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NAGANO Campus

NAGANO TOKYO 

2
สัปดาห์

4
สัปดาห์

128,000เยน～

194,000เยน～

โปรแกรมระยะสัน้

ฤดูใบไม้ผล ิปี2020

จังหวัดนากาโนะ ประเทศญีปุ่น่
โปรแกรมระยะสั้นท่ีนักเรียนจะสามารถเรียน

ภาษาญี่ปุ่นไปพร้อมกับ

สัมผัสวัฒนธรรมมากมายในเมืองแห่งซามูไรท่ี

ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติ

อันงดงามอย่างเมืองอุเอดะ จังหวัดนากาโนะ

ระยะเวลา・คา่สมคัร

7 เมษายน (อ.)

▽

6 พฤษภาคม (พ.)

7 เมษายน (อ.)

▽

21 เมษายน (อ.)

ปิดรับสมัคร

28 กุมภาพันธ ์2020



photo

ที่พัก ・ ค่าสมัคร

ห้องเดี่ยว

216,000 เยน

2 สัปดาห์

4 สัปดาห์

photo

Ueda Dai ichi Hotel Ueda Park Hotel

4 สัปดาห์ 2 สัปดาห์

7 เม.ย. อ เข้าประเทศ

8 เม.ย. พ สอบแบง่ชัน้เรยีน

9 เม.ย. พฤ พิธีเปดิการศึกษา  • ปฐมนเิทศ

10 เม.ย. ศ ชั้นเรยีน

11 เม.ย. ส เวลาวา่ง

12 เม.ย. อา เวลาวา่ง

13 เม.ย. จ ชมดอกซากรุะ

14 เม.ย. อ ชั้นเรยีน

15 เม.ย. พ เก็บสตรอเบอรร์ี ่+ ชั้นเรยีน

16 เม.ย. พฤ ชั้นเรยีน

17 เม.ย. ศ พิธีชงชา ＋ ชั้นเรยีน

18 เม.ย. ส เวลาวา่ง

19 เม.ย. อา เวลาวา่ง

20 เม.ย. จ ชั้นเรยีน ชั้นเรยีน + ปัจฉิมนเิทศ

21 เม.ย. อ เขียนพูก่นัจนี + ชั้นเรยีน กลับประเทศ

22 เม.ย. พ ชั้นเรยีน

23 เม.ย. พฤ
ชั้นเรยีนสวมชดุยกูาตะ + ชั้น

เรียน

24 เม.ย. ศ ชั้นเรยีน

25 เม.ย. ส เวลาว่าง

26 เม.ย. อา เวลาว่าง

27 เม.ย. จ นั่งสมาธ ิ + ชั้นเรยีน

28 เม.ย. อ ชั้นเรยีน

29 เม.ย. พ เทศกาลซานาดะ อุเอดะ

30 เม.ย. พฤ ชั้นเรยีน

1 พ.ค. ศ ชั้นเรยีน + ปัจฉิมนิเทศ

2 พ.ค. ส เวลาว่าง

3 พ.ค. อา เวลาว่าง

4 พ.ค. จ เวลาว่าง

5 พ.ค. อ เวลาว่าง

6 พ.ค. พ กลับประเทศ

ห้องเดี่ยว

128,000 เยน

194,000 เยน

2 สัปดาห์

4 สัปดาห์

ห้องคู่

128,000 เยน

211,000 เยน

Sai no Tsuno

2 สัปดาห์

4 สัปดาห์

167,000 เยน

・ จะจัดโปรแกรมนี้ เมื่อมีผู้สมัคร 3 คนข้ึนไป

・ค่าใช้จ่ายข้างต้นเป็นราคาที่รวมภาษีแล้ว

・ค่าสมัครนี้รวมค่าเรยีน ค่ากิจกรรม ค่ารับจากสนามบิน (ไปเมืองอเุอดะ)

ค่าที่พัก และค่าประกันชีวิตในช่วงที่พ านักในญีปุ่่นแล้ว

・ค่าสมัครนี้ไม่รวมค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าต าราเรียน ค่าส่งจากเมืองอุเอดะไป
สนามบิน

・ส าหรับที่พักที่ Sai no Tsuno กรุณาลงทะเบียนเข้าพัก 2 คนต่อ 1 ห้อง

・บางกรณีอาจไม่สามารถจัดเตรียมโรงแรม หรือห้องพกัที่ต้องการได้
ข้ึนอยู่กับสถานการณ์ของโรงแรม

・สามารถเข้าเรียนในช้ันเรียนตามพืน้ฐานความรูภ้าษาญี่ปุน่ได้ 
อาจได้เรียนในช่วงเช้า(8:40-12:20) หรือช่วงบ่าย(13:10-16:50)

ตามเวลาเรียนของคลาสที่นักเรยีนสมัคร

・ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

เดินเท้า 18 นาที ถึงโรงเรียน
ไม่รวมอาหารเช้า
มีห้องครัว สามารถท าอาหาร
เองได้
※สามารถเลือกห้องพักแบบ
สไตล์ญ่ีปุ่น
หรือสไตล์ตะวันตกได้

เดินเท้า 5 นาที ถึงโรงเรียน
ไม่รวมอาหารเช้า
อยู่ใจกลางเมือง สะดวกมากๆ

เดินเท้า 5 นาที ถึงโรงเรียน
ที่พักแบบ แชร์ เฮาส์
ไม่รวมอาหารเช้า

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นมานาบิ

ศูนย์กรุงเทพ 

159/16 อาคารเสริมมิตร ชั้น 10 ห้องเลขท่ี 1019 ถ. สุขุมวิท21(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110

“manabibkk”

02-661-6917

bangkok-info@manabi.co.jp

โรงเรียนสอนภาษาญีปุ่่นมานาบิ

ศูนย์หนองคาย “Hikari NK SC”

04-208-1775☎

188/6 หมู่1 ต.มีชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

☎

hikarinkschool@gmail.com


