
Winter Course 2019 
ฤดหูนาวนี ้มาเป็นสว่นหนึง่ของครอบครัวซปัโปโรกนัเถอะ 

หลกัสตูร: วนัจนัทร์ท่ี 7 มกราคม - วนัศกุร์ท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2019
คา่เลา่เรียน: 32,700 เยน/1สปัดาห์

สมคัรเรียนตัง้แต ่5 สปัดาห์ขึน้ไป ลดทนัที 10%



หลักสูตรภาษาญ่ีปุ่นเข้มข้น 3 ช่ัวโมง ต่อ 1 วัน

จุดเด่นสาํหรับคอร์สฤดหูนาว

ท่ีสถาบนัสอนภาษา JaLS นกัเรียนจะได้เรียนภาษาญ่ีปุ่ นกบัอาจารย์เจ้าของภาษาท่ีจะคอยดแูลและให้คําแนะนํา

อยา่งใกล้ชิด ด้วยการจํากดัจํานวนนกัเรียนตอ่ 1 ห้องเรียนไมเ่กิน 6 คน 

ฤดหูนาวนีม้าสนกุกบัการใช้ชีวิตท่ีญ่ีปุ่ นพร้อมทัง้ฝึกฝนภาษาไปด้วยกนัเถอะ !

สัมผัสวัฒนธรรมญ่ีปุ่น 2 ครัง้ต่อ 1 สัปดาห์

พิธีชงชา การทําซชิู การจดัดอกไม้แบบญ่ีปุ่ น การเขียนพูก่นั การทําขนมญ่ีปุ่ น ฯลฯ สถาบนั JaLS จดัเตรียม

กิจกรรมการเรียนรู้วฒันธรรมญ่ีปุ่ น ไว้มากมายรอให้นกัเรียนได้มาเพลดิเพลนิ มาสนกุไปกบัวฒันธรรมญ่ีปุ่ นและ

สร้างความทรงจําฤดหูนาวท่ีไมรู้่ลืมกนัเถอะ ! *ค่ากจิกรรมรวมอยู่ในค่าเล่าเรียน

กจิกรรมนอกห้องเรียน 3 ครัง้ต่อ 1 สัปดาห์ 

หลงัจากเรียนภาษาญ่ีปุ่ นในช่วงเช้า มาทํากิจกรรมร่วมกบัคนญ่ีปุ่ นในช่วงบา่ยกนัเถอะ ! ท่ีฮอกไกโดมีกิจกรรมพิเศษ

ช่วงฤดหูนาวมากมายรอให้ทกุทา่นได้มาลองสมัผสั ไมใ่ช่เพียงแคป่ระสบการณ์ใหม ่ๆ ทา่มกลางกองหิมะเทา่นัน้ท่ี

จะได้รับแตย่งัเป็นโอกาสท่ีจะได้ฝึกใช้ภาษาญ่ีปุ่ นผา่นสถานการณ์จริงอีกด้วย * คา่กิจกรรมไม่รวมอยูใ่นคา่เลา่เรียน



ตารางหลักสูตรฤดหูนาว
จากตารางข้างลา่งนีแ้ถบสีส้มคือชัว่โมงการเรียนรู้วฒันธรรมญ่ีปุ่ นซึง่คา่ใช้จ่ายทัง้หมดได้รวมอยูใ่นคา่เลา่เรียนแล้ว สว่น

แถบสีเหลืองนัน้แสดงถงึกิจกรรมพิเศษซึง่คา่ใช้จ่ายยงัไมไ่ด้รวมอยูใ่นคา่เลา่เรียน จําเป็นต้องจ่ายคา่เข้าร่วมกิจกรรม

เพิ่มเตมิ แตอ่ยา่งไรก็ตามเน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีจดัขึน้เพ่ือให้นกัเรียนได้เข้าร่วมคา่ใช้จ่ายทัง้หมดจงึเป็นราคายอ่มเยา

นอกจากนีย้งัมีกิจกรรมท่ีนกัเรียนสามารถเข้าร่วมได้โดยไมต้่องเสียคา่ใช้จ่ายอีกมากมาย



วนัพธุท่ี 9 มกราคม 2019

เปิดประสบการณ์เคนโด้ !

คอร์สวัฒนธรรมญ่ีปุ่น

(ค่ากจิกรรมรวมอยู่ในค่าเล่าเรียน)

ในหลกัสตูรภาคฤดหูนาวของสถาบนัสอนภาษา JaLS นี ้นอกจากคอร์สเรียนภาษาญ่ีปุ่ นแล้ว

ยงัมีกิจกรรมให้นกัเรียนได้สมัผสัวฒันธรรมญ่ีปุ่ นมากมาย อาทิ กิจกรรมชงชา เขียนพูก่นั จดัดอกไม้แบบญ่ีปุ่ น ทําซชิู ตีกลองไทโกะ 

ฯลฯ

วนัพฤหสับดีท่ี 10 มกราคม 2019

ทดลองใส่ชุดกโิมโน !

วนัองัคารท่ี 15 มกราคม 2019

ทดลองเข้าร่วมพธีิชงชา



วนัพธุท่ี 16 มกราคม 2019

ออกแบบและประทบัตราประจาํครอบครัวลงบนพดัญ่ีปุ่น ! 

วนัพธุท่ี 23 มกราคม 2019

ทดลองตกีลองไทโกะ ! 

วนัศกุร์ท่ี 25 มกราคม 2019

ทดลองทาํซูชิ ! 

วนัพธุท่ี 30 มกราคม 2019

ไอโซเมะ การย้อมผ้าสไตล์ญ่ีปุ่น ! 



วนัพธุท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2019

ทดลองทาํเส้นโซบะ ! 

วนัพฤหสับดีท่ี 31 มกราคม 2019

อเิคบานะ การจัดดอกไม้สไตล์ญ่ีปุ่น ! 

วนัพฤหสับดีท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2019

ทดลองทาํตะเกียบ ! 

วนัพฤหสับดีท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2019

ทดลองทาํขนมญ่ีปุ่น ! 



วนัพฤหสับดีท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2019

เปิดประสบการณ์คาราเต้ ! 



アクティビティ（コース料金に含まない）

ฤดหูนาวของฮอกไกโดมีกจิกรรมสนุก ๆ ให้ได้เพลิดเพลินมากมาย ไม่ว่าจะของกินอร่อย ๆ การแลกเปล่ียน

วัฒนธรรมกับคนญ่ีปุ่น การผจญภยัในช่วงฤดหูนาวกับกิจกรรมมากมายในหมิะ นักเรียนสามารถเลือกเข้าร่วม

กิจกรรมทัง้หมดได้ตามที่ชอบ แม้ว่าบางกจิกรรมนัน้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเตมิในการดาํเนินการ แต่ทางเราได้

กาํหนดค่าใช้จ่ายทัง้หมดไว้ในราคาที่ย่อมเยา และ สมเหตุสมผลที่สุด เพื่อให้นักเรียนที่สนใจจริง ๆ สามารถเข้า

ร่วมได้ มาเข้าร่วมกิจกรรมกันเยอะ ๆ นะ !

◆การลงทะเบียน

นกัเรียนสามารถสมคัรเข้าร่วมกิจกรรมท่ีสนใจกบัทางโรงเรียนได้โดยตรง แตเ่น่ืองจากแตล่ะกิจกรรมสามารถรับนกัเรียนได้

ในจํานวนท่ีจํากดัแตกต่างกนัไป ทางโรงเรียนจงึแนะนําวา่หากสนใจกิจกรรมไหนเป็นพิเศษ ขอให้รีบสมคัรเพ่ือเป็นการจองท่ี

ในกิจกรรมนัน้ ๆ ไว้ก่อน ทัง้นีท้ัง้นัน้ คา่เข้าร่วมกิจกรรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบข้อมลูอีกครัง้ก่อนทําการ

สมคัร

วนัจนัทร์: ไมมี่คา่ใช้จ่ายสําหรับนกัเรียนใหม่

ปาร์ตีอ้าหารกลางวัน ! ยนิดต้ีอนรับสู่JaLS !

วนัองัคารท่ี 8 มกราคม 2019 <2,100 เยน>

ขึน้รถกระเช้าไปชมววิทวิทศัน์รอบซัปโปโรบนภเูขาโมอวิะกัน

เถอะ !



วนัศกุร์ท่ี 11 มกราคม 2019 <2,200 เยน>

สถานที่ท่องเที่ยวช่ือดงัประจาํซัปโปโร สวน Shiroi Koibito !

วนัเสาร์ท่ี 12 มกราคม 2019 <1,870 เยน>

สวน Takino Suzuran มาเล่นหมิะกันเถอะ !

วนัจนัทร์ท่ี 14 มกราคม 2019 <ฟรี>

ห้องเรียนสนทนาภาษาญ่ีปุ่น

วนัพฤหสับดีท่ี 17 มกราคม 2019 <500 เยน>

ทศันศกึษาโรงงานเบยีร์อาซาฮิ



วนัศกุร์ท่ี 18 มกราคม 2019 <1,860 เยน>

ปาร์ตีโ้อโคโนมิยาก ิ& มงจายาก ิมาลองชิมฝีมือตวัเองกันดู

เถอะ !

วนัเสาร์ท่ี 19 มกราคม 2019 <6,000 เยน>

ตกปลากลางทะเลสาบนํา้แข็ง WAKASAGI !

วนัองัคารท่ี 22 มกราคม 2019 <1,620 เยน>

ตะลุยเมดคาเฟ่ !

วนัพฤหสับดีท่ี 24 มกราคม 2019 <1,320 เยน>

ลานกระโดดสกี OKURAYAMA สถานที่จัดงานโอลิมปิกฤดหูนาวอันโด่ง

ดงั



วนัเสาร์ท่ี 26 มกราคม 2019 <4,700 เยน>

สวนสัตว์อันดบัหน่ึงประจาํฮอกไกโด สวนสัตว์อาซาฮิ

ยามะ !

วนัองัคารท่ี 29 มกราคม 2019 <2,000 เยน>

ทดลองเล่นกีฬาฤดูหนาว CURLING !

วนัจนัทร์ท่ี 28 มกราคม 2019 <1,750 เยน>

คาเฟ่นกฮูกสุดน่ารัก !

วนัศกุร์ท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2019 <3,000 เยน>

ปาร์ตีแ้ลกเปล่ียนวัฒนธรรม มาเป็นเพื่อนกับชาวญ่ีปุ่นกัน

เถอะ !



วนัเสาร์ท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2019 <4,000 เยน>

เทศกาลนํา้แข็งทะเลสาบชิโคทสึ ! มาชมการจัดแต่งไฟอย่างสวยงามอลังการกันเถอะ !

วนัองัคารท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2019 <ฟรี>

ของขึน้ช่ือแห่งฮอกไกโด ! เทศกาลหมิะซัปโปโร !

วนัศกุร์ท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2019 <1,280 เยน>

ทวัร์โอตารุ เดนิเล่นใต้แสงไฟท่ามกลางหมิะสีขาวบริสุทธ์ิ 

!

วนัเสาร์ท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2019 <4,080 เยน>

ปาร์ตีบ้าร์บคีวิที่โฮเฮเคียวออนเซ็น !



วนัจนัทร์ท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2019 <400 เยน>

มือใหม่กห็ายห่วง ! เปิดประสบการณ์ใหม่เดนิเล่นด้วยสกี

วนัองัคารท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2019 <คา่ใช้จ่ายตามจริง>

ซุปแกงกะหร่ีมือ้กลางวัน อาหารท้องถิ่นขึน้ช่ือของฮอกไกโดที่เหล่าอาจารย์ต่างแนะนํา

วนัศกุร์ท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2019 <3,000 เยน>

งานเลีย้งอาํลาจบหลักสูตร Winter Course !

วนัเสาร์ท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2019 <3,680 เยน>

เทศกาลหมิะ Yukitopia ณ เมือง Kutchan !



สปัดาห์ คา่เลา่เรียน

1 สปัดาห์ ¥32,700

2 สปัดาห์ ¥65,400

3 สปัดาห์ ¥98,100

4 สปัดาห์ ¥130,800

5 สปัดาห์ ¥160,230

6 สปัดาห์ ¥189,660

7 สปัดาห์ ¥210,810

8 สปัดาห์ ¥231,960

คา่เลา่เรียน

คอร์สภาษาญ่ีปุ่ นภาคฤดหูนาวของ JaLS ฮอกไกโดสามารถสมคัรเรียนได้ตัง้แต่ 1 สปัดาห์ขึน้ไป และหากสมคัรเรียนตัง้แต่ 5 สปัดาห์ขึน้ไป
จะได้รับสว่นลด 10% ทันที แต่เน่ืองจากหลักสูตรภาคฤดูหนาวสามารถเข้าร่วมได้ยาวนานสุดเพียง 6 สัปดาห์เท่านัน้ ผู้ที่สนใจ

อยากศกึษาในระยะเวลาที่ยาวนานขึน้สามารถเลือกสมัครเรียนได้ในหลักสูตรพืน้ฐาน ก่อนหรือหลังคอร์สภาษาญ่ีปุ่นภาคฤดู

หนาว

ค่าเล่าเรียน
1สัปดาห์：32,700 เยน

＊ มีสว่นลด 10% สําหรับนกัเรียนท่ีลงเรียนตัง้แต ่5 สปัดาห์ขึน้ไป

ตวัอยา่งคา่เลา่เรียน : ในกรณีสมคัรเรียนหลกัสตูรพืน้ฐานตอ่จากหลกัสตูรภาษาญ่ีปุ่ น

ภาคฤดหูนาว รวมทัง้สิน้ 8 สปัดาห์

หลกัสตูรภาคฤดหูนาว

หลกัสตูรพืน้ฐาน

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่เตมิได้ท่ี info@hokkaido-jals.com

- นอกเหนือจากคา่เลา่เรียน มีคา่ธรรมเนียมการลทะเบียนเรียนจํานวน 21,000 เยน และ คา่อปุกรณ์ประกอบการเลา่เรียนจํานวน 4,000 เยน

- กรุณาแจ้งกบัทางโรงเรียนหากท่านต้องการการจดัเตรียมท่ีพกั ทางโรงเรียนจะแนะนําท่ีพกัท่ีเหมาะสมตามความต้องการของท่านให้

ลดทันที

10%
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