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Ⅰ  หลกัสูตรทีรับสมคัร                 

สาขานากาโนะ 

 

สาขาโตเกียว 

หลกัสูตร ระยะเวลาเรียน 

หลกัสูตรเตรียมความพร้อม 

เริมเดือนเมษายน 1ปี หรือ ปี 

เริมเดือนกรกฎาคม 1ปี เดือน 

เริมเดือนตุลาคม 1ปี เดือน 

เริมเดือนมกราคม 1ปี เดือน 

 

Ⅱ  วนัเรียน และชวัโมงเรียน                                               

จะมีการทดสอบแบ่งชนัเรียนตอนเปิดเทอม และเขา้เรียนในชนัเรียนตามความเหมาะสมของระดบัความรู้ 
ชวัโมงเรียนจะแบ่งออกเป็น  ช่วง คือ ช่วงเชา้ และ ช่วงบ่าย ไม่สามารถเลือกช่วงเวลาเรียนได ้

 
วนัเรียน : วนัจนัทร์ - วนัศุกร์（หยดุ เสาร์-อาทิตย,์ วนัหยดุราชการ และวนัทีโรงเรียนกาํหนดหยดุ） 
ชวัโมงเรียน :  
 สาขานากาโนะ 
  ช่วงเชา้  8:40 ～ 10:20,  10:40 ～ 12:20 
  ช่วงบ่าย 13:10 ～ 14:50,  15:10 ～ 16:50 
 สาขาโตเกียว 
  ช่วงเชา้  9:00 ～ 10:40,  11:00 ～ 12:40 
  ช่วงบ่าย 13:20 ～ 15:00,  15:20 ～ 17:00 

 

Ⅲ  คุณสมบติัผูเ้รียน                           
1. เป็นผูส้าํเร็จการศึกษาอยา่งนอ้ย  ปี หรือเทียบเท่ากบัวุฒิการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

2. เป็นผูท้ีไดรั้บการอนุญาต หรือผูท้คีาดวา่จะไดรั้บการอนุญาตเขา้ประเทศญีปุ่ นอยา่งถูกกฎหมาย 

3. เป็นผูท้ีมีทุนทรัพยเ์พียงพอต่อการอาศยัอยูที่ประเทศญปีุ่ น  หรือมีผูส้นบัสนุนค่าใชจ้่ายขณะทีอาศยัอยูใ่นประเทศญีปุ่ น 
ระหว่างเรียนทีโรงเรียนสอนภาษามานาบิ 

4. เป็นผูท้เีขา้ใจและยอมรับ “ขอ้ตกลงและขอ้ยืนยนัเมือเขา้เรียน” ของโรงเรียนได ้

  

หลกัสูตร ระยะเวลาเรียน 

หลกัสูตรภาษาญีปุ่ นครบวงจร 

เริมเดือนเมษายน 2ปี 

เริมเดือนกรกฎาคม 1ปี เดือน 

เริมเดือนตุลาคม 1ปี เดือน 

เริมเดือนมกราคม 1ปี เดือน 
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Ⅳ  เอกสารการสมคัร                                        

 หมายเหตุ 

* สาํหรับผูที้เคยยนืขอวซ่ีาประเทศญปีุ่ น จะตอ้งแจง้ผลการยนืทีผ่านมาทงัหมดให้ทางโรงเรียนทราบ 

* ใชใ้บสมคัรไฟล ์Excel ทีระบุว่าเป็น(เเบบฟอร์มของโรงเรียน) ในการกรอกขอ้มูลใบสมคัรเรียน ประวติัส่วนตวั ผูรั้บรองค่าใชจ่้าย 

และหนงัสือสัญญาผูส้มคัรและผูรั้บรองค่าใชจ่้ายจะตอ้งตรวจสอบรายละเอยีดและเซ็นชือก่อนยนืเอกสาร 

หากไม่เซ็นชือทางโรงเรียนจะไม่รับพิจารณาเอกสารการสมคัร  

* เมือเรียบร้อยแลว้กรุณาส่งให้โรงเรียนทางอีเมลการสมคัรเรียนจะตอ้งใชเ้อกสารฉบบัจริงเท่านนั 

เอกสารอนืทีนอกเหนือจากวุฒิการศึกษาทางโรงเรียนจะไม่คืนให้ 

* เอกสารและหลกัฐานทงัหมดทีไม่ใช่ภาษาญปีุ่ น กรุณาแปลเป็นภาษาญปีุ่ นแนบมาดว้ย 

* เอกสารและหลกัฐานประกอบคาํร้องขอวซ่ีาอาจแตกต่างกนัขึนอยูก่บัผูส้มคัรแต่ละคน จึงอาจมีการขอให้ส่งเอกสารเพมิเติม 

ในกรณีทีจาํเป็นตอ้งใชอ้า้งอิงดว้ย 

* เอกสารทียนืให้ต่อสาํนกังานตรวจคนเขา้เมืองมีอาย ุ  เดือน นบัจากวนัยนืเอกสาร 

* โรงเรียนจะมีการตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารทีไดรั้บมาอย่างละเอียด หากพบความผิดปกติของขอ้มูลในเอกสารการสมคัรเรียน  

อาจมีการยกเลิกการสมคัรไปยงัสํานกังานตรวจคนเขา้เมือง แมว่้าทางโรงเรียนจะไดรั้บใบสมคัรเรียบร้อยแลว้ 

หรือมีการส่งคาํขอไปยงัสาํนกังานตรวตรวจคนเขา้เมืองแลว้ก็ตาม 

เอกสารส่วนของผู้สมัคร 

เอกสารสมัครทจีําเป็น หมายเหตุ 

1 ใบสมคัรเรียน  ใชแ้บบฟอร์มของโรงเรียน 

2 หนงัสือสัญญา ใชแ้บบฟอร์มของโรงเรียน 

3 ประวติัส่วนตวั ใชแ้บบฟอร์มของโรงเรียน 

4 
ใบรับรองการจบการศึกษาสูงสุด 
(หรอื ใบรบัรองความเป็นไปไดท้จีะจบการศกึษา) 

 

5 ใบรับรองการเป็นนกัเรียน (กรณีทีกาํลงัศึกษาอยู)่ 

6 หนงัสือรับรองการทาํงาน 
สาํหรับผูที้มีประสบการณ์ทาํงาน 

ขอให้ยนืหนงัสือรับรองการทาํงานทีผ่านมาทงัหมดให้กบัทางโรงเรียน 
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เอกสารเพอืแสดงประวตักิารเรยีนภาษาญปีุ่ น 

1) ใบรบัรองการสอบวดัระดบัภาษาญปีุ่ น JLPT และใบรายงานผลคะเเนน 

2) ใบรบัรองการสอบ J-TEST และใบรายงานผลคะเเนน 

3) ใบรบัรองการสอบ NAT-TEST และใบรายงานผลคะเเนน 

4) หนังสอืรบัรองการเรยีนภาษาญปีุ่ นจากสถาบนัการศกึษาภาษาญปีุ่ น 

(ฉบบัจรงิ) 

อยา่งนอ้ยจะตอ้งส่งใบรับรองการสอบวดัระดบั 
ภาษาญปีุ่ น JLPT (ขอ้ .) 

8 สาํเนาพาสปอร์ต 
หากเคยเดินทางไปญปีุ่ นให้ถ่ายสาํเนาหนา้ทีมีประทบัตรา 

จาก ตม. มาดว้ย 

9 รูปถ่าย  ใบ (4cm x 3cm) 

รูปถ่ายทีถ่ายมาไม่เกิน 3 เดือน  

หนา้ตรง ไม่สวมหมวก ไม่มีพนืหลงั สามารถส่งรูปเป็นไฟล์ได ้ 

รูปแบบ Jpeg กวา้ง -  พิกเซล สูง -  พิกเซล 

※หากรูปทีมีการแกไ้ขเเลว้อาจใชส้มคัรไม่ได ้
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เอกสารส่วนของผู้รับรองค่าใช้จ่าย   

เอกสารทีจําเป็น หมายเหตุ 

1 หนงัสือแสดงความจาํนงเป็นรับรองค่าใชจ่้าย ใชเ้บบฟอร์มของโรงเรียน 

2 หนงัสือขอ้ตกลงผูแ้ทนในกรณีฉุกเฉิน ใชเ้บบฟอร์มของโรงเรียน 

3 

เอกสารแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างผูส้มคัรและผูรั้บรองค่า

ใชจ่้าย 

(สูติบตัร, เอกสารแสดงความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 

เป็นตน้) 

 

4 หนงัสือรับรองยอดเงินฝากจากธนาคาร 
ทีแสดงวา่เพียงพอสาํหรับค่าครองชีพและค่าเรียน 

ในส่วนของปีแรก 
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เอกสารเเสดงการออมเงิน ในช่วง 1 ปีทีผา่นมา 

(1) Bank Statement จากธนาคารยอ้นหลงั 1 ปี 

(2) สาํเนาสมุดบญัชีเงินฝากยอ้นหลงั 1 ปี 

ยนืเอกสารอยา่งใดอยา่งหนึง จากขอ้(1) หรือ (2) 
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หลกัฐานเเสดงอาชีพของผูรั้บรอง 

(1) หนงัสือรับรองการทาํงาน 

(2) ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ 

(3) หากเป็นเจา้ของกิจการ 

ใชห้นงัสือรับรองการจดทะเบียนบริษทั 

ยนืเอกสารอยา่งใดอยา่งหนึง จากขอ้( )ถึง( ) 

7 หนงัสือรับรองรายได ้1 ปียอ้นหลงั 

เอกสารทีออกโดยหน่วยงานของรัฐบาลทีดูเเลเรืองรายได ้

เเละการเสียภาษี 

（ผูที้อาศยัอยูใ่นประเทศญปีุ่ น） 

เอกสารรับรองการเสียภาษีทีระบุรายไดท้งัหมดซึงออกโดยสาํนกังานเ

ทศบาล หากไม่มีกรุณาส่งใบรับรองการเสียภาษี (1 และ 2) 

ทีออกโดยสาํนกังานภาษี 
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Ⅴ  ตงัแต่วนัสมคัรถึงวนัเขา้ประเทศญีปุ่น                                 

 ขนัตอนตงัแต่วนัสมคัรเรียนจนถึงวนัเขา้เรียน  

STEP 1 ยนืใบสมคัร พร้อมชาํระเงินค่าสมคัร 

โรงเรียนสอนภาษาญปีุ่ นมานาบิ 

ขอให้ส่งเอกสารทงัหมดภายในวนัทกีาํหนดเพือนาํเอกสารมาตรวจสอบความถูกตอ้

ง หลงัจากนนักรุณาชาํระเงินค่าสมคัรตามวนัเวลาทีกาํหนด 

STEP 2 โรงเรียนตรวจสอบเอกสารของผูส้มคัร 

หลงัจากตรวจสอบว่าเอกสารถูกตอ้งและครบถว้น 

โรงเรียนจะส่งเอกสารไปยงัสาํนกังานตรวจคนเขา้เมืองทีรบัผิดชอบเขตทผีูส้มคัรตอ้ง

การเขา้เรียนเพือขอสิทธิในการพาํนกัอาศยั 

STEP 3   

สาํนกังานตรวจคนเขา้เมืองญีปุ่ นพิจารณาเอกสาร 

 ไดใ้บรับรองการพาํนกัอาศยัหรือใบ COE  
 

สาํนกังานตรวจคนเขา้เมืองญปีุ่ นพิจารณาเอกสาร 

และจะออกใบรบัรองการพาํนกัอาศยั(ใบCOE) ให้กบัผูท้ไีดรั้บการอนุมตัิ 

STEP 4  

ผูส้มคัรโอนค่าเล่าเรียนให้โรงเรียน 

 

โรงเรียนส่งใบCOEและใบรับรองจากทางโรงเรียนให้ผูส้มคัร  

ทางโรงเรียนจะแจง้ผลว่าผ่านการยนืเรืองขอใบรบัรองการพาํนกัอาศยัหรือไม่  

หากผ่านกรุณาชาํระค่าเรียนโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร หรือโอนผ่านโปรแกรม 

Flywire หลงัจากทีไดรั้บการยืนยนัว่าไดท้าํการชาํระค่าเทอมเรียบร้อยแลว้ 

เราจะส่งกาํหนดการต่างๆ และใบรับรองสิทธิการเขา้เรียน 

พร้อมใบCOEให้กบัผูส้มคัร 

STEP 5 

 ยนืขอวีซ่าทีไทย 

 ออกวีซ่า  

 ส่งแบบฟอร์มจองหอพกั (ผูท้ตีอ้งการจะอยูห่อใน) 

 แจง้วนัเดือนปีทีเขา้ประเทศญปีุ่ นและชือเทยีวบิน  

นาํเอกสารทไีดรั้บไปติดต่อเพอืยนืขอรับวซ่ีาที อาคารวนัแปซิฟิคเพลส ชนั  

 ยนิูต   (ศูนยน์านา) 

และหากตอ้งการพกัทหีอพกัของโรงเรียนกรุณากรอกแบบฟอร์มแลว้ส่งกลบัทางอเีม

ลโดยเร็วทสุีด 

หลงัจากทีไดรั้บวีซ่าแลว้หากตอ้งการให้ทางโรงเรียนไปรบัทสีนามบิน 

กรุณาแจง้เทยีวบิน และวนัเวลาทจีะเดินทางถึงญปีุ่ นกบัทางโรงเรียน 

STEP 6 เดินทางเขา้ประเทศญปีุ่ น กรุณาแจง้เทียวบินและขอ้มูลการติดต่อในญปีุ่ นให้กบัทางโรงเรียน 

STEP 7  เขา้เรียนทโีรงเรียน MANABI พิธีเปิดการศึกษา ปฐมนิเทศ และเริมเรียน 

 

กาํหนดการ  

 เมษายน  กรกฎาคม  ตุลาคม  มกราคม  

1. ส่งเอกสารการสมคัรให้โรงเรียน ตน้เดือน ต.ค. 1 ตน้เดือน ม.ค. 2 ตน้เดือน เม.ย. 2 ตน้เดือน ส.ค. 2 

2. 

สาํนกังานตรวจคนเขา้เมืองญปีุ่ นพิจารณาเอกสาร 
ปลายเดือน พ.ย. 1 ตน้เดือน ม.ีค. 2 ตน้เดือน ม.ิย. 2 กลางเดือน ก.ย. 2 

. ออกใบรับรองการพาํนกั  

ชาํระค่าเล่าเรียน 
กลางเดือน ก.พ. 2 กลางเดือน พ.ค. 2 กลางเดือน ส.ค. 2 กลางเดือน พ.ย. 2 

วนักาํหนดเขา้ประเทศ ตน้เดือน เม.ย. 2022 ตน้เดือน ก.ค. 2022 ตน้เดือน ต.ค. 2 ตน้เดือน  ม.ค. 3 

* กรุณาส่งเอกสารการสมคัรเรียนล่วงหนา้ก่อนถึงกาํหนดการ เพราะในบางช่วงอาจมีผูส้มคัรจาํนวนมากทาํให้จาํนวนนกัเรียนเต็มก่อนกาํหนด 

* หากมีการเปลียนแปลงกาํหนดการจากทางสาํนกังานตรวจคนเขา้เมืองญีปุ่ น กาํหนดการขา้งตน้ก็จะเปลียนแปลงดว้ย 

* โรงเรียนจะส่งกาํหนดการทีเกียวกบัหลงัจากวนัเขา้ประเทศไปให้พร้อมกบัใบรับรองสถานภาพการพาํนกั (ใบ COE) ฉบบัจริง 
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Ⅵ  ค่าธรรมเนียมการสมคัรและค่าเรียน                                                    

 

* สาํหรับผูที้เคยชาํระค่าแรกเขา้แลว้จะไม่ตอ้งชาํระอกีครัง หากมีการสมคัรเรียนหรือลงทะเบียนเรียนครังใหม่ภายใน  ปี 

* ก่อนเขา้เรียนกรุณาชาํระค่าเรียน  เดือน หรือ  ปี 

* นกัเรียนต่างชาติจะตอ้งชาํระเบียประกนัสุขภาพนกัเรียนจาํนวน 10,000 เยน จะคุม้ครองเป็นระยะเวลา 1 ปี หลงัจากนนัจะตอ้งชาํระอีกครัง  

ซึงจะคุม้ครองไปจนจบการศึกษา (http://www.jlic.or.jp/plan.html) 

* ราคาขา้งตน้ยงัไม่ไดร้วมค่าหนังสือเรียน นกัเรียนจะตอ้งซือหลงัจากสอบแบ่งชนัเรียนซึงหนงัสือเรียนทีใชใ้นแต่ละคลาสจะแตกต่างกนั 

* อาจมีการเรียกเก็บค่ากิจกรรมเพมิเติมภายหลงั 

* ค่าเรียนและค่าธรรมเนียมขา้งตน้ เป็นราคาสาํหรับสมคัรเรียนตงัแตเ่ดือนเมษายน  ถึงเดือนมีนาคม  หลงัเดือนเมษายน 2022  

ราคาอาจมีการเปลียนแปลงซึงนกัเรียนจะตอ้งชาํระตามราคาใหม ่

* การชาํระเงินค่าเรียนจะตอ้งชาํระโดยโอนเงินผา่นธนาคารไปยงับญัชีธนาคารของโรงเรียนทีกาํหนดไว ้

หรือโอนผ่านโปรแกรมโอนเงินค่าเรียนFlywire (www.flywire.com) สาํหรับรายละเอียดจะระบุไวใ้นใบเเจง้หนี 

  

สาขานากาโนะ สาขาโตเกียว 

ค่าธรรมเนียมการสมคัร 22,000 JPY 

ยนืใบสมคัรเรียนพร้อมชาํระค่าธรรมเนียมการสมคัร และหากตอ้งการสมคัรเรียนอีกจะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมการสมคัรในแต่ละครังดว้ย 

 

สาขานากาโนะ 

 ภาคเรียนทหีนึง (6 เดือน) ภาคเรียนทีสอง (6 เดือน) 1 ปี 

ค่าแรกเขา้ 55,000 JPY --- 55,000 JPY 

ค่าเรียน 344,300 JPY 344,300 JPY 688,600 JPY 

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

สาขาโตเกียว 

 ภาคเรียนทหีนึง (6 เดือน) ภาคเรียนทีสอง (6 เดือน) 1 ปี 

ค่าแรกเขา้ 55,000 JPY ――― 55,000 JPY 

ค่าเรียน 378,400 JPY 378,400 JPY 756,800 JPY 

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

ราคาทีแสดงขา้งตน้เป็นราคาทีรวมภาษีแลว้ 
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Ⅶ นโยบายการคืนค่าเรียน และคา่หอพกั  

1. กรณีทียงัไม่ไดเ้ดินทางเขา้ประเทศญปีุ่ นและยงัไม่ไดยื้นเรืองขอวีซ่านกัเรียน 

เงือนไข：กรุณาคืนใบรับรองสิทธิการเขา้เรียนและใบรับรองสถานภาพการพาํนกัในญปีุ่ น 

คืนเงิน： นอกเหนือจากค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมแรกเขา้ จะคืนเงินทีชาํระล่วงหนา้ทงัหมด 

2. กรณีทีไม่สามารถเขา้ประเทศไดเ้นืองจากไม่ไดรั้บการอนุมติัออกวีซ่าจากสถานทูต 

เงือนไข：กรุณาแสดงหลกัฐานในการปฏิเสธออกวีซ่าของสถานทูต พร้อมคืนใบรับรองสิทธิเขา้เรียนและใบรับรองการพาํนกั 

คืนเงิน： นอกเหนือจากค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมแรกเขา้ จะคืนเงินทีชาํระล่วงหนา้ทงัหมด 

3. กรณีทีไดรั้บวซ่ีาแลว้ แต่ปฏิเสธไม่เขา้เรียนก่อนวนักาํหนดเขา้ประเทศ 

เงือนไข：กรุณาคืนใบรับรองสิทธิการเขา้เรียนและใบรับรองสถานภาพการพาํนกั พร้อมทงัเอกสารทียืนยนัว่าวซ่ีานนัไม่ไดใ้ชเ้พอื 

เดินทางเขา้ประเทศญีปุ่ น 

คืนเงิน：นอกเหนือจากค่าสมคัรและค่าธรรมเนียมแรกเขา้ จะคืนเงินทีชาํระล่วงหนา้ทงัหมด 

4. กรณีทีลาออกภายในระยะเวลา   เดือนหลงัจากทีเขา้เรียนแลว้ จะไม่คืนค่าเรียนในส่วนของ  เดือนนนั 

5. หากลาออกภายหลงัจากทีเขา้เรียนไปแลว้  เดือน โรงเรียนจะคืนเงินค่าเรียนส่วนของตน้ภาคเรียน  เดือน เช่น ภาคเรียนมกราคม เมษายน 

กรกฎาคม ตุลาคม รวมไปถึงค่าเรียนในส่วนทีเหลือให้ แต่จะตอ้งปฏิบติัตามเงือนไขดงัต่อไปนี 

*  ตอ้งยนืใบลาออกให้กบัโรงเรียนก่อนวนัเปิดภาคเรียน 

* ยืนยนัไดว่้านกัเรียนไดเ้ดินทางกลบัประเทศโดยทีวีซ่านกัเรียนนนัจะไม่สามารถนาํมาใชไ้ดอี้ก 

หรือไดม้ีการเปลียนจากวีซ่านกัเรียนเป็นวีซ่าประเภทอนืเรียบร้อยแลว้ 

* ครูใหญข่องโรงเรียนอนุมติั 

6. นโยบายเกียวกบัการยกเลิกหอพกั 

* หากยกเลิกหลงัชาํระเงิน หรือไม่สามารถเขา้เรียนไดเ้นืองจากวีซ่าไม่ผ่าน จะทาํการหกัเงินค่ายกเลิก 30,000 เยน และคืนเงิน 

ทีชาํระมาแลว้ทงัหมด 

* เมือเลยกาํหนดวนัเขา้ประเทศไปแลว้ 1 เดือนแต่ยงัไม่สามารถเดินทางเขา้ประเทศได ้โรงเรียนจะยกเลิกการจองหอพกัไปก่อน 

และหกัค่าธรรมเนียมในการยกเลิก 30,000 เยน เมือกาํหนดวนัเดินทางเขา้ประเทศไดแ้ลว้ จะตอ้งทาํการจองหอพกัอกีครังและ 

ชาํระเพมิส่วนต่างของราคาค่าเช่าหอพกั 

* สัญญาเช่าหอพกัขนัตาํคือ 3 เดือน หากยกเลกิหลงัจากทีเขา้พกัไปแลว้จะไม่สามารถคืนค่าเช่าของ 3 เดือนนนัได ้

7.  ค่าใชจ่้ายในการคืนเงิน  

* เมือโรงเรียนจะตอ้งโอนค่าเล่าเรียนคืนให้ ผูส้มคัรจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินผา่นธนาคาร  

 
  



 

7 

Ⅷ ขอ้ตกลงและขอ้ยืนยนัเมือเขา้เรียน                 
ข้อตกลง 
โปรดยอมรับเงือนไขดงัต่อไปนเีมือเข้าเรียนทโีรงเรียนสอนภาษาญปีุ่ น MANABI 
หากมีการพบเหตุการณ์ทีละเมิดข้อตกลงดงัต่อไปนีจะถือว่านักเรียนยอมรับข้อตกลงทีจะถูกลงโทษรวมไปถึงถูกพ้นสภาพจากก
ารเป็นนักเรียน 
1. ระหว่างทีเป็นนกัเรียนจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายของประเทศญีปุ่ น และปฎิบติัตามกฎระเบียบเเละคาํแนะนาํของโรงเรียน  
2. ระหว่างทีเป็นนกัเรียนจะให้ความสําคญักบัการเรียนเป็นอนัดบัเเรก เเละจะพยายามรักษาอตัราการเขา้เรียนให้อยูใ่นระดบัสูง  
3. ทาํความเขา้ใจเกียวกบัสถานทีตงั บริษทัก่อตงั เงือนไขการรับสมคัร วิธีการคดัเลือก และทีพกัของโรงเรียนสอนภาษาญปีุ่ น MANABI 

ก่อนทาํการสมคัรเรียน  
4. ตรวจสอบรายละเอยีดของค่าธรรมเนียมการสมคัร ค่าเรียน ช่วงเวลาชาํระเงิน จาํนวนเงิน 

รวมไปถึงนโยบายการคืนเงินของโรงเรียนเเละไม่ชาํระเงินล่าชา้กว่ากาํหนด 
5. ห้ามกระทาํความรุนแรง ใชถ้อ้ยคาํกา้วร้าวหยาบคาย ทาํลายทรัพยสิ์น หรือข่มเหงผูอื้น (ทีจะส่งผลเสียต่อร่างกายหรือจิตใจผูอื้น)  

ทงัภายในหรือนอกโรงเรียน 
6. หากพบวา่นกัเรียนเเจง้ หรือส่งเอกสารเท็จ/เอกสารทีผิดกฎหมาย แมว่้าเขา้เรียนไปแลว้ก็จะถูกพน้สภาพการเป็นนกัเรียน 
7. ระหว่างทีเป็นนกัเรียน หากมีการเปลียนแปลงใดๆ ดงัต่อไปนีจะตอ้งเเจง้ให้โรงเรียนทราบภายใน 1 สัปดาห ์

1. ผูส้มคัรหรือนกัเรียน : ทีอยู ่เบอร์โทรศพัท ์สถานภาพสมรส อาชีพ สถานทีทาํงาน 
2. ผูป้กครองเเละผูรั้บรองค่าใชจ่้ายของผูส้มคัรหรือนกัเรียน : ทีอยู ่เบอร์โทรศพัท ์อาชีพ สถานทีทาํงาน 

8. ในระหว่างทีกาํลงัศึกษาอยู ่หากนกัเรียนจาํเป็นตอ้งเขา้รับการรักษาหรือผ่าตดัอยา่งเร่งด่วน โรงเรียนจะสามารถติดต่อผูป้กครองไดภ้ายใน  
24 ชวัโมง 

9. ขณะทีเป็นนกัเรียนหากทีมีการขอให้ตดัสินใจเกียวกบัวิธีการรักษาและการรักษาอาการเจ็บป่วย 
หากโรงเรียนไม่สามารถยืนยนัความตงัใจของตวันกัเรียนเองและผูป้กครองได ้
ทางโรงเรียนจะมอบหมายให้แพทยห์รือโรงพยาบาลเป็นผูต้ดัสินใจ และหากจาํเป็นตอ้งเซ็นเอกสารยินยอมตามนโยบายการรักษา 
ผูป้กครองจะตอ้งมอบอาํนาจให้แก่เจา้หนา้ทีของโรงเรียนสอนภาษาญีปุ่ น MANABI และผูที้เกียวขอ้งในการเซ็นเอกสารแทนผูป้กครอง 
โดยไม่มีการเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายมายงัเจา้หนา้ทีโรงเรียนและผูที้เกียวขอ้งเกียวกบัผลของการตดัสินใจดงักล่าว  

10. ภาพถ่ายในชนัเรียนและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนมีวตัถุประสงคเ์พือการประชาสัมพนัธ์ของโรงเรียนสอนภาษาญีปุ่ น MANABI 
หรือเพอืวตัถุประสงคใ์นการแนะนาํกิจกรรม และพมิพล์งบนสิงพมิพ ์เช่น แผน่พบั หนา้เวบ็ไซต ์SNS (Facebook, Instagram ) 
โปรดเเจง้ทางโรงเรียนหากนกัเรียนไม่ตอ้งการให้เผยเเพร่รูปภาพของตนเองสู่สาธารณะ  
 

ข้อยืนยัน 
กรุณายืนยันกฎระเบียบเกยีวกับวซ่ีานักเรียนดังต่อไปน ี
1. 【วีซ่านกัเรียน】แมว่้าจะอยูใ่นระยะเวลาของวซ่ีา หากนกัเรียนออกจากโรงเรียนดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม 

โรงเรียนจาํเป็นตอ้งรายงานไปยงัสํานกังานตรวจคนเขา้เมืองของญปีุ่ น (ตม.) ว่านกัเรียนไดพ้น้สภาพการเป็นนกัเรียน 
เเละจะตอ้งเดินทางกลบัประเทศของตนเองโดยเร็วทีสุด 

2. 【วีซ่านกัเรียน】 แมว่้ายงัอยูใ่นช่วงเวลาของวีซ่า 
หากไม่ไดเ้ป็นนกัเรียนของโรงเรียนเเลว้เเต่ยงัคงทาํงานพิเศษหรือทาํงานอนืทีไม่เกียวขอ้งกบัสถานภาพการพาํนกัก็จะถือว่าเป็น 
"การจา้งงานทีผิดกฎหมาย" ซึงเป็นการละเมิดกฎหมายของประเทศญปีุ่ น 

3. นกัเรียนทีถือ 【วีซ่านกัเรียน】 จาํเป็นตอ้งขออนุญาต (การทาํกิจกรรมพเิศษนอกเหนือจากสถานภาพการพาํนกั) เพอืทาํงานพิเศษทีญปีุ่ น 
หากไม่ไดข้ออนุญาตจะไม่สามารถเริมทาํงานพิเศษไดท้นัทีหลงัจากเดินทางเขา้ประเทศญปีุ่ น 

4. หลงัจากทีไดรั้บอนุญาต (การทาํกิจกรรมพเิศษนอกเหนือจากสถานภาพการพาํนกั) จะสามารถทาํงานพเิศษได ้ 28 ชวัโมง/สัปดาห์ 
เเละในช่วงวนัหยดุยาวของโรงเรียน เช่น วนัหยดุฤดูใบไมผ้ลิ วนัหยดุฤดูร้อน และวนัหยดุฤดูหนาว จะสามารถทาํงานพเิศษไดถ้ึง 8 ชวัโมง/วนั 
หรือ  
40 ชวัโมง/สัปดาห์ 

5. แมว่้าจะไดรั้บอนุญาต (การทาํกิจกรรมพิเศษนอกเหนือจากสถานภาพการพาํนัก) 
แต่นกัเรียนต่างชาติจะไม่สามารถทาํงานทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจศุลกากรต่างๆได ้

6. หากเขา้เรียนดว้ย 【วีซ่านกัเรียน】 จะตอ้งเขา้ร่วมเป็นสมาชิก “ประกนัสุขภาพแห่งชาติ”  เมือเจบ็ป่วยเขา้รับการรักษาทีโรงพยาบาล 
รัฐบาลญีปุ่ นจะออกค่ารักษาพยาบาลให ้70% และในขณะเดียวกนัจะตอ้งเขา้ร่วมเป็นสมาชิก 
“ประกนัสุขภาพนกัเรียนต่างชาติในความร่วมมือของโรงเรียนสอนภาษาภาษาญีปุ่ น” ดว้ย 

7. ผูที้มีอาย ุ20 ปีขึนไปทีพาํนกัอยูใ่นญปีุ่ นแมว่้าจะเป็นชาวต่างชาติก็ตามจะตอ้งจ่ายเบียประกนัภยั "บาํเหน็จบาํนาญแห่งชาติ" 
หากไม่ชาํระเบียดงักล่าวอาจไม่ไดรั้บความสะดวกบางอย่าง เช่น ไม่สามารถเปลียนวซ่ีาได ้เป็นตน้  
 

หากนักเรียนยังไม่บรรลุนิตภิาวะ (อายุตาํกว่า 20 ปี) กรุณาตรวจสอบกฎหมายและระเบียบข้อบงัคับดังต่อไปน ี
1. กฎหมายประเทศญีปุ่ นห้ามผูที้อายตุาํกวา่ 20 ปีบริบูรณ ์ดืมเเอลกอฮอลห์รือสูบบุหรี 

เเละทีโรงเรียนห้ามผูที้ยงัไม่บรรลุนิติภาวะครอบครองเครืองดืมแอลกอฮอล์และบุหรี 
2.   ห้ามบุคคลทีอายตุาํกว่า 18 ปี ไปพกัคา้งแรมทีอนืทีไม่ใช่หอพกัของตนเอง และห้ามออกจากทีพกัในระหว่างเวลา 22.00 – 05.00 น. 

โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากเจา้หนา้ทีของโรงเรียน 


