
บริษัท ฮิกาชิคาวะ (ประเทศไทย) จ ากัด 
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โครงการเรียนภาษาญี่ปุ่น และวัฒนธรรม ระยะเวลา 7 สัปดาห ์
ณ โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โดยเทศบาลเมืองฮกิาชิคาวะ 

 
 โครงการเรียนภาษาญี่ปุ่น และวัฒนธรรมระยะสั้น เป็นโครงการทีเ่ปดิโอกาสให้แก่ นักเรียน นักศึกษา และบุคคล
ทั่วไปท่ีสนใจ เดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่น เพื่อฝึกและเรียนรู้กับเจ้าของภาษาโดยตรง อีกท้ังยังมีกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น
มากมาย ณ โรงเรียนสอนภาษาญีปุ่่น โดยเทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญีปุ่น 
 

 ระยะเวลาโครงการ  7 สัปดาห์ ระหว่างวันท่ี 16 มีนาคม ถึง 7 พฤษภาคม 2020 
 จ านวนรับสมัคร  10 คนขึ้นไป (ไม่เกิน 60 คน) 

*ในบางกรณีที่จ านวนผู้เดินทางต่ ากว่า 10 คน ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโครงการ และจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ก่อนการเดินทาง โดยจะคือค่าใช้จา่ยเต็มจ านวน 

 ตารางเรียนและกิจกรรม วันจันทร์ – วันศุกร์   ช่วงเช้า  เรียนภาษาญี่ปุ่น 
       ช่วงบ่าย กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมตามที่โรงเรียนก าหนด 
   วันเสาร์ - วันอาทิตย์ พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือทัศนศึกษาตามที่โรงเรียนก าหนด 

 ตัวอย่างกิจกรรม 
กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรม อาทิ พิธีชงชา การเต้นระบ าพื้นบ้าน การท าอาหารญี่ปุ่น ปั้นเซรามคิ การละเล่นพ้ืนบ้าน 

ท าอุปกรณ์เครื่องหนัง เป็นต้น 
ทัศนศึกษา อาทิ เยี่ยมชมสวนสัตวอ์าซาฮีกาวะ, เยี่ยมชมเมืองซัปโปโร,  เยี่ยมชมภูเขาอาซาฮีดาเกะ เปน็ต้น 

 ค่าใช้จ่ายโครงการ 
 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในไทย (มัดจ า)   42,800 บาท 
*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในไทย อาทิ ค่าตั๋วเครื่องบิน (ANA, JAL, หรือการบินไทย), ค่าวีซ่า, คา่ประกัน, คา่ด าเนินการ 
 ค่าใช้จ่ายโครงการ  อายตุั้งแต่ 11ปี ข้ึนไป 314,100 เยน 
*ค่าใช้จ่ายโครงการ อาทิ ค่าเรียน, ค่าหอพัก, ค่าไฟ(จ ากัดจ านวนการใช้), ค่าต าราเรียน, ค่ากิจกรรม, ค่ารถบัสรับ-ส่งสนามบิน, 
ค่ารถบัสรับ-ส่งทัศนศึกษา, คูปองเงินสด(มื้อกลางวันของทุกวันและวนัอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์), อาหารเช้าและเย็น(วัน
จันทร์-เสาร์), ค่าเจ้าหนา้ที่ล่าม 
**ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว 

 ก าหนดการ 
 เปิดรับสมัคร    19 สิงหาคม – 29 พฤศจิกายน 2019 
 ส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดภายใน  29 พฤศจิกายน 2019 
*ในกรณีส่งเอกสารทางไปรษณยี์ ไปรษณียต์้องส่งเอกสารถึงส านักงานภายในวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2019 
 ช าระมัดจ าโครงการภายในวันที ่             6-17 มกราคม 2020 
 ช าระค่าใช้จ่ายโครงการที่เหลือภายในวันที ่ 31 มกราคม 2020 ไปยังประเทศญี่ปุ่น 
*ผู้สมัครรับผิดชอบช าระคา่ใช้จ่ายในการโอนเงินเอง 
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 เงื่อนไขการสมัคร 
1) ผู้สมคัรต้องอายไุม่ต่ ากว่า 11 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทาง 
2) ผู้สมคัรต้องมสีุขภาพแข็งแรง และพร้อมปฏิบัตติามกฎโรงเรียนและกฎหมายประเทศญี่ปุ่น 
3) ผู้สมคัรไม่จ าเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาก่อน 
4) ผู้สมคัรสามารถดูแลตนเองได้บางส่วน อาทิ สามารถซักผ้าโดยใช้เครื่องซักผ้าได้ ส่งการบ้าน เมื่อประสบปัญหารีบ

ด าเนินการแจ้งผู้ใหญ่ เป็นต้น 
5) ในกรณีที่ขอยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ ทางโครงการขออนุญาตคิดค่าธรรมเนียมการยกเลิกดังต่อไปนี้ 

- 29 พฤศจิกายน 2019 ก่อน 16:00 น.  ค่าธรรมเนียมการยกเลิก 0 บาท 
- 29 พฤศจิกายน 2019 หลัง 16:00 น.  ค่าธรรมเนียมการยกเลิก 10,000 บาท 
- 17 มกราคม 2020 หลัง 16:00 น.  ไม่คืนค่ามัดจ าใด ๆ ทั้งสิ้น 

*ค่าธรรมเนยีมการยกเลิก ใช้ในการยกเลิกกับสายการบินและค่าใช้จา่ยในการส่งเอกสารไปยังประเทศญี่ปุ่น 
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เอกสารประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการเรียนภาษาญี่ปุ่น และวัฒนธรรมระยะสั้น 
ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ไม่รับใบสมัคร หากเอกสารไม่ครบถ้วน 

 
o เอกสารผู้สมัคร *ห้ามกรอกด้วยปากกาลบได ้

1) ใบสมัคร (ตามแบบฟอร์ม) ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมติดรูปถ่าย 
2) รูปถ่าย 2X2 นิ้ว (สี่เหลี่ยมจัตุรัส) พื้นหลังสีขาว ส าหรับยื่นขอวีซ่าญี่ปุ่น    3 ใบ 
3) ส าเนาสีพาสปอร์ต  

และตราป้ัมเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่นในกรณีที่เคยเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นมาก่อน                     2 ฉบับ 
4) ส าเนาบัตรประชาชนของผูส้มัคร       2 ฉบับ 
5) ส าเนาทะเบียนบ้านของผูส้มัคร       2 ฉบับ 
6) หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน นักศกึษา จากสถานศึกษา (ตัวจริง)  1 ฉบับ 

- ในกรณีที่จบการศึกษาแล้ว  ใบรับรองการจบการศึกษา (ตัวจริง) 
- ในกรณีที่ผู้สมัครท างานแล้ว ใบรับรองการท างาน (ตัวจริง) 

*ในกรณีที่เป็นธุรกิจส่วนตัวใช้ใบจดทะเบียนบริษัทหรือใบจดทะเบียนการค้าที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ 
**ในกรณีทีผู้่สมัครยังเป็นนักเรียน นักศึกษาอยู่ ต้องแนบหนังสือรับรองการท างานของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วย 
***ในกรณีที่ผู้ปกครองประกอบอาชีพที่ไม่สามารถแสดงหนังสือรับรองการท างาน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียน
บริษัท หรือทะเบียนการค้าได้ จะต้องท าหนังสืออธิบายอาชีพและรายได้โดยละเอียดว่าท าธุรกิจอะไร ร้านค้าอยู่ที่ไหน 
รายได้ต่อเดือนที่ได้รับจ านวนเท่าไหร่ พร้อมทั้งแนบรูปถ่ายร้านค้าในหนังสืออธิบายอาชีพมาด้วย 

7) หนังสือยินยอม (ตามแบบฟอร์ม) จากบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครอง ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
8) Statement ที่ออกโดยธนาคาร และมตีราประทับธนาคารให้เรยีบรอ้ย (ในกรณีที่ท างานแล้วสามารถใช้ของตัว

ผู้สมคัรเองได้) 
9) เอกสารอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกลุ หรือตามที่เจ้าหน้าทีร่ับสมคัรเห็นสมควร 
10) Visa Application Form และแบบสอบถามวีซ่า (ลายเซ็นต้องเหมือนในพาสปอร์ต) 
11) เอกสารการสมัครประกันการเดินทาง (ตามแบบฟอร์ม) 

o เอกสารผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย (ผู้ปกครองที่ช าระค่าใช้จ่ายของผู้สมัคร) 
1) ส าเนาบตัรประชาชน 
2) ส าเนาทะเบียนบ้าน 

**หมายเหตุ** ผูส้มัครน าเอกสารตัวจริงมา ณ วันท าวีซ่า 
1) หนังสือเดินทาง (เล่มปัจจุบันและเล่มเก่า) 
2) ทะเบียนบ้าน 
3) เอกสารอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกลุ 
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ตวัอย่างตารางกิจกรรมโครงการเรียนภาษาญ่ีปุ่ นระยะสัน้ ระหว่างวนัท่ี 16มี.ค. - 7พ.ค. 2563 
 

 
จ องั พ พฤ ศ ส อา 
      15 ม.ีค.2563 

เชา้       
ออกเดนิทางจาก

ไทย 
บ่าย       

 16 ม.ีค.2563 17 ม.ีค.2563 18 ม.ีค.2563 19 ม.ีค.2563 20 ม.ีค.2563 21 ม.ีค.2563 22 ม.ีค.2563 

เชา้ 

เดนิทางมาถงึ 

พธิเีปิด
การศกึษา 

8.50-12.30 
เรยีนภาษาญีปุ่่ น 

8.50-12.30 
เรยีนภาษาญีปุ่่ น 

วนัเริม่ตน้ฤดู
ใบไมผ้ล ิ

โรงเรยีนหยุด
พกัผ่อนตาม
อธัยาศยั 

โรงเรยีนหยุด
พกัผ่อนตาม
อธัยาศยั 

โรงเรยีนหยุด
พกัผ่อนตาม
อธัยาศยั 

บ่าย 
ทบทวนบทเรยีน 
ดว้ยตนเอง 

1.กจิกรรมถ่ายภาพ 
ทบทวนบทเรยีน 
ดว้ยตนเอง 

 23 ม.ีค.2563 24 ม.ีค.2563 25 ม.ีค.2563 26 ม.ีค.2563 27 ม.ีค.2563 28 ม.ีค.2563 29 ม.ีค.2563 

เชา้ 2.ทศันศกึษา
เทอืกเขา 

อาซาฮดีาเกะ 

8.50-12.30 
เรยีนภาษาญีปุ่่ น 

8.50-9.45 
เรยีนภาษาญีปุ่่ น 

8.50-12.30 
เรยีนภาษาญีปุ่่ น 

8.50-12.30 
เรยีนภาษาญีปุ่่ น 

โรงเรยีนหยุด
พกัผ่อนตาม
อธัยาศยั 

โรงเรยีนหยุด
พกัผ่อนตาม
อธัยาศยั 

บ่าย 
ทบทวนบทเรยีน 
ดว้ยตนเอง 

3.ทศันศกึษาสวนสตัว ์
อาซาฮยีามะ 

ทบทวนบทเรยีน 
ดว้ยตนเอง 

ทบทวนบทเรยีน 
ดว้ยตนเอง 

 30 ม.ีค.2563 31 ม.ีค.2563 1 เม.ย. 2563 2 เม.ย. 2563 3 เม.ย. 2563 4 เม.ย. 2563 5 เม.ย. 2563 

เชา้ 
8.50-12.30 

เรยีน
ภาษาญีปุ่่ น 

8.50-12.30 
เรยีนภาษาญีปุ่่ น 

8.50-12.30 
เรยีนภาษาญีปุ่่ น 

8.50-12.30 
เรยีนภาษาญีปุ่่ น 

8.50-12.30 
เรยีนภาษาญีปุ่่ น 

โรงเรยีนหยุด
พกัผ่อนตาม
อธัยาศยั 

โรงเรยีนหยุด
พกัผ่อนตาม
อธัยาศยั 

บ่าย 
4.กจิกรรมชงชา

(กลุ่ม1) 
ทบทวนบทเรยีน 
ดว้ยตนเอง 

ทบทวนบทเรยีน 
ดว้ยตนเอง 

5.กจิกรรม
ท าอาหาร(กลุ่ม1) 

ทบทวนบทเรยีน 
ดว้ยตนเอง 

 6 เม.ย. 2563 7 เม.ย. 2563 8 เม.ย. 2563 9 เม.ย. 2563 10 เม.ย. 2563 
11 เม.ย. 

2563 
12 เม.ย. 2563 

เชา้ 
8.50-12.30 

เรยีน
ภาษาญีปุ่่ น 6.ทศันศกึษา

เมอืง 
ซปัโปโร 

8.50-12.30 
เรยีนภาษาญีปุ่่ น 

8.50-12.30 
เรยีนภาษาญีปุ่่ น 

8.50-12.30 
เรยีนภาษาญีปุ่่ น 

โรงเรยีนหยุด
พกัผ่อนตาม
อธัยาศยั 

โรงเรยีนหยุด
พกัผ่อนตาม
อธัยาศยั 

บ่าย 
ทบทวน
บทเรยีน 
ดว้ยตนเอง 

ทบทวนบทเรยีน 
ดว้ยตนเอง 

ทบทวนบทเรยีน 
ดว้ยตนเอง 

7.กจิกรรม
การละเล่นญีปุ่่ น

โบราณ 
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 จ องั พ พฤ ศ ส อา 

 13 เม.ย. 2563 14 เม.ย. 2563 15 เม.ย. 2563 16 เม.ย. 2563 17 เม.ย. 2563 
18 เม.ย. 

2563 
19 เม.ย. 2563 

เชา้ 
8.50-12.30 

เรยีน
ภาษาญีปุ่่ น 

8.50-12.30 
เรยีนภาษาญีปุ่่ น 

8.50-12.30 
เรยีนภาษาญีปุ่่ น 

8.50-12.30 
เรยีนภาษาญีปุ่่ น 

8.50-12.30 
เรยีนภาษาญีปุ่่ น โรงเรยีนหยุด

พกัผ่อนตาม
อธัยาศยั 

โรงเรยีนหยุด
พกัผ่อนตาม
อธัยาศยั 

บ่าย 
ทบทวน
บทเรยีน 
ดว้ยตนเอง 

4.กจิกรรมชงชา
(กลุ่ม2) 

ทบทวนบทเรยีน 
ดว้ยตนเอง 

ทบทวนบทเรยีน 
ดว้ยตนเอง 

5.กจิกรรม
ท าอาหาร(กลุ่ม2) 

 20 เม.ย. 2563 21 เม.ย. 2563 22 เม.ย. 2563 23 เม.ย. 2563 24 เม.ย. 2563 
25 เม.ย. 

2563 
26 เม.ย. 2563 

เชา้ 
8.50-12.30 

เรยีน
ภาษาญีปุ่่ น 

8.50-12.30 
เรยีนภาษาญีปุ่่ น 

8.50-12.30 
เรยีนภาษาญีปุ่่ น 

8.50-12.30 
เรยีนภาษาญีปุ่่ น 

8.50-12.30 
เรยีนภาษาญีปุ่่ น โรงเรยีนหยุด

พกัผ่อนตาม
อธัยาศยั 

โรงเรยีนหยุด
พกัผ่อนตาม
อธัยาศยั 

บ่าย 
8.กจิกรรมระบ า
พืน้บา้นญีปุ่่ น 

ทบทวนบทเรยีน 
ดว้ยตนเอง 

9.กจิกรรมปัน้เซรามคิ 
ทบทวนบทเรยีน 
ดว้ยตนเอง 

ทบทวนบทเรยีน 
ดว้ยตนเอง 

 27 เม.ย. 2563 28 เม.ย. 2563 29 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563 1 พ.ค. 2563 2 พ.ค. 2563 3 พ.ค. 2563 

เชา้ 
8.50-12.30 

เรยีน
ภาษาญีปุ่่ น 

8.50-12.30 
เรยีนภาษาญีปุ่่ น วนัโชวะ 

โรงเรยีนหยุดพกัผ่อน
ตามอธัยาศยั 

8.50-12.30 
เรยีนภาษาญีปุ่่ น 

8.50-12.30 
เรยีนภาษาญีปุ่่ น โรงเรยีนหยุด

พกัผ่อนตาม
อธัยาศยั 

วนัรฐัธรรมนูญ 
โรงเรยีนหยุด
พกัผ่อนตาม
อธัยาศยั บ่าย 

ทบทวน
บทเรยีน 
ดว้ยตนเอง 

10.ชมภาพยนต ์
Shashin 
Koshien 

ทบทวนบทเรยีน 
ดว้ยตนเอง 

ทบทวนบทเรยีน 
ดว้ยตนเอง 

 4 พ.ค. 2563 5 พ.ค. 2563 6 พ.ค. 2563 7 พ.ค. 2563 8 พ.ค. 2563   

เชา้ วนัสเีขยีว 
โรงเรยีนหยุด
พกัผ่อนตาม
อธัยาศยั 

วนัเดก็ 
โรงเรยีนหยุด
พกัผ่อนตาม
อธัยาศยั 

วนัหยุดชดเชย 
วนัรฐัธรรมนูญ 

โรงเรยีนหยุดพกัผ่อน
ตามอธัยาศยั 

 ถงึประเทศไทย   

บ่าย 
เดนิทางกลบั 
ประเทศไทย 

   

 
* วนัและเวลาส าหรบักจิกรรมในช่วงบา่ยและการทศันศกึษาจะมกีารเปลีย่นแปลง ทางโรงเรยีนจะแจง้วนัและเวลาที่
แน่นอนอกีครัง้ในวนัเปิดการศกึษา 

 

 
 
 
 
 
 



บริษัท ฮิกาชิคาวะ (ประเทศไทย) จ ากัด 

598 อาคารคิวเฮ้าสเ์พลินจติ ห้อง6 ช้ัน6 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

โทร : 02-663-7844, 092-257-5658  E-MAIL : higahikawa.th@gmail.com  

 

ใบสมัคร 
โครงการเรียนภาษาญี่ปุ่น และวัฒนธรรมระยะสั้น 

ณ โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โดยเทศบาลเมืองฮกิาชิคาวะ 
 
 

 
1) ช่ือ - นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
2) ช่ือ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) _____________________________________________________________ 
3) วันเดือนปีเกิด(ค.ศ.) _______________________________________  อายุ _______________________ ปี 
4) หมายเลขบัตรประชาชน _________________________________________________________________ 
5) ที่อยู่ปัจจุบัน __________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

6) อีเมล์ _______________________________________________________________________________ 
7) เบอร์โทรศัพท์(ผูส้มัคร) ________________________ เบอร์โทรศัพท์(ผู้ปกครอง) _______________________ 
8) อาชีพ(ผู้สมัคร) ________________________________________________________________________ 
9) สถานการศึกษา _________________________________ ระดับชั้น _______ จังหวัด__________________ 
10) สถานท่ีท างาน(ผู้สมคัร) __________________________________________________________________ 

 
 
 

ลงช่ือ _____________________________ ผู้สมัคร 
วันท่ีสมัคร________________________________ 

 

ติดรูปถ่าย 1 นิว้ 


