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โครงการเยาวชนอซีีอ.ี แลกเปลี่ยนวฒันธรรม 
ณ ประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย ระยะเวลา 3 สัปดาห์   

รุ่น ตุลาคม 2562 
************************************************************************************************************************  

 หลักการ 
จากประสบการณ์การท างานในโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนวฒันธรรมระหวา่งประเทศ มากวา่ 24 ปี พบวา่กิจกรรม

แลกเปลี่ยนวฒันธรรมท่ีแท้จริงเป็นประโยชน์มากตอ่ประเทศชาติและเยาวชนท่ีเข้าร่วมโดยเฉพาะในด้านเพ่ิมเติมประสบการณ์ชีวิต
ให้เยาวชนสามารถพึง่ตนเองได้ มองโลกกว้างขึน้ กลายเป็นคนรักท่ีจะมีอนาคตท่ีด ีรู้จกัเสยีสละ รู้จกัการปรับตวั และแก้ปัญหาของ
ตวัเองได้ ฯลฯ ในท่ามกลางโลกยคุโลกาภิวตัน์ท่ีมีทัง้โอกาสและความเสี่ยงมากมาย หากเยาวชนมีโลกกว้าง สามารถพึ่งตนเอง 
ย่อมน าพาตนไปสูโ่อกาสท่ีดีได้  การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวฒันธรรมเป็นเส้นทางเรียนรู้ท่ีจะน าไปสูค่วามสามารถดงักลา่วได้ 
หากเยาวชนตัง้ใจท าตามกิจกรรม ไมเ่บ่ียงเบนไปจากวตัถปุระสงค์ของโครงการก็จะสามารถประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงค์
ของโครงการทกุคนมากบ้างน้อยบ้างตามก าลงัความสามารถ 
   ด้วยประโยชน์อนัมากมายดงักลา่ว โครงการภายใต้การสนบัสนนุของกองทุนเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-สากล 
(Thai-Universal Culture & Education Fund) จงึตัง้ใจจดัท าโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนวฒันธรรมเพ่ือให้ผู้ปกครองและเยาวชน
ท่ีเห็นความส าคญัในการพัฒนาเยาวชนในแนวทางดงักล่าว ได้มีโอกาสเลือกกิจกรรมนอกห้องเรียนให้เยาวชนได้พัฒนาตนเอง 
โดยยึดหลกัการส าคญัคือ ความปลอดภัย ประหยดั มีประโยชน์และเป็นทางเลือกหนึ่งในสงัคมไทยโดยมีอาจารย์หรือเจ้าหน้าท่ี
ดแูลเยาวชนขณะอยู่ตา่งประเทศตลอดโครงการ โครงการฯยังได้มอบทุนเตม็จ านวนและทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในทุกล าดับ
ที่สอบได้อีกด้วย  
 เยาวชนอีซีอ.ี จะต้องเดินทางไปศกึษาเรียนรู้วฒันธรรม และภาษาของชาวตา่งชาติตลอดจนเผยแผ่วฒันธรรมของไทยโดย
พ านกัร่วมกบัครอบครัวของประเทศนัน้ๆ เพ่ือการปรับตวัเข้ากบัสงัคมของตา่งประเทศ เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ วฒันธรรม และการ
ใช้ภาษาในชีวิตประจ าวัน ฝึกการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับคนต่างชาติ ท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกับชาวต่างชาติในการแลกเปลี่ยน
วฒันธรรม ซึ่งผลจากการร่วมโครงการฯ จะท าให้เยาวชนมีความรับผิดชอบมากขึน้  อดทน รู้จักแก้ปัญหาของตนเอง กล้าพูด
ภาษาองักฤษและมีภาวะการเป็นผู้น า 

อย่างไรก็ดี การคดัเลือกผู้ เข้าร่วมโครงการ มีความจ าเป็นต้องมีวิธีการคดักรองจุดประสงค์ของการเข้าร่วมโครงการของ
ผู้สมัครตลอดจนวดัความสามารถทางภาษาและประสบการณ์ของผู้สมคัรเพ่ือประโยชน์ในการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมส าหรับ
เยาวชนและท าให้การด าเนินการของโครงการเป็นไปโดยราบร่ืน  ผู้ เข้าร่วมโครงการจึงต้องสอบผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด (วิชาวดัความ
เหมาะสมมีสอบที่น่ีแห่งเดียว)  และผู้ เข้าร่วมโครงการจงึต้องมีความเข้าใจในวตัถปุระสงค์และกิจกรรมท่ีจดัขึน้ด้วย 
 โครงการฯ จะเป็นผู้ จดัหาสถานศกึษาในต่างประเทศในการท ากิจกรรม จัดหาตัว๋เคร่ืองบิน และด าเนินการขัน้ตอนอื่นๆ
แทนผู้สมคัรเพ่ือให้ผู้สมคัรสามารถเดินทางไปท ากิจกรรมตามวตัถุประสงค์ของโครงการฯภายในจ านวนค่าใช้จ่ายท่ีผู้สมคัรสอบได้
และยินดีจ่ายเพ่ือการนี ้ โดยผู้สมคัรจะต้องช าระค่าใช้จ่ายเฉพาะตวัตา่งๆ ในการเข้าร่วมโครงการเอง  (ดรูายละเอียดหน้า 3) และ
ผู้ สมัครจะต้องช าระคือค่าธรรมเนียมในการประสานงานของโครงการ   ดังนัน้ ก่อนเข้าร่วมโครงการผู้ สมัครจะต้องศึกษา
วัตถุประสงค์ กิจกรรมของโครงการให้ชัดเจน  ผู้ สมัครควรเปรียบเทียบราคา และกิจกรรมกับองค์กรหรือหน่วยงานท่ีจัดไป
ต่างประเทศอื่นๆก่อน  หากเห็นว่าการเข้าร่วมโครงการ ECE จะเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนและคุ้มค่าใช้จ่ายท่ีต้องช าระจึงค่อย
รายงานตวัเข้าร่วมโครงการด้วยความสมคัรใจของตนเอง   
 



 

 

 วัตถุประสงค์ของโครงการ      
(1) สง่เสริมให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและท ากิจกรรมร่วมกนั 
(2) เพ่ือให้เยาวชนไทยเห็นคณุคา่ของวฒันธรรมไทยและเผยแผ่วฒันธรรมไทยในตา่งแดน 
(3) เพ่ือให้เยาวชนไทยได้ฝึกฝนทกัษะการใช้ภาษาองักฤษควบคูไ่ปกบัการเรียนรู้วฒันธรรม ความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา 
(4) สง่เสริมให้เยาวชนไทยมีประสบการณ์ในตา่งแดน เพ่ิมโลกทศัน์ให้กว้างไกล เห็นโอกาสศกึษาตอ่ในตา่งประเทศง่ายขึน้  
(5) สง่เสริมให้เยาวชนมัน่ใจในตนเอง สร้างภาวะผู้น า รู้จกัแก้ปัญหาด้วยตนเอง รู้จกัการเสียสละเพ่ือสว่นรวมและสามารถ 
     ปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อมท่ีแตกตา่งได้อย่างดี 
 กิจกรรม  ประกอบด้วยการเรียนภาษาองักฤษเพ่ือปรับส าเนียงในสปัดาห์แรก เข้าเรียนกบันกัเรียนตา่งชาติ (normal class) 
ตามความพร้อมของสถานศกึษาตา่งประเทศ จดักิจกรรมแลกเปลี่ยนวฒันธรรม ทศันศกึษา เข้าเย่ียมบคุคลส าคญั พกักบั host 
family โดยจะไมม่ีการเก็บคา่ใช้จ่ายเพ่ิมอีกในกิจกรรมท่ีก าหนดโดยโครงการ (กิจกรรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)  
  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ 
    ผู้ ท่ีผ่านเกณฑ์ขัน้ต ่าและจดัอนัดบัคะแนนแล้วอยู่ภายในล าดบัท่ีเปิดรับ จะได้รับคดัเลือกเข้าร่วมโครงการฯ และมีคา่ใช้จ่ายดงันี ้
NEW ZEALAND CULTURAL EXCHANGE ระยะเวลา 3 สปัดาห ์รบัจ านวน  90 ล าดบั โดยท ัว่ไปผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ จะมค่ีาใชจ้่ายจรงิประมาณ  
130,000 บาทต่อคน แต่ผูท้ีส่อบผ่านเกณฑข์ ัน้ต า่และจดัอนัดบัคะแนนแลว้อยู่ภายใน 90 ล าดบั จะไดร้บัทนุหรอืความช่วยเหลอืตามล  าดบัดงันี้  
- ผูท้ีส่อบผ่านและสอบไดล้  าดบัที่    1                 จะไดร้บัทนุเต็มจ านวน เยาวชนไมต่อ้งเสยีค่าใชจ้่าย 
- ผูท้ีส่อบผ่านและสอบไดล้  าดบัที่    2         โครงการฯ ช่วยเหลอืค่าใชจ้่ายบางสว่น  เยาวชนคงมค่ีาใชจ้่ายสมทบคนละ  52,900 บาท 
- ผูท้ีส่อบผ่านและสอบไดล้  าดบัที่    3        โครงการฯ ช่วยเหลอืค่าใชจ้่ายบางสว่น  เยาวชนคงมค่ีาใชจ้่ายสมทบคนละ  65,900 บาท 
- ผูท้ีส่อบผ่านและสอบไดล้  าดบัที่    4         โครงการฯ ช่วยเหลอืค่าใชจ้่ายบางสว่น  เยาวชนคงมค่ีาใชจ้่ายสมทบคนละ  74,900 บาท 
- ผูท้ีส่อบผ่านและสอบไดล้  าดบัที่    5 – 6        โครงการฯ ช่วยเหลอืค่าใชจ้่ายบางสว่น  เยาวชนคงมค่ีาใชจ้่ายสมทบคนละ  77,900 บาท 
- ผูท้ีส่อบผ่านและสอบไดล้  าดบัที่    7 – 10   โครงการฯ ช่วยเหลอืค่าใชจ้่ายบางสว่น  เยาวชนคงมค่ีาใชจ้่ายสมทบคนละ  83,900 บาท 
- ผูท้ีส่อบผ่านและสอบไดล้  าดบัที่   11 – 45   โครงการฯ ช่วยเหลอืค่าใชจ้่ายบางสว่น  เยาวชนคงมค่ีาใชจ้่ายสมทบคนละ  85,900 บาท 
- ผูท้ีส่อบผ่านและสอบไดล้  าดบัที่   46 – 90   โครงการฯ ช่วยเหลอืค่าใชจ้่ายบางสว่น  เยาวชนคงมค่ีาใชจ้่ายสมทบคนละ  87,900 บาท 

ENGLAND CULTURAL EXCHANGE ระยะเวลา 3 สปัดาห ์รบัจ านวน 90 ล าดบั โดยท ัว่ไปผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ จะมค่ีาใชจ้่ายจรงิประมาณ 
145,000 บาทต่อคน แต่ผูท้ีส่อบผ่านเกณฑข์ ัน้ต า่และจดัอนัดบัคะแนนแลว้อยู่ภายใน  90 ล าดบั จะไดร้บัทนุหรอืความช่วยเหลอืตามล  าดบัดงันี้   

- ผูท้ีส่อบผ่านและสอบไดล้  าดบัที่    1  โครงการฯ ช่วยเหลอืค่าใชจ้่ายบางสว่น  เยาวชนคงมค่ีาใชจ้่ายสมทบคนละ   61,900 บาท 
- ผูท้ีส่อบผ่านและสอบไดล้  าดบัที่    2  โครงการฯ ช่วยเหลอืค่าใชจ้่ายบางสว่น  เยาวชนคงมค่ีาใชจ้่ายสมทบคนละ   71,900 บาท 
- ผูท้ีส่อบผ่านและสอบไดล้  าดบัที่    3      โครงการฯ ช่วยเหลอืค่าใชจ้่ายบางสว่น  เยาวชนคงมค่ีาใชจ้่ายสมทบคนละ   75,900 บาท 
- ผูท้ีส่อบผ่านและสอบไดล้  าดบัที่    4 – 5 โครงการฯ ช่วยเหลอืค่าใชจ้่ายบางสว่น  เยาวชนคงมค่ีาใชจ้่ายสมทบคนละ   81,900 บาท 
- ผูท้ีส่อบผ่านและสอบไดล้  าดบัที่    6 – 10 โครงการฯ ช่วยเหลอืค่าใชจ้่ายบางสว่น  เยาวชนคงมค่ีาใชจ้่ายสมทบคนละ   87,900 บาท 
- ผูท้ีส่อบผ่านและสอบไดล้  าดบัที่   11 – 15 โครงการฯ ช่วยเหลอืค่าใชจ้่ายบางสว่น  เยาวชนคงมค่ีาใชจ้่ายสมทบคนละ   91,900 บาท 
- ผูท้ีส่อบผ่านและสอบไดล้  าดบัที่   16 – 45 โครงการฯ ช่วยเหลอืค่าใชจ้่ายบางสว่น  เยาวชนคงมค่ีาใชจ้่ายสมทบคนละ   95,900 บาท 
- ผูท้ีส่อบผ่านและสอบไดล้  าดบัที่   46 – 90 โครงการฯ ช่วยเหลอืค่าใชจ้่ายบางสว่น  เยาวชนคงมค่ีาใชจ้่ายสมทบคนละ   97,900 บาท 
AUSTRALIA CULTURAL EXCHANGE ระยะเวลา 3 สปัดาห ์รบัจ านวน 40 ล าดบั โดยท ัว่ไปผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ จะมค่ีาใชจ้่ายจรงิประมาณ 
140,000 บาทต่อคน แต่ผูท้ีส่อบผ่านเกณฑข์ ัน้ต า่และจดัอนัดบัคะแนนแลว้อยู่ภายใน 40 ล าดบั จะไดร้บัทนุหรอืความช่วยเหลอืตามล  าดบัดงันี้  
- ผูท้ีส่อบผ่านและสอบไดล้  าดบัที่    1     โครงการฯ ช่วยเหลอืค่าใชจ้่ายบางสว่น  เยาวชนคงมค่ีาใชจ้่ายสมทบคนละ   79,900  บาท 
- ผูท้ีส่อบผ่านและสอบไดล้  าดบัที่    2      โครงการฯ ช่วยเหลอืค่าใชจ้่ายบางสว่น  เยาวชนคงมค่ีาใชจ้่ายสมทบคนละ   81,900  บาท 
- ผูท้ีส่อบผ่านและสอบไดล้  าดบัที่    3  โครงการฯ ช่วยเหลอืค่าใชจ้่ายบางสว่น  เยาวชนคงมค่ีาใชจ้่ายสมทบคนละ   83,900  บาท 
- ผูท้ีส่อบผ่านและสอบไดล้  าดบัที่    4 – 10         โครงการฯ ช่วยเหลอืค่าใชจ้่ายบางสว่น  เยาวชนคงมค่ีาใชจ้่ายสมทบคนละ   85,900  บาท 
- ผูท้ีส่อบผ่านและสอบไดล้  าดบัที่   11 – 25 โครงการฯ ช่วยเหลอืค่าใชจ้่ายบางสว่น  เยาวชนคงมค่ีาใชจ้่ายสมทบคนละ   87,900  บาท 
- ผูท้ีส่อบผ่านและสอบไดล้  าดบัที่    26 – 40 โครงการฯ ช่วยเหลอืค่าใชจ้่ายบางสว่น  เยาวชนคงมค่ีาใชจ้่ายสมทบคนละ   89,900  บาท 

 ผู้สอบได้อนัดบัท่ี 1 - 10 ของทกุประเทศไมอ่าจขอเปลี่ยนประเทศภายหลงัการประกาศผลสอบแล้ว  



 

 

 

 ก าหนดวันเดินทาง เร่ิมเดินทางประมาณวนัท่ี   8 – 28 ตลุาคม 2562 

 เอกสารการสมัคร     
1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิว้ 3 รูป (รวมในใบสมคัร)       2.  ใบแสดงผลการเรียนปีการศกึษาที่ผ่านมา  
3. ใบสมคัรที่กรอกข้อความครบถ้วน            4.  ค่าธรรมเนียม 200 บาทต่อประเทศ (เลือกสมคัรได้มากกว่า 1 ประเทศ) 

 คุณสมบัตผู้ิเข้าร่วมโครงการฯ  
 ก าลงัศกึษาอยู่ในระดบั ม.ต้น  ม.ปลาย อาชีวะและอดุมศกึษา  อายตุัง้แต่ 11 ปีและไม่เกิน 22 ปี  (ข้อสอบแยกตาม

ระดบั) (ประเทศองักฤษควรมีอายไุม่ต ่ากว่า 13 ปี)  
 มีสขุภาพแข็งแรง มีความประพฤติดี ไม่สบูบหุร่ี ไม่ด่ืมสรุา หรือติดสารเสพติดทกุชนิด  
 มีประวตัิการเรียนดี เช่น ไม่เคยถกูลงโทษภาคทณัฑ์ หรือถกูพกัการเรียน       
 มีระดบัการเรียนวิชาภาษาองักฤษตัง้แต่ระดบัปานกลางถึงดีมาก 

 มีความพร้อมที่จะใช้ชีวิตในต่างประเทศตามก าหนดของโครงการฯ และสามารถปฏบิตัิตามระเบียบของโครงการฯ ได้ 

 สถานที่รับสมัคร      
   สมัครโดยตรงที่ส านักงาน  ECE เลขท่ี 43  ซอยวิภาวดีรังสิต16/25  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงรัชดาภเิษก 

เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02 690 0375 – 7  โทรสาร  02 691 5199  จนัทร์ – ศกุร์  เวลา 08.30 – 17.30 น.                       
  หยดุวนัเสาร์ – อาทิตย์ และวนัหยดุราชการ โดยมาด้วยตนเองหรือผู้ปกครองมาแทน หรือ 
   สมัครทางไปรษณีย์ โดยสง่เอกสารตามข้อ  พร้อมธนาณตัิคา่สมคัร สัง่จ่ายในนาม น.ส.สื่อกัญญา เหมวิมล 

ไปรษณีย์ปลายทาง สามเสนใน กทม. 10400 และส่งไปที่ส านักงาน ECE โดยถือวนัประทบัตราไปรษณีย์เป็นเกณฑ์   
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในโรงเรียนศนูย์สอบทัว่ประเทศ   
 

 วนัเปิดรับสมคัร    กรุงเทพฯ : 14 พ.ค. – 21 มิ.ย. 2562         ต่างจังหวัด :  14 พ.ค. – 19 ม.ิย. 2562  
 วนัสอบ    วนัเสาร์ท่ี 29 มิ.ย. 2562  เวลา 09.00 - 11.30 น.   
 สถานท่ีสอบ    ในสว่นกลางสอบท่ีศนูย์สอบในกรุงเทพฯ  รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในวนัรับสมคัร กรณีสมคัร 

ทางไปรษณีย์จะแจ้งให้ทราบในบตัรสอบ หากผู้สมคัรไมไ่ด้รับบตัรสอบก่อนวนัสอบให้โทรศพัท์สอบถามท่ีส านกังาน 
ในวนัเวลาท าการ (ผู้สมคัรต้องน าบตัรนกัเรียนหรือบตัรประชาชนไปแสดงในวนัสอบกรณีท่ีไมม่ีบตัรสอบ) 

 วิชาท่ีสอบ     1) ภาษาอังกฤษ ข้อสอบแยกตามระดบัชัน้คือ มธัยมต้น  มธัยมปลาย อาชีวะและอดุมศกึษา  
     2) ข้อสอบวัดความเหมาะสมและพัฒนาความคดิ (ภาษาไทย) และ Listening  

 ประกาศผลสอบ       18 กรกฎาคม 2562         รายงานตวั             18 – 24  กรกฎาคม 2562  
 ประชมุผู้ปกครอง         1 กนัยายน  2562          ปฐมนิเทศเยาวชน    7 – 8  กนัยายน 2562  (2 วนั 1 คืน) 

 
 

               

             ดูรายละเอียดโครงการ กิจกรรมที่ผ่านมา และดาวน์โหลด ใบสมัครและเอกสารต่างๆ ได้ที่ 
                        www.ecethailand.com   หรือ   https://www.facebook.com/ECEThailand  
 

 ก าหนดการทั่วไป   

1.   ผู้ ท่ีสมคัรด้วยตนเองหรือสง่ใบสมคัรทางไปรษณีย์ จะต้องสอบท่ีศนูย์สอบในกรุงเทพฯ สถานท่ีสอบและเลขที่นัง่สอบ  
      จะแจ้งให้ทราบก่อนวนัสอบ หากโครงการฯ ได้รับใบสมคัรหลงัวนัปิดรับสมคัร ให้ผู้สมคัรรับบตัรสอบในวนัสอบ 
2. นักเรียนที่สมัครทางไปรษณีย์  ทางโครงการฯ จะสง่บตัรเลขท่ีนัง่สอบให้ทางไปรษณีย์ (เฉพาะใบสมคัรท่ีโครงการ                  

ได้รับภายในก าหนดวนัรับสมคัร)  ผู้สมัครควรโทรสอบถามเลขที่น่ังและสถานที่สอบภายใน 3 วันท าการหลังจากส่ง 

https://www.facebook.com/ECEThailand


 

 

 

ใบสมัครทางไปรษณีย์ 
3. ผู้ ท่ีสอบได้และประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องเสียคา่ใช้จ่ายเป็นจ านวนตามท่ีโครงการก าหนดไว้เป็นล าดบั  โดย             

ล าดบัท่ีได้จะมาจากผลการสอบข้อเขียนและข้อสอบความเหมาะสมของผู้ ท่ีได้รับคดัเลือกเทียบกบัผู้อื่น 
4. การปฐมนิเทศ   ผู้ เข้าร่วมโครงการฯ ต้องเข้าร่วมปฐมนิเทศตามวนัและสถานท่ีท่ีทางโครงการก าหนดเพ่ือรับทราบเร่ืองการ

เตรียมตวัการเดินทางไปตา่งประเทศ การท ากิจกรรมกลุม่โดยมีคา่ใช้จ่ายคนละ 3,000 บาท  รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบตอ่ไป  
5. ผู้สอบได้ในล าดบัตา่งๆ หากไมร่ายงานตวัภายในก าหนดการรับรายงานตวัให้ถือวา่ผู้นัน้สละสิทธิการเข้าร่วมโครงการ 
6. ในกรณีท่ีพบวา่ผู้สมคัรสอบไมเ่ข้าใจหลกัการของโครงการฯ หรือมีวตัถปุระสงค์ในการเข้าร่วมโครงการแตกตา่งไปจาก

วตัถปุระสงค์ของโครงการฯ  ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิในการไมรั่บรายงานตวัเข้าร่วมโครงการ 
7. คา่ใช้จ่ายท่ีระบใุน ข้อ  เป็นคา่ใช้จ่ายส าหรับท่ีพกั อาหาร คา่ธรรมเนียมการเรียน คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป - กลบั แตไ่มร่วมคา่ใช้จ่าย

เฉพาะตวั   คือ คา่ภาษีสนามบินตา่งประเทศ ประมาณ 5,300 บาท  คา่ธรรมเนียมวีซา่ประเทศนิวซีแลนด์ประมาณ 3,700 บาท 
องักฤษประมาณ 5,700 บาท ออสเตรเลียประมาณ 5,700 บาท คา่เบีย้ประกนัภยัการเดินทางทางอากาศ (เรียกเก็บ โดยสายการบิน) 
ประมาณ 1,700 บาท  และคา่ธรรมเนียมน า้มนั 13,200 บาท   คา่แปลเอกสารส าหรับขอวีซา่ประเทศองักฤษ และประเทศนิวซแีลนด์                          
900 บาท  คา่บริการท าวีซา่และคา่สง่เอกสาร 1,200  บาท  (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามหน่วยงานท่ีเรียกเกบ็)   

8. ผู้ผ่านการคดัเลือก จะมีคา่ใช้จ่ายเฉพาะตวัอีกดงันี ้ 
-  คา่เสือ้เสวตเชิต้ 1 ตวั ทีเชิต้ 2 ตวั รวม 850 บาท       - คา่บตัรประจ าตวัเยาวชน  200  บาท  
-  คา่ภาษีสนามบินขาออกกรุงเทพฯ  700 บาท         - คา่เบีย้ประกนัสขุภาพและอบุตัิเหต ุวงเงิน 2 ล้านบาท 900 บาท  
-  คา่ธรรมเนียมโครงการฯ  5,000 บาท  

9. ผู้ผ่านการคดัเลือกท่ียืนยนัการเดินทางแล้ว ทางโครงการฯ ต้องด าเนินการจดัการตามขัน้ตอนระหวา่งประเทศและมีคา่ใช้จ่าย
เกิดขึน้ ฉะนัน้ หากมีการสละสิทธิไม่ว่ากรณีใดๆ ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิไม่คนืเงนิค่าใช้จ่ายเพื่อยนืยนัการเดนิทางนัน้ 
 
 

หมายเหตุ :  
1.ผู้สอบผา่นรุ่นนีม้ีสทิธิเข้าร่วมโครงการ NZ และ UK 9 สปัดาห์ รุ่น เม.ย. 63  โดยไมต้่องสอบและไมต้่องเสยีคา่สมคัรอีก   
   ดรูายละเอยีดได้ที่ http://www.ecethailand.com  
2.ผู้ปกครองที่มีบตุรหลานอาย ุ3 – 7 ปี สามารถเข้าร่วมกิจกรรม ENGLISH & FUN  KID CAMP เพื่อสร้างสงัคมให้กบัเดก็เลก็ได้เรียนรู้การ 
เลน่กบัเพื่อน  มีสงัคม  โดยมีผู้ปกครองร่วมเดินทางไปด้วย  ระหวา่งวนัท่ี 21-24 ตลุาคม 2562  ณ เขาใหญ่ ปากช่อง  สนใจติดตอ่ได้ที่       
ECE หรือ คณุสมหญิง โทร  090-9848760  รับเพียง 15 ครอบครัว 

3.หา่งหายไปนานกบั ENGLISH & FUN CAMP  ตอน “ตะลุยเขาใหญ่”  ระหวา่งวนัท่ี 14-18 ตลุาคม 2562  รับเยาวชนอาย ุ7-14 ปี 

http://www.ecethailand.com/

