
SUMMER TAIWAN 2020 
เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน  
22 มีนาคม - 18 เมษายน 2020 

ซัมเมอร์ไต้หวัน เที่ยวจุใจ 6 วันเต็มอิ่ม เจาะลึกไทเป!  
ราคาสุดคุ้ม! 96,900 บาท
• รับนักเรียนอายุ 8-17 ปี 
• ระยะเวลา 4 สัปดาห์เต็ม 
• เรียนที่ศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีน มหาวิทยาลัยฉือเจี้ยน ไทเป ประเทศไต้หวัน
• เจาะลึกไทเป ตึกไทเป 101 ย่านช้อปปิ้งซีเหมินติ้ง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  

วัดหลงซาน เมืองเก่าปัวผีเหลียว ตลาดกลางคืน กระเช้าขึ้นเขาเมาคง ตั้นสุ่ย  
เมืองซินจู๋ สวนสนุกโดราเอมอน กิจกรรมย้อมผ้า กิจกรรมทำาพายสัปปะรด เเละอื่นๆ



 
ศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีน มหาวิทยาลัยฉือเจี้ยน ประเทศไต้หวัน  
The Chinese Language Center (CLC) of Shih Chien University 實踐大學華語中心 
 
มหาวิทยาลัยฉือเจี้ยนก่อตั้งเมื่อปี 1958 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้าน การจัดการ เเละเศรษฐศาสตร์ ด้วย
ปรัชญาที่ว่า "ความรู้คือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่ง เมื่อมีความรู้แล้วจึงสามารถทำาการใดๆได้สำาเร็จ" มหาวิทยาลัยติด
อันดับ 1 ใน 5 The most fashionable campus ด้วยอาคารเรียนที่ออกเเบบด้วยดีไซด์โดดเด่นเฉพาะตัว 
 

เรียนภาษาจีนเเละท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆของไทเปเเบบเจาะลึก 
เปิดประสบการณ์ใหม่ที่อัดแน่นไปด้วยการเรียนภาษาจีนตามเเบบฉบับของไต้หวัน ที่เน้นการใช้งานในชีวิตประจำาวันได้จริง การเรียน 
การสอนสนุกสนาน นักเรียนมีส่วนร่วมในห้องเรียนกับครูผู้สอนสูง เรียนภาษาจีนเต็มวันเเละทำากิจกรรมส่งเสริมทักษะในหลากหลาย
รูปแบบที่น่าสนใจ เช่น เขียนตัวหนังสือจีนด้วยพู่กัน วาดหน้ากาก หมากรุกจีนเเละอื่นๆ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ล้วนส่งผลให้ผู้เรียนเข้าใจ 
ซาบซึ้งในศิลปะและวัฒนธรรมแขนงต่างๆ ทำาให้ได้เรียนรู้คำาศัพท์ใหม่ๆนอกจากการเรียนรู้ในห้องเรียน เกิดความกระตือรือร้น รักภาษา
จีนและอยากเรียนรู้ภาษาจีนให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการต่อยอดการเรียนภาษาจีนในอนาคตอย่างยั่งยืน 
 
ไทเปเป็นเมืองหลวงของประเทศไต้หวัน เป็นศูนย์กลางการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษาและวัฒนธรรมของประเทศไต้หวัน เป็นหนึ่งใน
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีระดับสูงของภูมิภาคเอเชียตะวันออก ไทเปมีเส้นทางรถไฟ ทางหลวง สนามบิน เเละการคมนาคม
ที่ทันสมัยเชื่อมโยงกันทั้งประเทศ จึงทำาให้การเดินทางเป็นไปอย่างสะดวกสบาย ไทเปที่มีตึกสมัยใหม่ที่น่าทึ่งโดยเฉพาะตึกไทเป 101 
ประเทศไต้หวันได้ชื่อว่าผู้คนเป็นมิตรและมีนำา้ใจ มีสถานท่องเที่ยวสวยงาม สะอาด ปลอดภัย มีชื่อเสียงทางด้านอาหารและขนมต่างๆ
อร่อยถูกปากคนไทยเป็นอย่างยิ่ง   
 
* มหาวิทยาลัยอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า Dazhi เดินเพียง 5 นาที  
* จากสถานี Dazhi สามารถเดินทางไปยัง Taipei Main Station ได้ภายใน 20 นาที  
* นักเรียนโครงการซัมเมอร์แคมป์ไต้หวัน เรียนหลักสูตรภาษาจีนแบ่งตามระดับ (ขึ้นอยู่กับจำานวนนักเรียนเเละผลการสอบวัดระดับ)  

 
 
 
 

 
ตารางการเดินทางสายการบินเเห่งชาติของไต้หวัน EVA Air 
 
1) ขาไป BR 212 วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2020  
ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 12.10 น. ถึงสนามบินไทเปเวลา 16.45 น.  
 
2) ขากลับ BR 201 วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2020 
ออกจากสนามบินไทเป เวลา 10.20 น. ถึงกรุงเทพฯเวลา 13.05 น. 

สิ่งที่รวมในโครงการ 

•  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบิน EVA Air หรือเทียบ
เท่า รวมค่าภาษีสนามบิน / นำา้หนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กิโลกรัม
•  ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ 
•  ค่าเรียน ค่ากิจกรรม ทัศนศึกษา ค่าเดินทาง ตั๋วเข้าชมสถาน
ที่ท่องเที่ยว ที่พักตลอดทั้งโปรแกรม 
•  รวมอาหาร 3 มื้อ ยกเว้น วันอาทิตย์
•  ค่าทำาวีซ่า
•  ไม่รวม ค่าซักผ้า (ซักผ้าหยอดเหรียญครั้งละ NTD 30)
•  เสื้อยืดที่ระลึก 
•  พี่เลี้ยงคนไทยและเจ้าหน้าที่จากสถาบันดูแลตลอดเวลา

 
ศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีน เปิดสอนการเรียนภาษาจีนและ
วัฒนธรรมให้เเก่ผู้สนใจ มหาวิทยาลัยมีสิ่งอำานวยความ
สะดวก ห้องมัลติมีเดีย อาคารหอสมุดที่ทันสมัย สนามกีฬา
รวมถึงมีบริเวณพักผ่อนหย่อนใจ ร้านค้า ร้านอาหาร  
มินิมาร์ท  
 
สถาบันมีเจ้าหน้าที่ที่พร้อมให้การดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด
ตลอด 24 ชั่วโมง  
 
มีจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเเละกีฬาหลังเลิกเรียนทุกวัน ทำาให้
นักเรียนรู้สึกเพลิดเพลินเเละไม่น่าเบื่อ 

ที่พัก Homey Hostel 
 
ที่พักทันสมัย สะอาดปลอดภัย 
ถูกโหวตได้ 4.5/5 ดาว จาก 
Tripadvisor ตั้งอยู่ใจกลาง
เมืองไทเป สถานี MRT 
Taipei Main Station  
มีเจ้าหน้าที่จาก
มหาวิทยาลัยพักร่วมกับ
คณะเเละดูแลอย่างใกล้ชิด

ตลอด 24 ช.ม / ห้องพัก 4-6 คน
ต่อ 1 ห้อง / แยกห้องพักชาย-หญิง 
/ เเชร์ห้องนำา้เเละพื้นที่ส่วนกลาง  
www.homeyhostel.com
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ตารางกิจกรรมเที่ยวไทเป  
เรียนภาษาจีนครบสูตร 

22 มีนาคม - 18 เมษายน 2020
เสาร์ ศุกร์ พฤหัส พุธ อังคาร จันทร์ อาทิตย์ 

อนุสรณ์เจียงไคเช็ค 
วัดหลงซาน  

ช้อปปิ้งปัวผีเหลียว 

เรียนภาษาจีน
เต็มวัน  

ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

เรียนภาษาจีน
เต็มวัน

เย็น - กีฬา

เรียนภาษาจีน 
เต็มวัน

เย็น-พักผ่อน 

 

เรียนภาษาจีน
เต็มวัน 

เย็น - กีฬา

ปฐมนิเทศ 
เรียนภาษาจีน
ไทเป ซิตี้ทัวร์

พบกันที่่สนาม
บินสุวรรณภูมิ  

เสาร์ ศุกร์ พฤหัส พุธ อังคาร จันทร์ อาทิตย์ 

 เที่ยวเมืองซินจู๋  
สวนสนุก 

โดราเอมอน   

กิจกรรมย้อมผ้า 
จากสีธรรมชาต ิ

ด้วยตัวเอง

ขึ้นกระเช้า 
เขาเมาคง  

ชมวิว จิบชา

ตึกไทเป 101 
ช้อปปิง้ซเีหมนิติง้ 

ซื่อซื่อหนันซุน

เรียนภาษาจีน
เต็มวัน

เย็น-พักผ่อน

เรียนภาษาจีน
เต็มวัน 

เย็น-พักผ่อน

พักผ่อนหรือ
ท่องเที่ยวกับ
พี่เลี้ยงตาม
อัธยาศัย

เสาร์ ศุกร์ พฤหัส พุธ อังคาร จันทร์ อาทิตย์ 

ท่าเทียบเรือ 
ริมทะเล 
ตั้นสุ่ย

ชิมของอร่อย

เรียนภาษาจีน
เต็มวัน

ตลาดกลางคืน 
เมียวโขว 

 

เรียนภาษาจีน
เต็มวัน 

เย็น - กีฬา

เรียนภาษาจีน
เต็มวัน

เย็น-พักผ่อน

เรียนภาษาจีน
เต็มวัน 

เย็น - กีฬา

เรียนภาษาจีน
เต็มวัน

 จุดชมวิว 
เขาเซี่ยงชาน

พักผ่อนหรือ
ท่องเที่ยวกับ
พี่เลี้ยงตาม
อัธยาศัย

เสาร์ ศุกร์ พฤหัส พุธ อังคาร จันทร์ อาทิตย์ 
 เดินทางกลับไทย

โดยสวัสดิภาพ
เรียนภาษาจีน 

รับประกาศนียบัตร 
กิจกรรมทำา 

พายสัปปะรด 

เรียนภาษาจีน
เต็มวัน  

เย็น - กีฬา

เรียนภาษาจีน
เต็มวัน 

เย็น-พักผ่อน

เรียนภาษาจีน
เต็มวัน  

เย็น - กีฬา

เรียนภาษาจีน
เต็มวัน 

ห้างคาร์ฟูร์

พักผ่อนหรือ
ท่องเที่ยวกับ
พี่เลี้ยงตาม
อัธยาศัย 



เงื่อนไขการจองโครงการ 
• กรอกใบสมัคร
• ชำาระค่ามัดจำา 20,000 บาท เมื่อจองโครงการ
• ส่งสำาเนาหน้าพาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ
• เรียกเก็บเอกสารสำาหรับยื่นขอวีซ่า ก่อนวันที่ 31 มกราคม 2020
• ชำาระค่าโครงการที่เหลือ ก่อนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2020
• ปฐมนิเทศวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2020 เวลา 10.00 -12.00 น.

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความหมาะสมโดยเน้น
ผลประโยชน์สูงสุดและความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำาคัญ ในกรณีที่ไม่
สามารถออกเดินทางได้ เนื่องจากความผิดพลาดของทางบริษัทฯ ยินดีคืน 
เงินค่าเข้าร่วมโครงการเต็มจำานวน หากจำานวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการไม่
ถึง 7 คนขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโครงการ  

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำาเที่ยวเลขที่ 11/06782

เจาะลึกสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของไทเป ที่ไม่ควรพลาด!! 

• กิจกรรมย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ
• กจิกรรมทำาพายสัปปะรด ขนมเลื่องชื่อของไต้หวัน
• ซิตี้ทัวร์เมืองไทเป ตึกไทเป 101 (Taipei 101)
• อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค (Chiang Kai-Shek Memorial Hall)
• ย่านช้อปปิ้งซีเหมินติง (Ximending)
• วัดหลงซาน (Lungshan Temple)
• ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต (Shilin Night Market)
• ตลาดกลางคืนเมียวโขว (Miaokou Night Market)
• ขึ้นกระเช้าเขาเมาคง (Mao Kong Gondola)
• ท่าเทียบเรือริมทะเลตั้นสุ่ย (Tamsui District)
• จุดชมวิวเขาเซี่ยงซานหรือเขาช้าง (Xiangshan Elephant Moutain)
• หมู่บ้านซื่อซื่อหนันซุน (Si Si Nan Cun Village)
• เมืองซินจู๋ (Hsinchu)
• สวนสนุกเสี่ยวเหยินกว๋อ (Window on China Theme Park) หรือที่
คนไทยเรียกติดปากว่าสวนสนุกโดราเอมอน
• ย่านเมืองเก่าปัวผีเหลียว (Bopiliao Historical Block)


