โปรแกรมการเรี ยนภาษาญี่ปนและวั
ุ่
ฒนธรรมญี่ปนของจั
ุ่
งหวัดอิชิคาวะ

1. แนวคิดของโปรแกรม
เป็ นโปรแกรมที่จะได้ สมั ผัส ศึกษาวัฒนธรรมญี่ปนและภาษาญี
ุ่
่ปนขณะที
ุ่
่โฮมเสตย์ในจังหวัดอิชิคาวะ
โดยมีกลุม่ เป้าหมายคือนักศึกษาหรื อกลุม่ ผู้ทางานชาวต่างชาติที่เรียนภาษาญี่ปนุ่
ลักษณะพิเศษ
① ระยะเวลาตัง้ แต่ 1 สัปดาห์ ถึง 3 เดือน ตามความต้ องการของผู้เรียน
② สัมผัสและศึกษาวัฒนธรรมญี่ปุ่น และ ประวัติศาสตร์ ของจังหวัดอิชิคาวะท่ ามกลางธรรมชาติท่ อี ุดมสมบูรณ์
③ โฮมสเตย์ ท่ บี ้ านของชาวญี่ปุ่นเพื่อเรี ยนรู้ วัฒนธรรมผ่ านการใช้ ชีวิตประจาวัน

เป็ นต้ น

เริ่มตังแต่
้ ปี ค.ศ.1987 ถึงปี ค.ศ.2010 มีผ้ เู ข้ าร่วมโครงการ 3379 คน จาก 21 ประเทศ, 47 มหาวิทยาลัย/ กลุม่
(ตัวอย่าง: กลุม่ มหาวิทยาลัยพรินซ์ตนั สหรัฐอเมริกา, กลุม่ พนักงานสหพันทรัฐแมนส์ฟิลด์ สหรัฐอเมริกา, มหาวิทยาลัยมอนทรีออล แคนาดา, มหาวิทยาลัยโมนาช
ออสเตรเลีย, ซิตี ้ยูนิเวอร์ ซิตี ้ ฮ่องกง, กลุม่ ผู้สอนภาษาญี่ปนุ่ มณฑลเจียงซู เมืองจีน เป็ นต้ น)
และได้ รับการประเมินที่ดีจากผู้เข้ าร่วมว่าเป็ นโปรแกรมที่ยอดเยี่ยม
2. เนือ้ หาโปรแกรม
(1) การเรียนภาษาญี่ปุ่น
・เวลาเรียน : วันจันทร์ - วันศุกร์ เว้ นวันหยุดราชการ ตังแต่
้ เวลา 09:00 น. วันละ 3 – 4 ชัว่ โมง
・ห้ องเรียน : แบ่งตามระดับความรู้ภาษาญี่ปนุ่ (ไม่เกิน 10 คนต่อคลาส)
・ผู้สอน : อาจารย์ผ้ สู อนเป็ นอาจารย์จากสมาคมอาจารย์ภาษาญี่ปนุ่ จ.อิชคิ าวะ
・ค่าใช้ จา่ ย : 1 ชัว่ โมง คนละ 3,000 เยนต่อคลาส
(2) การเรียนวัฒนธรรมญี่ปุ่น
・เวลาเรียน : ช่วงบ่าย
・สถานที่ : ศึกษาในห้ องเรียน และ สัมผัสประสบการณ์จากสถานที่จริง เช่น ศูนย์วฒ
ั นธรรมเขตโนโตะและคากะ เป็ นต้ น
(3) โฮมสเตย์
・สถานที่ : อยูก่ บั ครอบครัวชาวญี่ปนในระหว่
ุ่
างการเข้ าร่วมโปรแกรม ทาให้ ได้ เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของครอบครัวชาวญี่ปนทั
ุ่ ว่ ไป
รวมทังสามารถสั
้
มผัสได้ ถึงวัฒนธรรมและแนวความคิดของคนญี่ปนุ่
・โฮสต์แฟมิลี่ : เป็ นอาสาสมัครที่ได้ ลงทะเบียนไว้ กบั สมาคมแลกเปลี่ยนระหว่างต่างประเทศ
・ค่าใช้ จา่ ย : 1 คืน 3,000 เยนต่อคน (รวมอาหารเช้ า･เย็น)
3. ค่ าใช้ จ่าย (ดูเอกสารแนบด้ านหลัง)
ค่าใช้ จา่ ยของผู้เข้ าร่วม

ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับและค่าเดินทางภายในประเทศญี่ปนุ่
1 ใน 3 ของค่าเรียนภาษา

ค่าเรียนสาหรับคลาสทางวัฒนธรรม
ค่าเดินทาง ค้ างแรม : คนละ 15,000 เยน (รวมค่าที่พกั , ค่าอาหาร, ค่าเข้ าสถานที่)
ไปเช้ าเย็นกลับ : คนละ 4,000-15,000 เยน (รวมค่าอาหาร, ค่าเข้ าสถานที่)
ค่าตอบแทนโฮสต์แฟมิลี่(คนละ 3,000 เยน/คืน)
เงินสนับสนุน
จากจังหวัดอิชิคาวะ

ค่ าใช้ จ่าย 2 ใน 3 ของค่ าเรียนภาษา
ค่ าตอบแทนเพื่อผู้สอนและบริ ษัทสาหรั บการเรี ยนวัฒนธรรม
ค่ าเช่ ารถบัสสาหรับทัศนศึกษา
ค่ างานเลีย้ งต้ อนรับ
ทุนเพื่อนักศึกษา(ยกเว้ นผู้ทางาน)
(4 สัปดาห์ ขึน้ ไป 25,000 เยน, 8 สัปดาห์ ขนึ ้ ไป 50,000เยน)

【ตัวอย่ างค่ าใช้ จ่ายสาหรับ 1 ท่ าน】
・เป็ นการคานวณภายใต้ เงื่อนไข : กลุม่ 10 คน แบ่งเป็ น 3 คลาส
・*หมายเหตุ ราคาในตารางอาจไม่เท่ากับราคาจริง
・ราคานี ้ไม่รวมค่าตัว๋ เครื่องบินและค่าเดินทางจากสนามบินถึงจ.อิชคิ าวะและค่าอาหารกลางวัน
ประเภทค่าใช้ จา่ ย
การเรียนภาษาญี่ปนุ่

โฮมสเตย์

4สัปดาห์
รวม

￥62,600－

￥118,850－

เงินสนับสนุน

￥38,400－

￥75,900－

ส่วนบุคคล

￥24,200－

￥42,950－

￥81,000－

￥165,000－

－

－

￥81,000－

￥165,000－

￥25,970－

￥25,970－

เงินสนับสนุน

￥10,970－

￥10,970－

ส่วนบุคคล

￥15,000－

￥15,000－

￥6,750－

￥21,050－

เงินสนับสนุน

￥2,500－

￥ 7,000－

ส่วนบุคคล

￥4,250－

￥14,050－

￥176,320－

￥330,870－

￥51,870－

￥93,870－

￥124,450－

￥237,000－

￥25,000－

￥50,000－

รวม

(รวมอาหารเช้ า･เย็น)

เงินสนับสนุน
ส่วนบุคคล

ทัศนศึกษา

รวม

(2วัน1คืน)

การศึกษาวัฒนธรรม

รวมทังหมด
้

8สัปดาห์

รวม

รวม
เงินสนับสนุน
ส่วนบุคคล
ทุนเพื่อนักศึกษา

