รายละเอียดการสมัครเข้ าโปรแกรมวีไอเอสพี

1

หลักสูตรนักเรี ยนนานาชาติวคิ ตอเรี ย
ค�ำแนะน�ำ

โปรดอ่านค�ำแนะน�ำอย่างรอบคอบก่อนที่ท่านจะกรอกใบสมัครกรุ ณาส่ งใบสมัครที่มีขอ้ มูลครบถ้วน
มาที่สำ� นักงานพร้อมค่าสมัครและเก็บส�ำเนาใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้เป็ นหลักฐาน
นักเรี ยนที่สมัครลงทะเบียนเข้าเรี ยนหลักสูตรวีไอเอสพีสามารถลงทะเบียนและช�ำระค่าเล่าเรี ยนผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้อย่างสะดวก ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซด์ของเราที่: studyinvictoria.com

หลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนปลาย/
หลักสู ตรรองรับการเปลีย่ นแปลงทางวิชาการ ของวิทยาเขตอัพแลนด์ (เอทีพ)ี

กรุ ณาเยีย่ มชมเวปไซต์ของเราที่ studyinvictoria.com เพื่อศึกษาข้อมูลค่าธรรมเนียมปั จจุบนั และโปรแกรมการศึกษา

นโยบายการจ่ ายเงินคืน

นักเรี ยนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรี ยนนานาชาติวคิ ตอเรี ย
เป็ นผูท้ ี่ได้รับความคาดหวังว่าจะต้องอุทิศตนตั้งใจศึกษาเล่าเรี ยนอย่างหนักเพื่อที่จะได้ประสบความส�ำเร็ จอย่างสูง
โดยเราให้คำ� มัน่ สัญญากับนักเรี ยนของเราที่จะให้ความช่วยเหลือเพื่อให้นกั เรี ยนของเราประสบความส�ำเร็ จ
ในการเรี ยนขณะที่พวกเรามีความมุ่งมัน่ ที่จะมอบความสัมพันธ์อนั ดีให้กบั นักเรี ยนของเรา
ทุกคนกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลง ทางโรงเรี ยนจะด�ำเนินการตามนโยบายการจ่ายเงินคืนดังนี้
• ค่าใบสมัคร: ไม่สามารถคืนได้
• ค่าจัดหาที่พกั โฮมสเตย์: ขอเงินคืนไม่ได้
• ค่าธรรมเนียมตรวจสอบโฮมสเตย์:
ไม่สามารถขอคืนได้ยกเว้นในกรณี ที่นกั เรี ยนยกเลิกก่อนที่หลักสูตรจะเริ่ ม และ /
หรื อลาออกจากหลักสูตรภายใน 30 วันของวันที่หลักสูตรเริ่ ม
ถ้านักเรี ยนยกเลิกหลังจาก 30 วันจะไม่ได้รับเงินคืน
• ถ้ามีค่าด�ำเนินการทางกฎหมายจะหักค่าด�ำเนินการจากค่าธรรมเนียมตรวจสอบโฮมสเตย์
• ถ้าหากได้รับปฏิเสธวีซ่านักเรี ยนจากหน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง,
ผูล้ ้ ีภยั และสัญชาติของแคนาดา (ไออาร์ซีซี)
ค่าเล่าเรี ยนทั้งหมดที่ได้ชำ� ระแล้วจะจ่ายเงินคืนให้หลังหัก $500
เหรี ยญแคนาดา เป็ นค่าธรรมเนียมการบริ หาร

ส�ำนักงานของโปรแกรม · วิทยาลัยเขตอัพแลนด์ ·

• ถ้านักเรี ยนยกเลิกการศึกษาก่อนที่หลักสูตรจะเริ่ ม
นักเรี ยนจะได้รับเงินคืนสองในสามของค่าเล่าเรี ยนที่จ่ายไปแล้ว
ถ้านักเรี ยนลาออกจากหลักสูตรภายใน 30 วันของวันที่หลักสูตรเริ่ ม
นักเรี ยนจะได้รับเงินคืนครึ่ งหนึ่งของเงินค่าเล่าเรี ยนที่จ่ายไปแล้ว
• หลังจาก 30 วันหรื อในกรณี ที่มีการเรี ยกร้องให้ออกจากหลักสูตรเพราะเกิดจาก
ปลอมเอกสารหรื อเกิดจากไม่ทำ� ตามหลักเกณฑ์ของหลักสูตรหรื อถูกจับกุมจาก
การประพฤติผดิ ในประเทศแคนาดา จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้ น

3461 Henderson Road · Victoria, BC V8P 5A8 · Canada
โทร 250 592 6871 โทรสาร 250 592 6327 อีเมล์ isp@studyinvictoria.com studyinvictoria.com
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รายละเอียดการสมัครโรงเรียนนานาชาติวคิ ตอเรียโปรแกรมมัธยมศึกษาตอนปลาย

รายละเอียดทีใ่ ช้ ในการตรวจสอบการสมัคร

หลักสูตรวิชาการมัธยมศึกษาตอนปลาย / หลักสูตรรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ ของวิทยาเขตอัพแลนด์
ขั้นตอนแรก: การสมัครและจดหมายตอบรับ

ขั้นตอนทีส่ าม: การสมัครขอวีซ่า

ส่ งรายการต่อไปนี้ไปให้สำ� นักงานวีไอเอสพี

หลังจากได้รับจดหมายยืนยันการตอบรับอย่างเป็ นทางการแล้ว กรุ ณาปฏิบตั ิตามขั้นตอนดังนี้

ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
เอกสารรับรองความประพฤติในช่วง 2 ปี ล่าสุ ด
ส�ำเนาหนังสื อเดินทางหน้าแรก
รู ปถ่ายปั จจุบนั
ค่าใบสมัคร $250

กรุ ณาสัง่ จ่ายเช็คและแบงค์ดราฟทั้งหมดในนามของโปรแกรมนักเรี ยนนานาชาติวคิ ตอเรี ย
ใบสมัครเรี ยนจะไม่ได้รับการด�ำเนินการ หากส่งเอกสารไม่ครบตามรายการที่ระบุไว้เบื้องต้น
ท่ านสามารถสมัครเรี ยนได้ ที่ studyinvictoria.com
โดยสามารถจ่ ายค่ าเล่ าเรี ยนและส่ งเอกสารผ่ านทางอินเทอร์ เน็ตได้

 กรุ ณาติดต่อส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง, ผูล้ ้ ีภยั และสัญชาติแคนาดา (ไออาร์ซีซี)
ที่ใกล้ที่สุดอย่างทันทีเพื่อขอแบบฟอร์มขอ วีซ่านักศึกษา หรื อ
สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้จากเว็ปไซด์ของไออาร์ซีซี ท�ำการสมัครแต่เนิ่นๆ
เพราะการด�ำเนินการต้องใช้เวลามากกว่าแปดสัปดาห์
 กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนพร้อมทั้งแนบจดหมายยืนยันการตอบรับไปพร้อมกับ
แพคเกจการสมัคร แล้วรอการตอบรับจาก ไออาร์ซีซี
 กรุ ณาตรวจเช็คหนังสื อเดินทางให้แน่ใจว่าเป็ นเล่มปัจจุบนั
โปรดทราบ โปรแกรมนักเรี ยนนานาชาติวคิ ตอเรี ยไม่มอี ำ� นาจในการให้ ความช่ วยเหลือในการสมัครขอวีซ่า
กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานะภาพวีซ่าของคุณได้ที่สำ� นักงานไออาร์ ซีซีใกล้บ้านโดยตรง

ท�ำส�ำเนาแบบฟอร์มใบสมัครแล้วเก็บไว้เป็ นหลักฐาน
จดหมายรับรองจะส่ งถึงผูส้ มัครทั้งหมดเพื่อแจ้ง สถานภาพของผูส้ มัคร

ขั้นตอนทีส่ อง: จดหมายยืนยันการตอบรับ
เมื่อได้รับจดหมายตอบรับและใบแจ้งค่าใช้จ่าย โปรดท�ำตามขั้นตอนดังนี้
จ่ายค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรที่ยงั คงเหลือทั้งหมด
เมือ่ ค่าใช้จา่ ยทีร่ ะบุตามรายการข้างต้นทั้งหมดได้จา่ ยครบถ้วนแล้ว จะมีการออกจดหมายยืนยัน
การตอบรับให้ และจะมีการออกจดหมายรับรองการดูแลนักเรี ยนด้วยถ้าจ�ำเป็ น

ส�ำนักงานของโปรแกรม · วิทยาลัยเขตอัพแลนด์ ·

3461 Henderson Road · Victoria, BC V8P 5A8 · Canada
โทร 250 592 6871 โทรสาร 250 592 6327 อีเมล์ isp@studyinvictoria.com studyinvictoria.com
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รายละเอียดการสมัครโรงเรียนนานาชาติวคิ ตอเรียโปรแกรมมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตรสร้างเสริ มประสบการณ์ระยะสั้นในระดับมัธยมปลาย และหลักสูตรแคมป์ วิคตอเรี ยภาคฤดูร้อน
หลักสู ตรสร้ างเสริมประสบการณ์ ระยะสั้ นในระดับมัธยมปลาย

แคมป์ วิคตอเรีย

กรุ ณาเยีย่ มชมเวปไซต์ของเราที่ studyinvictoria.com
เพื่อตรวจสอบข้อมูลค่าธรรมเนียมปัจจุบนั และโปรแกรมการศึกษา

กรุ ณาเยีย่ มชมเวปไซต์ของเราที่ studyinvictoria.com
เพื่อตรวจสอบข้อมูลค่าธรรมเนียมปัจจุบนั และโปรแกรมการศึกษา

ค่าใช้จ่ายของหลักสูตรครอบคลุมถึง

ค่าใช้จ่ายของหลักสูตรครอบคลุมถึง

·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·

ค่าเล่าเรี ยน
ค่าใช้จ่ายในการรับส่ งที่สนามบินนานาชาติวคิ ตอเรี ย
ค่าที่พกั โฮมสเตย์ ( รวมค่าอาหาร 3 มื้อ ต่อวัน )
ค่าประกันสุ ขภาพ
เอกสารแจ้งจบการศึกษา
ของที่ระลึกจากโปรแกรมวีไอเอสพี

ค่าเล่าเรี ยน
ค่าใช้จ่ายในการรับส่ งที่สนามบินนานาชาติวคิ ตอเรี ย
ค่าที่พกั โฮมสเตย์ ( รวมค่าอาหาร 3 มื้อต่อวัน )
ค่าประกันสุ ขภาพ
ค่ากิจกรรมและค่าผ่านประตู
ค่าเดินทางไปกลับสถานที่ทำ� กิจกรรม
เอกสารแจ้งจบการศึกษา
ของที่ระลึกจากโปรแกรมวีไอเอสพี

รายละเอียดการลงทะเบียน

นโยบายการคืนเงิน

1.
2.
3.
4.

ทางโรงเรี ยนจะเก็บค่าธรรมเนียมไว้ จนกว่าการสอบวัดระดับชั้นเรี ยน
และโปรแกรมการตอบรับจะเสร็ จสิ้ น อนึ่ง การตอบรับเข้าเรี ยนในหลักสูตรนักเรี ยน
นานาชาติวคิ ตอเรี ยไม่มีนโยบายจ่ายเงินคืนส�ำหรับหลักสูตรระยะสั้น
ในกรณี ที่นกั เรี ยนต้องถอนตัวจากโปรแกรมเนื่องจากมีปัญหาเร่ งด่วนทางครอบครัว
หริ อ ปัญหาด้านสุ ขภาพอย่างฉับพลัน โปรแกรมวีไอเอสพี จะจ่ายเงินคืนให้หลังหัก
$500 เหรี ยญแคนาดา เป็ นค่าธรรมเนี ยมการบริ หารจัดการ

5.

โปรดระบุวนั ที่ตอ้ งการ
กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน
แนบส�ำเนาหนังสื อเดินทางหน้าแรกของนักเรี ยน
แนบแบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
พร้อมทั้งส�ำเนาหนังสื อเดินทาง ส่ งไปที่สำ� นักงานผ่านทางโทรสาร
จดหมายหรื ออีเมล์พร้อมกับช�ำระค่าใช้จ่ายเต็มจ�ำนวน หลังจาก
ที่ทางโรงเรี ยนได้รับการช�ำระเงินของท่านแล้ว ทางโรงเรี ยนจะด�ำเนินการทันที
นักเรี ยนต้องมีเอกสารเดินทางที่ถกู ต้อง ( วีซ่านักเรี ยนไม่จำ� เป็ นต้องใช้สำ� หรับ
หลักสูตรระยะสั้นหรื อหลักสูตรแคมป์ วิคตอเรี ย)

เลือกมาศึกษาที่นี่
ส�ำนักงานของโปรแกรม · วิทยาลัยเขตอัพแลนด์ ·

ประสบความส� ำเร็ จได้ ทุกๆที่

3461 Henderson Road · Victoria, BC V8P 5A8 · Canada
โทร 250 592 6871 โทรสาร 250 592 6327 อีเมล์ isp@studyinvictoria.com studyinvictoria.com
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รายละเอียดการสมัครโรงเรียนนานาชาติวคิ ตอเรียโปรแกรมมัธยมศึกษาตอนปลาย

รายละเอียดของหลักสูตรทั้งหมด
ช�ำระเงินได้ โดย

การประกันสุ ขภาพ

1) เช็คหรือแบงค์ ดราฟ

หลักสู ตรวิชาการมัธยมศึกษาตอนปลาย /
หลักสู ตรรองรับการเปลีย่ นแปลงทางวิชาการ ของวิทยาเขตอัพแลนด์

แบงค์ดราฟหรื อเช็คที่ธนาคารรับรองต้องออกโดยธนาคารที่เชื่อมโยงกับธนาคารแคนาดา
ให้ระบุรหัสเช็คหรื อแบงค์ดราฟ กรุ ณาสัง่ จ่าย:
Victoria International Student Programs
Uplands Campus, 3461 Henderson Road, 			
Victoria, British Columbia, Canada V8P 5A8

2) การโอนเงิน
ชื่อของนักเรี ยนที่ถกู ต้องตามกฎหมายและเป็ นชื่อเดียวกับที่ระบุในใบโอนเงินผ่านธนาคาร
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) บัตรเครดิต วีซ่า หรือ บัตรมาสเตอร์ การ์ ด
ระบุหมายเลขบัตร วันหมดอายุของบัตรเครดิต
พร้อมทั้งเขียนอนุมตั ิเพื่อใช้ในการช�ำระค่าใช้จ่าย
ตามบัญชีน้ ี นอกจากนั้นต้องได้รับการอนุมตั ิจากธนาคารของผูถ้ ือบัตรเครดิตก่อน
4) การช�ำระเงินผ่ านระบบอินเทอร์ เน็ต
นักเรี ยนสามารถสมัครลงทะเบียนเข้าเรี ยนหลักสูตรวีไอเอสพีและช�ำระค่าเล่าเรี ยนได้ผา่ น
อินเตอร์เน็ต กรุ ณาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซด์ของเรา

นโยบายการคืนเงินและข้ อก�ำหนด และเงือ่ นไขเพิม่ เติม
โปรดดูนโยบายการคืนเงินส�ำหรับโปรแกรมของเราในหน้า 1 และ 3 ของเอกสารฉบับนี้
นอกจากนี้ ความเสี ยหายและค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการที่โรงเรี ยนเขตไม่สามารถที่จะ
ให้การศึกษาได้
เนื่องจากมีขอ้ พิพาทแรงงานสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออ�ำนวยหรื อสาเหตุอื่นๆ
ที่ทางโรงเรี ยนไม่สามารถควบคุมได้ จะไม่อยูใ่ นความรับผิดชอบของโรงเรี ยนเขตที่
61ในมหานครวิคตอเรี ย ถ้าความต้องการทางด้านการศึกษา
ของนักเรี ยนมีมากกว่าข้อมูลที่ระบุในใบสมัคร
โรงเรี ยนเขตมีสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพื่อการสนับสนุนพิเศษ
หากมีการสนับสนุนดังกล่าว
กรณี ที่มีความไม่ถกู ต้องในใบสมัครทางโรงเรี ยนสามารถใช้ เป็ นเหตุผล
ในการยกเลิกสัญญาได้และสามารถส่ งนักเรี ยนกลับบ้านโดยไม่มีการคืนเงิน
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะอยู่ ในความรับผิดชอบของผูป้ กครองของนักเรี ยน

ส�ำนักงานของโปรแกรม · วิทยาลัยเขตอัพแลนด์ ·

ความคุม้ ครองของการประกันสุ ขภาพจะเริ่ มในระยะเวลาห้าวันก่อนเริ่ มการปฐมนิเทศและ
จะมีผลบังคับใช้จนถึง 5 วันภายหลังจากจบหลักสูตร การประกันสุ ขภาพจะให้การคุม้ ครอง
ภายในช่วงระยะเวลาเรี ยน 10 เดือนตลอดจนบางช่วงเวลาของเดือนกรกฎาคมและสิ งหาคม
ขณะที่นกั เรี ยนยังอยูใ่ นเมืองวิคตอเรี ย การยกเลิกการประกันสุ ขภาพชัว่ คราวระหว่างการ
ออกจากประเทศแคนาดาจะต้องเสี ยค่าบริ หารจัดการ

หลักสู ตรสร้ างเสริมประสบการณ์ ระยะสั้ นในระดับมัธยมปลาย
และหลักสู ตรแคมป์ วิคตอเรียในฤดูร้อน
การประกันสุ ขภาพจะเริ่ มระยะเวลาไม่เกินสองวันก่อนการเริ่ มของหลักสูตร
วันสิ้ นสุ ดของการประกันสุ ขภาพสูงสุ ดไม่เกินสองวันหลังจากหลักสูตรจบ

การด�ำเนินการเรื่องการเดินทาง
การเดินทางมาทีเ่ มืองวิคตอเรีย
หมายเหตุที่สำ� คัญเกี่ยวกับการมาถึง และการออกเดินทาง:
• กรุ ณาเตรี ยมการมาถึงเมืองวิคตอเรี ยสองสามวันก่อนเริ่ มวันปฐมนิเทศ
• การมาถึงเมืองวิคตอเรี ยต้องไม่เร็ วกว่าห้า (5) วันก่อนวันปฐมนิเทศ
• ต้องเดินทางออกจากวิคตอเรี ยไม่เกินห้า (5) วันหลังจบหลักสูตร
นักเรี ยนควรจะเตรี ยมเรื่ องการเดินทางอย่างเร็ วที่สุด หลังจากการเดินทางได้รับการยืนยัน
นักเรี ยนต้องติดต่อกับครอบครัวอุปถัมภ์เรื่ องวัน เวลา ที่จะมาที่วคิ ตอเรี ยรวมถึงเที่ยวบิน
ของนักเรี ยนส่ วนใหญ่แล้วครอบครัวอุปถัมภ์จะไปรับนักเรี ยนเมื่อเดินทางมาถึง
นักเรี ยนต้องส่ งข้อมูลการเดินทางของนักเรี ยนไปยังส�ำนักงาน
วีไอเอสพีโดยทางอีเมล์หรื อทางแฟกซ์
ถ้าเป็ นไปได้ควรส่งข้อมูลการเดินทางออกจากวิคตอเรี ยหลังจากนักเรี ยนจบหลักสูตรแล้วด้วย
สิ่ งที่สำ� คัญ คือ นักเรี ยนต้องจองเที่ยวบินมาลงที่
สนามบินนานาชาติวคิ ตอเรี ย โปรดอย่าจองเที่ยวบินมาลงที่แวนคูเวอร์
นอกเสี ยจากว่านักเรี ยนได้วางแผนการเดินทางมาลงที่เมืองแวนคูเวอร์ก่อนแล้วเตรี ยม
จัดการเดินทางต่อไปที่วคิ ตอเรี ย พร้อมทั้งแจ้งให้ครอบครัว
โฮมสเตย์และส�ำนักงานวีไอเอสพี ทราบด้วย

การเดินทางออกจากเมืองวิคตอเรีย
นักเรี ยนไม่สามารถเดินทางออกจากเมืองวิคตอเรี ยได้
ถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากส�ำนักงานวีไอเอสพี
กฏระเบียบนี้มีไว้เพื่อความปลอดภัยของนักเรี ยน
นักเรี ยนที่วางแผนจะเดินทางกลับบ้านในช่วงวันหยุดต้องมีการจองเที่ยวบินล่วงหน้าแต่
เนิ่นๆโดยนักเรี ยนต้องเดินทางในช่วงวันหยุดของโรงเรี ยนหรื อปิ ดภาคเรี ยนเท่านั้น
ข้อควรระวังคือนักเรี ยนจะต้องไม่ขาดเรี ยน ส�ำนักงานวีไอเอสพีสามารถช่วยเหลือแนะน�ำ
บริ ษทั ท่องเที่ยวที่น่าเชื่อถือได้
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