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                    หมายเหตุ  
- ทางพี่ๆจะมีการปรับพื้นฐานภาษาจีนให้น้องฟรีก่อนเดินทาง 
- สามารถเลือกห้องขนาดใหญ่ขึ้นได้ ห้องขนาดกลาง 40 หยวน และห้องขนาดใหญ่ 45 หยวน (ต่อวัน) 
- ค่าน้ำ ค่าไฟ ขึ้นอยู่กับการใช้งาน 
- เพื่อความสะดวกในการดูแลน้องๆ พี่จะทำการจองตั๋วเครื่องบินให้น้องทุกคนเท่านั้น 

 
ค่าใช้จ่ายการเรียนภาษาจีนกลาง 1 เทอม (4 เดือน) 
ณ Hangzhou Normal University เมืองหางโจว 

เริ่มได้ 2 ช่วง ประมาณ 24 กุมภาพันธ์ - 20 มิถุนายน หรือ 24 สิงหาคม - 20 ธันวาคม ของทุกปี 
 
ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายที่จีน 
- ค่าเทอม        7,500 หยวน 
- ค่าประกันสุขภาพ       400 หยวน 
- ค่าหอเดี่ยว  (ขนาดปกติเดอืนละ 750 หยวนเฉลี่ย 25 หยวนต่อวัน)        3,000 หยวน (ส่วนเกินหาร

เฉลี่ยเป็นรายวัน) *ค่ามัดจำหอ 300 หยวน  (ได้รับคืนวันออกจากหอพัก) 
- ค่าหนังสือประมาณ        300 หยวน 
- ค่าอินเตอร์เน็ตหอ (เดอืนละ 30 หยวน)    120 หยวน (4 เดือน) 

รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายที่มหาวิทยาลัย (เป็นเงินหยวน) 11,320 หยวน (อัตราแลกเปลีย่น 1 หยวน ประมาณ 4.5 บาท) 

รวมเป็นเงินไทย 50,940 บาท 

ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายที่ไทย  
- ค่าลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัย(400 หยวน)   2,000   บาท 
- ค่ามัดจำ (จะทำการหักกบัค่าตั๋วในวันจองตั๋ว)    1,500   บาท 
- ค่าจัดส่งเอกสาร       500   บาท 
*ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ที่ทางบริษัทจะนำสง่ให้กบักรมสรรพากร 280 บาท  

รวมค่าใช้จ่ายทีต่้องจ่ายในวันสมัครและส่งเอกสาร 4,280 บาท 
- ค่าวีซ่านักเรียน     1,000     บาท (ขอทีก่รุงเทพ 1,650 บาท)  
- ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ (บินตรง) ประมาณ  15,000 บาท (แล้วแต่ชว่งของการจอง) 

รวมค่าใช้จ่ายทีต่้องจ่ายที่ไทย (เป็นเงินไทย) ประมาณ 20,280  บาท 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการเรียนภาษาจีน 1 เทอม ประมาณ71,220บาท 
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ค่าใช้จ่ายการเรียนภาษาจีนกลาง 1 ปี  (10 เดือน)                                             
ณ Hangzhou Normal University เมืองหางโจว 

เริ่มได้ 2 ช่วง ประมาณ 24 กุมภาพันธ์ - 20 ธันวาคม ของทุกปี  หรือ 24 สิงหาคม - 20 มิถุนายน ของทุกปี 

 
ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายทีจ่ีน 
- ค่าเทอม       15,000  หยวน        
- ค่าประกันสุขภาพ      800  หยวน 
- ค่าตรวจสุขภาพ      450  หยวน 
- ค่าหอเดี่ยว (หอเดี่ยวขนาดปกติเดือนละ 750 หยวนเฉลี่ย 25 หยวนต่อวัน)  7,500 หยวน  (10 เดือน รวมปิด
เทอม 2 เดือน)(ส่วนเกินหารเฉลี่ยเป็นรายวัน)  * ค่ามัดจำหอ 300 หยวน ได้รับคืนวันออกจากหอพัก  
- ค่าหนังสือประมาณ       600  หยวน 
- ค่าอินเตอร์เน็ตหอ (เดือนละ 30 หยวน)  300 หยวน    (10 เดือน รวมปิดเทอม 2 เดือน) 
- ค่าเปลี่ยนวีซ่า Permit    800  หยวน/ปี (ขั้นตอนนี้นักเรียน 1 ปีต้องทำทุกคน) 

รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายที่มหาวิทยาลัยเป็นเงินหยวน 25,450 หยวน  (อัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวน ประมาณ 4.5 บาท)  
รวมเป็นเงินไทย 114,525 บาท 

ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายทีไ่ทย  
- ค่าลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัย(400 หยวน)   2,000   บาท 
- ค่ามัดจำ (จะทำการหักกบัค่าตั๋วในวันจองตั๋ว)    1,500   บาท 
- ค่าจัดส่งเอกสาร       500   บาท 
*ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ที่ทางบริษัทจะนำสง่ให้กบักรมสรรพากร 280 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายในวันสมัครและส่งเอกสาร 4,280 บาท 
- ค่าวีซ่านักเรียน     1,000   บาท  (ขอทีก่รุงเทพ 1,650 บาท)  
- ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ (บินตรง) ประมาณ  15,000 บาท (แล้วแต่ชว่งของการจอง) 

รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายท่ีไทย (เป็นเงินไทย) ประมาณ 20,280  บาท 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการเรยีนภาษา 1 ป ีประมาณ 134,805 บาท 

   
                    หมายเหตุ  

- ทางพี่ๆจะมีการปรับพื้นฐานภาษาจีนให้น้องฟรีก่อนเดินทาง 
- สามารถเลือกห้องขนาดใหญ่ขึ้นได้ ห้องขนาดกลาง 40 หยวน และห้องขนาดใหญ่ 45 หยวน (ต่อวัน) 
- ค่าน้ำ ค่าไฟ ขึ้นอยู่กับการใช้งาน 
- เพื่อความสะดวกในการดูแลน้องๆ พี่จะทำการจองตั๋วเครื่องบินให้น้องทุกคนเท่านั้น 

http://www.goodtime-edu.com/

