ศูนยบริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกับสถาบันภาษาและวัฒนธรรม
เอ็ดดูเคชั่น สตูดิโอ จัดคายภาษาและวัฒนธรรมภายใตชื่อ ‘The Camp’ โดยศูนยบริการวิชาการ เปนผูพัฒนา
หลักสูตรคายภาษาใหเหมาะสมกับผูเรียน และสถาบันภาษาฯ ดําเนินการดานการจัดกิจกรรมในตางประเทศ
The Camp 2018 ปนี้ มีภาษาและสถานที่ใหเลือก 3 แหงดวยกัน ไดแก คายภาษาอังกฤษ ประเทศ
สิงคโปร คายภาษาจีน ประเทศจีน และคายภาษาญี่ปุน ประเทศญี่ปุน

8 เหตุผล... ทําไมถึงตองไปกับ THE CAMP ?
:: คุณภาพ ::
พัฒนาเนื้อหาแคมป
โดยศูนยบริการวิชาการ
คณะอักษรศาสตร
จุฬาฯ

:: แตกตาง ::
สนุกสนานไปกับ
กิจกรรมที่หลากหลาย

:: 24 Hrs Chinese::
ใชภาษาจีน
อยางเต็มที่
ตลอดการเดินทาง

:: เติบโต ::
สัมผัสประสบการณ
การใชชีวิตใน
ตางประเทศ

:: ปลอดภัย ::
เดินทางกลุมเล็ก
ดูแลอยางทั่วถึง

:: มิตรภาพ ::
รูจักเพื่อนใหมๆ
ไดรับรอยยิ้ม
และฝกการใชชีวิตกับ
ผูอื่น

:: ประกาศนียบัตร ::
:: คุมคา ::
โปรแกรมที่คุมคาที่สุดใน นักเรียนทุกคนจะไดรับ
ป 2018
ประกาศนียบัตรจาก
ศูนยบริการวิชาการ
คณะอักษรฯ จุฬาฯ
เมื่อจบโครงการ

CHAPTER : BEIJING
วันที่ :
อายุผูเดินทาง :
เดินทางโดย :
ที่พัก :
คาธรรมเนียม :

14 – 20 มีนาคม 2561
10 – 16 ป (มัธยมศึกษาตอนตน – ตอนปลาย)
สายการบินฮองกงแอรไลน หรือ สายการบินที่บริการแบบ Full Service ที่ใกลเคียง
หอพักนักศึกษา ภายในวิทยาลัย
ราคา 39,900 บ. (ราคารวมทุกอยางแลว)
พิเศษ EARLY BIRD: 39,400 บ. (วันนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561)

คาใชจายดังกลาวรวม
- คาบัตรโดยสารเครื่องบิน ชั้นประหยัด เดินทางไป-กลับพรอมคณะ
- คาวิซา
- คาประกัน อุบัติเหตุและประกันสุ ขภาพ ทั้ง กรณีผูปวยนอก และผูปวยในโรงพยาบาล ตลอด
ระยะเวลาพํานักอยูในประเทศจีน
- คาที่พักปรับอากาศ
- คาวัสดุ อุปกรณ ประกอบกิจกรรม
- คาอาหารวันละ ๓ มื้อ
- คาบัตรเขาชม / คาธรรมเนียมตาง ๆ สําหรับการเดินทางทัศนศึกษา
- คารถรับ - สง สนามบิน – สถาบัน - สนามบิน และ ทัศนศึกษาตามโปรแกรมการเดินทาง
- เจาหนาที่จากทางสถาบันฯ คอยดูแลและอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
คาใชจายดังกลาว ไมรวม
- คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
- คาใชจายสวนตัว เชน อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / คาซักรีด / คาโทรศัพท เปนตน
- คาภาษีมูลคาเพิ่ม / ภาษีหัก ณ ที่จาย / ภาษีอื่น ๆ

ตารางการเดินทาง

DAY 1 : BANGKOK – beijing
ออกเดินทางสูประเทศจีน โดยมีเจาหนาที่ตอนรับที่ สนามบินและดูแ ลตลอดการเดิน ทาง เมื่อถึง
ประเทศจีนเดินทางเขาสูที่พักและพักผอนตามอัธยาศัย

DAY 2 : chinese class - calligraphy
เชา : เรียนภาษาจีน โดยทางวิทยาลัยจะมีการสอบวัดระดับภาษาจีนของแตละคน จากนั้นจัดใหเรียน
ในหองเรียนที่เหมาะสม
บาย : กิจกรรมเขียนพูกันจีน ฝกหัดการใชพูกันจีน การเลือกหยิบ การจับ การทําความสะอาดและ
การรักษา และลงมือเขียนตัวอักษรจีนสวยๆ โดยมีอาจารยชาวจีนคอยใหคําแนะนํา

DAY 3 : chinese class – painting – martial art
เชา : เรียนภาษาจีนในชั้นเรียน
บาย : กิจกรรมวาดภาพ เรียนรูการใชสีและการวาดภาพแบบจีน อาจารยชาวจีนจะสอนตั้งแตพื้นฐาน
การวาด การเลือกสี การผสมสี และการลงสีแบบจีน
เย็น : กิจกรรมการตอสูแบบจีน ในกิจกรรมนี้จะไดฝกฝนการตอสูแบบจีนดั้งเดิมจากผูฝกสอนชาวจีน

DAY 4 : chinese class - craft
เชา : เรียนภาษาจีนในชั้นเรียน
บาย : กิจกรรมงานประดิษฐจีน ฝกการทํางานประดิษฐแบบจีน เรียนรูศิลปะและวัฒนธรรมจีนผาน
ทางงานประดิษฐ ซึ่งเปนงานแบบงาย แมวาจะไมมีพื้นฐานก็สามารถทําได

DAY 5 : tiananmen sqaure – forbidden city – tiantan –
chinese acrobat
เชา – บาย : ทัศนศึกษาเต็มวันที่ปกกิ่ง
จตุรัสเทียนอันเหมิน : จัตุรัสเทียนอันเหมิน สรางเมื่อปค.ศ. 1417 ในสมัยราชวงศหมิงมีชื่อเดิมวา
"เฉิงเทียนเหมิน" พอมาในสมัยจักรพรรดิซุนจื้อแหงราชวงศชิง มีการซอมแซมใหมในป ค.ศ. 1651 ไดเปลี่ยน
ชื่อเปน "เทียนอันเหมิน" คําวา ‘เทียน’ แปลวา ฟา ‘อัน’ แปลวา ผาสุก ‘เหมิน’ แปลวา ประตู จัตุรัสเทียนอัน
เหมินมีความสําคัญในวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ และเปนสัญลักษณที่สําคัญของประเทศจีน เพราะวาจัตุรัสเทียนอัน
เหมิน คือที่ตั้งของเหตุการณสําคัญมากมายในประวัติศาสตรจีน
จัตุรัสเทียนอันเหมินลอมรอบดวยสถาปตยกรรมที่มีความสําคัญ ไดแก หอประตูเทียนอันเหมินที่ตั้งอยู
ทางทิศเหนือสุดของจัตุรัส ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญโบกสะบัดอยูเหนือเสาธงกลางจัตุรัส อนุสาวรียวีรชนใจ
กลางจัตุรัส มหาศาลาประชาคมดานทิศตะวันตกของจัตุรัส ตลอดจนพิพิธภัณฑการปฏิวัติแหงชาติและ
พิพิธภัณฑประวัติศาสตรชาติจีนทางฝงตะวันออก นอกจากนี้ทางดานทิศใตยังมีหอรําลึกทานประธานเหมาและ
หอประตูเจิ้งหยางเหมิน หรือเฉียนเหมิน
พระราชวังตองหาม : หรือพระราชวังกูกง จากชื่อภาษาจีน แปลตามตัวอักษรไดวา "เมืองตองหามสี
มวง" พระราชวังตองหามตั้งอยูใจกลางของกรุงปกกิ่ง เมืองหลวงของประเทศจีน เปนพระราชวังหลวงมาตั้งแต

สมัยกลางราชวงศหมิงจนถึงราชวงศชิง พระราชวังตองหามยังรูจักกันในนาม พิพิธภัณฑพระราชวัง ครอบคลุม
พื้นที่ 720,000 ตารางเมตร อาคาร 800 หลัง มีหองทั้งหมด 9,999 หอง และมีพระที่นั่ง 75 องค หอพระสมุด
หองหับตางๆอีกมาก รวมทั้งยังมีสวน ลานกวาง ทางเดินเชื่อมกันโดยตลอด มีคูและกําแพงที่สูงถึง 11 เมตร
ลอมรอบ ใชระยะกอสรางประมาณ 14 ป ตั้งแต พ.ศ. 1949 จนถึง พ.ศ. 1963
เทียนถาน : หอสักการะฟา ตั้งอยูในกรุงปกกิง่ สาธารณรัฐประชาชนจีน สรางในสมัยจักรพรรดิหยง
เลอแหงราชวงศหมิง เมื่อ พ.ศ. 1963 (ค.ศ. 1420) โดยมีชื่อวา เทียนตี้ถัน แปลวา หอสักการะฟาดิน ตอมาใน
พ.ศ. 2077 (ค.ศ. 1534) ไดมีการสรางหอสักการะดินขึ้นอีกแหง หอฟาดินจึงเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อเปนหอ
สักการะฟาเพียงอยางเดียว ครั้น พ.ศ. 2432 (ค.ศ. 1889) ฟาผาหอเสียหาย จึงสรางขึ้นใหมเมื่อ พ.ศ. 2449
(ค.ศ. 1906)
ตัวหอมีเสนผาศูนยกลางยาว 32.5 เมตร และ สูง 38 เมตร โดยมิไดใชตะปูแมแตตัวเดียว หอนี้ไดรับ
ลงทะเบียนเปนมรดกโลกเมื่อ พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998)
DAY 6 : great wall of china – wangfujing – peking duck
เชา – บาย : ทัศนศึกษาเต็มวันที่ปกกิ่ง
กําแพงเมืองจีน เปนกําแพงที่มีปอมคั่นเปนชวง ๆ ของจีนสมัยโบราณ กําแพงสวนใหญที่ปรากฏใน
ปจจุบันสรางขึ้นในสมัย ราชวงศฉิน ทั้งนี้เพื่อปองกันการรุกรานจาก ชาวฮัน หรือ ซฺยงหนู คําวา ซฺยงหนู บางที
ก็สะกดวา ซุงหนู หรือ ซวงหนู ที่เปนไมเบื่อไมเมากับอารยธรรมจีนในยุคตนๆ ตั้งแตสมัยราชวงศโจว (ราว 400
ปกอนคริสตกาล) เนื่องจากจะเขามารุกรานจีนตามแนวชายแดนทางเหนือ ในสมัยราชวงคฉิน ไดสั่งใหสราง
กําแพงหมื่นลี้ตามชายแดน เพื่อปองกันพวกซยงหนูเขามารุกรานและพวกเติรกจากทางเหนือ หลังจากนั้นยังมี
การสรางกําแพงตออีกหลายครั้งดวยกัน แตภายหลังก็มีเผาเรรอนจากมองโกเลียและแมนจูเรียสามารถบุกฝา
กําแพงเมืองจีนไดสําเร็จ
หวั ง ฟู จิ ง : ถนนคนเดิ น ซึ่ ง เป น ยา นการค า หลั ก แห ง หนึ่ ง ของป ก กิ่ ง โดยถนนเส น นี้ ตั้ ง อยู ท างทิศ
ตะวันออกของพระราชวังตองหามและจตุจัสเทียนอันเหมิน มีความยาวทั้งหมด 180 เมตร.
เปดปกกิ่ง : ชิมเปดปกกิ่งสูตรตนตํารับ ณ ปกกิ่ง
DAY 7 : certificate ceremony – bangkok
เชา : พิธีมอบเกียรติบัตร
บาย : เดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

กําหนดการ
วันที่
1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ 2561
10 มีนาคม 2561
14 มีนาคม 2561
20 มีนาคม 2561

รายละเอียด
ประชาสัมพันธและรับสมัครทางเว็บไซต www.ES-ILC.org
ปฐมนิเทศผูเขารวมโครงการ ณ คณะอักษรฯ จุฬาฯ
ออกเดินทางสูประเทศจีน
เดินทางกลับประเทศไทย

FAQ : ถาม – ตอบ
Q: หลักสูตรมีคุณภาพหรือไม และไดรับประกาศนียบัตรจากที่ไหน
A: โครงการ The camp เปน โครงการรวมระหวางศูนยบริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอ็ดดูเคชั่น สตูดิโอ ซึ่งทางคณะอักษรฯ เปนผูดูแลหลักสูตรใหมี
ความเหมาะสมกับการเรียนรู และทางสถาบันภาษาฯ มีประสบการณดานการทํากิจกรรมในตางประเทศ
(สามารถดู ผ ลงานได ท าง Facebook/estudiothailand) เมื่ อ จบโครงการผู เ ข า ร ว มจะได รั บ
ประกาศนียบัตรจากศูนยบริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
HOW TO APPLY : วิธีการสมัครเขารวมโครงการ
1. กรอกใบสมัครออนไลน ที่นี่
รายละเอียดบัญชี
เอ็ดดูเคชั่น สตูดิโอ
2. ชําระคาธรรมเนียมการเดินทาง
ธนาคาร กสิกรไทย สาขาสยามสแควร
จํานวน 10,000 บ. (มัดจํา)
เลขที่บัญชี 026-2-32992-7
3. ส ง หลั ก ฐานการชํ า ระค า ธรรมเนี ย มการเดิ น ทางมาที่
contact@e-studio.co.th หรือ LINE@ : @estudiothailand
4. รอการยืนยันจากเจาหนาที่
5. ชําระคาธรรมเนียมการเดินทางสวนที่เหลือภายในวันที่ 1 มีนาคม 2561

