
招生國家：越南

	 Quốc	gia	tuyển	sinh:	Việt	Nam

學習內容

  本系教育目標為「培育具經營管理知能之餐旅技術與服務專業人才」，主要
為培育餐飲技術與服務人才、旅館技術與服務人才與具經營管理能力之

人才，以滿足餐旅產業多樣人才需求，進而促進餐旅產業發展。未來

乃朝向創新研發、服務管理、設計思考等方向發展，推動餐旅產業

之永續經營及卓越發展。

  Nội	dung	đào	 tạo: Mục tiêu giáo dục của khoa Nhà Hàng 
Khách Sạn là "đào tạo các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ 
và dịch vụ ăn uống với kiến thức về quản lý kinh doanh", chủ yếu 
là bồi dưỡng các tài năng về công nghệ và dịch vụ ăn uống, khách sạn, 
và các tài năng có năng lực quản lý để đáp ứng nhu cầu nhân tài đa dạng 
trong ngành cung cấp dịch vụ ăn uống, góp phần thúc đẩy sự phát 
triển của ngành. Tương lai là phát triển theo hướng nghiên cứu 
và phát triển sáng tạo, quản lý dịch vụ, tư duy thiết kế,… nhằm 
thúc đẩy hoạt động bền vững và phát triển xuất sắc của 
ngành dịch vụ ăn uống.

合作企業

 Danh sách doanh nghiệp hợp tác với nhà trường
 •	圓山大飯店 - Khách sạn Viên Sơn
 •	國賓大飯店 - Ambassador Hotel (Hsinchu)
	 •	老爺大酒店 - Hotel Royal (Hsinchu)
 •		鑫鼎王餐飲股份有限公司 - xin-tripodking dining limited 

liability company 
 •	芙洛麗大飯店 - Fleur Lis Hotel (Hsinchu)
 •	潮港城 - CKC Group
 •	臺中日光溫泉旅館 - The Sun Hot Spring & Resort
 •	福容大飯店 - Fullon hotels
 •	涓豆腐 - Dubu house Korea
 •	南庄雲水度假森林 - Cloudland Resort
 •		台北諾富特華航桃園機場飯店 - Novotel Taipei  

Taoyuan International Airport
 •	中南海酒店 - City Resort
 •	Royal Host
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餐旅經營系
Khoa Nhà Hàng Khách Sạn

招生名額：(80名)

	 Chỉ	tiêu	tuyển	sinh:	80	sinh	viên

▲ 		新南向計畫辧公室
	 	Website Văn phòng 

Tân Hướng Nam

▲ 		FB 粉絲專頁
	 	Facebook



招生條件

	 	高中每學年平均成績 6.0 分以上，高中英文成績
合格，華語文能力測驗 (TOCFL)1 級以上及年齡 28 歲
以下為佳

  Điều kiện tuyển sinh: Điểm trung bình THPT từ 6.0 trở lên, 
điểm tiếng Anh trên trung bình, năng lực tiếng Hoa TOCFL 1 trở 
lên, ưu tiên từ 28 tuổi trở xuống

相關費用

	 	Các	chi	phí	liên	quan:
	 •		學雜費：NT$46,945	( 一學期，含學費、雜費、電腦及網

路通訊使用費、語言學習費、平安保險費 )
   Học phí và các khoản phí khác: 46,910 Đài tệ 

(Một học kỳ bao gồm học phí, tạp phí, phí sử 
dụng máy tính và mạng, phí học ngoại ngữ, 
phí bảo hiểm bình an)

	 •	住宿費：NT$9,500	( 一學期 )
  Ký túc xá: 9500 Đài tệ (1 học kỳ)
	 •	居留證：NT$1,000	( 一年 )
  Phí làm thẻ cư trú :1000 Đài tệ (1 năm )
	 •	工作證：NT$100	( 半年 )
  Phí làm thẻ lao động: 100 Đài tệ ( nửa năm )
	 •	短期醫療保險費 ( 入境後 6個月，約NT$3,500)
  Phí bảo hiểm y tế ngắn hạn (sau khi nhập cảnh 6 tháng đầu, khoảng 3500 Đài tệ)
	 •	全民健康保險費 ( 入境後滿 6個月起，NT$4,956，於第二學期註冊時開使繳交，一次收取半年 )
   Phí bảo hiểm y tế toàn dân (sau khi nhập cảnh trên 6 tháng, phí BHYT 4,956 Đài tệ, nhập học học 

kỳ 2 thu phí, nửa năm thu 1 lần)

獎助學金

	 	Học	bổng
	 •	第 1 學期免學雜費及免住宿費
   Học kỳ 1 miễn phí tiền học phí 

và phí ký túc xá
	 •	第 2 學期至第 8學期免住宿費
   Học kỳ 2 đến học kỳ 8 miễn phí 

ký túc xá 

Địa chỉ: No. 168, Hsueh-fu Rd., Tanwen Village, Chaochiao Township, 
Miaoli County, 361 Taiwan, (R.O.C)
Điên thoại: +886-37-651188 Máy lẻ: 2300 ~2304
Website Văn phòng Tân Hướng Nam: https://nspo.ydu.edu.tw/
Facebook : Đại Học Yuda (YuDa New Southbound Office)
Link : https://www.facebook.com/profile.php?id=100072743253891

地址：苗栗縣造橋鄉談文村學府路 168 號
電話：+886-37-651188  轉 2300 ~ 2304
新南向計畫辧公室網址：https://nspo.ydu.edu.tw/
FB 粉絲頁：育達科技大學新南向計畫辧公室
網址： https://www.facebook.com/profile.php? 

id=100072743253891


