
 

 

 

ช่ือกิจกรรม   : Tomorrow Camp Korea 

วนัที่  :  2-7 กรกฎาคม 2013 /  6 วนั 5 คนื 

สถานที่     : มหาวทิยาลยันานาชาติ พุกยอง  เมืองปูซาน และ Yong Dang campus (2012)and other campuses TBD  

ผู้เข้าร่วม   : 400 คน 

ผู้จัด   : Korea Herald & Tomorrow Inc.  

ผู้สนับสนุน : กระทรวงวฒันธรรม กฬีาและการท่องเที่ยว แห่งสาธารณรัฐเกาหลี 

 

***************************************************************************** 

 

โปรแกรมหลกั 

1. การเป็นผู้น าเยาวชนทัว่โลก และ ให้ค าปรึกษา 

ในปัจจุบนั เราไดเ้ชิญผูน้ าทัว่โลกจากหลายสาขา ใครท่ีเสนอเป็นผูเ้ขา้ร่วมงานน้ีจะไดรั้บค าแนะน าอยา่งมีคุณภาพ ทั้งสติปัญญา ความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริง และ
ประสบการณ์จากผูน้ าทัว่โลก 

 

2. การสัมนาผู้เช่ียวชาญด้านภาวะผู้น า 

หลงัจากท่ีไดฟั้งการบรรยายความเป็นผูน้ า ผูเ้ขา้ร่วมงานถกเถียงกนัในเร่ืองสาระส าคญัและแกนของความเป็นผูน้ าเป้าหมายเพ่ือรู้ถึงแก่นแทข้องความเป็นผูน้ า 
เติบโตข้ึนในจิตในของผูร่้วมงานทั้งหมด 

 

3. การบรรยายเร่ืองโลกแห่งจิตใจ 

ผูเ้ขา้ร่วมไดรู้้ลึกถึงลกัษณะความเป็นผูน้ า ท่ีไดเ้รียนรู้วิธีการเป็นผูน้ า และน าทางไปสู่โลกของจิตใจ 

 

4. โปรแกรมด้านประสบการณ์ และสันทนาการอื่นๆ 

*  การแสดง : การแสดงวฒันธรรม, การแสดงคอนเสิร์ตดนตรีคลาสสิก, การแสดงละครเวที และอ่ืนๆ ท่ีเตรียมมาจากแต่ละประเทศ 

*  ทวัร์และทศันศึกษา : ท างานเป็นทีม และท าภารกิจมิสชัน่ทวัร์ท่ีสถานท่ีท่องเท่ียวหลกัในเมเมืองพซูาน 

*  กีฬา พกัผอ่น ทางทะเล : ไปล่องแพท่ีชายหาดกวางอนัลี เล่นบานานาโบท และร่วมสนุกกบักีฬาทางทะเลอ่ืนๆ 

*  วฒันธรรมอะคาเดม่ี : ล้ิมลองอาหาร ท่ีงานแสดงโชวร์สชาติอาหารของวฒันธรรมเกาหลี งานฝีมือ และการประดิษฐ์ตวัอกัษร 

*  การแข่งขนักีฬาโอลิมปิกน ้า : กิจกรรมเกมส์กีฬากลางแจง้ สนัทนาการ และน ้า 

 

ประโยชน์ของการมส่ีวนร่วม 

1. หนงัสือรับรอง  และรับรองการมีส่วนร่วมค่าย จากสภาผูแ้ทนราษฎร 

2. มีโอกาสไดรั้บรางวลัโดดเด่นทั้งกลุ่มและเดียว 

 



 

วตัถุประสงค์หลกั 
ถึงแมว้า่นกัเรียนหลายๆคนอยากท่ีจะเป็นผูน้ าระดบัโลก และยากต่อการหาโปรแกรมทั้งลกัษณะส าคญัของการเป็นผูน้ าระดบัโลกและการปลูกฝังการ

เปล่ียนแปลงท่ีย ัง่ยนื 

นิตยาสาร Tomorrow ซ่ึงเช่ียวชาญในการสร้างแรงจูงใจให้กบันิสิตนกัศึกษาให้กลายเป็นผูน้ าในยคุต่อไป  และไดเ้ร่ิมงาน Tomorrow’s Global Leaders 

Camp (TGLC) มีการฝึกอบรมณ์ทางดา้นการคิดสร้างสรรคแ์ละการคิอยา่งมีวิจารณญาน ความเป็นผูน้ า ส ารวจการพฒันาในเสียงโลก  และความคิด และทกัษะ
ทางดา้นภาษาองักฤษ 

ในการจดังานคร้ังท่ี 1 TGLC เป็นเจา้ภาพรับรองนกัศึกษา 414 คน จาก 10 ประเทศ ในช่วงฤดูร้อนปี 2012 พวกเขามีการส่ือสารแลกเปล่ียนวฒันธรรม โดยพดู
ภาษาองักฤษ ฟังการบรรยายความเป็นผูน้ า มีการถกเถียงถึงสาระส าคญั ของผูน้ าระดบัโลกท่ีแทจ้ริง และการน าเสนอความคิดของตนเอง เขา้กบัจิตใจ ใน 

 

วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 2 

 - การพฒันาตนเอง ผา่นการบรรยายความเป็นผูน้ า การบรรยายจากแขกพิเศษ การบรรยายเร่ืองจิตใจ การอภิปราย และการน าเสนอผลงาน 

- การพฒันาแนวโนม้ของโลก และทกัษะภาษาองักฤษ โดยมีความสมัพนัธ์กบันกัศึกษา จาก10ประเทศ 

- เรียนรู้การท างานเป็นทีม และเห็นคุณค่าวฒันธรรม กีฬาน ้า อะคาเดม่ี ท่องเท่ียว การสนัทนาการ และ การแสดงวฒันธรรม 

 

ผลทีไ่ด้รับ 

- การพฒันาทางดา้นความคิดสร้างสรรคแ์ละการคิดเชิงวิพากษ ์

- การพฒันาทางดา้นทกัษะภาษาองักฤษ 

- การพฒันาทางดา้นการใชป้ระโยชน์จากการท างานเป็นทีม 

- แรงบรรดาลใจท่ีจะทา้ทายตนเอง ความคิดเชิงบวกในอนาคต 

- สมรรถภาพทางดา้นความขยนัหมัน่เพียรและความรับผิดชอบ 

 



 

 

 



 

2013 IYF WORLD CAMP KOREA 

 

❏ รายละเอียดกิจกรรม  

∎  ช่ือกิจกรรม : 2 0 1 3  I Y F  WORLD CAMP   

∎  เจา้ภาพ : มูลนิธิเยาวชนสมัพนัธ์นานาชาติ , หนงัสือพิมพ ์Kookje 

∎  ผูส้นบัสนุน : เมืองปูซาน, การท่องเท่ียวเกาหลี, สถานีโทรทศัน์ MBN, สถานีโทรทศัน์ปูซาน KNN, CJ Hello Vision, T-Broad 

∎  ระยะเวลา : วนัเสาร์ท่ี 6 – วนัพฤหสับดี 18 กรกฎาคม 2013 

∎  สถานท่ี : หอประชุม BEXCO ณ เมืองปูซาน, ศูนยว์ฒันธรรม IYF เมืองควางจู, ศูนย ์IYF เมืองคิมชอน, สนามกีฬาโอลิมปิกกรุงโซล
  

∎  จ านวนผู้เข้าร่วม 

ภายในประเทศเกาหล ี ต่างประเทศ รวม 

ประมาณ 2,000 คน ประมาณ 2,000 คน 
ประมาณ 4,000 คน 

( พิธีเปิด : ประมาณ 35,000 คน ) 

 

∎  ตารางกจิกรรม 

คืนก่อนงาน World Camp 
พิธีเปิด World Camp และ 

Memorial Concert 
มาราธอนระยะสั้น พิธีปิด 

6 กรกฎาคม 2013 

ชายหาด Haeundae 

เวทีพิเศษ 

7 กรกฎาคม 2013 

ชายหาด Haeundae 

เวทีพิเศษ 

12 กรกฎาคม 2013 

Haeundae – Dongbaek Island 

18 กรกฎาคม 2013 

สนามกีฬาโอลิมปิกกรุงโซล 

 

* ตารางเวลาสามารถเปล่ียนแปลงได ้

 

 



 

❏ แนะน ากจิกรรม     

ปัจจุบนั Korea World Camp ซ่ึงมีจุดเร่ิมตน้มาจาก 1995 Korea-America Youth Retreat ไดจ้ดักิจกรรมแลกเปล่ียนระหวา่งนกัศึกษานานาชาติทัว่โลก 
ท่ีเขา้ร่วมงานกวา่ 5,000 คน จาก 50 ประเทศทัว่โลกในทุกๆปี และตั้งแต่ปี 2010 ไดจ้ดัข้ึนท่ีหอประชุม BEXCO  ณ เมืองปูซาน เมืองท่าแห่งศตวรรษท่ี 
21 ช่วงเวลา 2 สปัดาห์ ภายใตธ้รรมชาติอนัแสนงดงามของประเทศเกาหลี ผา่นทางโปรแกรมท่ีหลากหลายและการบรรยายโลกแห่งจิตใจ 
ผูเ้ขา้ร่วมจะไดก้า้วขา้มผา่นความแตกต่างทางภาษาและวฒันธรรม พร้อมเรียนรู้พ้ืนฐานจิตใจของ IYF ท่ีสามารถท าใหส่ื้อสารและรวมเป็นหน่ึงเด่ียวกนั 
รวมทั้งไดรั้บการเพาะปลูกคุณสมบติัการเป็นผูน้ าท่ีแทจ้ริงแห่งโลกอนาคตท่ีสามารถใชชี้วติเพ่ือผูอ่ื้นได ้
 

❏ จุดประสงค์การจัดกจิกรรม 

∎  ใหโ้อกาสแก่นกัศึกษาไดแ้ลกเปล่ียนวฒันธรรมนานาชาติอยา่งกวา้งขวาง 

∎  จดัการจิตใจใหอ้ยูใ่นแง่บวกและทิศทางการใชชี้วติท่ีถูกตอ้งผา่นทางการบรรยาย 

∎  พฒันามาตรฐานวฒันธรรมของเยาวชนผา่นทางการแสดงวฒันธรรมนานาชาติ 
∎ อบรมผูน้ าแห่งโลกอนาคตผา่นทางการฝึกฝนการส่ือสารอนัหลากหลายและการอบรมจิตใจแห่งการทา้ทาย 

 

❏ โปรแกรมหลกั 

  
 

พิธีเปิด World Camp และ 

Memorial Concert 

การแสดงวฒันธรรมนานาชาติ การบรรยายพิเศษจาก Guest Speaker 

 
  

การแสดงโดยนกัดนตรีชาวรัสเซียระดบัโลก มาราธอนระยะสั้น การท่องเท่ียว 

 



 

❏ ตารางกจิกรรม 

∎  สัปดาห์ที ่1 – เมอืงปูซาน 

 

7.6 

(เสาร์) 

7.7 

(อาทิตย)์ 

7.8 

(จนัทร์) 

7.9 

(องัคาร) 

7.10 

(พธุ) 

7.11 

(พฤหสับดี) 

7.12 

(ศุกร์) 

เชา้ 

 
ลงทะเบียนและ 

Orientation 

การบรรยายจาก Guest Speaker มาราธอน 

บ่าย ท่องเท่ียว ออกเดินทาง 

เยน็ 

คืนก่อนงาน 

World Camp 

พิธีเปิด World 

Camp และ 

Memorial 

Concert 

การแสดงวฒันธรรมและดนตรี 

การบรรยายโลกแห่งจิตใจ 

 

∎  สัปดาห์ที ่2 – ศูนย์ IYF เมอืงคมิชอน/ศูนย์วฒันธรรม IYF เมอืงควางจู 

 

7.13 

(เสาร์) 

7.14 

(อาทิตย)์ 

7.15 

(จนัทร์) 

7.16 

(องัคาร) 

7.17 

(พธุ) 

7.18 

(พฤหสับดี) 

เชา้ 

Academy 

(ภาษา, การแพทย,์ ศิลปะ, ดนตรี, กีฬา อ่ืนๆ) 
รวมตวั ณ กรุง

โซล 
การบรรยายจาก Guest Speaker 

บ่าย 
กีฬาและกิจกรรม

สนัทนาการ 
เมืองแทก ู เมืองควางจู เมืองแทจอน การแสดง

วฒันธรรมและ

การบรรยายโลก

แห่งจิตใจ 

ท่องเท่ียวตาม

อธัยาศยั 

เยน็ 

การแสดงวฒันธรรม

และการบรรยายโลก

แห่งจิตใจ 

Culture Festival 

ส าหรับประชาชน

เมืองแทก ู

Culture Festival 

ส าหรับประชาชน

เมืองควางจู 

Culture Festival 

ส าหรับประชาชน

เมืองแทจอน 

พิธีปิด World 

Camp และ 

Concert 

* ตารางเวลาสามารถเปล่ียนแปลงได ้



 

อตัราค่าลงทะเบียน 

ก ำหนดเวลำ รำคำ 

วนัที ่ 2 – 19 กรกฎำคม *จำกปกต ิ35,000บำท 30,000 

วนัที ่ 6 – 19 กรกฎำคม 30,000 

 เขำ้รว่มแบบครึง่แคมป์ (7 วนั) 25,000 

อตัรำนีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 

2. คา่ทีพ่ัก 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ 

4. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ 

5. คา่รถรับสง่ตลอดระยะเวลาในการเขา้รว่มกจิกรรมตามรายการทีร่ะบ ุ

6.  รำคำรวมภำษสีนำมบนิทกุแหง่ + ภำษนี ำ้มนั  

 

วธิกีำรลงทะเบยีน และ จองกำรเขำ้รว่ม     

1.  สามารถลงทะเบยีนตรงกบัเจา้หนา้ทีต่ามมหาวทิยาลัย  

2. ลงทะเบยีน ออนไลน ์โดยผา่น เว็บไซด ์http:// iyfthailand.com ตัง้แตว่ันที ่6 มถินุายน 2556  

    (หลังจากนัน้ท าตามขัน้ตอนทีร่ะบใุนระบบ) 

       ฝากเงนิคา่ลงทะเบยีน ผา่นบญัชธีนาคาร     ธนาคารกสกิรไทย สาขาสขุมุวทิ 23 

      ชือ่บญัช ี มลูนธิเิยาวชนสมัพันธน์านาชาต ิเลขทีบ่ญัช ี642-201-6218 (ออมทรัพย)์ 

      *  พรอ้มกบั Fax ใบน าฝาก มาที ่02-734-3446 พรอ้มเขยีนชือ่มหาวทิลัย ชีอ่นักศกึษา เบอรโ์ทรศพัทแ์ละ      

    e-mail ใตใ้บน าฝาก (การลงทะเบยีนจะสมบรูณ์เมือ่ทางมลูนธิฯิไดรั้บแฟ็กซแ์ลว้เทา่นัน้ ) 

  

 

กำรส ำรองทีน่ ัง่    

1. กรณุาส ารองทีน่ั่ง+ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 5,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกลุ เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง   

2. สว่นทีเ่หลอื ช าระทัง้หมดกอ่นวันที ่20 มถินุายน 2556  

 

กำรยกเลกิ 

ทางมลูนธิฯิ ขอสงวนสทิธิค์นืเงนิโดยหกัคา่ใชจ้า่ย 50 เปอรเ์ซนตจ์ากทีจ่า่ยไว ้

 

หมำยเหต ุ

1. มลูนธิฯิ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในแคมป์นี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. มลูนธิฯิ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ ปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการ

ควบคมุของทางมลูนธิฯิหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญู

หาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตัวกอ่นแคมป์จะสิน้สดุลง ทางมลูนธิฯิ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไว ้

แลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. มลูนธิฯิ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 



 

5. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋เครือ่งบนิ

ตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

6. ผูเ้ขา้รวมแคมป์รับทราบแลว้วา่กจิกรรมทีจ่ัดขึน้นัน้ เป็นของมลูนธิทิีอ่ยูใ่ตพ้ืน้ฐานครสิเตยีน ซึง่มกีารฟังบรรยายพระคัมภรี์

เบีอ้งตน้ 

7. กจิกรรมดังกลา่งเป็นคา่ยเยาวชนซึง่ไมเ่หมอืนกบัการเดนิทางไปกบับรษัิททวัร ์จังไมส่ามารถขอออกจากแคมป์เพือ่ไป

ทอ่งเทีย่วสว่นตวัได ้ เมือ่เดนิทางไปกบัคณะแลว้ ไมส่ามารถขอรับคนีเงนิได ้

 

 

เตรยีมตัวการเดนิทาง   

เสน้ทำง เทีย่วบนิ วนัที ่ เวลำออก เวลำถงึ หมำยเหต ุ

วนัที ่ 02-19 มถินุำยน 2556    

BKK-PUS 7C2552 02 JUNE 2013 00.50 08.10  

ICN-BKK 7C2201 19 MAY 2013 20.05 23.50  

วนัที ่ 06-19 มถินุำยน 2556    

BKK-PUS 7C2552 06 JUNE 2013 00.50 08.10  

ICN-BKK 7C2201 19 MAY 2013 20.05 23.50  

เวลำนดัหมำย 

* * * คณะผูเ้ดนิทำงพรอ้มกนัทีท่ำ่อำกำศยำนนำนำชำตสิวุรรณภมู ิ* * * 

         วนัจนัทรท์ี ่01 หรอื วนัศกุรท์ ี ่5 กรกฎำคม 2556 เวลำ 22.00 น.   

อำคำรผูโ้ดยสำรขำออกช ัน้ 4  ประต ู8 เคำนเ์ตอร ์S  สำยกำรบนิเจจแูอร ์   

** * กรณุำมำถงึสนำมบนิกอ่นเวลำนดัหมำย วนัเดนิทำงอำจจะมกีำรจรำจรตดิขดั * * * 

อณุหภมู ิ ปซูำนและโซล อณุหภมูเิฉลีย่โดยประมาณ  17 ถงึ 26 องศาเซลเซยีส  

ควรเตรยีม เสือ้กนัหนาวแบบบาง  ครมีทาผวิ ครมีกนัแดด รองเทา้ผา้ใบ หมวก รม่ แปรงสฟัีน ยาสฟัีน แชมพสูระผม กลอ้ง

ถา่ยรปู (แบตเตอรร์ีส่ ารอง) ยารักษาโรคประจ าตัว (ส าคัญมาก) และอืน่ๆทีจ่ าเป็น   

เวลำ   ประเทศเกาหล ีเวลาเร็วกวา่ประเทศไทย  2 ชัว่โมง 

สกลุเงนิ  ควรแลกเป็นเงนิ วอน กอ่นออกนอกประเทศ (1 พันใชเ้งนิไทยแลก 30 บาท) 

ภำษำทีใ่ชท้ ัว่ไป ภาษาเกาหล ี- ภาษาทอ้งถิน่ 

โทรศพัท ์ โทรจากตูบ้ตัรโทรศัพท ์ โทรศัพทด์ว้ยเครือ่งโทรศัพทส์าธารณะหรอืโทรศพัทโ์รงแรม เขา้ประเทศไทยกด 

0066 รหัสจังหวัด ตดั 0 ขา้งหนา้ทิง้แลว้ตามดว้ยเบอรโ์ทรศัพทบ์า้น เชน่ โทรเขา้กรงุเทพฯ กด 00662-

xxxxxxx โทรเขา้มอื กด 006681-xxxxxxx หรอื 0066-67xxxxxx (จังหวัดภเูก็ต) 

***ประกำศ  ณ  วนัที ่ 14  ก.ย.  2554   สำยกำรบนิ JEJU AIR มปีระกำศเปลีย่นแปลงน ำ้หนกั   และขนำด

กระเป๋ำสมัภำระ โดยใหก้ระเป๋ำสมัภำระทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งไดท้ำ่นละ 1 ใบมนี ำ้หนกัไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั และ

ขนำดของกระเป๋ำตอ้งมขีนำดโดยรอบของกระเป๋ำรวมแลว้ 

ไมเ่กนิ 158 เซนตเิมตร (กวำ้ง X ยำว X สงู) สมัภำระตดิตวัขึน้เครือ่งไดท้ำ่นละ 1 ชิน้ น ำ้หนกัตอ้งไมเ่กนิ 7 

กโิลกรมั ถำ้น ำ้หนกัและขนำดของกระเป๋ำสมัภำระเกนิกวำ่ทีส่ำยกำรบนิก ำหนดไว ้  จะตอ้งเสยีสว่นทีเ่กนิเป็น

จ ำนวนเงนิ 200 USD  

 


