Hiroshima YMCA College
広島 YMCA 専門学校
ทีต
่ งั ้

7-11 Hatchoubori, Naka-ku, Hiroshima
730-8523
โทร
08-2223-1292
เวลาเรียน 9.20-15.00 น.
หลักสูตรภาษาญีป
่ นเรี
ุ่
ยนเต็มวัน

Hiroshima YMCA ได ้ก่อ ตัง้ ขึน
้ มา
ิ ่า มี
นานกว่า 72 ปี ตัง้ อยู่ ใจกลางเมืองฮิโรช ม
สภาพแวดล ้อมทีด
่ ี การเดินทางสะดวกสบาย

่ เพือ
ั้ ยนค น
“มีการใช้คอมพิวเตอร์เป็นสือ
่ ฝึ กฝนท ักษะการฟัง (Sound Lab) มีชนเรี
ั จิเสริมพิเศษด้วย”
ค่าเล่าเรีย น (หน่วยเป็นเงินเยน)
ระยะเวลา
2 สัปดาห์ – 3 เดือน




ค่าเล่าเรีย น
25,000 เยน/ 5 วัน

สาหรับนักเรียนทีม
่ ีความรู ้ภาษาญีป
่ น
ุ่ หากต ้องการเข ้าเรียนนอกเหนือจากเดือ นเมษายนและเดือน
กันยายน สามารถสอบถามกับเจ ้าหน ้าทีเ่ จเอ็ ดดูเคชั่นได ้ แต่ชว่ งปิ ดเทอมหน ้าร ้อนเดือนสิงหาคม,
กลางเดือนธันวาคม - ต ้นเดือ นมกราคม, เดือ นกุมภาพันธ์ และเดือ นมีนาคมไม่สามารถเข ้าเรียนได ้
้ เรียนมีตงั ้ แต่ระดับ ต ้น - ระดับสูง นักเรียนจะได ้เรียนระดับไหน ขึน
ชัน
้ อยู่กับ ระดับภาษาญีป
่ น
ุ่
ค่าอุปกรณ์การเรียน คานวนตามระยะเวลาเรียน

ภาคเรีย น
เดินทางถึงญีป
่ ่น
ุ
ปฐมนิเทศ
สอบว ัดระด บ
ั
พิธเี ปิ ดภาคเรียน
ว ันเปิ ดภาคเรีย น
ว ันปิ ดภาคเรียน

เมษายน

ก ันยายน

ยังไม่กาหนด

นับจากวันเดินทางถึงญีป
่ ุ่ นไม่เกิน 90 วัน

หอพ ัก (หน่วยเป็นเงินเยน)
หอพ ัก
รูปแบบ
ค่าแรกเข ้า
ค่ามัดจา
ค่าเช่า
ค่าน้า
ค่าใช ้จ่าย
ค่าไฟ
ค่าเน็ ต
ห ้องน้า
อุปกรณ์ใน
ครัว
ห ้องนอน
เน็ต
การเดินทาง

HIROSHIMA l HIROSHIMA

Hiroshima International Youth House
ห ้องเดีย
่ ว
X
X
3,720 เยน/ วัน
จ่ายตามจริง
O
O
LAN
รถบัส 15 นาที/ จัก รยาน 15 นาที/ รถราง 15 นาที
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ขัน้ ตอนการสมัคร Hiroshima YMCA International Business College
(APPLICATION PROCESS)
1. กรอกใบสมัครและยื่นเอกสารประกอบการสมัครเรี ยน ได้ แก่
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ ้วครึ่ง จานวน 1 ใบ ติดลงบนใบสมัคร
- สาเนาหนังสือเดินทางหน้ าแรกและทุกหน้ าที่มีวีซ่า ตราประทับเข้ า-ออกประเทศญี่ปนทั
ุ่ ้งหมด (ถ้ ามี)
ช่ องทางการส่ งเอกสารการสมัคร
 ส่งด้ วยตนเองที่ เจเอ็ดดูเคชัน่ สาขาสีลม หรือสาขาอโศก
 ส่งทางไปรษณีย์มาที่
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อญี่ปนเจเอ็
ุ่
ดดูเคชัน่
สาขาสีลม: 287 อาคารลิเบอร์ ตี ้สแควร์ ชั ้น 23 ห้ อง 2303 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
 ส่งเอกสารแสกนมาทางอีเมล์ 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. ชาระเงินค่ าเล่ าเรี ยน / Payment
เจ้ าหน้ าที่จะส่งใบแจ้ งรายละเอียดค่าใช้ จ่ายให้ ขอให้ นาไปทาการโอนเงินระหว่างประเทศที่ธนาคารในประเทศไทย โดยโอนเงินเข้ าบัญชี
ธนาคารของโรงเรียนที่ญี่ปนโดยตรง
ุ่
หลังจากโอนเงินเรียบร้ อยแล้ วกรุ ณาส่งหลักฐานการโอนเงินให้ กบั เจ้ าหน้ าที่เจเอ็ดดูเคชัน่ ที่
สานักงาน หรือส่งรูปถ่ายหลักฐานทาง Email : ask@jeducation.com
3. ขอวีซ่าระยะสัน้ / Applying for Visa ( Temporary Visitor)
โรงเรี ยนส่งเอกสารตอบรับเข้ าเรี ยน ( Admission Letter ) มาให้ เพื่อนาไปใช้ ในการขอวีซ่าระยะสั ้น
เจ้ าหน้ าที่เจเอ็ดดูเคชัน่ จะให้ คาแนะนาเรื่องเอกสารและการกรอกใบคาร้ องเพื่อยื่นขอวีซ่า
* ขอวีซ่าเฉพาะโปรแกรมที่ระยะเวลาเกิน 15 วัน
4. จองตั๋วเครื่ องบิน / Booking Air Ticket
เจเอ็ดดูเคชัน่ จะดาเนินการจองตั๋วเครื่องบินให้ นกั เรี ยนตามวัน เวลาที่สถาบันกาหนด หรือนักเรี ยนสามารถจองเองได้ โดยสอบถามวัน
เดินทางจากเจ้ าหน้ าที่
ติดต่ อสอบถาม / Contact
ศูนย์ แนะแนวศึกษาต่ อประเทศญี่ปนุ่ เจเอ็ดดูเคชั่น
สาขาสีลม: 287 อาคารลิเบอร์ ตี ้สแควร์ ชัน้ 23 ห้ อง 2303 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500
สาขาอโศก: 2 อาคารจัสมินซิตี ้ ชัน้ 27 ซอยสุขุมวิท 23 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ 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

