ABK COLLEGE
ABK 学館日本語学校
BUNKYO, TOKYO





03-6912-0756
2-12-12 Honkomagome, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0021
จากสถานี Sengoku เดิน 3 นาที
จากสถานี JR Sugamo เดิน 15 นาที
จากสถานี JR Komagome เดิน 15 นาที
รอบเช ้า 9:00 – 12:30 น. หรือ รอบบ่าย 13:30 – 17:00 น.

ABK COLLEGE ตัง้ อยู่ใ นเขต Bunkyo ทีม
่ ส
ี ถานศึก ษาจานวนมาก
รวมถึงมหาวิทยาลัย โตเกีย วด ้วย ซึง่ มีส ภาพแวดล ้อมทีเ่ หมาะกับ
การศึกษา

2020

ภาคเรียน

2021

เมษายน
กรกฎาคม
ตุลาคม
มกราคม
เดินทางถึงญีป
่ ่น
ุ
31 มี.ค.
25 มิ.ย.
26 ก.ย.
6 ม.ค.
ปฐมนิเทศ
1-2 เม.ย.
26-29 มิ.ย.
28-29 ก.ย.
7-8 ม.ค.
สอบว ัดระด ับ
1-2 เม.ย.
26-29 มิ.ย.
28-29 ก.ย.
7-8 ม.ค.
พิธเี ปิ ด
6 เม.ย.
2 ต.ค.
ว ันเปิ ดภาคเรียน
7 เม.ย.
1 ก.ค.
1 ต.ค.
12 ม.ค.
ว ันปิ ดภาคเรียน 1 เดือน
30 เม.ย.
22 ก.ค.
30 ต.ค.
29 ม.ค.
ว ันปิ ดภาคเรียน 2 เดือน
29 พ.ค.
31 ส.ค.
30 พ.ย.
26 ก.พ.
ว ันปิ ดภาคเรียน 3 เดือน
25 มิ.ย.
23 ก.ย.
18 ธ.ค.
16 มี.ค.
หมายเหตุ *สาหรับนักเรียนทีจ
่ ะเข ้าเรียนภาคเรียนมกราคม นักเรียนต ้องมีความรู ้ภาษาญีป
่ น
ุ่ ระดับ N5 ขึน
้ ไป
ค่าเล่าเรียน (หน่วยเป็นเงินเยน)
หล ักสูตร
ภาคเรียน
เมษายน
1 เดือน
92,000
ค่าเล่าเรียน
2 เดือน
164,000
3 เดือน
210,000



ั้
ระยะสน
กรกฎาคม
84,000
144,000
200,000

ค่าหอพ ัก (หน่วยเป็นเงินเยน)
หอพ ัก
Asia Bunka Kaikan
รูปแบบ
ห ้องเดีย
่ ว
ค่าม ัดจา
ค่าแรกเข้า
66,000
ค่าเช่าต่อเดือน
รวมค่าน้า, ไฟ, เน็ต
อุปกรณ์ในห้อง
LAN
การเดินทางไปโรงเรียน
เดิน 30 วินาที

ตุลาคม
108,000
184,000
220,000

มกราคม
76,000
148,000
190,000



 ระยะเวลาการอยูห
่ อพ ัก
ระยะเวลา / ภาคเรียน
เมษายน
31 มี.ค. - 30 เม.ย.
1 เดือน
31 มี.ค. – 29 พ.ค.
2 เดือน
31 มี.ค. – 26 มิ.ย.
3 เดือน

Sugamo
ห ้องเดีย
่ ว
35,000
78,000
รวมค่าน้า, ไฟ, เน็ต
ห ้องน้า, ครัว, LAN
รถไฟ+เดิน 15 นาที

Komagome
ห ้องเดีย
่ ว
35,000
78,000
รวมค่าน้า, ไฟ, เน็ต
ห ้องน้า, ครัว, LAN
เดิน 12 นาที

กรกฎาคม

ตุลาคม

มกราคม

25 มิ.ย. – 24 ก.ค.
25 มิ.ย. – 1 ก.ย.
25 มิ.ย. – 23 ก.ย.

26 ก.ย. – 30 ต.ค.
26 ก.ย. – 1 ธ.ค.
26 ก.ย. – 21 ธ.ค.

6 ม.ค. – 29 ม.ค.
6 ม.ค. – 1 มี.ค.
6 ม.ค. – 19 มี.ค.
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ขนตอนการสม
ั้
ัคร ABK COLLEGE
(APPLICATION PROCESS)
1. กรอกใบสม ัครและยืน
่ เอกสารประกอบการสม ัครเรียน ได้แก่

รูปถ่ายขนาด 1 นิว้ ครึง่ จานวน 1 ใบ ติดลงบนใบสมัคร

สาเนาหนังสือเดินทางหน ้าแรกและทุกหน ้าทีม
่ วี ซ
ี า่ ตราประทับเข ้า-ออกประเทศญีป
่ นทั
ุ่ ง้ หมด (ถ ้ามี)
ช่องทางการส่งเอกสารการสม ัคร
่ สาขาอโศก

ส่งด ้วยตนเองทีศ
่ น
ู ย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญีปนเจเอ็
ุ่
ดดูเคชัน

ส่งทางไปรษณียม
์ าที่
่
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อญีป
่ นเจเอ็
ุ่
ดดูเคชัน
้ 27 ซอยสุขม
เลขที่ 2 อาคารจัสมินตี้ ชัน
ุ วิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ส่งเอกสารแสกนมาทางอีเมล 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. ชาระเงินค่าเล่าเรียน / Payment
เจ ้าหน ้าทีจ
่ ะส่งใบแจ ้งรายละเอียดค่าใช ้จ่ายให ้ ให ้นาไปทาการโอนเงินระหว่างประเทศทีธ่ นาคารในประเทศ
ไทย โดยโอนเงินเข ้าบัญชีธนาคารของสถาบันทีญ
่ ป
ี่ นโดยตรง
ุ่
หลังจากโอนเงินเรียบร ้อยแล ้วกรุณาส่งหลักฐาน
่ ทีส
การโอนเงินให ้กับเจ ้าหน ้าทีเ่ จเอ็ดดูเคชัน
่ านักงาน หรือส่งรูปถ่ายหลักฐานทาง Email : ask@jeducation.com
ั้ / Applying for Visa (Temporary Visitor)
3. ขอวีซ่าระยะสน
้ เจ ้าหน ้าที่
สถาบันส่งเอกสารตอบรับเข ้าเรียน (Admission Letter) มาให ้เพือ
่ นาไปใช ้ในการขอวีซา่ ระยะสัน
เจเอ็ ดดูเ คชั่นจะให ้คาแนะนาเรื่อ งเอกสารและการกรอกใบคาร ้องเพือ
่ ยื่น ขอวีซา่ *ขอวีซา่ เฉพาะโปรแกรมที่
ระยะเวลาเกิน 15 วัน
4. จองตว๋ ั เครือ
่ งบิน / Booking Air Ticket
่ จะดาเนินการจองตั๋วเครือ
เจเอ็ดดูเคชัน
่ งบินให ้นักเรียนตามวัน เวลาทีส
่ ถาบันกาหนด หรือนักเรียนสามารถ
จองเองได ้ โดยสอบถามวันเดินทางจากเจ ้าหน ้าที่
ติดต่อสอบถาม / Contact
่ั
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญีป
่ ่ นเจเอ็
ุ
ดดูเคชน
้ 27 ซอยสุขม
เลขที่ 2 อาคารจัสมินซิต ี้ ชัน
ุ วิท 23 ถ.สุขม
ุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เดินทาง : BTS อโศก ทางออก 6 / MRT สุขม
ุ วิท ทางออก 2
เวลาทาการ : จันทร์ – เสาร์ 9:00 – 18:00 น.
Tel : 02-665-2969 ต่อ 106 – 110 E-mail : ask@jeducation.com Line : @jeducation
Facebook : Jeducation เรียนภาษาญีป
่ น
ุ่ เรียนต่อญีป
่ น
ุ่
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