โครงการเรียนภาษา Language Course (LC)
ประเทศนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อังกฤษและอเมริกา
สำ�หรับผู้ที่สนใจและมีอายุ 13 ปีขึ้นไป ไม่จำ�กัดอายุ เพศและวัย ได้ ไปศึกษาต่อเพื่อฝึกทักษะด้านภาษา ณ ประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อังกฤษ และ
อเมริกา  เป็นต้น ตามโปรแกรมที่ต้องการ โดยแต่ละสถาบันจะมีการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ของผู้สมัครทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการ และจัดให้
เรียนในระดับที่เหมาะสม เพื่อนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ และพักกับโฮมสเตย์ (Homestay) ซึ่งจะได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม จากการใช้ชีวิตในระหว่างที่
เรียนและพักกับครอบครัวเจ้าบ้านพร้อมทั้งฝึกฝน การใช้ภาษาโดยตรงกับเจ้าของภาษา ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถเลือกระยะเวลาและประเทศที่ต้องการได้
คุณสมบัติ
1. อายุ 13 ปีขึ้นไป
2. นักเรียน, นักศึกษา, บุคคลทั่วไป
คอร์สเรียน
General English / Intensive English
(ขึ้นอยู่กับผลทดสอบภาษาอังกฤษ)
ที่พัก
โฮมสเตย์ (Homestay)

ระยะเวลาโครงการ
ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการได้ เริ่มต้น 1 เดือนขึ้นไป
ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกวันเดินทางได้ทั้งนี้จะต้องมีระยะเวลาในการเตรียมเอกสารวีซ่าและดำ�เนินการวีซ่า
ประมาณ 30 - 45 วัน
การเรียนการสอน
ผู้สมัครสามารถที่จะเลือกเรียนได้จากหลายสถาบันซึ่งทุกๆ สถาบันจะเน้นยํ้า และจัดให้มีการศึกษาที่หลากหลาย
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และอบอุ่นใจ ซึ่งทำ�ให้ทุกคนสามารถยกระดับความมีวินัย แรงกระตุ้น ของ
ตนเอง เพื่อการพัฒนาการศึกษาและให้ความช่วยเหลือนักเรียนในการพัฒนาความชำ�นาญ เพื่อให้นักเรียนเกิด
ความมั่นใจเป็นตัวของตัวเอง และเพื่อให้นักเรียนประสบความสำ�เร็จ แบ่งปันความรับผิดชอบในสังคมโลก

เวลาเรียน
ค่าใช้จ่าย
FULL TIME: Mon-Thu 9am - 3.15pm
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ 86,000 บาท/เดือน ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ / ประเทศ
Fri
9am - 12.15pm
ตารางประมาณการค่าใช้จ่ายใน 1 เดือน ไม่รวมค่าเครื่องบิน ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
PART TIME: Mon-Fri 9am - 12.15pm
** บุคคลทีอ่ ายุ 13 – 18 จะต้องเรียนคอร์ส Full Time
เมือง
ประเทศ
ค่าใช้จ่าย@เดือน (โดยประมาณ)
บุคคลทีอ่ ายุมากกว่า 18 ปีสามารถเลือกเวลาเรียนได้ **
สิงคโปร์
สิงคโปร์
86,000 บาท
โอ๊คแลนด์
นิวซีแลนด์
88,000 บาท
การเดินทาง
ซิดนีย์
ออสเตรเลีย
112,000 บาท
ตลอดปี (คอร์สเริ่มเรียนทุกวันจันทร์)
ซานฟรานซิสโก
อเมริกา
120,000 บาท
ลอนดอน
อังกฤษ
123,500 บาท
ตัวอย่างสถานที่เรียนในประเทศต่างๆ
ประเทศ
นิวซีแลนด์
ออสเตรเลีย
อังกฤษ / อเมริกา

YES สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงใดๆ รวมทังอัตราทุนค่าใช้จ่ายหากมีปัจจัยทีทำ�ให้ค่าใช้จ่ายสูงขึนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียด
ตั้งอยู่ที่เมืองโอ็คแลนด์และเมืองเวลลิงตัน ได้มาตรฐานการเรียนการสอน โดยได้จดทะเบียนและอยู่ในรายชื่อ NZQA (New Zealand
Qualification Authority) รวมทั้งเป็นสมาชิกก่อตั้ง English New Zealand
Holmes Institute is a multi-sector provider of education with faculties of Vocational Education, Training, Higher
Education, Schools of Secondary Education & an English Language Centre.
LSI สถาบันสอนภาษาที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 40 ปี มีสาขาในหลายประเทศ คือ อังกฤษ, สหรัฐอเมริกา, แคนาดา ฯลฯ ทาง
สถาบันจัดสรรสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์สำ�หรับการเรียน คณาจารย์ทุกท่านดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี

Pre-application โครงการเรียนภาษา / Language Course (LC)
ชือ (ภาษาไทย): ................................................................ นามสกุล (ภาษาไทย): ................................................................ ชีอเล่น: ..............................................
วันเดือนปีเกิด วัน  เดือน  ปี ค.ศ.  อายุ  เพศ  ชาย  หญิง ศาสนา: ...........................................................
อีเมล์: ............................................................................................................................ SKYPE ID: .................................................
โรงเรียน / สถาบัน: ......................................................................................................................................... ระดับชัน: .....................................................................
ทีอยู่ (จัดส่งเอกสาร) เลขที: ............................ หมู่บ้าน/อาคาร: ......................... ห้องเลขที: ......................... หมู่: ................ ซอย: ...........................................
ถนน: ..................................... ตำ�บล/แขวง: .......................................... อำ�เภอ/เขต: ........................................... จังหวัด: ....................................................
รหัสไปรษณีย์: ....................... โทรศัพท์นักเรียน: ...................................... โทรศัพท์ผู้ปกครอง: ...................................... เกียวข้องเป็น: ..............................
ประเทศทีสนใจเข้าร่วมโครงการ: .......................................... ระยะเวลา: ......................................... ต้องการเดินทางเดือน: .........................................
YES เลขที่ 9/19 อาคารยุวทูต ถนนคลองลำ�เจียก แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 โทร. 02 508 0099, 08 1638 9706, 08 9685 0944

