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ข้อมูลการรับนักศึกษาฝึกงาน/ แลกเปลี่ยนต่างประเทศปีท่ีผ่านมา 
(ยังไม่ใช่ประกาศรับสมัคร OIAจะประกาศไปยังคณะเพื่อรับสมัครประมาณ ธ.ค.) 

 
1. University of Electronic Science and Technology of China ประเทศจีน  

 สาขาที่รับ Mechanical and Intelligent Systems Engineering/ Robotics  
 ช่วงเวลาฝึกงาน Jun 1-30  
 จ านวนรับ 10 ชาย / หญิง  

*นักศึกษาจะได้รับเบี้ยงเลี้ยง 5,000 บาท ประมาณกลางเดือน 
 ประมาณการค่าใช้จ่ายรวมทั้งโครงการ 27,000 บาท 
o ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ: 12,000 บาท (ราคาขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจองตั๋วและสถานการณ์อ่ืนๆ

ในแต่ละป)ี 
o ค่าประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุการเดินทางต่างประเทศ 1,300 บาท  
o ค่าวีซ่า + ค่าธรรมเนียมยื่น 1,500 บาท 
o ค่า Internet 500 บาท (ไม่มีค่าท่ีพัก) 
o ค่าอาหาร 6,300 บาท/เดือน  
o ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น เดินทางไปท่องเที่ยวชมเมือง 4,000 บาท 

 การเดินทาง รถบัสของมหาวิทยาลัยมารับที่สนามบิน Chengdu ใช้เวลาเดินทางไปมหาวิทยาลัย 45 
นาที  
 

 
2. Xingtai Polytechnic ประเทศจีน  

 สาขาที่รับ Electrical, Electronics, Mechatronics, Information Engineering, Architectural 
Engineering, Business and Management, Applied Chemical Engineering 

 ช่วงเวลาฝึกงาน 1.5 month during Jun 1 –July 13  
 จ านวนรับ 2-3 ชาย / หญิง  
 ประมาณการค่าใช้จ่ายรวมทั้งโครงการ 41,398 บาท 
o ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ: 10,455 บาท (ราคาขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจองตั๋วและสถานการณ์อ่ืนๆ

ในแต่ละปี) 
o ค่าประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุการเดินทางต่างประเทศ 1,813 บาท  
o ค่าวีซ่า + ค่าธรรมเนียมยื่น 1,500 บาท 
o ค่า Internet 1,700 บาท 
o ค่าท่ีพัก คืนละ 12 หยวน x 43 คืน = 2,580 บาท 
o ค่าอาหาร 19,350 บาท/43 วัน 
o ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น เดินทางไปท่องเที่ยวชมเมือง 4,000 บาท 

 การเดินทาง มีเจ้าหน้าที่มารับทีส่นามบินพานั่งรถยนต์ส่วนตัว เดินทางไปมหาวิทยาลัย 4-5 ชั่วโมง  
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3. University of Electro-Communications ประเทศญี่ปุ่น 
 สาขาที่รับ Mechanical and Intelligent Systems Engineering 
 ช่วงเวลาฝึกงาน May22-Jun26 
 จ านวนรับ 3 ชาย / หญิง   

*นักศึกษาจะได้รับเบี้ยงเลี้ยง 50,000 บาท (160,000 เยน) ในสัปดาห์แรก  
 ประมาณการค่าใช้จ่ายรวมทั้งโครงการ 56,700 บาท 
o ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ: 23,300 บาท (ราคาขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจองตั๋วและสถานการณ์อ่ืนๆ

ในแต่ละปี) 
o ค่าประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุการเดินทางต่างประเทศ 1,561 บาท  
o ค่าวีซ่า + ค่าธรรมเนียมยื่น 595 บาท 
o ค่ารถ limousine bus 434 บาท (1,440 เยน) 
o ที่พัก (ค่าท้าความสะอาดที่นอน+น้้า ไฟ) 5,920 บาท 
o ค่าโครงการ/ ค่าอุปกรณ์ในแลป 4,500 บาท 
o ค่าอาหาร (วันละ 400 x 36 วัน)  14,400 บาท  
o ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น เดินทางไปท่องเที่ยวชมเมือง  6,000 บาท 

 การเดินทาง เดินทางด้วยตัวเองโดยนั่งรถ limousine bus จากสนามบินไปมหาวิทยาลัย 1 ชั่วโมง 
Prof. Aoyama มารอรับที่ป้ายรถเมล์เดินเท้าต่อไปหอพักอีก 10 นาที 

 
 
4. Tokai University ประเทศญี่ปุ่น 

 สาขาที่รับ Information Science and Technology/ Humanities and Culture/Electrical and 
Electronic Engineering/ Architecture and Building/ Precision Engineering/ Materials 
Science/ Applied Biochemistry/ Physics/ Mathematical Science/ Japanese Language 

 ช่วงเวลาฝึกงาน May29-July7 (8 weeks) 
 จ านวนรับ 24 ชาย 10 หญิง 14 (ปริญญาโท-เอก 5 คน) 
 ประมาณการค่าใช้จ่ายรวมทั้งโครงการ 48,600 บาท 
o ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ: 20,200 บาท (ราคาขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจองตั๋วและสถานการณ์อ่ืนๆ

ในแต่ละปี) 
o ค่าประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุการเดินทางต่างประเทศ 1,813 บาท  
o ค่าวีซ่า + ค่าธรรมเนียมยื่น 595 บาท 
o ที่พักฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย 
o ค่าอาหาร (วันละ 400 x 40 วัน)  16,000 บาท  
o ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น เดินทางไปท่องเที่ยวชมเมือง  10,000 บาท 

 การเดินทาง มหาวิทยาลัยเช่ารถบัส(Meeting Service) รับจากสนามบินไปยังมหาวิทยาลัย ใช้เวลา
เดินทาง 3 ชั่วโมง 
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5. Fukuoka Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น 
 สาขาที่รับ Engineering / Science / Liberal Arts (Japan) 
 ช่วงเวลาฝึกงาน Jun5-24 
 จ านวนรับ 20 ชาย 6 หญิง 8 
 ประมาณการค่าใช้จ่ายรวมทั้งโครงการ 53,000 บาท 
o ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ: 22,200 บาท (ราคาขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจองตั๋วและสถานการณ์อ่ืนๆ

ในแต่ละปี) 
o ค่าประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุการเดินทางต่างประเทศ 1,094 บาท  
o ค่าวีซ่า + ค่าธรรมเนียมยื่น 595 บาท 
o ค่าโครงการรวมค่าหอพัก 15,000 บาท (รวมอาหารวันที่ไปดูงาน) 
o ค่าอาหาร (วันละ 450 x 18 วัน)  8,100 บาท  
o ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น เดินทางไปท่องเที่ยวชมเมือง  6,000 บาท 

 การเดินทาง มีรถบัสมหาวิทยาลัยมารับ เดินทาง 30 นาที 
 

 
6. NIT, Sendai College ประเทศญี่ปุ่น 

 สาขาที่รับ Information Technology/ Electronic Technology/ Communication 
Engineering/ Software Engineering Control Engineering/ Network Engineering 

 ช่วงเวลาฝึกงาน Jun1-July10 
 จ านวนรับ 12 ชาย 6 หญิง 6  
 ประมาณการค่าใช้จ่ายรวมทั้งโครงการ 48,500 บาท 
o ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ: 24,000 บาท (ราคาขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจองตั๋วและสถานการณ์อ่ืนๆ

ในแต่ละปี) 
o ค่าประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุการเดินทางต่างประเทศ 1,813 บาท  
o ค่าวีซ่า + ค่าธรรมเนียมยื่น 595 บาท 
o ค่าหอพัก/40 วัน  2,080 บาท (6,500 เยน) 
o ค่าอาหารทานในหอพัก (วันละ 1,100 เยน=450 x 40 วัน)  14,000 บาท  
o ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น เดินทางไปท่องเที่ยวชมเมือง  6,000 บาท 

 การเดินทาง มีรถบัสและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมารอรับ ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที 
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7. NIT, Maizuru College ประเทศญี่ปุ่น 
 สาขาที่รับ Electrical and Computer Engineering  
 ช่วงเวลาฝึกงาน Jun12-July15 (1 สัปดาห์นักศึกษาฝึกงานที่ Nissin Manufacturing Company 

(2 คน) Nitto Seiko Company (2 คน) 
 จ านวนรับ 4 ชาย 4 หญิง 0 
 ประมาณการค่าใช้จ่ายรวมทั้งโครงการ 54,000 บาท 
o ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ: 28,800 บาท (ราคาขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจองตั๋วและสถานการณ์อ่ืนๆ

ในแต่ละปี) 
o ค่าประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุการเดินทางต่างประเทศ  1,561 บาท 
o ค่าวีซ่า + ค่าธรรมเนียมยื่น 595 บาท 
o ค่าหอพัก ไม่มีค่าใช้จ่าย 1,200 บาท 
o ค่าอาหารทานในหอพัก   7,000 บาท  
o ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น เดินทางไปท่องเที่ยวชมเมือง  14,000 บาท 

 การเดินทาง มีรถและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมารับที่ Osaka Airport ใช้เวลาเดินทางไป
มหาวิทยาลัย 2 ชั่วโมง 15 นาท ี
 
 

8. NIT, Ishikawa College ประเทศญี่ปุ่น 
 สาขาที่รับ Mechanical/ Electrical/ Electronics and Information/ Architecture 
 ช่วงเวลาฝึกงาน Jun19-July14 
 จ านวนรับ 2 ชาย 2 หญิง 0  
 ประมาณการค่าใช้จ่ายรวมทั้งโครงการ 42,600 บาท 
o ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ: 23,400 บาท (ราคาขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจองตั๋วและสถานการณ์อ่ืนๆ

ในแต่ละปี) 
o ค่าประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุการเดินทางต่างประเทศ  640 บาท (กรณีไม่เจ็บป่วย) 

**ไม่ต้องท้าที่ไทย Ishikawa จะด้าเนินการให้โดยเก็บค่าธรรมเนียม 18,000 เยน และหากไม่
เจ็บป่วยจะคืนเงินให้จ้านวน 16,000 เยน ในวันเดินทางกลับ (หากมเีจ็บป่วยจะหักค่าใช้จ่าย
เพ่ิมเติม) 

o ค่าวีซ่า + ค่าธรรมเนียมยื่น 595 บาท 
o ค่าหอพัก ไม่มีค่าใช้จ่าย 
o ค่าอาหารทานในหอพัก   10,000 บาท  
o ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น เดินทางไปท่องเที่ยวชมเมือง  8,000 บาท 

 การเดินทาง มีรถและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมารับที่ Komatsu Airport ใช้เวลาเดินทางไป
มหาวิทยาลัย 1 ชั่วโมง 
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9. NIT, Nagaoka College ประเทศญี่ปุ่น 
 สาขาที่รับ Electrical and Electronic Systems, Civil, Computer, Biomedical  
 ช่วงเวลาฝึกงาน Jun11 – Aug 4 
 จ านวนรับ 3      ชาย 2 หญิง 1 
 ประมาณการค่าใช้จ่ายรวมทั้งโครงการ 60,700 บาท 
o ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ: 28,370 บาท (ราคาขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจองตั๋วและสถานการณ์อ่ืนๆ

ในแต่ละปี) 
o ค่าประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุการเดินทางต่างประเทศ 2,567 บาท 
o ค่าวีซ่า + ค่าธรรมเนียมยื่น 595 บาท 
o ค่าหอพัก ไม่มีค่าใช้จ่าย 1,180 
o ค่าอาหารทานในหอพัก   18,000 บาท  
o ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น เดินทางไปท่องเที่ยวชมเมือง  10,000 บาท 

 การเดินทาง มีรถและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมารับที ่Niigata Airport ใช้เวลาเดินทางไป
มหาวิทยาลัย 1 ชั่วโมง 
 
 

10. NIT, Fukui College ประเทศญี่ปุ่น 
 สาขาที่รับ Civil Engineering 
 ช่วงเวลาฝึกงาน Jun18 - July13 
 จ านวนรับ 2 ชาย 2 หญิง 0  
 ประมาณการค่าใช้จ่ายรวมทั้งโครงการ 47,295 บาท 
o ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ: 26,500 บาท (ราคาขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจองตั๋วและสถานการณ์อ่ืนๆ

ในแต่ละปี) 
o ค่าประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุการเดินทางต่างประเทศ  1,200 บาท 
o ค่าวีซ่า + ค่าธรรมเนียมยื่น 595 บาท 
o ค่าหอพัก ไม่มีค่าใช้จ่าย 1,000 บาท 
o ค่าอาหารทานในหอพัก   10,000 บาท  
o ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น เดินทางไปท่องเที่ยวชมเมือง  8,000 บาท 

 การเดินทาง มีรถและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมารับที ่Niigata Airport ใช้เวลาเดินทางไป
มหาวิทยาลัย 1 ชั่วโมง 
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11. NIT, Toyama College ประเทศญี่ปุ่น 
 สาขาที่รับ Mechanical/ Electrical & Control Systems/ Applied Chemistry & Chemical/ 

Electronic  & Computer/ Business/ Maritime Technology/ Liberal Arts & Science 
(Chinese, English, Linguistics) 

 ช่วงเวลาฝึกงาน Jun4 - July27 
 จ านวนรับ 12 คน  IMIZU campus 6 คน (ชาย3/ญ3)  Hongo campus (ชาย6)  
 ประมาณการค่าใช้จ่ายรวมทั้งโครงการ 62,000 บาท 
o ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ: 29,900 บาท (ราคาขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจองตั๋วและสถานการณ์อ่ืนๆ

ในแต่ละปี) 
o ค่าประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุการเดินทางต่างประเทศ  2,500 บาท 
o ค่าวีซ่า + ค่าธรรมเนียมยื่น 595 บาท 
o ค่าหอพัก 2,000 บาท  
o ค่าอาหารทานในหอพัก   17,000 บาท/2เดือน   
o ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น เดินทางไปท่องเที่ยวชมเมือง  10,000 บาท (เดินทางต่างเมืองในวันหยุดยาว) 

 การเดินทาง มีรถและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมารับที ่Toyama Airport ใช้เวลาเดินทางไป
มหาวิทยาลัย45 นาที 
 
 

12. NIT, Numazu Collegeประเทศญี่ปุ่น 
 สาขาที่รับ Mechanical/ Control & Computer/ Electrical & Electronics/ Electronic 

Control System/ Chemistry & Biochemistry 
 ช่วงเวลาฝึกงาน July 2-27 (26วัน) 
 จ านวนรับ 2 ชาย 2   
 ประมาณการค่าใช้จ่ายรวมทั้งโครงการ 41,365 บาท 
o ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ: 20,800 บาท (ราคาขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจองตั๋วและสถานการณ์อ่ืนๆ

ในแต่ละปี) 
o ค่าประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุการเดินทางต่างประเทศ  1,202 บาท  
o ค่าวีซ่า + ค่าธรรมเนียมยื่น 595 บาท 
o ค่าหอพัก 1,355 บาท (4,550เยน) 
o ค่าอาหารทานในหอพัก 6,000 บาท  
o ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น เดินทางไปท่องเที่ยวชมเมือง  10,000 บาท 

 การเดินทาง นั่งรถลีมูซีนบัสจากสนามบิน Haneda ไป Shin-yokihama ต่อรถไฟไปสถานี Mishima 
อาจารย์มารอรับที่สถานี นั่งรถมหาวิทยาลัย ใช้เวลาเดินทางรวม 1ชัวโมง 30 นาที ค่าใช้จ่ายรวม 
1,413 บาท 
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13. NIT, Kushiro College ประเทศญี่ปุ่น 
 สาขาที่รับ Mechanical/ Electrical/ Electronic/ Information/ Architecture 
 ช่วงเวลาฝึกงาน Jun 1- July 15 
 จ านวนรับ 5 ชาย 5 หญิง 0 

*ได้รับทุน JASSO 80,000 เยน โดยไม่หักค่าใช้จ่าย 
 ประมาณการค่าใช้จ่ายรวมทั้งโครงการ 54,500 บาท 
o ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ: 27,800 บาท (ราคาขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจองตั๋วและสถานการณ์อ่ืนๆ

ในแต่ละปี) 
o ค่าประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุการเดินทางต่างประเทศ  1,309 บาท  
o ค่าวีซ่า + ค่าธรรมเนียมยื่น 595 บาท 
o ค่าหอพักไม่มีค่าใช้จ่าย พักนอกมหาวิทยาลัย Oji paper ห่างจากมหาวิทยาลัย 3 กิโลเมตร 

Kushiro จะเช่าจักรยานให้ปั่นมามหาวิทยาลัยใช้เวลา 10 นาที 
o ค่าอาหารทานในหอพัก   10,000 บาท  
o ค่าเดินทางไปดูงานที่ Sapporo 4,800 บาท 
o ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น เดินทางไปท่องเที่ยวชมเมือง  10,000 บาท 

 การเดินทาง มีรถและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมารับที่ Kushiro Airport ใช้เวลาเดินทางไป
มหาวิทยาลัย 15 นาที 
 
 

14. NIT, Kurume College ประเทศญี่ปุ่น 
 สาขาที่รับ Material Sciences and Engineering/ Control and Information Systems 

Engineering/ Mechanical Engineering 
 ช่วงเวลาฝึกงาน June 1 – July 20 
 จ านวนรับ 5 ชาย 5 หญิง 0  

*ได้รับทุน JASSO 160,000 เยน โดยหักค่าใช้จ่าย 
 ประมาณการค่าใช้จ่ายรวมทั้งโครงการ 51,000 บาท 
o ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ: 15,900 บาท (ราคาขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจองตั๋วและสถานการณ์อ่ืนๆ

ในแต่ละปี) 
o ค่าประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุการเดินทางต่างประเทศ  2,063 บาท  
o ค่าวีซ่า + ค่าธรรมเนียมยื่น 595 บาท 
o ค่าหอพัก/ค่าไฟ+น้้า/ค่าท้าความสะอาด   6,513/2เดือน 
o  ค่าอาหารทานในหอพัก (1,030เยน/วันx50วัน)   15,900 บาท  
o ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น เดินทางไปท่องเที่ยวชมเมือง  5,000 บาท 

 การเดินทาง  มีเจ้าหน้าที่มารอรับที่สนามบิน Fukuoka โดยพาซื้อตั๋วรถบัส ราคา 1,200 เยน ไป
มหาวิทยาลัย ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 30 นาที 
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15. NIT, Kitakyushu College ประเทศญี่ปุ่น 
 สาขาที่รับ Creative Engineering, Robotics & Mechatronics/ Materials Science & 

Chemical Engineering 
 ช่วงเวลาฝึกงาน Jun1-July 31 (61วัน) 
 จ านวนรับ 3 ชาย2/ หญิง1 
 ประมาณการค่าใช้จ่ายรวมทั้งโครงการ 53,700 บาท 
o ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ: 13,600 บาท (ราคาขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจองตั๋วและสถานการณ์อ่ืนๆ

ในแต่ละปี) 
o ค่าประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุการเดินทางต่างประเทศ  2,567 บาท  
o ค่าวีซ่า + ค่าธรรมเนียมยื่น 595 บาท 
o ค่าหอพัก 8,500/2เดือน 
o ค่าอาหารทานในหอพัก (360บาท/วันx61วัน)   21,960 บาท  
o ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น เดินทางไปท่องเที่ยวชมเมือง  6,500 บาท 

 การเดินทาง เจ้าหน้าที่มารับที่สนามบินนั่งรถบัสไปมหาวิทยาลัย ใช้เวลาเดินทางไปมหาวิทยาลัย 1 
ชั่วโมง 30 นาท ี
 
 

 
16. NIT, Kumamoto College ประเทศญี่ปุ่น 

 สาขาที่รับ Biology & Chemistry/ Electronic/ Control & Information Technology 
 ช่วงเวลาฝึกงาน 2 month/ during June-July 
 จ านวนรับ 2 ชาย / หญิง  
 ประมาณการค่าใช้จ่าย 43,500 บาท 
o ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ: 9,000 บาท (ราคาขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจองตั๋วและสถานการณ์อ่ืนๆ

ในแต่ละปี) 
o ค่าประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุการเดินทางต่างประเทศ 2,567 บาท  
o ค่าวีซ่า + ค่าธรรมเนียมยื่น 595 บาท 
o ค่าหอพักรวมอาหาร3มื้อ  20,600 บาท 
o ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น เดินทางไปท่องเที่ยวชมเมือง  10,000 บาท 

 การเดินทาง นั่งรถบัสจากสนามบินไปมหาวิทยาลัยใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง ค่ารถ 665 บาท (2080 
เยน)  
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17. Waseda University ประเทศญี่ปุ่น 
 สาขาที่รับ Mechanical 
 ช่วงเวลาฝึกงาน Jun1-July31 
 จ านวนรับ 1-2 ชาย/หญิง   
 ประมาณการค่าใช้จ่ายรวมทั้งโครงการ 96,327 บาท 
o ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ:  8,790 บาท (สายการบิน low cost นักศึกษาเดินทางไปที่พักเอง) 
o ค่าเดินทางจากสนามบินขาไป -ขากลับ 1,860 บาท 
o ค่าประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุการเดินทางต่างประเทศ  2,488 บาท  
o ค่าวีซ่า + ค่าธรรมเนียมยื่น 595 บาท 
o ค่าหอพักนอกมหาวิทยาลัยนักศึกษาต้องหาหอพักด้วยตัวเองก่อนเดินทาง 45,200 บาท/2เดือน 
o ค่าอาหารท้าทานเอง   22,500 บาท  
o ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น เดินทางไปมหาวิทยาลัย/ท่องเที่ยวชมเมือง  8,000 บาท 

 การเดินทาง เดินทางไปมหาวิทยาลัยเอง โดยรถไฟ Keisei Skyliner จากสนามบิน Narita ใช้เวลา 1 
ชั่วโมง 30 นาที 

 
 
18. Yamagata University ประเทศญี่ปุ่น 

 สาขาที่รับ Polymer Science and Engineering/ Organic Materials Science/ Chemistry /  
Electrochemistry Chemistry /  
Engineering or Science/ Chemistry and Chemical Engineering 

 ช่วงเวลาฝึกงาน Jun1-July31 
 จ านวนรับ 13 ชาย 3 หญิง 4  
 ประมาณการค่าใช้จ่ายรวมทั้งโครงการ 73,000 บาท 
o ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ: 25,000 บาท (ราคาขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจองตั๋วและสถานการณ์อ่ืนๆ

ในแต่ละปี) 
o ค่าประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุการเดินทางต่างประเทศ  2,650 บาท  
o ค่าวีซ่า + ค่าธรรมเนียมยื่น 595 บาท 
o ค่าหอพัก+ค่าน้้า ไฟ+ค่าท้าความสะอาด 8,330 บาท (ห้อง family พัก 4คน) 
o ค่าอาหาร   18,000 บาท  
o ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น เดินทางไปมหาวิทยาลัย/ท่องเที่ยวชมเมือง  15,000 บาท 

 การเดินทาง เดินทางไปมหาวิทยาลัยเอง จากสนามบิน Haneda โดย Shinkansen ไปสถานี 
Yonesawa มีรถมหาวิทยาลัยมารอรับ ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง รวมค่าใช้จ่าย 3,500 บาท (11,000 
เยน) 
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19. Kochi University ประเทศญี่ปุ่น 
 สาขาที่รับ Polymer Science and Engineering/ Organic Materials Science/ Chemistry/  

Electrochemistry Chemistry/ Engineering or Science/ Chemistry and Chemical 
Engineering, Business 

 ช่วงเวลาฝึกงาน Jun1-July31 
 จ านวนรับ 3-4 ชาย/หญิง   
 ประมาณการค่าใช้จ่ายรวมทั้งโครงการ 67,000 บาท 
o ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ: 26,000 บาท (ราคาขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจองตั๋วและสถานการณ์อ่ืนๆ

ในแต่ละปี) 
o ค่าประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุการเดินทางต่างประเทศ  2,650 บาท  
o ค่าวีซ่า + ค่าธรรมเนียมยื่น 595 บาท 
o ค่าหอพัก 19,400 บาท/2เดือน (30,000 เยน/ เดือน) 
o ค่าอาหาร 14,500 บาท  
o ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น เดินทางไปมหาวิทยาลัย/ท่องเที่ยวชมเมือง  4,000 บาท 

 การเดินทาง ลงสนามบิน Narita ต่อรถบัสไปสนามบิน Haneda เพ่ือไปต่อเครื่องไป สนามบิน Kochi 
เจ้าหน้าที่มารับที่สนามบิน พานั่งรถยนต์ไปมหาวิทยาลัย ใช้เวลา 20 นาที 
 

 
20. BK Birla Institute of Engineering & Technology ประเทศอินเดีย 

 สาขาที่รับ Electronics & Communication Engineering/ Information Technology/ 
Computer Science Engineering/ Electrical Engineering/ Electrical & Electronics 
Engineering/ Mechanical Engineering 

 ช่วงเวลาฝึกงาน Jun1 -July31 
 จ านวนรับ 10 ชาย/หญิง  
 ประมาณการค่าใช้จ่ายรวมทั้งโครงการ 35,500 บาท 
o ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ: 10,600 บาท (ราคาขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจองตั๋วและสถานการณ์อ่ืนๆ

ในแต่ละปี) 
o ค่าประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุการเดินทางต่างประเทศ  1,600 บาท  
o ค่าวีซ่า + ค่าธรรมเนียมยื่น 3,300 บาท 
o ค่าที่พัก Guest House + ค่าอาหาร 11,000 บาท (ทานได้ทั้ง 3 มื้อ) เดินข้ามถนนไป

มหาวิทยาลัย 
o ค่าใช้จ่ายอื่นๆ มหาวิทยาลัยจัดทริปท่องเที่ยว (ไปหรือไม่ก็ได้) 4,000 บาท  
o ค่าเดินทางชมเมือง ช็อป 5,000 บาท 

 การเดินทาง  มีรถเก๋งจากมหาวิทยาลัยมารับ ใช้เวลาเดินทาง 4 ชัวโมง 30  นาที  
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21. Universiti Teknologi MARA (UiTM), Penange branch, ประเทศมาเลเชีย 
 สาขาที่รับ:    

1. Sustainability investigation of plating product at marine environment- Faculty of 
Mechanical Engineering เครื่องกล (Supervisor name: Dr. Koay Mei Hyie)  

2. Mechanical investigation on recycled plastics- Faculty of Mechanical Engineering 
เครื่องกล (Supervisor name: Dr. Koay Mei Hyie) 

3. Microstructural evaluation of friction stir welding welded Al6061 alloy-Faculty of 
Mechanical Engineering เครื่องกล (Supervisor name: Ir. Dr. Salina Budin) 

4. Weldability of steel alloy using friction stir welding- Faculty of Mechanical Engineering 
เครื่องกล (Supervisor name: Ir. Dr. Salina Budin) 

5. Computional Form-Finding Analysis in Tensioned Fabric Structures- Faculty of Civil 
Engineering โยธา (Supervisor name: Assoc. Prof. Ir. Dr. Yee Hooi Min) 

6. Wearable Microstrip Patch Antenna Design for Health Monitoring -Faculty of Electrical 
Engineering ชีวการแพทย์ม อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม (Supervisor name: Assoc. Prof. Ir. Dr. 
Ahmad Rashidy) 

7. Investigation into Reconfigurable Mobile Antenna Design for WWAN Application - 
Faculty of Electrical Engineering โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ (Supervisor name: Assoc. Prof. 
Ir. Dr. Ahmad Rashidy) 

8. Permeability of hybrid alum sludge & non-biodegradable plastic waste as alternative 
landfill liner materials - Faculty of Civil Engineering (Supervisor name: Madam Nur 
Azwa Binti Muhamad Bashar) 
 

 ช่วงเวลาฝึกงาน Jun1-July31 
 จ านวนรับ  8  ชาย/หญิง   
 ประมาณการค่าใช้จ่ายรวมทั้งโครงการ 44,000 บาท 

o The hostel in UiTM Penang branch will charge RM15 per night and laundry 
RM5 Hostel fee for 6 weeks around RM635. So total expense for 42 days 
around RM1,895 (1,895 x 8 บาท = 15,160 บาท) 

o Cost for breakfast, lunch and dinner in Penang around RM30 per day. 
(30x8x42 = 10,080 บาท 

o Deputy Rector will arrange UiTM van to pick-up and drop-off the 8 students. 
o The student visa is around RM408 (408 x 8 บาท = 3,264 บาท) 
o ค่าตั๋วเครื่องบิน 16,000 บาท 
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22. Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์ 
สาขาที่รับ Computer Engineering/ Information Engineering 
ช่วงเวลาฝึกงาน Jun1-July31 
จ านวนรับ 4 ชาย หญิง  
 
 

23. University of Technology Brunei ประเทศบรูไน 
สาขาที่รับ Electrical & Electronic Engineering/ Mechanical Engineering/ Petroleum and 
Chemical Engineering 
ช่วงเวลาฝึกงาน Jun1-July31 
จ านวนรับ 33 ชาย/หญิง  
ประมาณการค่าใช้จ่าย 50,000 บาท 
 
 

24. Ho Chi Minh City University of Technology ประเทศเวียดนาม 
 สาขาที่รับ Computer Science, Mechanical Engineering, Electrical and Electronic 

Engineering, Civil Engineering, Petroleum Engineering, Environment, Transportation 
Engineering, Materials Technology 

 ช่วงเวลาฝึกงาน Jun1 -July31 
 จ านวนรับ 3 ชาย/หญิง  
 ประมาณการค่าใช้จ่ายรวมทั้งโครงการ 23,000 บาท 
o ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ: 4,250 บาท (ราคาขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจองตั๋วและสถานการณ์อ่ืนๆ

ในแต่ละปี) 
o ค่าประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุการเดินทางต่างประเทศ  2,521 บาท  
o ค่าวีซ่า + ค่าธรรมเนียมยื่น 900 บาท 
o ค่าหอพัก   7,000 บาท  
o ค่าอาหารทาน 5,400 บาท  
o ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น เดินทางไปท่องเที่ยวชมเมือง  3,000 บาท 

 การเดินทาง เดินทางไปมหาวิทยาลัยด้วยตัวเองเจ้าหน้าที่รอรับที่หอพัก ค่ารถแท็กซี่ 200 บาท 
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25. The University of Da Nang ประเทศเวียดนาม 
 สาขาที่รับ Economics 
 ช่วงเวลาฝึกงาน May24 –June30 
 จ านวนรับ   4 ชายหรือหญิง  
 ประมาณการค่าใช้จ่ายรวมทั้งโครงการ 25,800 บาท 
o ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ: 11,100 บาท (ราคาขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจองตั๋วและสถานการณ์อ่ืนๆ

ในแต่ละปี) 
o ค่าประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุการเดินทางต่างประเทศ  1,000 บาท  
o ค่าวีซ่า + ค่าธรรมเนียมยื่น 1,900 บาท 
o ค่าหอพัก  1,700 บาท   
o ค่าอาหารทาน 7,920 บาท  
o ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น เดินทางไปท่องเที่ยวชมเมือง  2,000 บาท 

 การเดินทาง มีรถตู้จากมหาวิทยาลัยมารับที่สนามบิน ใช้เวลาเดินทางไปมหาวิทยาลัย 20 นาที 
 
 

26. Ta Hwa University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน 
 สาขาที่รับ Food and Beverage/ Business/ Electrical Engineering 
 ช่วงเวลาฝึกงาน Jun1-July31 
 จ านวนรับ 5 ชาย/หญิง  
 ประมาณการค่าใช้จ่ายรวมทั้งโครงการ 42,000 บาท 
o ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ: 12,750 บาท (ราคาขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจองตั๋วและสถานการณ์อ่ืนๆ

ในแต่ละปี) 
o ค่าประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุการเดินทางต่างประเทศ  2,567 บาท  
o ค่าวีซ่า + ค่าธรรมเนียมยื่น  1,700 บาท 
o ค่าหอพัก 6,100 บาท  
o ค่าซักผ้าครั้งละ 10 บาท 
o ค่าอาหารทานในหอพัก   14,640 บาท  
o ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น เดินทางไปท่องเที่ยวชมเมือง  4,000 บาท 

 การเดินทาง มีรถตู้และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมารับที่ Taoyuan Airport ใช้เวลาเดินทางไป
มหาวิทยาลัย 1 ชั่วโมง 
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27. National Taipei University of Technology ประเทศไต้หวัน 
 สาขาที่รับ Mechanical & Electrical Engineering/ Electrical Engineering & Computer 

Science 
 Department/ Field of Research 

 Dye-sensitized solar cell (DSSC) (Chaochin Su) 
 Multimedia Signal Processing (Wei-Ho Tsai) 
 Analog IC design, Mixed-Signal IC design (Yuh-Shvan Hwang) 
 Set-Point Control of a Mobile Robot with Real-Time Visual Servoing (Wen-Chung 

Chang) 
 Materials and thin film process (J.K.Chen: jkchen@ntut.edu.tw) 
 Industrial Automatic Assembly, Intelligent Robotics and Visual Servoing (Wen-

Chung Chang: wchang@ntut.edu.tw) 
 Semiconductor Materials and Optoelectronic Device Fabrication Lab (Lung-Chien 

Chen: ocean@ntut.edu.tw) 
 Chemical Engineering and Biotechnology (Hsu Wei Fang: hsuweifang@gmail.com) 

 ช่วงเวลาฝึกงาน Jun1 -July31(2M)  Jun1-Nov30(6M) 
 จ านวนรับ 5 ชาย/หญิง  
 ประมาณการค่าใช้จ่ายรวมทั้งโครงการ 55,000 บาท 
o ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ: 13,900 บาท (ราคาขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจองตั๋วและสถานการณ์อ่ืนๆ

ในแต่ละปี) 
o ค่าประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุการเดินทางต่างประเทศ  1,480 บาท  
o ค่าวีซ่า + ค่าธรรมเนียมยื่น  1,700 บาท 
o ค่าท่ีพัก พักหอนอก http://th.airbnb.com/rooms/14595720 Contact person: Ms. Anna 

id line: Anna00415) 6,000 บาท/เดือน/คน (แชร์ห้อง3คน) รวมน้้า/ไฟ/เคื่องซักผ้า+
ผงซักฟอก/เครื่องกดน้้าดื่ม = 12,000/ 2เดือน 

o ค่าอาหารทานในหอพัก   24,000 บาท /2เดือน 
o ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น เดินทางไปท่องเที่ยวชมเมือง  2,300 บาท 

 การเดินทาง นั่งรถไฟไป Taipei Main Station 160 NT เพ่ือต่อรถไฟไปที่พักด้วยตัวเอง ใช้เวลา
เดินทาง 1 ชัวโมง 45 นาที 

 
 
28. National Chiao Tung University ประเทศไต้หวัน 

 สาขาที่รับ Electrical and Computer Engineering/ Computer Science 
 ช่วงเวลาฝึกงาน Jun1-July31 
 จ านวนรับ 4 ชาย/หญิง  
 
 

mailto:jkchen@ntut.edu.tw
mailto:wchang@ntut.edu.tw
mailto:ocean@ntut.edu.tw
mailto:hsuweifang@gmail.com
http://th.airbnb.com/rooms/14595720
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29. National Pingtung University of Science and Technology  ประเทศไต้หวัน 
 สาขาที่รับ Business & Social Science/ Engineering/ Science & Technology 
 ช่วงเวลาฝึกงาน Jun1 -July31 
 จ านวนรับ 7 ชาย/หญิง  
 ประมาณการค่าใช้จ่ายรวมทั้งโครงการ 49,300 บาท 
o ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ: 10,500 บาท (ราคาขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจองตั๋วและสถานการณ์อ่ืนๆ

ในแต่ละปี) 
o ค่าประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุการเดินทางต่างประเทศ  1,480 บาท  
o ค่าวีซ่า + ค่าธรรมเนียมยื่น 1,700 บาท 
o ค่าหอพัก 1,550 บาท/เดือน น้้าฟร ี= 3,100 บาท/2เดือน 
o ค่าแอร์ 3,000 บาท 
o ค่าอาหารทานในหอพัก   25,200 บาท /2เดือน 
o ค่ารถไฟ HSR ไป Zuoying Station 1,320 บาท 
o ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น เดินทางไปท่องเที่ยวชมเมือง  3,000 บาท 

 การเดินทาง มีรถมารับที่สนามบิน ใช้เวลาเดินทางไปมหาวิทยาลัย 1 ชัวโมง 30 นาท ี
 
 

30. National Kaohsiung Marine University  ประเทศไต้หวัน 
 สาขาที่รับ Marine environmental study, Agro Industry, Civil Engineering, Chemical 

Engineering, Agriculture Science 
 ช่วงเวลาฝึกงาน Jun15 –August 3 (6-8 สัปดาห์) 
 จ านวนรับ 3   ชาย/หญิง  
 ประมาณการค่าใช้จ่ายรวมทั้งโครงการ 33,200 บาท 
o ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ: 10,500 บาท Taoyuan Airport (ราคาขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจองตั๋ว

และสถานการณ์อ่ืนๆในแต่ละปี) 
o ค่าประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุการเดินทางต่างประเทศ  1,480 บาท  
o ค่าวีซ่า + ค่าธรรมเนียมยื่น 1,700 บาท 
o ค่าหอพักไม่มี 
o อินเตอร์เนต ซื้อ sim เติมเงิน 30วัน/1,000 บาท = 2,000 บาท 
o ค่าอาหารทานในหอพักวันละ 264 บาท x 50 วัน = 13,200 บาท 
o ค่ารถไฟ HSR ไป Zuoying Station 1,320 บาท 
o ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น เดินทางไปท่องเที่ยวชมเมือง  3,000 บาท 

 การเดินทาง มีรถมารับที่สนามบิน ใช้เวลาเดินทางไปมหาวิทยาลัย 1 ชัวโมง 30 นาท ี
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31. National Chung Cheng University ประเทศไต้หวัน 
 สาขาที่รับ Computer Science and Information Engineering/  Electrical Engineering/ 

Mechanical Engineering/ Communications Engineering/  Chemical Engineering 
 ช่วงเวลาฝึกงาน Jun1 -July31 
 จ านวนรับ 5 ชาย/หญิง  
 ประมาณการค่าใช้จ่ายรวมทั้งโครงการ 42,600 บาท 
o ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ: 10,500 บาท (ราคาขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจองตั๋วและสถานการณ์อ่ืนๆ

ในแต่ละปี) 
o ค่าประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุการเดินทางต่างประเทศ  3,500 บาท  
o ค่าวีซ่า + ค่าธรรมเนียมยื่น 1,700 บาท 
o ค่าหอพัก ค่าอินเตอร์เนต = 4,900 บาท 
o ค่าอาหารทานในหอพัก   18,000 บาท /2เดือน 
o ค่ารถไฟ HSR ไป Chiayi Station 1,000 บาท 
o ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น เดินทางไปท่องเที่ยวชมเมือง  3,000 บาท 

 การเดินทาง มีรถมารับที่สนามบิน ใช้เวลาเดินทางไปมหาวิทยาลัย 1 ชัวโมง 30 นาท ี
 
 

32. Thomas More ประเทศเบลเยียม 
สาขาที่รับ Computer Science / Electromechanics / Electronics 
ช่วงเวลาฝึกงาน May-June 
จ านวนรับ 4 ชาย/หญิง  

รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณ: 59,100 - 87,700 บาท/เดือน 
 *ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าเดินทางจากมหาวิทยาลัยเข้าไปในเมือง 

 **รายละเอียดที่แจ้งเป็นเพียงรายการและประมาณการคร่าวๆ 
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33. University of Franche-Comté ประเทศฝรั่งเศส 
 สาขาที่รับ Biomedical Engineering/ Mechanical Engineering/ Business Administration 
 ช่วงเวลาฝึกงาน May22-July13  
 จ านวนรับ 5 ชาย/หญิง  
 ประมาณการค่าใช้จ่ายรวมทั้งโครงการ 100,000 บาท 
o ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ: 24,900 บาท (ราคาขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจองตั๋วและสถานการณ์อ่ืนๆ

ในแต่ละปี) 
o ค่าประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุการเดินทางต่างประเทศ  4,186 บาท  
o ค่าวีซ่า + ค่าธรรมเนียมยื่น  3,806 บาท 
o ค่าหอพัก 21,200 บาท/ 53วัน  
o ค่าอาหารในหอพัก  15,900 บาท + ร้านอาหารวันที่ไปเที่ยว  10,000 บาท   
o ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น เดินทางไปท่องเที่ยวชมเมือง   20,000 บาท 

 การเดินทาง ลงเครื่องที่สนามบิน Paris Charles de Gaulle ซื้อตั๋วรถบัสไปสถานี Gare de Lyon 
Paris 17 ยูโร นั่งรถไฟไปลงสถานี Besancon Franche- Comete ต่อรถไฟไปสถานี Besancon 
ViotteZcentre-ville) ต่อรถบัสสาย 3 (Temis)  ไปหอพัก (Crous) รวม 70 ยูโร (2,800 บาท) ใช้
เวลาเดินทางไปทั้งสิ้น 3 ชั่วโมง 
 
 

34. University of Burgundy ประเทศฝรั่งเศส 
 สาขาที่รับ Image, vision and robotics/ Image processing - LE2I Lab, Business 
 ช่วงเวลาฝึกงาน May22-July6 
 จ านวนรับ 4 ชาย/หญิง  
 ประมาณการค่าใช้จ่ายรวมทั้งโครงการ 102,000 บาท 
o ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ: 30,400 บาท (ราคาขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจองตั๋วและสถานการณ์อ่ืนๆ

ในแต่ละปี) 
o ค่าประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุการเดินทางต่างประเทศ  2,477 บาท  
o ค่าวีซ่า + ค่าธรรมเนียมยื่น  2,273 บาท 
o ค่าหอพัก 16,000 บาท/เดือน 32,000/บาท2เดือน  
o ค่าอาหารในหอพัก  15,000 บาท  
o ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น เดินทางไปท่องเที่ยวชมเมือง   20,000 บาท 

 การเดินทาง ลงเครื่องที่สนามบิน Paris Charles de Gaulle ซื้อตั๋วรถบัสไปสถานี Gare de Lyon 
Paris 17 ยูโร นั่งรถไฟไปลงสถานี Dijon Ville ต่อรถไฟไปสถานี Le Creusot  Prof. มารอรับที่
สถานีนี้ รวมค่ารถ 3,000 บาท ใช้เวลาเดินทางไปทั้งสิ้น 3 ชั่วโมง 
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35. Polytech Grenoble ประเทศฝรั่งเศส 
 สาขาที่รับ FAB-LAB/ Sensors, Computer Sciences, Electronics, Robotics 
 ช่วงเวลาฝึกงาน Jun1-July31 
 จ านวนรับ 4 ชาย/หญิง   
 ประมาณการค่าใช้จ่ายรวมทั้งโครงการ 131,000 บาท 
o ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ: 35,000 บาท Air France (ราคาขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจองตั๋วและ

สถานการณ์อ่ืนๆในแต่ละปี) 
o ค่าประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุการเดินทางต่างประเทศ  4,000 บาท  
o ค่าวีซ่า + ค่าธรรมเนียมยื่น  4,600 บาท 
o ค่าหอพัก 21,280 บาท/ ทั้งหมด  
o ค่าอาหารในหอพัก  62,000 บาท  
o ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น เดินทางไปท่องเที่ยวชมเมือง   3,800 บาท 

 การเดินทาง  เดินทางเอง ลงเครื่องที่สนามบิน Paris Charles de Gaulle นั่งรถ TGV จาก Paris ไป 
Grenoble ต่อรถ tram ไปยังหอพัก  

 
 
36. Czech Technical University in Prague ประเทศสาธารณรัฐเชค 

 สาขาที่รับ Business, Engineering 
 ช่วงเวลาฝึกงาน Jun 30-July20 
 จ านวนรับ 4-6 ชาย/หญิง   
 ประมาณการค่าใช้จ่ายรวมทั้งโครงการ 100,000 บาท 
o ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ: 19,000 บาท Emirates (ราคาข้ึนอยู่กับระยะเวลาการจองตั๋วและ

สถานการณ์อ่ืนๆในแต่ละปี) 
o ค่าประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุการเดินทางต่างประเทศ  3,000 บาท  
o ค่าวีซ่า + ค่าธรรมเนียมยื่น  2,850 บาท 
o ค่าโครงการรวมที่พัก 55,000 บาท/ ทั้งหมด  
o อินเตอร์เนต ใช้ AIS sim2fly 500 บาท 
o ค่าอาหาร  12,000 บาท  
o ค่าเดินทางจากสนามบินในเชค ไปเมืองปาร์คแท็กซ่ี 2,000 บาท 
o ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น เดินทางไปท่องเที่ยวชมเมือง   5,000 บาท 

 การเดินทาง  เดินทางเอง ลงเครื่องที่สนามบิน Prague นั่งแท็กซี่ไปที่พัก 1 ชั่วโมง 
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37. Iwate University ประเทศญี่ปุ่น 
 สาขาที่รับ Chemistry, Materials Science, mathematics, electricity, electronics, 

communication, information, robot, machine, water environment 
 ช่วงเวลาฝึกงาน June-July 
 จ านวนรับ 4 ชาย / หญิง  
 ประมาณการค่าใช้จ่ายรวมทั้งโครงการ 73,000 บาท 
o ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ: 28,000 บาท (ราคาขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจองตั๋วและสถานการณ์อ่ืนๆ

ในแต่ละปี) 
o ค่าประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุการเดินทางต่างประเทศ 2,567 บาท 
o ค่าวีซ่า + ค่าธรรมเนียมยื่น 595 บาท 
o ที่พักหอใน + อาหาร 32,000 บาท/2 เดือน ( หอนอก 25,000 บาท/2เดือน ไม่รวมอาหาร) 
o ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น เดินทางไปท่องเที่ยวชมเมือง  10,000 บาท 

 การเดินทาง จากสนามบิน Iwate Hanamaki  ใช้เวลาเดนิทางไปมหาวิทยาลัย 1 ชัวโมง 

 

 

38. INSA de Strasbourg ประเทศฝรั่งเศส 
 สาขาที่รับ Electrochemistry  Chemistry or Electrical Engineering,  Electrochemistry or 

Bioengineering 
 ช่วงเวลาฝึกงาน  June 3 – July 12 
 จ านวนรับ 2 หญิง 2 
 ประมาณการค่าใช้จ่ายรวมทั้งโครงการ 123,600 บาท 
o ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ: 30,000 บาท Air France (ราคาขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจองตั๋วและ

สถานการณ์อ่ืนๆ ในแต่ละปี) 
o ค่าประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุการเดินทางต่างประเทศ  4,000 บาท  
o ค่าวีซ่า + ค่าธรรมเนียมยื่น  4,600 บาท 
o ค่าหอพัก 40,000 บาท/ ทั้งหมด (มีคืนเงินประกันอีกหากไม่ท้าห้องเสียหายประมาณ 10,000 

บาท) 
o ค่าอาหารในหอพัก  35,000 บาท  
o ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น เดินทางไปท่องเที่ยวชมเมือง  10,000 บาท 
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39. INSA Tulouse ประเทศฝรั่งเศส 
 สาขาที่รับ Electrical Engineering 
 ช่วงเวลาฝึกงาน  June – November (2-6months) 
 จ านวนรับ 1 ชาย 
 ประมาณการค่าใช้จ่ายรวมทั้งโครงการ 123,600 บาท  
o ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ: 30,000 บาท Air France (ราคาขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจองตั๋วและ

สถานการณ์อ่ืนๆในแต่ละปี) 
o ค่าประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุการเดินทางต่างประเทศ  4,000 บาท  
o ค่าวีซ่า + ค่าธรรมเนียมยื่น  4,600 บาท 
o ค่าหอพัก 40,000 บาท/ 2 เดือน   
o ค่าอาหารในหอพัก  35,000 บาท/ 2 เดือน  
o ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น เดินทางไปท่องเที่ยวชมเมือง   10,000 บาท 

 

 

40. ENSIACET ประเทศฝรั่งเศส 
 สาขาที่รับ Nanotechnology, Micro Nano, Bio, Chemical, Material Science 
 ช่วงเวลาฝึกงาน  June 3 – July 12 
 จ านวนรับ 2  ชาย/หญิง  
 ประมาณการค่าใช้จ่ายรวมทั้งโครงการ 81,280 บาท 
o ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ: 35,000 บาท EVA Air (ราคาข้ึนอยู่กับระยะเวลาการจองตั๋วและ

สถานการณ์อ่ืนๆในแต่ละปี) 
o ค่าประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุการเดินทางต่างประเทศ  4,000 บาท  
o ค่าวีซ่า + ค่าธรรมเนียมยื่น  4,600 บาท 
o ค่าหอพัก 13,680 บาท/ ทั้งหมด  (9,180 บาท/เดือน+ 500 บาท/วัน)  
o ค่าอาหารในหอพัก  20,000 บาท  
o ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น เดินทางไปท่องเที่ยวชมเมือง   4,000 บาท 

 

 

40. Dresden ประเทศเยอรมัน 
 สาขาที่รับ  Electrical Engineering 
 ช่วงเวลาฝึกงาน  2-6 months 
 จ านวนรับ 2 ชาย/หญิง  
 ประมาณการค่าใช้จ่ายรวมทั้งโครงการ 80,000 บาท/2 เดือน 
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41. Madrid ประเทศสเปน 
 สาขาที่รับ Pure Science, Information Science 
 ช่วงเวลาฝึกงาน  March 1 – May 19 (or other period) 
 จ านวนรับ 2 หญิง 2 
 ประมาณการค่าใช้จ่ายรวมทั้งโครงการ 72,400 บาท 
o ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ: 30,000 บาท Air France (ราคาขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจองตั๋วและ

สถานการณ์อ่ืนๆในแต่ละปี) 
o ค่าประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุการเดินทางต่างประเทศ  4,000 บาท  
o ค่าวีซ่า + ค่าธรรมเนียมยื่น  4,600 บาท 
o ค่าหอพัก 20,000 บาท/ เดือน  
o ค่าอาหารในหอพัก  10,000 บาท/ เดือน 
o ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น เดินทางไปท่องเที่ยวชมเมือง 3,800 บาท 

 

 

42. Yamaguchi University ประเทศญี่ปุ่น 
 สาขาที่รับ Biological Chemistry, Molecular Biology, Molecular Genetics, Gene Engineering, 

Data Science / Space Data Applications 
 ช่วงเวลาฝึกงาน 3 June- 31 July 
 จ านวนรับ 2 ชาย/ หญิง  
 ประมาณการค่าใช้จ่ายรวมทั้งโครงการ 80,000 บาท 
o ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ: 27,000 บาท (ราคาขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจองตั๋วและสถานการณ์อ่ืนๆ

ในแต่ละปี) 
o ค่าประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุการเดินทางต่างประเทศ 2,567 บาท 
o ค่าวีซ่า + ค่าธรรมเนียมยื่น 595 บาท 
o ที่พักหอใน 15,000 บาท/2 เดือน 
o ค่าอาหาร 30,000 
o ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น เดินทางไปท่องเที่ยวชมเมือง  5,000 บาท 

 การเดินทาง จากสนามบิน Ube ไปสนามบิน Yamaguchi ใช้เวลา1 ชัวโมง Professor มารับที่
เดินทางต่อไปยังที่พักในมหาวิทยาลัย   
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43. Yamanashi University ประเทศญี่ปุ่น 
 สาขาที่รับ Electrical 
 ช่วงเวลาฝึกงาน 3 June- 31 July 
 จ านวนรับ 4 ชาย 2 / หญิง 2 
 ประมาณการค่าใช้จ่ายรวมทั้งโครงการ 73,000 บาท 
o ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ: 12,900 บาท (ราคาขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจองตั๋วและสถานการณ์อ่ืนๆ

ในแต่ละปี) 
o ค่าประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุการเดินทางต่างประเทศ 2,315 บาท 
o ค่าวีซ่า + ค่าธรรมเนียมยื่น 595 บาท 
o ที่พักหอใน 13,200 บาท/2 เดือน ( จ่ายมัดจ้า 5400) หอนอก 25,000 บาท/2เดือน ไม่รวม

อาหาร) 
o ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น เดินทางไปท่องเที่ยวชมเมือง  10,000 บาท 

 การเดินทาง จากสนามบินเดินทางไปมหาวิทยาลัยเองโดยนั่ง taxi ใช้เวลา 5-10 นาที ค่ารถ 1000 
เยน ประมาณ 300 บาท 

 

 

44. National Yunlin University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน 
 สาขาที่รับ 1) Biological processing and Engineering/ edible film, encapsulation, insect 

farming biocatalysis 2) Bio-Interface and cosmetics formulation/liposome, emulsion, 
biosurfactant, oil-derived protects 3) Applied materials and biosensor/ Electrochemistry 
nanotechnology, biomedical sensing technology, surface analysis technology 4) Nono- and 
Bio-materials/ nanofiber, biomedical materials, nano- composite   

 ช่วงเวลาฝึกงาน June-July 
 จ านวนรับ 8 ชาย 4 / หญิง 4 
 ประมาณการค่าใช้จ่ายรวมทั้งโครงการ 30,700 บาท 
o ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ: 9,950 บาท (ราคาขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจองตั๋วและสถานการณ์อ่ืนๆ

ในแต่ละปี) 
o ค่าประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุการเดินทางต่างประเทศ  2,063 บาท  
o ค่าวีซ่า + ค่าธรรมเนียมยื่น  1,700 บาท 
o ค่าหอพัก ฟรี (5,000บาท supervisor ช่วยค่าใช้จ่าย) 
o ค่าอาหารค่าใช้จ่ายอื่นๆ  17,000 บาท 

 การเดินทาง เพ่ือนเลือกไปลงสนามบิน Taoyuan Terminal 2 นั่ง MRT (A13) ไปสถานี Taoyuan 
HSR (A18) ค่าโดยสาร 25 TWD นั่งรถไฟ HSR ไปลงสถานี Yunlin ราคา 755 TWD แบบไม่จองที่
นั่ง ราคา 1,370 TWD จองที่นั่ง *ราคาจะถูกลงหากจองผ่านเว็บไซด์ www.kkday.com ใช้เวลา
เดินทาง 1.10 ชั่วโมง นักศึกษามารับที่สถานี Yunlin พาขึ้นรถบัสหมายเลข 201 ไปมหาวิทยาลัย  

 
 

http://www.kkday.com/
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45. Tamkang University ประเทศไต้หวัน 
 สาขาที่รับ Materials/organic/inorganic chemistry  
 ช่วงเวลาฝึกงาน June-July 
 จ านวนรับ 2  ชาย 1 / หญิง 1 
 ประมาณการค่าใช้จ่ายรวมทั้งโครงการ 54,200 บาท 
o ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ: 10,000 บาท (ราคาขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจองตั๋วและสถานการณ์อ่ืนๆ

ในแต่ละปี) 
o ค่าประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุการเดินทางต่างประเทศ  2,567 บาท  
o ค่าวีซ่า + ค่าธรรมเนียมยื่น  1,700 บาท 
o ค่าหอพัก 15,000 บาท 
o ค่าอาหาร 15,000 บาท 
o ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 10,000 บาท 

 การเดินทาง จากสนามบิน Taoyuan  
- นั่ง MRT (express) ไปลงสถานี Taipei Main ราคา 150 NT ใช้เวลา 38 นาที 
- ต่อรถไฟฟ้าสายสีแดง Tamsui-Xianyi Line ไปลงสถานี Tamsui 32 NT ใช้เวลา 31 นาที  
- นั่งรถบัสจาก Tamsui สาย 27, 28 ไปมหาวิทยาลัย ราคา 15 NT ใช้เวลา 10 นาที 
 
 

46. National Sun Yat-sen University ประเทศไต้หวัน 
 สาขาที่รับ Business, Information Engineering, Software Engineering 

 ช่วงเวลาฝึกงาน June (29 days) 
 จ านวนรับ 2-4  ชาย/หญิง  
 ประมาณการค่าใช้จ่ายรวมทั้งโครงการ 36,200 บาท 
o ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ: 10,980 บาท (ราคาขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจองตั๋วและสถานการณ์อ่ืนๆ

ในแต่ละปี) 
o ค่าประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุการเดินทางต่างประเทศ  631 บาท  
o ค่าวีซ่า + ค่าธรรมเนียมยื่น  1,700 บาท 
o ค่าหอพัก 2,858 บาท 
o ค่าอาหาร 10,000 บาท 
o ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ 10,000 บาท 

 การเดินทาง จากสนามบิน Kaohsiung ไปมหาลัยโดยรถ Taxi ด้วยตนเอง ให้เวลาประมาณ 30 นาที
ค่ารถ 300-400 บาท (ยื่นชื่อมหาวิทยาลัยเป็นภาษาจีนให้ taxi ดู) 
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47. Tianjin University ประเทศจีน 
 สาขาที่รับ Electrical Engineering, Automation, Communication Engineering, Information 

Engineering 
 ช่วงเวลาฝึกงาน June-July 
 จ านวนรับ 2-4  ชาย 2 / หญิง 2 
 ประมาณการค่าใช้จ่ายรวมทั้งโครงการ 49,500 บาท 
o ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ: 13,850 บาท (ราคาขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจองตั๋วและสถานการณ์อ่ืนๆ

ในแต่ละปี) 
o ค่าประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุการเดินทางต่างประเทศ  2,567 บาท  
o ค่าวีซ่า + ค่าธรรมเนียมยื่น  1,700 บาท 
o ค่าโครงการ 3,700 บาท 
o ค่าหอพัก (ค่าน้้า+ไฟ) 10,000 บาท มัดจ้าค่าห้อง 2,250 มัดจ้าค่าแอร์ 1,200 บาท 
o ค่าอาหาร 11,200 บาท 
o ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 3,000 บาท 

 การเดินทาง จากสนามบิน Tainjin เดินทางไปมหาวิทยาลัยด้วยตนเองโดยรถ taxi ค่ารถ 675 บาท 
ใช้เวลาเดินทาง 40 นาที  
 

 
48. Fukui University of Technology ประเทศญี่ปุ่น 

 สาขาที่รับ Electronics Engineering 
 ช่วงเวลาฝึกงาน Jun1-July31 
 จ านวนรับ 1-2 ชาย/หญิง   
 ประมาณการค่าใช้จ่ายรวมทั้งโครงการ 57,400 บาท 
o ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ:  19,000 บาท  
o ค่าประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุการเดินทางต่างประเทศ  2,567 บาท  
o ค่าวีซ่า + ค่าธรรมเนียมยื่น 595 บาท 
o ค่าหอพัก 3,200 บาท/2เดือน 
o ค่าอาหาร   22,000 บาท  
o ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น เดินทางไปมหาวิทยาลัย/ท่องเที่ยวชมเมือง  10,000 บาท 

 การเดินทาง เจ้าหน้าที่มารอรับจาก 
- สนามบิน Kansai พาขึ้นรถไฟไป Kyoto Station ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 20 นาที (Haruka Limited 
Express Kyoto) 
- Kyoto Station ถึง Fukui Station 1 ชั่วโมง 23 นาที (Thunderbird Limited Express 
Kanazawa) 
และต่อรถเจ้าหน้าทีไปมหาวิทยาลัย 15 นาที ค่าโดยสารทั้งหมด 8710 เยน 
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49. Manipal Institute Technology ประเทศอินเดีย 
 สาขาที่รับ Automation Engineering, Biomedical Engineering, Chemical Engineering, 

Computer Science & Engineering, Electrical & Electronics Engineering 
 ช่วงเวลาฝึกงาน 6 Jun – 5 Aug 
 จ านวนรับ 1-2 ชาย/หญิง  
 ประมาณการค่าใช้จ่ายรวมทั้งโครงการ 35,500 บาท 
o ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ: 14,000 บาท (ราคาขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจองตั๋วและสถานการณ์อ่ืนๆ

ในแต่ละปี) 
o ค่าประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุการเดินทางต่างประเทศ  2,385 บาท  
o ค่าวีซ่า 2,897 บาท 
o ค่าท่ีพัก ฟรี ค่าอาหารวันละ 120 บาท x 2 เดือน ประมาณ 7,200 บาท 
o ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าเดินทางชมเมือง 15,000 บาท 

 การเดินทาง สนามบิน Kambengawda เมืองบังคาลอร์ (TG) ต่อเครื่องไปยังสนามบิน Mangalore 
ที่เมือง Manglore (สายการบิน Indigo Airlines) เจ้าหน้าที่มารอรับที่สนาบิน Mangalore พานั่งรถ
ส่วนตัวไปยังหอพักมหาวิทยาลัย  
**นักศึกษาท่ีไปปี 2019 ขอทุน IAESTE India 


