หนังสือรายงานตัว
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/น.ส.)_________________________________________ เกี่ยวข้องเป็ น___________________________ของเยาวชนยูซอี ี
ชื่อ(ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.)_____________________________________เยาชนอายุ________ปี ปัจจุบนั อยู่บา้ นเลขที_่ ____________หมู่ท่_ี _____
ซอย___________________________ถนน___________________ตาบล/แขวง________________อาเภอ/เขต_______________
จังหวัด______________ รหัสไปรษณีย_์ _________โทรศัพท์บา้ น____________________โทรสาร___________โทรศัพท์มอื ถือ______________
เลขประจาตัว/เลขทีน่ งั ่ สอบ_________________ สถานศึกษา_______________________________________________ระดับชัน้ ___________
เข้าร่วมโครงการฯ ณ ประเทศ [ ] สหราชอาณาจักร [ ] นิวซีแลนด์ [ ] ออสเตรเลีย [ ] แคนาดา ระยะเวลาประมาณ___________สัปดาห์
ระหว่างวันที่_____________ถึงวันที่______________ ข้าพเจ้าทราบความประสงค์ของ (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.) ____________________________
ในการเข้าร่วมโครงการเยาวชนยูซอี ี แลกเปลีย่ นวัฒนธรรม และทราบกฎระเบียบของโครงการเยาวชนยูซอี ี แลกเปลีย่ นวัฒนธรรม ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆ
ทีผ่ ูอ้ ยู่ในความปกครองจะต้องปฏิบตั แิ ล ้วดังนี้
1. เยาวชนทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯ จะได้รบั การแต่งตัง้ เป็ น “เยาวชนยูซอี ”ี เยาวชนจะได้รบั บัตรประจาตัวเยาวชนยูซอี ี ซึง่ เยาวชนจะต้องเก็บไว้ติดตัวตลอด
การเข้าร่วมโครงการฯ
2. เยาวชนยูซอี ี ต้องรักษากิรยิ ามารยาท ไม่ส่งเสียงดัง หรือก่อความราคาญให้แก่ผูอ้ น่ื ในระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งรวมการเดินทาง บริเวณที่พกั และ
ขณะออกเยี่ยมชมสถานทีต่ ่างๆ หรือเข้าพบบุคคลสาคัญด้วย
3. การแต่งกายต้องสุภาพเรียบร้อย ถูกต้องตามกาล และสมัยนิยม
4. เยาวชนยูซอี ตี อ้ งให้ความเคารพ และเชื่อฟังคาแนะนาของอาจารย์ทป่ี รึกษาหรือเจ้าหน้าทีข่ องโครงการฯผูด้ ูแลอย่างเคร่งครัดและไม่แยกออกจากกลุม่
5. ให้ความช่วยเหลือ และดูแลซึง่ กันและกันในระหว่างเพือ่ นทีเ่ ดินทางในกลุม่ เดียวกัน หรือกลุม่ อืน่ ๆ มีความสามัคคี หากไม่สามารถแก้ปญ
ั หาเองได้ตอ้ ง
แจ้งอาจารย์ผูด้ ูแลเป็ นอันดับแรกหรือแจ้ง co-ordinator ในต่างประเทศหรือโครงการเยาวชนยูซอี ฯี
6. พักในทีพ่ กั ตามทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องโครงการฯ หรืออาจารย์ผูด้ ูแลจัดให้ซง่ึ อาจจะเป็ นบ้านของชาวต่างชาติ หรือหอพักในกรณีเหตุจาเป็ น
7. การออกนอกทีพ่ กั ทุกครัง้ จะต้องแจ้งผูด้ ูแลทีพ่ กั เช่น Dad หรือ Mom เป็ นต้น และจะต้องกลับเข้าทีพ่ กั ก่อนเวลาไม่เกิน 20.00 น. และเยาวชนยูซอี ี
จะไม่ออกจากทีพ่ กั หลังเวลา 20.00 น.
8. ห้ามเล่นการพนัน ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามดืม่ เครื่องดืม่ แอลกอฮอล์ของมึนเมา ห้ามเสพยาเสพติดทุกชนิด และห้ามหยิบหรือเก็บของทีไ่ ม่ใช่ของตนไปเป็ น
ของตนเอง
9. ห้ามขับขีย่ านพาหนะทุกชนิด การใช้หรือเล่นอุปกรณ์บนั เทิง หรือกีฬาจะต้องอยู่ในความดูแลของผูค้ วบคุมอุปกรณ์นนั้ ๆ และความรูเ้ ห็นของอาจารย์ผูด้ ูแล หาก
เกิดอุบตั เิ หตุข้นึ ความเสียหายทีน่ อกเหนือจากบริษทั ประกันภัยรับผิดชอบเยาวชนต้องรับผิดชอบเอง
10. การพักอยู่กบั Host Family หาก Host Family จะนาเยาวชนยูซอี ไี ปนอกเมือง เยาวชนยูซอี จี ะต้องบอกกล่าวให้อาจารย์ผูด้ ูแลกลุ่มทราบและเมื่อเดินทาง
กลับเรียบร้อยต้องแจ้งอาจารย์ผูด้ ูแลกลุ่มทุกครัง้ การพักกับ Host Family โดยหลักการทางโครงการฯจะจัดให้เยาวชนพัก 2 คน ต่อ 1 Family หรือใน
กรณีมเี หตุจาเป็ นเยาวชนอาจพักบ้านละ 1 คน ต่อ 1 Family, เยาวชนอาจมีหรือไม่มี Buddy ในบางกลุม่
11. ห้ามนาหรือพาเอาสิง่ ของต้องห้ามของแต่ละประเทศ หรือของผิดกฎหมายไปด้วยในขณะเข้าร่วมโครงการฯ โดยสิง่ ของต้องห้ามนาเข้าในแต่ละประเทศ
ทางโครงการฯ จะแจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง
12. โครงการฯ สงวนสิทธิ์เป็ นผูจ้ ดั กลุม่ เดินทางให้แก่เยาวชนยูซอี ี หนังสือเดินทาง (Passport) อาจารย์ผูน้ ากลุม่ จะเป็ นผูด้ ูแลเก็บรักษาไว้ เยาวชนยูซอี จี ะ
ได้รบั สาเนาพกติดตัว
13. การโทรศัพท์ หากมีการใช้โทรศัพท์บา้ น Host Family ควรแจ้งให้เจ้าของบ้านทราบทุกครัง้ เมื่อใช้โทรศัพท์ ซึ่งหากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเยาวชนยูซอี ี จะเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายนัน้ ๆ เอง
14. เยาวชนยูซอี ี ต้องเป็ นผูต้ รงต่อเวลา และเดินทางไปและกลับตามทีโ่ ครงการฯ กาหนด ความเสียหายทีเ่ กิดจากความไม่ตรงเวลาหรือการกระทาอื่นใด
โดยเยาวชนจนเกิดความเสียหายขึ้นไม่วา่ ต่อตนเองหรือผูอ้ น่ื เยาวชนต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเอง
15. ผูไ้ ด้รบั คัดเลือกเป็ นเยาวชนยู ซอี ี หากผลสอบไม่ได้รบั ทุนเต็มจานวน เยาวชนที่สอบได้อนั ดับอื่นจะชาระค่ าใช้จ่า ยในการเข้า ร่วมโครงการฯ ใน
ต่างประเทศของตัวเยาวชนเป็ นจานวนตามลาดับทีเ่ ยาวชนสอบได้

16. การเป็ นเยาวชนยูซอี ี ผูท้ ่ยี ืนยันเข้าร่วมโครงการฯ ต้องเข้าร่วมปฐมนิเทศพร้อมกับผูผ้ ่านการคัดเลือกคนอื่นๆ จากทัว่ ประเทศ เพื่อรับทราบขัน้ ตอน ความรู ้

รายละเอียดในการเข้าร่วมโครงการฯ ตลอดจนเรื่องการเตรียมตัวเดินทางไปต่างประเทศ (เยาวชนที่ได้รบั ทุนเต็มจานวนที่ไม่เข้าร่วมปฐมนิเทศโดยไม่ได้รบั
อนุญาตจากโครงการจะถูกตัดสิทธิการรับทุน)
17. ทุนเต็มจานวน หรือ ค่าใช้จ่ายลดหลันต่
่ างๆ ทีโ่ ครงการฯ ได้จดั สรรให้ไม่สามารถขอรับเป็ นเงินสด และหากผูผ้ ่านการคัดเลือกสละสิทธิในการเข้าร่วม
โครงการฯ ถือว่าสละสิทธิทนุ นัน้ ด้วย และหากผูผ้ ่านการคัดเลือกที่มคี ่าใช้จ่ายและได้ชาระเป็ นบางส่วนเพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ แลว้ ขอสละ
สิทธิการเข้าร่วมโครงการฯ ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิไม่คนื ค่าใช้จ่ายดังกล่าวนัน้
18. เฉพาะกรณีการรายงานตัวทีแ่ บ่งชาระค่าใช้จ่ายเป็ นงวด ผูร้ ายงานตัวผิดนัดไม่ชาระค่าใช้จ่าย 2 งวดสุดท้ายให้ถอื ว่าผูน้ นั้ สละสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ
และไม่มสี ทิ ธิรบั ค่าใช้จ่ายทีช่ าระไปแล ้วคืน
19. ทุนหรือค่าใช้จ่ายลดหลัน่ แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าภาษีสนามบิน ค่าวีซ่า, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าธรรมเนียมนา้ มัน, ค่าประกันสุขภาพ และอุบตั ิเหตุ และของ
ใช้ส่วนตัวเสียหายหรือสูญหาย รวมทัง้ ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นจากเหตุสุดวิสยั
20. ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากตัวเยาวชนเป็ นการส่วนตัวหรือเฉพาะตัว เช่น เจ็บป่ วย ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ เยาวชนยูซอี จี ะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเอง ซึง่ หากโครงการฯ ได้ทดรองจ่ายไปให้
ก่อนจะเรียกเก็บจากเยาวชนยูซอี ใี นภายหลัง
21. ในกรณีเยาวชนหรือผูป้ กครองไม่เข้าใจหลักการของโครงการฯ หรือมีวตั ถุประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการฯ แตกต่างไปจากวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
โครงการฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเข้าร่วมโครงการฯ หรือไม่รบั รายงานตัวเข้าร่วมโครงการฯ
22. ถ้าเยาวชนยูซอี ี ไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของโครงการฯ ในขณะร่วมโครงการฯ หากได้ตกั เตือนแลว้ ยังฝ่ าฝื น หรือในกรณี ท่เี ป็ นการฝ่ าฝื นกฎระเบียบอย่าง
ร้ายแรง เช่น การฝ่ าฝื นจะเป็ นผลทาให้ตวั เยาวชนตกอยู่ในสถานะทีไ่ ม่ปลอดภัยหรืออยู่นอกเหนือความดูแลของโครงการฯ หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
สมาชิกคนอืน่ ๆในกลุม่ หรือโครงการเยาวชนยูซอี ฯี หรือชื่อเสียงของประเทศไทย หรือหากไม่เชื่อฟังอาจารย์ผูด้ ูแลหรือเจ้าหน้าที่ยูซอี ี หรือ Co-ordinator
ในต่างประเทศเป็ นต้น เยาวชนยูซอี ี ผูน้ นั้ อาจถูกส่งกลับประเทศไทยก่อนกาหนดหรือถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ ได้ทนั ที โดยไม่ได้รบั การคืนเงิน
ค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด และต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับเองทัง้ หมด หากเยาวชนกระทาการฝ่ าฝื นกฎหมาย กฎระเบียบ หรือไม่ปฏิบตั ิ
ตามตารางกิจกรรมทีก่ าหนด แล ้วเกิดความเสียหายขึ้นเยาวชนยูซอี จี ะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเอง โครงการฯ จะไม่รบั ผิดชอบในทุกกรณี
23. หากเกิดเหตุสุดวิสยั ใดๆ อันเป็ นเหตุอาจทาให้เยาวชนไม่ปลอดภัย หรือมีเหตุให้ไม่สามารถดาเนินกิจกรรมได้ตามปกติ โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การยกเลิกการเดินทางและไม่คนื ค่าใช้จ่ายใดๆ ในส่วนทีโ่ ครงการได้ดาเนินการไปแล ้ว
24. เยาวชนยูซอี ี จะต้องใส่เครื่องแบบทีท่ างโครงการฯ กาหนด เป็ นเสื้อยูซอี ใี นวันเดินทางไปและกลับ
25. กรณี เยาวชนหรือผู ป้ กครองไม่ให้ความร่ วมมือในกรณี ท่โี ครงการฯขอความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาอันอาจเกิด จากกรณี ฉุก เฉินหรือ เหตุสุดวิสยั
เยาวชนหรือผูป้ กครองจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบหากเกิดความเสียหายในทุกกรณีและโครงการฯขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเข้าร่วมโครงการฯ
26. โครงการฯ ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะแก้ไขเปลีย่ นแปลงข้อกาหนดและเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้ตามทีเ่ ห็นสมควร โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
27. โครงการเยาวชนยูซอี ี แลกเปลีย่ นวัฒนธรรม มีวตั ถุประสงค์ในการพัฒนาประสบการณ์ และความสามารถของเยาวชนให้เหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบนั
ดังนัน้ จึงไม่ส่งเสริมให้เยาวชนซื้อ ของจากต่างประเทศจานวนมากหรือใช้จ่ายเงินจานวนมาก และไม่สนับสนุนให้ผูป้ กครองไปเยี่ยมเยาวชนขณะอยู่ใน
ต่างประเทศเพราะจะเป็ นการขัดจังหวะการทากิจกรรมของเยาวชน และไม่อนุญาตให้ไปนอกโปรแกรม หรือไป – กลับก่อนหรือหลังกาหนด เว้นแต่มเี หตุ
จาเป็ นเท่านัน้
ข้าพเจ้าทราบดีว่าโครงการเยาวชนยูซอี ี แลกเปลีย่ นวัฒนธรรม เป็ นโครงการแลกเปลีย่ นวัฒนธรรม เมื่อเยาวชนที่อยู่ในความปกครองของ
ข้าพเจ้า ได้เดินทางไปพักอาศัยกับครอบครัวชาวต่างชาติแลว้ ในทางกลับกันเยาวชนจากต่างชาติจะเดินทางมาประเทศไทยเพื่อแลกเปลีย่ นวัฒนธรรม
ครอบครัวของเยาวชนยูซอี ี มีสทิ ธิรบั เป็ นเจ้าภาพดูแลเยาวชนจากต่างประเทศเหล่านัน้ ด้วย (โปรดเลือกด้วยความสมัครใจของตนเอง)
[ ] ยินดีรบั เยาวชนจากต่างประเทศเข้าพักอาศัยกับครอบครัว [ ] ยังไม่พร้อมรับเยาวชนจากต่างประเทศ
ข้า พเจ้า ได้ศึกษากฎระเบียบของโครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเป็ นที่เรียบร้อย และมีความยินดีให้ ( ด.ช / ด.ญ / นาย /
น.ส.)___________________________ เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว โดยให้ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบของโครงการฯ ทุกประการ และจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการเยาวชนยูซอี ฯี ในต่างประเทศในครัง้ นี้ หากผูเ้ ข้าร่วมโครงการฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบยินดีให้โครงการดาเนินการ
ตามทีเ่ ห็นสมควรได้รวมถึงส่งผูเ้ ข้าร่วมโครงการฯ กลับประเทศไทยก่อนกาหนด โดยข้าพเจ้าจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอง หากโครงการฯ
ทดรองจ่ายไป ข้าพเจ้าจะชดใช้คนื โครงการฯ ในทันทีทไ่ี ด้รบั แจ้งจากโครงการฯ เพือ่ เป็ นหลักฐาน ข้าพเจ้า และเยาวชนจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ
ลงชื่อ…………………..………………..………ผูป้ กครอง
(………….………………………..………)
วันที…
่ ……………………….……………..

ลงชื่อ…………………….……………………เยาวชน
(…………………….……………………)
วันที…
่ ……………………….….……………..

สัญญาการเข้าร่วมโครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ณ ประเทศ.....................................................
สัญญานี้ทาขึ้นทีส่ านักงานโครงการเยาวชนยูซอี ี แลกเปลีย่ นวัฒนธรรมเลขที่ 60/74 หมู่6 พฤกษ์ลดา2 ถ.ไสวประชาราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลาลูกกา
จ.ปทุมธานี เมือ่ วันที.่ ............................................ระหว่างโครงการเยาวชนยูซอี ี แลกเปลีย่ นวัฒนธรรม ซึง่ ต่อไปจะเรียกว่า “โครงการฯ” ฝ่ ายหนึ่งกับ
(ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส...........................................................โดยผูป้ กครองชื่อ.............................................................ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้านเลขที.่ .....................
หมู่.................ซอย...............................ถนน...............................ตาบล/แขวง.....................................อาเภอ/เขต...........................................จังหวัด..............................................
( กรณีเยาวชนผูเ้ ข้าร่วมโครงการฯ มีอายุ 20 ปี บริบูรณ์สามารถดาเนินการได้เอง ) ซึง่ ต่อไปจะเรียกว่า “เยาวชนผูเ้ ข้าร่วมโครงการฯ” อีกฝ่ ายหนึ่ง ทัง้ สอง
ฝ่ ายตกลงทาสัญญาการเข้าร่วมโครงการฯ ดังมีขอ้ ความต่อไปนี้
ข้อ 1 โครงการฯ ตกลงรับรายงานตัว และเยาวชนผูเ้ ข้าร่วมโครงการฯ ตกลงรายงานตัว เข้าร่วมโครงการเยาวชนยูซอี ี แลกเปลีย่ นวัฒนธรรมใน
รุ่นเดือน.............................................พ.ศ.............................................. โดยไม่มขี อ้ ผูกพันหลังจากการเข้าร่วมโครงการฯ
ข้อ 2 เยาวชนผูเ้ ข้าร่วมโครงการฯ ตกลงด้วยความสมัครใจในการเข้าร่วมโครงการฯ และยินดีเป็ นผูช้ าระค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามจานวนที่
กาหนดตามลาดับที่สอบ ได้แก่ค่าใช้จ่ายการศึกษา และกิจกรรมในต่างประเทศ ค่าตัวเครื
๋ ่องบิน และค่าบริหารจัดการของโครงการฯ เพื่อการเข้าร่วม
โครงการฯ ของเยาวชน เป็ นต้น และชาระค่าภาษีสนามบิน ค่าเบี้ยประกันภัยทางอากาศ ค่าธรรมเนียมนา้ มัน ค่าประกันสุขภาพและอุบตั ิเหตุ และ
ค่าธรรมเนียมขอวีซ่า หรืออืน่ ๆ ตามทีแ่ จ้งไว้ในเอกสารประกาศผล โดยชาระผ่านโครงการเยาวชนยูซอี ี แลกเปลีย่ นวัฒนธรรม
ในการเข้าร่วมโครงการเยาวชนยูซอี ี แลกเปลีย่ นวัฒนธรรม เยาวชนผูเ้ ข้าร่วมโครงการฯ ชาระค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งผล ทรัพย์สนิ
ส่วนตัวของเยาวชนทีส่ ูญหายในระหว่างอยู่ต่างประเทศรวมถึงค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากเหตุสุดวิสยั เยาวชนเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเอง
เนื่องจากการติดต่ อและดาเนินการขัน้ ตอนทัง้ ในและต่า งประเทศจะต้องเสร็จเรียบร้อยล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง ในกรณี เยาวชนผูเ้ ข้า ร่วม
โครงการฯ สละสิทธิ์ หรือยกเลิกการเดินทาง โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะคืนค่าใช้จ่าย
ข้อ 3 เยาวชนผูเ้ ข้าร่วมโครงการฯ สัญญาว่าจะปฏิบตั ิตามกฎระเบียบหรือเงื่อนไขใดๆ ของโครงการเยาวชนยูซอี ี แลกเปลีย่ นวัฒนธรรม ทุก
ประการ การฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบโครงการฯ ในหนังสือรายงานตัว เยาวชนผูเ้ ข้าร่วมโครงการฯ และผูป้ กครองยินดีรบั ผิดชอบ และยินยอมให้
โครงการฯ ดาเนินการใดๆ ตามที่เห็นสมควร เพื่อป้ องกันความเสียหาย อันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับตัวเยาวชนและโครงการฯ โดยโครงการฯ ไม่ตอ้ ง
รับผิดชอบใดๆในกรณีเยาวชนผูเ้ ข้าร่วมโครงการฯฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ติ ามระเบียบของโครงการฯ
เพือ่ เป็ นหลักฐานจึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ
ลงชื่อ...........................................................................................เยาวชนผูเ้ ข้าร่วมโครงการฯ
(...........................................................................................)
ลงชื่อ..........................................................................................บิดา/มารดา
(...........................................................................................)
ลงชื่อ.........................................................................................พยาน
(..........................................................................................)

ลงชื่อ...................................................................................โครงการฯ
(....................................................................................)
ลงชื่อ...................................................................................พยาน
(...................................................................................)

หนังสืออนุ ญาตและยืนยัน
ให้เยาวชนผูอ้ ยู่ในความปกครองเข้าร่วมโครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
วันที.่ ..............................................................................
ขา้ พเจ้านาย............................................................................. มีความเกี่ยวข ้องเป็ นบิดา และข ้าพเจ้านาง...................................................................................
มีความเกี่ยวขอ้ งเป็ นมารดาของ (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.) ...................................................................................ชื่อเล่น.........................................อายุ.................ปี
ซึ่งอยู่ในความปกครองของขา้ พเจ้าเรียนอยู่ในระดับ..................ชัน้ /ปี ...................โรงเรียน/มหาวิทยาลัย..........................................................................................
ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้านเลขที.่ ........................หมู่.................ซอย..................................ถนน..................................ตาบล/แขวง...............................อาเภอ/เขต...................
จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย.์ .................................โทรศัพท์................................................ขอยืนยันและอนุญาตให ้ผูอ้ ยู่ในความปกครองของ
ข ้าพเจ้าดังกล่าวเขา้ ร่วมโครงการเยาวชนยูซอี ี แลกเปลีย่ นวัฒนธรรม ณ ประเทศ..............................................เป็ นระยะเวลาประมาณ...................สัปดาห์
ในรุ่นเดือน..................................... พ.ศ........................................ โดยข ้าพเจ้าทัง้ สองยินดีเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายของผูอ้ ยู่ในความปกครองทัง้ สิ้น
เพือ่ เป็ นการยืนยันการเขา้ ร่วมโครงการฯ ขา้ พเจ้าได้ชาระค่าใช้จ่ายในการเข ้าร่วมโครงการฯ มาพร้อมนี้แล ้ว ในกรณี ท่ขี า้ พเจ้าขอยกเลิก
หรือสละสิทธิ์ในการเขา้ ร่ วมโครงการฯ หลังจากได้ยืนยันมาแลว้ นี้ ข า้ พเจ้ายินดีใหท้ างโครงการฯ เก็บเงินที่ขา้ พเจ้าได้ชาระไว้แลว้ ไว้เพื่อเป็ น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน

ลงชื่อ...........................................................................................บิดา

ลงชื่อ................................................................................................ มารดา

(..............................................................................................)

(..............................................................................................)

หนังสือมอบอานาจให้ดาเนิ นการแทน
เขียนทีบ่ ้านเลขที.่ ..............................หมู่.................ซอย....................................ถนน..................................................
ตาบล/แขวง....................................อาเภอ/เขต.............................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย.์ .......................
วันที.่ ...............................................................................
โดยหนังสือฉบับนี้ ข ้าพเจ้า................................................................................................ อายุ .................. ปี สัญชาติ.........................เชื้อชาติ........................
ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้านเลขที.่ ........................หมู.่ ............ซอย..................................ถนน..................................ตาบล/แขวง...............................อาเภอ/เขต...........................
จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย.์ .................................โทรศัพท์................................................ขอขอมอบอานาจให ้เจ้าหน้าทีโ่ ครงการเยาวชนยูซอี ี
แลกเปลีย่ นวัฒนธรรม เป็ นผู ้ชาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาและกิจกรรมในต่างประเทศแทนบุตร ชื่อ........................................................................................
อายุ......................ปี ซึง่ เดินทางไปเข ้าร่วมกิจกรรมด้านการศึกษาในประเทศ............................................................ ณ สถานศึกษาที่โครงการเยาวชนยูซอี ี
แลกเปลีย่ นวัฒนธรรมเป็ นผู ้จัดให ้
ในการนี้ให ้ทางโครงการฯ เป็ นผู ้มีอานาจชาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวโดยวิธใี ดๆ ทีเ่ ห็นสมควรได้ และให้มอี านาจลงนามในเอกสารใดๆ ตามที่
หน่ วยงานที่เ กี่ยวขอ้ งกาหนดแทนขา้ พเจ้า จองและซื้อตัวเครื
๋ ่องบิน และด าเนินการให้เ ยาวชนได้รบั การประกันสุขภาพและอุบตั ิเหตุจากบริษทั
ประกันภัย ชาระเบี้ยประกันและเรียกร้องค่าทดแทน แทนข ้าพเจ้า ตลอดจนมีอานาจยื่นขออนุ ญาตเขา้ ประเทศดังกล่าว ( วีซ่า ) และรับคืนหนังสือ
เดินทาง และวีซ่าจากสถานทูตของประเทศนัน้ แทนขา้ พเจ้า ได้ดว้ ย ชาระค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้จ่ายที่เกี่ยวขอ้ งอื่นๆ ที่เกิดขึ้นภายในประเทศแทน
ข ้าพเจ้า รวมทัง้ ให้มอี านาจตัง้ ตัวแทนช่วงในการดาเนินการดังกล่าวด้วย การใดที่ผูร้ บั มอบอานาจดาเนินการไปภายใต้ขอบอานาจหนังสือนี้ให้ถอื
เสมือนว่าเป็ นการดาเนินการของข ้าพเจ้าเอง
เพือ่ เป็ นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ
ลงชื่อ.................................................................................ผู ้มอบอานาจ
(................................................................................. )

ลงชื่อ................................................................................. ผู ้รับมอบอานาจ
(................................................................................. )

ลงชื่อ................................................................................. พยาน

ลงชื่อ................................................................................. พยาน

(................................................................................. )

(................................................................................. )

หมายเหตุ

:

ถ้าเยาวชนยังไม่บรรลุนติ ภิ าวะ ( 20 ปี บริบูรณ์ ) ช่องผูม้ อบอานาจให้ลงนามโดยผูป้ กครอง
หากเยาวชนบรรลุนติ ภิ าวะแลว้ เยาวชนลงนามได้เอง

