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JILIN SUMMER CAMP 

มหาวิทยาลัยเป่ยหวา (北华大学) จี๋หลิน สาธารณรัฐประชาชนจีน 

  

ประวัติมหาวิทยาลัยโดยสังเขป คณาจารย์ 

    มหาวิทยาลัยเป่ยหวาตั้งอยู่ที่เมืองจี๋หลินมณฑลจี๋หลินเป็นมหาวทิยาลัยที่ใหญ่ทีสุ่ดของ 
มณฑลเกิดจากการรวมกันของวิทยาลัย 4 แห่ง ได้แก่วิทยาลัยครุศาสตรจ์ี๋หลิน วิทยาลัย
แพทย์ศาสตร์จี๋หลิน วิทยาลยัการป่าไม้จี๋หลินและวิทยาลัยการไฟฟ้าอิเล็กทรอนิคส์และ
เคมี มี 3 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตตะวันออก วิทยาเขตใต้วิทยาเขตเหนือ และโรงพยาบาล 

ศูนย์การสอนภาษาจีนสําหรับชาวต่างประเทศภายใต้การดูแลของสถาบันแลกเปลี่ยน 
การศึกษานานาชาติก่อตั้งเมื่อค.ศ. 1984 นับถึงปัจจุบัน มีนักศึกษาจาก 42 ประเทศท่ัว
โลกนอกจากน้ียังมสีถาบันขงจื่อ และเป็นศูนย์สอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) ด้วย 

คณาจารย์ของศูนย์การสอนภาษาจีนสําหรบัชาวต่าง 
ประเทศจบการศึกษาปริญญาโทและปรญิญาเอกด้านภาษาจีน
หรือการสอนภาษาจีนสําหรัชาวตา่งชาติมีความเชี่ยวชาญในการ
สอนภาษาจีนให้ชาวต่างชาต ิ
 

 

วิชาภาษาจีน ประกาศนียบัตร 

    นักเรียนเรียนวิชาต่างๆ (ประมาณ 36 - 40 คาบ /สัปดาห์) ตามคะแนนสอบวัดระดับ 
    วิชาบังคับ ได้แก่ภาษาจีนหลัก สนทนา การฟัง และการเขียน เรยีนร่วมกับนักศึกษา 
ต่างชาติจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก (ประมาณ 30 คาบ/สัปดาห์)  
    วิชาวัฒนธรรมจีน เช่น การเขียนอักษรจีน มวยไทเก็ก (2 - 4 คาบ/ สัปดาห์) 
    ติวสอบ HSK เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) 
เน้นระดบั2, 3 และ 4 (4 - 6 คาบ/สัปดาห์) 

    เมื่อจบหลักสตูร หากผ่านการทดสอบนักเรยีนจะได้รบั 
“ประกาศนียบตัรภาษาจีนระยะสัน้”จากมหาวิทยาลยัเป่ยหวา 
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ที่พัก อาหาร 

    หอพักอยู่บริเวณวิทยาเขตตะวนัออก  ติดแม่น้ำซงฮวาเจียง  มีทิวทัศน์งดงาม  อากาศสดชื่น 
ห้องพักเป็นห้องคู่ภายในมีโทรทัศน์โทรศัพท์โตะ๊อ่านหนังสือ มีห้องน้ำในตัว และมีน้ำอุ่นบริการ 
นอกจากน้ีมีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน เช่น ห้องซักผ้า ห้องคอมพิวเตอร์ห้องออกกําลังกาย 
ห้องครัว เป็นต้น 

ภายในหอพักนักศึกษาต่างชาติมโีรงอาหาร 
2 แห่ง และมีร้านขายของชํา การเดินทางครั้งนี้ 
ไม่รวมค่าอาหาร ยกเว้นวันทัศนศกึษา (ตามราย 
การที่ระบไุว้) 

 
การสอบ HSK และ HSKK 
    ปัจจุบัน OKLS ได้รับเลือกให้เป็นศูนย์สอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) แบบอินเตอร์เน็ต (HSK: IBT) โดย OKLS จะสมัครสอบแบบอินเตอร์เน็ต 
(HSK: IBT) ระดับ 2, 3 หรือ 4 และสมัครสอบวดัระดับการพดูภาษาจีน (HSKK) ระดับต้น หรือกลาง ตามระดับท่ีนักเรียนระบุไว้โดยสอบ  
วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 ท่ีศูนย์สอบ HSK ของ OKLS ณ ศูนยค์อมพิวเตอร์ทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
เงื่อนไขการสมัครสอบ HSK และ HSKK 

- กรณีต้องการสมคัรสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) ระดับ 5 ชําระเพิ่ม 700 บาท ระดับ 6 ชําระเพิ่ม 1,100 บาท 
- กรณีต้องการสมคัรสอบวัดระดับการพูดภาษาจีน (HSKK) ระดับสูง ชําระเพิ่ม 200 บาท 
- ผู้สมคัรต้องสอบวดัระดับในวันและสถานท่ีที่ OKLS กําหนดเท่านั้น หากไมส่ามารถมาสอบในวันและสถานท่ีดังกล่าวได้ถือว่าสละสิทธ์ิ 

 (ทาง OKLS ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าสมัครสอบ) 

 
การดูแลผู้เรียน 
    OKLS ได้ส่งอาจารยส์อนภาษาจีนชาวไทยเป็นหัวหน้าคณะร่วมเดินทางไปกับคณะนักเรียน เพื่อคอยอํานวยความสะดวกและประสานงาน 

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

 
บริการอื่นๆ 
    จัดทําวีซ่า แลกเงิน และปฐมนเิทศก่อนการเดินทาง 
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ทัศนศึกษา 
 

 

 
สวนสาธารณะภูเขาเปย่ซาน พิพิธภัณฑ์เรือ พิพิธภัณฑ์แห่งเมืองจี๋หลิน 

สถานท่ีพักผ่อนเป็นที่นิยมของชาวเมืองจี๋หลิน 
มีทิวทัศน์งดงาม  มียอดเขาข้ึนไปชมวิวมุมสูง 
ของเมืองได้บนยอดเขามีวัดขงจื่อ อารามเต๋า 
และวัดพุทธหลายแห่ง 

เรียนรู้ประวตัิความเป็นมาของการต่อเรือ และ การรบทาง
น้ำของจีน 

เป็นพิพิธภัณฑส์ําคญัประจําเมืองจีห๋ลิเก็บ 
รักษาโบราณวัตถุท่ีสําคัญจํานวนมากถึง
18,082 ช้ิน 

   

 

 
พิพิธภัณฑ์อุกกาบาต ภูเขาจูเชว่ียซาน ไร่สตรอเบอร์รี ่

อยู่ภายในพพิิธภัณฑแ์ห่งเมืองจ๋ีหลนิสร้าง 
ขึ้นเพือ่เก็บอุกกาบาตที่ใหญท่ี่สุดในโลกรวบ 
รวมอุกกาบาตและจัดแสดงความรูท้างดารา
ศาสตร ์

ภูเขาจูเชวี่ยซาน หรือภูเขานกยูงสีชาด อยู่ชานเมืองจ๋ีหลิเป็น 
1 ใน 4 ภูเขาที่มีชือ่เสียงทีสุ่ดของจ๋ีหลิน 

เที่ยวชมและเก็บสตรอเบอร์ร่ี (นักเรียนชําระค่า
สตรอเบอร์ร่ีตามน้ำหนักที่เก็บ) 
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ฉางไปซ๋าน เทยีนฉือ (ทะเลสาบสวรรค)์ 
 

 
 

วัดเจิ้งเจวี๋ยซื่อ ภเูขาฉางไป๋ซาน เทียนฉือ (ทะเลสาบสวรรค์) 
น้ำตกฉางไป๋เสี่ยวเทียนฉือ (ทะเลสาบสวรรคน์้อย) 

ลี่ว์เยวียนถาน จี้ว์หลงเวินเฉวียน แช่ออนเซ็น ลานสกีเหอผิง 

พักโรงแรมหลันจิ่ง 
(ระดับ 5 ดาว) 

ภูเขาฉางไป๋ซานเป็นภเูขาที่สูงท่ีสดุในภาคอีสานของจีน ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกและแหล่งท่องเที่ยว 
ระดับ 5A มีพื้นท่ีกว้างใหญ่ครอบคลุมพื้นท่ีของสาธารณรัฐประชาชนจีนและเกาหลเีหนือ 

 

 
ฮาร์บิน 
 

 
 

โบสถ์เซนต์โซเฟีย (ชมภายนอก) ถนนคนเดินจงยังต้าเจีย Ice and Snow World Park 

ออกแบบและสร้างโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย เริม่ก่อ 
สร้าง ค.ศ. 1923 ใช้เวลาถึง 9 ปีจึงเสร็จ มสีถาปัตย- 
กรรมแบบไบแซนไทม์คลา้ยจัตรุัสแดงในกรุงมอสโคว 

ถนนสายธุรกิจสายสําคญัของเมืองฮาร์บินและ 
เป็นถนนคนเดินสายที่ยาวท่ีสุดของเอเชียสอง 
ข้างถนนมีอาคารสถาปตัยกรรมแบบตะวันตก 
และมรี้านรวงมากมาย 

สถานท่ีจัดงานเทศกาลศิลปะน้ำแข็งและหิมะของ 
ฮาร์บิน ซึ่งยิ่งใหญ่ทีสุ่ดในประเทศจีนแต่ละปีมีนัก 
ท่องเที่ยวจากท่ัวทุกมุมโลกมาเที่ยวหลายล้านคน 
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Harbin Polarland ตลาดหม่าเค่อเหวย พักโรงแรม  
พิพิธภัณฑ์สตัว์ขั้วโลก มีสัตว์ขั้วโลกหลากหลาย 
ชนิด และการแสดงของสัตว์ที่น่าตืน่ตาตื่นใจและ 
หาชมได้ยากท่ีมีเพียงกี่แห่งในโลก 

ตลาดค้าส่งเสื้อผ้าที่ใหญ่ที่สุดในฮาร์บิน Harbin Golden Century Hotel 
(ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า) 

 
รายละเอียดการเดินทาง 
 
 เดินทางไป โดยสายการบิน China Southern Airlines พร้อมกันทีท่่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมูิ  
    อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 23.00 น. 

 
 วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563 กรุงเทพฯ – กวางเจา CZ 3036 เวลา 02.10 - 06.00 น. 

 กวางเจา – ฉางชุน CZ 6342 เวลา 08.00 - 12.10 น. 

  เดินทางกลับประเทศไทย    

 วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563 ฉางชุน – กวางเจา CZ 6851 เวลา 13.25 - 17.50 น. 

 กวางเจา – กรุงเทพฯ CZ 361 เวลา 20.15 - 22.00 น. 
 

 
คุณสมบัติผูส้มัคร 

- ผู้สมคัรเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป 
- มีสุขภาพแข็งแรง สามารถดูแลตนเองได ้

- มีความรู้พื้นฐานภาษาจีน และต้องการเตรยีมสอบวดัระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ระดับ 2 ข้ึนไป 
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อัตราค่าใช้จ่าย 
 คนละ 74,900 บาท 

 
ค่าใช้จ่ายนี้รวม 

• ค่าเรียน 

• ค่าท่ีพัก (2-4 คน) 

• ค่าทัศนศึกษา ประกอบด้วย ค่ายานพาหนะ ค่าบัตรผ่านประตูค่าอาหาร 

(ตามรายการท่ีระบุไว้) ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ 

• ค่าต๋ัวเครื่องบินชั้นประหยัด สายการบิน China Southern Airlines 

• ค่าธรรมเนียมการทําวีซ่า 

• ค่าธรรมเนียมภาษีสนามบินท้ังท่ีกรุงเทพฯ และฉางชุน 

• ค่าประกันอุบัติเหตุ (Travel Guard International) ของ AIG 

• จัดปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง 

• ค่าสมัครสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) ระดับ 2, 3 หรือ 4 

(ตามท่ีผู้สมัครระบุเท่าน้ัน) 

• ค่าสมัครสอบวัดระดับการพูดภาษาจีน (HSKK) ระดับต้น หรือ สูง (ตามท่ี 

ผู้สมัครระบุเท่าน้ัน) 

• คู่มือการเรียนและทัศนศึกษา 1 เล่ม 

• เสื้อกันหนาว OKLS 1 ตัว 

• มีคุณครูชาวไทยของ OKLS ร่วมเดินทางและดูแลตลอดการเดินทาง 

ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวม 

• ค่าธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง 

• ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การเรียน 

• ค่าอาหาร ยกเว้นวันทัศนศึกษา (ตามรายการท่ีระบุไว้) 

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ค่าซักรีดเสื้อผ้า 

ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

• ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางส่วนเกิน (น้ำหนักกระเป๋า 

เดินทางได้ท่านละ 20 กิโลกรัม) 

• ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

(ในกรณีท่ีสมัครในนามบริษัท) 

 

  

กําหนดวันรับสมัคร 
 ต้ังแต่บัดนี้ - วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563 หรือจนกว่าจะเตม็ 

 
การชําระเงิน 

- เงินสด สามารถชําระได้ที่ OKLS สาขาต่อไปนี ้
• พาราไดส์พาร์ค • ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสติ • เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า 

• สยามพารากอน • แฟช่ัน ไอส์แลนด ์ • เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ 

• ฟอร์จูนทาวน์รัชดาภิเษก  • เซ็นทรัล ศาลายา 

  • เซ็นทรัล เวสต์เกต 
 

- โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "โรงเรียนภาษาและภมูิปัญญาตะวันออก" 
 ธนาคารกสิกรไทย สาขาลาดพร้าว 25 บัญชีออมทรัพย์ัเลขท่ี 045-2-02754-4  
 หลังโอนเงินกรณุาแฟกซ์เอกสารการโอนเงิน พร้อมเขียนช่ือ - นามสกุลผูส้มัคร หมายเลขโทรศัพท์มาที ่02-939-8946 
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ขั้นตอนการสมัครเข้ารว่มโครงการ 
 

1. ผู้สมคัรกรอกเอกสาร 3 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 พร้อมยื่นเอกสารต่อไปน้ี  
                      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 สำเนาหน้าวีซ่าจีนท่ีเดินทางล่าสุด (ถ้ามี) พร้อมลายเซ็นผู้สมัครรับรองสำเนา 1 ฉบับ 
                      1.2.5 สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร พร้อมลายเซ็นผู้สมัครรับรองสำเนา 1 ฉบับ 
                      1.2.6 สำเนาเอกสารเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร (ถ้ามี) พร้อมลายเซ็นผู้สมัครรับรองสำเนา 1 ฉบับ 
                      1.2.7 รูปถ่ายปัจจุบัน (ไม่เกิน 6 เดือน) รูปสี หน้าตรง เห็นใบหู พื้นหลังขาว ขนาด 48 มม. x 33 มม. จำนวน 2 ใบ 
                             (ไม่ใช่รูปที่ถ่ายและพิมพ์ดว้ยเครือ่งพิมพ์เอง ให้สวมเสือ้สีสภุาพ ไม่สวมเสือ้สีขาว เครื่องแบบนักเรยีนหรือนักศกึษาสีขาว เสือ้แขนกดุ ชุดครุย แวน่ตาและหมวก)              

                      1.2.8 กรณีผู้สมัครอายุต่ำกว่า 18 ปี  
                              (1) สำเนาสูติบัตร (ผู้สมัคร) (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษของคุณพ่อ คุณแม่ และผู้สมัคร) พร้อมลายเซ็นทุกท่าน 1 ฉบับ     
                                  กรณีเปลี่ยนชื่อให้ยึดชื่อในสูติบัตรเป็นหลัก  
                              (2) สำเนาบัตรประชาชนของคุณพ่อและคุณแม่ พร้อมเซ็นรับรองสำเนา ท่านละ 1 ฉบับ 
                                   หากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ไม่ตรงตามสูติบัตร) ให้แนบสำเนาใบเปล่ียนชื่อ-นามสกุล พร้อมเซ็นรับรองสำเนา 1 ฉบับ 
                                   (หากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลมากกว่า 1 ครั้ง ให้แนบสำเนาท้ังหมด) 
                              (3) หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ออกโดยหน่วยงานราชการเท่าน้ัน (ยื่นขอด้วยตนเอง ณ สำนักงานเขตพื้นท่ีตามภูมิลำเนาท่ีมี
           ชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน  (ดูรายละเอียดหน้าถัดไป) 
                              (4) หนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปยื่นขอวีซ่าแทน (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 
            1.3 ใบสมัครสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) และ การพูดภาษาจีน (HSKK) พร้อมยื่นเอกสารต่อไปน้ี 
                      1.3.1 ใบสมัคร (กรุณากรอกให้สมบูรณ์และระบุระดับท่ีต้องการสอบให้ชัดเจน)  
                      1.3.2 รูปถ่ายสี ขนาด 2 น้ิว 1 ใบ 
 

2. ชําระค่ามดัจํา จํานวน 10,000 บาท ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนมัดจํา ไม่ว่าในกรณีใดๆ 
 

3. ชําระค่าใช้จ่ายส่วนท่ีเหลือ ภายในวันปิดรับสมัคร (วันศกุรท์ี่ 31 มกราคม 2563) มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธ์ิ 
 

4. ร่วมปฐมนิเทศ ในวันอาทิตย์ท่ี 8 มีนาคม 2563 ณ Fortune Club ชั้น 4 อาคารฟอร์จูนทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก เวลา 14.00-16.00 น. 
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เอกสารประกอบการยื่นขอหนังสอืยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ  
(คุณพ่อคุณแม่ต้องเดินทางไปยื่นขอหนังสือด้วยตนเอง ณ ท่ีสำนักงานเขตพ้ืนท่ีตามภูมิลำเนาท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน กรณีคุณพ่อคุณแม่ท่านใดท่านหน่ึงอยู่

ต่างจังหวัดต้องไปทำเรื่องที่อำเภอและส่งเอกสารกลับมายืนยัน)  
1. กรณีคุณพ่อคุณแม่สมรส 

 1.1 สำเนาทะเบียนบ้านท่ีมีชื่อ คุณพ่อ คุณแม่ และบุตร 
 1.2 บัตรประชาชน คุณพ่อ คุณแม่ และบุตร 
 1.3 สูติบัตรของบุตร 
 1.4 กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลให้นำเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลไปด้วย (หากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลมากกว่า 1 ครั้ง ให้นำไปท้ังหมด) 

2. กรณีคุณพ่อคุณแม่หย่าร้าง 
 2.1 สำเนาทะเบียนบ้านท่ีมีชื่อผู้ปกครอง และบุตร 
 2.2 บัตรประชาชนของผู้ได้รับสิทธิ์เป็นผู้อุปการะบุตรโดยชอบธรรม และของบุตร 
 2.3 สูติบัตรของบุตร 
 2.4 สำเนาใบหย่า  
 2.5 กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลให้นำเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลไปด้วย (หากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลมากกว่า 1 ครั้ง ให้นำไปท้ังหมด) 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

- ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนมดัจํา ไม่ว่าในกรณีใดๆ 
- กรณีเจ็บป่วยไม่สามารถเดินทางได้ต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลมายืนยัน ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถคืนไดเ้ช่น ค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน 

ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วแล้ว) และค่าธรรมเนยีมวีซ่า 

 
สอบถามรายละเอียดและสมัคร 

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอยีดและสมคัรร่วมโครงการได้ที่โรงเรียนภาษาและภูมิปญัญาตะวันออก (OKLS) ทุกสาขา หรือ โทร. 

02-939-8944-5 

 

หมายเหต ุ
- OKLS สงวนสิทธ์ิไมร่ับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากเหตุสดุวิสัยที่ทาง OKLS ไม่สามารถควบคุมได้เช่น การนดัหยุดงาน จลาจล 

ความล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน 
- OKLS สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม โดยจะยึดถือผลประโยชน์ของผู้ร่วมคณะเป็นสําคญั 
- กรณีที่คณะเดินทางไม่ครบ 15 คน OKLS สงวนสิทธ์ิในการงดการเดินทาง โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง 
- เมื่อสมคัรร่วมโครงการแล้ว ถือว่าผู้สมคัรรับทราบและยอมรับเงื่อนไขและรายละเอียดทั้งหมดแล้ว 
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ตารางเรียนและทัศนศึกษา 
SUN MON TUE WED THU FRI SAT 

      28 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

    23.00 น. สนามบิน 
สุวรรณภูมิ อาคาร 

ขาออก ชั้น 4 ประตู 9 
เคาน์เตอร์ U China 
Southern Airlines 

 

 29 30 31 01 02 03 04 

02.10 – 12.10 น. 
เดินทาง ไปฉางชุน 

 

15.00 น. เดินทางถึง 
จี๋หลิน / เขา้ที่พัก 

 

9.00 น. ปฐมนิเทศ / 
ทดสอบเพื่อแบ่งชั้น 

 

บ่าย เดินชมรอบ 
มหาวิทยาลัย 

 

 
 

---------------------------------------- เรียนตามชั้นเรียนที่จัดให้ ------------------------------------- 
 
  

วัดเจิ้งเจวี๋ยซ่ือ / 
ภูเขาลิ่วติ่งซาน / 
ลานสกีเหอผิง / 

โรงแรมหลันจิ่ง (5 ดาว) 

 อาหาร: กลางวัน, เย็น 

05 06 07 08 09 10 11 

ภูเขาฉางไป๋ซาน / 
น้ำตกฉางไป๋ / เส่ียว 
เทียนฉือ (ทะเลสาบ 

สวรรค์น้อย) / 
ลี่ว์เยวยีนถาน /  

 จี้ว์หลงเวินเฉวียน 
 

อาหาร: เช้า, กลางวัน 

 
 
 
 ---------------------------------------------------------------- เรียนตามชั้นเรยีนที่จัดให้ -------------------------------------------------------- 

เทีย่วเมืองฮาร์บิน 
โบสถ์เซนตโ์ซเฟีย / 
ถนนคนเดนิจงยัง / 

Ice and Snow World 
Park / พักโรงแรม 
Harbin Golden 
Century Hotel  

 (4 ดาว หรือเทยีบเท่า) 
อาหาร: กลางวัน, เย็น 

 

12 13 14 15 16 17 18 

ตลาดหม่าเคอ่เหวย / 
Harbin Polarland 

 
 อาหาร: เช้า, กลางวนั 

 
 ---------------------------------------------------------------- เรียนตามชั้นเรยีนที่จัดให้ -------------------------------------------------------- 

ภูขาเป่ยซาน / 
พิพิธภัณฑ์เรอื /  
 ไร่สตรอเบอร์รี ่

 

อาหาร: กลางวัน 

 

19 20 21 22 23 24 25 

พิพิธภัณฑ์ประจำเมือง 
จี๋หลิน / พิพธิภัณฑ์ 
อุกกาบาต / ภเูขา 

จูเชวีย่ซาน 
 

อาหาร: กลางวัน 

 

 
 ----------------------------------------------- เรยีนตามชั้นเรยีนที่จัดให้ ----------------------------------------- 

เรียน /  
ปัจฉิมนิเทศ /  

รับประกาศนียบัตร /    
จัดสัมภาระเตรียม

เดินทางกลับกรุงเทพฯ 

 
 

11.00 น. เดินทางไป 
สนามบินหลงเจีย ฉางชุน 

 

13.25 – 22.00 น. 
เดินทางกลับกรุงเทพฯ 

อย่างปลอดภัย 

 ตารางเรียนภาษาจีนแบ่งตามระดับชั้นที่นักเรียนสอบได้ โดยเรียนประมาณ 36 - 40 คาบ/สปัดาห ์ 

 OKLS ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม โดยจะยึดถือผลประโยชนข์องผู้ร่วมคณะเป็นสำคัญ 


