โครงการเ(ยนภาษา และ 0ศน2กษา เ3องฮา67น ประเทศ:น
7 ;.ย. - 4 ก.ค. 2563 53,000 บาท
=บส?คร อา@ 14-35 A ไCDเEนFองGHนฐานภาษา:น
ตารางเ&ยนแ*น รวมอาหาร 3 Mอ +พาเ-ยว/กเสา2-อา4ต5โดยรถ9ว2:วน;ว
สามารถ เ=อกอ>?อเองไABง 31 ก.ค. 2563

* ตารางเ(ยนและOจกรรมอาจGการเปQยนแปลงตามความเหมาะสม

โครงการเ&ยนภาษาFน และ 9ศนJกษา ฮา2Lน ประเทศFน Oดโดย SummerJeen คPงQOดRนเSน
คPง- 16 โดยความTวมUอVบ มหาYทยาZยYศวกรรมศาสต2แ[งฮา2Lน (Harbin Engineering University)
โครงการQ\งห]งใ_`กเ&ยน `กJกษา ไAไปเ&ยนภาษาFน และ ]ฒนธรรมFน cงใน_องเ&ยน และ
นอก_องเ&ยนไปพdอมๆVบการfก`กเ&ยนใ_+ความgบhดชอบ เ&ยนjการอ>ในkงคม พบเlอนใหm
`กเ&ยนจะไAเ&ยนใน]นOนท2-oก2 เSนYชาภาษาFน pง qด rาน เsยน แบบเtมtน 20 คาบ/kปดาu
และ ]ฒนธรรมFน 2 คาบ/kปดาu :วน]นเสา2-อา4ต5 vเwยงจะพา`กเ&ยนไป9ศนJกษาสถาน-xyญ?างๆ
ในเUองฮา2Lน
คอ2สเ{อน |.ย. จะเSนคอ2สเ}ด~เศษของ SummerJeen โดยใน_องเ&ยนจะ+แ? นศ ไทยจาก
SummerJeen เÄาÅน โดยคอ2สQจะเ&ยนหZกÇตรภาษาFนแบบเtมtนเหUอนคอ2สเทอมปกÉของมหาZย
และ แÑงเ&ยนตามระÖบภาษาFนของ `กเ&ยนแ?ละคน โดย+เ}ด 3 ระÖบ Üอ áน กลาง Çง

=บส?ครไCเOน 40 คนเRาSน ส?ครTอนไUTอน ไCGการสอบแVงWนXะ
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Yปภาพค[งTอนๆโครงการ SummerJeen
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(]วจาก^องๆ_นTอนๆ (`านเaมเbมไUc www.summerjeen.com)
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Xาโครงการ รวม Xาใefายgงh
àาâวเคäองãนไป-กZบ กทม. - ฮา2ãน åนประหçด
àาéèาFน
àาêเëนการขอéèาFน
àาเ&ยนตลอดโครงการ
àาห`งíอเ&ยน
àา-ìก_องî +_องïใน;ว ตลอดโครงการ
àาอาหาร 3 ñอตลอดโครงการ
àาเóนทางไป-กZบ จากสนามãนไปมหาYทยาZย
àางานเwยงòลา
àา9ศนJกษาตามรายการระô
àาประVนöขภาพ และ õúÉเหù

Xาโครงการ ไCรวม Xาใefายgงh
àาใûüาย:วน;ว?างๆ เ†น àาขนม, àาโทร°พ¢ , àา wifi , àาเóนทาง£นๆนอกเห§อจากรายการ
ระô แนะ•ใ_`กเ&ยนพกเ¶น:วน;วไปประมาณ 1,000-2,500 หยวน ห®อ ประมาณ 5,000-12,500
บาท / 4 อา4ต5
iห=บ jกเ(ยนcGอา@มากกkา 16 A สามารถเmอกอnoอเองไU (เหมาะpบ นร cสามารถqแลrวเองไUs)
อ>?อ©ก 2 tปดาv (กwบxนc 18 ก.ค. 63) เ™มเ¶น 10,000 บาท
อ>?อ©ก 4 tปดาv (กwบxนc 1 ส.ค. 63) เ™มเ¶น 20,000 บาท

** รวมXาเ(ยน Xาcyก Xาz Xาไฟ แ|ว
** ไCG}คนไทยอnqแลcมหา]ทยาwย ~งแoxนc 4 ก.ค. 63 เEนFนไป
** ไCรวมXาอาหาร ไCG0ศน2กษา ~งแoxนc 4 ก.ค. 63 เEนFนไป
** •าอnoอ ไCรวมXารถขากwบจากมหา]ทยาwยไปสนาม7น (รถÅส 20 หยวน, รถ Taxi 300 หยวน)
ยกเÇนกwบxนc 1 ส.ค. 63 จะGรถของมหา]ทยาwยไปÉงcสนาม7น
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Ñนตอนการส?คร
1.
2.
3.
4.
5.

กรอกใบส´ครออนไล¨≠าน www.SummerJeen.com
รอ©เมลÆตอบกZบ แØงรายละเ©ยดการ∞ระเ¶น´ด±
∞ระเ¶น´ด±โครงการ 5,000 บาท
:งเอกสารเlอส´ครเ&ยน และêเëนการขอéèา
∞ระàาโครงการ:วน-เห=อภายใน 7 พ.ค. 63

เอกสารcFองÉงใÖโครงการ

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 **
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Üถามcพบáอย
1. àาใûüาย 53,000 บาท ไmรวมอะไร≤าง?
ตอบ ไmรวมàาใûüาย:วน;ว เ†น àาขนม àาโทร°พ¢ àา internet ฯลฯ
2. ควรพกเ¶นไปเÄาไหT?
ตอบ แนะ•ใ_พกไป 1,000-2,500 หยวน ห®อ ประมาณ 5,000-12,500 บาท / เ{อน
3. +vเwยงคนไทย¥แลไหม?
ตอบ +vเwยงคนไทย ¥แลµงแ? ออกเóนทางจากöวรรณ∂| จนกZบBงöวรรณ∂|àะ ใน]น- 7 |.ย. - 4 ก.ค. 63
4. อากาศ-ฮา2ãน เSนอ∑างไร?
ตอบ †วงเ{อน |∏นายน ประมาณ 15 Bง 25 องศาเซลเ∫ยส , เ{อน กรกฎาคม ประมาณ 20 Bง 30 องศาเซลเ∫ยส
5. ไm+ºนฐานภาษาFนไปไAไหม?
ตอบ ไm±เSนáอง+ºนฐานæไปไAàะ (ไm±เSนáอง+ºนฐานภาษาFน ห®อ ภาษาøงกฤษ) ทาง
มหาYทยาZย จะ+สอบ]ดระÖบ¡อนเ&ยน และจะOดคลาสใ_ตามระÖบ-สอบไAàะ
6. โครงการQgบอา¬เÄาไหT?
ตอบ gบ√สนใจ ชาย/หƒง อา¬ 14-35 ≈àะ
7. ส´ครเtาTวมโครงการçงไง?
ตอบ กรอกใบส´คร≠านแบบฟอ2มออนไล¨ในห«าเ»บไซ… summerjeen.com ไAเลยàะ
8. โครงการ}ดgบ]นไหน?
ตอบ }ดgบเ อครบ±นวน 40 คน àะ
9. โครงการQOดมาแÀวÃคPง?
ตอบ โครงการQOดRนโดยความTวมUอระหÕาง SummerJeen และ Harbin Engineering University OดRนเSนคPง- 16
คPงแรกOดRนไปเ อ เ{อน +นาคม 2558 ภาพโครงการคPง¡อนสามารถ¥ไA-ห«าเ»บ SummerJeen.com
10.การเ&ยนเSนอ∑างไร?
ตอบ เ อไปBง-มหาZยแÀว จะ+สอบ]ดระÖบเlอแÑงåนเ&ยน ตามแ?ละระÖบของ«อง +µงแ?ŒนºนฐานqดFนไmไAเลย
Bง ระÖบ Advance «องๆจะไAเ&ยนภาษาFน 20 คาบ/kปดาu และ จะไAเ&ยน]ฒนธรรมFน 2 คาบ/kปดาu เ†น ดนต&Fน
, ;ดกระดาษแบบFน , เsยนœVนFน ,Vง– ฯลฯ
11. ìก-ไหน อ∑างไร?
ตอบ «องๆ จะไAìกในหอìก นานาชาÉของมหาYทยาZย โดยìก_องละ 2 คน ภายใน_อง จะ+เ—ยง 2 åน,
_องï ,“é,”เ‘น,”กดï,กาáมï,’ทเตอ2
12. ทานอาหารอ∑างไร -ไหน?
ตอบ àาโครงการQไAรวมàาอาหาร 3 ñอ ตลอดโครงการแÀว โดย«องๆจะไAgบ กา2ดทานอาหาร เlอไ÷ทานอาหารใน
โรงอาหารมหาYทยาZย cง 3 ñอ
13. ฮา2ãน ◊อ∑างไร?
ตอบ ฮา2ãน เSนเUอง-+ความปลอดÿยÇงÉดøนÖบáนๆของประเทศFน xเŸยงภาษาFน⁄ด pง€าย และ-xyญ มล~ษ
‹มากเ อเ“ยบVบเUอง£นๆในประเทศ อากาศเ‘นสบาย เหมาะแ¡การเ&ยน
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