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โปรแกรมการเรยีนภาษาจีนและวฒันธรรมจีน 1 สปัดาห ์พรอ้มทศันศึกษา 

ณ  มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย สําหรบันกัเรยีน อาย ุ10 – 18 ปี 

ระหว่างวนัท่ี 27 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง เป็นมหาวิทยาลยัรฐั อย ูใ่นจงัหวดัเชียงรายข้ึนช่ือว่า

เป็นมหาวิทยาลยัท่ีบรรยากาศดีและสวยงามท่ีสดุแห่งหน่ึงในประเทศไทย และ

ลา่สดุการจดัอนัดบัมหาวิทยาลยั THE World University Rankings 2020 

มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวงอย ูใ่นอนัดบั 601-800 ของโลก ถือว่าเป็นมหาวิทยาลยั

อนัดบัหน่ึงของไทยรว่มกบัมหาวิทยาลยัมหิดล 
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แคมป์ภาษาจีน ท่ี MFU มีความน่าสนใจ ดงัน้ี 

1.สถานท่ีภายในมหาวิทยาลยั มีความปลอดภยั สะอาด บรรยากาศเอ้ือต่อการเรยีนร ู ้

รวมถึง บคุลิกของนกัเรยีนนกัศึกษาโดยรวม มีความเรยีบรอ้ย รกัการเรยีนร ู ้

2.สถานท่ีพกั ของนกัเรยีนในแคมป์ภาษาจีน เราจะพกัท่ี โรงแรมภายในมหาวิทยาลยั ซ่ึงมี 

ความปลอดภยั รวมถึง สิ่งอํานวยความสะดวกภายในหอ้งพกั ครบครนั 

3.สถานท่ีเรยีน มีบรรยากาศทางวฒันธรรมจีน น่าเรยีนร ู ้ประกอบกบั หอ้งเรยีนมีความ

เป็นระเบียบเรยีบรอ้ย มีความพรอ้มในการจดัการเรยีนร ู ้

4.สถานท่ีรบัประทานอาหาร ในม้ือเชา้ เราจะรบัประทานอาหาร ในเรอืนรบัรองของโรงแรม 

และ ภายในมหาวิทยาลยัมีศนูยอ์าหารอย ูห่ลายแห่ง มีอาหารหลากหลาย รา้นเบเกอรี ่และ

อ่ืนๆ 

5.ขอ้สดุทา้ย #สําคญัท่ีสดุ คือ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง มีบคุลากร พรอ้มดว้ยคณาจารย ์

ทัง้ชาวไทย และ ชาวจีน รองรบั และ ดแูลคณุภาพการศึกษา ในแคมป์ภาษาจีนครัง้น้ี อยา่ง

ดีเยีย่ม 

ดงันัน้ การทําแคมป์ภาษาจีน ภายในประเทศ ท่ี มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชียงราย 

เหมาะสมอยา่งยิง่ เพ่ือใหผ้ ูเ้รยีนมีโอกาสไดท้ดลองใชชี้วิตดว้ยตนเองในมหาวิทยาลยั และ 

เปิดโอกาสใหผ้ ูเ้รียนมองเห็นถึงสาขาวิชาแห่งอนาคต รวมถึง การพฒันาทกัษะดา้น

ภาษาจีน และสรา้งแรงบนัดาลใจในการเรยีนภาษาจีนไปดว้ยกนั 
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หอ้งพกัโรงแรมภายในมหาวิทยาลยั สําหรบันกัเรยีน (พรอ้มทานอาหารเชา้) 

-  นกัเรียนหอ้งพกัโรงแรมภายในมหาวิทยาลยั หอ้งละ 2 คน  (แยก ชาย – หญิง) 

- ประกอบดว้ย เตยีงนอน ต ูเ้ส้ือผา้ หอ้งครวั โตะ๊เขยีนหนงัสือ เคร่ืองปรบัอากาศ  

- มีเคร่ืองทาํนํา้อ ุ่น ใชใ้นการอาบนํา้ และ หอ้งนํา้แบบสากล 

- มี Information และ เจา้หนา้ท่ีดแูลหอ้งพัก ตลอด 24 ชัว่โมง 

- พ่ีๆสตา๊ฟ คอยดแูลความเรียบรอ้ยอย่างใกลช้ดิ 
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โปรแกรมการเรยีนภาษาจีนและวฒันธรรมจีน 1 สปัดาห ์พรอ้มทศันศึกษา 

ณ  มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย สําหรบันกัเรยีน อาย ุ10 –18 ปี 

วนัท่ี 27 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2563 ราคาโปรแกรม 17,900 บาท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโปรแกรม   **รบัใบประกาศนียบตัรหลงัเรยีนจบ 

วนัจนัทร ์– พฤหสั    : ช่วงเชา้เรยีนภาษาจีน และ ช่วงบ่ายเรยีนวฒันธรรมจีน 

วนัศกุร ์    : ทศันศึกษาเต็มวนั  

 

ค่าโปรแกรมน้ีรวมค่าใชจ่้าย  **คลอบคลมุค่าอาหาร 3 ม้ือ 

1.ค่าเครือ่งบินไป-กลบั    2.ค่าเรยีน /ค่าหนงัสือเรยีน 

3.ค่าท่ีพกัหอ้งพกั+อาหารเชา้    4.ค่ากิจกรรม/ค่าทศันศึกษา   

5.ค่ารถรบั - สง่ สนามบิน   6.ผ ูด้แูลนกัเรยีนตลอดโปรแกรม  
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โปรแกรมทศันศึกษาเต็มวนั (วนัศกุร)์ 

 

 

- วดัรอ่งข ุน่ 

- สิงหป์ารค์ 

- พิพิธภณัฑบ์า้นดํา 

- พระตําหนกัดอยตงุ 

- ดอยตงุ Tree Top Walk   

- รบัประทานอาหารจีน 

ภตัตาคาร ยนูนาน โก-เชียง 

 

 

 

 

#3_ส่ิงท่ีเด็กๆ จะไดร้บั จากโครงการ  

1.สรา้งแรงบนัดาลใจในการเรยีนภาษาจีน ผ ูเ้รยีนจะเล็งเห็นความสําคญัในการ

ใชภ้าษาจีนในอนาคต 

2.เปิดโอกาสใหผ้ ูเ้รยีน ไดเ้รยีนร ู ้ ในสิ่งแวดลอ้มใหม่ๆ สงัคมใหม่ๆ รวมถึง ได้

การเรยีนร ูจ้ากคณาจารยใ์นมหาวิทยาลยัท่ีมีคณุภาพ 

3.ทดลองใชชี้วิตดว้ยตนเอง การเขา้สงัคม รวมถึง ผ ูเ้รยีนจะมองการศึกษาในมมุ

ท่ีกวา้งข้ึน และ #สรา้งความมีวฒิุภาวะ สําหรบัผ ูเ้รยีนในวยัเรยีนร ูอี้กดว้ย 
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กิจกรรมครัง้ท่ีผา่นมา NPP CHINESE CAMP IN NTNU ,TAIWAN  

14 – 26 ตลุาคม 2562 ( 2 สปัดาห ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคณุทา่นผูป้กครองนกัเรียน ท่ีใหก้ารสนบัสนนุ และ มีความสนใจในโครงการ  

บา้นภาษาจีนณปภชั NPP CHINESE HOME CO.,LTD เป็นบริษทัเล็กๆ ท่ีดแูลกนัเหมือน

ครอบครวั เราจะพยายามทาํใหผู้เ้รียน ไดร้บัประสบการณท่ี์ดท่ีีสดุ เป็นความทรงจาํดีๆ  

เพ่ือสรา้งแรงบนัดาลใจ ในการเรียนร ูท่ี้มีเป้าหมาย ในอนาคตตอ่ไป ... 

ตดิตามกิจกรรมดีๆ ไดท่ี้ WWW. NPP CHINESE HOME.CO.TH 

   ฐกร  กญัญาหตัถ ์

กรรมการผ ูจ้ดัการ 

NPP CHINESE HOME CO.,LTD 
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