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ค่าใช้จ่ายการเรียนภาษาจีนกลาง 1 เทอม (4 เดือน) 

 ณ Northeastern University เมืองเสิ่นหยาง  
  

เร่ิมได้ 2 ช่วง              ประมาณ 1 มีนาคม – 20 มิถุนายน หรือ  1 กันยายน – 20 ธันวาคม ของทุกปี 

ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายทีจ่ีน 
- ค่าเทอม     7,500  หยวน 

- ค่าประกันสุขภาพ    400  หยวน 

- ค่าหอ   (เดือนละ 900 หยวน)   3,600 หยวน (*ส่วนเกินหารเฉลี่ยเป็นรายวัน) 
              ห้องเด่ียวเดือนละ 1,200 หยวน  

- ค่าหนังสือ ประมาณ    150 หยวน  

- ค่าอินเตอร์เน็ตหอ (เดือนละ 30 หยวน)  120  หยวน (4 เดือน) 

รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายท่ีมหาวิทยาลัย (เป็นเงินหยวน) 11,770 หยวน (อัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวน ประมาณ 4.5 บาท)           

รวมเป็นเงินไทย 52,965 บาท 

ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายทีไ่ทย 
- ค่าลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัย (500 หยวน) 2,500  บาท 

- ค่ามัดจำ (จะทำการหักกับค่าตั๋วในวันจองตั๋ว)  1,500  บาท 

- ค่าจัดส่งเอกสาร     500 บาท 
* ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ที่ทางบริษัทจะนำส่งกรมสรรพากร  280 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายในวันส่งเอกสารสมัครเรียน 4,780 บาท 

- ค่าวีซ่านักเรียน      1,000 บาท (ขอที่กรุงเทพ 1,650 บาท) 

- ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ประมาณ   16,000 บาท แล้วแต่ช่วงของการจอง 

รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายท่ีไทย (เป็นเงินไทย)ประมาณ  21,780 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการเรียนภาษา 1 เทอม ประมาณ  74,745 บาท 
 
 

* หมายเหตุ   
- ทางพี่ๆจะมีการปรับพื้นฐานภาษาจีนให้น้องฟรีก่อนเดินทาง  

- การสมัครเรียนไม่มีค่าดำเนินการใดๆทั้งสิ้น เพราะพี่ทำงานให้กับทางมหาวิทยาลัยโดยตรง 

- ค่าไฟฟรีส่วนนึงถ้าใช้เกินจ่ายเพิ่ม นักเรียน 95%ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม และฟรี!! ค่าน้ำ 
- เพื่อความสะดวกในการดูแลน้องๆ พี่ๆจะทำการจองตั๋วเครื่องบินให้น้องทุกคนเท่านั้น 
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ค่าใช้จ่ายการเรียนภาษาจีนกลาง 1 ปี (10เดือน) 

ณ Northeastern University เมืองเสิ่นหยาง 
  

เร่ิมได้ 2 ช่วง  ประมาณ 1 มีนาคม – 20 ธันวาคม หรือ 1 กันยายน – 20 มิถุนายน  ของทุกป ี
ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายท่ีจีน 
- ค่าเทอม     14,000  หยวน  

- ค่าหอ   (เดือนละ 900 หยวน) 9,000  หยวน (10 เดือน รวมปิดเทอม 2 เดือน *ส่วนเกินเดือนหารเฉลี่ยเป็นรายวัน) 

             ห้องเด่ียวเดือนละ 1200 หยวน  

- ค่าประกันสุขภาพ    800  หยวน 

- ค่าตรวจสุขภาพ    400  หยวน 

- ค่าหนังสือ ประมาณ    300  หยวน  

- ค่าอินเตอร์เน็ตหอ (เดือนละ 30 หยวน)  300  หยวน (10 เดือน รวมปิดเทอม 2 เดือน) 

- ค่าเปลี่ยนวีซ่า Permit    400  หยวน/ปี (ขั้นตอนนีน้ักเรียน 1 ปีต้องทำทุกคน) 

รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายที่มหาวิทยาลัย (เป็นเงินหยวน) 25,200 หยวน (อัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวน ประมาณ 4.5 บาท)              

รวมเป็นเงินไทย 11,340 บาท 

ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายท่ีไทย 
- ค่าลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัย (500 หยวน) 2,500  บาท 

- ค่ามัดจำ (จะทำการหักกับค่าตั๋วในวันจองตั๋ว)  1,500  บาท 

- ค่าจัดส่งเอกสาร     500 บาท 
* ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ที่ทางบริษัทจะนำส่งกรมสรรพากร  280 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายในวันส่งเอกสารสมัครเรียน 4,780 บาท 

- ค่าวีซ่านักเรียน     1,000 บาท (ขอที่กรุงเทพ 1,650 บาท) 

- ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ประมาณ   16,000 บาท แล้วแต่ช่วงของการจอง 

รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายที่ไทย (เป็นเงินไทย)ประมาณ  21,780 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการเรียนภาษา 1 ปี ประมาณ 135,180 บาท 
 
* หมายเหต ุ  
- ทางพี่ๆจะมีการปรับพื้นฐานภาษาจนีให้น้องฟรีก่อนเดินทาง  

- การสมัครเรียนไม่มีค่าดำเนินการใดๆทั้งสิ้น เพราะพี่ทำงานให้กับทางมหาวทิยาลัยโดยตรง    - ค่า

ไฟฟรีส่วนนึงถ้าใช้เกินจ่ายเพิ่ม นักเรยีน 95%ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม และฟรี!! ค่านำ้ 

- เพื่อความสะดวกในการดแูลน้องๆ พี่ๆ จะทำการจองตั๋วเครื่องบินให้น้องทุกคนเท่าน้ัน 


