
บรษิทั ฮกิาชคิาวะ (ประเทศไทย) จ ากดั 

อาคารซ.ีพ.ี ทาวเวอร ์3 (อาคารA) ชัน้ 4 เลขที ่34 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400  
โทร : 02-430-6150, 080-047-5658, 092-257-5658 E-MAIL : higahikawa.th@gmail.com 

โครงการเรียนภาษาญ่ีปุ่ น และวฒันธรรม ระยะเวลา 2 เดือน 
ณ โรงเรียนสอนภาษาญ่ีปุ่ น โดยเทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ 

 
 โครงการเรยีนภาษาญีปุ่่ น และวฒันธรรมระยะสัน้ เป็นโครงการทีเ่ปิดโอกาสใหแ้ก่ นักเรยีน นักศกึษา และบุคคลทัว่ไปที่
สนใจ เดนิทางไปยงัประเทศญีปุ่่ น เพื่อฝึกและเรยีนรูก้บัเจา้ของภาษาโดยตรง อกีทัง้ยงัมกีจิกรรมเรยีนรูว้ฒันธรรมญีปุ่่ นมากมาย ณ 
โรงเรยีนสอนภาษาญีปุ่่ น โดยเทศบาลเมอืงฮกิาชคิาวะ จงัหวดัฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น 
 

❖ ระยะเวลาโครงการ 2 เดอืน ระหว่างวนัจนัทรท์ี ่13 มนีาคม ถงึวนัศกุรท์ี ่12 พฤษภาคม 2566 
❖ ก าหนดวนัเดินทาง ออกเดนิทางจากไทย 12 มนีาคม 2566 กลบัถงึไทย 13 พฤษภาคม 2566 
❖ ตารางเรียนและกิจกรรม วนัจนัทร ์– วนัศุกร:์  

(8:50 – 12:30 น.)   ช่วงเชา้  เรยีนภาษาญีปุ่่ น  
                (13:30 – 15:10 น.) ช่วงบา่ย กจิกรรมเรยีนรูว้ฒันธรรมตามทีโ่รงเรยีนก าหนด 

                หรอืทศันศกึษาตามทีโ่รงเรยีนก าหนด 
   วนัเสาร ์– วนัอาทติย ์และวนัหยดุของญีปุ่่ น: พกัผ่อนตามอธัยาศยั  

❖ ตวัอยา่งกิจกรรม (จะมกีารการปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม) 
กจิกรรมเรยีนรูว้ฒันธรรม อาท ิพธิชีงชา การเตน้ระบ าพืน้บา้น กจิกรรมเขยีนอกัษรญีปุ่่ น ปัน้เซรามคิ การละเล่นพืน้บา้น   
ทศันศกึษา อาท ิเยีย่มชมสวนสตัวอ์าซาฮกีาวะ, เยีย่มชมเมอืงซปัโปโร,  เยีย่มชมภูเขาอาซาฮดีาเกะ เป็นตน้ 

❖ ค่าใช้จ่ายโครงการ 
ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ในไทย (ค่ายนืยนัการสมคัร)     5,350 บาท(รวมVat7%แลว้) 
ค่าธรรมเนียมการสมคัร       3,000 บาท  

*ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ในไทย อาท ิค่าวซี่า, ค่าประกนั, ค่าจดัส่งเอกสาร (ระหว่างประเทศ) 
 ค่าใชจ้่ายโครงการ (ช าระเป็นเงนิเยน)  อายุตัง้แต่ 11ปี ขึน้ไป 338,100 เยน  

   *ค่าใชจ้่ายก่อนหกัทุนการศกึษา 462,100 เยน ไดร้บัทุนการศกึษา 124,000 เยน* 
*ค่าใชจ้่ายโครงการ อาท ิค่าเรยีน, ค่าหอพกั, ค่าไฟ, ค่าต าราเรยีน, ค่ากจิกรรม, ค่ารถบสัรบั-ส่งสนามบนิ, ค่ารถบสัรบั-ส่งทศัน
ศกึษา, คปูองเงนิสด (มือ้กลางวนัของทุกวนั ทุกมือ้ของวนัอาทติยแ์ละวนัหยุดนักขตัฤกษ์), อาหารเชา้และเยน็ (วนัจนัทร-์เสาร)์,    
ค่าเจา้หน้าทีล่่ามและผูต้ดิตาม 
**ไม่รวมค่าเครื่องบนิไป-กลบัและค่าใชจ้่ายส่วนตวั 

❖ ก าหนดการ 
 เปิดรบัสมคัร     วนัน้ี –  31 มกราคม 2566 
 ส่งเอกสารการสมคัรทัง้หมดภายใน   31 มกราคม 2566 
*ในกรณีส่งเอกสารทางไปรษณยี ์ไปรษณียต์อ้งส่งเอกสารถงึส านักงานภายในวนัที ่31 มกราคม 2566 
 ช าระค่ายืนยนัการสมคัรโครงการภายใน   7 วนั หลงัท าการสมคัร 
 ช าระค่าใช้จ่ายโครงการท่ีเหลอืภายในวนัท่ี  31 มกราคม 2566 ไปยงัประเทศญีปุ่่ น 
*ผูส้มคัรรบัผดิชอบช าระค่าใชจ้่ายในการโอนเงนิเอง หรอืเลอืกช าระเงนิสด (เยน) กบัส านักงานก่อนเดนิทางไปญีปุ่่ น 
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❖ เง่ือนไขการสมคัร 
1) ผูส้มคัรตอ้งอายไุม่ต ่ากว่า 11 ปีบรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทาง 
2) ผูส้มคัรตอ้งมสุีขภาพแขง็แรง และพรอ้มปฏบิตัติามกฎโรงเรยีนและกฎหมายประเทศญีปุ่่ น 
3) ผูส้มคัรไมจ่ าเป็นตอ้งมพีืน้ฐานภาษาญีปุ่่ นมาก่อน *จะมกีารใหท้ าแบบทดสอบก่อนไปเรยีน แต่อาจจะมกีารจดัหอ้งตาม

ความเหมาะสมของจ านวนผูส้มคัรดว้ย* 
4) ผูส้มคัรสามารถดแูลตนเองไดบ้างส่วน อาท ิสามารถซกัผา้โดยใชเ้ครื่องซกัผา้ได ้ส่งการบา้น เมือ่ประสบปัญหารบี

ด าเนินการแจง้ผูใ้หญ่ เป็นตน้ 
5) ในกรณีทีข่อยกเลกิการเขา้รว่มโครงการ ทางโครงการขออนุญาตคดิค่าธรรมเนยีมการยกเลกิดงัต่อไปนี้ 

- หลงัช าระเงนิค่ายนืยนัการสมคัร   ค่าธรรมเนียมการยกเลกิ 5,350 บาท 
- 31 มกราคม 2566 เป็นตน้ไป   ไม่คนืเงนิใด ๆ ทัง้สิน้ 

 
❖ การเดินทาง 

ทางโรงเรยีนจะมรีถไปรบัทีส่นามบนิอาซาฮคีาวะ(Asahikawa Airport)ในวนัที ่13 มนีาคม 2566 เวลา 13:30 น. ขอให้
เดนิทางไปยงัสนามบนิก่อนเวลานัดหมาย 

 ปัจจบุนัค่าเครื่องบนิจากกรุงเทพไปยงัอาซาฮคีาวะ สายการบนิ Japan airline จะอยูท่ี ่39,760 บาท ผ่านเวบ็ทางการ
ของสายการบนิ(ขอ้มลู ณ วนัที ่25 พฤศจกิายน 2565) *ค่าเครื่องบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลง 

 
➢ วนัอาทิตยท่ี์ 12 มีนาคม พ.ศ. 2566 

1.ออกเดนิทางจากสนามบนิสุวรรณภูม(ิBKK) เวลา 22:05 น. ถงึสนามบนิฮาเนดะ(HND)-โตเกยีว วนัที ่13 มนีาคม 2566 
เวลา 05:40 น. เทีย่วบนิ JL034 *เปลีย่นเครื่องทีส่นามบนิเดยีวกนั 

2.ออกเดนิทางจากสนามบนิฮาเนดะ(HND) เวลา10:50 น. ถงึสนามบนิอาซาฮคีาวะ (AKJ) วนัที ่13 มนีาคม 2566  
เวลา 12:30 น. เทีย่วบนิ JL553 
➢ วนัศกุรท่ี์ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 
➢ ทางโรงเรยีนจะมรีถบส้ไปส่งทีส่นามบนิอาซาฮคิาวะ เวลา 18:30 น. 

1.ออกเดนิทางจากสนามบนิอาซาฮคีาวะ (AKJ) เวลา 20:15 น. ถงึสนามบนิฮาเนดะ (HND)  เวลา 22:00 น. เทีย่วบนิ 
JL558*เปลีย่นเครื่องทีส่นามบนิเดยีวกนั 

2.ออกเดนิทางจากสนามบนิฮาเนดะ(HND)-โตเกยีว 00:35 น. ถงึสนามบนิสุวรรณภูม(ิBKK) วนัที ่13 พฤษภาคม 2566 
เวลา 05:00 น. เทีย่วบนิ JL033 

*การดแูลจากส านักงาน โรงเรยีน และเมอืงฮกิาชคิาวะจะไม่ครอบคลุมกรณีทีผู่ส้มคัรเดนิทางไปก่อนคอรส์เริม่หรอือยู่ทีญ่ีปุ่่ นต่อ
หลงัจากคอรส์จบ     
*กรณีเดนิทางตามเทีย่วบนิทีส่ านักงานแนะน า จะมผีูต้ดิตามจากส านักงานไปดว้ย 
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เอกสารประกอบการสมคัรเข้าร่วมโครงการเรียนภาษาญ่ีปุ่ น และวฒันธรรมระยะสัน้ 
ทางโครงการขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัใบสมคัร หากเอกสารไม่ครบถ้วน 

 
o เอกสารผูส้มคัร *หา้มกรอกดว้ยปากกาลบได ้

1) ใบสมคัร (ตามแบบฟอรม์ทีท่างส านักงานส่งให)้ ฉบบัภาษาองักฤษ  
2) รปูถ่าย 2X1.4 น้ิว พืน้หลงัสขีาว ส าหรบัยื่นขอวซี่าญีปุ่่ น     2 ใบ 
3) ส าเนาสีพาสปอรต์  

และตราปัม้เขา้เมืองประเทศญ่ีปุ่ นในกรณีท่ีเคยเดินทางเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นมาก่อน            1 ฉบบั 
4) ส าเนาบตัรประชาชนของผูส้มคัร       1 ฉบบั 
5) ส าเนาทะเบียนบ้านของผูส้มคัร       1 ฉบบั 
6) หนังสือรบัรองสถานภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษา (ตวัจริง)  1 ฉบบั 

- ในกรณีทีจ่บการศกึษาแลว้  ใบรบัรองการจบการศึกษา (ตวัจริง) 
- ในกรณีทีผู่ส้มคัรท างานแลว้ ใบรบัรองการท างาน (ตวัจริง) 

*ในกรณีท่ีเป็นธรุกิจส่วนตวัใช้ใบจดทะเบียนบริษทัหรือใบจดทะเบยีนการค้าท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชย ์
**ในกรณีท่ีผู้สมคัรยงัเป็นนักเรียน นักศึกษาอยู่ ต้องแนบหนังสือรบัรองการท างานของผูร้บัผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วย 
***ในกรณีท่ีผู้ปกครองประกอบอาชีพท่ีไมส่ามารถแสดงหนังสือรบัรองการท างาน หรือหนังสือรบัรองการจดทะเบยีน
บริษทั หรือทะเบียนการค้าได้ จะต้องท าหนังสืออธิบายอาชีพและรายได้โดยละเอียดว่าท าธรุกิจอะไร ร้านค้าอยู่ท่ีไหน 
รายได้ต่อเดือนท่ีได้รบัจ านวนเท่าไหร่ พร้อมทัง้แนบรปูถ่ายร้านค้าในหนังสืออธิบายอาชีพมาด้วย(ภาษาองักฤษ) 

7) หนังสือยินยอม (ตามแบบฟอรม์ทีท่างส านักงานส่งให)้ จากบดิาหรอืมารดา หรอืผูป้กครอง ฉบบัภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ 

8) Statementย้อนหลงั 6 เดือนของผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่อกโดยธนาคาร และมตีราประทบัธนาคารใหเ้รยีบรอ้ย (ในกรณี
ทีท่ างานแลว้สามารถใชข้องตวัผูส้มคัรเองได)้ 

9) เอกสารอ่ืน ๆ เช่น ใบเปลีย่นชือ่-นามสกุล หรอืตามทีเ่จา้หน้าทีร่บัสมคัรเหน็สมควร 
10) Visa Application Form และแบบสอบถามวซ่ีา (ลายเซน็ตอ้งเหมอืนในพาสปอรต์) 
11) เอกสารการสมคัรประกนัการเดนิทาง (ตามแบบฟอรม์ทีท่างส านักงานส่งให)้ 

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

**หมายเหตุ** ผูส้มคัรน าเอกสารตวัจริงมาในวนัท าวีซ่า (จะแจ้งวนัท่ีแน่นอนอีกครัง้ในภายหลงั) 
1) หนังสอืเดนิทาง (เล่มปัจจุบนัและเล่มเก่า) 
2) ทะเบยีนบา้น 
3) เอกสารอื่น ๆ เช่น ใบเปลีย่นชื่อ-นามสกุล 
*กรณีอายุไม่ถงึ 16 ปีบรบิูรณ์หรอืมากกว่า 60 ปีบรบิูรณ์ในวนัยืน่จะสามารถมอบอ านาจใหท้างส านักงานยื่นขอวซี่าแทนได้* 

รายละเอยีดเพิม่เตมิส าหรบัการท าวซี่า https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_th/visa1.html   
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ตวัอย่างตารางกิจกรรมโครงการเรียนภาษาญ่ีปุ่ นระยะสัน้ ระหว่างวนัท่ี 12 มี.ค. – 13 พ.ค. 2566 
 

 จ องั พ พฤ ศ ส อา 
      12 ม.ีค.2566 

เชา้       
ออกเดนิทางจาก

ไทย 
บ่าย       

 13 ม.ีค.2566 14 ม.ีค.2566 15 ม.ีค.2566 16 ม.ีค.2566 17 ม.ีค.2566 18 ม.ีค.2566 19 ม.ีค.2566 

เชา้ 

เดนิทางมาถงึ 

พธิเีปิด
การศกึษา 

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 
ทบทวนบทเรยีน 
ดว้ยตนเอง 

1.กจิกรรมถ่ายภาพ 
ทบทวนบทเรยีน 
ดว้ยตนเอง 

ทบทวนบทเรยีน 
ดว้ยตนเอง 

 20 ม.ีค.2566 21 ม.ีค.2566 22 ม.ีค.2566 23 ม.ีค.2566 24 ม.ีค.2566 25 ม.ีค.2566 26 ม.ีค.2566 

เชา้ 2.ทศันศกึษา
เทอืกเขา 

อาซาฮดีาเกะ 

วนัเริม่ตน้ฤดู
ใบไมผ้ล ิ

โรงเรยีนหยุด
พกัผ่อนตาม
อธัยาศยั 

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 
3.ทศันศกึษาสวนสตัว ์

อาซาฮยีามะ 
ทบทวนบทเรยีน 
ดว้ยตนเอง 

ทบทวนบทเรยีน 
ดว้ยตนเอง 

 27 ม.ีค.2566 28 ม.ีค.2566 29 ม.ีค.2566 30 ม.ีค.2566 31 ม.ีค.2566 1 เม.ย. 2566 2 เม.ย. 2566 

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 

 3 เม.ย. 2566 4 เม.ย. 2566 5 เม.ย. 2566 6 เม.ย. 2566 7 เม.ย. 2566 8 เม.ย. 2566 9 เม.ย. 2566 

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 

 



บรษิทั ฮกิาชคิาวะ (ประเทศไทย) จ ากดั 

อาคารซ.ีพ.ี ทาวเวอร ์3 (อาคารA) ชัน้ 4 เลขที ่34 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400  
โทร : 02-430-6150, 080-047-5658, 092-257-5658 E-MAIL : higahikawa.th@gmail.com 

 จ องั พ พฤ ศ ส อา 

 10 เม.ย. 2566 11 เม.ย. 2566 12 เม.ย. 2566 13 เม.ย. 2566 14 เม.ย. 2566 15 เม.ย. 2566 16 เม.ย. 2566 

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 
เรยีน

ภาษาญีปุ่่ น 
โรงเรยีนหยุด
พกัผ่อนตาม
อธัยาศยั 

โรงเรยีนหยุด
พกัผ่อนตาม
อธัยาศยั 

บ่าย 
ทบทวน
บทเรยีน 
ดว้ยตนเอง 

4.กจิกรรมชงชา
(กลุ่ม2) 

ทบทวนบทเรยีน 
ดว้ยตนเอง 

ทบทวนบทเรยีน 
ดว้ยตนเอง 

5.กจิกรรม
ท าอาหาร(กลุ่ม

2) 
 17 เม.ย. 2566 18 เม.ย. 2566 19 เม.ย. 2566 20 เม.ย. 2566 21 เม.ย. 2566 22 เม.ย. 2566 23 เม.ย. 2566 

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 
เรยีน

ภาษาญีปุ่่ น 
โรงเรยีนหยุด
พกัผ่อนตาม
อธัยาศยั 

โรงเรยีนหยุด
พกัผ่อนตาม
อธัยาศยั 

บ่าย 
8.กจิกรรมระบ า
พืน้บา้นญีปุ่่ น 

ทบทวนบทเรยีน 
ดว้ยตนเอง 

9.กจิกรรมปัน้เซรามคิ 
ทบทวนบทเรยีน 
ดว้ยตนเอง 

ทบทวน
บทเรยีน 
ดว้ยตนเอง 

 24 เม.ย. 2566 25 เม.ย. 2566 26 เม.ย. 2566 27 เม.ย. 2566 28 เม.ย. 2566 29 เม.ย. 2566 30 เม.ย. 2566 

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 
เรยีน

ภาษาญีปุ่่ น 
(วนัโชวะ) 

โรงเรยีนหยุด
พกัผ่อนตาม
อธัยาศยั 

วนัรฐัธรรมนูญ 
โรงเรยีนหยุด
พกัผ่อนตาม
อธัยาศยั บ่าย 

ทบทวน
บทเรยีน 
ดว้ยตนเอง 

10.ชมภาพยนต ์
Shashin 
Koshien 

ทบทวนบทเรยีน 
ดว้ยตนเอง 

ทบทวนบทเรยีน 
ดว้ยตนเอง 

ทบทวน
บทเรยีน 
ดว้ยตนเอง 

 1 พ.ค. 2566 2 พ.ค. 2566 3 พ.ค. 2566 4 พ.ค. 2566 5 พ.ค. 2566 6 พ.ค. 2566 7 พ.ค. 2566 

เชา้ 
8.50-12.30 

เรยีน
ภาษาญีปุ่่ น 11.ทศันศกึษา

พพิธิภณัฑ ์

วนัหยุด 
วนัรฐัธรรมนูญ 

โรงเรยีนหยุดพกัผ่อน
ตามอธัยาศยั 

วนัสเีขยีว 
โรงเรยีนหยุด
พกัผ่อนตาม
อธัยาศยั 

วนัเดก็ 
โรงเรยีนหยุด
พกัผ่อนตาม
อธัยาศยั 

โรงเรยีนหยุด
พกัผ่อนตาม
อธัยาศยั 

โรงเรยีนหยุด
พกัผ่อนตาม
อธัยาศยั 

บ่าย 
ทบทวน
บทเรยีน 
ดว้ยตนเอง 

 8 พ.ค. 2566 9 พ.ค. 2566 10 พ.ค. 2566 11 พ.ค. 2566 12 พ.ค. 2566 13 พ.ค. 2566  

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 
พธิปิีด 

ถงึประเทศไทย 

 

บ่าย 
ทบทวน
บทเรยีน 
ดว้ยตนเอง 

12.กจิกรรมเขยีน
อกัษรญีปุ่่ น 
(กลุ่ม1) 

ทบทวนบทเรยีน 
ดว้ยตนเอง 

13.กจิกรรมเขยีน
อกัษรญีปุ่่ น (กลุ่ม

2) 

เดนิทางกลบั
ประเทศไทย 

 

 
* ตารางด้านบนเป็นเพียงตวัอย่างเท่าน้ัน วันและเวลาส าหรับกิจกรรมในช่วงบ่ายและการทัศนศึกษา
จะมีการเปลี่ยนแปลง ทางโรงเรียนจะแจ้งวันและเวลาทีแ่น่นอนอกีคร้ังในวันเปิดการศึกษา 


