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◇コースの入学時期と出願期間

ระยะเวลาเริม่ หลักสูตรและการเปิ ดรับสมัคร
コース

入学時期

出願期間

หลักสู ตร

เริ่ มหลักสู ตร

เปิ ดรับสมัคร

一般 １年6ヶ月コース

10月

หลักสู ตร 1 ปี 6 เดือน

ช่วงเดือนตุลาคม

一般 2年コース

4月

หลักสู ตร 2 ปี

ช่วงเดือนเมษายน

◇コースの目的と特徴
コース

หลักสูตร

一般 １年6ヶ月コース

หลักสูตร 1 ปี 6 เดือน

3月1日～4月30日

วันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน
前年9月1日～10月31日

วันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม

วัตถุประสงค์และลักษณะของหลักสูตร
目的と特徴
入学選考の時点で日本語能力試験Ｎ５程度の能力を持っている方を対象にしたコース
です。コース期間中に、日本語能力試験Ｎ２レベルの取得を第一の目的とします。また
多様な文化を認め、自文化を伝える人材を目指します。そして、自ら成長する力を養い
ます。コース修了後には、地域で活躍する人材、必要とされる人材を目指します。

หลักสู ตรนี้เหมาะสาหรับผูท้ ี่มีความสามารถเท่ากับ การสอบวัดระดับภาษาญี่ปนุ่ N5
ในขณะที่มีการคัดเลือกสาหรับเข้าเรี ยน
มีวตั ถุประสงค์หลัก ระหว่างการศึกษาที่จะทาให้ผเู ้ รี ยนได้ระดับการสอบ
วัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2
ทางโรงเรี ยนยังมีเป้าหมายที่จะให้ผเู ้ รี ยนเป็ นทรัพยากรมนุษย์ที่เข้าถึงวัฒนธรรม
หลากหลาย สื่ อสารวัฒนธรรมของตนเอง และพัฒนาความสามารถในการเติบโตด้วย
ตนเอง
ยังมีวตั ถุประสงค์ให้ผเู ้ รี ยน หลังจากจบหลักสู ตรเป็ นทรัพยากรมนุษย์ที่สาคัญและจาเป็ น
ในประเทศ(ภูมิภาค)
一般 2年コース

หลักสูตร 2 ปี

入学選考の時点で日本語能力試験Ｎ５程度の能力を持っている方を対象にしたコース
です。コース期間中に、日本語能力試験Ｎ２レベルを取得することが必達目標です。
また多様な文化を認め、自文化を伝える人材を目指します。そして、自ら成長する力を
養います。コース修了後には、地域で活躍し、ゆくゆくは組織の中核的役割を担うことが
できる人材を目指します。また学びをさらに深めたい方にも対応しています。

หลักสู ตรนี้เหมาะสาหรับผูท้ ี่มีความสามารถเท่ากับการสอบวัดระดับภาษาญี่ปนุ่ N5
ในขณะที่มีการคัดเลือกสาหรับเข้าเรี ยน
มีวตั ถุประสงค์หลักในระหว่างการศึกษาที่จะทาให้ผเู ้ รี ยนได้ระดับการสอบ วัดระดับ
ภาษาญี่ปุ่น N2
ทางโรงเรี ยนยังมีเป้าหมายที่จะให้ผเู ้ รี ยนเป็ นทรัพยากรมนุษย์ที่เข้าถึงวัฒนธรรม
หลากหลาย สื่ อสารวัฒนธรรมของตนเอง และพัฒนาความสามารถในการเติบโตด้วย
ตนเอง
ยังมีวตั ถุประสงค์ให้ผเู ้ รี ยน หลังจากจบหลักสู ตรเป็ นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถ
หลักในองค์กรของประเทศหรื อภูมิภาค
นอกจากนี้ยงั สนับสนุนผูท้ ี่ตอ้ งการเรี ยนรู ้เพิ่มความชานาญมากขึ้น
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◇授業時間
●
●

เวลาเรี ยน

วันจันทร์ - ศุกร์ 45 นาที ( 4 class) ทุกวัน
クラスは入学後最初のテストの結果で決まります。 Class จะถูกจัดจากผลการสอบครั้งแรก หลังเข้าโรงเรี ยน
月曜日～金曜日、45分授業 X4コマ

9:00 ～ 9:45

13:00 ～ 13:45

午前の部

9:50 ～ 10:35

午後の部

13:50 ～ 14:35

ตอนเช้า

10:45 ～ 11:30

ตอนบ่าย

14:45 ～ 15:30

11:35 ～ 12:20
◇出願資格
●

15:35 ～ 16:20

สิ ทธิ์ในการสมัคร

高校卒業もしくは同等の資格がある方

สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
※卒業後、すぐに日本での就職を希望する方は、母国で4年制大学を卒業していることが
必要です。本校は日本国内の観光業界への就職支援を強みとしています。

※ผูท้ ี่ตอ้ งการทางานที่ญี่ปุ่นทันทีหลังสาเร็ จการศึกษาจากโรงเรี ยนแห่งนี้ ต้องสาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี (4 ปี )
ในประเทศตนเอง โรงเรี ยนมีจุดมุ่งหมายในการสนับสนุนการสมัครงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ญี่ปุ่น
●

進学希望の方は12年以上の学校教育課程を修了している必要があります。

ผูท้ ี่ประสงค์จะศึกษาต่อหลังสาเร็ จการศึกษาจากโรงเรี ยนแห่งนี้ ต้องสาเร็ จการศึกษามากกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(อายุ 12 ปี ขึ้นไป)
●

出願には日本語能力試験 N5合格者又は同等以上の日本語能力が必要です。

ผูส้ มัครต้องผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N5 หรื อมีความรู ้เทียบเท่าหรื อสูงกว่า เมื่อสมัครเรี ยน
＜入学選考について เกี่ยวกับการคัดเลือกผูส้ มัครเรี ยน＞
◇入学書類の提出 การยืน
่ เอกสารการสมัครเรี ยน
●

入学願書に必要事項を記入して本校に提出してください。

กรุ ณากรอกแบบฟอร์มใบสมัครเรี ยนและยืน่ ใบสมัครที่โรงเรี ยน
◇選考方法
●

วิธีการคัดเลือก

出願書類の内容を審査し、留学の意思、留学資格、学歴、経済状況などを確認します。

โรงเรี ยนจะการตรวจสอบเพื่อยืนยันความตั้งใจในการศึกษาต่อต่างประเทศของผูส้ มัคร คุณสมบัติ วุฒิการศึกษา และ
●

日本語の筆記試験を行います。

มีการสอบข้อเขียนเป็ นภาษาญี่ปุ่น
●

必要に応じて、ご親族の方などと面接をして出願書類の内容確認を行なう事があります。
（選考の結果、入学をお断りする場合があります。）

อาจมีการสัมภาษณ์ผปู ้ กครอง เพื่อยืนยันเนื้อหาเอกสารการสมัครตามความจาเป็ น
(มีกรณีที่ปฏิเสธสมัครเรี ยนหลังคัดเลือก)
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◇選考結果の通知
●

การแจ้งผลการคัดเลือก

選考結果により、合格・不合格通知を発行します。

โรงเรี ยนจะแจ้งผลการคัดเลือก
●

合格の方には、入学手続きや留学ビザの取得に関して詳しくご案内します。

โรงเรี ยนจะแจ้งข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการเข้าเรี ยนและการยืน่ วีซ่านักเรี ยนสาหรับผูส้ มัครที่ผา่ นการคัดเลือก
＜留学ビザの取得について เกี่ยวกับวีซ่านักเรี ยน＞
◇留学ビザ
●

วีซ่านักเรี ยน

本校の「一般 １年6ヶ月コース」または「一般 2年コース」で勉強する方は、留学ビザが必要です。

จาเป็ นต้องมีวีซ่านักเรี ยนสาหรับผูเ้ รี ยนหลักสูตร 1 ปี 6 เดือน หรื อหลักสูตร 2 ปี
◇留学ビザの取得要件

คุณสมบัติสาหรับผูท้ ี่ยนื่ ขอวีซ่านักเรี ยน
1．日本語学習のみが目的の方

ผูท้ ี่มีวตั ถุประสงค์เรี ยนภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
●

原則として母国の高校を卒業している方

ตามข้อกาหนดผูท้ ี่สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศตนเอง
●

留学期間中の経費支弁能力があることを証明できる方

ผูท้ ี่พิสูจน์ได้วา่ สามารถดูแลค่าใช้จ่ายในขณะที่เรี ยนต่างประเทศ
2．日本国内の大学や専門学校に進学を希望する方

ผูท้ ี่ตอ้ งการเรี ยนต่อในมหาวิทยาลัยหรื อโรงเรี ยนอาชีวศึกษาในประเทศญี่ปุ่น
●

12年以上の学校教育課程を修了した方

ผูท้ ี่สาเร็จการศึกษาอายุมากกว่า 12 ปี (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
●

高校卒業資格を持ち、本校卒業時に18歳以上の方

ผูท้ ี่สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอายุ 18 ปี ขึ้นไปเมื่อสาเร็ จการศึกษาจากโรงเรี ยนแห่งนี้
●

留学期間中の経費支弁能力があることを証明できる方

ผูท้ ี่พิสูจน์ได้วา่ สามารถดูแลค่าใช้จ่ายในขณะที่เรี ยนต่างประเทศ
◇在留資格認定証明書の交付申請
●

การยืน่ ขอใบสถานภาพการพานัก

留学ビザを取得するには、まず、日本の入国管理局が交付する「在留資格認定証明
書」の取得が必要です。

เมื่อยืน่ วีซ่านักเรี ยน จาเป็ นต้องได้รับใบสถานภาพการพานักจากสานักงานตรวจคนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่น
●

「在留資格認定証明書」は、本来、留学する本人が申請するものですが、まだ母国にいる志願者に
代わり、本校が入国管理局に交付申請します。

โดยทัว่ ไปผูท้ ี่เรี ยนต่อต่างประเทศจาเป็ นต้องยืน่ ขอใบสถานภาพการพานักด้วยตนเอง กรณี น้ ีทางโรงเรี ยนจะเป็ นผูย้ ื่นขอใบ
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สถานภาพการพานัก ต่อสานักงานตรวจคนเข้าเมืองแทน
●

書類内容を確認し、不足や不明点が見つかった場合には追加資料を求める場合があります。

โรงเรี ยนขอความร่ วมมือจากผูส้ มัคร อาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติมกรณีที่โรงเรี ยนตรวจสอบเอกสารแล้วพบว่าไม่ครบหรื อ
เนื้อหาไม่ชดั เจน
◇在留資格認定証明書の交付
●

การออกใบสถานภาพการพานัก

申請後3ヶ月程度で交付・不交付の結果が出ます。

สามารถรับผลได้ประมาณ 3 เดือนหลังจากการสมัคร
●

結果が出次第すぐにお知らせします。

โรงเรี ยนจะแจ้งให้ผสู ้ มัครทราบทันทีหลังจากได้ผล
●

証明書が交付された方には学費等納付金の請求書をお送りします。

โรงเรี ยนจะส่งใบแจ้งหนี้ค่าเล่าเรี ยนต่างๆ กับผูท้ ี่ได้รับอนุญาตให้ได้รับใบสถานภาพการพานัก
◇学費等納付金のお支払い
●

การชาระค่าเล่าเรี ยนต่างๆ

学校指定の金融機関口座に請求書記載の金額を期限までに振り込んでください。

กรุ ณาโอนเงินตามรายละเอียดในใบแจ้งหนี้ที่ระบุไว้ ให้กบั บัญชีของโรงเรี ยนตามวันที่กาหนด
◇在留資格認定証明書・入学許可証の送付
●

การจัดส่งใบสถานภาพการพานัก และใบอนุญาตเข้าเรี ยน

学費等納付金の入金確認後、在留資格認定証明書、本校指定入学許可証、入学手続きの
ご案内を合格者の皆さんにお送りします。

หลังจากยืนยันการชาระเงินค่าเล่าเรี ยน ฯลฯ ทางโรงเรี ยนจะจัดส่งใบสถานภาพการพานัก ใบอนุญาตเข้าเรี ยน และคู่มือ
การเข้าเรี ยนให้ภายหลัง
◇留学ビザ取得
●

การยื่นวีซ่านักเรี ยนสาหรับเรี ยนต่อต่างประเทศ

日本大使館または領事館に「在留資格認定証明書」等を提出して留学ビザの発給申請をします。

ผูส้ มัครจะยืน่ ขอวีซ่านักเรี ยนสาหรับเรี ยนต่อต่างประเทศที่สถานทูตญี่ปุ่นหรื อสถานกงสุลในประเทศของผูส้ มัคร โดยยืน่ ใบ
สถานภาพการพานักฯลฯ
◇留学ビザ取得後
●

หลังจากได้รับวีซ่านักเรี ยนสาหรับเรี ยนต่อต่างประเทศ

留学ビザを取得したら、準備を整えて来日してください。

ผูส้ มัครจะยืน่ ขอวีซ่านักเรี ยนสาหรับเรี ยนต่อต่างประเทศที่สถานทูตญี่ปุ่นหรื อสถานกงสุลในประเทศของผูส้ มัคร โดยยืน่
ใบสถานภาพการพานัก ฯลฯ
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＜来日後について เกี่ยวกับหลังจากย้ายมาที่ประเทศญี่ปุ่น ＞
◇空港から居住先へ
●

จากสนามบินสู่ที่พกั

空港の入国審査のとき、「資格外活動許可」を受けてください。本来、留学ビザは日本で学
業をするだけに認められた資格ですが、「資格外活動許可」を受けると、学業に支障のない
範囲で、週28時間以内でアルバイトをすることができます。

โปรดรับใบอนุญาตให้ทากิจกรรมอื่นนอกเหนือจากที่กาหนด (Permission to engage in activity other than that permitted
Under the Status of residence previously granted) ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองของท่าอากาศยาน ซึ่งสิ ทธิ์ของวีซ่านักเรี ยนมีสิทธิ์ที่
จะได้รับการศึกษาในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น แต่หากได้ใบอนุญาตให้ทากิจกรรมอื่นนอกเหนือจากที่กาหนด สามารถทางาน
พิเศษได้ไม่เกิน 28 ชัว่ โมง/สัปดาห์ และต้องไม่เป็ นอุปสรรคต่อการเรี ยน
●

本校の職員が空港に迎えに行き、個人の居住先へ送り届けます。出迎えには別途費用がかかります。

เจ้าหน้าที่ของโรงเรี ยนจะรับที่ท่าอากาศยาน และส่งยังที่อยูอ่ าศัยของผูส้ มัคร โดยมีค่ารับ-ส่งต่างหาก
◇健康診断
●

การตรวจสุ ขภาพ

本校が提携している病院で健康診断を受けます。

ผูส้ มัครจะได้รับตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลที่เข้าร่ วมกันกับโรงเรี ยนแห่งนี้
●

持病やアレルギーがある方はお知らせください。

โปรดแจ้งให้ทางโรงเรี ยนทราบ หากผูส้ มัครมีโรคประจาตัวหรื ออาการแพ้
●

受診料は入学するときの納付金に含まれています。

ค่าตรวจสุขภาพรวมอยูใ่ นค่าเทอมเมื่อเข้าโรงเรี ยน
◇日本に住むための手続き
＜住民登録
●

ขั้นตอนการพานักที่ญี่ปุ่น

การลงทะเบียนบ้าน＞

居住先がある町役場に行って、名前と住所などを登録します。

ผูส้ มัครจาเป็ นต้องดาเนินการ เรื่ องย้ายเข้าสู่ที่อยูท่ ี่ใหม่กบั สานักงานเขตที่อยูอ่ าศัย
●

後日、個人番号の通知カードが送られてきます。アルバイトをする場合には個人番号は会
社から必ずきかれますから、通知カードは大切に保管してください。

สานักงานเขตจะดาเนินการส่ งบัตรหมายเลขส่วนบุคคลให้ผสู ้ มัครในภายหลัง(ไม่ใช่วนั พรุ่ งนี้นะ อาจภายในหลายวันก็ได้) เมื่อ
ผูส้ มัครที่ตอ้ งการทางานพิเศษจาเป็ นต้องใช้หมายเลขส่วนบุคคล โปรดเก็บหมายเลขบัตรอย่างระมัดระวัง
＜国民健康保険
●

ประกันสุขภาพแห่งชาติ＞

日本の法律により、国民健康保険に加入することが義務付けられています。

ผูพ้ กั อาศัยที่ประเทศญี่ปุ่นจาเป็ นต้องเข้าร่ วมระบบประกันสุขภาพแห่งชาติตามกฎหมายญี่ปุ่น
●

町役場で住民登録をするときに、国民健康保険の加入手続きをしてください。

กรุ ณาสมัครประกันสุ ขภาพแห่งชาติเมื่อผูส้ มัครลงทะเบียนบ้านที่สานักงานเขต
●

国民健康保険に加入していると、病院での治療代・医療費が3割の負担ですみます。

เมื่อผูส้ มัครมีประกันสุขภาพแห่งชาติ ผูส้ มัครได้สิทธิ์ชาระค่ารักษาพยาบาล เพียง 30% ของค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด เมื่อเข้า
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รับการรักษาที่โรงพยาบาล
＜留学生保険
●

ประกันสาหรับผูเ้ รี ยนต่อต่างประเทศ＞

病院で治療にかかった費用の3割を補償する保険です。

คุม้ ครองค่ารักษาพยาบาล 30 % ในส่วนค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาล
●

国民健康保険と合わせると医療費の全額が補償され、個人負担は無くなります。

เมื่อรวมกับประกันสุขภาพแห่งชาติ จะได้รับความคุม้ ครองค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด โดยไม่มีส่วนที่ตอ้ งชาระเอง
●

病気やけがの補償だけでなく、火災や個人賠償責任補償にも対応しています。

คุม้ ครองอัคคีภยั และการประกันภัยความรับผิดส่วนบุคคล
●

本校の入学者は全員加入します。

นักเรี ยนที่เข้าโรงเรี ยนแห่งนี้ทุกคนจาเป็ นต้องเข้าร่ วมประกันสาหรับผูเ้ รี ยนต่อต่างประเทศ
●

1年目の保険料は入学するときの納付金に含まれています。

ค่าประกันสาหรับผูเ้ รี ยนต่อต่างประเทศปี แรกอยูใ่ นค่าเทอมเมื่อเข้าโรงเรี ยน

＜国民年金
●

ระบบบานาญแห่งชาติของญี่ปุ่น＞

日本の法律により、20歳以上の人は必ず国民年金に加入しなければなりません。

ผูพ้ กั อาศัยที่ประเทศญี่ปุ่น ที่มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป จาเป็ นต้องเข้าร่ วมระบบบานาญแห่งชาติของญี่ปุ่น ตามกฎหมายญี่ปุ่น
●

町役場で住民登録をするときに、国民年金の加入手続きをすると同時に保険料の免除申請
をしてください。保険料が免除になると、保険料の全部または一部を支払わなくてすみます。

โปรดลงทะเบียนระบบบานาญแห่งชาติของญี่ปุ่น และขอรับการยกเว้นค่าประกัน เมื่อผูส้ มัครลงทะเบียนบ้านที่สานักงาน
เขต และเมื่อได้รับการยกเว้นค่าประกันผูส้ มัครไม่จาเป็ นต้องชาระค่าประกันทั้งหมดหรื อบางส่ วน
●

国民年金の被保険者になると、万一病気やけがで障害者になった場合に障害年金を受け
取ることができます。長い間日本に住んだ場合には老齢年金や遺族年金の対象になります。

เมื่อผูส้ มัครเป็ นผูม้ ีประกันของระบบบานาญแห่งชาติของญี่ปุ่น หากผูส้ มัครเกิดความพิการอันเนื่องมาจากเจ็บป่ วย หรื อ
บาดเจ็บ ผูส้ มัครจะได้รับบานาญสาหรับผูพ้ ิการ และหากผูส้ มัครพักอาศัยอยูท่ ี่ญี่ปุ่นในระยะยาว ผูส้ มัครมีสิทธิ์ที่จะได้รับ
เงินบานาญสาหรับผูส้ ูงอายุ (อายุ 65 ปี ขึ้นไป) หรื อเงินบานาญพื้นฐานสาหรับครอบครัวผูเ้ สี ยชีวิต
◇オリエンテーション
●

การปฐมนิเทศ

日本語のレベルを確認するためのテストや面接をしてクラスを決めます。

จะมีการสอบและการสัมภาษณ์เพื่อยืนยันระดับภาษาญี่ปุ่นก่อนที่จะแยกชั้นเรี ยน
●

教科書や練習帳を渡しますから、かばんを持ってきてください。

กรุ ณานากระเป๋ ามาเพื่อรับหนังสื อเรี ยนและแบบฝึ กหัด
●

本校で勉強するために必要なことや役に立つことを説明します。

ทางโรงเรี ยนอธิบายสาหรับสิ่ งที่จาเป็ นและมีประโยชน์ในการเรี ยนที่โรงเรี ยน
◇入学式 พิธีตอ้ นรับนักเรี ยน
●

日本での留学生活がいよいよ始まります。
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ในที่สุดชีวิตนักเรี ยนที่ประเทศญี่ปุ่นก็เริ่ มต้นขึ้น
学費等納付金のお支払いについて เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและค่าเล่าเรี ยนต่างๆ
お支払い時期

項目

一般１年6ヶ月コース

一般2年コース

กำหนดชำระเงิน

รำยกำร

หลักสู ตร 1 ปี 6 เดือน

หลักสู ตร 2 ปี

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

在留資格認定証
明書交付連絡時

入学金

55,000

55,000

เมื่อได้รับแจ้งว่า
อนุญาตให้รับใบ
สถานภาพการพานัก

授業料

ค่าเล่าเรี ยน

528,000

528,000

施設費

ค่าสิ่ งอานวยความสะดวก

33,000

33,000

設備費

ค่าอุปกรณ์ต่างๆ

22,000

22,000

教材費

ค่าอุปกรณ์การเรี ยน

33,000

33,000

33,000

33,000

ค่าประกันสาหรับผูเ้ รี ยนต่อต่างประเทศ

13,200

13,200

健康管理費

ค่าดูแลสุขภาพ

11,000

11,000

事務管理費

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

19,800

19,800

748,000

748,000

264,000

528,000

ค่ากิจกรรมนอกหลักสูตร

課外活動費
留学生保険料

合 計
入学1年後

หลังจากเข้าเรี ยน 1 ปี

รวม

授業料

ค่าเล่าเรี ยน

施設費

ค่าสิ่ งอานวยความสะดวก

16,500

33,000

設備費

ค่าอุปกรณ์ต่างๆ

11,000

22,000

教材費

ค่าอุปกรณ์การเรี ยน

16,500

33,000

16,500

33,000

課外活動費

ค่ากิจกรรมนอกหลักสูตร

留学生保険料

ค่าประกันสาหรับผูเ้ รี ยนต่อต่างประเทศ

6,600

13,200

健康管理費

ค่าดูแลสุขภาพ

5,500

11,000

事務管理費

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

9,900

19,800

346,500

693,000

1,094,500

1,441,000

合 計
総

รวม
計

รวมทั้งสิ้น

※入学選考料：27,500（税込）は願書提出時にお支払いください。

กรุ ณาชาระค่าธรรมเนียมการคัดเลือก 27,500 (รวมภาษี) เมื่อยืน่ เอกสารการสมัครเรี ยน

2019_10-28
※副教材、練習帳等は納付金に含まれません。

ค่าสื่ อการสอนและสมุดแบบฝึ กหัดต่างๆไม่รวมอยูใ่ นการชาระเงินทั้งหมด

◇返金について
●

กรณีคืนเงิน

在留資格認定証明書が交付され、入学許可証を交付したにも関わらず、入学しなかった場
合（在外日本大使館・領事館にてビザが発給されなかった場合を含む）：選考料、入学金以
外の納付金を返金します。

หากผูส้ มัครไม่ได้เข้าเรี ยนในกรณีที่ได้ใบสถานภาพการพานัก และใบตอบรับเข้าเรี ยน(รวมถึงกรณี ที่ไม่ได้วีซ่านักเรี ยนจาก
สถานทูตญี่ปุ่นหรื อสถานกงสุล) โรงเรี ยนจะคืนค่าใช้จ่าย ยกเว้นค่าธรรมเนียมการคัดเลือก และค่าธรรมเนียมแรกเข้า
●

入学後に退学した場合：納付された選考料、入学金、授業料、施設費、設備費、教材費、
課外活動 費、留学生保険料、健康管理費、事務管理費は返金しません。

หากผูเ้ รี ยนถอนตัวหลังจากเข้าเรี ยน โรงเรี ยนจะไม่คืนเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมด ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการคัดเลือก ค่าธรรมเนียม
แรกเข้า ค่าเล่าเรี ยน ค่าสิ่ งอานวยความสะดวก ค่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอุปกรณ์การเรี ยน ค่ากิจกรรมนอกหลักสูตร ค่าประกัน
สาหรับผูเ้ รี ยนต่อต่างประเทศ ค่าดูแลสุขภาพ และ ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

