋ยซ่ือ ภูเขาลิ่วติ่งซาน / บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร / ไปเลนสกีที ่ลานสกีเหอผิง ให

เวลาไดลองเลนสก ี(คาบริการ 120 หยวน/คน) / บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร / เขาพักที่โรงแรม      

หลันจิง่ ระดบั 5 ดาว / คํ่า อาบน้ําแร (คาบริการ 238 หยวน/คน) 

อา. 3 เม.ย. บริการอาหารเชา ณ โรงแรม / เดินทางเขาสูตอนเหนือของภูเขาฉางไปซาน ภูเขาฉางไปซาน เปนภูเขาที่

สูงที่สุดในภาคอีสานของจีน ขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกและแหลงทองเที่ยวระดับ 5A มีพื้นที่กวางใหญ 

ครอบคลุมพื้นที่ของสาธารณรัฐประชาชนจีนและเกาหนีเหนือ / เปลี่ยนไปนั่งรถที่รักษาสิ่งแวดลอม ชม

ความงดงามของทัศนียภาพ 2 ขางทาง / เปลี่ยนไปนั่งรถขับเคลื่อน 4 ลอ เที่ยวชม เทยีนฉือ (ทะเลสาบ

สวรรค) ทะเลสาบน้าํจืดบนปากปลองภูเขาไฟที่ใหญที่สุดในโลก ตนน้าํของ แมน้ําสายสําคัญ คือ ซงฮวา

เจียง ยาลูเจียงและถูเหมนิเจียง / เที่ยวชม น้ําตกฉางไป / เส่ียวเทยีนฉือ (ทะเลสาบสวรรคนอย) / 

ล่ีวเยวียนถาน / ระหวางทางไปน้าํตกจะไดชมบอน้าํพุรอนที่สูงที่สุดในประเทศจีน อุณหภูมิน้ําพรุอนไม

เปลี่ยนแปลงตลอดทั้งป จี้วหลงเวนิเฉวยีน/ รับประทานอาหารกลางวัน / เดินทางกลับจ๋ีหลนิ / บริการ

อาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

จ. 4 เม.ย. –  

ศ. 8 เม.ย. 
นักเรียนเขาเรียนตามชั้นเรียนที่จัดให  

ส. 9 เม.ย. 8.00 ออกเดินทางสู ภขูาเปยซาน ภูเขาทีต้ั่งอยูใจกลางเมืองจี๋หลิน / ชม พิพิธภณัฑเรือ เมืองจี๋หลิน 

ทราบประวัติความเปนมาของการตอเรือ การรบทางน้าํ / บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / ชม  
วัดขงจื่อ  
 
 
 

 

 

 

 

อา. 10 เม.ย. 8.00 ออกเดินทางสู พิพิธภณัฑประจาํเมืองจีห๋ลิน / พิพิธภณัฑอกุกาบาต /  

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / ภูเขาจูเชวี่ยซาน 

จ. 11 เม.ย. –  

ศ. 15 เม.ย. 
นักเรียนเขาเรียนตามชั้นเรียนที่จัดให  
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ส. 16 เม.ย. 

 

9.00 นั่งรถทัศนาจรเดินทางสูเมืองฉางชุน (ระยะทาง 88 

กม. ประมาณ 1.5 ชม.) เที่ยวชม พระราชวังจักรพรรดิ

หุนเชิด (จักรพรรดิคังเตอแหงแมนจูกัว คือพระจักรพรรดิ  

ผูอ๋ี (ปูยี) แหงราชวงศชิง) ชมสถานที่ประทับ หองทรงงาน 

หองบรรทม เปนตน/ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / 

เลือกซื้อสินคาและของที่ระลกึ ณ หางขายสงถนนกวงฟู / 

เดินทางกลับสูมหาวิทยาลยั 

อา. 17 เม.ย. พักผอนตามอธัยาศัย 

จ. 18 เม.ย. –  

ศ. 22 เม.ย. 
นักเรียนเขาเรียนตามชั้นเรียนที่จัดให  

ส. 23 เม.ย. ปจฉิมนิเทศ / รับประกาศนยีบัตร / จัดสัมภาระเตรียมเดินทางไปเกาหลี 
 
หมายเหตุ  

 ตารางเรียนภาษาจีนแบงตามระดับชั้นที่นักเรียนสอบได โดยเรียนประมาณ 40 คาบ/สัปดาห  

 
 

 
     ทัศนศึกษา ณ กรงุโซล เกาหลีใต 

 

 
อา. 24 เม.ย. 7.30 น. เดินทางไปสนามบนิหลงเจีย ฉางชุน  

12.00 น. เดินทางสูกรุงโซล เกาหลีใต โดยสายการบิน Asiana Airlines (OZ 304)  

15.10 น. คณะเดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต หลังผานพิธีการตรวจ  

คนเขาเมืองและศุลกากรแลว มัคคุเทศนชาวไทยรอตอนรับ  

              น่ังรถโคชขึน้ สะพานแขวนยองจอง (สะพานแหงความหวังการรวมชาติ) ขามทะเลตะวนัตก / 

ขึ้น โซลทาวเวอร ชมทัศนยีภาพกรุงโซลแบบ 360 องศา ณ เขานัมซาน (ไมรวมคาลิฟท) / ชอปปง ตลาด

เมียงดง ตลาดดังที่สุดของเกาหลี / บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ชาบ ูชาบู สุกีห้มอไฟสไตลเกาหลี /  

เขาพักที่โรงแรม Benikea Seoul หรือเทียบเทา 
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จ. 25 เม.ย. บริการอาหารเชา ณ โรงแรม / กราบพระชมความงามของเศียรพระพุทธรูปที่ วัดวาว ูจองซา เมืองซูวอน / 

เดินทางสู โรงเรียนสอนทาํกิมจิ เรียนรู

วฒันธรรมการทํากมิจิ พรอมท้ังสวม 

ชุดฮันบกชุดประจําชาติของเกาหลีรวม

ถายภาพเปนที่ระลึก / ชิม สตรอวเบอรร่ี

สดหวานฉ่าํที่ ไรสตรอวเบอรรี่ / 

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารดวยเมนู หมูยางเกาหลี (PORK CALBI) / สนุกสนาน ต่ืนเตน

รวมกันที ่(ดิสนียแลนดเกาหลี) สวนสนุกกลางแจงที่ใหญที่สุดของประเทศ / บริการอาหารค่ํา บริการ

อาหารค่ํา ณ ภัตตาคารดวยเมนู โอซัม บูลโกกิ /     เขาพักที่โรงแรม Benikea Seoul หรือเทียบเทา 

อ. 26 เม.ย. บริการอาหารเชา ณ โรงแรม / เดินทางสู เกาะนามิ สถานที่โรแมนติคอีกแหหนึ่งสําหรับคูรักคูหนุมสาว 

ครอบครัว / คลองชองเกชอน จากคลองน้ําเนา เต็มไปดวยชุมชนแออัด เปลี่ยนเปนแหลงทองเที่ยวที ่

สําคัญ / บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารดวยเมนู ทคัคาลบี (ไกผัดเผ็ด) / ชอปปงตลาดดังที่ 

ตลาดทงแดมุน /    ชมการแสดง FANTA STICK SHOW สุดยอดการแสดงที่ผสมผสานศิลปะการแสดง

แฝงดวยมกุตลก / บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารดวยเมนู บารบีคิว บฟุเฟต / เขาพักที่โรงแรม Benikea 

Seoul หรือเทียบเทา 
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พ. 27 เม.ย. บริการอาหารเชา ณ โรงแรม / เดินทางสู บลูเฮาส ทาํเนยีบประธานาธบิดีของเกาหลีใต (ระหวางรถ

แลนผานไมอนุญาตใหถายภาพหรือวีดีโอใดๆ ทั้งสิ้น) อนุสาวรียนกฟนิกซ (สัญลกัษณความเปนอมตะ) 

ชมทัศนยีภาพของภูเขารูปหวัมังกรและ

วงเวียนน้าํพุ / เขาชม พิพิธภณัฑคติ

ชนพืน้เมือง เรียนรูประวัติความเปนมา

ของชนชาติเกาหลี / ชม พระราชวังไม

โบราณเกาแกที่สุด มีอายุกวา 600 ป / 

ถนนฮงอิก  ยานดังของนักศึกษา

มหาวิทยาลยั / ชม TRICK EYE 

MUSEUM ศิลปะแนวใหมแบบภาพวาดลวงตาสามมติิ / ICE MUSEUM ชมน้าํแข็งแกะสลักรูปตางๆ/ 

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารดวยเมนู จิมดัค (ไกผัดกับวุนเสน) / เพลิดเพลินที ่ซุปเปอรมารเก็ต

เงนิวอน (5 แถม 1) กอนกลบักรุงเทพฯ 

18.20 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Asiana Airlines (OZ 741) (บริการอาหารบนเครื่อง) 

22.10 น. คณะเรียนรูภาษาจีนและทัศนศกึษาภาคฤดูรอนกับ OKLS เดินทางถึงกรุงเทพฯ อยางปลอดภัย

และไดรับความประทับใจจากพวกเราทุกคน 

 
หมายเหตุ  

 OKLS ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม โดยจะยึดถือผลประโยชนของผูรวมคณะเปนสําคัญ 
 
 
 
 
 


