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การสื่อสารการสื่อสาร
ระหว�างประเทศ: ระหว�างประเทศ: 
ในแบบของอิมแพคในแบบของอิมแพค
นักเรียนจากหลายเชื้อชาติ วัฒนธรรม
และพื้นฐานความรู สามารถเขาเรียนและ
สนุกสนานไปดวยกันไดที่สถาบันอิมแพค 
เปาหมายของทุกคนอาจจะแตกตาง แต
สิ่งหนึ่งที่พวกเขามีเหมือนกันคือความ
ตองการที่พัฒนาตัวเองและศักยภาพ

ในอนาคต ความเขมงวดกับกฎ ใชภาษา
อังกฤษเทานั้น ประกอบกับครูและ
บุคคลากรมากความสามารถ ทําให
นักเรียนของเราพัฒนาทักษะการใชภาษา
อังกฤษไดเร็วขึ้นกวาปกติ และไดรับ
ประสบการณใหมที่มีคุณคาจากการ
ไดอยูในส่ิงแวดลอมที่เปนแบบนานาชาติ

ยินดีต�อนรับ!ยินดีต�อนรับ!

คริส เบอร�เกส
ผู�อํานวยการ

มีคอร�สที่ได�รับการรับรองหลากหลายพร�อมกับมีคอร�สที่ได�รับการรับรองหลากหลายพร�อมกับ
เสนอทางเลือกมากขึ้นในการศึกษาเสนอทางเลือกมากขึ้นในการศึกษา

อาจารย�ที่มากประสบการณ�และอาจารย�ที่มากประสบการณ�และ
ทีมบุคคลากรที่คอยใส�ใจดูแลทีมบุคคลากรที่คอยใส�ใจดูแล

ได�รับรางวัลชนะเลิศได�รับรางวัลชนะเลิศ

ตั้งอยู�ในเมืองใหญ�ตั้งอยู�ในเมืองใหญ�
ที่เป�นศูนย�กลางของรัฐที่เป�นศูนย�กลางของรัฐ

ทําไมต�องทําไมต�อง
อิมแพค?อิมแพค?

กฏเหล็ก “ใช�ภาษาอังกฤษเท�านั้น” กฏเหล็ก “ใช�ภาษาอังกฤษเท�านั้น” 
ทุกที่และทุกเวลาในโรงเรียน!ทุกที่และทุกเวลาในโรงเรียน!

นักเรียนได�ประสบการณ�แบบสุดยอดนักเรียนได�ประสบการณ�แบบสุดยอด

นักเรียนหลายเชื้อชาติและจํานวนนักเรียนหลายเชื้อชาติและจํานวน
นักเรียนต�อห�องไม�มากเกินไปนักเรียนต�อห�องไม�มากเกินไป

คริส คริส
ผ�อํานผ�อําน
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เมลเบิร�นเมลเบิร�น บริสเบนบริสเบน

เมืองที่น�าอยู�เมืองที่น�าอยู�
ที่สุดในโลก!ที่สุดในโลก!

รัฐแห�งแสงแดดรัฐแห�งแสงแดด
อันอบอุ�น!อันอบอุ�น!

เมลเบิรนเปนเมืองศูนยรวมของความ
เปนออสเตรเลีย นอกจากน้ันยังเปนแหลง
ของอาหารและดนตรีนานาชนิด จึงจัด

ไดวาเปนเมืองที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ
อยางแทจริง เมลเบิรนเปนจุดหมายยอดนิยม
ของนักเรียนตางชาติ สถาบันภาษาอิมแพค
ตั้งอยูในใจกลางของเมืองเพียบพรอมไปดวย
ความสะดวกสบาย เดินทางเพียงแคไมกี่นาที
จากระบบขนสงสาธารณะ สถานท่ีทองเที่ยว
ที่สําคัญ และความหลากหลายของคาเฟ 
บาร รานอาหารรวมไปถึงแกเลอรี่

บริสเบนเปนเมืองหลวงของรัฐควีนสแลนด 
ตั้งอยูริมแมนํ้าบริสเบนที่สวยงาม เปนเมือง
ที่ไดรับการกลาวขานวามีอากาศท่ีอุนสบาย 

ผูคนที่เปนมิตร รวมไปถึงการใชชีวิตแบบรัก
ความสนุกสนานนอกบาน บริสเบนเปนแหลง
ที่อยูของคนกวาสองลานที่มีความหลากหลาย
ทางเช้ือชาติ มีงานดนตรี กีฬา และงาน
แสดงวัฒนธรรมของชาติตางๆ เปนประจํา 
กอใหเกิดความสนุกสนานทามกลาง
ภูมิอากาศท่ีคอนขางอบอุนเกือบ
ตลอดทั้งป
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พรั่งพร�อมสิ่งอํานวยความสะดวกพรั่งพร�อมสิ่งอํานวยความสะดวก ความช�วยเหลือความช�วยเหลือ

ห�องเรียนที่ทันสมัย สะอาด ห�องเรียนที่ทันสมัย สะอาด 
และ สะดวกสบายและ สะดวกสบาย

ห�องคอมพิวเตอร�ที่ทันสมัยห�องคอมพิวเตอร�ที่ทันสมัย
และ Wi-Fiและ Wi-Fi

มุมอ�านหนังสือที่สงบ และ มุมอ�านหนังสือที่สงบ และ 
ศูนย�แหล�งข�อมูลการศึกษา ศูนย�แหล�งข�อมูลการศึกษา 

ห�องครัว ห�องครัว 
และ ห�องนั่งเล�นและ ห�องนั่งเล�น

คาเฟ� ที่อิมแพคเมลเบิร�นคาเฟ� ที่อิมแพคเมลเบิร�น

ครูและครูและ
บุคคลากรบุคคลากร

มีปจจัยหลายอยางท่ีทําให
อิมแพคเปนสถานที่

พิเศษที่ใชในการ
ทํางานหรือการ
เรียน และแนนอน

บุคคลากรของเรายอมมีความสําคัญมาก 
บรรดาครูและเจาหนาท่ีลวนมีความรัก
ในงานที่เขาทําและทําไดเปนอยางดีเยี่ยม 
โดยปกติแลวครูทุกคนที่อิมแพคเปนผูมี
คุณวุฒิและมีประสบการณในการสอน
และไดเขารับการอบรมพัฒนาความรู
อยางตอเนื่อง บุคคลากรและครูของเรา
ทุกคนตางก็มีประสบการณในการใชชีวิต
ในตางแดนและเรียนรูภาษาอ่ืนๆ จึงมี
ความเขาใจในสถานการณที่นักเรียน
กําลังเผชิญและเกี่ยวของอยูโดยตรง 
ที่อิมแพคคุณสามารถขอความชวยเหลือ
และคําแนะนําไดตลอดเวลา ครูของเรา
ไมเพียงแคดีที่สุดเทานั้น แตยังมีความ
เขาใจและหวงใยตอนักเรียนอีกดวย

ปฐมนิเทศปฐมนิเทศ
ในวันแรกของการ
เขาเรียน ขอให
ทุกคนมาท่ีอิมแพค
เพื่อรับการ
ปฐมนิเทศกอน 

นักเรียนจะถูกทดสอบและจัดเขาไปเรียน
ในชั้นที่เหมาะสมกับระดับภาษาอังกฤษ 
การปฐมนิเทศจะมีการใหขอมูลที่สําคัญ
ในการเขาเรียน ทักษะในการเรียน บริการ
และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆของ
โรงเรียน หนาท่ีรับผิดชอบของนักเรียน 
และการใชชีวิตในบริสเบนและเมลเบิรน 
และเรายังมีการปฐมนิเทศพิเศษเกี่ยวกับ
เรื่องโฮมสเตยอีกดวย

พร�อมที่จะพร�อมที่จะ
ทํางาน!ทํางาน!

เราเขาใจดีถึงการ
ลงทุนครั้งสําคัญ
ในชีวิตที่นักเรียน
ทุกคนกําลังจะทํา

เพื่ออนาคต ในโปรแกรมตางๆ เชน ภาษา
อังกฤษสําหรับการทําธุรกิจ ภาษาอังกฤษ
สําหรับการทํางานในคาเฟ และชมรม
หางานซึ่งจัดอาทิตยละครั้ง นักเรียนจะได
เรียนรูเกี่ยวกับการเขียนใบสมัครงาน 
การเขาสัมภาษณและการชีวิตการทํางาน
ในออสเตรเลีย ที่อิมแพคพวกเรายินดีที่จะ
สนับสนุนนักเรียนใหประสบความสําเร็จ
ตามเปาหมายในดานการงาน หากนักเรียน
ตองการ สามารถขอชุดขอมูลตางๆ ที่
เกี่ยวกับการเตรียมประวัติเพื่อสมัครงาน 
ภาษาและเทคนิคในการสัมภาษณงาน 
การทํางานบริการ รวมไปถึงกิจวัตร
ในสถานที่ทํางานที่ออสเตรเลีย

โปรแกรมโปรแกรม
การฝ�กงานการฝ�กงาน
แบบผสมผสานแบบผสมผสาน

โปรแกรมการฝกงาน
แบบผสมผสาน
ของเรา (เฉพาะ
สาขาเมลเบิรน) 

สรางเสริมประสบการณ
ของนักเรียนในสถานที่ทํางาน โดย
นักเรียนจะมีโอกาสไดไปทํางานในธุรกิจ
ทองถิ่นหลายแขนงในแวดวงอุตสาหกรรม
การศึกษาและอาหาร ซึ่งจะสงเสริมให
นักเรียนสรางความสัมพันธในขณะที่
ทํางาน และยังไดพัฒนาประสบการณ
การเรียนภาษาอังกฤษภายในชุมชนของ
ออสเตรเลีย

การให�คําการให�คํา
ปรึกษาปรึกษา
ทางวิชาการทางวิชาการ

การสัมภาษณ
นักเรียนจะมีขึ้น
ทุกๆ 5 สัปดาห 
ในขณะที่ผลการ
เรียนจะถูก

รายงานทุกๆ 10 สัปดาห เรามีทีมงาน
วิชาการที่พรอมจะใหคําปรึกษาเก่ียวกับ 
ชองทางการเรียนตอหลังจากเรียนจบ
จากอิมแพค และทางเลือกในการเรียนตอ
ในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยตางๆ

การให�การให�
คําปรึกษาคําปรึกษา
ส�วนตัวส�วนตัว

เราไดจัดเตรียม
บุคคลากรที่มี
คุณวุฒิและ
ประสบการณ
ในการชวยเหลือ
นักเรียนที่มี

ปญหาสวนตัว ปญหาสุขภาพหรืออื่นๆ 
สําหรับนักเรียนที่ตองการความชวยเหลือ
โดยการใชภาษาของตนเองสามารถติดตอ
เจาหนาที่ผูมีความชํานาญในการใชภาษา
ของทานไดที่ศูนยใหคําปรึกษานานาชาติ 
อิมแพคยังมีเจาหนาที่ที่คอยชวยเหลือ
ในเรื่องเกี่ยวกับโฮมสเตยและเรื่อง
เวลาเรียนอีกดวย

%
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โครงสร�างของโปรแกรมที่เป�ดสอนและตัวอย�างแผนการเรียนโครงสร�างของโปรแกรมที่เป�ดสอนและตัวอย�างแผนการเรียน
บริสเบน เมลเบิร�น เวลาเรียนโดยเฉล่ีย 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60

AM
PM• • General English  Elementary Pre Intermediate Intermediate Upper Intermediate Advanced

• • Extreme English Foundation Excel

• • IELTS/EAP Intermediate Upper Intermediate Advanced

• • Barista/Café English  from Intermediate +

• Business English Upper Intermediate

• • Cambridge Exam Prep. FCE CAE

10
General 
English

10
Extreme 
English: 
Foundation

10
Extreme 
English: 
Excel

12
Cambridge 
Exam Prep: 
FCE

10
General 
English 
(BNE 
campus)

5
Barista/
Cafe 
English (MEL 
campus)

3
Barista 
Kickstart 
(MEL 
campus)

10
Extreme 
English: 
Excel

5
Business 
English

10
IELTS/EAP

หลังจากไดเขาเรียนคอรสภาษาอังกฤษ 
ทั่วไปแลว ฉันก็ไดตัดสินใจวาอยากจะเขา
เรียนคอรส FCE. Extreme English เปน
บันไดข้ันสําคัญ ที่ชวยฉันเตรียมตัวในการ
เขาไปเรียน FCE จริงๆ  แมวามันจะยาก
และทาทาย แตฉันก็สนุกไปกับมันและ
รูสึกวามันเปนการตัดสินใจท่ีดีที่สุดในชีวิต 

ภาษาอังกฤษของฉันพัฒนาขึ้นมาก ตอนนี้
ฉันสามารถแสดงความเห็นและสื่อสารได
อยางล่ืนไหลมากขึ้น ฉันชอบโครงสราง
การเรียนที่ยืดหยุนของที่นี่ และไดคนพบ
บรรดาคอรสที่เหมาะสมที่สุดที่ชวยใหฉัน
ไปสูเปาหมายที่วางเอาไว

Juliana จาก โคลัมเบีย

 ผมไดไปเรียนที่อิมแพคเปนเวลาหกเดือน
และคอรส IELTS ทําใหผมทําคะแนนได
ตามตองการและเขาเรียนในมหาวิทยาลัย
ได บรรดาคุณครูของผมมีความตั้งใจใน
การสอนและมีความรูเปนอยางดี พวกเขา

 ติชมการใชภาษาของผมอยางสมํ่าเสมอ
 และเพราะกฎ ใชภาษาอังกฤษเทานั้น

ทําใหผมไดเจอเพื่อนที่ดีที่
 อิมแพคอยางแอนนา
เธอเปนเพื่อนรวมชั้น
 ของผมในคอรส
 Extreme
English

Anna จาก ไต�หวัน & Sezer จาก ตุรกี

ผมมาท่ีออสเตรเลียเพื่อพัฒนาภาษา
อังกฤษของผมและสั่งสมประสบการณ
ในการถือวีซาWorking Holiday ในตอน
แรกผมเลือกไมถูกวาจะเร่ิมตนท่ีเมืองไหนดี 
ดังนั้นอิมแพคจึงเปนตัวเลือกท่ีดี เพราะ
ผมสามารถเลือกเรียนไดทั้งที่บริสเบน
และเมลเบิรน หลังจากยายมาเรียนที่

เมลเบิรน ผมก็ไดหลงใหลไปกับมนตเสนห
ของคาเฟและอยากจะทํางานเปน
บาริสตา คอรสภาษาอังกฤษสําหรับ
บาริสตาและโปรแกรม Kickstart ได
เสริมสรางความเขาใจและประสบการณ
ที่จําเปนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร 
ทําใหผมหางานทําในคาเฟได!

Han จาก เกาหลี

การประเมินผลการประเมินผล
นักเรียนจะถูก
ประเมินจาก
กิจกรรมในหอง
 เรียน การบาน
แบบฝกหัด การ

ทดสอบในหองเรียนอยางสม่ําเสมอ การ
ประเมินงานเขียน การนําเสนองานและ
งานอื่นๆ

ชั่วโมงเรียนชั่วโมงเรียน
ทุกคอรสเรียน 20 ชั่วโมงตอสัปดาห

อายุอายุ
นักเรียนทุกคนจะตองมีอายุ
ไมตํ่ากวา 18 ป

การจัดห�องการจัดห�อง
และความก�าวหน�าและความก�าวหน�า
การเขาหองเรียนแตละชั้นจะขึ้นอยูกับผล
การสอบ การเลื่อนชั้นจะขึ้นอยูกับความ
กาวหนาของตัวบุคคลและรับประกันไมได
วาจะขึ้นอยูกับเวลาท่ีเรียน

การย�ายสาขาการย�ายสาขา
และการเปล่ียนคอร�สและการเปล่ียนคอร�ส

นักเรียนของ
อิมแพค
สามารถเลือก
เรียนไดที่สอง

สาขาในทําเลที่ดีเยี่ยม นอกจากนี้พวกเรา
 ยังมีตัวเลือกทางการเรียนที่ยืดหยุน
กรุณาติดตอเจาหนาที่สําหรับขอมูล
เพิ่มเติม (มีเงื่อนไขเฉพาะ)
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ระดับ:  Elementary - Advanced

ระยะเวลาเรียน  2-50 สัปดาห�

เวลาเรียน Elementary:  1:20 – 5:45 PM / 

Pre-Intermediate ถึง Advanced: 

8:50 AM – 1:15 PM

ระยะเวลาจบแต�ละระดับ  10 สัปดาห� (ประมาณ)

ระยะเวลาเรียนอย�างต่ํา  2 สัปดาห�

Foundation  Pre-Intermediate+

Excel  Intermediate+

ระยะเวลาเรียน  10 สัปดาห�

เวลาเรียน  1:20 – 5:45 PM

ระยะเวลาเรียนอย�างต่ํา  10 สัปดาห�

ภาษาอังกฤษแบบเขมขนสําหรับนักเรียน
ทีม่พีืน้ฐานท่ีดกีวาระดบั Pre-Intermediate 
ถึง Upper-Intermediate แมวาภาษา
ที่ใชจะเปนแบบเดียวกันกับ General 

General English Extreme English

จันทร� อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร�

คาบเรียนท่ี 1
8:50AM – 
10:05AM

แนะนําบทเรียน

คําศัพท�
ฝ�กฝนการใช�คําบุพบท 

คําศัพท�
กริยาวลี
ทบทวนหลัก
ไวยากรณ�

หลักไวยากรณ�
การใช� Past simple 
& Present perfect

การฟัง
ฟังข�าว
ทบทวนหลัก
ไวยากรณ�

การอ�านออกเสียง
คําที่มีเสียง /r/ และ / l /

คาบเรียนท่ี 2
10:15AM –
11:30AM

หลักไวยากรณ�
การใช�คําคุณศัพท�
เปรียบเทียบ 

การเขียนพื้นฐาน
การเรียบเรียงประโยค

ภาษาอังกฤษ
เพื่อการใช�งานจริง
ภาษาสําหรับ
การตลาด

การเขียนเพ่ิม
หลักการเขียนอีเมล�

สอบประเมินผล

คาบเรียนท่ี 3
11:45AM –
1:15PM

กิจกรรมเพื่อการ
ส่ือสาร
การพูดแบบจับเวลา
การอ�าน
หนังสือพิมพ�
บทความ
การอ�านเพื่อเก็บ
รายละเอียด

ภาษาอังกฤษในชีวิต
ประจําวัน
จองห�องพักโรงแรม
การฟัง
การสนทนาทาง
โทรศัพท�

ความสามารถ
ทางภาษาเพ่ือการ
ใช�งานจริง
The Amazing Race: 
Melbourne Markets

การอ�านออกเสียง
การเน�นเสียงและ
ระดับเสียง
ภาษาอังกฤษในชีวิต
ประจําวัน
ภาษาสําหรับการ
ท�องเที่ยว

ทบทวนบทเรียน
ประจําสัปดาห�
ฝ�กฝนการสนทนา
เพื่อความแม�นยํา

การบ�าน ฝ�กฝนการฟัง
ด�วย podcast

อ�านหนังสือ แบบฝ�กหัด
หลักไวยากรณ�

ฝ�กการเขียน โปรเจคสุดสัปดาห�

(หมายเหตุ นี่เป�นเพียงตารางเวลาตัวอย�างเท�านั้น เวลาอาจจะมีการคลาดเคล่ือน 15-30 นาที ขึ้นอยู�กับวิชาที่ท�านลงทะเบียน)

จันทร� อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร�

คาบเรียนที่ 1
1:20PM – 
2:35PM

แนะนําบทเรียน

การอ�าน
สิ่งที่คุณอยากจะทํา
ในอนาคต
หลักไวยากรณ�
คําบุพบทเก่ียวกับ
สถานที่

การเน�นหลักภาษา
การใช�คําบุพบท
เก่ียวกับการเคล่ือนไหว
หลักไวยากรณ�
คําคุณศัพท�
เปรียบเทียบ
การพูด
เปรียบเทียบสมาชิก
ในครอบครัว

หลักไวยากรณ�
การใช� Present 
perfect กับการใช� 
just, already และ yet
การออกเสียง
การเน�นประโยค
ตรวจการบ�าน

คําศัพท�
ร�างกายมนุษย�
การพูด
การรักษาความแข็งแรง
การฟัง
การโทรขอความ
ช�วยเหลือทาง
การแพทย�

การพูด
สุขภาพของคุณ
เป�นอย�างไร
ฝ�กสอบ
การอ�าน พาร�ท 4
การอ�านออกเสียง
เสียง /ӕ/ และ / /

คาบเรียนที่ 2
2:45PM – 
4PM

การฟัง
บทบาทในที่ทํางาน
การออกเสียง
เสียงสระ

ภาษาอังกฤษเพ่ือใช�
ในงาน
ภาษาใช�ในเหตุการณ�
พิเศษ
การพูด
การเฉลิมฉลองทั่วโลก

การพูด
การนําเสนอหน�าชั้น
ฝ�กสอบ
การพูด (พาร�ท 3 & 4)

คําศัพท�
ความเจ็บป�วย
และคําแนะนํา
การเน�นภาษา
การแสดงความรู�สึก
ด�วย at

ฝ�กสอบ
การพูด พาร�ท 2
ฝ�กสอบ
การอ�าน พาร�ท 3

คาบเรียนที่ 3
4:15PM – 
5:45PM

การเน�นภาษา
คําคุณศัพท�และ
คํากริยาวิเศษณ�
การเขียน
การส�งอีเมล
เก่ียวกับงาน

การอ�าน
งานแต�งงาน
คําศัพท�
คําที่มักจะใช�ร�วมกัน

การเขียน
โครงสร�าง
พารากราฟ
คําศัพท�
รูปแบบของคํา

หลักไวยากรณ�
กาลเวลาแบบผสม
การพูด
การให�คําแนะนํา
ในที่ทํางาน

คําศัพท�
การส่ือสาร
ในที่ทํางาน
การเขียน
การบันทึกโน�ต

การบ�าน แบบฝ�กหัด
หลักไวยากรณ�

การอ�านและเขียน แบบฝ�กหัด
หลักไวยากรณ�

การอ�านและการฟัง การเขียนและคําศัพท�

(หมายเหตุ นี่เป�นเพียงตารางเวลาตัวอย�างเท�านั้น เวลาอาจจะมีการคลาดเคล่ือน 15-30 นาที ขึ้นอยู�กับวิชาที่ท�านลงทะเบียน)

คอร�สที่เป�ดสอนคอร�สที่เป�ดสอน

คอรสครอบคลุมหัวขอและสถานการณ
หลากหลายที่จะชวยเหลือนักเรียนในชีวิต
ประจําวัน มุงเนนไปที่การใชงานจริง เปน
คอรสที่เหมาะสําหรับผูที่ตองการสื่อสาร
อยางจริงจัง เรามีครูผูเชี่ยวชาญที่จะ
ศึกษาสิ่งที่ทานตองการเรียนรูและชวยให
ทานไดมุงเรียนในสวนที่เหมาะสมเพื่อได
รับประโยชนสูงสุดในการเรียน

English แตสไตลการสอน
จะเนนไปในทางปฏิบัติมากกวาใน
ทุกสถานการณ รูปแบบการสอนจะเปน
วิชาการมากกวาโดยจะเนนในเรือ่งทกัษะ
การอานและเขยีนเปนพิเศษ รวมทั้งการ
สอบและการบาน หลังจากจบสัปดาห
ที่10 นักเรียนระดับ Intermediate ควรมี
ทักษะเพียงพอที่จะเขาเรียนตอไดใน 
Cambridge FCE class, IELTS/Further 
Studies class, หรือ Business English
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คอร�สที่เป�ดสอนคอร�สที่เป�ดสอน

จันทร� อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร�

สัปดาห�ที่ 1
1:20PM–
5:45PM

การแนะนําเรื่องกาแฟ
เคร่ืองทํา espresso

การอบกาแฟ
สถานที่ทํางานและสุข
อนามัยในที่ทํางาน

การเตรียมความพร�อม
ในที่ทํางาน

การเตรียมสถานที่
ความปลอดภัยและ
สุขอนามัย

เย่ียมชมร�านกาแฟ
พบปะกับ Barista

สัปดาห�ที่ 2
1:20PM–
5:45PM

เคร่ืองครัว
เมนู

การสกัด espresso
ที่สมบูรณ�แบบ

การบด การตวง
และกดผิวหน�า

การรับออเดอร�
และคําขอ
AM: ABC of 
Espresso

การทําฟองนม
เมนู espresso

สัปดาห�ที่ 3
1:20PM–
5:45PM

วิธีทํา espresso 
ที่สมบูรณ�แบบ
AM: Adv. Barista 1

การดูแล
และทําความสะอาด

เย่ียมชมโรงงาน
อบเมล็ดกาแฟ
AM: Adv, Barista 2

ศัพท�เฉพาะในการ
ทํางาน 
ปริมาณการใช�ต�างๆ

การแนะนํา
และบรรยายอาหาร

สัปดาห�ที่ 4
1:20PM–
5:45PM

การซ้ือกาแฟ
/การชิม

เมนูespresso งานที่รับมอบหมายที่
ร�านกาแฟ

การบรรยายอาหาร
AM: Prac. Session

ศิลปะบนกาแฟ

สัปดาห�ที่ 5
1:20PM–
5:45PM

การหางาน
ทบทวนทักษะ
การทํากาแฟ
AM: Work exp.

การเขียนแบบฟอร�ม 
CV

การสัมภาษณ�
การสวมบทบาท

Fair pay และ ภาษี
ทบทวนทักษะ

คําถามหลังจบคอร�ส

  *จัดสอนที่ TAFE’s Coffee Academy Barista Course   *หาประสบการณ��ทํางาน ฝ�กงานในสถานที่จริงที่ TAFE Coffee Academy  *นักเรียน
สามารถขอฝ�กจริงและทํางานจริงเพิ่มเติมได��ที่ Impact’s Cafe Impresso  *ตารางการฝ�กงานอาจมีการเปล่ียนแปลงได�ตามความเหมาะสม

จันทร� อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร�

คาบเรียนที่ 1
1:20PM – 
2:35PM

แนะนําบทเรียน

คําศัพท�
ศัพท�ทางวิชาการ 
ลิสต� 1

IELTS การอ�าน
พาร�ท 1 ของการสอบ 
IELTS : การจับคู�ของ
หัวข�อกับเนื้อความ

EAP การฟัง
การฟังการอบรมและ
การจดบันทึก

หลักไวยากรณ�
คํากล�าวรายงาน
คําศัพท�
คําคุณศัพท� + 
คําบุพบท

EAP Assessment 
ประจําสัปดาห�

คาบเรียนที่ 2
2:45PM – 
4PM

IELTS การฟัง
พาร�ท 2 ของการ
สอบ IELTS: การฟัง
เพ่ือจับใจความ
สําคัญ

การอ�านออกเสียง
พยางค�ที่เน�น
และไม�เน�น

IELTS การเขียน
IELTS Task 1 : 
การแนะนํารายงาน
การบรรยายกราฟ

EAP การเขียน
เรียงความแสดง
ความคิดเห็น

IELTS ฝ�กทําข�อสอบ
การพูด

คาบเรียนที่ 3
4:15PM – 
5:45PM

EAP การพูด
ภาษาสําหรับ
การนําเสนองาน

EAP การฝ�กทักษะ 
-การอ�านเร็วๆ

IELTS การพูด
ส�วนที่ 1 ของการ
สอบ IELTS

การอ�านออกเสียง
การออกเสียงต�อเนื่อง
เวลาพูดเร็วๆ

ทักษะการเรียน
การอ�างอิง

การบ�าน ศัพท�วิชาการ สอบการอ�าน แบบฝ�กการเขียน 1 แบบฝ�กหัด
หลักไวยากรณ�

แบบฝ�กหัด
การเขียน2

(หมายเหตุ นี่เป�นเพียงตารางเวลาตัวอย�างเท�านั้น เวลาอาจจะมีการคลาดเคล่ือน 15-30 นาที ขึ้นอยู�กับวิชาที่ท�านลงทะเบียน)

คุณสมบัติผู�สมัคร:  ระดับ Intermediate+

ระยะเวลาเรียน 5 สัปดาห�

เวลาเรียน  1:20 – 5:45 PM

พัฒนาภาษาอังกฤษของทานพรอมไดใบ
จบหลักสูตรจาก Coffee Academy 
Barista Course ของ TAFE เพื่อเปด
โอกาสใหนักเรียนสามารถทํางานในราน

ระดับ  Intermediate - Advanced

ระยะเวลาเรียน  5-30 สัปดาห�

เวลาเรียน  1:20-5:45 PM

เวลาจบในแต�ละระดับ  10 สัปดาห�

ระยะเวลาข้ันตํ่าในการลงเรียน  5 สัปดาห�

(closed class)

เนนในการเตรียมสอบไอเอล IELTS 
(International English Language 
Testing System) ทักษะใน IELTS 

Kickstart program เปนโอกาสอันดี ของ
นักเรียน Barista ที่จะไดทํางานจริง เพื่อ
เก็บเกี่ยวประสบการณในรานคาเฟใน 
เมลเบิรนและบริสเบน หลังจบจากการ
ฝกทํางานอยางหนักเพื่อสรางความ
มั่นใจใหตนเองในการเปนบาริสตา
แลว นกัเรยีนสามารถฝกหา
ประสบการณ ในทุกหนาที่ใน

รานคาเฟอีกเปนเวลา 2 สัปดาหและไดมี
โอกาสสรางปฏิสัมพันธกับลูกคาชาว
ออสเตรเลีย ซึ่งจะชวยนักเรียนในการหา
งานทําในอตุสาหกรรมน้ีในเวลาตอไป 
โปรดทราบวา Kickstart Program ไมได
จดทะเบียน CROCOS และมีไวสําหรับ
นักเรียนผูที่จบคอรส Barista/Café 
English แลวเทานั้น

Barista/Café English IELTS/EAP English

Barista 
Kickstart 
Program
ระยะเวลา 3 สัปดาห�

คาเฟ รานอาหาร ในประเทศออสเตรเลีย 
ตัวหลักสูตรรวม 11.5 ชํ่วโมงการฝกทํา
กาแฟ  อีกทั้งการทดลองทํางานจริงท่ี 
TAFE's coffee academy และ 
Impact's Cafe Impresso นักเรียนจะได
รับใบประกาศนียบัตรจาก TAFE หลังจาก
เรียนจบคอรสนี้

ชวยใหทานไดรับคะแนนเพียงพอที่จะเขา
เรียนคอรสประกาศนียบัตร อนุปริญญา 
หรือ ระดับปริญญาอ่ืนๆ ทักษะที่จะชวย
ในการศึกษาตอ และพัฒนาทักษะอยาง
ตอเนื่องในเรื่องการส่ือสารท่ีจําเปน การ
เรียนจะเนนที่ IELTS Academic และใช 
IELTS General บางสวนใน
คอรสนี้ และสามารถใชเปนชองทาง
ที่จะชวยในการศึกษาตอดานอื่นๆตอไป
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คอร�สที่เป�ดสอนคอร�สที่เป�ดสอน
Business English Cambridge English

จันทร� อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร�

คาบเรียนท่ี 1
1:20PM – 
2:35PM

แนะนําบทเรียน
เริ่มต�นทําธุรกิจ
คําศัพท�
ประเภทของธุรกิจ

คําศัพท�
ภาษาเวลาซื้อขาย
การอ�าน
องค�กรระหว�าง
ประเทศ

การพูด
การท้ิงข�อความเสียง
การฟัง
ความเข�าใจภาษา
ทางโทรศัพท�

คําศัพท�
การตลาดและการ
สร�างตราผลิตภัณฑ�
การพูด
การส�งเสริม
การประชุม

การประเมินผล
ประจําสัปดาห�
TOEIC สอบฟัง 
(พาร�ท 1)

คาบเรียนท่ี 2
2:45PM – 
4PM

การเขียน
วิธีเขียนแผนธุรกิจ

หลักไวยากรณ�
การนําเสนอ
แบบฟอร�มต�างๆ

การเขียน
การเขียนโครงการ
เก่ียวกับธุรกิจใหม�

การฟัง
เตรียมพร�อมสําหรับ
สอบTOEIC การฟัง

การนําเสนอ
โปรเจ็ค
นําเสนอโครงการ
ทางธุรกิจ

คาบเรียนท่ี 3
4:15PM – 
5:45PM

การฟัง
วิธีทําการตลาด
ธุรกิจขนาดเล็ก
ทีมโปรเจ็ค
การเขียนแผน
สําหรับธุรกิจใหม�

การฟัง
วางแผนสัมมนา
การอ�าน
ข�อเสนอทางธุรกิจ

กรณีศึกษา
เก่ียวกับธุรกิจ
การทําการตลาด
ตราผลิตภัณฑ�

การอ�านออกเสียง
น้ําเสียงเวลาประชุม
ทีมโปรเจ็ค
การเขียนแผน
สําหรับธุรกิจใหม�

ทัศนศึกษา
พบปะเจ�าของ
ธุรกิจในพื้นที่

การบ�าน สมุดแบบฝ�กหัด การฟัง : การฝ�กงาน โปรเจ็คค�นคว�า การอ�าน : วิธีขาย ทบทวน

(หมายเหตุ นี่เป�นเพียงตารางเวลาตัวอย�างเท�านั้น เวลาอาจจะมีการคลาดเคล่ือน 15-30 นาที ขึ้นอยู�กับวิชาที่ท�านลงทะเบียน)

จันทร� อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร�

คาบเรียนที่ 1
1:20PM – 
2:35PM

การทบทวนประจํา
สัปดาห� & Feedback

แนะนําบทเรียน
“A changing world”

การใช�ภาษาอังกฤษ
รูปคํา
การฟัง
การแจกแจง
แนวคิดหลัก

ทักษะการอ�าน
ป�ญหารอบโลก
เทคนิคการสอบ
การอ�าน และ การจับใจ
ความสําคัญ

การเน�น
หลักไวยากรณ�
การย�อกลุ�มคํา
การพูด
พาร�ท 3 : การแก�
ป�ญหา

การอ�านออกเสียง
สระ
การใช�ภาษาอังกฤษ
พาร�ท 1 : Multiple 
choice cloze

คาบเรียนที่ 2
2:45PM – 
4PM

คําศัพท�
สํานวน
ทักษะการพูด
ความคล�องแคล�ว

ทักษะการเขียน
สุนทรพจน�

การใช�ภาษาอังกฤษ
การแปลงรูปประโยค
การฝ�กฟัง
พาร�ท 4 : การจับคู�

ทักษะการเขียน
รายงาน

การฝ�กสอบ

คาบเรียนที่ 3
4:15PM – 
5:45PM

ทักษะการฟัง
บทสนทนายาว

การอ�านออกเสียง
เสียงสูง-ตํ่า

การฝ�กพูด
การสอบพาร�ท 2 : 
Long turn

คําศัพท�
คํากริยาวิเศษณ�บอก
ลักษณะอาการ

ทบทวนข�อสอบ

การบ�าน แบบฝ�กหัด
หลักไวยากรณ�

การอ�านและเขียน แบบฝ�กหัด
หลักไวยากรณ�

การอ�านและฟัง การเขียนและคําศัพท�

(หมายเหตุ นี่เป�นเพียงตารางเวลาตัวอย�างเท�านั้น เวลาอาจจะมีการคลาดเคล่ือน 15-30 นาที ขึ้นอยู�กับวิชาที่ท�านลงทะเบียน)

เฉพาะอิมแพคเมลเบิร�น
ระดับ:  Upper-Intermediate

เวลาเรียน  1:20 – 5:45 PM

ระยะเวลาเรียนต�อระดับ  10 สัปดาห�

ระยะเวลาเรียนขั้นตํ่า  5 สัปดาห�

เปนคอรสที่เตรียมทานใหพรอมกับการ
ใชชีวิตในโลกแหงธุรกิจ หรือการเรียนตอ

FCE  Upper Intermediate ขึ้นไป

CAE  Advanced ขึ้นไป

ระยะเวลา  10-12 สัปดาห� ต�อระดับ 

(closed class) / 10 สัปดาห� (เดือนมกราคม) 

/ 11 สัปดาห� (เดือนมิถุนายน) / 12 สัปดาห� 

(เดือนมีนาคม & กันยายน)

เวลาเรียน  1:20 – 5:45 PM

FCE – คอรสที่ทาทายและคุมคา ทําความ
เขาใจแนวคิดหลักในบทความท่ีซับซอน
และคนพบคําตอบอยางรวดเร็วตอคําถาม
เกี่ยวกับรายละเอียดในบทความ ใหความ
เหน็ในหวัขอทีห่ลากหลายและแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นเหลานั้นอยางเปนธรรมชาติ
โดยใชเหตุผลและแนวคิด สรรคสราง
บทความในรูปที่ชัดเจนเหมาะสมและ
สื่อสารไดอยางม่ันใจ

ในคอรสเกี่ยวกับธุรกิจในระดับ
มหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัย คอรสนี้ได
รวมแบบฝกหัดบางสวนเพื่อ Cambridge 
Business English Certificate(BEC) 
และ Test of English for International 
Communication (TOEIC) แมวาการ
สอบทั้งสองอยางนี้ไมใชสวนหนึ่งในคอรส

CAE – ระดับสูงขึ้นมาจาก FCE มันคือ
กาวที่สําคัญซึ่งแสดงใหนายจางและ
มหาวิทยาลัยเห็นถึงการพิสูจนทักษะใน
ระดับ Advanced ขึ้นไป ความสามารถ
ที่จะเรียนรูวิชาการในระดับอุดมศึกษา 
พัฒนาทักษะการส่ือสารจนทําใหไมรูสึก
กังวลที่จะเขาไปสูสถานการณระดับมือ
อาชพี อานและเขยีนในหวัขอมากมายและ
หลายรูปแบบ ทักษะระดับ Advanced+ 
ที่สามารถรับมือกับสถานการณตางๆ ได
อยางม่ันใจ

Impact English College คือศูยนสอบ
แคมบริดจอยางเปนทางการ   นักเรียนที่
เรียนที่คอรสนี้จะไดทําขอสอบ 
Cambridge ที่อิมแพคโดยตรง
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การเรียนการเรียน
เพิ่มเติมเพิ่มเติม

อิมแพคเปดคลาส
เรียนพิเศษที่ไม
เสียคาใชจายและ
กิจกรรมที่นา
สนใจของชมรม
ในตอนเชาและ

ตอนบาย กิจกรรมสวนมากถูกจัดขึ้นโดย
คณะครูของอิมแพค การทองเที่ยวรอบรัฐ
วิคตอเรียและควีนสแลนดในวันหยุดสุด
สัปดาหเปดใหสมัครไดโดยมีคาใชจาย

งานงาน
ประจําป�ประจําป�

นักเรียนสามารถ
รวมสนุกกับงาน
ประจําปพรอมๆ 

ไปกับการฝกฝน
ภาษาอังกฤษ ทุกป
ทางสถาบันมีการ

จัดงานเลี้ยง งานกีฬา งานเฉลิมฉลอง
วันสําคัญของทั่วทุกมุมโลก ปคนิกและ
อื่นๆ อีกมากมาย!

ห�องสมุดและห�องสมุดและ
การช�วยเหลือการช�วยเหลือ
เรื่องการเรียนเรื่องการเรียน

นักเรียนสามารถ
เขาไปใชอุปกรณ
การเรียนดวย
ตัวเอง (หนังสือ
ในหองสมุดและ

แหลงความรูออนไลน) ที่ชวยเสริมสราง
ความรูนอกหองเรียน เรามีครูที่ยินดีจะ
ชวยเหลือทานเกี่ยวกับการเรียนตามที่
ทานตองการ

จันทร� อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร�

11:30AM
–12:30PM

ทักษะก�อนสอบ
รับคําแนะนําจาก
ผู�เชี่ยวชาญที่ช�วยให�
ท�านเตรียมตัวก�อน
สอบ Cambridge 
และ IELTS 

ห�องเรียนการอ�าน
ออกเสียง

ช�วยเหลือเรื่อง
การเรียน
ครูจะคอยช�วยเหลือท�าน
อยู�ที่ห�องสมุดตามเวลา
ที่กําหนด

ชมรมนักสํารวจ
10AM-12PM

ช�วยเหลือเรื่อง
การเรียน

เรียนการสนทนา
เพิ่มเติม

ช�วยเหลือเรื่อง
การเรียน

Singlish
ร�วมร�องเพลงและ
ฝ�กการฟังร�วมกับ
นักเรียนช้ันอื่นๆ 
เป�นวิธีที่ดีเย่ียมในการ
ฝ�กฝนการใช�ภาษา
ช�วยเหลือเรื่อง
การเรียน

2PM–3PM ห�องเรียนสนทนา
นําทักษะภาษาอังกฤษ
ของท�านมาใช�จริง

ห�องเรียนการอ�าน
ออกเสียง

ช�วยเหลือเรื่อง
การเรียน

ชมรวมนักสํารวจ
2PM-4PM
เย่ียมชมสถานที่ท�อง
เท่ียวต�างๆ พิพิธภัณฑ� 
แกเลอร่ี รวมไปถึงศูนย�
กีฬา (อาจเสียค�าใช�จ�าย
เล็กน�อย)
ช�วยเหลือเรื่อง
การเรียน

เรียนการเขียน
เพิ่มเติม
เรียนหลักการเขียน
เบ้ืองต�นและพัฒนา
ความสามารถ
ในการสื่อสารโดย
การเขียน
ช�วยเหลือเรื่อง
การเรียน

Singlish

ตารางเวลากิจกรรมและเน้ือหาต�างๆอาจมีการเปล่ียนแปลงได�

สนุกกับภาษาอังกฤษสนุกกับภาษาอังกฤษ
ให�มากขึ้น : เลือกห�องเรียนฟรี ให�มากข้ึน : เลือกห�องเรียนฟรี 
เพื่อเพิ่มประสบการณ�ใหม�ๆเพื่อเพิ่มประสบการณ�ใหม�ๆ
ท่ีอิมแพค!ท่ีอิมแพค!

กิจกรรมของอิมแพคกิจกรรมของอิมแพค การศึกษาต�อการศึกษาต�อ
เส�นทางเส�นทาง
การศึกษาการศึกษา
ชองทางการศึกษาตรงของสถาบันอิมแพค
จะชวยใหนักเรียนไดมีโอกาสเขาเรียน
ในสถาบันชั้นนําหลายแหงในออสเตรเลีย 
นักเรียนที่เรียนจบจากอิมแพคในระดับที่
กําหนดจะสามารถเขาเรียนตอในระดับ

ประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญาตรี
หรือโทที่สถาบันการศึกษาท่ีมีขอตกลงกับ
อิมแพค โดยไมตองกังวลเกี่ยวกับคะแนน 
IELTS ตามขั้นตอนดังนี้

1 เรียนคอรสภาษาอังกฤษท่ีอิมแพค
2 มีคุณสมบัติพรอมในการเขาเรียน ตาม

ที่สถาบันนั้นๆกําหนด
3 สนุกกับการศึกษาตอในออสเตรเลีย!

australianwingsacademy.com
CRICOS: 01302M aviationaustralia.aero

CRICOS: 02425C
aias.edu.au

CRICOS: 01682E
alg.edu.au

CRICOS: 03071E

accco.com.au
CRICOS: 02483D

brishair.com.au
CRICOS: 03319G

deakincollege.edu.au
CRICOS: 01590J

endeavour.edu.au
CRICOS: 00231G

griffi th.edu.au/college
CRICOS: 01737F

holmesglen.edu.au
CRICOS: 00012G

jmcacademy.edu.au
CRICOS: 01259J

kangan.edu.au
CRICOS: 01218G

martin.edu.au
CRICOS: 01682E

melbournepolytechnic.edu.au
CRICOS: 00724G

sae.edu.au
CRICOS: 00312F

tafeqld.edu.au
CRICOS: 03020E

think.edu.au
CRICOS: 00246M

torrens.edu.au
CRICOS: 03389E

whitehouse–design.edu.au
CRICOS: 02863C

angliss.edu.au
CRICOS: 01505M



19

ดื่มด่ําไปกับอาหาร แฟชั่นดื่มด่ําไปกับอาหาร แฟชั่น
และวัฒนธรรมที่แตกต�างและวัฒนธรรมที่แตกต�าง

ท�องเที่ยวไปในธรรมชาติที่มีเสน�ห�เฉพาะตัวท�องเที่ยวไปในธรรมชาติที่มีเสน�ห�เฉพาะตัว

เข�าร�วมงานกีฬาและเข�าร�วมงานกีฬาและ
เทศกาลประจําป�ที่ยิ่งใหญ�เทศกาลประจําป�ที่ยิ่งใหญ�

สิ่งที่ ไม�ควรพลาดสิ่งที่ ไม�ควรพลาด การอยู�อาศัยและการเดินทางการอยู�อาศัยและการเดินทาง
เมลเบิร�นเมลเบิร�น
มีสิ่งที่นาสนใจมากมายในเมืองเมลเบิรน 
หากเดินไปตามซอกซอยเกาแกจะพบวาสอง
ขางทางจะเต็มไปดวยภัตตาคารชั้นเยี่ยม คาเฟ
ยอดนิยม บารที่ซอนเรน รวมไปจนถึงรานขาย
เสื้อผาตามแฟช่ันมากมาย ลองใชเวลาสักวัน
เดินทางไปตาม Great Ocean Road ที่มีชื่อ
เสียงกองโลก หรือจะนั่งพักผอนหยอนใจใน 
botanical gardens ที่ตั้งอยูทั่วไปในตัวเมือง
ก็เปนทางเลือกที่ไมเลว หาประสบการณใหมๆ 
ดวยวัฒนธรรมดานอาหารที่โดงดังของ
เมลเบิรน หรือเพลิดเพลินไปกับเทศกาลที่
สนกุสนานและนาสนใจมากมาย ไมวารสนิยม
ของใครจะแปลกพิสดารขนาดไหน เมือง
เมลเบิรนก็จะมีบางสิ่งบางอยางที่นาประทับใจ
สําหรับทุกๆ คนเสมอ

บริสเบนบริสเบน
มีสถานที่นาอัศจรรยใจหลายอยางในบริสเบน
ที่ควรคาแกการไปเยี่ยมชม สัมผัสประสบการณ
ใหมๆ ที่อบอวลไปดวยบรรยากาศงานเทศกาล
ที่เซาทแบงค เยี่ยมชมตลาด บาร รานอาหาร 
การแสดงดนตรีสด และชายหาดในเมือง
แหงเดียวของออสเตรเลีย สําหรับผูมีใจรักใน
งานศิลปะมีพิพิธภัณฑและแกเลอร่ีหลาย
แหงเปดใหเขาเยี่ยมชม นอกจากนี้คุณยัง
สามารถชมวิวทิวทัศนที่สวยงามดวยการ
ลองเรือเฟอรรี่ไปตามแมนํ้าบริสเบน 
ทานที่รักแสงแดด การโตคลื่น และ
หาดทราย อาจใชเวลาทองเที่ยว
ทั้งวันไปตามชายหาดที่ลือชื่อใน
ละแวกนั้น เชน Moreton 
Island, Noosa และ the 
Gold Coast 

โฮมสเตย�โฮมสเตย�
โปรแกรมโฮมสเตย

จะถูกจัดสรรผาน
เอเจนซี่ที่ผานการ
ขึ้นทะเบียนที่ดูแล

โดยบุคคลากรท่ีได
รับมอบหมายของ
สถานบันอิมแพค ดวย

การทํางานรวมกัน นักเรียนจะถูกจัดใหอยู
กับครอบครัวที่เหมาะสม บุคลากรของเรา
มีความเปนกันเอง ติดตอไดงาย และ
มีความกระตือรือรนในการใหคําปรึกษา
และชวยเหลือหากทานพบปญหา 
ขอกังวลหรือคําถาม

ระยะเวลาจองขั้นตํ่า 4 สัปดาห
อาหาร จันทร-ศุกร: 2 มื้อตอวัน / 
เสาร-อาทิตย 3 มื้อตอวัน
สถานที่ เวลาเดินทางเฉลี่ย 40 นาที

ท่ีพักอาศัยท่ีพักอาศัย
ของนักเรียนของนักเรียน

สําหรับนักเรียนที่
มีความประสงคที่
จะอยูอยางอิสระ 
ทางอิมแพค
สามารถจัดการ
หาที่อยูแบบ
อพารทเมนต

สําหรับนักเรียน ในเมืองเมลเบิรนและ
บริสเบนใหได นอกจากน้ีพวกเรายัง
สามารถใหคําแนะนําเก่ียวกับที่พักแบบ
โรงแรมและแบคแพคเกอร กรุณาติดตอ
เราหากตองรายละเอียดเกี่ยวกับ
ทางเลือกในเรื่องที่พัก

ระบบขนส�งระบบขนส�ง
สาธารณะสาธารณะ

ระบบขนสง
สาธารณะเปนอีก
ชองทางหนึ่งที่
สะดวกสบาย
สําหรับการเดินทาง
มาโรงเรียน และ
นักเรียนสามารถ

เดินทางไปในทุกพื้นที่ของเมลเบิรน
และบริสเบนได
Public Transport Victoria
ptv.com.au / V/Line vline.com.au
/ TRAnSLINK translink.com.au

ประกันสุขภาพประกันสุขภาพ
นักเรียนทุกคนควร
มีประกันสุขภาพ
ขณะทําการศึกษา
อยูที่อิมแพค 
สําหรับผูถือวีซา

นักเรียน ประกัน
สุขภาพเปนสิ่งที่คุณ

จําเปนตองมีรวมกับวีซา หากถือวีซาอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากน้ี 
คุณตองทําการซ้ือประกันใหเรียบรอย
กอนเดินทางออกนอกประเทศ

บริการรับ-ส�งบริการรับ-ส�ง
จากสนามบินจากสนามบิน

หากคุณเลือกใช
บริการรับสงจาก
สนามบิน จะมีคน
มารอรับและนํา
ทานไปสงที่พัก
อยางปลอดภัย
เมื่อมาถึง บริการ

นี้สามารถใชไดทุกเวลา ไมวาจะเปนกลาง
วันหรือกลางคืน

จะพกเงนิตดิตวัจะพกเงนิติดตัว
เท�าไรดี?เท�าไรดี?

จํานวนเงินที่คุณ
นําติดตัวมาเปน
การตัดสินใจสวน
บุคคล อยางไร
ก็ตามทานตอง
แนใจวามีเงินพอใช
และสามารถจายคา

ประกันความเสียหาย คาเชา คาขนยาย
ที่พัก คาใชจายแรกเริ่มโดยเฉลี่ยคือราวๆ 
AUD$3,000 ซึ่งนับเปนคาสัญญาเชาและ
เฟอรนิเจอร นอกจากนี้ทานควรจะมีเงิน
เหลือพอสําหรับจายคาที่พักชั่วคราว 
คาอาหาร คาเดินทาง และคาใชจายอื่นๆ 
โปรดจําไววาอยาพกเงนิสดติดตัวมาก
เกินจําเปน 

ค�าใช�จ�ายอื่นๆค�าใช�จ�ายอ่ืนๆ
เมลเบิรนและ
บริสเบนเปนเมือง
ที่มีคาครองชีพสูง
พอสมควรในการ
ใชจายเรื่องอาหาร 
ความเปนอยูและ
ที่พักที่มีคุณภาพดี 

โดยเฉลี่ยทานตองการเงินราวๆ $19,800 
ตอป (ไมรวมคาเลาเรียน) เพื่อเปนคา
ที่พัก อาหาร คาเดินทาง หนังสือ เสื้อผา 
สิ่งบันเทิง สุขภาพ และคาใชจายอื่นๆ
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