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ASTLEY ENGLISH COLLEGE (AEC)
www.astleycollege.nsw.edu.au
LEVEL 1, 72 Mary Street Surry Hills, SYDNEY
จุดเด่นของ AEC
1.
2.
3.
4.

ค่าเรียนราคาถูก
ตัง้ อยูใ่ จกลางเมือง Sydney เดินทางได ้สะดวก
วันศุกร์มค
ี ลาสเสริมภาษา ให ้เรียนเพิม
่ สาหรับนั กเรียนทีอ
่ ยูร่ ะดับ Intermediate ขึน
้ ไป เช่น Business English,Conversation
มีคอร์สภาษาแบบเรียน 3 วัน / สัปดาห์ ซึง่ โรงเรียนส่วนใหญ่จะเรียน 4-5 วัน

การเดินทาง และ สถานทีต
่ งั้
AEC ตัง้ อยูบ
่ นถนน Pitt Street ใจกลางเมือง Sydney อยูใ่ กล ้กับ Town hall Station
สามารถเดินมาโรงเรียนได ้ ใช ้เวลาประมาณ 3 นาที

VDO แนะนาโรงเรียน

รวมรูปภาพของโรงเรียน

คอร์สเรียนภาษาอ ังกฤษ
General English (Morning)
General English (Evening)
IELTS Preparation

https://www.facebook.com/astleycollege/videos/248005352289238/
https://www.facebook.com/pg/astleycollege/photos

20 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
จันทร์์ -พุธ
8.30 - 16.15น./ พฤหัสบดี - เสาร์ 8.30 - 16.15 น.
จันทร์ - ศุกร์ 17.15 - 21.30น.

ราคาเรียนภาษา อยูห
่ น้า 2
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ASTLEY ENGLISH COLLEGE (AEC)

General English (Morning)
รายการ
จานวนสัปดาห์
จานวน สัปดาห์
24
36
ค่าเรียนต่อสัปดาห์
140
140
่ การสอน ต่อสัปดาห์
ค่าสือ
้ า่ ย
ประเมินค่าใชจ
ค่าเรียนตามระยะเวลา
3,360
5,040
ค่าสมัครเรียน
200
200
่ การสอน
ค่าสือ
80
80
ค่าประกันสุขภาพ
344
473
ค่าวีซา่
630
630
Sub Total (AUD)
4,614
6,423
Sub Total (บาท)
103,815
144,518
ค่า GTE
2,000
2,000
รวมแบบจ่ายค่าเรียนหมด
รวมแบบแบ่งจ่ายค่าเรียน

105,815

้ ระเมินโดย
หมายเหตุ: ราคานีป
อัตราแลกเปลีย
่ น
ค่าประกันสุขภาพ

146,518
89,818

หมายเหตุ
48
140
6,720
200
80
645
630
8,275
186,188
2,000

Promotion ถึง 30-Sep-20
เรียน พฤ, ศ, ส. และ PM CLASSES

per level

188,188
112,588

22.50 บาท ต่อ AUD
43.00 AUD/เดือน

รายจ่ายจากบริการเสริมอืน
่ ๆ
บริการหาทีพ
่ ัก
ค่าจ ัดหาทีพ
่ ัก
ั
ค่าทีพ
่ ัก 4 สปดาห์
รวม (AUD)
รวม (บาท)
ค่าร ับทีส
่ นามบิน(บาท)
รวมบริการเสริม (บาท)
หมายเหตุ

Single room (Austay)
150
800
950
21,375
2,228
23,603

Twin Room (Austay)
150
720 .
870
19,575
2,228
21,803

ั
1. จำนวนสปดำห์
ทเี่ รียนสำมำรถเปลีย
่ นได้ตำมระด ับภำษำอ ังกฤษ หรือควำมต้องกำรของน ักเรียน
2. รำคำใน Study Option นีเ้ ป็นรำคำ ณ ว ันทีจ
่ ัดทำ อำจมีกำรเปลีย
่ นแปลงได้ตำม
กำรเปลีย
่ นแปลงของทำงสถำบ ัน และสถำนทูต
3 อ ัตราแลกเปลีย
่ นเป็นการประมาณการ พีจ
่ ะเก็บตาม Rate จริงในว ันโอนเงิน

