
โครงการเรียนภาษาญ่ีปุ่ นแบบเข้มข้นระยะสัน้
ที่ ABK COLLEGE เมืองโตเกียว

ประมาณวันที่ 1 เมษายน – 27 พฤษภาคม 2563 (2 เดือน)
ABK College คือ สถาบนัสอนภาษาญ่ีปุ่ นตัง้อยู่ท่ี  BUNKYO-KU TOKYO มีหอพกัและการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่ นอย่างเข้มข้นส าหรับนกัศกึษาชาว
ตา่งประเทศท่ีมาเรียนเพ่ือสอบเข้ามหาวทิยาลยัในญ่ีปุ่ น และนกัศกึษาท่ีต้องการสอบวดัระดบัภาษาญ่ีปุ่ น  ABK ต้องการสนบัสนนุการเรียนการสอน
ภาษาญ่ีปุ่ นของนกัศกึษา TNI จงึยินดีต้อนรับนกัศกึษา TNI   เข้าเรียนใน ระหวา่งปิดภาคเรียนฤดรู้อน  เป็นกรณีพิเศษ  

1.  ระยะเวลา: ประมาณวันที่ 1 เมษายน - วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 (2 เดือน) โดยสารการบิน Japan  Airlines 

2. จ านวนนักศึกษาที่รับ: 40 คน (ทุกคณะ ทุกสาขา และทุกช้ันปี)

3. คุณสมบัติของนักศึกษาผู้สมัคร: นักศึกษาทุกคณะ ทุกสาขา และทุกชัน้ปีตลอดจนนักศึกษาที่จะเข้าใหม่
ระดับภาษาญี่ปุ่นได้ทุกระดับ   

4. ก าหนดการเดินทาง (โดยประมาณ) *ก าหนดการท่ีแน่นอนจะแจ้ง/ประกาศให้ทราบในภายหลัง*
วนัท่ี 1 เมษายน 2563 เดินทางจากกรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) โดยสายการบิน JAL 
วนัท่ี 2 เมษายน 2563 ถึงสนามบิน Haneda เมืองโตเกียว และ เดินทางไปยงั ABK เพื่อเข้าที่หอพกัที่ ABK จดัเตรียมไว้
วนัท่ี 3 เมษายน 2563 สอบวดัระดบัภาษาญ่ีปุ่ น เพื่อจดัเลอืกชัน้เรียน
วนัท่ี 6 เมษายน 2563 พิธีต้อนรับ
วนัท่ี 7 เมษายน 2563 เร่ิมเรียนภาษาญ่ีปุ่ น
วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2563 สอบและ พิธีปิดคอร์ส (Farewell Party)
วนัท่ี 26-27 พฤษภาคม 2523         เตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ

5. การศึกษา :
- ABK สามารถจดัให้นกัศกึษาเรียนได้ในชัน้เรียนตามระดบัความสามารถตัง้แตร่ะดบัเร่ิมต้นจนถึงการติวสอบวดัระดบัภาษาญ่ีปุ่ นระดบัท่ี 1
- นอกจากการเรียนในชัน้เรียนแล้ว ยงัมีการทศันศกึษาและกิจกรรมตา่งๆ ให้ได้เรียนรู้และสมัผสัวฒันธรรมญ่ีปุ่ น
- นกัศกึษาต้องปฎิบตัิตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาในชว่งที่ศกึษาอยูท่ี่ ABK  
- ABK COLLEGE :  www.abk.or.jp

6. ที่พักและค่าครองชีพ:
- ABK  ได้คิดค่าหอพักรวมอุปกรณ์ และกิจกรรมนอกหลักสูตร
- นอกจากหอพักใน ABK แล้ว ในละแวกนัน้ก็จะมีหอพักของ ABK อีกหลายแห่งอยู่ด้วย เช่น Fujimae, 

Sugamo, Yamabuki Sumei ฯลฯ (มีทัง้หอหญงิ-หอชาย)

- นักศึกษาต้องเตรียมเงนิค่าครองชีพส าหรับการพ านักที่ญ่ีปุ่น ระยะเวลา 2 เดือน เป็นเงนิประมาณ  
70,000 - 80,000 เยน (ประมาณ  21,700 - 24,800 บาท) อัตราแลกเปลี่ยน 100 เยน = 31 บาท (ประมาณการ)

ฝ่ายวิเทศสมัพนัธ ์และประชาสมัพนัธ ์โทร: 02 763 2780, 02 763 2781, 02 763 2782 1

http://www.abk.or.jp/


ฝ่ายวิเทศสมัพนัธ ์และประชาสมัพนัธ ์โทร: 02 763 2780, 02 763 2781, 02 763 2782 2

7. ค่าใช้จ่ายของโครงการ: 103,700 บาท** 
**ค่าใช้จ่ายสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม**

(ราคารวมค่าตัว๋เครือ่งบิน ค่าประกนัภยั ค่าทีพ่กั ค่ารถรบั-ส่งสนามบิน ค่าเรียน ค่า Homestay ค่า Disney Land 
และค่าด าเนินการแล้ว)  

**ราคานีย้งัไม่รวมค่าท าวีซ่าที่ประเทศไทย ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าเดินทางท่องเที่ยวในประเทศญี่ ปุ่น 
ซึ่งนักศึกษาต้องเตรียมไปเอง**

8. การสมัคร: 1. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่   Website: www.tni.ac.th และกรอกใบสมัคร
2. พร้อมแนบ Transcript  หรือรายงานผลการเรียนของนักศึกษาทางระบบ REG
3. แนบส าเนา  Passport  ของนักศึกษา  (ต้องมี)
4. และส่งมาที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คุณกาญจนา (karnjana@tni.ac.th)
และ Mr.Daisuke (daisuke@tni.ac.th) โทร: 02-763-2780 / 02-763-2781  Fax: 02-763-2606

...รบัสมคัรตัง้แต่วนัน้ีจึงถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2563...
...ประกาศรายช่ือภายในเดือนกมุภาพนัธ ์2563...

หมายเหต:ุ (1) หลงัจากประกาศรายช่ือแล้วนักศึกษาท่ีต้องการเข้ารว่มโครงการฯ ต้องช าระค่ามดัจ าเป็นจ านวนเงิน 30,000 
บาท เพื่อใช้เป็นค่าจองตัว๋เครือ่งบิน ตามวนัท่ีก าหนดเท่านัน้
...ทางสถาบนัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่ามดัจ าจ านวน 30,000 บาทน้ี เมื่อมีการช าระแล้วสละสิทธ์ิในภายหลงั...

(2) ก่อนเดินทางไปนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในช่วงภาคฤดรูอ้นวิชา JPN 492 (กิจกรรมเสริมหลกัสุตรภาษาญ่ีปุ่ น) 
ได้ 3 หน่วยกิต  

*นักศึกษาสามารถสอบถามเกี่ยวกบัเร่ืองการลงทะเบียนในรายวิชาดังกล่าวในช่วงภาคฤดรู้อนกบั
อาจารย์ที่ประสานงานได้ที่ อาจารย์ภสัพร  ธาราสุข (อาจารย์ส านักวิชาพืน้ฐานและภาษา) E-mail: pasporn@tni.ac.th

(3) นักศึกษาท่ีเข้ารว่มจะต้องส่งรายงานหรอืไดอาร่ีหลงัจากท่ีกลบัมาแล้วให้กบัฝ่ายวิเทศสมัพนัธฯ์ 
โดยตรงด้วย อย่างน้อย 3 หน้าขึน้ไป  **กรณุาส่งเป็นไฟลล ์Microsoft Word  / Power Point**

**รายละเอียด ก าหนดการและค่าใช้จ่ายอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม**

นักศึกษาผูท่ี้สนใจและต้องการสอบถามเก่ียวกบัประสบการณ์ตรงโครงการ ABK  จากอาจารย ์
และนักศึกษาเดินทางไป เมื่อเดือนเมษายน 2562: ท่ีอาจารย์ภสัพร  ธาราสุข (อาจารย์ส านักวิชาพืน้ฐานและภาษา) 
E-mail: pasporn@tni.ac.th นายชรณั แสงจนัทร์ IE ปี4 : sn.charun_st@tni.ac.th,น.ส.ปานชนก อมรฤทธ์ิ BJ ปี2 
memomeowmaru@gmail.com, นายจอม ขนัติเศรษฐ์ BJ ปี4 fammerrr@hotmail.com, น.ส.สิริยากรณ์ โพธ์ิสมนั IT ปี3 
po.siriyakorn_st@tni.ac.th, น.ส.ธญัณนันณ์ รุง่เจริญไพศาล  สาขา MT ปี4 ru.thunnanun_st@tni.ac.th
และสามารถอ่านบนัทึกประสบการณ์จากนักศึกษาได้ท่ี https://www.tni.ac.th/home/exchange_programs/108/detail
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