โครงการอาสาสมัครเพื่อฝึกวิชาชีพ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
Volunteer Training Program USA

Volunteer Training Program USA
YES
เป็นตัวแทนประจำ�ประเทศไทยร่วมกับองค์กรในต่างประเทศ
เปิดรับนักศึกษาที่สนใจเรียนรู้ภาษาและหา
ประสบการณ์ระยะสั้น 1-3 เดือน ณ สหรัฐอเมริกา  โดยศึกษาวิชาชีพที่บริษัทหรือองค์กรขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียง ซึ่งได้รับการคัดสรร
อย่างดี ผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับวีซ่าถูกต้องตามกฎหมาย (J-1) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซท์ของ US Department of
State ที่ http://exchanges.state.gov/
รายละเอียดโครงการ
โครงการนี้เปิดโอกาสสำ�หรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 18-30 ปีที่ต้องการเป็นอาสาสมัคร ตำ�แหน่งงานอาสาสมัครในชุมชนใน
องค์กรต่างๆ เช่น พิพิธภัณฑ์เด็ก (Children’s museum) เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ฝึกฝน และพัฒนา
ความสามารถในสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และได้รับประสบการณ์ตรงในการใช้ชีวิตในประเทศสหรัฐอเมริกา
นอกจากนั้นยังได้ทัศนศึกษาสถานที่สำ�คัญต่างๆ ที่น่าสนใจ และได้พักกับครอบครัวอุปถัมภ์ที่ดูแลอย่างใกล้ชิดเสมือนเป็น
สมาชิกในครอบครัว นับเป็นโอกาสที่ดีในการเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
ประโยชน์ที่ได้รับ
• ได้รับประสบการณ์จริงจากการปฏิบัติงานในสายงานที่
สนใจ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
• ได้ พั ฒ นาศั ก ยภาพและทั ก ษะภาษาอั ง กฤษกั บ เจ้ า
ของภาษาโดยวิธีธรรมชาติ
• มี โ อกาสที่ จ ะนำ � ความรู้ แ ละประสบการณ์ ที่ ทำ � งานใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อกลับมาพัฒนาประเทศ
• ได้ร่วมใช้ชีวิตในครอบครัวตามวิถีชาวอเมริกัน
• ได้ รั บ ทั้ ง ความเพลิ ด เพลิ น ในการท่ อ งเที่ ย วและศึ ก ษา
วัฒนธรรมในประเทศอเมริกา
• สามารถนำ�ไปอ้างอิงในประวัติส่วนตัวเพื่อการทำ�งานใน
อนาคตได้
คุณสมบัติ
• อายุ 18-30 ปี
• กำ�ลังศึกษาระดับปริญญาตรีหรือจบปริญญาตรี
• มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
• มีความสนใจเรียนภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่าง
ประเทศ
• เป็ น ผู้ ที่ มี ค วามพร้ อ มที่ จ ะใช้ ชี วิ ต ในต่ า งประเทศตาม
กำ�หนดของโครงการฯ
• มีผลสอบ หรือ TOEFLหรือ TOEIC หรือ IELTS *จะได้รับ
การพิจารณาเป็นพิเศษ

ระยะเวลาโครงการ 1-3 เดือน
หลักฐานในการสมัคร
• กรอกใบสมัคร พร้อมระบุตำ�แหน่งงานที่สนใจ
• สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน
• ผลสอบ หรือ TOEFLหรือ TOEIC หรือ IELTS (ถ้ามี)
• ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 500 บาท (ไม่คืนเงินค่าสมัคร
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น)
ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน 5,000 บาท ชำ�ระงวดที่ 1 เมื่อสอบ
ผ่านและลงทะเบียน
ค่าธรรมเนียมโครงการและค่าธรรมเนียม Host Family
ครอบครัวอุปถัมภ์พร้อมอาหาร 3 มื้อ
ค่าธรรรมเนียม 1 เดือน
2 เดือน
3 เดือน
ห้องเดี่ยว

65,600

102,400

139,200

แชร์ห้อง

60,800

92,800

124,800

ชำ�ระงวดที่ 2 จำ�นวน 45,000 บาท เมื่อจัดส่งเอกสารไปต่าง
ประเทศ
ชำ�ระงวด 3 ที่เหลือทั้งหมดก่อนยื่นวีซ่า

ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่อไปนี้ :
1. ค่าจัดหาสถานที่ฝึกงานอาสาสมัครและที่พักพร้อมให้คำ�
แนะนำ�
2. ค่าธรรมเนียม SEVIS 1,400 บาท และค่า Pin Code
3. ค่าดำ�เนินการออกเอกสารสิทธิ์ DS-2019 เพื่อยื่นขอวีซ่า
4. ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุระหว่างเข้าร่วมโครงการ
Volunteer Training USA ซึ่งไม่รวมการท่องเที่ยวหลัง
สิ้นสุดการฝึกงานแล้ว
5. บริการจัดหาตั๋วเครื่องบินในราคาพิเศษ
(ผู้เข้าร่วม
โครงการสามารถจัดหาตั๋วเครื่องบินเองได้)
6. คำ�แนะนำ�ในการทำ� Social Security Card
7. คู่มือสำ�หรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการ Volunteer Training
USA พร้อมรับกระเป๋าและเสื้อยืดจาก YES
8. ค่าดำ�เนินการจัดปฐมนิเทศก่อนออกเดินทางและเมื่อไป
ถึง (Pre-departure Orientation and Arrival Orientation)
9. มีบริการรับส่งกลับสนามบินเมื่อไปถึงและเดินทางกลับ มี
เจ้าหน้าที่ขององค์กรในสหรัฐอเมริกาให้การดูแลตลอด
ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่อไปนี้:
1. ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าประเภท J-1 จำ�นวน 5,600 บาท
ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของสถานทูต
2. ค่าตั๋วเครื่องบิน
3. ค่าเดินทางจากสนามบินไปยังเมืองปลายทางที่ฝึกงานใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา
4. หากการดำ�เนินการสมัครต้องเร่งด่วนใช้เวลาน้อยกว่า  6
สัปดาห์ ก่อนวันเดินทาง คิดค่าธรรมเนียมเพิ่ม 6,000
บาท หรือกรณีผู้สมัครได้รับ Placement แล้วและ
ต้องการเลื่อนเวลาออกไปอีก ต้องถือเป็นการสมัครใหม่
และคิดค่าธรรมเนียมเพิ่ม 12,000 บาท
เงื่อนไขการขอยกเลิกและนโยบายการคืนเงิน
1. ยกเลิกหลังสมัคร ปรับ 3,500 บาท
2. ยกเลิกหลังจัดส่งใบสมัครไปต่างประเทศ ปรับ 7,500 บาท
3. ยกเลิกหลังได้รับ Placement ปรับ 20,000 บาท
4. ยกเลิกกรณีวีซ่าไม่ผ่าน ปรับ 12,000 บาท กรณียกเลิก
หลังเดินทาง ไม่มีคืน

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม วายอีเอส (ชั้น 2) เลขที่ 9/19 ถนนคลองลำ�เจียก แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทร. 0 2508 0099 (5 คู่สาย) โทรสาร 0 2943 9570 Website; www.yesthailand.org E-mail; info@yesthailand.org

การเตรียมตัวของนักศึกษาก่อนเข้าโครงการ
1. ศึกษาและทำ�ความเข้าใจรายละเอียดและวัตถุ ประสงค์
ของโครงการฯ
2. จัดการช่วงปิดเรียนภาคฤดูร้อน โดยไม่มีภาระเรื่องการ
เรียน หรือภาระอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าร่วม
โครงการฯ ในช่วงเวลาดังกล่าวได้
3. ได้รับความยินยอมและเห็นชอบจากผู้ปกครองให้เข้าร่วม
โครงการฯ ได้
4. นักศึกษาจะทราบตำ�แหน่งงาน เมื่อไปถึงสถานที่เข้าร่วม
โครงการฯ ที่สหรัฐอเมริกา รายละเอียดสถานที่เข้าร่วมโค
รงการฯ และตำ�แหน่งงานอย่างคร่าวๆ ทั้งนี้ทาง YES ไม่
สามารถยืนยันหรือเป็นผู้กำ�หนดตำ�แหน่งงานให้แก่ผู้เข้า
ร่วมโครงการได้เนื่องจากเป็นสิทธิขาดของทางสถานที่เข้า
ร่วมโครงการฯ ที่สหรัฐอเมริกา
หมายเหตุ *ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการขอ
ยกเลิกและนโยบายการคืนเงินโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดตาม YES บน Social Network
ค้นหา “YESThailand”

สอบถามข้อมูล LINE@
@YESTHAILAND

