WAIKATO INSTITUTE
OF EDUCATION

ภาษาอังกฤษทัว่ ไป

ราคาต่ออาทิตย์ เหรี ยญนิ วซี แลนด์

เต็มเวลา (25 ชัว่ โมง,9am-3pm)

2 ถึง 17

อาทิตย์
18 ถึง 34 อาทิตย์
มากกว่า 35 อาทิตย์

$ 390
$ 370
$ 350

เวลาเป็ นบางส่วนในตอนเช้า (15 ชัว่ โมง,9am-12pm)
เวลาเป็ นบางส่วนในตอนกลางวัน (10 ชัว่ โมง,1pm-3pm)
เวลาเป็ นบางส่ วนในภาคเย็น (4 ชัว่ โมง, 6pm-8pm)

$ 290
$ 90

หลักสูตร 17 อาทิตย์
หลักสูตร 34 อาทิตย์
หลักสูตร 50 อาทิตย์

$ 6 240
$ 11 840
$ 16 450

อาทิตย์
18 ถึง 34 อาทิตย์
มากกว่า 35 อาทิตย์
IELTS เวลาเป็ นบางส่ วนในตอนกลางวัน (10 ชัว่ โมง)
IELTS เวลาเป็ นบางส่ วนในภาคเย็น (4 ชัว่ โมง)
OET หลักสู ตรเร่ งรัด (12 ชัว่ โมง)

2 ถึง 17

$ 390
$ 370

หลักสูตร 17 อาทิตย์
หลักสูตร 34 อาทิตย์
หลักสูตร 50 อาทิตย์

$ 200
$ 220 ต่ออาทิตย์

$ 240 ต่ออาทิตย์

การรับจากสนามบินโอ๊คแลนด์ (ต่อเที่ยว)

$ 500

ต่อปี

ค่าธรรมเนียมรวม
การวัดผลก่อนจัดนักเรี ยนเข้าห้องเรี ยนที่เหมาะสม

$ 90



การเดินทางในระยะสั้น ๆ ไปยังเมืองต่าง ๆ ที่น่าสนใจของประเทศนิวซีแลนด์

$ 410



อินเตอร์เนทไร้สาย รอบ ๆ ตัวอาคารเรี ยน



กิจกรรมทางสังคมกับโรงเรี ยน



การใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์และห้องสมุดสาหรับการค้นคว้าหาข้อมูล



สนับสนุนและแนะแนวทางการศึกษา



ฝ่ ายสนับสนุนและแนะนานักเรี ยนตลอด 24 ชัว่ โมง



ให้ความช่วยเหลือในการเปิ ดบัญชีกบั ธนาคาร

$ 390
$ 370
$ 350

$ 6 240

หลักสูตร 15 อาทิตย์
หลักสูตร 20 อาทิตย์

$ 120



$ 190

ัันสาคัญของการศึกษาในปี 2018

$ 11 840

ช่วงการเรี ยนที่

1 5 กุมภาพันธ์ 2018 - 25 พฤษภาคม 2018

$ 16 450

ช่วงการเรี ยนที่

2 28 พฤษภาคม 2018 - 21 กันยายน 2018

ช่วงการเรี ยนที่

3 24 กันยายน 2018 - 1 กุมภาพันธ์ 2019

NZCLT(TESOL)
$ 5 900
$ 7 800

การเรี ยนแบบตัวต่อตัว
ภาษาอังกฤษทัว่ ไป (10 ชัว่ โมงเป็ นอย่างต่า)
หลักสูตรการเตรี ยมสอบ (10 ชัว่ โมงเป็ นอย่างต่า)

ค่าธรรมเนียมจัดหาโฮมเสตย์
ที่พกั ในโฮมเสตย์
- นักเรี ยนอายุมากกว่า 18 ปี
- นักเรี ยนอายุต่ากว่า 18 ปี

ปฐมนิเทศน์สาหรับเมืองฮามิลตันและสถานที่ของสถาบัน

ภาษาอังกฤษระดับมืออาชีพ

เต็มเวลา (20 ชัว่ โมง)

$ 40
$ 120



$ 350

หลักสูตรเตรี ยมความพร้อมสาหรับเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา
เต็มเวลา (25 ชัว่ โมง)
2 ถึง 17 อาทิตย์
18 ถึง 34 อาทิตย์
มากกว่า 35 อาทิตย์

เต็มเวลา (25 ชัว่ โมง)

$ 180

การประกันภัย (จาเป็ น)

หลักสู ตรการเตรี ยมสอบความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษ
เต็มเวลา (25 ชัว่ โมง)

ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน
- สารองที่นงั่ ในห้องเรี ยน
- การเรี ยนแบบตัวต่อตัว
อุปกรณ์ประกอบการเรี ยน (ตาราเรี ยน และ ซีดี และอื่น ๆ)

$ 190

NZCEL

เต็มเวลา (25 ชัว่ โมง)

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

$ 70 ต่อชัว่ โมง
$ 90 ต่อชัว่ โมง

โปรดทราบ:
* การลงทะเบียนอย่ างน้ อย 2 อาทิตย์
* การรั บนักเรี ยนใหม่ สามารถทาได้ ในทุกวันจันทร์ ของอาทิตย์ ยกเว้ น ช่ วงวันหยุดของโรงเรี ยน
* การประกันภัยเป็ นส่ วนจาเป็ นสาหรั บนักเรี ยนต่ างชาติ
* ไม่มีการคืนค่ าตอบแทนสาหรั บวันหยุดนักขัตฤกษ์ ซึ่ งทางสถาบันหยุดทางานในวันนั้น
* ค่ าธรรมเนียมไม่ได้ รวมถึงค่ าใช้ จ่ายซึ่ งเกิดขืน้ นอกสถาบัน หรื อ การเดินทางในระยะสั้ น ๆ
* สถาบันมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงค่ าธรรมเนียมเมื่อใดก็ได้
* ค่ าธรรมเนียมทั้งหมดอยู่ในรู ปของเหรี ยญนิวซี แลนด์ และรวมถึงภาษี 15%.
* ราคาใช้ ได้ จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2018

เริ่ มเรี ยนได้ในทุกวันจันทร์ของอาทิตย์
Level 1 Tower Building, Centre Place, 48 Ward Street, PO Box 773, Hamilton 3204, New Zealand
Ph: +64 7 838 2450 | Email: info@wie.ac.nz | Web: www.wie.ac.nz

