
บรษิทั กูด๊ ไทม ์เอด็ดเูคชัน่ จำกดั      ที่ตัง้  โครงการ Wayra biznet ร่มเกล้า 
เลขที่ 18/43 ถ.ร่มเกลา้ แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กทม. 10520 

โทร 099-106-6066  อีเมล์: studychina@goodtime-edu.com 
Line : @Goodtime-edu    เว็บไซต์ www.goodtime-edu.com 

 

                    หมายเหตุ 
- ทางพ่ีๆจะมีการปรับพ้ืนฐานภาษาจีนให้น้องฟรีก่อนเดินทาง 
- การสมัครเรียนไม่มีค่าดำเนินการใดๆท้ังสิ้น เพราะพี่ทำงานให้กับทางมหาวิทยาลัยโดยตรง 
- ค่าไฟ ค่าน้ำ ฟรี!! ไม่จำกัด 
- เพ่ือความสะดวกในการดูแลน้องๆ พ่ีๆจะทำการจองต๋ัวเคร่ืองบินให้น้องทุกคนเท่านัน้ 

 

  ค่าใช้จ่ายการเรียนภาษาจีนกลาง 1 เทอม 4 เดือน  
ณ Dalian University of Technology 

เริ่มได้ 2 ช่วง  ประมาณ 25 กุมภาพันธ์ – 15 กรกฎาคม ของทุกปี หรือ25 สิงหาคม – 15 มกราคม ของทุกปี 

 

ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายที่จีน 
- ค่าเทอม     8,500 หยวน 
- ค่าประกันสุขภาพ    300  หยวน 
- ค่าหอ    (ห้องคู่เดือนละ 600 หยวน)          2,400 หยวน (ส่วนเกินหารเฉลีย่เป็นรายวัน) 

  (ห้องเดี่ยวเดอืนละ 900 หยวน)  
- ค่าหนังสือประมาณ    200 หยวน  
- ค่าอินเตอร์เน็ตหอ (เดอืนละ 30 หยวน) 120 หยวน (4 เดือน) 

รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายที่มหาวิทยาลัยวันลงทะเบียน(เป็นเงนิหยวน) 11,520 หยวน (อัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวน 

ประมาณ 4.5 บาท) รวมเป็นเงินไทย 51,840 บาท 

ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายที่ไทย 
- ค่าลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัย (500 หยวน)  2,500  บาท 
- ค่ามัดจำ (จะทำการหักกบัค่าตั๋วในวันจองตั๋ว)   1,500  บาท 
- ค่าจัดส่งเอกสาร      500 บาท 
*ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ที่ทางบริษัทจะนำส่งให้กับกรมสรรพากร (315 บาท) 

รวมค่าใช้จ่ายทีต่้องจ่ายในวันสมัครและส่งเอกสาร 4,815 บาท 
- ค่าวีซ่านักเรียน      1,000 บาท (ขอที่กรุงเทพ 1,650 

บาท) 
- ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ประมาณ     16,000 บาท ขึ้นอยู่กับช่วงของการจอง 

รวมค่าใช้จ่ายทีต่้องจ่ายที่ไทย (เป็นเงินบาท)ประมาณ 21,815 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการเรยีนภาษา 1 เทอม ประมาณ 73,655 บาท 
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บรษิทั กูด๊ ไทม ์เอด็ดเูคชัน่ จำกดั      ที่ตัง้  โครงการ Wayra biznet ร่มเกล้า 
เลขที่ 18/43 ถ.ร่มเกลา้ แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กทม. 10520 

โทร 099-106-6066  อีเมล์: studychina@goodtime-edu.com 
Line : @Goodtime-edu    เว็บไซต์ www.goodtime-edu.com 

 

                    หมายเหตุ 
- ทางพ่ีๆจะมีการปรับพ้ืนฐานภาษาจีนให้น้องฟรีก่อนเดินทาง 
- การสมัครเรียนไม่มีค่าดำเนินการใดๆท้ังสิ้น เพราะพี่ทำงานให้กับทางมหาวิทยาลัยโดยตรง 
- ค่าไฟ ค่าน้ำ ฟรี!! ไม่จำกัด 
- เพ่ือความสะดวกในการดูแลน้องๆ พ่ีๆจะทำการจองต๋ัวเคร่ืองบินให้น้องทุกคนเท่านัน้ 

 

ค่าใช้จ่ายการเรียนภาษาจีนกลาง 1 ปี 
ณ Dalian University of Technology 

เริ่มได้ 2 ช่วง  ประมาณ 25 กุมภาพันธ์ – 15 มกราคม ของทุกปี  หรือ 25 สิงหาคม – 15 มิถุนายน ของทุกป ี

 
ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายที่จีน 
- ค่าเทอม      16,000 หยวน 
- ค่าประกันสุขภาพ     500  หยวน 
- ค่าหอ    (ห้องคู่เดือนละ 600 หยวน)   6,000 หยวน (ส่วนเกินหารเฉลี่ยเป็นรายวัน) 

(ห้องเดี่ยวเดือนละ 900 หยวน)  
- ค่าหนังสือประมาณ     400 หยวน  
- ค่าตรวจสุขภาพ      400 หยวน 
- ค่าเปลี่ยนวีซ่าเป็น Permit    400 หยวน (นักเรียนที่เรียน 1 ปี ทุกคนต้องทำ) 
- ค่าอินเตอร์เน็ตหอ (เดือนละ 30 หยวน)   300 หยวน (10 เดือน รวมปิดเทอม 2 เดือน) 

รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายที่มหาวิทยาลัย(เป็นเงินหยวน) 24,000 หยวน (อัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวน 

ประมาณ 4.5 บาท)  รวมเป็นเงินไทย 108,000 บาท 

ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายที่ไทย 
- ค่าลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัย (500 หยวน)  2,500   บาท 
- ค่ามัดจำ (จะทำการหักกบัค่าตั๋วในวันจองตั๋ว)  1,500   บาท 
- ค่าจัดส่งเอกสาร      500 บาท 
*ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ที่ทางบริษัทจะนำสง่ให้กบักรมสรรพากร (315 บาท) 

รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายในวันสมัครและส่งเอกสาร 4,815 บาท 
- ค่าวีซ่านักเรียน      1,000   บาท (ขอที่กรุงเทพ 1,650 บาท) 
- ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ประมาณ    16,000  บาท ขึ้นอยู่กับช่วงของการจอง 

รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายที่ไทย(เป็นเงินไทย) ประมาณ  21,815 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการเรยีนภาษา 1 ป ีประมาณ 129,815 บาท 
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บรษิทั กูด๊ ไทม ์เอด็ดเูคชัน่ จำกดั      ที่ตัง้  โครงการ Wayra biznet ร่มเกล้า 
เลขที่ 18/43 ถ.ร่มเกลา้ แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กทม. 10520 

โทร 099-106-6066  อีเมล์: studychina@goodtime-edu.com 
Line : @Goodtime-edu    เว็บไซต์ www.goodtime-edu.com 

 

                    หมายเหตุ 
- ทางพ่ีๆจะมีการปรับพ้ืนฐานภาษาจีนให้น้องฟรีก่อนเดินทาง 
- การสมัครเรียนไม่มีค่าดำเนินการใดๆท้ังสิ้น เพราะพี่ทำงานให้กับทางมหาวิทยาลัยโดยตรง 
- ค่าไฟ ค่าน้ำ ฟรี!! ไม่จำกัด 
- เพ่ือความสะดวกในการดูแลน้องๆ พ่ีๆจะทำการจองต๋ัวเคร่ืองบินให้น้องทุกคนเท่านัน้ 

 

ค่าใช้จ่ายการเรียนปรญิญาตรีคณะมนษุยศาสตร์ เอกภาษาจีน 
ณ Dalian University of Technology 

ปริญญาตรีจะเริ่มเรียนในเดือนกันยายนของทุกปี 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. ไม่ได้ถือสัญชาติจีน 
2. อายุระหว่าง 18-25 ปี สุขภาพร่างกายแข็งแรง 
3. ใบทรานสคริปจากสถานศึกษาท่ีจบมาเป็นภาษาอังกฤษ (มัธยมปลาย) 
4. ผลคะแนนสอบวัดภาษาจีน ระดับ 4 (HSK 4) ไม่ต่ำกว่า 180 คะแนน และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 

ค่าใช้จ่ายที่ตอ้งจ่ายที่จีน 
- ค่าเทอม ต่อปี     20,500  หยวน 
- ค่าประกันสุขภาพ     500  หยวน 
- ค่าหอ     (ห้องคู่เดือนละ 600 หยวน)   7,200 หยวน (ส่วนเกินหารเฉลี่ยเป็นรายวัน) 

(ห้องเดี่ยวเดือนละ 900 หยวน)  
- ค่าหนังสือประมาณ    400  หยวน  
- ค่าตรวจสุขภาพที่จีนปีละ    400  หยวน 
- ค่าเปลี่ยนวีซ่าเป็น Permit ปีละ   400  หยวน  
- ค่าอินเตอร์เน็ตหอ (เดือนละ 30 หยวน)   360  หยวน  

รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายที่มหาวิทยาลัย (เป็นเงินหยวน)   28,760 หยวน 
(อัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวน ประมาณ 4.5 บาท) รวมเป็นเงินไทย 129,420 บาท/ปี  

ค่าใช้จ่ายที่ตอ้งจ่ายที่ไทย 
- ค่าลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัย (800 หยวน) 4,280   บาท 
- ค่ามัดจำ (จะทำการหักกับค่าตั๋วในวันจองตั๋ว)  1,605   บาท 
- ค่าจัดส่งเอกสาร     535 บาท 
*ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ที่ทางบริษัทจะนำส่งให้กับกรมสรรพากร (315 บาท) 

รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายในวันสมัครและส่งเอกสาร 4,815 บาท 
- ค่าวีซ่านักเรียน     1,000 บาท (ขอที่กรุงเทพ 1,650 บาท) 
- ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ประมาณ   16,000 บาท ขึ้นอยู่กับช่วงของการจอง 

รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายที่ไทย(เป็นเงินไทย) ประมาณ         23,420 บาท 
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการเรียนปริญญาตรี ประมาณ 152,840 บาท/ปี 
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                    หมายเหตุ 
- ทางพ่ีๆจะมีการปรับพ้ืนฐานภาษาจีนให้น้องฟรีก่อนเดินทาง 
- การสมัครเรียนไม่มีค่าดำเนินการใดๆท้ังสิ้น เพราะพี่ทำงานให้กับทางมหาวิทยาลัยโดยตรง 
- ค่าไฟ ค่าน้ำ ฟรี!! ไม่จำกัด 
- เพ่ือความสะดวกในการดูแลน้องๆ พ่ีๆจะทำการจองต๋ัวเคร่ืองบินให้น้องทุกคนเท่านัน้ 

 

ค่าใช้จ่ายการเรียนภาษาจีนกลาง 1 เดือน 
ณ Dalian University of Technology 

เร่ิมได้ 2 ช่วง ประมาณ 25 กุมภาพันธ์ – 15 กรกฎาคม ของทุกปี (เลือกเดือนเองได้)และ 25 สิงหาคม – 15 มกราคม  

 
ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายที่จีน 
 
- ค่าเทอม      3,000  หยวน 
- ค่าประกันสุขภาพ     160  หยวน 
- ค่าหอ   (ห้องคู่เดือนละ    1,200 หยวน)   1,200  หยวน  

 (ห้องเดี่ยวเดือนละ 1,800 หยวน)  
- ค่าหนังสือประมาณ     200  หยวน  

รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายที่มหาวิทยาลัย (เป็นเงินหยวน)  4,560 หยวน (อัตราแลกเปลี่ยน 1 
หยวน ประมาณ 4.5 บาท) รวมเป็นเงินไทย 20,520 บาท 

ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายที่ไทย 
 
- ค่าลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัย (400 หยวน) 2,000  บาท 
- ค่าแอดมิชชั่นโนติส (600 หยวน)   3,000  บาท 
- ค่ามัดจำ (จะทำการหักกับค่าตั๋วในวันจองตั๋ว)  1,500  บาท 
*ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ที่ทางบริษัทจะนำส่งให้กับกรมสรรพากร (455 บาท) 

รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายในวันสมัครและส่งเอกสาร 6,955 บาท 
- ค่าวีซ่านักเรียน     1,000 บาท (ขอท่ีกรุงเทพ 1,650 บาท) 
- ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ประมาณ   16,000 บาท ขึ้นอยู่กับช่วงของการจอง 

รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายที่ไทย (เป็นเงินไทย) ประมาณ  23,955 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการเรยีนภาษา 1 เดือน ประมาณ 44,475 บาท 
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                    หมายเหตุ 
- ทางพ่ีๆจะมีการปรับพ้ืนฐานภาษาจีนให้น้องฟรีก่อนเดินทาง 
- การสมัครเรียนไม่มีค่าดำเนินการใดๆท้ังสิ้น เพราะพี่ทำงานให้กับทางมหาวิทยาลัยโดยตรง 
- ค่าไฟ ค่าน้ำ ฟรี!! ไม่จำกัด 
- เพ่ือความสะดวกในการดูแลน้องๆ พ่ีๆจะทำการจองต๋ัวเคร่ืองบินให้น้องทุกคนเท่านัน้ 

 

ค่าใช้จ่ายการเรียนภาษาจีนกลาง 2 เดือน 

ณ Dalian University of Technology 
เริ่มได้ 2 ช่วง  25 กุมภาพันธ์ – 15 กรกฎาคม ของทุกปี (เลือกเดือนเองได้) หรือ   
  25 สิงหาคม – 15 มกราคม  
 

ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายที่จีน 
- ค่าเทอม      5,000  หยวน 
- ค่าประกันสุขภาพ     160  หยวน 
- ค่าหอ  (ห้องคู่เดือนละ    1,200 หยวน)  2,400 หยวน  

 (ห้องเดี่ยวเดอืนละ 1,800 หยวน)  
- ค่าหนังสือ      200  หยวน (ขึ้นอยูก่ับแตล่ะคลาสเรียน) 

รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายที่มหาวิทยาลัย (เป็นเงินหยวน) 7,760 หยวน 
(อัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวน ประมาณ 4.5 บาท) รวมเป็นเงินไทย 34,920 บาท 

ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายที่ไทย 
- ค่าลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัย (400 หยวน) 2,000  บาท 
- ค่าแอดมิชชั่นโนติส (600 หยวน)   3,000  บาท 
- ค่ามัดจำ (จะทำการหักกบัค่าตั๋วในวันจองตั๋ว)  1,500  บาท 
*ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ที่ทางบริษัทจะนำส่งให้กับกรมสรรพากร (455 บาท) 

รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายในวันสมัครและส่งเอกสาร 6,955 บาท 

- ค่าวีซ่านักเรียน     1,000 บาท (ขอทีก่รุงเทพ 1,650 บาท) 
- ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ประมาณ   16,000 บาท ขึ้นอยูก่ับชว่งของการจอง 

รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายที่ไทย (เป็นเงินไทย) ประมาณ  23,955 บาท 
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการเรียนภาษา 2 เดือน ประมาณ 58,875 บาท 
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บรษิทั กูด๊ ไทม ์เอด็ดเูคชัน่ จำกดั      ที่ตัง้  โครงการ Wayra biznet ร่มเกล้า 
เลขที่ 18/43 ถ.ร่มเกลา้ แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กทม. 10520 

โทร 099-106-6066  อีเมล์: studychina@goodtime-edu.com 
Line : @Goodtime-edu    เว็บไซต์ www.goodtime-edu.com 

 

                    หมายเหตุ 
- ทางพ่ีๆจะมีการปรับพ้ืนฐานภาษาจีนให้น้องฟรีก่อนเดินทาง 
- การสมัครเรียนไม่มีค่าดำเนินการใดๆท้ังสิ้น เพราะพี่ทำงานให้กับทางมหาวิทยาลัยโดยตรง 
- ค่าไฟ ค่าน้ำ ฟรี!! ไม่จำกัด 
- เพ่ือความสะดวกในการดูแลน้องๆ พ่ีๆจะทำการจองต๋ัวเคร่ืองบินให้น้องทุกคนเท่านัน้ 

 

ค่าใช้จ่ายการเรียนภาษาจีนกลาง 3 เดือน 
ณ Dalian University of Technology 

เริ่มได้ 2 ช่วง  25 กุมภาพันธ์ – 15 กรกฎาคม ของทุกปี (เลือกเดือนเองได้) หรือ 
  25 สิงหาคม – 15 มกราคม  
 

ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายที่จีน 
- ค่าเทอม      7,000  หยวน 
- ค่าประกันสุขภาพ     300  หยวน 
- ค่าหอ  (ห้องคู่เดือนละ    600 หยวน)  1,800 หยวน  

 (ห้องเดี่ยวเดอืนละ 900 หยวน)  
- ค่าหนังสือประมาณ     200  หยวน (ขึ้นอยูก่ับคลาสเรียน) 

รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายที่มหาวิทยาลัย (เป็นเงินหยวน) 9,300 หยวน 
(อัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวน ประมาณ 4.5 บาท) 41,850 บาท 

ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายที่ไทย 
- ค่าลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัย (400 หยวน) 2,000  บาท 
- ค่าแอดมิชชั่นโนติส (600 หยวน)   3,000  บาท 
- ค่ามัดจำ (จะทำการหักกบัค่าตั๋วในวันจองตั๋ว)  1,500  บาท 
*ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ที่ทางบริษัทจะนำส่งให้กับกรมสรรพากร (455 บาท) 

รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายในวันสมัครและส่งเอกสาร 6,955 บาท 

- ค่าวีซ่านักเรียน     1,000 บาท (ขอทีก่รุงเทพ 1,650 บาท) 
- ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ประมาณ   16,000 บาท ขึ้นอยูก่ับชว่งของการจอง 

รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายที่ไทย (เป็นเงินไทย)  23,955 บาท 
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการเรยีนภาษา 3 เดือน ประมาณ 65,805 บาท 
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