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Box Hill Institute, TAFE, Melbourne
465 Elgar Road, Box Hill, Victoria
https://www.boxhill.edu.au/
จุดเด่นของ Box Hill Institute
➢ อยูท
่ ี่ Box Hill ห่างจากกลางเมือง 30-45นาที
➢ ฟรีคา่ รถมารับทีส
่ นามบิน และค่าจัดหาทีพ
่ ัก
➢ เดินทางสะดวกใกล ้ทัง้ รถราง รถไฟ รถเมล์ และ Box Hill Shopping Centre ซึง่ เป็ นศูนย์กลางของละแวกนัน
้ เลย
➢ เป็ นสถาบันของรัฐบาลได ้มาตรฐานตามทีร่ ัฐบาลกาหนด ทัง้ ห ้องสมุด ห ้องคอมพิเตอร์ และวิทยาเขตทีน
่ ่าเรียน
➢ ภาษาอังกฤษในระดับ Upper Intermediate and Advance Level มีสว่ นของ IELTS Preparation ด ้วย
➢ ทุกๆ 10 weeks จะมี Term Break ประมาณ 10 วัน ถ ้าเราลงเรียนก็สามารถทาให ้วีซา่ อยูไ
่ ด ้นานขึน
้ ช่วงปิ ดเทอมสามารถ
สามารถทางานได ้ไม่จากัด

การเดินทาง และ สถานทีต
่ งั้
Boxhill TAFE ตัง้ อยูใ่ กล ้กับสถานีรถไฟ Boxhill ซึง่ เป็ นสถานีรถไฟขนาดใหญ่ สามารถจะเดินจาก Campus มาทีส
่ ถานีไ
้ ด้
นอกจากรถไฟแล ้วจะมีรถบัส และแทรม ทาให ้การเดินทางสะดวกมากๆ อีกทัง้ รอบๆ Boxhill จะมีทพ
ี่ ักราคาไม่แพงอยูเ่ ยอะ
ดู VDO ของ Boxhill TAFE

https://www.youtube.com/user/BoxHillInstitute

รวมรูปภาพของ

https://www.instagram.com/boxhillinstitute/

คอร์สเรียนภาษาอ ังกฤษ
General English (Morning)
English for Academic Purpose

คอร์สเรียนอืน
่ ๆ
Animal studies
Art, design & writing
Aviation
Business & management
Community services
Children’s services
Culinary arts & hospitality
Training & assessment
Trades

20 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
จันทร์ - พฤหัสบดี # 9:30am – 3:00pm
จันทร์ - พฤหัสบดี # 9:30am – 3:00pm

Foundation studies & adult learning
Hair & beauty
Horticulture & land sciences
ICT & information management
Music, musical theatre & production
Nursing & health programs
Science & biosecurity
Sport & fitness
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Box Hill Institute,Melbourne

General English (Morning)
รายการ
จานวน สัปดาห์
ค่าเรียนต่อสัปดาห์
่ การสอน /week
ค่าสือ
ค่าเรียนตามระยะเวลา
Administration fee
่ การสอน
ค่าสือ
Amenities fee
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซา่
Sub Total (AUD)
Sub Total (บาท)
ค่า GTE
รวมแบบจ่ายค่าเรียนหมด
รวมแบบแบ่งจ่ายค่าเรียน

25
300
10

จานวนสัปดาห์
35
300
10

7,500
50
250
150
355
630
8,935
218,901
2,000

10,500
50
350
150
462
630
12,142
297,485
2,000

220,901

299,485
170,860

้ ระเมินโดย
หมายเหตุ: ราคานีป
อัตราแลกเปลีย
่ น
ค่าประกันสุขภาพ

หมายเหตุ
45
300 Promotion ถึง 31 December 2021
10 *ราคาโดยประมาณ ขึน
้ อยูก
่ ับระดับทีเ่ รียน
้ า
ประเมินค่าใชจ
่ ย
13,500
50
450
150 Boxhill เป็ นคนจัดเก็บเป็ นเหมือนค่า Campus fee
613
630
15,393
377,122
2,000
379,122
213,747

24.50 บาท ต่อ AUD
43.00 AUD/เดือน

รายจ่ายจากบริการเสริมอืน
่ ๆ
บริการหาทีพ
่ ัก
ค่าจัดหาทีพ
่ ัก
ค่าทีพ
่ ัก 4 สัปดาห์ (HB)
รวม (AUD)
รวม (บาท)
ค่ารับทีส
่ นามบิน(บาท)
รวมบริการเสริม (บาท)
หมายเหตุ

Homestay (Ozi)
290
1,280
1,570
38,465
3,430
41,895

Hostel แชร์ 4 คน
250
840
1,090
26,705
3,430 ฟรีต ้องแจ ้งล่วงหน ้า 2 weeks
30,135

ั
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
่ นเป็นการประมาณการนะคะพีเ่ ก็บตาม Rate จริงในว ันโอนเงิน

