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Level 5 & 8, 85 Queen Street Melbourne, VIC 3000 Australia
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จุดเด่นของ INUS
➢ 1. หลักสูตรเฉพาะตัว โดยมีตัว Core และ Key Skill โดยหัวข ้อทีเ่ รียนหลากหลาย และมีทน
ี่ ่าสนใจหลายตัวเช่น
Presentation and Conversation Class, Newspaper English, English for email เป็ นต ้น
➢ 2. มี optional free class ถึง 2 แบบ (5ชัว่ โมงต่อสัปดาห์)คือ
2.1 English Life Class ซึง่ เน ้นการใช ้ภาษาสาหรับนาไปใช ้งานจริง เช่น Job Ready, Business Writing,
English for Hospitality, English for Travel, Australian Slang, เป็ นต ้น
2.2 Day to Day English เน ้นการใช ้ภาษาอังกฤษในกิจกรรมประจาวัน โดยเอามาเอาภาษามาผูกกับสิง่ ต่างๆ
รอบๆตัวเรา เช่น Facebook, Restaurant เป็ นต ้น เรียกว่าเป็ น Functional Communication English
ทาให ้เราปรับใช ้ภาษาได ้ในเรือ
่ งต่างๆ
ื่ เสียงหลายแห่งให ้การยอมรับ เช่น CQU, Holmesglen เป็ นต ้น
➢ 3. มีสถาบันทีม
่ ช
ี อ

การเดินทาง และ สถานทีต
่ งั้
INUS ตัง้ อยูบ
่ นถนน Queens Street ซึง่ เป็ นถนนหลักแห่งหนึง่ ของตัวเมือง Melbourne สามารถเดินมาจากสองสถานีใหญ่คอ
ื
Flinder Station (ประมาณ 10 นาที) และ Southern Cross (14 นาที)
ดู VDO ของ INUS

https://www.youtube.com/watch?v=IwVGFEqsiuo

รวมรูปภาพของ INUS

https://www.facebook.com/pg/inusaustralia/photos

คอร์สเรียนภาษาอ ังกฤษ
General English (Morning)
General English (Evening)
EAP (English for Academic Purpose)
FCE (First Cambridge English)

20 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
จันทร์ - พฤหัสบดี # 8:45am -2:45pm
จันทร์ - ศุกร์ # 5:30pm - 9:45pm

คอร์สเรียนอืน
่ ๆ
สาขาวิชา
BARISTA (5 weeks)

ราคาเรียนภาษาที่ INUS อยูห
่ น้า 2
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INUS Australia

General English (Morning)
รายการ
จานวน สัปดาห์
ค่าเรียนต่อสัปดาห์
่ การสอน ต่อสัปดาห์
ค่าสือ
ค่าเรียนตามระยะเวลา
ค่าสมัครเรียน
่ การสอน
ค่าสือ
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซา่
Sub Total (AUD)
Sub Total (บาท)
ค่า GTE
รวมแบบจ่ายค่าเรียนหมด
รวมแบบแบ่งจ่ายค่าเรียน
้ ระเมินโดย
หมายเหตุ: ราคานีป
อัตราแลกเปลีย
่ น
ค่าประกันสุขภาพ

24
230
5

จานวนสัปดาห์
36
230
5

5,520
200
120
344
630
6,814
153,315
2,000

8,280
200
180
473
630
9,763
219,668
2,000

155,315

221,668
159,568

หมายเหตุ
48
230 Promotion ถึง 30-Jun-20
5
้ า
ประเมินค่าใชจ
่ ย
11,040
200
240
645
630
12,755
286,988
2,000
288,988
164,788

จ่าย 24 wks แรก

22.50 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
35,325
3,150
38,475

Hostel แชร์ 4 คน
250
680
930
20,925
3,150
24,075

ั
1. จานวนสปดาห์
ทเี่ รียนสามารถเปลีย
่ นได้ตามระด ับภาษาอ ังกฤษ หรือความต้องการของน ักเรียน
2. ราคาใน Study Option นีเ้ ป็นราคา ณ ว ันทีจ
่ ัดทา อาจมีการเปลีย
่ นแปลงได้ตาม
การเปลีย
่ นแปลงของทางสถาบ ัน และสถานทูต
3 อ ัตราแลกเปลีย
่ นเป็นการประมาณการนะคะพีเ่ ก็บตาม Rate จริงในว ันโอนเงิน

