High School visit in Japan
พาชมโรงเรี ยนมัธยมปลายในญี่ปนุ่ 5 โรงเรี ยน 4 จังหวัด
(IBARAKI, MIYAGI,SHIZUOKA,FUKUI)
พร้ อมฟั งข้ อมูลละเอียดจากอาจารย์และเจ้ าหน้ าที่เจ๊ เอ๊ ด !
ประกอบการตัดสินใจ..ส่งลูกเรี ยนต่อในอนาคต
6 วัน 4 คืน 14 ตุลาคม - 19 ตุลาคม 2562 (สายการบินไทย)
Highlight!!
 เยื่ยมชมอาคารเรี ยน และสิ่งอานวยความสะดวกในโรงเรี ยน
 ชมบรรยากาศการเรี ยนการสอนจริง พร้ อมทังเจาะลึ
้
กหลักสูตร
 ชมหอพักนักเรี ยน พูดคุยกับนักเรี ยนไทยที่กาลังศึกษาอยู่
 ชมมหาวิทยาลัยรัฐบาลชื่อดังของญี่ปนุ่ พร้ อมดูศนู ย์วิจยั ด้ านอวกาศ JAXA
 วางแผนเรี ยนต่อกับเจ้ าหน้ าแนะแนวที่มีประสบการณ์ตรงที่จะเดินทางไปประกบตลอดทริป
 เที่ยว ช็อป ทัง้ 2 เมืองหลวง โตเกียว, โอซาก้ า พร้ อมนัง่ ชินคันเซ็น
 สารวจละแวกใกล้ โรงเรี ยน สถานีรถไฟ ร้ านค้ าต่างๆ

วันที่ 1 (14 ตุลาคม 2019)
21.00 น:

พร้ อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูมิ โดยมีเจ้ าหน้ าที่คอยต้ อนรับและ
อานวยความสะดวก

23.55 น:

ออกเดินทางโดย สายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG640

วันที่ 2 (15 ตุลาคม 2019)
06.20 น:

เดินทางถึง สนามบินนานาชาตินาริตะ โตเกียว ประเทศญี่ปนุ่ ผ่านพิธีตรวจคนเข้ า
เมืองและศุลกากร (**อาหารเช้ าเสิร์ฟบนเครื่ อง)
ออกเดินทางสู่ เมือง Tsukuba จังหวัด Ibaraki เมืองแห่งสถาบันวิจยั ของญี่ปนุ่ เพื่อ
เข้ าเยี่ยมชมโรงเรี ยนมัธยมปลาย Meikei High School ซึง่ เป็ นโรงเรี ยนการศึกษา
ทางวิทยาศาสตร์ แบบครบวงจร ( Super Science High School ) ที่เหล่านักวิจยั
ของญี่ปนุ่ จานวนไม่น้อยส่งบุตรหลานเข้ าศึกษาต่อ

กลางวัน :

รับประทานอาหารกลางวันและพูดคุยกับนักเรี ยนไทย

บ่าย :

นาคณะชม University of Tsukuba มหาวิทยาลัยรัฐชันน
้ าของญี่ปนุ่ มีชื่อเสียง
เรื่ องของการศึกษาต่อด้ านวิทย์ศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรม และเทคโนโลยี และ
ภายในเมือง Tsukuba ยังเป็ นที่ตงของศู
ั้
นย์วิจยั ด้ านต่างๆ กว่า 300 ศูนย์วิจยั ที่จะ
เอื ้อต่อการเรี ยนและสร้ างโอกาสให้ กบั นักเรี ยน และจากผลสารวจ The World

University Rankings มหาวิทยาลัย University of Tsukuba ยังเป็ นมหาวิทยาลัย
อันดับ 9 ของประเทศญี่ปนอี
ุ่ กด้ วย

จากนัน้ พาเยี่ยมชม JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) องค์การ
วิจยั และพัฒนาการสารวจอวกาศของญี่ปนุ่ คล้ ายกับ Nasa ของอเมริกา โดยเป็ น
หนึง่ ในไม่กี่ประเทศที่มีองค์กรสารวจอวกาศเป็ นของตัวเอง ภายในองค์กรมีกระสวย
อวกาศหลากหลายรูปแบบให้ ได้ ดกู นั อีกด้ วย พ่อคุณแม่ท่านไหนที่สนใจอยากให้ ลกู
ได้ เห็นความยิ่งใหญ่ของวิวฒ
ั นาการด้ านอวกาศต้ องไม่พลาดที่นี่ !!
เย็น :

พาคณะเดินทางเข้ าสู่กรุงโตเกียว

ค่า :

เข้ าพักโรงแรม Prince Hotel Shinagawa หรื อเทียบเท่า
รับประทานอาหารเย็นร่วมกันและพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3 (16 ตุลาคม 2019)
เช้ า :

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
เดินทางสู่เมือง Sendai จังหวัด Miyagi โดยรถไฟ Shinkansen เพื่อเยี่ยมชม
โรงเรี ยนมัธยมปลาย Sendai Ikuei Gakuin High School โรงเรี ยนเก่าแก่ที่ก่อตัง้
ตังแต่
้ ปี 1905 และสถาบันจัดโครงการแลกเปลี่ยนกับนักเรี ยนต่างชาติมาตลอด 50
ปี ใครที่อยากเรี ยนและเข้ าชมรมกีฬาดัง ๆ ที่นี่ มีทีมฟุตบอลที่แข็งแกร่ง เป็ นตัวแทน
ของจังหวัด Miyagi

กลางวัน :

รับประทานอาหารกลางวันและพูดคุยกับนักเรี ยนไทย

บ่าย :

พาคณะเดินทางสู่โรงเรี ยนมัธยมปลาย Miyagi Gakuin Senior High School เป็ น
โรงเรี ยนสตรี ที่มีชื่อเสียงด้ านการศึกษา นักเรี ยนต่างชาติจานวนมากก็สามารถเข้ า
เรี ยนต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของญี่ปนุ่ และมีอตั ราการเข้ าทางานสูง

เย็น :

พาเดินชมย่านสถานี Sendai เลือกรับประทานอาหารเย็นเองตามอิสระ*

ค่า :

เดินทางกลับโตเกียวโดยรถไฟ Shinkansen
เข้ าพักที่โรงแรม Prince Hotel Shinagawa หรื อเทียบเท่า

วันที่ 4 (17 ตุลาคม 2019)
เช้ า :

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
เดินทางโดยรถบัสสู่เมือง Hamamatsu จังหวัด Shizuoka เพื่อเยี่ยมชมโรงเรี ยน
มัธยมปลาย OISCA Senior High School ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อปี 1983 โรงเรี ยนนี ้
สนับสนุนการศึกษานักเรี ยนต่างชาติทงที
ั ้ ่เดินทางมาจากต่างประเทศ และผู้ที่อาศัย
อยู่ในประเทศญี่ปนุ่ ให้ มีความเข้ าใจในภาษาและวัฒนธรรมของญี่ปนุ่ และเป็ น
โรงเรี ยนนี ้ ได้ ทา MOU กับโรงเรี ยนสาธิต มศว ประสานมิตร เพื่อส่งนักเรี ยนเข้ า
ศึกษาแลกเปลี่ยนประจาทุกปี

กลางวัน :

รับประทานอาหารกลางวันและพูดคุยกับนักเรี ยนไทย

บ่าย :

พาคณะเยี่ยมชมสถานตากอากาศ Kanzanji ผู้ปกครองและนักเรี ยนมีโอกาสได้ นงั่
เรื อชมทะเลสาบ Hamana-go ซึง่ เป็ นทะเลสาบขนาดใหญ่ของจังหวัด Shizuoka
รอบ ๆ ทะเลสาบมีออนเซ็นและสวนสนุก ให้ ได้ พกั ผ่อนหย่อนใจ

เย็น :

พาคณะเดินทางสู่เมือง Nagoya

ค่า : เข้ าพักโรงแรม Princess Garden Hotel Sakae หรื อเทียบเท่า
รับประทานอาหารเย็นร่วมกันและพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 5 (18 ตุลาคม 2019)
เช้ า :

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
เดินทางสู่เมือง Fukui จังหวัด Fukui โดยรถบัสเพื่อเยี่ยมชมโรงเรี ยนมัธยมปลาย
Fukui High School ซึง่ เป็ นโรงเรี ยนในสังกัดมหาวิทยาลัย Fukui University of
Technology ซึง่ เป็ นหนึง่ ใน 4 มหาวิทยาลัยที่ตงอยู
ั ้ ่ในจังหวัด Fukui โรงเรี ยนก่อตัง้
เมื่อปี ค.ศ. 1959 และโรงเรี ยนยังมีโควต้ าเรี ยนต่อมหาวิทยาลัยในเครื ออีกด้ วย

กลางวัน :

รับประทานอาหารกลางวันและพูดคุยกับนักเรี ยนไทย

เย็น :

พาเดินชมย่านสถานี Fukui ที่นกั เรี ยนนิยมไป

ค่า :

เดินทางสู่เมือง Osaka
เข้ าพักโรงแรม Candeo Hotels Osaka Namba หรื อเทียบเท่า
รับประทานอาหารเย็นร่วมกันและพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 6 (19 ตุลาคม 2019)
เช้ า :

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
เดินเล่นย่าน Shinsaibashi ย่านช้ อปปิ ง้ ชื่อดังของโอซาก้ า มีร้านค้ ารวม 180 ร้ าน
และห้ างสรรพสินค้ า 2 แห่ง คือ ห้ าง Daimaru และห้ าง Sogo ร่วมถ่ายภาพเป็ นที่
ระลึกกับ Glico Man สัญลักษณ์ประจาเมืองโอซาก้ า และพาชม Amerikamura
หรื อ “หมู่บ้านอเมริกนั ” แหล่งรวมแฟชัน่ และวัฒนธรรมของวัยรุ่นที่มีชื่อเสียงรวมถึง
มีสวนสาธารณะ Sankaku-koen ซึง่ ตังอยู
้ ่ใจกลางของ Americamura ที่
สวนสาธารณะ มักมีวยั รุ่ นที่มาแสดงและทาตามความฝั นของตนเองกันที่นี่

กลางวัน :

พาเลือกรับประทานอาหารทะเลสด ๆ ที่ตลาด Kuromon (ชาระด้ วยตนเอง) ตลาด
ที่มีชื่อเสียงของโอซาก้ าและมีความเก่าแก่มากที่สดุ แห่งหนึง่ จนได้ รับสมญานามว่า
เป็ น “ครัวของโอซาก้ า”

บ่าย :

เดินทางออกจาก Shinsaibashi เตรี ยมเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ Kansai

17.35 น.

ออกเดินทางกลับประเทศไทย โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 673
(**อาหารเย็นเสิร์ฟบนเครื่ อง)

21.25 น:

ถึงประเทศไทย ท่าอากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ (ราคา/ท่าน)
วันเดินทาง
14 ตุลาคม - 19 ตุลาคม

ราคาต่อท่าน (ห้ องคู่) ราคาต่อท่าน (ห้ อง 3 คน) พักเดี่ยว (เพิม่ )
89,000 บาท
89,000 บาท
6,000 บาท

**บางโรงแรมจะไม่มีห้อง 3 ท่าน หากผู้ที่เดินทาง 3 ท่านจะต้ องพักห้ องคู่ + ห้ องเดีย่ ว
**ห้ อง 3 ท่านมีกรณีที่อพั เกรดห้ องพักสูงขึ ้นและเตียงเสริ ม

ค่ าใช้ จ่ายรวม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ, ค่าที่พกั (ห้ องละ 2 ท่าน หากประสงค์พกั เดี่ยวต้ องเพิม่ เงินตามที่ระบุ), ค่า
กิจกรรมต่าง ๆ, ค่าเดินทางระหว่างทากิจกรรม, ค่าอาหาร 11 มื ้อ, ค่ารับส่งสนามบิน, ค่าประกัน
การเดินทาง, เจ้ าหน้ าที่บริการและให้ ข้อมูล 1 ท่านตลอดการเดินทาง, ค่าภาษี มลู ค่าเพิม่ 7 %
ค่ าใช้ จ่ายไม่ รวม
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว, ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าน ้าหนักกระเป๋ าเกิน, ค่าอาหาร 2 มื ้อ (มื ้อเย็นวันที่ 16
และมื ้อกลางวันวันที่ 19 ตุลาคม), ค่าทิปคนขับรถ (ต่อวัน 500 เยน/คน), ค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3 %,
ค่าภาษี เดินทาง (หากรัฐบาลจัดเก็บ)
ปิ ดรั บสมัคร 20 กันยายน 2019
** ทังผู
้ ้ ปกครองและนักเรี ยนสามารถเข้ าร่วมทริปได้ **
เอกสารที่ใช้ ในการสมัคร
ใบสมัคร, สาเนาหนังสือเดินทาง, สาเนาบัตรประชาชน
การชาระเงิน
1.ชาระเงินค่ามัดจา 30,000 บาทภายในวันที่สมัคร และชาระส่วนที่เหลือภายในวันที่ 25 กันยายน
2019 (หากชาระเงินมัดจาแล้ วจะไม่ได้ รับคืน)

2.ชาระเงินโดยเงินสด, เช็คขีดคร่อม หรื อโอนเงินเข้ าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนคอนแวนต์
ชื่อบัญชี บจก.เจเอ็ดดูเคชัน่ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 028-8-282447
(กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาส่งสาเนาใบนาฝาก ระบุชื่อผู้เข้ าร่วมโครงการ
ทางอีเมล์ ask@jeducation.com)
การยกเลิก
• บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจาทังหมดหรื
้
อบางส่วนตามค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้นจริ ง
• กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 10 วันก่อนการเดินทาง มีความจาเป็ นต้ องขอหัก 50 เปอร์ เซ็นต์ของ
ราคาทัวร์ ถ้า ยกเลิกกระทันหันก่อนการเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
หมายเหตุ
- รายการนี ้อาจเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อความเหมาะสม
- หากท่านถูกปฎิเสธการเข้ า-ออก เมือง หรื อเหตุผลทางการเมือง ภัยธรรมชาติ ทางบริ ษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินให้ ทา่ นไม่วา่ กรณีใด ๆ (ไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วน)
- ค่าบริการที่ทา่ นชาระกับทางบริษัทฯ เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริ ษัทฯ ได้ ชาระให้ กบั
บริษัทตัวแทนแต่ละแห่งแล้ ว ดังนันหากท่
้
านมิได้ ทอ่ งเที่ยว พร้ อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ เช่น
ค่าอาหาร ค่านาเที่ยว สถานที่ตา่ ง ๆ ฯลฯ ท่านจะขอหักค่าบริการคืนไม่ได้
- บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดัดแปลงรายการ หรื อบอกเลิกตามความเหมาะสม แต่ยึดถือประโยชน์ที่
ท่านได้ รับเป็ นสาคัญ
- บริษัทฯ ได้ ทาประกันอุบตั เิ หตุการเดินทางไว้ ให้ ทกุ ท่าน โดยมีวงเงินทัวร์ ตา่ งประเทศ 1,500,000 บาท

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยวเลขที่ 11/08687

