คอร์ สเรี ยนภาษาอังกฤษของนกศึกษาตางชาติสถาบันELTIS
กรุ ณาอ่านคําแนะนาพอสังเขปเกี่ยวกับคอร์ สเรี ยนภาษาของเราข้ างล่างนี:้
สถาบันการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ(ELTIS)ภายใต้ การดแลควบคมของมหาวิทยาลัยSymbiosis
มีความโด่งดังเป็ นที่ร้ ู จกั โดยกวางขวางในการมอบความสามารถและทักษะดานภาษาอังกฤษให้ แก่นกั ศึกษาต่างชาติ สถาบันนี ้ก่อตังมาตั
้ งแต่
้ ปี ค.ศ.1972
ซึง่ ตังแต่
้ ก่อตังมากเป็
้
นหนึง่ ในสถาบันที่มีคณ
ุ ภาพสงของการเรี ยนการสอนทักษะภาษาอังกฤษซึง่ มีทงความชํานาญของตัวสถาบนเองและกความเชี่ยวชาญด
านการเรี ยนการสอนและการอานวยความสะดวกตางๆอีกด้ วย
ตอนนี ้เรามีนกั ศึกษาต่างชาติจากทัว่ ทุกมุมโลก ทังหมด
้
45 เชื ้อชาติด้วยกันคือ อัฟกานิสถาน , แองโกลา, บราซิล, บาห◌์เรน , บูรุนดิ, สาธารณรฐเช็ค, จีน, คองโก,
แคมเมอรรน, ชาด, ดจิบตุ ,ิ อียปิ , เอรเทรี ย, เอธิโอเปี ย, ฝรั่งเศส, อังกฤษ, อิตาลี, อิหร่ าน, อิรัก, ไอวอรโคสต(สาธารณรฐโกตดววร),ญปน,จอรแดน,เกาหล◌ี ,ลปยา,
มองโกเลีย,โมซมบิก,พม่า,ไนจเรย,เนปาล,ไนเจอร,โอมาน,เปร,ปาเลสไตน,กาตาร,รสเซีย,สเปน,ซาอดอาราเบย,ซูดาน,ซีเรย,ไทย,ธานซาเนย,อสเบกสถาน,
เวียดนามและเยเมน ซึง่ นักศึกษาเหล่านี ้ทังหมดนั
้
นเรี
้ ยนภาษาอังกฤษตังแต่
้ ขนพื
ั ้ ้นฐานในครอสเรี ยนของเรา
สถาบันของเรากมีผ้ ชู ํานาญการในดานทักษะภาษาอังกฤษท◌ี ◌่ ผ่า นการฝึ กฝนมาอย่างด◌ี แบบมืออาชีพเพื่อมาทาการสอนนักศึกษา
คอร์ สเรี ยนทังหมดของเรามี
้
ดงั นี–้

(1.)
ครอสเรี ยนระยาวสําหรับหนึง่ ปี (2.)
ครอสเรี ยนสําหรบหกเด◌ื อนครึ่ง (3.)
ครอสเรี ยนสําหรับสี่เด◌ื อนครึ่ง (4.)
และ ครอสเรี ยนสําหรบสามเด◌ื อน

1.] ครอสเรยนของสถาบนELTIS
สาด◌ั

1

ชื่อของครอสเรี ยน

ระยะเวลา

ครอสเรี ยนดิโพลมา
หนึง่ ปี
สําหรบความชํานาญด้ านภาษาอ◌ั งกฤษและท◌ั กษะของอา
ชีพ(ได้ รับรางวัลจากSymbiosis International

ครอสเริ่มต้ น-สิน้ สุด

01 กรกฎาคม 2015 ถึง
30 มิถนุ ายน 2016

ค่ าธรรมเนียม

US$ 1875

หลักสูตรภาษาอ◌ั งกฤษแบบประกาศนียบัตร(ระยะยาว
) (เลือกได้ ด้วยตนเอง)

หกเด◌ื อนครึ่ง ชุดที่หนึง่

17 สิงหาคม 2015 ถึง
11 มีนาคม 2016

จบการศึกษามัธยมศึกษาปี ท◌ี ◌่
หก
(หรื อ เกรด12)

University)
2

สิทธ◌ิในการรบเลือก

US$ 1300

จบการศึกษามัธยมศึกษาปี ท◌ี ◌่
สี่
(หรื อ เกรด10)

ชุดที่สอง

05 ตุลาคม 2015 ถึง
15 เมษายน 2016
ชุดที่สาม
04 มกราคมคม2016
ถึง

3

หลักสูตรภาษาอ◌ั งกฤษแบบประกาศนียบัตร(ระยะสน)
(เลือกได้ ด้วยตนเอง)

สี่เดือนครึ่ง

4

ELTIS:ครอสเรียนสําหรับการเตรียมตัวทําข้ อสอบ

สามเด◌ื อน

15กรกฎาคม2016
01 มีนาคม 2016 ถึง
15 กรกฎาคม 2016

US$ 960

อยู่ในขันตอนการตั
้
ดสนใจ
จะแจ้ งให้ ทราบอกทีเร็ วๆนี ้

800ดอลลา
(USD)

จบการศึกษามัธยมศึกษาปี ท◌ี ◌่
สี่

(หรื อ เกรด10)
จบการศึกษาจากวิชาเอกไหนกได

1.2] ค่าธรรมเนียมทังหมดนี
้
้รวมถ◌ึ ง
a)ค่าเรี ยน
b)ค่าการออกงานและทํากิจกรรมต่างๆขางนอกสถานที่
b) ค่าสอบ
c) ค่าธรรมเนียมประกันอุบตั เิ หตุระยะเวลาของครอสเรี ยน(สามารถใช้ ได้ ตงแต่
ั ้ สปั ดาห◌์ ท◌ี ◌่สองของการเรี ยน)
e) ค่าธรรมเนียมประกันสุขภาพ(สามารถใช้ ได้ ตงแต่
ั ้ เด◌ื อนท◌ี ◌่ สองของการเรี ยน)
f) ตรวจร่างกายฟรี
g) ใช้ เพื่อการเรียนการสอนของคอมพิวเตอร์ ในหองแลป
h)ใช้ เพื่อสิง่ อํานวยความสะดวกตางๆรวมถ◌ึ งอินเตอรเน◌็ ต
1.3] กรุณาดูรายละเอียดเพ◌ิ ◌่มเติมได้ท◌ี ◌่เว็บไซต◌์ของเราที่ www.eltis-symbiosis.org
1.4] คาธรรมเนยมนไม่ได้ รวมถ◌ึ งคาใช้ จา่ ยดังต่อไปนี ้

หลักสูตรภาษาอ◌ั งกฤษแบบประกาศนียบัตร
(หกเดือนครึ่งและสี่เดือนครึ่ง)

หลักสูตรดิโพลมา(1ปี )
หนังสือเรี ยนและอุปกรณ์การเรี ยน:3500 รู ปี อินเด◌ี ย

หนังสือเรี ยนและอุปกรณ์การเรี ยน:2500 รู ปี อินเด◌ี ย

คาธรรมเนียมหนังสือแนะแนวสาหรับนักเรี ยน:
รู ปีอินเด◌ี ย

คาธรรมเนียมหนังสือแนะแนวสาหรับนักเรี ยน:500 รู ปี

500

อินเด◌ี ย

2] การจ่ ายค่ าเรียน
2.1]นักเรี ยนจะต้ องชาระค่าเรียนอย่างตํา่ ล◌่วงหนา 50% ของค่าเรี ยนทังหมดซึ
้
ง่ สามารถจ่ายโดยเงินสดจ่ายทางออนไลน์หรื อ การโอนเงินขามประเทศ
ดังรายละเอียดข้ างล่างนี ้:

Institute’s Name

ReceivingBank

EnglishLanguage Teaching Institute of
Symbiosis(ELTIS)
PlotNo.419,ModelColony,GokhaleCrossRoad,Next
To Atur Centre, Pune–411 016,Maharashtra, India.
Axis BankLtd.

BankSwiftCode

AXISINBB037

Bank Address
(ท◌ี ◌่ อย่ธ นาคาร)

Lohia and Jain Building, Ambika Society, CTS 2840/A,
Plot No.20, Senapati Bapat Marg,Near Chatturshringi
Temple, Pune - 16

Institute’s Bank A/c No

315010100023339

(ชื่อสถาบัน)

Address
(ท◌ี ◌่ อย)

(ธนาคารปลายทางท◌ี ◌่ รบเงิน)
(รหัสโอนเงินระหว่างประเทศ)

(เลขท◌ี ◌่ บญ
ั ชีธนาคารของสถาบัน)

2.2]นักเรี ยนสามารถจ่ายค่าเรียนผ◌่านทางออนไลน์ไดถามบัตรวีซา่ หรอ มาสเตอร์การ์ ดกรุณาจ่ายไดท◌ี ◌่เว็บไซต◌์นhttp://eltissymbiosis.org/online-payment.php
ถ้ าคุณจ่ายผ่านทางออนไลน์กรุ ณาใส่ตวั เลขจานวนเงินเทากบจานวนเงินสกล รูปี อินเด◌ี ยและกรุณาส่งอีเมล์ให้ เรา
โดยแนบสลิปหรื อหลักฐานการจ่ายเงินมาให้ เราที่ director@eltis-symbiosis.org

2.3]จานวนเงินสาหรบการจ่ายเงินผ◌่านทางออนไลนค◌ื อ:ครอสเรี ยนภาษาอังกฤษดิโพลมา(30,000รุปี อินเด◌ี ย)
ครอสเรี ยนภาษาอังกฤษแบบประกาศนียบัตรหกเด◌ื อนครึ่ง(20,000รุ ปี อินเด◌ี ย)และครอสเรี ยนภาษาอังกฤษแบบประกาศนียบัตรสี่เด◌ื อนครึ่ง(15,000 รุ ปี อินเด◌ี ย)

2.4]นักเรี ยนสามารถจ่ายเงินค่าเรี ยนผ◌่านทางดราฟท◌์ธนาคารโดยระบจ่ายให้ “ELTIS,Symbiosis” ซึง่ สามารถจ่ายได้ ท่เี มืองPune
(ประเทศอินเด◌ี ย)

2.5]ค่ าเรียนทเหลือทัง้ หมด จะต้ องจ่ ายท◌ั นท◌ีเมื่อนักเรียนมาถึงสถาบันการสอนภาษาELTISโดยตองจ่ ายเป็ นเงินสกุลดอลลาสหรัฐอเมริกา
(USD)ไม่ ใช่ รุปีอินเดีย(INR)
2.6]โปรดทราบว่ า ค่ าเรียนทัง้ หมดนัน้ ไม่ สามารถขอค◌ืนได้

3]การสมัครเรียนและการขอว◌ีซา
3.1]หลงจากท◌ี ◌่เราไดรบค่าเรี ยนท◌ี ◌่จ่ายมาลวงหนา50%แล้ วเราจะออกหนังสือการตอบรบการสมัครเรี ยนแบบชัว่ คราวให้ นกั เรี ยนหรื อตัวแท
นของนักเรี ยนสามารถมารับได้ ด้วยตนเอง หรื อเราสามารถที่จะส่งให้ ทา่ นได้ ด้วยทางแฟกซ์รวมไปถ◌ึ งสแกนและสงสาเนาไปให้ โดยทางอเมล์
เราสามารถส่งตัวจริ งไปให้ ทานได้ ด้วยทางไปรษณีย์ ซึง่ คาธรรมเนียมในการสงทางพัสดุไปรษณีย์นนจะถู
ั ้ กเรี ยกจ่ายจากตัวนักเรี ยนเมื่อมาถึงสถาบัน

3.2]นกเรยนจะสามารถขอว◌ีซานกเรยนไดดวยการนาหนงสือฉบบนไปยนรวมกบเอกสารอนๆ

4] ใบสม◌ั ครเรยน
กรุ ณากดที่ "AdmissionProcess"(ขันตอนการสมั
้
ครเรี ยน)ในเว็บไซต◌์ ของเราจากนนกดที่ "downloadform" (ดาวนโหลดใบสมัคร)
ค◌ุ ณสามารถปริ น้ ท◌์ ใบสมัครนี ้และกรอกขอมลตางๆให้ เรี ยบร้ อย
จากนนกรุ ณาส่งพัสดุพรอมกบแนบเอกสารท◌ี ◌่ จําเป็ นทังหมดมากั
้
บใบสมัครทกรอกเสรจแลวคาธรรมเนียมสาหรับใบสมัครเรี ยนและเอกสารแระราการเรี ยนในราคา500รุ
ปี อินเด◌ี ยหรอ15ดอลลาสหรัฐอเมริ กาสามารถจ่ายไดทนท◌ี ท◌ี ◌่มาถ◌ึ งสถาบนELTISเมอง Pune

5] เอกสารและหล◌ั กฐานทจะต้ องยื่นพร้ อมใบสม◌ั คร
 น◌ั กเรี ยนต้ องยื่นเอกสารและหลักฐานดังต่ อไปนี ้ พร้ อมใบสม◌ั ครเรี ยนเพื◌่อขอหน◌ั งส◌ือตอบร◌ั บการเขาเรี ยนแบบช◌ั ◌่วคราว

1.

สําเนาหน◌ังสือเดนทาง(พาสปอรต)ของน◌ักเรี ยน–สองชด

2.
3.
4.

รู ปถ่ายจานวนหก รู ป(ขนาดบัตรประขาขน)
ใบระเบียนผลคะแนนของการศึกษาหรอ ใบประกาศนียบัตรของการศึกษาล่าสุด
กรอกแบบฟอร์ มให้ เรี ยบร้ อย

 หล◌ั งจากสร◌ุ ปผลการตอบรบการเขาเร◌ียนเป็ นทเรี ยบร้ อยแล้ วนักเรี ยนจะต้ องยื่นเอกสารต่ อไปนีต้ ่ อทางสถบันค◌ือ

1.

วีซ◌่ านักเรี ยน–สําเนา2 ชุด

2.

ใบขึ ้นทะเบียนคนต่างด้ าว(ใบอนุญาตให้ คนต่างชาติพําน◌ักอย่ท◌ี ◌่ประเทศอินเด◌ี ย)–สาเนา2 ชด

6] บริการไปรบท◌ีสนามบิน
เราสามารถจ◌ัดหาการบิรการรับนักเรี ยนท◌ี ◌่ สนามบินนานาชาตเมือง มุมใบ ได
ตัวแทนจากทางสถาบันของเราจะถือป้ายของสถาบันไปยืนรอรับนักเรี ยนตรงทางออกจากสนามบินซึง่ ค่าใช้ จา่ ยทังหมดจากสนามบิ
้
นนานาชาติเมองมุมใบ จนถึงสถาบัน

ELTISเมืองPuneนันคื
้ อ110ดอลลาสหรัฐอเมร◌ิ กา ซึง่ ถ้ าคุณต้ องการใช้ บริการนี ้กรุ ณาแจ้ งทางสถาบันเราให้ ทราบข้ อมูลของเลขท◌ี ◌่สายการบิน ชื่อสายการบิน
วันที่ เวลาลงจอดและสถานที่

7] ที่พักอาศัย
7.1]ท◌ี ◌่ว่า งหอพักของสถาบัน Symbiosis
มีจํานวนจํากัดซงจะถกจองเต็มทังหมดภายในเด◌ื
้
อนเมษายน/พฤษภาคมท◌ี ◌่ว◌่ างจะเปิ ดให้ อย่หนงปนักเรี ยนจะตองจ่ายคาหอพกเต็มในราคารายปี นักเรี ย
นจะตองสมัครเพื่อขอจองหองพกโดยเร็ วท◌ี ◌่ สดผ่านทางคุณ Ms.RupaliChaudharyทางอเมล์

rupali@symbiosis.ac.in
7.2]คาธรรมเนยมทงหมดของหองพก(สาหรบ3คน)ค◌ื อ 1,15,000 รูปีอินเด◌ี ย และหองพก(สาหรบ2 คน)ค◌ื อ 1,40,000 รูปี อินเด◌ี ย
ซงสามารถจ่ายเปนสกลเง◌ิ นดอลลาสหรฐอเมรกาไดในราคาเท◌ี ยบเทาคาธรรมเนยมนไดรวมคาท◌ี ◌่ พกและคาอาหารแบบ มงสวิรตและ
ไม่มงสวิรตสาหรบทงปเรยบรอยแลว

7.3]โดยทวไปสาหรบนกศกษาตางชาตแลวจะเช่าหองพกหรออพารตเมนท◌์อย่กนซงสาหรบนกศกษา2-3คนอาศยอย่ในหองพกเด◌ี ยวกน
ออกคาเช่ารวมกนคาใชจ่ายกไม่แตกตางจากหอพกของสถาบนมากนกและนกศกษามอิสระท◌ี ◌่จะเลือกกนอาหารของหอพกเอง หรอ จากท◌ี ◌่ อนๆ

8] รายละเอ◌ียดการตดตอ
คุณสามารถติดต่อ Mr.NileshBhopale ฝายการเงินไดในกรณีท◌ี ◌่คณพบความย◌่ งยากหรื อปั ญหาเกี่ยวกับการสมัครเรี ยน
ขันตอนตางๆ
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