
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

จุดเดน การเรียนภาษาท่ีเซบ ู
 

1.  Summer course ที่ราคาถูก หลักสูตรเขมขน นักเรยีนไดฝกพูดเยอะๆ และคาดหวังเรื่องภาษา มากกวาการทองเที่ยว 

2.  สามารถเรยีนไดต้ังแต อายุ 15 ป ขึ้นไป 

3.  คนไทยนอย 

4.   เซบูเปนเกาะใหญที่รายลอมดวยเกาะเล็กเกาะนอยรวมแลวมากถึง 167 เกาะ แถมดวยการเปนเกาะที่ต้ังของ 

“เมืองเซบ”ู (Cebu City) เมืองที่เกาแกทีสุ่ด เปนเมืองหลวงแหงแรกของฟลิปปนส 

5.  เซบูเปนหน่ึงในแหลงดํานํ้าที่ดีที่สุดในโลก ดวยมีแนวปะการังที่สมบูรณ อีกทั้งมีสัตวทะเลมากมายหลายชนิดใหไดแหวก

วายลงไปช่ืนชม  กิจกรรมไฮไลทของการเที่ยวเกาะเซบูน้ันอยูที่ การวายนํ้ากับฉลามวาฬน่ันเอง  

6. งายตอการปรับตัวสําหรับนักเรียนไทย ทัง้เรื่องของสภาพอากาศและอุปนิสัยของชาวฟลิปปนสที่ใกลเคียงกับคนไทยมาก 

7.  อยูใกลกับประเทศไทยจงึใชเวลาในการเดินทางไมนาน  ทําใหประหยัดคาเครื่องบิน 

 

    



 
 

 
 

 

 

 

1. สถาบัน 3D Academy 
 

Location: 

1 ใจกลางเมืองคอื Cebu City อยูหางจากโรงเรียนเพียง 1 กม 

2. โรงเรียนอยูไมไกลจากใจกลางเมืองใชเวลาเดินทางเพียง 15 นาที ถึงตัวเมือง ดวยรถแท็กซี่หรือรถจปินีย 

3. ชายหาดช่ือ Maravillosa Park ใชเวลาเดินทางจากโรงเรียนไปถึงชายหาด 40 นาท ีสามารถเดินไปโดยแท็กซี่หรือรถจิปนีย 

4. ภูเขาที่ใกลที่สุดและเปนสถานที่ทองเที่ยวจุดชมเมืองเซบู ช่ือวา Tops ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที สามารถเดินทางไป ไดดวย

รถแท็กซี่หรือมอเตอรไซครับจาง 

5. SM Seaside เปนหางสรรพสินคาที่ใหญที่สุดในเซบู ใช เวลาเดินทางจากโรงเรียนประมาณ 40 นาท ีสามารถเดินทางไปโดย แทก็ซ

หรือ รถจิปนีย 

6. Iyala Mall เปนหางใหญอยูใกลโรงเรียนใชเวลาเดินทางประมาณ 10 นาท ีดวยรถ แท็กซี ่หรือ รถจ ีปนีย 

บรรยากาศโดยรอบโรงเร ยีน 
 

 

ดูรูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/3dUniversalEnglish/ 
 

ดูวีดีโอบรรยากาศโรงเรียน https://youtu.be/UEL6ZJa_MJY 

 

 
 

 
 

https://www.facebook.com/3dUniversalEnglish/
https://youtu.be/UEL6ZJa_MJY


 
 

 
 

 

 

 

ขอมูลโปรแกรม: 

• เวลาเรียน: 8:00 – 16:00 จันทร – ศุกร (เรยีน 7 คาบ ตอวัน เวลารวมทั้งหมด 29 ช่ัวโมงตอสัปดาห และOptional 

Class 1 คาบตอวัน จะเขาหรือไมก็ได) 

• 7 คาบตอวันจะเปน การเรียนแบบกลุมเล็ก ประมาณ 6 คน – 3 คาบ และเรียนเด่ียว 4 คาบ 

• ครูสวนใหญเปนคน Philippine ที่ไดรับการคัดเลือกอยางดี 

• มีกิจกรรมหลงัเลิกเรียนใหนักเรียนรวมทํากิจกรรมหลายอยาง เชน เตนรํา, โยคะ, Movie 

ราคา : 56,000 บาท  

  รวม : 1.  คาเรียนภาษา 4 สัปดาห 

2.  คาที่พักแบบของโรงเรียนแบบ 4 คนตอหอง 

3.  คาอาหาร 3 มื้อตอวัน 

4.   คารับที่สนามบิน  

 

ราคา : 66,000 บาท  

  รวม : 1.  คาเรียนภาษา 4 สัปดาห 

2.  คาที่พักแบบของโรงเรียนแบบ 2 คนตอหอง 

3.  คาอาหาร 3 มื้อตอวัน 

4.   คารับที่สนามบิน 

 
 
 

 



 
 

 
 

 

 

คาใชจายท่ีตองจายตรงใหกับโรงเรียน ในวันท่ีไปถึง 
 

รายการ จํานวนเงนิ 
คาธรรมเนียมนักเรียนตางชาติ จัดเก็บโดยรัฐบาลผาน 

ทางโรงเรียน (SSP) 

NOTE: คาธรรมเนียมน้ีใชเร ียนไดสงูสุด 6 เดือน 

ดังน้ันถานองจะเรียนเพ่ิมแตไมเกิน 6 เดือนจะไมตอง 

จายเงินจำนวนน้ีแลว 

6,500 เปโซ  

คาบำรุงรักษาหอพักตอ 4 สปัดาห 600 เปโซ  

คาหนังสือ (ขึ้นอยูกับนักเรียน) 1,000 เปโซ / 4 สัปดาห  
เงินประกันความเสียหาย  

จะใชหักเปนเงินคาไฟ (จายตามจริง) เงินสวนที่เหลือ

จะได คืนเมื่อเรียนจบ 

2,500 เปโซ  

รวมคาใชจายที่ตองจายตรงใหโรงเรียนในวันที่ไปถึง 10,600 เปโซ (ประมาณ 6,890 บาท) 
 

 

                    หมายเหตุ:  คาไฟ ประมาณการ 1500 เปโซ / 4 สัปดาห



 
 

 
 

 

 

 

2. สถาบัน SMEAG 

เรียนภาษาแบบเขมขนในศูนยสอบ IELTS, TOELF, TOEIC, PTE และ Cambridge 

มี 3 campus ซี่งจะแบงกันตามโปรแกรม ทีส่อน โดย ESL จะมีสอนทุกๆ Campus  

• Classic Campus: สอน ESL และ IELTS Program / มี IELTS Test Centre, Fitness, สนามบาส 

• Sparta Campus: สอน ESL และ PTE Program / ม ีPTE Test Centre, มสีระวายนํ้า (ไมมีหองพักแชร 4 คน) 

• Capital Campus: สอน ESL, TOELF, TOEIC / TOELF และ TOEIC Test Centre,  Fitness, โตะพูล, สนามบาส 

 

  

 

ดูรูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/smeag.thailand/photos/ 
 

ดูวีดีโอบรรยากาศโรงเรียน 

https://www.youtube.com/watch?v=ZX2wtBvoWAg&list=PLfxQgVUqOSoh3lHj6DqnWHvq0qIKl2vqk 

 

https://www.facebook.com/pg/smeag.thailand/photos/
https://www.youtube.com/watch?v=ZX2wtBvoWAg&list=PLfxQgVUqOSoh3lHj6DqnWHvq0qIKl2vqk


 
 

 
 

 

 

    ขอมูลโปรแกรม:  

• การเรียนเปนแบบเขมขนมาก เวลาเรียนต้ังแต 6:45am – 8.35pm  

• นักเรียนจะเรียน กิน นอน อยูในบริเวณโรงเรียน ซึ่งจากตารางเรียน ในวันธรรมดานักเรียนแทบจะไมมโีอกาสออกนอก 

โรงเรียนเลย เพราะโรงเรียนรวมทั้งหอพักจะปด เวลา 9:00 pm  

• คาบเรียนทั้งหมดจะถูกแบงออกเปน 4 แบบ คือ  

1. Sparta เชา เนนคําศัพทและหลักไวยกรณ ซึ่งจะเรียนรวมกัน 15-30 คนตอช้ันเรียน เรียน 1 คาบตอวัน  

2. One on One: จะเรียนเด่ียวกับ อาจารย โดยแยกตามทักษะ ฟง พูด อาน เขียน เพ่ือใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะ 

แตละอยางไดไวที่สุด เรียน 4 คาบตอวัน  

3.  คาบเรียนกลุม 1:4  เนนการสนทนาเปนกลุม จําลองสถานการณตางๆ, นําเสนอ หรือโตวาที เรียน 2 คาบตอวัน 

4.  คาบเรียนพิเศษ 4 คาบตอวัน เชน Situational English, English expression, Accent training, Movie,  

English Debate 

ราคา : 57,000 บาท  

รวม:     1.  คาเรียนภาษา 4 สัปดาห 

2.  คาที่พักแบบของโรงเรียนแบบ 4 คนตอหอง (Classic, Capital Campus)  

3.  คาอาหาร 3 มื้อตอวัน 

 

ราคา : 67,000 บาท  

รวม:     1.  คาเรียนภาษา 4 สัปดาห 

2.  คาที่พักแบบของโรงเรียนแบบ 2 คนตอหอง ทุก Campus 

3.  คาอาหาร 3 มื้อตอวัน 



 
 

 
 

 

 

คาใชจายท่ีตองจายตรงใหกับโรงเรียน ในวันท่ีไปถึง 
 

รายการ จํานวนเงนิ 

 คารับที่สนามบิน  800 เปโซ 

 คาธรรมเนียมนักเรียนตางชาติ จัดเก็บโดยรัฐบาลผาน 

ทางโรงเรียน (SSP) 

NOTE: คาธรรมเนียมน้ีใชเร ียนไดสูงสุด 6 เดือน 

ดังน้ันถานองจะเรียนเพ่ิมแตไมเกิน 6 เดือนจะไมตอง 

จายเงินจำนวนน้ีแลว 

6,500 เปโซ (ประมาณ 4,300 บาท) 

คาบำรุงรักษาหอพักตอ 4 สปัดาห 1,000 เปโซ  

คาหนังสือ (300 – 500 เปโซ ตอ 1 เลม)        

1เลม คือ 1Skill ดังนั้นนองจะมีหนังสือประมาณ 4 เลม   

 

2000 เปโซ (ประมาณการ) 

เงินประกันความเสียหาย (รวมคาประกันหอ 2,500 , 

Key 300, Money Card 200) 

จะได คืนเมื่อเรียนจบ 

3,000 เปโซ  

 

รวมคาใชจายที่ตองจายตรงใหโรงเรียนในวันที่ไปถึง 15,300 เปโซ (ประมาณ 9,945 บาท) 

  

     หมายเหตุ:  คานํ้า คาไฟ  ไปจายที่โรงเรียน: คานํ้า 10 เปโซตอวัน , คาไฟ 12 เปโซตอสัปดาห   

        (จํานวนผูพัก / จํานวนไฟฟาที่ใช)  
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 

 
 

       ขอมูลเก่ียวกับวีซา และการเขา / อยูในประเทศ 

1.  คนไทยอยูใน ฟลิปปนส ไมเกิน 30 วัน ไมจำเปนตองใชว ีซา 

2.  ถาหลังจากเรียน 4 สัปดาหแรกจบแลวตองการจะเรียนตอสามารถทำวีซาไดเลยโดยไมตองเดินทางกลบัไทย โดย

ทาง โรงเรียนเปนคนดำเนินการ และมีคาใชจาย 3,400 เปโซ (ประมาณ 2,210 บาท) สำหรับการเขาประเทศ 

3.  นักเรียนทีอ่ายุตํ่ากวา 18 ป จะตองอยูในที่พักของโรงเรียนเทาน้ัน สวนนักเรียนที่อาย ุ18 ปขึ้นไปหากตองการ

เรียนตอ สามารถหาที่พ ักนอกโรงเรียนได โดยราคาทั่วไปจะอยูที่ 4,000 – 10,000 เปโซ ตอเดือน (2,600 – 

6,500 บาท) ขึน้อยูกับที่พักที่นองเลือก 

 

 

 

  
 

 
 


	จุดเดน การเรียนภาษาที่เซบู
	1. สถาบัน 3D Academy
	Location:
	บรรยากาศโดยรอบโรงเรียน
	ข้อมูลโปรแกรม:
	ราคา : 56,000 บาท
	ราคา : 66,000 บาท
	ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายตรงให้กับโรงเรียน ในวันที่ไปถึง
	ราคา : 57,000 บาท
	ราคา : 67,000 บาท
	ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายตรงให้กับโรงเรียน ในวันที่ไปถึง
	ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า และการเข้า / อยู่ในประเทศ


