
Program Jepang khusus sepanjang 4 minggu dengan berbagai aktivitas. Anda bisa 
mendapatkan kemampuan bahasa Jepang praktis sambil menikmati hidup di Jepang. 

Program 
【Sekolah】  ARC Academy 
【Jam Kelas】  9:15-12:30 

【Biaya Program】  97,000 yen (termasuk pajak, biaya registrasi dan biaya aktivitas) 

                ＊Belum termasuk biaya material kelas dan biaya transportasi 

【Kualifikasi】  ①Umur 16 tahun keatas ②Bisa mendapatkan visa jangka pendek sendiri 
【Level Bahasa Jepang】   Pemula – Dasar (Mohon menghubungi kami bila level anda lebih tinggi) 
【Kelas Bahasa Jepang】 Mempelajari bahasa Jepang sehari-hari secara menarik. 

Pada hari aktivitas, anda akan belajar ungkapan bahasa Jepang yang berguna bagi 
aktivitas tersebut. 

【Aktivitas】  Anggota staff akan membawa pelajar untuk melakukan berbagai aktivitas. 
 ＊Contoh aktivitas: 

    Membuat sampel model makanan dari plastik, pengalaman memakai yukata, 
 Membuat kertas tradisional Jepang, Pengalaman kuliner Jepang dll. 

           ＊Aktivitas direncanakan untuk dilakukan seminggu sekali. 

Jadwal ＊Tidak ada kelas pada hari Sabtu dan Minggu. 

Course A: Senin, 9 Juli, 2018 – Jum’at, 3 Agustus, 2018 

Course B: Senin, 6 Agustus, 2018 – Jum’at, 31 Agustus, 2018 

＊Tidak ada kelas tingkat menengah dan tinggi untuk Course B 

Contact 

kenshu@arc-academy.net 

ARC Academy Training Department 

2F Hirata Bldg. Ichigo-kan 

7-11-3 Nishi-shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023 

TEL +81-3-5348-7671 

(3-menit jalan kaki dari JR Stasiun Shinjuku pintu keluar Barat) 

   Silahkan menghubungi kami!

2018 Japanese Summer Program 
in Shinjuku

mailto:kenshu@arc-academy.net


Aplikasi dan Pembayaran 
Mohon melakukan aplikasi sesuai petunjuk berikut. Pembayaran harus dilakukan sebelum batas waktu aplikasi. 

 Aplikasi melalui transfer bank 

Mohon menyerahkan form aplikasi ARC Academy dan membayar biaya program kepada salah satu akun bank berikut.  

＊Mohon memberitahukan kepada bank anda bahwa anda akan membayar semua biaya transfer. 
＊Bila terdapat biaya transfer bank tambahan, mohon membayar pada saat anda sampai di sekolah. 

 Aplikasi melalui Flywire (pembayaran dengan mata uang lokal atau kartu kredit) 

Mohon menyerahkan form aplikasi Arc Academy dan melakukan pembayaran melalui tautan berikut. 

https://www.flywire.com/pay/arc-academy-shinjuku 

Kebijakan Pembatalan 
【Sebelum Program Dimulai】 

Pembatalan harus dilaporkan melalui e-mail. Mohon menghubungi kami lagi bila tidak ada kabar dari kami setelah anda 
melapor. Peraturan berikut akan berlaku terhadap pembatalan, dengan alasan apapun, sebelum program dimulai. Akan 
dikenakan semua biaya komisi yang diperlukan untuk pengembalian pembayaran. 

 

Pembatalan Biaya Pembatalan 

Lebih dari 30 hari sebelum program dimulai Tidak dikenakan biaya 

15 - 30 hari sebelum program dimulai 10% dari biaya sekolah 

6 - 14 hari sebelum program dimulai 20% dari biaya sekolah 

1 - 5 hari sebelum program dimulai 50% dari biaya sekolah 

Pada hari program dimulai (atau bila anda tidak hadir) 100% dari biaya sekolah 

【Setelah Program Dimulai】 

Tidak diperbolehkan untuk melakukan pembatalan atau perubahan setelah program dimulai. 

 

Batas Waktu Aplikasi Course A: Senin, 25 Juni / Course B: Senin, 23 Juli 

Contoh Akomodasi ＊Biaya sudah termasuk pajak 

Anda dimohon untuk membooking akomodasi anda sendiri. 

Sakura Hotel Sakura House 
http://www.sakura-hotel.co.jp/ http://www.sakura-house.com/ 

①Dorm: 3,000 yen/malam/orang ①Apartemen: mulai dari 77,000 yen 

②Ruang Single: 6,400 yen/malam/orang ②Share House: mulai dari 55,000 yen 

③Ruang Twin: 8,200 yen/malam ③Dorm: mulai dari 36,000 yen 

Terdapat penawaran khusus untuk pelajar ARC Academy! 

 

Homestay di Jepang 
http://www.homestay-in-japan.com/ 

①Rencana 1 malam 2 kali makan: 5,076 yen/malam/orang 

②Rencana 1 malam dengan sarapan: 4,536 yen/malam/orang 

＊Mohon mendaftar untuk homestay selambatnya sebulan sebelum anda sampai. 

＊Biaya penempatan sebesar 19,440 yen akan dikenakan secara terpisah. 

 

Akun Bank 

Sumitomo Mitsui Banking Corporation 
・Shibuya-Ekimae Branch (No.234) 

・Alamat: 1-7-4, Dogenzaka, Shibuya-ku, Tokyo 

・Nomor Akun.：2287149  

・Pemegang Akun: ARC ACADEMY 

・SWIFT Code：SMBCJPJT 

Mizuho Bank 
・Shibuya-chuo Branch (No. 162) 

・Alamat: 23-3 Udagawacho, Shibuya-ku, Tokyo 

・Nomor Akun. : 4749770  

・Pemegang Akun: ARC ACADEMY 

・SWIFT Code：MHCBJPJT 


