โครงการเรียนภาษา และ ทัศนศึกษา เมืองต้าเหลียน ประเทศจีน

17 มี.ค. - 6 เม.ย. 62 48,000 บาท
รับสมัคร อายุ 12-35 ปี ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีน
ตารางกิจกรรมแน่น รวมอาหาร 3 มื้อ มีพาเที่ยวเสาร์-อาทิตย์โดยรถทัวร์ส่วนตัว
มีพี่สต๊าฟคนไทยอยู่ดูแลตลอด 3 สัปดาห์

โครงการเรียนภาษาจีน และ ทัศนศึกษา ต้าเหลียน ประเทศจีน เกิดจากความร่วมมือระหว่างโครงการ
SummerJeen และ มหาวิทยาลัย Dalian Maritime University ซึ่ง SummerJeen จัดที่ต้าเหลียนขึ้นเป็นครั้ง
ที่สอง หลังจากประสบความสำเร็จจากการจัดโครงการมากกว่า 10 ครั้ง ณ เมืองต่างๆในประเทศจีนตลอดระยะ
เวลา 4 ปี (สามารถดูรีวิว และ ภาพโครงการครั้งก่อนๆได้ที่ www.SummerJeen.com)
โครงการนี้มุ่งหวังให้นักเรียน นักศึกษา ได้ไปเรียนภาษาจีน และ วัฒนธรรมจีน ทั้งในห้องเรียน และ
นอกห้องเรียนไปพร้อมๆกับการฝึกนักเรียนให้มีความรับผิดชอบ เรียนรู้การอยู่ในสังคม พบเพื่อนใหม่จากหลาย
จังหวัด ,หลายโรงเรียน และ หลายภาษา (สำหรับนักเรียนที่ไม่พื้นฐานภาษาจีนมาก่อน หรือระดับต้น จะได้เรียน
กับเพื่อนคนไทยที่ไปพร้อมกันในกรุ๊ป และ นักเรียนที่มีพื้นฐานสามารถฟังพูดอ่านเขียนได้ในระดับกลาง-สูง จะ
ได้เรียนกับเพื่อนนานาชาติ )
ในโครงการนักเรียนจะได้เรียนในวันจันทร์-ศุกร์ เป็นวิชาภาษาจีน 20 คาบ/สัปดาห์ และ วัฒนธรรมจีน
1 คาบ/สัปดาห์ ส่วนวันเสาร์-อาทิตย์ พี่เลี้ยงจะพานักเรียนไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆในเมืองต้าเหลียน

รับสมัครไม่เกิน 30 คนเท่านั้น สมัครก่อนได้ก่อน ไม่มีการสอบแข่งขันค่ะ
ปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวน
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รูปภาพครั้งก่อนๆโครงการ SummerJeen
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รีวิวจากน้องๆรุ่นก่อนๆ (อ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.summerjeen.com)
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ตารางเรียนและกิจกรรม (อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)

ค่าโครงการ รวม ค่าใช้จ่ายดังนี้
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กทม. - ต้าเหลียน ชั้นประหยัด
ค่าวีซ่าจีน
ค่าดำเนินการขอวีซ่าจีน
ค่าเรียนตลอดโครงการ
ค่าหนังสือเรียน
ค่าที่พักห้องคู่ มีห้องน้ำในตัว ตลอดโครงการ
ค่าอาหาร 3 มื้อตลอดโครงการ
ค่าเดินทางไป-กลับ จากสนามบินไปมหาวิทยาลัย
ค่างานเลี้ยงอำลา
ค่าทัศนศึกษาตามรายการระบุ
ค่าประกันสุขภาพ และ อุบัติเหตุ
พี่สต๊าฟคนไทยดูแลตลอดโครงการ
ฟรี เสื้อยืด SummerJeen
ฟรี ประชุมปฐมนิเทศน์ แนะนำการเตรียมตัวก่อนเดินทาง (เข้าร่วมหรือไม่ก็ได้)

ค่าโครงการ ไม่รวม ค่าใช้จ่ายดังนี้
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าขนม, ค่าโทรศัพท์ , ค่าเดินทางอื่นๆนอกเหนือจากรายการระบุ แนะนำ
ให้นักเรียนพกเงินส่วนตัวไปประมาณ 1,000-2,000 หยวน หรือ ประมาณ 5,000-10,000 บาท / 2
สัปดาห์
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สำหรับ นักเรียนที่มีพื้นฐานภาษาจีน สามารถเลือกอยู่ต่อเองได้ (เหมาะสำหรับ นร ที่ดูแลตัวเองได้ดี)
อยู่ต่ออีก 2 สัปดาห์ (กลับวันที่ 20 เม.ย. 62) เพิ่มเงิน 10,000 บาท (รวม ค่าเรียน+ค่าที่พัก+ค่าน้ำ+ค่าไฟ )
อยู่ต่ออีก 4 สัปดาห์ (กลับวันที่ 4 พ.ค. 62) เพิ่มเงิน 20,000 บาท (รวม ค่าเรียน+ค่าที่พัก+ค่าน้ำ+ค่าไฟ )
อยู่ต่ออีก 6 สัปดาห์ (กลับวันที่ 18 พ.ค. 62) เพิ่มเงิน 30,000 บาท (รวม ค่าเรียน+ค่าที่พัก+ค่าน้ำ+ค่าไฟ )
อยู่ต่ออีก 8 สัปดาห์ (กลับวันที่ 1 มิ.ย. 62) เพิ่มเงิน 40,000 บาท (รวม ค่าเรียน+ค่าที่พัก+ค่าน้ำ+ค่าไฟ )
อยู่ต่ออีก 10 สัปดาห์ (กลับวันที่ 15 มิ.ย. 62) เพิ่มเงิน 50,000 บาท (รวม ค่าเรียน+ค่าที่พัก+ค่าน้ำ+ค่าไฟ )
** ไม่รวมค่าอาหาร ไม่มีทัศนศึกษา ระหว่างวันที่ 7 เม.ย. - 15 มิ.ย. 62
** มีพี่คนไทยอยู่ดูแลที่มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 7 เม.ย. - 15 มิ.ย. 62
** ถ้าอยู่ต่อ ไม่รวมค่ารถขากลับจากมหาวิทยาลัยไปสนามบิน (รถไฟใต้ดิน 4 หยวน, รถ Taxi 50 หยวน)
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ขั้นตอนการสมัคร
1.
2.
3.
4.
5.

กรอกใบสมัคร ออนไลน์ผ่าน www.SummerJeen.com
รออีเมลล์ตอบกลับ แจ้งรายละเอียดการชำระเงินมัดจำ
ชำระเงินมัดจำโครงการ 5,000 บาท
ส่งเอกสารเพื่อสมัครเรียน และดำเนินการขอวีซ่า
ชำระค่าโครงการส่วนที่เหลือภายใน 17 ก.พ. 2562

เอกสารที่ต้องส่งให้โครงการ

พาสปอร์ตตัวจริง ที่มีอายุ เหลือมากกว่า 6 เดือน
รู ปขอวีซ่าจีน 4 ใบ พื้นหลังสีขาวเท่านัน้ เห็นคิ้ว-หน้า ชั ด ห้ามใส่เสื้อสีขาว/สีอ่อน
สําเนาพาสปอร์ตหน้าแรก 2 ชุ ด
สําเนาหน้าวีซ่าจีน 1 ชุ ด (ถ้าเคยมีวีซ่าจีน)
แบบฟอร์มวีซ่าจีนหน้าสุดท้ายพร้อมลงลายมือชื่ อ (ขอไฟล์จาก SummerJeen ค่ะ)
สําเนาบัตรนักเรียน-นักศึกษา หรือ วุ ฒิการศึกษาสูงสุด
สําหรับผู ้สมัครอายุ ต่ ากว่
ํ า 18 ปี ใช้เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
สําเนาใบสูติบัตร
หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ (ขอไฟล์แบบฟอร์มจาก 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
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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คำถามที่พบบ่อย
1. ค่าใช้จ่าย 48,000 บาท ไม่รวมอะไรบ้าง?
ตอบ ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าขนม ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
2. ควรพกเงินไปเท่าไหร่?
ตอบ แนะนำให้พกไป 1,000-2,000 หยวน หรือ ประมาณ 5,000-10,000 บาท / 3 อาทิตย์
3. มีพี่เลี้ยงคนไทยดูแลไหม?
ตอบ มีพี่เลี้ยงคนไทย ดูแลตั้งแต่ ออกเดินทางจากสุวรรณภูมิ จนกลับถึงสุวรรณภูมิค่ะ
4. อากาศที่ต้าเหลียน เป็นอย่างไร?
ตอบ ช่วงเดือน มีนาคม ประมาณ 2 - 15 องศาเซลเซียส
5. ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนไปได้ไหม?
ตอบ ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานก็ไปได้ค่ะ (ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีน หรือ ภาษาอังกฤษ) ทางมหาวิทยาลัย จะมีสอบวัด
ระดับก่อนเรียน และจะจัดคลาสให้ตามระดับที่สอบได้ค่ะ
6. โครงการนี้รับอายุเท่าไหร่?
ตอบ รับผู้สนใจ ชาย/หญิง อายุ 12-35 ปีค่ะ
7. สมัครเข้าร่วมโครงการยังไง?
ตอบ กรอกใบสมัครผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ในหน้าเว็บไซต์ summerjeen.com แล้วรออีเมลล์ตอบกลับจากโครงการ
ภายใน 1-2 วันทำการค่ะ
8. โครงการปิดรับวันไหน?
ตอบ ปิดรับเมื่อครบจำนวน 30 คน ค่ะ
9. โครงการนี้จัดมาแล้วกี่ครั้ง?
ตอบ โครงการนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง SummerJeen และ Dalian Maritime University จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 (ครั้ง
แรกจัดไปเมื่อตุลาคม 2561 ค่ะ) ครั้งก่อนๆจัดขึ้นที่เมืองอื่นๆได้แก่ ฮาร์บิ้น กวางโจว ฉงชิ่ง และ เซี่ยงไฮ้ ภาพโครงการครั้ง
ก่อนๆ สามารถดูได้ที่หน้าเว็บ SummerJeen.com
10.การเรียนเป็นอย่างไร?
ตอบ เมื่อไปถึงที่มหาลัยแล้ว จะมีสอบวัดระดับเพื่อแบ่งชั้นเรียน ตามแต่ละระดับของนักเรียน มีตั้งแต่ขั้นพื้นฐานพูดจีนไม่ได้
เลย ถึง ระดับ Advance น้องๆจะได้เรียนภาษาจีน 20 คาบ/อาทิตย์ และ จะได้เรียนวัฒนธรรมจีน 1 คาบ/อาทิตย์ เช่น ตัด
กระดาษแบบจีน , เขียนพู่กันจีน ,กังฟู ฯลฯ
11. พักที่ไหน อย่างไร?
ตอบ นักเรียน จะได้พักในหอพัก นานาชาติของมหาวิทยาลัย โดยพักห้องละ 2 คน ภายในห้อง จะมีเตียงเดี่ยว 2 เตียง,
ห้องน้ำส่วนตัว ,ทีวี,โต๊ะเขียนหนังสือ , เก้าอี้
12. ทานอาหารอย่างไร ที่ไหน?
ตอบ น้องๆจะได้รับ บัตรทานอาหารในบัตรมีเงิน 400 หยวน เพื่อไว้ทานอาหารในโรงอาหารมหาวิทยาลัย ทั้ง 3 มื้อ ตลอด
3 สัปดาห์ (ปกติ อาหารเช้ามื้อละไม่เกิน 5 หยวน มื้อกลางวัน,เย็น มื้อละไม่เกิน 15 หยวน)
13. ต้าเหลียน ดีอย่างไร?
ตอบ ต้าเหลียนเป็นเมืองหลวงของมณฑลเหลียวหนิง บ้านเมืองทันสมัย สะอาด ปลอดภัย มลพิษต่ำ ผู้คนเป็นมิตร เดินทาง
สะดวกมีรถไฟใต้ดินถึงทุกที่ ภาษาจีนกลางชัด ฟังง่าย
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