
学生寮のご案内

แนะนําหอพกันักเรียน

長野校 NAGANO Campus
長野県上田市大手2-3-1 YCC第2ビル
2-3-1 YCC NO,2  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.2022〜ม.ีค.2023

NAGANO นากาโนะ + TOKYO โตเกียว

さあ、MANABIで新生活を始めよう♪

มาเรมิการใชชี้วิตใหม่ที MANABI กนัเถอะ ♪

長期留学用

สาํหรับหลักสูตรระยะยาว



ประมาณ 20㎡

9分นาที 18分นาที

1か月 ค่าเชา่รายเดอืน
2人使用 หอ้งคู่

26,000 円 เยน 

入居時費用
ค่าใชจ้า่ยแรกเขา้ 236,000円 เยน

1か月 ค่าเชา่รายเดอืน
1人使用 หอ้งเดยีว

44,000 円 เยน 

入居時費用
ค่าใชจ้า่ยแรกเขา้ 344,000円 เยน

学校まで

ไปโรงเรยีน

ホープマンション
โฮป แมนชนั
長野県上田市中央東 / Chuou Higashi,  Ueda, Nagano

ประมาณ 20㎡

ประมาณ 8㎡

9分นาที 18分นาที

1か月 ค่าเชา่รายเดอืน
2人使用 หอ้งคู่

18,000 円 เยน 

入居時費用
ค่าใชจ้า่ยแรกเขา้ 188,000円 เยน

1か月 ค่าเชา่รายเดอืน
1人使用 หอ้งเดยีว

31,000 円 เยน 

入居時費用
ค่าใชจ้า่ยแรกเขา้ 266,000円 เยน

学校まで

ไปโรงเรยีน

アビリティマンション
อะบลิติ ีแมนชนั
長野県上田市材木町 / Zaimokucho, Ueda, Nagano

9分นาที 18分นาที

長野校学生寮 / หอพกันักเรยีน สาขานากาโนะ

1か月 ค่าเชา่รายเดอืน
2人使用 หอ้งคู่

34,000 円 เยน 

入居時費用
ค่าใชจ้า่ยแรกเขา้ 284,000円 เยน

1か月 ค่าเชา่รายเดอืน
1人使用 หอ้งเดยีว

56,000 円 เยน 

入居時費用
ค่าใชจ้า่ยแรกเขา้ 416,000円 เยน

学校まで

ไปโรงเรยีน

長野県上田市材木町 / Zaimokucho, Ueda, Nagano

ピースマンション
พสี แมนชนั

【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】 

●เครอืงปรบัอากาศ   ●เตยีง 2 ชนั  ●โต๊ะเขยีนหนงัสอื 

●เกา้อ ี  ●ตูเ้ยน็   ●กลอ่งเกบ็ของ

【ของใชส้ว่นรวม】
●หอ้งนํา   ●หอ้งอาบนํา ●หอ้งครวั

●TV  ●เครอืงซกัผา้ ●เตาไมโครเวฟ

【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】
●เครอืงปรบัอากาศ  
●โต๊ะ ● ตูเ้ยน็   

●เตาไมโครเวฟ
●หอ้งครวั  ●หอ้งนํา

●หอ้งอาบนํา

【ของใชส้่วนรวม】
●เครอืงซกัผา้
●เครอืงอบผา้หยอดเหรียญ

【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】
● เครอืงปรบัอากาศ

●เตยีง 2 ชนั

●โต๊ะเขยีนหนงัสอื ●เกา้อ ี

●ตูเ้ยน็

● เครอืงซกัผา้

●หอ้งอาบนํา  

●เตาไมโครเวฟ

●หอ้งอาบนํา

●หอ้งนํา
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【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 ชนั   

●โต๊ะเขยีนหนงัสอื 

●เกา้อ ี

●เครอืงปรบัอากาศ

●ตูเ้ยน็    

●ตูเ้สอืผา้

【ของใชส้่วนรวม】
●หอ้งครวั     

●หอ้งนํา 

●หอ้งอาบนํา 

●เครอืงซกัผา้

●เตาไมโครเวฟ

●เตาทาํอาหาร

シェアハウス両国

เรยีวโกก ุแชรเ์ฮาส ์

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

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monthly rent cost
3人使用

หอ้งคู่ 3 คน

428,000円 เยน
6か月 / 6 เดือน

入居時費用
คา่ใชจ้า่ยแรกเขา้

入居時費用
คา่ใชจ้า่ยแรกเขา้

302,000円 เยน
6か月 / 6 เดือน 

314,000円 เยน
6か月 / 6 เดือน 

ประมาณ 
8 ㎡

ประมาณ 
8 ㎡

ประมาณ 
27 ㎡

58,000

1か月 ค่าเช่ารายเดอืน
1人使用 หอ้งเดยีว

円 เยน 

37,000

1か月 ค่าเช่ารายเดอืน
2人使用

หอ้งคู่ 2 คน

円 เยน 

39,000 円 เยน 

東京校 สาขาโตเกยีว

近くにコンビニ、スーパーマーケット、
薬局があります

บรเิวณใกลเ้คยีงมรีา้นสะดวกซอื 
ซเูปอรม์ารเ์ก็ต และรา้นขายยา

東京校学生寮 / หอพกันักเรยีน สาขาโตเกยีว

学校まで
ไปโรงเรยีน
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【室内設備】
●二段ベッド ●机
●椅子 ●冷蔵庫
●エアコン ●収納
【共用設備】
●キッチン ●トイレ
●食堂
●シャワー
●ランドリールーム

【ของใชภ้ายในหอ้ง】
●เตยีง 2 ชนั    ●โต๊ะเขยีนหนงัสอื

●เกา้อ ี   ●ตูเ้ยน็   

●เครอืงปรบัอากาศ ●ตูเ้สอืผา้

【ของใชส้่วนรวม】
●หอ้งครวั     ●หอ้งนํา

●โรงอาหาร

●หอ้งอาบนํา 

●หอ้งซกัรดี

新小岩留学生会館
หอพกันักเรยีนนานาชาตชินิโคอวิะ

JR新小岩駅まで徒歩12分
เดนิเทา้ไปสถานีรถไฟJR ชนิ-โคอวิะ 12นาที

東京都江戸川区中央
Chuo, Edogawaku, Tokyo

入居時費用
คา่ใชจ้า่ยแรกเขา้

196,000円 เยน
3か月 / 3เดอืน 

ประมาณ
13.6 ㎡36,000

1か月 ค่าเช่ารายเดอืน
2人使用

หอ้งคู่ 2 คน

円 เยน 

入居時費用
คา่ใชจ้า่ยแรกเขา้

291,000円 เยน
3か月 / 3เดอืน

ประมาณ
13.6 ㎡55,000

1か月 ค่าเช่ารายเดอืน
1人使用 หอ้งเดยีว

円 เยน 

東京校 สาขาโตเกยีว

東京校 สาขาโตเกยีว

DKハウス新小岩
ด ีเค เฮาส ์ชนิโคอวิะ

東京都葛飾区新小岩
Shinkoiwa, Katsushikaku, Tokyo

1か月 ค่าเช่ารายเดอืน
2人部屋

หอ้งคู่ 2 คน59,750 円 เยน

ประมาณ
15.2 ㎡

+学校まで
ไปโรงเรยีน 22分นาที

JR新小岩駅まで徒歩8分
เดนิเทา้ไปสถานีรถไฟJR ชนิโคอวิะ 8 นาที

【室内設備】
●ベッド ●机
●椅子 ●冷蔵庫
●エアコン
【共用設備】
●キッチン●食器類
●トイレ
●シャワー
●洗濯室
●電子レンジ
●PC & プリンター

【ของใชภ้ายในหอ้ง】
●เตยีง 2 ชนั  ●โต๊ะเขยีนหนงัสอื

●เกา้อ ี ●ตูเ้ยน็   

●เครอืงปรบัอากาศ 

【ของใชส้่วนรวม】
●หอ้งครวั     ●ชอ้นสอ้ม

●หอ้งนํา

●หอ้งอาบนํา 

●หอ้งซกัผา้

●เตาไมโครเวฟ

●คอมพวิเตอร ์& เครอืงปรนิท์

263,200円 เยน
3か月 / 3เดอืน

ประมาณ
7.6 ㎡

入居時費用
คา่ใชจ้า่ยแรกเขา้ 

241,450円 เยน
3か月 / 3เดอืน

入居時費用
คา่ใชจ้า่ยแรกเขา้ 

1か月 ค่าเช่ารายเดอืน
1人部屋 หอ้งเดยีว

円 เยน67,000

学校まで
ไปโรงเรยีน 26分นาที

学校紹介寮

学校紹介寮

東京校学校紹介寮 / หอพกัแนะนํา สาขาโตเกยีว 

東京校学校紹介寮 / หอพกัแนะนํา สาขาโตเกยีว

男性寮
หอพกัชาย
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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。
หากมีคาํถามเพิมเติม กรุณาติดตอ่สอบถามทางโรงเรียน

学生寮一覧 (長野校)
ตารางสรปุหอพกันักเรยีน (สาขานากาโนะ)

アビリティマンション
อะบลิติ ีแมนชนั

ホープマンション

โฮป แมนชนั
ピースマンション

พสี แมนชนั

1人使用

หอ้งเดยีว
2人使用

หอ้งคู่ 2 คน
1人使用

หอ้งเดยีว
2人使用

หอ้งคู่ 2 คน
1人使用

หอ้งเดยีว
2人使用

หอ้งคู่ 2 คน

月々の費用

ราคาค่อเดอืน

家賃

คา่เช่า 31,000 18,000 44,000 26,000 56,000 34,000

水道光熱費
สาธารณูปโภค 5,000 5,000 5,000

合計

รวม 36,000 23,000 49,000 31,000 61,000 39,000

入居時費用
(6か月分）

คา่ใช้จ่ายเเรกเข้า

（6 เดือน）

266,000 188,000 344,000 236,000 416,000 284,000

入寮費 30,000円 + 保証金 20,000円 +
6か月 × （月々の費用 ： 家賃 + 水道光熱費 5,000円） の合計額です。

คา่เเรกเข้า 30,000 เยน + คา่ประกัน 20,000 เยน +

6 เดือน x (คา่บริการรายเดือน: ค่าเช่า + คา่สาธารณูปโภค 5,000 เยน)

布団一式

ชุดเครืองนอน 11,000

*上記金額は税込みです。

＊ค่าใชจ้่ายขา้งตน้เป็นราคาทีรวมภาษีเเลว้

Wi-Fi ○ ○ ○

エアコン

เครืองปรับอากาศ ○ ○ ○

女性部屋

ห้องพักหญิง ○ ○ ○

男性部屋

ห้องพักชาย ○ ○ ○

トイレ 部屋毎

ห้องนาํในตัว × ○ ○

シャワー 部屋毎

ห้องอาบนาํในตัว × ○ ○

ベッドの有無

เตียง ○ × ○

定員

จาํนวนผู้เข้าพัก
34人

34 คน
26人

26 คน
28人

28 คน

学校までの距離

ระยะทางไปโรงเรียน
約1.4kｍ

ประมาณ 1.4km

約1.4kｍ
ประมาณ 1.4km

約1.4kｍ
ประมาณ1.4km

通学時間・方法

ระยะเวลาเเละวิธีการเดินทาง 

徒歩18分
เดินเท้า 18 นาที

徒歩18分
เดินเท้า 18 นาที

徒歩18分
เดินเท้า 18 นาที

自転車9分
จักรยาน 8 นาที

自転車9分
จักรยาน 8 นาที

自転車9分
จักรยาน 9 นาที

学校までの交通費

คา่เดินทาง ０ 円 ((เยน)

アビリティマンション

อะบลิติ ีแมนชนั
ホープマンション

โฮป แมนชนั
ピースマンション

พสี แมนชนั
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学生寮一覧 (東京校)
ตารางสรปุหอพกันักเรยีน (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。
หากมีคาํถามเพิมเติม กรุณาติดตอ่สอบถามทางโรงเรียน

シェアハウス両国

เรียวโกกุ แชรเ์ฮาส์
学校紹介寮

หอพกันักเรียนนานาชาตชิินโคอิวะ
学校紹介寮

ด ีเค เฮาส ์ชนิโคอวิะ

１人使用

หอ้งเดยีว
２人使用

หอ้งคู่ 2 คน
３人使用

หอ้งคู่ 3 คน
１人使用

หอ้งเดยีว
２人使用

หอ้งคู่ 2 คน
１人部屋

หอ้งเดยีว
２人部屋

หอ้งคู่ 2 คน

月々の費用

ราคาค่อเดือน

家賃

คา่เช่า 58,000 37,000 39,000

55,000 36,000

55,000 50,000

水道光熱費

สาธารณูปโภค
5,000 100kwでは家賃に含まれる

รวมอยู่ในค่าเช่า 100kw

共益費
ค่าบริการส่วนกลาง 0 0 12,000 9,750

合計

รวม 63,000 42,000 44,000 55,000 36,000 67,000 59,750

入居時費用

ค่าใช้จา่ยเเรกเขา้

6か月/เดือน 3か月/เดอืน 3か月/เดือน

428,000 302,000 314,000 291,000 196,000 263,200 241,450

入寮費30,000円 +保証金 20,000円 +6か月
✕（月々の費用：家賃+水道光熱費5,000円）
の合計額です。

คา่เเรกเข้า 30,000 เยน + เงินประกัน 20,000 

เยน + 6 เดือน ✕ (คา่บริการรายเดือน: 

คา่เช่า + คา่สาธารณูปโภค 5,000 เยน)

敷金（1か月の家賃）+入寮費
16,000円＋施設利用費(1か月
家賃)+3か月の家賃の合計額で
す.
เงินประกัน(คา่เช่า 1 เดือน) + 

คา่แรกเข้า 16,000 เยน +  คา่สิง

อาํนวยความสะดวก(ค่าเช่า 1 เดือน) 

+ คา่เช่า 3 เดือน

入寮費30,000円 +保証金20,000円
+学校手数料10,000円+ベットパッド代
2,200円＋3か月✕（月々の費用：家賃
+共益費）の合計額です。

ค่าเเรกเขา้ 30,000 เยน + เงนิประกัน 

20,000 เยน + ค่าคอมมิชชันโรงเรียน 

10,000 เยน + เครอืงนอน 2,200 เยน + 

3 เดอืน ✕ (ค่าบริการรายเดอืน: ค่าเช่า +   

 ค่าบริการส่วนกลาง)

布団一式

คา่เครืองนอน 1 ชุด 8,000 11,000 8,000

*上記金額は税込みです。

* ค่าใชจ้่ายขา้งตน้เป็นราคาทีรวมภาษีเเลว้

Wi-Fi ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
エアコン

เครืองปรับอากาศ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
女性部屋

ห้องพักหญิง ○ ○ ○ × × ○ ○
男性部屋

ห้องพักชาย × × × ○ ○ ○ ○
トイレ 部屋毎

ห้องนาํในตัว × × × × × × ×
ベッドの有無

เตียง ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

定員

จาํนวนผู้เข้าพัก
16人

16 คน
3人

3 คน
52人
52 คน

171人

171 คน

学校までの距離

ระยะทางไปโรงเรียน
約1.3km

ประมาณ 1.3km

約8.4km
ประมาณ 8.4km

約8km
ประมาณ 8km

通学時間・方法

ระยะเวลาเเละวิธีการเดินทาง 

徒歩15分
เดินเท้า 15 นาที 徒歩 + 電車26分

เดินเท้า + ขึนรถไฟ 26 นาที
徒歩 + 電車22分

เดินเท้า + ขึนรถไฟ 22 นาที自転車8分
จักรยาน 8 นาที

学校までの交通費

คา่เดินทาง 0 円 เยน

片道170円
ขาเดียว 170 เยน

片道170円
ขาเดียว 170 เยน

定期券5,270円/月

บัตรโดยสารประจาํ 5,270 เยน
定期券5,270円/月

บัตรโดยสารประจาํ 5,270 เยน

シェアハウス両国
เรียวโกกุ แชรเ์ฮาส์

新小岩留学生会館
หอพักนักเรียนนานาชาติชินโคอวิะ

DKハウス新小岩
ด ีเค เฮาส ์ชนิโคอวิะ
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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。
DKハウス新小岩と新小岩留学生会館の契約期間は入寮してから3か月です。
・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。

アビリティマンション・ホープマンション・ピースマンション・シェアハウス両国
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）

新小岩留学生会館 ①敷金1か月分家賃金額 ②入寮費16,000円 ➂布団セット11,000円
④施設利用費1か月分家賃金額 ⑤3か月分の家賃

DKハウス新小岩 ①入館費30,000円 ②保証金20,000円 ③学校手数料10,000円 ④ベットパッド代2,200円
                                               ⑤３か月分の月々の費用…（家賃 + 共益費12,000円あるいは9,750円）

・入寮時に布団セットを任意で購入できます。※新小岩留学生会館は布団代が含まれます。
・水道光熱費が月に5,000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か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。

เกยีวกบัสญัญาเชา่ คา่ธรรมเนียม และการยกเลกิ

◆ เกียวกบัสญัญาเช่า
・สญัญาการเชา่จะเรมิตงัแต่ 6เดือน หลงัจาก 6เดือนสญัญาจะถกูทาํขนึใหม่ทกุๆ 3เดือน

 สญัญาเช่าของ ดี เค เฮาส ์ชินโคอิวะ และหอพกันกัเรียนนานาชาตชิินโคอิวะจะเรมิตงัแต่ 3 เดือน

・ไม่สามารถยา้ยออกจากหอพกัในช่วงระหว่างสญัญาได้

・เมือตอ้งการยา้ยออกหรือพกัในหอพกั จะตอ้งแจง้ทางโรงเรียนล่วงหนา้ก่อนสนิสดุสญัญา 2เดือน 

◆เกียวกบัคา่ธรรมเนียม 
・ ขอ้มลูหอพกัฉบบันีสาํหรบันกัเรียนหลกัสตูรระยะยาว สาํหรบัหลกัสตูรระยะสนัจะอยู่ในฉบบัอืน

・หากตอ้งการพกัอยู่หอพกัของโรงเรียน จะตอ้งชาํระค่าใชจ่้าย ดงันี
อะบิลติเีเมนชนั, โฮปแมนชนั, พีสเเมนชนั, เรียวโกก ุเเชรเ์ฮาส์

①ค่าเเรกเขา้ 30,000 เยน  ②เงินประกนั 20,000 เยน  ③ค่าเช่า 6 เดือน (รวม: คา่เช่า + คา่สาธารณปูโภค 5,000 เยน)
หอพกันกัเรียนนานาชาตชิินโคอิวะ

①เงินประกนัคา่เช่า 1 เดือน ②ค่าแรกเขา้ 16,000 เยน ③ ชดุเครอืงนอน 11,000 เยน 

④ค่าสงิอาํนวยความสะดวกคา่เช่า 1 เดือน ⑤ค่าเช่า 3 เดือน

ดี เค เฮาส ์ชินโคอิวะ

①ค่าเเรกเขา้ 30,000 เยน  ②เงินประกนั 20,000 เยน  ③ค่าคอมมิชชนัโรงเรียน 10,000 เยน ④ชดุเครอืงนอน 2,200 เยน

⑤ค่าใชจ่้าย 3 เดือน (ค่าเช่า + คา่สว่นกลาง 12,000 เยน หรือ 9,750 เยน)

・นกัเรียนสามารถเลือกซือหรือไม่ซอืชดุเครืองนอนได้※หอนกัเรียนนานาชาตชิินโคอิวะไดร้วมคา่ชดุเครืองนอนไวแ้ลว้

・หากคา่สาธารณปูโภคเกิน5,000เยน นกัเรียนจะตอ้งจ่ายส่วนเกิน

・เงินประกนัจะไดร้บัคืนภายหลงัจากทีนกัเรียนยา้ยของออกแลว้เจา้หนา้ททีาํการตรวจเช็คหอ้งพกัและหกัคา่ธรรมเนียมดงันี

① ค่าทาํความสะอาดหอ้ง 5,000 เยน

② หลงัจากหกัคา่สาธารณปูโภคหากใชเ้กินทีกาํหนด

③ เมือมีการเรียกเก็บค่าซอ่มเเซมทีจาํเป็น เช่น ผนงั, พืน หรือเครอืงใชไ้ฟฟ้าภายในหอ้งเสียหาย

◆เกียวกบัการยกเลิก
・หากตอ้งการยกเลกิหอพกั หรือวีซา่นกัเรียนไม่ไดร้บัการอนมุตั ิโรงเรียนจะคืนเงินคา่หอพกัใหโ้ดยหกัคา่ธรรมเนียมการยกเลกิหอพกั 30,000 เยน

・หากเดนิทางเขา้ญีปุ่ นล่าชา้กว่ากาํหนดมากกว่า 1 เดือนโรงเรียนจะยกเลกิใบสมคัรเช่าหอพกั 1 ครงั มีคา่ธรรมเนียมการยกเลิก 30,000 เยน 
เมือนกัเรียนมีกาํหนดการเดนิทางเขา้ญีปุ่ นอีกครงัจะตอ้งทาํเรืองสมคัรเขา้หอพกัอีกครงัเเละชาํระค่าเช่าใหค้รบตามจาํนวน

・ไม่มีการคืนเงิน หากยกเลิกหอพกัภายหลงัจากทีเขา้เรียนไปแลว้
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