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โครงการเรียนรู้ภาษาและวฒันธรรม นิวซีแลนด์ และอังกฤษ 9 สัปดาห์ 
ระหว่างวนัที่ 14  มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2562 

หลกัการและเหตุผล 
 ตามท่ีโครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปล่ียนวฒันธรรมไดจ้ดัโครงการแลกเปล่ียนวฒันธรรมในต่างประเทศมากวา่ 23 ปี ท า
ให้ทราบวา่ประเทศนิวซีแลนด์ (NZ) และ สหราชอาณาจกัร (UK) มีความปลอดภยั ผูค้นเป็นมิตร และวตัถุประสงคห์น่ึงของ
โครงการเยาวชนอีซีอี. คือการใหเ้ยาวชนไทยน าความรู้ภาษาองักฤษท่ีร ่ าเรียนมาไปใชใ้นสถานการณ์จริงในประเทศเจา้ของภาษา
ท่ีพดูภาษาองักฤษเป็นหลกั ซ่ึงจะท าใหเ้ยาวชนไทยคุน้เคยกบัการใชภ้าษาองักฤษ เป็นการฝึกฝนเรียนรู้ และพฒันาภาษาองักฤษท่ี
ไดผ้ลท่ีสุด อีกทั้งประสบการณ์ในต่างแดนท่ีเยาวชนจะตอ้งพกักบัครอบครัวชาวต่างประเทศ  มีเพื่อนเป็นชาวต่างประเทศ  ไดพ้บ
บุคคลส าคญัในต่างประเทศ ไดเ้รียนรู้การตอ้งอยูด่ว้ยตนเอง ช่วยเหลือตนเองได ้รู้จกัความอดทน และการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนดว้ย
ตนเองอนัจะท าใหเ้ยาวชนไทยเรียนรู้การพึ่งตนเอง และน าไปสู่การมีความมัน่ใจในตนเอง ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีจะเป็นพื้นฐานในการ
พฒันาชีวติของเยาวชนให้เติบโตสู่ความส าเร็จในชีวิต และเป็นการเตรียมพร้อมกบัการไปเรียนต่างประเทศท่ีนานกวา่น้ีต่อไป ท่ี
ผา่นมาโครงการฯ จดัให้เยาวชนไปฝึกฝนประสบการณ์เหล่าน้ีเพียง 3 - 5 สัปดาห์ก็ไดผ้ลดงักล่าวในระดบัหน่ึง คณะกรรมการ
โครงการฯ เห็นวา่หากเยาวชนไทยไดมี้ระยะเวลาฝึกฝนประสบการณ์เช่นน้ีในระยะเวลานานข้ึนยอ่มเกิดประโยชน์แก่เยาวชนมาก
ข้ึนและการอยูใ่นต่างประเทศนานข้ึนเม่ือเฉล่ียค่าใชจ่้ายแลว้จะประหยดัมากกวา่ ในปิดเทอมภาคฤดูร้อนปี 2562 น้ีโครงการจึงจดั
โครงการเรียนรู้ภาษาและวฒันธรรมท่ี NZ และ UK ระยะเวลา 9 สัปดาห์ข้ึน หลงัจากทุกรุ่นท่ีผา่นมาประสบความส าเร็จอยา่งสูง 
โครงการน้ีเป็นความร่วมมือระหวา่งโครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปล่ียนวฒันธรรมกบัโรงเรียนรัฐบาลของประเทศ NZ  และ UK  
กจิกรรม    
 ในกิจกรรมตลอดโครงการ เยาวชนจะไดพ้กักบัครอบครัวอุปถมัภช์าว NZ  หรือ UK  ซ่ึงรายละเอียดครอบครัวท่ีจะไปอยู่
เยาวชนจะไดรั้บก่อนเดินทาง เยาวชนจะมีเพื่อนชาว NZ  หรือ  UK  ช่วยให้ค  าแนะน าและท ากิจกรรมร่วมกนั เยาวชนจะตอ้งเขา้
เรียนร่วมกบัเพื่อนชาว  NZ  หรือ  UK  ในชั้นเรียนปกติ (Normal Class) เพื่อฝึกฝนการใชภ้าษาองักฤษและเรียนรู้ระบบการศึกษา
ของประเทศ  NZ หรือ UK  ได้เยี่ยมชมสถานท่ีส าคญั (ทศันศึกษา) เล่นกีฬา และกิจกรรมสนุกอ่ืนๆ อีกมากมาย และมี
ประสบการณ์กบัครอบครัวอุปถมัภ ์ เยาวชนไทยจะมีอาหารรับประทาน 3 ม้ือต่อวนั และไดรั้บการดูแลเร่ืองการเดินทางไปกลบั
โรงเรียนกบับา้นพกัของครอบครัวอุปถมัภ ์โดยมีอาจารยช์าวไทยร่วมเดินทางไปอยูก่บัเยาวชนโดยเป็นท่ีปรึกษาตลอดโครงการ 
ก าหนดเวลาเดินทาง   14 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2562  (โดยประมาณ) 
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. ก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัมธัยมศึกษาตน้ มธัยมปลาย  อาชีวะศึกษา และอุดมศึกษา เฉพาะอายไุม่เกิน 20 ปี 
2. อายรุะหวา่ง 12 – 20 ปี  ส าหรับ  NZ  และ 13- 22  ปี  ส าหรับ UK  
3. มีความรู้และสามารถส่ือสารเป็นภาษาองักฤษตั้งแต่ระดบัปานกลางข้ึนไป 
4. มีสุขภาพแขง็แรง ไม่มีโรคประจ าตวัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการใชชี้วติอยูใ่นต่างประเทศ 
5. สามารถปฏิบติัตามระเบียบของโครงการ ตั้งใจและสามารถใชชี้วติในต่างประเทศตามก าหนด 

จ ำนวนทีรั่บสมัคร    ประเทศละ 20  คน   
ค่ำใช้จ่ำย    NZ :  195,000 บำท   UK  :  199,900 บำท    



ค่าใชจ่้ายดงักล่าวรวมค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั, ค่าลงทะเบียน, ค่าเรียน, ท่ีพกั, ค่าอาหารวนัละ 3 ม้ือ และค่าขนส่งตลอดโครงการ 

แต่ไม่รวมค่ำใช้จ่ำยเฉพำะตัว  ดงัต่อไปน้ีคือ  ค่าธรรมเนียมวซ่ีา (NZ) 3,700 บาท,  ค่าธรรมเนียมวซ่ีา (UK)  5,700 บาท,                     
ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพ  700 บาท,  ค่าภาษีสนามบิน  NZ และ UK  5,300  บาท,  ค่าเบ้ียประกนัภยัการเดินทางทางอากาศ   
1,700 บาท,  ค่าธรรมเนียมน ้ามนั 13,200 บาท,  ค่าประกนัสุขภาพและอุบติัเหตุวงเงิน 2 ลา้นบาท  2,000 บาท,  ค่าธรรมเนียม
โครงการ 5,000 บาท,  ค่าปฐมนิเทศ 3,000 บาท,  ค่าเส้ืออีซีอี.  (ทีเช้ิต 2 ตวั เสวตเช้ิต 1 ตวั) 850 บาท,  ค่าบตัรเยาวชนอีซีอี.                          
200 บาท, ค่าบริการท าวซ่ีาและค่าส่งเอกสาร 1,200 บาท  ค่าแปลเอกสารวซ่ีา 900 บาท  (ค่าใชจ่้ายต่างๆ เหล่าน้ีอาจเปล่ียนแปลง
ไดต้ามท่ีหน่วยงานผูรั้บผิดชอบประกาศ)   

วนัเปิดรับสมัคร      ตั้งแต่วนัน้ี ถึง วนัท่ี  28 ธนัวาคม 2561 
ก ำหนดรำยงำนตัว      ภายใน 7 วนั  นบัแต่วนัทราบวา่ผา่นการสัมภาษณ์ 
วธีิเข้ำร่วมโครงกำรฯ 

1. ขอรับใบสมคัรและสมคัรโดยตรงท่ีส านกังานเยาวชนอีซีอี. โดยมีเอกสารประกอบการสมคัรดงัน้ี 
1.1  ใบสมคัรกรอกขอ้ความครบถว้น  1.2  รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว 3 รูป (รวมในใบสมคัร) 
1.3  ใบแสดงผลการเรียนถึงเทอมท่ีผา่นมา  1.4  ค่าสมคัรสอบ  200 บาท 

 2.  สมคัรทางไปรษณีย ์
  2.1  ส่งเอกสารตามขอ้ 1 

2.2  ช าระค่าสมคัร 200 บาท ทางธนาณติัสั่งจ่าย  น.ส. ส่ือกญัญำ เหมวมิล  ส่งมาท่ีส านกังานเยาวชนอีซีอี.               
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 เม่ือโครงการไดรั้บใบสมคัรพร้อมหลกัฐานครบถว้นแลว้จะติดต่อนดัสัมภาษณ์โดยเร็ว  ตามล าดบัก่อนหลงัโดยถือวนั
ประทบัตราของไปรษณียเ์ป็นเกณฑ์ ส าหรับผูส้อบผ่านการสัมภาษณ์และมีสิทธ์ิเขา้ร่วมโครงการสามารถยืนยนัการเขา้ร่วม
โครงการโดยยื่นหนงัสือรายงานตวั หนงัสืออนุญาตและยืนยนัการเขา้ร่วมโครงการ ตลอดจนหนงัสือมอบอ านาจให้ด าเนินการ
แทนตามแบบของโครงการ (ขอรับไดท่ี้โครงการฯ หรือ download ไดจ้ากเวบ็ไซท์)  พร้อมช าระค่ามดัจ ายืนยนัการเดินทางเป็น
เงิน 20,000 บาท โดยช าระเป็นเงินสด หรือซ้ือธนาณัติ ในนาม น.ส. ส่ือกัญญำ  เหมวิมล ไปรษณียป์ลายทาง สำมเสนใน 10400  
เสร็จแลว้ส่งมายงัโครงการทางไปรษณียต์ามท่ีอยูข่า้งตน้ 

ผูท่ี้ช าระเงินยนืยนัการเดินทางก่อนถือวา่มีสิทธ์ิก่อน ผูท่ี้ยืนยนัภายหลงัเม่ือครบจ านวนท่ีรับแลว้ โครงการจะคืนเงินมดัจ า
ใหเ้ตม็จ านวน (เงินมดัจ ายนืยนัจะไม่คืนหากมีการสละสิทธ์ิการเดินทางในภายหลงั) ส่วนท่ีเหลือช าระพร้อมค่าใชจ่้ายเฉพาะตวัท่ี
ตอ้งช าระผา่นโครงการฯ แบ่งเป็น 3 งวด (ธนัวาคม 2561 – กุมภาพนัธ์ 2562)  งวดแรก ช าระภายใน 7 วนันบัจากวนัผา่น
สัมภาษณ์ งวดถัดไป ช าระภายในวนัท่ี 5 ของเดือนตามท่ีก าหนด รายละเอียดจะแจง้ให้ทราบเม่ือไดรั้บเอกสารรายงานตวัแลว้  
 ส าหรับผูส้อบผ่านโครงการอีซีอี. มีสิทธ์ิเขา้ร่วมโครงการโดยไม่เสียค่าสมคัรและไม่ตอ้งสอบสัมภาษณ์  แต่จะตอ้ง
รายงานตวัและยนืยนัการเขา้ร่วมโครงการน้ีตามขั้นตอนขา้งตน้ภายในก าหนดเวลารายงานตวัของโครงการนั้นๆ โดยผูจ้ะใชสิ้ทธ์ิ
น้ีตอ้งติดตามสอบถามจากโครงการอีซีอี. เอง หากมีผูร้ายงานตวัครบจ านวนแลว้ถือวา่ยกเลิกสิทธ์ิน้ี 

โครงการน้ีไดรั้บการรับรองเป็นกิจกรรมวชิาแลกเปล่ียนวฒันธรรมของ  Universal City of Life 
 

         ผู้สนใจสามารถสอบถามและขอรับใบสมัครได้ทีส่ านักงานเยาวชนอซีีอ.ี แลกเปลี่ยนวฒันธรรม 
            เลขที ่ 43 ซอยวภิำวดีรังสิต 16/25  ถนนวภิำวดีรังสิต   แขวงรัชดำภิเษก  เขตดินแดง  กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท์ 02 - 690 - 0375 - 7  โทรสาร 02 - 691 - 5199 
หรือ Download ระเบียบการและใบสมคัรได้ที ่website  

http://www.ecethailand.com 


