เรียนภาษาจีนที่ฮาร์บิ้น ระยะสัน้ 3 อาทิตย์ - 1 ปี

Harbin Engineering University

ไม่มีพื้นฐานจีน เริ่มเรียน 4 ก.ย. 60 / 5 มี.ค. 61
มีพื้นฐานจีนแล้ว เลือกวันเดินทางเองได้เลย
เลือกเรียนระหว่าง 4 ก.ย. - 30 ธ.ค. 60 หรือ 5 มี.ค. - 15 มิ.ย. 61

ค่าโครงการ
3 อาทิตย์ 43,500 บาท
4 อาทิตย์ 43,500 บาท
5 อาทิตย์ 51,000 บาท
6 อาทิตย์ 55,000 บาท
*** ไม่จําเป็นต้องเคยเรียนภาษาจีนมาก่อน
ไม่ต้องใช้ผลสอบ HSK ****
7 อาทิตย์ 60,500 บาท
8 อาทิตย์ 64,000 บาท
รับสมัครนักเรียน ชาย-หญิง อายุ 16 ปีขึ้นไป
9 อาทิตย์ 69,000 บาท
10 อาทิตย์ 71,500 บาท
11 อาทิตย์ 75,500 บาท
12 อาทิตย์ 80,000 บาท
1 เทอม 97,000 บาท ( ประมาณ 4 เดือน คือ กันยายน-ธันวาคม หรือ มีนาคม-มิถุนายน )
1 ปี 178,500 บาท ( 2 เทอม เรียน 1 เทอม ปิ ดเทอม 2 เดือน แล้วเรียนต่ออีก 1 เทอม)
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ค่าโครงการ รวม
ค่าเรียนภาษาจีน 20 คาบ/อาทิตย์ (ฟรี เรียนวัฒนธรรมจีน และ ติวสอบ HSK)
ค่าสมัครเรียน
ค่าหอพักอินเตอร์ แบบห้องเดี่ยว ห้องน้ําในตัว รวมค่าน้ํา ค่าไฟ
ค่าตัว๋ เครื่องบิน ไป-กลับ กทม - ฮาร์บนิ้
ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน 1 ครัง้
ค่ารถรับจากสนามบินฮาร์บนิ้ ไปส่งที่มหาวิทยาลัย
ค่าประกันสุขภาพและอุ บัติเหตุ
ฟรี ดําเนินการยื่นสมัครเรียน และ ขอวีซ่าเข้าประเทศจีน

ค่าโครงการ ไม่รวม
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว เช่ น ค่าอาหารประมาณวันละ 20-40 หยวน , ค่าซิมมือถือ 100-150 หยวน
ค่าหนังสือเรียนประมาณ 100-150 หยวน
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่ น ค่าเดินทางรถเมลล์ครัง้ ละ 1 หยวน,ค่าทัศนศึ กษา ฯลฯ
สําหรับ นักเรียนที่ เรียน มากกว่า 6 เดือน จะมีค่าตรวจสุขภาพ ประมาณ 700 หยวน และ ค่าทํา
Resident Permit ประมาณ 800 หยวน (ทางมหาวิทยาลัยดําเนินการให้ นักเรียนชําระโดยตรงที่
มหาวิทยาลัย) ส่วนนักเรียนที่เรียน น้อยกว่า 6 เดือน ไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่ต้องทํา
Resident Permit
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รายละเอียดตารางเรียน
เรียนภาษาจีน วันจันทร์-ศุกร์ 20 คาบ / อาทิตย์ และ เรียนวิชาวัฒนธรรมจีน 3 คาบ / อาทิตย์
ก่อนเรียนจะมีการสอบวัดระดับภาษาจีน แต่ละระดับ ตารางเรียนจะไม่เหมือนกัน อยู ่ท่สี อบได้ะดับไหน
ในห้องเรียนจะมีนักเรียนจากนานาชาติ เช่ น เกาหลี , รัสเซี ย ฯลฯ มีนักเรียน ประมาณ 15-30 คน /ห้อง
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ค่าโครงการ รวมค่าที่พัก และ ค่าน้ํา-ค่าไฟ เรียบร้อยแล้ว
ห้องเดี่ยว พักห้องละ 1 คน มีห้องน้ําในตัว ในห้องพักมี เตียง , ตู้เสื้อผ้า , โทรทัศน์ , ตู้กดนํา้ ,กาต้มน้ําร้อน
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รายละเอียดการเดินทาง
นักเรียนสามารถเลือก วันเดินทาง ไป และ กลับเองได้ โดยนักเรียนเดินทางไปด้วยตัวเอง เมื่อถึงสนามบินฮาร์
บิ้น จะมีรถจากมหาวิทยาลัยมารอรับ ที่สนามบิน ไปส่งที่ หอพักในมหาวิทยาลัยค่ะ
ทัง้ นี้หากเลือกเดินทางตามวันด้านล่างนี้ จะมีเจ้าหน้าที่จาก SummerJeen ร่วมเดินทางไปส่งจาก สนามบิน
สุวรรณภูมิ ถึง มหาวิทยาลัย Harbin Engineering University แต่ไม่ได้อยู ่ดูแลตลอดระยะเวลาที่ร่วมโครงการ

31 สิงหาคม 2560 (เริ่มเรียน 4 ก.ย. 60)
1 มีนาคม 2561 (เริ่มเรียน 5 มี.ค. 61)

เดินทางด้วยสายการบิน China Eastern หรือ China Southern แวะเปลี่ยนเครื่องที่ สนามบินเซี่ ยงไฮ้ หรือ
กวางโจว ( ไม่มี Flight บินตรงไปฮาร์บิ้น )

คุณสมบัติผู้สมัคร
อายุ 16 ปี ขึ้นไป ( ไม่จํากัดอายุ นักเรียนสูงสุด )
สุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถรับผิดชอบยกกระเป๋ าของตัวเองได้
ไม่จําเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีน หรือ ภาษาอังกฤษ

วิธีการสมัครและขัน้ ตอนต่างๆ
1.
2.
3.
4.
5.

กรอกใบสมัครโครงการ (ด้านล่าง) ส่งมาที่ koy@summerjeen.com หรือสมัครผ่านระบบออนไลน์
ชํ าระมัดจําค่าโครงการ 5,000 บาท
ส่งเอกสารการสมัคร มาที่โครงการ เพื่อดําเนินการสมัครเรียนและยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
ชํ าระค่าโครงการมส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 30 วัน
เดินทางไปเรียนที่ฮาร์บน้ิ
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คําถามที่พบบ่อย
1. ไม่มีพนื้ ฐานภาษาจีนเลย สมัครเรียนได้ไหม?
ตอบ สมัครได้ค่ะ แต่ผู้ท่ไี ม่มีพนื้ ฐานภาษาจีนเลย ต้องเริม่ เรียน 4 ก.ย. 60 หรือ 5 มิ.ค. 61 เท่านัน้
2. เลือกวันเดินทางเองได้เลย นี่วันไหนก็ได้หรอคะ?
ตอบ ถ้ามีพนื้ ฐานภาษาจีนแล้ว เลือกเดินทางวันไหนก็ได้ค่ะ
3. มีสต๊าฟไปส่งที่มหาวิทยาลัยไหม?
ตอบ ถ้าเลือกเดินทางตามวันที่ประกาศหน้าเว็บ จะมีสต๊าฟไปส่งที่มหาวิทยาลัยค่ะ แต่ถ้าต้องการเดินทางวันอื่นๆนอก
เหนือจากนี้ นักเรียนต้องเดินทางไปเองค่ะ แต่ทางเราจะประสานงานให้รถมารับจากสนามบินฮาร์บนิ้ ไป ส่งที่หอพักใน
มหาวิทยาลัยค่ะ
4. มีสต๊าฟดูแลอยู ่ท่จี ีนไหมคะ?
ตอบ ไม่มีค่ะ แต่หากต้องการความช่ วยเหลือ สามารถติดต่อทางเราให้ช่วยประสานงานได้ค่ะ ถ้าหากต้องการไปแบบมี
สต๊าฟอยู ่ดูแลตลอดโครงการ แนะนําให้ไปแบบโครงการมีสต๊าฟดูแลค่ะ ดูรายละเอียดได้ท่ี www.SummerJeen.com
5. เรึยนจบมีใบประกาศนียบัตรให้ไหมคะ?
ตอบ มีค่ะ ออกให้โดยมหาวิทยาลัย Harbin Engineering University
6. เพื่อนๆในห้องเรียนเป็นคนไทยหรือต่างชาติค่ะ?
ตอบ มีทัง้ ไทย และ ต่างชาติค่ะ ส่วนใหญ่จะเป็นคนเกาหลี ไทย รัสเซีย ยู เครน ฯลฯ
7. หอพัก เป็นอย่างไร?
ตอบ พักที่หอพักอินเตอร์ สําหรับ นักเรียนต่างชาติค่ะ แบบห้องเดี่ยว พักห้องละ 1 คน มีห้องน้ํา้ในตัว สะอาด และ
ปลอดภัยค่ะ
8. เรึยนภาษาจีนวันไหนบ้าง เวลากี่โมง วันละกี่ชวั่ โมง?
ตอบ เรียนภาษาจีน อาทิตย์ละ 20 คาบ คาบละ 45 นาทีค่ะ แต่ละระดับ ตารางเรียนภาษาจีนจะไม่เหมือนกันค่ะ อยู ่ท่ี
ว่าสอบได้ระดับไหนค่ะ
9. มหาวิทยาลัยอยู ่ใกล้ตัวเมืองไหม?
ตอบ จากมหาวิทยาลัยไปแหล่งช้ อปปิ้ งกลางเมือง นัง่ รถเมล์ไปประมาณ ครึ่งชัว่ โมงค่ะ แต่ใกล้ๆมหาวิทยาลัยก็มีห้างฯ
ค่ะ ส่วนในมหาวิทยาลัยมีซุปเปอร์ใหญ่ของมหาวิทยาลัย มีตลาด ร้านอาหาร ไปรษณีย์ ธนาคาร ครบค่ะ
10. สมัครกับ SummerJeen ดีอย่างไร?
ตอบ โครงการเรียนระยะสัน้ ของ SummerJeen เป็นโครงการแบบ one stop service ทางโครงการจัดการจองตัว๋
เครื่องบิน , จองหอพัก ,สมัครเรียน ,ขอวีซ่า,ชําระค่าเรียน,ชําระค่าที่พัก,ชําระค่าน้ําค่าไฟ ให้ทงั ้ หมดแล้ว นักเรียนแค่
เตรียมตัวเดินทาง และ จัดกระเป๋ าเดินทางได้เลยค่ะ สะดวก รวดเร็ว ประหยัด ไม่มีค่าใช้ จ่ายยิบย่อยเพิม่ เติมแล้วค่ะ
11. อากาศฮาร์บนิ้ หนาวไหม?
ตอบ มีทัง้ ช่ วงหนาว และ ร้อนค่ะ ช่ วง พย-กพ ประมาณ -20 ถึง 10 องศา , มีค-พค ประมาณ 0 ถึง 20 องศา
, มิย-สค ประมาณ 15-30 องศา , กย-ตค ประมาณ 0-20 องศา
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เอกสารที่ต้องส่งให้โครงการ
พาสปอร์ตตัวจริง ที่มีอายุ เหลือมากกว่า 6 เดือน
รู ปขนาดวีซ่าจีน 3 ใบ พื้นหลังสีขาวเท่านัน้ เห็นคิว้ -หน้าชั ด ห้ามใส่เสื้อสีขาว/สีอ่อน ห้ามใส่เครื่องประดับ
สําเนาพาสปอร์ตหน้าแรก 2 ชุ ด
สําเนาหน้าวีซ่าจีน 1 ชุ ด (ถ้าเคยมีวีซ่าจีน)
แบบฟอร์มวีซ่าจีนหน้าสุดท้ายพร้อมลงลายมือชื่ อ (รับแบบฟอร์มพร้อมตัวอย่างได้จาก SummerJeen ค่ะ)
สําหรับผู ้สมัครอายุ ต่ํากว่า 18 ปี ใช้เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
สําเนาใบสูติบัตร
หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ (ขอที่สํานักงานเขตที่อาศัยอยู ่) หรือ ให้ผู้ปกครองร่าง
”จดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปประเทศจีนได้” ขอรับแบบฟอร์มตัวอย่างได้จาก SummerJeen ค่ะ
สําเนาใบเปลี่ยนชื่ อ-สกุล (ถ้าชื่ อ-สกุล คุณพ่อ/คุณแม่/น้อง ในใบสูติบัตรไม่ตรงกับชื่ อปั จจุ บัน)
สําเนาบัตรประชาชน คุณพ่อ และ คุณแม่ พร้อมเซ็นสําเนาถูกต้อง
คุณพ่อ และ คุณแม่ลงลายมือชื่ อใน แบบฟอร์มวีซ่าจีนหน้าสุดท้าย (ตามตัวอย่าง)
กรณี คุณพ่อ หรือ คุณแม่ ถึงแก่กรรมแล้ว แนบสําเนาใบมรณบัตรมาด้วยค่ะ
กรณี คุณพ่อ และ คุณแม่หย่ากันแล้ว แนบสําเนาใบหย่า และ ใบปกครองบุ ตร มาด้วยค่ะ
กรณี เป็นบุ ตรบุ ญธรรม แนบสําเนาใบรับรองบุ ตรบุ ญธรรมมาด้วยค่ะ
** สําเนาทุกแผ่นให้เซน “สําเนาถูกต้อง” หรือ “สําเนาถูกต้องเพื่อใช้ขอวีซ่าจีน” เท่านัน้ นะคะ **
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ใบสมัครโครงการเรียนภาษาจีน SummerJeen.com
สมัครเรียนภาษาจีนระยะสัน้ ที่ Harbin Engineering University , ฮาร์บิ้น ประเทศจีน

เรียนหลักสูตรภาษาจีน ( ___ เทอม ___ สัปดาห์) เดินทาง วันที่ ____ เดือน ________ พ.ศ. __________
ชื่ อ-สกุล (ภาษาไทย) ______________________________________________________ ชื่ อเล่น ____________________
ชื่ อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่) ____________________________________________________________________
วัน/เดือน/ปี เกิด (ค.ศ.) ____ / ____ / ______ ศาสนา ________________________
ที่อยู ่ ___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ รหัสไปรษณีย์ ______________________________
เบอร์มือถือ ___________________________________ เบอร์บ้าน ______________________________
Email ____________________________________________ Line ID ___________________________________
* Email และ Line เป็นช่องทางหลักสําหรับโครงการแจ้งรายละเอียดข้อมูลที่สําคัญเกี่ยวกับโครงการ *
กําลังศึกษาอยู ่ระดับชั้น ________________ สถานศึกษา ________________________________________________
เบอร์โทรสถานศึกษา ____________________________ สาย / คณะ __________________________________________
ที่อยู ่สถานศึกษา___________________________________________________________________________________
____________________________________________________ รหัสไปรษณีย์ ____________________________
อาชี พปั จจุ บัน ________________________________ ตําแหน่ง _________________________________
ชื่ อบริษัท __________________________________________ เบอร์โทรบริษัท _______________________________
ที่อยู ่บริษัท _____________________________________________________________________________________
______________________________________________________ รหัสไปรษณีย์_____________________________

ข้อตกลงและเงื่อนไขสําหรับสมัคร โครงการเรียนภาษาจีนแบบเดินทางเอง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นักเรียนรับทราบดีว่าการเข้าร่วมโปรแกรมแบบเดินทางเอง นักเรียนจะต้องเดินทางไปเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่ไปส่ง และ ไม่มี
เจ้าหน้าที่คนไทยอยู ่ดูแลที่ประเทศจีน แต่ นักเรียนสามารถติดต่อและปรึกษา เจ้าหน้าที่ ที่ประเทศไทยได้ตลอดระยะเวลาที่อยู ่
ร่วมโครงการ
หากนักเรียน เลือกเดินทางตามวันที่กําหนด คือ 31 ส.ค. 60 หรือ 1 มี.ค. 61 จะมีเจ้าหน้าที่คนไทยร่วมเดินทางไปส่งจาก
สนามบินสุวรรณภูมิ ถึง หอพักในมหาวิทยาลัย แต่ไม่ได้อยู ่ดูแลจนจบโครงการ
หากนักเรียนยังไม่มีพาสปอร์ต สามารถส่งตามมาทีหลังได้ อย่างน้อย 40 วันก่อนเดินทางค่ะ
ค่ามัดจําโครงการไม่สามารถขอคืนได้ในทุกกรณี
ค่าโครงการส่วนที่เหลือ ชํ าระอย่างน้อย 30 วันก่อนเดินทาง
กําหนดวันเดินทางไปภายในวันที่ 15 มิ.ย. 2561
กําหนดการเรียน สามารถเปลี่ยนแปลงได้ อย่างน้อย 45 วันก่อนเร่ิมเรียน
หากนักเรียนไม่สามารถชํ าระค่าโครงการส่วนที่เหลือภายในระยะเวลาที่กําหนด (30 วันก่อนเดินทาง) ทางโครงการจะ
ยกเลิกการสมัครเรียนและ การจองหอพัก
ดังนัน้ หากนักเรียนคิดว่าไม่สามารถชํ าระค่าโครงการส่วนที่เหลือได้ในระยะเวลาที่กําหนด กรุ ณาแจ้งเลื่อนกําหนดการเรียน
อย่างน้อย 45 วันก่อนวันกําหนดเริ่มเรียน

นักเรียน
(
)
รับทราบข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครเรียนระยะสัน้
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รู ้จักโครงการ SummerJeen จาก
Facebook
Google
IG
หนังสือพิมพ์
dek-d
่อืนๆ ระบุ .......................................................................................................
ไม่รู้เลย

พอเข้าใจคำ
ง่ายๆ

pantip

พอเข้าใจ

เพื่อนแนะนํา

เข้าใจ

ดีเยี่ยม

ภาษาจีน
HSK ระดับ _____________________ (ถ้ามี)
ประเทศที่เดินทางไป 12 เดือนล่าสุด
1. ประเทศ ________________________________ วันที่_____________________________
2. ประเทศ ________________________________ วันที่_____________________________
3. ประเทศ ________________________________ วันที่_____________________________
เข้าประเทศจีนครัง้ สุดท้ายเมื่อวันที่ (ถ้าเคย)_______________________________________________________________
ข้อมูลผู ้ปกครอง
มารดา ชื่ อ-สกุล ____________________________________________________ อายุ ___________ปี
อาชี พ ___________________________ ตําแหน่ง __________________________________________
สถานที่ทํางาน _________________________________________________________________________
โทรศัพท์มือถือ ___________________________ Email _______________________________________
บิดา ชื่ อ-สกุล ____________________________________________________ อายุ ___________ปี
อาชี พ ___________________________ ตําแหน่ง __________________________________________
สถานที่ทํางาน _________________________________________________________________________
โทรศัพท์มือถือ ___________________________ Email _______________________________________

ถ่ายรูป หรือ สแกน ส่งเอกสารใบสมัครมาที่ koy@SummerJeen.com
กรุ ณากรอกรายละเอียดให้ครบทุกช่ อง เนื่องจากต้องใช้ข้อมูลในการสมัครยื่นขอวีซ่า
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