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 หมายเหต ุ
- ทางพี่ๆจะมีการปรับพื้นฐานภาษาจนีให้น้องฟรีก่อนเดินทาง 
- การสมัครเรียนไม่มีค่าดำเนินการใดๆทั้งสิ้น เพราะพี่ทำงานให้กับทางมหาวทิยาลัยโดยตรง 
- ค่าไฟ ฟรี!! 50 กิโลวตัต/์เดือน ฟรี!! ค่าน้ำไม่จำกัด 
- เพื่อความสะดวกในการดแูลน้องๆ พี่ๆ จะทำการจองตั๋วเครื่องบินให้น้องทุกคนเท่าน้ัน 
- สมัครมหาวิทยาลัยน้ีจะคอนเฟริมว่าได้หอหรือไม่ก่อนเดินทาง 1 เดือนหากไม่ได้หอในนักเรียนต้องเช่าหอนอกอยู่โดยมหาวิทยาลัยจะมี Reference หอให้ 

 

ค่าใช้จ่ายการเรียนภาษาจีนกลาง 1 เทอม 4 เดือน 
ณ Southwestern University of Finance and Economic 

เร่ิมได้ 2 ช่วง  1 มีนาคม –  15 กรกฎาคม ของทุกปี และ1 กันยายน – 15 มกราคม ของทุกปี 

ค่าใช้จ่ายที่ตอ้งจ่ายที่จีน 
 
ค่าเทอม      7,000 หยวน 

ค่าประกันสขุภาพ     400  หยวน 

ค่าหอ (ห้องเด่ียวเดือนละ 800 หยวน)   3,200 หยวน (ส่วนเกนิหารเฉลี่ยเป็นรายวัน) 

ค่าหนังสือประมาณ    300 หยวน  

ค่าอินเตอร์เน็ตหอ (เดือนละ 20 หยวน)  80 หยวน (4 เดือน) 

รวมค่าใช้จ่ายท่ีต้องจ่ายท่ีมหาวิทยาลัย (เป็นเงินหยวน) 10,980 หยวน 

(อัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวน ประมาณ 4.5 บาท) รวมเป็นเงินไทย 49,410 บาท 

ค่าใช้จ่ายที่ตอ้งจ่ายที่ไทย 
 
ค่าลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัย (600 หยวน) 3,000  บาท 

ค่ามัดจำ (จะทำการหักกับค่าต๋ัวในวันจองต๋ัว)  1,500  บาท 

ค่าจัดส่งเอกสาร     500 บาท 
*ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ท่ีทางบริษัทจะนำส่งให้กับกรมสรรพากร 350 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายในวันสมคัรและส่งเอกสาร 5,350 บาท 
ค่าวีซ่านักเรียน     1,000บาท (ขอที่กรุงเทพ 1,650 บาท) 

ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน ไป-กลับ ประมาณ   10,000 บาท (แล้วแต่ช่วงของการจอง) 

รวมค่าใช้จ่ายเงินบาท (จ่ายที่ไทย) ประมาณ 16,350 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการเรียนภาษา 1 เทอม ประมาณ 65,760 บาท 
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 หมายเหต ุ
- ทางพี่ๆจะมีการปรับพื้นฐานภาษาจนีให้น้องฟรีก่อนเดินทาง 
- การสมัครเรียนไม่มีค่าดำเนินการใดๆทั้งสิ้น เพราะพี่ทำงานให้กับทางมหาวทิยาลัยโดยตรง 
- ค่าไฟ ฟรี!! 50 กิโลวตัต/์เดือน ฟรี!! ค่าน้ำไม่จำกัด 
- เพื่อความสะดวกในการดแูลน้องๆ พี่ๆ จะทำการจองตั๋วเครื่องบินให้น้องทุกคนเท่าน้ัน 
- สมัครมหาวิทยาลัยน้ีจะคอนเฟริมว่าได้หอหรือไม่ก่อนเดินทาง 1 เดือนหากไม่ได้หอในนักเรียนต้องเช่าหอนอกอยู่โดยมหาวิทยาลัยจะมี Reference หอให้ 

 

ค่าใช้จ่ายการเรียนภาษาจีนกลาง 1 ป ี
ณ Southwestern University of Finance and Economic 

เร่ิมได้ 2 ช่วง  1 มีนาคม – 15 มกราคม ของทุกปี และ 1 กันยายน – 15 มิถุนายน ของทุกปี 
ค่าใช้จ่ายที่ตอ้งจ่ายที่จีน 
 

ค่าเทอม        14,000 หยวน 

ค่าประกันสุขภาพ       600  หยวน 

ค่าหอ (ห้องเดี่ยวเดือนละ 800 หยวน)     8,000 หยวน (ส่วนเกินหารเฉลี่ยเป็นรายวัน) 

ค่าหนังสือประมาณ       600 หยวน  

ค่าอินเตอร์เน็ตหอ (เดือนละ 20 หยวน)     200 หยวน (10 เดือน) 

ค่าตรวจสุขภาพ       400 หยวน 

ค่าเปลี่ยนวีซ่าเป็น Permit      400 หยวน (นักเรียนที่เรียน 1 ปี ทุกคนต้องทำ) 

รวมค่าใช้จ่ายท่ีต้องจ่ายท่ีมหาวิทยาลัย (เป็นเงินหยวน) 24,200 หยวน  
(อัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวน ประมาณ 4.5 บาท)รวมเป็นเงินไทย 108,900 บาท 

ค่าใช้จ่ายที่ตอ้งจ่ายที่ไทย 
 

ค่าลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัย (600 หยวน)    3,000   บาท 

ค่ามัดจำ (จะทำการหักกับค่าตั๋วในวันจองตั๋ว)    1,500   บาท 

ค่าจัดส่งเอกสาร       500   บาท 
*ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ท่ีทางบริษัทจะนำส่งให้กับกรมสรรพากร 350 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายในวันสมคัรและส่งเอกสาร 5,350 บาท 
ค่าวีซ่านักเรียน       1,000   บาท (ขอทีก่รุงเทพ 1,650 บาท) 

ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ประมาณ     10,000  บาท (แล้วแต่ช่วงของการจอง) 

รวมค่าใช้จ่ายเงินบาท (จ่ายที่ไทย) ประมาณ 16,350 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการเรียนภาษา 1 ปี ประมาณ 125,250 บาท 
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