
 

 

 

  



              

 

บริษทั เอ็นพีพี ไชนีส โฮม จ ากดั 

ท่ีอยู่ : 1216 หมูท่ี่ 1 ต.พนมสารคาม 

อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 

โทร.038-551-248,081-576-9595 

โปรแกรมการเรยีนภาษาจีนและวฒันธรรมจีน 2 สปัดาห ์พรอ้มทศันศึกษา 

ณ  กรงุไทเป  ประเทศไตห้วนั ส าหรบันกัเรียน อาย ุ10 – 18 ปี 

ระหว่างวนัท่ี 14 – 26 ตลุาคม 2562 

ABOUT NPP 

NPP CHINESE HOME CO.,LTD  บา้นภาษาจีนณปภชั  

ในปัจจบุันกระแสการศึกษาในประเทศไทย เร่ิมใหค้วามส าคัญกับการใหผ้ ูเ้รียนมองเห็นความ

ถนดั และความสามารถท่ีแทจ้ริงของตนเอง เพ่ือใหผ้ ูเ้รียนมีศักยภาพในการเป็นผูส้รา้งนวัตกรรม มี

วิสยัทศัน ์มมีมุมองท่ีกวา้ง และลกึ เลยมีค าถามเกิดขึน้มาว่า แลว้เราจะมองเห็นความถนดัของตนเอง

ไดอ้ยา่งไร?? ค าตอบ = ท าในสิ่งท่ีรกั (มีใจรกั พากเพียรท า จดจ าจอ่จิต วินิจวิจยั) แตค่ าถามท่ีคา้ง

คาใจมากท่ีสดุก็คือ #แลว้เราจะเจอสิ่งท่ีรกัไดอ้ยา่งไร?? มีกญุแจมีท่ีสามารถไขความลบัน้ีได ้ก็คือ  

#การเปิดใจใหก้วา้ง เปรียบเสมือนว่าเราเป็น #ผึ้ง เพ่ือดอมดมดอกไม ้หลากหลายดอก เพ่ือ

สรา้งเป็นรวงผึ้งของตนเอง ฉนัใด การศึกษาท่ีดี ก็ควรเปิดใจ รบัความร ูจ้ากท่ีตา่งๆ ใหม้าก ฉนันัน้ 

เชน่เดียวกันถา้ผูเ้รียนมีโอกาสไดร้บัการเรียนร ูจ้ากท่ีต่างๆ บคุคลตา่งๆ ครบูาอาจารย ์ท่ี

หลากหลาย ทัง้ในประเทศ และอารยประเทศ มาเปรียบเทียบหรือวิเคราะห ์ใหเ้กิดเป็นการเรียนร ู้

ใหม่ๆ  ใหเ้ป็นน า้ผึ้งของตนเองได ้

ดว้ยเหตน้ีุ บา้นภาษาจีนณปภชั จึงขอโอกาสในการเป็นสว่นหนึ่งสว่นเล็กๆ ท่ีท าใหเ้ยาวชน

ไทย เล็งเห็นถึง #คณุค่าของตนเอง มีความภาคภมูิใจในตนเอง #โดยผา่นการเปิดสอนภาษาจีน

และภาษาองักฤษ_ตัง้แต่ปี_2012_ถึงปัจจบุนั โดยใชช้ื่อว่า #บา้นภาษาจีนณปภชั เปิดสอน

ภาษาจีนและภาษาองักฤษในลกัษณะการพัฒนาเชิงทกัษะ การฟัง พดู อา่น เขยีน โดยครผููส้อนมี

หนา้ท่ีออกแบบและเตรียมการสอนเป็นส าคัญ โดยเราเชื่อว่า "แผนการสอนท่ีสรา้งสรรคม์ผีลตอ่การ

เรียนร ูข้องนกัเรียนโดยตรง แผนการสอนถาวรไมจ่ าเป็น แผนการสอนท่ีดีควรปรบัเปลี่ยนได ้ตาม

ความสนใจของนกัเรียน" 
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ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา เราสงัเกตเห็นว่า "การเรยีนร ู ้ตอ้งเริม่ตน้ท่ีความรกัเสมอ" 

เมื่อผูเ้รียนมีความรกัหรือเป้าหมายท่ีอยากเรียนร ู ้"การเรียนภาษาก็ ไมย่ากอยา่งท่ีคิด" จะสงัเกตได้

ว่า **สิ่งแวดลอ้มท่ีเป็นบวก มีผลท าใหผ้ ูเ้รียนอยากเรียนภาษาตา่งประเทศมากย่ิงขึน้ เราเรียกว่า ... 

" #INSPIRATION " คือ ทกุๆปัจจยัท่ีมีผลท าใหผ้ ูเ้รียน เล็งเห็นถึงความส าคัญในการเรียนร ูห้รือ

การใชภ้าษาตา่งประเทศในอนาคต เชน่ ครผู ูส้อนแบบ ACTIVE TEACHING ท่ีออกแบบและสรา้ง

เรียนร ูท่ี้สรา้งสรรค ์หรือ การท่ีผูเ้รียนไดพ้บเห็นบคุคลในสงัคมจากสื่อตา่งๆ และท่ีส าคัญ คือ การ

ไดเ้ห็นหรอืสมัผสัการเรยีนและการใชชี้วิตในต่างประเทศ รวมถึงเห็นโอกาสในอาชีพแห่ง

อนาคต  จึงเป็นเหตผุลหลกั ท่ีท าให ้บา้นภาษาจีนณปภชั ไดก้า้วเขา้มาส ู ่การเปิดบรษิทั 

ประกอบกิจการบรกิารแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศในช่ือ บรษิทั เอ็นพีพี ไชนีส โฮม จ ากดั 

/ NPP CHINESE HOME CO.,LTD จดทะเบียนเลขท่ี 0245561000673 โดยมีเป้าหมาย

หลกั 3 ประการดงัน้ี 

1.เพ่ือใหผ้ ูเ้รยีนมีโอกาส ไดไ้ปเรยีนร ูแ้ละพฒันาดา้นภาษาต่างประเทศโดยการปฏิบติัจรงิ 

ในอารยประเทศ 

2.เพ่ือใหผ้ ูเ้รยีนมีโอกาส ในการทดลองใชชี้วิตดว้ยตนเอง ในต่างประเทศ และ ไดเ้ห็นสงัคม

วฒันธรรม ท่ีอาจจะเหมาะสมกบัตนเอง ในแต่ละประเทศ 

3.เพ่ือใหผ้ ูเ้รยีนมีโอกาส ไดเ้ปิดโลกกวา้ง เพ่ือ "มองโลก มองเรา" ใหเ้ห็นถึงความตอ้งการ

ทางการเรยีนร ูใ้นอนาคต หรอื อาชีพแห่งอนาคตไดเ้รว็ข้ึน 

สดุทา้ยน้ี NPP เราเป็นบริษทัเล็กๆ ดแูลกันเหมือนครอบครวั สามารถปรึกษาปัญหาดา้น

การศึกษาไดท้กุเร่ือง ไมใ่ชเ่ฉพาะดา้นการเรียนตอ่ตา่งประเทศเพียงอยา่งเดียว เพราะ การศึกษาของ

เด็กๆและเยาวชน เป็นเร่ืองของเราทกุคน ท่ีตอ้งชว่ยกนัพัฒนาใหดี้ และดีขึน้กว่าเดิม 
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เรียนภาษาจีนและวฒันธรรมจีน 2 สปัดาห์ พรอ้ม ทัศนศึกษา ท่ี 

National Taiwan Normal University: NTNU 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

National Taiwan Normal University (NTNU) 

เป็นสถาบนัอดุมศึกษาในประเทศไตห้วนั ปัจจบุนัมหาวิทยาลยัครแูห่งชาติไตห้วนัเป็นหน่ึงใน

มหาวิทยาลยัชัน้น าแห่งหน่ึงในไตห้วนั เนน้การศึกษาดา้นดนตร ีศิลปกรรมการออกแบบ 

วิทยาศาสตรก์ารกีฬา สาธิตการศึกษา และ ศนูยก์ารเรยีนการสอนภาษาจีนกลาง

(Mandarin Training Center) 

NTNU เป็นสถาบนัการศึกษาในฝันของหลายๆคน ดว้ยหลกัสตูรท่ีสมบรูณแ์บบ อาจารย์

ผ ูส้อนท่ีมีคณุภาพ การศึกษาท่ีเพรยีบพรอ้ม และสภาพแวดลอ้มท่ีดีในการเรยีน เพ่ือช่วย

พฒันาศกัยภาพของนกัเรยีน และพฒันาความสามารถในการแขง่ขนัอยา่งมืออาชีพท่ี

ครอบคลมุและครบวงจร  
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ดงัเช่นวิสยัทศันข์องสถาบนั ความสง่างาม คลาสสิก กบัวิสยัทศันท์างวิทยาศาสตรท่ี์

ทนัสมยั เราม ุ่งมัน่ท่ีจะสง่เสรมิการพฒันาเศรษฐกิจบนฐานความร ูท่ี้มีเทคโนโลยีสงูใน

ไตห้วนั ในขณะเดียวกนัก็ดึงดดูผ ูมี้ความสามารถระดบัมืออาชีพระดบันานาชาติท่ีดีท่ีสดุ ใน

สาขาท่ีส าคญัๆรวมถึงการศึกษาทัง้ดา้นภาษา ระบบสารสนเทศศิลปะและมนษุยศาสตร ์

วิศวกรรมและเทคโนโลยี การกีฬา หากคณุมีความฝันท่ีจะแขง่ขนัในตลาดแรงงานระดบั

โลก  

หอ้งพกัส าหรบันกัศึกษาต่างชาติ 

(International student room) 

- นกัเรียนพักภายในมหาวิทยาลยัตลอดโครงการ 1 หอ้ง สามารถพกัได ้4 คน (แยก ชาย – หญิง) 

- ประกอบดว้ย เตียงนอน เครื่องท าน า้รอ้น-เย็น ตูเ้สื้อผา้ โตะ๊เขยีนหนงัสือ เครื่องปรบัอากาศ  

- มีเครื่องท าน า้อ ุน่ ใชใ้นการอาบน า้ และ หอ้งน า้แบบสากล 

- มี Information และ เจา้หนา้ท่ีดแูลหอ้งพัก ตลอด 24 ชัว่โมง 

- ไมไ่กลจากหอ้งเรียน และหอ้งอาหาร              - พ่ีๆสตา๊ฟ คอยดแูลความเรียบรอ้ยอยา่งใกลช้ิด 
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โปรแกรมการเรยีนภาษาจีนและวฒันธรรมจีน 2 สปัดาห ์พรอ้มทศันศึกษา 

ณ  กรงุไทเป  ประเทศไตห้วนั ส าหรบันกัเรียน อาย ุ10 – 18 ปี 

ระหว่างวนัท่ี 14 – 26 ตลุาคม 2562 

ราคาโปรแกรม 43,900 บาท ไม่รวมวีซา่ 1,700 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโปรแกรม   **รบัใบประกาศนียบตัรหลงัเรยีนจบ 

วนัจนัทร ์– วนัศกุร ์   : ช่วงเชา้เรยีนภาษาจีน และ ช่วงบ่ายเรยีนวฒันธรรมจีน 

วนัเสาร ์– วนัอาทิตย ์ : ทศันศึกษาเต็มวนั  

ค่าโปรแกรมน้ีรวมค่าใชจ่้าย 

1.ค่าเครือ่งบินไป-กลบั   2.ค่าเรยีน /ค่ากิจกรรม/ค่าทศันศึกษา 

3.ค่าท่ีพกัหอ้งพกั     4.ค่าประกนัสขุภาพการเดินทางและอบุติัเหต ุ

5.ค่ารถรบั - สง่ สนามบิน   6.ผ ูด้แูลนกัเรยีนตลอดโปรแกรม  
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วิธีการสมคัร 

1.กรอกใบสมคัรใหส้มบรูณ ์ชดัเจน 

2.เตรียม ***เอกสารท่ีใชใ้นการสมคัร ใหค้รบถว้น 

3.เอกสารการโอนเงนิมดัจ า (6,500 บาท) + ค่าวีซ่า (1,700) รวม 8,200 บาท 

4.ช าระค่าใชจ้า่ยท่ีสว่นเหลือภายในวันท่ี 14  สิงหาคม 2562 

 

***เอกสารท่ีใชใ้นการสมคัร ดงัน้ี 

1.พาสปอรต์ (PASSPORT) ตวัจริง ท่ีมีอายเุหลือมากกว่า 6 เดือน 

2. รปูขอวีซ่า 2 ใบ พ้ืนหลงัสีขาวเทา่นัน้ เห็นค้ิว-หนา้ ใบห ูชดั หา้มใสเ่สื้อสีขาว/สีออ่น 

3. ส าเนาสติูบัตรนกัเรียน และ ส าเนาบัตรประชาชนนกัเรียน คณุพ่อ คณุแม ่ 

**ถา้มีการเปลี่ยน ชื่อ - นามสกลุ นกัเรียน คณุพ่อ คณุแม ่ท่ีไมต่รงกับสติูบัตร ใหน้ าใบเปลี่ยนชื่อ - 

นามสกลุ แนบมาดว้ย 

4. หนงัสือใหค้วามยินยอม ใหผ้ ูเ้ยาวเ์ดินทางออกนอกประเทศ ตอ้งมีลายเซ็น คณุพ่อ คณุแม ่  

**ขออนญุาตท่ีส านกังานเขต/อ าเภอ  

5. แบบฟอรม์วีซ่าหนา้สดุทา้ย พรอ้มลงลายมือชื่อ พ่อ แม ่นกัเรียน  

6. แบบฟอรม์ขอมอบอ านาจ ใหด้ าเนินการท าวีซ่า พรอ้มลงลายมือชื่อ พ่อ แม ่นกัเรียน 

7.กรอกใบสมคัรโปรแกรม NPP CHINESE CAMP 

 

 

 

 

 

 

กรมการกงสลุ แจง้วฒันะ 

ท่ีอย ู ่123 ถนนแจง้วฒันะ เขตหลกัส่ี กรงุเทพฯ 10210 

โทรศพัท ์02 203 5000 กด 1 เพ่ือติดต่อกรมการกงสลุ 

Call Center ตลอด 24 ชม. 02 572 8442 

ส านกังานหนงัสือเดินทางชัว่คราวบางนา-ศรี

นครินทร ์

ท่ีอย ู ่ศนูยก์ารคา้ธญัญาพารค์ ศรีนครินทร ์ชัน้ 2 โซน E 

โทรศพัท ์ 02 136 3800, 02 136 3802 และ 093 -

0105246 โทรสาร 02 136 3801 

 



              

 

บริษทั เอ็นพีพี ไชนีส โฮม จ ากดั 

ท่ีอยู่ : 1216 หมูท่ี่ 1 ต.พนมสารคาม 

อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 

โทร.038-551-248,081-576-9595 

 

โปรแกรมทศันศึกษาเต็มวนั (วนัเสาร ์– วนัอาทิตย)์ 

อนสุรณส์ถาน Chiang Kai – Shek Memorial Hall 

อนสุรณส์ถานเจียง ไคเช็ก ถือเป็นแลนดม์ารก์ส าคัญของไตห้วัน ท่ีถา้ใครมาเท่ียวกรงุไทเปแลว้ไมแ่วะ

ชมท่ีน่ีก็เหมือนมาไมถึ่ง อนสุรณส์ถานแห่งน้ีสรา้งขึน้เพ่ือร าลึกและเทิดทนูอดีตประธานาธิบดีเจียง ไค

เช็ก 

ตึก Taipei 101  

ตึกระฟ้าสงู 508 เมตรแห่งน้ีเป็นแลนดม์ารก์แห่งเมืองไทเป เคยติดอนัดบั 1 ของตึกท่ีสงูท่ีสดุในโลก

เมื่อ ค.ศ. 2004 แตอ่ีก 6 ปีตอ่มาตอ้งเสียแชมป์ใหก้ับตึก Burj Khalifa ของดไูบ ท่ีมีความสงู 829.8 

เมตรค.ศ.2011 ตึก Taipai 101 ไดร้บัรางวัลจาก LEED (Leadership in Energy & Environmental 

Design) เป็นผูน้ าการออกแบบอาคารประหยดัพลงังาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 

วดั Lungshan 

วัดหลงซานสรา้งขึน้ใน ค.ศ.1738 โดยชาวจีนผูอ้พยพมาจากมณฑลฝูเจ้ียน และ ไดร้บัการ     

บรูณะปฏิสงัขรณห์ลายครัง้หลายคราตามกาลเวลา วดัเก่าแก่อายรุาวๆ 300 ปีแห่งน้ี ไมเ่พียงเป็น

วัดท่ีมีสถาปัตยกรรมวิจิตรงดงามควรค่าแก่การเท่ียวชม แตย่งัเป็นศนูยร์วมทางจิตใจของพทุธสนิก

ชนชาวไตห้วัน และเป็นวัดยอดนิยมในการไหวพ้ระขอพรอีกดว้ย 

ศนูยศิ์ลปะ Huashan 1914 Creative Park 

ศยูนศิ์ลปะฮว่าซาน อดีตเป็นโรงงานผลิตไวนแ์ละบหุรี่ขนาดใหญท่ี่มีคนงานมากกว่า 400 คน ตอ่มา

โรงงานยา้ยท าเลออกไปตัง้นอกเมืองไทเป เน่ืองจากภาวะมลพิษจากกระบวนการผลิต แตแ่ลว้สถานท่ี

แห่งน้ีถกูปลกุใหฟ้ื้นคืนชพีขึน้อีกครัง้ในบริบทใหม ่ หลงัจากถกูปลอ่ยท้ิงรา้งกว่า 10 ปี โดย

ปรบัเปลี่ยนเป็นพ้ืนท่ีศิลปะและความคิดสรา้งสรรค ์มกีารจดัแสดงศิลปะตา่งๆ 

อทุยาน Yehliu Geopark 

อทุยานเยห่ลิวตัง้อยูบ่ริเวณแหลมท่ีย่ืนออกไปในทะเลภายในเต็มไปดว้ยงานประติมากรรม

สรา้งสรรคโ์ดยธรรมชาติ หินรปูทรงตา่งๆ ท่ีเกิดจากการกัดกรอ่นของสภาพแวดลอ้มทางทะเล มี

หินนางเอกของงานท่ีไดร้บัความนิยมคนตอ่คิวถ่ายภาพไมข่าดสาย คือ เศียรพระราชินี นอกจากน้ียงั

มีหินรปูรา่งอื่นๆไดแ้ก่ หินรปูเห็ด หินรปูรองเทา้ในเทพนิยาย หินรปูเตา่ ฯลฯ 
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ถนนสายเกา่ Jiufen  

มนตเ์สนห่แ์รกของจ่ิวเฟ่ินท่ีจะไดส้มัผสั คือ ถนนสายเก่า (Jiufen Old Street) ท่ีเต็มไปดว้ยรา้นคา้ โรง

น า้ชาและตึกเก่าแก ่ ตัง้เรียงรายสองขา้งทาง มีรา้นขายของนา่รกัๆ และอาหารอรอ่ยๆ ขึน้ชื่อของ

เมืองใหช้มิอยูท่ัว่ 

หมู่บา้นแมว Houtong Cat Village 

หมูบ่า้นน้ีเป็นท่ีร ูจ้กัในฐานะหมูบ่า้นแมวโหวตงมีท่ีมาจากคฯุป้าวัยเกษียณรบัเลี้ยวแมว 5 ตวั จาก

เพ่ือนบา้นท่ีเสียชีวิต ตอ่มาพวกนางออกลกู ออกหลานจนมีมากกว่าประชากรคนซะอีก ผูท่ี้รกัแมวจึง

รวมทีมอาสามาชว่ยเหลือท าหมนั จดัการสขุลกัษณะใหน้อ้งแมวมีความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้ แลว้โพสตภ์าพ

ลงเว็บไซต ์ไดร้บัการตอบรบัท่ีดีในกลุม่คนรกัแมวอื่นๆ ท่ีสนใจมาเย่ียมเยือนนอ้งแมวมากขึน้เร่ือยๆ 

Street Food in  Taiwan 

ชาวไตห้วันนิยมทานอาหาร แบบ Street Food (อาหารขา้งทาง) เป็นจ านวนมาก โดยจะสงัเกตเห็นคน

ทกุเพศ ทกุวัย ตา่งก็เดินทางมาเลือกซ้ือ ตอ่แถวยาวๆ เพ่ือทานรา้นดงัๆ และท่ีไตห้วัน ก็มี Night 

Market อยูท่กุๆ เขตชมุชนเล็ก ใหญ ่จึงท าใหไ้ตห้วัน มชีื่อเสียงมาก ว่ากันว่า มีอาหารแบบ Street 

Food ท่ีมีคณุภาพ ท่ีสดุในโลก  

Cr.หนงัสือ ไตห้วนั Taiwan, Dplus Guide Team 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/street_food_in_taiwan?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA68P3mcJeGmI5MPk80ngkb0GNcVkSmq_l-fskzQDnAn1oCwpL1ItJe6UUxLZL0FMSG9qOx0pSQ2Lu2F4_z96pf4q2hv_TpAucLEzhbLEE0OqZ0FhlKvqsUSP4-zuveEvb2caXEP1LjOCjxvaR2WA7ru6aJ8uIvcaH7nxICaDWOmD4-xU3yoi_DQ2ip6HHIp_LfNIhVafZbYixavAo-nBWhAuD80hRRLjRO-MY9sowvIva69Jhwlm1-c9Os9BjvNnAYeKQfCdbijuTVmM1KrG9Ocpnh_8t6gpcYdww09cfdFE9sTW-SKrgfvzmZxnbrUWXo3EA5YECDMD73GWyAmDo&__tn__=%2ANK-R
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กิจกรรมครัง้ท่ีผ่านมา NPP CHINESE CAMP IN HANGZHOU ,CHINA  

15 – 27 ตลุาคม 2561 ( 2 สปัดาห ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคณุท่านผูป้กครองนกัเรียน ที่ใหก้ารสนบัสนนุ และ มคีวามสนใจในโครงการ  

บา้นภาษาจนีณปภชั NPP CHINESE HOME CO,.LTD เป็นบริษทัเล็กๆ ที่ดแูลกนัเหมือน

ครอบครัว เราจะพยายามท าใหผู้เ้รียน ไดรั้บประสบการณท์ี่ดทีี่สดุ เป็นความทรงจ าดีๆ  

เพื่อสรา้งแรงบันดาลใจ ในการเรียนรูท้ี่มเีป้าหมาย ในอนาคตตอ่ไป 

     

   ฐกร  กญัญาหตัถ์ 

กรรมการผูจ้ดัการ 

NPP CHINESE HOME CO,.LTD 


