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Universal English (UE)
Level 1, 131 Queen street, Melbourne VIC 3000
http://www.universalenglish.edu.au/
จุดเด่นของ UE
่ การสอนทีท
1. ค่าเรียนถูกมากเมือ
่ เทียบกับสถานทีเ่ รียน, สือ
่ ันสมัย , บริการ และกิจกรรมต่างๆ เช่น Loof Top Garden BBQ
Interactive Digital Whiteboards, Student Counsellor, Computer Lab เป็ นต ้น
2. Program ภาษาคุณภาพดีได ้รับการยอมรับจากสถาบันและมหาวิทยาลัยหลายที่
3. โรงเรียนตัง้ อยูก
่ ลางเมือง ใกล ้ร ้านอาหาร ศูนย์การค ้า สะดวกสบายในการเดินทาง
4. มีโปรแกรมActive Conversation In English (ACE) เน ้นเรือ
่ งการพูด การออกเสียง มีจาลองสถานการณ์ให ้ผู ้เรียนได ้ฝึ กใช ้จริง
5. เป็ น partner กับ UIT มีคอร์สเรียนวิชาชีพหลายด ้าน เช่น Business, Marketing,Project Management , TESOL
6. มีเจ ้าหน ้าทีไ่ ทย ประจาอยูท
่ โี รงเรียน
การเดินทาง และ สถานทีต
่ งั้
UE ตัง้ อยูบ
่ นถนน Queens Street ซึง่ เป็ นถนนหลักแห่งหนึง่ ของตัวเมือง Melbourne น ้องๆสามารถเดินจาก Flinder Station
ซีง่ เป็ นสถาณีรถไฟทีใ่ หญ่ทส
ี่ ด
ุ ใน Melbourne มาโรงเรียนได ้ ใช ้เวลาประมาณ 12 นาที
ดู VDO ของ UE

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=y9AZcT5lukY

รวมรูปภาพของ UE

https://www.facebook.com/pg/study.ulg/photos/?ref=page_internal

คอร์สเรียนภาษาอ ังกฤษ
General English (Morning)
General English (Evening)
Active English Conversation
EAP / IELTS Preparation
English Plus

20 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
จันทร์ - พฤหัสบดี # 8:30am -2:15pm
จันทร์ - ศุกร์ # 5:00pm - 9:15pm
จันทร์ - พฤหัสบดี # 8:30am -2:15pm
Morning, Evening, Weekend
จันทร์ - อังคาร 8.30am - 4.30pm + Wednesday 8.30am-3.30pm.

คอร์สเรียนอืน
่ ๆ
สาขาวิชา
BARISTA MASTER COURSE

3 weeks คอร์สทากาแฟ แบบเข ้มข ้นมีฝึกงาน

ราคาเรียนภาษาที่ UE อยูห
่ น้า 2
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Universal English

General English (Morning)
รายการ
จานวน สัปดาห์
ค่าเรียนต่อสัปดาห์
่ การสอน ต่อสัปดาห์
ค่าสือ
ค่าเรียนตามระยะเวลา
ค่าสมัครเรียน
่ การสอน
ค่าสือ
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซา่
Sub Total (AUD)
Sub Total (บาท)
ค่า GTE

24
190
10
4,560
250
300
344
639
6,093
149,279
2,000

รวมแบบจ่ายค่าเรียนหมด
รวมแบบแบ่งจ่ายค่าเรียน

151,279

้ ระเมินโดย
หมายเหตุ: ราคานีป
อัตราแลกเปลีย
่ น
ค่าประกันสุขภาพ

จานวนสัปดาห์
หมายเหตุ
36
48
180
175 Promotion ถึง 30/Jun/22
10
10
้ า่ ย
ประเมินค่าใชจ
6,480
8,400
250
250
300
300 Max 300 AUD/week
473
645
639
639
8,142
10,234
199,479
250,733
2,000
2,000
201,479
122,099

252,733
149,833

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
1,220
860
รวม (AUD)
1,500
1,110
รวม (บาท)
36,750
27,195
ค่ารับทีส
่ นามบิน(บาท)
3,675
3,675
รวมบริการเสริม (บาท)
40,425
30,870
*Homestay เป็ นแบบอยูก
่ บ
ั โฮสแฟมิล ี่ มีอาหารเช ้าและเย็น รวม 14 มือ
้ ต่อสัปดาห์
ั
หมายเหตุ
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

