
JAPAN SUMMER CAMP IN HOKKAIDO

พ�เศษ!! สําหรับนักเร�ยน Jeducation Center
สมัครโปรแกรมนี้ รับฟร�! ซิมอินเทอร�เน็ตใช� ได�ตลอดทร�ป!

เดินทาง 1 - 30 กรกฏาคม 2023

ทัศนศึกษา เท่ียวสถานท่ีสําคัญ ทํากิจกรรมทางวัฒนธรรม 1 เดือนเต็ม

  ค�ายเร�ยนภาษาญ่ีปุ�น     
 ภาคฤดูร�อน ที่ ฮอกไกโด

สมัครก�อน 31 มี.ค. 23 
รับราคาพ�เศษ!!

    หนีหน�าร�อน ไปเร�ยนภาษาญ่ีปุ�นแบบเย็นสบายที่ฮอกไกโด

     เท่ียวจ�ใจ ไม�ว�าจะเป�น ทุ�งลาเวนเดอร�หลากส� ย�านทะนุกิโคจ�

     โรงงานช็อคโกแลต Shiroikoibito เมืองท�าโอตารุ ฯลฯ

     เข�าร�วมกิจกรรมสัมผัสวัฒนธรรมญ่ีปุ�น ชงชา, อิเคบานะ

     เย่ียมชมมหาว�ทยาลัยฮอกไกโด ม.รัฐฯ ญ่ีปุ�นที่เก�าแก�

     และมีชื่อเส�ยงระดับ TOP ประเทศ

ข�อมูลโปรแกรม



JAPAN SUMMER CAMP IN HOKKAIDO
โครงการค�ายเร�ยนภาษาญ่ีปุ�นภาคฤดูร�อน ท่ีฮอกไกโด

เร�ยนภาษาญี่ปุ�นที่ Hokkaido Japanese Language Academy 
     โรงเร�ยนตัง้อยู�ใจกลางเมืองซัปโปโร นอกจากเร�ยนรู�ภาษาญี่ปุ�นแล�วนักเร�ยนยังสามารถ
ส�่อสารได�อย�างเป�นธรรมชาติ ด�วยหลักสูตรท่ีเน�นให�นักเร�ยนได�สัมผัสประสบการณ�ด�วย
ตัวเอง ผ�านการเร�ยนในห�องเร�ยนการทํากิจกรรมต�างๆนอกจากนี้ฮอกไกโดยังมีธรรมชาติ
ที่สวยงาม และวัฒนธรรมการกิน ที่สัมผัสได�แค�ที่ฮอกไกโดอีกด�วย  

ส��งที่ รวม ในโครงการ 
 ค�าเล�าเร�ยน, ค�าหนังส�อเร�ยน, ค�าเดินทางทํากิจกรรม,ค�ากิจกรรม (ตามรายการ), ค�าที่พัก, 
 ค�าตั๋วเคร�่องบิน,  ค�ารับส�งสนามบิน, ค�าว�ซ�า, ค�าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ

ส��งที่ ไม�รวม ในโครงการ
  ค�าอาหาร,ค�าทําหนังส�อเดินทาง, ค�าใช�จ�ายส�วนตัว เช�น ค�าเดินทางในวันอิสระ, ค�านํ้าหนักกระเป�าเกิน 

วันท่ี 1 – 30 กรกฏาคม (1 เดือนเต็ม)
ป�ดรับสมัคร 30 เมษายน 2023 หร�อเม่ือจํานวนผู�สมัครเต็ม

ราคา 154,000 บาท
(พ�เศษมัดจําภายใน 31 มีนาคม 2023

ลดเหล�อ 149,000 บาท เท�านั้น)

 

เง�่อนไขการรับสมัคร

เอกสารที่ใช�ในการสมัคร

ใบสมัคร , สําเนาหนังส�อเดินทาง , รูปถ�าย 3 ใบ (ขนาด 2 x 1.4 นิ�ว)

ข้ันตอนการสมัคร

ลูมอ�ขมาถบอส

โทร 02-2677726

วันที่ วัน กําหนดการช�วงเช�า กําหนดการช�วงบ�าย
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18 ก.ค.
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23 ก.ค.

24 ก.ค.
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สอบเพ�่อแยกชั้นเร�ยน･Orientation

เร�ยนภาษาญ่ีปุ�น 1

เร�ยนภาษาญ่ีปุ�น 2

เร�ยนภาษาญ่ีปุ�น 3

เร�ยนภาษาญ่ีปุ�น 4

เร�ยนภาษาญ่ีปุ�น 5

เร�ยนภาษาญ่ีปุ�น 6

เร�ยนภาษาญ่ีปุ�น 7

เร�ยนภาษาญ่ีปุ�น 8

เร�ยนภาษาญ่ีปุ�น 9

เร�ยนภาษาญี่ปุ�น 10

เร�ยนภาษาญี่ปุ�น 11

เร�ยนภาษาญี่ปุ�น 12

เร�ยนภาษาญี่ปุ�น 13

เร�ยนภาษาญี่ปุ�น 14

เร�ยนภาษาญี่ปุ�น 15

เร�ยนภาษาญี่ปุ�น 16

เร�ยนภาษาญี่ปุ�น 17

.

 

สวนโอโดะร�･สถานีซัปโปโร

เวลาอิสระ

ป��นเซรามิก

เวลาอิสระ

เย่ียมชมว�ทยาลัยว�ชาชีพ

เย่ียมชมมหาว�ทยาลัยฮอกไกโด

เวลาอิสระ

ซะโด (การชงชาแบบญี่ปุ�น)

เวลาอิสระ

ซัปโปโร ซาโตะแลนด�

จ�ดชมว�วโอคุรายามะ

เวลาอิสระ

ทําซูชิ

ศาลเจ�าฮอกไกโด･สวนสัตว�มารุยามะ

ชิโรอิโคอิบิโตะพาร�ค

เวลาอิสระ

อิเคบานะ (การจัดดอกไม�สไตล�ญ่ีปุ�น)

พ�ธีจบการศึกษา
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เย่ียมชมทุ�งลาเวนเดอร�โทมิตะฟาร�ม / สวนสัตว�อาซาฮิยามะ

เวลาอิสระ

ศาลเจ�าฟ�ชิมิอินาร� ซัปโปโร

เวลาอิสระ

เมืองท�าโอตารุ

ชอปป��งท่ีถนนคนเดิน ทะนุกิโคจ�

เวลาอิสระ

เวลาอิสระ

เดินทางออกจากท�าอากาศยานชินจ�โตะเสะ

กิจกรรมอาจมีการเปล�่ยนแปลงตามความเหมาะสมของอากาศและสถานการณ�ตอนน้ัน โดยท่ีไม�แจ�งให�ทราบล�วงหน�า

1 ก.ค. ส รวมตัวพร�อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ

เดินทางถึงญี่ปุ�น เช็กอินโรงแรม เก็บสัมภาระ

1 Day Trip ร�วมกับนักเร�ยนต�างชาติโรงเร�ยน Hokkaido Japanese Language Academy


