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  หมายเหตุ 
  - ทางพี่ๆจะมีการปรับพื้นฐานภาษาจีนให้น้องฟรีก่อนเดินทาง 
  - การสมัครเรียนไม่มีค่าดำเนินการใดๆทั้งสิ้น เพราะพี่ทำงานให้กับทางมหาวิทยาลัยโดยตรง 
  - ค่าไฟ ค่าน้ำ ขึ้นอยู่กับการใช้งาน 
  - จ่ายค่ามัดจำหอ 800 หยวน ก่อนเข้าหอ หลังจากคืนหอจะได้เงินในส่วนนี้คืน 
  - เพื่อความสะดวกในการดูแลน้องๆ พี่ๆจะทำการจองตั๋วเครื่องบินให้น้องทุกคนเท่านั้น 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายการเรียนภาษาจีนกลาง 1 เทอม 4 เดือน 
ณ Dongbei University of Finance & Economics(DUFE) เมืองตา้เหลียน 

เริ่มได้ 2 ช่วง  1 มีนาคม – 30 มิถุนายน ของทุกป ี
และ  1 กันยายน – 30 ธันวาคม ของทุกป ี
 

ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายที่จีน 
 
- ค่าเทอม      8,800  หยวน 
- ค่าประกันสุขภาพ       300  หยวน 
- ค่าหอ    (ห้องคู่เดือนละ 900หรือ1100 หยวน)  3,600 หยวน (ส่วนเกนิหารเฉลี่ยเป็นรายวัน) 

  (ห้องเด่ียวเดือนละ 1,800 หยวน)  
- ค่าหนังสือประมาณ     200  หยวน  
- ค่าอินเตอร์เน็ตหอ (เดือนละ 20 หยวน)      80  หยวน (4 เดือน) 

รวมค่าใช้จ่ายทีต่้องจ่ายที่มหาวิทยาลัย (เป็นเงินหยวน) 12,980 หยวน 

(อัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวน ประมาณ 4.5 บาท)   รวมเป็นเงินไทย 58,410 บาท 

ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายที่ไทย 
 
- ค่าลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัย (680 หยวน) 3,400   บาท 
- ค่ามัดจำ (จะทำการหักกับค่าต๋ัวในวันจองต๋ัว)  1,500   บาท 
- ค่าจัดส่งเอกสาร     500 บาท 
*ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ที่ทางบริษัทจะนำส่งให้กับกรมสรรพากร (378 บาท) 

รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายในวันสมัครและส่งเอกสาร 5,778 บาท 
- ค่าวีซ่านักเรียน     1,000 บาท (ขอที่กรุงเทพ 1,650 บาท) 
- ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน ไป-กลับ ประมาณ   16,000  บาท ขึ้นอยู่กับช่วงของการจอง 

รวมค่าใช้จ่ายทีต่้องจ่ายที่ไทย (เป็นเงินบาท) ประมาณ  22,778 บาท 
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการเรียนภาษา 1 เทอม ประมาณ 81,188 บาท 
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  หมายเหต ุ
  - ทางพี่ๆจะมีการปรับพื้นฐานภาษาจนีให้น้องฟรีก่อนเดินทาง 
  - การสมัครเรียนไม่มีค่าดำเนินการใดๆทั้งสิ้น เพราะพี่ทำงานให้กับทางมหาวทิยาลัยโดยตรง 
  - ค่าไฟ ค่าน้ำ ขึ้นอยู่กับการใช้งาน 
  - จ่ายค่ามัดจำหอ 800 หยวน ก่อนเขา้หอ หลังจากคืนหอจะได้เงินในส่วนน้ีคืน 
  - เพื่อความสะดวกในการดแูลน้องๆ พี่ๆ จะทำการจองตั๋วเครื่องบินให้น้องทุกคนเท่าน้ัน 
 

ค่าใช้จ่ายการเรียนภาษาจีนกลาง 1 ปี 
ณ Dongbei University of Finance & Economics (DUFE) เมืองต้าเหลียน 

เริ่มได้ 2 ช่วง  1 มีนาคม – 30 มิถุนายน ของทุกปี  
และ  1 กันยายน – 30 ธันวามคม ของทุกปี 

 

ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายที่จีน 
- ค่าเทอม       16,500  หยวน 
- ค่าประกันสุขภาพ      500  หยวน 
- ค่าหอ     (ห้องคู่เดือนละ 900 หรือ 1100 หยวน)     10,800 หยวน (10 เดือนรวมปิดเทอม 2 เดือนส่วนเกิน
หารเฉลี่ยรายวัน) (ห้องเดี่ยวเดือนละ 1,800 หยวน)  
- ค่าหนังสือประมาณ     400  หยวน  
ค่าตรวจสุขภาพ      400  หยวน 
ค่าเปลี่ยนวีซ่าเป็น Permit     400  หยวน (นักเรียนที่เรียน 1 ปี ทุกคนต้องทำ) 
ค่าอินเตอร์เน็ตหอ (เดือนละ 20 หยวน)        200  หยวน (10 เดือน รวมปิดเทอม 2 เดือน) 

รวมค่าใช้จ่ายทีต่้องจ่ายที่มหาวิทยาลัย (เป็นเงินหยวน) 29,200 หยวน 
(อัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวน ประมาณ 4.5 บาท)  รวมเป็นเงินไทย 131,480 บาท 

ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายที่ไทย 
ค่าลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัย (680 หยวน)   3,400    บาท 
ค่ามัดจำ (จะทำการหักกับค่าตั๋วในวันจองตั๋ว)   1,500    บาท 
ค่าจัดส่งเอกสาร      500 บาท 
*ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ที่ทางบริษัทจะนำส่งให้กับกรมสรรพากร (378 บาท) 

รวมค่าใช้จ่ายทีต่้องจ่ายในวันสมัครและส่งเอกสาร 5,778 บาท 
ค่าวีซ่านักเรียน      1,000 บาท (ขอที่กรุงเทพ 1,650 บาท) 
ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ประมาณ    16,000   บาท ขึ้นอยู่กับชาวงของการจอง 

รวมค่าใช้จ่ายทีต่้องจ่ายที่ไทย (เป็นเงินบาท) ประมาณ  22,778 บาท 
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการเรียนภาษา 1 ปี ประมาณ 154,178 บาท 
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