
 

东方大学孔子学院关于 2016 赴华学生汉语秋令营的通知 

项目目标：学习汉语知识，进行 HSK考试强化培训，了解中国社会，感受中国文化，进一步激发

参与者学习汉语的热情，提高汉语水平，增进中泰友谊。 

培训内容：拟组织 20名对学习汉语和中国文化具有浓厚兴趣的泰国大、中学生赴中国温州游学 2

周，接受汉语语言技能和 HSK 考试强化培训，与当地学生进行互动交流活动，了解中国民俗及社

会状况，参观科技馆、博物馆、艺术馆，体验中国曲艺、民俗文化和饮食文化，游览中国文化遗

产、自然景点和名胜古迹等。 

赴华时间：2016年 10月 9 日-22日，为期 14天。 

报名条件：东方大学孔子学院正式注册学员（泰国籍），未参加过汉办组织的赴华项目，年龄 16-28

岁期间，参加过 HSK或 YCT 考试并有证书。 

费用开支：1.在华学习、住宿、餐费及文化旅游费用全部来自中国国家汉办/孔子学院总部； 

2.曼谷--温州往返旅费、签证、意外保险等费用（共约 20,000泰铢）由学生自理； 

报名流程: 请于 9月 7日前将报名表、护照复印件和 HSK/YCT考试成绩复印件发邮件或传真至东

方大学孔子学院，并交签证及机票定金 20,000 泰铢，由孔院统一购买机票、保险及办理签证，

培训结束后按实际支付金额多还少补。 

注意事项： 

          1、因统一购买机票，不得签改、退票，如出票后学员不能按时赴华培训，不予退还

已付款项。 

2、请确保出发时护照有效期至少 6个月以上。 

3、请带长袖外套、短袖 T恤、长裤、皮鞋或运动鞋、雨伞（温州 10 月中至下旬气温

约为 10-25度）。 

4、自带 1-2份小礼物，与中国师生交流时可作为礼物赠送。 

5、自备常用药品。  

邮箱：kzxydf@hanbanthai.org（中） confuciusbuu@hotmail.com（泰） 

电话：038102603（中） 038102602（泰） 传真：038394409 

地址：春武里府班善 Longhad 路 169号 东方大学校园内（南校门附近） 
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รายละเอียดโครงการค่ายภาษาจีน 

ณ เมืองเวินโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 2559 

หลักการ 

 การจดัค่ายภาษาจีนเป็นกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ศึกษาภาษาจีนได้มีโอกาสฝึกฝนการใช้ภาษาจีนและเรียนรู้วัฒนธรรมจีน
จากการเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งจะเป็นประโยชน์ผู้ศึกษาภาษาจีนได้มีประสบการณ์จริงในการใช้ภาษาจีนในการสื่อสารโดยตรง  

กิจกรรม 

น าเยาวชน 20 คนไปใช้ชีวิตและเรียนรู้วัฒนธรรม ณ เมืองเวินโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเวลา     
2 สัปดาห์ เยาวชนที่ไปจะได้เรียนรู้เกี่ยวการใช้ชีวิตในประเทศจีน วัฒนธรรมจีน ประเพณี ศิลปะด้านต่างๆของจีน เป็นต้น 

ระยะเวลาการเดินทาง    ระหว่างวันที่ 9-22 ตุลาคม พ.ศ.2559 (จ านวน 14 วัน) 

ผู้ร่วมกิจกรรม - นักเรียนระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา (เป็นนักเรียนของสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยบูรพาเท่านั้น และ
ไม่เคยเข้าร่วมค่ายภาษาจีน ณ ประเทศจีนที่จัดโดยส านักงาน HANBAN มาก่อน)  
                   - สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 16-28 ปี และมีผลการสอบ HSK หรือ YCT (ที่สอบกับสนามสอบสถาบันขงจื่อ  
มหาวิทยาลัยบูรพาเท่านั้น) จ านวน 20 คน  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีประสบการณ์จริงและน ามาปรับปรุงการใช้ภาษาจีนได้ 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม  
  

ค่าใช้จ่าย     1. สถาบันขงจื่อรับผิดชอบค่าร่วมกิจกรรม ค่าที่พักตลอดเวลาที่อยู่ในประเทศจีน  
    2. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องรับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ, ค่าวีซาและค่าประกันภัยต่างๆ      
                    (ประมาณ 20,000 บาท)  
การรับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 7 กันยายน 2559 หรือเมื่อมีผู้สมัครครบตามจ านวน 
 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร  
1. ใบสมัครโครงการ “ค่ายภาษาจีน” 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
3. ส าเนาหนังสือเดินทาง (ท่ีมีระยะเหลือเวลามากกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะเดินทาง)  
4. ส าเนาผลการสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน HSK หรือ YCT 
5. รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ว จ านวน 3 รูป 
6. ช าระเงินค่าเดินทางจ านวน 20,000 บาท (ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ค่าวีซ่าและค่าประกันการเดินทาง)     

ภายในวันที่ 7 กันยายน 2559  
* หมายเหตุ 

  1.ให้สิทธิพิจารณาผู้ที่สมัครและช าระค่าเดินทางก่อน 
2.ผู้สมัครต้องน าส่งเอกสารการสมัครมาพร้อมในคราวเดียวกัน 
3.ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบินหากมีการสละสิทธิ์ 

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
อีเมล์ : kzxydf@hanbanthai.org（中）confuciusbuu@hotmail.com (ไทย)  
โทรศัพท์ : +66(0)38102603 (จีน), +66(0)38102602 (ไทย) 
ที่อยู่ : สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 
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ใบสมคัรโครงการ “ค่ายภาษาจีน” 

ณ เมอืงเวนิโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (ระหว่างวนัที ่9-22 ตุลาคม 2559) 
(2016 东方大学孔子学院赴华学生汉语秋令营报名表) 

姓名（泰文）ช่ือ – นามสกุล (ภาษาไทย) : _________________________________________________________________ 

姓名（英文）ช่ือ –นามสกุล (ภาษาองักฤษ): _________________________________________________________(ตามหนงัสือเดินทาง) 

姓名（中文）ช่ือภาษาจีน: _________________________________________________________________________________ 

性别 เพศ：________  出生日期 วนั/เดือน/ปีท่ีเกิด：____ปี 年_______เดือน 月____วนัท่ี 日 

国籍 สัญชาติ：________________ 护照号码 เลขท่ีหนงัสือเดินทาง：________________ 

护照有效期限 วนัหมดอายหุนงัสือเดินทาง：____ปี 年_______เดือน 月____วนัท่ี 日 

所在学校和专业 ช่ือสถานศึกษา：______________________________________________________ 

是否曾赴华培训 เคยเดินทางไปศึกษา ณ ประเทศจีน： 

是 เคย  时间 ระบุเวลา：_____________________________________   否 ไม่เคย 
 

ผลการสอบวดัระดบัความสามารถภาษาจีน HSK/YCT 

 (HSK 成绩) ผา่นการสอบ HSK ท่ีระดบั (级) _______ ไดค้ะแนน (成绩) _____      

 (YCT 成绩) ผา่นการสอบ YCT ท่ีระดบั (级) _______ ไดค้ะแนน (成绩) _____  

 没有参加过 HSK/YCT ไม่เคยสอบวดัระดบัความรู้ภาษาจีน HSK และ YCT    

汉语水平 ระดบัความรู้ภาษาจีน：零基础 ไม่มีพ้ืนฐาน   

初级 สนทนาไดบ้า้ง（能简单交流）   
中级  สนทนาและเขียนอกัษรจีนไดดี้（能会话书写） 

高级 ฟัง อ่าน เขียน และสนทนาไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว（能流利运用） 
 

电子邮箱 E-Mail：__________________________________ 手机号码 มือถือ：________________________ 

邮寄地址 ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได：้___________________________________________________________________ 

是否从东大孔院搭车出发赴曼谷素万那普机场 ตอ้งการเดินทางไป-กลบัสนามบินสุวรรณภูมิโดยรถของสถาบนัขงจ่ือ 

มหาวทิยาลยับูรพา： 是 ตอ้งการเดินทางโดยรถของสถาบนัขงจ่ือ        否 ไม่ตอ้งการ   

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 


