NAGANO
Campus

TOKYO
Campus

みらい
Có 2 Phân Viện
Chế độ học bổng đa dạng
Lớp luyện thi JLPT
Lớp luyện thi EJU
Hỗ trợ trong cuộc sống, việc làm thêm
Công tác hỗ trợ học lên chuyên nghiệp,
tỷ lệ học lên cao

NAGANO Campus
Học tập ở thành phố được bao quanh bởi phong cảnh
thiên nhiên phong phú, cơ sở hạ tầng tiên tiến

Phân viện Nagano nằm ở thành phố Ueda, tỉnh Nagano thuộc khu vực miền trung Nhật Bản với thiên nhiên vô cùng phong phú, mùa
xuân rực rỡ sắc hồng của hoa anh đào, mùa hè xanh thẫm với cây cối tốt tươi, mùa thu lá đỏ và mùa đông tuyết trắng... Nơi đây còn có
rất nhiều những môn thể thao như Leo núi,Trượt tuyết hay những môn thể thao gắn liền với thiên nhiên mà trong thành phố không có.
Đặc trưng văn hoá của phân viện Nagano là có rất nhiều cơ hội giao lưu với người Nhật như tham gia các sự kiện ở địa phương hay các
hoạt động tình nguyện. Từ đây, bạn chỉ mất 72 phút để đi tàu shinkansen tới Tokyo, ngoài ra giá cả sinh hoạt thấp, môi trường sống an
toàn, nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm sinh hoạt và học tập tại đây.

Hấp dẫn bởi môi trường có thể tập trung học tập cao, chi
phí sinh hoạt thấp.
Cơ sở hạ tầng phong phú
Cách nhà khoảng 10 phút là có những tiện ích cần thiết
cho cuộc sống hàng ngày như siêu thị lớn, trường học,

Bảng chi tiêu
trung bình 1 tháng

bệnh viện, cửa hàng tiện lợi v.v... Đường phố thì rất
sạch đẹp và yên tĩnh, là nơi tốt nhất để tập trung học tập.

Phí giao thông: ZERO, chi phí tiền nhà thấp
Ở trong thành phố thì di chuyển bằng xe đạp nên không
tốn phí giao thông đi lại. Thêm vào đó, chi phí sinh hoạt

Mr Ngo Nguyen Phat
Vietnam

thấp. Đặc biệt là có nhiều nhà cho thuê có giá thành
thấp, chỉ bằng một nửa so với nhà ở đô thị lớn.

Lương làm thêm

+80,000

Tiền nhà

-17,000

Phí điện nước
Tiền ăn
Tiền điện thoại

-7,000
-15,000
-7,000

Chi phí khác

-10,000

Tiền tiết kiệm

+24,000

TOKYO Campus
Học tập ở thành phố có nền văn hóa giao thoa giữa
truyền thống và hiện đại

Phân viện Tokyo có trụ sở tại Ryogoku, Thành phố Tokyo, Nhật Bản, đây được coi là một trong những điểm giao thông thuận tiện nhất
trong thành phố, bởi chỉ cách 10 phút đi tàu từ ga Tokyo, 20 phút từ ga Shinjuku, và chỉ mất 5 phút là bạn có thể tới ga Akihabara - một
trong những nhà ga lớn, nổi tiếng trên thế giới. Kế cận ngay ga Ryougoku là Đền Asakusa, Viện Nghệ thuật nổi tiếng với môn võ Sumo,
Bảo tàng Edo Tokyo... Ngoài ra bạn cũng có thể đi bộ tới tháp Tokyo Sky Tree – tòa tháp được ví như một công trình văn hóa đại diện
cho hình ảnh của toàn thành phố Tokyo hiện đại, tráng lệ vừa được hoàn thành vào năm 2012.

Nếu muốn sinh sống, làm quen với nền văn hóa tiên tiến
nhất thì hãy chọn Tokyo
Bảng chi tiêu
trung bình 1 tháng
Lương làm thêm
Tiền nhà
Phí điện nước
Tiền ăn
Tiền điện thoại

+112,000

-47,000
-5,000
-25,000
-7,000

Chi phí khác

-20,000

Tiền tiết kiệm

+8,000

Học tập ở thành phố có nền văn hóa giao thoa
giữa truyền thống và hiện đại
Tokyo vốn là một thành phố lớn, và Phân Viện Tokyo nằm trên
khu phố Ryogoku, là khu phố cổ mang đậm tính văn hóa truyền
thống Nhật Bản. Với học sinh đến từ gần 20 quốc gia, nếu nói
chuyện với nhau thì các bạn sẽ có thể chạm tới thế giới mà bạn
chưa bao giờ biết đến.

Sau giờ học, có thể đi đến con phố Akihabara
mà tôi rất yêu thích
Sau giờ học, mình rất hay đến chơi ở khu phố Akihabara. Trường
học ở ga Ryogoku, bạn chỉ cần đi tiếp qua 2 ga và mất khoảng 5
phút là đến ga Akihabara. Đối với những khu phố khác, bạn đều
có thể sử dụng ngay tàu điện để đi lại, thật sự là rất tiện lợi.

Ms NWAY NWAY WAR
Myanmar

Chương trình học đáp ứng
nhu cầu học sinh
Du học dài hạn
Chương trình học lên Cao học
Đây là chương trình dành cho sinh viên có bằng cử nhân.
Để có thể vượt qua kì thi nhập học khác với hệ thống kì
thi cho học sinh thông thường, chúng tôi mở rộng đào tạo
tiếng Nhật và tiếng Nhật chuyên ngành.
(Kì nhập học: tháng 4, tháng 7, tháng 10)

Chế độ học bổng đa dạng
Một năm có trên 100 học sinh đã được nhận học
bổng, tổng số tiền trao tặng lên tới hơn

JPY3000,000
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Học bổng MANABI dành cho sinh viên
đỗ Đại học

JPY200,000

JPY500,000
Du học dài hạn
Chương trình học lên các
Trường Đại học nổi tiếng
Chương trình học với mục đích đậu các trường đại học nổi
tiếng của Nhật. Bên cạnh việc học tiếng Nhật, có thêm giờ
học EJU, luyện tập phỏng vấn.
(Kì nhập học: tháng 4, tháng 7, tháng 10)

The University of Tokyo

Hitotsubashi University
Kyushu University
Tokyo Institute of Technology
Chiba University
University of Tsukuba
Waseda University
Tohoku University
Keio University
Hokkaido University
Sophia University
Tokyo University of Foreign Studies

JPY300,000

JPY100,000

Kyoto University
Osaka University
Nagoya University

Saitama University
Shinshu University
Meiji University
Hosei University
Chuo University

Rikkyo University
Aoyamagakuin University
Tokyo University of Science
Gakushuin University
Yokohama National University

Du học dài hạn
Chương trình học lên
Trường Đại học Mỹ thuật
Cần có sự chuẩn bị đặc biệt để tiến học lên Trường Đại
Học Mỹ Thuật. Đây là chương trình để học sinh vừa có
thể học tiếng Nhật vừa có thể học hệ dự bị của Trường
Đại Học Mỹ thuật
(Kì nhập học: tháng 4, tháng 7, tháng 10)

Khóa Đặc tiến nguyên ngày
(Phân viện Nagano)
Đây là khóa học đặc biệt kéo dài nguyên ngày, một ngày
học 6 tiếng.
Với thời gian học được kéo dài so với lớp học 4
tiếng/ngày thông thường, đây là lớp luyện thi EJU (ngành
Khoa học xã hội) có thời lượng 300 tiếng trở lên trong
một năm.
(Kì nhập học: tháng 4, tháng 7, tháng 10)
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QUỸ KHUYẾN HỌC MANABI

Tại Phân viện Nagano và Tokyo tổng số tiền lên tới
JPY1,500,000.
●Học tại trường 1 năm trở lên

●Quyết định thông qua khảo sát tuyển chọn

●Có giấy tiến cử của phòng Giáo vụ hoặc văn phòng
●Là sinh viên ưu tú, chuyên cần ●Điểm chuyên cần 100％ ●Điểm thành tích 100％

Du học ngắn hạn
Chương trình du học tự chọn thời gian
Có thể đăng ký tự chọn thời gian nhập học và thời gian học,
chọn học từ 2 tuần đến 3 tháng. Ví dụ như bạn có thể tận
dụng thời gian kỳ nghỉ dài ở Việt Nam để trải nghiệm cuộc
sống ở Nhật Bản.
(Thời gian: từ 2 tuần đến 3 tháng, có thể nhập học bất cứ
lúc nào. Tuy nhiên, tùy thuộc vào trình độ tiếng Nhật mà sẽ
có thời điểm không thể nhập học được)

Du học hắn hạn
Chương trình Du học hè
Mỗi năm vào tháng 7 có chương trình học từ 2 tuần đến 1
tháng, vừa học tiếng Nhật, vừa tham gia lễ hội của Nhật
Bản, vừa có thể hòa mình vào tự nhiên và văn hóa Nhật
Bản. Đây là chương trình được yêu thích nhất.
(Chỉ có trong tháng 7. Có thể chọn học 2 tuần hoặc 1
tháng)
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Học bổng Dành cho sinh viên
du học tự túc

Tổng cộng 1 năm nhận JPY360,000
（JPY30,000/tháng × 12 tháng）
●Là sinh viên ưu tú và chuyên cần trong học tập
●Có thư giới thiệu của nhà trường
※1 năm thường cấp cho khoảng 5-6 người

Hỗ trợ tiến học
Các trường đại học của Nhật Bản nhập học vào tháng 4 hàng năm. Đây cũng là thời điểm hoa đào nở rộ.
Tại MANABI có đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, nắm rõ thông tin liên quan đến việc học lên cao, sẽ hỗ trợ học sinh có thể học
lên các trường Chuyên môn, Cao đẳng, Đại học phù hợp.

１

Hướng dẫn toàn diện
bắt đầu từ “Học cái gì?”

Điều quan trọng là phải hiểu rõ mục tiêu và
ước mơ, cách thức để hoàn thành ước mơ của
mình, sau đó quyết định con đường đi đến
thành công. Chúng tôi sẽ lắng nghe và đưa ra
lời khuyên phù hợp với nguyện vọng của từng
học sinh.

２

Hướng dẫn tìm trường
phù hợp với từng cá nhân

Được hỗ trợ bởi đội ngũ
giáo viên giàu kinh nghiệm

Giáo viên hỗ trợ học sinh cho đến khi đỗ các
trường chuyên môn, cao đẳng, đại học theo
hình thức 1 thầy 1 trò. Mỗi học sinh đều có
những mục tiêu khác nhau, chúng tôi sẽ
hướng dẫn kĩ lưỡng phù hợp với từng cá nhân.

３

Dù là lần đầu tiên nhưng học sinh cũng có thể
yên tâm với sự hỗ trợ từ đội ngũ giáo viên
giàu kinh nghiệm, nắm rõ các bước chuẩn bị
cho việc học lên cao như chọn trường, chuẩn
bị hồ sơ cho đến việc thi thử các kì thi.

Lịch trình chuẩn bị học lên cao
Tùy vào các trường học sinh hướng tới mà có sự chuẩn bị khác nhau. Với MANABI, ngay sau
khi nhập học, chúng tôi sẽ tổ chức buổi hướng dẫn lộ trình học lên cao. Xác nhận mục tiêu của
học sinh. Chúng tôi sẽ hướng dẫn cho từng cá nhân cho đến khi đậu vào các trường bậc cao.

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

JAN

FEB

MAR

Học lên đại học
Trao đổi
từng cá
nhân

Hướng dẫn học lên
Nắm vững kiến thức cơ bản

Thu thập thông tin

Hướng dẫn học lên
Khoanh vùng các
trường muốn học

Chuẩn bị đơn xin nhập học
Luyện phỏng vấn, hướng dẫn học luyện
thi

Trao đổi
từng cá
nhân

Thi vào trường quốc lập

Chuẩn bị dự thi

Đi tham quan trường

Hỗ trợ làm thủ tục
nhập học

Thi vào trường dân lập
Lớp luyện thi EJU

Lớp luyện thi EJU

EJU

EJU

Học lên cao học
Hướng dẫn học lên
Cách tìm giảng viên hướng
dẫn

Trao đổi từng cá nhân
Cách viết email

Tìm giảng viên hướng dẫn

Trao đổi từng cá nhân
Xây dựng kế hoạch nghiên
cứu

Liên lạc, trao đổi với giảng
viên

Chuẩn bị hồ sơ xin nhập học
Luyện phỏng vấn, hướng dẫn học luyện thi

Xây dựng kế hoạch
nghiên cứu

Hỗ trợ làm thủ tục
nhập học

Thi vào trường cao học

Thành tích trong 3 năm gần nhất
Cao học 140 người
Tokyo University
Waseda University
Kyoto University
Keio University
Osaka University
Sophia University
Nagoya University
Meiji University
Kyushu University
Tama Art University
Tohoku University
Musashino Art University
Tokyo University of the Arts
Rikkyo University
Tokyo Institute of Technology
Hosei University
Hitotsubashi University
Chuo University
Ochanomizu University
Aoyamagakuin University
Tokyo Metropolitan University (and many others)
Yokohama National University
University of Electro-Communications
Tokyo University of Agriculture and Technology
Hiroshima University

Đại học 320 người
Nagoya University
Tokyo University of Foreign Studies
Tokyo Institute of Technology
University of Tsukuba
Chiba University
Waseda University
Sophia University
Meiji University
Rikkyo University
Hosei University
Gakushuin University
Doshisha University
Ritsumeikan University
Kansai University
Kwansei Gakuin Univesity

Musashino Art University
Tama Art University
Meiji Gakuin University
Dokkyo University
Nihon University
Toyo University
Kokugakuin University
Nishogakusha University
Tokyo Denki University
Digital Hollywood University
(and many others)

Trường chuyên môn 560 người
Matsumoto Institute of Care(MIC)
Bunka Fashion College
Nihon Kogakuin College
Japan Electronics College
Hiko Mizuno College of Jewelry
Hollywood University of Beauty&Fashion
HALTokyo College of Technology&Design
Toho Gakuen Media Training College
Ecole De Patisserie De Tokio
Yomiuri College of Car Mecanic
ICS College of Arts
(and many others)

Cấp độ học tập
Tất cả có 9 cấp độ, mỗi cấp độ sẽ hoàn thành trong 3 tháng
Sẽ học từ lớp có trình độ phù hợp với năng lực của bản thân

Sơ cấp 1

Sơ cấp 2

Sơ Trung cấp
1

Trung cấp
1

Trung - cao cấp
Trung - cao cấp
2
Trung cấp 2
1

Cao cấp 1

Cao cấp 2

JLPT-N1

JLPT-N2

JLPT-N3
JLPT-N4
JLPT-N5

Chuẩn bị tiến học lên trường mới ・Tham gia lớp học EJU
Giao tiếp đơn giản

Không gặp khó khăn trong cuộc sống

Học trường chuyên môn

Học Đại Học・ Cao Học

Có thể đi làm việc

Lớp luyện thi EJU
Nhật Bản có khoảng 760 trường đại học, hầu hết các trường đại học quốc lập đều sử dụng kết quả EJU để đánh giá năng lực và lấy
tiêu chuẩn đầu vào (EJU: kỳ thi dành cho du học sinh muốn thi vào trường đại học của Nhật Bản)
để có thể chuẩn bị chu đáo cho kì thi, ngoài lớp luyện thi môn tiếng Nhật, trường MANABI có mở các lớp luyện thi môn toán, môn tự
chọn

Thời gian học

Tháng 2 ～ Tháng 6 , Tháng 7 ～Tháng 11

Tiếng Nhật

Đọc hiểu, Nghe hiểu, Nghe đọc hiểu, Viết

Môn tự chọn

Môn tổng hợp (Chính trị, Kinh tế, Xã hội hiện đại, Lịch sử thế giới, Lịch sử
Nhật bản)
Toán (I, II)
Môn khoa học (Vật lý, Hóa học, Sinh học)

Ví dụ về chương trình học
Thời gian

Thứ 2

Thứ 3

15:10～
16:50

Thứ 5

Thứ 6

EJU
Tiếng Nhật

JLPT-N1

Lớp học tiếng Nhật

8:40～10:20
10:40～
12:20

Thứ 4

JLPT-N1

EJU
Tiếng Nhật

JLPT-N1

EJU
Môn học tổng
hợp

EJU
Toán I

Lớp luyện thi JLPT
JLPT (Kỳ thi năng lực tiếng Nhật) là kỳ thi tiếng Nhật phổ biến nhất trên toàn thế giới.
Ngoài việc sử dụng cho công tác xin việc làm, việc học lên trường đại học cũng rất có ích vì có trường miễn bài thi viết cho ai có
chứng chỉ N1, N2

◆ Cứ 3 tháng sẽ có bài thi thử
Được miễn phí làm bài thi thử, qua đó có thể đánh giá và cải thiện được năng lực của mình.

◆ Trước khì thi JLPT một tháng có lớp luyện thi chuyên sâu.
Bằng cách nắm vững những vấn đề được đưa vào bài thi, học sinh sẽ có thể đạt được điểm
tốt. Chúng tôi rất tự tin vì đã có nhiều học sinh các nước không sử dụng chữ Hán đã đỗ
chứng chỉ N1, N2 như Indonesia, Việt Nam…

Hỗ trợ trong cuộc sống
Hỗ trợ tìm việc làm thêm
Có nhân viên chuyên hỗ trợ hướng dẫn tìm việc làm thêm, nên dù là lần đầu đi xin việc bạn cũng có thể tự tin yên tâm ứng tuyển.

Các bước hỗ trợ tìm việc làm thêm
Thông tin mới nhất về việc
làm thêm
Viết sơ yếu lý lịch bằng
tiếng Nhật
Rèn luyện phỏng vấn bằng
tiếng Nhật
Phỏng vấn tại công ty tuyển
dụng
※Thời gian du học sinh có thể đi làm thêm là 28 tiếng 1 tuần.

Khi bị bệnh/bị thương
Khi chưa quen với cuộc sống ở Nhật bản, khi cần tới bệnh viện sẽ có nhân viên đi cùng.
Ngoài bảo hiểm y tế Quốc Dân, du học sinh trường MANABI hãy yên tâm vì còn được tham gia "Chế Độ bảo hiểm
dành cho du học sinh"
◆ Mức bảo hiểm áp dụng cho viện phí

30％
Du học sinh được
chi trả 30%chi phí
điều trị thực tế

70%
Bảo hiểm Y tế Quốc dân sẽ chi trả 70% chi phí điều trị
Hàng tháng phải nộp phí bảo hiểm, chính phủ Nhật sẽ chi trả chi phí điều trị.
Du học sinh bắt buộc phải tham gia bảo hiểm này.

Ban đầu tự chi trả 30% chi phí điều trị, sau đó làm thủ tục đăng ký sẽ được hoàn trả lại chi phí y tế này.
Tức là, không mất chi phí khám chữa bệnh .Có một số bệnh bảo hiểm không áp dụng chi trả. Tham
khảo chi tiết tại trang web: www.jlic.or.jp/plan.html

Ký túc xá học sinh
Phân Viện Nagano có 4 KTX

Phân Viện Tokyo có 2 KTX

Phòng ở 2 người

18,000～34,000 JPY

Phòng ở 2 người

29,000 JPY ～

Phòng ở 1 người

31,000～56,000 JPY

Phòng ở 2 người

37,000 JPY～

Phòng ở 1 người

58,000 JPY ～

Thông tin chi tiết vui vui lòng tham khảo trên trang web của nhà trường, phần hướng dẫn KTX.

Cảm nhận của sinh viên đã tốt nghiệp
Nhờ sự hướng dẫn của giáo viên tôi đã đỗ vào Cao học
Hiện tại bạn đang làm gì ?
Hiện nay tôi đang học hệ cao học tại Trường Đại học
Kokushikan, thu thập tài liệu cho bài luận văn thạc sĩ
và đọc các bài luận văn. Mỗi tuần có 1 ngày diễn ra
hội thảo, rất vất vả vì có rất nhiều thuật ngữ chuyên
môn nhưng việc học ở MANABI đã giúp ích cho tôi
rất nhiều.

( Việt Nam )

Việc học chuyển tiếp như thế nào ?
Tôi đã học chuyên ngành Tài chính Ngân hàng tại trường Đại
học Công Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (HUTECH).
Tôi nghĩ Nhật Bản là nước có nền kinh tế phát triển nhất khu
vực Châu Á, Nên tôi đã quyết định đến Nhật bản du học để có
thể được học thêm những lý thuyết tiên tiến nhất, nghiên cứu
chuyên sâu hơn nữa.
Lúc đầu tôi gặp khó khăn vì không biết phải làm gì, không
biết cách viết email cho giáo viên hướng dẫn của trường đại
học, cũng không biết cách xây dựng kế hoạch nghiên cứu.
Nhưng nhờ sự giúp đỡ hết mình của các thầy cô giàu kinh
nghiệm và kĩ năng hướng dẫn tốt, tôi đã có thể đỗ vào trường
học mà tôi mong muốn.

Mr NGUYEN KHAC HOANG
KOKUSHIKAN University
Graduate School of Political Science

Nếu mà bạn nào có ý định đi du học thì đừng do dự hay lo lắng gì mà hãy quyết
định ngay đi nhé
Bạn thấy MANABI là trường như thế nào?
Trường MANABI có đội ngũ giáo viên với đầy đủ học vị, bằng
cấp và dày dặn kinh nghiệm dạy học. Nếu có gì không hiểu, bạn
có thể hỏi thầy cô và sẽ nhận được câu trả lời dễ hiểu nhất.
Ngoài ra trong trường có các bạn học sinh đến từ nhiều quốc gia
khác nhau, vì vậy bạn có thể tiếp xúc với nhiều nền văn hóa
khác biệt.

Bạn đã chuẩn bị những gì cho kỳ thi đại
học sắp tới?
Các thầy cô rất coi trọng việc học lên đại học, vì vậy các
bạn sẽ có các thầy cô hướng dẫn ôn thi, chuẩn bị đơn xin
nhập học và chuẩn bị cho kỳ thi phỏng vấn thi lên đại học.

Bạn thấy cuộc sống ở Nhật thế nào?
Hiện tại mình đang làm bồi bàn cho một quán nhậu tại Nhật.
Công việc tuy vất vả nhưng cũng rất vui. Ở đây thì mình được
chỉ dạy nhiều điều từ chủ quán về nếp sống của người Nhật, và
mình cũng đã học được cách sống tự lập. Ngoài ra, nếu muốn
mua đồ thì bạn có thể đi ra cửa hàng tiện lợi ngay gần nhà, rất
thuận tiện.

( Việt Nam )

Ms NGUYEN HONG NHUNG
MEIKAI University
Faculty of Foreign Language
Department of Japanese

Mọi người nhớ cố gắng lên nhé, vì tương lai của chính mình đấy!
Bạn thấy MANABI là trường như thế nào?
Ngày đầu mình bước chân tới MANABI, mình có rất nhiều sự bỡ
ngỡ và ngạc nhiên. Nhưng khi được làm quen, tiếp xúc với các
thầy cô, các thầy cô rất là nhiệt tình trong cách giảng dạy cũng
như giúp mình học hỏi, tiếp thu thêm nhiều kiến thức mới lạ.

Bạn đã chuẩn bị những gì cho kỳ thi đại học
sắp tới?

( Việt Nam )

Mr NGUYEN VU QUOC HOANG
KEIAI University
Faculty of Law

Bạn có lời nhắn nhủ nào tới các bạn
muốn du học Nhật Bản?
Nếu mà các bạn đã quyết tâm tính chọn Nhật Bản làm nước để
đi du học thì hãy chuẩn bị kỹ càng cả về kiến thức lẫn về tinh
thần, bởi vì cuộc sống ở Nhật cũng chẳng phải màu hồng đâu.
Vậy nên các bạn cũng phải biết trước rằng nhiều khó khăn, thử
thách, cũng như có một phần là cả về sự cô đơn xa cách với gia
đình. Nhưng mà nếu bạn chịu được những điều đó thì thành
công cũng sẽ đợi bạn ngay trước mắt trong tương lai.

Khi mà mình làm quyết định chọn xin vào trường đại học thì khi
đó mình nhận được “gansho” (đơn xin nhập học) từ trường. Lúc
đó có những thứ mình không biết, không rõ ràng, nên mình đã
xuống nhờ tư vấn hỗ trợ của MANABI để giải thích. Khi đó các
thầy cô giải thích rất là cặn kẽ và chi tiết, đồng thời cũng luyện
giúp mình về phần phỏng vấn để giúp mình có thể hoàn thiện kỹ
năng tốt hơn.

www.manabi.co.jp ▶

Nagano Campus

Tokyo Campus

ADD : 2-3-1 Ote, Ueda, Nagano

ADD : 2-10-5 Ryogoku, Sumida, Tokyo

(10 minutes from Ueda Station by foot）

(3 minutes from Ryogoku by foot）

+81-268-28-7788
nagano@manabi.co.jp
manabinagano

+81-3-6659-2885
tokyo@manabi.co.jp
manabitokyo

