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โครงการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม นิวซีแลนด์ และอังกฤษ 9 สั ปดาห์
ระหว่ างวันที่ 14 มีนาคม – 16 พฤษภาคม 2563

หลักการและเหตุผล
ตามที่โครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมได้จดั โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศมากว่า 25 ปี ทํา
ให้ทราบว่าประเทศนิ วซี แลนด์ (NZ) และ สหราชอาณาจักร (UK) มีความปลอดภัย ผูค้ นเป็ นมิตร และวัตถุประสงค์หนึ่ งของ
โครงการเยาวชนอีซีอี. คือการให้เยาวชนไทยนําความรู ้ภาษาอังกฤษที่ร่ าํ เรี ยนมาไปใช้ในสถานการณ์จริ งในประเทศเจ้าของภาษา
ที่พูดภาษาอังกฤษเป็ นหลัก ซึ่งจะทําให้เยาวชนไทยคุน้ เคยกับการใช้ภาษาอังกฤษ เป็ นการฝึ กฝนเรี ยนรู ้ และพัฒนาภาษาอังกฤษที่
ได้ผลที่สุด อีกทั้งประสบการณ์ในต่างแดนที่เยาวชนจะต้องพักกับครอบครัวชาวต่างประเทศ มีเพื่อนเป็ นชาวต่างประเทศ ได้พบ
บุคคลสําคัญในต่างประเทศ ได้เรี ยนรู ้การต้องอยู่ดว้ ยตนเอง ช่วยเหลือตนเองได้ รู ้จกั ความอดทน และการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วย
ตนเองอันจะทําให้เยาวชนไทยเรี ยนรู ้การพึ่งตนเอง และนําไปสู่ การมีความมัน่ ใจในตนเอง สิ่ งต่างๆ เหล่านี้ จะเป็ นพื้นฐานในการ
พัฒนาชีวิตของเยาวชนให้เติบโตสู่ ความสําเร็ จในชีวิต และเป็ นการเตรี ยมพร้อมกับการไปเรี ยนต่างประเทศที่นานกว่านี้ ต่อไป ที่
ผ่านมาโครงการฯ จัดให้เยาวชนไปฝึ กฝนประสบการณ์เหล่านี้ เพียง 3 - 5 สัปดาห์ก็ได้ผลดังกล่าวในระดับหนึ่ ง คณะกรรมการ
โครงการฯ เห็นว่าหากเยาวชนไทยได้มีระยะเวลาฝึ กฝนประสบการณ์เช่นนี้ในระยะเวลานานขึ้นย่อมเกิดประโยชน์แก่เยาวชนมาก
ขึ้นและการอยูใ่ นต่างประเทศนานขึ้นเมื่อเฉลี่ยค่าใช้จ่ายแล้วจะประหยัดมากกว่า ในปิ ดเทอมภาคฤดูร้อนปี 2563 นี้โครงการจึงจัด
โครงการเรี ยนรู ้ภาษาและวัฒนธรรมที่ NZ และ UK ระยะเวลา 9 สัปดาห์ข้ ึน หลังจากทุกรุ่ นที่ผ่านมาประสบความสําเร็ จอย่างสู ง
โครงการนี้เป็ นความร่ วมมือระหว่างโครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับโรงเรี ยนรัฐบาลของประเทศ NZ และ UK
กิจกรรม
ในกิจกรรมตลอดโครงการ เยาวชนจะได้พกั กับครอบครัวอุปถัมภ์ชาว NZ หรื อ UK ซึ่งรายละเอียดครอบครัวที่จะไปอยู่
เยาวชนจะได้รับก่อนเดินทาง เยาวชนจะมีเพื่อนชาว NZ หรื อ UK ช่วยให้คาํ แนะนําและทํากิจกรรมร่ วมกัน เยาวชนจะต้องเข้า
เรี ยนร่ วมกับเพื่อนชาว NZ หรื อ UK ในชั้นเรี ยนปกติ (Normal Class) เพื่อฝึ กฝนการใช้ภาษาอังกฤษและเรี ยนรู ้ระบบการศึกษา
ของประเทศ NZ หรื อ UK ได้เ ยี่ ย มชมสถานที่ สํ า คัญ (ทัศ นศึ ก ษา) เล่ น กี ฬ า และกิ จ กรรมสนุ ก อื่ น ๆ อี ก มากมาย และมี
ประสบการณ์กบั ครอบครัวอุปถัมภ์ เยาวชนไทยจะมีอาหารรับประทาน 3 มื้อต่อวัน และได้รับการดูแลเรื่ องการเดินทางไปกลับ
โรงเรี ยนกับบ้านพักของครอบครัวอุปถัมภ์ โดยมีอาจารย์ชาวไทยร่ วมเดินทางไปอยูก่ บั เยาวชนโดยเป็ นที่ปรึ กษาตลอดโครงการ
กําหนดเวลาเดินทาง 14 มีนาคม – 16 พฤษภาคม 2563 (โดยประมาณ)
คุณสมบัติของผู้เข้ าร่ วมโครงการ
1. กําลังศึกษาอยูใ่ นระดับมัธยมศึกษาต้น มัธยมปลาย อาชีวะศึกษา และอุดมศึกษา เฉพาะอายุไม่เกิน 20 ปี
2. อายุระหว่าง 12 – 20 ปี สําหรับ NZ และ 13 - 20 ปี สําหรับ UK
3. มีความรู ้และสามารถสื่ อสารเป็ นภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป
4. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจําตัวที่เป็ นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตอยูใ่ นต่างประเทศ
5. สามารถปฏิบตั ิตามระเบียบของโครงการ ตั้งใจและสามารถใช้ชีวิตในต่างประเทศตามกําหนด
จํานวนที่รับสมัคร
ประเทศละ 20 คน
ค่ าใช้ จ่าย

NZ : 195,000 บาท

UK : 199,900 บาท

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ, ค่าลงทะเบียน, ค่าเรี ยน, ที่พกั , ค่าอาหารวันละ 3 มื้อ และค่าขนส่ งตลอดโครงการ
แต่ไม่ รวมค่าใช้ จ่ายเฉพาะตัว ดังต่อไปนี้คือ ค่าธรรมเนียมวีซ่า (NZ) 3,700 บาท, ค่าธรรมเนียมวีซ่า (UK) 5,700 บาท,
ค่าภาษีสนามบินกรุ งเทพ 700 บาท, ค่าภาษีสนามบิน NZ และ UK 5,300 บาท, ค่าเบี้ยประกันภัยการเดินทางทางอากาศ
1,700 บาท, ค่าธรรมเนียมนํ้ามัน 13,200 บาท, ค่าประกันสุ ขภาพและอุบตั ิเหตุวงเงิน 2 ล้านบาท 2,000 บาท, ค่าธรรมเนียม
โครงการ 5,000 บาท, ค่าปฐมนิเทศ 3,000 บาท, ค่าเสื้ ออีซีอี. (ทีเชิ้ต 2 ตัว เสวตเชิ้ต 1 ตัว) 850 บาท, ค่าบัตรเยาวชนอีซีอี.
200 บาท, ค่าบริ การทําวีซ่าและค่าส่ งเอกสาร 1,200 บาท ค่าแปลเอกสารวีซ่า 900 บาท (ค่าใช้จ่ายต่างๆ เหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้
ตามที่หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบประกาศ)
วันเปิ ดรับสมัคร
ตั้งแต่วนั นี้ ถึง วันที่ 11 ตุลาคม 2562
กําหนดรายงานตัว
ภายใน 7 วัน นับแต่วนั ทราบว่าผ่านการสัมภาษณ์
วิธีเข้าร่ วมโครงการฯ
1. ขอรับใบสมัครและสมัครโดยตรงที่สาํ นักงานเยาวชนอีซีอี. โดยมีเอกสารประกอบการสมัครดังนี้
1.1 ใบสมัครกรอกข้อความครบถ้วน
1.2 รู ปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 3 รู ป (รวมในใบสมัคร)
1.3 ใบแสดงผลการเรี ยนถึงเทอมที่ผา่ นมา
1.4 ค่าสมัครสอบ 200 บาท
2. สมัครทางไปรษณี ย ์
2.1 ส่ งเอกสารตามข้อ 1
2.2 ชําระค่าสมัคร 200 บาท ทางธนาณัติสั่งจ่าย น.ส. สื่ อกัญญา เหมวิมล ส่ งมาที่สาํ นักงานเยาวชนอีซีอี.
เลขที่ 43 ซอยวิภาวดีรังสิ ต 16/25 ถนนวิภาวดีรังสิ ต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
เมื่อโครงการได้รับใบสมัครพร้ อมหลักฐานครบถ้วนแล้วจะติดต่อนัดสัมภาษณ์โดยเร็ ว ตามลําดับก่อนหลังโดยถื อวัน
ประทับตราของไปรษณี ยเ์ ป็ นเกณฑ์ สําหรั บผูส้ อบผ่านการสัมภาษณ์ และมี สิทธิ์ เข้าร่ วมโครงการสามารถยืนยันการเข้าร่ วม
โครงการโดยยื่นหนังสื อรายงานตัว หนังสื ออนุญาตและยืนยันการเข้าร่ วมโครงการ ตลอดจนหนังสื อมอบอํานาจให้ดาํ เนิ นการ
แทนตามแบบของโครงการ (ขอรับได้ที่โครงการฯ หรื อ download ได้จากเว็บไซท์) พร้อมชําระค่ามัดจํายืนยันการเดินทางเป็ น
เงิน 20,000 บาท โดยชําระเป็ นเงินสด หรื อ ซื้ อธนาณัติ ในนาม น.ส. สื่ อกัญญา เหมวิมล ไปรษณี ยป์ ลายทาง สามเสนใน 10400
เสร็จแล้วส่ งมายังโครงการทางไปรษณี ยต์ ามที่อยูข่ า้ งต้น
ผูท้ ี่ชาํ ระเงินยืนยันการเดินทางก่อนถือว่ามีสิทธิ์ก่อน ผูท้ ี่ยืนยันภายหลังเมื่อครบจํานวนที่รับแล้ว โครงการจะคืนเงินมัดจํา
ให้เต็มจํานวน (เงินมัดจํายืนยันจะไม่คืนหากมีการสละสิ ทธิ์การเดินทางในภายหลัง) ส่วนที่เหลือชําระพร้อมค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวที่
ต้องชําระผ่านโครงการฯ แบ่งเป็ น 7 งวด (สิ งหาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563) งวดแรก ชําระภายใน 7 วันนับจากวันผ่านสัมภาษณ์
งวดถัดไป ชําระภายในวันที่ 5 ของเดือนตามที่กาํ หนด รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบเมื่อได้รับเอกสารรายงานตัวแล้ว
สําหรั บผูส้ อบผ่านโครงการอี ซีอี. มีสิทธิ์ เข้าร่ วมโครงการโดยไม่เสี ยค่าสมัครและไม่ตอ้ งสอบสัมภาษณ์ แต่จะต้อง
รายงานตัวและยืนยันการเข้าร่ วมโครงการนี้ตามขั้นตอนข้างต้นภายในกําหนดเวลารายงานตัวของโครงการนั้นๆ โดยผูจ้ ะใช้สิทธิ์
นี้ตอ้ งติดตามสอบถามจากโครงการอีซีอี. เอง หากมีผรู ้ ายงานตัวครบจํานวนแล้วถือว่ายกเลิกสิ ทธิ์น้ ี
โครงการนี้ได้รับการรับรองเป็ นกิจกรรมวิชาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของ Universal City of Life
ผู้สนใจสามารถสอบถามและขอรับใบสมัครได้ ที่สํานักงานเยาวชนอีซีอ.ี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
เลขที่ 43 ซอยวิภาวดีรังสิ ต 16/25 ถนนวิภาวดีรังสิ ต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 - 690 - 0375 - 7 โทรสาร 02 - 691 - 5199

หรื อ Download ระเบียบการและใบสมัครได้ ที่ website

http://www.ecethailand.com

