
6 ก.ค. – 4 ส.ค. 2020

2020年

夏の短期

プログラム

NAGANO Campus

โปรแกรมระยะสั้น

ฤดูร้อน ปี2020

ที่นากาโนะ ญี่ปุ่น
สัมผัสประสบการณช์ว่งฤดรูอ้นในสถานทีล่อ้มรอบไปดว้ย

ธรรมชาต ิและสถานทีเ่คยจัด

การเเขง่ขนักฬีาโอลมิปกิฤดหูนาวไดท้ี ่จังหวัดนากาโนะ ฝึกฝน

ทักษะภาษาญีปุ่น่ในชัว่โมงเรยีน และเพลดิเพลนิกบัการ

แลกเปลีย่นวฒันธรรมมากมายกบัชาวญีปุ่น่

NAGANO TOKYO 

2 สัปดาห์

4 สัปดาห์

6 ก.ค. (จันทร์)
▽

21 ก.ค. (อังคาร)

131,000 เยน

208,000 เยน

6 ก.ค. (จันทร์)
▽

4 ส.ค. (อังคาร)

ระยะเวลา ・ค่าสมคัร

ปิดรบัสมคัร

31 พฤษภาคม 2020



ทีพั่ก・คา่สมัคร

ห้องเดี่ยว ห้องเดี่ยว

131,000 เยน

236,000 เยน 208,000 เยน

2 สัปดาห์

4 สัปดาห์

เดินเท้า 18 นาที ถึงโรงเรียน

ไม่รวมอาหารเช้า

มีห้องครัว สามารถท าอาหารเองได้

※สามารถเลือกห้องพักแบบสไตล์

ญี่ปุ่น หรือสไตล์ตะวันตกได้

เดินเท้า 5 นาที ถึงโรงเรียน
ไม่รวมอาหารเช้า
อยู่ใจกลางเมือง สะดวกมากๆ

・ค่าใช้จ่ายข้างต้นเป็นราคาที่รวมภาษีแล้ว

・ค่าสมัครนี้รวมค่าเรียน ค่ากิจกรรม ค่ารับจากสนามบิน (ไปเมืองอุ

เอดะ)

ค่าที่พัก และค่าประกันชีวิตในช่วงที่พ านักในญี่ปุ่นแล้ว

・ค่าสมัครนี้ไม่รวมคา่ต๋ัวเครื่องบิน ค่าต าราเรียน ค่าส่งจากเมืองอุเอ
ดะไปสนามบิน

・ส าหรับที่พักที่ Sai no Tsuno กรุณาลงทะเบียนเข้าพัก 2 คนต่อ 1 

ห้อง

・บางกรณีอาจไม่สามารถจัดเตรียมโรงแรม หรือห้องพักที่ต้องการ
ได้

ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของโรงแรม

・สามารถเข้าเรียนในชั้นเรียนตามพื้นฐานความรู้ภาษาญี่ปุ่นได้ 
อาจได้เรียนในช่วงเช้า(8:40-12:20) หรือช่วงบ่าย(13:10-

16:50)

ตามเวลาเรียนของคลาสที่นักเรียนสมัคร

・ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

photo

Ueda Daiichi Hotel Ueda Park Hotel

photo

2 สัปดาห์

4 สัปดาห์

4 สัปดาห์ 2 สัปดาห์

6 ก.ค. จ เข้าประเทศ

7 ก.ค. อ พิธีเปิดการศึกษา・สอบแบ่งช้ันเรียน

8 ก.ค. พ ปฐมนิเทศ

9 ก.ค. พฤ ช้ันเรียน

10 ก.ค. ศ ช้ันเรียน  + ท าโซบะ

11 ก.ค. ส เย่ียมบ้านชาวญี่ปุ่น

12 ก.ค. อา เวลาว่าง

13 ก.ค. จ ช่ัวโมงเรียน

14 ก.ค. อ ช้ันเรียน  + เขียนพู่กันจีน

15 ก.ค. พ ช้ันเรียน

16 ก.ค. พฤ ช้ันเรียน + ชงชส

17 ก.ค. ศ ช้ันเรียน （+ ปัจฉิมนิเทศ）

18 ก.ค. ส เทศกาลอุเอดะกิอง

19 ก.ค. อา เวลาว่าง

20 ก.ค. จ ช้ันเรียน กลับประเทศ

21 ก.ค. อ ช้ันเรียน + ช้ันเรียนสวมชุดยูกาตะ

22 ก.ค. พ ช้ันเรียน

23 ก.ค. พฤ เวลาว่าง

24 ก.ค. ศ เวลาว่าง

25 ก.ค. ส เทศกาลอุเอดะวชัโชอิ

26 ก.ค. อา เวลาว่าง

27 ก.ค. จ ช้ันเรียน

28 ก.ค. อ ทริปเที่ยว 1 วัน

29 ก.ค. พ ช้ันเรียน

30 ก.ค. พฤ ช้ันเรียน + การท าสมาธิแบบเซน

31 ก.ค. ศ ช้ันเรียน

1 ส.ค. ส เวลาว่าง

2 ส.ค. อา เวลาว่าง

3 ส.ค. จ ช้ันเรียน / ปัจฉิมนิเทศ + ปาร์ตี้เลี้ยงส่ง

4 ส.ค. อ กลับประเทศ

ห้องคู่

131,000 เยน

225,000 เยน

Sai no Tsuno

2 สัปดาห์

4 สัปดาห์

เดินเท้า 5 นาที ถึงโรงเรียน
ที่พักแบบ แชร์ เฮาส์
ไม่รวมอาหารเช้า

170,000 เยน

BANGKOK OFFICE

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นมานาบิ

ศูนย์กรุงเทพ 

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

“manabibkk”

02-661-6917☎
bangkok-info@manabi.co.jp

NONG KHAI OFFICE
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นมานาบิ

ศูนย์หนองคาย

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

“Hikari NK SC”

04-208-1775☎
hikarinkschool@gmail.com


