โครงการเรียนภาษา และ ทัศนศึกษา เมืองฮาร์บิน ประเทศจีน
13 ต.ค. - 2 พ.ย. 2562 48,000 บาท
รับสมัคร อายุ 14-35 ปี ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีน
ตารางเรียนแน่น รวมอาหาร 3 มื้อ มีพาเที่ยวทุกเสาร์-อาทิตย์โดยรถทัวร์ส่วนตัว

โครงการเรียนภาษาจีน และ ทัศนศึกษา ฮาร์บิ้น ประเทศจีน จัดโดย SummerJeen ครั้งนี้จัดขึ้นเป็น
ครั้งที่ 14 โดยความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์แห่งฮาร์บิ้น (Harbin Engineering University)
โครงการนี้มุ่งหวังให้นักเรียน นักศึกษา ได้ไปเรียนภาษาจีน และ วัฒนธรรมจีน ทั้งในห้องเรียน และ
นอกห้องเรียนไปพร้อมๆกับการฝึกนักเรียนให้มีความรับผิดชอบ เรียนรู้การอยู่ในสังคม พบเพื่อนใหม่จากหลาย
จังหวัด ,หลายโรงเรียน, หลายเชื้อชาติ ,หลายภาษา และ หลายวัฒนธรรม
ในโครงการนักเรียนจะได้เรียนในวันจันทร์-ศุกร์ เป็นวิชาภาษาจีน 20 คาบ/อาทิตย์ และ วัฒนธรรมจีน
3 คาบ/อาทิตย์ ส่วนวันเสาร์-อาทิตย์ พี่เลี้ยงจะพานักเรียนไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆในเมืองฮาร์บิ้น

รับสมัครไม่เกิน 40 คนเท่านั้น สมัครก่อนได้ก่อน ไม่มีการสอบแข่งขันค่ะ

SummerJeen.com | โทร : 086-403-2730 | Line ID : Summerjeenth

รูปภาพครั้งก่อนๆโครงการ SummerJeen
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รีวิวจากน้องๆรุ่นก่อนๆ (อ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.summerjeen.com)
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ค่าโครงการ รวม ค่าใช้จ่ายดังนี้
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กทม. - ฮาร์บิน ชั้นประหยัด
ค่าวีซ่าจีน
ค่าดำเนินการขอวีซ่าจีน
ค่าเรียนตลอดโครงการ
ค่าหนังสือเรียน
ค่าที่พักห้องคู่ มีห้องน้ำในตัว ตลอดโครงการ
ค่าอาหาร 3 มื้อตลอดโครงการ
ค่าเดินทางไป-กลับ จากสนามบินไปมหาวิทยาลัย
ค่างานเลี้ยงอำลา
ค่าทัศนศึกษาตามรายการระบุ
ค่าประกันสุขภาพ และ อุบัติเหตุ

ค่าโครงการ ไม่รวม ค่าใช้จ่ายดังนี้
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าขนม, ค่าโทรศัพท์ , ค่า wifi , ค่าเดินทางอื่นๆนอกเหนือจากรายการ
ระบุ แนะนำให้นักเรียนพกเงินส่วนตัวไปประมาณ 1,000-2,500 หยวน หรือ ประมาณ 5,000-12,500
บาท / 4 อาทิตย์
สำหรับ นักเรียนที่มีพื้นฐานภาษาจีนและอายุมากกว่า 16 ปี สามารถเลือกอยู่ต่อเองได้ (เหมาะกับ นร ที่สามารถ
ดูแลตัวเองได้ดี)
อยู่ต่ออีก 2 สัปดาห์ (กลับวันที่ 16 พ.ย. 62) เพิ่มเงิน 10,000 บาท
อยู่ต่ออีก 4 สัปดาห์ (กลับวันที่ 30 พ.ย. 62) เพิ่มเงิน 20,000 บาท
อยู่ต่ออีก 6 สัปดาห์ (กลับวันที่ 14 ธ.ค. 62) เพิ่มเงิน 30,000 บาท
อยู่ต่ออีก 8 สัปดาห์ (กลับวันที่ 28 ธ.ค. 62) เพิ่มเงิน 40,000 บาท
** รวมค่าเรียน ค่าที่พัก ค่าน้ำ ค่าไฟ แล้ว
** ไม่มีพี่คนไทยอยู่ดูแลที่มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย. 62 เป็นต้นไป
** ไม่รวมค่าอาหาร ไม่มีทัศนศึกษา ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย. 62 เป็นต้นไป
** ถ้าอยู่ต่อ ไม่รวมค่ารถขากลับจากมหาวิทยาลัยไปสนามบิน (รถบัส 20 หยวน, รถ Taxi 300 หยวน)
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ขั้นตอนการสมัคร
1.
2.
3.
4.
5.

กรอกใบสมัครออนไลน์ผ่าน www.SummerJeen.com
รออีเมลล์ตอบกลับ แจ้งรายละเอียดการชำระเงินมัดจำ
ชำระเงินมัดจำโครงการ 5,000 บาท
ส่งเอกสารเพื่อสมัครเรียน และดำเนินการขอวีซ่า
ชำระค่าโครงการส่วนที่เหลือภายใน 13 ก.ย. 2562

เอกสารที่ต้องส่งให้โครงการ

พาสปอร์ตตัวจริง ที่มีอายุ เหลือมากกว่า 6 เดือน (กรุ ณาเอาปกพาสปอร์ตออก เก็บไว้เองนะคะ)
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)
สําหรับผู ้สมัครอายุ ต่ ากว่
ํ า 18 ปี ใช้เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
สําเนาใบสูติบัตร
หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศของคุณพ่อ และ คุณแม่ (ขอจากสํานักงานเขต/ที่ว่าการ
อําเภอ)
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 **

SummerJeen.com | โทร : 086-403-2730 | Line ID : Summerjeenth

คำถามที่พบบ่อย
1. ค่าใช้จ่าย 48,000 บาท ไม่รวมอะไรบ้าง?
ตอบ ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าขนม ค่าโทรศัพท์ ค่า internet ฯลฯ
2. ควรพกเงินไปเท่าไหร่?
ตอบ แนะนำให้พกไป 1,000-2,500 หยวน หรือ ประมาณ 5,000-12,500 บาท / 3 อาทิตย์
3. มีพี่เลี้ยงคนไทยดูแลไหม?
ตอบ มีพี่เลี้ยงคนไทย ดูแลตั้งแต่ ออกเดินทางจากสุวรรณภูมิ จนกลับถึงสุวรรณภูมิค่ะ
4. อากาศที่ฮาร์บิน เป็นอย่างไร?
ตอบ ช่วงเดือน ตุลาคม ประมาณ 2 ถึง 20 องศาเซลเซียส
5. ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนไปได้ไหม?
ตอบ ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานก็ไปได้ค่ะ (ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีน หรือ ภาษาอังกฤษ) ทาง
มหาวิทยาลัย จะมีสอบวัดระดับก่อนเรียน และจะจัดคลาสให้ตามระดับที่สอบได้ค่ะ
6. โครงการนี้รับอายุเท่าไหร่?
ตอบ รับผู้สนใจ ชาย/หญิง อายุ 12-35 ปีค่ะ
7. สมัครเข้าร่วมโครงการยังไง?
ตอบ กรอกใบสมัครผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ในหน้าเว็บไซต์ summerjeen.com ได้เลยค่ะ
8. โครงการปิดรับวันไหน?
ตอบ ปิดรับเมื่อครบจำนวน 40 คน ค่ะ
9. โครงการนี้จัดมาแล้วกี่ครั้ง?
ตอบ โครงการนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง SummerJeen และ Harbin Engineering University จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 14
ครั้งแรกจัดขึ้นไปเมื่อ เดือน มีนาคม 2558 ภาพโครงการครั้งก่อนสามารถดูได้ที่หน้าเว็บ SummerJeen.com
10.การเรียนเป็นอย่างไร?
ตอบ เมื่อไปถึงที่มหาลัยแล้ว จะมีสอบวัดระดับเพื่อแบ่งชั้นเรียน ตามแต่ละระดับของน้อง มีตั้งแต่ขั้นพื้นฐานพูดจีนไม่ได้เลย
ถึง ระดับ Advance น้องๆจะได้เรียนภาษาจีน 20 คาบ/อาทิตย์ และ จะได้เรียนวัฒนธรรมจีน 2 คาบ/สัปดาห์ เช่น ดนตรีจีน
, ตัดกระดาษแบบจีน , เขียนพู่กันจีน ,กังฟู ฯลฯ
11. พักที่ไหน อย่างไร?
ตอบ น้องๆ จะได้พักในหอพัก นานาชาติของมหาวิทยาลัย โดยพักห้องละ 2 คน ภายในห้อง จะมีเตียง 2 ชั้น,
ห้องน้ำ ,ทีวี,ตู้เย็น,ตู้กดน้ำ,กาต้มน้ำ,ฮีทเตอร์
12. ทานอาหารอย่างไร ที่ไหน?
ตอบ ค่าโครงการนี้ได้รวมค่าอาหาร 3 มื้อ ตลอดโครงการแล้ว โดยน้องๆจะได้รับ การ์ดทานอาหาร เพื่อไว้ทานอาหารใน
โรงอาหารมหาวิทยาลัย ทั้ง 3 มื้อ
13. ฮาร์บิน ดีอย่างไร?
ตอบ ฮาร์บิน เป็นเมืองที่มีความปลอดภัยสูงติดอันดับต้นๆของประเทศจีน สำเนียงภาษาจีนชัด ฟังง่าย และที่สำคัญ มลพิษ
ต่ำมากเมื่อเทียบกับเมืองอื่นๆในประเทศ อากาศเย็นสบาย เหมาะแก่การเรียน
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