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Navitas (Sydney, Bondi, Manly)
Pathway Macquiry University (City campus)
Hyde park Sydney :
http://www.navitasenglish.com/

จา

ข้อดีของ การเรียนภาษาที่ Navitas
1. Navitas เป็ นสถาบันสอนภาษาระดับโลก ซึง่ มีอยูท
่ งั ้ ใน Australia, US, UK และอีกหลายประเทศ
2. เป็ นสภาบันทีเ่ น ้นคุณภาพของการสอน และนักเรียนเป็ นผู ้ทีต
่ ้องการพัฒนาภาษาจริงๆ
3. ได ้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยหลายแห่ง ให ้ทาคอร์ส Foundation, Pre-Master ให ้ทัง้ ใน ออสเตรเลีย
อังกฤษ และ อเมริกา
4. มี Facilities ต่างๆ ทีจ
่ าเป็ นสาหรับเด็กนักเรียนครบ ไม่วา่ จะเป็ น Computer, Internet, ห ้องอาหาร etc.
5. นักเรียนทีไ่ ปเรียนมีความพึงพอใจสูงมาก ทัง้ ในเรือ
่ งการเรียน และเรือ
่ งความช่วยเหลืออืน
่ ๆ
6. อยูใ่ จกลางเมือง Sydney และมีอยูท
่ ี่ Manly และ Bondi ด ้วย
7. หากเรียน Academic English สามารถ Direct Entry เข ้าสถาบันมากกว่า 20 แห่งได ้
การเดินทาง และ สถานทีต
่ งั้
Navitas - Brisbane Campus ตัง้ อยูบ
่ นถนน Elizabeth Street ใจกลางเมือง Sydney อยูใ่ กล ้กับ Museum train station
150 เมตร สามารถเดินมาโรงเรียนได ้ ใช ้เวลาประมาณ 2 นาที
VDO แนะนาโรงเรียน

https://www.youtube.com/watch?v=KGaBsm3__Y0

รวมรูปภาพของโรงเรียน

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

คอร์สเรียนภาษาอ ังกฤษ
General English (Morning)
General English (Evening)
IELTS Preparation
Englsih Academic Purpose
Academic pathway

20 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ + 5 ชัว่ โมง (myStudy)
จันทร์ - ศุกร์
8.20 - 14.30 น.
จันทร์ - ศุกร์ 16.40 - 21.00น.

ราคาเรียนภาษา อยูห
่ น้า 2
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Navitas (Sydney, Bondi, Manly)

General English (Morning)
รายการ
จานวนสัปดาห์
จานวน สัปดาห์
24
36
ค่าเรียนต่อสัปดาห์
266
266
่ การสอน
ค่าสือ
173
173
้ า่ ย
ประเมินค่าใชจ
ค่าเรียนตามระยะเวลา
6,394
9,590
ค่าสมัครเรียน
่ การสอน
ค่าสือ
173
173
ค่าประกันสุขภาพ
344
473
ค่าวีซา่
630
630
Sub Total (AUD)
7,540
10,866
Sub Total (บาท)
184,732
266,215
ค่า GTE
2,000
2,000
รวมแบบจ่ายค่าเรียนหมด
รวมแบบแบ่งจ่ายค่าเรียน

186,732

268,215

หมายเหตุ
48
266
173
12,787
173
645
630
14,235
348,750
2,000

Promotion ถึง 31/Mar/21
10% off Tuition fee

50% off Materials Fee

350,750
*แบ่งจ่ายค่าเรียนไม่ได้

้ ระเมินโดย
หมายเหตุ: ราคานีป
อัตราแลกเปลีย
่ น
ค่าประกันสุขภาพ

24.50 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
23,275
2,426
25,701

Twin Room (Austay)
150
720 .
870
21,315
2,426
23,741

ั
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
่ นเป็นการประมาณการ พีจ
่ ะเก็บตาม Rate จริงในว ันโอนเงิน

