วิิทยาลััยเวสลีีย์์
ค่่ าธรรมเนีียมและค่่ าใช้้ จ่่ายต่่ าง ๆ ปีี
นักเรี ยนนานาชาติ
ใบสมัครทังหมดจะได้
้
รับการจัดล�ำดับความส�ำคัญตามวันที่ยื่น
ล�ำดับต่อจากนันจะเปิ
้
ดโอกาสให้ กบั พี่น้องของนักเรี ยนปั จจุบนั และ
บุตรของศิษย์เก่าเวสลีย์ (Old Wesley Collegians) แต่แนะน�ำให้
ลงทะเบียนแต่เนิ่น ๆ เพื่อให้ แน่ใจว่าจะได้ รับเข้ าเรี ยน

ค่ าธรรมเนียมการสมัคร

ค่าธรรมเนียม AUD$300 จ่ายพร้ อมกับการยื่นใบสมัครลงทะเบียน
ยกเว้ นที่อธิบายไว้ ในนโยบายการคืนเงิน (วิ ธีด�ำเนิ นการลงทะเบี ยน
วิ ทยาลัยเวสลีย์ – นักเรี ยนนานาชาติ – Wesley College Enrolment
Procedures – International) ค่าธรรมเนียมนี ้ไม่สามารถเรี ยกคืนหรื อ
โอนได้ ค่าธรรมเนียมนี ้จะยกเว้ นส�ำหรับบุตรและหลานของศิษย์เก่า
เวสลีย์

ค่่ าธรรมเนีียมการยืืนยััน

ค่่าธรรมเนีียม AUD$1,500 เป็็ นค่่ายืืนยัันการลงทะเบีียน ยกเว้้ นที่่�อธิิบาย
ไว้้ ในนโยบายการคืืนเงิิน (วิิ ธีีดำำ�เนิิ นการลงทะเบีี ยน
วิ ทยาลัยเวสลีย์ - นักเรี ยนนานาชาติ - Wesley College Enrolment
Procedures – International) ค่าธรรมเนียมนี ้ไม่สามารถเรี ยกคืนหรื อ
โอนได้

ค่่ าธรรมเนีียมรายปีี

ค่่าธรรมเนีียมประกอบด้้ วยส่่วนสำำ�คััญสี่่�ส่่วนคืือ ค่่าธรรมเนีียมการ
ศึกษา (Tuition Fee) ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีการเรี ยนรู้ (Learning
Technology Fee) ค่าธรรมเนียมนักเรี ยนนานาชาติ (International
Student Levy) และค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด (Consolidated
Charge)

• ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีการเรี ยนรู้ และ
ค่าธรรมเนียมนักเรี ยนนานาชาติ จะมีการจ่ายล่วงหน้ าในวันที่
1 ตุลาคม 2019 ส�ำหรับภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2020 และจะมีการ
ส่งใบเรี ยกเก็บเงินในวันที่ 1 เมษายน 2020 ส�ำหรับภาคการศึกษา
ที่ 2 ปี 2020
• ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ดจะมีการส่งใบเรี ยกเก็บเงินระหว่างปี ที่เรี ยน
ในวันที่ 1 เมษายน ปี 2020 ส�ำหรับภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2020
และในวันที่ 1 ตุลาคม ปี 2020 ส�ำหรับภาคการศึกษาที่ 2 ปี 2020
ส�ำหรับนักเรี ยนชันปี
้ 12 (ม. 6) จะมีการส่งใบเรี ยกเก็บเงินส�ำหรับ
ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ดรายปี เต็มจ�ำนวนในวันที่ 1 เมษายน ปี 2020
พร้ อมกับค่าธรรมเนียมการศึกษางวดสุดท้ ายเต็มจ�ำนวน
• ไม่มีการเรี ยกเก็บภาษี GST ทังค่
้ าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียม
เทคโนโลยีการเรี ยนรู้ และค่าธรรมเนียมนักเรี ยนนานาชาติ อย่างไร
ก็ตาม ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ดรวมบริ การบางอย่างที่ต้องมีการเรี ยก
เก็บภาษี GST
วิทยาลัยเวสลีย์มีสองภาคการศึกษา หรื อสองช่วงการเรี ยนต่อปี
• ภาคการศึกษาที่ 1 ประกอบด้ วยเทอม 1 และเทอม 2 เริ่ มจาก
ปลายเดือนมกราคมจนถึงเดือนมิถนุ ายน และมีชว่ งปิ ดเทอมในเดือน
เมษายน
• ภาคการศึกษาที่ 2 ประกอบด้ วยเทอม 3 และเทอม 4 เริ่ มจากเดือน
กรกฎาคมจนถึงเดือนธันวาคม และมีชว่ งปิ ดเทอมในเดือนกันยายน
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ดังที่ระบุไว้ ในหนังสือตอบรับ จะต้ องจ่ายเมื่อยืนยัน
การลงทะเบียน ส�ำหรับช่วงการเรี ยนสองช่วงแรกของหลักสูตร หลังจาก
นัน้ จะสามารถแบ่งจ่ายค่าธรรมเนียมเป็ นสองงวดต่อปี โดยมีการเรี ยก
เก็บในวันที่ 1 เมษายน และวันที่ 1 ตุลาคม
จะต้ องจ่ายค่าธรรมเนียมทังหมดและค่
้
าใช้ จา่ ยอื่น ๆ ภายใน 30 วัน
นับจากวันที่ในบัญชี วิทยาลัยเวสลีย์มอบอ�ำนาจให้ เจ้ าหน้ าที่เลขานุการ
และการเงินวิทยาลัย (College Secretary & Bursar) ด�ำเนินการ
ใด ๆ ก็ตามที่จ�ำเป็ นในการเรี ยกเก็บเงินที่ค้างช�ำระ

2020

ค่ าธรรมเนียมการศึกษาสามารถแบ่ งจ่ ายเป็ นงวด ๆ ได้ สอง
ครั ง้ ต่ อปี
ชั้้�นปีี
ศููนย์์การเรีี ยนเด็็กปฐมวััย
ชั้้�นเตรีี ยมประถมถึึงชั้้�นปีี 3 (ป.3)
ชั้้�นปีี 4 (ป. 4)
ชั้้�นปีี 5 & 6 (ป. 5 & 6)
ชั้้�นปีี 7 & 8 (ม. 1 & 2)
ชั้้�นปีี 9-12 (ม. 3-6)

ค่่ าธรรมเนีียมรายปีี

AUD$

35,220
35,220
35,650
37,160
39,940
42,850

ค่่ าธรรมเนีียมเทคโนโลยีีการเรีี ยนรู้� ้ สามารถแบ่่ งจ่่ ายเป็็ น
งวด ๆ ได้้ สองครั้้�งต่่ อปีี

นัักเรีี ยนชั้้�นปีี 5-12 (ป.5 - ม.6) ทุุกคนจะได้้ รัับคอมพิิวเตอร์์ โน้้ ตบุ๊๊�ก
ค่่ าธรรมเนีียมรายปีี

ชั้้�นปีี

AUD$

ศููนย์์การเรีี ยนเด็็กปฐมวััย – ชั้้�นปีี
ชั้้�นปีี 5 & 6 (ป. 5 & 6)
ชั้้�นปีี 7-12 (ม. 1-6)

4 (ป.4)

0
800
1,200

ค่่ าธรรมเนีียมนัักเรีี ยนนานาชาติิสามารถแบ่่ งจ่่ ายเป็็ นงวด ๆ
ได้้ สองครั้้�งต่่ อปีี *
นัักเรีี ยนที่่�ไม่่ใช่่ผู้้�พำำ�นัักถาวรทุุกคนจะต้้ องชำำ�ระค่่าธรรมเนีียมนัักเรีี ยน
นานาชาติ AUD$4,500
* หากมี การเปลีย่ นแปลงสถานภาพด้านการพ�ำนักอาศัย โปรดยืน่
หลักฐานแก่วิทยาลัยเวสลีย์ การปรับบัญชี ใด ๆ จะนับจากวันทีแ่ จ้ง
แก่ทางวิ ทยาลัย

ค่ าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ดสามารถแบ่ งจ่ ายเป็ นงวด ๆ ได้ สอง
ครั ง้ ต่ อปี

ค่าใช้ จา่ ยนี ้ครอบคลุมค่าใช้ จา่ ยพิเศษจิปาถะ เช่น ทัศนศึกษานอก
สถานที่ ห้ องสมุด ไดอารี่ และหนังสือรุ่น ต�ำราเรี ยนบางอย่างในชันเรี
้ ยน
ระดับต้ นและเครื่ องเขียนต่าง ๆ รวมไปถึงวัสดุอปุ กรณ์ส�ำหรับหลักสูตรที่
ใช้ ห้องปฏิบตั กิ าร ศูนย์การศึกษาและศูนย์อาชีพ
ค่ าธรรมเนียมรายปี
ชัน้ ปี
AUD$

ศูนย์การเรี ยนเด็กปฐมวัย
ชันเตรี
้ ยมประถมถึงชันปี
้ 3 (ป.3)
ชันปี
้ 4 (ป. 4)
ชันปี
้ 5-12 (ป. 5 – ม. 6)

770
910
1,260
1,930

ค่่าใช้้ จ่า่ ยนี้้�ครอบคลุุมการเข้้ าค่่ายในชั้้�นปีี 4-10 (ป. 4 - ม. 4) ยกเว้้ น
โปรแกรมคลููนส์์สำำ�หรัับชั้้�นปีี 9 (ม. 3) ซึ่่�งมีีการจััดเก็็บแยกต่่างหาก

ค่่ าธรรมเนีียมที่่�พักั

การเรีี ยนรู้�พำ
ำ ัก (โรงเรีี ยนประจำำ�)
้ �นั

มีีระบบการเรีี ยนรู้้�พำำ�นัักที่่�วิิทยาเขตเกลน เวฟเวอร์์ ลีีย์์
(Glen Waverley) เพีียงแห่่งเดีียว สามารถแบ่่งจ่่ายค่่าธรรมเนีียม
เป็็ นงวด ๆ ได้้ สองครั้้�งต่่อปีี
ชัน้ ปี
ชันปี
้ 9-12 (ม. 3-6)

ค่ าธรรมเนียมรายปี AUD$
พักรายสัปดาห์: พักประจ�ำเต็มเวลา:
22,200

27,000

1

โครงการชัน้ ปี

9 (ม. 3) ที่คลูนส์

ค่าใช้ จา่ ยส�ำหรับโครงการชันปี
้ 9 (ม.3) ที่คลูนส์คดิ เป็ นเงิน
AUD$4,800 ส�ำหรับช่วงเทอม 8 สัปดาห์ที่นก
ั เรี ยนอยูท่ ี่คลูนส์ ค่าใช้
จ่ายนี ้ไม่รวมอยูใ่ นค่าธรรมเนียมการศึกษาและจะมีการเรี ยกเก็บก่อน
นักเรี ยนไปคลูนส์

การประกันสุขภาพ

รัฐบาลออสเตรเลียก�ำหนดว่านักเรี ยนนานาชาติทกุ คนที่ถือวีซา่ นักเรี ยน
จะต้ องมีประกันสุขภาพนักเรี ยนต่างชาติ (Overseas Student
Health Cover - OSHC) ที่ครอบคลุมตลอดระยะเวลาวีซา่ นักเรี ยน
และเวลาที่พ�ำนักอยูใ่ นออสเตรเลีย กรุณาดูข้อมูลที่เกี่ยวข้ องได้ ที่เว็บไซต์
ของกระทรวงการตรวจคนเข้ าเมืองและการป้องกันชายแดน

(Department of Immigration and Border Protection -DIBP)
www.border.gov.au เป็ นความรับผิดชอบของผู้สมัครที่จะต้ องซื ้อ
OSHC ก่อนจะเริ่ มยื่นขอวีซา่ ออนไลน์และแจ้ งหลักฐานของกรมธรรม์

และระยะเวลาที่ค้ มุ ครองแก่วิทยาลัยเวสลีย์ก่อนเริ่ มเข้ าศึกษา

การแจ้ งออก

จะต้ องมีการแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อหัวหน้ าวิทยาเขต (Head of
Campus) ล่วงหน้ าก่อนนักเรี ยนลาออกจากวิทยาลัยและการเรี ยนรู้
พ�ำนัก (แล้ วแต่กรณี) เป็ นเวลาหนึง่ เทอม มิฉะนันจะต้
้ องเสียค่าใช้ จา่ ย
เท่ากับค่าธรรมเนียมหนึง่ เทอม

ส่ วนลด

ส่ วนลดส�ำหรั บครอบครั ว

ที่เวสลีย์ การศึกษาแบบสหศึกษาเป็ นจุดศูนย์กลางของวิสยั ทัศน์ใน
การเรี ยนรู้ของเรา เช่นเดียวกับความมุง่ มัน่ ของเราที่จะช่วยให้ บตุ รหลาน
จากครอบครัวเดียวกันได้ เรี ยนที่เดียวกัน
หากมีเด็กสามคนขึ ้นไปจากครอบครัวเดียวกันที่วิทยาลัยเวสลีย์ จะมี
ส่วนลดส�ำหรับครอบครัวให้ เฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษาเท่านันซึ
้ ง่ จะ
ลด 20% ส�ำหรับเด็กคนที่สามและ 50% ส�ำหรับเด็กคนที่สี่และ
คนต่อ ๆ ไป*
* นอกจากนีย้ งั มี ส่วนลด 10% ส�ำหรับเด็กคนทีส่ องเมื อ่ เด็กคนทีส่ ามเริ่ ม
เข้าเรี ยนและมี การลงทะเบี ยนเรี ยนพร้อม ๆ กัน
หากท่านมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม จะมีการคิดส่วนลดให้ ในบัญชีของท่าน
โดยอัตโนมัติ
ส่วนลดส�ำหรับครอบครัวไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีการเรี ยนรู้
หรื อค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยอื่น ๆ ที่คดิ เข้ าบัญชีทา่ น
ครอบครัวที่ได้ รับการช่วยเหลือด้ านค่าธรรมเนียมในรูปแบบอื่น ๆ
แล้ วจะไม่มีสทิ ธิได้ รับส่วนลดส�ำหรับครอบครัว

ส่ วนลดจ่ ายล่ วงหน้ า

จะมีการให้ สว่ นลด 2.5% ส�ำหรับการจ่ายค่าธรรมเนียมรายปี ทังหมด
้
ล่วงหน้ า ยกตัวอย่างเช่น จ่ายค่าธรรมเนียมปี 2020 ภายในวันที่
31 ตุลาคม ปี 2019
ส่่วนลดนี้้�ให้้ เฉพาะค่่าธรรมเนีียมการศึึกษาและค่่าธรรมเนีียมเบ็็ดเตล็็ด
เท่่านั้้�น

ค่ าใช้ จ่ายต่ าง ๆ

ค่ าครองชีพรายสัปดาห์ โดยประมาณ

คาดว่านักเรี ยนแต่ละคนจะจะต้ องมีเงินประมาณ AUD$550–

AUD$650 ต่อสัปดาห์ส�ำหรับค่าใช้ จา่ ยต่อไปนี ้:

•
•
•
•
•

การเดินทาง
โทรศัพท์มือถือ
ที่พกั
ยา
เงินติดกระเป๋ าส�ำหรับค่าใช้ จา่ ยจิปาถะ เช่น ตัดผม เสื ้อผ้ า กิจกรรม
บันเทิง ทานอาหารนอกบ้ าน ฯลฯ

ค่ าใช้ จ่ายอื่น ๆ

นอกจากนี ้ ยังมีคา่ ใช้ จา่ ยในการซื ้อเครื่ องแบบนักเรี ยน (ประมาณ
AUD$1,000) ต�ำราเรี ยนและเครื่ องเขียน (ประมาณ
AUD$500) และอุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ ที่จ�ำเป็ น

สรุ ปค่ าใช้ จ่ายต่ าง ๆ ในการลงทะเบียน

ค่ าธรรมเนียมรายปี

ค่ าธรรมเนียม

AUD$

ค่าธรรมเนียมการสมัคร*
ค่าธรรมเนียมการยืนยัน*
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ปี 9-12 (ม 3-6)
ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีการเรี ยนรู้ ปี 7-12
(ม. 1-6)
ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด ปี 5-12 (ป.5 - ม.6)
ค่าธรรมเนียมนักเรี ยนนานาชาติ
ค่ าใช้ จ่ายรวม

300
1,500
42,850
1,200
1,930
4,500
52,280

* ค่าธรรมเนียมเหล่านีจ้ ่ายเฉพาะช่วงสมัครและลงทะเบี ยนและไม่ใช่
ค่าธรรมเนียมรายปี

การประกันอุบตั เิ หตุนักเรี ยน

วิทยาลัยเวสลีย์มีความภาคภูมิใจในระดับการดูแลและการให้
สภาพแวดล้ อมทางการเรี ยนรู้ที่ปลอดภัยแก่นกั เรี ยนทุกคน
แต่อบุ ตั ิเหตุและการบาดเจ็บก็ยงั เกิดขึ ้นได้ แม้ ในสภาพแวดล้ อมที่
ปลอดภัยที่สดุ สภาวิทยาลัยตระหนักดีวา่ อาจมีคา่ ใช้ จา่ ยที่เกิดจาก
การบาดเจ็บของนักเรี ยนจึงได้ จดั ซื ้อ “กรมธรรม์ประกันอุบตั เิ หตุ
หมูน่ กั เรี ยน” ซึง่ ให้ ความคุ้มครองแก่ทกุ ครอบครัวฟรี

วิธีการจ่ ายเงิน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยต่าง ๆ สามารถจ่ายโดยวิธีดงั นี ้:
• เช็ค
• บัตรเครดิต - มาสเตอร์ การ์ ด และวีซา่ (คิดค่าธรรมเนียม)
• บัตรใช้ จา่ ย – อเมริ กนั เอ็กซ์เพรส (คิดค่าธรรมเนียม)
• บีเพย์ (BPAY) (คิดค่าธรรมเนียมส�ำหรับบัตรเครดิต)

ข้ อมูลเพิ่มเติม

โปรดทราบว่าจะมีการทบทวนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็ นประจ�ำทุกปี และ
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามดุลยพินิจของวิทยาลัย
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