
 กำ�หนดก�รปฐมนิเทศฯ

   08:45 ลงทะเบียน

   09:00 เปิดก�รปฐมนิเทศ

   09:10 แนะนำ�กิจกรรม และโครงก�รฯ

   10:30 กิจกรรมละล�ยพฤติกรรม
พบกับคุณครูผู้นำ�กลุ่ม

   12:00 ปิดก�รปฐมนิเทศ

กำ�หนดก�รปฐมนิเทศก่อนเดินท�งโครงก�รเย�วชนศึกษ�ภ�ษ�และวัฒนธรรมระยะสั�น
รุ่นที� 10 (2 สัปด�ห์) ประเทศอังกฤษ อเมริก� แคน�ด� และออสเตรเลีย 

ณ ห้องร�ชพฤกษ์ ชั�น 4 อ�ค�รยุวทูต YES (อ�ค�รสำ�นักง�น) กรุงเทพมห�นคร

วันเส�ร์ที� 7 กันย�ยน  2562 เวล� 08.30 – 12.00 น.

ใบสมัครลงทะเบียนโครงก�รเย�วชนศึกษ�ภ�ษ�และวัฒนธรรมระยะสั�น รุ่นที่ 10

1. ชื�อ-สกุลนักเรียน: ........................................................................................................ รหัสสอบ: ................................ ระดับคะแนน TYES: ................................

2. โรงเรียน: .................................................................................................................................. ชั�น: ....................... ผลก�รเรียนปีล่�สุด :.....................................

3. โทรศัพท์ (นักเรียน) :....................................................โทรศัพท์ (ผู้ปกครองที่ส�ม�รถติดต่อได้): ...............................................................................................

4. วันเดือนปีเกิด (ปี ค.ศ.) ............. / ............................ / ............. อ�ยุในวันที� 1 ตุล�คม 2562 ……………… ปี .................... เดือน

5. ยืนยันสิทธิ์ก�รเข้�ร่วมโครงก�ร (เลือกได้ 1 ประเทศ)
	เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ 	เมืองนิวยอร์ก ประเทศอเมริก�
	เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคน�ด� 	เมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย

5. หลักฐ�นในก�รยืนยันสิทธิ์
	สำ�เน�หน้� Passport หรืออสำ�เน�บัตรประช�ชนที่มีชื่อภ�ษ�อังกฤษ
	สำ�เน�หลักฐ�นก�รชำ�ระเงินค่�ลงทะเบียน

ลงชื�อ: .......................................................... นักเรียน  วันที�: .......................    ลงชื�อ: .......................................................... ผู้ปกครอง วันที�: .......................

หม�ยเหตุ: YES สงวนสิทธิ�ในก�รเปลี�ยนแปลงใดๆ รวมทั�งอัตร�สมทบทุนค่�ใช้จ่�ยห�กมีปัจจัยที�ทำ�ให้ค่�ใช้จ่�ยสูงขึ�นในก�รดำ�เนินก�รโดยไม่ต้องแจ้งให้ทร�บส่วงหน้�

ค่าใช้จ่ายรวม

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามกำาหนดการ 

 การดำาเนินการวีซ่าและค่าวีซ่า 

 ค่าแปลเอกสารสำาหรับยื่นวีซ่า 

 ค่าประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ 

 ค่าพำานักอยู่กับโฮมสเตย์ครอบครัวละ 2 คน 

 ค่าเรียนภาษา,กิจกรรมและค่าทัศนศึกษาตลอดโครงการ

 ค่าบัตรโดยสารเดินทางไปสถาบันเรียนภาษา (Travel Card)

 ค่าอาหาร 3 มื้อ ยกเว้นประเทศอเมริกาและแคนาดาไม่รวม
อาหารกลางวัน

 เสื้อยืด YES ใส่ในวันเดินทางไปและกลับ 

 ซองพลาสติกสำาหรับใส่พาสปอร์ตและเอกสารเดินทาง

ระเบียบการยกเลิกโครงการ

1. กรอกใบคำาร้องทั่วไป (แบบฟอร์มของ YES) 
ติดต่อคุณอรทัย ฝ่ายการเงิน โทร 0 2508 0099 
ต่อ 1210

2. ยกเลิกโครงการ ก่อนวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 
ปรับ 10,000 บาท

3. ยกเลิกโครงการ หลังวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 
ปรับ 20,000 บาท

4. ยกเลิกโครงการ หลังวันที่ 20 สิงหาคม 2562  
ปรับ 70% ของค่าโครงการ

5. กรณีอยู่ในโครงการและต้องยกเลิกโครงการ หลัง
การเดินทาง จะไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมใดๆ

ซองพลาสติกสำาหรับใส่พาสปอร์ตและเอกสารเดินทาง

ค่าใช้จ่ายไม่รวม

 ค่าทำาหนังสือเดินทาง

 ค่ากิจกรรมนอกโปรแกรม 

 ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ต

 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่โค
รงการฯ จัดให้ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

หมายเหตุ:

 ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับค่าใช้จ่าย

โครงการตามความเหมาะสม หากมีปัจจัย

ภายนอกทำาให้ค่าใช้จ่ายโครงการสูงขึ้น

ขั้นตอน รายละเอียด

1. ยืนยันสิทธ์ในการเข้าร่วมโครงการ ชำาระค่าลงทะเบียน จำานวน 25,800 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงเทพ 
สาขา บุญถาวร เกษตร-นวมินทร์ ชื่อบัญชีนายอาคม ริมทอง เลขที่ 039-7-12362-1  ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 
2562 พร้อมแสดงผลสอบ TYES 2019 (รับทุนส่วนลดค่าโครงการ 3,000 บาท)
ส่งเอกสาร 1. สำาเนาหน้า Passport หรือสำาเนาบัตรประชาชนที่มีชื่อภาษาอังกฤษ
 2. สำาเนาหลักฐานการชำาระเงินค่าลงทะเบียน
 3. มาที่ Line ID: @yesthailand หรืออีเมล์ info@yesthailand.org 
  (ระบุชื่อ-นามสกุลนักเรียน)

2. ชำาระค่าโครงการส่วนที่เหลือ จำานวน 74,000 บาท และเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ได้ที่สำานักงาน YES 
หรือไปรษณีย์ ถึง ฝ่ายเอกสารและวีซ่า อาคารยุวทูต (YES) ชั้น 2 เลขที่ 9/19 ถ.คลองลำาเจียก แขวง
นวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2562

3. เข้าร่วมปฐมนิเทศก่อนเดินทาง ในวันที่ 7 กันยายน 2562 ณ อาคารยุวทูต YES (อาคารสำานักงาน)

4. เยาวชนเดินทางเข้าร่วมโครงการตามกำาหนดการ วันที่ 6 – 20 ตุลาคม 2562

นักเรียนที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ระยะสั้น ดำาเนินการดังนี้

*** หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
นับจากวันเดินทางกลับ ***


