โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม
ประเทศออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์

ระยะเวลาโครงการ: 8 สัปดาห์ (15 มีนาคม - 8 พฤษภาคม 2563)
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด์ เพื่อเปิดโอกาส
ให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสได้ไปเรียนรู้ภาษาและศึกษาวัฒนธรรมระยะสั้น ณ ประเทศนิวซีแลนด์ หรือออสเตรลีย โดย
เยาวชนสมทบทุนเพื่อเข้าร่วมโครงการเพียงบางส่วน ในระหว่างที่เข้าร่วมโครงการ นักเรียนจะพำ�นักอยู่กับครอบครัวเจ้า
บ้านและเรียนในโรงเรียนท้องถิ่นของแต่ละประเทศ ซึ่งนักเรียนจะมีโอกาสในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างเต็มที่ และ
ฝึกทักษะทางภาษาเพื่อให้คุ้นเคยกับการใช้ชีวิตประจำ�วัน ตลอดจนเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมต่างๆ ทั้งนี้
เยาวชนเองก็มีโอกาสในการเผยแผ่วัฒนธรรมไทย ซึ่งเยาวชนจะทำ�หน้าที่เสมือนยุวทูตจากประเทศไทย ทำ�หน้าที่เชื่อม
สัมพันธไมตรีกับชาวต่างชาติ ทำ�ให้ประเทศต่างๆได้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้น
อนึ่งการที่นักเรียนเข้าร่วมโครงการแม้จะเป็นเพียงระยะสั้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสในการฝึกฝน
ทักษะการใช้ภาษากับเจ้าของภาษา (Native speakers) ทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง-พูด การอ่าน-เขียน อีกทั้งยังฝึกให้
เยาวชนรู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้ที่จะพึ่งพาตัวเองและสามารถแก้ปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งจะทำ�ให้เยาวชนมีความรับ
ผิดชอบ มีความอดทนในสถานการณ์ต่างๆ มีความมั่นใจในตนเอง ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนได้อย่างเต็มที่
อีกทั้งเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์และเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกล

ลักษณะของโครงการ
1. โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม
ระยะเวลา 8 สัปดาห์
2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะพักอาศัยกับครอบครับ
อุปถัมภ์ และเรียนในโรงเรียนของท้องถิ่นนั้นๆ
3. ผู้เข้าร่วมโครงการทุนสมทบ เยาวชนจะต้องสมทบ
ค่าใช้จ่ายบางส่วนในการเข้าร่วมโครงการ

Download ใบสมัครได้ที่นี่ หรือ
www.yesthailand.org

วัตถุประสงค์ของโครงการ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ

1. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ได้ฝึกฝนทักษะในการใช้
ชีวิตในต่างประเทศ เปิดโลกทัศน์ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
และจุดประกายความคิดสร้างสรรค์
2. ได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำ�วันกับเจ้าของ
ภาษา เพิ่มความกล้าและความมั่นใจมากขึ้น
3. เปิ ด โอกาสให้ เ ยาวชนได้ เรี ย นรู้ ข นบธรรมเนี ย ม
ประเพณี และเทคโนโลยีอันทันสมัย
4. เพื่อให้เยาวชนได้รับประสบการณ์ชีวิตที่คุ้มค่า ช่วย
ให้เติบโตทางความคิด รู้จักรับผิดชอบตัวเองได้
5. เพื่อให้เยาวชนพัฒนาตนเอง เสริมสร้างความมั่นใจ
มีภาวะความเป็นผู้นำ�
6. เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ และจัดการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าด้วยตนเอง และรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น
7. เพื่ อ ให้ เ ยาวชนได้ ศึ ก ษาวั ฒ นธรรมของประเทศ
อุปถัมภ์
พร้อมทั้งมีโอกาสนำ�วัฒนธรรมของ
ประเทศไทยไปเผยแผ่ให้กับประชาชนในประเทศ
อุปถัมภ์ตามโอกาสอันควรส่งผลให้ชาวต่างชาติได้
เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทยมากขึ้น

1. มี สั ญ ชาติ ไ ทยและกำ � ลั ง ศึ ก ษาอยู่ ใ นระดั บ
มัธยมศึกษา ณ วันที่สมัคร
2. มีสถานภาพเป็นนักเรียนในสถานศึกษาที่กระทรวง
ศึกษาธิการรับรองในขณะเข้าร่วมโครงการ
3. อายุ 15 ปีในวันเดินทาง และไม่เกิน 18 ปี 9 เดือน
ในวันจบโครงการ ผลการเรียน 2.00 ขึ้นไปในทุก
รายวิชา
4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับปานกลาง
ขึ้นไป มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้ภาษา
5. มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ มีความประพฤติดี มี
ความเป็ น ผู้ ใ หญ่ ส ามารถปฎิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บ
ของโครงการฯ
6. มีความพร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรมของประเทศอุปถัมภ์และ เรียนรู้ที่จะ
ปรับตัวเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้เป็น
อย่างดี

สอบถามข้อมูล
พี่ติ่ง
พี่อุ้ย
พี่หน่อย
พี่ม่อน
พี่อรทัย

081 638 9706
089 685 0944
063 878 8859
081 345 0532
084 673 0744

หมายเหตุ: YES ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ประเทศออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์
ระยะเวลาโครงการ: 8 สัปดาห์ เดินทางปี 2563

กำ�หนดการเข้าร่วมโครงการ

ค่าใช้จ่ายโครงการ

15 มีนาคม – 8 พฤษภาคม 2563
ระยะเวลา 8 สัปดาห์ (ประมาณการ)

218,800 บาท

สามารถขยายเวลาได้สูงสุด 12 สัปดาห์
(ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น)

ระเบียบการยกเลิกโครงการ

ค่าใช้จ่ายรวม

1. กรอกใบคำ�ร้องทั่วไป (แบบฟอร์มของ YES)
ติดต่อคุณอรทัย ฝ่ายการเงิน โทร 0 2508 0099
ต่อ 1210, 084-673-0744
2. ยกเลิกโครงการ หลังวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
ปรับ 20,000 บาท
3. ยกเลิกโครงการ หลังวันที่ 16 ธันวาคม 2562
ปรับ 60,000 บาท
4. ยกเลิกโครงการ หลังได้รับ Placement ปรับ
50% ของค่าโครงการ
5. ยกเลิกเมื่อได้รับเอกสารยื่นวีซ่า ปรับ 80% ของ
ค่าโครงการ
6. ยกเลิกหลังการเดินทางไม่คืนไม่ว่ากรณีใดๆ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามกำ�หนดโครงการ
การดำ�เนินการวีซ่าและค่าวีซ่า (วีซ่าท่องเที่ยว)
ค่าแปลเอกสารสำ�หรับยื่นวีซ่า
ค่าประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ (ออสเตรเลีย
OHSC: Basic Health Cover / นิวซีแลนด์ AIG
Category B)
ค่ า พำ � นั ก อยู่ กั บ ครอบครั ว อุ ป ถั ม ภ์ ต ลอดระยะ
เวลาในโครงการพร้อมด้วยอาหาร 3 มื้อ
ปฐมนิเทศก่อนเดินทาง
เสื้อยืด YES และ เจ้าหน้าที่จัดส่งสนามบิน
ปฐมนิเทศโดยผู้ประสานงานในท้องถิ่นภายใน
1 สัปดาห์ที่เดินทางไปถึง
ปัจฉิมนิเทศเมื่อเดินทางกลับไทย

กำ�หนดการชำ�ระเงินสมทบทุน
ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2562
งวดที่ 1
จำ�นวน 25,500 บาท
งวดที่ 2
ส่งเอกสาร Application จำ�นวน
		
50,000 บาท
		
(ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2562)
งวดที่ 3
ชำ � ระส่ ว นที่ เ หลื อ ภายในวั น ที่
		
10 มกราคม 2563

ค่าใช้จ่ายไม่รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ค่าทำ�หนังสือเดินทาง
ค่าเดินทางจากครอบครัวอุปถัมภ์ไปยังโรงเรียน
ค่าอาหารกลางวัน
ค่ายูนิฟอร์มของโรงเรียน
ค่าหนังสือเรียน ค่ากิจกรรม
ค่าทัศนศึกษา
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ
นั ก เรี ย นจะต้ อ งเตรี ย มเงิ น ค่ า ใช้ จ่ า ยส่ ว นตั ว
ออสเตรเลีย 325 AUD / นิวซีแลนด์ 400 NZD

***หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
นับจากวันเดินทางกลับ***

นักเรียนที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระยะสั้น 8 สัปดาห์
ดำ�เนินการดังนี้
ขั้นตอน

รายละเอียด

1.

สมัครสอบเข้าร่วมโครงการ พร้อมผลการเรียน 3 ปีย้อนหลัง ณ สำ�นักงาน YES หรือศูนย์ประสานงาน
YES ทั่วไทย

2.

ชำ�ระค่าลงทะเบียน เพื่อยืนยันสิทธ์ในการเข้าร่วมโครงการ จำ�นวน 25,500 บาท ภายในวันที่ 30
พฤศจิกายน 2562 โดยโอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงเทพ สาขา บุญถาวร เกษตร-นวมินทร์ ชื่อบัญชีนายอาคม
ริมทอง เลขที่ 039-7-11466-1

3.

ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ, สำ�เนาหน้า Passport หรือสำ�เนาบัตรประชาชนที่มีชื่อภาษาอังกฤษ และ
หลักฐานการชำ�ระเงินมาที่ Line ID: @yesthailand หรืออีเมล์ info@yesthailand.org (ระบุชื่อนามสกุล เบอร์โทรนักเรียน)

4.

ส่งเอกสาร Application ชุดสมบูรณ์ พร้อมชำ�ระค่าโครงการจำ�นวน 50,000 บาท ภายในวันที่
16 ธันวาคม 2562

5.

ส่งเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ได้ที่สำ�นักงาน หรือไปรษณีย์ ที่ อาคารยุวทูต (YES) ชั้น 2 เลขที่ 9/19
ถ.คลองลำ�เจียก แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 พร้อมชำ�ระค่าโครงการส่วนที่เหลือ
ภายในวันที่ 10 มกราคม 2563

6.

เข้าร่วมปฐมนิเทศก่อนเดินทาง

7.

เยาวชนเดินทางเข้าร่วมโครงการตามกำ�หนดการ

ติดตาม YES บน Social Network
ค้นหา “YESThailand”

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม วายอีเอส ประเทศไทย อาคารยุวทูต (ชั้น 2) เลขที่ 9/19 ถ.คลองลำ�เจียก นวลจันทร์ บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทร. 02 508 0099 (5 คู่สาย) Lineid: @yesthailand Website: www.yesthailand.org E-mail: info@yesthailand.org

