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(สาธารณะ) สมาคมนานาชาติคาวาซากิ 
 

 

                                                                                           

ภาษาอังกฤษ จีน เกาหลี สเปน โปรตุเกส ตากาล็อก เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย เนปาลและภาษาญ่ีปุ่นแบบง่ายส าหรับชาวต่างชาติ 

โฮมเพจสมาคม https://www.kian.or.jp/hlkwsk.html 

สมาคมนานาชาติเมืองคาวาซาก ิ 〒211-0033 จงัหวดัคานากาว่า เมืองคาวาซากิ เขตนาคาฮาระ คซูิคิกิออนโจะ2-2 

โทรศัพท์:044-435-7000 แฟกซ์:044-435-7010 https://www.kian.or.jp/ E-mail：kiankawasaki@kian.or.jp 
 

************************************************************************************** 

สนุกและได้ประโยชน์จากหลกัสูตรภาษาญี่ปุ่นส าหรับชาวต่างชาติ  

・การเรียนการสอนแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ・กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจวัฒนธรรมญ่ีปุ่นและการป้องกันภัยพิบัติในภูมิภาค  

หลกัสูตรช่วงเช้า  ทุกวันองัคารและวันศุกร์ ９：５０ น. ―１１：５０น.         
ภาคการศึกษาท่ี 1 วนัองัคารท่ี 13 เมษายน - วนัศุกร์ท่ี 2 กรกฎาคม (22 คร้ัง) 12,100 เยน 

ภาคการศึกษาท่ี 2 วนัองัคารท่ี 14 กนัยายน - วนัศุกร์ท่ี 3 ธนัวาคม (22 คร้ัง) 12,100 เยน 

ภาคการศึกษาท่ี 3     วนัองัคารท่ี 11 มกราคม - วนัศุกร์ท่ี 11 มีนาคม 2022 ( 17 คร้ัง) 9,350 เยน 

※มีบริการรับฝากเด็ก （ 1 ขวบขึน้ไป・ไม่เสียค่าใช้จ่าย）   ※ค่าต าราเรียนมค่ีาใช้จ่ายต่างหาก 

หลกัสูตรช่วงค ่า ทุกวันพุธ  １８：３０น. ―２０：３０น. 
ภาคการศึกษาท่ี 1 วนัพุธท่ี 14 เมษายน - วนัพุธท่ี 7 กรกฎาคม (12 คร้ัง) 6,600 เยน 

ภาคการศึกษาท่ี 2 วนัพุธท่ี 1 กนัยายน - วนัพุธท่ี 15 ธนัวาคม (15 คร้ัง)  8,250 เยน 

ภาคการศึกษาท่ี 3     วนัพุธท่ี 12 มกราคม - วนัพุธท่ี 16 มีนาคม 2022 ( 9 คร้ัง) 4,950 เยน 

※ไม่มีบริการรับฝากเด็ก    ※ค่าต าราเรียนมีค่าใช้จ่ายต่างหาก 

สถานท่ี : ศูนยน์านาชาติคาวาซากิ  
สอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม : สมาคมนานาชาติคาวาซากิ 
โทรศพัท:์  044-435-7000     อีเมล:์ kiankawasaki@kian.or.jp 

  ※วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบอีกคร้ังในขณะท าการสมัครเรียน  
************************************************************************************* 

 

 

                                 ช่วงเวลาท่ีเหมาะกบัการชมดอกซากุระในปีน้ีอยูร่ะหว่างปลายเดือนมีนาคมถึงตน้เดือนเมษายน 

ภายในเมืองคาวาซากิมีสวนสาธารณะหรือพ้ืนท่ีสีเขียวมากมายท่ีมีเสน่ห์มากมายหลายแห่ง 

ขอแนะน าสถานท่ีชมซากุระสวยๆ ต่อเน่ืองจากปีท่ีแลว้ 

นิคะเรียวโยซุย（เขตทามะ・รถไฟเจอาร์สายนันบุ 「สถานีชูคุกาวาระ」เดินประมาณ 2 นาที） 

เป็นทางระบายน ้าโบราณท่ีสร้างขึ้นในสมยัเอโดะ ถนนท่ีอยูข่า้งทางของเส้นทางระบายน ้านั้น 
มีตน้ซากุระราว 400 ตน้เรียงรายยาวต่อเน่ืองเป็นทางกว่า 2 กิโลเมตร  

 แม่น ้าอะซาโอ（เขตอาซะโอ・รถไฟสายโอดาคิว 

「สถานีคาคิโอ」เดินประมาณ 3 นาที）  
ริมตล่ิงแม่น ้ามตีน้ซากุระประมาณ 250 ตน้เรียงรายอยู ่ถกัทอเป็นอุโมงคด์อกไมสี้ชมพู 

 

 

 

ชมดอกซากรุะท่ีคาวาซากิ 
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************************************************************************************** 

หน่วยบริการให้ค าปรึกษาส าหรับชาวต่างชาติ ศูนย์นานาชาติเมืองคาวาซาก ิ
              หากท่านต้องการสอบถามในเร่ืองต่าง ๆ หรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อเราได้ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)              

★เดือนเมษายนเป็นต้นไป ขยายเวลาการให้บริการรับค าปรึกษา！ 
      ＊เวลาในการใหบ้ริการ วนัท่ี 31 มีนาคม 10:00 น. – 12:00 น. 13:00 น. – 16:00 น. 

ตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน เป็นต้นไป 9:00  น. – 17:00 น. (ให้บริการในช่วงพกักลางวนัด้วย) 

＊สายตรงถึงผูใ้หค้  าปรึกษา โทร. ０４４-４５５-８８１１                                                                โฮมเพจศูนยน์านาชาติคาวาซากิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊การบริการให้ค าปรึกษาส าหรับชาวต่างชาติโดยผู้เช่ียวชาญพเิศษ（ให้ค าปรึกษาเป็นภาษาญ่ีปุ่น แต่สามารถจองใช้บริการล่ามได้โดยมีค่าใช้จ่าย） 

                                       วันเวลา:วนัอาทิตยท่ี์ 18 เมษายน และ วนัอาทิตยท่ี์ 16 พฤษภาคม  เวลา 14:00 น. - 16:00 น.  

สถานที:่ ศนูยน์านาชาติคาวาซากิ ชั้น 2 ห้องประชุมสมาคม 

ภาษา วนั ภาษา วนั 
ภาษาองักฤษ จนัทร-์เสาร ์ ภาษาจีน จนัทร-์เสาร ์

ภาษาโปรตุเกส องัคาร・ศกุร ์ ภาษาสเปน องัคาร・พธุ 

ภาษาเกาหลี องัคาร・พฤหสั ภาษตากาลอ็ก องัคาร・พธุ 

ภาษาเวียดนาม องัคาร・ศกุร ์ ภาษาไทย จนัทร・์องัคาร 

ภาษาอินโดนีเซีย องัคาร・พธุ ภาษาเนปาล องัคาร・เสาร ์

◎ ปรึกษาแพทยท่ี์ใชบ้ริการเป็นประจ า   ◎ส าหรับผูท่ี้ไม่มีแพทยป์ระจ านั้น 
1．หากมีอาการ เช่น เป็นไข・้ไอ・เจ็บคอ 

ศูนยบ์ริการรับจองเพื่อรักษาอาการ 
หมายเลขโทรศพัท：์ 0570-048914 ( ส าหรับโทรศพัทแ์บบ IP หากติดตอ่ไม่ได ้กรุณาใชห้มายเลข 045-285-1015) 

เวลาให้บริการ： 9:00 น. - 21:00 น. (รวมถึงวนัเสาร์วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุราชการ) 
2. หากไม่มีอาการ 

ศูนยค์อลลเ์ซ็นเตอร์เก่ียวกบัไวรัสสายพนัธุ์ใหม่เมืองคาวาซากิ 
หมายเลขโทรศพัท：์ 044-200-0730 

เวลาให้บริการ： ตลอด  24 ชัว่โมง (รวมถึงวนัเสาร์วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุราชการ) 

ศูนย์ให้ค าปรึกษาหลายภาษาของกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการ（คอลลเ์ซ็นเตอร์） 
หมายเลขโทรศพัท：์  0120-565653 （ไม่มีเสียค่าใชจ่้าย） 

ภาษาท่ีให้บริการ：  องักฤษ จีน เกาหลี โปรตุเกส สเปน ไทย เวียดนาม 
เวลาให้บริการ：◇ภาษา องักฤษ  จีน เกาหล ีโปรตุเกส สเปน： 9:00 น. -21:00 น. 

◇ภาษาไทย： 9:00 น. -18:00 น.  ◇ ภาษาเวียดนาม： 10:00 น. - 19:00 น. 

 

หำกกงัวลใจเกีย่วกบักำรตดิเชือ้โคโรน่ำ
ไวรสัら・・・ 


