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โครงการเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ระยะสั้น รุ่นที่ 9
ระยะเวลา 2 สัปดาห์ เดินทางเดือนตุลาคม 2565
ณ เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย, กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ, เมืองเฮสติ้ง ประเทศอังกฤษ
และเมืองลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา
โครงการแลกเปลี่ ยนภาษาและวัฒ นธรรมเอ็น จีเนียส อิน เตอร์เนชั่ น แนล มีว ัต ถุประสงค์ต้องการเห็น เยาวชนไทยได้มีโอกาสใน
การศึก ษาทัดเทียมกับนานาชาติ โดยผู้เข้าร่ว มโครงการเป็น เยาวชนกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาที่มีความรู้ภาษาอังกฤษทุกระดับ เข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนี ยส อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ณ ประเทศออสเตรเลีย, ประเทศอังกฤษ, และ
ประเทศสหรัฐอเมริก า ออกเดินทางวันที่ 8 ตุลาคม 2565 โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะเดิน ทางไปทำกิจกรรม ณ สถานศึกษาในต่างประเทศ ใน
นามของโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล

คุณสมบัติของผู้สมัครผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลีย่ นภาษาและวัฒนธรรม Engenius International
กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือนักศึกษาระดับอาชีวะและอุดมศึกษา ที่มีอายุตั้งแต่ 12 - 22 ปี
มีสุขภาพแข็งแรง มีความประพฤติดี ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุราหรือสารเสพติดทุกชนิดพร้อมปฏิบัติตามระเบียบของโครงการฯ
มีประวัติการเรียนดี เช่น ไม่เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์หรือถูกพักการเรียน
มีความสนใจด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศที่เข้าร่วมโครงการ
มีระดับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับปานกลางถึงดี
มีความพร้อมใช้ชีวิตในต่างประเทศเป็นเวลาตามกำหนดของโครงการฯ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของโครงการฯได้
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กำหนดการรับสมัคร
เอกสารในการสมัคร

ส่งใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2565 (ปิดรับใบสมัคร เวลา 24.00 น.)
1. ใบสมัครหรือไฟล์ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายหน้าตรงของผู้สมัครขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
2. สลิปโอนชำระค่าโครงการงวดที่ 1

ธนาคารไทยพาณิชย์
บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี นางเหมือนฝัน โกรัตนะ

เลขที่บัญชี 429-119447-0
วิธีการสมัคร
*เลือกอย่างใดอย่าง
หนึ่งเท่านั้น*

การลงทะเบียน

วิธีที่ 1 : กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนผ่านทางศูนย์ประสานงานโครงการ ณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ณ โรงเรียนศูนย์ประสานงานโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล
วิธีที่ 2 : กรอกใบสมัคร พร้อมชำระค่าโครงการงวดที่ 1 ณ สำนักงานโครงการ เลขที่ 96 – 98 ซอยจุฬาลงกรณ์
48 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร 02-117-4742
วิธีที่ 3 : ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.engenius.co.th และส่งใบสมัครพร้อมสลิปโอนชำระค่าสมัครสอบได้ ทาง
อีเมลของโครงการฯ engeniusinter@gmail.com และโทร 02-117-4742
T
กรณีผู้ปกครองมีความประสงค์ให้บุตรหลานของท่านเข้าร่วมโครงการฯ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
โครงการ สามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ที่โทร 02-117-4742 เพือ่ ขอรับใบยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล
เลขที่ 96 - 98 ซอยจุฬาลงกรณ์ 48 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-117-4742 โทรสาร 02-214-3616
engeniusinter@gmail.com

www.engenius.co.th

@engenius

Facebook: Engenius International
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1. โครงการ Engenius International USA Short Exchange Program เมืองลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา 2 สัปดาห์
2.
โครงการแลกเปลีย่ นระยะสั้น ณ เมืองลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา UNITED STATES CULTURAL EXCHANGE
ระยะเวลาโครงการฯ:
ออกเดินทางวันที่ 8 ตุลาคม 2565
กลับถึงเมืองไทยวันที่ 23 ตุลาคม 2565
ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาในสถาบันภาษาที่มีชื่อเสียงรวมทั้งเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมของอเมริกา
เรียนร่วมกับนักเรียนท้องถิ่น ณ เมืองลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษโดยเรียนร่วม
ชั้นหลากหลายเชื้อชาติ พร้อมพักร่วมกับโฮสต์แฟมิลี่ชาวอเมริกันทีไ่ ด้รับคัดเลือกมาเป็นอย่างดี อยู่ในย่านที่มีความปลอดภัยสูง และพักบ้านละ
2 – 3 คน นอกจากนี้ทางโครงการได้จัดโปรแกรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อเปิดหาประสบการณ์นอกห้องเรียนอีกด้วย
ระยะเวลาโครงการ 2 สัปดาห์ ค่าใช้จ่าย 139,000 บาท โดยแบ่งชำระออกเป็น 3 งวด
งวดที่
รายละเอียด
จำนวนเงิน
กำหนดชำระ
39,000 บาท
ชำระทันทีเพื่อยืนยันสิทธิ์
1
ชำระค่าใช้จ่ายงวดที่ 1
2
3

ชำระค่าใช้จ่ายงวดที่ 2
ชำระค่าใช้จ่ายงวดที่ 3

50,000 บาท
50,000 บาท

ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 หรือ 30 วันหลังจากชำระงวดที่ 1
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 หรือ 30 วันหลังจากชำระงวดที่ 2

(โครงการขอสงวนสิทธิ์ฯ ในการคืนเงินมัดจำไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้นกรณีที่ไม่สามารถจัดกรุ๊ปได้หรือวีซ่าไม่อนุมัติจากความผิดพลาดของโครงการ)

โปรแกรมทัศนศึกษา:
ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆ ของเมืองลอสแองเจลิส เช่น Hollywood Street, Disneyland, Universal Studio,
Huntington Beach และ California State University
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ตารางกิจกรรม

ค่าร่วมโครงการนีร้ วม:
ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพมหานคร – เมืองลอสแองเจลิส ชั้นประหยัด
ค่าปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง 1 ครั้ง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการ
ค่าที่พัก (โฮสต์แฟมิลี่ บ้านละ 2 - 3 คน) ค่าเดินทางในขณะเข้าร่วมโครงการและค่าอาหาร 3 มื้อ ค่าเรียนและค่ากิจกรรมต่างๆ
ตามตาราง (กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถาพอากาศและสถานการณ์)
ค่าร่วมโครงการนี้ไม่รวม:
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียนในขณะที่เข้าร่วมโครงการ
ค่าน้ำหนักสัมภาระที่เกิน
ค่าโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตขณะอยู่ต่างประเทศ
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2. โครงการ Engenius International UK Short Exchange Program ประเทศอังกฤษ 2 สัปดาห์
โครงการแลกเปลีย่ นระยะสั้น ณ ประเทศอังกฤษ UNITED KINGDOM CULTURAL EXCHANGE ระยะเวลา 2 สัปดาห์
ระยะเวลาโครงการฯ:
ออกเดินทางวันที่ 8 ตุลาคม 2565
กลับถึงเมืองไทยวันที่ 23 ตุลาคม 2565
โครงการแลกเปลีย่ นระยะสั้น ณ ประเทศอังกฤษ แบ่งเป็น 2 เมือง ได้แก่
2.1 โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ London, UNITED KINGDOM CULTURAL EXCHANGE
ระยะเวลาโครงการ 2 สัปดาห์ ค่าใช้จ่าย 139,000 บาท โดยแบ่งชำระออกเป็น 3 งวด
งวดที่
รายละเอียด
จำนวนเงิน
กำหนดชำระ
39,000 บาท
ชำระทันทีเพื่อยืนยันสิทธิ์
1
ชำระค่าใช้จ่ายงวดที่ 1
2
3

ชำระค่าใช้จ่ายงวดที่ 2
ชำระค่าใช้จ่ายงวดที่ 3

50,000 บาท
50,000 บาท

ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 หรือ 30 วันหลังจากชำระงวดที่ 1
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 หรือ 30 วันหลังจากชำระงวดที่ 2

(โครงการขอสงวนสิทธิ์ฯ ในการคืนเงินมัดจำไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้นกรณีที่ไม่สามารถจัดกรุ๊ปได้หรือวีซ่าไม่อนุมัติจากความผิดพลาดของโครงการ)

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ในสถาบันสอนภาษา Oxford
International ที่มชี ่อื เสียงในทางตะวันตกของกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษพร้อมโปรแกรมทัศนศึกษาโดยเรียนร่วมชัน้ กับนักเรียนจาก
ประเทศอื่นๆ ที่เดินทางมาจากทัวทุ
่ กมุมโลก อาทิ ฝรังเศส,
่
สเปน, อิตาลี เป็นต้น น้องๆ จะพักอาศัยกับโฮสต์แฟมิลี่ชาวอังกฤษที่ได้รบั
คัดเลือกมาเป็นอย่างดี อยู่ในย่านที่มคี วามปลอดภัยสูง และพักบ้านละ 2 - 3 คน
ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆของเมือง London เช่น Big Ben, London Eye, Buckingham Palace, Harrods, และ
พิพิธภัณฑ์ต่างๆ และทัศนศึกษานอกเมืองลอนดอน เช่น มหาวิทยาลัย Oxford
ตารางกิจกรรม
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ค่าร่วมโครงการนีร้ วม:
ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพมหานคร – เมืองลอนดอน ชั้นประหยัด
ค่าปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง 1 ครั้ง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการ
ค่าที่พัก (โฮสต์แฟมิลี่ บ้านละ 2 - 3 คน) ค่าเดินทางในขณะเข้าร่วมโครงการและค่าอาหาร 3 มื้อ ค่าเรียนและค่ากิจกรรมต่างๆ ตาม
ตาราง (กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถาพอากาศและสถานการณ์)
ค่าร่วมโครงการนี้ไม่รวม:
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียนในขณะที่เข้าร่วมโครงการ
ค่าน้ำหนักสัมภาระที่เกิน
ค่าโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตขณะอยู่ต่างประเทศ
2.2 โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ โรงเรียน Buckswood School เมือง Hastings UNITED KINGDOM CULTURAL EXCHANGE
นักเรียนจะได้เรียนร่วมชั้นกับนักเรียนชาวอังกฤษในห้องเรียนจริงๆ ณ โรงเรียนประจำชื่อดัง Buckswood School ที่ตั้งอยู่ทางตอน
ใต้ของประเทศอังกฤษ ณ เมือง Hastings โดยนักเรียนจะได้เข้าร่วมชั้นเรียนแยกตามระดับชั้นที่นักเรียนศึกษาอยู่ และจะพักอยู่ในหอพักของ
โรงเรียนแยกหญิงชาย มีครูของโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง ในวันเสาร์ นักเรียนจะได้ไปทัศนศึกษา ณ กรุง
ลอนดอน ประเทศอังกฤษ
ระยะเวลาโครงการ 2 สัปดาห์ ค่าใช้จ่าย 139,000 บาท โดยแบ่งชำระออกเป็น 3 งวด
งวดที่
รายละเอียด
จำนวนเงิน
กำหนดชำระ
39,000 บาท
ชำระทันทีเพื่อยืนยันสิทธิ์
1
ชำระค่าใช้จ่ายงวดที่ 1
2
3

ชำระค่าใช้จ่ายงวดที่ 2
ชำระค่าใช้จ่ายงวดที่ 3

50,000 บาท
50,000 บาท

ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 หรือ 30 วันหลังจากชำระงวดที่ 1
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 หรือ 30 วันหลังจากชำระงวดที่ 2

(โครงการขอสงวนสิทธิ์ฯ ในการคืนเงินมัดจำไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้นกรณีที่ไม่สามารถจัดกรุ๊ปได้หรือวีซ่าไม่อนุมัติจากความผิดพลาดของโครงการ)

โปรแกรมทัศนศึกษา:
ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆของเมือง Hastings และ London เช่น Big Ben, London Eye, Buckingham Palace
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ตารางกิจกรรม

ค่าร่วมโครงการนีร้ วม:
ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพมหานคร – เมืองลอนดอน ชั้นประหยัด
ค่าปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง 1 ครั้ง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการ
ค่าที่พัก (โฮสต์แฟมิลี่ บ้านละ 2 - 3 คน) ค่าเดินทางในขณะเข้าร่วมโครงการและค่าอาหาร 3 มื้อ ค่าเรียนและค่ากิจกรรมต่างๆ ตาม
ตาราง (กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถาพอากาศและสถานการณ์)
ค่าร่วมโครงการนี้ไม่รวม:
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียนในขณะที่เข้าร่วมโครงการ
ค่าน้ำหนักสัมภาระที่เกิน
ค่าโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตขณะอยู่ต่างประเทศ
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3. โครงการ Engenius International Australia Short Exchange Program 2 สัปดาห์
เมืองเวลลิงตัน ประเทศนิ วซีแลนด์
โครงการแลกเปลี่ยนระยะสัน้ ณ เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย Australia Short Exchange Program ระยะเวลา 2 สัปดาห์
ระยะเวลาโครงการฯ:
ออกเดินทางวันที่ 8 ตุลาคม 2565
กลับถึงเมืองไทยวันที่ 23 ตุลาคม 2565
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาวัฒนธรรมประเทศออสเตรเลียเปิดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โดยนักเรียนจะได้เข้าเรียนในชั้น
เรียนทีโ่ รงเรียน International House สาขา Bondi Beach สภาพแวดล้อมดี โดยโรงเรียนมีจำนวนนักเรียนต่อห้องน้อยซึ่งเหมาะแก่การเรียนรู้
และที่นี่เน้นการกิจกรรมกลุ่ม และพักอาศัยอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่ชาวออสเตรเลียครอบครัวละ 2 – 3 คน เพือ่ เรียนรู้แลกเปลี่ยนภาษาและ
วัฒนธรรมนอกเหนือจากห้องเรียน

โครงการแลกเปลี่ยนระยะสัน้ ณ เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย Australia Short Exchange Program
ระยะเวลาโครงการ 2 สัปดาห์ ค่าใช้จ่าย 139,000 บาท โดยแบ่งชำระออกเป็น 3 งวด
งวดที่
รายละเอียด
จำนวนเงิน
กำหนดชำระ
39,000 บาท
ชำระทันทีเพื่อยืนยันสิทธิ์
1
ชำระค่าใช้จ่ายงวดที่ 1
50,000 บาท
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 หรือ 30 วันหลังจากชำระงวดที่ 1
2
ชำระค่าใช้จ่ายงวดที่ 2
50,000 บาท
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 หรือ 30 วันหลังจากชำระงวดที่ 2
3
ชำระค่าใช้จ่ายงวดที่ 3
(โครงการขอสงวนสิทธิ์ฯ ในการคืนเงินมัดจำไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้นกรณีที่ไม่สามารถจัดกรุ๊ปได้หรือวีซ่าไม่อนุมัติจากความผิดพลาดของโครงการ)
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ค่าร่วมโครงการนีร้ วม:
ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพมหานคร – เมืองซิดนีย์ ชั้นประหยัด
ค่าปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง 1 ครั้ง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการ
ค่าที่พัก (โฮสต์แฟมิลี่ บ้านละ 2 - 3 คน) ค่าเดินทางในขณะเข้าร่วมโครงการและค่าอาหาร 3 มื้อ ค่าเรียนและค่ากิจกรรมต่างๆ ตาม
ตาราง (กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถาพอากาศและสถานการณ์)
ค่าร่วมโครงการนี้ไม่รวม:
ค่าเดินทางไป-กลับ (บ้านโฮสต์แฟมิลี่และโรงเรียน)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียนในขณะที่เข้าร่วมโครงการ
ค่าน้ำหนักสัมภาระที่เกิน
ค่าโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตขณะอยู่ต่างประเทศ

** สามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี **
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล
เลขที่ 96 - 98 ซอยจุฬาลงกรณ์ 48 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-117-4742 โทรสาร 02-214-3616
engeniusinter@gmail.com

www.engenius.co.th

@engenius

Facebook: Engenius International

