
คา่ใชจ้า่ยในการสมคัร (คา่สมคัร・คา่เขา้เรยีนจ านวน 1 เดอืน)

รปูถา่ย 2 ใบ (3 x 2.3cm) ใชร้ปูถา่ยท่ัวไปได ้

จันทร์ องัคาร พธุ พฤหัสบดี ศกุร์ เสาร์ อาทติย์

8:50-10:00 เด็กเล็ก/ประถม เด็กเล็ก/ประถม

10:05-11:15 เด็กเล็ก/มัธยมตน้ เด็กเล็ก/มัธยมตน้

10:30-11:20 ครอบครัว ครอบครัว
ครอบครัว

(11.30-12.20)

13:50-15:00 เด็กเล็ก

15:05-16:15 เด็กเล็ก/ประถม

15:20-16:30 เด็กเล็ก เด็กเล็ก เด็กเล็ก เด็กเล็ก

16:35-17.45 เด็กเล็ก/ประถม เด็กเล็ก/ประถม เด็กเล็ก/ประถม เด็กเล็ก/ประถม

17.50-19:00 ประถม/มัธยมตน้ ประถม/มัธยมตน้ ประถม/มัธยมตน้ ประถม/มัธยมตน้

จันทร์ องัคาร พธุ พฤหัสบดี ศกุร์ เสาร์ อาทติย์

15.05-16.45 นักกฬีา

17.50-19.30 นักกฬีา นักกฬีา นักกฬีา นักกฬีา

จ ำนวนนกัเรยีนคลำสจเูนยีร ์

จันทร์ องัคาร พธุ พฤหัสบดี ศกุร์ เสาร์ อาทติย์

8:50-10:00 30 คน 30 คน
10:05-11:15 40 คน 40 คน
10:30-11:20 10 กลุม่ 10 กลุม่ 10 กลุม่
13:50-15:00 20 คน
15:05-16:15 30 คน
15:20-16:30 20 คน 20 คน 20 คน 20 คน
16:35-17.45 30 คน 30 คน 30 คน 30 คน
17.50-19:00 40 คน 40 คน 40 คน 40 คน

คลาส 1 ครัง้ตอ่สปัดาห์

วันอาทติย์

฿3,000 ฿5,500

คลาสนักกฬีา

สปัดาหล์ะ 3 ครัง้

สปัดาหล์ะ 4 ครัง้

฿9,000

฿9,500

ห

ยุ

ด

ตำรำงเวลำนกักฬีำ

เด็ก 3 ขวบจนถงึ ชัน้มธัยมปีที ่3

ตำรำงเวลำ จเูนยีรส์คลู

ว
ัน
ห
ย
ดุ
ท
 า
ก
า
ร

คลาส 1 ครัง้ตอ่สปัดาห์
จ・อ・พฤ

ศ・ส・อา

฿3,000

฿4,000

คลาส 2 ครัง้ตอ่สปัดาห์ ฿6,500

คลาส 3 ครัง้ตอ่สปัดาห์ ฿8,500

สปัดาหล์ะ 5 ครัง้

สิง่จ ำเป็นส ำหรบัด ำเนนิกำรสมคัร

คา่อปุกรณ์ใชใ้นสถาบัน (ชดุวา่ยน ้า・หมวกวา่ยน ้า)

แนะน ำรปูแบบและคำ่บรกิำร

คำ่บรกิำรแฟมมลิ ีส่คลู (รวมภำษแีลว้)

ผูเ้ขา้เรยีน เด็กเล็กอาย ุ6 เดอืนแตไ่มเ่กนิ 3 ขวบ พรอ้มผูป้กครอง 1 ทา่น

คำ่บรกิำรจเูนยีรส์คลู (รวมภำษแีลว้)

วันเรยีน คา่สมคัร คา่เขา้เรยีน

วันเรยีน คา่สมคัร คา่เขา้เรยีน

วันองัคาร

วันพฤหัสบดี

ว
ัน
ห
ย
ดุ
ท
 า
ก
า
ร

฿10,000

ผูเ้ขา้เรยีน



จันทร์ องัคาร พธุ พฤหัสบดี ศกุร์ เสาร์ อาทติย์

15.05-16.45 20 คน
17.50-19.30 20 คน 20 คน 20 คน 20 คน

ราคา ราคา รายการ ราคา

กางเกง Jr ฿1,000 ฿1,000 เสือ้โบโล ฿800

กางเกง SML ฿1,200 ฿200 กางเกงสัน้ ฿500

รวมชิน้ Jr ฿1,800 ฿100 ตราระดับ ฿0

รวมชิน้ SML ฿2,000 ฿150 ใบแจง้จบ ฿0

แยกชิน้ ฿1,700 คา่ทดสอบ ฿300 ใบประกาศ ฿0

หมวก M　฿250 L　฿300 ใบรับรอง ฿300

฿600 คา่รถบัส ตอ่ครัง้ ฿200

จันทร์ องัคาร พธุ พฤหัสบดี ศกุร์ เสาร์ อาทติย์

10:30-11:30 เลดีส้ ์ เลดีส้ ์

11:30-12:30 อะเดาท์

19.30-20.30 อะเดาท์ อะเดาท์

3 เดอืน 6 เดอืน 9 เดอืน 12 เดอืน

฿11,500 ฿21,500 ฿31,000 ฿40,000

3 เดอืน 6 เดอืน 9 เดอืน 12 เดอืน

฿18,700 ฿35,000 ฿50,300 ฿65,000

3 เดอืน 6 เดอืน 9 เดอืน 12 เดอืน

฿24,500 ฿45,900 ฿65,800 ฿85,000

3 เดอืน 6 เดอืน 9 เดอืน 12 เดอืน

฿15,800 ฿29,700 ฿42,500 ฿55,000

3 เดอืน 6 เดอืน 9 เดอืน 12 เดอืน

฿28,800 ฿54,000 ฿77,000 ฿100,000

คา่เขา้เรยีน

คลำสนกักฬีำ

คา่เขา้เรยีน

คา่เขา้เรยีน

คลำส 2 คร ัง้ตอ่สปัดำห์

คา่เขา้เรยีน

คลำส 3 คร ัง้ตอ่สปัดำห์

คา่เขา้เรยีน

คลำสครอบครวั

ผูเ้ขา้เรยีน ชายหญงิตัง้แตร่ะดับมธัยมปลายขึน้ไป

ตำรำงเวลำอะเดำทส์คลู

ว
ัน
ห
ย
ดุ

ท
 า
ก
า
ร

คำ่บรกิำรแบบเหมำจำ่ย (รวมภำษแีลว้) ～ยิง่ใชบ้รกิำรนำนยิง่มสีว่นลด～

คลำส 1 คร ัง้ตอ่สปัดำห์

อะเดาทส์คลู วันเรยีน คา่สมคัร คา่เขา้เรยีน

คลาส 1 ครัง้ตอ่

สปัดาห์

วันองัคาร

฿3,000 ฿4,000วันศกุร์

วันอาทติย์

คลาส 1 ครัง้ตอ่

สปัดาห์

วันจันทร์
฿3,000 ฿4,000

วันพฤหัสบดี

ผูเ้ขา้เรยีน ผูห้ญงิตัง้แตร่ะดับมธัยมปลายขึน้ไป

※กรณีใชบ้รกิารรถบัสรับสง่กรณุาแตง่กายดว้ยเครือ่งแบบของสถาบัน (เสือ้โปโล・กางเกงสัน้สามสว่น)

คำ่บรกิำรอะเดำทส์คลู (รวมภำษแีลว้)

เลดีส้ส์คลู วันเรยีน คา่สมคัร คา่เขา้เรยีน

ชดุวา่ยน ้า

(หญงิ)

สลับวันเรยีน

คา่ทดสอบ

มาตรฐาน

ญีปุ่่ น

แวน่กนัน ้า

คำ่ใชจ้ำ่ยดำ้นอปุกรณ์และบรกิำรตำ่งๆ ของจเูนยีรส์คลู (รวมภำษแีลว้)

รายการ รายการ

ชดุวา่ยน ้า

(ชาย)

พักการเรยีน

เปลีย่นคลาส

จ ำนวนนกัเรยีนคลำสนกักฬีำ

ห

ยุ

ด



ราคา ประเภท ราคา

ระยะเวลา ราคา ระยะเวลา ราคา

ต า่กวา่ 15 ปี

（พรอ้มสมาชกิโอพัส）
1 ชั่วโมง ฿100

อาย ุ15 ปีขึน้ไป

（พรอ้มสมาชกิโอพัส）
1 ชั่วโมง ฿120

ต า่กวา่ 15 ปี

（ไมใ่ชส่มาชกิโอพัส）
1 ชั่วโมง ฿170

สมาชกิระยะสัน้ ※ดจูากอตัราคา่บรกิาร

สมาชกิโอพัส 1 ชั่วโมง ฿100
อาย ุ15 ปีขึน้ไป

（ไมใ่ชส่มาชกิโอพัส）
1 ชั่วโมง ฿220

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

คำ่ใชบ้รกิำรท ัว่ไป (รวมภำษแีลว้)

สระน ้าอสิระ สระน ้าอสิระ

คำ่บรกิำรฟรไีทม ์(รวมภำษแีลว้)

รายการ

คา่สมคัร
฿3,000

ฟรไีทม์ ฿3,000

ฟรไีทม์

วคีเอนด์
฿2,000

※รับเฉพาะระดับมัธยมปลายขึน้ไป

เบอรต์ดิตอ่: 02-170-6901


