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ค�าแนะน�า

โปรดอ่ำนค�ำแนะน�ำอยำ่งรอบคอบก่อนท่ีท่ำนจะกรอกใบสมคัรกรุณำส่งใบสมคัรท่ีมีขอ้มูลครบถว้น  

มำท่ีส�ำนกังำนพร้อมค่ำสมคัรและเกบ็ส�ำเนำใบสมคัรและเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งไวเ้ป็นหลกัฐำน

นกัเรียนท่ีสมคัรลงทะเบียนเขำ้เรียนหลกัสูตรวไีอเอสพีสำมำรถลงทะเบียนและช�ำระค่ำเล่ำเรียนผำ่นทำงอินเตอร์เน็ตไดอ้ยำ่งสะดวก ศึกษำขอ้มูลเพิ่มเติมไดท่ี้เวป็ไซดข์องเรำท่ี: studyinvictoria.com

หลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย/  
หลกัสูตรรองรับการเปลีย่นแปลงทางวชิาการ ของวทิยาเขตอพัแลนด์ (เอทพี)ี
กรุณำเยีย่มชมเวปไซตข์องเรำท่ี studyinvictoria.com เพื่อศึกษำขอ้มูลค่ำธรรมเนียมปัจจุบนัและโปรแกรมกำรศึกษำ

นโยบายการจ่ายเงนิคนื

นกัเรียนท่ีไดรั้บคดัเลือกเขำ้ศึกษำในหลกัสูตรมธัยมศึกษำตอนปลำยโรงเรียนนำนำชำติวคิตอเรีย  
เป็นผูท่ี้ไดรั้บควำมคำดหวงัวำ่จะตอ้งอุทิศตนตั้งใจศึกษำเล่ำเรียนอยำ่งหนกัเพื่อท่ีจะไดป้ระสบควำมส�ำเร็จอยำ่งสูง  
โดยเรำใหค้ �ำมัน่สญัญำกบันกัเรียนของเรำท่ีจะใหค้วำมช่วยเหลือเพื่อใหน้กัเรียนของเรำประสบควำมส�ำเร็จ  
ในกำรเรียนขณะท่ีพวกเรำมีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะมอบควำมสมัพนัธ์อนัดีใหก้บันกัเรียนของเรำ  
ทุกคนกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลง ทำงโรงเรียนจะด�ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินคืนดงัน้ี

• ค่ำใบสมคัร: ไม่สำมำรถคืนได้

• ค่ำจดัหำท่ีพกัโฮมสเตย:์ ขอเงินคืนไม่ได้

• ค่ำธรรมเนียมตรวจสอบโฮมสเตย:์  

ไม่สำมำรถขอคืนไดย้กเวน้ในกรณีท่ีนกัเรียนยกเลิกก่อนท่ีหลกัสูตรจะเร่ิม และ /  

หรือลำออกจำกหลกัสูตรภำยใน 30 วนัของวนัท่ีหลกัสูตรเร่ิม  

ถำ้นกัเรียนยกเลิกหลงัจำก 30 วนัจะไม่ไดรั้บเงินคืน

• ถำ้มีค่ำด�ำเนินกำรทำงกฎหมำยจะหกัค่ำด�ำเนินกำรจำกค่ำธรรมเนียมตรวจสอบโฮมสเตย์

• ถำ้หำกไดรั้บปฏิเสธวซ่ีำนกัเรียนจำกหน่วยงำนตรวจคนเขำ้เมือง,  

ผูล้ี้ภยัและสญัชำติของแคนำดำ (ไออำร์ซีซี)  

ค่ำเล่ำเรียนทั้งหมดท่ีไดช้�ำระแลว้จะจ่ำยเงินคืนใหห้ลงัหกั $500  

เหรียญแคนำดำ เป็นค่ำธรรมเนียมกำรบริหำร

• ถำ้นกัเรียนยกเลิกกำรศึกษำก่อนท่ีหลกัสูตรจะเร่ิม  

นกัเรียนจะไดรั้บเงินคืนสองในสำมของค่ำเล่ำเรียนท่ีจ่ำยไปแลว้  

ถำ้นกัเรียนลำออกจำกหลกัสูตรภำยใน 30 วนัของวนัท่ีหลกัสูตรเร่ิม  

นกัเรียนจะไดรั้บเงินคืนคร่ึงหน่ึงของเงินค่ำเล่ำเรียนท่ีจ่ำยไปแลว้

• หลงัจำก 30 วนัหรือในกรณีท่ีมีกำรเรียกร้องใหอ้อกจำกหลกัสูตรเพรำะเกิดจำก  

ปลอมเอกสำรหรือเกิดจำกไม่ท�ำตำมหลกัเกณฑข์องหลกัสูตรหรือถูกจบักมุจำก 

กำรประพฤติผดิในประเทศแคนำดำ จะไม่มีกำรคืนเงินใดๆ ทั้งส้ิน

หลกัสูตรนกัเรียนนำนำชำติวคิตอเรีย

1รายละเอยีดการสมคัรเข้าโปรแกรมวไีอเอสพี

OCT_5_17(ApplicationInformation)TH



รายละเอยีดการสมคัรโรงเรียนนานาชาตวิคิตอเรียโปรแกรมมธัยมศึกษาตอนปลาย

ขั้นตอนแรก: กำรสมคัรและจดหมำยตอบรับ  

ส่งรำยกำรต่อไปน้ีไปใหส้�ำนกังำนวไีอเอสพี

 ใบสมคัรท่ีกรอกขอ้มูลครบถว้น             
 เอกสำรรับรองควำมประพฤติในช่วง 2 ปีล่ำสุด                   
 ส�ำเนำหนงัสือเดินทำงหนำ้แรก                         
 รูปถ่ำยปัจจุบนั                                                     
 ค่ำใบสมคัร $250     

กรุณำสัง่จ่ำยเช็คและแบงคด์รำฟทั้งหมดในนำมของโปรแกรมนกัเรียนนำนำชำติวคิตอเรีย 

ใบสมคัรเรียนจะไม่ไดรั้บกำรด�ำเนินกำร หำกส่งเอกสำรไม่ครบตำมรำยกำรท่ีระบุไวเ้บ้ืองตน้

ท่านสามารถสมคัรเรียนได้ท่ี studyinvictoria.com  

โดยสามารถจ่ายค่าเล่าเรียนและส่งเอกสารผ่านทางอินเทอร์เนต็ได้

 ท�ำส�ำเนำแบบฟอร์มใบสมคัรแลว้เกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐำน

จดหมำยรับรองจะส่งถึงผูส้มคัรทั้งหมดเพื่อแจง้ สถำนภำพของผูส้มคัร

ขั้นตอนทีส่อง: จดหมำยยนืยนักำรตอบรับ     

เม่ือไดรั้บจดหมำยตอบรับและใบแจง้ค่ำใชจ่้ำย โปรดท�ำตำมขั้นตอนดงัน้ี

 จ่ำยค่ำใชจ่้ำยตำมหลกัสูตรท่ียงัคงเหลือทั้งหมด

เม่ือค่ำใชจ่้ำยท่ีระบุตำมรำยกำรขำ้งตน้ทั้งหมดไดจ่้ำยครบถว้นแลว้ จะมีกำรออกจดหมำยยนืยนั

กำรตอบรับให ้และจะมีกำรออกจดหมำยรับรองกำรดูแลนกัเรียนดว้ยถำ้จ�ำเป็น

ขั้นตอนทีส่าม: กำรสมคัรขอวซ่ีำ

หลงัจำกไดรั้บจดหมำยยนืยนักำรตอบรับอยำ่งเป็นทำงกำรแลว้ กรุณำปฏิบติัตำมขั้นตอนดงัน้ี

  กรุณำติดต่อส�ำนกังำนตรวจคนเขำ้เมือง, ผูล้ี้ภยัและสญัชำติแคนำดำ (ไออำร์ซีซี)  

ท่ีใกลท่ี้สุดอยำ่งทนัทีเพื่อขอแบบฟอร์มขอ วซ่ีำนกัศึกษำ หรือ 

 สำมำรถดำวโหลดแบบฟอร์มไดจ้ำกเวป็ไซดข์องไออำร์ซีซี ท�ำกำรสมคัรแต่เน่ินๆ 

เพรำะกำรด�ำเนินกำรตอ้งใชเ้วลำมำกกวำ่แปดสปัดำห์

  กรอกแบบฟอร์มใหค้รบถว้นพร้อมทั้งแนบจดหมำยยนืยนักำรตอบรับไปพร้อมกบั

แพคเกจกำรสมคัร แลว้รอกำรตอบรับจำก ไออำร์ซีซี

  กรุณำตรวจเช็คหนงัสือเดินทำงใหแ้น่ใจวำ่เป็นเล่มปัจจุบนั

โปรดทราบ โปรแกรมนักเรียนนานาชาติวิคตอเรียไม่มีอ�านาจในการให้ความช่วยเหลือในการสมคัรขอวีซ่า 
กรุณาติดต่อสอบถามข้อมลูเก่ียวกับสถานะภาพวีซ่าของคุณได้ท่ีส�านักงานไออาร์ซีซีใกล้บ้านโดยตรง

รายละเอยีดทีใ่ช้ในการตรวจสอบการสมคัร   

หลกัสูตรวชิำกำรมธัยมศึกษำตอนปลำย / หลกัสูตรรองรับกำรเปล่ียนแปลงทำงวชิำกำร ของวทิยำเขตอพัแลนด์

2

ส�ำนกังำนของโปรแกรม  ·  วทิยำลยัเขตอพัแลนด ์ ·  3461 Henderson Road  ·  Victoria, BC  V8P 5A8  ·  Canada
โทร 250 592 6871    โทรสาร 250 592 6327    อเีมล์  isp@studyinvictoria.com     studyinvictoria.com



รายละเอยีดการสมคัรโรงเรียนนานาชาตวิคิตอเรียโปรแกรมมธัยมศึกษาตอนปลาย

หลกัสูตรสร้างเสริมประสบการณ์ระยะส้ันในระดบัมธัยมปลาย

กรุณำเยีย่มชมเวปไซตข์องเรำท่ี studyinvictoria.com  

เพื่อตรวจสอบขอ้มูลค่ำธรรมเนียมปัจจุบนัและโปรแกรมกำรศึกษำ

ค่ำใชจ่้ำยของหลกัสูตรครอบคลุมถึง

·  ค่ำเล่ำเรียน

·  ค่ำใชจ่้ำยในกำรรับส่งท่ีสนำมบินนำนำชำติวคิตอเรีย

·  ค่ำท่ีพกัโฮมสเตย ์( รวมค่ำอำหำร 3 ม้ือ ต่อวนั )

·  ค่ำประกนัสุขภำพ   

·  เอกสำรแจง้จบกำรศึกษำ 

·  ของท่ีระลึกจำกโปรแกรมวไีอเอสพี

แคมป์วคิตอเรีย

กรุณำเยีย่มชมเวปไซตข์องเรำท่ี  studyinvictoria.com  

เพื่อตรวจสอบขอ้มูลค่ำธรรมเนียมปัจจุบนัและโปรแกรมกำรศึกษำ

ค่ำใชจ่้ำยของหลกัสูตรครอบคลุมถึง

·  ค่ำเล่ำเรียน

·  ค่ำใชจ่้ำยในกำรรับส่งท่ีสนำมบินนำนำชำติวคิตอเรีย

·  ค่ำท่ีพกัโฮมสเตย ์( รวมค่ำอำหำร 3 ม้ือต่อวนั )

·  ค่ำประกนัสุขภำพ

·  ค่ำกิจกรรมและค่ำผำ่นประตู

·  ค่ำเดินทำงไปกลบัสถำนท่ีท�ำกิจกรรม

·  เอกสำรแจง้จบกำรศึกษำ 

·  ของท่ีระลึกจำกโปรแกรมวไีอเอสพี

 

นโยบายการคนืเงนิ

ทำงโรงเรียนจะเกบ็ค่ำธรรมเนียมไว ้จนกวำ่กำรสอบวดัระดบัชั้นเรียน  

และโปรแกรมกำรตอบรับจะเสร็จส้ิน อน่ึง กำรตอบรับเขำ้เรียนในหลกัสูตรนกัเรียน

นำนำชำติวคิตอเรียไม่มีนโยบำยจ่ำยเงินคืนส�ำหรับหลกัสูตรระยะสั้น  

ในกรณีท่ีนกัเรียนตอ้งถอนตวัจำกโปรแกรมเน่ืองจำกมีปัญหำเร่งด่วนทำงครอบครัว  

หริอ ปัญหำดำ้นสุขภำพอยำ่งฉบัพลนั โปรแกรมวไีอเอสพี จะจ่ำยเงินคืนใหห้ลงัหกั  

$500 เหรียญแคนำดำ เป็นค่ำธรรมเนียมกำรบริหำรจดักำร 

รายละเอยีดการลงทะเบียน

1. โปรดระบุวนัท่ีตอ้งกำร

2. กรอกขอ้มูลในใบสมคัรใหค้รบถว้น

3. แนบส�ำเนำหนงัสือเดินทำงหนำ้แรกของนกัเรียน

4. แนบแบบฟอร์มใบสมคัรท่ีกรอกขอ้มูลครบถว้นสมบูรณ์  

พร้อมทั้งส�ำเนำหนงัสือเดินทำง ส่งไปท่ีส�ำนกังำนผำ่นทำงโทรสำร  

จดหมำยหรืออีเมลพ์ร้อมกบัช�ำระค่ำใชจ่้ำยเตม็จ�ำนวน หลงัจำก  

ท่ีทำงโรงเรียนไดรั้บกำรช�ำระเงินของท่ำนแลว้ ทำงโรงเรียนจะด�ำเนินกำรทนัที

5. นกัเรียนตอ้งมีเอกสำรเดินทำงท่ีถกูตอ้ง ( วซ่ีำนกัเรียนไม่จ�ำเป็นตอ้งใชส้�ำหรับ 

หลกัสูตรระยะสั้นหรือหลกัสูตรแคมป์วคิตอเรีย)

หลกัสูตรสร้ำงเสริมประสบกำรณ์ระยะสั้นในระดบัมธัยมปลำย และหลกัสูตรแคมป์วคิตอเรียภำคฤดูร้อน

เลือกมาศึกษาที่นี่ ประสบความส�าเร็จได้ทุกๆที่
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รายละเอยีดการสมคัรโรงเรียนนานาชาตวิคิตอเรียโปรแกรมมธัยมศึกษาตอนปลาย

ช�าระเงนิได้โดย    

1) เช็คหรือแบงค์ดราฟ

แบงคด์รำฟหรือเช็คท่ีธนำคำรรับรองตอ้งออกโดยธนำคำรท่ีเช่ือมโยงกบัธนำคำรแคนำดำ  

ใหร้ะบุรหสัเช็คหรือแบงคด์รำฟ กรุณำสัง่จ่ำย:

Victoria International Student Programs 
Uplands Campus, 3461 Henderson Road,     
Victoria, British Columbia, Canada V8P 5A8

2) การโอนเงนิ 

ช่ือของนกัเรียนท่ีถกูตอ้งตำมกฎหมำยและเป็นช่ือเดียวกบัท่ีระบุในใบโอนเงินผำ่นธนำคำร

Greater Victoria School District - International Student Program 
Canadian Imperial Bank of Commerce 
1175 Douglas Street, Victoria BC Canada 
Account number 40 - 12410 
Bank No. 010, Transit No. 00090 
Swift Code: CIBCCATT

3) บัตรเครดติ วซ่ีา หรือ บัตรมาสเตอร์การ์ด

ระบุหมำยเลขบตัร วนัหมดอำยขุองบตัรเครดิต  

พร้อมทั้งเขียนอนุมติัเพื่อใชใ้นกำรช�ำระค่ำใชจ่้ำย 

ตำมบญัชีน้ี  นอกจำกนั้นตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัจำกธนำคำรของผูถื้อบตัรเครดิตก่อน

4) การช�าระเงนิผ่านระบบอนิเทอร์เน็ต

นกัเรียนสำมำรถสมคัรลงทะเบียนเขำ้เรียนหลกัสูตรวไีอเอสพีและช�ำระค่ำเล่ำเรียนไดผ้ำ่น

อินเตอร์เน็ต กรุณำหำขอ้มูลเพิ่มเติมไดท่ี้เวป็ไซดข์องเรำ

นโยบายการคนืเงนิและข้อก�าหนด และเงือ่นไขเพิม่เตมิ

โปรดดูนโยบำยกำรคืนเงินส�ำหรับโปรแกรมของเรำในหนำ้ 1 และ 3 ของเอกสำรฉบบัน้ี

นอกจำกน้ี ควำมเสียหำยและค่ำใชจ่้ำยท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรท่ีโรงเรียนเขตไม่สำมำรถท่ีจะ

ใหก้ำรศึกษำได ้ 

เน่ืองจำกมีขอ้พิพำทแรงงำนสภำพอำกำศท่ีไม่เอ้ืออ�ำนวยหรือสำเหตุอ่ืนๆ 

ท่ีทำงโรงเรียนไม่สำมำรถควบคุมได ้จะไม่อยูใ่นควำมรับผดิชอบของโรงเรียนเขตท่ี  

61ในมหำนครวคิตอเรีย ถำ้ควำมตอ้งกำรทำงดำ้นกำรศึกษำ  

ของนกัเรียนมีมำกกวำ่ขอ้มูลท่ีระบุในใบสมคัร  

โรงเรียนเขตมีสิทธ์ิในกำรคิดค่ำใชจ่้ำยเพื่อกำรสนบัสนุนพิเศษ  

หำกมีกำรสนบัสนุนดงักล่ำว  

กรณีท่ีมีควำมไม่ถกูตอ้งในใบสมคัรทำงโรงเรียนสำมำรถใช ้เป็นเหตุผล 

ในกำรยกเลิกสญัญำไดแ้ละสำมำรถส่งนกัเรียนกลบับำ้นโดยไม่มีกำรคืนเงิน  

ค่ำใชจ่้ำยดงักล่ำวจะอยู ่ในควำมรับผดิชอบของผูป้กครองของนกัเรียน

รำยละเอียดของหลกัสูตรทั้งหมด

4

การประกนัสุขภาพ 

หลกัสูตรวชิาการมธัยมศึกษาตอนปลาย /  

หลกัสูตรรองรับการเปลีย่นแปลงทางวชิาการ ของวทิยาเขตอพัแลนด์

ควำมคุม้ครองของกำรประกนัสุขภำพจะเร่ิมในระยะเวลำหำ้วนัก่อนเร่ิมกำรปฐมนิเทศและ

จะมีผลบงัคบัใชจ้นถึง 5 วนัภำยหลงัจำกจบหลกัสูตร กำรประกนัสุขภำพจะใหก้ำรคุม้ครอง

ภำยในช่วงระยะเวลำเรียน 10 เดือนตลอดจนบำงช่วงเวลำของเดือนกรกฎำคมและสิงหำคม

ขณะท่ีนกัเรียนยงัอยูใ่นเมืองวคิตอเรีย กำรยกเลิกกำรประกนัสุขภำพชัว่ครำวระหวำ่งกำร

ออกจำกประเทศแคนำดำจะตอ้งเสียค่ำบริหำรจดักำร

หลกัสูตรสร้างเสริมประสบการณ์ระยะส้ันในระดบัมธัยมปลาย  

และหลกัสูตรแคมป์วคิตอเรียในฤดูร้อน

กำรประกนัสุขภำพจะเร่ิมระยะเวลำไม่เกินสองวนัก่อนกำรเร่ิมของหลกัสูตร  
วนัส้ินสุดของกำรประกนัสุขภำพสูงสุดไม่เกินสองวนัหลงัจำกหลกัสูตรจบ

การด�าเนินการเร่ืองการเดนิทาง

การเดนิทางมาทีเ่มอืงวคิตอเรีย

หมำยเหตุท่ีส�ำคญัเก่ียวกบักำรมำถึง และกำรออกเดินทำง:

• กรุณำเตรียมกำรมำถึงเมืองวคิตอเรียสองสำมวนัก่อนเร่ิมวนัปฐมนิเทศ

• กำรมำถึงเมืองวคิตอเรียตอ้งไม่เร็วกวำ่หำ้ (5) วนัก่อนวนัปฐมนิเทศ

• ตอ้งเดินทำงออกจำกวคิตอเรียไม่เกินหำ้ (5) วนัหลงัจบหลกัสูตร

นกัเรียนควรจะเตรียมเร่ืองกำรเดินทำงอยำ่งเร็วท่ีสุด หลงัจำกกำรเดินทำงไดรั้บกำรยนืยนั  

นกัเรียนตอ้งติดต่อกบัครอบครัวอุปถมัภเ์ร่ืองวนั เวลำ ท่ีจะมำท่ีวคิตอเรียรวมถึงเท่ียวบิน  

ของนกัเรียนส่วนใหญ่แลว้ครอบครัวอุปถมัภจ์ะไปรับนกัเรียนเม่ือเดินทำงมำถึง

นกัเรียนตอ้งส่งขอ้มูลกำรเดินทำงของนกัเรียนไปยงัส�ำนกังำน  

วไีอเอสพีโดยทำงอีเมลห์รือทำงแฟกซ์     

ถำ้เป็นไปไดค้วรส่งขอ้มูลกำรเดินทำงออกจำกวคิตอเรียหลงัจำกนกัเรียนจบหลกัสูตรแลว้ดว้ย

ส่ิงท่ีส�ำคญั คือ นกัเรียนตอ้งจองเท่ียวบินมำลงท่ี  

สนำมบินนำนำชำติวคิตอเรีย โปรดอยำ่จองเท่ียวบินมำลงท่ีแวนคูเวอร์  

นอกเสียจำกวำ่นกัเรียนไดว้ำงแผนกำรเดินทำงมำลงท่ีเมืองแวนคูเวอร์ก่อนแลว้เตรียม

จดักำรเดินทำงต่อไปท่ีวคิตอเรีย พร้อมทั้งแจง้ใหค้รอบครัว  

โฮมสเตยแ์ละส�ำนกังำนวไีอเอสพี ทรำบดว้ย

การเดนิทางออกจากเมอืงวคิตอเรีย

นกัเรียนไม่สำมำรถเดินทำงออกจำกเมืองวคิตอเรียได ้ 

ถำ้ไม่ไดรั้บอนุญำตจำกส�ำนกังำนวไีอเอสพี  

กฏระเบียบน้ีมีไวเ้พื่อควำมปลอดภยัของนกัเรียน

นกัเรียนท่ีวำงแผนจะเดินทำงกลบับำ้นในช่วงวนัหยดุตอ้งมีกำรจองเท่ียวบินล่วงหนำ้แต่

เน่ินๆโดยนกัเรียนตอ้งเดินทำงในช่วงวนัหยดุของโรงเรียนหรือปิดภำคเรียนเท่ำนั้น  

ขอ้ควรระวงัคือนกัเรียนจะตอ้งไม่ขำดเรียน ส�ำนกังำนวไีอเอสพีสำมำรถช่วยเหลือแนะน�ำ

บริษทัท่องเท่ียวท่ีน่ำเช่ือถือได้
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