ั้ 2, เลขที่ 93/1 ถ.วิทยุ, แขวงลุมพิน ี เขตปทุมว ัน กทม. 10330
อาคาร GPF ห้อง 208 ชน
โทร: 02-651-4536 มือถือ: 085-349-7637 LINE@ : @ated
Facebook : At Education อีเมล : info@ateducation.co.th www.ateducation.co.th

Kaplan International College
98 - 104 Goulburn Street, Sydney, Australia, Sydney NSW 2000

จา

http://www.kaplaninternational.com/schools/australia/english-courses-sydney.aspx
ข้อดีของ Kaplan
1. เป็ นโรงเรียนสอนภาษาโดยเฉพาะ มีความชานาญมาก และอาจารย์ทก
ุ คนเป็ นเจ ้าของภาษาทีจ
่ บด ้านการสอนโดยเฉพาะ
2. ใช ้ระบบการจัดตารางแบบ 4 ช่วงเวลาเพือ
่ ให ้มีนักเรียนชาติเดียวกันอยูห
่ ้องเดียวกันน ้อยทีส
่ ด
ุ
3. นักเรียนในหอ ้งเรียน 10-15คน (รับอายุตา่ สุด 16ปี )
4. มีระบบช่วยส่งเสริมการพัฒนาภาษาอังกฤษทีด
่ ม
ี าก เรียกว่า K Learning ทาให ้นักเรียนสามารถฝึ กฝนภาษา
5. เป็ นสถาบันทีม
่ ป
ี ระวัตศ
ิ าสตร์การสอนอันยาวนานกว่า 80 ปี
6. คุณภาพการสอนดีมาก และไดรับ
้ การยอมรับจากหลายสถาบันทั่วออสเตรเลีย
7.ความทันสมัยอุปกรณ์การเรียนการสอน Electronic Whiteboard และ E-Learning Library
การเดินทาง และ สถานทีต
่ งั้
Kaplan ตัง้ อยูท
่ ี่ Goulburn Street อยูใ่ จกลางเมือง Sydney น ้องๆสามารถเดินจาก Town hall station ใช ้เวลาประมาณ 10 นาที

ดู VDO ของ Kaplan

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

รวมรูปภาพของ Kaplan

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

คอร์สเรียนภาษาอ ังกฤษ
General English
Intensive English
English for Academic Purposes
IELTS Preparation
English for Business

จันทร์ - ศุกร์
จันทร์ - ศุกร์

15 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ + Kclub 5.25 ชัว่ โมง
15 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ + Specific 6 ชัว่ โมง + Kclub 5.25 ชัว่ โมง

ราคาเรียนภาษา อยูห
่ น้า 2
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Intensive English
รายการ
จานวน สัปดาห์
ค่าเรียนต่อสัปดาห์
่ การสอน ต่อสัปดาห์
ค่าสือ

24
292
15

ค่าเรียนตามระยะเวลา
ค่าสมัครเรียน
่ การสอน
ค่าสือ
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซา่
Sub Total (AUD)
Sub Total (บาท)
ค่า GTE

7,007
260
360
344
630
8,601
193,523
2,000

รวมแบบจ่ายค่าเรียนหมด
รวมแบบแบ่งจ่ายค่าเรียน

195,523

้ ระเมินโดย
หมายเหตุ: ราคานีป
อัตราแลกเปลีย
่ น
ค่าประกันสุขภาพ

จานวนสัปดาห์
หมายเหตุ
36
48
292
292 Promotion ถึง 31-Dec-2020
่ เรียนภายใน Dec 30, 2021
15 เริม
15
้
ประเมินค่าใชจา่ ย
10,511
14,014
260
260
375
375 Max 375 AUD/week
473
645
630
630
12,249
15,924
275,591
358,290
2,000
2,000
277,591
159,348

360,290
202,633

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

