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YFU History 

YFU เป็นองคก์รแลกเปลีย่นเยาวชนทีเ่ก่าแกแ่ละใหญ่ทีส่ดุองคก์รหน่ึงของโลก ทีไ่ดร้บัการยอมรบั ก่อต ัง้

โดย Dr. Rachel Andresen ในปี ค.ศ. 1951 ทีเ่มอืง Ann Arbor มลรฐัมชิแิกน โดยการน านักเรยีน

เยอรมนัจ านวน 75 คน เขา้มายงัประเทศสหรฐัอเมรกิา พกัอาศยัอยู่กบัครอบครวัอเมรกินัในชว่งหลงั

สงครามโลกคร ัง้ที ่ 2 โดยมจีุดประสงคเ์พื่อเสรมิสรา้งมติรภาพระหว่างประเทศ ในการเขา้รว่มโครงการ

แลกเปลีย่นระหว่างประเทศนี ้ ท าใหเ้ยาวชนไดเ้รยีนรูโ้ลกกวา้ง และไดร้บัประสบการณท์ีม่คี่าในการอาศยั

อยู่กบัครอบครวัอุปถมัภ ์ โรงเรยีน และสงัคมของชาวตา่งชาต ิ เรยีนรูถ้งึการปรบัตวัเพื่อใหเ้ขา้กบัสงัคม

ใหม่ และเรยีนรูก้ารแกปั้ญหา และการด ารงชวีติอยู่ดว้ยตวัเอง อนัเป็นรากฐานทีด่สี าหรบัอนาคต  

YFU Thailand 
 

ก่อตัง้ขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1997 จากการส่งนักเรยีนไทยไปเขา้

รว่มโครงการ ณ ประเทศสหรฐัอเมรกิา ขณะนีด้ าเนินงานมา 

26 ปีแลว้ ปัจจบุนัเรามนัีกเรยีนไทยจ านวนกว่า 3,200 คน 

เขา้รว่มในโครงการแลกเปลีย่น วาย.เอฟ.ยู. ไปยงัประเทศ

ต่าง ๆ จ านวนกว่า 30 ประเทศ และ วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย 

ยงัไดต้อ้นรบันักเรยีนจากตา่งประเทศ เดนิทางมาพกักบั

ครอบครวัไทยและเขา้เรยีนในโรงเรยีนมธัยมศกึษาเป็น

จ านวนกว่า 320 คน โดยไดร้บัความรว่มมอืและสนับสนุน

จากครู-อาจารย-์อาสาสมคัรมากกว่า 350 คน  

Youth For Understanding (YFU) เป็นองคก์รอาสาสมคัรจากทั่วโลกทีไ่ม่แสวงหา

ผลก าไร ด าเนินการโดยองคก์รทีม่คีวามเห็นชอบรว่มกนั เพื่อสรา้งใหโ้ลกมสีนัตสิขุ ทัง้นี ้

ประกอบดว้ยองคก์รมากกว่า 50 องคก์ร จาก 6 ทวปีทั่วโลก  YFU เป็นผูน้ าโครงการ

แลกเปลีย่นเยาวชนทางวฒันธรรมและการศกึษามากว่า 70 ปี มนัีกเรยีนเขา้รว่มโครงการ

มากกว่า 270,000 คน รวมทัง้ ครอบครวัอุปถมัภ ์โรงเรยีน ชมุชนตา่ง ๆ และมอีาสาสมคัร

กว่า 70,000 คนทั่วโลก 

Vision 

การสรา้งใหโ้ลกมคีวามสงบสุขอย่างยั่งยนื ในยุคทีพ่ลโลกไดร้บัอทิธพิลจากความกา้วหนา้ดา้น

เทคโนโลย ี

 

Mission 

YFU สรา้งความกา้วหนา้ ดา้นความเขา้ใจวฒันธรรมระหว่างชนชาตติ่าง ๆ ใหก้ารเรยีนรูอ้ย่างไม่มทีีส่ ิน้สุด สรา้งขดีความสามารถ

ส่วนบุคคลใหแ้ก่มวลมนุษยชาต ิมคีวามเคารพในสทิธขิองกนัและกนั รวมทัง้สรา้งความรบัผิดชอบต่อสงัคม ผ่านทางการแลกเปลีย่น

ดา้นการศกึษาทีพ่ฒันาเปลีย่นแปลงไปอย่างต่อเน่ืองในกลุ่มของเยาวชน ครอบครวัและชมุชน ทัง้นีโ้ดยไดร้บัการสนับสนุนจาก

อาสาสมคัรทีอุ่ทศิแรงกายแรงใจใหอ้ย่างเต็มที ่และจากทมีงานมอือาชพี 
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K-POP: A GLOBAL PHENOMENON 

SL Studio หลกัสตูร K-pop ของเราเปิดโอกาสใหนั้กเรยีนฝึกฝนกบัผูส้อนการออกเสยีงและนักออกแบบท่าเตน้ชาวเกาหล ีดงัน้ัน

นักเรยีนจงึเรยีนรูท้ีจ่ะรอ้งเพลงและเตน้เหมอืนดาราคนโปรดในเวลาไม่กีว่นั -- นักเรยีนจะไดร้บัประสบการณท์ีด่ืม่ด ่าอย่างเต็มทีใ่น

ภาษาเกาหล ีวฒันธรรม การเตน้ และการออกเสยีง โดยโคช้ทีม่ทีกัษะซึง่ท างานรว่มกบัไอดอล K-Pop หลกัสูตร K-Pop ของเราจะ

ท าใหนั้กเรยีนกา้วไปสู่การเป็นดารา K-Pop 

คนทีช่ ืน่ชอบ K-Pop ทุกคนรูด้ว่ีาการเป็น "ไอดอล" น้ันไม่ง่ายเลย คนทีฝึ่ก K-Pop ตอ้งเตน้ใหส้มบูรณแ์บบและเรยีนรูว้ธิกีารรอ้ง

เพลง ในหลกัสตูร K-Pop ของเรา นักเรยีนจะไดค้น้พบว่ามนัสนุกแค่ไหนทีไ่ดเ้ป็นส่วนหน่ึงของทมีการแสดงทีม่เีอกลกัษณข์องทุก

คนทีเ่ปล่งประกายอยู่บนเวทกีลาง เรายนิดตีอ้นรบัผูเ้ร ิม่ตน้และคนทีมุ่่งมั่นตอ้งการทุกระดบัประสบการณ ์

KOREAN LANGUAGE LESSONS 

สถาบนัสอนภาษาเกาหล ีGanada Korean Language Institute 

ตัง้อยู่ในเมอืงมหาวทิยาลยัฮงแด สามารถเขา้ถงึสิง่อ านวยความสะดวก

และวฒันธรรมไดง่้าย จงึเป็นสถานทีท่ีด่เียีย่มส าหรบัการเรยีนและฝึกฝน

ภาษาเกาหล ี

สถาบนัภาษาเกาหล ีGanada Korean Language Institute เป็น

สถาบนัสอนภาษาเกาหลแีห่งแรกในเกาหลทีีจ่ดัต ัง้ขึน้โดยคณะอาจารย ์

ผูท้รงคณุวุฒจิากภาควชิาภาษาของมหาวทิยาลยั ทีอุ่ทศิตนเพื่อ

การศกึษาภาษาเกาหลอีย่างต่อเน่ืองในการสอนและพฒันาต าราเรยีน

ภาษาเกาหล ีนับตัง้แตก่่อตัง้ในปี 1991 

ACCOMODATIONS: YOUTH HOSTEL EXPERIENCES 

The Hi Seoul Youth Hostel ตัง้อยู่ใจกลางเมอืง สามารถเพลดิเพลนิกบัสถานทีท่่องเทีย่วต่าง ๆ ในกรุงโซลไดอ้ย่างง่ายดาย 

เชน่ Yeongdeungpo Times Square, Yeouido Park, Cheonggyecheon และ Gwanghwamun  Youth Hostel มี

หอ้งพกั 95 หอ้ง หอประชมุขนาดใหญ่ หอ้งประชมุ รา้นอาหาร รา้นกาแฟ หอ้งพกัผ่อน หอ้งท าอาหาร และสิง่อ านวยความสะดวก

อืน่ ๆ เหมาะส าหรบักจิกรรมและการท่องเทีย่ว  
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1 

Week 

Time จนัทร ์ องัคาร พุธ พฤหสับด ี ศุกร ์ เสาร ์ อาทิตย ์

เชา้ 
Arrive Seoul 

Korea 

Korea        

language  

Korea        

language 

Korea        

language 

Korea        

language 

Gyeongbokgung    

Palace 

Lotte World  

บ่าย 

Rest at the 

Youth Hostel 

K-POP K-POP K-POP K-POP Jogyesa Temple 

ค ่า 

Shinsegae 

Department 

Store 

DDP 
The Han River 

night Tour 

Jjimjilbang 

(SAUNA) 
63 Square N Seoul Tower 

 

2 

Week 

เชา้ SM Town 
Korea        

language  

Korea        

language 

Korea        

language 

Korea        

language 

 Myeong-dong    

Insa-dong        

Ssamji-gil 

Everland 

บ่าย K-POP K-POP K-POP K-POP 
Bukchon Hanok 

Village 

Coex Mall

(Aquarium)  

ค ่า 

Banpo Bridge’s 

Moonlight 

Rainbow  

Fountain 

Hongdae 
Gwangjang 

Market 
Dongdaemun 

Cheonggyecheon

(Stream) 
 

 

3 

Week 

เชา้ 

Inwangsan 

Castle road 

Korea        

language  

Korea        

language 

Korea        

language 

Korea        

language 
Preparation before 

departure 

Travel to Airport 

บ่าย 
Gangnam Sta-

tion 
K-POP K-POP K-POP 

K-POP       

Video making 
Departure 

ค ่า 
Sinsa-dong 

Garosu-gil 
Itaewon 

Samsung   

Delight 

Seoul Apgujeong 

Rodeo  

K-pop Street Walk 

Seokhon Lake 

Songridan-gil 

E-Mart Shopping 

Center 
Arrive Bangkok 

หมายเหต ุ   

• วาย.เอฟ.ยู. ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมการเดนิทาง โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยค านึงถงึความปลอดภยัของ ผูเ้ขา้รว่ม

โครงการและความราบรืน่ของโปรแกรมเป็นส าคญั  

ก าหนดการเขา้รว่มโครงการ         

9 - 29 เมษายน 2566 
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ค่าเขา้รว่มโครงการ 

 ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลบั ช ัน้ประหยดัระหว่างประเทศ 

 ค่าเดนิทางในประเทศเกาหล ีการรบั-ส่งสนามบนิ, การไป

เรยีน ท ากจิกรรมและทศันศกึษาตามรายการ 

 ค่าประกนัสุขภาพและอุบตัเิหตุตลอดระยะเวลาใน

โครงการ 

 ค่าลงทะเบยีน K-ETA  

 การปฐมนิเทศในประเทศไทย 1 คร ัง้ (ออนไลนห์รอืออน

ไซดข์ึน้กบัสถานการณ)์ 

 ค่าเรยีนภาษาเกาหล ีณ Ganada Korea Academy 

 ค่าเรยีนเตน้ K-Pop ณ SL Studio 

 ค่าทศันศกึษาตามรายการ 

 ค่าที่พกั Youth Hostel หอ้งละ 6 คน 

 ค่าอาหาร เชา้ กลางวนั เยน็ ตลอดโครงการ 

 เจา้หนา้ที่ดูแลตลอดระยะเวลาที่เขา้รว่มโครงการ 

 การประสานงาน และการใหค้ าปรกึษา ดูแลระหวา่งอยู่ที่

ต่างประเทศ ตลอดระยะเวลาที่เขา้รว่มโครงการ 

 ภาษมูีลค่าเพิม่ VAT 7% (หากรฐับาลมีการเปลีย่นแปลง

อตัราภาษมูีลค่าเพิม่ ผูเ้ขา้รว่มโครงการเป็นผูร้บัผิดชอบ

ภาษมูีลค่าเพิม่ส่วนที่เพิม่ขึน้)  

 

 ค่าท าหนังสอืเดนิทาง  

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิก าหนดของสายการบนิ    

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั   

 ค่าท่องเที่ยว และค่าเดนิทางส่วนตวั  

 ค่าโทรศพัท ์ค่า Sim ค่า Internet  

 ค่าใชจ่้ายเน่ืองมาจากการแพรร่ะบาดของไวรสัโควดิ-19 

เชน่ ค่าฉีดวคัซนี ค่าตรวจเช ือ้ COVID-19 ค่าใชจ่้ายใน

การ Quarantine และค่าใชจ่้ายที่เกีย่วขอ้งกบัโควดิที่

ประกนัไม่คุม้ครอง เป็นตน้ 

 ค่าใชจ่้ายหากท าทรพัยส์นิทีพ่กัเสยีหาย  

 ค่าใชจ่้ายอืน่ ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไวข้า้งตน้  

ค่าเขา้รว่มโครงการรวม  ค่าเขา้รว่มโครงการไม่รวม 

เงื่อนไขการเขา้รว่มโครงการ 

• บรษิัทเลริน์น่ิง อินเตอรเ์นช ั่นเนล จ ากดั (วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย) สงวนสทิธิใ์นการปรบัอตัราเงินคา่เขา้รว่มโครงการตามความเหมาะสม หากมีปัจจยั

ภายนอกมาท าใหค้่าใชจ้่ายในการด าเนินโครงการสงูขึน้ เชน่ การเปลีย่นแปลงราคาคา่ตั๋วเครือ่งบิน ภยัธรรมชาต ิการแพรร่ะบาดของโรคตดิตอ่ การจลาจล 

การประทว้ง และอ่ืนๆ ซึง่อยู่นอกเหนือการควบคมุของ วาย. เอฟ. ยู.  เป็นตน้ 

• หากมีเหตจุ าเป็น วาย.เอฟ.ยู. ไม่สามารถรบัผิดชอบตอ่การถกูปฏิเสธการเขา้ประเทศ ภยัธรรมชาต ิโรคระบาด และการเลือ่นหรอืยกเลกิเที่ยวบิน  

• ในกรณีที่ผูเ้ขา้รว่มโครงการสละสทิธิ ์ไม่เดนิทางไปเขา้รว่มโครงการที่ต่างประเทศ ผูเ้ขา้รว่มโครงการยินยอมให ้วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย  หกัเงินคา่

ด าเนินงาน ตามรายละเอียด ดงันี ้

 - เม่ือยืนยนัการเขา้รว่มโครงการถงึ 15 กมุภาพนัธ ์2566  หกั 50,000 บาท 

 - ระหวา่ง 16-28 กมุภาพนัธ ์2566 หกั 50% ของคา่เขา้ร่วมโครงการทัง้หมด 

 - ระหวา่ง 1 มีนาคม ถงึ ณ วนัเดนิทาง หกั 100% ของคา่เขา้รว่มโครงการทัง้หมด 

• ในกรณีที่ผูเ้ขา้รว่มโครงการสละสทิธิ ์ไม่เดนิทางไปเขา้รว่มโครงการที่ต่างประเทศ ในกรณีเจ็บป่วย อุบตัเิหต ุหรอืมีเหตจุากรา่งกายไม่สามารถเดนิทางได ้

จะตอ้งแสดงใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล ทัง้นี้ วาย.เอฟ.ยู. ขอสงวนสทิธิพ์ิจารณาในการคนืเงินเป็นแตล่ะกรณีไป  

• หากผูเ้ขา้รว่มโครงการ ท าผิดกฎระเบียบที่ วาย.เอฟ.ยู. ก าหนดไว ้หรอื ท าผิดกฎหมายของประเทศ  โรงเรยีนและชมุชนที่ไดไ้ปอยู่ตามที่เขา้รว่มโครงการ  

จนเป็นเหตใุหต้อ้งถกูสง่ตวัเดนิทางกลบัประเทศไทยกอ่นก าหนด  จะไม่ไดร้บัเงินคา่เขา้รว่มโครงการคนื 

• การยุตกิารเขา้รว่มโครงการ - ในกรณีที่ วาย. เอฟ. ยู. พิจารณาใหนั้กเรยีนยุตกิารเขา้รว่มโครงการ อนัเน่ืองจากเหตสุดุวิสยั เชน่ ภยัธรรมชาต ิ           

การแพรร่ะบาดของโรคตดิตอ่ การจลาจล การประทว้ง สงคราม และอ่ืนๆ ซึง่อยู่นอกเหนือการควบคมุของ วาย. เอฟ. ยู. ยินยอมใหห้กัเงินคา่ด าเนินงาน 

ตามรายละเอียดดา้นล่างนี้  

 - เม่ือยืนยนัการเขา้รว่มโครงการ จนถงึกอ่นการเดนิทาง หกัคา่ด าเนินการตามจรงิและยินดรีบัเงินคา่เขา้รว่มโครงการสว่นที่เหลอืคนืเป็นเงินไทย 

      - เม่ือเดนิทางไปเขา้รว่มโครงการที่ตา่งประเทศแลว้ นักเรยีนตอ้งกลบัประเทศไทยกอ่นก าหนด จะไม่ไดร้บัเงินคา่เขา้รว่มโครงการคนื  

        ทัง้นี้ วาย. เอฟ. ยู. ขอสงวนสทิธิ ์ไม่รบัผิดชอบตอ่ความสญูเสยี เสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวิสยัต่างๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคมุของ วาย. เอฟ. ยู. 

ค่าเขา้รว่มโครงการ 214,500 บาท 

(ค่าเขา้รว่มโครงการ 200,467.29 บาท + Vat 7% 14,032.71 บาท) 

  งวดที ่1: มดัจ า ทนัททีีส่มคัร  จ านวน    50,000  บาท 

  งวดที ่2: 15 กุมภาพนัธ ์2566 จ านวน   164,500 บาท 
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คุณสมบตัขิองผูส้มคัรเขา้รว่มโครงการ 

• อายุอยู่ระหว่าง 14-17 ปี  

• สามารถสือ่สารภาษาองักฤษ หรอืภาษาเกาหลทีีใ่ชใ้นชวีติประจ าวนัได ้ 

• สุขภาพสมบูรณ ์ แข็งแรง  ไม่เป็นโรคตดิต่อหรอืเป็นพาหะของโรคใด ๆ  ไม่มโีรคประจ าตวัทัง้ทางรา่งกายและจติใจ  ทีจ่ะเป็น

อุปสรรคในการเขา้รว่มโครงการ  

ก าหนดการและข ัน้ตอนการสมคัรเขา้รว่มโครงการ 

ดาวนโ์หลดใบสมคัรที ่www.yfuth.learning-inter.org  

9 - 31 มกราคม สมคัรออนไลน ์ โดยการช าระเงนิค่าเขา้รว่มโครงการ งวดที ่1  จ านวน 50,000 บาท 

วาย.เอฟ.ยู. จดัส่ง YFU Application  แก่ผูเ้ขา้รว่มโครงการ และนัดหมายการสอบขอ้เขียนภาษาองักฤษ 

(ออนไลน ์) และ สอบสมัภาษณ ์ (ออนไลน ์)  

20 กุมภาพนัธ ์2566 ส่ง YFU Application  

15 กุมภาพนัธ ์2566 ช าระเงนิค่าเขา้รว่มโครงการ งวดที ่2  

25 มนีาคม 2566 เขา้ฟังปฐมนิเทศก่อนการเดนิทาง (ออนไลนห์รอืออนไซดข์ึน้กบัสถานการณ)์ 

9 เมษายน 2566 เดนิทางไปเขา้รว่มโครงการ ณ ประเทศเกาหลใีต  ้

วธิกีารสมคัรเขา้รว่มโครงการ 

สมคัรออนไลน ์

ผูส้มคัรท ัว่ประเทศสามารถสมคัรสอบออนไลน ์โดยมขี ัน้ตอนดงันี ้  
 

• ช าระค่าเขา้รว่มโครงการ งวดที ่1 (มดัจ า)  50,000 บาท ผ่านบญัชธีนาคารกรุงเทพ  

ช ือ่บญัช ีบรษิัทเลริน์น่ิง อนิเตอรเ์นช ัน่เนล จ ากดั เลขที ่058 004 3297   

• กรอกขอ้มูลใบสมคัรที ่https://docs.google.com/forms/d/

e/1FAIpQLSfgvVMIgPg9lOkCNtnAOhj_oJRSwNo385ObjyQqHXRGhEyw

hw/viewform หรอื แสกน  QR Code   

• เมือ่เจา้หนา้ทีไ่ดร้บัเอกสารการสมคัรครบถว้น จะด าเนินการส่งรายละเอยีดใหท่้านทาง

อเีมลภายใน 48 ช ัว่โมง หากท่านไม่ไดอ้เีมล ขอใหต้ดิต่อส านักงาน วาย.เอฟ.ยู. 

ประเทศไทย หรอื อเีมล yfuth.assist@learning-inter.org หรอื line OA: @yfuth 

เวลาท าการ วนัจนัทร ์– วนัศุกร ์ 08.30-16.30 น. (พกัเทีย่ง 12.00 - 13.00 น.) 


