


 โครงการทนุแลกเปลี�ยนภาษาและวฒันธรรมนานาชาติ 1 ป�การศึกษาหรอืประมาณ 10 - 11 เดอืน
(High School Academic Year Program) เป�นโครงการที�เป�ดโอกาสใหเ้ยาวชนอายุระหวา่ง 15 –
18 ป� ที�กําลังศึกษาอยูใ่นระดบัชั�นมธัยมศึกษาป�ที� 3 ถึงมธัยมศึกษาป�ที� 5 ที�สอบผา่นการคัดเลือกเป�น
ตัวแทนเยาวชนไทยในฐานะยุวทตู ไดเ้ดนิทางไปศึกษาในโรงเรยีนมธัยมศึกษาตอนปลายที�ไดร้บัการ
รบัรองจากรฐับาลของประเทศอุปถัมภ์และพาํนกัอยูกั่บครอบครวัอุปถัมภ์ (Host Family) ซึ�งเป�น
อาสาสมคัรที�ผา่นการคัดสรรตามมาตรฐานขององค์กรนักเรยีนแลกเปลี�ยน ณ ประเทศสหรฐัอเมรกิา
และประเทศอื�นๆ ในโครงการ เพื�อเป�ดโอกาสใหเ้ยาวชนไทยไดพ้ฒันาศักยภาพในการใชภ้าษาอังกฤษ
และภาษาที� 3 อยา่งดยีิ�ง นอกจากนั�น นกัเรยีนทนุแลกเปลี�ยนจะมโีอกาสไดเ้รยีนรูว้ฒันธรรมและวถีิ
ชวีติความเป�นอยูข่องผูค้นในประเทศอุปถัมภ์อยา่งใกล้ชดิ ไดเ้รยีนรูทั้กษะประสบการณ์การใชช้วีติใน
ต่างประเทศและยงัจะไดทํ้าหน้าที�เป�นทตูเยาวชนของประเทศในการเผยแพรภ่าษาและวฒันธรรมไทยให้
เป�นที�รูจ้กัในสงัคมโลกอีกดว้ย ทั�งนี�โครงการทนุแลกเปลี�ยนภาษาและวฒันธรรมนานาชาติในป�การ
ศึกษาป� พ.ศ. 2566 - 2567 นั�นถือเป�นโครงการแลกเปลี�ยนฯ รุน่ที� 6 

 ทางโครงการหวงัวา่การแลกเปลี�ยนและเรยีนรูซ้ึ�งกันและกันนี� จะนาํมาซึ�งความสมัพนัธอั์นด ีสรา้ง
ความเขา้ใจและยอมรบัความแตกต่างระหวา่งเชื�อชาติ ภาษา วฒันธรรม เป�ดโลกทัศน์ เสรมิสรา้งความ
มั�นใจ พฒันาศักยภาพทางดา้นภาษา ความคิด และทัศนคติที�ดสีาํหรบัเยาวชน เพื�อเป�นรากฐานในการ
พฒันาตนเอง เตรยีมพรอ้มรองรบัการเปลี�ยนแปลง ดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และการศึกษาต่อไปใน
อนาคต นักเรยีนจะไดเ้รยีนรูมุ้มมองความคิด วถีิชวีติของชาวอเมรกัินและประเทศอื�นๆ รวมถึงไดม้ี
โอกาสพฒันา ทักษะทางภาษาจากสภาพแวดล้อมจรงิและสามารถนาํไปใชง้านไดจ้รงิในชวีติประจาํวนั
ซึ�งจะสง่ผลใหส้ามารถศึกษาต่อในระดบัที�สงูขึ�น อํานวยผลใหส้ามารถทํางานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพใน
อนาคต

Engenius International Student Exchange Programs
 โครงการทนุแลกเปลี�ยนภาษาและวฒันธรรม ณ ประเทศสหรฐัอเมรกิา

 และประเทศอื�นๆ ในโครงการ รุน่ที� 6 ระยะเวลา 1 ป�การศึกษา
 ประจาํป� 2023 - 2024 (พ.ศ.2566 – 2567)
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ลักษณะของโครงการทนุแลกเปลี�ยนภาษาและวฒันธรรมนานาชาติ Engenius International

โครงการทนุแลกเปลี�ยนภาษาและวฒันธรรมนานาชาติ Engenius International  เป�น
ลักษณะทนุสมทบจาํนวน 200 ทนุโดยทางรฐับาลประเทศอุปถัมภ์และโครงการฯสมทบทนุ
ใหบ้างสว่น

นักเรยีนจะได้รบัอนุมติัวซีา่นักเรยีนอยา่งถกูต้องตามกฎหมายของประเทศสหรฐัอเมรกิา
และประเทศอื�นๆ ในโครงการ

ใหนั้กเรยีนไดเ้ขา้ศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลายในโรงเรยีนในเมอืงต่าง ๆ ของ
ประเทศสหรฐัอเมรกิา และประเทศอื�นๆในโครงการเป�นเวลา 1 ป�การศึกษาหรอืประมาณ
10 - 11 เดอืน

นักเรยีนจะได้เรยีนและรว่มทํากิจกรรมในโรงเรยีนอุปถัมภ์เสมอืนเป�นนกัเรยีนในระดบั
มธัยมศึกษาคนหนึ�งของโรงเรยีนอุปถัมภ์

นักเรยีนจะได้ใบประเมนิผลการเรยีนจากโรงเรยีนอุปถัมภ์เมื�อจบโครงการ

นักเรยีนแลกเปลี�ยนฯ สามารถเทียบโอนชั�นเรยีนได้โดยการนาํผลการเรยีนหรอืผลการ
ประเมนิจากโรงเรยีนอุปถัมภ์มาดาํเนนิการเทียบโอนตามหลักเกณฑ์ของกระทรวง
ศึกษาธกิารและโรงเรยีนต้นสงักัด (ทั�งนี�การเทียบโอนชั�นเรยีนขึ�นอยูกั่บดลุยพนิจิและ
นโยบายของโรงเรยีนที�นักเรยีนสงักัดดว้ย)

นักเรยีนจะได้รบัการอุปถัมภ์เสมอืนสมาชกิของคนหนึ�งของครอบครวัอุปถัมภ์

นักเรยีนแลกเปลี�ยนฯ จะต้องปฏิบติัตามกฎระเบยีบขององค์กรอุปถัมภ์อยา่งเครง่ครดั

โครงการฯจะจดัค่ายปฐมนเิทศนกัเรยีนทนุแลกเปลี�ยนฯ ในประเทศก่อนการเดนิทางไปยงั
ประเทศอุปถัมภ์
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มอีายุระหวา่ง 14 ป� ไมเ่กิน 18 ป� และศึกษาอยูร่ะดบัชั�นมธัยมศึกษาป�ที� 3 - 5  หรอื
เทียบเท่า (ไมร่บันกัเรยีนที�กําลังศึกษาชั�นมธัยมศึกษาป�ที� 6 หรอืสาํเรจ็การศึกษาแล้ว)

มผีลการเรยีนยอ้นหลัง 3 ป� โดยมเีกรดเฉลี�ยรวม 3.00 ขึ�นไป และไมม่เีกรด 0 ใน  5
วชิาหลัก ไดแ้ก่ ภาษาอังกฤษ คณติศาสตร ์วทิยาศาสตร ์สงัคมศึกษา และภาษาไทย

มพีื�นฐานความรูด้า้นภาษาอังกฤษอยูใ่นเกณฑ์ด ีโดยนกัเรยีนจะต้องสอบผา่นการ
ทดสอบภาษาอังกฤษของโครงการและไดค้ะแนนสอบตามที�โครงการกําหนด

มคีวามสนใจดา้นภาษาและวฒันธรรมของประเทศสหรฐัอเมรกิาหรอืประเทศที�เขา้รว่ม
โครงการ

นักเรยีนต้องเป�นผูที้�มสีขุภาพรา่งกายและจติใจที�สมบูรณแ์ขง็แรง

นักเรยีนต้องเป�นผูที้�มคีวามประพฤติดแีละพรอ้มที�จะปรบัตัวเขา้กับสิ�งแวดล้อมและ
วฒันธรรมของประเทศสหรฐัอเมรกิาหรอืประเทศอุปถัมภ์พรอ้มเรยีนรูที้�จะปรบัตัวเพื�อ
ใชช้วีติรว่มกับผูอื้�นไดเ้ป�นอยา่งดี

 

คณุสมบติัของผู้สมคัรโครงการทนุแลกเปลี�ยนภาษาและวฒันธรรมนานาชาติ Engenius International
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เลือกอยางใดอยางหน่ึงเทาน้ัน

วนัที� เวลารอบ

กําหนดการรับสมัครสอบ
*แบบออนไลน์*

 ส่งใบสมัครตั�งแต่บัดนี� ถึงวันที� 31 มีนาคม 2566 ( ป�ดรับใบสมัคร เวลา 24.00 น.)
 

 วันพุธ  ท่ี 20 เมษายน 2565

  วันเสาร ท่ี 30 เมษายน 2565 

รอบท่ี 1

รอบท่ี 2

13:00 - 14:00 น.

13:00 - 14:00 น.

วนัที� เวลารอบ

 วันเสาร ท่ี  7  พฤษภาคม 2565

  วันเสาร ที ่ 28 พฤษภาคม 2565 

รอบท่ี 3 

รอบท่ี 4

13:00 - 14:00 น.

13:00 - 14:00 น.

วนัที� เวลารอบ

 วันเสาร ท่ี  11  มิถุนายน 2565

  วันเสาร ที ่ 25 มิถุนายน 2565 

รอบท่ี  5 

รอบท่ี  6 

13:00 - 14:00 น.

13:00 - 14:00 น.

วนัที� เวลารอบ

 วันเสาร ท่ี 9  กรกฎาคม 2565

  วันเสาร ที่ 23 กรกฎาคม 2565 

รอบท่ี 7 

รอบท่ี 8 

13:00 - 14:00 น.

13:00 - 14:00 น.

วนัที� เวลารอบ

 วันเสาร ท่ี 13  สิงหาคม 2565

  วันเสาร ท่ี 27 สิงหาคม 2565 

รอบท่ี 9 

รอบท่ี 10

13:00 - 14:00 น.

13:00 - 14:00 น.

วนัที� เวลารอบ

 วันเสาร ท่ี 10 กันยายน 2565

  วันเสาร ท่ี 24 กันยายน 2565 

รอบท่ี 11 

รอบท่ี 12

13:00 - 14:00 น.

13:00 - 14:00 น.

วนัที� เวลารอบ

 วันเสาร ท่ี  8  ตุลาคม 2565

  วันเสาร ท่ี 29 ตุลาคม 2565 

รอบท่ี 13

รอบท่ี 14 

13:00 - 14:00 น.

13:00 - 14:00 น.

วนัที� เวลารอบ

 วันเสาร ท่ี 12  พฤศจิกายน 2565

  วันเสาร ท่ี 26 พฤศจิกายน 2565 

รอบท่ี 15 

รอบท่ี 16

13:00 - 14:00 น.

13:00 - 14:00 น.

วนัที� เวลารอบ

 วันเสาร ท่ี 10  ธันวาคม 2565

  วันเสาร ท่ี 24  ธันวาคม 2565 

รอบท่ี 17

รอบท่ี 18

13:00 - 14:00 น.

13:00 - 14:00 น.

วนัที� เวลารอบ

 วันเสาร ท่ี 14  มกราคม 2566

  วันเสาร ท่ี 28 มกราคม 2566 

รอบท่ี 19 

รอบท่ี 20 

13:00 - 14:00 น.

13:00 - 14:00 น.

วนัที� เวลารอบ

 วันเสาร ท่ี 11  กุมภาพันธ 2566

  วันเสาร ท่ี 25 กุมภาพันธ 2566 

รอบท่ี 21 

รอบท่ี 22

13:00 - 14:00 น.

13:00 - 14:00 น.

วนัที� เวลารอบ

 วันเสาร ท่ี 11   มีนาคม 2566

  วันเสาร ท่ี 25 มีนาคม 2566 

รอบท่ี 23 

รอบท่ี 24 

13:00 - 14:00 น.

13:00 - 14:00 น.

วิชาท่ีสอบ
ขอสอบปรนัยวิชาภาษาอังกฤษ
 Listening และ Reading 50 ขอ   

1. รูปถายหนาตรงของผูสมัครขนาด 1 น้ิว 1 รูป ติดในใบ   
สมัครหรือสงเปนไฟลแนบใบสมัคร
2.ใบสมัครท่ีกรอกรายละเอียดเรียบรอย หรือแบบฟอรม
การสมัครทางเว็บไซต www.engenius.co.th 
3. สําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตัวนักเรียน

เอกสารในการสมัครสอบ

วิธีท่ี 1 : กรอกใบสมัครใหครบถวนผานศูนยสอบตางจังหวัด 
          พรอมสงสําเนาใบแสดงผลการเรียน หลักฐานการชําระคา
          ธรรมเนียมการสอบและรูปถายขนาด 1 น้ิว 1 ใบ ณ กลุมสาระการ
          เรียนรูภาษาตางประเทศ ณ โรงเรียนศูนยประสานงานสอบของ 
          โครงการแลกเปล่ียนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอรเนช่ันแนล
วิธีท่ี2 : สมัครสอบทางออนไลนผานทางเว็บไซตของโครงการไดท่ี
          www.engenius.co.th
วิธีท่ี 3 : สงใบสมัครไดทางอีเมลของโครงการ  
          highschool@engenius.co.th

  

วิธีการสมัคร

กรณีผูปกครอง มีความประสงคใหบุตรหลานของทาน
เขารวมโครงการฯสามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธ์ิ ไดท่ี
 โทร 02-117-4742 เพ่ือขอรับใบยืนยันสิทธ์ิการเขารวม
โครงการ

การลงทะเบียน
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คาใชจายสมทบทุนเขารวมโครงการแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรม ปการศึกษา 2566 – 2567

กลุ่มประเทศที�ใชภ้าษาอังกฤษ                                 ค่าใชจ้า่ย (บาท)

 1.ประเทศสหรฐัอเมรกิา
  USA ( ทนุสมทบรฐับาลอเมรกัิน วซีา่ J-1 )                                                        469,000
  USA ( ทนุสมทบโรงเรยีนเอกชน วซีา่ F-1 )                                                       839,000
**วซีา่แบบ F-1 นกัเรยีนสามารถเลือกโรงเรยีนที�สนใจได ้4 อันดบั** 

2.ประเทศแคนาดา
  Canada ( ภาษาอังกฤษ ) และ Canada ( ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั�งเศส )          739,000

3.ประเทศอังกฤษ
  United Kingdom                                                                                       1,069,000

4.ประเทศแอฟรกิาใต้
  South Africa                                                                                                 349,000

หมายเหตุ
- ค่าโครงการไมร่วมค่ากิจกรรมเตรยีมความพรอ้มภายในประเทศ ค่าวซีา่ ค่าประกันชวีติและอุบติัเหต ุ
และค่าตั�วเครื�องบนิไป - กลับ (ชั�นประหยดั) พรอ้มจดัสง่นักเรยีนที�สนามบนิ 
- ทกุประเทศไมร่วมค่าใชจ้า่ยสว่นตัว และค่ากิจกรรมที�โรงเรยีน ในขณะที�นักเรยีนเขา้รว่มโครงการ
- USA ทนุสมทบโรงเรยีนเอกชนวซีา่ F - 1 สามารถเลือกโรงเรยีน เลือกรฐั ในการเขา้รว่มโครงการได้ 4 ลําดับ 
(การตอบรบัของโรงเรยีนขึ�นอยูกั่บหลายป�จจยั ทางโครงการมอิาจแทรกแซงการตัดสนิของโรงเรยีนได้ )
 
***ทางโครงการสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงใดๆ รวมทั�งอัตราทนุค่าใชจ้า่ยหากมปี�จจยัที�ทําใหค่้าใชจ้า่ยสงูขึ�นโดยไมต้่องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า***
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คาใชจายสมทบทุนเขารวมโครงการแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรม ปการศึกษา 2566 – 2567

กลุ่มประเทศที�ใชภ้าษาประจาํชาติ                              ค่าใชจ้า่ย(บาท)

5.ประเทศฝรั�งเศส อิตาลี เยอรมนั โปรตเุกส ออสเตรยี
  France, Italy, Spain, Germany, Portugal, Austria                                  369,000

6.ประเทศเดนมารก์ ฟ�นแลนด์ นอรเ์วย ์สวเีดน 
 ไอรแ์ลนด์ สวสิเซอรแ์ลนด์ เนเธอรแ์ลนด์
  Denmark, Norway, Sweden, Netherlands                                               499,000
  Finland, Ireland, Switzerland                                                                   769,000

7.ประเทศจนี ไต้หวนั
   China (โฮสต์แฟมลีิ� หรอืหอพกั),Taiwan                                                       429,000

8.ประเทศญี�ปุ�น เกาหลีใต้
  Japan, South Korea                                                                                  869,000

9.ประเทศออสเตรเลีย นวิซแีลนด์
  Australia                                                                                                  1,060,000
  New Zealand                                                                                              960,000

10.ประเทศแมก็ซโิก บราซลิ อารเ์จนตินา
  Mexico                                                                                                        419,000
  Brazil, Argentina                                                                                        369,000

 

หมายเหตุ
- ค่าโครงการไมร่วมค่ากิจกรรมเตรยีมความพรอ้มภายในประเทศ ค่าวซีา่ ค่าประกันชวีติและอุบติัเหต ุ
   และค่าตั�วเครื�องบนิไป - กลับ (ชั�นประหยดั) พรอ้มจดัสง่นักเรยีนที�สนามบนิ 
- ทกุประเทศไมร่วมค่าใชจ้า่ยสว่นตัว และค่ากิจกรรมที�โรงเรยีน ในขณะที�นักเรยีนเขา้รว่มโครงการ
- ประเทศเยอรมนั นักเรยีนจะต้องมผีลสอบภาษาเยอรมนัในระดับ A2 ก่อนวนัที� 31 มนีาคม 2566
- ประเทศออสเตรยี นักเรยีนจะต้องมผีลสอบภาษาเยอรมนัระดับ B1 ก่อนวนัที� 31 มนีาคม 2566
- สาํหรบัประเทศจนีและไต้หวนันักเรยีนจะต้องมพีื�นฐานการเรยีนภาษาจนีมาก่อนอยา่งน้อย 1 ป� 
- สาํหรบัประเทศญี�ปุ�น นักเรยีนจะต้องมพีื�นฐานการเรยีนสายศิลป�ภาษาญี�ปุ�น 1 ป�หรอืมผีลสอบภาษาญี�ปุ�นระดับ N4 ก่อนสมคัร
- สาํหรบัประเทศเกาหลี นักเรยีนจะต้องมพีื�นฐานการเรยีนสายศิลป�ภาษาเกาหลี 1 ป� หรอืมผีลสอบภาษาเกาหลีระดับ Topik 2 ก่อนสมคัร

***ทางโครงการสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงใดๆ รวมทั�งอัตราทนุค่าใชจ้า่ยหากมปี�จจยัที�ทําใหค่้าใชจ้า่ยสงูขึ�นโดยไมต้่องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า***
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แบ่งเป�น 2 ประเภท ดังนี�

1. โครงการทุนแลกเปลี�ยนภาษาและวฒันธรรม ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

 

พักอาศัยอยู่กับครอบครวัอุปถัมภ์ซึ�งเป�นอาสา
สมัครชาวอเมรกัินที�ได้รบัการคัดเลือกมาอย่างดี
ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและ
ประวัติการเงิน โดยไม่ได้รบัค่าตอบแทน

นักเรยีนจะได้รบัทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอด
ระยะเวลาโครงการ เพื�อเข้าเรยีนในโรงเรยีนของ
รฐับาลในประเทศสหรฐัอเมรกิา 

นักเรยีนจะถือวีซา่ J-1 ซึ�งเป�นวีซา่นักเรยีนแลก
เปลี�ยนหรอื Exchange Visitor Visa ซึ�งออกโดย
กระทรวงการต่างประเทศสหรฐัอเมรกิา

องค์กรอุปถัมภ์ในสหรฐัอเมรกิา จะเป�นผู้จัดหา
โรงเรยีนและครอบครวัอุปถัมภ์ใหแ้ก่นักเรยีนทุนทุก
คน ตามเอกสารการสมัครที�นักเรยีนได้จัดทํา

   1.1 USA กลุ่มทุนสมทบรัฐบาลอเมริกา (วซีา่ J - 1)

           ( ไม่สามารถเลือกรฐัหรอืโฮสต์ได้ )

โครงการแลกเปลี�ยนภาษาและวฒันธรรม ณ ประเทศสหรฐัอเมรกิา

ระยะเวลาโครงการ
 ระหวา่งเดือนกันยายน 2566 – พฤษภาคม 2567 

พกัอาศัยอยูกั่บครอบครวัอุปถัมภ์ซึ�งเป�นอาสา
สมคัรชาวอเมรกัินที�ไดร้บัการคัดเลือกมาอยา่งดี

นกัเรยีนจะไดเ้ขา้เรยีนในโรงเรยีนเอกชน ใน
ประเทศสหรฐัอเมรกิา

นกัเรยีนสามารถเลือกโรงเรยีน เมอืง รฐั ได้
ทั�งนี�ขึ�นอยูกั่บเงื�อนไขและขอ้กําหนดของแต่ละ
โรงเรยีนนกัเรยีนสามารถเลือกได ้4 อันดบั การ
รบันกัเรยีนเขา้เรยีนถือเป�นอํานาจการตัดสนิใจ

นกัเรยีนจะถือวซีา่ F - 1 ( F - 1 Exchange
Visitor Visa ) ซึ�งเป�นวซีา่นกัเรยีนโรงเรยีน
เอกชน และ มโีอกาสไดว้ซีา่ที�ทีระยะเวลานานกวา่
วซีา่ J-1

1.2  USA กลุ่มทนุสมทบโรงเรยีนเอกชน (วซีา่ F – 1)

             ของโรงเรยีน 
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งวดท่ี รายละเอียด จํานวน(บาท) กําหนดชําระเงิน

งวดท่ี 1 คาลงทะเบียนเขารวมโครงการ 99,000 ภายใน 7 วัน หลังประกาศผล

งวดท่ี 2 เงินสมทบงวดที่ 2 85,000 ภายใน 30 วัน หลังชําระเงินงวดที ่ 1

งวดท่ี 3 เงินสมทบงวดที่ 3 85,000 ภายใน 30 วัน หลังชําระเงินงวดที ่  2

งวดท่ี 4 เงินสมทบงวดที่ 4 100,000 ภายใน 30 วัน หลังชําระเงินงวดที ่ 3

งวดท่ี 5 เงินสมทบงวดที่ 5 100,000 ภายใน 30 วัน หลังชําระเงินงวดที ่ 4

งวดท่ี 6
คาประกันสุขภาพ,คาธรรมเนียมวีซา,คา
บริการขอวีซานักเรียนแลกเปลี่ยน (SEVIS)
และคาตั๋วเครื่องบินไป - กลับ

130,000 ภายใน 30 วัน หลังชําระเงินงวดที ่ 5

งวดท่ี รายละเอียด จํานวน(บาท) กําหนดชําระเงิน

งวดท่ี 1 คาลงทะเบียนเขารวมโครงการ 159,000 ภายใน 7 วัน หลังประกาศผล

งวดท่ี 2 เงินสมทบงวดที่ 2 170,000 ภายใน 30 วัน หลังชําระเงินงวดที ่ 1

งวดท่ี 3 เงินสมทบงวดที่ 3 170,000 ภายใน 30 วัน หลังชําระเงินงวดที ่ 2

งวดท่ี 4 เงินสมทบงวดที่ 4 170,000 ภายใน 30 วัน หลังชําระเงินงวดที ่ 3

งวดท่ี 5 เงินสมทบงวดที่ 5 170,000 ภายใน 30 วัน หลังชําระเงินงวดที ่ 4

งวดท่ี 6
คาประกันสุขภาพ,คาธรรมเนียมวีซา, คาบริการ
ขอวีซานักเรียน (I-20) และคาตั๋วเครื่องบิน ไป -
กลับ

160,000 ภายใน 30 วัน หลังชําระเงินงวดที ่ 5

โดยโครงการทนุแลกเปลี�ยนภาษาและวฒันธรรม ณ ประเทศสหรฐัอเมรกิา ประเภททนุสมทบรฐับาลอเมรกิา 
วซีา่ J-1 Exchange Visitor Visa ค่าเขา้รว่มโครงการสาํหรบั 1 ป�การศึกษา 469,000 บาท (ไมร่วมค่าประกัน
สขุภาพ,ค่าวซีา่,ค่าปฐมนิเทศ และค่าตั�วเครื�องบนิ) โดยแบง่การชาํระเป�น 6 งวดดังนี�

 

 1.1 USA กลุ่มทนุสมทบรฐับาลอเมรกิา (วซีา่ J - 1)

1.2 USA กลุ่มทนุสมทบโรงเรยีนเอกชน (วซีา่ F – 1)

(หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะแจงใหทราบลวงหนา และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี)
 

ค่าเขา้รว่มโครงการ 839,000 บาท สาํหรบั 1 ป�การศึกษา (ไมร่วมค่าลงทะเบยีนเขา้รว่มโครงการ, ประกัน
สขุภาพ,ค่าวซีา่, ค่าปฐมนิเทศและค่าตั�วเครื�องบนิ) โดยแบง่การชาํระเป�น 6 งวดดังนี�

 

(หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะแจงใหทราบลวงหนา และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี)
 

8



 

2. โครงการแลกเปลี�ยนภาษาและวฒันธรรม ณ ประเทศแคนาดา
    ( สองภาษา – อังกฤษและฝรั�งเศส )

 

 

งวดท่ี รายละเอียด จํานวน(บาท) กําหนดชําระเงิน

งวดท่ี 1 คาลงทะเบียนเขารวมโครงการ 139,000 ภายใน 7 วัน หลังประกาศผล

งวดท่ี 2 เงินสมทบงวดที่ 2 150,000 ภายใน 30 วัน หลังชําระเงินงวดที ่ 1

งวดท่ี 3 เงินสมทบงวดที่ 3 150,000 ภายใน 30 วัน หลังชําระเงินงวดที ่ 2

งวดท่ี 4 เงินสมทบงวดที่ 4 150,000 ภายใน 30 วัน หลังชําระเงินงวดที ่ 3

งวดท่ี 5 เงินสมทบงวดที่ 5 150,000 ภายใน 30 วัน หลังชําระเงินงวดที ่ 4

งวดท่ี 6
คาประกันสุขภาพ,คาธรรมเนียมวีซา, คา
บริการขอวีซานักเรียน แลกเปลี่ยนและคาตั๋ว
เครื่องบินไป - กลับ

160,000 ภายใน 30 วัน หลังชําระเงินงวดที ่ 5

โครงการแลกเปลี�ยนภาษาและวฒันธรรม ณ ประเทศแคนาดา
ระยะเวลาโครงการ

 ระหวา่งเดือนกันยายน 2566 – พฤษภาคม 2567 

พกัอาศัยอยูกั่บครอบครวัอุปถัมภ์ซึ�งเป�นอาสาสมคัรที�ได้รบัการคัดเลือกมาอยา่งดี
นกัเรยีนจะได้เขา้เรยีนในโรงเรยีนรฐับาล ในประเทศแคนาดา
องค์กรอุปถัมภ์ในประเทศแคนาดา จะเป�นผูจ้ดัหาโรงเรยีนและครอบครวัอุปถัมภ์ใหแ้ก่นกัเรยีนทนุทกุคน

ค่าเขา้รว่มโครงการ 739,900 บาท สาํหรบั 1 ป�การศึกษา (ไมร่วมค่าประกันสขุภาพ, ค่าวซีา่, ค่า
ปฐมนิเทศและค่าตั�วเครื�องบนิ) โดยแบง่การชาํระเป�น 6 งวดดังนี�

(หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะแจงใหทราบลวงหนา และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี)
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3. โครงการแลกเปลี�ยนภาษาและวฒันธรรม ณ ประเทศอังกฤษ
 

 

งวดท่ี รายละเอียด จํานวน(บาท) กําหนดชําระเงิน

งวดท่ี 1 ค่าลงทะเบยีนเขา้รว่มโครงการ 260,000 ภายใน 7 วนั หลังประกาศผล

งวดท่ี 2 เงินสมทบงวดที� 2 200,000 ภายใน 30 วนั หลังชาํระเงินงวดที�  1

งวดท่ี 3 เงินสมทบงวดที� 3 200,000 ภายใน 30 วนั หลังชาํระเงินงวดที�  2

งวดท่ี 4 เงินสมทบงวดที� 4 200,000 ภายใน 30 วนั หลังชาํระเงินงวดที�  3

งวดท่ี  5 เงินสมทบงวดที� 5 200,000 ภายใน 30 วนั หลังชาํระเงินงวดที�  4

งวดท่ี 6
ค่าประกันสขุภาพ,ค่าธรรมเนียมวซีา่, ค่าบรกิาร
ขอวซีา่นักเรยีน (SEVIS) แลกเปลี�ยนและค่าตั�ว
เครื�องบนิไป - กลับ

130,000 ภายใน 30 วนั หลังชาํระเงินงวดที�  5

โครงการแลกเปลี�ยนภาษาและวฒันธรรม ณ ประเทศอังกฤษ
ระยะเวลาโครงการ

 ระหวา่งเดือนกันยายน 2566 – พฤษภาคม 2567 

พกัอาศัยอยูกั่บครอบครวัอุปถัมภ์ซึ�งเป�นอาสาสมคัรที�ได้รบัการคัดเลือกมาอยา่งดี
นักเรยีนจะได้เขา้เรยีนในโรงเรยีนรฐับาล ในประเทศอังกฤษ (นักเรยีนจะต้องมผีลสอบ IELTS 5.5  

องค์กรอุปถัมภ์ในอังกฤษ จะเป�นผูจ้ดัหาโรงเรยีนและครอบครวัอุปถัมภ์ใหแ้ก่นักเรยีนทนุทกุคน 
       ภายในเดือนมนีาคม 2567 )

ค่ารว่มโครงการสาํหรบั 1 ป�การศึกษา 1,060,000 (ไมร่วมค่าประกันสขุภาพ, ค่าวซีา่,ค่าปฐมนิเทศและ
ค่าตั�วเครื�องบนิ) โดยแบง่การชาํระเป�น 6 งวด ดังนี�

(หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะแจงใหทราบลวงหนา และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี)
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4. โครงการแลกเปลี�ยนภาษาและวฒันธรรม ณ ประเทศแอฟริกาใต้
 

 

งวดที� รายละเอียด จาํนวน(บาท) กําหนดชาํระเงิน

งวดที� 1 ค่าลงทะเบยีนเขา้รว่มโครงการ 69,000 ภายใน 7 วนั หลังประกาศผล

งวดที� 2 เงินสมทบงวดที� 2 70,000 ภายใน 30 วนั หลังชาํระเงินงวดที�  1

งวดที� 3 เงินสมทบงวดที� 3 70,000 ภายใน 30 วนั หลังชาํระเงินงวดที�  2

งวดที� 4 เงินสมทบงวดที� 4 70,000 ภายใน 30 วนั หลังชาํระเงินงวดที�  3

งวดที�  5 เงินสมทบงวดที� 5 70,000 ภายใน 30 วนั หลังชาํระเงินงวดที�  4

งวดที� 6
ค่าประกันสขุภาพ,ค่าธรรมเนียมวซีา่, ค่า
บรกิารขอวซีา่นักเรยีน(SEVIS) แลก
เปลี�ยนและค่าตั�วเครื�องบนิไป - กลับ

130,000 ภายใน 30 วนั หลังชาํระเงินงวดที�   5

โครงการแลกเปลี�ยนภาษาและวฒันธรรม แอฟรกิาใต้ 
ระยะเวลาโครงการ

 ระหวา่งเดือนกันยายน 2566 – พฤษภาคม 2567 

พกัอาศัยอยูกั่บครอบครวัอุปถัมภ์ซึ�งเป�นอาสาสมคัรที�ได้รบัการคัดเลือกมาอยา่งดี
นักเรยีนจะได้เขา้เรยีนในโรงเรยีนรฐับาล ในประเทศแอฟรกิาใต้
องค์กรอุปถัมภ์ในแอฟรกิาใต้ จะเป�นผูจ้ดัหาโรงเรยีนและครอบครวัอุปถัมภ์ใหแ้ก่นักเรยีนทนุทกุคน

 ค่ารว่มโครงการสาํหรบั 1 ป�การศึกษา 349,000 (ไมร่วมค่าประกันสขุภาพ, ค่าวซีา่,ค่าปฐมนิเทศและ
ค่าตั�วเครื�องบนิ) โดยแบง่การชาํระเป�น 6 งวด ดังนี�

(หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะแจงใหทราบลวงหนา และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี)
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โครงการแลกเปลี�ยนภาษาและวฒันธรรม 1 ป�การศึกษา 
กลุ่มประเทศที�ใชภ้าษาประจําชาติ  

5.โครงการแลกเปลี�ยนภาษาและวฒันธรรมประเทศฝรั�งเศส อิตาลี เยอรมัน โปรตุเกส
ออสเตรีย

 

 

งวดที� รายละเอียด จาํนวน(บาท) กําหนดชาํระเงิน

งวดที� 1 ค่าลงทะเบยีนเขา้รว่มโครงการ 69,000 ภายใน 7 วนั หลังประกาศผล

งวดที� 2 เงินสมทบงวดที� 2 75,000 ภายใน 30 วนั หลังชาํระเงินงวดที�  1

งวดที� 3 เงินสมทบงวดที� 3 75,000 ภายใน 30 วนั หลังชาํระเงินงวดที�  2

งวดที� 4 เงินสมทบงวดที� 4 75,000 ภายใน 30 วนั หลังชาํระเงินงวดที�  3

งวดที� 5 เงินสมทบงวดที� 5 75,000 ภายใน 30 วนั หลังชาํระเงินงวดที�  4

งวดที� 6
ค่าประกันสขุภาพ,ค่าธรรมเนียมวซีา่, ค่า
บรกิารขอวซีา่นักเรยีนแลกเปลี�ยนและค่า
ตั�วเครื�องบนิไป - กลับ

130,000 ภายใน 30 วนั หลังชาํระเงินงวดที�  5

โครงการแลกเปลี�ยนภาษาและวฒันธรรม ณ ฝรั�งเศส อิตาลี 
เยอรมนั โปรตเุกส ออสเตรยี

ระยะเวลาโครงการ
 ระหวา่งเดือนกันยายน 2566 – พฤษภาคม 2567 

พกัอาศัยอยูกั่บครอบครวัอุปถัมภ์ซึ�งเป�นอาสาสมคัรที�ได้รบัการคัดเลือกมาอยา่งดี 
นักเรยีนจะได้เขา้เรยีนในโรงเรยีนรฐับาลหรอืโรงเรยีนเอกชนใกล้บา้นครอบครวัอุปถัมภ์ซึ�งอาจมค่ีาใชจ้า่ย
เพิ�มเติม ในแต่ละประเทศ
องค์กรอุปถัมภ์ในแต่ละประเทศ จะเป�นผูจ้ดัหาโรงเรยีนและครอบครวัอุปถัมภ์ใหแ้ก่นักเรยีนทนุทกุคนตาม
ความเหมาะสม

ค่ารว่มโครงการ 369,000 บาท สาํหรบั 1 ป�การศึกษา (ไมร่วมค่าประกันสขุภาพ, ค่าวซีา่, ค่า
ปฐมนิเทศและค่าตั�วเครื�องบนิ) โดยแบง่การชาํระเป�น 6 งวดดังนี�

(หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะแจงใหทราบลวงหนา และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี)
 

 หมายเหต ุ: ประเทศเยอรมนั นกัเรยีนจะต้องมผีลสอบภาษาเยอรมนัในระดบั A2 ก่อนวนัที� 31 มนีาคม 2566
                ประเทศออสเตรยี นกัเรยีนจะต้องมผีลสอบภาษาเยอรมนัระดบั B1 ก่อนวนัที� 31 มนีาคม 2566
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6. โครงการแลกเปลี�ยนภาษาและวฒันธรรม ประเทศเดนมาร์ก ฟ�นแลนด์
นอร์เวย์ สวเีดน  ไอร์แลนด์ สวสิเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์

 

 

งวดที� รายละเอียด จาํนวน(บาท) กําหนดชาํระเงิน

งวดที� 1 ค่าลงทะเบยีนเขา้รว่มโครงการ 99,000 ภายใน 7 วนั หลังประกาศผล

งวดที� 2 เงินสมทบงวดที� 2 100,000 ภายใน 30 วนั หลังชาํระเงินงวดที�  1

งวดที� 3 เงินสมทบงวดที� 3 100,000 ภายใน 30 วนั หลังชาํระเงินงวดที�  2

งวดที� 4 เงินสมทบงวดที� 4 100,000 ภายใน 30 วนั หลังชาํระเงินงวดที�  3

งวดที� 5 เงินสมทบงวดที� 5 100,000 ภายใน 30 วนั หลังชาํระเงินงวดที�  4

งวดที� 6 ค่าประกันสขุภาพ,ค่าธรรมเนียมวซีา่, ค่าบรกิารขอวซีา่
นักเรยีนแลกเปลี�ยนและค่าตั�วเครื�องบนิไป - กลับ 130,000 ภายใน 30 วนั หลังชาํระเงินงวดที�  5

โครงการแลกเปลี�ยนภาษาและวฒันธรรม ณ ประเทศเดนมารก์ ฟ�นแลนด์ 
นอรเ์วย ์สวเีดน ไอรแ์ลนด์ สวสิเซอรแ์ลนด์ เนเธอรแ์ลนด์

ระยะเวลาโครงการ
 ระหวา่งเดือนกันยายน 2566 – พฤษภาคม 2567 

1.1 ประเทศเดนมารก์ นอรเ์วย ์สวเีดน เนเธอรแ์ลนด์ 
 ระยะเวลาโครงการ ระหวา่งเดอืนกันยายน 2566 – พฤษภาคม 2567 ค่าโครงการ 499,000 บาท สาํหรบั 1 ป�การศึกษา (ไมร่วมค่า
ประกันสขุภาพ,ค่าวซีา่, ค่าปฐมนิเทศและตั�วเครื�องบนิ) โดยแบง่การชาํระเป�น 6 งวด ดังนี�

(หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะแจงใหทราบลวงหนา และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี)
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1.2 ประเทศฟ�นแลนด์ ไอรแ์ลนด์ สวสิเซอรแ์ลนด์
 ระยะเวลาโครงการ ระหวา่งเดอืนกันยายน 2565 – พฤษภาคม 2567 ค่าโครงการ 769,000 บาท สาํหรบั 1 ป�การศึกษา (ไม่
รวมค่าประกันสขุภาพ,ค่าวซีา่, ค่าปฐมนเิทศและตั�วเครื�องบนิ) โดยแบง่การชาํระเป�น 6 งวด ดงันี�

 

 

งวดท่ี รายละเอียด จํานวน(บาท) กําหนดชําระเงิน

งวดที� 1 ค่าลงทะเบยีนเขา้รว่มโครงการ 150,000 ภายใน 7 วนั หลังประกาศผล

งวดที� 2 เงินสมทบงวดที� 2 150,000 ภายใน 30 วนั หลังชาํระเงินงวดที�  1

งวดที� 3 เงินสมทบงวดที� 3 150,000 ภายใน 30 วนั หลังชาํระเงินงวดที�  2

งวดที� 4 เงินสมทบงวดที� 4 150,000 ภายใน 30 วนั หลังชาํระเงินงวดที�  3

งวดที� 5 เงินสมทบงวดที� 5 169,000 ภายใน 30 วนั หลังชาํระเงินงวดที�  4

งวดที� 6
ค่าประกันสขุภาพ,ค่าธรรมเนียมวซีา่, ค่าบรกิาร
ขอวซีา่นักเรยีนแลกเปลี�ยนและค่าตั�วเครื�องบนิ
ไป - กลับ

130,000 ภายใน 30 วนั หลังชาํระเงินงวดที�  5

(หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะแจงใหทราบลวงหนา และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี)
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7. โครงการแลกเปลี�ยนภาษาและวฒันธรรม ณ ประเทศจีน ไต้หวนั
 

 

งวดที� รายละเอียด จาํนวน(บาท) กําหนดชาํระเงิน

งวดท่ี 1 ค่าลงทะเบยีนเขา้รว่มโครงการ 89,000 ภายใน 7 วนั หลังประกาศผล

งวดท่ี 2 เงินสมทบงวดที� 2 80,000 ภายใน 30 วนั หลังชาํระเงินงวดที�  1

งวดท่ี 3 เงินสมทบงวดที� 3 80,000 ภายใน 30 วนั หลังชาํระเงินงวดที�  2

งวดท่ี 4 เงินสมทบงวดที� 4 90,000 ภายใน 30 วนั หลังชาํระเงินงวดที�  3

งวดท่ี 5 เงินสมทบงวดที� 5 90,000 ภายใน 30 วนั หลังชาํระเงินงวดที�  4

งวดท่ี 6
ค่าประกันสขุภาพ,ค่าธรรมเนียมวซีา่, ค่า
บรกิารขอวซีา่นักเรยีนแลกเปลี�ยนและค่าตั�ว
เครื�องบนิไป - กลับ

130,000 ภายใน 30 วนั หลังชาํระเงินงวดที�  5

โครงการแลกเปลี�ยนภาษาและวฒันธรรม ณ ประเทศจนี ไต้หวนั 

ระยะเวลาโครงการ
 ระหวา่งเดือนกันยายน 2566 – พฤษภาคม 2567 

พกัอาศัยอยูกั่บครอบครวัอุปถัมภ์ซึ�งเป�นอาสาสมคัรที�ไดร้บัการคัดเลือกมาอยา่งดี
นักเรยีนจะไดเ้ขา้เรยีนในโรงเรยีนรฐับาล ในแต่ละประเทศ 
องค์กรอุปถัมภ์ในแต่ละประเทศ จะเป�นผูจ้ดัหาโรงเรยีนและครอบครวัอุปถัมภ์ใหแ้ก่นักเรยีนทกุคน

(หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะแจงใหทราบลวงหนา และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี)
 

ค่ารว่มโครงการ 429,000 บาท สาํหรบั 1 ป�การศึกษา (ไมร่วมค่าประกันสขุภาพ,ค่าวซีา่, ค่าปฐมนิเทศและค่าตั�ว
เครื�องบนิ) โดยแบง่การชาํระเป�น 6 งวด ดังนี�

หมายเหต:ุ สาํหรบัประเทศจนีและไต้หวนันกัเรยีนจะต้องมพีื�นฐานการเรยีนภาษาจนีมาก่อนอยา่งนอ้ย 1 ป�
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8. โครงการแลกเปลี�ยนภาษาและวฒันธรรม ณ ประเทศญี�ปุ�น เกาหลีใต้
 

 

งวดที� รายละเอียด จาํนวน(บาท) กําหนดชาํระเงิน

งวดที� 1 ค่าลงทะเบยีนเขา้รว่มโครงการ 99,000 ภายใน 7 วนั หลังประกาศผล

งวดที� 2 เงินสมทบงวดที� 2 200,000 ภายใน 30 วนั หลังชาํระเงินงวดที�  1

งวดที� 3 เงินสมทบงวดที� 3 200,000 ภายใน 30 วนั หลังชาํระเงินงวดที�  2

งวดที� 4 เงินสมทบงวดที� 4 200,000 ภายใน 30 วนั หลังชาํระเงินงวดที�  3

งวดที� 5 เงินสมทบงวดที� 5 200,000 ภายใน 30 วนั หลังชาํระเงินงวดที�  4

งวดที� 6
ค่าประกันสขุภาพ,ค่าธรรมเนียมวซีา่, ค่า
บรกิารขอวซีา่นักเรยีน แลกเปลี�ยนและค่า
ตั�วเครื�องบนิไป - กลับ

130,000 ภายใน 30 วนั หลังชาํระเงินงวดที�  5

โครงการแลกเปลี�ยนภาษาและวฒันธรรม ณ ประเทศญี�ปุ�น เกาหลีใต้ 

ระยะเวลาโครงการ
 ระหวา่งเดือนกันยายน 2566 – พฤษภาคม 2567 

นักเรยีนจะได้เขา้เรยีนในโรงเรยีนรฐับาล ในแต่ละประเทศ 
องค์กรอุปถัมภ์ในแต่ละประเทศ จะเป�นผูจ้ดัหาโรงเรยีนและครอบครวัอุปถัมภ์ใหแ้ก่นักเรยีนทกุคน

พกัอาศัยอยูกั่บครอบครวัอุปถัมภ์ซึ�งเป�นอาสาสมคัรที�ได้รบัการคัดเลือกมาอยา่งดี

(หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะแจงใหทราบลวงหนา และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี)
 

 ค่ารว่มโครงการ 899,000บาท สาํหรบั 1 ป�การศึกษา (ไมร่วมค่าประกันสขุภาพ,ค่าวซีา่, ค่าปฐมนิเทศและค่าตั�ว
เครื�องบนิ) โดยแบง่การชาํระเป�น 6 งวด ดังนี�

หมายเหต:ุ 
สาํหรบัประเทศญี�ปุ�น นักเรยีนจะต้องมพีื�นฐานการเรยีนสายศิลป�ภาษาญี�ปุ�น 1 ป�หรอืมผีลสอบภาษาญี�ปุ�นระดับ N4 ก่อนสมคัร
สาํหรบัประเทศเกาหลี นกัเรยีนจะต้องมพีื�นฐานการเรยีนสายศิลป�ภาษาเกาหลี 1 ป� หรอืมผีลสอบภาษาเกาหลีระดับ Topik 2 ก่อน
สมคัร
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9. โครงการแลกเปลี�ยนภาษาและวฒันธรรม ณ ประเทศออสเตรเลีย นิวซแีลนด์
 

 

งวดที� รายละเอียด จาํนวน(บาท) กําหนดชาํระเงิน

งวดที� 1 ค่าลงทะเบยีนเขา้รว่มโครงการ 260,000 ภายใน 7 วนั หลังประกาศผล

งวดที� 2 เงินสมทบงวดที� 2 200,000 ภายใน 30 วนั หลังชาํระเงินงวดที�  1

งวดที� 3 เงินสมทบงวดที� 3 200,000 ภายใน 30 วนั หลังชาํระเงินงวดที�  2

งวดที� 4 เงินสมทบงวดที� 4 200,000 ภายใน 30 วนั หลังชาํระเงินงวดที�  3

งวดที� 5 เงินสมทบงวดที� 5 200,000 ภายใน 30 วนั หลังชาํระเงินงวดที�  4

งวดที� 6
ค่าประกันสขุภาพ,ค่าธรรมเนียมวซีา่, ค่า
บรกิารขอวซีา่นักเรยีนแลกเปลี�ยนและค่า
ตั�วเครื�องบนิไป - กลับ

130,000 ภายใน 30 วนั หลังชาํระเงินงวดที�  5

โครงการแลกเปลี�ยนภาษาและวฒันธรรม ณ ประเทศออสเตรเลีย นวิซแีลนด์ 

ระยะเวลาโครงการ
 ระหวา่งเดือนกันยายน 2566 – พฤษภาคม 2567 

พกัอาศัยอยูกั่บครอบครวัอุปถัมภ์ซึ�งเป�นอาสาสมคัรที�ได้รบัการคัดเลือกมาอยา่งดี
นักเรยีนจะได้เขา้เรยีนในโรงเรยีนรฐับาล ในแต่ละประเทศ 
องค์กรอุปถัมภ์ในแต่ละประเทศ จะเป�นผูจ้ดัหาโรงเรยีนและครอบครวัอุปถัมภ์ใหแ้ก่นักเรยีนทกุคน

1.1 ประเทศออสเตรเลีย 

(หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะแจงใหทราบลวงหนา และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี)
 

ค่ารว่มโครงการ 1,060,000 บาท สาํหรบั 1 ป�การศึกษา (ไมร่วมค่าประกันสขุภาพ,ค่าวซีา่, ค่าปฐมนิเทศและค่า
ตั�วเครื�องบนิ) โดยแบง่การชาํระเป�น 6 งวด ดังนี�
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งวดที� รายละเอียด จาํนวน(บาท) กําหนดชาํระเงิน

งวดที� 1 ค่าลงทะเบยีนเขา้รว่มโครงการ 160,000 ภายใน 7 วนั หลังประกาศผล

งวดที� 2 เงินสมทบงวดที� 2 200,000 ภายใน 30 วนั หลังชาํระเงินงวดที�  1

งวดที� 3 เงินสมทบงวดที� 3 200,000 ภายใน 30 วนั หลังชาํระเงินงวดที�  2

งวดที� 4 เงินสมทบงวดที� 4 200,000 ภายใน 30 วนั หลังชาํระเงินงวดที�  3

งวดที� 5 เงินสมทบงวดที� 5 200,000 ภายใน 30 วนั หลังชาํระเงินงวดที�  4

งวดที� 6
ค่าประกันสขุภาพ,ค่าธรรมเนียมวซีา่, ค่า
บรกิารขอวซีา่นักเรยีนแลกเปลี�ยนและค่าตั�ว
เครื�องบนิไป - กลับ

130,000 ภายใน 30 วนั หลังชาํระเงินงวดที�  5

 พกัอาศัยอยูกั่บครอบครวัอุปถัมภ์ซึ�งเป�นอาสาสมคัรที�ได้รบัการคัดเลือกมาอยา่งดี
นักเรยีนจะได้เขา้เรยีนในโรงเรยีนรฐับาล ในแต่ละประเทศ 
องค์กรอุปถัมภ์ในแต่ละประเทศ จะเป�นผูจ้ดัหาโรงเรยีนและครอบครวัอุปถัมภ์ใหแ้ก่นักเรยีนทกุคน

1.2 ประเทศนิวซแีลนด์

(หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะแจงใหทราบลวงหนา และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี)
 

ค่ารว่มโครงการ 960,000 บาท สาํหรบั 1 ป�การศึกษา (ไมร่วมค่าประกันสขุภาพ,ค่าวซีา่, ค่าปฐมนิเทศ
และค่าตั�วเครื�องบนิ) โดยแบง่การชาํระเป�น 6 งวด ดังนี�
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10. โครงการแลกเปลี�ยนภาษาและวฒันธรรม ณ ประเทศเม็กซโิก บราซลิ
อาร์เจนตินา

 

 

งวดที� รายละเอียด จาํนวน(บาท) กําหนดชาํระเงิน

งวดท่ี 1 ค่าลงทะเบยีนเขา้รว่มโครงการ 59,000 ภายใน 7 วนั หลังประกาศผล

งวดท่ี 2 เงินสมทบงวดที� 2 90,000 ภายใน 30 วนั หลังชาํระเงินงวดที�  1

งวดท่ี 3 เงินสมทบงวดที� 3 90,000 ภายใน 30 วนั หลังชาํระเงินงวดที�  2

งวดท่ี 4 เงินสมทบงวดที� 4 90,000 ภายใน 30 วนั หลังชาํระเงินงวดที�  3

งวดท่ี 5 เงินสมทบงวดที� 5 90,000 ภายใน 30 วนั หลังชาํระเงินงวดที�  4

งวดท่ี 6
ค่าประกันสขุภาพ,ค่าธรรมเนียมวซีา่, ค่าบรกิาร
ขอวซีา่นักเรยีนแลกเปลี�ยนและค่าตั�วเครื�องบนิไป
- กลับ

130,000 ภายใน 30 วนั หลังชาํระเงินงวดที�  5

โครงการแลกเปลี�ยนภาษาและวฒันธรรม ณ ประเทศเมก็ซโิก บราซลิ อารเ์จนตินา

ระยะเวลาโครงการ
 ระหวา่งเดือนกันยายน 2566 – พฤษภาคม 2567 

พกัอาศัยอยูกั่บครอบครวัอุปถัมภ์ซึ�งเป�นอาสาสมคัรที�ไดร้บัการคัดเลือกมาอยา่งดี
นกัเรยีนจะไดเ้ขา้เรยีนในโรงเรยีนรฐับาล ในแต่ละประเทศ 
องค์กรอุปถัมภ์ในแต่ละประเทศ จะเป�นผูจ้ดัหาโรงเรยีนและครอบครวัอุปถัมภ์ใหแ้ก่นักเรยีนทกุคน

1.1 ประเทศเมก็ซโิก

(หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะแจงใหทราบลวงหนา และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี)
 

ค่ารว่มโครงการ 419,000 บาท สาํหรบั 1 ป�การศึกษา (ไมร่วมค่าประกันสขุภาพ,ค่าวซีา่, ค่าปฐมนิเทศและค่าตั�ว
เครื�องบนิ) โดยแบง่การชาํระเป�น 6 งวด ดังนี�
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งวดที� รายละเอียด จาํนวน(บาท) กําหนดชาํระเงิน

งวดที� 1 ค่าลงทะเบยีนเขา้รว่มโครงการ 69,000 ภายใน 7 วนั หลังประกาศผล

งวดที� 2 เงินสมทบงวดที� 2 75,000 ภายใน 30 วนั หลังชาํระเงินงวดที�  1

งวดที� 3 เงินสมทบงวดที� 3 75,000 ภายใน 30 วนั หลังชาํระเงินงวดที�  2

งวดที� 4 เงินสมทบงวดที� 4 75,000 ภายใน 30 วนั หลังชาํระเงินงวดที�  3

งวดที� 5 เงินสมทบงวดที� 5 75,000 ภายใน 30 วนั หลังชาํระเงินงวดที�  4

งวดที� 6
ค่าประกันสขุภาพ,ค่าธรรมเนียมวซีา่, ค่าบรกิารขอ
วซีา่นักเรยีนแลกเปลี�ยนและค่าตั�วเครื�องบนิไป -
กลับ

130,000 ภายใน 30 วนั หลังชาํระเงินงวดที�  5

พกัอาศัยอยูกั่บครอบครวัอุปถัมภ์ซึ�งเป�นอาสาสมคัรที�ได้รบัการคัดเลือกมาอยา่งดี
นักเรยีนจะได้เขา้เรยีนในโรงเรยีนรฐับาล ในแต่ละประเทศ 
องค์กรอุปถัมภ์ในแต่ละประเทศ จะเป�นผูจ้ดัหาโรงเรยีนและครอบครวัอุปถัมภ์ใหแ้ก่นักเรยีนทกุคน

1.1 ประเทศบราซลิ อารเ์จนตินา

 ค่ารว่มโครงการ 369,000 บาท สาํหรบั 1 ป�การศึกษา (ไมร่วมค่าประกันสขุภาพ,ค่าวซีา่, ค่าปฐมนิเทศและค่าตั�ว
เครื�องบนิ) โดยแบง่การชาํระเป�น 6 งวด ดังนี�

(หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะแจงใหทราบลวงหนา และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี)
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ค่าธรรมเนียมฯ ครอบคลมุค่าใชจ้า่ย
ค่าดาํเนินการจดัสรรครอบครวัและโรงเรยีนอุปถัมภ์ ผูป้ระสานงานประจาํท้องถิ�นดแูลและ
ใหค้วามชว่ยเหลือ 24 ชั�วโมง
การติดต่อประสานงานและใหค้วามชว่ยเหลือตลอดระยะเวลาของการเขา้รว่มโครงการฯ
การจดัปฐมนเิทศและค่ายเตรยีมความพรอ้มเพื�อพฒันาศักยภาพทางด้านภาษาก่อนการ
เดินทาง 
การใหข้อ้มูลเรื�องการเดนิทาง ตั�วเครื�องบนิ และดแูลนกัเรยีนระหวา่งเดนิทาง
ค่าตั�วเครื�องบนิระหวา่งประเทศ ( International ) และภายในประเทศ ( Domestic )
ประกันสขุภาพและประกันอุบติัเหต ุค่าธรรมเนยีมวซีา่ ค่าบรกิารการทําวซีา่ ค่า SEVIS
และค่า I-20

 

ค่าธรรมเนียมฯ ไมค่รอบคลมุค่าใชจ้า่ย

ค่าเล่าเรยีนในกรณทีี�เลือกเรยีนโรงเรยีนเอกชน กรณีเลือกรฐัหรอืเลือกโซน
ค่าแปลเอกสารประกอบการยื�นวซีา่และค่าฉีดวคัซนีก่อนเดนิทาง
ค่านํ�าหนกักระเป�าสาํหรบัเที�ยวบนิในประเทศสหรฐัอเมรกิา
ค่าใชจ้า่ยสว่นตัวระหวา่งเขา้รว่มโครงการเชน่ ค่าเดนิทางไปโรงเรยีน ค่าอาหารกลางวนั ค่า
กิจกรรม ฯลฯ (เดอืนละประมาณ 300 ดอลล่ารส์หรฐัหรอืประมาณ 10,000 บาท)
ค่าใชจ้า่ยอื�นๆ เชน่ การเรยีนพเิศษคอรส์ภาษาอังกฤษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าอินเทอรเ์นต็, ค่า
ชุดนักเรยีน

หมายเหต:ุ โปรดอ่านเอกสารประชาสมัพนัธโ์ครงการโดยละเอียดและสามารถสอบถามราย
ละเอียดเพิ�มเติม ได้ที�โครงการทนุแลกเปลี�ยนภาษาและวฒันธรรม
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โครงการแลกเปลี�ยนภาษาและวฒันธรรมเอ็นจเีนียส อินเตอรเ์นชั�นแนล
เลขที� 96, 98 ซอยจุฬาลงกรณ์ 48 แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330
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