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YFU History 

YFU เป็นองคก์รแลกเปลีย่นเยาวชนทีเ่กา่แกแ่ละใหญ่ทีส่ดุองคก์รหน่ึงของโลก ทีไ่ดร้บัการยอมรบั 

กอ่ตัง้โดย Dr. Rachel Andresen ในปี ค.ศ. 1951 ทีเ่มอืง Ann Arbor มลรฐัมชิแิกน โดยการน า

นักเรยีนเยอรมนัจ านวน 75 คน เขา้มายงัประเทศสหรฐัอเมรกิา พกัอาศยัอยู่กบัครอบครวัอเมรกินั

ในชว่งหลงัสงครามโลกคร ัง้ที ่ 2 โดยมจีดุประสงคเ์พือ่เสรมิสรา้งมติรภาพระหว่างประเทศ ในการเขา้

รว่มโครงการแลกเปลีย่นระหว่างประเทศนี ้ ท าใหเ้ยาวชนไดเ้รยีนรูโ้ลกกวา้ง และไดร้บัประสบการณท์ี่

มคี่าในการอาศยัอยู่กบัครอบครวัอุปถมัภ ์ โรงเรยีน และสงัคมของชาวต่างชาต ิ เรยีนรูถ้งึการปรบัตวั

เพือ่ใหเ้ขา้กบัสงัคมใหม่ และเรยีนรูก้ารแกปั้ญหา และการด ารงชวีติอยู่ดว้ยตวัเอง อนัเป็นรากฐานทีด่ี

ส าหรบัอนาคต  

YFU Thailand 

กอ่ตัง้ขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1997 จากการส่งนักเรยีนไทยไปเขา้รว่มโครงการทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิา ขณะนีด้ าเนินงานมา 22 ปีแลว้ 

ปัจจบุนัเรามนัีกเรยีนไทยจ านวนกวา่ 2,300 คน เขา้รว่มในโครงการแลกเปลีย่น วาย.เอฟ.ยู. ไปยงัประเทศต่าง ๆ จ านวนกว่า 30 

ประเทศ และ วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย ยงัไดต้อ้นรบันักเรยีนจากต่างประเทศ เดนิทางมาพกักบัครอบครวัไทยและเขา้เรยีนใน

โรงเรยีนมธัยมศกึษาเป็นจ านวนกวา่ 250 คน โดยไดร้บัความรว่มมอืและสนับสนุนจากครู-อาจารย-์อาสาสมคัรมากกว่า 200 คน  

Youth For Understanding (YFU) เป็นองคก์รอาสาสมคัรจากทัว่โลกทีไ่ม่แสวงหา

ผลก าไร ด าเนินการโดยองคก์รทีม่คีวามเห็นชอบรว่มกนั เพือ่สรา้งใหโ้ลกมสีนัตสิุข ทัง้นี้

ประกอบดว้ยองคก์รมากกว่า 55 องคก์ร จาก 6 ทวปีทัว่โลก YFU เป็นผูน้ าโครงการ

แลกเปลีย่นเยาวชนทางวฒันธรรมและการศกึษามากวา่ 65 ปี มนัีกเรยีนเขา้รว่มโครงการ

มากกว่า 270,000 คน รวมทัง้ ครอบครวัอุปถมัภ ์โรงเรยีน ชมุชนตา่ง ๆ และมอีาสาสมคัร

กว่า 70,000 คนทัว่โลก 

 
Vision 

การสรา้งใหโ้ลกมคีวามสงบสุขอย่างยัง่ยนื ในยุคทีพ่ลโลกไดร้บัอทิธพิลจากความกา้วหนา้

ดา้นเทคโนโลย ี

Mission 

YFU สรา้งความกา้วหนา้ ดา้นความเขา้ใจวฒันธรรมระหว่างชนชาตติา่ง ๆ ใหก้ารเรยีนรู ้

อย่างไม่มทีีส่ิน้สดุ สรา้งขดีความสามารถส่วนบุคคลใหแ้กม่วลมนุษยชาต ิมคีวามเคารพใน

สทิธขิองกนัและกนั รวมทัง้สรา้งความรบัผดิชอบตอ่สงัคม ผ่านทางการแลกเปลีย่นดา้นการศกึษาทีพ่ฒันาเปลีย่นแปลงไปอย่าง

ต่อเน่ืองในกลุ่มของเยาวชน ครอบครวัและชมุชน ทัง้นีโ้ดยไดร้บัการสนับสนุนจากอาสาสมคัรทีอุ่ทศิแรงกายแรงใจใหอ้ย่างเต็มที ่

และจากทมีงานมอือาชพี 
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ระยะเวลาเดนิทางและตารางกจิกรรม 

อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พฤหสับด ี ศุกร ์ เสาร ์

 

     3 เมษายน 63 4 เมษายน 63 

     ออกเดนิทางสู่ 

สหรฐัอเมรกิา 

เดนิทางถงึ วอชงิตนั 

ด.ีซ.ี สหรฐัอเมรกิา 

5 เมษายน 63 6 เมษายน 63 7 เมษายน 63 8 เมษายน 63 9 เมษายน 63 10 เมษายน 63 11 เมษายน 63 

กจิกรรมกบัครอบครวั

อปุถมัป์ 

เชา้  ปฐมนิเทศ 

บ่าย เรยีนภาษาองักฤษ 

เชา้ เรยีนภาษาองักฤษ 

บ่าย U.S. Capitol 

Tour 

เชา้ เรยีนภาษาองักฤษ 

บ่าย  Monuments 

and Memorials of 

the National Mall 

เชา้ เรยีนภาษาองักฤษ 

บ่าย Smithsonian 

American History 

Museum 

เชา้ เรยีนภาษาองักฤษ 

บ่าย Air and Space 

Museum 

กจิกรรมกบั 

ครอบครวัอปุถมัป์ 

 

12 เมษายน 63 13 เมษายน 63 14 เมษายน 63 15 เมษายน 63 16 เมษายน 63 17 เมษายน 63 18 เมษายน 63 

กจิกรรมกบั 

ครอบครวัอปุถมัป์ 

เชา้ เรยีนภาษาองักฤษ 

บ่าย Hop-on Hop-

off bus 

เชา้ เรยีนภาษาองักฤษ 

บ่าย Walking Tour 

& Scavenger Hunt 

เชา้ เรยีนภาษาองักฤษ 

บ่าย Mount Vernon 

เชา้ เรยีนภาษาองักฤษ 

บ่าย Arlington  

National Cemetery 

เชา้ เรยีนภาษาองักฤษ 

บ่าย National Zoo 

กจิกรรมกบั 

ครอบครวัอปุถมัป์ 

 

19 เมษายน 63 20 เมษายน 63 21 เมษายน 63 22 เมษายน 63 23 เมษายน 63 24 เมษายน 63 25 เมษายน 63 

กจิกรรมกบั 

ครอบครวัอปุถมัป์ 

เชา้ เรยีนภาษาองักฤษ 

บ่าย Food Bank 

เชา้ เรยีนภาษาองักฤษ 

บ่าย Watershed 

Society 

เชา้ เรยีนภาษาองักฤษ 

บ่าย Meal service at 

a homeless shelter 

เชา้ เรยีนภาษาองักฤษ 

บ่าย Farming     

Experience  

เชา้ เรยีนภาษาองักฤษ 

บ่าย Helping     

patients of cancer 

กจิกรรมกบั 

ครอบครวัอปุถมัป์ 

26 เมษายน 63 27 เมษายน 63 28 เมษายน 63 29 เมษายน 63 30 เมษายน 63 1 พฤษภาคม 63 2 พฤษภาคม 63 

กจิกรรมกบั 

ครอบครวัอปุถมัป์ 

เชา้ เรยีนภาษาองักฤษ 

บ่าย Georgetown 

University  

เชา้ เรยีนภาษาองักฤษ 

บ่าย High School 

Visit and Sports 

เชา้ เรยีนภาษาองักฤษ 

บ่าย Smithsonian 

Museum 

เชา้ เรยีนภาษาองักฤษ 

บ่าย Creating Photo 

Albums 

กจิกรรมปัจฉิมนิเทศ กจิกรรมกบั 

ครอบครวัอปุถมัป์ 

 

2 พฤษภาคม 63  3 พฤษภาคม 63       

เดนิทางกลบัประเทศ

ไทย 

ถงึประเทศไทยโดย

สวสัดภิาพ 

     

หมายเหตุ : รายการ และ วนัเดนิทาง อาจเปลีย่นแปลงได ้

ก าหนดการสมคัรและด าเนินงาน 

รบัสมคัร บดันี ้- 30 พฤศจกิายน 2562  หรอืเมือ่มผีูส้มคัรครบตามจ านวนโคว้ตา 

เอกสาร YFU Application ตัง้แต่วนัสมคัร - 25 ธนัวาคม 2562 

คา่ยเตรยีมความพรอ้มกอ่นการเดนิทาง มกราคมหรอืกมุภาพนัธ ์2563 

การยนืวซีา่สหรฐัอเมรกิา กุมภาพนัธห์รอืมนีาคม 2563 
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จ านวนทีร่บั คา่เขา้รว่มโครงการ และรายละเอยีดคา่เขา้รว่มโครงการ 

คา่เขา้รว่มโครงการรวม 

 ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลบั ช ัน้ประหยดัระหวา่งประเทศและในประเทศ รวมทัง้ภาษีสนามบนิทุกแห่ง    

 การประสานงาน การจดัหาครอบครวัอปุถมัภ ์ครอบครวัละ 1 หรอื 2 คน  

 ค่าเรยีนภาษาองักฤษและเอกสารประกอบการเรยีน  

 ค่าทศันศกึษาและกจิกรรมตามโปรแกรม 

 บตัรรถไฟใตด้นิ Washing DC ส าหรบัเดนิทางไป-กลบั ระหวา่งครอบครวั-โรงเรยีน     

 การใหค้ าปรกึษา ดแูลระหวา่งอยูท่ีต่่างประเทศ  

 ค่าประกนัสขุภาพและอบุตัเิหตตุลอดระยะเวลาในโครงการ 

 ค่าวซีา่ 

 การปฐมนิเทศและค่ายในประเทศไทย 1 คร ัง้ 

 การประสานงาน ตดิต่อระหวา่งประเทศตลอดระยะเวลาทีเ่ขา้รว่มโครงการ 

 ภาษีมูลค่าเพิม่ VAT 7% (หากรฐับาลมกีารเปลีย่นแปลงอตัราภาษมูีลค่าเพิม่ ผูเ้ขา้รว่มโครงการเป็นผูร้บัผดิชอบภาษมูีลค่าเพิม่ส่วนทีเ่พิม่ขึน้)  

คา่เขา้รว่มโครงการไม่รวม 

 ค่าแปลเอกสารเพือ่การขอวซีา่ (ถา้ม)ี  

 ค่าตรวจสขุภาพและวคัซนีทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ  

 ค่าน า้หนักกระเป๋าเดนิทางเกนิก าหนดของสายการบนิ     

 ค่าเดนิทางภายใน Washington DC เกนิจาก วาย.เอฟ.ย.ู ให ้   

 ค่าอาหารกลางวนัที ่ กรณีไม่ทาน Packed lunch  

 ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั  ประมาณ 250-350 ดอลลารส์หรฐั  

 ค่าทอ่งเทีย่วสว่นตวั  

 ค่าโทรศพัท ์ค่าไปรษณีย ์ 

 ค่าใชจ้า่ยอืน่ ๆ นอกเหนือจากทีร่ะบุไวข้า้งตน้  

หมายเหต ุ บรษิทัเลริน์นิง่ อนิเตอรเ์นช ัน่เนล จ ากดั ( วาย.เอฟ.ย.ู ประเทศไทย) สงวนสทิธิใ์นการปรบัอตัราเงนิคา่เขา้รว่มโครงการตามความเหมาะสม  

              ในกรณีทีม่ปัีจจยัภายนอกมาท าใหค้า่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการสงูขึน้ 

คุณสมบตัขิองผูส้มคัรเขา้รว่มโครงการ 

•  อายุอยู่ระหว่าง 12-17 ปี โดยวนั เดอืน ปีเกดิ ระหว่างวนัที ่15 พฤษภาคม 2545 ถงึ 15 มนีาคม 2551 

• ก าลงัศกึษาอยู่ในระดบัช ัน้มธัยมศกึษา ตัง้แตส่มคัรเขา้รว่มโครงการจนกระทัง่สิน้สุดโครงการ    

• สุขภาพสมบูรณ ์แข็งแรง ไม่มโีรคประจ าตวัทัง้ทางรา่งกายและจติใจ ไม่เป็นโรคตดิต่อหรอืเป็นพาหะของโรคใด ๆ ทีจ่ะเป็น

อุปสรรคในการเขา้รว่มโครงการ เชน่ โรคลมชกั เบาหวาน ซมึเศรา้ สมาธสิ ัน้ เป็นตน้  ทัง้นีต้อ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของ

ประเทศอุปถมัภ ์ และในกรณีทีม่ขีอ้โตแ้ยง้ตอ้งไดร้บัการพจิารณาโดยแพทยท์ีท่างโครงการมอบหมาย 

• มคีวามประพฤตดิ ีมทีศันคตทิีด่ใีนการเป็นนักเรยีนแลกเปลีย่น และพรอ้มทีจ่ะปรบัตวัใหเ้ขา้กบัครอบครวัอุปถมัภ ์โรงเรยีน  

และชมุชน 

ก าหนดการช าระเงิน  งวดที ่1 มดัจ า ทนัททีีส่มคัร                จ านวน      20,000  บาท     

    งวดที ่2   15 ธนัวาคม 2562       จ านวน    120,000  บาท 

    งวดที ่3    1 กุมภาพนัธ ์2563          จ านวน    100,000  บาท 

ขัน้ตอนการสมคัรเขา้รว่มโครงการ 

•  ส่งใบสมัครโครงการ ทางอีเมล yfuth_23@learning-inter.org  (สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน) 
• เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบตั ิและตดิตอ่กลับเพือ่ยืนยันการรับสมัคร 

• ด าเนินการช าระเงิน งวดที่ 1 (มัดจ า) เพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการ 

จ านวนทีร่บั  คา่เขา้รว่มโครงการ  

15 
240,000 บาท 

(ค่าโครงการ 224,299.07 บาท + vat 7% 15,700.93 บาท) 
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กรอกใบสมคัรใหค้รบถว้นดว้ยภาษาไทยตวับรรจง หากกรอกไม่ครบถว้น วาย.เอฟ.ยู. ขอสงวนสทิธิไ์ม่พจิารณาใบสมคัร 

ขอ้มูลผูส้มคัร 

ชือ่-นามสกลุ  นาย ด.ช. น.ส. ด.ญ. __________________________________________________ ช ือ่เล่น________________ 

เกดิวนัที ่________ เดอืน______________________ พ.ศ. _____________ อายุ __________ปี  สญัชาต_ิ_________________________ 

ทีอ่ยู่ปัจจบุนั _____________________________________________________________________________________________________ 

โทรศพัท ์___________________________________อเีมล _______________________________________________________________ 

ปัจจบุนัก าลงัศกึษาอยู่ช ัน้__________โรงเรยีน______________________________________________จงัหวดั ____________________ 

ส่วนสูง ________ เซนตเิมตร  น ้าหนัก ________ กโิลกรมั  BMI _________  โรคประจ าตวั ไม่ม ีม ีระบุ ____________________ 

ผูป้กครอง  บดิา ช ือ่-นามสกุล __________________________________________ สถานทีท่ างาน_______________________________ 

    โทรศพัท ์___________________________________อเีมล ______________________________________________________ 

    มารดา ชือ่-นามสกุล ________________________________________ สถานทีท่ างาน_______________________________ 

    โทรศพัท ์___________________________________อเีมล ______________________________________________________ 

    

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความขา้งตน้เป็นความจรงิทุกประการ 

 

ลงชือ่ _______________________________ (ผูส้มคัร)    ลงชือ่ _______________________________ (ผูป้กครอง)  

วนัที_่____ เดอืน___________พ.ศ___________  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ  บรษิทัเลริน์น่ิง อนิเตอรเ์นช ัน่เนล จ ากดั (วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย) 
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