
ABK COLLEGE 
 
ที่อยู่: 2-12-12 Hon-Komagome, 
Bunkyo-ku, Tokyo, JAPAN  113-0021 
 
โทรศัพท์: (+81)3-6912-0756  
Fax: (+81)3-6912-0756 
Email: info@abk.ac.jp 
Homepage: http://www.abk.ac.jp/ 

รถไฟใตด้นิ Toei Mita line 

สถานน ีSengoku （A1 Exit) 
เดิน 3 นาท ี
 
Yamanote Line 
สถานน ีSugamo หรอื  
Komagome เดิน 15 นาที  
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สะดวกและปลอดภยั Convenience & Security 

โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตบุงเคียวของกรุงโตเกียว ซึง่เป็นเขตที่สงบ
สุขและมีความปลอดภัยสูง อีกท้ังยังสะดวกในการเดินทางสู่ 
อิเคะบุคุโระ และชินจูก ุ

เรยีนภาษาและเรยีนรูว้ฒันธรรมญีปุ่น่  
Japanese Lesson & Experience of Japanese Culture  
การเรียนการสอนจัดข้ึนโดยคณาจารย์ท่ีมีประสบการณ์ในการ
สอนมาอย่างยาวนานของสมาคมวัฒนธรรมนักศึกษาเอเชียเปน็
หลัก อีกท้ังยังมีการทัศนศึกษาและกิจกรรมต่างๆให้นักเรียนได้
สัมผัสถึงวัฒนธรรมญ่ีปุ่นไปได้พร้อมกัน 

ABK COLLEGE เปน็โรงเรยีนสอนภาษาญีปุ่น่ทีก่อ่ตัง้โดย
สมาคมวฒันธรรมนกัศกึษาเอเชีย ทีไ่ด้รบัความไวว้างใจจาก
รัฐบาล และกลุม่ทนุการศกึษาตา่งๆ ใหเ้ปน็สถานศกึษาแก่
นกัเรยีนที่ไดร้ับมอบทนุมาโดยตลอด และในเดอืนเมษายน 
2014 ไดท้ าการสถาบนัใหม่ในนาม ABK COLLEGE ขึน้ 

 

Fujimae 
เดิน10นาท ี

Yamabuki 
รถไฟ25นาที 

Sugamo 
รถไฟ15นาที 

มีครัว และห้องน้ า
ในห้อง 

ABK 
หอภายในโรงเรียน 

Komagome 
เดิน20นาที 

มีครัว และห้องน้ าใน
ห้อง 

 

Somei Heights 
เดิน25นาที 



คอรส์ระยะสัน้  
เดินทางสู่ญี่ปุ่น 2 เมษายน 2020(พฤหัสบดี)～กลับไทย 27 
พฤษภาคม 2019(พุธ) 
เมื่อเดินทางมาถีงญี่ปุน่ จะมีการสอบวัดระดับเพื่อคัดแยก
นักเรียนเข้าชั้นเรียนต่างๆ และในระหว่างท่ีเรียนจะมีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และการไปทัศนศึกษาในที่ต่างๆ

จดุเดน่ 
เป็นโปรแกรมที่จัดขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อนักเรียนของTNI 
นอกจากการเรียนการสอนในชั้นเรียนแล้ว ยังมีการทัศนศกึษา 
และกิจกรรมต่างๆ ให้นักเรียนได้เรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมญ่ีปุ่น
ได้เป็นอย่างด ี

ชว่งเวลาสัน้แตก่ารเรยีนเขม้ขน้ 
แม้ว่าจะเป็นเพียงระยะเวลา 2 เดือน แต่ด้วยบรรยากาศที่หอ้ม
ล้อมไปด้วยนักเรียนตา่งชาติ ท าให้เกิดสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้
ส่ิงใหม่ๆ ไม่เพียงแต่ภาษาญี่ปุ่น แต่ยังเปิดโอกาสให้แลกเป็น
ความคิด และวัฒนธรรม กับเด็กชาติอื่นๆอีกด้วย 

ทอ่งเทีย่วทา้ทายและพฒันาตนเอง 
การวางแผนไปเที่ยวกับเพื่อนๆในชว่งเสาร์ อาทติย์ หรือ
วันหยุดราชการท่ีไม่มีชั้นเรียน กถ็ือเป็นโอกาสในการพัฒนา
ตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการได้ใช้ภาษาญี่ปุ่น หรือการพัฒนาทกัษะ
การวางแผน ค้นหาข้อมูลสถานที่เที่ยว เรียกได้ว่าเป็นโอกาส
แห่งการผจญภัยคร้ังหน่ึงในช่วงชีวิตหนึ่งของเรา 
 
การพกักบัคนญีปุ่น่ 
การไปพักโฮมสเตรวมกับคนญี่ปุ่น
ใช้เวลา 2วัน1คืนในพื้นที่โตเกียว, 
ไซตะมะ, ชิบะ, คะนะกะวะ โดยทาง
โรงเรียนจะเลือกสถานที่ให้พัก
จ านวน2คนต่อ1ครอบครัว 

Sun. Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat. 

    1 เม.ย. 2 3 4 

       ถึงญ่ีปุ่น  
สอบวัด
ระดับ  หยุด 

5 6 7 8 9 10 11 

หยุด  
พิธี 

ต้อนรับ ชั้นเรียน ชั้นเรียน ชั้นเรียน ชั้นเรียน Event 

12 13 14 15 16 17 18 

หยุด ชั้นเรียน ชั้นเรียน ชั้นเรียน ชั้นเรียน ชั้นเรียน หยุด 

19 20 21 22 23 24 25 

หยุด ชั้นเรียน ชั้นเรียน ชั้นเรียน ชั้นเรียน ชั้นเรียน Event 

26 27 28 29 30 1 พ.ค. 2 

หยุด ชั้นเรียน ชั้นเรียน ชั้นเรียน ชั้นเรียน ชั้นเรียน หยุด 

3 4 5 6 7 8 9 

หยุด หยุด หยุด หยุด ชั้นเรียน ชั้นเรียน Homestay 

10 11 12 13 14 15 16 

Homestay ชั้นเรียน ชั้นเรียน ชั้นเรียน ชั้นเรียน ชั้นเรียน หยุด 

17 18 19 20 21 22 23 

หยุด ชั้นเรียน สอบ Disney หยุด หยุด หยุด 

24 25 26 27 28  29  30  

หยุด หยุด Check 
Out กลบัไทย       

แลกเปลีย่น : การแลกเปลี่ยนกับนักเรียนต่างชาติ การ
แลกเปลี่ยนกับคนญี่ปุ่น การน าเสนองานด้วยภาษาญี่ปุ่น การไป
โฮมสเตย์2วัน 1คืน เป็นต้น 
ทศันศกึษา : เดินเล่นที่อาสะกุสะ ทัศนศึกษาที่ Haneda 
Chronogateและอื่นๆเป็นต้น 
※กิจกรรม แลกเปลี่ยน และทัศนศึกษา ดังกล่าวอาจมกีาร
เปลี่ยนแปลงภายหลัง 

 

คณุสมบตัขิองผูส้มคัร Eligible applicant 

นักศึกษาของ TNI ท่ีมีความสนใจจะเรียนในคอร์สระยะ
สั้นท่ีญี่ปุ่น 
 

ชว่งเวลา Course Duration 

เดินทางสู่ญ่ีปุ่น 2 เมษายน 2020(พฤหัสบดี)～กลับไทย 
27 พฤษภาคม 2019(พุธ) 
 

ชัน้เรยีน Classes 

4 คาบ /วัน(1 คาบ 45 นาที) 
13:30～17:00 หรือ 9:00～12:30  
 

ทีพ่กั  Accommodation 

พักหอพักในสังกัดของABK 
1 ห้องสามารถพักได้ตั้งแต่2～8คน 
แต่ไม่สามารถเลือกหอพักเองได้          

 

หมายเหต ุNotice 

1) การรักษาพยาบาลในประเทศญี่ปุ่นมีค่าใช้จ่ายสูง ทาง
เราแนะน าให้ท่านท าประกันการท่องเท่ียวต่างประเทศ มา
ก่อนที่จะเดินทางสู่ญี่ปุ่น 
2) กรุณาเตรียมค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าเดินทาง
ไปที่พักโฮมสเตมาด้วย เนื่องจากไม่ได้รวมอยู่ในคอร์ส 
                        

 
 

 

 


