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ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายปี
ส�ำหรับนักเรียนนานาชาติ

2019

ค่ าธรรมเนียมการสมัคร

ทางวิทยาลัยจะคิดค่าธรรมเนียมการสมัคร AUD $300 ณ เวลายืน่ ใบสมัคร ค่าธรรมเนียมนี ้จะไม่สามารถเรียกคืนเงินหรือโอนได้ ยกเว้ น
ทีก่ ำ� หนดไว้ ในนโยบายการคืนเงินเท่านัน้

ค่ าธรรมเนียมการรับเข้ านักเรียนนานาชาติ

ทางวิทยาลัยจะคิดค่าธรรมเนียมการรับเข้ านักเรียนนานาชาติ AUD $2400 ณ เวลาทีม่ กี ารรับรองหนังสือตอบรับ (letter of offer)
ค่าธรรมเนียมนี ้จะไม่สามารถเรียกคืนหรือโอนได้ ยกเว้ นทีก่ ำ� หนดไว้ ในนโยบายการคืนเงินเท่านัน้

ค่ าธรรมเนียมการศึกษารายปี

ปี การศึกษาแบ่งออกเป็ นสองภาคการศึกษา (ระยะเวลาการศึกษา) ภาคการศึกษาที่ 1 ประกอบด้ วยเทอมที่ 1 และ 2 และเริ่มในปลายเดือน
มกราคมถึงเดือนมิถนุ ายน โดยมีการปิ ดกลางภาคในเดือนเมษายน ภาคการศึกษาที่ 2 ประกอบด้ วยเทอมที่ 3 และ 4 และเริ่มในเดือนกรกฎาคม
ไปจนถึงช่วงต้ นเดือนธันวาคม โดยมีการปิ ดกลางภาคในเดือนกันยายน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยอืน่ ๆ ครัง้ แรกตามทีอ่ ธิบายไว้ ในหนังสือตอบรับ จะเรียกเก็บหนึง่ เทอมล่วงหน้ าก่อนเริ่มเข้ าเรียนและครอบคลุมสอง
ระยะเวลาการศึกษาแรก หลังจากนันจะเรี
้ ยกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยอืน่ ๆ ล่วงหน้ าเป็ นจ�ำนวนเท่า ๆ กันสองงวดต่อปี ครอบครัวจะได้
รับใบเรียกเก็บเงินล่วงหน้ าหนึง่ เทอมก่อนเปิ ดภาคการศึกษาแต่ละภาค
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยทังหมดไม่
้
มกี ารคิด GST และสามารถช�ำระได้ ภายใน 30 วันนับจากวันทีล่ งบัญชี และอาจมีการทบทวนและ
ปรับเป็ นรายปี

ระดับชัน้ ปี

ค่าธรรมเนียมการศึกษารายปี
ปี 2019 (AUD)
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$29,994
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$29,994
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$32,493
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$41,620
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$41,790*

10

$42,170
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$44,240
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$43,660

ไม่รวมค่าธรรมเนียม CUE Big Experience (ประมาณ $4000-$6000) ส�ำหรับนักเรี ยนชัน้ ปี 9 (ม.3) ทีม่ ีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม
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ค่าธรรมเนียมรายปี ครอบคลุมทังโปรแกรมในหลั
้
กสูตรและร่วมหลักสูตรทีว่ ทิ ยาลัย นักเรียนท้ องถิน่ ชาวออสเตรเลียและผู้ถอื วีซา่ ผู้พำ� นักชัว่ คราว
และถาวรควรอ่านรายละเอียดในเว็บไซต์ของวิทยาลัยเกีย่ วกับค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้ อง

การประกันสุขภาพ

เพือ่ ให้ เป็ นไปตามข้ อก�ำหนดของกระทรวงการตรวจคนเข้ าเมืองและการป้องกันชายแดนของออสเตรเลีย นักเรียนใหม่ของวิทยาลัยเซนต์ลโี อ
นาร์ ดจะต้ องซื ้อประกันสุขภาพส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาของวีซา่ นักเรียนของตนก่อนทีจ่ ะมาถึงออสเตรเลีย วิทยาลัยเซนต์ลโี อนาร์ ดจะจัดการ
ซื ้อประกันนี ้ในราคา AUD $560 ต่อปี (หรือตามค�ำแนะน�ำจาก BUPA ซึง่ เป็ นผู้ให้ บริการทีว่ ทิ ยาลัยเลือก) ในนามของนักเรียนและจะออกใบ
แจ้ งหนี ้ค่าประกันส�ำหรับตลอดระยะเวลาทีน่ กั เรียนเรียนทีเ่ ซนต์ลโี อนาร์ ด

โฮมสเตย์

ส�ำหรับนักเรียนทีอ่ าศัยอยูก่ บั ครอบครัวโฮมสเตย์ของวิทยาลัยเซนต์ลโี อนาร์ ด วิทยาลัยจะคิดค่าทีพ่ กั AUD $16,100 ต่อปี ค่าธรรมเนียมนี ้
ค�ำนวณจากเวลาทีน่ กั เรียนอาศัยอยูก่ บั ครอบครัวโฮมสเตย์ 46 สัปดาห์ตอ่ ปี โดยมีทพ่ี กั แบบรวมอาหารสามมื ้อต่อวัน อินเทอร์ เน็ต โทรศัพท์
เฉพาะในท้ องถิน่ และทีซ่ กั รีด
วิทยาลัยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมโฮมสเตย์ลว่ งหน้ าทุกครึ่งปี ส�ำหรับรายละเอียดของโปรแกรมโฮมสเตย์และทางเลือกทีพ่ กั อืน่ ๆ ของเรา
โปรดดูแผ่นพับโฮมสเตย์นานาชาติ

ค่ าใช้ จ่ายเพิ่มเติมอื่น ๆ
โปรดทราบว่ามีคา่ ใช้ จา่ ยเพิม่ เติมทีเ่ กีย่ วข้ องกับการลงทะเบียนเรียนทีว่ ทิ ยาลัยเซนต์ลโี อนาร์ ดอืน่ ๆ ได้ แก่คา่ เครื่องแบบนักเรียน
(AUD $600-$1000), หนังสือและเครื่ องเขียน (AUD $500) และอุปกรณ์กฬ
ี าหรือเครื่องดนตรีทอี่ าจจะต้ องใช้
นอกจากนี ้ วิทยาลัยยังมีรูปแบบการจัดหาเทคโนโลยีของนักเรียนแบบ ‘น�ำอุปกรณ์ของคุณมาเอง (BYOD)’ อีกด้ วย นักเรียนในชันปี
้ 10
ถึงชันปี
้ 12 (ม. 4 ถึง ม. 6) สามารถเลือกเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมกับความต้ องการของตนทีส่ ดุ ได้ ส่วนนักเรียนในชันปี
้ 9 (ม. 3) และต�ำ่ กว่า
จะต้ องมี iPad
สามารถดูข้อก�ำหนดขันต�
้ ำ่ ของอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ได้ ที่ http://learn.stleonards.vic.edu.au/ipad/
รายการค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยนี ้ ไม่รวมค่าครองชีพอืน่ ๆ รวมทังค่
้ าใช้ จา่ ยเกีย่ วกับโทรศัพท์มอื ถือ, ยารักษาโรค, ผลิตภัณฑ์ทำ� ความสะอาด
ส่วนตัว, ค่าเดินทาง, ค่าใช้ จา่ ยด้ านการบันเทิงและเงินติดกระเป๋ า

สรุปค่ าธรรมเนียมรายปี ส�ำหรับปี

2019

ค่ าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการสมัคร*

จ�ำนวน
$300

ค่าธรรมเนียมการรับเข้ านักเรียนนานาชาติ*

$2,400

ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ชันปี
้ 12)

$41,580

ค่าธรรมเนียมโฮมสเตย์

$16,100

ค่าประกันสุขภาพ
รวม
เงินสมทบกองทุนอาคารสถานที่ (ตามความสมัครใจ)

$560
$60,940
$420

* ค่าธรรมเนียมการสมัครและค่าธรรมเนียมการรับเข้านักเรี ยนนานาชาติจะจ่ายเพียงครัง้ เดียว ณ เวลาสมัครลงทะเบียนเท่านัน้
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วิธกี ารช�ำระเงิน
สามารถช�ำระเงินโดยวิธีตอ่ ไปนี ้:
• บีเพย์ (BPay)
• บัตรเครดิต - มาสเตอร์ การ์ ดและวีซา่
• บัตรเดบิตหรื อการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
• เช็คหรื อธนาณัติ

นโยบายการคืนเงิน
จะไม่สามารถเรียกคืนค่าธรรมเนียมการสมัครและลงทะเบียนได้ หากมีการยกเลิกใบสมัครของนักเรียน
1. ค่าธรรมเนียมการสมัคร, ค่าธรรมเนียมการยืนยัน, ค่าประกันสุขภาพและค่าธรรมเนียมการศึกษา จะสามารถเรี ยกคืนได้ เต็มจ�ำนวน
หากวีซา่ ถูกปฏิเสธ
2. จะคิดค่าธรรมเนียมการยกเลิก AUD $1,000 หากนักเรี ยนยกเลิกการลงทะเบียนภายใน 30 วันก่อนวันทีก
่ ำ� หนดเป็ นวันเริ่มต้ นการศึกษา
ของนักเรียน
3. หลังจากเริ่มการลงทะเบียนของนักเรี ยนทีว่ ท
ิ ยาลัยแล้ วและไม่มกี ารแจ้ งการยกเลิกให้ ทราบล่วงหน้ าเป็ นเวลาหนึง่ เทอม จะมีการคิดค่าปรับ
เทียบเท่ากับค่าธรรมเนียมหนึง่ เทอม
4. การคืนเงินทังหมดจะกระท�
้
ำในเงินสกุลดอลลาร์ ออสเตรเลียและจะจ่ายให้ กบั บุคคลทีเ่ ป็ นผู้ชำ� ระเงินในตอนแรก
5. วิทยาลัยจะพิจารณาเหตุผลของการยกเลิกหรื อเพิกถอนในการน�ำนโยบายนี ้มาใช้
6. ข้ อตกลงนี ้มิได้ ยกเลิกสิทธิของทางวิทยาลัยทีจ่ ะด�ำเนินการขันต่
้ อไปในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยใด ๆ ทีค่ ้ างช�ำระต่อวิทยาลัย
7. ในการขอคืนเงิน นักเรี ยนจะต้ องแจ้ งให้ ผ้ อู ำ� นวยการโปรแกรมนานาชาติทราบถึงเจตนาทีจ่ ะยกเลิกการลงทะเบียนและขอคืนเงินเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร หลังจากได้ รับการแจ้ งแล้ ว จะมีการพิจารณาและสรุปผลการคืนเงินภายในเวลาหกสัปดาห์นบั จากวันทีไ่ ด้ รับ
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