หลั กสู ตรภาษาญี. ปุ่ นระยะสั 5น 1 เดื อน - 3 เดื อน : สถาบั นสอนภาษาญี. ปุ่ นในประเทศญี. ปุ่ นที. เจเอ็ ดดู เคชั. นเป็ นสํ านั กงานตั วแทนในประเทศไทย
ชื. อสถาบั น

จั งหวัด
เมื อง/เขต

หลักสูตร

Hokkaido Japanese Language
Academy

HOKKAIDO
Sapporo

ภาษาญี6 ปุ่ นทั6 วไป

College of Business
and Communication
(CBC)

Tokyo Galaxy
Japanese Language School

KANAGAWA
Kawasaki

TOKYO
Chuo

ภาษาญี6 ปุ่ นทั6 วไป

ภาษาญี6 ปุ่ นทั6 วไป

JET Academy

ภาษาญี6 ป่ นุ ทั6วไป

ระยะเวลา

มกราคม/เมษายน/
กรกฏาคม/ตุลาคม

3 เดือ น
ตุลาคม :
6 ต.ค. - 23 ธ.ค.

128,750

11,000

มกราคม/เมษายน/
กรกฏาคม/ตุ ลาคม

3 เดือ น
ตุลาคม
7 ต.ค.- 21 ธ.ค.
มกราคม
6 ม.ค. - 20 มี. ค.

200,000

-

4 สัปดาห์
ตุลาคม : 3 ต.ค. - 2 พ.ย.
มกราคม : 5 ม.ค. - 3 ก.พ.

115,000

6 สัปดาห์
ตุลาคม : 3 ต.ค. - 17 พ.ย.
มกราคม : 5 ม.ค. - 17 ก.พ.

140,000

10 สัปดาห์
ตุลาคม : 3 ต.ค. - 15 ธ.ค.
มกราคม : 5 ม.ค. - 17 มี.ค.

195,000

มกราคม/เมษายน/
กรกฏาคม/ตุ ลาคม

เข้ าเรียนได้ ทุกเดือ น
*สําหรับนักเรียนที6มี
พืนW ฐานแล้ ว

เมษายน
ABK College

Tokyo
Bunkyo

ภาษาญี6 ปุ่ นทั6 วไป

กรกฎาคม
ตุ ลาคม
มกราคม
เมษายน

The Naganuma School

Tokyo
Shibuya

ภาษาญี6 ปุ่ นทั6 วไป

ค่ าเล่าเรี ยน ค่ าแรกเข้ า ค่ าหนั งสือเรี ยน

เดือน

*มกราคมต้ องมี N5

TOKYO
Kita

ค่ าใช้ จ่ ายหน่ วยเป็ นเงินเยน (Update 2022)

ภาคเรี ยน

กรกฎาคม
ตุ ลาคม
มกราคม

3 เดือ น
ตุลาคม :
3 ต.ค. - 23 ธ.ค. (0)
พฤศจิกายน :
1 พ.ย. - 27 ม.ค. (*N5)
ธันวาคม :
1 ธ.ค. - 24 ก.พ. (*N5)

3 เดือ น
ตุลาคม :
3 ต.ค. - 23 ธ.ค.
มกราคม :
5 ม.ค. - 15 มี. ค. (*N5)
3 เดือ น
ตุลาคม :
3 ต.ค. - 15 ธ.ค.
มกราคม :
10 ม.ค. - 23 มี. ค.

จ่ายตามจริง
หลังสอบวัดระดับ

อื6 น ๆ

รวม

22,000

161,750

-

200,000

หอพัก

รอบเช้ า 9:00-12:30 หรื อ
รอบบ่ าย 13:30-17:00

Share house
ค่า แรกเข้ า 11,000 เยน ค่า เช่า \ 55,000 เยน /
เดือน

จ. พ. 9:40-15:30 และ
อ. พฤ. ศ. 9:40-13:25

115,000
-

-

-

140,000

รอบเช้ า 9:20-12:40 หรื อ
รอบบ่ าย 13:10-16:30

Pick-up ที6 สนามบิ น (ค่ าใช้ จ่ าย)

หอพักโรงเรียน (ห้ อ งคู่) 58,000 - 63,000
เยน/ เดือ น
ห้ อ งเดี6ยว 105,000 เยน / เดือ น

ค่าเช่าห้ อ งเดี6ยว 55,000-65,000/เดือ น
ค่านําW ไฟ แก๊ ส 9,000/เดือ น
ค่าเช่าห้ อ งคู่ 39,000/เดือ น
ค่านําW ไฟ แก๊ ส 8,000/เดือ น
*มีค่าแรกเข้ า 10,000 ค่ามัดจํา 20,000

2,000

มี รั บที6 สนามบิ น Haneda กั บที6
Shinagawa Prince Hotel

195,000

201,000

201,000

210,000

210,000

200,000

200,000

220,000

220,000

190,000

190,000

222,640

เวลาเรี ยน

33,000

5,500

261,140

เวลาเรี ยน 9:00 - 12:40

ค่ าเช่ า 50,000 เยน / เดื อน
ค่ าแรกเข้ า 30,000 เยน
ค่ าประกั น 30,000 เยน
ค่ าประกั นอั คคี ภัย 6,000 เยน

รอบเช้ า 9:00-12:30 หรื อ
รอบบ่ าย 13:30-17:00

ค่าเช่า 66,000/เดือ น
*รวมค่านําW ค่าไฟแล้ ว

จองแท็ กซี6 ให้ ได้ 3,500

เวลาเรียน 9.00 - 12.30

ค่าเช่า 42,000/เดือ น
*รวมค่านําW ค่าไฟแล้ ว

จองแท็ กซี6 ให้ ได้ 3,500

*ผู้ที6มีความรู้ภาษาญี6 ป่ นุ ระดับ N5 ขึนW ไป สามารถเข้ าเรียนเมื6อ ไหร่ก็ได้
(สอบถามรายลเอี ยดเพิ6มเติมที6 เจ้ าหน้ าที6)

ชื. อสถาบั น

Sendagaya Japanese College

จั งหวัด
เมื อง/เขต

Tokyo
Shinjuku

หลักสูตร

ภาษาญี6 ปุ่ นทั6 วไป

ภาษาญี6 ปุ่ นทั6 วไป
*Inter-Cultural Institute of Japan

YAMANASHI
Kofu

Kansai College of Business &
Language

OSAKA
Abeno

EHLE Institute
Japanese Language School

OSAKA
Namba

*Interculture
Language Academy
ILA

มกราคม/เมษายน/
กรกฏาคม/ตุ ลาคม

มกราคม/เมษายน/
กรกฏาคม/ตุ ลาคม

TOKYO
Taito
Weekly Course

*Unitas
Japanese Language School (Kofu)

ภาคเรี ยน
เดือน

HYOGO
Kobe

ภาษาญี6 ปุ่ นทั6 วไป

มกราคม - ธั นวาคม

มกราคม/เมษายน/
กรกฏาคม/ตุ ลาคม

ภาษาญี6 ปุ่ นทั6 วไป

มกราคม/เมษายน/
มิ ถุนายน/ตุ ลาคม

ภาษาญี6 ปุ่ นทั6 วไป

มกราคม (หลักสูตร 2 เดือน)
/ตุลาคม (หลักสูตร 3 เดือน)

ภาษาญี6 ปุ่ นทั6 วไป

Summer Course

มกราคม-ธั นวาคม

กรกฎาคม/สิงหาคม

ระยะเวลา

ค่ าเล่าเรี ยน ค่ าแรกเข้ า ค่ าหนั งสือเรี ยน

อื6 น ๆ

รวม

2 สัปดาห์

38,000

48,000

4 สัปดาห์

76,000

86,000

6 สัปดาห์

114,000

8 สัปดาห์

152,000

162,000

10 สัปดาห์

190,000

200,000

3 เดือ น
ตุลาคม :
11 ต.ค. - 21 ธ.ค.
มกราคม :
10 ม.ค. - 17 มี. ค.

180,000

1 สัปดาห์

25,000

4 สัปดาห์

100,000

8 สัปดาห์

200,000

220,000

12 สัปดาห์

300,000

320,000

1 เดือ น
3 ต.ค. - 31 ต.ค.
2 เดือ น
3 ต.ค. - 30 พ.ย.
3 เดือ น
3 ต.ค. - 20 ธ.ค.

100,000

3 เดือ น
ตุลาคม :
8 ต.ค. - 8 ธ.ค.
มกราคม :
12 ม.ค. - 14 มี. ค.

183,000

10,000

124,000

40,000

220,000

120,000

20,000

10,000

-

150,000

30,000

-

10,000

70,000

15,000

125,000

20,000

180,000

7,000

220,000

2 เดือ น
120,000
มกราคม:11 ม.ค.-28 ก.พ.

120,000

3 เดือ น
180,000
ตุลาคม :3 ต.ค. - 23 ธ.ค.

180,000

1 เดื อน

66,000

หอพัก

Pick-up ที6 สนามบิ น (ค่ าใช้ จ่ าย)

แคมปัสTakadanobaba
08:50-13:00, ระดับต้ น- กลาง
13:00-17:40 (เฉพาะวันศุกร์
เรียนถึ ง 12:10และ 16：55）
แคมปัสKomagomeระดับกลางสูง 9：00-12：20 ระดับต้ นกลาง 13:30-16:50

อพาร์ ทเมนท์ : ค่าเช่า 87,000 / เดือน*
รวมค่านําW ค่าไฟ และแก๊ สแล้ ว
หอพักนักเรี ยน : ค่าเช่า 97,000 - 107,500 / เดือน
รวมค่านําW ค่าไฟ ค่าแก๊ ส และอาหารเช้ าเย็น
Homestay : ค่าแรกเข้ า 20,000
ที6พ ักรวมค่านําW ค่าไฟ ค่าแก๊ ส และอาหารเช้ าเย็น
105,000 เยน / เดือน

มี ให้ เฉพาะคนที6 พักหอโรงเรี ยน

รอบเช้ า 9:15-13:05 หรื อ
รอบบ่ าย 13:25-17:15

45,000

50,000

1 เดือ น
49,500
ตุลาคม :8 ต.ค.-4 พ.ย.
2 เดือ น
99,000
พฤศจิ : 5 พ.ย. - 28 ธ.ค.
3 เดือ น
148,500
ตุลาคม :8 ต.ค. - 28 ธ.ค.

เวลาเรี ยน

11,000

60,500

22,000

121,000

33,000

181,500
55,000

ค่าเช่าห้ อ งเดี6ยว 4,800 /คืน
ค่าแรกเข้ า 4,000 เยน
*รวมค่านําW ค่าไฟแล้ ว
Homestay ค่าดําเนินการ 19,800
ที6พักรวมค่าอาหารเช้ าเย็น 5,170/คืน

เดิ นทางเป็ นกลุ่มคนละ5,000
เดิ นทางคนเดี ยว 12,000

เวลาเรียน 10.00 - 13.10

หอพักโรงเรียน
ค่า เช่า ห้ องเดี6ยว30,000 ห้ องคู่15,000/ เดือน

รอบเช้ า 9:00-12:30 หรื อ
รอบบ่ าย 13:00-16:30

ค่าแรกเข้ าห้ อ งเดี6ยว 30,000 ห้ อ งคู่ 15,000
ค่าประกั น 35,000
*ค่านําW ค่าไฟ จ่ายตามจริง

รั บที6 สถานี Kofu ฟรี

เวลาเรี ยน 9.00 - 14.40

ค่าเช่าห้ อ งเดี6ยว 63,000 เยน / เดือ น

จองแท็ กซี6 ให้ ได้ ราคาประมาณ
18,000 เยน

จ. พ. ศ. 9:00-15:00 และ
อ. พฤ. 9:00-12:20

ค่าเช่าห้ อ งเดี6ยว 100,000 เยน / เดือ น

รั บที6 OCAT ไม่ มีค่าใช้ จ่ าย

ค่าห้ อ งพักเดี6ยว 113,500/เดือ น
ค่าห้ อ งพักคู่ 71,500/เดือ น
*รวมค่านําW ไฟ และค่าอิ นเตอร์เน็ตแล้ ว

โรงเรี ยนจองแท็ กซี6 ให้ MK TAXI
2300 เยน

รอบเช้ า 9:00-12:20 หรื อ
รอบบ่ าย 13:20-16:40

121,000
*ผู้ที6มีความรู้ภาษาญี6 ป่ นุ ระดับ N5 ขึนW ไป สามารถเข้ าเรียนเมื6อ ไหร่ก็ได้
(สอบถามรายลเอี ยดเพิ6มเติมที6 เจ้ าหน้ าที6)

