
TAKADANOBABA l TOKYO                          14                                                       YEAR 2019 

      Shinjuku Japanese Language Institute 
ตัง้อยู่ย่าน ทาคาดะโนะบาบะ ใกลม้หาวทิยาลัย
วาเซดะ ซึ่งเป็นย่านแห่งการศกึษาชัน้น าของ
โตเกยีว อยู่ห่างจากย่านชนิจูกุ เพยีง 5 นาท ี

ทีต่ัง้ 2-9-7, Takadanobaba, Shinjuku-ku, Tokyo  
 169-0075 

โทร 03-5273-0044 
เวลาเรยีน ชว่งเชา้ 9.10-12.40 น. 
 ชว่งบ่าย 13.30-17.00 น.  

ขึน้อยู่กับความรูภ้าษาญีปุ่่ น 

  

 

Shinjuku Japanese Language Institute 

 新宿日本語学校 

 
 
 
 
 
 
 

 
“มวีธิกีารสอนแบบ The Ezoe Method เป็นระบบการเรยีนการสอนทีม่ปีระสทิธภิาพ  

ส าหรบันกัเรยีนตา่งชาต ิไดร้บัการยอมรบัในสถาบนัการศกึษา ดา้นภาษาในประเทศญีปุ่่ น” 
                                                                                           

               คา่เลา่เรยีน (หนว่ยเป็นเงนิเยน) 

 

 คา่อืน่ ๆ คอื คา่อุปกรณ์การเรยีน 

 สอบวัดระดบั เวลา 9.30-11.00 น. 
 

             หอพกั (หนว่ยเป็นเงนิเยน) 

หมายเหตุ  *หอ Kyoritsu Maintenance รวมอาหารเชา้และเย็น ยกเวน้วันอาทติย ์ 

  
 

ระยะเวลา คา่แรกเขา้  คา่เลา่เรยีน คา่อืน่ ๆ รวม 

1 เดอืน 15,000 60,000 

15,000 

90,000 

2 เดอืน 25,000 120,000 160,000 

3 เดอืน 35,000 180,000 230,000 

ภาคเรยีน เมษายน กรกฏาคม ตุลาคม 
มกราคม 
(2020) 

เดนิทางถงึญีปุ่่ น 3 เมษายน 30 มถินุายน 2 ตลุาคม 6 มกราคม 

ปฐมนเิทศ ไม่ม ี

สอบวดัระดบั 4 เมษายน 1 กรกฎาคม 3 ตลุาคม 7 มกราคม 

พธิเีปิดภาคเรยีน ไม่ม ี

วนัเปิดภาคเรยีน 8 เมษายน 3 กรกฎาคม 7 ตุลาคม 9 มกราคม 

วนัปิดภาคเรยีน 1 เดอืน 26 เมษายน 31 กรกฎาคม 31 ตุลาคม 31 มกราคม 

วนัปิดภาคเรยีน 2 เดอืน 31 พฤษภาคม 30 สงิหาคม 29 พฤศจกิายน 28 กุมภาพันธ์ 

วนัปิดภาคเรยีน 3 เดอืน 24 มถิุนายน 19 กันยายน 19 ธันวาคม 25 มนีาคม 

หอพกั Kyoritsu Maintenance Elm Takadanobaba 

รูปแบบ หอ้งเดีย่ว หอ้งเดีย่ว 

คา่แรกเขา้ X X 

คา่มัดจ า X X 

คา่ใชจ่้าย 

(1 เดอืน) 

คา่เชา่ 75,000 120,000 

คา่น ้า จ่ายตามจรงิ  
รวมอยู่ในคา่เชา่ คา่ไฟ 

รวมอยู่ในคา่เชา่ 
คา่เน็ต 

อุปกรณ์ใน

หอ้งนอน 

หอ้งน ้า X O 

ครัว X O 

เน็ต LAN LAN/ WIFI 

การเดนิทาง รถไฟ-เดนิ 40 - 60 นาท ี เดนิ 15 นาที 



 
ขัน้ตอนการสมัคร Shinjuku Japanese Language Institute 

(APPLICATION PROCESS) 
 

1. กรอกใบสมัครและยื่นเอกสารประกอบการสมัครเรียน ได้แก่ 
- รูปถ่ายขนาด 1 นิว้คร่ึง จ านวน 1 ใบ ติดลงบนใบสมคัร 
- ส าเนาหนงัสอืเดินทางหน้าแรกและทุกหน้าที่มีวีซ่า ตราประทบัเข้า-ออกประเทศญ่ีปุ่ นทัง้หมด (ถ้ามี) 
ช่องทางการส่งเอกสารการสมัคร 

 สง่ด้วยตนเองที่ เจเอ็ดดเูคชัน่ สาขาสลีม หรือสาขาอโศก 

 สง่ทางไปรษณีย์มาที่  
ศนูย์แนะแนวศกึษาต่อญ่ีปุ่ นเจเอ็ดดเูคชัน่  
สาขาสลีม:   287 อาคารลเิบอร์ตีส้แควร์ ชัน้ 23 ห้อง 2303 ถ.สลีม แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

 สง่เอกสารแสกนมาทางอีเมล์ 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 
เจ้าหน้าที่จะส่งใบแจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายให้  ขอให้น าไปท าการโอนเงินระหว่างประเทศที่ธนาคารในประเทศไทย โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารของโรงเรียนที่ญ่ีปุ่ นโดยตรง  หลงัจากโอนเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาส่งหลกัฐานการโอนเงินให้กบัเจ้าหน้าที่เจเอ็ดดเูคชัน่ที่
ส านกังาน  หรือสง่รูปถ่ายหลกัฐานทาง  Email : ask@jeducation.com  
 

3. ขอวีซ่าระยะสัน้ / Applying for Visa ( Temporary Visitor) 
โรงเรียนส่งเอกสารตอบรับเข้าเรียน ( Admission Letter ) มาให้เพื่อน าไปใช้ในการขอวีซ่าระยะสัน้ 
เจ้าหน้าที่เจเอ็ดดเูคชัน่จะให้ค าแนะน าเร่ืองเอกสารและการกรอกใบค าร้องเพื่อย่ืนขอวีซ่า  
* ขอวีซ่าเฉพาะโปรแกรมที่ระยะเวลาเกิน 15 วนั   
 

4. จองตั๋วเคร่ืองบิน / Booking Air Ticket 
เจเอ็ดดเูคชัน่จะด าเนินการจองตั๋วเคร่ืองบินให้นกัเรียนตามวนั เวลาที่สถาบนัก าหนด หรือนกัเรียนสามารถจองเองได้  โดยสอบถามวัน
เดินทางจากเจ้าหน้าที่ 
 

ตดิต่อสอบถาม / Contact 
ศูนย์แนะแนวศกึษาต่อประเทศญ่ีปุ่น เจเอ็ดดูเคช่ัน 

สาขาสีลม:   287 อาคารลเิบอร์ตีส้แควร์ ชัน้ 23 ห้อง 2303 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
สาขาอโศก: 2 อาคารจสัมินซตีิ ้ ชัน้ 27 ซอยสขุุมวทิ 23 ถ.สขุุมวทิ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

Jeducation 
Silom Branch :  287 Liberty Square Building 23th Fl. Unit 2303 Silom Rd. Bangrak Bangkok 10500 

Asoke Branch : 2 Jasmine City 27th Fl.  Sukhumvit Rd. Klongtoey-nua Wattana Bangkok 10110 
Silom : Tel  02-2677726  /   Asoke :  Tel 02-6652969  

mailto:ask@jeducation.com

