
ประมาณการค่าใช้จ่ายไต้หวัน Estimated cost in Taiwan (Tamkang University) 

รายการ Item จ านวนเงิน Amount(THB) หมายเหตุ Remark 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ)  
Air fare (round trip) 

13,900 THB ราคาข้ึนอยู่กับสนามบินปลายทาง จ านวนวัน
เดินทาง และจ านวนนักศึกษา 
The price is based on the destination 
airport, days of travel and number of 
students in group. 

1. ค่าประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุการเดินทางต่างประเทศ 
Insurance 

2,600 THB  

2. ค่าวีซ่า+ค่าธรรมเนียมยื่น 
VISA fee 

1,700 THB ขอวีซ่าแบบ Exchange Student  

3. ค่าท่ีพัก ค่าท าความสะอาด น้ า ไฟฟ้า ค่าอินเตอร์เนต 
Dormitory cost  

15,000 THB/2months  

4. ค่าอาหาร  
Meal cost 

20,000 THB/2months  

รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณ Total 53,200 THB/2months 
*ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าเดินทาง (ค่าครองชีพใกล้เคียงกับไทย) 
This estimated cost does not include personal expenses. 
 
**รายละเอียดที่แจ้งเป็นเพียงรายการและประมาณการจากปีที่ผ่านมา หากมีรายการค่าใช้จ่ายจริงที่ระบุได้จะแจ้งนักศึกษาทาง Email address ที่ให้ไว้ในใบสมัครอีกครั้ง 
Details above are estimated from last year. If there is an identifiable expense, the student will be notified by email later. 
 



ประมาณการค่าใช้จ่ายไต้หวัน Estimated cost in Taiwan (Cheng Kung University) 

รายการ Item จ านวนเงิน Amount(THB) หมายเหตุ Remark 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ)  
Air fare (round trip) 

13,900 THB ราคาข้ึนอยู่กับสนามบินปลายทาง จ านวนวัน
เดินทาง และจ านวนนักศึกษา 
The price is based on the destination 
airport, days of travel and number of 
students in group. 

2. ค่าประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุการเดินทางต่างประเทศ 
Insurance 

2,600 THB  

3. ค่าวีซ่า+ค่าธรรมเนียมยื่น 
VISA fee 

1,700 THB ขอวีซ่าแบบ Exchange Student  

4. ค่าท่ีพัก ค่าท าความสะอาด น้ า ไฟฟ้า ค่าอินเตอร์เนต 
Dormitory cost  

8,200 THB/2months  

5. ค่าอาหาร (กรณีทานในหอพัก) 
On-campus meal cost 

20,000 THB/2months  

รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณ Total 46,400 THB/2months 
*ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าเดินทาง (ค่าครองชีพใกล้เคียงกับไทย) 
This estimated cost does not include personal expenses. 
 
**รายละเอียดที่แจ้งเป็นเพียงรายการและประมาณการจากปีที่ผ่านมา หากมีรายการค่าใช้จ่ายจริงที่ระบุได้จะแจ้งนักศึกษาทาง Email address ที่ให้ไว้ในใบสมัครอีกครั้ง 
Details above are estimated from last year. If there is an identifiable expense, the student will be notified by email later. 
 



ประมาณการค่าใช้จ่ายไต้หวัน Estimated cost in Taiwan (Normal University) 

รายการ Item จ านวนเงิน Amount(THB) หมายเหตุ Remark 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ)  
Air fare (round trip) 

13,900 THB ราคาข้ึนอยู่กับสนามบินปลายทาง จ านวนวัน
เดินทาง และจ านวนนักศึกษา 
The price is based on the destination 
airport, days of travel and number of 
students in group. 

2. ค่าประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุการเดินทางต่างประเทศ 
Insurance 

2,400 THB  

3. ค่าวีซ่า+ค่าธรรมเนียมยื่น 
VISA fee 

1,700 THB ขอวีซ่าแบบ Exchange Student  

4. ค่าท่ีพัก ค่าท าความสะอาด น้ า ไฟฟ้า ค่าอินเตอร์เนต 
Dormitory cost  

4,200 THB/6weeks 
18,000 THB/6weeks 

On-campus 
Off-campus 

5. ค่าอาหาร (กรณีทานในหอพัก) 
On-campus meal cost 

18,000 THB/6weeks  

รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณ Total 40,200-54,000 THB/6weeks 
*ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าเดินทาง (ค่าครองชีพใกล้เคียงกับไทย) 
This estimated cost does not include personal expenses. 
 
**รายละเอียดที่แจ้งเป็นเพียงรายการและประมาณการจากปีที่ผ่านมา หากมีรายการค่าใช้จ่ายจริงที่ระบุได้จะแจ้งนักศึกษาทาง Email address ที่ให้ไว้ในใบสมัครอีกครั้ง 
Details above are estimated from last year. If there is an identifiable expense, the student will be notified by email later. 
 



 
ประมาณการค่าใช้จ่ายไต้หวัน Estimated cost in Taiwan (Ta Hwa) 

รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ)  
Air fare (round trip) 

12,750 THB ราคาข้ึนอยู่กับสนามบินปลายทาง จ านวนวัน
เดินทาง และจ านวนนักศึกษา 
The price is based on the destination 
airport, days of travel and number of 
students in group. 

2. ค่าประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุการเดินทางต่างประเทศ 
Insurance 

2,567 THB  

3. ค่าวีซ่า+ค่าธรรมเนียมยื่น 
VISA fee 

1,700 บาท ขอวีซ่าแบบ Exchange Student  

4. ค่าท่ีพัก ค่าท าความสะอาด น้ า ไฟฟ้า ค่าอินเตอร์เนต 
Dormitory cost  

6,100 THB/2months   

5. ค่าอาหาร (กรณีทานในหอพัก) 
On-campus meal cost 

14,640 THB/2months  

รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณ Total 38,000 THB/2months 
*ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าเดินทาง (ค่าครองชีพใกล้เคียงกับไทย) 
This estimated cost does not include personal expenses. 
 
**รายละเอียดที่แจ้งเป็นเพียงรายการและประมาณการจากปีที่ผ่านมา หากมีรายการค่าใช้จ่ายจริงที่ระบุได้จะแจ้งนักศึกษาทาง Email address ที่ให้ไว้ในใบสมัครอีกครั้ง 
Details above are estimated from last year. If there is an identifiable expense, the student will be notified by email later. 



ประมาณการค่าใช้จ่าย CCU ไต้หวัน 

รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ) 13,900 บาท ราคาข้ึนอยู่กับสนามบินปลายทาง จ านวนวัน
เดินทาง และจ านวนนักศึกษาที่ร่วมเดินทาง 

2. ค่าหอพัก/ค่าไฟฟ้า 4,900 บาท/2เดือน  
3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า 1,700 บาท ขอวีซ่าแบบ Exchange Student ห้ามกรอกว่า 

Internship 
4. ค่าประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุการเดินทางต่างประเทศ 3,500 บาท ราคาข้ึนอยู่กับจ านวนวันเดินทาง  
5. ค่าอาหาร  18,000 บาท/2เดือน ค่าใช้จ่ายประจ าวัน ค่าครองชีพใกล้เคียงกับไทย 

รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 42,000 บาท/2เดือน 
*ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าเดินทางจากมหาวิทยาลัยเข้าไปในเมือง  
 
**รายละเอียดที่แจ้งเป็นเพียงรายการและประมาณการปี 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประมาณการค่าใช้จ่าย Pingtung ไต้หวัน 

รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ) 14,800 บาท ราคาข้ึนอยู่กับสนามบินปลายทาง จ านวนวัน
เดินทาง และจ านวนนักศึกษาที่ร่วมเดินทาง 

2. ค่าหอพัก/ค่าไฟฟ้า 1,800 บาท/เดือน  
3. ค่าแอร์ 3,000 บาท/ห้อง/เดือน 1 ห้องพัก 4 คน 
4. ค่าธรรมเนียมวีซ่า 1,700 บาท ขอวีซ่าแบบ Exchange Student ห้ามกรอกว่า 

Internship 
5. ค่าประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุการเดินทางต่างประเทศ 1,480 บาท ราคาข้ึนอยู่กับจ านวนวันเดินทาง  
6. ค่าอาหาร  12,600 บาท/เดือน ค่าใช้จ่ายประจ าวัน ค่าครองชีพใกล้เคียงกับไทย 

รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 35,380 บาท/เดือน 
*ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าเดินทางจากมหาวิทยาลัยเข้าไปในเมือง  
 
**รายละเอียดที่แจ้งเป็นเพียงรายการและประมาณการปี 2017 
 


