ั้ 2, เลขที่ 93/1 ถ.วิทยุ, แขวงลุมพิน ี เขตปทุมว ัน กทม. 10330
อาคาร GPF ห้อง 208 ชน
โทร: 02 651 4536 แฟกซ:์ 02 651 4537 มือถือ: 0853497637
อีเมล์: info@ateducation.co.th www.ateducation.co.th

NZLC
Provider Category 1
Auckland Campus: Level 2, 104 Customs Street West, Auckland, 1010, New Zealand
Wellington Campus: Level 4, 186 Willis Street, Te AroWellington 6011, New Zealand.
http://nzlc.ac.nz/
จุดเด่น
1.เป็ นหนึง่ ในโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษทีใ่ หญ่ทส
ี่ ด
ุ ในประเทศนิวซีแลนด์
2.มีหลักสูตรภาษาหลากหลายทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพให ้นักเรียนได ้เลือกเรียนได ้
3.มีสาขาที่ Auckland และ Wellington ซึง่ มีคนไทยน ้อยกว่า (Auckland คนไทยน ้อยกว่า 6%, Wellington 11% : Nov2018)
4.สนับสนุนให ้นักเรียนในด ้านสภาพแวดล ้อมและความปลอดภัย เพือ
่ ช่วยส่งเสริมนั กเรียนด ้านการศึกษาทีน
่ ไี่ ด ้ดีด ้วย
เป็ นหนึง่ ในสมาชิกผู ้ก่อตัง้ องค์กรกลุม
่ คุณภาพโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษในนิวซีแลนด์ , NZLC ได ้ลงทะเบียน และได ้รับการตรวจสอบ
โดย องค์กรรับรองการศึกษาของนิวซีแลนด์ หรือ NZQA และได ้รับระดับมาตรฐานหมวด 1และเราอยูภ
่ ายใต ้การดูแลของ
The Code of Practice for the Pastoral Care of International Students
5.ได ้รับรางวัลอย่างมากมาย

การเดินทาง และ สถานทีต
่ งั้
โรงเรียนตัง้ อยูใ่ นใจกลางเมือง สะดวกสบายในการเดินทาง อยูใ่ กล ้ๆ สถานีรถไฟ Britomart ทีเ่ ป็ นสถานีหลักใน Auckland
และใกล ้ท่าเรือ Downtown Ferry Terminal สามารถเดินไปได ้ใช ้เวลาประมาณ 6-10 นาที
วิดโี อ

https://www.youtube.com/watch?v=LQkeWZ2BWXU

รูปภาพ

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

คอร์สเรียนภาษาอ ังกฤษ
General English
IELTS
Business English
Cambridge English
TOEIC

ั
23 ชว่ ั โมงต่อสปดาห์
จันทร์ - พฤ 9.00 - 15.15น. + ศุกร์ 9:00 - 12.15
จันทร์ - พฤ 9.00 - 15.15น. + ศุกร์ 9:00 - 12.15
จันทร์ - พฤ 9.00 - 15.15น. + ศุกร์ 9:00 - 12.15
จันทร์ - พฤ 9.00 - 15.15น. + ศุกร์ 9:00 - 12.15
จันทร์ - พฤ 9.00 - 15.15น. + ศุกร์ 9:00 - 12.15

ราคาเรียนภาษาอยูห
่ น้า 2
ั้ 2, เลขที่ 93/1 ถ.วิทยุ, แขวงลุมพิน ี เขตปทุมว ัน กทม. 10330
อาคาร GPF ห้อง 208 ชน

โทร: 02 651 4536 แฟกซ:์ 02 651 4537 มือถือ: 087 711 4860
อีเมล์: info@ateducation.co.th www.ateducation.co.th

NZLC Wellington

Provider Category 1

General English (Morning)
รายการ
จานวน สัปดาห์
ค่าเรียนต่อสัปดาห์
่ การสอน ต่อสัปดาห์
ค่าสือ
ค่าเรียนตามระยะเวลา
ค่าสมัครเรียน
่ การสอน
ค่าสือ

จานวนสัปดาห์
หมายเหตุ
36
48
290
290 Promotion ถึง 31-ธ.ค.-20
สมัครก่อน 30 Oct 2020
้ า่ ย
ประเมินค่าใชจ
6,960
10,440
13,920
250
250
250
130
130
130
24
290
-

7,340
167,352
12,850
2,000
4,560
186,762

Sub Total (NZD)
Sub Total (บาท)
ค่าวีซา่
ค่า GTE
ค่าประกันสุขภาพ
รวมแบบจ่ายค่าเรียนหมด

้ ระเมินโดย
หมายเหตุ: ราคานีป
อัตราแลกเปลีย
่ น

10,820
246,696
12,850
2,000
6,270
267,816

14,300
326,040
12,850
2,000
8,550
349,440

22.80 บาท ต่อ NZD

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

หมายเหตุ
250 ค่าจัดหาทีพ
่ ักจัดเก็บโดยโรงเรียน
1,160 Half Board Homestay รวมอาหาร 2 มือ
้ จ-ศ และ 3 มือ
้ ส-อ
1,410
32,148
1,710 Oneway รับจากสนามบิน Wellington
33,858

Homestay (HB)

ั
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

