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โครงการเรียนภาษาญ่ีปุ่ น และวฒันธรรม ระยะเวลา 1 เดือน 
ณ โรงเรียนสอนภาษาญ่ีปุ่ น โดยเทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ 

 
 โครงการเรยีนภาษาญีปุ่่ น และวฒันธรรมระยะสัน้ เป็นโครงการทีเ่ปิดโอกาสใหแ้ก่ นักเรยีน นักศกึษา และ
บุคคลทัว่ไปทีส่นใจ เดนิทางไปยงัประเทศญีปุ่่ น เพื่อฝึกและเรยีนรูก้บัเจา้ของภาษาโดยตรง อกีทัง้ยงัมกีจิกรรมเรยีนรู้
วฒันธรรมญีปุ่่ นมากมาย ณ โรงเรยีนสอนภาษาญีปุ่่ น โดยเทศบาลเมอืงฮกิาชคิาวะ จงัหวดัฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่ น 
 

❖ ระยะเวลาโครงการ 1 เดอืน ระหว่างวนัที ่ 15 ตุลาคม 2565 ถงึ 13 พฤศจกิายน 2565 
❖ วนัเดินทาง  ออกเดนิทางจากไทย 14 ตุลาคม 2565 กลบัจากญีปุ่่ น 14 พฤศจกิายน 2565 
❖ จ านวนรบัสมคัร  10 คนขึน้ไป (ไม่เกนิ 50 คน) 

*ในบางกรณีทีจ่ านวนผูเ้ดนิทางต ่ากว่า 10 คน ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิโครงการ และจะแจง้ใหท้ราบ
ล่วงหน้าก่อนการเดนิทาง โดยจะคนืค่าใชจ้่ายเตม็จ านวน 
❖ สภาพอากาศ  อุณหภูมปิระมาณ 5 - 10 องศา ฤดใูบไมร้่วง 
❖ ตารางเรียนและกิจกรรม วนัจนัทร ์– วนัศุกร ์ ช่วงเชา้ (9:25 – 12:35) เรยีนภาษาญีปุ่่ น 

ช่วงบา่ย (13:30 – 15:10) เรยีนรูว้ฒันธรรมญีปุ่่ น
หรอืทศันศกึษาตามทีท่างโรงเรยีนก าหนด 

วนัเสาร ์– วนัอาทติย ์ พกัผ่อนตามอธัยาศยั 
❖ ตวัอยา่งกิจกรรม 

กจิกรรมเรยีนรูว้ฒันธรรม อาท ิพธิชีงชา การเตน้ระบ าพืน้บา้น การท าอาหารญีปุ่่ น ปัน้เซรามิก การละเล่น
พืน้บา้น ท าอุปกรณ์เครื่องหนัง  

ทศันศกึษา อาท ิเยีย่มชมสวนสตัว์อาซาฮกีาวะ, เยีย่มชมพพิธิภณัฑ,์ เยีย่มชมภูเขาอาซาฮดีาเกะ  
*จะมกีารก าหนดกจิกรรมอกีครัง้ตามจ านวนผูเ้ขา้รว่มและสถานการณ์ 

❖ ค่าใช้จ่ายโครงการ 
 ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ในไทย     42,800 บาท 
 ค่าธรรมเนียมการสมคัร    3,000 บาท 
*ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ในไทย อาท ิค่าตัว๋เครื่องบนิ (ANA, JAL, หรอืการบนิไทย), ค่าวซี่า, ค่าประกนั, ค่าด าเนินการ 
 ค่าใชจ้่ายโครงการ  อายตุัง้แต่ 11ปี ขึน้ไป 210,000 เยน 
*ค่าใชจ้่ายโครงการ อาท ิค่าเรยีน, ค่าหอพกัรวมหอ้ง 2-6 คน, คา่ไฟ (จ ากดัจ านวนการใช)้ , ค่าต าราเรยีน, ค่ากจิกรรม, 
ค่ารถบสัรบั-ส่งสนามบนิ, ค่ารถบสัรบั-ส่งทศันศกึษา, คปูองเงนิสด(มือ้กลางวนัของทุกวนัและวนัอาทติย์, วนัหยุดนักขตั
ฤกษ์), อาหารเชา้และเยน็(วนัจนัทร-์เสาร)์, ค่าเจา้หน้าทีล่่ามดแูลโครงการ 
**ไม่รวมค่าใชจ้่ายส่วนตวั 

❖ ก าหนดการ 
 เปิดรบัสมคัร     27 มถิุนายน 2565 – 31 สงิหาคม 2565 
 ส่งเอกสารการสมคัรทัง้หมดภายใน  31 สงิหาคม 2565 
*ในกรณีส่งเอกสารทางไปรษณยี ์ไปรษณียต์อ้งส่งเอกสารถงึส านักงานภายในวนัที ่2 กนัยายน 2565 
 ช าระค่าใช้จ่ายี่เกิดขึ้นในไทยภายในวนัท่ี 31 สงิหาคม 2565 
 ช าระค่าใช้จ่ายโครงการท่ีเหลอืภายในวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 เป็นเงนิเยน 
*ผูส้มคัรรบัผดิชอบช าระค่าใชจ้่ายในการโอนเงนิเอง 
 



บริษัท ฮิกาชิคาวะ (ประเทศไทย) จำกัด  
อาคารซี.พี. ทาวเวอร์ 3 (อาคารA) ช้ัน 4 เลขท่ี 34 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 
โทร : 02-430-6150, 080-045-5658, 092-257-5658 E-MAIL : higahikawa.th@gmail.com  

 

 
 

❖ เงือ่นไขการสมคัร 
1) ผูส้มคัรตอ้งอายไุม่ต ่ากว่า 11 ปีบรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทาง 
2) ผูส้มคัรตอ้งมสุีขภาพแขง็แรง และพรอ้มปฏบิตัติามกฎโรงเรยีนและกฎหมายประเทศญีปุ่่ น 
3) ผูส้มคัรไมจ่ าเป็นตอ้งมพีืน้ฐานภาษาญีปุ่่ นมาก่อน (จะมกีารสอบวดัระดบัก่อนเริม่เรยีนอกีครัง้) 
4) ผูส้มคัรสามารถดแูลตนเองไดบ้างส่วน อาท ิสามารถซกัผา้โดยใชเ้ครื่องซกัผา้ได ้ส่งการบา้น เมือ่ประสบ

ปัญหารบีด าเนินการแจง้ผูใ้หญ่ 
5) ในกรณีทีข่อยกเลกิการเขา้รว่มโครงการ ทางโครงการขออนุญาตคดิค่าธรรมเนยีมการยกเลกิดงัต่อไปนี้ 

- 31 สงิหาคม 2565 ก่อน 16:00 น.   ค่าธรรมเนียมการยกเลกิ 0 บาท 
- 31 สงิหาคม 2565 หลงั 16:00 น.   ค่าธรรมเนียมการยกเลกิ 10,000 บาท 
- 30 กนัยายน 2565 หลงั 16:00 น.   ไม่คนืเงนิใด ๆ ทัง้สิน้ 

*ค่าธรรมเนยีมการยกเลกิ ใชใ้นการยกเลกิกบัสายการบนิและคา่ใชจ้่ายในการส่งเอกสารไปยงัประเทศญีปุ่่ น 
❖ การเดินทางเข้าประเทศ 

ณ ตอนนี้ประเทศญีปุ่่ นเปิดรบัชาวต่างชาตใิหเ้ขา้ประเทศไดแ้บบมเีงือ่นไข ส าหรบัผูท้ีเ่ดนิทางจากประเทศ
ไทยสามารถเดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นไดโ้ดยไมต่้องกกัตวั แต่มขีอ้แมค้อืตอ้งมผีูร้บัรองในประเทศญีปุ่่ น 
ผูส้มคัรจะไดร้บัการเชญิจากเมอืงฮกิาชคิาวะ โดยเดนิทางจากประเทศไทยไปยงัสนามบนิอาซาฮคิาวะแลว้จงึ
เดนิทางต่อมาทีเ่มอืงฮกิาชคิาวะพรอ้มกบัเจา้หน้าทีข่องส านักงาน 
*ณ เดอืนมถิุนายน 65 ประเทศญีปุ่่ นยงัมกีารรอ้งขอผลตรวจ RT-PCR 72 ชัว่โมงก่อนออกเดนิทาง ในกรณี
วนัเดนิทางตอ้งใช ้ขอใหผู้ส้มคัรด าเนินการตรวจRT-PCRดว้ยตนเองและน าใบรบัรองมายื่นเพื่อขึน้เครื่อง
เดนิทางไปยงัประเทศญีปุ่่ น ประมาณ 1,900 – 3,500 บาท ตามแต่ละสถานทีร่บัตรวจ 
**วนัท าวซี่าผูส้มคัรตอ้งมาดว้ยตนเอง โดยจะมพีนักงานจากส านักงานคอยไปชว่ยเหลอื 
***ส าหรบัผูท้ีอ่ายไุม่ถงึ 16 ปีบรบิูรณ์สามารถฝากใหส้ านักงานด าเนินการแทนได ้

❖ หลงัเรียนจบคอรส์ 
ผูส้มคัรจะไดร้บัใบรบัรองจบหลกัสตูรและบตัรพลเมอืงพเิศษของเมอืงฮกิาชคิาวะ 
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เอกสารประกอบการสมคัรเข้าร่วมโครงการเรียนภาษาญ่ีปุ่ น และวฒันธรรมระยะสัน้ 
ทางโครงการขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัใบสมคัร หากเอกสารไม่ครบถ้วน 

o เอกสารผูส้มคัร *หา้มกรอกดว้ยปากกาลบได ้
1) ใบสมคัร (ตามแบบฟอรม์) ฉบบัภาษาองักฤษ พรอ้มตดิรปูถา่ย 
2) รปูถ่าย 2X2 น้ิว (ส่ีเหล่ียมจตุัรสั) พืน้หลงัสขีาว ส าหรบัยื่นขอวซี่าญีปุ่่ น    3 ใบ 
3) ส าเนาสีพาสปอรต์  

และตราปัม๊เขา้เมืองประเทศญ่ีปุ่ นในกรณีท่ีเคยเดินทางเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นมาก่อน            2 ฉบบั 
4) ส าเนาบตัรประชาชนของผูส้มคัร       2 ฉบบั 
5) ส าเนาทะเบียนบ้านของผูส้มคัร       2 ฉบบั 
6) หนังสือรบัรองสถานภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาหรือสถานภาพการท างานจากท่ี

ท างานในสงักดั (ฉบบัจริง)       1 ฉบบั 
- ในกรณีทีจ่บการศกึษาแลว้  ใบรบัรองการจบการศึกษา (ฉบบัจริง) 
- ในกรณีทีผู่ส้มคัรท างานแลว้ ใบรบัรองการท างาน (ฉบบัจริง) 

*ในกรณีท่ีเป็นธรุกิจส่วนตวัใช้ใบจดทะเบียนบริษทัหรือใบจดทะเบยีนการค้าท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชย ์
**ในกรณีท่ีผู้สมคัรยงัเป็นนักเรียน นักศึกษาอยู่ ต้องแนบหนังสือรบัรองการท างานของผูร้บัผิดชอบค่าใช้จ่าย
ด้วย 
***ในกรณีท่ีผู้ปกครองประกอบอาชีพท่ีไมส่ามารถแสดงหนังสือรบัรองการท างาน หรือหนังสือรบัรองการจด
ทะเบียนบริษทั หรือทะเบียนการค้าได้ จะต้องท าหนังสืออธิบายอาชีพและรายได้โดยละเอียดว่าท าธรุกิจอะไร 
ร้านค้าอยู่ท่ีไหน รายได้ต่อเดือนท่ีได้รบัจ านวนเท่าไหร่ พรอ้มทัง้แนบรปูถ่ายร้านค้าในหนังสืออธิบายอาชีพมา
ด้วย 

7) หนังสอืยนิยอม (ตามแบบฟอรม์) จากบดิาหรอืมารดา หรอืผูป้กครอง ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
8) ส าเนา(ทุกหน้า)สมุดบญัชเีงนิฝากธนาคาร(ของผูส้มคัรหรอืผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่าย)  
9) เอกสารอื่น ๆ เช่น ใบเปลีย่นชื่อ-นามสกุล หรอืตามทีเ่จา้หน้าทีร่บัสมคัรเหน็สมควร 
10) Visa Application Form และแบบสอบถามวซี่า (ลายเซน็ตอ้งเหมอืนในพาสปอรต์) 
11) เอกสารการสมคัรประกนัการเดนิทาง (ตามแบบฟอรม์) 

o เอกสารผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่าย (ผูป้กครองทีช่ าระค่าใชจ้่ายของผูส้มคัร) 
1) ส าเนาบตัรประชาชน 
2) ส าเนาทะเบยีนบา้น 

**หมายเหตุ** ผูส้มคัรน าเอกสารฉบบัจริงมา ณ วนัท าวซี่า 
*กรณีฝากทางส านักงานด าเนินการตอ้งส่งมาใหล่้วงหน้า 

1) หนังสอืเดนิทาง (เล่มปัจจุบนัและเล่มเก่าทัง้หมด) 
2) ทะเบยีนบา้น 
3) สมุดบญัชเีงนิฝากธนาคารฉบบัจรงิ 
4) เอกสารอื่น ๆ เช่น ใบเปลีย่นชื่อ-นามสกุล(ในกรณีไปญีปุ่่ นครัง้แรกหรอืมกีารเปลีย่นชื่อหรอืนามสกุลหลงัไป

ญีปุ่่ นมาก่อน) 
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ตวัอย่างตารางกิจกรรมโครงการเรียนภาษาญ่ีปุ่ นระยะสัน้ ระหว่างวนัท่ี 14 ต.ค. – 14 พ.ย. 2565 
 

 จ องั พ พฤ ศ ส อา 

    
14 ต.ค. 2565 15 ต.ค. 2565 16 ต.ค. 2565 

เชา้ 

ออกเดนิทางจาก
ไทย 

โรงเรยีนหยุด
พกัผ่อนตาม
อธัยาศยั 

โรงเรยีนหยุด
พกัผ่อนตาม
อธัยาศยั บ่าย     

 17 ต.ค. 2565 18 ต.ค. 2565 19 ต.ค. 2565 20 ต.ค. 2565 21 ต.ค. 2565 22 ต.ค. 2565 23 ต.ค. 2565 

เชา้ 

พธิเีปิดการศกึษา 

9:25 – 12.35 น.     
เรยีนภาษาญีปุ่่ น 

9:25 – 12.35 น.     
เรยีนภาษาญีปุ่่ น 

9:25 – 12.35 น.     
เรยีนภาษาญีปุ่่ น 

9:25 – 12.35 น.     
เรยีนภาษาญีปุ่่ น โรงเรยีนหยุด

พกัผ่อนตาม
อธัยาศยั 

โรงเรยีนหยุด
พกัผ่อนตาม
อธัยาศยั บ่าย 

ทบทวนบทเรยีน 
ดว้ยตนเอง 

1.กจิกรรมถ่ายภาพ 
ทบทวนบทเรยีน 
ดว้ยตนเอง 

พกัผ่อนตาม
อธัยาศยั 

 24 ต.ค. 2565 25 ต.ค. 2565 26 ต.ค. 2565 27 ต.ค. 2565 28 ต.ค. 2565 29 ต.ค. 2565 30 ต.ค. 2565 

เชา้ 
2.ทศันศกึษา
เทอืกเขา 

อาซาฮดีาเกะ 

9:25 – 12.35 น.     
เรยีนภาษาญีปุ่่ น 

9:25 – 12.35 น.     
เรยีนภาษาญีปุ่่ น 

9:25 – 12.35 น.     
เรยีนภาษาญีปุ่่ น 

9:25 – 12.35 น.     
เรยีนภาษาญีปุ่่ น โรงเรยีนหยุด

พกัผ่อนตาม
อธัยาศยั 

โรงเรยีนหยุด
พกัผ่อนตาม
อธัยาศยั บ่าย 

ทบทวนบทเรยีน 
ดว้ยตนเอง 

3.ทศันศกึษาสวนสตัว ์
อาซาฮยีามะ 

ทบทวนบทเรยีน 
ดว้ยตนเอง 

ทบทวนบทเรยีน 
ดว้ยตนเอง 

 31 ต.ค. 2565 1 พ.ย. 2565 2 พ.ย. 2565 3 พ.ย. 2565 4 พ.ย. 2565 5 พ.ย. 2565 6 พ.ย. 2565 

เชา้ 
9:25 – 12.35 น.     
เรยีนภาษาญีปุ่่ น 

9:25 – 12.35 น.     
เรยีนภาษาญีปุ่่ น 

9:25 – 12.35 น.     
เรยีนภาษาญีปุ่่ น 

วนัแหง่
วฒันธรรม

โรงเรยีนหยุด
พกัผ่อนตาม
อธัยาศยั 

9:25 – 12.35 น.     
เรยีนภาษาญีปุ่่ น โรงเรยีนหยุด

พกัผ่อนตาม
อธัยาศยั 

โรงเรยีนหยุด
พกัผ่อนตาม
อธัยาศยั บ่าย 4.กจิกรรมชงชา 

ทบทวนบทเรยีน 
ดว้ยตนเอง 

5.กจิกรรมปัน้    
ภาชนะเซรามคิ 

6.กจิกรรม
ท าอาหารญีปุ่่ น 

 7 พ.ย. 2565 8 พ.ย. 2565 9 พ.ย. 2565 10 พ.ย. 2565 11 พ.ย. 2565 12 พ.ย. 2565 13 พ.ย. 2565 

เชา้ 
9:25 – 12.35 น.     
เรยีนภาษาญีปุ่่ น 

7.ทศันศกึษา
พพิธิภณัฑ ์

9:25 – 12.35 น.     
เรยีนภาษาญีปุ่่ น 

9:25 – 12.35 น.     
เรยีนภาษาญีปุ่่ น 

9:25 – 12.35 น.     
เรยีนภาษาญีปุ่่ น 

โรงเรยีนหยุด
พกัผ่อนตาม
อธัยาศยั 

โรงเรยีนหยุด
พกัผ่อนตาม
อธัยาศยั บ่าย 

ทบทวนบทเรยีน 
ดว้ยตนเอง 

ทบทวนบทเรยีน 
ดว้ยตนเอง 

ทบทวนบทเรยีน 
ดว้ยตนเอง 

8.กจิกรรม
การละเล่นญีปุ่่ น

โบราณ 



บริษัท ฮิกาชิคาวะ (ประเทศไทย) จำกัด  
อาคารซี.พี. ทาวเวอร์ 3 (อาคารA) ช้ัน 4 เลขท่ี 34 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 
โทร : 02-430-6150, 080-045-5658, 092-257-5658 E-MAIL : higahikawa.th@gmail.com  

 

 จ องั พ พฤ ศ ส อา 

 14 พ.ย. 2565 

      
เชา้ 

เดนิทางกลบั
ประเทศไทย 

บ่าย ถงึประเทศไทย 

 
* วนัและเวลาส าหรบักจิกรรมในช่วงบา่ยและการทศันศกึษาจะมกีารเปลีย่นแปลง ทางโรงเรยีนจะแจง้วนัและเวลาทีแ่น่นอน
อกีครัง้ในวนัเปิดการศกึษา 
**อาจมกีารปรบัเปลีย่นก าหนดการตามสถานการณ์และความเหมาะสมอกีครัง้ 

 

 
 
 


