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  104,760 บาท 

✓ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 

✓ค่าวีซ่า 

✓ค่าประกันเดินทาง 
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ภาษาจีน+วัฒนธรรม     
2 สัปดาห์ 

(16-28 เมษายน 2561) 

http://www.ocsc.go.th/blog/2017/11/ocsc-summer-2018


วันที่ ก าหนดการ 
วันท่ี 1 
16 เม.ย. 2561 

เดินทางจากสนานบินกรุงเทพฯ (สวุรรณภูมิ) – ปักก่ิง (T3) 
สายการบินไทย  

วันท่ี 2 
17เม.ย.2561 

ตอนเช้า - เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติจีนพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติจีน (Beijing Art Museum) เขตฮายเตี้ยน ชม
ประวัติศาสตร์และความเป็นมาของภาพวาดภู่กันซึ่งเป็นเอกอักษณ์เฉพาะตามแบบฉบับจีน 
 
 
 
 
ตอนบ่าย – เที่ยวชมพระราชวังต้องห้าม (the Palace Museum) หรือ พระราชวังกู้กง ตั้งอยู่ในเขตตงเฉิง เป็นพระราชวัง
หลวงตั้งแต่สมัยกลางราชวงศ์หมิงจนถึงราชวงศ์ชิง 

วันท่ี 3 
18เม.ย.2561 

เต็มวัน – เรียนวิชาภาษาจีน + วฒันธรรม +จัดกจิกรรม (พักเที่ยง) 

วันท่ี 4 
19เม.ย.2561 

เต็มวัน – เรียนวิชาภาษาจีน + วฒันธรรม + จัดกิจกรรม (พักเที่ยง) 

วันท่ี 5  
20เม.ย.2561 

เต็มวัน – เรียนวิชาภาษาจีน+วัฒนธรรม+จดักิจกรรม(พักเที่ยง) 

วันท่ี 6 
21เม.ย.2561 

มหาวิทยาลัยการกีฬาปักกิ่ง ซึ่งตัง้อยู่ในเขตฮายเตี้ยน เพื่อเรียนรู้ศลิปะการต่อสู้ของจีน (กังฟูจีน) มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็น
มหาวิทยาลยัด้านการพลศึกษาที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากท่ีสดุแห่งหนึ่งของสาธารณรัฐประชาชนจีน เริ่มก่อตั้งเมื่อปี ค .ศ 
1952 ปัจจุบันอยู่ภายใต้การควบคมุดูแลของกรมการกีฬาของรัฐบาลกลาง สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 
 
 
 
 

วันท่ี 7 
22เม.ย.2561 

เดินทางไปอุทยานป่าไม้ซีซาน เรยีนรู้วัฏจักรพืช เรียนรู้และสังเกตการเปลีย่นสีของใบไม้ ทดสอบและฝึกฝนความสามารถ
การเรยีนรู้จากการมองภาพ  กิจกรรมในวันนี้ยังช่วยเสริมสร้างความสามัคคีอีกด้วย  
 
 
 
 
 
 
 

วันท่ี 8 
23เม.ย.2561 

ตอนเช้า – เดินเที่ยวชมก าแพงโบราณในพระราชวังต้องห้าม มีประวัติยาวนานถึง 600 ปี 
ชมนิทรรศการเรียนรู้สถาปตัยกรรมพื้นฐานในสมัยโบราณของจีน 
 
ตอนบ่าย – ศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและวิถีชีวิตของชาวปักกิ่งดั้งเดิม 
หลังจากนั้นเดินทางไปเขตซือเหอหยวน เรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวปักกิ่งโดยการ ฟังนิทานพ้ืนบ้าน (เรื่อง เพดาน ปลา 
ต้นทับทิม นายหมาอ้วนและสาวอ้วน) แล้วนั่งเกวียนเพื่อชมซอยหูถง้  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87


  
胡同 "หูถ้ง  "เป็นตรอกซอยโบราณที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของปักก่ิง หูถ้งส่วนใหญ่ในปักกิ่งสร้างใน
สมัยราชวงศ์หยวน หมิงและชิง โดยสร้างอยูร่ายรอบบริเวณพระราชวังต้องห้าม แรกเริ่มนั้นการจดัที่พักอาศัยในหูถ้งจะ
ก าหนดตามฐานะทางสังคม ยิ่งอยูใ่กล้พระราชวังต้องห้ามมากเท่าไหร่ ก็แสดงถึงฐานะทางสังคมทีสู่งขึ้นตามล าดับ 

วันท่ี 9 
24เม.ย.2561 

ตอนเช้า – เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาหารในวัง เรียนรู้วัฒนธรรมดั้งเดิมของอาหารจีน และฝึกท าขนมวัง
ด้วยตนเอง  
 
ตอนบ่าย – เยี่ยมชมสวนพระราชวัง ชมทัศนียภาพความงามของแม่น้ าและภเูขาในสวน 

วันท่ี 10 
25เม.ย.2561 

ตอนเช้า – เดินทางไปวิทยาลัยการแสดงแห่งชาติจีน (The Central Academy of Drama)  เขตตงเฉิน ซึ่งเป็นสถาบันบ่ม
เพาะนักแสดงช่ือดังของจีน เพื่อเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมจีนช้ันน า สัมผัสเสน่ห์ของศิลปะวัฒนธรรมจีน   
 
ตอนบ่าย - ฝึกปฏิบัตเิรียนรู้ศลิปะและการแสดงดา้นการร้องเพลง  การพูด การแสดง 
รวมถึงการต่อสู้ของจีน 
 
ตอนเย็นถึงค่ า – ชมการแสดงอุปรากรจีน (ง้ิว) 

วันท่ี 11/12 
26-27เม.ย.
2561 

HIKE เที่ยวชมป่าไม้และภูเขา 2 วนั ในเขตชานเมืองกรุงปักกิ่ง ชมทิวทัศน์ธรรมชาติ การตั้งแคมป์ในปา่ (ดูสภาพอากาศ) 

วันท่ี 13 
28เม.ย.2561 

ตอนเช้า – ไปสวนอุทยานโอลมิปกิ + สนามกฬีารังนก  
+ สระว่ายน้ า Water Cube 
 
ตอนบ่าย – พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติจีน (china science 

and technology museum)  
เขตฉาวหยาง เป็นอาคาร 4 เมตร จ าแนกเป็น 
      ช้ันท่ี 1 “ Science Paradise” เป็นช้ันท่ีถูกออกแบบส าหรับเดก็เล็กๆ ซึ่งเน้น
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทีเ่ป็นพื้นฐาน และกิจกรรมการเรยีนรู้ที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการเรยีนรูร้่วมกัน มีเกม และกจิกรรม
ที่กระตุ้นให้เด็กเกิดความอยากรู้ อยากค้นหามีการแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีส าหรับเด็กโตด้วย 
      ช้ันท่ี 2 “ Exploration and Discovery” เป็นช้ันท่ีสร้างแรงจูงใจ และความคดิสร้างสรรค์ มีการจัดแกลลอรีที่แสดง
ความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ความสมัพันธ์ระหวา่งมนุษย์กับธรรมชาติท าให้ตระหนักถึงผลของนวัตกรรม
ต่อสิ่งแวดล้อมและธรรมชาต ิ
          ช้ันที่ 3 “ Sci-Tech and Life”  เป็นการจัดแกลลอรีที่แสดงของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทีี่มีอิทธิพลต่อชีวิตของ
มนุษย์ ท าให้สัมผัสถึงประโยชน์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
          ช้ันที่ 4 “ The Challenges and the Future” เป็นการจดัที่เน้นโลกอนาคตท าให้ผูเ้ข้าชมจนิตนาการถึงวิถีชีวิตใน
โลกอนาคตทีเ่ต็มไปด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีอุปกรณ์ที่ท างานได้อย่างน่ามหศัจรรย์ หรือ โลกพลังงานซึ่งจัดได้
อย่างเป็นระบบมีแบบจ าลองให้เราไดล้องกดเพื่อศึกษาเรยีนรู้ 

วันท่ี 14  ศึกษาเรียนรู้ตามอัธยาศัย ณ ถนนคนเดินหวังฟู่จิ่ง  



 
 

29เม.ย.2561 ถนน Wangfujing เป็นศูนย์รวมกจิกรรมการค้าขายในปักกิ่งมาเป็นเวลาหลายศตวรรษแล้ว ปัจจุบันถนนน้ีเป็นที่นิยมมากใน
หมู่นักท่องเที่ยวเพื่อหาสินค้าลดราคาและเสื้อผ้าที่มีเอกลักษณ์ ภายในถนนมีร้านค้าหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่ห้างสรรพสินค้า
ที่ทันสมัยไปจนถึงร้านเก่าแก่ท่ีมีหน้าร้านแบบดั้งเดิม สมัผสัประสบการณ์วัฒนธรรมการดื่มชาของจีนโดยการชิมชาที่โรงน้ าชา 
Wu Yu Tai โรงน้ าชาที่มีช่ือเสียงแห่งนี้เปิดท าการมากว่าหน่ึงศตวรรษ หรือแผงขายอาหารบนถนนหวังฝูจิ่งสแน็ค
(Wangfujing Snack Street) รวมถึงลองชิมแมงป่อง ปลาดาว แมลง และงูเสียบไม้ย่าง 
ตอนเย็น – กลับที่พักและเก็บสมัภาระ 
 
 
 
 
 

วันท่ี 15 
30เม.ย.2560 

เดินทางออกจากสนามปักกิ่ง (T3) – กรุงเทพฯ(สุวรรณภมูิ) สายการบินไทย เที่ยวบิน TG 675 เดินทางกลับประเทศไทยโดย
สวัสดภิาพ 


