
 
ประมาณการค่าใช้จ่าย Estimated cost (Kumamoto, Japan) 

รายการ Item จ านวนเงิน Amount(THB) หมายเหตุ Remark 

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

16,000 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. ค่าวีซ่า+ค่าธรรมเนียมยื่น 
VISA fee  

595 THB  

3. ค่าประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุการเดินทางต่างประเทศ 
Insurance 

1,600 THB  

4. ค่าท่ีพัก/ ค่าเช่าที่นอน /น้ า/ ไฟฟ้า 
Dormitory cost (water supply, electric and intranet is 
included) 

20,000 THB/2months 
 

On-campus (included 3meals/day) the 
number of available rooms at dorm will 
be confirm mid-April. 
Off-campus will be 3 times cost 
 

รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณ Total (on-campus) 
                                         (off-campus) 

38,200 THB/ 2months 
78,200 THB/ 2months 

*ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าเดินทางจากมหาวิทยาลัยเข้าไปในเมือง สถานีละ 240 เยน (72 บาท) โดยประมาณ  
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 Estimated cost (Sendai, Japan) 

รายการ Item จ านวนเงิน Amount(THB) หมายเหตุ Remark 

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

24,000 THB ราคาข้ึนอยู่กับสนามบินปลายทาง จ านวนวันเดินทาง และจ านวน
นักศึกษา 
The price is based on the destination airport, days of 
travel and number of students in group. 

2. ค่าวีซ่า+ค่าธรรมเนียมยื่น 
VISA fee  

595 THB  

3. ค่าประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุการเดินทางต่างประเทศ  
Insurance 

1,813 THB  

4. ค่าประกันบุคคลที่ 3  
Personal Liability Insurance 

570 THB (1,780 yen)  
10,000 Yen ค่ามัดจ าสมาชิก 
CO-OP  

เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยจะแนะน าการซื้อเมื่อไปถึง purchase on 
arrival date at Sendai College. Student have to be a CO-
OP member with 10,000 yen deposit, but the deposit is 
reimbursed when student withdraw from the 
membership before going back to Thailand). 

5. ค่าท่ีพัก/ ค่าเช่าที่นอน /น้ า/ ไฟฟ้า 
Dormitory cost  

2,100 THB /40days  
 

water supply, electric and intranet is included 

6. ค่าอาหาร (กรณีทานในหอพัก) 
On-campus meal cost 

14,000 THB 
 

หากทานข้างนอกหอพักราคาแพงกว่า 1 เท่าโดยประมาณ 
Off-campus will be double price 

รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณ Total 43,000 THB /40days 
*ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าเดินทางจากมหาวิทยาลัยเข้าไปในเมือง สถานีละ 240 เยน (72 บาท) โดยประมาณ  
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 Estimated cost (Toyama, Japan) 

รายการ Item จ านวนเงิน Amount(THB) หมายเหตุ Remark 

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

27,500 THB ราคาข้ึนอยู่กับสนามบินปลายทาง จ านวนวัน
เดินทาง และจ านวนนักศึกษา 
The price is based on the destination 
airport, days of travel and number of 
students in group. 

6. ค่าวีซ่า+ค่าธรรมเนียมยื่น 
VISA fee  

595 THB  

7. ค่าประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุการเดินทางต่างประเทศ 
Insurance 

2,315 THB  

8. ค่าท่ีพัก/ ค่าเช่าที่นอน /น้ า/ ไฟฟ้า 
Dormitory cost (water supply, electric and intranet is 
included) 

2,480 THB  

9. ค่าอาหาร (กรณีทานในหอพัก) 
On-campus meal cost 

20,000 THB /2months หากทานข้างนอกหอพักราคาแพงกว่า 1 เท่า
โดยประมาณ  
Off-campus will be double price 

รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณ Total 52,890 THB/ 2months 
*ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าเดินทางจากมหาวิทยาลัยเข้าไปในเมือง สถานีละ 240 เยน (72 บาท) โดยประมาณ  
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 Estimated cost (Nagaoka, Japan) 

รายการ Item จ านวนเงิน Amount(THB) หมายเหตุ Remark 

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

28,000 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. ค่าวีซ่า+ค่าธรรมเนียมยื่น 
VISA fee  

595 THB  

3. ค่าประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุการเดินทางต่างประเทศ 
Insurance 

1,200 THB  

4. ค่าท่ีพัก/ ค่าเช่าที่นอน /น้ า/ ไฟฟ้า 
Dormitory cost (water supply, electric and intranet is 
included) 

2,170 THB  

5. ค่าอาหาร (กรณีทานในหอพัก) 
On-campus meal cost 

20,000 THB /2months หากทานข้างนอกหอพักราคาแพงกว่า 1 เท่า
โดยประมาณ  
Off-campus will be double price 

รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณ Total 51,900 THB/ 2months 
*ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว 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 Estimated cost (Fukui, Japan) 

รายการ Item จ านวนเงิน Amount(THB) หมายเหตุ Remark 

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

23,000 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. ค่าวีซ่า+ค่าธรรมเนียมยื่น 
VISA fee  

595 THB  

3. ค่าประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุการเดินทางต่างประเทศ 
Insurance 

1,300 THB  

4. ค่าท่ีพัก/ ค่าเช่าที่นอน /น้ า/ ไฟฟ้า 
Dormitory cost (water supply, electric and intranet is 
included) 

3,070 THB  

5. ค่าอาหาร (กรณีทานในหอพัก) 
On-campus meal cost 

10,000 THB /month หากทานข้างนอกหอพักราคาแพงกว่า 1 เท่า
โดยประมาณ  
Off-campus will be double price 

รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณ Total 38,000 THB/month 
*ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว 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 Estimated cost (Ishikawa, Japan) 

รายการ Item จ านวนเงิน Amount(THB) หมายเหตุ Remark 

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

23,400 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. ค่าวีซ่า+ค่าธรรมเนียมยื่น 
VISA fee  

595 THB  

3. ค่าประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุการเดินทางต่างประเทศ 
Insurance  

5,760 THB (18,000Yen) หากไม่เจ็บป่วยจะได้รับเงินคืน 16,000 เยน ใน
วันเดินทางกลับ not any illness 16,000 yen 
will be refunded on return trip to 
Thailand 

4. ค่าท่ีพัก/ ค่าเช่าที่นอน /น้ า/ ไฟฟ้า 
Dormitory cost (water supply, electric and intranet is 
included) 

Free of charge  

5. ค่าอาหาร (กรณีทานในหอพัก) 
On-campus meal cost 

10,000 THB /month หากทานข้างนอกหอพักราคาแพงกว่า 1 เท่า
โดยประมาณ  
Off-campus will be double price 

รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณ Total 39,800 THB/month 
*ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว 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 Estimated cost (Maizuru, Japan) 

รายการ Item จ านวนเงิน Amount(THB) หมายเหตุ Remark 

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

28,800 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. ค่าวีซ่า+ค่าธรรมเนียมยื่น 
VISA fee  

595 THB  

3. ค่าประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุการเดินทางต่างประเทศ 
Insurance 

1,561 THB  

4. ค่าท่ีพัก/ ค่าเช่าที่นอน /น้ า/ ไฟฟ้า 
Dormitory cost (water supply, electric and intranet is 
included) 

1,200 THB  

5. ค่าอาหาร (กรณีทานในหอพัก) 
On-campus meal cost 

10,000 THB /month หากทานข้างนอกหอพักราคาแพงกว่า 1 เท่า
โดยประมาณ  
Off-campus will be double price 

รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณ Total 42,200 THB/month 
*ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว 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 Estimated cost (Tokai, Japan) 

รายการ Item จ านวนเงิน Amount(THB) หมายเหตุ Remark 

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

20,200 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. ค่าวีซ่า+ค่าธรรมเนียมยื่น 
VISA fee  

595 THB  

3. ค่าประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุการเดินทางต่างประเทศ 
Insurance 

1,813 THB  

4. ค่าท่ีพัก/ ค่าเช่าที่นอน /น้ า/ ไฟฟ้า 
Dormitory cost (water supply, electric and intranet is 
included) 

Free of charge  

5. ค่าอาหาร (กรณีทานในหอพัก) 
On-campus meal cost 

18,000 THB /40days หากทานข้างนอกหอพักราคาแพงกว่า 1 เท่า
โดยประมาณ  
Off-campus will be double price 

รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณ Total 40,600 THB/40days 
*ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว 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 Estimated cost (Waseda, Japan) 

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. ค่าวีซ่า+ค่าธรรมเนียมยื่น 
VISA fee  

595 THB  

3. ค่าประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุการเดินทางต่างประเทศ 
Insurance 

1,813 THB  

4. ค่าท่ีพัก/ ค่าเช่าที่นอน /น้ า/ ไฟฟ้า/ internet 
Dormitory cost (water supply, electric and intranet is 
included) 

30,000 THB/2months Off-campus 

5. ค่าอาหาร (กรณีทานในหอพัก) 
On-campus meal cost 

22,500 THB /2months หากทานข้างนอกหอพักราคาแพงกว่า 1 เท่า
โดยประมาณ  
Off-campus will be double price 

รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณ Total 69,600 THB/2months 
*ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว 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 Estimated cost (Kushiro, Japan) 

รายการ Item จ านวนเงิน Amount(THB) หมายเหตุ Remark 

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

23,800 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. ค่าวีซ่า+ค่าธรรมเนียมยื่น 
VISA fee  

595 THB  

3. ค่าประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุการเดินทางต่างประเทศ 
Insurance 

1,380 THB  

4. ค่าท่ีพัก/ ค่าเช่าที่นอน /น้ า/ ไฟฟ้า/ internet 
Dormitory cost (water supply, electric and intranet is 
included) 

N/A  
Off- campus may be charge 
10,000 THB 

 

5. ค่าอาหาร (กรณีทานในหอพัก) 
On-campus meal cost 

12,300 THB /month หากทานข้างนอกหอพักราคาแพงกว่า 1 เท่า
โดยประมาณ  
Off-campus will be double price 

รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณ Total 48,100 THB/month 
*ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว 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 Estimated cost (UEC, Japan) 

รายการ Item จ านวนเงิน Amount(THB) หมายเหตุ Remark 

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

23,300 THB ราคาข้ึนอยู่กับสนามบินปลายทาง จ านวนวันเดินทาง และจ านวน
นักศึกษา 
The price is based on the destination airport, days of 
travel and number of students in group. 

2. ค่าวีซ่า+ค่าธรรมเนียมยื่น 
VISA fee  

595 THB  

3. ค่าประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุการเดินทางต่างประเทศ  
Insurance 

1,561 THB  

4. ค่าโครงการ 
Program fee 

4,500 THB  

5. ค่าท่ีพัก/ ค่าเช่าที่นอน /น้ า/ ไฟฟ้า 
Dormitory cost  

6,000 THB /35days  
 

water supply, electric and intranet is included 

6. ค่าอาหาร (กรณีทานในหอพัก) 
On-campus meal cost 

14,400 THB/35days 
 

หากทานข้างนอกหอพักราคาแพงกว่า 1 เท่าโดยประมาณ 
Off-campus will be double price 

รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณ Total 50,356 THB /35days 
*ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าเดินทางจากมหาวิทยาลัยเข้าไปในเมือง สถานีละ 240 เยน (72 บาท) โดยประมาณ  
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 Estimated cost (Numazu, Japan) 

รายการ Item จ านวนเงิน Amount(THB) หมายเหตุ Remark 

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

18,800 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. ค่าวีซ่า+ค่าธรรมเนียมยื่น 
VISA fee  

595 THB  

3. ค่าประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุการเดินทางต่างประเทศ 
Insurance 

1,309 THB  

4. ค่าท่ีพัก/ ค่าเช่าที่นอน /น้ า/ ไฟฟ้า/ internet 
Dormitory cost (water supply, electric and intranet is 
included) 

1,900 THB  

5. ค่าอาหาร (กรณีทานในหอพัก) 
On-campus meal cost 

10,000 THB /month  หากทานข้างนอกหอพักราคาแพงกว่า 1 เท่า
โดยประมาณ  
Off-campus will be double price 

รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณ Total 32,600 THB/month 
*ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว 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 Estimated cost (Kochi, Japan) 

รายการ Item จ านวนเงิน Amount(THB) หมายเหตุ Remark 

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

22,000 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. ค่าวีซ่า+ค่าธรรมเนียมยื่น 
VISA fee  

595 THB  

3. ค่าประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุการเดินทางต่างประเทศ 
Insurance 

2,567 THB  

4. ค่าท่ีพัก/ ค่าเช่าที่นอน /น้ า/ ไฟฟ้า/ internet 
Dormitory cost (water supply, electric and intranet is 
included) 

25,000 THB/2months  

5. ค่าอาหาร (กรณีทานในหอพัก) 
On-campus meal cost 

12,600 THB /2months  หากทานข้างนอกหอพักราคาแพงกว่า 1 เท่า
โดยประมาณ  
Off-campus will be double price 

รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณ Total 62,762 THB/2months 
*ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว 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 Estimated cost (Iwate, Japan) 

รายการ Item จ านวนเงิน Amount(THB) หมายเหตุ Remark 

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

22,000 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. ค่าวีซ่า+ค่าธรรมเนียมยื่น 
VISA fee  

595 THB  

3. ค่าประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุการเดินทางต่างประเทศ 
Insurance 

2,567 THB  

4. ค่าท่ีพัก/ ค่าเช่าที่นอน /น้ า/ ไฟฟ้า/ internet 
Dormitory cost (water supply, electric and intranet is 
included) 

34,200 THB/2months Off-campus 

5. ค่าอาหาร (กรณีทานในหอพัก) 
On-campus meal cost 

14,000 THB /2months  หากทานข้างนอกหอพักราคาแพงกว่า 1 เท่า
โดยประมาณ  
Off-campus will be double price 

รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณ Total 73,362 THB/2months 
*ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว 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 Estimated cost (Yamaguchi, Japan) 

รายการ Item จ านวนเงิน Amount(THB) หมายเหตุ Remark 

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

25,000 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. ค่าวีซ่า+ค่าธรรมเนียมยื่น 
VISA fee  

595 THB  

3. ค่าประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุการเดินทางต่างประเทศ 
Insurance 

1,813 THB  

4. ค่าท่ีพัก/ ค่าเช่าที่นอน /น้ า/ ไฟฟ้า 
Dormitory cost  

N/A  

5. ค่าอาหาร (กรณีทานในหอพัก) 
On-campus meal cost 

18,000 THB /2months หากทานข้างนอกหอพักราคาแพงกว่า 1 เท่า
โดยประมาณ  
Off-campus will be double price 

รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณ Total 45,400 THB/2months 
*ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว 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. 
 
 


