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Ⅰ  หลกัสูตรท่ีรับสมคัร                  

หลกัสูตร ระยะเวลำเรียน 

หลกัสูตรกำรเรียน 

เร่ิมเดือนเมษำยน 1ปี หรือ 2ปี 

เร่ิมเดือนกรกฎำคม 1ปี 9เดือน 

เร่ิมเดือนตุลำคม 1ปี 6เดือน 

เร่ิมเดือนมกรำคม 1ปี 3เดือน 

 

Ⅱ  วนัเรียน และชัว่โมงเรียน                                                 
จะมีกำรทดสอบแบ่งชั้นเรียนตอนเปิดเทอม และเขำ้เรียนในชั้นเรียนตำมควำมเหมำะสมของระดบัควำมรู้ 
ชัว่โมงเรียนจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเชำ้ และ ช่วงบ่ำย ไม่สำมำรถเลือกช่วงเวลำเรียนได ้

 
วนัเรียน : วนัจนัทร์ - วนัศุกร์（หยดุ เสำร์-อำทิตย,์ วนัหยดุรำชกำร และวนัท่ีโรงเรียนก ำหนดหยดุ） 
ชัว่โมงเรียน :  
 สำขำนำกำโนะ 
  ช่วงเชำ้  8:40 ～ 10:20,  10:40 ～ 12:20 
  ช่วงบ่ำย 13:10 ～ 14:50,  15:10 ～ 16:50 
 สำขำโตเกียว 
  ช่วงเชำ้  9:00 ～ 10:40,  11:00 ～ 12:40 
  ช่วงบ่ำย 13:20 ～ 15:00,  15:20 ～ 17:00 
 

Ⅲ  คุณสมบติัผูเ้รียน                                            
1. เป็นผูส้ ำเร็จกำรศึกษำอยำ่งนอ้ย 12 ปี หรือเทียบเท่ำกบัวุฒิกำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำย 

2. เป็นผูท่ี้ไดรั้บกำรอนุญำต หรือผูท่ี้คำดว่ำจะไดรั้บกำรอนุญำตเขำ้ประเทศญ่ีปุ่ นอยำ่งถูกกฎหมำย 

3. เป็นผูท่ี้มีทุนทรัพยเ์พียงพอต่อกำรอำศยัอยูท่ี่ประเทศญ่ีปุ่ น  หรือมีผูส้นบัสนุนค่ำใชจ้่ำยขณะท่ีอำศยัอยูใ่นประเทศญ่ีปุ่ น 
ระหว่ำงเรียนท่ีโรงเรียนสอนภำษำมำนำบิ 

4. เป็นผูท่ี้สำมำรถยอมรับและปฏิบติัตำมกฎระเบียบของโรงเรียนได ้
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Ⅳ  เอกสำรกำรสมคัร                                             
 หมำยเหต ุ

* ส ำหรับผูท่ี้เคยย่ืนขอวีซ่ำประเทศญี่ปุ่ น จะตอ้งแจง้ผลกำรย่ืนท่ีผ่ำนมำทั้งหมดให้ทำงโรงเรียนทรำบ 

* ใชใ้บสมคัรไฟล ์Excel ท่ีระบุว่ำเป็น(เเบบฟอร์มของโรงเรียน) ในกำรกรอกขอ้มูลใบสมคัรเรียน ประวติัส่วนตวั ผูรั้บรองค่ำใชจ่้ำย 
และหนงัสือสัญญำผูส้มคัรและผูรั้บรองค่ำใชจ่้ำยจะตอ้งตรวจสอบรำยละเอียดและเซ็นช่ือก่อนย่ืนเอกสำร 
หำกไม่เซ็นช่ือทำงโรงเรียนจะไม่รับพิจำรณำเอกสำรกำรสมคัร  

* เมื่อเรียบร้อยแลว้กรุณำส่งให้โรงเรียนทำงอีเมลกำรสมคัรเรียนจะตอ้งใชเ้อกสำรฉบบัจริงเท่ำนั้น 
เอกสำรอ่ืนท่ีนอกเหนือจำกวุฒิกำรศึกษำทำงโรงเรียนจะไม่คืนให้ 

* เอกสำรและหลกัฐำนทั้งหมดท่ีไม่ใช่ภำษำญ่ีปุ่ น กรุณำแปลเป็นภำษำญี่ปุ่ นแนบมำดว้ย 
* เอกสำรและหลกัฐำนประกอบค ำร้องขอวีซ่ำอำจแตกต่ำงกนัขึ้นอยูก่บัผูส้มคัรแต่ละคน จึงอำจมีกำรขอให้ส่งเอกสำรเพ่ิมเติม 

ในกรณีท่ีจ ำเป็นตอ้งใชอ้ำ้งอิงดว้ย 
* เอกสำรท่ียื่นให้ต่อส ำนกังำนตรวจคนเขำ้เมืองมีอำยุ 3 เดือน นบัจำกวนัยื่นเอกสำร 
* โรงเรียนจะมีกำรตรวจสอบรำยละเอียดของเอกสำรท่ีไดรั้บมำอย่ำงละเอียด หำกพบควำมผิดปกติของขอ้มูลในเอกสำรกำรสมคัรเรียน  

อำจมีกำรยกเลิกกำรสมคัรไปยงัส ำนกังำนตรวจคนเขำ้เมือง แมว่้ำทำงโรงเรียนจะไดรั้บใบสมคัรเรียบร้อยแลว้ 
หรือมีกำรส่งค ำขอไปยงัส ำนกังำนตรวตรวจคนเขำ้เมืองแลว้ก็ตำม 

เอกสารส่วนของผู้สมัคร 

เอกสารสมัครที่จ าเป็น หมายเหตุ 

1 ใบสมคัรเรียน  ใชแ้บบฟอร์มของโรงเรียน 

2 หนงัสือสัญญำ ใชแ้บบฟอร์มของโรงเรียน 

3 ประวติัส่วนตวั ใชแ้บบฟอร์มของโรงเรียน 

4 ใบรับรองกำรจบกำรศึกษำสูงสุด 
(หรอื ใบรบัรองความเป็นไปไดท้ีจ่ะจบการศกึษา) 

 

5 ใบรับรองผลกำรเรียน (Transcript)  

6 ใบรับรองกำรเป็นนกัเรียน และใบรับรองผลกำรเรียน (Transcript) (กรณีท่ีก ำลงัศึกษำอยู)่ 

7 หนงัสือรับรองกำรท ำงำน 
ส ำหรับผูท่ี้มีประสบกำรณ์ท ำงำน 
ขอให้ยื่นหนงัสือรับรองกำรท ำงำนท่ีผ่ำนมำทั้งหมดให้กบัทำงโรงเรียน 
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เอกสารเพื่อแสดงประวตักิารเรยีนภาษาญี่ปุ่ น 
1) ใบรบัรองการสอบวดัระดบัภาษาญี่ปุ่ น JLPT 
และใบรายงานผลคะเเนน 
2) ใบรบัรองการสอบ J-TEST และใบรายงานผลคะเเนน 
3) ใบรบัรองการสอบ NAT-TEST และใบรายงานผลคะเเนน 
4) หนังสอืรบัรองการเรยีนภาษาญี่ปุ่ นจากสถาบนัการศกึษาภาษาญี่ปุ่ น 
(ฉบบัจรงิ) 

อยำ่งนอ้ยจะตอ้งส่งใบรับรองกำรสอบวดัระดบั 
ภำษำญี่ปุ่ น JLPT (ขอ้1.) 

9 ส ำเนำพำสปอร์ต 
หำกเคยเดินทำงไปญี่ปุ่ นให้ถ่ำยส ำเนำหนำ้ท่ีมีประทบัตรำ 
จำก ตม. มำดว้ย 

10 รูปถ่ำย 4 ใบ (4cm x 3cm) 
รูปถ่ำยท่ีถ่ำยมำไม่เกิน 3 เดือน 
เขียนช่ือนำมสกุล และวนั เดือน ปีเกิด ดำ้นหลงัรูปถ่ำย 
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เอกสารส่วนของผู้รับรองค่าใช้จ่าย   

เอกสารที่จ าเป็น หมายเหตุ 

1 หนงัสือแสดงควำมจ ำนงเป็นรับรองค่ำใชจ่้ำย ใชเ้บบฟอร์มของโรงเรียน 
2 หนงัสือขอ้ตกลงผูแ้ทนในกรณีฉุกเฉิน ใชเ้บบฟอร์มของโรงเรียน 

3 ตำรำงอธิบำยสมำชิกในครอบครัวของผูรั้บรองค่ำใชจ่้ำย ใชเ้บบฟอร์มของโรงเรียน 

4 เอกสำรแสดงสมำชิกในครอบครัวของผูรั้บรอง 

（ผูท่ี้ไม่ไดอ้ำศยัอยูใ่นประเทศญี่ปุ่ น） 
ส ำเนำทะเบียนบำ้นของผูรั้บรองเเละสมำชิกทุกคน 
ในครอบครัวของผูรั้บรองค่ำใชจ่้ำย 
（ผูท่ี้อำศยัอยูใ่นประเทศญี่ปุ่ น） 
ใบอนุญำตกำรพ ำนกัอำศยั(Resident Card) 
ของสมำชิกทุกคนในครอบครัว 
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เอกสำรแสดงควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงผูส้มคัรและผูรั้บรองค่ำ
ใชจ่้ำย 
(สูติบตัร, เอกสำรแสดงควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัว 
เป็นตน้) 

 

6 หนงัสือรับรองยอดเงินฝำกจำกธนำคำร 
ท่ีแสดงว่ำเพียงพอส ำหรับค่ำครองชีพและค่ำเรียน 
ในส่วนของปีแรก 

7 
เอกสำรเเสดงกำรออมเงิน ในช่วง 3 ปีท่ีผำ่นมำ 
(1) Bank Statement จำกธนำคำรยอ้นหลงั 3 ปี 
(2) ส ำเนำสมุดบญัชีเงินฝำกยอ้นหลงั 3 ปี 

ยื่นเอกสำรอยำ่งใดอยำ่งหน่ึง จำกขอ้(1) หรือ (2) 
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หลกัฐำนเเสดงอำชีพของผูรั้บรอง 
(1) หนงัสือรับรองกำรท ำงำน 
(2) ใบอนุญำตกำรประกอบธุรกิจ 
(3) หำกเป็นเจำ้ของกิจกำร 
ใชห้นงัสือรับรองกำรจดทะเบียนบริษทั 

ยื่นเอกสำรอยำ่งใดอยำ่งหน่ึง จำกขอ้(1)ถึง(3) 

9 หนงัสือรับรองรำยได ้3 ปียอ้นหลงั 

（ผูท่ี้ไม่ไดอ้ำศยัอยูใ่นประเทศญี่ปุ่ น） 
เอกสำรท่ีออกโดยหน่วยงำนของรัฐบำลท่ีดูเเลเร่ืองรำยได ้
เเละกำรเสียภำษี 
 
（ผูท่ี้อำศยัอยูใ่นประเทศญี่ปุ่ น） 
เอกสำรรับรองกำรเสียภำษีท่ีระบุรำยไดท้ั้งหมดซ่ึงออกโดยส ำนกังำนเ
ทศบำล หำกไม่มีกรุณำส่งใบรับรองกำรเสียภำษี (1 และ 2) 
ท่ีออกโดยส ำนกังำนภำษี 
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Ⅴ  ตั้งแต่วนัสมคัรถึงวนัเขำ้ประเทศญ่ีปุ่น                                  

 ขั้นตอนตั้งแต่วนัสมคัรเรียนจนถึงวนัเขำ้เรียน  

STEP 1 ยื่นใบสมคัร พร้อมช ำระเงินค่ำสมคัร 
โรงเรียนสอนภำษำญี่ปุ่นมำนำบิ 
ขอให้ส่งเอกสำรทั้งหมดภำยในวนัท่ีก ำหนดเพื่อน ำเอกสำรมำตรวจสอบควำมถูกตอ้
ง หลงัจำกนั้นกรุณำช ำระเงินค่ำสมคัรตำมวนัเวลำท่ีก ำหนด 

STEP 2 โรงเรียนตรวจสอบเอกสำรของผูส้มคัร 
หลงัจำกตรวจสอบว่ำเอกสำรถูกตอ้งและครบถว้น 
โรงเรียนจะส่งเอกสำรไปยงัส ำนกังำนตรวจคนเขำ้เมืองท่ีรับผิดชอบเขตท่ีผูส้มคัรตอ้ง
กำรเขำ้เรียนเพื่อขอสิทธ์ิในกำรพ ำนกัอำศยั 

STEP 3   
ส ำนกังำนตรวจคนเขำ้เมืองญี่ปุ่นพิจำรณำเอกสำร 
 ไดใ้บรับรองกำรพ ำนกัอำศยัหรือใบ COE  

 

ส ำนกังำนตรวจคนเขำ้เมืองญี่ปุ่นพิจำรณำเอกสำร 
และจะออกใบรับรองกำรพ ำนกัอำศยั(ใบCOE) ให้กบัผูท่ี้ไดรั้บกำรอนุมตัิ 

STEP 4  
ผูส้มคัรโอนค่ำเล่ำเรียนให้โรงเรียน 
 

โรงเรียนส่งใบCOEและใบรับรองจำกทำงโรงเรียนให้ผูส้มคัร  

ทำงโรงเรียนจะแจง้ผลว่ำผ่ำนกำรยื่นเร่ืองขอใบรับรองกำรพ ำนกัอำศยัหรือไม่  
หำกผ่ำนกรุณำช ำระค่ำเรียนโดยกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร หรือโอนผ่ำนโปรแกรม 
Flywire หลงัจำกท่ีไดรั้บกำรยืนยนัว่ำไดท้ ำกำรช ำระค่ำเทอมเรียบร้อยแลว้ 
เรำจะส่งก ำหนดกำรต่ำงๆ และใบรับรองสิทธ์ิกำรเขำ้เรียน 
พร้อมใบCOEให้กบัผูส้มคัร 

STEP 5 
 ยื่นขอวีซ่ำท่ีไทย 

 ออกวีซ่ำ  
 ส่งแบบฟอร์มจองหอพกั (ผูท่ี้ตอ้งกำรจะอยูห่อใน) 
 แจง้วนัเดือนปีท่ีเขำ้ประเทศญี่ปุ่นและช่ือเท่ียวบิน  

น ำเอกสำรท่ีไดรั้บไปติดต่อเพื่อยื่นขอรับวซ่ีำท่ี อำคำรวนัแปซิฟิคเพลส ชั้น 9 

 ยนิูต 910  (ศูนยน์ำนำ) 
และหำกตอ้งกำรพกัท่ีหอพกัของโรงเรียนกรุณำกรอกแบบฟอร์มแลว้ส่งกลบัทำงอีเม
ลโดยเร็วท่ีสุด 

หลงัจำกท่ีไดรั้บวีซ่ำแลว้หำกตอ้งกำรให้ทำงโรงเรียนไปรับท่ีสนำมบิน 
กรุณำแจง้เท่ียวบิน และวนัเวลำท่ีจะเดินทำงถึงญี่ปุ่นกบัทำงโรงเรียน 

STEP 6 เดินทำงเขำ้ประเทศญี่ปุ่น กรุณำแจง้เท่ียวบินและขอ้มูลกำรติดต่อในญี่ปุ่นให้กบัทำงโรงเรียน 

STEP 7  เขำ้เรียนท่ีโรงเรียน MANABI พิธีเปิดกำรศึกษำ ปฐมนิเทศ และเร่ิมเรียน 

 

ก ำหนดกำร  
 เมษายน 2021 กรกฎาคม 2021 ตุลาคม 2021 มกราคม 2022 

1. ส่งเอกสำรกำรสมคัรให้โรงเรียน ตน้เดือน ต.ค. 2020 ตน้เดือน ม.ค. 2021 ตน้เดือน เม.ย. 2021 ตน้เดือน ส.ค. 2021 

2. 
ส ำนกังำนตรวจคนเขำ้เมืองญีปุ่่ นพิจำรณำเอกสำร 

ปลำยเดือน พ.ย. 2020 ตน้เดือน ม.ีค. 2021 ตน้เดือน ม.ิย. 2021 กลำงเดือน ก.ย. 2021 

3. ออกใบรับรองกำรพ ำนกั  
ช ำระค่ำเล่ำเรียน 

กลำงเดือน ก.พ. 2021 กลำงเดือน พ.ค. 2021 กลำงเดือน ส.ค. 2021 กลำงเดือน พ.ย. 2021 

วนัก ำหนดเขำ้ประเทศ 6 เม.ย. 2021 6 ก.ค. 2021 12 ต.ค. 2021 6 ม.ค. 2022 

* กรุณำส่งเอกสำรกำรสมคัรเรียนล่วงหนำ้ก่อนถึงก ำหนดกำร เพรำะในบำงช่วงอำจมีผูส้มคัรจ ำนวนมำกท ำให้จ ำนวนนกัเรียนเต็มก่อนก ำหนด 
* หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงก ำหนดกำรจำกทำงส ำนกังำนตรวจคนเขำ้เมืองญี่ปุ่ น ก ำหนดกำรขำ้งตน้ก็จะเปลี่ยนแปลงดว้ย 
* โรงเรียนจะส่งก ำหนดกำรท่ีเก่ียวกบัหลงัจำกวนัเขำ้ประเทศไปให้พร้อมกบัใบรับรองสถำนภำพกำรพ ำนกั (ใบ COE) ฉบบัจริง  
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Ⅵ  ค่ำธรรมเนียมกำรสมคัรและค่ำเรียน                                                       

 
* ส ำหรับผูท่ี้เคยช ำระค่ำแรกเขำ้แลว้จะไม่ตอ้งช ำระอีกคร้ัง หำกมีกำรสมคัรเรียนหรือลงทะเบียนเรียนคร้ังใหม่ภำยใน 2 ปี 
* ก่อนเขำ้เรียนกรุณำช ำระค่ำเรียน 6 เดือน หรือ 1 ปี 
* นกัเรียนต่ำงชำติจะตอ้งช ำระเบ้ียประกนัสุขภำพนกัเรียนจ ำนวน 10,000 เยน จะคุม้ครองเป็นระยะเวลำ 1 ปี หลงัจำกนั้นจะตอ้งช ำระอีกคร้ัง  

ซ่ึงจะคุม้ครองไปจนจบกำรศึกษำ (http://www.jlic.or.jp/plan.html) 
* รำคำขำ้งตน้ยงัไม่ไดร้วมค่ำหนังสือเรียน นกัเรียนจะตอ้งซ้ือหลงัจำกสอบแบ่งชั้นเรียนซ่ึงหนงัสือเรียนท่ีใชใ้นแต่ละคลำสจะแตกต่ำงกนั 
* อำจมีกำรเรียกเก็บค่ำกิจกรรมเพ่ิมเติมภำยหลงั 
* ค่ำเรียนและค่ำธรรมเนียมขำ้งตน้ เป็นรำคำส ำหรับสมคัรเรียนตั้งแต่เดือนเมษำยน 2021 ถึงเดือนมีนำคม 2022 หลงัเดือนเมษำยน 2022  

รำคำอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงซ่ึงนกัเรียนจะตอ้งช ำระตำมรำคำใหม่ 
* กำรช ำระเงินค่ำเรียนจะตอ้งช ำระโดยโอนเงินผำ่นธนำคำรไปยงับญัชีธนำคำรของโรงเรียนท่ีก ำหนดไว ้

หรือโอนผ่ำนโปรแกรมโอนเงินค่ำเรียนFlywire (www.flywire.com) ส ำหรับรำยละเอียดจะระบุไวใ้นใบเเจง้หน้ี 

  

สำขำนำกำโนะ สำขำโตเกียว 

ค่ำธรรมเนียมกำรสมคัร 22,000 JPY 

ยื่นใบสมคัรเรียนพร้อมช ำระค่ำธรรมเนียมกำรสมคัร และหำกตอ้งกำรสมคัรเรียนอีกจะตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมกำรสมคัรในแต่ละคร้ังดว้ย 
 

สำขำนำกำโนะ 

 ภำคเรียนท่ีหน่ึง (6 เดือน) ภำคเรียนท่ีสอง (6 เดือน) 1 ปี 

ค่ำแรกเขำ้ 55,000 JPY --- 55,000 JPY 

ค่ำเรียน 344,300 JPY 344,300 JPY 688,600 JPY 

รวม 399,300 JPY 344,300 JPY 743,600 JPY 

สำขำโตเกียว 

 ภำคเรียนท่ีหน่ึง (6 เดือน) ภำคเรียนท่ีสอง (6 เดือน) 1 ปี 

ค่ำแรกเขำ้ 55,000 JPY ――― 55,000 JPY 

ค่ำเรียน 378,400 JPY 378,400 JPY 756,800 JPY 

รวม 433,400 JPY 378,400 JPY 811,800 JPY 

รำคำท่ีแสดงขำ้งตน้เป็นรำคำท่ีรวมภำษีแลว้ 
 

http://www.jlic.or.jp/plan.html
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Ⅶ นโยบำยกำรคืนค่ำเรียน และคำ่หอพกั  
1. กรณีท่ียงัไม่ไดเ้ดินทำงเขำ้ประเทศญี่ปุ่ นและยงัไม่ไดย้ื่นเร่ืองขอวีซ่ำนกัเรียน 

เง่ือนไข：กรุณำคืนใบรับรองสิทธ์ิกำรเขำ้เรียนและใบรับรองสถำนภำพกำรพ ำนกัในญี่ปุ่ น 

คืนเงิน： นอกเหนือจำกค่ำสมคัรและค่ำธรรมเนียมแรกเขำ้ จะคืนเงินท่ีช ำระล่วงหนำ้ทั้งหมด 

2. กรณีท่ีไม่สำมำรถเขำ้ประเทศไดเ้น่ืองจำกไม่ไดรั้บกำรอนุมติัออกวีซ่ำจำกสถำนทูต 
เง่ือนไข：กรุณำแสดงหลกัฐำนในกำรปฏิเสธออกวีซ่ำของสถำนทูต พร้อมคืนใบรับรองสิทธ์ิเขำ้เรียนและใบรับรองกำรพ ำนกั 
คืนเงิน： นอกเหนือจำกค่ำสมคัรและค่ำธรรมเนียมแรกเขำ้ จะคืนเงินท่ีช ำระล่วงหน้ำทั้งหมด 

3. กรณีท่ีไดรั้บวีซ่ำแลว้ แต่ปฏิเสธไม่เขำ้เรียนก่อนวนัก ำหนดเขำ้ประเทศ 
เง่ือนไข：กรุณำคืนใบรับรองสิทธ์ิกำรเขำ้เรียนและใบรับรองสถำนภำพกำรพ ำนกั พร้อมทั้งเอกสำรท่ียืนยนัว่ำวีซ่ำนั้นไม่ไดใ้ชเ้พ่ือ 

เดินทำงเขำ้ประเทศญี่ปุ่ น 
คืนเงิน：นอกเหนือจำกค่ำสมคัรและค่ำธรรมเนียมแรกเขำ้ จะคืนเงินท่ีช ำระล่วงหนำ้ทั้งหมด 

4. กรณีท่ีลำออกภำยในระยะเวลำ  6 เดือนหลงัจำกท่ีเขำ้เรียนแลว้ จะไม่คืนค่ำเรียนในส่วนของ 6 เดือนนั้น 
5. หำกลำออกภำยหลงัจำกท่ีเขำ้เรียนไปแลว้ 6 เดือน โรงเรียนจะคืนเงินค่ำเรียนส่วนของตน้ภำคเรียน 3 เดือน เช่น ภำคเรียนมกรำคม เมษำยน 
กรกฎำคม ตุลำคม รวมไปถึงค่ำเรียนในส่วนท่ีเหลือให้ แต่จะตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

*  ตอ้งย่ืนใบลำออกให้กบัโรงเรียนก่อนวนัเปิดภำคเรียน 
* ยืนยนัไดว่้ำนกัเรียนไดเ้ดินทำงกลบัประเทศโดยท่ีวีซ่ำนกัเรียนนั้นจะไม่สำมำรถน ำมำใชไ้ดอี้ก 

หรือไดม้ีกำรเปลี่ยนจำกวีซ่ำนกัเรียนเป็นวีซ่ำประเภทอ่ืนเรียบร้อยแลว้ 
* ครูใหญ่ของโรงเรียนอนุมติั 

6. นโยบำยเก่ียวกบักำรยกเลิกหอพกั 
* หำกยกเลิกหลงัช ำระเงิน หรือไม่สำมำรถเขำ้เรียนไดเ้น่ืองจำกวีซ่ำไม่ผ่ำน จะท ำกำรหกัเงินค่ำยกเลิก 30,000 เยน และคืนเงิน 

ท่ีช ำระมำแลว้ทั้งหมด 
* เมื่อเลยก ำหนดวนัเขำ้ประเทศไปแลว้ 1 เดือนแต่ยงัไม่สำมำรถเดินทำงเขำ้ประเทศได ้โรงเรียนจะยกเลิกกำรจองหอพกัไปก่อน 

และหกัค่ำธรรมเนียมในกำรยกเลิก 30,000 เยน เมื่อก ำหนดวนัเดินทำงเขำ้ประเทศไดแ้ลว้ จะตอ้งท ำกำรจองหอพกัอีกคร้ังและ 
ช ำระเพ่ิมส่วนต่ำงของรำคำค่ำเช่ำหอพกั 

* สัญญำเช่ำหอพกัขั้นต ่ำคือ 6 เดือน หำกยกเลิกหลงัจำกท่ีเขำ้พกัไปแลว้จะไม่สำมำรถคืนค่ำเช่ำของ 6 เดือนนั้นได ้
7.  ค่ำใชจ่้ำยในกำรคืนเงิน  

* เมื่อโรงเรียนจะตอ้งโอนค่ำเล่ำเรียนคืนให้ ผูส้มคัรจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินผำ่นธนำคำร  
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Ⅷ ขอ้ตกลง ขอ้หำ้ม และกำรยนืยนั                 

โรงเรียนสอนภำษำญี่ปุ่น MANANI ขอให้ยืนยนัและให้ค  ำสัญญำตำมท่ีระบุไวด้งัต่อไปน้ี หำกมีกำรฝ่ำฝืนจะพน้สภำพกำรเป็นนกัเรียน 
1. ในระหว่ำงท่ีเป็นนกัเรียนจะตอ้งปฏิบตัิตำมกฎหมำยของประเทศญี่ปุ่น รวมไปถึงกฎระเบียบและค ำแนะน ำของโรงเรียน 
2. กรุณำอ่ำนรำยละเอียดและปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรคืนเงินของโรงเรียนสอนภำษำญี่ปุ่น MANABI  
3. กรุณำท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัสถำนท่ีตั้ง บริษทัก่อตั้ง เง่ือนไขกำรรับสมคัร วิธีกำรคดัเลือก และท่ีพกัของโรงเรียนก่อนท ำกำรสมคัรเรียน 
4. ไม่ช ำระค่ำเรียน หรือค่ำหอพกัล่ำชำ้กว่ำก ำหนด 
5. หำกพบว่ำผูส้มคัรเเจง้ หรือส่งเอกสำรเท็จ/เอกสำรท่ีผิดกฎหมำย ทำงโรงเรียนMANABI จะยกเลิกกำรสมคัรทนัที หรือหำกตรวจพบ 

ภำยหลงัจำกท่ีเขำ้เรียนไปแลว้ นกัเรียนจะถูกลงโทษรวมไปถึงพน้สภำพกำรเป็นนกัเรียน 
6. กรณีท่ีขอ้มูลดำ้นล่ำงน้ีมีกำรเปล่ียนแปลงภำยหลงัจำกท่ีสมคัรเรียนแลว้จะตอ้งแจง้ให้โรงเรียนทรำบภำยใน 1 สัปดำห์  

หำกไม่แจง้อำจถูกตดัสิทธ์ิกำรเขำ้เป็นนกัเรียน 
⚫ ผูส้มคัร : ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เช่น ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท ์สถำนภำพกำรสมรส อำชีพ สถำนท่ีท ำงำน 
⚫ ผูส้มคัร : ขอ้มูลเก่ียวกบับิดำ มำรดำ และผูรั้บรองค่ำใชจ้่ำย เช่น ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท ์อำชีพ สถำนท่ีท ำงำน 

7. รำยละเอียดเก่ียวกบักฎหมำยและกฎระเบียบดงัต่อไปน้ี 
⚫ ห้ำมบุคคลท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ (อำยตุ ่ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์) ด่ืมสุรำหรือสูบบุหร่ี เน่ืองจำกผิดกฏหมำยของประเทศญี่ปุ่น 

และโรงเรียนห้ำมนกัเรียนท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ ครอบครองสุรำหรือสูบบุหร่ีดว้ยเช่นกนั 
⚫ ห้ำมใชห้รือครองครองยำผิดกฏหมำย 
⚫ ห้ำมกระท ำควำมรุนแรง ใชถ้อ้ยค ำกำ้วร้ำวหยำบคำย ท ำลำยทรัพยสิ์น หรือขม่เหงผูอ้ื่น (ท่ีจะส่งผลเสียต่อร่ำงกำยหรือจิตใจผูอ้ื่น)  

ทั้งภำยในหรือนอกโรงเรียน 
⚫ ห้ำมบุคคลท่ีอำยตุ ่ำกว่ำ 18 ปี ไปพกัคำ้งแรมท่ีอื่นท่ีไม่ใช่หอพกัของตนเอง และห้ำมออกจำกท่ีพกัในระหว่ำงเวลำ 22.00 – 05.00 น.  

โดยไม่ไดรั้บอนุญำตจำกเจำ้หนำ้ท่ีของโรงเรียน 
⚫ นกัเรียนท่ีอำยตุ ่ำกว่ำ 18 ปี ในระหว่ำงท่ีเป็นนกัเรียนจะตอ้งมีอตัรำกำรเขำ้เรียน 90% ขึ้นไป 

8. กฎระเบียบเก่ียวกบัวีซ่ำนกัเรียน 
⚫ (วีซ่ำนกัเรียน) แมว้่ำจะอยูใ่นระยะเวลำของวีซ่ำ หำกนกัเรียนมีอตัรำกำรเขำ้เรียนต ่ำ 

โรงเรียนจ ำเป็นตอ้งรำยงำนไปยงัส ำนกังำนตรวจคนเขำ้เมือง(ตม.) 
ซ่ึงนกัเรียนจะพน้สภำพนกัเรียนสถำนภำพกำรพ ำนกัจะถูกยกเลกิเเละนกัเรียนจะตอ้งเดินทำงกลบัประเทศของตนเองโดยเร็วที่สุด 

⚫ (วีซ่ำนกัเรียน)เมื่อไม่ไดเ้ป็นนกัเรียนของสถำบนัเเลว้เเต่หำกยงัคงท ำงำนพิเศษหรือส่ิงอ่ืนใดท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัสถำนภำพกำรพ ำนัก 
แมว้่ำยงัอยูใ่นช่วงเวลำของวีซ่ำ ก็จะถือว่ำเป็นผูพ้  ำนกัอยำ่งผิดกฎหมำยซ่ึงเป็นกำรละเมิดกฎหมำยของประเทศญี่ปุ่น 

⚫ (วีซ่ำนกัเรียน) หำกตอ้งกำรท ำงำนพิเศษ เมื่อเดินทำงถึงประเทศญี่ปุ่นจะตอ้งขออนุญำต 
(กำรท ำกิจกรรมพิเศษนอกเหนือจำกสถำนภำพกำรพ ำนกั) ท่ีส ำนกังำนตรวจคนเขำ้เมือง(ตม.) 
ภำยในสนำมบินท่ีนกัเรียนเดินทำงเขำ้มำประเทศญี่ปุ่น หำกไม่ขออนุญำตจะไม่สำมำรถท ำงำนพิเศษได ้

⚫ หลงัจำกท่ีไดรั้บอนุญำต (กำรท ำกิจกรรมพิเศษนอกเหนือจำกสถำนภำพกำรพ ำนกั) จะสำมำรถท ำงำนพิเศษได ้ 
28 ชัว่โมง/สัปดำห์ แต่ในช่วงวนัหยดุยำวจะสำมำรถท ำงำนพิเศษได ้8 ชัว่โมง/วนั หรือ 40 ชัว่โมง/สัปดำห์ 

⚫ แมว้่ำจะไดรั้บอนุญำต (กำรท ำกิจกรรมพิเศษนอกเหนือจำกสถำนภำพกำรพ ำนกั) 
แต่นกัเรียนต่ำงชำติจะไม่สำมำรถท ำงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจบนัเทิง เช่น ร้ำนปำจิงโกะ ร้ำนเหลำ้ อำบอบนวด ฯลฯ ได ้

⚫ หำกเขำ้เรียนดว้ย(วีซ่ำนกัเรียน)จะตอ้งเขำ้ร่วมเป็นสมำชิก “ประกนัสุขภำพแห่งชำติ”  เมื่อเจ็บป่วยเขำ้รับกำรรักษำท่ีโรงพยำบำล 
รัฐบำลญี่ปุ่นจะออกค่ำรักษำพยำบำลให้ 70% และตอ้งเขำ้ร่วมเป็นสมำชิก 
“ประกนัสุขภำพนกัเรียนต่ำงชำติในควำมร่วมมือของโรงเรียนสอนภำษำภำษำญี่ปุ่น” ดว้ย 

9. ขอ้ก ำหนดเก่ียวกบักำรจดักำรรักษำพยำบำลในกรณีฉุกเฉิน 
⚫ กรณีท่ีนกัเรียนจ ำเป็นตอ้งเขำ้รับกำรรักษำหรือผ่ำตดัอยำ่งเร่งด่วนในระหว่ำงท่ีก ำลงัศึกษำอยู ่

ผูป้กครองจะตอ้งยินยอมและเห็นชอบหลงัจำกไดรั้บกำรติดต่อจำกโรงเรียนภำยใน 24 ชัว่โมง 
แต่ในกรณีฉุกเฉินท่ีตอ้งตดัสินใจในทนัทีเก่ียวกบักำรรักษำหรือผ่ำตดั 
ทำงโรงเรียนจะมอบหมำยให้แพทยห์รือโรงพยำบำลเป็นผูต้ดัสินใจและหำกจ ำเป็นตอ้งเซ็นเอกสำรยินยอมตำมนโยบำยกำรรักษำ 
ผูป้กครองจะตอ้งมอบอ ำนำจให้แก่เจำ้หนำ้ท่ีของโรงเรียนสอนภำษำญ่ีปุ่นมำนำบิและผูท่ี้เก่ียวขอ้งในกำรเซ็นเอกสำรแทนผูป้กคร
อง โดยไมม่ีกำรเรียกร้องค่ำชดเชยควำมเสียหำยมำยงัเจำ้หน้ำท่ีโรงเรียนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งเก่ียวกบัผลของกำรตดัสินใจนั้นๆ 

10. ทำงโรงเรียนจะมีกำรถ่ำยรูปกิจกรรมหรือบรรยำกำศภำยในชั้นเรียนและเขียนบรรยำยรำยละเอียด หลงัจำกนั้นจะตีพิมพเ์ป็นแผ่นพบั 
โพสตห์นำ้เวปไซต ์Facebook Instagram โปรดเเจง้ทำงโรงเรียนหำกนกัเรียนไม่ตอ้งกำรให้เผยเเพร่รูปภำพของตนเองสู่สำธำรณะ 


