โปรแกรมเร�ยนภาษาระยะสั้นที่ญี่ปุน

โรงเร�ยน Interculture Language Academy เมืองโกเบ
พรอมทัศนศึกษาและกิจกรรมสุดพ�เศษ 1 เดือนเต็ม!
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คาใชจายนี้รวม
คาเลาเร�ยนภาษาญี่ปุน (17 ครั้ง)
คาที่พักหองพักแบบ 3 คน (จำนวน 30 วัน)
คากิจกรรมตลอดโครงการ
คาตั๋วเคร�่องบิน ไปกลับกรุงเทพ - โอซากา (สายการบิน Air Asia)
คารถรับสง สนามบิน - โรงเร�ยน
คาประกันการเดินทาง
คาว�ซา
คาใชจายที่ ไมรวม : คาอาหาร,
คาเดินทางไปโรงเร�ยนในเเตละวัน , คาใชจายสวนตัว
กรณีตองการพักแบบอื่น
หองคู : เพ่ิม 5,500 บาท หองเดี่ยว : เพ่ิม 20,000 บาท ตลอดโครงการ

คุณสมบัติผูสมัคร

อายุ 13 ป ข�้นไป
ไมจำเปนตองมีความรูภาษาญี่ปุน

โครงการนี้ ไม ไดมีเพ�ยงเเคนักเร�ยนจากประเทศไทยเทานั้น
จะมีนักเร�ยนจากหลายประเทศเขารวมดวย

