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CHENGDU SUMMER CAMP 2020 

เรียนภาษาจีน พร้อมแลกเปล่ียนความรู้และวัฒนธรรม 
ณ โรงเรียนประถมศึกษาประจำเมืองเฉิงตู และมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เสฉวน  

 

 

วิชาภาษาจีน   
    ทดสอบความรู้ภาษาจีน จัดช้ันเรียนเป็นกลุ่มตามพ้ืนฐานของผู้เรียน
 

วิชาวัฒนธรรม  

 

เขียนพู่กันจนี วาดภาพพู่กันจีน
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ตัดกระดาษ 

 

วาดหน้ากากง้ิว มวยไทเก็ก
 

ประกาศนียบัตร 
 

   เมื่อจบหลักสูตร นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตร 

 

ท่ีพัก โรงแรม (ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า) อาหาร 
เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง ในโครงการนี้จะพักท่ีโรงแรม 2 แห่ง 

(ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า) ตลอดโครงการ  
 

   บริการอาหาร 3 มื้อ ตลอดโครงการ

 

โรงแรมฮั่นอี ้ โรงแรมท่ีมหาวิทยาลัยครุศาสตรเ์สฉวนระบุ
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ทัศนศึกษา 
 

 

ถนนคนเดินจิ๋นหลี่

เข่ือนโบราณตูเจียงเยี่ยน

เมืองโบราณล่ัวไต ้
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ศูนย์วิจัยและเพาะพันธ์ุแพนด้า
 
 

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสฉวน 
 

การดูแลผู้เรียน 
OKLS ส่งอาจารย์สอนภาษาจีนชาวไทยเป็นหัวหน้าคณะ ร่วมเดินทางไปกับคณะนักเรียนตลอดโครงการ เพ่ืออํานวยความสะดวกและ

ประสานงาน 
 
 

ประกันอุบัติเหตุ 
    นักเรียนทุกคนจะได้รับการประกันอุบัติเหตุ (Travel Guard International) ของ AIG ในวงเงิน 1,500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 
 

บริการอ่ืนๆ 
    จัดทําวีซ่า แลกเงิน และปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง 
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รายละเอียดการเดินทาง 

    เดินทางไปเฉิงตู โดยสายการบิน China Eastern Airlines พร้อมกันท่ีท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 

                         อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U วันอังคารท่ี 7 เมษายน 2563 เวลา เทยีงคืน  

              วันพุธท่ี 8 เมษายน 2563  กรุงเทพฯ – เฉิงตู MU 5036 เวลา 03.25 - 07.20 น. 

    เดินทางกลับประเทศไทย    

              วันอังคารท่ี 21 เมษายน 2563  เฉิงตู – กรุงเทพฯ MU 5035 เวลา 23.30 - 02.25 น. (22 เมษายน) 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร 

    - ผู้สมัครเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาขึ้นไป 
    - สุขภาพแข็งแรง สามารถดูแลตนเองได้ 
     - ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีน 
 

 อัตราค่าใช้จ่าย 

    คนละ 46,900 บาท 

  ค่าใช้จ่ายนี้รวม 
    ▪ ค่าเรียนภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน 

    ▪ ค่าที่พัก โรงแรม 4 ดาวหรือเทยีบเท่า (ห้องละ 2-3 คน) 

    ▪ ค่าอาหาร 3 มื้อ ตลอดโครงการ 

    ▪ ค่าทัศนศึกษา ประกอบด้วย ค่ายานพาหนะ ค่าบัตรผา่นประตู 

ค่าอาหาร ค่าทิปมคัคุเทศก์และคนขับรถ 

    ▪ ค่าตั๋วเครือ่งบินชั้นประหยัด China Eastern Airlines 
    ▪ ค่าธรรมเนียมการทําวีซ่า 

    ▪ ค่าธรรมเนียมภาษีสนามบินทั้งท่ีกรุงเทพฯ และเฉิงต ู

    ▪ ค่าประกันอบัุติเหต ุ(Travel Guard International) ของ AIG 

    ▪ จัดปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง 

    ▪ คู่มอืการเรียนและทัศนศึกษา 1 เล่ม 

    ▪ เสื้อ OKLS 1 ตัว 

    ▪ มีคุณครูชาวไทยของ OKLS รว่มเดินทางและดูแลตลอดโครงการ 

ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวม 
    ▪ ค่าธรรมเนียมการทําหนงัสือเดนิทาง 

    ▪ ค่าใช้จา่ยสว่นตัวตา่งๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดเสื้อผ้า ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

    ▪ ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางส่วนเกิน (น้ำหนักกระเป๋าได้ คนละ 20 กิโลกรมั) 

▪ ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีท่ีสมัครในนามบริษัท) 

 

 

กําหนดวันรับสมัคร 
 ตั้งแต่บัดนี้ - วันศุกร์ท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2563 หรือจนกว่าจะเต็ม 
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การชําระเงิน 
    - เงินสด สามารถชําระได้ท่ี OKLS สาขาต่อไปนี้ 

• พาราไดส์พาร์ค • ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต • เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า 

• สยามพารากอน • แฟชั่น ไอส์แลนด์ • เซ็นทรัล ศาลายา 

• ฟอร์จูนทาวน์รัชดาภิเษก  • เซ็นทรัล เวสต์เกต 
 

 

    - โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก" 
      ธนาคารกสิกรไทย สาขาลาดพร้าว 25 บัญชีออมทรัพยั์เลขท่ี 045-2-02754-4  
      หลังโอนเงินกรุณาแฟกซ์เอกสารการโอนเงิน พร้อมเขียนชื่อ - นามสกุลผู้สมัคร หมายเลขโทรศัพท์มาท่ี 02-939-8946 
 

ข้ันตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ 
 

    1. ผู้สมัครกรอกเอกสาร 2 ชุด ได้แก่ (โปรดตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน)
 

 1.1 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ พร้อมยื่นเอกสารต่อไปน้ี 

                      1.1.1 ใบสมัคร (กรุณากรอกให้สมบูรณ์) 
                      1.1.2 รูปถ่ายสี ขนาด 2 น้ิว จำนวน 2 ใบ 
                      1.1.3 สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลายเซ็นผู้สมัครรับรองสำเนา 1 ฉบับ 
 

            1.2 เอกสารใบขอวีซ่าสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมย่ืนเอกสารต่อไปน้ี  

                      1.2.1 แบบฟอร์มยื่นขอวีซ่า (กรุณากรอกให้สมบูรณ์ พร้อมลายเซ็นภาษาไทยของคุณพ่อ คุณแม่และผู้สมัคร)  
                      1.2.2 หนังสือเดินทางที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง) มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า 
                      1.2.3 สำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทาง (ที่มีภาพและข้อมูล) พร้อมลายเซ็นผู้สมัครรับรองสำเนา 1 ฉบับ 
                      1.2.4 สำเนาหน้าวีซ่าจีนที่เดินทางล่าสุด (ถ้ามี) พร้อมลายเซ็นผู้สมัครรับรองสำเนา 1 ฉบับ 
                      1.2.5 สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร พร้อมลายเซ็นผู้สมัครรับรองสำเนา 1 ฉบับ 
                      1.2.6 สำเนาเอกสารเปล่ียนช่ือ-นามสกุลผู้สมัคร (ถ้ามี) พร้อมลายเซ็นผู้สมัครรับรองสำเนา 1 ฉบับ 
                      1.2.7 รูปถ่ายปัจจุบัน (ไม่เกิน 6 เดือน) รูปสี หน้าตรง เห็นใบหู พ้ืนหลังขาว ขนาด 48 มม. x 33 มม. จำนวน 2 ใบ 
                             (ไม่ใช่รูปท่ีถ่ายและพิมพ์ด้วยเคร่ืองพิมพ์เอง ให้สวมเสื้อสีสุภาพ ไม่สวมเสื้อสีขาว เคร่ืองแบบนักเรียนหรือนักศึกษาสีขาว เส้ือแขนกุด ชุดครุย 
                              แว่นตาและหมวก)              
                      1.2.8 กรณีผู้สมัครอายุต่ำกว่า 18 ปี  
                              (1) สำเนาสูติบัตร (ผู้สมัคร) (กรุณาเขียนช่ือ-นามสกุลภาษาอังกฤษของคุณพ่อ คุณแม่ และผู้สมัคร) พร้อมลายเซ็นทุกท่าน 1 ฉบับ     
                                  กรณีเปลี่ยนช่ือให้ยึดช่ือในสูติบัตรเป็นหลัก  
                              (2) สำเนาบัตรประชาชนของคุณพ่อและคุณแม่ พร้อมเซ็นรับรองสำเนา ท่านละ 1 ฉบับ 
                                   หากมีการเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ไม่ตรงตามสูติบัตร) ให้แนบสำเนาใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล พร้อมเซ็นรับรองสำเนา 1 ฉบับ 
                                   (หากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลมากกว่า 1 ครั้ง ให้แนบสำเนาท้ังหมด) 
                              (3) หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ออกโดยหน่วยงานราชการเท่าน้ัน (ยื่นขอด้วยตนเอง ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่ตาม  
                                   ภูมิลำเนาท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน (ดูรายละเอียดหน้าถัดไป) 
                              (4) หนังสือมอบอำนาจให้ผู้อ่ืนไปยื่นขอวีซ่าแทน (กรอกภาษาอังกฤษ) 1 ฉบับ 
                      1.2.9 กรณีคุณพ่อคุณแม่หย่าร้าง  
                              (1) สำเนาใบหย่า พร้อมลายเซ็น 1 ฉบับ 
                              (2) สำเนาใบอุปการะบุตร พร้อมลายเซ็น 1 ฉบับ 
                      1.2.10 กรณีคุณพ่อหรือคุณแม่เสียชีวิต  
                              (1) สำเนาใบมรณบัตร 1 ฉบับ 
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    2. ชําระค่ามัดจํา จํานวน 10,000 บาท ทางผู้จัดขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนมัดจํา ไม่ว่าในกรณีใดๆ 
 
    3. ชําระค่าใช้จ่ายส่วนท่ีเหลือ ภายในวันปิดรับสมัคร (วันศุกร์ท่ี 31 มกราคม 2563) มิเช่นน้ันจะถือว่าสละสิทธ์ิ 
 
    4. ร่วมปฐมนิเทศ ในวันอาทิตย์ท่ี 8 มีนาคม 2563 ณ Fortune Club ชั้น 4 อาคารฟอร์จูนทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก เวลา 11.00 - 13.00 น. 

 

เอกสารประกอบการย่ืนขอหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ  
    (คุณพ่อคุณแม่ต้องเดินทางไปยื่นขอหนังสือด้วยตนเอง ณ ที่สำนักงานเขตพื้นที่ตามภูมิลำเนาที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน กรณีคุณพ่อคุณแม่ท่านใดท่านหน่ึงอยู่ต่างจังหวัด
ต้องไปทำเร่ืองที่อำเภอและส่งเอกสารกลับมายืนยัน)  
    1. กรณีคุณพ่อคุณแม่สมรส 
 1.1 สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อ คุณพ่อ คุณแม่ และบุตร 

1.3 บัตรประชาชน คุณพ่อ คุณแม่ และบุตร 
 1.3 สูติบัตรของบุตร 
              1.4 กรณีมีการเปล่ียนชื่อ-นามสกุลให้นำเอกสารการเปล่ียนช่ือ-นามสกุลไปด้วย (หากมีการเปล่ียนช่ือ-นามสกุลมากกว่า 1 คร้ัง ให้นำไปทั้งหมด) 
    2. กรณีคุณพ่อคุณแม่หย่าร้าง 
 2.1 สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้ปกครอง และบุตร 
 2.2 บัตรประชาชนของผู้ได้รับสิทธ์ิเป็นผู้อุปการะบุตรโดยชอบธรรม และของบุตร 
 2.3 สูติบัตรของบุตร 
 2.4 สำเนาใบหย่า  
 2.5 กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลให้นำเอกสารการเปล่ียนช่ือ-นามสกุลไปด้วย (หากมีการเปล่ียนช่ือ-นามสกุลมากกว่า 1 คร้ัง ให้นำไปทั้งหมด)

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
    - ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนมัดจํา ไม่ว่าในกรณีใดๆ 
    - กรณีเจ็บป่วยไม่สามารถเดินทางได้ต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลมายืนยัน ซ่ึงอาจมีค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถคืนได้ เช่น 
ค่ามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน ค่าตั๋วเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่า 

 

สอบถามรายละเอียดและสมัคร 
    ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครร่วมโครงการได้ท่ีโรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก (OKLS) ทุกสาขา หรือ 

โทร. 02-939-8944-5 

 

หมายเหตุ 
    - OKLS สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง OKLS ไม่สามารถควบคุมได้เช่น การนัดหยุดงาน จลาจล 
ความล่าช้าหรือยกเลิกของเท่ียวบิน 
    - OKLS สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม โดยจะยึดถือผลประโยชน์ของผู้ร่วมคณะเป็นสําคัญ 
    - กรณีท่ีคณะเดินทางไม่ครบ 15 คน OKLS สงวนสิทธิ์ในการงดการเดินทาง โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง 
    - เมื่อสมัครร่วมโครงการแล้ว ถือว่าผู้สมัครรับทราบและยอมรับเงื่อนไขและรายละเอียดท้ังหมดแล้ว 
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ตารางเรียนและทัศนศึกษา 
 

วันท่ี เช้า บ่าย เย็น ท่ีพัก 

อ. 7 เมษายน 2563 
เท่ียงคืน พบกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U 

ด้วยสายการบิน China Eastern Airlines 

พ. 8 เมษายน 2563 
03.25 - 07.20 น. 

เดินทาง ไปเฉิงต ู/ เข้าท่ีพัก
9.00 น. ปฐมนิเทศ / 
ทดสอบเพื่อแบ่งชั้น

พักผ่อนตามอัธยาศัย โรงแรม 

พฤ. 9 เมษายน 2563 เรียนภาษาจีน เขียนพู่กันจีน 
ทบทวนพร้อม 
ทำการบ้าน 

โรงแรม 

ศ. 10 เมษายน 2563 แลกเปล่ียนความรู้และวัฒนธรรม ณ โรงเรียนประจำเมืองเฉิงตู 
ทบทวนพร้อม 
ทำการบ้าน 

โรงแรม 

ส. 11 เมษายน 2563 พิพธิภัณฑป์ระจำมณฑลเสฉวน ถนนคนเดินจิ๋นหล่ี พักผ่อนตามอัธยาศัย โรงแรม 

อา. 12 เมษายน 2563 เขื่อนโบราณตูเจียงเยี่ยน ภูเขาชิงเฉิงซาน พักผ่อนตามอัธยาศัย โรงแรม 

จ. 13 เมษายน 2563 เรียนภาษาจีน วาดภาพพู่กันจีน 
ทบทวนพร้อม 
ทำการบ้าน 

โรงแรม 

อ. 14 เมษายน 2563 เรียนภาษาจีน ตัดกระดาษ 
ทบทวนพร้อม 
ทำการบ้าน 

โรงแรม 

พ. 15 เมษายน 2563 แลกเปล่ียนความรู้และวัฒนธรรม ณ โรงเรียนประจำเมืองเฉิงตู 
ทบทวนพร้อม 
ทำการบ้าน 

โรงแรม 

พฤ. 16 เมษายน 2563 เรียนภาษาจีน มวยไทเก็ก 
ทบทวนพร้อม 
ทำการบ้าน 

โรงแรม 

ศ. 17 เมษายน 2563 แลกเปล่ียนความรู้และวัฒนธรรม ณ โรงเรียนประจำเมืองเฉิงตู 
ทบทวนพร้อม 
ทำการบ้าน 

โรงแรม 

ส. 18 เมษายน 2563 ศูนย์วิจัยและเพาะพันธุ์แพนด้า ชุมชนดนตรีและศิลปะเขตตงเจียว พักผ่อนตามอัธยาศัย โรงแรม 

อา. 19 เมษายน 2563 เมืองโบราณล่ัวไต้ พักผ่อนตามอัธยาศัย โรงแรม 

จ. 20 เมษายน 2563 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสฉวน ถนนคนเดินชุนซีลู่ พักผ่อนตามอัธยาศัย โรงแรม 

อ. 21 เมษายน 2563 
ปัจฉิมนิเทศ / 

รับประกาศนียบัตร 
จัดสัมภาระ 

20.30 น. เดินทางไปสนามบิน 
23.30 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ 

พ. 22 เมษายน 2563 02.25 น. เดินทางเดินทางถึงกรุงเทพฯ อย่างปลอดภัย 

 

 OKLS ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม โดยจะยึดถือผลประโยชน์ของผู้ร่วมคณะเปน็สำคัญ 


