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ความโดดเดนที่แตกตาง 
 
* มี HANBAN เปนผูสนับสนุน (หนวยงานดูแลการเรียนภาษาจีนสําหรับชาวตางชาต)ิ   

* ใชหลักสูตรมัลติมีเดีย “Great Wall Chinese”ในการเรียนการสอนอยางเต็มรูปแบบ  

* ใชอาจารยจากมหาวิทยาลัยชั้นนํามาทําการสอน 

* ทองเที่ยวเพลินไมงอทัวร (สามารถใชเวลาในสถานท่ีทองเท่ียวไดมากขึ้น เพราะไมไดไปกับทัวร หากเท่ียว

ไมครบสามารถเก็บตกใน 2 วันหลังได) 

* ไมตองกลัวอาหารไมถูกปาก ผูเรียน ซ้ือทานเอง ภายใตการดูแลและชวยเหลือของผูประสานงาน 

*  ติดตอกันงาย ไมตองกลัวหลง ทางผูจัดใหซิมการดท่ีมีเงินอยูในโทรศัพท 50 หยวน 



 

 2

* ปลอดภัยเปนเลิศ สถานที่เรียนทันสมัย สถานท่ีเรียนคือเรียนท่ีโรงเรียนมัธยมท่ี 19 แหงเมืองปกกิ่ง (เปน

โรงเรียนรัฐท่ีทันสมัยท่ีสุด (มีหอดูดาวสวนตวั) พ้ืนท่ีกวางขวาง ระบบรักษาความปลอดภัยเปนเลิศ และมี

หนวยงานรับผิดชอบนักเรียนชาวตางชาติโดยเฉพาะ  

* เดินทางสะดวกสบาย อยูไมไกลจากรถไฟฟาใตดิน (สถานีถนนซูโจว)  

* ไมมีคนไทยในโรงเรียน (ยกเวนกลุมท่ีจะไป) เพ่ือความสะดวกในการฝกฝนภาษาจีนอยางเต็มท่ี 

* มีวันวางสําหรับเก็บตกถึง 2 วัน ทางผูจัด จัดวันวางไว 2 วันสุดทายเผ่ือผูเรียนคนใดตองการจะไปเท่ียว

หรือช็อปปงซ้ือของฝากคนอ่ืน ก็สามารถใชวันท้ังสองวันนี้ไดอยางเต็มท่ีโดยจะมีเจาหนาท่ีคอยอํานวยความ

สะดวกให 

* กลับไทยทันเที่ยวสงกรานต โครงการจัดชวงกลางเดอืนมีนา ถึง ตนเดือนเมษายน ซ่ึงจะกลับไทยกอนชวง

สงกรานต ทําใหสามารถไปเท่ียวสงกรานตกับครอบครัวได 
 

หากตองการดู รูปเพิ่มเติม กรุณาดาวโหลดดูใน Powerpoint ไดท่ี  http://www.plearnchinese.com/camp53.ppt 

1.  จุดมุงหมายการเรียน  

1   เรียนคําศัพทประมาณ 300 คําและเขาใจถึงรูปประโยคใชบอย 30 ประโยค 

2   ไดรับการฝกฝนถึงสําเนียงจีนกลางท่ีถูกตอง 

3   ไดฝกใชงานภาษาจีนเพ่ือส่ือสารในชีวิตประจําวัน 

4    เริ่มเรียนรูถึงวัฒนธรรมจีนและเขาใจถึงความสามารถเชิงศิลปะแขนงตางๆ ของชาวจีน  

2.  รายการทองเท่ียว 

จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังตองหาม โฮวไหหูถง พระราชวังฤดูรอน กําแพงเมืองจีน สุสาน

สิบสามกษัตริยวัดลามะ สนามกีฬารังนก ฯลฯ  

****** ทุกรายการทองเท่ียวเดินทางโดยรถไฟฟาใตดินหรือแท็กซ่ี ยกเวน รายการกําแพงเมืองจนี

และสุสานสิบสามกษัตริย ท่ีตองเดินทางกับทัวร ดังนั้นจะมีเพียงท่ีเดียวท่ีไมสามารถอยูนานตามใจได ***** 
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3 .  ส่ิงท่ีผูเขารวมโครงการจะไดรับ 

-  คําแนะนําในการใชชีวิตขณะอยูท่ีจีนทุกดาน 

-  ซีดีแหงความทรงจําท่ีบันทึกภาพการเรียนการทองเท่ียวและการใชชีวิตขณะเรียน 1 ชุด 

-  ประกาศนียบัตรโดยศูนย Great Wall Chinese ซ่ึงอยูในการควบคุมดูแลของ HANBAN 1 ใบ  

-  บัญชีการเรียน Online ระยะเวลาครึ่งป ในระดับท่ีเรียน ของ Great Wall Chinese จํานวน 1 บัญชี (มูลคา 

1380 บาท)  

  

4.  มาตรฐานหองพัก 

หองพักมาตรฐานแบบหองคู (หองกวางขวาง สบาย มาตรฐานโรงแรม 3 ดาว) 

-  มีหองน้ําในตัว เครื่องทําน้ําอุน ผาเช็ดตัว (เปล่ียนทุกวัน)  

-  มีโตะทํางานสวนตัว  

-  มีตูเส้ือผาสวนตัว 

-  มีอินเตอรเน็ต 

   

5 .  ราคาเพียง 47,900. - บาท   

         ราคานี้รวม 

   -    คาเรียนตามระยะเวลาที่กําหนดไว  

   -    คาตั๋วโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยัดสายการบิน Air China (CA)  และคาภาษี

สนามบินทุกแหง  

   -   คาเดินทางและบัตรผานประตูของสถานที่ทองเทียวตามทีร่ะบุไวในรายการ (ทุกที่เดินทางโดยรถ

สาธารณะ ยกเวนกําแพงเมืองจีน-สุสานสิบสามกษัตริย) 

   -    คาที่พักแบบคูหรือแบบสามคนในกรณีไมครบคู ( 2-3 ทานตอ 1 หอง)     
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   -    คาวีซาจีน  (พาสปอรตไทย) 4 วันทําการ    

ราคานี้รวม (ตอ) 

   -    หนังสือ, แบบฝกหัดและเอกสารประกอบการศึกษาอื่นๆ 

   -    ซิมการด โดยมีเงินอยูในซิมจํานวน 50 หยวน 

   -    ประกันอุบัติเหต ุ

 

ราคานี้ไมรวม 

   -    คาใชจายสวนตัวอื่นๆ นอกเหนือรายการ    

   -    คาน้ําหนักเกินกวาสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัม) 

   -    คาวีซาสําหรับคนตางชาต,ิ วีซาเรงดวน (เวลาทํานอยกวา 4 วันทําการ) 

   -    อาหาร 3 ม้ือ (ประมาณ 1000 หยวน) 

 

6.  คุณสมบัติผูสมัคร 

   -    อายุ 12 ปขึ้นไป 

   -   สุขภาพแข็งแรง  
 
*** โปรแกรมในแตละวัน *** 
 

วัน ตอนเชา ตอนบาย หมายเหตุ 

（9:00-11:50） (14:00-16:00) （หลักสูตร） 

เดือนมีนาคม – เมษายน 2553 

วันท่ี 14 

ไปวันอาทิตย  

17.00 น. รวมตัวกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ เพือ่ Check-in สายการบิน Air China เท่ียวบิน CA960 

19.15 น. เคร่ืองบินออกเดินทางไปปกกิ่ง  โดยใชเวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง     

00.55 น. ถึงกรุงปกกิ่งประเทศจีน (เวลาประเทศจีนเร็วกวาไทย 1 ชม.) 

01.15 น. ข้ึนรถท่ีทางมหาวิทยาลัยจัดเตรียมไวใหเพื่อเดินทางไปยังโรงแรมติดกับโรงเรียนมัธยมท่ีสิบเกาแหง

กรุงปกกิ่ง จากน้ันทําการแบงหองและพักผอนตามอัธยาศัย 
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วันท่ี 15 (1)  ทําความคุนเคยกับเมืองปกกิ่งและ

รอบโรงเรียน 

(2)    ทําการทดสอบแบงชั้นเรียน 

(3)     งานตอนรับ——Beijing welcome 

you (北京欢迎你) 

***อาจะยายเปนชวงสาย-บาย ดูตามความ
เหมาะสม*** 

เรียนภาษาจีน (3 คาบ)   

วันท่ี 16  เรียนภาษาจีน (3 คาบ) คาบเรียนวัฒนธรรม（2 คาบ） ทบทวนดวยระบบ

มัลติมีเดีย —— พูกันจีน 

วันท่ี 17  เรียนภาษาจีน (3 คาบ) คาบเรียนวัฒนธรรม（2 คาบ） 

—ยานหูถงในปกกิ่ง (VCD+PPT) 

 เรียนกังฟ（ู1 คาบ） 

วันท่ี 18  เรียนภาษาจีน (3 คาบ) ทัศนศึกษายานโฮวไหหูถง ทบทวนดวยระบบ

มัลติมีเดีย  

วันท่ี 19  เรียนภาษาจีน (3 คาบ) คาบเรียนวัฒนธรรม（2 คาบ） 

—กําแพงเมืองจีน สุสานสิบสาม

กษัตรย กูกง (VCD+PPT) 

เรียนกังฟ（ู1 คาบ） 

วันท่ี 20  ทัศนศึกษาเทียนอันเหมิน, กูกง,เฉียนเหมิน,Opera House 

วันท่ี 21 ทัศนะศึกษากําแพงเมืองจีน และสุสานสิบสามกษัตริย (ไปกับทัวร) 

วันท่ี 22  เรียนภาษาจีน (3 คาบ) วิชากิจกรรม：งานหัตถกรรม 

——ถักเชือกจีน 

ทบทวนดวยระบบ

มัลติมีเดีย 

วันท่ี 23 เรียนภาษาจีน (3 คาบ) ทัศนศึกษาวัดลามะ   

วันท่ี 24  เรียนภาษาจีน (3 คาบ) ทบทวนและทดสอบ เรียนกังฟ（ู1 คาบ） 

วันท่ี 25   เรียนภาษาจีน (3 คาบ) วิชากิจกรรม：งานหัตถกรรม 

——ตัดกระดาษจีน 

  

วันท่ี 26 เรียนภาษาจีน (3 คาบ) คาบเรียนวัฒนธรรม（2 คาบ） 

—พระราชวังฤดูรอน (VCD+PPT) 

ทบทวนดวยระบบ

มัลติมีเดีย 

วันท่ี 27  ทัศนศึกษาพระราชวังฤดูรอน (อี๋เหอหยวน) 

วันท่ี 28  สวนสัตว หมีแพนดา เลือกซ้ือเส้ือผาราคาถูก ณ หางตรงขามสวนสัตว  

วันท่ี 29  เรียนภาษาจีน (3 คาบ) คาบเรียนวัฒนธรรม（2 คาบ） ทบทวนดวยระบบ

มัลติมีเดีย เรียนรองเพลงจีน 

วันท่ี 30  เรียนภาษาจีน (3 คาบ) เยี่ยมชมมหาวิทยาลังชิงหัว, 

มหาวิทยาลัยปกกิ่ง,หยวนหมิงหยวน 

  

วันท่ี 31  เรียนภาษาจีน (3 คาบ) ทบทวนและทดสอบ เรียนกังฟ（ู1 คาบ） 
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วันท่ี 1 เรียนภาษาจีน (3 คาบ) เยี่ยมชมสนามแขงขันโอลิมปก  

 

วันท่ี 2  เรียนภาษาจีน (3 คาบ) สอบ  

วันท่ี 3  ทัศนศึกษาเทียนถานเปยไห หวังฝูจ่ิง / ตลาดรัสเซีย / ตึก CCTV  

วันท่ี 4  ตลาดเทียนอี ้

วันท่ี 5                                                 กิจกรรมอิสระ 

วันท่ี 6                                                กิจกรรมอิสระ 

วันท่ี 7 

กลับวันพุธ 

มอบประกาศนียบัตร 20.35 น.ข้ึนเคร่ืองกลับกรุงเทพฯ 

00.55 น.ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ 

 

วิธีการสมัคร 

- กรอกใบสมัครตามเอกสารแนบทาย 

- โอนเงินเปนคามัดจํา  20,000.- (สองหม่ืนบาทถวน) พรอมสงหนังสือเดินทาง (passport)และรูปถาย 2 นิ้ว 

จํานวน 6 รูป มาใหทางบริษัท ภายในวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2553 โดยเงินมัดจํานี้จะไมคืนในทุกๆ กรณี (ทางบริษัทจะนําไปจาย

เปนคาต๋ัวเคร่ืองบิน, คาทําวีซาและคามัดจําการเรียนที่เมืองจีน) 

- โอนเงินสวนท่ีเหลือภายในวันท่ี 1 มีนาคม 2553 เพื่อยืนยันการเขารวมโครงการ หากเกินกําหนด ถือวาสละสิทธิ ์

เง่ือนไขหนังสือเดินทาง 

- หนังสือเดินทางมีวันหมดอายุหลังจาก เดือน ตุลาคม 2553  

วิธีการโอนเงิน 

- โอนเงินท่ีบัญชี นายวรพล โสภณวุฒิกุล  

- ธนาคารไทยพาณิชย สาขาลาดพราวซอย 10 เลขท่ีบัญชี  047-250797-1 

วิธีการติดตอบริษัท 

 บริษัทความรูบูรพาจํากัด 

 330 ถนนนครสวรรค  แขวงวัดโสมนัส เขตปอมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100 

 โทรศัพท/โทรสาร  0-2281-1307  หรือมือถือ 081-399-2921 

E-mail  info@plearnchinese.com Website: www.plearnchinese.com  


