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Beijing Summer Camp 2015
àÃÕÂ¹à¢ŒÁ ¡Ô¨¡ÃÃÁà¾ÕÂº à·ÕèÂÇ¤Ãº»˜¡¡Ôè§

8-26 àÁ.Â. 58

ºÔ¹µÃ§ÊÙ‹»˜¡¡Ôè§¡Ñº

58,000 ºÒ·

à¾ÕÂ§
¾Ñ¡·ÕèâÃ§àÃÕÂ¹ÁÑ¸ÂÁ Beijing No.65
ã¨¡ÅÒ§àÁ×Í§»˜¡¡Ôè§

àÃÕÂ¹àªŒÒ ¡Ô¨¡ÃÃÁº‹ÒÂ ·ÑÈ¹ÈÖ¡ÉÒÇÑ¹ËÂØ´

ÍÒ¨ÒÃÂÃÃ.ÊµÃÕÇÔ·ÂÒáÅÐà¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè¤¹ä·Â´ÙáÅµÅÍ´â¤Ã§¡ÒÃ
àÃÕÂ¹ÀÒÉÒ¨Õ¹à¢ŒÁã¹ª‹Ç§àªŒÒ ª‹Ç§º‹ÒÂàÃÕÂ¹ÃÙŒÇÑ²¹¸ÃÃÁ¡Ñº
¡Ô¨¡ÃÃÁËÅÒ¡ËÅÒÂ àª‹¹ ¾Ù‹¡Ñ¹¨Õ¹, ÈÔÅ»Ð»‡Í§¡Ñ¹µÑÇ, Ë‹Íà¡ÕêÂÇ, ÇÒ´ÃÙ»
·ÑÈ¹ÈÖ¡ÉÒÊ¶Ò¹·Õè·‹Í§à·ÕèÂÇã¹»˜¡¡Ôè§áÅÐà·ÕÂ¹ÊÔ¹ àª‹¹ ¡Óá¾§àÁ×Í§¨Õ¹
¨µØÃÑÊà·ÕÂ¹ÍÑ¹àËÁÔ¹ ¾ÃÐÃÒªÇÑ§¡ÙŒ¡§ à¡çºÊµÍàºÍÃÕè à·ÕèÂÇ¡ØŒÂËÅÔ¹áË‹§»˜¡¡Ôè§
รับจำนวนจำกัด รีบสมัครดวน
* ·Ò§ÈÙ¹ÂÊ§Ç¹ÊÔ·¸ìÔà»ÅÕèÂ¹á»Å§â´ÂäÁ‹µŒÍ§á¨Œ§Å‹Ç§Ë¹ŒÒ

คาใชจายรวมทุกอยาง *
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µÒÃÒ§àÃÕÂ¹ â¤Ã§¡ÒÃ«ÑÁàÁÍÃá¤Á»Š»˜¡¡Ôè§ 2558 8 - 26 àÁ.Â. 2558
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8¾ÃŒÍÁ¡Ñ¹Apr·ÕèÊ¹ÒÁºÔ¹ 9 Apr àªŒ10Ò àÃÕÂApr¹ÀÒÉÒ¨Õ¹ 11 Apr
¶Ö§»˜¡¡Ôè§ 05.30
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¢Öé¹¡Óá¾§àÁ×Í§¨Õ¹
à¡çºÊµÍàºÍÃÕè
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à´Ô¹·Ò§ÊÙèâÃ§àÃÕÂ¹
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àªŒÒ àÃÕÂ¹ÀÒÉÒ¨Õ¹

áº‹§ÃÐ´ÑºªÑé¹àÃÕÂ¹

ªÁ¨µØÃÑÊà·ÕÂ¹ÍÑ¹àËÁÔ¹
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º‹ÒÂ ¡Ô¨¡ÃÃÁÇÒ´ÃÙ»
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àªŒÒ àÃÕÂ¹ÀÒÉÒ¨Õ¹
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àªŒÒ àÃÕÂ¹ÀÒÉÒ¨Õ¹

àªŒÒ àÃÕÂ¹ÀÒÉÒ¨Õ¹
àªŒÒ àÃÕÂ¹ÀÒÉÒ¨Õ¹
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ÇÑ´ÅÒÁÐ
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µÅÒ´Ë§à©ÕÂÇ
¡ÒÂ¡ÃÃÁ

àªŒÒ àÃÕÂ¹ÀÒÉÒ¨Õ¹
ÈÙ¹ÂÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ
¡Ô¹ÍÒËÒÃä·Â

àªŒÒ àÃÕÂ¹ÀÒÉÒ¨Õ¹ §Ò¹»ÃÐ¡ÒÈ¹ÕÂºÑµÃ
º‹ÒÂ ¡Ô¨¡ÃÃÁ¶Ñ¡àª×Í¡ ÊÍºÇÑ´ÃÐ´Ñº

ËÅ§ªÔè§àÊÕÂ
àÁ×Í§ËØºà¢Ò

Apr

ª‹Ç§¤èÓ ¨ÐÁÕ¡Ô¨¡ÃÃÁÃŒÍ§à¾Å§ ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ ªÁÀÒ¾Â¹µ ËÃ×Í¡Ô¨¡ÃÃÁÍÔÊÃÐ

ÈÙ¹ÂÈÔÅ»Ð 798
ÍÍ¡¨Ò¡»˜¡¡Ôè§ 17.05
¶Ö§¡ÃØ§à·¾Ï 21.15

TG 615

¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂÃÇÁ:

àÍ¡ÊÒÃ·ÕèãªŒÊÁÑ¤Ã:

ÃÙ»¶‹ÒÂÊÕ 2 ¹ÔéÇ 4 ãº
Ë¹Ñ§Ê×Íà´Ô¹·Ò§ ÁÕÍÒÂØäÁ‹¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 6 à´×Í¹
ÊÓà¹ÒºÑµÃ»ÃÐªÒª¹¢Í§¼ÙŒÊÁÑ¤Ã
à§Ô¹ÁÑ´¨Ó 10,000 ºÒ·

¤‹ÒàÃÕÂ¹ µÓÃÒàÃÕÂ¹ ¤‹ÒÍÒËÒÃ
¤‹Ò·Õè¾Ñ¡ ËŒÍ§¤Ù‹ ËŒÍ§¹éÓÊ‹Ç¹µÑÇ, ¤‹Ò·‹Í§à·ÕèÂÇ
¤‹ÒµÑëÇà¤Ã×èÍ§ºÔ¹ä»-¡ÅÑº¡ÒÃºÔ¹ä·Â
¤‹Ò¢ÍÇÕ«‹Ò ¤‹Ò»ÃÐ¡Ñ¹ÊØ¢ÀÒ¾-ÍØºÑµÔàËµØ

¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂäÁ‹ÃÇÁ:

»´ÃÑºÊÁÑ¤Ã 30 Á¡ÃÒ¤Á 2558

¤‹Ò·ÓË¹Ñ§Ê×Íà´Ô¹·Ò§ ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂÊ‹Ç¹µÑÇ
¤‹Ò»ÃÑºÊ¹ÒÁºÔ¹¡Ã³Õ¹éÓË¹Ñ¡à¡Ô¹ 20 ¡¡.

*ËÁÒÂàËµØ ã¹¡Ã³ÕäÁ‹»ÃÐÊ§¤·ÑÈ¹ÈÖ¡ÉÒµÒÁÃÒÂ¡ÒÃ ¢ÍÊ§Ç¹ÊÔ·¸ÔìäÁ‹¤×¹à§Ô¹

¡Ã³ÕÂ¡àÅÔ¡ ¢ÍÊ§Ç¹ÊÔ·¸Ôì äÁ‹¤×¹à§Ô¹ÁÑ´¨Ó

ÊÍº¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¾ÔèÁàµÔÁáÅÐÊÁÑ¤Ãà¢ŒÒÃ‹ÇÁâ¤Ã§¡ÒÃä´Œ·Õè: âÃ§àÃÕÂ¹ÊµÃÕÇÔ·ÂÒ
µÔ´µ‹Í Í.ÊÔÃÔ¹Ñ¹· àÊ¹ÒÐàÁ×Í§, Í.ÊØÃÑµ¹ à¾Ô¡¨Ô¹´Ò ËÁÇ´ÀÒÉÒµ‹Ò§»ÃÐà·È
â·Ã 081-804-7305, 088-635-9345

ตารางเรียนภาษาจีนและกิจกรรม
วันที่
8 เมษายน 2558
9 เมษายน 2558
10 เมษายน 2558
11 เมษายน 2558
12 เมษายน 2558
13 เมษายน 2558
14 เมษายน 2558
15 เมษายน 2558
16 เมษายน 2558
17 เมษายน 2558
18 เมษายน 2558
19 เมษายน 2558
20 เมษายน 2558
21 เมษายน 2558
22 เมษายน 2558
23 เมษายน 2558
24 เมษายน 2558
25เมษายน 2558
26 เมษายน 2558

08.50 – 11.10 น.

14.00 - 16.00 น.

19.00 - 20.00 น.

21.00 น. พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 674 ออกเดินทาง 23.50 น.
05.30 น. ถึงสนามบินปกกิ่ง เดินทางสูโรงเรียนปกกิ่ง 65 ชวงบาย สอบวัดระดับความรูภาษาจีน
สนทนาภาษาจีน
กิจกรรมวาดรูปจีน
เยี่ยมชมจตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกูกง สวนจิ่งซาน
เยี่ยมชมกําแพงเมืองจีน และ เก็บลูกสเตอเบอรี่ ที่ไร พรอมทานอาหารค่ํา เปดปกกิ่ง
สนทนาภาษาจีน
กิจกรรมทําเกี๊ยว
สนทนาภาษาจีน
กิจกรรมแลกเปลี่ยน ไทย – จีน
สนทนาภาษาจีน
หอบวงสรวงเทวดาฟาดิน ซื้อของที่ตลาดหงเฉียว และ ชมกายกรรม
สนทนาภาษาจีน
กิจกรรมถักเชือก
สนทนาภาษาจีน
กิจกรรมศิลปะปองกันตัว
รับประทานอาหารขางนอก
เที่ยวเทียนจิน ถนนวัฒนธรรม ถนนอาหาร
เยี่ยมชมพระราชวังฤดูรอนอวี้เหอหยวน มหาลัยปกกิ่ง สนามแขงกีฬาโอลิมปก 2008 วัดลามะ
สนทนาภาษาจีน
กิจกรรมพูกันจีน
สนทนาภาษาจีน
กิจกรรมวาดรูปจีน
สนทนาภาษาจีน
ศูนยวิทยาศาสตร รับประทานรานอาหารไทย
สนทนาภาษาจีน
กิจกรรมถักเชือก
สอบวัดระดับ
พิธีรับประกาศนียบัตร
รับประทานอาหารขางนอก
หลงชิ่งเสีย เมืองหุบเขา ทองเที่ยวธรรมชาติ
ศูนยศิลปะ 798 จากสนามบินปกกิ่งออกเดินทาง17.05 น.โดยสายการบิน TG 615 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ
21.15 น.

หมายเหตุ
1. ตารางสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
2. ผูเขารวมโครงการ ที่ไมเขารวมกิจกรรมที่จัดไว ไมสามารถขอเงินคืนหรือเปลี่ยนกิจกรรมอื่นได

แนะนําสถานที่เที่ยว ในเมืองปกกิ่ง
จัตุรัสเทียนอันเหมิน
เปนจัตุรัสที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก ตั้งอยูใจกลางกรุงปกกิ่ง ความยาวตั้งแตทิศเหนือจรดทิศใต 880 เมตร ทิศ
ตะวันออกจรดทิศตะวันตก 500 เมตร พื้นที่ทั้งสิ้น 440,000 ตารางเมตร สามารถจุประชากรไดถึง 1,000,000
คน ปจจุบันจัตุรัสเทียนอันเหมินนับเปนจัตุรัสใจกลางเมืองที่ใหญที่สุดในโลก

พระราชวังกูก ง
สรางเปนรูปทรงสี่เหลี่ยม บนพื้นที่ 180 เอเคอร ประกอบดวยหองหับตาง ๆ 9,999 หอง กอสรางโดย จักรพรรดิหยง
เลอ เมื่อป 1406 เปนที่ตั้งของรัฐบาลและที่ประทับ และ วาราชการของจักรพรรดิ 24 พระองค ในสมัยราชวงศหมิง
และราชวงศชิง ตั้งอยูในบริเวณของเมืองตองหาม เปนสถานที่ซึ่งมีความเปนมา ทางประวัติศาสตรอันยาวนาน และ
ยังเปนตัวอยาง สถาปตยกรรมจีนคลาสสิค ที่ยังคงสภาพสมบูรณที่สุด

กําแพงเมืองจีน
สรางในสมัยจิ๋นซีฮองเต หลังจากที่จิ๋นซีฮองเตจักรพรรดิพระองคแรก ของประเทศจีน ไดรวมประเทศจีนเปน
หนึ่งเดียว พระองคไดเชื่อมกําแพง ปองกันชายแดนทางเหนือของรัฐฉิน,เหยียนและเจา เขาดวยกัน ซึ่งรูจักกัน
ในนามของกําแพงจีนเมือง กําแพงเมืองจีนที่ปจจุบันพวกเราพบเห็นสวนมาก ถูกสรางในสมัยราชวงศหมิง มี
ความยาว 6,350 กิโลเมตร ทอดตัวผาน 5 มณฑลของจีน กําแพงเมืองจีนที่งดงามกวางใหญนี้ ถูกสรางอยูบน
ภูเขาสูง องคกร UNESCO ไดจัดกําแพงเมืองจีน เปนหนึ่งในมรดกวัฒนธรรมของโลก นอกจากนี้แลวยังเปนสิ่งมหัศจรรย 1 ใน 7 ของโลกอีกดวย

หอบวงสรวงสวรรค
ตั้งอยูปกกิ่งตอนลาง สรางขึ้นในป 1420 ระหวางสมัยการปกครองของจักรพรรดิ หยงเลอ ซึ่งครอบคลุม
พื้นที่ 2,730,000 ตารางเมตร เปนสถานที่ที่จักรพรรดิ ราชวงคหมิงและชิง ใชในการบวงสรวงตอสวรรค
เพื่อขอฝนและการเก็บเกี่ยวที่ดี หอสวรรคเปนสถานที่บวงสรวงที่ใหญที่สุดในประเทศจีน การ
ออกแบบกอสราง โครงสรางและการตกแตงไมเพียงแตเปนสิ่งที่สําคัญในประเทศจีน แตยังเปนมรดก
วัฒนธรรมของโลกที่มีคุณคาอีกดวย
หลงชิ่งเสีย เปนเมืองเล็กๆที่อยูหางจากปกกิ่งราว 80 กม. เมืองนี้เปนแหลงทองเที่ยวที่มี
ภูเขาสูงลิบและยังมีหุบเขาลึกที่ดูนากลัว ระหวางหุบเขามีทะเลสาบที่เกิดจากการสรางเขื่อนซึ่ง
ตอมาไดกลายเปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ มีทัศนียภาพเหมือนแกรนดแคนยอนในโคโรรา
โด สหรัฐอเมริกา

พระราชวังฤดูรอน
เปนพระราชอุทยานที่ใหญที่สุดของจีน ไดรับการออกแบบในสมัยราชวงศชิง ในยุคของพระนางซูสีไทเฮา สราง
เสร็จในปค.ศ. 1888 ภายในประกอบดวยสวน, ทะเลสาบคุนหมิง ระเบียงยาว, เรือหินออน ซึ่งใชเปนที่ดื่มน้ําชา
และชมทะเลสาบของพระนางซูสีไทเฮา

สนามกีฬารังนก
เปนสนามกีฬาที่ตอนรับงานพิธีเปด – ปด กีฬาโอลิมปค 2008 ของประเทศจีน

เทียนจิน หรือเทียนสิน นับเปนเมืองใหญอันดับ 3 ของจีน หางจากเมืองปกกิ่งซึ่งเปนเมือง
หลวงประมาณ 120 กิโลเมตรโดยมีถนนวัฒนธรรมและถนนอาหารเปนที่ทองเที่ยว

