
6 ก.ค. – 4 ส.ค. 2020

2020年

夏の短期

プログラム

NAGANO Campus

โปรแกรมระยะสัน้

ฤดรู้อน ปี2020

ท่ีนากาโนะ ญ่ีปุ่ น
สมัผสัประสบการณ์ช่วงฤดรู้อนในสถานท่ีล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติ และสถานท่ีเคยคยดดั
การเคยเคยข่งขนักีฬาโอลิมปิกฤดหูนาวได้ท่ี ดงัหวดันากาโนะ ฝึกฝนทกัษะภาษาญ่ีปุ่ นใน
ชัว่โมงเคยรียน และเคยพลิดเคยพลินกบัการแลกเคยปล่ียนวฒันธรรมมากมายกบัชาวญ่ีปุ่ น

NAGANO TOKYO 

2 สปัดาห์

4 สปัดาห์

6 ก.ค. (ดนัทร)์
▽

21 ก.ค. (องัคาร)

131,000 เคยยน

208,000 เคยยน

6 ก.ค. (ดนัทร)์
▽

4 ส.ค. (องัคาร)

ระยะเคยวลา ・ ค่าสมคัร

ปิดรบัสมคัร
31 พฤษภาคม 2020



ท่ีพกั・คา่สมคัร

ห้องเคยด่ียว ห้องเคยด่ียว

131,000 เยน

236,000 เยน 208,000 เยน

2 สปัดาห์

4 สปัดาห์

เดนิเทา้ 18 นาที ถงึโรงเรยีน
ไม่รวมอาหารเชา้
มหีอ้งครวั สามารถท าอาหารเองได้
※สามารถเลอืกห้องพกัแบบสไตลญ์ี่ปุ่ น
หรอืสไตลต์ะวนัตกได้

เดนิเทา้ 5 นาที ถงึโรงเรยีน
ไม่รวมอาหารเชา้
อยู่ใจกลางเมอืง สะดวกมากๆ

・ค่าใชจ้่ายขา้งตน้เป็นราคาทีร่วมภาษแีล้ว

・ค่าสมคัรนี้รวมค่าเรยีน ค่ากจิกรรม ค่ารบัจากสนามบนิ (ไปเมอืงอุเอดะ)
ค่าทีพ่กั และค่าประกนัชวีติในชว่งทีพ่ านกัในญี่ปุ่ นแล้ว

・ค่าสมคัรนี้ไม่รวมค่าตัว๋เครื่องบนิ ค่าต าราเรยีน ค่าส่งจากเมอืงอุเอดะไปสนามบนิ

・ส าหรบัทีพ่กัที ่Sai no Tsuno กรุณาลงทะเบยีนเขา้พกั 2 คนต่อ 1 หอ้ง

・บางกรณีอาจไม่สามารถจดัเตรยีมโรงแรม หรอืหอ้งพกัทีต่อ้งการได้
ขึน้อยู่กบัสถานการณ์ของโรงแรม

・สามารถเขา้เรยีนในชัน้เรยีนตามพืน้ฐานความรู้ภาษาญี่ปุ่ นได ้
อาจไดเ้รยีนในชว่งเชา้(8:40-12:20) หรอืชว่งบ่าย(13:10-16:50)
ตามเวลาเรยีนของคลาสที่นกัเรยีนสมคัร

・ก าหนดการอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้

photo

Ueda Daiichi Hotel Ueda Park Hotel

photo

2 สปัดาห์

4 สปัดาห์

4 สปัดาห์ 2 สปัดาห์

6 ก.ค. จ เขา้ประเทศ

7 ก.ค. อ พธิเีปิดการศกึษา・สอบแบ่งชัน้เรยีน

8 ก.ค. พ ปฐมนิเทศ

9 ก.ค. พฤ ชัน้เรยีน

10 ก.ค. ศ ชัน้เรยีน  + ท าโซบะ

11 ก.ค. ส เยีย่มบา้นชาวญี่ปุ่น

12 ก.ค. อา เวลาวา่ง

13 ก.ค. จ ชัว่โมงเรยีน

14 ก.ค. อ ชัน้เรยีน  + เขยีนพู่กนัจนี

15 ก.ค. พ ชัน้เรยีน

16 ก.ค. พฤ ชัน้เรยีน + ชงชส

17 ก.ค. ศ ชัน้เรยีน （+ ปัจฉิมนิเทศ）

18 ก.ค. ส เทศกาลอุเอดะกอิง

19 ก.ค. อา เวลาวา่ง

20 ก.ค. จ ชัน้เรยีน กลบัประเทศ

21 ก.ค. อ ชัน้เรยีน + ชัน้เรยีนสวมชุดยกูาตะ

22 ก.ค. พ ชัน้เรยีน

23 ก.ค. พฤ เวลาวา่ง

24 ก.ค. ศ เวลาวา่ง

25 ก.ค. ส เทศกาลอุเอดะวชัโชอิ

26 ก.ค. อา เวลาวา่ง

27 ก.ค. จ ชัน้เรยีน

28 ก.ค. อ ทรปิเทีย่ว 1 วนั

29 ก.ค. พ ชัน้เรยีน

30 ก.ค. พฤ ชัน้เรยีน + การท าสมาธแิบบเซน

31 ก.ค. ศ ชัน้เรยีน

1 ส.ค. ส เวลาวา่ง

2 ส.ค. อา เวลาวา่ง

3 ส.ค. จ ชัน้เรยีน / ปัจฉิมนิเทศ + ปารต์ีเ้ลีย้งส่ง

4 ส.ค. อ กลบัประเทศ

ห้องคู่

131,000 เยน

225,000 เยน

Sai no Tsuno

2 สปัดาห์

4 สปัดาห์

เดนิเทา้ 5 นาที ถงึโรงเรยีน
ทีพ่กัแบบ แชร์ เฮาส์
ไม่รวมอาหารเชา้

170,000 เยน

BANGKOK OFFICE
โรงเรยีนสอนภาษาญีปุ่่ นมานาบิ

ศนูย์กรงุเทพ 

159/16 อาคารเสรมิมติร ชัน้ 10 หอ้งเลขที่ 1019 ถ. สุขมุวทิ21(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพ

“manabibkk”

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

NONG KHAI OFFICE
โรงเรยีนสอนภาษาญีปุ่่ นมานาบิ

ศนูย์หนองคาย

188/6 หมู่1 ต.มชียั อ.เมอืงหนองคาย จ.หนองคาย 43000

“Hikari NK SC”

04-208-1775☎
hikarinkschool@gmail.com


