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คลาสเรียนออนไลน์ สาหรับนักบิน!!!
(รับรองโดยสานักงานการบินฟิ ลิปปิ นส์ )
คลาสเรี ยนออนไลน์คอร์ส PPL
ติดต่อสอบถามหรื อส่ งเอกสารสมัคร
All Asia Aviation Academy เป็ นโรงเรี ยนการบินที่ก่อตั้งขึ้นโดยมีจุดประสงค์
เพื่อรองรับปั ญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการบินอย่างจริ งจังโดยเฉพาะภูมิภาคทางเอเชีย
academy@aaa-central.com
(หมายเลขอนุมตั ิ 2007-03) จนถึงปั จจุบนั มีผจู ้ บการศึกษากว่า 1,000 คนใน 30 ประเทศ และ
+ 63 2 8 853-4642
ทางานในสายการบินกว่า 20 แห่งทัว่ โลก
+ 63 917 875 1111
ขณะนี้เรากาลังจัดฝึ กอบรมและฝึ กบินให้แก่ผฝู ้ ึ กอบรมประมาณ 130 คน (จาก 15 ประเทศ) แต่
facebook.com/AAAAcademy
เพื่อป้ องกันการแพร่ กระจายของการติดเชื้อ coronavirus ในปั จจุบนั การฝึ กบินจึงถูกระงับ
ชัว่ คราวตามคาร้องขอของรัฐบาล
คลาสเรี ยนปกติจึงต้องถูกระงับชัว่ คราว และได้รับการแนะนาให้จดั การเรี ยนการสอนแบบออนไลน์จากทางรัฐบาล
ด้วยเหตุน้ ี เราจึงจัดการบรรยายคอร์สออนไลน์ในราคาพิเศษสาหรับท่านลูกค้าที่ติดต่อสอบถามเข้ามายัง AAA
และหากผูเ้ ข้าร่ วมผ่านการทดสอบในแต่ละรายวิชาของคอร์สเรี ยนออนไลน์ เมื่อถึงเวลาเข้าเรี ยน ท่านจะได้รับการยกเว้นในรายวิชานั้น ๆ
ทางเรายินดีอย่างยิง่ สาหรับการเข้าร่ วมคอร์สของคุณในโอกาสพิเศษนี้!
หลักสูตรและค่าใช้จ่าย
• ข้อควรรู ้ก่อนการบิน
• อากาศพลศาสตร์
• เครื่ องยนต์
• เครื่ องมืออากาศยาน
• สมรรถนะของเครื่ องบิน
• การควบคุมการจราจรทางอากาศ
• การรายงานวิทยุทางการบิน
• วิทยุการบิน
ชัว่ โมงเรี ยนทั้งหมด : 92 ชัว่ โมง*

น้ าหนักและความสมดุล
กฎการบิน
วิทยุสื่อสารการบิน
อุตุนิยมวิทยา
การรายงานสภาพอากาศ
สมรรถนะทางบุคคล
• เครื่ องบินฝึ ก C-152 EQC
• การจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิ น
•
•
•
•
•
•

การเรี ยนการสอนทั้งหมดจะจัดขึ้นเหมือนกันกับการเรี ยนใน
คลาสปกติ อย่างไรก็ตาม หลังจากได้เข้าเรี ยนที่ AAA
แล้ว ผูเ้ รี ยนจาเป็ นต้องทาการสารวจทางอากาศ,ความเร็ ว
ระยะทาง-เวลา และเข้าทาการทดสอบในขั้นสุดท้าย เพื่อได้
ใบรับรองจบการศึกษาอย่างสมบูรณ์

ค่ าคอร์ สเรียน: USD $400.00 เท่ านั้น！
ทดลองเรี ยนครึ่ งคอร์ส : USD $250.00

ตารางเรียน
วันธรรมดา (จันทร์ – ศุกร์ )
(ภาคเช้ า)
เวลาไทย : 08:00 – 10:00
(ภาคคา่ )
เวลาไทย : 18:30 – 20:30

START YOUR AVIATION CAREER HERE.

จะมีการจัดคลาสบรรยายและคลาสถาม-ตอบในทุกวันเสาร์ หากมีเรื่ องที่
ไม่เข้าใจในคลาสเรี ยนวันธรรมดา หรื อมีคาถามเพิ่มเติม
ผูเ้ รี ยนสามารถล็อกอิน และส่งคาถามไปยังผูส้ อนได้
คลาสบรรยาย-สอบถามเพิ่มเติมในวันเสาร์ เวลาไทย ：08:00-10:00

www.aaa-central.com / academy@aaa-central.com

โปรไฟล์ผสู ้ อน(ภาคพื้นดิน)
กัปตัน Mike Brambilla

กัปตัน Kazuya Katayama
กัปตันKatayama จัดการเรี ยนการสอนภาคพื้นส่วน
ใหญ่ใน AAA และยังเป็ นหนึ่งในนักบินชั้นนาของ
โรงเรี ยนด้วยคะแนนในการบินของสถาบันการศึกษา
รวมถึงการฝึ กบินกลางคืน
กัปตัน Benjamin Gamido Sr.
หัวหน้าภาคพื้นดิน(CGI) มีประสบการณ์สอนมากกว่า
20 ปี

หลังจากที่กปั ตัน Brambilla ทางานในสายการบิ
ด้วยประสบการณ์ที่มากมาย ปั จจุบนั เขาได้เป็ น
ผูส้ อนอยูท่ ี่ AAA
ผูส้ อนที่ AAA ทุกคนได้รับใบอนุญาตและรับรองโดยการบิน
พลเรื อนของฟิ ลิปปิ นส์อย่างถูกต้องเพื่อสอนวิชาและ
หลักสูตรของ PPL

ขั้นตอนการสมัคร
ขั้นตอนที่ 1กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร
สามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมัครอย่างง่ายดาย ได้ที่
เว็บไซต์ของ AAA

ขั้นตอนที่ 4: ส่งตารางเรี ยนและการเริ่ มคอร์สออนไลน์
เจ้าหน้าที่จะส่งตารางเรี ยนและไกด์ไลน์โปรแกรม
Zoom หลังจากนั้นจะเริ่ มจัดการเรี ยนอนไลน์ตาม
ตารางที่วางไว้

ขั้นตอนที่ 2: การชาระเงิน
สามารถชาระเงินได้ผา่ นการโอนเงินข้ามประเทศ
และจาเป็ นต้องยืน่ ใบเสร็ จรับเงินให้กบั ทางโรงเรี ยน
ขั้นตอนที่ 3:จองตารางเรี ยน
หลังจากยืนยันตัวเลือกคลาสเรี ยนและเวลาเริ่ มเรี ยนที่
ต้องการเรี ยบร้อย ทาง AAA จะจัดทาตารางเรี ยนและ
ทาการติดต่อกลับ

ขั้นตอนที่ 5: ยืนยันการเข้าร่ วมคลาสเรี ยน

หลังจากจัดทาตารางเรี ยบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ AAA
จะทาการติดต่อกลับไปหาผูส้ มัครในเรื่ องค่าใช้จ่าย

สาหรับรายละเอียดการชาระเงิน
คุณสามารถส่งการชาระเงินของคุณอย่างสะดวกสบายผ่านการฝากเงิน
ระหว่างประเทศหรื อการโอนเงินผ่านธนาคารไปยังธนาคารที่ได้รับการ
รับรองระดับสากล รายละเอียดการโอนเงินทางธนาคารจะแจ้งให้ทราบเมื่อ
มีการสอบถามจากทางผูส้ มัคร

PRICING AND ENROLLMENT DETAILS NOW AVAILABLE.

INQUIRE TODAY!

ข้อตกลงและเงื่อนไขในโปรแกรม
1. โปรแกรม PPL ออนไลน์จดั ขึ้นตามหลักสูตรเดียวกันและให้การรับรองคุณสมบัติ
เช่นเดียวกับการเรี ยนปกติที่โรงเรี ยน AAA Academy
2. เมื่อจบหลักสู ตรออนไลน์นกั เรี ยนจะได้รับใบรับรองเพื่อรับรองว่าวิชาที่เรี ยนนั้นได้รับการ
ทดสอบตามผลการเรี ยนและการสอบ
3. ใบรับรองการจบจะได้รับเมื่อจบวิชาที่เหลืออีกสอง 2 วิชาโดยมีช้ นั เรี ยนใน AAA
Academy ใบรับรองนี้แสดงถึงข้อสรุ ปและคุณสมบัติที่สาเร็ จของการจบหลักสู ตร PPL
4. การเรี ยนออนไลน์จะจัดขึ้นทั้งหมดผ่านโปรแกรม Zoom® เนื้อหาในคลาสที่เข้าร่ วม
ทั้งหมดจะต้องเก็บเป็ นความลับ

START YOUR AVIATION CAREER HERE.

5. นักเรี ยนสามารถที่จะไม่เข้าร่ วมคลาสตามตารางเวลาได้ แต่อาจมีโอกาสได้เข้าเรี ยนวิชา
เดียวกันในตารางเวลาอื่น ซึ่งอาจเสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
6. คลาสถาม-ตอบในวันเสาร์จะเน้นเพื่อทบทวนหัวข้อเรี ยนที่ผา่ นมาและเพื่อช่วยเหลือ
นักเรี ยนที่อาจต้องการเวลาเพิ่มเติมเพื่อที่จะเข้าใจหัวข้อที่กล่าวถึงต่อไป
7. ค่าใช้จ่ายข้างต้นยังไม่รวมค่าหนังสื อ สื่ อการเรี ยนการสอน
8. หลังจากที่เริ่ มเรี ยนแล้ว ทางโรงเรี ยนขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินในกรณี ที่มีการยกเลิก
คอร์ส
9. หลังจากจบคอร์สออนไลน์ภายใน 1 ปี และเริ่ มเข้าเรี ยนที่ AAA จะได้รับการยกเว้นชาระค่า
เรี ยนทีเคยเข้าร่ วมมา

www.aaa-central.com / academy@aaa-central.com

