
 

 

 

 

 

 

High School visit in Japan 
พาชมโรงเรียนมธัยมปลายในญ่ีปุ่ น 5 โรงเรียน 4 จงัหวดั 

(IBARAKI, MIYAGI,SHIZUOKA,FUKUI) 

พร้อมฟังข้อมลูละเอียดจากอาจารย์และเจ้าหน้าท่ีเจ๊เอ๊ด !  

ประกอบการตดัสินใจ..ส่งลกูเรียนต่อในอนาคต 

 

6 วัน 4 คืน 14 ตุลาคม - 19 ตุลาคม 2562 (สายการบนิไทย) 

 

Highlight!!   

 เย่ืยมชมอาคารเรียน และสิ่งอ านวยความสะดวกในโรงเรียน 

 ชมบรรยากาศการเรียนการสอนจริง พร้อมทัง้เจาะลกึหลกัสตูร 

 ชมหอพกันกัเรียน พดูคยุกบันกัเรียนไทยท่ีก าลงัศกึษาอยู่ 

 ชมมหาวิทยาลยัรัฐบาลช่ือดงัของญ่ีปุ่ น พร้อมดศูนูย์วิจยัด้านอวกาศ JAXA 

 วางแผนเรียนต่อกบัเจ้าหน้าแนะแนวท่ีมีประสบการณ์ตรงท่ีจะเดินทางไปประกบตลอดทริป   

 เท่ียว ช็อป ทัง้ 2 เมืองหลวง โตเกียว, โอซาก้า พร้อมนัง่ชินคนัเซน็ 

 ส ารวจละแวกใกล้โรงเรียน สถานีรถไฟ ร้านค้าต่างๆ  

 



วนัที่ 1 (14 ตลุาคม 2019) 

21.00 น:  พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมูิ โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับและ 

   อ านวยความสะดวก 

23.55 น:  ออกเดินทางโดย สายการบินไทยเท่ียวบินท่ี TG640  

 

วนัที่ 2 (15 ตลุาคม 2019) 

06.20 น:  เดินทางถึง สนามบินนานาชาตินาริตะ โตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น ผ่านพธีิตรวจคนเข้า 

  เมืองและศลุกากร (**อาหารเช้าเสิร์ฟบนเคร่ือง) 

ออกเดินทางสู่ เมือง Tsukuba จงัหวดั Ibaraki เมืองแห่งสถาบนัวิจยัของญ่ีปุ่ น เพ่ือ

เข้าเย่ียมชมโรงเรียนมธัยมปลาย Meikei High School ซึง่เป็นโรงเรียนการศกึษา

ทางวิทยาศาสตร์แบบครบวงจร ( Super Science High School ) ท่ีเหล่านกัวิจยั

ของญ่ีปุ่ นจ านวนไม่น้อยส่งบตุรหลานเข้าศกึษาต่อ  

 

 

 

 

 

 

กลางวนั :  รับประทานอาหารกลางวนัและพดูคยุกบันกัเรียนไทย 

บ่าย :   น าคณะชม University of Tsukuba มหาวิทยาลยัรัฐชัน้น าของญ่ีปุ่ น มีช่ือเสียง 

เร่ืองของการศกึษาต่อด้านวิทย์ศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรม และเทคโนโลยี และ

ภายในเมือง Tsukuba ยงัเป็นท่ีตัง้ของศนูย์วิจยัด้านต่างๆ กว่า 300 ศนูย์วิจยัท่ีจะ

เอือ้ต่อการเรียนและสร้างโอกาสให้กบันกัเรียน และจากผลส ารวจ The World 



University Rankings มหาวิทยาลยั University of Tsukuba ยงัเป็นมหาวิทยาลยั

อนัดบั 9 ของประเทศญ่ีปุ่ นอีกด้วย 

 
 

จากนัน้ พาเย่ียมชม JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) องค์การ

วิจยัและพฒันาการส ารวจอวกาศของญ่ีปุ่ นคล้ายกบั Nasa ของอเมริกา โดยเป็น

หนึง่ในไม่ก่ีประเทศท่ีมีองค์กรส ารวจอวกาศเป็นของตวัเอง ภายในองค์กรมีกระสวย

อวกาศหลากหลายรูปแบบให้ได้ดกูนัอีกด้วย พอ่คณุแม่ท่านไหนท่ีสนใจอยากให้ลกู

ได้เห็นความยิ่งใหญ่ของวิวฒันาการด้านอวกาศต้องไม่พลาดท่ีน่ี !! 

 

เย็น :    พาคณะเดินทางเข้าสู่กรุงโตเกียว   

ค ่า :   เข้าพกัโรงแรม Prince Hotel Shinagawa หรือเทียบเท่า 

รับประทานอาหารเย็นร่วมกนัและพกัผ่อนตามอธัยาศยั  

 

  

 

 

 

  



วนัที่ 3 (16 ตลุาคม 2019) 

เช้า :   รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

เดินทางสู่เมือง Sendai จงัหวดั Miyagi โดยรถไฟ Shinkansen เพ่ือเย่ียมชม

โรงเรียนมธัยมปลาย Sendai Ikuei Gakuin High School โรงเรียนเก่าแก่ท่ีก่อตัง้

ตัง้แต่ปี 1905 และสถาบนัจดัโครงการแลกเปล่ียนกบันกัเรียนต่างชาติมาตลอด 50 

ปี ใครท่ีอยากเรียนและเข้าชมรมกีฬาดงั ๆ ท่ีน่ี มีทีมฟตุบอลท่ีแข็งแกร่ง เป็นตวัแทน

ของจงัหวดั Miyagi  

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั :  รับประทานอาหารกลางวนัและพดูคยุกบันกัเรียนไทย  

บ่าย :  พาคณะเดินทางสู่โรงเรียนมธัยมปลาย Miyagi Gakuin Senior High School เป็น

โรงเรียนสตรีท่ีมีช่ือเสียงด้านการศกึษา นกัเรียนต่างชาติจ านวนมากก็สามารถเข้า

เรียนต่อในมหาวิทยาลยัท่ีมีช่ือเสียงของญ่ีปุ่ นและมีอตัราการเข้าท างานสงู 

เย็น :   พาเดินชมย่านสถานี Sendai เลือกรับประทานอาหารเย็นเองตามอิสระ* 

 

 

 

 

 



ค ่า :   เดินทางกลบัโตเกียวโดยรถไฟ Shinkansen  

เข้าพกัท่ีโรงแรม Prince Hotel Shinagawa หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่ 4 (17 ตลุาคม 2019) 

เช้า :   รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  

เดินทางโดยรถบสัสู่เมือง Hamamatsu จงัหวดั Shizuoka เพ่ือเย่ียมชมโรงเรียน

มธัยมปลาย OISCA Senior High School ก่อตัง้ขึน้เม่ือปี1983 โรงเรียนนี ้

สนบัสนนุการศกึษานกัเรียนต่างชาติทัง้ท่ีเดินทางมาจากต่างประเทศ และผู้ ท่ีอาศยั

อยู่ในประเทศญ่ีปุ่ นให้มีความเข้าใจในภาษาและวฒันธรรมของญ่ีปุ่ น และเป็น

โรงเรียนนี ้ได้ท า MOU กบัโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร เพ่ือส่งนกัเรียนเข้า

ศกึษาแลกเปล่ียนประจ าทกุปี  

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั :  รับประทานอาหารกลางวนัและพดูคยุกบันกัเรียนไทย  

บ่าย :  พาคณะเย่ียมชมสถานตากอากาศ Kanzanji ผู้ปกครองและนกัเรียนมีโอกาสได้นัง่

เรือชมทะเลสาบ Hamana-go ซึง่เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ของจงัหวดั Shizuoka 

รอบ ๆ ทะเลสาบมีออนเซ็นและสวนสนกุ ให้ได้พกัผ่อนหย่อนใจ 

 

เย็น :   พาคณะเดินทางสู่เมือง Nagoya  



 

 

 

 

 

 

ค ่า :  เข้าพกัโรงแรม Princess Garden Hotel Sakae หรือเทียบเท่า 

รับประทานอาหารเย็นร่วมกนัและพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัที่ 5 (18 ตลุาคม 2019) 
เช้า :  รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

เดินทางสู่เมือง Fukui จงัหวดั Fukui โดยรถบสัเพ่ือเย่ียมชมโรงเรียนมธัยมปลาย 

Fukui High School ซึง่เป็นโรงเรียนในสงักดัมหาวิทยาลยั Fukui University of 

Technology ซึง่เป็นหนึง่ใน 4 มหาวิทยาลยัท่ีตัง้อยู่ในจงัหวดั Fukui โรงเรียนก่อตัง้

เม่ือปี ค.ศ. 1959 และโรงเรียนยงัมีโควต้าเรียนต่อมหาวิทยาลยัในเครืออีกด้วย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลางวนั :  รับประทานอาหารกลางวนัและพดูคยุกบันกัเรียนไทย 

เย็น :   พาเดินชมย่านสถานี Fukui ท่ีนกัเรียนนิยมไป  

 

 

 

 

 

 

ค ่า :   เดินทางสู่เมือง Osaka 

เข้าพกัโรงแรม Candeo Hotels Osaka Namba หรือเทียบเท่า 

รับประทานอาหารเย็นร่วมกนัและพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัที่ 6 (19 ตลุาคม 2019) 

เช้า :  รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

เดินเล่นย่าน Shinsaibashi ย่านช้อปปิง้ช่ือดงัของโอซาก้า มีร้านค้ารวม 180 ร้าน 

และห้างสรรพสินค้า 2 แห่ง คือ ห้าง Daimaru และห้าง Sogo ร่วมถ่ายภาพเป็นท่ี

ระลกึกบั Glico Man สญัลกัษณ์ประจ าเมืองโอซาก้า และพาชม Amerikamura 

หรือ “หมู่บ้านอเมริกนั” แหล่งรวมแฟชัน่และวฒันธรรมของวยัรุ่นท่ีมีช่ือเสียงรวมถึง

มีสวนสาธารณะ Sankaku-koen ซึง่ตัง้อยู่ใจกลางของ Americamura ท่ี

สวนสาธารณะ มกัมีวยัรุ่นท่ีมาแสดงและท าตามความฝันของตนเองกนัท่ีน่ี  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

กลางวนั :  พาเลือกรับประทานอาหารทะเลสด ๆ ท่ีตลาด Kuromon (ช าระด้วยตนเอง) ตลาด

ท่ีมีช่ือเสียงของโอซาก้าและมีความเก่าแก่มากท่ีสดุแห่งหนึง่จนได้รับสมญานามว่า

เป็น “ครัวของโอซาก้า”  

 

 

 

 

 

 

บ่าย :   เดินทางออกจาก Shinsaibashi เตรียมเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ Kansai 

17.35 น.  ออกเดินทางกลบัประเทศไทย โดย สายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 673  

(**อาหารเย็นเสิร์ฟบนเคร่ือง) 

21.25 น:  ถึงประเทศไทย ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ 

  



อตัราค่าบริการ (ราคา/ท่าน) 

**บางโรงแรมจะไมม่ีห้อง 3 ทา่น หากผู้ที่เดินทาง 3 ทา่นจะต้องพกัห้องคู ่+ ห้องเดีย่ว 
**ห้อง 3 ทา่นมีกรณีที่อพัเกรดห้องพกัสงูขึน้และเตียงเสริม 

 
ค่าใช้จ่ายรวม 

ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั, ค่าท่ีพกั (ห้องละ 2 ท่าน หากประสงค์พกัเด่ียวต้องเพิม่เงินตามท่ีระบ)ุ, ค่า
กิจกรรมต่าง ๆ, ค่าเดินทางระหว่างท ากิจกรรม, ค่าอาหาร 11 มือ้, ค่ารับส่งสนามบิน, ค่าประกนั
การเดินทาง, เจ้าหน้าท่ีบริการและให้ข้อมลู 1 ท่านตลอดการเดินทาง, ค่าภาษีมลูค่าเพิม่ 7 % 

 
ค่าใช้จ่ายไม่รวม  
ค่าใช้จ่ายส่วนตวั, ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าน า้หนกักระเป๋าเกิน, ค่าอาหาร 2 มือ้ (มือ้เย็นวนัท่ี 16 
และมือ้กลางวนัวนัท่ี 19 ตลุาคม), ค่าทิปคนขบัรถ (ต่อวนั 500 เยน/คน), ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %, 
ค่าภาษีเดินทาง (หากรัฐบาลจดัเก็บ) 
 
ปิดรับสมัคร 20 กันยายน 2019 

** ทัง้ผู้ปกครองและนกัเรียนสามารถเข้าร่วมทริปได้ **  

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 

ใบสมคัร, ส าเนาหนงัสือเดินทาง, ส าเนาบตัรประชาชน 

 

การช าระเงนิ 

1.ช าระเงินค่ามดัจ า 30,000 บาทภายในวนัท่ีสมคัร และช าระส่วนท่ีเหลือภายในวนัท่ี 25 กนัยายน 

2019 (หากช าระเงินมดัจ าแล้วจะไม่ได้รับคืน) 

 

วนัเดินทาง ราคาต่อท่าน (ห้องคู่) ราคาต่อท่าน (ห้อง 3 คน) พกัเด่ียว (เพิม่) 
14 ตลุาคม - 19 ตลุาคม 89,000 บาท 89,000 บาท 6,000 บาท 



2.ช าระเงินโดยเงินสด, เช็คขีดคร่อม หรือโอนเงินเข้าบญัชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนคอนแวนต์  

ช่ือบญัชี บจก.เจเอ็ดดเูคชัน่ บญัชีกระแสรายวนั เลขท่ี 028-8-282447 

(กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาส่งส าเนาใบน าฝาก ระบช่ืุอผู้ เข้าร่วมโครงการ 

ทางอีเมล์ ask@jeducation.com) 

 

การยกเลิก  

• บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ าทัง้หมดหรือบางสว่นตามคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้จริง 

• กรณียกเลิกการเดนิทางภายใน 10 วนัก่อนการเดนิทาง มีความจ าเป็นต้องขอหกั 50 เปอร์เซ็นต์ของ

ราคาทวัร์ถ้า ยกเลิกกระทนัหนัก่อนการเดนิทาง 7 วนั ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินคา่ทวัร์ทัง้หมด  

 

หมายเหต ุ 

- รายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงได้เพ่ือความเหมาะสม  

- หากท่านถกูปฎิเสธการเข้า-ออก เมือง หรือเหตผุลทางการเมือง ภยัธรรมชาต ิทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิท่ีจะไมคื่นเงินให้ทา่นไม่วา่กรณีใด ๆ (ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น)  

- คา่บริการท่ีทา่นช าระกบัทางบริษัทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ช าระให้กบั

บริษัทตวัแทนแตล่ะแหง่แล้ว ดงันัน้หากทา่นมิได้ทอ่งเท่ียว พร้อมคณะตามรายการท่ีระบไุว้เชน่

คา่อาหาร คา่น าเท่ียว สถานท่ีตา่ง ๆ ฯลฯ ทา่นจะขอหกัคา่บริการคืนไมไ่ด้ 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะดดัแปลงรายการ หรือบอกเลิกตามความเหมาะสม แตย่ึดถือประโยชน์ท่ี

ทา่นได้รับเป็นส าคญั  

- บริษัทฯ ได้ท าประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทางไว้ให้ทกุท่าน โดยมีวงเงินทวัร์ตา่งประเทศ 1,500,000 บาท 

 

 

 

 

ใบอนญุาตประกอบธุรกิจน าเท่ียวเลขท่ี 11/08687 
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