
โครงการรบันักศึกษาแลกเปล่ียนระยะสัน้แบบเรียนภาษาญ่ีปุ่ น
และพกักบัโฮมสเตย์ ท่ีสถาบนัสอนภาษา Sendagaya Japanese Institute  

เมืองโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น
ประมาณวนัท่ี 3 - 28 เมษายน 2563 (ประมาณ 25 วนั) 

1. ช่วงระยะเวลา: ประมาณวนัที ่3 - 28 เมษายน 2563 (ประมาณ 25 วนั)
2. จ านวนท่ีรบั: 10 คน  (ทุกคณะ ทุกสาขา และทุกชัน้ปี) โดยมีอาจารย ์1 ท่านเดินทางไปดแูลด้วย
3. คณุสมบติัของนักศึกษาผู้สมคัร:

- รบันกัศกึษาเพศหญงิและเพศชาย ทกุคณะ ทกุสาขา และทกุชัน้ปี
- นกัศกึษาทีส่นใจอยากจะเรยีนภาษาญีปุ่น่รว่มกบันกัเรยีนต่างชาต ิและสมัผสักบัวฒันธรรมญีปุ่น่ 
- และพกัโฮมเสตยค์รอบครวัชาวญีปุ่น่ 

4. ก าหนดการเดินทาง  (โดยประมาณ)  *ก าหนดการท่ีแน่นอนจะแจ้ง/ประกาศให้ทราบในภายหลงั*
วนัที ่3 เมษายน 2563                        ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ
วนัที ่4 เมษายน 2563 ถงึสนามบนินารติะ/ฮาเนดะ เมอืงโตเกยีว ทางเจา้หน้าทีข่อง Sendagaya

มารบัทีส่นามบนิโดยรถบสั และพาไปยงับา้นพกัโฮมสเตย์
วนัที ่6 เมษายน 2563 ปฐมนิเทศนกัศกึษา และสอบวดัระดบั
วนัที ่8 เมษายน 2563 เริม่เรยีน 
วนัที ่28 เมษายน 2563 พธิอี าลา และเตรยีมตวัเดนิทางกลบั 

5. การศึกษา:
- นกัศกึษาตอ้งปฏบิตัติามค าแนะน าของอาจารยท์ีป่รกึษาและมาเรยีนตามทีอ่าจารยก์ าหนด
- เรยีนรูก้ารใชช้วีติรว่มกบัครอบครวัโฮสแฟมลีค่นญีปุ่น่
- เรยีนภาษาญีปุ่น่ทัว่ไป เรยีนรว่มกนักบันกัศกึษาชาตอิืน่ 
ฝึกความสามารถ ฟงั พดู อา่น เขยีน เน้นการสนทนาเป็นพเิศษ

- เวลาเรยีนภาษาญีปุ่น่ 4 คาบต่อวนัตามก าหนดการ
- มกีจิกรรมสมัผสัวฒันธรรมญีปุ่น่ และทอ่งเทีย่วสถานทีส่ าคญัต่างๆ 
- ทวัรฟู์เขาไฟฟูจ ิและ Hakone และดสินียแ์ลนดแ์บบเตม็วนั
- Sendakaya Japanese Institute : https://www.jp-sjs.ac.jp/eng/

6. ท่ีพกัและค่าครองชีพ:
- นกัศกึษาจะพกักบัโฮมสเตยเ์ป็นระยะเวลา 25 คนื โดยมอีาหารเชา้และเยน็ใหน้กัศกึษา 
- ทกุบา้นจะมลีกัษณะการใชช้วีติ กฎเกณฑ ์งาน และธรรมเนียมต่างๆทีแ่ตกต่างกนัไป นกัเรยีนทกุคนจะตอ้งปรบัตวัเขา้หา 
โฮสแฟมลิี ่และเคารพกฎของบา้นนัน้ๆ อยา่งเครง่ครดั เพือ่ไมใ่หเ้กดิปญัหาในการใชช้วีติอยูร่ว่มกนั

- นกัศกึษาตอ้งเตรยีมคา่เดนิทางจากบา้นโฮสแฟมลิีม่าถงึโรงเรยีน สถานี Takadanobaba โดยประมาณ 10,000 -
20,000 เยนต่อเดอืน 

- นักศึกษาต้องเตรียมเงินค่าครองชีพส าหรบัการพ านักท่ีญ่ีปุ่ น 1 เดือน  เป็นเงินประมาณ 50,000-65,000 เยน  
(ประมาณ 15,500 – 20,150 บาท) อตัรา แลกเปล่ียน 100 เยน = 31 บาท

ฝ่ายวิเทศสมัพนัธ ์และประชาสมัพนัธ ์โทร: 02 763 2780, 02 763 2781, 02 763 2782 1
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7. ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ: 118,900 บาท 

*ค่าใช้จ่ายสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม*
(รวมค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าประกนัภยั ค่าเรียน ค่าโฮมสเตย ์25 คืน ค่ากิจกรรม ค่าเข้าดิสนีแลนด ์ค่าอาหารเช้าและ

เยน็ และค่าด าเนินการแล้ว) 
**ราคาน้ียงัไม่รวมค่าตัว๋รายเดือนส าหรบัเดินทางจากบา้นพกัไปยงัโรงเรียน ค่าท าวีซ่า ค่าใช้จา่ยส่วนตวั และค่า

เดินทางท่องเท่ียวในประเทศญ่ีปุ่ น*

8.การสมคัร: 1. ดาวน์โหลดใบสมคัรและแบบฟอรม์อ่ืนๆ ได้ท่ี   Website: www.tni.ac.th
2. พร้อมแนบ Transcript  หรือรายงานผลการเรียนของนักศึกษา
3. แนบส าเนา  Passport
4. และส่งมาท่ีฝ่ายวิเทศสมัพนัธ ์อาคารศนูยร์บัสมคัรชัน้ 2 คณุไดซึเกะ (daisuke@tni.ac.th) 
และคณุกาญจนา (karnjana@tni.ac.th)
โทร: 02-763-2780 / 02-763-2781 Fax: 02-763-2606

**เปิดรบัสมคัรแล้วตัง้แต่บดัน้ีจนถึงวนัที ่31 มกราคม 2563**!
....ประกาศรายชือ่ภายในเดือนกมุภาพนัธ ์2563....

หมายเหต:ุ (1) หลงัจากประกาศรายช่ือแล้วนักศึกษาท่ีต้องการเข้าร่วมโครงการฯ  ต้องช าระค่ามดัจ าเป็นจ านวนเงิน 

30,000 บาท เพ่ือใช้เป็นค่าจองตัว๋เคร่ืองบิน ตามวนัท่ีก าหนดเท่านัน้                                                                  
...ทางสถาบนัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่ามดัจ าจ านวน 30,000 บาทน้ี เม่ือมีการช าระแล้วสละสิทธ์ิในภายหลงั...
(2) นักศึกษาท่ีเข้าร่วมจะต้องส่งรายงานหรือไดอาร่ีหลงัจากท่ีกลบัมาแล้วให้กบัฝ่ายวิเทศสมัพนัธฯ์ โดยตรงด้วย

อย่างน้อย  3 หน้าขึน้ไป  **กรณุาส่งเป็นไฟลล ์Microsoft Word / Power Point** 
(3) ก่อนเดินทางไปนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในช่วงภาคฤดรู้อนวิชา JPN 492 

(กิจกรรมเสริมหลกัสตูรภาษาญ่ีปุ่ น) ได้ 3 หน่วยกิต  
*นักศึกษาสามารถสอบถามเก่ียวกบัเร่ืองการลงทะเบียนในรายวิชาดงักล่าวในช่วงภาคฤดรู้อนกบัอาจารยท่ี์

ประสานงานได้ท่ี อาจารยส์เุพญ็นภา บญุเพ่ิม (อาจารยส์ านักวิชาพื้นฐานและภาษา) E-mail:  supennapar@tni.ac.th

**รายละเอียดและค่าใช้จ่ายอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม**

*สอบถามเกีย่วกบัประสบการณ์การเรียนจากอาจารย์และนักศึกษาทีเ่คยเดนิทางไปเมือ่เดอืนเมษายน 2562 ได้ที ่

อาจารย์สุเพญ็นภา บุญเพิม่ (อาจารย์ส านักวชิาพืน้ฐานและภาษา) E-mail:  supennapar@tni.ac.th

น.ส.เพชรลดา พุ่มพวง AC ปี 4 E-mail: pu.phetlada_st@tni.ac.th,  น.ส.ฉัตรฑริกา แก้วไทรเลศิ BJ ปี 3 E-mail: chat.ksl@hotmail.com

นายสิทธิชัย ฉันทวทิยา PE  ปี 3 E-mail: ch.sitichai_st@tni.ac.th และ นายธนัท ศิริพนัธ์ MT ปี 3 E-mail: si.thanat_st@tni.ac.th

http://www.tni.ac.th/
mailto:daisuke@tni.ac.th
mailto:karnjana@tni.ac.th
mailto:supennapar@tni.ac.th
mailto:supennapar@tni.ac.th
mailto:walee@tni.ac.th
mailto:pu.phetlada_st@tni.ac.th
mailto:chat.ksl@hotmail.com
mailto:ch.sitichai_st@tni.ac.th
mailto:si.thanat_st@tni.ac.th

