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Ⅰ

โรงเรี ยนสอนภาษาญี่ปุ่นมานาบิมีการตัดชั้นเรี ยนหลากหลายระดับ โดยแบ่งตามความสามารถของนักเรี ยนตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับสูง
ในแต่ละชั้นเรี ยนจะจบหลักสูตรทุกๆ 3 เดือน สามารถฝึ กฝนทักษะการอ่าน การฟัง การพูด การเขียน ทั้งหมดนี้ ได้ในชัว่ โมงเรี ยน

ระยะเวลาเรี ยน

Ⅱ

หลักสูตรเริ่ มปี ละ 4 ครั้ง คือ เดือนเมษายน เดือนกรกฎาคม เดือนตุลาคม และเดือนมกราคม（บังคับวันเข้าประเทศ）

หลักสู ตร

ระยะเวลา

เปิ ดรับสมัคร

วันเข้ าประเทศ (บังคับ)

เดือนเมษายน

เม.ย. ～ มิ.ย.

28 กุมภาพันธ์

4 เมษายน

เดือนกรกฎาคม

ก.ค. ～ ก.ย.

31 พฤษภาคม

3 กรกฎาคม

เดือนตุลาคม

ต.ค. ～ ธ.ค.

30 กันยายน

10 ตุลาคม

เดือนมกราคม

ม.ค. ～ มี.ค.

30 พฤศจิกายน

9 มกราคม

※ นักเรี ยน 20 คนต่อชั้นเรี ยน เพื่อประสิ ทธิ ภาพในการเรี ยนการสอนไม่สามารถรับเกินอัตราที่กาหนดได้
※ สามารถเข้าเรี ยนช่วงกลางเทอมได้ แต่สาหรับระดับต้น (นักเรี ยนที่ไม่เคยเรี ยนภาษาญี่ป่ ุนมาก่อน) กรุ ณาเริ่ มชั้นเรี ยนตั้งแต่วนั แรกของการเรี ยน

ชัว่ โมงเรี ยน

Ⅲ

※ ชั้นเรี ยนแบ่งออกเป็ น 2 ช่วง คือ ช่วงเช้าและช่วงบ่าย ไม่สามารถเลือกเรี ยนได้
※ เมื่อเข้าเรี ยนจะมีการทดสอบแบ่งห้องเรี ยนตอนเปิ ดเทอม และเข้าเรี ยนตามความเหมาะสมของระดับความรู ้

สาขานากาโนะ

◆

ชัว่ โมงเรี ยน ช่วงเช้า

จันทร์

อังคาร

พุธ

จันทร์

อังคาร

พุธ

Ⅳ

เสาร์・อาทิตย์
หยุด

พฤหัส

ศุกร์

คาบเรี ยน
คาบเรี ยน

13:10 ～ 14:50
15:10 ～ 16:50
◆

ศุกร์

คาบเรี ยน
คาบเรี ยน

8:40 ～ 10:20
10:40 ～ 12:20
ชัว่ โมงเรี ยน ช่วงบ่าย

พฤหัส

เสาร์・อาทิตย์
หยุด

สาขาโตเกียว
ชัว่ โมงเรี ยน ช่วงเช้า
9:00 ～ 10:40
11:00 ～ 12:40

จันทร์

ชัว่ โมงเรี ยน ช่วงบ่าย
13:20 ～ 15:00
15:20 ～ 17:00

จันทร์

อังคาร

อังคาร

พุธ
คาบเรี ยน
คาบเรี ยน

พฤหัส

พุธ
คาบเรี ยน
คาบเรี ยน

พฤหัส

ศุกร์

หยุด
ศุกร์

กิจกรรม
มีกิจกรรมมากมายที่ทาให้ได้สมั ผัสกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น และจะคิดค่าใช้จ่ายกับผูท้ ี่สนใจจะเข้าร่ วมกิจกรรมตามจริ ง
1

เสาร์・อาทิตย์

เสาร์・อาทิตย์
หยุด

เอกสารการสมัคร

Ⅴ

กรุ ณากรอกข้อมูลลงในเอกสารการสมัครด้วยลายมือของผูส้ มัครหรื อผูร้ ับรองค่าใช้จ่ายให้ครบถ้วน
อาจมีการขอเอกสารสาคัญอื่นๆ เพิ่มเติมในกรณี ที่จาเป็ น
เอกสารที่จาเป็ น

หมายเหตุ

1

ใบสมัครเรี ยน（สาหรับระยะสั้น）หนังสื อคามัน่ สัญญา
และหนังสื อลงนามผูแ้ ทนในกรณี ฉุกเฉิน

ใช้แบบฟอร์มของโรงเรี ยน

2

สาเนาพาสปอร์ต

หากเคยเดินทางไปญี่ปุ่นให้ถ่ายสาเนาหน้าที่มีประทับตราจาก
ตม. ด้วย

3

รู ปถ่าย (4 x 3 cm.)
※ ในกรณี ที่ผสู ้ มัครอายุต่ากว่า 18 ปี จะต้องส่งหนังสื อคามัน่ สัญญาของผูป้ กครองมาด้วย

Ⅵ

ค่าเล่าเรี ยน

สามารถเลือกเรี ยนตามความต้องการของผูเ้ รี ยนได้ มีหลักสูตรตั้งแต่ 2 สัปดาห์ข้ ึนไป
สาขานากาโนะ
(Ueda, Nagano)

2 สัปดาห์

ค่าแรกเข้า

¥10,800

¥10,800

ค่าเรี ยน

¥33,480

¥51,840

¥12,960

รวม

¥44,280

¥62,640

¥12,960

สาขาโตเกียว
(Ryougoku)

2 สัปดาห์

---

หลังจาก 1 เดือน
คิดสัปดาห์ ละ

4 สัปดาห์

---

ค่าแรกเข้า

¥10,800

¥10,800

ค่าเรี ยน

¥35,640

¥56,160

¥14,040

¥66,960

¥14,040

รวม

¥46,440
※ ราคาดังกล่าวได้รวมภาษี 8 % แล้ว （ค่าเรี ยนที่ระบุในตารางเป็ นค่าเงินเยนทั้งหมด）
※ การคานวณค่าธรรมเนียม กรุ ณาดูอา้ งอิงที่ปฏิทินประจาปี
※ ค่าตาราและอุปกรณ์การเรี ยน จ่ายตามจริ ง
※ ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายของกิจกรรมเสริ มตามฤดูกาลต่างๆ

Ⅶ

หลังจาก 1 เดือน
คิดสัปดาห์ ละ

4 สัปดาห์

ค่าธรรมเนียมการสมัคร

ในกรณี ที่เข้าเรี ยนในหลักสูตรไม่เกิน 15 วัน ไม่ตอ้ งใช้หนังสื อเชิญจากทางโรงเรี ยน ในกรณี ที่เข้าเรี ยนในหลักสูตรที่มากกว่า
15 วัน จาเป็ นต้องใช้หนังสื อเชิญจากทางโรงเรี ยน มีค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้
ผูส้ มัคร 1-4 คน

ผูส้ มัคร 5-8 คน

ผูส้ มัคร 9 คนขึ้นไป

16,200เยน/คน

10,800เยน/คน

8,640เยน/คน
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Ⅷ

ตั้งแต่วนั สมัครถึงวันเข้าประเทศญี่ปุ่น
STEP 1 ผูส้ มัครยืน่ เอกสารการสมัคร

โรงเรี ยนขอให้ส่งเอกสารทั้งหมดภายในวันที่โรงเรี ยนกาหนดเพื่อนามาตรวจสอบความถูกต้องของเอก
สารสาคัญ ก่อนชาระเงินค่าธรรมเนี ยม

STEP 2 ทางโรงเรี ยนพิจารณาเอกสาร

หลังจากได้รับเอกสารแล้ว
ทางโรงเรี ยนจะตรวจสอบการความถูกต้องของเอกสารเพื่อพิจารณาการรับเข้าเรี ยน
และออกหนังสื อรับรองการให้เข้าเรี ยน

STEP 3 ชาระค่าธรรมเนียมการสมัคร

กรุ ณาดาเนินการชาระค่าธรรมเนี ยมการสมัคร

STEP 4 ทางโรงเรี ยนออกเอกสาร
คาเชิญและส่ งไปรษณีย ์

ทางโรงเรี ยนส่ งหนังสื อคาเชิญและหนังสื อรับรองการให้เข้าเรี ยน

STEP 5 ผูส้ มัครชาระเงินค่าเรี ยน

ผูส้ มัคร(หรื อตัวแทน) ชาระเงินค่าแรกเข้า ค่าเรี ยน ค่าสถานที่ และค่ากิจกรรม
ดยการโอนเงินเข้าบัญชี โรงเรี ยนญี่ปนที
ุ่ ่ระบุไว้
※หากไม่ชาระเงินภายในเวลาที่โรงเรี ยนกาหนด การสมัครจะถูกยกเลิก

STEP 6 ผูส้ มัครยืน่ ขอ วีซ่าที่ไทย

รับเอกสารรับรองจากศูนย์กรุ งเทพ เพื่อนาไปยืน่ ขอวีซ่า

STEP 7 ผูส้ มัครเตรี ยมตัวเข้าประเทศ

จองตัว๋ เครื่ องบินให้ตรงกับกาหนดวันเข้าประเทศที่ถูกระบุไว้ในใบรับรอง
หลังจากนั้นกรุ ณาแจ้งเวลาถึงสนามบินนาริ ตะกับทางโรงเรี ยน

STEP 8
ผูส้ มัครเข้าประเทศและเข้าเรี ยนที่โรงเรี ยนMANABI

พิธีปฐมนิเทศ และเริ่ มเรี ยน！

Ⅸ การโอนเงินเข้าบัญชีโรงเรี ยน
1.สาขานากาโนะ （Ueda, Nagano）
NAME OF BANK

HACHIJUNI BANK

BRANCH

UEDA BRANCH

ACCOUNT NO.

1169027

ACCOUNT NAME

MANABI GAIGO GAKUIN

SWIFTNO
BANK ADDRESS

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

TEL ／ FAX

+81-268-24-1182／+81-268-24-1988

2. สาขาโตเกียว（Ryougoku）
NAME OF BANK

SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION

BRANCH
ACCOUNT NO.
ACCOUNT NAME
SWIFTNO
BANK ADDRESS

UEDA BRANCH
4160070
MANABI GAIGO GAKUIN TOKYO
SMBCJPJT
2-1-18, Chuoh, Ueda-shi, Nagano-Ken, Japan
+81-268-22-5550/+81-268-22-5620

TEL ／ FAX
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Ⅹ นโยบายการคืนเงิน
ในกรณี ที่ตอ้ งขอวีซ่า
หัวข้อ
ค่าสมัคร
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ค่าเรี ยน
ค่ากิจกรรม
ค่ารับ-ส่ งสนามบิน
ค่าที่พกั

เงื่อนไข

คืนเงิน

ไม่สามารถคืนให้ได้ ไม่วา่ กรณี ใดๆ
กรณี ยกเลิกก่อนได้รับวีซ่า
กรณี ยกเลิกหลังได้รับวีซ่า แต่มีหลักฐานยืนยันได้วา่ วีซ่านั้นไม่มีผลบังคับใช้แล้ว
กรณี ยกเลิกหลังได้รับวีซ่า แต่ไม่สามารถยืนยันได้วา่ วีซ่านั้นไม่มีผลบังคับใช้แล้ว
กรณี ยกเลิกหลังจากกาหนดวันเข้าประเทศญี่ปุ่น
กรณี ยกเลิกก่อนกาหนดวันเข้าประเทศญี่ปุ่นล่วงหน้าหลายวัน
กรณี ยกเลิกหลังจากกาหนดวันเข้าประเทศญี่ปุ่น
ขึ้นอยูก่ บั นโยบายของแต่ละสถานที่พกั ที่ผสู ้ มัครได้เลือกไว้

คืนส่ วนนี้ท้ งั หมด
ไม่คืนเงิน
คืนส่ วนนี้ท้ งั หมด
ไม่คืนเงิน

ในกรณี ที่ไม่ตอ้ งขอวีซ่า
หัวข้อ
ค่าสมัคร
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ค่าเรี ยน
ค่ากิจกรรม
ค่ารับ-ส่ งสนามบิน
ค่าที่พกั

เงื่อนไข

คืนเงิน

ไม่สามารถคืนให้ได้ ไม่วา่ กรณี ใดๆ
กรณี แจ้งยกเลิกให้ทางโรงเรี ยนทราบหลายวันก่อนการเริ่ มต้นเรี ยน
กรณี แจ้งยกเลิกให้ทางรงเรี ยนทราบช้า หรื อแจ้งเมื่อเริ่ มต้นเรี ยนไปแล้ว
กรณี ยกเลิกก่อนกาหนดวันเข้าประเทศญี่ปุ่นล่วงหน้าหลายวัน
กรณี ยกเลิกหลังจากกาหนดวันเข้าประเทศญี่ปุ่น
ขึ้นอยูก่ บั นโยบายของแต่ละสถานที่พกั ที่ผสู ้ มัครได้เลือกไว้

คืนส่ วนนี้ท้ งั หมด
ไม่คืนเงิน
คืนส่ วนนี้ท้ งั หมด
ไม่คืนเงิน

Ⅺ เรื่ องข้อตกลง ข้อห้าม การยืนยัน
1.ข้อตกลงที่สาคัญ
ในขณะที่เป็ นนักเรี ยนจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายของประเทศญี่ป่ ุนและจะต้องปฏิบตั ิตามกฎและคาแนะนาของโรงเรี ยน
ไม่จ่ายค่าเรี ยนและค่าหอพักล่าช้ากว่ากาหนด
ไม่ส่งข้อมูลเท็จหรื อปลอมแปลงเอกสาร หากตรวจสอบพบการคืนเงินจะต้องเป็ นไปตามระเบียบของโรงเรี ยนสอนภาษาญี่ป่ ุนมานาบิ
สาหรับวีซ่าระยะสั้น ในกรณี ที่เข้าเรี ยนหลักสู ตรระยะสั้น หากเข้าเรี ยนน้อยกว่า 90% ของเวลาเรี ยนโดยไม่มีเหตุผลอันควร
ทางโรงเรี ยนจะทาการยกเลิกวีซ่าของนักเรี ยน

①
②
③
④

2.ข้อห้าม
① ห้ามบุคคลที่อายุต่ากว่า 18 ปี ไปนอนค้างแรมที่อื่นที่ไม่ใช่หอพักของตนเอง

ห้ามบุคคลที่อายุต่ากว่า 18 ปี ออกไปข้างนอกระหว่างเวลา10.00-5.00 น.โดยไม่มีผดู ้ ูแลเดินทางไปด้วย
② การดื่มสุ ราและสู บบุหรี่
ตามกฎหมายญี่ป่ ุนห้ามบุคคลที่อายุต่ากว่า 18 ปี ดื่มสุ รา หรื อสู บบุหรี่ และห้ามมีไว้ในครอบครอง
③ ยาเสพติด
ห้ามใช้หรื อครอบครองยาเสพติด
④ การกระทาความรุ นแรง
ห้ามกระทาความรุ นแรง ข่มขู่ หรื อกลัน่ แกล้ง ทาลายทรัพย์สินของผูอ้ ื่น

3.การยืนยัน
① วีซ่าระยะสั้น ในระหว่างที่เข้าศึกษาจะไม่สามารถทางานพิเศษได้ เนื่องจากผิดกฎหมายของประเทศญี่ป่ ุน
② นักเรี ยนที่เข้าเรี ยนโดยใช้วีซ่าระยะสั้นจาเป็ นจะต้องทาประกันภัยการเดินทาง ประกันสุ ขภาพ ประกันความเสี ยหาย

และประกันอุบตั ิเหตุ

4. อื่นๆ
กฎระเบียบของโรงเรี ยนและหอพักได้อธิ บายไว้คร่ าวๆ
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Ⅻ

กาหนดการประจาปี

1. สาขานากาโนะ （Ueda, Nagano）

5

2.สาขาโตเกียว （Ryougoku）
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XIII ที่พกั
1. สาขานากาโนะ （Ueda, Nagano）
ประเภท

ชื่อหอพัก

อะบริ ลิต้ แี มนชัน่

โฮปแมนชัน่
หอพักนักเรี ยน

พีสแมนชัน่

มิซูซุอพาร์ทเม้น
ซิ ต้ ี ไฮ
โรงแรม

โรงแรม（ไม่รวมอาหารเช้า）

ค่าเช่า（ราคาต่อ 1 คน）

ประเภทห้อง

1 เดือน

2 เดือน

3 เดือน

ห้องเดี่ยว

￥７０，３００

￥１１５，６００

￥１８０，９００

ห้องคู่

￥５２，０００

￥７９，０００

￥１２６，０００

ห้องเดี่ยว

￥８２，５００

￥１４０，０００

￥２１７，５００

ห้องคู่

￥５９，５００

￥９４，０００

￥１４８，５００

ห้องเดี่ยว

￥９５，３００

￥１６５，６００

￥２５５，９００

ห้องคู่

￥６８，３００

￥１１１，６００

￥１７４，９００

ห้องเดี่ยว

￥８５，５００

￥１４６，０００

￥２１１，５００

ห้องคู่

￥６３，５００

￥１０２，０００

￥１５４，５００

ห้องเดี่ยว

￥７３，５００

￥１２２，０００

￥１９０，５００

ห้องเดี่ยว

￥８２，０００

￥１６４，０００

￥２４６，０００

ห้องคู่

￥６０，０００

￥１２０，０００

￥１８０，０００

￥１６５，２４０

￥３１１，０４０

￥４５６，８４０

โฮมสเตย์ （รวมอาหารเช้า-เย็น）

・ราคาข้างต้นได้รวมภาษีแล้ว
・ราคาข้างต้น 1เดือนคือราคาของการเข้าพัก 30 คืน ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
・ราคาข้างต้นได้รวมค่าน้ าค่าไฟ ค่าทาความสะอาด และค่าเครื่ องนอนแล้ว
・หอพักที่ผสู ้ มัครเลือก ตามสถานการณ์จริ งในบางครั้งอาจไม่มีการรักษาความปลอดภัย
・ในกรณี ที่จะยกเลิกหอพัก จะไม่สามารถคืนเงินได้ไม่วา่ กรณีใดๆ

2. สาขาโตเกียว （Ryougoku）
ชื่อหอพัก

ประเภทห้อง

เจ พาร์ค เรี ยวโกคุ※
อิเซะ ฮิโคะ※

ประเภท

ค่าเช่า （ราคาต่อ 1 คน）
1 เดือน

2 เดือน

3 เดือน

ห้องคู่

￥１０２，５００

￥１５５，０００

￥２０７，５００

ห้องคู่

￥１０２，５００

￥１５５，０００

￥２０７，５００

หอพักนักเรี ยน เทเค （SK ฮิไร）※

ห้อง 4 คน

￥７９，０００

￥１０８，０００

￥１３７，０００

อพาร์ทเม้นรายเดือน
（รวมค่าน้ าค่าไฟ ค่าทาความสะอาด ละค่าค่าเครื่ องนอน）

ห้องเดี่ยว

￥８２，０００

￥１６４，０００

￥２４６，０００

￥１６５，２４０

￥３１１，０４０

￥４５６，８４０

หอพักนักเรี ยน

โฮมสเตย์ （รวมอาหารเช้า-เย็น）

・ราคาข้างต้นได้รวมภาษีแล้ว
・ราคาข้างต้น 1เดือนคือราคาของการเข้าพัก 30 คืน ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
・หอพักที่ผสู ้ มัครเลือก ตามสถานการณ์จริ งในบางครั้งอาจไม่มีการรักษาความปลอดภัย
・ชื่อหอพักที่มีเครื่ องหมาย※คือได้รวมค่าน้ าค่าไฟ 5,000เยนต่อเดือนไว้แล้ว หากใช้เกิน 5,000เยนต่อเดือน จะมีการเรี ยกเก็บเพิ่ม ตามการใช้งานตามจริ ง
・ชื่อหอพักที่มีเครื่ องหมาย※คือ ได้รวมเงินประกัน20,00เยนไว้แล้วจะคืนเมื่อตอนย้ายออก และจะหักค่าทาความสะอาด 5,000เยน
・ในกรณี ที่จะยกเลิกหอพัก จะไม่สามารถคืนเงินได้ไม่วา่ กรณีใดๆ
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