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ELSIS - Brisbane Campus
Level 1, 126 Margaret St, Brisbane, QLD 4000
http://elsis.edu.au/
จุดเด่นของ ELSIS
ื่ เสียง ได ้รับการยอมรับหลักสูตรและมี pathway กับมหาลัยและสถาบันต่างๆ มากถึง 22 สถาบัน เช่น
1. เป็ นสถาบันทีม
่ ช
ี อ
APIC , TAFE Queensland , Victoria Unversity เป็ นต ้น
2. โรงเรียนเปิ ดตัง้ แต่ปี 1991 มีประสบการณ์ในการเรียนการสอน กว่า 26 ปี
3. โรงเรียนตัง้ อยูใ่ จกลางเมือง และมีหลากหลายสาขา ทัง้ Sydney , Melbourne , Brisbane
4. มี Free Workshop เรียนเพิม
่ นอกเวลาเรียน เช่น Hospitality, Pronunciation, Work Ready Skills, IELTS Practice Test เป็ นต ้น
การเดินทาง และ สถานทีต
่ งั้
ELSIS (Brisbane) ตัง้ อยูบ
่ นถนน Margaret Street ในใจกลางเมือง Brisbane อยูใ่ กล ้กับ Central Station ซีง่ เป็ นสถาณีรถไฟ
ทีใ่ หญ่ทส
ี่ ด
ุ ใน Brisbane น ้องๆสามารถเดินมาโรงเรียนได ้ ใช ้เวลาประมาณ 15 นาที
VDO แนะนาโรงเรียน

รวมรูปภาพของโรงเรียน

https://www.youtube.com/watch?v=ijVliwdjzig
https://www.facebook.com/pg/EnglishForLife.Brisbane/photos/

คอร์สเรียนภาษาอ ังกฤษ
General English (Morning)
General English (Afternoon)
General English (Evening)
English For Academic Purpose (EAP)
IELTS Preparation
Cambridge Exam Preparation

20 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
จันทร์ - ศุกร์
8:15 - 12:30 น.
จันทร์ - ศุกร์
12.40 - 17.00 น.
จันทร์ - ศุกร์ 17.10 -21.30 น.

ราคาเรียนภาษา อยูห
่ น้า 2
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English Language School in Sydney (ELSIS)

General English (Morning)
รายการ
จานวน สัปดาห์
ค่าเรียนต่อสัปดาห์
่ การสอน ต่อสัปดาห์
ค่าสือ
ค่าเรียนตามระยะเวลา
ค่าสมัครเรียน
่ การสอน
ค่าสือ
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซา่
Sub Total (AUD)
Sub Total (บาท)
ค่า GTE

24
180
10
4,320
240
344
630
5,534
135,583
2,000

รวมแบบจ่ายค่าเรียนหมด
รวมแบบแบ่งจ่ายค่าเรียน

137,583

้ ระเมินโดย
หมายเหตุ: ราคานีป
อัตราแลกเปลีย
่ น
ค่าประกันสุขภาพ

จานวนสัปดาห์
หมายเหตุ
36
48
180
180 Promotion ถึง 31-Dec-2021
10
10
้ า่ ย
ประเมินค่าใชจ
6,480
8,640 ราคานีเ้ ฉพาะ GE, IELTS, EAP และ Cambridge เท่านัน
้
360
360 Max 360 AUD/week
473
645
630
630
7,943
10,275
194,604
251,738
2,000
2,000
196,604
117,224

253,738
147,898

24.50 บาท ต่อ AUD
43.00 AUD/เดือน

รายจ่ายจากบริการเสริมอืน
่ ๆ
บริการหาทีพ
่ ัก
Homestay - Single room
Residence - Twin Room Provider: Cozzystay
ค่าจัดหาทีพ
่ ัก
280
250
ค่าทีพ
่ ัก 4 สัปดาห์
1,140
840
รวม (AUD)
1,420
1,090
รวม (บาท)
34,790
26,705
ค่ารับทีส
่ นามบิน(บาท)
3,675
3,675 ใช ้หรือไม่ใช ้บริการก็ได ้
รวมบริการเสริม (บาท)
38,465
30,380
*Homestay เป็ นแบบอยูก
่ บ
ั โฮสแฟมิล ี่ มีอาหารเช ้าและเย็น รวม 14 มือ
้ ต่อสัปดาห์
ั
หมายเหตุ
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

