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ในคอร์สติวเพ่ือสอบผูเ้รียนตอ้งสอบวดัระดบัภาษาจีนผ่านทางแอพพลิเคชัน่HSKonline เพื่อท่ีจะ

ไดท้ราบว่าอยูร่ะดบัไหน ถา้มีความรู้ภาษาจีนพ้ืนฐานอยูแ่ลว้ให้แนะน าคอร์สท่ีเป็นติวอยา่งเดียว 
 

 
 



คอร์สภาษาจีนระดบัพืน้ฐาน มี2คอร์ส 
คอร์สละ 20 ชัว่โมง (โดยประมาณ) 

Private ชัว่โมงละ 400 บาท 
Mini group 2-3 คน ราคา 5,250 บาท 

Middle group 4-8 คน ราคา 3,850 บาท 
Big group 8 คน ข้ึนไป ราคา 3,500 บาท 

 
คอร์สเรียนภาษาจีนระดบักลาง 

(ยงัไม่มีพ้ืนฐาน) มี 3 คอร์ส 
คอร์สละ20ชม (โดยประมาณ) 

Private ชัว่โมงละ 500 บาท 
Mini group 2-3 คน ราคา 6,250 บาท 

Middle group 4-8 คน ราคา 4,850 บาท 
Big group 8 คน ข้ึนไป ราคา 4,500 บาท 

 
คอร์สเรียนภาษาจีนระดบัสูง 
(ยงัไม่มีพ้ืนฐาน )มี 4 คอร์ส 

คอร์สละ 20 ชัว่โมง (โดยประมาณ) 
Private ชัว่โมงละ 600 บาท 

Mini group 2-3 คน ราคา 7,250 บาท 
Middle group 4-8คน ราคา 5,850 บาท 

Big group 8 คน ข้ึนไป ราคา 5,500 บาท 
 
 
 
 



Hsk3/PAT จีน (กรณยีงัไม่มีมีฐาน) เรียนทั้งหมด 120 ช่ัวโมง โดยประมาณ 
คอร์สละ20 ชัว่โมง (โดยประมาณ) 

Private ชัว่โมง.ละ 450 บาท 
Mini group 2-3 คน ราคา 6,250 บาท 

Middle group 4-8 คน ราคา 4,850 บาท 
Big group 8 คน ข้ึนไป ราคา 4,500 บาท 

 
Hsk3/PAT จีน (กรณมีาพืน้ฐานแล้ว) 
คอร์สละ 20 ชัว่โมง (โดยประมาณ) 

Private ชัว่โมง ละ 450 บาท 
Mini group 2-3 คน ราคา 5,500 บาท 
Middle group 4-8คน ราคา 5100 บาท 

Big group 8 คน ข้ึนไป ราคา 4,700 บาท 
 

HSK4 (กรณยีงัไม่มีมีฐาน) เรียนทั้งหมด 180 ช่ัวโมง โดยประมาณ 
คอร์สละ 20 ชัว่โมง (โดยประมาณ) 

Private ชัว่โมงละ 500 บาท 
Mini group 2-3 คน ราคา 7,250 บาท 

Middle group 4-8 คน ราคา 5,850 บาท 
Big group 8 คน ข้ึนไป ราคา 5,500 บาท 

 
 
 
 
 
 



HSK4 (กรณมีาพืน้ฐานแล้ว) 
คอร์สละ 20 ชัว่โมง (โดยประมาณ) 

Private ชัว่โมงละ 500 บาท 
Mini group 2-3 คน ราคา 5,800 บาท 

Middle group 4-8 คน ราคา 5300 บาท 
Big group 8 คน ข้ึนไป ราคา 4,900 บาท 

 
HSK5 (กรณยีงัไม่มีมีฐาน) เรียนทั้งหมด 180 ช่ัวโมง โดยประมาณ 

คอร์สละ 20 ชัว่โมง (โดยประมาณ) 
Private ชัว่โมงละ 600 บาท 

Mini group 2-3 คน ราคา 8750 บาท 
Middle group 4-8 คน ราคา 7,350 บาท 
Big group 8 คนข้ึนไป ราคา 7,000 บาท 

 
 

HSK5 (กรณมีาพืน้ฐานแล้ว) 
คอร์สละ 20 ชัว่โมง (โดยประมาณ) 

Private ชัว่โมงละ 600 บาท 
Mini group 2-3 คน ราคา 6,100 บาท 
Middle group 4-8คน ราคา 5500 บาท 

Big group 8 คน ข้ึนไป ราคา 5,100 บาท 
 
 
 
 
 



HSK6 (กรณยีงัไม่มีมีฐาน) เรียนทั้งหมด 180 ช่ัวโมง โดยประมาณ 
คอร์สละ 20 ชัว่โมง (โดยประมาณ) 

Private ชัว่โมง ละ 700 บาท 
Mini group 2-3 คน ราคา 11,750 บาท 

Middle group 4-8 คน ราคา 10,350 บาท 
Big group 8 คน ข้ึนไป ราคา 10,000 บาท 

 
HSK6 (กรณมีาพืน้ฐานแล้ว) 

คอร์สละ 20 ชัว่โมง (โดยประมาณ) 
Private ชัว่โมงละ 700 บาท 

Mini group 2-3 คน ราคา 6,400 บาท 
Middle group 4-8คน ราคา 5,700 บาท 

Big group 8 คน ข้ึนไป ราคา 5,300 บาท 
 

สนทนาภาษาจีนเพ่ือชีวติประจ าวนั 
คอร์สละ 20 ชัว่โมง (โดยประมาณ) 

Private ชัว่โมงละ 400 บาท 
Mini group 2-3 คน ราคา 5,250 บาท 

Middle group 4-8 คน ราคา 3,850 บาท 
Big group 8 คน ข้ึนไป ราคา 3,500 บาท 

 
 
 
 
 
 



สนทนาภาษาจีนเพ่ือเฉพาะทาง (ธุรกจิ,โรงแรม,แพทย์แผนจีน,มัคคุเทศก์ เพ่ือประกอบวชิาชีพ) 

🚨ตอ้งไปเรียนคอร์สพ้ืนฐานก่อน 1 คอร์ส 
คอร์สละ20ชม(โดยประมาณ) 
Private ชัว่โมง ละ 500 บาท 

Mini group 2-3 คน ราคา 6,250 บาท 
Middle group 4-8 คน ราคา 4,850 บาท 
Big group 8 คน ข้ึนไป ราคา 4,500 บาท 

 
ภาษาจีนfamily-เรียนเพ่ือส่ือสารในชีวิตประจ าวนัและเทคนิคการเรียนรู้และพฒันา

ทางดา้นภาษากบัลูกไปพร้อมๆกนั คอร์สละ 6,250 บาทต่อ2คน  
*หลกัสูตรน้ีราคาเรียนได2้คนเป็นผูป้กครอง1และบุตร1 กรณีเพ่ิมผูเ้รียนคิดผูใ้หญ่ท่านละ 

800บาท เด็กอายไุม่เกิน 6 ปี ท่านละ 500 บาท 


