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ภาษาอังกฤษทั่วไป
(Beginner—Advanced)

ถึง
ถึง

อาทิตย์
อาทิตย์

ถึง

อาทิตย์

มากกว่า

อาทิตย์

เวลาเป็ นบางส่วน เวลาเป็ นบางส่วน
ในตอนเชา
ในตอนกลางวน

เต็มเวลา

$410/สัปดาห ์
$400/สัปดาห ์
$390/สัปดาห ์

$300/สัปดาห ์ $200/สัปดาห ์

$370/สัปดาห ์

NZCEL (Level 1 Foundation - Level 5)

เต็มเวลา

1 Term (17สัปดาห ์)

$6,550

2 Terms (34 สัปดาห ์)

$12,480

3 Terms (51 สัปดาห ์)

$17,390

* $120 NZCEL มีค่าธรรมเนี ยมการลงทะเบียน

เต็มเวลา

(IELTS/PTE/OET/TOEIC/

ถึง

อาทิตย์
อาทิตย์

ถึง
มากกว่า

อาทิตย์
อาทิตย์

ค่าใช ้จ่ายต่อสัปดาห ์

ศิลปะ

$455

ต ้นรา

$470

ประสบการณ์ฟาร ์ม

$465

กอล ์ฟ

$515

่ า้
ขีม

$485

ร ักบี ้

$485

การท่อง

$515

 ค่าใช ้จ่ายในการเตรียมกิจกรรม:$100
่ั
่
 21 ชวโมง
ภาษาอังกฤษทัวไป
+ 2 กิจกรรมต่อสัปดาห ์

การเรียนแบบตัวต่อตัว

หลักสูตรการเตรียมสอบความพร้อมทักษะ
ภาษาอังกฤษ
ถึง

ภาษาอังกฤษ+กิจกรรม

เวลาเป็ นบางส่วนใน
ตอนกลางวน

$410/สัปดาห ์
$400/สัปดาห ์
$390/สัปดาห ์

$200/สัปดาห ์

่ั
$70/ชวโมง

หลักสูตรการเตรียมสอบความพร ้อมทักษะ
ภาษาอังกฤษ

่ั
$90/ชวโมง

ภาษาอังกฤษระดับมืออาชีพ

่ั
$90/ชวโมง

NZCLT
Language Teacher Training, TESOL

$370/สัปดาห ์

หลักสูตรเตรียมความพร้อมสาหรับเข้าศึกษาต่อในระดับ
มัธยมศึกษา

่
ภาษาอังกฤษทัวไป

เต็มเวลา

Level 4 (15 สัปดาห ์)

$6,200

Level 5 (20 สัปดาห ์)

$8,200

 เต็มเวลา, วันจันทร ์ - วันพฤหัสบดี, 9am - 3pm
่ มต
่ ้น:22 กุมภาพันธ ์ 2019, 26 กรกฎาคม 2019
 วันทีเริ

1 Term (12 สัปดาห)์

$4,920

2 Terms (24 สัปดาห ์)

$9,360

Notes:

3 Terms (36 สัปดาห ์)

$13,320

่ั
 เต็มเวลา: 25 ชวโมงต่
อสัปดาห ์, 9:00 am - 3:00pm

4 Terms (48 สัปดาห ์)

$17,760

ภาษาอังกฤษระดับมืออาชีพ
(Business, Aviation, Nursing & other courses)

่ั
 เวลาเป็ นบางส่วนในตอนเชา: 15 ชวโมงต่
อสัปดาห ์, 9:00am 12:00pm
่ั
 เวลาเป็ นบางส่วนในตอนกลางวน: 10 ชวโมงต่
อสัปดาห ์, 1:00pm -

เต็มเวลา

1 Term (17 สัปดาห ์)

$6,550

2 Terms (34 สัปดาห ์)

$12,480

3 Terms (51 สัปดาห ์)

$17,390

3:00pm

เริ่มเรียนได้ในทุกวันจันทร์ของอาทิตย์
See more….
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ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

ที่พักในโฮมเสตย์
นักเรียนอายุต่ากว่า

ปี

ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน

$120

$240/อาทิตย ์

อุปกรณ์ประกอบการเรียน ตาราเรียน - เต็มเวลา
และ ซีดี และอื่น ๆ
การรับจากสนามบินโอ๊คแลนด์

$120

ที่พักในโฮมเสตย์
นักเรียนอายุมากกว่า

ปี

- สารองที่นั่งในห้องเรียน $180

$280/อาทิตย ์

ค่าธรรมเนียมจัดหาโฮมเสตย์

$200

- การเรียนแบบตัวต่อตัว

$40

- เวลาเป็นบางส่วน
- ต่อเที่ยว

การประกันภัย จาเป็น

$60

$600

โปรดทราบ
หลักสูตร:

- การลงทะเบียนอย่างน้อย 2 อาทิตย ์
- การรบั นักเรียนใหม่ สามารถทาได ้ในทุกวันจันทร ์ของอาทิตย ์ ยกเว ้น ช่วงวันหยุดของโรงเรียน
้ วน
- ราคาใช ้ได ้ตังแต่
ั ที่ 11 ธันวาคม 2020
-โฮมสเตย ์สามารถยืนยันได ้หลังจากได ้รบั การชาระเงินโดยจะแจ ้งใหท้ ราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห ์เท่านั้น
- การประกันภัยเป็ นส่วนจาเป็ นสาหรับนักเรียนต่างชาติ
่ ดขืนนอกสถาบั
้
้ ๆ
- ค่าธรรมเนี ยมไม่ได ้รวมถึงค่าใช ้จ่ายซึงเกิ
น หรือ การเดินทางในระยะสัน

ราคา:

่
่
่
- สถาบันมีสท
ิ ธิที์ จะเปลี
ยนแปลงค่
าธรรมเนี ยมเมือใดก็
ได ้
้
- ค่าธรรมเนี ยมทังหมดอยู่ในรูปของเหรียญนิ วซีแลนด ์ และรวมถึงภาษี15%.
- สาหรบั ระเบียบการถอนและคืนเงินโปรดดูที่ www.wie.ac.nz

วันหยุด:
ประกันภัย:

่
- ราคาใช ้ได ้จนถึงวันที17ธั
นวาคม2021
- วันหยุดทาการของโรงเรียน: 25 ธันวาคม 2021 - 10 มกราคม 2022
่
- ไม่มก
ี ารคืนค่าตอบแทนสาหรบั วันหยุดนักขัตฤกษ ์ ซึงทางสถาบั
นหยุดทางานในวันนั้น
- นักศึกษาต่างชาติต ้องมีประกันสุขภาพและการเดินทาง
- The policy must meet the Code of Practice.

After School Activities
Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Study Activity

Social Activity

FREE English Corner

FREE Pronunciation

Social Club

Learn new culture
and have new experiences

Enjoy the
fresh air and sun with
your friends

Improve
your speaking by playing
fun games

Cambridge Pre-test
IELTS Mock Test

Make new friends
and improve your
communication skills

