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ค่าใช้จ่ายการเรียนภาษาจีนกลาง 1 เทอม 4 เดือน 

ณ Harbin Institute of Technology 
 เริ่มได้ 2 ช่วง  1 มีนาคม – 20 มิถุนายน  และ1 กันยายน – 20 ธันวาคม ของทุกปี 

 

ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายที่จีน 

 

- ค่าเทอม     7,300  หยวน 

- ค่าประกันสุขภาพ    400  หยวน 

- ค่าหอห้องคู ่  (เดือนละ 600 หยวน)  2,400 หยวน (*ส่วนเกินหารเฉลี่ยเป็นรายวัน) 

- ค่าหนังสือ ประมาณ    150 หยวน  

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

รวมค่าใช้จ่ายทีต่้องจ่ายที่มหาวิทยาลัย (เป็นเงินหยวน)  10,370 หยวน (อตัราแลกเปลี่ยน 1 หยวน 

ประมาณ 4.5 บาท)  รวมเป็นเงินไทย 46,665 บาท 

 

ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายที่ไทย 

 

- ค่าลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัย (400 หยวน)  2,000  บาท 

- ค่ามัดจำ (จะทำการหักกบัค่าตั๋วในวันจองตั๋ว)  1,500  บาท 

- ค่าจัดส่งเอกสาร      500 บาท 
* ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ที่ทางบริษัทจะนำส่งกรมสรรพากร  280 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายในวันส่งเอกสารสมัครเรียน 4,280 บาท 

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

- ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ประมาณ    18,000 บาท ขึ้นอยู่กับช่วงของการจอง 

รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายที่ไทย (เป็นเงินบาท) ประมาณ  23,280 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการเรียนภาษา 1 เทอม ประมาณ  69,945 บาท 
* หมายเหตุ   
- ทางพ่ีๆจะมีการปรับพ้ืนฐานภาษาจนีให้น้องฟรีก่อนเดินทาง  

- การสมัครเรียนไม่มีค่าดำเนินการใดๆท้ังสิ้น เพราะพ่ีทำงานให้กับทางมหาวิทยาลยัโดยตรง 

- ค่าไฟขึ้นอยู่กบัการใช้งานโดยปกติเดือนละประมาณ 50 หยวน/เดือน ฟรี!! ค่าน้ำ 

- เพ่ือความสะดวกในการดูแลน้องๆ พ่ีๆจะทำการจองตั๋วเครื่องบินให้น้องทุกคนเท่านั้น 

http://www.goodtime-edu.com/
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ค่าใช้จ่ายการเรียนภาษาจีนกลาง 1 ปี 

ณ Harbin Institute of Technology 
 เริ่มได้ 2 ช่วง  1 มีนาคม – 20 ธันวาคม และ 1 กันยายน – 20 มิถุนายน  ของทุกป ี

 

ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายที่จีน 

 
- ค่าเทอม    7,300+6,570  หยวน (เทอม 2 มหาลัยลดให้ 10 %) 

- ค่าหอห้องคู่   (เดือนละ 600 หยวน) 6,000  หยวน (10 เดือน รวมปดิเทอม 2 เดือน *ส่วนเกินเดือนหารเฉลีย่เป็นรายวัน) 

- ค่าประกันสุขภาพ   800  หยวน 

- ค่าตรวจสุขภาพ    400  หยวน 

- ค่าหนังสือ ประมาณ   300  หยวน  

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

- ค่าเปลี่ยนวีซ่า Permit   400  หยวน/ปี (ขั้นตอนน้ีนักเรียน 1 ปตี้องทำทุกคน) 

รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายที่มหาวิทยาลัย (เป็นเงินหยวน) 22,070 หยวน (อัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวน ประมาณ 4.5 บาท)  

รวมเป็นเงินไทย 99,315 บาท 

ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายที่ไทย 

 

- ค่าลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัย (400 หยวน)  2,000  บาท 

- ค่ามัดจำ (จะทำการหักกบัค่าตั๋วในวันจองตั๋ว)  1,500  บาท 

- ค่าจัดส่งเอกสาร      500 บาท 
* ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ที่ทางบริษัทจะนำส่งกรมสรรพากร  280 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายในวันส่งเอกสารสมัครเรียน 4,280 บาท 

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

- ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ประมาณ    18,000 บาท ขึ้นอยู่กับช่วงของการจอง 

รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายที่ไทย (เป็นเงินบาท) ประมาณ  23,280 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการเรียนภาษา 1 ปี ประมาณ 122,595 บาท 
* หมายเหตุ   
- ทางพ่ีๆจะมีการปรับพ้ืนฐานภาษาจนีให้น้องฟรีก่อนเดินทาง  

- การสมัครเรียนไม่มีค่าดำเนินการใดๆท้ังสิ้น เพราะพ่ีทำงานให้กับทางมหาวิทยาลยัโดยตรง 

- ค่าไฟขึ้นอยู่กบัการใช้งานโดยปกติเดือนละประมาณ 50 หยวน/เดือน ฟรี!! ค่าน้ำ 

- เพ่ือความสะดวกในการดูแลน้องๆ พ่ีๆจะทำการจองต๋ัวเคร่ืองบินให้น้องทุกคนเท่านั้น 
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ค่าใช้จ่ายการเรียนภาษาจีนกลาง 1 เดือน 

ณ Harbin Institute of Technology 
 ซ่ึงจะอยู่ระหว่าง  1 มีนาคม – 20 มิถุนายน  

    1 กันยายน – 20 ธันวาคม ของทุกปี (เลือกเดือนเองได้) 

โดยน้องๆสามารถเรียนช่วงเดือนไหนก็ได้ โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามนี้ 

ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายท่ีจีน 

 

- ค่าลงทะเบียน      400   หยวน 

- ค่าเรียน 1 เดือน     1,825  หยวน  

- ค่าหอห้องคู่      600 หยวน 

- ค่าหนังสือ ประมาณ     150 หยวน 

- ค่าประกันสุขภาพ     160 หยวน  

รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายท่ีมหาวิทยาลัย (เป็นเงินหยวน)3,135  หยวน (อัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวน     ประมาณ 

4.5 บาท) รวมเป็นเงินไทย 14,108 บาท 

ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายท่ีไทย 

 

- ค่าแอดมิชชั่นโนติส  (600 หยวน)    3,000  บาท 

- ค่ามัดจำ (จะทำการหักกบัค่าตั๋วในวันจองตั๋ว)  1,500  บาท 
*ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ที่ทางบริษัทจะนำส่งกรมสรรพากร   315 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายในวันส่งเอกสารสมัครเรียน 4,815 บาท 

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

- ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ประมาณ    16,000 บาท ขึ้นอยู่กับช่วงของการจอง 

รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายท่ีไทย (เป็นเงินไทย) ประมาณ  20,210 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการเรียนภาษา 1 เดือน ประมาณ 35,923 บาท 
 

* หมายเหตุ   
- ทางพ่ีๆจะมีการปรับพ้ืนฐานภาษาจนีให้น้องฟรีก่อนเดินทาง   

- การสมัครเรียนไม่มีค่าดำเนินการใดๆท้ังสิ้น เพราะพ่ีทำงานให้กับทางมหาวิทยาลยัโดยตรง 

- ค่าไฟขึ้นอยู่กบัการใช้งานโดยปกติเดือนละประมาณ 50 หยวน/เดือน ฟรี!! ค่าน้ำ 

- เพ่ือความสะดวกในการดูแลน้องๆ พ่ีๆจะทำการจองต๋ัวเคร่ืองบินให้น้องทุกคนเท่านั้น 

http://www.goodtime-edu.com/
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ค่าใช้จ่ายการเรียนภาษาจีนกลาง 2 เดือน 

ณ Harbin Institute of Technology 
 ซ่ึงจะอยู่ระหว่าง  1 มีนาคม – 20 มิถุนายน  

    1 กันยายน – 20 ธันวาคม ของทุกปี (เลือกเดือนเองได้) 

โดยน้องๆสามารถเรียนช่วงเดือนไหนก็ได้ โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามนี้ 

ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายท่ีจีน 

 

- ค่าลงทะเบียน      400   หยวน 

- ค่าเรียน 2 เดือน     3,650  หยวน  

- ค่าหอห้องคู่      1,200 หยวน 

- ค่าหนังสือ ประมาณ     150 หยวน 

- ค่าประกันสุขภาพ     280 หยวน  

รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายท่ีมหาวิทยาลัย (เป็นเงินหยวน) 5,680 หยวน (อัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวน       

ประมาณ 4.5 บาท) รวมเป็นเงินไทย 25,560บาท 

ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายท่ีไทย 

 

- ค่าแอดมิชชั่นโนติส  (600 หยวน)   3,000  บาท 

- ค่ามัดจำ (จะทำการหักกบัค่าตั๋วในวันจองตั๋ว) 1,500  บาท 
*ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ที่ทางบริษัทจะนำส่งกรมสรรพากร  315 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายในวันส่งเอกสารสมัครเรียน 4,815 บาท 

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

- ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ประมาณ   16,000 บาท ขึ้นอยู่กับช่วงของการจอง 

รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายท่ีไทย (เป็นเงินไทย) ประมาณ  20,210 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการเรียนภาษา 2 เดือน ประมาณ 47,373 บาท 
* หมายเหตุ   
- ทางพ่ีๆจะมีการปรับพ้ืนฐานภาษาจนีให้น้องฟรีก่อนเดินทาง  

- การสมัครเรียนไม่มีค่าดำเนินการใดๆท้ังสิ้น เพราะพ่ีทำงานให้กับทางมหาวิทยาลยัโดยตรง 

- ค่าไฟขึ้นอยู่กบัการใช้งานโดยปกติเดือนละประมาณ 50 หยวน/เดือน ฟรี!! ค่าน้ำ 

- เพ่ือความสะดวกในการดูแลน้องๆ พ่ีๆจะทำการจองตั๋วเครื่องบินให้น้องทุกคนเท่านั้น 

http://www.goodtime-edu.com/
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ค่าใช้จ่ายการเรียนภาษาจีนกลาง 3 เดือน 

ณ Harbin Institute of Technology 
 ซึ่งจะอยู่ระหว่าง  1 มีนาคม – 20 มิถุนายน  

    1 กันยายน – 20 ธันวาคม ของทุกปี (เลือกเดือนเองได)้ 

โดยน้องๆสามารถเรียนช่วงเดอืนไหนก็ได้ โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามนี้ 

ค่าใช้จ่ายที่ตอ้งจ่ายที่จีน 
 

- ค่าลงทะเบียน      400   หยวน 

- ค่าเรียน 3 เดือน     5,475  หยวน  

- ค่าหอห้องคู่      1,800 หยวน 

- ค่าหนังสือ ประมาณ      150 หยวน 

- ค่าประกันสุขภาพ     320 หยวน  

รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายท่ีมหาวิทยาลัย (เป็นเงินหยวน) 8,145 หยวน (อัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวน   ประมาณ 

4.5 บาท) รวมเป็นเงินไทย 36,653 บาท 

ค่าใช้จ่ายที่ตอ้งจ่ายที่ไทย 
 

- ค่าแอดมิชชั่นโนติส  (600 หยวน)    3,000  บาท 

- ค่ามัดจำ (จะทำการหักกับค่าต๋ัวในวันจองต๋ัว)   1,500  บาท 
*ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ที่ทางบริษัทจะนำส่งกรมสรรพากร 315 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายในวันส่งเอกสารสมัครเรียน 4,815 บาท 

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

- ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน ไป-กลับ ประมาณ    16,000 บาท ขึ้นอยู่กับชาวงของการจอง 

รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายที่ไทย (เป็นเงินไทย) ประมาณ  20,210 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการเรียนภาษา 3 เดือน ประมาณ 56,863 บาท 

 
* หมายเหตุ   
- ทางพ่ีๆจะมีการปรับพ้ืนฐานภาษาจนีให้น้องฟรีก่อนเดินทาง   

- การสมัครเรียนไม่มีค่าดำเนินการใดๆท้ังสิ้น เพราะพ่ีทำงานให้กับทางมหาวิทยาลยัโดยตรง 

- ค่าไฟขึ้นอยู่กบัการใช้งานโดยปกติเดือนละประมาณ 50 หยวน/เดือน ฟรี!! ค่าน้ำ 

- เพ่ือความสะดวกในการดูแลน้องๆ พ่ีๆจะทำการจองต๋ัวเคร่ืองบินให้น้องทุกคนเท่านั้น 

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


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 : @Studyinharbin    เว็บไซต์ www.goodtime-edu.com 

 

ค่าใช้จ่ายของการเรียนปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัย 

Harbin Institute of Technology 

ปริญญาตรีจะเร่ิมเรียนในเดือนกันยายนของทุกป ี

ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายท่ีมหาวิทยาลัยจ่ายวันลงทะเบียน (เป็นเงินหยวน) 
 

- ค่าเทอม      20,000 หยวน/ปี  
**หากลงเรียนภาคภาษาอังกฤษ ค่าเทอม 26,000 หยวน/ป ี

- ค่าหอห้องคู่ (เดือนละ 600 หยวน)      7,200 หยวน/ปี 

- ค่าประกันสุขภาพ     800 หยวน/ปี 

- ค่าตรวจสุขภาพ      400 หยวน 

- ค่าอินเตอร์เน็ตหอ (เดือนละ 30 หยวน)   360  หยวน/ปี 

- ค่าเปลี่ยนวีซ่า Permit     400 หยวน/ปี 

รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายที่มหาวิทยาลัย (เป็นเงินหยวน)  29,160 หยวน/ปี (อัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวน ประมาณ 

4.5 บาท) รวมเป็นเงินไทย 131,220 บาท/ป ี

ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายท่ีไทย 
 

- ค่าลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัย (400 หยวน)  2,000  บาท 

- ค่ามัดจำ (จะทำการหักกับค่าต๋ัวในวันจองต๋ัว)   1,500  บาท 

- ค่าจัดส่งเอกสาร      500 บาท 
*ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ที่ทางบริษัทจะนำส่งกรมสรรพากร  280 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายในวันส่งเอกสารสมัครเรียน 4,280 บาท 

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

- ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน ไป-กลับ ประมาณ    18,000 บาท ขึ้นอยู่กับชาวงของการจอง 

รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายที่ไทย (เป็นเงินบาท) ประมาณ  23,280 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการเรยีนปริญญาตรี ประมาณ 154,500 บาท/ปี 
 

* หมายเหตุ   
- ทางพ่ีๆจะมีการปรับพ้ืนฐานภาษาจนีให้น้องฟรีก่อนเดินทาง   

- การสมัครเรียนไม่มีค่าดำเนินการใดๆท้ังสิ้น เพราะพ่ีทำงานให้กับทางมหาวิทยาลยัโดยตรง 

- ค่าไฟขึ้นอยู่กบัการใช้งานโดยปกติเดือนละประมาณ 50 หยวน/เดือน ฟรี!! ค่าน้ำ 

- เพ่ือความสะดวกในการดูแลน้องๆ พ่ีๆจะทำการจองตั๋วเครื่องบินให้น้องทุกคนเท่านั้น 

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


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 : @Studyinharbin    เว็บไซต์ www.goodtime-edu.com 

 

ค่าใช้จ่ายการเรียนภาษาจีนกลาง 1 เดือน 

ณ Harbin Institute of Technology 
Winter School 23 ธ.ค. – 22 ม.ค.  

Summer School 1 ก.ค. – 30 ก.ค.  

คอร์สนี้จะเป็นราคาที่รวมกิจกรรมต่าง ๆของทางมหาวิทยาลัย ฟรี !! โดยมีตารางกิจกรรมที่ชัดเจน และเป็น

หลักสูตรที่จัดขึ้นมาสำหรับคนเรียนระยะสั้นโดยเฉพาะ 

ค่าใช้จ่ายที่ตอ้งจ่ายที่มหาวทิยาลัย  
 
- ค่าลงทะเบียนเรียน     400 หยวน 

- ค่าเรียน       2,800 หยวน 

- ค่าหอห้องคู่         600 หยวน 

- ค่าประกันสุขภาพ     160 หยวน 

- ค่าหนังสือ ประมาณ     50 หยวน 

รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายท่ีมหาวิทยาลัย (เป็นเงินหยวน)  4,010 หยวน (อัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวน              

ประมาณ 4.5 บาท) รวมเป็นเงินไทย 18,045 บาท 

ค่าใช้จ่ายที่ตอ้งจ่ายที่ไทย 
 

- ค่าแอดมิชชั่นโนติสสำหรับขอวีซ่านักเรียน (600 หยวน)  3,000  บาท 

- ค่ามัดจำ (จะทำการหักกับค่าต๋ัวในวันจองต๋ัว)   1,500  บาท 
*ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ที่ทางบริษัทจะนำส่งกรมสรรพากร  315 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายในวันส่งเอกสารสมัครเรียน 4,815 บาท 

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

- ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน ไป-กลับ ประมาณ    16,000-18,500 บาท ขึ้นอยู่กับช่วงของการจอง 

รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายท่ีไทย (เป็นเงินบาท) ประมาณ  20,210 บาท 
รวมค่าใช้จ่ายของการเรียนคอร์สระยะสั้น Winter School และ Summer School ค่าใช้จ่ายประมาณ 38,255 บาท 

 

* หมายเหตุ   
- ทางพ่ีๆจะมีการปรับพ้ืนฐานภาษาจนีให้น้องฟรีก่อนเดินทาง   

- การสมัครเรียนไม่มีค่าดำเนินการใดๆท้ังสิ้น เพราะพ่ีทำงานให้กับทางมหาวิทยาลยัโดยตรง 

- ค่าไฟขึ้นอยู่กบัการใช้งานโดยปกติเดือนละประมาณ 50 หยวน/เดือน ฟรี!! ค่าน้ำ 

- เพ่ือความสะดวกในการดูแลน้องๆ พ่ีๆจะทำการจองตั๋วเครื่องบินให้น้องทุกคนเท่านั้น  

http://www.goodtime-edu.com/
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ค่าใช้จา่ยของการเรยีนปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัย 

Harbin Institute of Technology 
ปริญญาโทจะเร่ิมเรียนในเดือนกันยายนของทุกป ี

ค่าใช้จ่ายที่ตอ้งจ่ายที่มหาวทิยาลัย จา่ยวันลงทะเบียน 
 
- ค่าเทอม      28,000 หยวน/ปี  
**หากลงเรียนภาคภาษาอังกฤษ ค่าเทอม 32,000 หยวน/ป ี

- ค่าหอห้องคู่   (เดือนละ 600 หยวน)    7,200 หยวน/ปี 

- ค่าประกันสุขภาพ     800 หยวน/ปี 

- ค่าตรวจสุขภาพ      400 หยวน 

- ค่าอินเตอร์เน็ตหอ (เดือนละ 30 หยวน)  360  หยวน/ปี 

- ค่าเปลี่ยนวีซ่า Permit     400 หยวน/ปี 

รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายท่ีมหาวิทยาลัยเป็นเงินหยวน 37,160 หยวน/ปี (อัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวน ประมาณ 4.5 บาท) 

รวมเป็นเงินไทย 167,220 บาท/ปี 

ค่าใช้จ่ายที่ตอ้งจ่ายที่ไทย 
 

- ค่าลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัย (400 หยวน) 2,000  บาท 

- ค่ามัดจำ (จะทำการหักกับค่าต๋ัวในวันจองต๋ัว)  1,500  บาท 

- ค่าจัดส่งเอกสาร     500 บาท 
*ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ที่ทางบริษัทจะนำส่งกรมสรรพากร  280 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายในวันส่งเอกสารสมัครเรียน 4,280 บาท 

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

- ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน ไป-กลับ ประมาณ   18,000 บาท ขึ้นอยู่กับช่วงของการจอง 

รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายที่ไทย (เป็นเงินบาท) ประมาณ 23,280 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการเรียนปริญญาโท ประมาณ 190,500 บาท/ปี 
 

* หมายเหตุ   
- ทางพ่ีๆจะมีการปรับพ้ืนฐานภาษาจนีให้น้องฟรีก่อนเดินทาง   

- การสมัครเรียนไม่มีค่าดำเนินการใดๆท้ังสิ้น เพราะพ่ีทำงานให้กับทางมหาวิทยาลยัโดยตรง 

- ค่าไฟขึ้นอยู่กบัการใช้งานโดยปกติเดือนละประมาณ 50 หยวน/เดือน ฟรี!! ค่าน้ำ 

- เพ่ือความสะดวกในการดูแลน้องๆ พ่ีๆจะทำการจองตั๋วเครื่องบินให้น้องทุกคนเท่านั้น 

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

