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Aoyama International Education Institute 

青山国際教育学院 日本語センター 

 
      Aoyama International Education Institute   เป็นโรงเรยีนสอนภาษา 
ตั้งอยู่ในย่าน Omotesando เป็นย่านที่มีความเจรญิและสะดวกที่สุดในโตเกียว 

ตัง้อยู่รมิถนนใหญ่ ใจกลางเมอืงโตเกยีว ใกลแ้หล่งชอ้ปป้ิง Shibuya, Harajuku และ 

Omotesando  

 

               “หลกัสูตรการเรยีนการสอนทีเ่ขม้ขน้จงึเหมาะส าหรบัผูท้ีต่อ้งการเรยีนอย่างเร่งรดั” 
 

คา่เล่าเรยีน (หน่วยเป็นเงนิเยน) 

ระยะเวลา คา่เล่าเรยีน คา่อืน่ ๆ รวมท ัง้หมด 

3 เดอืน 150,000 30,000 180,000 

 นักเรยีนตอ้งเขา้รว่มปฐมนเิทศทุกคน 

 สามารถเรยีน 1-2 เดอืนได ้หากมชีัน้เรยีนว่าง ค่าเล่าเรยีน 3500 เยนต่อวัน 

 

ภาคเรยีน เมษายน กรกฏาคม ตลุาคม มกราคม(2019) 

เดนิทางถงึญีปุ่่ น ก่อนปฐมนิเทศ  1 – 2   วัน 

ปฐมนเิทศ 5 เมษายน 3 กรกฎาคม 9 ตุลาคม 8 มกราคม 

สอบวดัระดบั 5 เมษายน 3 กรกฎาคม 9 ตุลาคม 8 มกราคม 

พธิเีปิดภาคเรยีน 9 เมษายน 5 กรกฎาคม 11 ตุลาคม 10 มกราคม 

วนัเปิดภาคเรยีน 19 เมษายน 5 กรกฎาคม 11 ตุลาคม 10 มกราคม 

วนัปิดภาคเรยีน   22 มถิุนายน 28 กันยายน 21 ธันวาคม 20 มนีาคม 

                                                                                                                                                                    

หอพกั (หน่วยเป็นเงนิเยน) 

หอพกั Kyoritsu Maintainance Tsurukawa 

รปูแบบ หอ้งเดีย่ว หอ้งเดีย่ว หอ้งคู่ 

ค่าแรกเขา้ X 50,000 30,000 

ค่ามัดจ า X 20,000 10,000 

ค่าใชจ่้าย 

(1เดอืน) 

ค่าเช่า 75,000 25,000 15,000 

ค่าน ้า จ่ายตามจรงิ 

จ่ายตามจรงิ จ่ายตามจรงิ ค่าไฟ รวมอยู่ในค่าเช่า 

ค่าเน็ต รวมอยู่ในค่าเช่า 

อุปกรณ์ใน

หอ้งนอน 

หอ้งน ้า X X X 

ครวั X X X 

เน็ต LAN X X 

การเดนิทาง รถไฟ 50 นาท ี รถไฟ 50 นาท ี 

หมายเหต ุ  *Kyoritsu Maintainace มหีลายแห่งใหเ้ลอืก เป็นหอแลกเปลีย่นกับนักเรยีนต่างชาต ิสะอาด 

                   ปลอดภัย มผีูดู้แลหอพัก มอีาหารมือ้เชา้และมือ้เย็น เป็นหอ้งพักเดีย่ว หอ้งอาบน ้าใชร้วม 

                 **Tsurukawa หากตอ้งการทีน่อน (ฟตูง) ช าระเพิม่ 10,000 เยน 



 
ขัน้ตอนการสมัคร / APPLICATION PROCESS 

 
1. กรอกใบสมัครและยื่นเอกสารประกอบการสมัครเรียน ได้แก่ 

- รูปถ่ายขนาด 1 นิว้คร่ึง จ านวน 1 ใบ ติดลงบนใบสมคัร 
- ส าเนาหนงัสือเดินทางหน้าแรกและทกุหน้าที่มีวีซา่ ตราประทบัเข้า-ออกประเทศญ่ีปุ่ นทัง้หมด (ถ้ามี) 
ช่องทางการส่งเอกสารการสมัคร 

 ส่งด้วยตนเองที่ เจเอ็ดดเูคชัน่ สาขาสีลม หรือสาขาอโศก 

 ส่งทางไปรษณีย์มาที่  
ศนูย์แนะแนวศึกษาต่อญ่ีปุ่ นเจเอ็ดดเูคชัน่  

287 อาคารลิเบอร์ตีส้แควร์ ชัน้ 23 ห้อง 2303 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

 ส่งเอกสารแสกนมาทางอีเมล์ ask@jeducation.com  
Fill in application form , prepare following document  and submit at Jeducation office 
-  1 Photographs  ( 3 x 4 cm) attach on application form 
-  Photo copy of passport  ( Page with your photograph and all Japanese visa records) 
 

2. ช าระเงินค่าเล่าเรียน / Payment 
เจ้าหน้าที่จะส่งใบแจ้งรายละเอียดค่าใช้จา่ยให้  ขอให้น าไปท าการโอนเงินระหว่างประเทศที่ธนาคารในประเทศไทย โดยโอนเงินเข้าบญัชี
ธนาคารของโรงเรียนที่ญ่ีปุ่ นโดยตรง  หลงัจากโอนเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาส่งหลกัฐานการโอนเงินให้กับเจ้าหน้าทีเ่จเอ็ดดูเคชัน่ที่
ส านกังาน  หรือส่งรูปถ่ายหลกัฐานทาง  Email : ask@jeducation.com  
 

3. จองตั๋วเคร่ืองบิน / Booking Air Ticket 
เจเอ็ดดเูคชัน่จะด าเนินการจองตัว๋เคร่ืองบินให้นกัเรียนตามวนั เวลาที่สถาบนัก าหนด หรือนกัเรียนสามารถจองเองได้  โดยสอบถามวนั
เดินทางจากเจ้าหน้าที ่
 

4. ขอวีซ่าระยะสัน้ / Applying for Visa ( Temporary Visitor) 
โรงเรียนส่งเอกสารตอบรับเข้าเรียน ( Admission Letter ) มาให้เพื่อน าไปใช้ในการขอวีซา่ระยะสัน้ 
เจ้าหน้าที่เจเอ็ดดเูคชัน่จะให้ค าแนะน าเร่ืองเอกสารและการกรอกใบค าร้องเพื่อยืน่ขอวีซา่  
* ขอวีซ่าเฉพาะโปรแกรมทีร่ะยะเวลาเกิน 15 วนั   

   
ตดิต่อสอบถาม / Contact 

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่ น เจเอ็ดดูเคชั่น 
สาขาสลีม:   287 อาคารลเิบอร์ตีส้แควร์ ชัน้ 23 ห้อง 2303 ถ.สีลม แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  

สาขาอโศก: 2 อาคารจัสมนิซิตี ้ ชัน้ 27 ซอยสุขมุวทิ 23 ถ.สุขมุวทิ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
Jeducation 

Silom Branch :  287 Liberty Square Building 23th Fl. Unit 2303 Silom Rd. Bangrak Bangkok 10500 
Asoke Branch : 2 Jasmine City 27 th Fl.  Sukhumvit Rd. Klongtoey-nua Wattana Bangkok 10110 

Silom : Tel  02-2677726  /   Asoke :  Tel 02-6652969  

mailto:ask@jeducation.com

