
English Class PLUS Chinese Culture at PROSEN Education
Shenzhen, Hong Kong, & Macau, China
ÇÑ¹·Õè 4 – 10 ¡Ã¡®Ò¤Á 2553 (7 ÇÑ¹)
ÊíÒËÃÑº¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÍÒÂØ 8 »�¢Öé¹ä»
สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศที่มีประวัติศาสตรมายาวนาน
รวมทั้งมีศิลปะ และวัฒนธรรมที่สวยงามอีกประเทศหน่ึง ปจจุบัน
สาธารณรัฐประชาชนจีนมีการพัฒนาในทุกด านอย างกวางขวาง ไม 
วาจะด านเศรษฐกิจ ดานสังคม รวมทั้งด านการศึกษา ซึ่งเป นที่
ยอมรับทั่วโลก และมีจํานวนนักศึกษาต างชาติมากเป นอันดับตนๆ
ของโลก นอกจากน้ีจีนยังเป นมหาอํานาจในภูมิภาคเอเชีย ที่มี
เศรษฐกิจและกําลังทางทหารใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชีย

เมืองเซินเจิ้น (Shenzhen) เปนเมืองชายแดนริมฝงตรงขามกับ
เกาะฮ องกง มีพื้นที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร เมื่อป ค.ศ. 1980 ได
ถูกคัดเลือกใหเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษทําใหมีความเจริญ และความ
ทันสมัยภายในเมืองน้ีมากข้ึน มีการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย อาคาร
สํานักงาน โรงแรม และสิ่งปลูกสรางต างๆ พรอมทั้งจํานวนประชากร
ก็เพิ่มข้ึนเปน 2 เท า ปจจุบันเซินเจิ้นเปนเมืองท องเที่ยวที่ไดรับ
ความสนใจจากนักทองเที่ยวเปนอยางมาก

สถาบัน PROSEN Education ตั้งอยูที่เมืองเซินเจิ้น จังหวัด
กวางตุ ง ประเทศจีน สถาบันแห งน้ีก อตั้งมากวา 10 ป มุงหมายให
การศึกษาแก นักเรียนจีน และนักเรียนตางชาติ มีประสบการณ การ
สอน และชํานาญด านการดูแลนักเรียนตางชาติอย างมาก

นักเรียนจะไดรับ PROSEN EDUCATION Certificate เมื่อจบ
หลักสูตร WST Executive English Camp in Shenzhen, China

ปดรับสมัคร :: ตามประกาศในหนาเวบไซต

รายละเอียดการเรียน
เรียนภาษาอังกฤษชวงเชา 5 วัน รวมเปน 15
ชั่วโมง เรียนรูวัฒนธรรม และการด ํารงชีวิต
แบบฉบับชาวจีนรวม 5 ชั่วโมง, นอกจากน้ี
ยังมีกิจกรรมที่นาสนใจมากมาย

Chinese Culture Classes
- เขียนพูกันจีน
- กําลังภายในแบบกังฟู
- ปองกันตัวแบบไทจิ
- การแตงหนาแบบงิ ว และการแสดงง้ิว
- ชมโรงเรียนระดับประถมศึกษา
- อาหารมื้อพิเศษ อิ่มอรอยกับจ้ิมจุมรอนๆ
สไลตหมอดินเสฉวน

ทัศนศึกษาคร่ึงวัน และเต็มวัน
- เวเนเชี่ยน (Venetian)
- เมืองมาเกา
- เกาะฮองกง
- Hong Kong Disneyland
- Splendid China
- Ancient Chinese Town
- ยานธุรกิจ Dongmen

หมายเหตุ
 นักเรียนพักรวมกัน 4 คนตอ 1 หอง ที่

พักเปนหอพักของโรงเรียนมีความ
ปลอดภัย สะอาด หองกวางขวาง และ
อากาศปลอดโปรง

 อาหาร 3 ม้ือทุกวัน

รายละเอียดการเดินทาง
วันอาทิตยท่ี 4 ก.ค. 10.00 น. พร อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 9 แถว T เคาน เตอร สายการบินเอมิเรตต

13.20 น. ออกเดินทางสูเกาะฮองกง โดยสายการบินเอมิเรตต เท่ียวบินท่ี EK384
17.10 น. เดินทางถึงเกาะฮ องกง จากนั้นเดินทางสูเมืองเซินเจ้ิน (Shenzhen)

วันเสาร ท่ี10 ก.ค. 21.40 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพมหานคร โดยสายการบินอีวา เท่ียวบินท่ี EK385
23.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ



SShheennzzhheenn,, HHoonngg KKoonngg && MMaaccaauu,, CChhiinnaa
เรียนภาษาอังกฤษ 15 ชม. + วัฒนธรรม และการดํารงชีวิตแบบชาวจีน 5 ชม.

วันที่ 4 – 10 กรกฎาคม 2553 (บิน EK)

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
4 กรกฎาคม

พบกันที่สนามบิน
สุวรรณภูม

เวลา 10.00 น.

5
AM: On Campus

Orientation
Placement test

6
AM: English Class
& Chinese Culture

7
AM: English Class
& Chinese Culture

8
AM: English Class
& Chinese Culture

9
AM: English Class
& Chinese Culture

10
ทัศนศ ึกษาเต็มวัน

Hong Kong
Disneyland

ออกเดินทางสู
เกาะฮองกง สายการ
บนิเอมิเรตต EK384

@ 13:20

กิจกรรมช วงบาย
Shenzhen City

กิจกรรมช วงบาย
School Visit

กิจกรรมช วงบาย
Chinese

Ancient City
กิจกรรมช วงบาย
Splendid China

กิจกรรมช วงบาย
Macau City

18.00 น. เดินทางส
สนามบินฮองกง

ถึงสนามบินฮองกง
เวลา 17.10 น.

กิจกรรมช วงเย็น
Welcome Party

กิจกรรมชวงเย็น
Dongmen

Shopping Area กิจกรรมช วงเย็น
Sichuan Dinner

กิจกรรมชวงเย็น
Enjoy

Night Sight

กิจกรรมช วงเย็น
Venetian Visit

ออกเดินทางสู
กรุงเทพมหานคร

สายการบนิเอมิเรตต
EK385 @ 21.40

ถึงสนามบินฮองกง
เวลา 23.25 น.

หมายเหต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความจําเป น โดยมิต องแจ งให ทราบล วงหน า

 ราคานี้รวม
 ค าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจร
 ค าที่พักแบบหอพักของโรงเรียน (นักเรียน 4 คน/หอง)
 ค าอาหารตามที่ระบุข างต น
 ค าเส้ือโปโลสีดําสุดเท หจาก WST จํานวน 1 ตัว
 ค าลงทะเบียน และค าเรียนตลอดหลักสูตร
 ค าธรรมเนียมวีซ า
 ค าประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ
 ค าภาษีสนามบิน และภาษีน  าม ัน
 ค ายานพาหนะ และกิจกรรมท ี่ระบ ุขางต น
 ค าน  าหน ักกระเปาเดินทางท านละ 1 ใบ น  าหนักไมเกิน

20 กิโลกรัม (ในกรณีที่เกิน สายการบินจะค ิดค าปรับ)
 เจาหนาที่จาก WST ดูแลตลอดโครงการ

 ราคานี ไม รวม
 ค าดําเนินการหนังสือเดินทาง
 ค าอาหารตามที่ระบุข างต น
 ค าใช จายส วนต ัวอ่ืน เช น ค าโทรศัพท, ภาษีอ่ืนๆ ฯลฯ
 ค ารถเมล ระหวางบ าน-โรงเรียน-บ าน
 ค าอัตราแลกเปลี่ยนที่เพ่ิมข้ึนหลังจากวันที่ทําราคา

ข้ันตอนการสมัคร
 กรอกใบสมัคร ยื่นพร อมหนังสือเดินทาง

และเอกสารเพ ื่อขอวีซา พร อมท ั้งชําระค า
มัดจําท านละ 10,000 บาท

* ขอสงวนส ิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ ําไม วากรณีใดๆ
 ชําระค าใช จายสวนที่เหล ือทั้งหมดภายใน

วันศุกร ที่ 26 กุมภาพันธ  2552
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