
ขัน้ตอนการเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปล่ียนภาษาและวฒันธรรม 1 เทอม หรือ 1 ปีการศึกษา 

ณ ประเทศออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด ์กาํหนดการเดินทาง เดือนกนัยายน 2562 
 

ระยเวลา (เดือน) ค่าใช้จ่าย หมายเหต ุ

5 เดอืน 298,800.- กาํหนดการชาํระเงินสมทบทนุ 

งวดที ่1 ลงทะเบยีนตัง้แต่วนัน้ี – 15 พฤษภาคม 2562 จาํนวน 28,000 บาท 

งวดที ่2 สง่เอกสาร Application จาํนวน 50,000 บาท ภายในวนัที ่31 พฤษภาคม 62 

งวดที ่3 ชาํระสว่นทีเ่หลอืภายในวนัที ่15 มถิุนายน 2562 

10 เดอืน 388,800.- 

 

ค่าใช้จ่ายรวม  

1. การดาํเนินการวซ่ีาและคา่วซ่ีา (วซ่ีานกัเรยีน)  

2. คา่ประกนัอุบตัเิหตุและสขุภาพ (ออสเตรเลยี OHSC: 

Basic Health Cover / นิวซแีลนด ์AIG Category B) 

3. คา่พาํนกัอยูก่บัครอบครวัอุปถมัภต์ลอดระยะเวลาใน

โครงการพรอ้มดว้ยอาหาร 2 มือ้ (เชา้ – เยน็) 

4. YES Camp (3 วนั 2 คนื เดอืนมนีาคม 62) 

5. ปฐมนิเทศก่อนเดนิทาง ในเดอืนมถิุนายน 62 

6. ปฐมนิเทศเมือ่เดนิทางไปถงึประเทศปลายทาง 

6.1 ออสเตรเลยี 3 วนั ใน Sydney 

6.2 นิวซแีลนด ์2 วนั ใน Auckland 

7. เสือ้ยดื YES และ เจา้หน้าทีจ่ดัสง่สนามบนิ 

8. ปจัฉิมนิเทศ เมือ่นกัเรยีนกลบัประเทศไทย 

ค่าใช้จ่ายไม่รวม   

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั  

2. คา่ทาํหนงัสอืเดนิทาง  

3. คา่เดนิทางจากครอบครวัอุปถมัภไ์ปยงัโรงเรยีน  

4. คา่อาหารกลางวนั  

5. คา่ยนิูฟอรม์ของโรงเรยีน  

6. คา่หนงัสอืเรยีน คา่กจิกรรม  

7. คา่ทศันศกึษา 

8. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอื่นๆ  

9. นกัเรยีนจะตอ้งเตรยีมเงนิคา่ใชจ้า่ยสว่นตวั  

9.1 ออสเตรเลยี 325 AUD 

9.2 นิวซแีลนด ์400 NZD 

 
 

ระเบียบการยกเลิกโครงการ 

1. กรอกใบคาํรอ้งทัว่ไป (แบบฟอรม์ของ YES) ตดิต่อคณุอรทยั ฝา่ยการเงนิ โทร 0 2508 0099 ต่อ 1210 

2. ยกเลกิโครงการ หลงัวนัที ่15 มนีาคม 2562 ปรบั 20,000 บาท 

3. ยกเลกิโครงการ หลงัวนัที ่1 เมษายน 2562  ปรบั 70% ของคา่โครงการ 

4. ยกเลกิโครงการ หลงัไดร้บั Placement ปรบั 50% ของคา่โครงการ 

5. ยกเลกิเมือ่ไดร้บัเอกสารยืน่วซ่ีา ปรบั 80% ของคา่โครงการ 

6. ยกเลกิหลงัการเดนิทางไมค่นืไมว่า่กรณีใดๆ 

***หนังสือเดินทาง ต้องมีอายเุหลือมากกว่า 6 เดือนนับจากวนัเดินทางกลบั*** 
 

นักเรียนท่ีประสงคจ์ะเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปล่ียนภาษาและวฒันธรรมระยะสัน้ ดาํเนินการดงัน้ี 

ขัน้ตอน รายละเอียด 

1. สมคัรเขา้รว่มโครงการ พรอ้มผลการเรยีน 3 ปียอ้นหลงั นดัวนัสอบปรนยัภาษาองักฤษ, สอบสมัภาษณ์ ทราบผลสอบทนัท ี

2. ชาํระคา่ลงทะเบยีน เพือ่ยนืยนัสทิธใ์นการเขา้รว่มโครงการ จาํนวน 28,800 บาท ภายในวนัที ่15 มนีาคม 2562 

โดยโอนเงนิเขา้บญัช ีธ.กรงุเทพ สาขา บญุถาวร เกษตร-นวมนิทร ์ชือ่บญัชนีายอาคม รมิทอง เลขที ่039-7-11466-1 

3. สง่ใบสมคัรเขา้รว่มโครงการ, สาํเนาหน้า Passport หรอืสาํเนาบตัรประชาชนทีม่ชีือ่ภาษาองักฤษ และหลกัฐานการชาํระเงนิ 

มาที ่Line ID: @yesthailand หรอือเีมล ์info@yesthailand.org (ระบชุือ่-นามสกุล เบอรโ์ทรนกัเรยีน)  

4. สง่เอกสาร Application ชดุสมบรูณ์ พรอ้มชาํระคา่โครงการสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด ภายในวนัที ่1 เมษายน 2562 

5. ส่งเอกสารประกอบการยื่นวซ่ีา ไดท้ีส่ํานักงาน หรอืไปรษณีย ์ที ่อาคารยุวทูต (YES) ชัน้ 2 เลขที ่9/19 ถ.คลองลําเจียก 

แขวงนวลจนัทร ์เขตบงึกุ่ม กรงุเทพมหานคร 10230 ภายในวนัที ่30 เมษายน 2562 

6. เขา้รว่มปฐมนิเทศก่อนเดนิทาง ในวนัที ่1 มถิุนายน 2562 (จะมจีดหมายแจง้) 

7. เยาวชนเดนิทางเขา้รว่มโครงการตามกาํหนดการ เดอืนกนัยายน 2562  
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โครงการนักเรียนแลกเปล่ียนภาษาและวฒันธรรม รุน่ 26/33 (โควต้าพิเศษ) ประเทศออสเตรเลีย, นิวซีแลนด ์

ระยะเวลาโครงการ: 6 – 12 สปัดาห,์ 1 เทอม และ 1 ปีการศึกษา เดินทางปี 2562 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

โครงการนักเรยีนแลกเปลีย่นภาษาและวฒันธรรม ณ ประเทศออสเตรเลยี หรอืนิวซแีลนด ์เพื่อเปิดโอกาสใหเ้ยาวชนไทยไดม้ี

โอกาสไดไ้ปเรยีนรูภ้าษาและศกึษาวฒันธรรมระยะสัน้ ณ ประเทศนิวซแีลนด ์หรอืออสเตรลยี โดยเยาวชนสมทบทุนเพือ่เขา้ร่วมโครงการ

เพยีงบางส่วน ในระหว่างที่เขา้ร่วมโครงการ นักเรียนจะพาํนักอยู่กบัครอบครวัเจ้าบ้านและเรียนในโรงเรียนท้องถ่ินของแต่ละ

ประเทศ ซึ่งนักเรยีนจะมโีอกาสในการเรยีนรูภ้าษาองักฤษไดอ้ย่างเตม็ที ่และฝึกทกัษะทางภาษาเพื่อใหคุ้น้เคยกบัการใชช้วีติประจาํวนั 

ตลอดจนเรยีนรูว้ถิชีวีติความเป็นอยู่ และวฒันธรรมต่างๆ ทัง้น้ีเยาวชนเองกม็โีอกาสในการเผยแผ่วฒันธรรมไทย ซึง่เยาวชนจะทาํหน้าที่

เสมอืนยวุทตูจากประเทศไทย ทาํหน้าทีเ่ชือ่มสมัพนัธไมตรกีบัชาวต่างชาต ิทาํใหป้ระเทศต่างๆไดรู้จ้กัประเทศไทยมากยิง่ขึน้ 

อน่ึงการทีน่กัเรยีนเขา้ร่วมโครงการแมจ้ะเป็นเพยีงระยะสัน้ ซึง่จะชว่ยสง่เสรมิใหน้กัเรยีนมโีอกาสในการฝึกฝนทกัษะการใชภ้าษา

กบัเจา้ของภาษา (Native speakers) ทัง้ 4 ทกัษะ คอื การฟงั-พดู การอ่าน-เขยีน อกีทัง้ยงัฝึกใหเ้ยาวชนรูจ้กัการอยู่รว่มกบัผูอ้ื่น เรยีนรูท้ี่

จะพึง่พาตวัเองและสามารถแกป้ญัหาดว้ยตนเอง ซึง่จะทาํใหเ้ยาวชนมคีวามรบัผดิชอบ มคีวามอดทนในสถานการณ์ต่างๆ มคีวามมัน่ใจใน

ตนเอง ซึง่เป็นการพฒันาศกัยภาพของนกัเรยีนไดอ้ยา่งเตม็ทีอ่กีทัง้เป็นการเพิม่พนูประสบการณ์และเปิดโลกทศัน์ใหก้วา้งไกล 
 

ลกัษณะของโครงการ 

1. โครงการนกัเรยีนแลกเปลีย่นภาษาและวฒันธรรม ระยะเวลา 6 – 12 สปัดาห ์ 

2. โครงการนกัเรยีนแลกเปลีย่นภาษาและวฒันธรรม ระยะเวลา 1 เทอม หรอื 1 ปีการศกึษา  

3. ผูเ้ขา้รว่มโครงการฯ จะพกัอาศยักบัโฮสเสตย ์และเรยีนในโรงเรยีนของทอ้งถิน่นัน้ๆ 

4. ผูเ้ขา้รว่มโครงการทนุสมทบ เยาวชนจะตอ้งสมทบคา่ใชจ้า่ยบางสว่นในการเขา้รว่มโครงการ 
 

วตัถปุระสงคข์องโครงการ 

1. เพื่อส่งเสรมิให้เยาวชน ได้ฝึกฝนทกัษะในการใช้ชวีติในต่างประเทศ เปิดโลกทศัน์ เรยีนรู้สิง่ใหม่ๆ และจุดประกายความคดิ

สรา้งสรรค ์

2. ไดฝึ้กฝนภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนักบัเจา้ของภาษา เพิม่ความกลา้และความมัน่ใจมากขึน้ 

3. เปิดโอกาสใหเ้ยาวชนไดเ้รยีนรูข้นบธรรมเนียมประเพณี และเทคโนโลยอีนัทนัสมยั 

4. เพือ่ใหเ้ยาวชนไดร้บัประสบการณ์ชวีติทีคุ่ม้คา่ ชว่ยใหเ้ตบิโตทางความคดิ รูจ้กัรบัผดิชอบตวัเองได ้

5. เพือ่ใหเ้ยาวชนพฒันาตนเอง เสรมิสรา้งความมัน่ใจ มภีาวะความเป็นผูนํ้า 

6. เพือ่ใหเ้ยาวชนไดเ้รยีนรู ้และจดัการแกไ้ขปญัหาเฉพาะหน้าดว้ยตนเอง และรูจ้กัชว่ยเหลอืผูอ้ื่น 

7. เพื่อให้เยาวชนได้ศึกษาวฒันธรรมของประเทศอุปถมัภ์ พร้อมทัง้มโีอกาสนําวฒันธรรมของประเทศไทยไปเผยแพร่ให้กับ

ประชาชนในประเทศอุปถมัภต์ามโอกาสอนัควรสง่ผลใหช้าวต่างชาตไิดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัประเทศไทยมากขึน้ 
 

คณุสมบติัผู้เข้าร่วมโครงการฯ  

1. มสีญัชาตไิทยและกาํลงัศกึษาอยูใ่นระดบัมธัยมศกึษา ณ วนัทีส่มคัร 

2. มสีถานภาพเป็นนกัเรยีนในสถานศกึษาทีก่ระทรวงศกึษาธกิารรบัรองในขณะเขา้รว่มโครงการ 

3. อาย ุ15 ปีในวนัเดนิทาง และไมเ่กนิ 18 ปี 9 เดอืน ในวนัจบโครงการ ผลการเรยีน 2.00 ขึน้ไปในทกุรายวชิา 

4. สามารถสือ่สารภาษาองักฤษไดใ้นระดบัปานกลางขึน้ไป มคีวามตัง้ใจทีจ่ะเรยีนรูภ้าษา 

5. มสีขุภาพแขง็แรงสมบรูณ์ มคีวามประพฤตดิ ีมคีวามเป็นผูใ้หญ่สามารถปฎบิตัติามกฎระเบยีบของโครงการฯ 

6. มคีวามพรอ้มทีจ่ะปรบัตวัเขา้กบัสิง่แวดล้อมและวฒันธรรมของประเทศอุปถมัภ์และ เรยีนรูท้ีจ่ะปรบัตวัเพื่อใหส้ามารถใช้ชวีติ

รว่มกบัผูอ้ื่นไดเ้ป็นอยา่งด ี
 

กาํหนดการรบัสมคัรและกาํหนดการเดินทาง ผูเ้ขา้รว่มโครงการสามารถเลอืกระยะเวลาในการเขา้รว่มโครงการได ้ดงัน้ี 

ระยะเวลา รบัสมคัร กาํหนดเดินทาง 

6 – 12 สปัดาห ์ 1 พฤษภาคม 2562 6 กรกฎาคม 2562 

1 เทอม 15 พฤษภาคม 2562 กนัยายน 2562 

1 ปีการศกึษา  15 พฤษภาคม 2562 กนัยายน 2562 

 


