
 ซัมเมอร์ไต้หวัน เรียนภาษาจีนเต็มวัน  
เที่ยวไทเปเเบบเจาะลึก 4 วันเต็ม  

วันที่ 6-19 ตุลาคม 2019
เรียนภาษาจีน ที่ศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีน มหาวิทยาลัยฉือเจี้ยน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน  

ระยะเวลา 2 สัปดาห์ (รับนักเรียนอายุ 8-17 ปี) ราคา 74,900 บาท  
 เที่ยวตึกไทเป 101 ย่านช้อปปิ้งซีเหมินติ้ง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน  

ชายหาดฝูหลงเมืองจีหลง เมืองซินจู๋ สวนสนุกโดราเอมอน ตลาดกลางคืนเมียวโขว ช้อปปิ้งย่านปัวผีเหลียว  
ตลาดซื่อซื่อหนันซุน พลาดไม่ได้กิจกรรมทำาพายสับปะรดไต้หวันด้วยตัวเอง

 
ศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีน มหาวิทยาลัยฉือเจี้ยน ประเทศไต้หวัน   
 
มหาวิทยาลัยฉือเจี้ยนก่อตั้งเมื่อปี 1958 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านการออกเเบบ  
ดีไซด์ การจัดการ เเละเศรษฐศาสตร์ ด้วยปรัชญาที่ว่า "ความรู้คือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่ง เมื่อ
มีความรู้แล้วจึงสามารถทำาการใดๆได้สำาเร็จ" มหาวิทยาลัยติดอันดับ 1 ใน 5 The most 
fashionable campus ด้วยอาคารเรียนที่ออกเเบบด้วยดีไซด์โดดเด่นเฉพาะตัว 
 
ศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีน เปิดสอนการเรียนภาษาจีนและวัฒนธรรมให้เเก่ผู้สนใจ 
มหาวิทยาลัยมีสิ่งอำานวยความสะดวก ห้องมัลติมีเดีย อาคารหอสมุดที่ทันสมัย สนามกีฬา
รวมถึงมีบริเวณพักผ่อนหย่อนใจ ร้านค้า ร้านอาหาร มินิมาร์ท  
* มหาวิทยาลัยอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า Dazhi เดินเพียง 5 นาที  
* จากสถานี Dazhi สามารถเดินทางไปยัง Taipei Main Station ได้ภายใน 20 นาที  
* นักเรียนโครงการซัมเมอร์แคมป์ไต้หวัน เรียนหลักสูตรภาษาจีนแบ่งเป็นสองระดับ  
(ขึ้นอยู่กับจำานวนนักเรียนเเละผลการสอบวัดระดับ)  

 
เรียนภาษาจีนเเละท่องเที่ยวไปยังเมืองต่างๆของไทเป ที่ศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีน มหาวิทยาลัยฉือเจี้ยน ประเทศไต้หวัน  
The Chinese Language Center (CLC) of Shih Chien University 實踐大學華語中心 
เปิดประสบการณ์ใหม่ที่อัดแน่นไปด้วยการเรียนภาษาจีนตามเเบบฉบับของไต้หวัน ที่เน้นการใช้งานในชีวิตประจำาวันได้จริง เรียนภาษา
จีนเต็มวันเเละทำากิจกรรมส่งเสริมทักษะในหลากหลายรูปแบบที่น่าสนใจ เช่น เขียนตัวหนังสือจีนด้วยพู่กัน วาดหน้ากาก หมากรุกจีนเเละ
อื่นๆ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ล้วนส่งผลให้ผู้เรียนเข้าใจ ซาบซึ้งในศิลปะและวัฒนธรรมแขนงต่างๆ ทำาให้ได้เรียนรู้คำาศัพท์ใหม่ๆนอกจากการ
เรียนรู้ในห้องเรียน เกิดความกระตือรือร้น รักภาษาจีนและอยากเรียนรู้ภาษาจีนให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการต่อยอดการเรียนภาษาจีนใน
อนาคตอย่างยั่งยืน 
 
ไทเปเป็นเมืองหลวงของประเทศไต้หวัน เป็นศูนย์กลางการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษาและวัฒนธรรมของประเทศไต้หวัน เป็นหนึ่งใน
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีระดับสูงของภูมิภาคเอเชียตะวันออก ไทเปมีเส้นทางรถไฟ ทางหลวง สนามบิน เเละการคมนาคม
ที่ทันสมัยเชื่อมโยงกันทั้งประเทศ จึงทำาให้การเดินทางเป็นไปอย่างสะดวกสบาย ไทเปเป็นเมืองทันสมัยที่น่าทึ่งโดยเฉพาะตึกไทเป 101 
ประเทศไต้หวันได้ชื่อว่าผู้คนเป็นมิตรและมีนำา้ใจ มีสถานท่องเที่ยวสวยงาม สะอาด ปลอดภัย มีชื่อเสียงทางด้านอาหารและขนมต่างๆ
อร่อยถูกปากคนไทยเป็นอย่างยิ่ง  
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นักเรียนสามารถใช้สิ่งอำานวยความสะดวกทุกอย่างภายในมหาวิทยาลัยได้ไม่จำากัด เช่น 
หอสมุด ห้องสันทนาการ สนามกีฬา บาสเกตบอลคอร์ท โรงยิม ร้านอาหาร มินิมาร์ทเเละ
อื่นๆอีกมากมาย มีบริการอินเตอร์เน็ต wifi ภายในบริเวณสถาบันเเละที่พักอย่างทั่วถึง 
 
ตารางการเดินทางสายการบินเเห่งชาติของไต้หวัน EVA Air 
1) ขาไป BR 76 วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2019 
ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 15.10 น. ถึงสนามบินไทเป เวลา 20.00 น. 
 
2) ขากลับ BR 201 วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2019 
ออกจากสนามบินไทเป เวลา 10.20 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 13.05 น. 

เงื่อนไขการจองโครงการ
•    กรอกใบสมัคร
• ส่งสำาเนาหน้าพาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ
• ชำาระค่ามัดจำา 20,000 บาททันทีเมื่อจองโครงการ 
• ชำาระค่าโครงการที่เหลือก่อน วันที่ 15 สิงหาคม 2019
• ปฐมนิเทศวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2019 เวลา 10.00-12.00 น. 
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสมโดย
เน้นผลประโยชน์สูงสุดและความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำาคัญ  
ในกรณีที่ไม่สามารถออกเดินทางได้ เนื่องจากความผิดพลาดของทาง 
บริษัทฯ ยินดีคืนเงินค่าเข้าร่วมโครงการเต็มจำานวน หากจำานวนนักเรียนที่
เข้าร่วมโครงการไม่ถึง 7 คนขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโครงการ

 
สิ่งที่รวมในโครงการ
•  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบิน EVA Airline หรือเทียบ
เท่า รวมค่าภาษีสนามบิน / นำา้หนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กิโลกรัม
•  ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ 
•  ค่าเรียน ค่ากิจกรรม ทัศนศึกษา ค่าเดินทาง ตั๋วเข้าชมสถานที่
ท่องเที่ยว ที่พักตลอดทั้งโปรแกรม รวมอาหาร 3 มื้อ 
•  ค่าทำาวีซ่า
•  ไม่รวม ค่าซักผ้า (ซักผ้าหยอดเหรียญครั้งละ NTD 30)
•  เสื้อยืดที่ระลึก
•  พี่เลี้ยงคนไทยและเจ้าหน้าที่จากสถาบันดูแลตลอดเวลา

ที่พัก Homey Hostel 
ที่พักทันสมัย สะอาด ปลอดภัย ถูกโหวต
ได้ 4.5/5 ดาวจาก Tripadvisor  
ตั้งอยู่ใจกลางเมืองไทเป ใกล้สถานี
รถไฟฟ้า MRT Taipei Main Station 
มีเจ้าหน้าที่จากศูนย์ภาษาพักร่วมกับคณะ
เเละดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ช.ม  
ห้องพัก 4-6 คนต่อ 1 ห้อง แยกห้องพัก
ชาย-หญิง เเชร์ห้องนำา้เเละพื้นที่ส่วน
กลาง 



ตารางกิจกรรมซัมเมอร์ไต้หวัน 
เรียนภาษาจีนเต็มวัน เที่ยวไทเปเเบบเจาะลึก  

วันที่ 6-19 ตุลาคม 2019

เสาร์ ศุกร์ พฤหัส พุธ อังคาร จันทร์ อาทิตย์ 
  เที่ยวเมืองแห่ง

สายลมซินจู๋  
สวนสนุก 

โดราเอมอน   
Window on China

 ตึกไทเป 101 
ช้อปปิง้ซเีหมนิติง้ 

ตลาดนัด 
ซื่อซื่อหนันซุน

อนุสรณ์สถาน
เจียงไคเช็ค 
วัดหลงซาน  

ช้อปปิ้งย่านเมือง
เก่า ปัวผีเหลียว 

เรียนภาษาจีน 
ภาคเช้า 

เเละ
ภาคบ่าย

 

 

เรียนภาษาจีน
ภาคเช้า 

เเละ
ภาคบ่าย
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พบกันที่สนามบิน
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ชายหาดฝูหลง  
เมืองจีหลง 

ตลาดกลางคืน 
เมียวโขว  

* เรียนภาษาจีนเต็มวันและทำากิจกรรมส่งเสริมทักษะรวมทั้งสิ้น 39 ชั่วโมง
* บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสมโดยเน้นผลประโยชน์
สูงสุดและความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำาคัญ  
* ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำาเที่ยวเลขที่ 11/06782



 
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของซัมเมอร์ไต้หวันที่พลาดไม่ได้!!  
 
ซิตี้ทัวร์เมืองไทเป ตึกไทเป 101 (Taipei 101) เป็นตึกที่สุดของไต้หวัน
และสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก มีทั้งหมด 101 ชั้นตามชื่อ เป็นสถานที่ท่อง
เที่ยวยอดฮิตที่ต้องมาเยือน  

อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก (Chiang Kai-Shek Memorial Hall)
สร้างขึ้นเพื่อเป็นการรำาลึกและเทิดทูนอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเชก  
มีรูปปั้นทำาจากทองสัมฤทธิ์ของท่านในท่านั่งขนาดใหญ่มีทหารยืน
เฝ้าตลอดเวลา และที่กำาแพงด้านในหลังจะมีข้อความปรัชญาทางการ
เมืองการปกครองของท่านอยู่ 3 คำา คือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และ
วิทยาศาสตร์ 

วัดหลงซาน (Lungshan Temple) เป็นวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมาก
ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทเป มีอายุเกือบ 300 ปี ภายในวัดมีนี้มีจุดเด่น
และรายละเอียดที่น่าสนใจหลายอย่าง แต่จะมีอยู่สิ่งหนึ่งที่เด่นจนใครๆ
ต้องแวะถ่ายภาพเอาไว้ นั่นก็คือกระถางธูปที่มีการแกะสลักรูปป้ันคน
สไตล์ยุโรปอยู่บนกระถาง ซึ่งขัดกับงานสถาปัตยกรรมภายในวัดท้ังหมด 

ย่านซีเหมินติง (Ximending) เป็นย่านช้อปปิ้งของวัยรุ่นที่มีชื่อเสียง
มากที่สุดของไต้หวัน มีฉายาว่า ฮาราจูกุแห่งไทเป เป็นแหล่งกำาเนิดของ
แฟชั่นของหนุ่มสาวชาวไต้หวัน มีร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขนมต่างๆ
มากมาย มีสินค้าหลากหลายประเภทโดยเฉพาะแฟชั่นจากญี่ปุ่น   
 
ตลาดกลางคืนเมียวโขว (Miaokou Night Market) ไทเปเป็นเมืองที่
ถูกจัดอันดับว่ามีของกินริมทางอร่อยที่สุดเป็นอันดับสองของทวีปเอเชีย 
จุดเด่นของการท่องเที่ยวไต้หวันก็คือ ตลาดกลางคืน หรือ ไนท์มาร์เก็ต 
เป็นเเหล่งของกิน ของฝาก ที่เปิดจนถึงเที่ยงคืน
 
หมู่บ้านซื่อซื่อหนันซุน (Si Si Nan Cun Village) หมู่บ้านโบราณแห่ง
แรกของประเทศไต้หวันถือเป็นตลาดสไตล์ฮิปสเตอร์ที่ตั้งอยู่ในแหล่ง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ยุคก่อตั้ง
ประเทศ มีขายของที่ระลึกและงานฝีมือ อาหารโฮมเมดท้องถิ่นและสินค้า
ทำามือน่ารักๆสไตล์ไต้หวัน  
 
ชายหาดฝูหลง (Fulong Beach) เมืองจีหลง Keelung 
สถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เป็นชายหาด
ยาวถึง 3 กิโลเมตรสีทองซึ่งถือว่าหายากสำาหรับไต้หวัน ทะเลสีฟ้าใส 
นอกจากนี้ ที่ชายหาดฝูหลงยังมีมีสะพานยาวเชื่อมต่อจากแม่นำา้ไปยัง
มหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์อันงดงาม  
 
เมืองซินจู๋ (Hsinchu) & สวนสนุกโดราเอมอน เสี่ยวเหยินกว๋อ  
(Window on China Theme Park) ซินจู๋มีพื้นที่ส่วนมากเป็นภูเขา
เเละชายฝั่งจึงได้รับการขนานนามว่า “เมืองแห่งสายลม” เที่ยว “สวน
สนุกโดราเอมอน” ที่นักท่องเที่ยวไทยเรียกกันเพราะมีเครื่องเล่นและบ้าน
จำาลองของการ์ตูนเรื่อง “โดราเอมอน” อยู่ด้วย เล่นสวนนำา้คลื่นจัมโบ้ ชม
เมืองจำาลองกว่า 133 จากทั่วโลก  
 
ย่านเมืองเก่าปัวผีเหลียว (Bopiliao Historical Block) 
ถนนสายสั้นๆที่เต็มไปด้วยอาคารอิฐแดงที่ได้รับการอนุรักษ์เอาไว้อย่าง
ดี เป็นย่านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีการสอดแทรกงานศิลปะลงไปด้วย จน
กลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวฮิปๆเเห่งหนึ่งของเมืองไทเป
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