
Проект «ТАЙЛАНД глазами молодежи Казахстана» 

Посольство Королевства Тайланд в Астане 

Победитель конкурса отправится в путешествие в Тайланд (Бангкок и Патайя) 
вместе с группой казахстанских журналистов, инфлюенсеров и 
представителей посольства во второй половине мая 2023 года на 1 неделю. 

Все расходы на авиаперелет в обе стороны (Казахстан – Таиланд - Казахстан), 
питание и проживание оплачивается партнерами из Тайланда.  

Критерии отбора 

1. Эссе на английском языке на тему: «Что вы думаете о Таиланде до 

посещения страны? Ваше видение того, как развивать отношения между 

Таиландом и Казахстаном». 

2. Формат эссе: шрифт - Times New Roman; размер – 12; Межстрочный 

интервал – одинарный; объем – 1 стр. 

3. Крайний срок подачи: 10 марта 2023 г. до 18:00. Время Астаны 

4. Обязательно направить на оба email адреса одним письмом (указать два 

адреса в одном письме) - посольство Таиланда на thaiembassy.tse@mfa.go.th   

и университет AIU на serji.zh@gmail.com   

5. При отправке писем обязательно указывать: 1) Полное ФИО; 2) 

Специальность/Курс; 3) GPA. 

 

Условия участия 

1. Быть действующим студентом университета AIU; 

2. Вы никогда ранее не были в Тайланде; 

3. Наличие активного аккаунта в социальных сетях (Instagram или Tiktok) будет 

рассматриваться как преимущество. 

4. По возвращении в Казахстан победитель обязуется написать статью о своей 

поездке в Таиланд с целью популяризации Таиланда. Права на данную статью 

будут принадлежать Посольству Королевства Таиланд, которое также имеет 

право редактировать статью перед публикацией. 

Срок проведения конкурса 

10 марта 2023 г. - Крайний срок подачи статей 

17 марта 2023 г. - Объявление отобранных кандидатов 

20 - 24 марта 2023 г. - Собеседование отобранных кандидатов                                                

(представители посольства Королевства Таиланд и университета AIU) 

27 марта 2023 г. - Объявление победителя 

Апрель 2023 - Подготовка и ориентация к поездке в Тайланд 

Вторая половина мая 2023 - Поездка в Тайланд 
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The Project of “Promoting Thailand through the eyes of Kazakh youth”  

by the Royal Thai Embassy in Astana 

 

Award 

- The winner of the competition will be awarded with a trip to Thailand (Bangkok and 

Pattaya). The trip includes a round-trip ticket between Kazakhstan and Thailand, 

meals, and accommodation. The winner, together with a group of Kazakh 

journalists, influencers and the Embassy’s representatives, to Thailand tentatively at 

the second half of May 2023 for 1 week.  

 

Criteria for selection 

1. A one-page essay in English, title “What is your perspective about Thailand prior 

having visited the country? And your vision on how to promote more relationship 

between Thailand and Kazakhstan ”  

2. Format: Times New Roman 12/ Line Spacing - Single  

3. Deadline for submitting: 10 March 2023 before 18.00 hrs. Astana time 

4. Channel for submitting: official emails to both - the Royal Thai Embassy at 

thaiembassy.tse@mfa.go.th and Astana International University at 

serji.zh@gmail.com   
5. While sending emails, the following must be indicated: 1) Full name; 2) 

Specialty/Course; 3) GPA. 

 

Qualifications 

1. Being a current Astana International University student;   

2. Never been to Thailand before;  

3. Possessing an inspiring social media account (Instagram or Tiktok) will be 

considered as an advantage.  

4. After returning to Kazakhstan, the winner has a commitment to write an article 

about his/her trip to Thailand with an aim to promote Thailand. This will be 

considered a work of the Royal Thai Embassy, who also has right to edit the article 

before publishing.  

 

Timeframe of the competition 

10 March 2023      - Deadline for the paper submission 

17 March 2023    - Announcement of the shortlisted candidates   

20 - 24 March 2023 - Interview of the shortlisted candidates by the    

                                               representatives of the Royal Thai Embassy and AIU 

27 March 2023   - Announcement of the Winner 

April 2023   - Preparation and orientation for the trip to Thailand  

Second half of May 2023 - Trip to Thailand  
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«ТАЙЛАНД Қазақстан жастарының көзімен» жобасы 

Таиланд Корольдігінің Астанадағы Елшілігі 

Байқау жеңімпазы 2023 жылдың мамыр айының екінші жартысында 

қазақстандық журналистер, ықпал етушілер және елшілік өкілдері тобымен 

Таиландқа (Бангкок және Паттайя) 1 аптаға сапар шегеді. 

Екі бағытта (Қазақстан - Таиланд - Қазақстан) әуе қатынасының барлық 

шығындарын, тамақтану мен тұруды Тайландтан келген серіктестер төлейді. 

Таңдау критерийлері 

1. Тақырыпқа ағылшын тілінде эссе: «Елге барар алдында Тайланд туралы не 

ойлайсыз? Таиланд пен Қазақстан арасындағы қарым-қатынастарды қалай 

дамыту керектігі туралы сіздің көзқарасыңыз». 

2. Эссе форматы: шрифт – Times New Roman; өлшемі - 12; Жоларалық 

интервал – жалғыз; көлемі – 1 бет. 

3. Тапсырыс берудің соңғы мерзімі: 2023 жылдың 10 наурызы, сағат 18:00-ге 

дейін. Астана уақыты 

4. Екі электрондық пошта мекенжайын бір хатпен жіберуді ұмытпаңыз (бір 

хатта екі мекенжайды көрсетіңіз) - Тайланд елшілігі 

thaiembassy.tse@mfa.go.th және AIU университеті serji.zh@gmail.com 

5. Хаттарды жіберу кезінде міндетті түрде мыналарды көрсету керек: 1) Тегі 

Аты Әкесінің аты ; 2) Мамандық/Курс; 3) GPA. 

 

Қатысу шарттары 

1. AIU университетінің белсенді студенті болу; 

2. Бұрын Тайландта болған жоқсыз; 

3. Белсенді әлеуметтік желідегі аккаунттың (Instagram немесе Tiktok) болуы 

артықшылық болып саналады. 

4. Жеңімпаз Қазақстанға оралған соң, Таиландты танымал ету мақсатында 

Таиландқа сапары туралы мақала жазуға міндеттенеді. Бұл мақаланың 

құқықтары Тайланд Корольдік Елшілігіне тиесілі болады, ол мақаланы 

жарияланғанға дейін өңдеуге құқылы. 

Конкурстың соңғы мерзімі 

2023 жылдың 10 наурызы – Құжаттарды тапсыру мерзімі 

2023 жылғы 17 наурыз – Іріктелген үміткерлерді хабарландыру 

2023 жылғы 20 - 24 наурыз - Таңдалған үміткерлермен сұхбат (Тайланд 

Корольдігі Елшілігінің және AIU Университетінің өкілдері) 

2023 жылғы 27 наурыз – Жеңімпазды жариялау 

Сәуір 2023 - Тайландқа сапарға дайындық және бағдарлау 

2023 жылдың мамыр айының екінші жартысы - Тайландқа саяхат 

 


