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Ç Ñ¹ÍÒ· ÔµÂ �· Õè 2 àÁÉÒÂ¹ – Ç Ñ¹àÊÒÃ �· Õè 29 àÁÉÒÂ¹ 2560 
 

µÒÃÒ§àÃ ÕÂ¹áÅÐ· ÑÈ¹È Ö¡ÉÒ 
อา. 2 เม.ย. 06.30 น. พบกันท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคานเตอร U 

               สายการบิน China Southern Airlines (CZ 362) 
08.40 – 12.30 น. เดินทาง / แวะพักท่ีสนามบินไปอวิ๋น กวางเจา 
14.50 น. เดินทางตอไปยังเมืองฉางชุน โดยสายการบิน China Southern Airlines (CZ 6276) 
19.00 น. เดินทางถึงเมืองฉางชุน โดยสารรถทัศนาจรตอไปยังเมืองจี๋หลิน 
21.00 น. เดินทางถึงเมืองจี๋หลิน รับประทานอาหารคํ่า / เขาท่ีพัก 

จ. 3 เม.ย. 9.00 น. ปฐมนิเทศ / ทดสอบยอยเพ่ือแบงชั้นเรียน 
บาย เดินชมรอบมหาวิทยาลัย 

อ. 4 –  
ศ. 7 เม.ย. 

นักเรียนเขาเรียนตามชั้นเรียนท่ีจัดใหª 

ส. 8 เม.ย. 7.30 น. นั่งรถทัศนาจรไปเมืองเออรเตาไปเหอ (ระยะทาง 390 กม. ประมาณ 5.5 ชม.)  
กราบพระ วัดเจิ้งเจว๋ียซ่ือ ภูเขาลิ่วติ่งซาน / บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / ไปเลนสกีท่ี  
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ลานสกีเหอผิง ใหเวลาไดลองเลนสกี (คาบริการ 120 หยวน/คน) / บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร /  
เขาพักท่ีโรงแรมหลันจิ่ง ระดับ 5 ดาว / คํ่า อาบน้ําแร (คาบริการ 238 หยวน/คน) 

อา. 9 เม.ย. บริการอาหารเชา ณ โรงแรม / เดินทางเขาสูตอนเหนือของภูเขาฉางไปซาน ภูเขาฉางไปซาน เปนภูเขา 
ท่ีสูงท่ีสุดในภาคอีสานของจีน ข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลกและแหลงทองเท่ียวระดับ 5A มีพ้ืนท่ีกวางใหญ 
ครอบคลุมพ้ืนท่ีของสาธารณรัฐประชาชนจีนและเกาหนีเหนือ / เปลี่ยนไปนั่งรถท่ีรักษาสิ่งแวดลอม  

ชมความงดงามของทัศนียภาพ 2 ขางทาง / เปลี่ยนไปนั่งรถขับเคลื่อน 4 ลอ เท่ียวชม เทียนฉือ (ทะเลสาบ
สวรรค) ทะเลสาบน้ําจืดบนปากปลองภูเขาไฟท่ีใหญท่ีสุดในโลก ตนน้ําของ แมน้ําสายสําคัญ คือ ซงฮวาเจียง  

ยาลูเจียงและถูเหมินเจียง / เท่ียวชม น้ําตกฉางไป / เสี่ยวเทียนฉือ (ทะเลสาบสวรรคนอย) / 
ลี่วเยวียนถาน / ระหวางทางไปน้ําตกจะไดชมบอน้ําพุรอนท่ีสูงท่ีสุดในประเทศจีน อุณหภูมิน้ําพุรอนไม

เปลี่ยนแปลงตลอดท้ังป จี้วหลงเวินเฉวียน/ รับประทานอาหารกลางวัน / เดินทางกลับจี๋หลิน /  
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  

 
 
 
 
 
 
 

 
จ. 10 –   

ศ. 14 เม.ย. นักเรียนเขาเรียนตามชั้นเรียนท่ีจัดใหª 

ส. 15 เม.ย. 8.00 น. ออกเดินทางสู วัดขงจื่อ / ชม พิพิธภัณฑเรือ เมืองจี๋หลิน ทราบประวัติความเปนมาของการตอเรือ  
และการรบทางน้ํา / บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ฝูซั่นฝาง /  

ชม ภูขาเปยซาน ภูเขาท่ีตั้งอยูใจกลางเมืองจี๋หลิน 
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อา. 16 เม.ย. 8.00 น. ออกเดินทางสู พิพิธภัณฑประจําเมืองจี๋หลิน / พิพิธภัณฑอุกกาบาต /  
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / ภูเขาจูเชว่ียซาน 

จ. 17 เม.ย. –  
ศ. 21 เม.ย. 

นักเรียนเขาเรียนตามชั้นเรียนท่ีจัดใหª 

ส. 22 เม.ย. 
 

09.30 น. เดินทางไปสถานีรถไฟความเร็วสูง  
10.07 น. นั่งรถไฟความเร็วสูง D7675 / D7678 เดินทางสู
เมืองฉางชุน (ระยะทาง 111 กม. 40 นาที)  
10.47 น. นั่งรถทัศนาจรเท่ียวชม พระราชวังจักรพรรดิ    
หุนเชิด (จักรพรรดิคังเตอแหงแมนจูกัว คือพระจักรพรรดิ     
ผูอ๋ี (ปูยี) แหงราชวงศชิง) ชมสถานท่ีประทับ หองทรงงาน 
หองบรรทม เปนตน/ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / เลือกซื้อสินคาและของท่ีระลึก ณ หางขายสงถนน
เฮยสุย /  
17.31 – 18.11 น. เดินทางกลับมหาวิทยาลัยดวยรถไฟความเร็วสูง D7676 / D7677 

อา. 23 เม.ย. พักผอนตามอัธยาศัย 
จ. 24 เม.ย. –  
พฤ. 27 เม.ย. 

นักเรียนเขาเรียนตามชั้นเรียนท่ีจัดใหª 

ศ. 28 เม.ย. เรียน / ปจฉิมนิเทศ / รับประกาศนียบัตร / จัดสัมภาระเตรียมเดินทางกลับกรุงเทพฯ 
ส. 29 เม.ย. 07.30 น. ออกจากมหาวิทยาลัยเดินทางไปสนามบินหลงเจีย ฉางชุน  

09.40 – 13.50 น. เดินทางสูสนามบินไปอวิ๋น กวางเจา โดยสายการบิน China Southern Airlines (CZ 6275) 
16.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน China Southern Airlines (CZ 363) 
17.55 น. คณะเรียนรูโครงการภาษาจีนและทัศนศึกษาภาคฤดูรอนกับ OKLS เดินทางถึงกรุงเทพฯ  
อยางปลอดภัยและไดรับความประทับใจจากพวกเราทุกคน  

 
หมายเหตุ  

ª ตารางเรียนภาษาจีนแบงตามระดับชั้นท่ีนักเรียนสอบได โดยเรียนประมาณ 40 คาบ/สัปดาห  
ªª OKLS ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสม โดยจะยึดถือผลประโยชนของผูรวมคณะเปนสําคัญ 

 
 
 


