
 

  



 

⚫ ค่าเล่าเรียนของคอร์สรวมค่าลงทะเบียน ค่าชั่วโมงเรียนภาษาญี่ปุ่น ค่าหนังสือเรียน และค่ากิจกรรมต่างๆ 

⚫ ค่าเล่าเรียนนี้ยังไม่รวมค่าที่พัก 

⚫ ทางสถาบันของสงวนสิทธ์ไม่ลดราคาหรือคืนเงิน ในกรณทีี่ผู้สมัครไม่เข้าร่วมกิจกรรม หากท่านใดสนใจจะเรียนเพียงภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น  

ทางสถาบันมีคอร์สภาษาญี่ปุ่นทัว่ไป (Everyday Course) ให้ท่านเลือกเรียนได้ 

⚫ ทางสถาบันอาจมีการรับสมัครเพิม่หลังจากวันหมดเขตรับสมัครแล้ว กรุณาติดต่อสอบถามเพิ่มเตมิ 

 

ขัน้ตอนการสมคัร 

1. กรอกและส่งแบบฟอร์มการสมัครออนไลน์ที่หน้าเว็บไซต์ (www.jp-sjs.ac.jp/eng/) สถาบันจะตรวจสอบใบสมัครตามล าดับ 

เนื่องจากจ านวนที่เปิดรับสมัครมีจ ากัด หากสมัครช้า ทางสถาบันอาจไม่สามารถจัดเตรียมคอร์สให้ท่านได้ 

※ หากท่านต้องการให้ทางสถาบันจดัเตรียมที่พักให้ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับที่พักในเอกสารแนบ หรือเว็บไซต์ของสถาบนั  

และระบุลงในแบบฟอร์มการสมัคร 

2. เมื่อได้รับข้อมูลการสมัคร เจ้าหนา้ที่ของสถาบันจะติดต่อกลับไป หากใบสมัครของท่านผ่านการตรวจสอบแล้ว ทางสถาบันจะแจ้งให้ทา่น 

โอนค่าเล่าเรียนผ่านทางธนาคาร 

3. เมื่อทางสถาบันได้รับค่าเล่าเรียนแล้ว จะออกเอกสารรับรองการสมัครเรียน (Certificate of Admission) ส่งให้กับผู้สมัครเพื่อยื่นขอวีซ่า 

※ ผู้สมัครจะต้องด าเนินการขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศญีปุ่่นด้วยตนเองที่ประเทศไทย 

※ ผู้สมัครจะต้องท าประกันการท่องเที่ยวต่างประเทศกอ่นการเดินทางออกนอกประเทศ 

4. ประมาณ 1 เดือนก่อนเริ่มคอร์ส สถาบันจะส่งข้อสอบ Online ใหน้ักเรียนท า ซึ่งเลเวลคลาสเรียนจะตัดสินจากข้อสอบนีแ้ละการสัมภาษณ์ 

  

 

 

 

 

 

คอรส์ฤดรูอ้น เดอืนกรกฎาคม – สิงหาคม 2018 

คอรส์ฤดรูอ้นประเทศญีปุ่น่ ทีจ่ะชว่ยเพิม่ความสามารถในการสือ่สารภาษาญีปุ่น่ใหค้ณุ และยงัไดเ้รยีนรูว้ฒันธรรมผา่นกจิกรรมแสนสนกุอกีมากมาย 

 คอรส์ A คอรส์ B คอรส์ C 

ระยะเวลา 
3 ก.ค. – 27 ก.ค. 

(4 สปัดาห)์ 

2 ส.ค. – 28 ส.ค. 

(4 สปัดาห์) 

3 ก.ค. – 28 ส.ค. 

(8 สปัดาห)์ 

คาบเรยีน 
8 : 50 น. – 12 : 10 น. 

(4 คาบต่อวัน/จันทร์ - ศุกร์) 

ระดบัภาษา ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น – ขั้นสูง (CEFR A1 ~ B2) 

จ านวนคนตอ่หอ้ง ประมาณ 10 – 15 คน (สูงสุด 20 คน) 

ประกาศนยีบตัร เมื่อจบคอรส์จะมีประกาศนียบัตรมอบให้แกน่ักเรียนที่มีความประพฤติดีและมีผลการเรียนดี 

คณุสมบตัผิูส้มคัร ผู้ที่จบการศึกษาหรือก าลังจะจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภายในเดือนพฤษภาคม 2018 

หมดเขตรบัสมคัร 5 มิถุนายน 10 กรกฎาคม 5 มิถุนายน 

คา่เลา่เรยีน 240,000 Yen 190,000 Yen 380,000 Yen 

http://www.jp-sjs.ac.jp/eng/


       

กจิกรรมในเดอืนกรกฎาคม 

 

            

 

 

ท าซชูิดว้ยตนเอง 6 กรกฎาคม           แตง่ชดุยกูาตะและรว่มพธิชีงชา 11 กรกฎาคม    

     

 

 

 

         สมัผสัมรดกโลก เมอืง Kyoto 3 วนั 2 คนื 18 กรกฎาคม – 20 กรกฎาคม          ตะลยุ Tokyo Disney 25 กรกฎาคม 

 

 

กจิกรรมในเดือนสงิหาคม 

              

 

 

 

เที่ยวชม ภเูขา Takao 10 สิงหาคม          พิพธิภัณฑ ์Edo-Tokyo 15 สิงหาคม 

 

            

 

 

        สมัผสัมรดกโลก เมอืง Nikko 27 สิงหาคม           ทดลองท าขนมแบบญีปุ่่น 24 สิงหาคม   

*เวลาเรียน, วันที่และเนื้อหาของกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 



เงือ่นไขในการยกเลกิและคืนเงนิ 

● ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคาร ทั้งในการช าระค่าเล่าเรียนและการคืนเงิน 

● หากยกเลิกหลังจากที่ท าการช าระเงินแล้ว ทางสถาบันจะหักค่าธรรมเนียมในการยกเลิกจากจ านวนเงินที่โอนมา  

● หากคอร์สเรียนเริ่มแล้ว จะไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

เสยีงตอบรบัจากนกัเรยีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่ยกเลกิ 
คา่ธรรมเนยีมในการยกเลกิ 

คา่เลา่เรยีน คา่ทีพ่กั 

มากกว่า 60 วัน ก่อนวันเปิดคอร์ส 20,000 Yen 10,000 Yen 

31-60 วัน ก่อนวันเปิดคอร์ส 20,000 Yen 30% ของคา่ที่พัก 

16-30 วัน ก่อนวันเปิดคอร์ส 40,000 Yen 60% ของค่าที่พัก 

1-15 วัน ก่อนวันเปิดคอร์ส 50% ของค่าเล่าเรียน 80% ของค่าที่พัก 

ในวันที่เริ่มคอร์ส หรือหลังจากนั้น 100% ของค่าเล่าเรียน 100% ของค่าที่พัก 

Sendagaya Japanese College 
1-1-6 Shimoochiai, Shinjuku-ku, Tokyo 161-0033 JAPAN 

E-mail: info@jp-sji.org  URL: www.jp-sjs.ac.jp/eng 

ระยะเวลา 1 เดือน ที่ดิฉันได้ไปเรยีนที่สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นเซนดะกายะ จากที่ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นใดๆเลย  

ท าให้เริ่มมีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนที่คล่องมากขึ้น ได้มีโอกาสเจอเพื่อนต่างชาติในคลาสและอาจารย์

ผู้สอนที่น่ารัก ใจดีมาก สามารถตอบทุกข้อสงสัยของเราได้ นอกจากนี้ในระหว่างที่เรียน จะมีกิจกรรมหรือเกมเสริม

ทักษะช่วยในกาจดจ าเนื้อหาที่เรียนได้แบบสบายๆ ช่วยให้บรรยากาศในห้องเรียนมีความเป็นกันเองมากขึ้นด้วยค่ะ  

              Wattanaarpa Chompoonooch (ไทย) 

 

 

ผมได้เข้าร่วมคอร์สฤดูร้อน ปี 2017 เพื่อใช้เวลาปิดแทอมฤดูร้อนของผมให้มีความหมาย และเพิ่มพูนความรู้ภาษาญี่ปุ่นให้

ตนเอง คอรส์นี้มีระบบที่ดีมาก วิธีการสอนและสื่อการเรียนการสอนมีคุณภาพสูง เหมาะสมกับชื่อเสียงของสถาบันเลยครับ

เจ้าหน้าที่และอาจารย์ผู้สอนทุกทา่นของ SJI เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีมาตรฐานสูงส าหรับการบริการด้านการศึกษาจริงๆครับ  

นอกเหนือจากเนื้อหาของคอร์สแล้ว ผมยังได้ใช้เวลาในการอ่านทบทวนบทเรียนด้วยตนเองที่สถาบัน และท ากิจกรรมต่างๆ

ในโตเกียวอีกด้วย ผมขอแนะน า SJI ให้กับทุกคนที่มีความสนใจและมุ่งม่ันในการเรียนภาษาญี่ปุ่นเลยครับ 

       Ivan BUDNYK (ฝรั่งเศส) 
 

 

ก่อนที่ผมจะเข้าเรียนที่ SJI ผมไม่มีความรู้แม้แต่ตัวอักษรญี่ปุ่นเลย แต่หลังจาก 2 เดือนผ่านไป ผมสามารถพูดเป็นประโยคที่

สมบูรณ์ได้ และสามารถสนทนาพื้นฐานกับคนญี่ปุ่นได้ อาจารย์ที่ SJI ใช้วิธีการสอนที่น่าสนใจ และท าให้ทุกคนอยากเรียน

โดยไม่รู้สึกเบื่อ นอกจากนี้แล้ว SJI ยังจัดกิจกรรมที่หลากหลาย สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือทัวรก์รุงเกยีวโต 3 วัน 2 คืน ครบั 

พวกเราทุกคนได้ไปสัมผัสสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับประวัตศิาสตรญ์ีปุ่่นหลายแห่ง การเข้าร่วมคอร์สซัมเมอร์ในครั้งน้ี ไม่ได้เพียง

แค่เรียนภาษาญี่ปุ่น แต่ยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมอีกด้วย เป็นประสบการณ์ที่วิเศษมากครับ    YEN CHEN YOU (ใต้หวัน) 

ติดตอ่เรา 

คลิกเพื่อสมัครคอร์สฤดูร้อน 

 

mailto:info@jp-sji.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeN1scPlwpVbC5y67j-nLQTIA3pnntIguZCvjmM8whoasodjQ/viewform

