
学生寮のご案内

แนะน ำหอพักนักเรียน

長野校 NAGANO Campus

長野県上田市大手2-3-1 YCCビル
2-3-1 YCC bldg., Ote, Ueda, Nagano, Japan

東京校 TOKYO Campus

東京都墨田区両国2-10-5 TOC両国ビル
2-10-5 Ryogoku, TOC bldg., Sumida, Tokyo, Japan

เม.ย.2021 〜 มี.ค.2022

NAGANO นากาโนะ + TOKYO โตเกียว

さあ、MANABIで新生活を始めよう♪

มาเร่ิมการใช้ชีวิตใหม่ที่ MANABI กนัเถอะ ♪

長期留学用

ส ำหรับหลักสูตรระยะยำว



長野校 NAGANO Campus

アビリティマンション
อะบลิติี ้แมนช ัน่ Ability Mansion

1か月 ค่าเช่ารายเดอืน

2人使用 หอ้งคู่

18,000 円 เยน 

長野県上田市材木町 Zaimokucho, Ueda, Nagano

9分min

18分min

ประมาณ 8㎡

入居時費用
ค่าใชจ้า่ยแรกเขา้ 188,000円 เยน

長野校 NAGANO Campus

ホープマンション
โฮป แมนช ัน่ Hope Mansion

円 เยน 

1か月 ค่าเช่ารายเดอืน

1人使用 หอ้งเดีย่ว

1か月 ค่าเช่ารายเดอืน

2人使用 หอ้งคู่

44,000 26,000 円 เยน 

長野県上田市中央東 Chuou Higashi, Ueda, Nagano

ประมาณ 20㎡

入居時費用
ค่าใชจ้า่ยแรกเขา้ 344,000円 เยน

入居時費用
ค่าใชจ้า่ยแรกเขา้ 236,000円 เยน

1か月 ค่าเช่ารายเดอืน

1人使用 หอ้งเดีย่ว

31,000 円 เยน 

入居時費用
ค่าใชจ้า่ยแรกเขา้ 266,000円 เยน

学校まで
ไปโรงเรยีน

学校まで
ไปโรงเรยีน

9分นาที

18分นาที

学校まで
ประมาณ

【室内設備】
●エアコン
●机
●冷蔵庫
●電子レンジ
●キッチン
●トイレ
●シャワー

【共同設備】
●洗濯機
●乾燥機（有料）

【ของใชภ้ายในหอ้ง】
●เครือ่งปรบัอากาศ  
●โต๊ะ
●ตูเ้ยน็   
●เตาไมโครเวฟ
●หอ้งครวั
●หอ้งน ้า
●หอ้งอาบน ้า

【ของใชส้ว่นรวม】
●เครือ่งซกัผา้
●เคร่ืองอบผ้าหยอดเหรียญ

【室内設備】
●エアコン
●２段ベッド
●机 ●椅子
●冷蔵庫
●収納箱

【共同設備】
●トイレ
●シャワー
●キッチン
●テレビ
●洗濯機
●電子レンジ

【ของใชภ้ายในหอ้ง】
●เครื่องปรบัอากาศ
●เตยีง 2 ชัน้  
●โต๊ะเขยีนหนังสอื ●เกา้อี้
●ตูเ้ยน็   
●กลอ่งเกบ็ของ

【ของใชส้ว่นรวม】
●หอ้งน ้า
●หอ้งอาบน ้า   
● TV 
●หอ้งครวั
●เครื่องซกัผา้
●เตาไมโครเวฟ



円 เยน 

1か月 ค่าเช่ารายเดอืน

1人使用 หอ้งเดีย่ว

1か月 ค่าเช่ารายเดอืน

2人使用 หอ้งคู่

48,000 29,000 円 เยน 

長野県上田市中央 Chou, Ueda, Nagano

ประมาณ 20㎡

入居時費用
ค่าใชจ้า่ยแรกเขา้ 368,000円 เยน

入居時費用
ค่าใชจ้า่ยแรกเขา้ 254,000円 เยน

5分นาที

10分นาที

学校まで
ไปโรงเรยีน

【室内設備】
●エアコン
●2段ベッド
●机
●椅子
●冷蔵庫
●洗濯機
●電子レンジ
●キッチン
●シャワー
●トイレ

【ของใชภ้ายในหอ้ง】
●เครือ่งปรบัอากาศ
●เตยีง 2 ชัน้
●โต๊ะเขยีนหนงัสอื  
●เกา้อี้
●ตูเ้ยน็
●หอ้งครวั
●หอ้งอาบน ้า  
●หอ้งน ้า
●เครือ่งซกัผา้
●เตาไมโครเวฟ

長野校 NAGANO Campus

円 เยน 

1か月 ค่าเช่ารายเดอืน

1人使用 หอ้งเดีย่ว

1か月 ค่าเช่ารายเดอืน

2人使用 หอ้งคู่

56,000 34,000 円 เยน 

長野県上田市材木町 Zaimokucho, Ueda, Nagano

ประมาณ 20㎡

入居時費用
ค่าใชจ้า่ยแรกเขา้ 416,000円 yen

入居時費用
ค่าใชจ้า่ยแรกเขา้ 284,000円 yen

9分นาที

18分นาที

学校まで
ไปโรงเรยีน

【室内設備】
●エアコン
●２段ベッド
●机 ●椅子
●洗濯機
●冷蔵庫
●電子レンジ
●キッチン
●シャワー
●トイレ

【ของใชภ้ายในหอ้ง】
●เครือ่งปรบัอากาศ
●เตยีง 2 ชัน้
●โต๊ะเขยีนหนงัสอื  ●เกา้อี้
●เครือ่งซกัผา้
●ตูเ้ยน็
●เตาไมโครเวฟ
●หอ้งครวั
●หอ้งอาบน ้า  
●หอ้งน ้า

みすずアパート

มซิซู ุอพารท์เมน้ Misuzu Apartment

長野校 NAGANO Campus

Peace Mansion

ピースマンション



西小岩寮
หอพกันิช ิโคอวิะ Nishi Koiwa Dormitory

円 เยน 

1か月 ค่าเช่ารายเดอืน

4人使用 หอ้งคู่ (4คน)

29,000
入居時費用

ค่าใชจ้า่ยแรกเขา้ 254,000円 เยน

学校まで
ไปโรงเรยีน

東京都江戸川区西小岩 / Nishi-Koiwa, Edogawa, Tokyo

ประมาณ 35 ㎡

JR小岩駅まで徒歩4分
เดนิเทา้ไปสถานีรถไฟJR โคอวิะ 4 นาที

+

【室内設備】
●ベッド
●机 ●椅子
●エアコン
●クローゼット
●キッチン
●トイレ ●シャワー
●冷蔵庫
●洗濯機
●テレビ

【ของใชภ้ายในหอ้ง】
●เตยีง
●โต๊ะเขยีนหนงัสอื ●เกา้อี้
●เครื่องปรบัอากาศ
●ตูเ้สือ้ผา้
●หอ้งครวั
●หอ้งน ้า ●หอ้งอาบน ้า
●ตูเ้ยน็
●เครื่องซกัผา้
●TV

23分นาที

【室内設備】
●二段ベッド ●机
●椅子●エアコン
●冷蔵庫
●クローゼット
【共用設備】
●キッチン●トイレ
●シャワー
●洗濯機
●電子レンジ
●IH クッキングヒーター

【ของใชภ้ายในหอ้ง】
●เตยีง 2 ชัน้ ●โต๊ะเขยีนหนงัสอื
●เกา้อี้ ●เครื่องปรบัอากาศ
●ตูเ้ยน็
●ตูเ้สือ้ผา้
【ของใชส้่วนรวม】
●หอ้งครวั ●หอ้งน ้า
●หอ้งอาบน ้า
●เครื่องซกัผา้
●เตาไมโครเวฟ
●เตาท าอาหาร

シェアハウス両国

JR両国駅まで徒歩8分
เดนิเทา้ไปสถานีรถไฟJR เรยีวโกก ุ8นาที

学校まで
ไปโรงเรยีน

8分นาที

15分นาที

女性寮 หอพกัหญงิ

東京都墨田区亀沢
Kamezawa, Sumida, Tokyo

入居時費用
คา่ใชจ้า่ยแรกเขา้

1か月 ค่าเช่ารายเดอืน

6人使用 หอ้งคู่ (6คน)

428,000円 เยน58,000

37,000

1か月 ค่าเช่ารายเดอืน

2人使用 หอ้งคู่ 2 คน

1か月 ค่าเช่ารายเดอืน

1人使用 หอ้งเดีย่ว

入居時費用
คา่ใชจ้า่ยแรกเขา้

入居時費用
คา่ใชจ้า่ยแรกเขา้

302,000円 เยน

278,000円 เยน

ประมาณ 

8 ㎡

ประมาณ 

8 ㎡

ประมาณ 

27 ㎡

円 เยน 

円 เยน 

33,000 円 เยน 

東京校 TOKYO Campus

เรยีวโกก ุแชรเ์ฮาส ์

Share House Ryogoku



ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。

หากมีค าถามเพิม่เติม กรุณาติดต่อสอบถามทางโรงเรียน

ตารางสรปุหอพกั (สาขานากาโนะ)



ตารางสรปุหอพกั (สาขาโตเกยีว)

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。

หากมีค าถามเพิม่เติม กรุณาติดต่อสอบถามทางโรงเรียน



契約・料金・キャンセルについて

◆契約について
・契約期間は入寮してから6か月です。更新後は3か月毎の契約になります。
・契約期間中は退寮することはできません。
・退寮および継続について契約満了期間の2か月前までに申し出てください。

◆料金について
・この寮案内は長期留学用です。短期コースご入学の場合は別紙をご確認ください。
・入寮時に下記の費用をお支払いください。
①入寮費 30,000円 ②保証金 20,000円
③6か月分の月々の費用…（家賃 + 水道光熱費5,000円）
・入寮時に布団セットを任意で購入できます。
・水道光熱費が月に5000円を超えた場合、超過分をお支払いください。
・保証金は退寮手続き後、荷物の搬出を確認し、部屋のチェックを行ってから下記の費用を差引いて返還します。
①室内清掃費 5,000円 ②水道光熱費の精算金
③壁、床、および室内の備品に傷や汚れがあった場合の修繕費

◆キャンセル既定
・料金お支払い後のキャンセル、またはビザ不交付等で不入学となった場合、支払い額からキャンセル料30,000円を
差し引いた金額を返金します。
・当初の入国予定を1カ月経過しても入国できなかった場合は、入寮申し込みを一旦キャンセルし、キャンセル料として

30,000円を支払っていただきます。入国予定が決まった段階で改めて入寮申し込みと不足分の寮費を支払っていただ
きます。
・入寮後にキャンセルした場合、返金できません。

เกีย่วกบัสญัญา คา่ธรรมเนียม และการยกเลกิ

◆เกีย่วกบัสญัญา
・สญัญาการเชา่จะเร ิม่ตัง้แต่ 6เดอืน หลงัจาก 6เดอืนสญัญาจะถูกท าขึน้ใหม่ทุกๆ 3เดอืน

・ไม่สามารถยา้ยออกจากหอพกัในชว่งระหว่างสญัญาได ้

・เมือ่ตอ้งการยา้ยออกหรอืพกัในหอพกั จะตอ้งแจง้ทางโรงเรยีนกอ่นสิน้สุดสญัญา 2เดอืน 

◆เกีย่วกบัคา่ธรรมเนียม
・ ขอ้มูลหอพกัฉบบันีส้ าหรบันักเรยีนหลกัสูตรระยะยาว ส าหรบัหลกัสูตรระยะสัน้จะอยู่ในฉบบัอืน่

・หากตอ้งการพกัอยู่หอพกัของโรงเรยีน จะตอ้งช าระค่าใชจ้า่ย ดงันี้

① ค่าแรกเขา้ 30,000 เยน

② เงนิประกนั 20,000 เยน

③ ค่าเชา่ 6 เดอืน(รวม: ค่าใชจ้า่ยต่อเดอืน + ค่าสาธารณูปโภค 5,000เยน)

・มค่ีาธรรมเนียมส าหรบัชดุเคร ือ่งนอน

・หากค่าสาธารณูปโภคเกนิ5,000เยน นักเรยีนจะตอ้งจา่ยส่วนเกนิ

・เงนิมดัจ าจะไดร้บัคนืเมือ่นักเรยีนยา้ยของออกแลว้เจา้หนา้ทีท่ าการตรวจเชค็หอ้งพกั หลงัจากน้ันจะหกัจ านวนเงนิดงันี้

① ค่าท าความสะอาดหอ้ง 5,000 เยน

② หลงัจากค านวณหกัค่าสาธารณูปโภค

③ เมือ่มกีารเรยีกเก็บค่าซอ่มเเซมทีจ่ าเป็น เชน่ ผนัง, พืน้ หรอืเคร ือ่งใชไ้ฟฟ้าภายในหอ้งเสยีหาย

◆เกีย่วกบัการยกเลกิ
・ กรณีทีว่ซีา่ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิหรอืเมือ่นักเรยีนไม่มาเขา้เรยีนทีโ่รงเรยีน แลว้ตอ้งการยกเลกิหอพกั จะคนืเงนิโดยหกัค่า

เชา่หอ้ง 1 เดอืน  

・ ไม่คนืเงนิ ในกรณีทีย่กเลกิภายหลงัทีเ่ขา้เรยีนแลว้ 


