ขัน้ ตอนการเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม 1 เทอม หรือ 1 ปี การศึกษา
ณ ประเทศออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด์ กําหนดการเดินทาง เดือนกันยายน 2562
ระยเวลา (เดือน)
5 เดือน
10 เดือน

ค่าใช้จ่าย
298,800.388,800.-

หมายเหตุ
กําหนดการชําระเงิ นสมทบทุน
งวดที่ 1 ลงทะเบียนตัง้ แต่วนั นี้ – 15 พฤษภาคม 2562 จํานวน 28,000 บาท
งวดที่ 2 ส่งเอกสาร Application จํานวน 50,000 บาท ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 62
งวดที่ 3 ชําระส่วนทีเ่ หลือภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562

ค่าใช้จ่ายรวม
1. การดําเนินการวีซ่าและค่าวีซ่า (วีซ่านักเรียน)
2. ค่าประกันอุบตั เิ หตุและสุขภาพ (ออสเตรเลีย OHSC:
Basic Health Cover / นิวซีแลนด์ AIG Category B)
3. ค่าพํานักอยูก่ บั ครอบครัวอุปถัมภ์ตลอดระยะเวลาใน
โครงการพร้อมด้วยอาหาร 2 มือ้ (เช้า – เย็น)
4. YES Camp (3 วัน 2 คืน เดือนมีนาคม 62)
5. ปฐมนิเทศก่อนเดินทาง ในเดือนมิถุนายน 62
6. ปฐมนิเทศเมือ่ เดินทางไปถึงประเทศปลายทาง
6.1 ออสเตรเลีย 3 วัน ใน Sydney
6.2 นิวซีแลนด์ 2 วัน ใน Auckland
7. เสือ้ ยืด YES และ เจ้าหน้าทีจ่ ดั ส่งสนามบิน
ั มนิเทศ เมือ่ นักเรียนกลับประเทศไทย
8. ปจฉิ

ค่าใช้จ่ายไม่รวม
1. ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับ
2. ค่าทําหนังสือเดินทาง
3. ค่าเดินทางจากครอบครัวอุปถัมภ์ไปยังโรงเรียน
4. ค่าอาหารกลางวัน
5. ค่ายูนิฟอร์มของโรงเรียน
6. ค่าหนังสือเรียน ค่ากิจกรรม
7. ค่าทัศนศึกษา
8. ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวอื่นๆ
9. นักเรียนจะต้องเตรียมเงินค่าใช้จา่ ยส่วนตัว
9.1 ออสเตรเลีย 325 AUD
9.2 นิวซีแลนด์ 400 NZD

ระเบียบการยกเลิ กโครงการ
1. กรอกใบคําร้องทัวไป
่ (แบบฟอร์มของ YES) ติดต่อคุณอรทัย ฝา่ ยการเงิน โทร 0 2508 0099 ต่อ 1210
2. ยกเลิกโครงการ หลังวันที่ 15 มีนาคม 2562 ปรับ 20,000 บาท
3. ยกเลิกโครงการ หลังวันที่ 1 เมษายน 2562 ปรับ 70% ของค่าโครงการ
4. ยกเลิกโครงการ หลังได้รบั Placement ปรับ 50% ของค่าโครงการ
5. ยกเลิกเมือ่ ได้รบั เอกสารยืน่ วีซ่า ปรับ 80% ของค่าโครงการ
6. ยกเลิกหลังการเดินทางไม่คนื ไม่วา่ กรณีใดๆ

***หนังสือเดิ นทาง ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนนับจากวันเดิ นทางกลับ***
นักเรียนที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระยะสัน้ ดําเนิ นการดังนี้
ขันตอน
้
รายละเอียด
1.
สมัครเข้าร่วมโครงการ พร้อมผลการเรียน 3 ปียอ้ นหลัง นัดวันสอบปรนัยภาษาอังกฤษ, สอบสัมภาษณ์ ทราบผลสอบทันที
2.
ชําระค่าลงทะเบียน เพือ่ ยืนยันสิทธ์ในการเข้าร่วมโครงการ จํานวน 28,800 บาท ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562
โดยโอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงเทพ สาขา บุญถาวร เกษตร-นวมินทร์ ชือ่ บัญชีนายอาคม ริมทอง เลขที่ 039-7-11466-1
3.
ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ, สําเนาหน้า Passport หรือสําเนาบัตรประชาชนทีม่ ชี อ่ื ภาษาอังกฤษ และหลักฐานการชําระเงิน
มาที่ Line ID: @yesthailand หรืออีเมล์ info@yesthailand.org (ระบุชอ่ื -นามสกุล เบอร์โทรนักเรียน)
4.
ส่งเอกสาร Application ชุดสมบูรณ์ พร้อมชําระค่าโครงการส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมด ภายในวันที่ 1 เมษายน 2562
5.
ส่งเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ได้ทส่ี ํานักงาน หรือไปรษณีย์ ที่ อาคารยุวทูต (YES) ชัน้ 2 เลขที่ 9/19 ถ.คลองลําเจียก
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562
6.
เข้าร่วมปฐมนิเทศก่อนเดินทาง ในวันที่ 1 มิถุนายน 2562 (จะมีจดหมายแจ้ง)
7.
เยาวชนเดินทางเข้าร่วมโครงการตามกําหนดการ เดือนกันยายน 2562

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม รุน่ 26/33 (โควต้าพิ เศษ) ประเทศออสเตรเลีย, นิ วซีแลนด์
ระยะเวลาโครงการ: 6 – 12 สัปดาห์, 1 เทอม และ 1 ปี การศึกษา เดิ นทางปี 2562

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------โครงการนักเรียนแลกเปลีย่ นภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด์ เพื่อเปิ ดโอกาสให้เยาวชนไทยได้ม ี
โอกาสได้ไปเรียนรูภ้ าษาและศึกษาวัฒนธรรมระยะสัน้ ณ ประเทศนิวซีแลนด์ หรือออสเตรลีย โดยเยาวชนสมทบทุนเพือ่ เข้าร่วมโครงการ
เพียงบางส่วน ในระหว่างที่เข้าร่วมโครงการ นักเรียนจะพํานักอยู่กบั ครอบครัวเจ้าบ้านและเรียนในโรงเรียนท้ องถิ่ นของแต่ ละ
ประเทศ ซึ่งนักเรียนจะมีโอกาสในการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษได้อย่างเต็มที่ และฝึ กทักษะทางภาษาเพื่อให้คนุ้ เคยกับการใช้ชวี ติ ประจําวัน
ตลอดจนเรียนรูว้ ถิ ชี วี ติ ความเป็ นอยู่ และวัฒนธรรมต่างๆ ทัง้ นี้เยาวชนเองก็มโี อกาสในการเผยแผ่วฒ
ั นธรรมไทย ซึง่ เยาวชนจะทําหน้าที่
เสมือนยุวทูตจากประเทศไทย ทําหน้าทีเ่ ชือ่ มสัมพันธไมตรีกบั ชาวต่างชาติ ทําให้ประเทศต่างๆได้รจู้ กั ประเทศไทยมากยิง่ ขึน้
อนึ่งการทีน่ กั เรียนเข้าร่วมโครงการแม้จะเป็ นเพียงระยะสัน้ ซึง่ จะช่วยส่งเสริมให้นกั เรียนมีโอกาสในการฝึกฝนทักษะการใช้ภาษา
กับเจ้าของภาษา (Native speakers) ทัง้ 4 ทักษะ คือ การฟงั -พูด การอ่าน-เขียน อีกทัง้ ยังฝึ กให้เยาวชนรูจ้ กั การอยู่รว่ มกับผูอ้ ่นื เรียนรูท้ ่ี
ั
จะพึง่ พาตัวเองและสามารถแก้ปญหาด้
วยตนเอง ซึง่ จะทําให้เยาวชนมีความรับผิดชอบ มีความอดทนในสถานการณ์ต่างๆ มีความมันใจใน
่
ตนเอง ซึง่ เป็นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนได้อย่างเต็มทีอ่ กี ทัง้ เป็นการเพิม่ พูนประสบการณ์และเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกล
ลักษณะของโครงการ
1. โครงการนักเรียนแลกเปลีย่ นภาษาและวัฒนธรรม ระยะเวลา 6 – 12 สัปดาห์
2. โครงการนักเรียนแลกเปลีย่ นภาษาและวัฒนธรรม ระยะเวลา 1 เทอม หรือ 1 ปีการศึกษา
3. ผูเ้ ข้าร่วมโครงการฯ จะพักอาศัยกับโฮสเสตย์ และเรียนในโรงเรียนของท้องถิน่ นัน้ ๆ
4. ผูเ้ ข้าร่วมโครงการทุนสมทบ เยาวชนจะต้องสมทบค่าใช้จา่ ยบางส่วนในการเข้าร่วมโครงการ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ได้ฝึกฝนทักษะในการใช้ชวี ติ ในต่างประเทศ เปิ ดโลกทัศน์ เรียนรู้สงิ่ ใหม่ๆ และจุดประกายความคิด
สร้างสรรค์
2. ได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวันกับเจ้าของภาษา เพิม่ ความกล้าและความมั ่นใจมากขึน้
3. เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรูข้ นบธรรมเนียมประเพณี และเทคโนโลยีอนั ทันสมัย
4. เพือ่ ให้เยาวชนได้รบั ประสบการณ์ชวี ติ ทีค่ มุ้ ค่า ช่วยให้เติบโตทางความคิด รูจ้ กั รับผิดชอบตัวเองได้
5. เพือ่ ให้เยาวชนพัฒนาตนเอง เสริมสร้างความมั ่นใจ มีภาวะความเป็นผูน้ ํา
ั
6. เพือ่ ให้เยาวชนได้เรียนรู้ และจัดการแก้ไขปญหาเฉพาะหน้
าด้วยตนเอง และรูจ้ กั ช่วยเหลือผูอ้ ่นื
7. เพื่อให้เยาวชนได้ศึก ษาวัฒนธรรมของประเทศอุ ปถัมภ์ พร้อมทัง้ มีโอกาสนํ า วัฒนธรรมของประเทศไทยไปเผยแพร่ใ ห้ก ับ
ประชาชนในประเทศอุปถัมภ์ตามโอกาสอันควรส่งผลให้ชาวต่างชาติได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับประเทศไทยมากขึน้
คุณสมบัติผ้เู ข้าร่วมโครงการฯ
1. มีสญ
ั ชาติไทยและกําลังศึกษาอยูใ่ นระดับมัธยมศึกษา ณ วันทีส่ มัคร
2. มีสถานภาพเป็นนักเรียนในสถานศึกษาทีก่ ระทรวงศึกษาธิการรับรองในขณะเข้าร่วมโครงการ
3. อายุ 15 ปีในวันเดินทาง และไม่เกิน 18 ปี 9 เดือน ในวันจบโครงการ ผลการเรียน 2.00 ขึน้ ไปในทุกรายวิชา
4. สามารถสือ่ สารภาษาอังกฤษได้ในระดับปานกลางขึน้ ไป มีความตัง้ ใจทีจ่ ะเรียนรูภ้ าษา
5. มีสขุ ภาพแข็งแรงสมบูรณ์ มีความประพฤติดี มีความเป็นผูใ้ หญ่สามารถปฎิบตั ติ ามกฎระเบียบของโครงการฯ
6. มีความพร้อมทีจ่ ะปรับตัวเข้ากับสิง่ แวดล้อมและวัฒนธรรมของประเทศอุปถัมภ์และ เรียนรูท้ จ่ี ะปรับตัวเพื่อให้สามารถใช้ชวี ติ
ร่วมกับผูอ้ ่นื ได้เป็นอย่างดี
กําหนดการรับสมัครและกําหนดการเดิ นทาง ผูเ้ ข้าร่วมโครงการสามารถเลือกระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการได้ ดังนี้
ระยะเวลา
รับสมัคร
กําหนดเดิ นทาง
6 – 12 สัปดาห์
1 พฤษภาคม 2562
6 กรกฎาคม 2562
1 เทอม
15 พฤษภาคม 2562
กันยายน 2562
1 ปีการศึกษา
15 พฤษภาคม 2562
กันยายน 2562

