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English & Fun International Camp (EFIC)  
in Singapore 

 จากประสบการณอ์ีซีอี. กว่า 25 ปี พบว่าเยาวชน ในยุคดิจิทัลมีการเรียนรูท่ี้เร็วมาก English & Fun Camp (EFC) ท่ีมุ่ง
พฒันาเยาวชนใหส้มบรูณด์ว้ยประสบการณชี์วิต (EQ) จงึจ าตอ้งกา้วไปอีกขัน้กลายเป็น EFIC เพ่ือรองรบัการเรียนรูข้องเยาวชนใน
ยุคใหม่เพ่ือให้เยาวชนพึ่งพาตนเองไดใ้นเวทีโลก การเรียนรูจ้ากโลกออนไลน์อาจเป็นเพียงโลกแห่งขอ้มูลและความเห็น จึง
จ าเป็นตอ้งเสริมดว้ยโลกแห่งความจริงคือประสบการณต์รงในชีวิตจริง ภาษาและวฒันธรรมต่างประเทศลว้นเก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิต
ของคนในยุคดิจิทลั การรูจ้กัการเดินทางและใชชี้วิตในต่างประเทศไดด้ว้ยตนเองจะเป็นฐานของการพัฒนาของเยาวชนท่ีจะกา้ว
ตอ่ไปบนโลกแห่งเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงนีอ้ย่างเท่าทนัและปลอดภยั 

ในครัง้นีโ้ครงการฯ ไดน้  าภาษาองักฤษ การเดินทางท่องเท่ียว การเรียน  และกิจกรรมเพ่ือพฒันา EQ มารวมกนัจดัเป็น 
English & Fun International Camp แบบสนุกสนานและอัดแน่นด้วยประสบการณใ์หม่ โดยมีหลกัการวา่การสง่เสริมให้
เยาวชนสนใจเรียนภาษาองักฤษจะท าใหเ้ยาวชนปรบัตวัเขา้สูร่ะบบสากลได ้ และควรชดเชยความเครียดของเยาวชนท่ีเกิดจากการ
เรียนดว้ยการพกัผ่อน ไดเ้พ่ือนใหม่ และท ากิจกรรมอนัเป็นประโยชน ์สนกุสนานระหวา่งวนัหยดุ ไดป้ระสบการณแ์ปลกใหม ่ เรียนรู ้
การปรบัตวักบัผูค้นและวฒันธรรมท่ีแตกตา่ง ถือเป็นโอกาสในการเตรียมความพรอ้มส าหรบัเยาวชนท่ีสนใจเขา้รว่มโครงการ
แลกเปลี่ยนในตา่งประเทศ 
วันเดนิทาง          วันที ่8 – 10 กุมภาพันธ ์2563  สถานที ่   สาธารณรัฐสิงคโปร ์
กจิกรรมประกอบด้วย 
การฝึกใชภ้าษาองักฤษในสถานการณจ์รงิ การเรยีนรูข้อ้มลูเป็นภาษาองักฤษ และมีพีเ่ลีย้งเป็นเยาวชนอีซีอ.ี ที่มีประสบการณ์
ตา่งประเทศคอยชว่ยเหลอืโดยอาศยักิจกรรม และการทศันศกึษาเป็นสือ่ตลอดโครงการฯ ประมาณพี่เลีย้ง 1 คน ดแูลสมาชิกแคมป์ 3-4 คน  
กิจกรรมบารบ์ีควิ,  Inter  Walk Rally เป็นตน้                     พกัโรงแรมมาตรฐาน สิง่อ านวยความสะดวกครบครนั 
ทศันศกึษาสถานท่ีนา่สนใจตา่งๆ อาทิเช่น  Gardens by the bay, Jubilee Walk, River Safari เป็นตน้  

คุณสมบัตผู้ิเข้าร่วมโครงการฯ 
1.  เยาวชนอายรุะหวา่ง 10 – 20 ปี มีความรูพื้น้ฐานภาษาองักฤษบา้ง  2. สขุภาพแข็งแรงและมีความประพฤติเรียบรอ้ย  

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 17,900 บาท ส าหรับ 10 คนแรก   
และ  จ านวน 19,500 บาท ส าหรับ 10 คนถดัไป  

           หมายเหตุ ราคานีร้วมคา่เรยีน คา่อาหาร คา่ที่พกั กิจกรรม ตั๋วเครือ่งบิน ยานพาหนะขนสง่ และอปุกรณท์ี่จ  าเป็น ไม่รวมคา่ของวา่ง อาหารบางมือ้ คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั 

          การสมัคร      
            1. ขอรบัใบสมคัร หนงัสอืรายงานตวั หนงัสอือนญุาตและ 

ยืนยนั และหนงัสอืมอบอ านาจฯ โดยตรงที่ส  านกังานอีซีอี. 
หรอื download จากเว็บไซต ์

            2. สมคัรทางไปรษณียโ์ดยกรอกใบสมคัร หนงัสอืรายงานตวั 
            หนงัสอือนญุาตและยืนยนั และหนงัสอืมอบอ านาจ และสง่ 
            พรอ้มธนาณตัิ (ธนอ.403) ในนามน.ส.สื่อกัญญา เหมวมิล   
            ไปรษณียป์ลายทาง สามเสนใน 10400        
 
 

 

เอกสารการสมัคร 
1. รูปถ่าย 1 นิว้ 2 รูป    2. ส าเนาหนงัสอืเดินทาง 
3. ส าเนาสตูิบตัร  4. ส าเนาบตัรประชาชนและทะเบียนบา้นของ 
ผูส้มคัร บิดา และมารดา  5. ส  าเนาใบผลการเรยีนเทอมที่ผา่นมา  
6. คา่ใชจ้า่ยในการเขา้รว่มโครงการฯ 17,900 บาท ส าหรบั  
10 คนแรก และ 19,500 บาท ส าหรบั 10 คนถดัไป 
มัดจ า  : ช าระในวนัสมคัร  10,000 บาท (ไม่คนืถา้ไม่เดินทาง) 
ช าระส่วนที่เหลือ : 7,900 หรือ 9,500 บาท ภายใน 30 ธ.ค. 62 
*ไม่รวมเบีย้ประกันการเดินทางต่างประเทศ 200 บาท (วงเงนิ 2 ล้านบาท) 

         รับจ านวน 26 คน เท่านั้น    ปิดรับสมัครวันที่ 7 มกราคม 2563 หรือเมื่อเตม็จ านวน 
   สนใจสอบถาม หรือสมัครได้ทีโ่ครงการเยาวชนอีซอีี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 43 ซ.วภิาวดรัีงสิต 16/25  ถ. วภิาวดีรังสิต แขวงรัชดาภเิษก เขตดนิแดง 
   กรุงเทพฯ 10400  โทรศัพท ์(02) 690 – 0375–7     http://www.ecethailand.com                            Follow us on social media     
                                                                       วันท าการจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30 น. เว้นวันเสาร์-อาทติย์และวันหยุดราชการ 
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