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โปรแกรมการเรียนภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน 2 สัปดาห์ พร้อมทัศนศึกษา
ณ กร ุงไทเป ประเทศไต้หวัน สาหรับนักเรียน อายุ 10 – 18 ปี
ระหว่างวันที่ 14 – 26 ต ุลาคม 2562
ABOUT NPP
NPP CHINESE HOME CO.,LTD บ้านภาษาจีนณปภัช
ในปัจจุบันกระแสการศึกษาในประเทศไทย เริ่มให้ความสาคัญกับการให้ผเู้ รียนมองเห็นความ
ถนัด และความสามารถที่แท้จริงของตนเอง เพื่อให้ผเู้ รียนมีศักยภาพในการเป็ นผูส้ ร้างนวัตกรรม มี
วิสยั ทัศน์ มีมมุ มองที่กว้าง และลึก เลยมีคาถามเกิดขึน้ มาว่า แล้วเราจะมองเห็นความถนัดของตนเอง
ได้อย่างไร?? คาตอบ = ทาในสิ่งที่รกั (มีใจรัก พากเพียรทา จดจาจ่อจิต วินิจวิจยั ) แต่คาถามที่คา้ ง
คาใจมากที่สดุ ก็คือ #แล้วเราจะเจอสิ่งที่รกั ได้อย่างไร?? มีกญ
ุ แจมีที่สามารถไขความลับนี้ได้ ก็คือ
#การเปิ ดใจให้กว้าง เปรียบเสมือนว่าเราเป็ น #ผึ้ง เพื่อดอมดมดอกไม้ หลากหลายดอก เพื่อ
สร้างเป็ นรวงผึ้งของตนเอง ฉันใด การศึกษาที่ดี ก็ควรเปิ ดใจ รับความรูจ้ ากที่ตา่ งๆ ให้มาก ฉันนัน้
เช่นเดียวกันถ้าผูเ้ รียนมีโอกาสได้รบั การเรียนรูจ้ ากที่ต่างๆ บุคคลต่างๆ ครูบาอาจารย์ ที่
หลากหลาย ทัง้ ในประเทศ และอารยประเทศ มาเปรียบเทียบหรือวิเคราะห์ ให้เกิดเป็ นการเรียนรู้
ใหม่ๆ ให้เป็ นนา้ ผึ้งของตนเองได้
ด้วยเหตุนี้ บ้านภาษาจีนณปภัช จึงขอโอกาสในการเป็ นส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆ ที่ทาให้เยาวชน
ไทย เล็งเห็นถึง #คุณค่าของตนเอง มีความภาคภูมิใจในตนเอง #โดยผ่านการเปิดสอนภาษาจีน
และภาษาอังกฤษ_ตัง้ แต่ปี_2012_ถึงปัจจ ุบัน โดยใช้ชื่อว่า #บ้านภาษาจีนณปภัช เปิ ดสอน
ภาษาจีนและภาษาอังกฤษในลักษณะการพัฒนาเชิงทักษะ การฟั ง พูด อ่าน เขียน โดยครูผสู้ อนมี
หน้าที่ออกแบบและเตรียมการสอนเป็ นสาคัญ โดยเราเชื่อว่า "แผนการสอนที่สร้างสรรค์มผี ลต่อการ
เรียนรูข้ องนักเรียนโดยตรง แผนการสอนถาวรไม่จาเป็ น แผนการสอนที่ดีควรปรับเปลี่ยนได้ ตาม
ความสนใจของนักเรียน"
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ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา เราสังเกตเห็นว่า "การเรียนร ู้ ต้องเริม่ ต้นที่ความรักเสมอ"
เมื่อผูเ้ รียนมีความรักหรือเป้าหมายที่อยากเรียนรู้ "การเรียนภาษาก็ ไม่ยากอย่างที่คิด" จะสังเกตได้
ว่า **สิ่งแวดล้อมที่เป็ นบวก มีผลทาให้ผเู้ รียนอยากเรียนภาษาต่างประเทศมากยิ่งขึน้ เราเรียกว่า ...
" #INSPIRATION " คือ ทุกๆปัจจัยที่มีผลทาให้ผเู้ รียน เล็งเห็นถึงความสาคัญในการเรียนรูห้ รือ
การใช้ภาษาต่างประเทศในอนาคต เช่น ครูผสู้ อนแบบ ACTIVE TEACHING ที่ออกแบบและสร้าง
เรียนรูท้ ี่สร้างสรรค์ หรือ การที่ผเู้ รียนได้พบเห็นบุคคลในสังคมจากสื่อต่างๆ และที่สาคัญ คือ การ
ได้เห็นหรือสัมผัสการเรียนและการใช้ชีวิตในต่างประเทศ รวมถึงเห็นโอกาสในอาชีพแห่ง
อนาคต จึงเป็นเหต ุผลหลัก ที่ทาให้ บ้านภาษาจีนณปภัช ได้กา้ วเข้ามาสู่ การเปิดบริษทั
ประกอบกิจการบริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศในชื่อ บริษทั เอ็นพีพี ไชนีส โฮม จากัด
/ NPP CHINESE HOME CO.,LTD จดทะเบียนเลขที่ 0245561000673 โดยมีเป้าหมาย
หลัก 3 ประการดังนี้
1.เพื่อให้ผเู้ รียนมีโอกาส ได้ไปเรียนรแ้ ู ละพัฒนาด้านภาษาต่างประเทศโดยการปฏิบตั ิจริง
ในอารยประเทศ
2.เพื่อให้ผเู้ รียนมีโอกาส ในการทดลองใช้ชีวิตด้วยตนเอง ในต่างประเทศ และ ได้เห็นสังคม
วัฒนธรรม ที่อาจจะเหมาะสมกับตนเอง ในแต่ละประเทศ
3.เพื่อให้ผเู้ รียนมีโอกาส ได้เปิดโลกกว้าง เพื่อ "มองโลก มองเรา" ให้เห็นถึงความต้องการ
ทางการเรียนรใ้ ู นอนาคต หรือ อาชีพแห่งอนาคตได้เร็วขึ้น
สุดท้ายนี้ NPP เราเป็ นบริษทั เล็กๆ ดูแลกันเหมือนครอบครัว สามารถปรึกษาปัญหาด้าน
การศึกษาได้ทกุ เรื่อง ไม่ใช่เฉพาะด้านการเรียนต่อต่างประเทศเพียงอย่างเดียว เพราะ การศึกษาของ
เด็กๆและเยาวชน เป็ นเรื่องของเราทุกคน ที่ตอ้ งช่วยกันพัฒนาให้ดี และดีขนึ้ กว่าเดิม
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เรียนภาษาจี นและวัฒนธรรมจี น 2 สัปดาห์ พร้อม ทัศนศึกษา ที่

National Taiwan Normal University: NTNU

National Taiwan Normal University (NTNU)
เป็นสถาบันอ ุดมศึกษาในประเทศไต้หวัน ปัจจ ุบันมหาวิทยาลัยคร ูแห่งชาติไต้หวันเป็นหนึ่งใน
มหาวิทยาลัยชัน้ นาแห่งหนึ่งในไต้หวัน เน้นการศึกษาด้านดนตรี ศิลปกรรมการออกแบบ
วิทยาศาสตร์การกีฬา สาธิตการศึกษา และ ศูนย์การเรียนการสอนภาษาจีนกลาง

(Mandarin Training Center)
NTNU เป็นสถาบันการศึกษาในฝันของหลายๆคน ด้วยหลักสูตรที่สมบูรณ์แบบ อาจารย์
ผูส้ อนที่มีค ุณภาพ การศึกษาที่เพรียบพร้อม และสภาพแวดล้อมที่ดีในการเรียน เพื่อช่วย
พัฒนาศักยภาพของนักเรียน และพัฒนาความสามารถในการแข่งขันอย่างมืออาชีพที่
ครอบคล ุมและครบวงจร
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ดังเช่นวิสยั ทัศน์ของสถาบัน ความสง่างาม คลาสสิก กับวิสยั ทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ที่
ทันสมัย เรามุ่งมัน่ ที่จะส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานความรทู้ ี่มีเทคโนโลยีส ูงใน
ไต้หวัน ในขณะเดียวกันก็ดึงด ูดผูม้ ีความสามารถระดับมืออาชีพระดับนานาชาติที่ดีที่ส ุด ใน
สาขาที่สาคัญๆรวมถึงการศึกษาทัง้ ด้านภาษา ระบบสารสนเทศศิลปะและมน ุษยศาสตร์
วิศวกรรมและเทคโนโลยี การกีฬา หากค ุณมีความฝันที่จะแข่งขันในตลาดแรงงานระดับ
โลก

ห้องพักสาหรับนักศึกษาต่างชาติ

(International student room)
- นักเรียนพักภายในมหาวิทยาลัยตลอดโครงการ 1 ห้อง สามารถพักได้ 4 คน (แยก ชาย – หญิง)
- ประกอบด้วย เตียงนอน เครื่องทานา้ ร้อน-เย็น ตูเ้ สื้อผ้า โต๊ะเขียนหนังสือ เครื่องปรับอากาศ
- มีเครื่องทานา้ อุน่ ใช้ในการอาบนา้ และ ห้องนา้ แบบสากล
- มี Information และ เจ้าหน้าที่ดแู ลห้องพัก ตลอด 24 ชัว่ โมง
- ไม่ไกลจากห้องเรียน และห้องอาหาร

- พี่ๆสต๊าฟ คอยดูแลความเรียบร้อยอย่างใกล้ชิด
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โปรแกรมการเรียนภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน 2 สัปดาห์ พร้อมทัศนศึกษา
ณ กร ุงไทเป ประเทศไต้หวัน สาหรับนักเรียน อายุ 10 – 18 ปี
ระหว่างวันที่ 14 – 26 ต ุลาคม 2562
ราคาโปรแกรม 43,900 บาท ไม่รวมวีซา่ 1,700 บาท

รายละเอียดโปรแกรม **รับใบประกาศนียบัตรหลังเรียนจบ
วันจันทร์ – วันศ ุกร์

: ช่วงเช้าเรียนภาษาจีน และ ช่วงบ่ายเรียนวัฒนธรรมจีน

วันเสาร์ – วันอาทิตย์ : ทัศนศึกษาเต็มวัน

ค่าโปรแกรมนี้รวมค่าใช้จ่าย
1.ค่าเครือ่ งบินไป-กลับ

2.ค่าเรียน /ค่ากิจกรรม/ค่าทัศนศึกษา

3.ค่าที่พกั ห้องพัก

4.ค่าประกันส ุขภาพการเดินทางและอ ุบัติเหต ุ

5.ค่ารถรับ - ส่ง สนามบิน

6.ผูด้ ูแลนักเรียนตลอดโปรแกรม
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วิธีการสมัคร
1.กรอกใบสมัครให้สมบูรณ์ ชัดเจน
2.เตรียม ***เอกสารที่ใช้ในการสมัคร ให้ครบถ้วน
3.เอกสารการโอนเงินมัดจา (6,500 บาท) + ค่าวีซ่า (1,700) รวม 8,200 บาท
4.ชาระค่าใช้จา่ ยที่สว่ นเหลือภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2562

***เอกสารที่ใช้ในการสมัคร ดังนี้
1.พาสปอร์ต (PASSPORT) ตัวจริง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
2. รูปขอวีซ่า 2 ใบ พื้นหลังสีขาวเท่านัน้ เห็นคิ้ว-หน้า ใบหู ชัด ห้ามใส่เสื้อสีขาว/สีออ่ น
3. สาเนาสูติบัตรนักเรียน และ สาเนาบัตรประชาชนนักเรียน คุณพ่อ คุณแม่
**ถ้ามีการเปลี่ยน ชื่อ - นามสกุล นักเรียน คุณพ่อ คุณแม่ ที่ไม่ตรงกับสูติบัตร ให้นาใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล แนบมาด้วย
4. หนังสือให้ความยินยอม ให้ผเู้ ยาว์เดินทางออกนอกประเทศ ต้องมีลายเซ็น คุณพ่อ คุณแม่
**ขออนุญาตที่สานักงานเขต/อาเภอ
5. แบบฟอร์มวีซ่าหน้าสุดท้าย พร้อมลงลายมือชื่อ พ่อ แม่ นักเรียน
6. แบบฟอร์มขอมอบอานาจ ให้ดาเนินการทาวีซ่า พร้อมลงลายมือชื่อ พ่อ แม่ นักเรียน
7.กรอกใบสมัครโปรแกรม NPP CHINESE CAMP
กรมการกงส ุล แจ้งวัฒนะ
ที่อยู่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กร ุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02 203 5000 กด 1 เพื่อติดต่อกรมการกงส ุล
Call Center ตลอด 24 ชม. 02 572 8442

สานักงานหนังสือเดินทางชัว่ คราวบางนา-ศรี
นครินทร์
ที่อยู่ ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ชัน้ 2 โซน E
โทรศัพท์ 02 136 3800, 02 136 3802 และ 093 0105246 โทรสาร 02 136 3801
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โปรแกรมทัศนศึกษาเต็มวัน (วันเสาร์ – วันอาทิตย์)
อน ุสรณ์สถาน Chiang Kai – Shek Memorial Hall
อนุสรณ์สถานเจียง ไคเช็ก ถือเป็ นแลนด์มาร์กสาคัญของไต้หวัน ที่ถา้ ใครมาเที่ยวกรุงไทเปแล้วไม่แวะ
ชมที่นี่ก็เหมือนมาไม่ถึง อนุสรณ์สถานแห่งนีส้ ร้างขึน้ เพื่อราลึกและเทิดทูนอดีตประธานาธิบดีเจียง ไค
เช็ก
ตึก Taipei 101
ตึกระฟ้าสูง 508 เมตรแห่งนี้เป็ นแลนด์มาร์กแห่งเมืองไทเป เคยติดอันดับ 1 ของตึกที่สงู ที่สดุ ในโลก
เมื่อ ค.ศ. 2004 แต่อีก 6 ปี ต่อมาต้องเสียแชมป์ ให้กับตึก Burj Khalifa ของดูไบ ที่มีความสูง 829.8
เมตรค.ศ.2011 ตึก Taipai 101 ได้รบั รางวัลจาก LEED (Leadership in Energy & Environmental
Design) เป็ นผูน้ าการออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน และเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
วัด Lungshan
วัดหลงซานสร้างขึน้ ใน ค.ศ.1738 โดยชาวจีนผูอ้ พยพมาจากมณฑลฝูเจี้ยน และ ได้รบั การ
บูรณะปฏิสงั ขรณ์หลายครัง้ หลายคราตามกาลเวลา วัดเก่าแก่อายุราวๆ 300 ปี แห่งนี้ ไม่เพียงเป็ น
วัดที่มีสถาปัตยกรรมวิจิตรงดงามควรค่าแก่การเที่ยวชม แต่ยงั เป็ นศูนย์รวมทางจิตใจของพุทธสนิก
ชนชาวไต้หวัน และเป็ นวัดยอดนิยมในการไหว้พระขอพรอีกด้วย
ศูนย์ศิลปะ Huashan 1914 Creative Park
ศูยน์ศิลปะฮว่าซาน อดีตเป็ นโรงงานผลิตไวน์และบุหรี่ขนาดใหญ่ที่มีคนงานมากกว่า 400 คน ต่อมา
โรงงานย้ายทาเลออกไปตัง้ นอกเมืองไทเป เนื่องจากภาวะมลพิษจากกระบวนการผลิต แต่แล้วสถานที่
แห่งนี้ถกู ปลุกให้ฟื้นคืนชีพขึน้ อีกครัง้ ในบริบทใหม่ หลังจากถูกปล่อยทิ้งร้างกว่า 10 ปี โดย
ปรับเปลี่ยนเป็ นพื้นที่ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ มีการจัดแสดงศิลปะต่างๆ
อ ุทยาน Yehliu Geopark
อุทยานเย่หลิวตัง้ อยูบ่ ริเวณแหลมที่ยื่นออกไปในทะเลภายในเต็มไปด้วยงานประติมากรรม
สร้างสรรค์โดยธรรมชาติ หินรูปทรงต่างๆ ที่เกิดจากการกัดกร่อนของสภาพแวดล้อมทางทะเล มี
หินนางเอกของงานที่ได้รบั ความนิยมคนต่อคิวถ่ายภาพไม่ขาดสาย คือ เศียรพระราชินี นอกจากนี้ยงั
มีหินรูปร่างอื่นๆได้แก่ หินรูปเห็ด หินรูปรองเท้าในเทพนิยาย หินรูปเต่า ฯลฯ
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ถนนสายเก่า Jiufen
มนต์เสน่หแ์ รกของจิว่ เฟิ่ นที่จะได้สมั ผัส คือ ถนนสายเก่า (Jiufen Old Street) ที่เต็มไปด้วยร้านค้า โรง
นา้ ชาและตึกเก่าแก่ ตัง้ เรียงรายสองข้างทาง มีรา้ นขายของน่ารักๆ และอาหารอร่อยๆ ขึน้ ชื่อของ
เมืองให้ชมิ อยูท่ วั ่
หมู่บา้ นแมว Houtong Cat Village
หมูบ่ า้ นนี้เป็ นที่รจู้ กั ในฐานะหมูบ่ า้ นแมวโหวตงมีที่มาจากคุฯป้าวัยเกษียณรับเลี้ยวแมว 5 ตัว จาก
เพื่อนบ้านที่เสียชีวิต ต่อมาพวกนางออกลูก ออกหลานจนมีมากกว่าประชากรคนซะอีก ผูท้ ี่รกั แมวจึง
รวมทีมอาสามาช่วยเหลือทาหมัน จัดการสุขลักษณะให้นอ้ งแมวมีความเป็ นอยูท่ ี่ดีขนึ้ แล้วโพสต์ภาพ
ลงเว็บไซต์ ได้รบั การตอบรับที่ดีในกลุม่ คนรักแมวอื่นๆ ที่สนใจมาเยี่ยมเยือนน้องแมวมากขึน้ เรื่อยๆ
Street Food in Taiwan
ชาวไต้หวันนิยมทานอาหาร แบบ Street Food (อาหารข้างทาง) เป็ นจานวนมาก โดยจะสังเกตเห็นคน
ทุกเพศ ทุกวัย ต่างก็เดินทางมาเลือกซื้อ ต่อแถวยาวๆ เพื่อทานร้านดังๆ และที่ไต้หวัน ก็มี Night
Market อยูท่ กุ ๆ เขตชุมชนเล็ก ใหญ่ จึงทาให้ไต้หวัน มีชื่อเสียงมาก ว่ากันว่า มีอาหารแบบ Street
Food ที่มีคณ
ุ ภาพ ที่สดุ ในโลก
Cr.หนังสือ ไต้หวัน Taiwan, Dplus Guide Team
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กิจกรรมครัง้ ที่ผ่านมา NPP CHINESE CAMP IN HANGZHOU ,CHINA
15 – 27 ต ุลาคม 2561 ( 2 สัปดาห์ )

ขอขอบคุณท่านผูป้ กครองนักเรียน ที่ให้การสนับสนุน และ มีความสนใจในโครงการ
บ้านภาษาจีนณปภัช NPP CHINESE HOME CO,.LTD เป็ นบริษทั เล็กๆ ที่ดแู ลกันเหมือน
ครอบครัว เราจะพยายามทาให้ผเู้ รียน ได้รับประสบการณ์ที่ดที ี่สดุ เป็ นความทรงจาดีๆ
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ในการเรียนรูท้ ี่มเี ป้าหมาย ในอนาคตต่อไป

ฐกร กัญญาหัตถ์
กรรมการผูจ้ ดั การ
NPP CHINESE HOME CO,.LTD

