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Ⅰ

หลักสู ตรที่รับสมัคร
หลักสูตร

ระยะเวลำเรี ยน

หลักสูตรกำรเรี ยน

เริ่ มเดือนเมษำยน

1ปี หรื อ 2ปี

เริ่ มเดือนกรกฎำคม

1ปี 9เดือน

เริ่ มเดือนตุลำคม

1ปี 6เดือน

เริ่ มเดือนมกรำคม

1ปี 3เดือน

Ⅱ ชัว่ โมงเรี ยน
ชัว่ โมงเรี ยนจะแบ่งออกเป็ น 2 ช่วง คือ ช่วงเช้ำ และ ช่วงบ่ำย ไม่สำมำรถเลือกช่วงเวลำเรี ยนได้
จะมีกำรทดสอบแบ่งชั้นเรี ยนตอนเปิ ดเทอม และเข้ำเรี ยนในชั้นเรี ยนตำมควำมเหมำะสมของระดับควำมรู ้
◆ สำขำนำกำโนะ
ชัว่ โมงเรี ยน ช่วงเช้ำ

จันทร์

อังคำร

พุธ

8:40 - 10:20

คำบเรี ยน

10:40 - 12:20

คำบเรี ยน

ชัว่ โมงเรี ยน ช่วงบ่ำย

จันทร์

อังคำร

พุธ

13:10 - 14:50

คำบเรี ยน

15:10 - 16:50

คำบเรี ยน

พฤหัส

ศุกร์

เสำร์・อำทิตย์
หยุด

พฤหัส

ศุกร์

เสำร์・อำทิตย์
หยุด

◆ สำขำโตเกียว
ชัว่ โมงเรี ยน ช่วงเช้ำ

จันทร์

อังคำร

พุธ

9:00 - 10:40

คำบเรี ยน

11:00 - 12:40

คำบเรี ยน

ชัว่ โมงเรี ยน ช่วงบ่ำย

จันทร์

อังคำร

พุธ

13:20 - 15:00

คำบเรี ยน

15:20 - 17:00

คำบเรี ยน

世界の仲間が

พฤหัส

เสำร์・อำทิตย์
หยุด

พฤหัส
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ศุกร์

ศุกร์

เสำร์・อำทิตย์
หยุด

คุณสมบัติผเู ้ รี ยน

Ⅲ

เป็ นผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำอย่ำงน้อย 12 ปี หรื อเทียบเท่ำกับวุฒิกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
② เป็ นผูท
้ ี่ได้รับกำรอนุญำต หรื อผูท้ ี่คำดว่ำจะได้รับกำรอนุญำตเข้ำประเทศญี่ปุ่นอย่ำงถูกกฎหมำย
③ เป็ นผูท
้ ี่มีทุนทรัพย์เพียงพอต่อกำรอำศัยอยูท่ ี่ประเทศญี่ปุ่นสหรื อมีผสู ้ นับสนุนค่ำใช้จ่ำยขณะที่อำศัยอยูใ่ นประเทศญี่ปุ่น
ระหว่ำงเรี ยนที่โรงเรี ยนสอนภำษำมำนำบิ
①

เอกสำรกำรสมัคร

Ⅳ

หมำยเหตุ

◆

①
②
③
④

⑤

⑥

◆

เอกสำรกำรสมัครต้องกรอกด้วยลำยมือของผูส้ มัครและผูร้ ับรองค่ำใช้จ่ำยเท่ำนั้น เพื่อไม่ให้ขอ้ มูลตกหล่นหรื อผิดพลำด
ห้ำมแก้ไขหรื อใช้น้ ำยำลบคำผิดกับเอกสำรกำรสมัคร หำกเกิดข้อผิดพลำดใดๆ กรุ ณำเขียนในกระดำษแผ่นใหม่
เอกสำรและหลักฐำนทั้งหมดที่ไม่ใช่ภำษำญี่ปุ่น กรุ ณำแปลเป็ นภำษำญี่ปุ่นแนบมำด้วย
เอกสำรและหลักฐำนประกอบคำขอวีซ่ำอำจแตกต่ำงกันขึ้นอยูก่ บั ผูส้ มัครแต่ละคน
จึงอำจมีกำรขอให้ส่งเอกสำรเพิม่ เติมในกรณี ที่จำเป็ นต้องใช้อำ้ งอิงด้วย
กรุ ณำกำรส่งเอกสำรสำคัญภำยในระยะเวลำที่โรงเรี ยนกำหนด
โดยทัว่ ไปเอกสำรที่ส่งให้สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองมีอำยุ 3 เดือนนับจำกวันยืน่ เอกสำร นอกเหนือจำกประเทศญี่ปุ่น
มีอำยุ 6 เดือน
กรุ ณำส่งเอกสำรต้นฉบับทั้งหมดให้กบั ทำงโรงเรี ยน

เอกสำรส่วนของผูส้ มัคร
เอกสำรสมัครที่จำเป็ น

หมำยเหตุ

①

ใบสมัครเรี ยน・หนังสื อคำมัน่ สัญญำ

ใช้แบบฟอร์มของโรงเรี ยน

②

ประวัติส่วนตัว

ใช้แบบฟอร์มของโรงเรี ยน

③

ใบรับรองกำรจบกำรศึกษำ, ใบปริ ญญำบัตร
(หำกไม่มี : ขอใบรับรองควำมเป็ นไปได้ที่จะจบจำกทำงมหำวิทยำลัย)

④

สำเนำพำสปอร์ต

⑤

รู ปถ่ำย 4 ใบ (4cm×3cm）

⑥

หนังสื อลงนำมผูแ้ ทนในกรณี ฉุกเฉิ น

世界の仲間が

หำกเคยเดินทำงไปญี่ปนให้
ุ่ ถ่ำยสำเนำหน้ำที่มีประทับ
ตรำจำก ตม. มำด้วย
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◆

เอกสำรส่วนของผูร้ ับรองค่ำใช้จ่ำย
１． ผูส้ มัครเป็ นผูร้ ับรองค่ำใช้จำ่ ยด้วยตนเอง
①

แบบฟอร์มแสดงควำมจำนงเป็ นผูร้ ับรองค่ำใช้จ่ำย
หนังสื อลงนำมผูแ้ ทนในกรณี ฉุกเฉิน

②

Bank Statement ของผูส้ มัคร

ใช้แบบฟอร์มของโรงเรี ยน

２． ผูร้ ับรองค่ำใช้จ่ำยเป็ นบิดำมำรดำ หรื อญำติพี่นอ้ ง (ที่ไม่ได้อำศัยอยูใ่ นประเทศญี่ปน)
ุ่
①

แบบฟอร์มแสดงควำมจำนงเป็ นผูร้ ับรองค่ำใช้จ่ำย
หนังสื อลงนำมผูแ้ ทนในกรณี ฉุกเฉิน

②

Bank Statement ของผูส้ มัคร

③

หลักฐำนแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผูส้ มัครกับผูร้ ับรอง

ใช้แบบฟอร์มของโรงเรี ยน

เช่น สำเนำสู ติบตั ร ฯลฯ

３． กรณี ที่ผรู ้ ับรองค่ำใช้จ่ำยอำศัยอยูใ่ นประเทศญี่ปน
ุ่
①

แบบฟอร์มแสดงควำมจำนงเป็ นผูร้ ับรองค่ำใช้จ่ำย
หนังสื อลงนำมผูแ้ ทนในกรณี ฉุกเฉิน

②

Bank Statement ของผูร้ ับรอง

③

ใบรับรองรำยได้ของผูร้ ับรอง (3 ปี ที่ผำ่ นมำ)

เอกสำรที่ออกโดยที่วำ่ กำรอำเภอ/ศำลำกลำงจังหวัด

④

ทะเบียนบ้ำนญี่ปนุ่

ขอให้แสดงชื่อทุกคนในทะเบียนบ้ำน

⑤

หลักฐำนแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผูส้ มัครกับผูร้ ับรอง

เช่น ทะเบียนบ้ำนเพือ่ แสดงควำมสัมพันธ์ ฯลฯ

世界の仲間が

ใช้แบบฟอร์มของโรงเรี ยน
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Ⅴ
◆

ตั้งแต่วนั สมัครถึงวันเข้ำประเทศญี่ปุ่น
ขั้นตอนตั้งแต่วนั สมัครเรี ยนจนถึงวันเข้ำเรี ยน
STEP 1 ยืน่ ใบสมัคร พร้อมชำระเงินค่ำสมัคร

โรงเรี ยนสอนภำษำญี่ปุ่นมำนำบิ
ขอให้ส่งเอกสำรทั้งหมดภำยในวันที่กำหนดเพื่อนำเอกสำรมำตรวจสอบควำมถูกต้อง
หลังจำกนั้นกรุ ณำชำระเงินค่ำสมัครตำมวันเวลำที่กำหนด

STEP 2 โรงเรี ยนตรวจสอบเอกสำรของผูส้ มัคร

หลังจำกตรวจสอบว่ำเอกสำรถูกต้องและครบถ้วน
โรงเรี ยนจะส่ งเอกสำรไปยังสำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองที่รับผิดชอบเขตที่ผสู ้ มัครต้องกำรเข้ำเ
รี ยนเพื่อขอสิ ทธิ์ในกำรพำนักอำศัย

STEP 3
สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองญี่ปนพิ
ุ่ จำรณำเอกสำร
ได้ใบรับรองกำรพำนักอำศัยหรื อใบ COE

ได้รับใบรับรองกำรพำนักอำศัยหรื อใบCOEจำกสำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองญี่ปนุ่

STEP 4
ผูส้ มัครโอนค่ำเล่ำเรี ยนให้โรงเรี ยน
โรงเรี ยนส่ งใบCOEและใบรับรองจำกทำงโรงเรี ยนให้ผสู ้ มัค ร

ทำงโรงเรี ยนจะแจ้งผลว่ำผ่ำนกำรยืน่ เรื่ องขอใบรับรองกำรพำนักอำศัยหรื อไม่
หำกผ่ำน กรุ ณำชำระค่ำเทอม ได้แก่ ค่ำแรกเข้ำ ค่ำชัว่ โมงเรี ยน ค่ำอุปกรณ์กำรเรี ยนและอื่นๆ
หลังจำกที่ได้รับกำรยืนยันว่ำได้ทำกำรชำระค่ำเทอมเรี ยบร้อยแล้ว เรำจะส่ งกำหนดกำรต่ำงๆ
และใบรับรองสิ ทธิ์กำรเข้ำเรี ยน พร้อมใบCOEให้กบั ผูส้ มัคร
นำเอกสำรที่ได้รับไปติดต่อเพื่อยืน่ ขอรับวีซ่ำที่ อำคำรวันแปซิ ฟิคเพลส ชั้น 9 ยูนิต 910
(ศูนย์นำนำ)
และหำกต้องกำรพักที่หอพักของโรงเรี ยนกรุ ณำกรอกแบบฟอร์มแล้วส่ งกลับทำงอีเมลโดยเร็ ว
ที่สุด

STEP 5
ยืน่ ขอวีซ่ำที่ไทย
ออกวีซ่ำ
ส่ งแบบฟอร์มจองหอพัก (ผูท้ ี่ตอ้ งกำรจะอยูห่ อใน)
แจ้งวันเดือนปี ที่เข้ำประเทศญี่ปนและขื
ุ่
่อเที่ยวบิน

หลังจำกที่ได้รับวีซ่ำแล้วหำกต้องกำรให้ทำงโรงเรี ยนรับที่สนำมบิน กรุ ณำแจ้งเที่ยวบิน
และวันเวลำทีจ่ ะเดินทำงถึงญี่ปุ่นกับทำงโรงเรี ยน

STEP 6 เข้ำประเทศญี่ปนุ่
STEP 7 เข้ำเรี ยนที่โรงเรี ยน MANABI

◆

ปฐมนิเทศและเริ่ มเรี ยน

กำหนดกำร
เมษำยน 2018

กรกฎำคม 2018

ตุลำคม 2018

มกรำคม 2019

(1) วันสุ ดท้ำยของกำรยื่นใบสมัคร

10 ต.ค. 2017

10 ม.ค. 2018

10 เม.ย. 2018

10 ส.ค. 2018

(2) ตรวจคนเข้ำเมืองญี่ปุ่นพิจำรณำ

ประมาณ 30 พ.ย. 2017

ประมาณ 9 มี.ค. 2018

ประมาณ 8 มิ.ย. 2018

ประมาณ 14 ก.ย. 2018

(3) ได้ใบรับรองกำรพำนักอำศัย

ประมาณ 22 ก.พ. 2018

ประมาณ 21 พ.ค. 2018

ประมาณ 20 ส.ค. 2018

ประมาณ 16 พ.ย. 2018

(4) วันสุ ดท้ำยในกำรจ่ำยค่ำเทอมและค่ำหอ

ประมาณ 3 มี.ค. 2018

ประมาณ 8 มิ.ย. 2018

ประมาณ 7 ก.ย. 2018

ประมาณ 30 พ.ย. 2017

(5) ยื่นขอวีซ่ำ

ประมาณ 10 มี.ค. 2018

ประมาณ 10 มิ.ย. 2018

ประมาณ 10 ก.ย. 2018

ประมาณ 10 ธ.ค. 2018

(6) ออกวีซ่ำ

ประมาณ 25 มี.ค. 2018

ประมาณ 25 มิ.ย. 2018

ประมาณ 25 ก.ย. 2018

ประมาณ 25 ธ.ค. 2018

เม.ย. 2018
ก.ค. 2018
ต.ค. 2018
ม.ค. 2019
กรุ ณำส่งเอกสำรสมัครเรี ยนล่วงหน้ำก่อนถึงกำหนดกำร เพรำะในบำงช่วงอำจมีผสู ้ มัครจำนวนมำกทำให้จำนวนนักเรี ยนเต็มก่อนกำหนด
(7) เดินทำงเข้ำประเทศญี่ปุ่น

※
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※ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงกำหนดกำรจำกทำงสำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองญี่ป่ ุน กำหนดกำรข้ำงต้นก็จะเปลี่ยนแปลงด้วย โดยโรงเรี ยนจะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ

Ⅵ

ค่ำเล่ำเรี ยน
ค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร
※

◆

◆

21,600 JPY

กำรชำระค่ำธรรมเนียมจะต้องชำระภำยในเวลำที่แต่ละโรงเรี ยนกำหนด

สาขานากาโนะ（Ueda, Nagano）
ภำคเรี ยนที่หนึ่ง (6 เดือน)

ภำคเรี ยนที่สอง (6 เดือน)

รวม 1 ปี

ค่ำแรกเข้ำ

54,000 JPY

―――

54,000 JPY

ค่ำชัว่ โมงเรี ยน

338,040 JPY

338,040 JPY

676,080 JPY

รวมทั้งหมด

392,040 JPY

338,040 JPY

730,080 JPY

ภำคเรี ยนที่หนึ่ง (6 เดือน)

ภำคเรี ยนที่สอง (6 เดือน)

รวม 1 ปี

ค่ำแรกเข้ำ

54,000 JPY

―――

54,000 JPY

ค่ำชัว่ โมงเรี ยน

371,520 JPY

371,520 JPY

743,040 JPY

รวมทั้งหมด

425,520 JPY

371,520 JPY

797,040 JPY

สาขาโตเกียว（Ryougoku, Tokyo）

≪รำยละเอียดค่ำชัว่ โมงเรี ยน≫

ค่าเล่าเรียนนี ้ได้ รวมค่ากิจกรรมและค่าสถานที่แล้ ว
◆ หมำยเหตุ
※ ก่อนเข้ำเรี ยนกรุ ณำชำระค่ำเรี ยน 6 เดือน หรื อ 1ปี
※ จำนวนเงินดังกล่ำวข้ำงต้นรวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 8％แล้ว
※ นักเรี ยนต่ำงชำติจะต้องชำระเบี้ยประกันเพิ่มจำนวน 10,000 เยน จะคุม
้ ครองเป็ นระยะเวลำ 1ปี หลังจำกนั้นจะต้องชำระอีกครั้ง
ซึ่งจะคุม้ ครองไปจนจบกำรศึกษำ（http://www.jlic.or.jp/plan.html）
※ รำคำข้ำงต้นยังไม่ได้รวมค่ำหนังสื อเรี ยน
※ อำจมีกำรเรี ยกเก็บค่ำกิจกรรมเพิ่มเติมภำยหลัง
世界の仲間が
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※

Ⅶ
◆

◆

Ⅷ

รำคำข้ำงต้นเป็ นของฉบับเดือนเมษำยน 2018 ถึงเดือนมีนำคม 2019 รำคำอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงในเดือนเมษำยน 2019
หรื อหลังช่วงเวลำดังกล่ำว ซึ่ งนักเรี ยนที่สมัครเรี ยนใหม่และนักเรี ยนที่กำลังศึกษำอยูจ่ ะต้องชำระตำมค่ำเรี ยนของฉบับใหม่

กำรโอนเงินเข้ำบัญชีโรงเรี ยน
สำขำนำกำโนะ（Ueda, Nagano）
NAME OF BANK

HACHIJUNI BANK

(銀行名)

(八十二銀行)

BRANCH (支店名)

UEDA BRANCH

ACCOUNT NO. (口座番号)

１１６９０２７

ACCOUNT NAME (口座名義)

MANABI GAIGO GAKUIN

SWIFTNO (銀行番号)

HABKJPJT

BANK ADDRESS

2－2－12, Chuoh, Ueda－shi, Nagano-Ken, Japan

(銀行住所)

日本長野県上田市中央２－２－１２

TEL ／ FAX

+81-268-24-1182/+81-268-24-1988

(上田支店)

สำขำโตเกียว（Ryougoku）
NAME OF BANK

SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION

(銀行名)

（三井住友銀行）

BRANCH (支店名)

UEDA BRANCH

ACCOUNT NO. (口座番号)

４１６００７０

ACCOUNT NAME (口座名義)

MANABI GAIGO GAKUIN TOKYO

SWIFTNO (銀行番号)

SMBCJPJT

BANK ADDRESS

2－1－18, Chuoh, Ueda－shi, Nagano-Ken, Japan

(銀行住所)

日本長野県上田市中央２－１－１８

TEL ／ FAX

+81-268-22-5550/+81-268-22-5620

（上田支店）

นโยบำยกำรคืนเงิน (ปฏิบตั ิตำมแนวทำงของสมำคมส่ งเสริ มกำรศึกษำภำษำญี่ปุ่น)

1. กรณี ที่ยงั ไม่ได้เดินทำงเข้ำประเทศญี่ป่ ุนและยังไม่ได้ยื่นเรื่ องขอวีซ่ำนักเรี ยน
เงื่อนไข：กรุ ณำคืนใบรับรองสิ ทธิ์ กำรเข้ำเรี ยนและใบรับรองสถำนภำพกำรพำนักในญี่ป่ ุน
คืนเงิน：นอกเหนือจำกค่ำสมัครและค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ จะคืนเงินที่ชำระล่วงหน้ำทั้งหมด
2. กรณี ที่ไม่สำมำรถเข้ำประเทศได้เนื่องจำกไม่ได้รับกำรอนุมตั ิออกวีซ่ำจำกสถำนทูต
เงื่อนไข：กรุ ณำแสดงหลักฐำนในกำรปฏิเสธออกวีซ่ำของสถำนทูตพร้อมคืนใบรับรองสิ ทธิ์ กำรเข้ำเรี ยนและเอกสำรอื่นๆ ที่ได้รับคืนจำกสถำนทูตทั้งหมด
คืนเงิน：นอกเหนือจำกค่ำสมัครและค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ จะคืนเงินที่ชำระล่วงหน้ำทั้งหมด
3. กรณี ที่ได้รับวีซ่ำแล้ว แต่ตอ้ งกำรปฏิเสธไม่เข้ำเรี ยนก่อนเดินทำงเข้ำมำในประเทศญี่ป่ ุน
เงื่อนไข：กรุ ณำตรวจสอบและแจ้งวันหมดอำยุของวีซ่ำ พร้อมคืนใบรับรองสิ ทธิ์ กำรเข้ำเรี ยน
คืนเงิน：นอกเหนือจำกค่ำสมัครและค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ จะคืนเงินที่จ่ำยล่วงหน้ำทั้งหมด
4. กรณี ที่ได้รับวีซ่ำและเดินทำงมำเข้ำเรี ยนแล้ว แต่ตอ้ งกำรลำออกโดยไม่มีเหตุผลที่เหมำะสม
คืนเงิน ：ตำมหลักกำรแล้วจะไม่มีกำรคืนเงินใดๆ ที่ชำระมำแล้วทั้งหมด
5. กรณี ที่เดินทำงเข้ำประเทศแล้ว แต่ไม่มำเข้ำเรี ยนที่โรงเรี ยนสอนภำษำมำนำบิเลย
คืนเงิน ：ไม่มีกำรคืนเงินใดๆ ที่ชำระมำแล้วทั้งหมด
6. กรณี ที่เข้ำเรี ยนในโรงเรี ยนแล้ว แต่ลำออกภำยในระยะเวลำไม่ถึง 6 เดือน จะไม่คืนเงินค่ำเทอมในส่วนสำหรับ 6 เดือนแรก
※ ผูส
้ มัครจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่ำธรรมเนียมในกำรโอนเงินค่ำเทอมเอง
世界の仲間が
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Ⅸ

สถำนที่ยนื่ เอกสำรกำรสมัคร
１．

NAGANO SCHOOL（Ueda Shi,Nagano Ken）
2-3-1 Ote, YCC BUILDING Ueda Shi, Nagano Ken 〒386-0024

โรงเรี ยนสอนภาษาญี่ปนุ่ มานาบิ สำขำนำกำโนะ

E-mail：nagano@manabi.co.jp

TEL:0268-28-7788 FAX:0268-28-7786
２．

TOKYO SCHOOL（TOKYO,Ryoukoku）
2-10-5 Ryogoku, TOC Ryogoku bldg., Sumida-ku, Tokyo 〒130-0026

โรงเรี ยนสอนภาษาญี่ปนุ่ มานาบิ สาขาโตเกียว

E-mail：tokyo@manabi.co.jp

TEL:03-6659-2885 FAX 03-6659-2886
３． MANABI Bangkok Office
159/16 Serm-Mit Tower, Floor10, Room1019, Sukhumvit21(Asoke) Rd., Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok, 10110

โรงเรี ยนสอนภาษาญี่ปนุ่ มานาบิ ศูนย์กรุ งเทพ
TEL:02-661-6917

Ⅹ

E-mail ：bangkok-info@manabi.co.jp

FAX:02-661-6917

ข้อตกลง ข้อห้ำม และกำรยืนยัน

１. ข้อตกลงที่สำคัญ
① ในขณะที่เป็ นนักเรี ยนจะต้องปฏิบตั ิตำมกฎหมำยของประเทศญี่ปุ่น และจะต้องปฏิบตั ิตำมกฎและคำแนะนำของโรงเรี ยน
② ไม่ชำระค่ำเรี ยนหรื อค่ำหอพักล่ำช้ำกว่ำกำหนด
③ ไม่ส่งข้อมูลเท็จหรื อปลอมแปลงเอกสำร หำกตรวจสอบพบ กำรคืนเงินจะต้องเป็ นไปตำมระเบียบของโรงเรี ยนสอนภำษำญี่ปุ่นมำนำบิ
２．ข้อห้ำม
① ห้ำมบุคคลอำยุต่ำกว่ำ 18 ปี ไปนอนค้ำงแรมที่อื่นที่ไม่ใช่หอพักที่ทำงโรงเรี ยนจัดหำไว้
ห้ำมบุคคลอำยุต่ำกว่ำ 18 ปี ออกจำกที่พกั ช่วงเวลำ 22.00-5.00 น. โดยไม่ได้รับกำรอนุญำตจำกเจ้ำหน้ำที่ของโรงเรี ยน
② กำรดื่มสุ รำและกำรสู บบุหรี่
ห้ำมบุคคลอำยุต่ำกว่ำ 20 ปี และ 20ปี บริ บูรณ์ ดื่มสุ รำหรื อสู บบุหรี่ รวมถึงห้ำมมีไว้ในครอบครองเนื่องจำกเป็ นสิ่ งผิดกฎหมำย
③ ยำเสพติด
ห้ำมใช้หรื อครอบครองยำเสพติด
④ กำรกระทำควำมรุ นแรง
ห้ำมกระทำควำมรุ นเเรง, ละเมิดทำงวำจำ กลัน่ แกล้งหรื อทำลำยทรัพย์สิน ที่จะส่ งผลเสี ยต่อร่ ำงกำยหรื อจิตใจของผูอ้ ื่น
３. กำรยืนยัน
① วี ซ่ ำนั ก เรี ยน: แม้ ว่ ำ จะอยู่ ใ นระยะเวลำของวี ซ่ ำหำกนั ก เรี ยนไม่ ปฏิ บ ั ติ ต ำมกฎของโรงเรี ยนนั ก เรี ยนจะถู กไล่ อ อ ก
และโรงเรี ยนจะรำยงำนไปที่สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง(ตม.) ในขณะเดียวกันสถำนภำพกำรพำนักก็จะถูกยกเลิก
② วีซ่ ำ นัก เรี ยน: เมื่ อ สถำนภำพกำรพ ำนักถู กยกเลิ ก แต่ นัก เรี ย นยัง คงท ำงำนพิเ ศษหรื อ สิ่ ง อื่ น ใดที่ ไ ม่ เกี่ ยวข้อ งกับ สถำนภำพกำรพำนัก
ถือว่ำเป็ นผูพ้ ำนักอย่ำงผิดกฎหมำยซึ่ งเป็ นกำรละเมิดกฎหมำยของประเทศญี่ปุ่น
③ วี ซ่ ำ นั ก เ รี ย น : ห ำ ก ต้ อ ง ก ำ ร ท ำ ง ำ น พิ เ ศ ษ เ มื่ อ เ ดิ น ท ำ ง ถึ ง ป ร ะ เ ท ศ ญี่ ปุ่ น จ ะ ต้ อ ง ข อ อ นุ ญ ำ ต
( ก ำ ร ท ำ กิ จ ก ร ร ม พิ เ ศ ษ น อ ก เ ห นื อ ส ถ ำ น ภ ำ พ ก ำ ร พ ำ นั ก ) ที่ ส ำ นั ก ง ำ น ต ร ว จ ค น เ ข้ ำ เ มื อ ง ( ต ม . )
ภำยในสนำมบินที่นกั เรี ยนเดินทำงเข้ำมำประเทศญี่ปุ่น
④ วีซ่ำนักเรี ยน: นักเรี ยนจะต้องสมัครเป็ นสมำชิกประกันสุ ขภำพแห่งชำติ หำกสมัครเป็ นสมำชิกประกันดังกล่ำว เมื่อเจ็บป่ วยรัฐบำลญี่ปุ่นจะ
เป็ นผูร้ ับผิดชอบค่ำรักษำพยำบำล70% ในขณะเดียวกันนักเรี ยนจะต้องสมัครสมัครเป็ นสมำชิกระบบประกันนักเรี ยนต่ำงชำติ
ซึ่ งค่ำเบี้ยประกันจะรวมอยูใ่ นค่ำเล่ำเรี ยนแล้ว สำหรับรำยละเอียดเพิ่มเติมกรุ ณำสอบถำมทำงโรงเรี ยน
４. อื่นๆ
กฎระเบียบของโรงเรี ยนและหอพักได้อธิบำยไว้คร่ ำวๆ
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Ⅺ

กำหนดกำรประจำปี

１．สาขานากาโนะ（Ueda Shi,Nagano Ken）

เมษำยน 2018

กรกฎำคม 2018

ตุลำคม 2018

มกรำคม 2019

วันเข้ าประเทศ

5 เม.ย. 2018

4 ก.ค. 2018

11 ต.ค. 2018

8 ม.ค. 2019

การสอบแบ่ งชั้นเรียน

6 เม.ย. 2018

5 ก.ค. 2018

12 ต.ค. 2018

9 ม.ค. 2019

พิธีเปิ ดการศึกษา

9 เม.ย. 2018

6 ก.ค. 2018

15 ต.ค. 2018

9 ม.ค. 2019

เริ่มภาคการศึกษา

10 เม.ย. 2018

9 ก.ค. 2018

16 ต.ค. 2018

10 ม.ค. 2019

จบภาคการศึกษา

20 มิ.ย. 2018

28 ก.ย. 2018

21 ธ.ค. 2018

22 มี.ค. 2019

เมษำยน 2018

กรกฎำคม 2018

ตุลำคม 2018

มกรำคม 2019

วันเข้ าประเทศ

5 เม.ย. 2018

4 ก.ค. 2018

11 ต.ค. 2018

8 ม.ค. 2019

การสอบแบ่ งชั้นเรียน

6 เม.ย. 2018

5 ก.ค. 2018

12 ต.ค. 2018

9 ม.ค. 2019

พิธีเปิ ดการศึกษา

9 เม.ย. 2018

6 ก.ค. 2018

15 ต.ค. 2018

9 ม.ค. 2019

เริ่มภาคการศึกษา

11 เม.ย. 2018

10 ก.ค. 2018

17 ต.ค. 2018

10 ม.ค. 2019

จบภาคการศึกษา

20 มิ.ย. 2018

28 ก.ย. 2018

21 ธ.ค. 2018

22 มี.ค. 2019

２．สาขาโตเกียว（Tokyo Ryoukoku）
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หอพักนักเรี ยน

Ⅻ

◆ สาขานากาโนะ（Ueda,

Nagano）
MANABI Student Dormitory

Ability Mansion

ค่ำใช้จ่ำย

Hope Mansion

Peace Mansion

Misuzu Apartment

Kosato
Mansion

City
Heights

ห้องเดีย่ ว
(6เดือน)

(6เดือน)

ห้องเดีย่ ว
(6เดือน)

(6เดือน)

ห้องเดีย่ ว
(6เดือน)

(6เดือน)

ห้องเดีย่ ว
(6เดือน)

(6เดือน)

ห้อง4คน
(6เดือน)

ห้องเดีย่ ว
(6เดือน)

¥261,800

¥182,000

¥335,000

¥227,000

¥411,800

¥279,800

¥353,000

¥251,000

¥215,000

¥311,000

ห้องคู่

ห้องคู่

ห้องคู่

ห้องคู่

ค่ำแรกเข้ำ

¥30,000

¥30,000

¥30,000

¥30,000

¥30,000

¥30,000

ค่ำมัดจำ

¥20,000

¥20,000

¥20,000

¥20,000

¥20,000

¥20,000

¥22,500

¥38,500

ค่ำเช่ำ/1 เดือน

¥30,300

ค่ำสำธำรณู ปโภค

¥17,000

¥42,500

¥24,500

¥55,300

¥33,300

¥45,500

¥28,500

¥5,000

¥5,000

¥5,000

¥5,000

¥5,000

¥5,000

อินเตอร์ เน็ต

Wi-Fi

Wi-Fi

Wi-Fi

Wi-Fi

Wi-Fi

Wi-Fi

ห้องน้ ำในตัว

×

〇

〇

〇

×

×

ห้องอำบน้ ำในตัว

×

〇

〇

〇

×

×

ระยะทำงถึงร.ร.

ประมำณ 1.4 กม.

ประมำณ 1.4 กม.

ประมำณ 1.4 กม.

ประมำณ 700 ม.

ประมำณ 1.9 กม.

ประมำณ 300 ม.

ค่ำเดินทำงถึงร.ร.

0

0

0

0

0

0

เดิน 4 นำที
¥10,000

ระยะเวลำ・วิธีดินทำง

เดิน 18 นำที/จักรยำน 9 นำที

เดิน 18 นำที/จักรยำน 9 นำที

เดิน 18 นำที/จักรยำน 9 นำที

เดิน 10 นำที/จักรยำน 5 นำที

เดิน 26 นำที/
จักรยำน 13 นำที

ชุดเครื่ องนอน

¥10,000

¥10,000

¥10,000

¥10,000

¥10,000

จำนวนคน

34 คน

26 คน

28 คน

18 คน

◆

6

คน

2

คน

สาขาโตเกียว（Ryougoku, Tokyo）
MANABI Student Dormitory

Higashi
Kanamachi

MINAMI KOIWA

JPARK Ryogoku

ค่าใช้จ่ายt

Operated by affiliate company
SK Hirai

Monthly Mansion
Asakusa
Azumabashi

ห้องคู่

ห้องคู่

(6เดือน)

(6เดือน)

ห้อง3คน
(6เดือน)

(6เดือน)

ห้อง4คน
(6เดือน)

ห้องเดีย่ ว
(3เดือน)

¥365,000

¥251,000

¥239,000

¥254,000

¥248,000

¥246,000

ห้องคู่

ค่าแรกเข้า

¥30,000

¥30,000

¥30,000

¥30,000

-

ค่ามัดจา

¥20,000

¥20,000

¥20,000

¥20,000

-

ค่าเช่า/1เดือน

¥47,500

¥29,000

¥28,000

¥82,000

ค่าสาธารณูปโภค

¥5,000

¥5,000

¥5,000

¥5,000

-

อินเตอร์ เนต

Wi-Fi

Wi-Fi

Wi-Fi

Wi-Fi

Wi-Fi

ห้องน้ ำในตัว

〇

×

×

×

〇

¥28,500

¥26,000

ห้องอำบน้ ำในตัว

〇

×

×

×

〇

ระยะทำงถึงร.ร.

ประมำณ กม.

ประมำณ 10.5 กม.

ประมำณ 12 กม.

ประมำณ 5.5 กม.

ประมำณ 2 กม.

ค่ำเดินทำงถึงร.ร.

0

¥5,170

¥14,000

¥4,850

0

ระยะเวลำ・วิธีดินทำง

เดิน 18 นำที

เดิน 5 นำที + รถไฟ 11 นำที + เดิน 5 นำที

เดิน 10 นำที + รถไฟ 30
นำที + เดิน 5 นำที

เดิน 8 นำที + รถไฟ 8
นำที + เดิน 5 นำที

เดิน 27 นำที

ชุดเครื่ องนอน

¥8,000

¥8,000

¥8,000

ฟรี

ฟรี

จำนวนคน

2 คน

10 คน

6

คน

5

คน

5 คน

◆เกี่ยวกับการยกเลิก
・ กรณีตอ
้ งการยกเลิกหลังชาระเงิน หรือกรณีที่ไม่สามารถเข้าเรียนได้เนื่องจากวีซ่าไม่ผ่าน จะทาการหักเงินค่าแรกเข้า 30,000 เยนและคืน
เงินที่ชาระมาแล้วทั้งหมด ยกเว้น Monthly Mansion จะทาการหักค่าเช่า 1 เดือน จานวน 82,000 เยน และคืนเงินที่ชาระมาแล้วทัง้ หมด
・ ไม่คน
ื เงิน ในกรณีที่ยกเลิกภายหลังที่เข้าเรียนแล้ว

世界の仲間が

MANABI で勉強しています
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