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LSI brisbane
93 Edward StreetBrisbane QLD 4001
http://www.lsi.edu/en/schools/australia/learn-english-in-Brisbane
จุดเด่นของ LSI brisbane
1.มีการติดตามผลการเรียนรู ้ของนั กเรียนตัง้ แต่การเริม
่ เรียนวันแรก และจะมีการให ้คาแนะนากับนั กเรียนอยูต
่ ลอด
2.เน ้นหนักในการคัดเลือกคณาจารย์ เพือ
่ ให ้การสอนมีประสิทธิภาพกับนั กเรียนมากทีส
่ ด
ุ
3.มีหลักสูตรหลากหลาย ซึง่ สามารถช่วยตอบสนองต่อวัตถุประสงค์การเรียนของนั กเรียนแต่ละคนได ้เป็ นอย่างดี
ื่ การสอนภายในโรงเรียน ทีท
4.สิง่ อานวยความสะดวก และเทคโนโลยีสอ
่ ันสมัย
5.เป็ นสถาบันสอนภาษาแห่งเดียวทีเ่ ป็ นศูนย์สอบ TOEFL ในเมืองบริสเบน
6.มีนักเรียนไทย ประมาณ 4% จากข ้อมูลปี 2018
การเดินทาง และ สถานทีต
่ งั้
LSI ตัง้ อยูบ
่ นถนน Edward Street ใจกลางตัวเมือง Brisbane น ้องๆสามารถเดินจาก Central Station
ซีง่ เป็ นสถาณีรถไฟทีใ่ หญ่ทส
ี่ ด
ุ ใน Brisbane มาโรงเรียนได ้ ใช ้เวลาประมาณ 8 นาที
ดู VDO ของ LSI

https://www.youtube.com/watch?v=mXj7z6b9R9o

รวมรูปภาพของ LSI

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

คอร์สเรียนภาษาอ ังกฤษ
Intensive English 24 lesson
Intensive English 30 lesson
Academic English
IELTS Preparation
University Preparation

20 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
จันทร์ ถึง อังคาร 9.00 to 15.20 + พุธ ถึง ศุกร์ 9.00 - 12.50 น.
จันทร์ ถึง ศุกร์ 9.00 to 15.20 น.

ราคาเรียนภาษาที่ LSI อยูห
่ น้า 2
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LSI brisbane

Intensive 24 Lessons per week (Morning)
รายการ
จานวนสัปดาห์
หมายเหตุ
จานวน สัปดาห์
24
36
48
ค่าเรียนต่อสัปดาห์
210
210
210 Promotion ถึง 30-Sep-2021
่ การสอน ต่อสัปดาห์
ค่าสือ
15
15
15
้ า่ ย
ประเมินค่าใชจ
ค่าเรียนตามระยะเวลา
5,040
7,560
10,080
ค่าสมัครเรียน
235
235
235
่ การสอน
ค่าสือ
300
300
300 Max 300 AUD/week
ค่าประกันสุขภาพ
344
473
645
่
ค่าวีซา
630
630
630
Sub Total (AUD)
6,549
9,198
11,890
Sub Total (บาท)
160,451
225,351
291,305
ค่า GTE
2,000
2,000
2,000
รวมแบบจ่ายค่าเรียนหมด
รวมแบบแบ่งจ่ายค่าเรียน

162,451

้ ระเมินโดย
หมายเหตุ: ราคานีป
อัตราแลกเปลีย
่ น
ค่าประกันสุขภาพ

227,351
134,741

293,305
169,825

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. จำนวนสปดำห์ทเี่ 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

