
ค�าใช�จ�ายที่ไม�รวม : ค�าอาหาร,
ค�าเดินทางไปโรงเร�ยนในเเต�ละวัน , ค�าใช�จ�ายส�วนตัว

กรณีต�องการพักแบบอื่น
ห�องคู� : เพ่ิม 5,500 บาท  ห�องเดี่ยว : เพ่ิม 20,000 บาท ตลอดโครงการ  โครงการนี้ไม�ได�มีเพ�ยงเเค�นักเร�ยนจากประเทศไทยเท�านั้น 

 จะมีนักเร�ยนจากหลายประเทศเข�าร�วมด�วย 
 

ค�าใช�จ�ายนี้รวม
ค�าเล�าเร�ยนภาษาญี่ปุ�น (17 ครั้ง)
ค�าที่พักห�องพักแบบ 3 คน (จำนวน 30 วัน)
ค�ากิจกรรมตลอดโครงการ
ค�าตั๋วเคร�่องบิน ไปกลับกรุงเทพ - โอซาก�า (สายการบิน Air Asia)
ค�ารถรับส�ง สนามบิน - โรงเร�ยน
ค�าประกันการเดินทาง
ค�าว�ซ�า

อายุ 13 ป� ข�้นไป
ไม�จำเป�นต�องมีความรู�ภาษาญี่ปุ�น

คุณสมบัติผู�สมัคร

โปรแกรมเร�ยนภาษาระยะสั้นที่ญี่ปุ�น
โรงเร�ยน Interculture Language Academy เมืองโกเบ 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis 
dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
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รับสมัครตั้งเเต� วันนี้ - 8 กรกฎาคม 2019
1- 30 สิงหาคม 2019 

 พร�อมทัศนศึกษาและกิจกรรมสุดพ�เศษ 1 เดือนเต็ม!

ออกเดินทาง
จากประเทศไทย

เดินทางถึง 
Kansai Airport 

เร�ยนภาษาญี่ปุ�น 17 
พ�ธีป�ดการศึกษา

ท�องเที่ยว
เมือง Nara

ชมดอกไม�ไฟ
ใน Kobeสอบวัดระดับ

เร�ยนภาษาญี่ปุ�น 2 เร�ยนภาษาญี่ปุ�น 3

เร�ยนภาษาญี่ปุ�น 9

เร�ยนภาษาญี่ปุ�น 14 เร�ยนภาษาญี่ปุ�น 15 เร�ยนภาษาญี่ปุ�น 16

เร�ยนภาษาญี่ปุ�น 10 เร�ยนภาษาญี่ปุ�น 11 เร�ยนภาษาญี่ปุ�น 12 เร�ยนภาษาญี่ปุ�น 13

เดินทางกลับ

เร�ยนภาษาญี่ปุ�น 4 เร�ยนภาษาญี่ปุ�น 5

เร�ยนภาษาญี่ปุ�น 7 เร�ยนภาษาญี่ปุ�น 8

เร�ยนภาษาญี่ปุ�น 6

ปาร�ตี้ต�อนรับ

* ตารางอาจเปลี่ยนแปลงได�โดยไม�มีการแจ�งล�วงหน�า

 31 1 2เร�ยนภาษาญี่ปุ�น 1 
พ�ธีเป�ด
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ค�าใช�จ�าย  79,990 บาท

พ�ธีชงชา
วันหยุด เทศกาลโอบ�งวันหยุด เทศกาลโอบ�ง วันหยุด เทศกาลโอบ�ง

ล�องเร�อเที่ยวในKobe

เยี่ยมชม
พ�พ�ธภัณฑ�สาเก คาราโอเกะ

ศิลปะการป�องกันตัว
แบบญี่ปุ�น Budo ทำขนมญี่ปุ�น

แต�งชุดยูกาตะ ชมสวนญี่ปุ�น 
Sorakuen

วันภูเขา(วันหยุด)

ภูเขาRokko 
และ บ�อน้ำพ�ร�อน

Arima

10

17


