
  

  

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม AYC ประเทศไทย 9/197 อาคาร GOT ช้ัน 7 ถ.รัชดาภิเษก 

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพฯ 10900 โทร 02-5561533-38  แฟกซ  02-9111700 www.aycthailand.com 

Short Program 2019 
USA , UK , CANADA , FRANCE, AUS , NZ 

ระยะเวลา  3 - 4 สัปดาห  เดอืน มนีาคม - พฤษภาคม  2562 
โครงการแลกเปล่ียนเยาวชนระยะส้ัน  AYC ประเทศไทย โดยคณะกรรมการซึ่งมีอุดมการณท่ีตองการเห็นเยาวชน

ไทยไดมีโอกาสในการศึกษาทัดเทียมกับนานาประเทศท่ีเขารวมโครงการฯ จึงตองการคัดเลือกเยาวชนท่ีเปนนักเรียน

นักศึกษาท่ีมีความรูภาษาอังกฤษต้ังแตระดับปานกลางข้ึนไป เขารวมโครงการเยาวชนแลกเปล่ียนภาษาและวัฒนธรรม AYC 

ประเทศไทยเปนเวลา 3-4 สัปดาห ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ ประเทศแคนาดา  ประเทศฝรั่งเศส   ประเทศ

ออสเตรเลีย  และ  ประเทศนิวซีแลนด  เดินทางระหวางเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2562 

เยาวชน AYC ประเทศไทย จะตองเดินทางไปศึกษาเรียนรูวัฒนธรรมและภาษาของชาวตางชาติตลอดจนเผยแผ

วัฒนธรรมไทย โดยพํานักรวมกับครอบครัวอุปถัมภของประเทศน้ันๆ เพ่ือปรับตัวเขากับสังคมของตางประเทศเรียนรูชีวิต

ความเปนอยู วัฒนธรรม และการใชภาษาในชีวิตประจําวัน ฝกการสรางมนุษยสัมพันธกับคนตางชาติ ทํากิจกรรมกลุม

รวมกับชาวตางชาติในการแลกเปล่ียนวัฒนธรรม ซึ่งเยาวชนจะไดรับการพัฒนาทักษะความรูความสามารถทางดาน

ภาษาอังกฤษ ความเปนผูนํา มีความรับผิดชอบมากข้ึน อดทน รูจักแกปญหาของตนเองและผูอ่ืน เพ่ือเปนการพัฒนาเยาวชน

และประเทศชาติใหเจริญกาวหนาตอไป  

นอกจากน้ี  AYC ประเทศไทย ยังเปดโอกาสใหเยาวชนไทย ไดรับทุนเต็มจํานวนเขารวมโครงการฯโดยไมเสีย

คาใชจาย และเยาวชนไทยอีกจํานวนมากไดเขารวมโครงการฯในราคาถูก ซึ่งคาใชจายท่ีโครงการฯไดรับสนับสนุนจะนําไป

เฉล่ียเปนคาใชจายในการดําเนินการของโครงการฯ  คาใชจายโรงเรียนในตางประเทศ   คาท่ีพัก คาอาหาร คาขนสง คาต๋ัว

เครื่องบิน  ฯลฯ 

(หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์ในการสอบ สําหรับผูท่ีเคยเดินทางไปศึกษาตางประเทศแบบ 1 ปการศึกษา มาแลว หรือ กําลัง

ศึกษาอยูในตางประเทศ จะไมมีสิทธิ์สอบในโครงการน้ี) 

 

วัตถุประสงคโครงการ 
 

1. สงเสริมใหเยาวชนไทยจากสถาบันการศึกษาท่ัวประเทศไดมีโอกาสพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็น  

ทํากิจกรรมรวมกัน และสรางความสามัคคีตอกัน 

2. เพ่ือใหเยาวชนไทยตระหนักถึงคุณคาของวัฒนธรรมไทย และ อนุรักษไวซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ตลอดจนเผย

แผวัฒนธรรมไทยใหเปนท่ีประจักษในตางแดน 

3. สงเสริมใหเยาวชนไดฝกฝนทักษะการใชภาษาอังกฤษกับเจาของภาษาท่ีแทจริง ซึ่งจะตองควบคูไปกับการเรียนรูวัฒนธรรม 

ตลอดจนชีวิตความเปนอยูของชาวตางชาติเจาของภาษาน้ัน 

4. สงเสริมเยาวชนไทยไดเพ่ิมพูนประสบการณในตางแดนกอใหเกิดโลกทัศนท่ีกวางไกลเพ่ิมโอกาสในการศึกษาตอและเลือก

สถานศึกษาตอท่ีเหมาะสม 

5. สงเสริมใหเยาวชนม่ันใจในตนเอง สรางภาวะผูนํา รูจักแกปญหาของตนเองชวยเหลือผูอ่ืนและรูจักการเสียสละเพ่ือ

ประเทศชาติและสวนรวม  

 



  

  

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม AYC ประเทศไทย 9/197 อาคาร GOT ช้ัน 7 ถ.รัชดาภิเษก 

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพฯ 10900 โทร 02-5561533-38  แฟกซ  02-9111700 www.aycthailand.com 

คุณสมบัติของผูเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระยะสั้น AYC 

1. กําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมตน มัธยมปลาย อาชีวศึกษา หรืออุดมศึกษาอายุต้ังแต 12 ป และไมเกิน 20 ป (ขอสอบแยก

เปน 2 ระดับเทาน้ัน  คือ 1. ระดับมัธยม (หรือเทียบเทา)  2. ระดับมหาวิทยาลัยไมเกิน ป 2  

2. ผูเขารวมโครงการตองเปนนักเรียน นักศึกษา ท่ีกําลังศึกษาอยูและมีสถาบันการศึกษารองรับเทาน้ัน 

3. มีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษคะแนนเฉล่ีย  2.00  ข้ึนไป 

4. ตองมีทักษะความรูความสามารถดานการฟง พูด อาน เขียน ภาษาอังกฤษ ในระดับพ้ืนฐาน 

5. มีสุขภาพเข็งแรง มีความประพฤติดี ไมสูบบุหรี่ ไมด่ืมสุรา หรือติดสารเสพติดทุกชนิด และพรอมปฏิบัติตามกฎระเบียบการ

เขารวมโครงการฯ 

6. มีประวัติการเรียนดี เชน ไมเคยถูกลงโทษภาคทัณฑ หรือ ถูกพักการเรียน 

7. มีความพรอมท่ีจะใชชีวิตในตางประเทศเปนเวลาตามกําหนดของโครงการฯ และ สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของ

โครงการฯได 

8. สําหรับเกณฑอายุของผูเขารวมโครงการในแตละประเทศจะพิจารณาไมเหมือนกัน        
(หากมีขอสงสัยติดตอสอบถามเพ่ิมเติมท่ีเจาหนาท่ี AYC ) 

ลักษณะของโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระยะสั้น AYC 

1. ประเทศสหรัฐอเมริกา ณ เมือง Los Angeles   ระยะเวลา 4 สัปดาห ระหวางวันท่ี  31 มี.ค. ถึง 28  เม.ย.2562 

2. ประเทศอังกฤษ         ณ เมือง London  ระยะเวลา 4 สัปดาห ระหวางวันท่ี  7 เม.ย. ถึง  5   พ.ค. 2562 

3. ประเทศแคนาดา        ณ เมือง Toronto   ระยะเวลา 4 สัปดาห ระหวางวันท่ี  7 เม.ย. ถึง  6   พ.ค. 2562 

4. ประเทศฝรัง่เศส         ณ เมือง Paris-Nantes   ระยะเวลา 4 สัปดาห ระหวางวันท่ี  31 มี.ค. ถึง 28  เม.ย.2562 

5. ประเทศออสเตรเลีย   ณ เมือง Sydney         ระยะเวลา 3 สัปดาห ระหวางวันท่ี  31 มี.ค. ถึง  21 เม.ย.2562 

6. ประเทศนิวซีแลนด     ณ เมือง Chritchurch    ระยะเวลา 3 สัปดาหระหวางวันท่ี   13  เม.ย.ถึง  6  พ.ค.2562 

7. ผูเขารวมโครงการทุนระยะส้ันจะพักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ ( Host Family) ทุกประเทศ 

8. ผูเขารวมโครงการทุนระยะส้ันจะไดรวมการเรียนกับเจาของภาษาและไดรวมกิจกรรมทัศนศึกษาตามสถานท่ีสําคัญของ

ประเทศอุปถัมภท่ีรับทุน 

9. โครงการ AYC เปนโครงการทุนสมทบโดยจัดลําดับตามคะแนนสอบโดยมีจํานวนทุนจํากัดของทุกประเทศ 

 โดย รวม คาเลาเรียน คาสถานที่ คาที่พักอาศัย การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ คากิจกรรมทัศนศึกษาตามโปรแกรม

คาบัตรโดยสารรถประจําทาง (สําหรับประเทศอังกฤษและแคนาดา) คาอาหาร 3 มื้อ จันทร- อาทิตย สําหรับ

ประเทศสหรัฐอเมริกา จะไมรวมอาหารกลางวันในวัน จันทร-ศุกร  เสื้อยืด 1 ตัว และ คาตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ   

10. คาใชจายท่ี ไมรวม  ในทุนสมทบ คือ คาใชจายสวนตัวของนักเรียน  เชน คาโทรศัพท คาอินเตอรเน็ต  คาซื้อสินคา 

คาอาหารท่ีนอกเหนือจากครอบครัวอุปถัมภจัดหาให  

11. โครงการ AYC ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงขอกําหนด และเงื่อนไขท่ีทางโครงการไดระบุไว โดยไมตองแจงใหทราบ

ลวงหนา 

12. โครงการจะมีการปฐมนิเทศ สําหรับผูท่ีเขารวมโครงการทุกคน เพ่ือรับทราบกําหนดการเก่ียวกับการเตรียมตัวท่ีจะเดินทาง

ไปตางประเทศ  โดยจะแจงใหทราบในวันปฐมนิเทศ พรอมท้ังรับเอกสารการเตรียมตัว 

13. ผูเขารวมโครงการ AYC จะไดรับเส้ือยืด T -Shirt จํานวน 1 ตัว เพ่ือใสในวันเดินทางไปตางประเทศและกลับจากตางประเทศ 

14. ผูท่ีสอบผานและยืนยันการเดินทางกับโครงการแลว หากมีการขอสละสิทธิ์ไมวากรณีใดๆ ทางโครงการ AYC ขอสงวนสิทธิ์

ไมคืนเงินคาลงทะเบียนท่ีชําระมาแลว 

หมายเหตุ  : โปรดอานรายละเอียดโครงการใหครบทุกข้ันตอน เพ่ือจะไดเปนขอมูลในการประกอบการตัดสินใจ 
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ขัน้ตอนการดําเนนิโครงการ  7 ขัน้ตอน 

1. ข้ันที่ 1 กําหนดสอบพรอมกันท่ัวประเทศ ในวันอาทิตยท่ี  16   ธันวาคม  2561 

- กรุงเทพฯ และปริมณฑล สอบท่ีโรงเรียนสายปญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ  (ใกลสถานีรถไฟหัวลําโพง) 

- ในสวนภูมิภาคสอบท่ีโรงเรียนศูนยประสานงาน AYC   ประจําจังหวัด และโรงเรียนท่ีมีอาจารยอาสาสมัครของ AYC   

2. ข้ันท่ี 2 วันท่ี  4 มกราคม 2562  AYC  ประกาศผลสอบทางเว็บไซด  www.aycthailand.com หรือโทรมาสอบถามท่ีเบอร  

02-556-1533-38 และ ประกาศผลสอบท่ีโรงเรียนของทาน โดยผูท่ีผานการทดสอบจะไดรับหนังสือยืนยันผลคะแนนจาก AYC อีก

ครั้ง ผานทางอาจารยของโรงเรียนหรือทางไปรษณีย 

3. ข้ันท่ี 3 เม่ือทานสอบผานการคัดเลือกตามลําดับคะแนนมีสิทธิ์รับทุนเขารวมโครงการแลกเปล่ียนเยาวชนระยะส้ัน 3-4 

สัปดาห ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ  แคนาดา ฝรั่งเศส  ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด  ทานสามารถติดตอขอรับเอกสาร

โปรแกรมกิจกรรมการเดินทาง ของแตละประเทศเพ่ือประกอบการพิจารณา  และสามารถชําระเงินลงทะเบียนเขารวมโครงการ

ไดท่ีสํานักงาน AYC ประเทศไทย หรือสงหลักฐานการชําระเงินลงทะเบียนมาไดท่ี ayc.exchange@aycthailand.com  

(สามารถชําระเงินลงทะเบียนเพ่ือจองสิทธิ์ในลําดับท่ีสอบไดทันที หลังจากประกาศผลสอบวันท่ี 4 ม.ค.2562) 

หมายเหตุ  ในกรณีท่ีทานสอบผานการคัดเลือกตามลําดับคะแนนแลวผูสมัครตองการเปล่ียนแปลงประเทศท่ีเลือก จะข้ึนอยูกับ

การพิจารณาจากคณะกรรมการของ AYC ประเทศไทยเทาน้ัน  

4. ข้ันท่ี 4 ทานสามารถยืนยันใชสิทธิ์เขารวมโครงการฯ ไดดวยการ  ชําระเงินลงทะเบียนจํานวน 20,000 บาท  

(สองหม่ืนบาทถวน)  โดยนําเงินสด เช็คธนาคาร หรือ ต๋ัวแลกเงิน  มาชําระไดท่ีสํานักงาน AYC หรือ โอนเงินเขาบัญชี   ธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด  สาขาถนนสาธุประดิษฐ   บัญชีออมทรัพย   ช่ือบัญชี นายชูชัย  วราพร   เลขท่ีบัญชี 028-8-54703-3 แลว

แฟกซใบนําฝาก (Pay-In Slip)  มาท่ีหมายเลข   02-911-1700  พรอมเขียนช่ือ- นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ของผูเขารวม

โครงการ และเบอรติดตอกลับ และ สงหลักฐานการชําระไปท่ี E-Mail : ayc.exchange@aycthailand.com เพ่ือทาง AYC จะ

ดําเนินการลงขอมูลและจัดสงใบสมัครฉบับภาษาอังกฤษใหทานทางไปรษณียตอไป 

***ทานสามารถยืนยันการใชสทิธิล์งทะเบียนเขารวมโครงการไดทันที เนือ่งดวยทุกลาํดบัทุนมจีาํนวนจาํกดั 

ตัง้แตวนัท่ี 4 มกราคม 2562  ถงึวนัท่ี 18 มกราคม 2562*** 

5. ข้ันท่ี 5  เม่ือทานชําระเงินลงทะเบียนแลว  AYC จัดสงใบสมัครฉบับภาษาอังกฤษใหกับผูเขารวมโครงการ กรอกประวัติ

สวนตัว  และติดรูปภาพครอบครัว ภาพกิจกรรม เพ่ือใหเปนขอมูลในการสรรหาครอบครัวอุปถัมภ สงไปยังองคกรตางประเทศ   

6. ข้ันท่ี 6  ตนเดือนกุมภาพันธ 2562  AYC จัดสงจดหมายรายละเอียดการเตรียมเอกสาร เพ่ือย่ืนคํารองขอวีซาใหแกผูเขารวม

โครงการ (ผูเขารวมโครงการจัดเตรียมเอกสารย่ืนคํารองขอวีซาสงให AYC ภายใน 7 วัน หลังจากท่ีไดรับจดหมาย) พรอมชําระ

เงินงวดท่ี 2 (เงินสมทบทุนบางสวนตามลําดับในแตละประเทศท่ีทานเลือกภายในวันท่ี 15 กุมภาพันธ  2562) 

7. ข้ันท่ี 7    เดือนมีนาคม 2562  ปฐมนิเทศผูเขารวมโครงการเพ่ือเตรียมความพรอมกอนเดินทางไปเรียนรูแลกเปล่ียนวัฒนธรรม

ใน   ตางประเทศ (วัน เวลา และสถานท่ีจะแจงใหทราบภายหลัง) พรอมชําระเงินงวดท่ี 3 (คาใชจายท่ียังไมไดรวมของแตละ

ประเทศ ภายในวันท่ี 15 มีนาคม 2562 ) 

http://www.aycthailand.com/


  

  

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม AYC ประเทศไทย 9/197 อาคาร GOT ช้ัน 7 ถ.รัชดาภิเษก 
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รายละเอยีดคาใชจายในการเขารวมโครงการ 

 
ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

ระยะเวลาการเขารวมโครงการประเทศสหรัฐอเมริกา  4 สัปดาห รับจํานวน 40 ลําดับ คาโครงการเต็มจํานวน 199,000 บาท
ตอคน สําหรับผูสอบผานเกณฑการจัดลําดับคะแนน ของ AYC ประเทศไทย อยูในจํานวน  40 ลําดับ โดยจะไดรับทุน

สนับสนุน ดังน้ี 
 

ลําดับท่ี  ราคาทุน  คาใชจายอ่ืนๆเพ่ิมเติม ดังน้ี 

1 58,800 

คาธรรมเนียมวซีา   คาธรรมเนียมนํ้ามัน    คาประกันทางอากาศ 
คาภาษีสนามบินขาออก    คาเบ้ียประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ     

คาคายปรับตัวกอนเดินทาง                                                                                                                                  
รวมเปนเงินท้ังหมด 23,000 บาท 

2 78,800 

3 83,800 

4 92,800 

5-6 108,800 

7-10 128,800 

11-15 138,800 

16-30 148,800 

31-40 158,800 

 

 

ประเทศองักฤษ 

ระยะเวลาการเขารวมโครงการประเทศอังกฤษ  4 สัปดาห รับจํานวน 85 ลําดับ คาโครงการเต็มจํานวน 199,000 บาทตอคน 
สําหรับผูสอบผานเกณฑการจัดลําดับคะแนน ของ AYC ประเทศไทย อยูในจํานวน  85 ลําดับ โดยจะไดรับทุนสนับสนุน ดังน้ี 

 

ลําดับท่ี  ราคาทุน  คาใชจายอ่ืนๆเพ่ิมเติม ดังน้ี 

1 ฟรี 

คาธรรมเนียมวซีา   คาธรรมเนียมนํ้ามัน    คาประกันทางอากาศ 

คาภาษีสนามบินขาออก    คาเบ้ียประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ    
คา Travelcard  (บัตรรถโดยสาร+รถไฟโดยสาร)                      

คาคายปรับตัวกอนเดินทาง                                                                                                                                  
รวมเปนเงินท้ังหมด 23,300 บาท 

2 69,800 

3 79,800 

4 89,800 

5-6 99,800 

7-11 109,800 

12-20 119,800 

21-30 129,800 

31-45 139,800 

46-65 149,800 

66-85 159,800 

 

 

 

 



  

  

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม AYC ประเทศไทย 9/197 อาคาร GOT ช้ัน 7 ถ.รัชดาภิเษก 
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ประเทศแคนาดา 

ระยะเวลาการเขารวมโครงการประเทศแคนาดา  4 สัปดาห รับจํานวน 30 ลําดับ คาโครงการเต็มจํานวน 199,000 บาทตอ
คน สําหรับผูสอบผานเกณฑการจัดลําดับคะแนน ของ AYC ประเทศไทย อยูในจํานวน  30 ลําดับ โดยจะไดรับทุนสนับสนุน 

ดังน้ี 
 

ลําดับท่ี  ราคาทุน  คาใชจายอ่ืนๆเพ่ิมเติม ดังน้ี 

1 69,800 

คาธรรมเนียมวซีา   คาธรรมเนียมนํ้ามัน    คาประกันทางอากาศ

คาภาษีสนามบินขาออก    คาเบ้ียประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ   

คาLocal Transportation Pass (บัตรรถโดยสาร+รถไฟโดยสาร)                      

คาคายปรับตัวกอนเดินทาง                                                                                                                                  

รวมเปนเงินท้ังหมด 25,050 บาท 

2 89,800 

3 99,800 

4 109,800 

5-6 119,800 

7-10 129,800 

11-15 139,800 

16-30 149,800 
 

ประเทศฝรัง่เศส 

ระยะเวลาการเขารวมโครงการประเทศฝรัง่เศส 4 สัปดาห รับจํานวน 30 ลําดับ คาโครงการเต็มจํานวน 199,000 บาทตอคน 

สําหรับผูสอบผานเกณฑการจัดลําดับคะแนน ของ AYC ประเทศไทย อยูในจํานวน 30 ลําดับ โดยจะไดรับทุนสนับสนุน ดังน้ี 
 

ลําดับท่ี  ราคาทุน  คาใชจายอ่ืนๆเพ่ิมเติม ดังน้ี 

1 89,800 

คาธรรมเนียมวซีา   คาธรรมเนียมนํ้ามัน    คาประกันทางอากาศ 

คาภาษีสนามบินขาออก    คาเบ้ียประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ   

คา Travelcard  (บัตรรถโดยสาร)  คาคายปรับตัวกอนเดินทาง                                                                                                                                  

รวมเปนเงินท้ังหมด 21,900 บาท 

2 99,800 

3 109,800 

4 119,800 

5-6 129,800 

7-15 139,800 

16-30 149,800 
 

ประเทศออสเตรเลยี 

ระยะเวลาการเขารวมโครงการประเทศออสเตรเลีย  3 สัปดาห รบัจํานวน 30 ลําดับ คาโครงการเต็มจํานวน 150,000 บาท
ตอคน สําหรับผูสอบผานเกณฑการจัดลําดับคะแนน ของ AYC ประเทศไทย อยูในจํานวน  30 ลําดับ โดยจะไดรับทุน

สนับสนุน ดังน้ี 
 

ลําดับท่ี  ราคาทุน  คาใชจายอ่ืนๆเพ่ิมเติม ดังน้ี 

1 65,800 

คาธรรมเนียมวซีา   คาธรรมเนียมนํ้ามัน    คาประกันทางอากาศ 
คาภาษีสนามบินขาออก    คาเบ้ียประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ     

คา Travel-passes  (บัตรรถโดยสาร)  คาคายปรับตัวกอนเดินทาง                                                                                                                                  
รวมเปนเงินท้ังหมด 22,225 บาท 

2 75,800 

3 85,800 

4 95,800 

5-6 100,800 

7-15 110,800 

16-30 118,800 
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ประเทศนวิซีแลนด 

ระยะเวลาการเขารวมโครงการประเทศนิวซีแลนด  3 สัปดาห รับจํานวน 45 ลําดับ คาโครงการเต็มจํานวน 150,000 บาทตอ
คน สําหรับผูสอบผานเกณฑการจัดลําดับคะแนน ของ AYC ประเทศไทย อยูในจํานวน  45 ลําดับ โดยจะไดรับทุนสนับสนุน 

ดังน้ี 
 

ลําดับท่ี  ราคาทุน  คาใชจายอ่ืนๆเพ่ิมเติม ดังน้ี 

1 ฟรี 

คาธรรมเนียมวซีา   คาธรรมเนียมนํ้ามัน    คาประกันทาง

อากาศ คาภาษีสนามบินขาออก    คาเบ้ียประกันสุขภาพและ
อุบัติเหตุ     คาคายปรับตัวกอนเดินทาง                                                                                                                                  

รวมเปนเงินท้ังหมด 23,455 บาท 

2 54,800 

3 64,800 

4 74,800 

5-6 84,800 

7-10 90,800 

11-15 95,800 

16-20 99,800 

21-30 105,800 

31-45 115,800 

 

หมายเหต:ุ กรุณา 

สอบถามขอมลูเพ่ิมเตมิ 
 

กรุณาติดตอ โทร  02-5561533-38    หรือ 

        เบอร      คุณจ๊ิบ     081-9502268 

       เบอร      คุณทราย  081-3599563 

                  เบอร      คุณก้ัง     088-2144194 

เวลาทําการ : วันจันทร - วันศุกร  เวลา 9.00 -17.00 น. 

E-Mail : ayc.exchange@aycthailand.com 

 

 

 For  more  information 
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