
 

 
Summer Camp Canada 

 (โครงการเรียนภาษาภาคฤดูรอนที่ประเทศแคนาดา ณ เมืองแวนคูเวอร) 

ระยะเวลา : 4 สัปดาห ตัง้แต 5 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2563 

 โครงการเปดประสบการณในภาคเรียนฤดรูอน สําหรับนองๆ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย อายรุะหวาง 

11-18 ป ท่ีตองการไปฝกฝนและเรียนรูการใชชีวิตจริงในตางประเทศในชวงเวลาสั้นๆ พัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษจากประสบการณจริง

และกับเจาของภาษาโดยตรง ผานการเขาหองเรยีนจริงกับเพ่ือนๆ ชาวแคนาดาในสถานศึกษาท่ีไดมาตรฐานของรัฐบาล 

ประเทศแคนาดา เปนหน่ึงในประเทศท่ีข้ึนช่ือเรื่องมาตรฐานทางการศึกษาท่ีติดอันดับตนๆ ของโลก มีคุณภาพการศึกษาท่ีดเียี่ยม 

ความปลอดภัยสูง มีทิวทัศนและธรรมชาติท่ีสวยงาม ผูคนมีอัธยาศัยดี การไดมาเรียนรูและพัฒนาการใชทักษะภาษาอังกฤษท่ีน่ี นับเปน

ประสบการณท่ีดีเยีย่มสําหรับนองๆ ระดับช้ันมัธยมฯ ในการชวยพัฒนาระดับความรูและความมั่นใจ เติมเต็มความสามารถของนักเรียนแต

ละคนใหมีประสิทธิภาพดีข้ึนเรื่อยๆ นอกจากน้ีเรายังไดเรียนรูวัฒนธรรมชาวตะวันตก สนุกสนานเพลดิเพลินกับกิจกรรมนอกหองเรียนท่ีโดด

เดน สนุกสนาน นาประทับใจ 

เมืองแวนคูเวอรตั้งอยูทางฝงตะวันตกของแคนาดาในจังหวัดบรติิชโคลัมเบีย (British Columbia) เปนเมืองขนาดใหญท่ีมี

ประชากรหนาแนนอันดับ 3 ของประเทศแคนาดา แวนคเูวอรยังเปนเมืองท่ีติดอันดับ 5 โลกในดานความนาอยูและคณุภาพชีวิตท่ีด ี

นอกจากน้ียังมีมหาวิทยาลัยของรฐับาลช่ือดังติดอันดับโลกอีก 2 แหงในเมือง ไดแก มหาวิทยาลัยแหงบริติชโคลัมเบีย (University of British 

Columbia) และ มหาวิทยาลยัไซมอนเฟรเซอร (Simon Fraser University) อีกดวย 

 

ลักษณะโครงการ  

โรงเรียน  นองๆ จะไดเขาเรียนในช้ันเรียนรวมกับเพ่ือนชาวแคนาดา โดยเขตการศึกษาของเมืองจะเปนผูดูแลท้ังหมดและมี

มาตรฐานเดียวกันหมดในทุกโรงเรยีน แบงตามอายุและระดับช้ันของนองๆ  มีบัดดี้ชาวแคนาดาคอยใหคําแนะนํา ชวยเหลือ 

ในระหวางท่ีอยูในโรงเรยีน นองๆ จะไดใชภาษาอังกฤษและไดรับประสบการณอยางเต็มท่ี   

โฮสแฟมิลี่ พักกับครอบครัวชาวแคนาดา (2 คนตอ 1 ครอบครัว) พรอมอาหาร 3 มื้อ ทางเขตการศึกษาเปนผูดูแลคัดเลือก

โฮสท่ีเขารวมโครงการ และจดัแบงนองๆ ใหเขาพักอยูกับโฮส 

กิจกรรมในโรงเรียน นองๆ เขารวมทุกกิจกรรมและกีฬา เสมือนเปนนักเรียนทองถ่ิน ทํากิจกรรมตามระดับช้ันท่ีเราเขารวม

หรือตามท่ีครูประจําช้ันน้ันๆ มอบหมายให   

 

  

 



 

กิจกรรมนอกเหนือจากการเรียน  

 
Grouse Mountain       Queen Elizabeth Park         Science World              Whale Watching        Vancouver Aquarium     

 

 ข้ึน Gondola เพ่ือชมวิวเมืองแวนคูเวอรและเลนสกีท่ี Grouse Mountain 

 ทัศนศึกษาท่ีพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร (Science World) อันทันสมัย  

 เท่ียวชมตลาดขายสินคา รานอาหาร และชมวิวทาเรืออันสวยงามท่ี Grand View 

 น่ังเรือชมวาฬหลังคอมกับกิจกรรม Whale Watching 

 ปคนิค พักผอน และปนจักรยานท่ีสวนสาธารณะ Stanley Park ในวันหยุด 

 ชมเทศกาลดอกซากุระท่ี Queen Elizabeth Park 

 ทัศนศึกษาท่ีพิพิธภัณฑสตัวนํ้าแหงเมืองแวนคูเวอร (Vancouver Aquarium) 

 ช็อปปงอยางเต็มอ่ิมท่ี Premium Outlet 

คาใชจาย:  185,000 บาท  ประกอบดวย  

 คาเรียนภาษา คาท่ีพักกับครอบครวัอุปถัมภ (Host Family) และอาหาร 3 มื้อ 

 คาตั๋วเครื่องบิน คาประกันการเดินทาง และคาธรรมเนียมวีซา  

 คากิจกรรมตางๆ และคาโปรแกรมทัศนศึกษาท่ีระบุในโปรแกรม 

สายการบิน:  EVA Air หรือ China Airlines หรือเทียบเทา  

ระยะเวลาการรับสมัคร:  ตั้งแตวันน้ี – 30 พฤศจิกายน 2562   
 

ข้ันตอนการสมัคร:  

1. สมัครเขารวมโครงการ โดย สงเอกสารมาท่ี esl@american-learning.com 

• ใบสมัครท่ีกรอกขอมูลครบถวนและผูปกครองเซ็นกํากับ 

• สลิปใบโอนเงินคาสมัครจํานวน 20,000 บาท ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2562 

• สําเนา หนาพาสปอรต 

  

*** โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยน

ตามความหมาะสม *** 
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2. ชําระคาโครงการ ตามงวดท่ีกําหนด   

     งวดท่ี 1  ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2562       จํานวน 60,000 บาท  

     งวดท่ี 2  ภายในวันท่ี 31 ตุลาคม 2562         จํานวน 60,000 บาท 

     งวดท่ี 3  ภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2562    จํานวน 45,000 บาท 

3. เตรียมเอกสารเพ่ือใชในการขอวีซาทองเท่ียว 

4. บริษัทฯ ดําเนินการยื่นขอวีซาใหนักเรียน  

5. ปฐมนิเทศนพรอมเตรียมตัวกอนการเดินทางประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ 2563 

 

เลขท่ีบัญชีสําหรับโอนเงินคาโครงการ  
 

 

 
 
เอกสารท่ีใชในการย่ืนวีซา  

เอกสารของนักเรียน 

 1. หนังสือเดินทางเลมปจจุบัน มีอายุไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง + สําเนาพรอมเซ็นกํากับ      

 2. รูปถายส ีขนาด 4.5 cm x 3.5 cm. (ฉากหลังสีขาว)  จํานวน 4 รูป 

 3. สําเนา บัตรประชาชนพรอมเซน็รับรอง 

 4. สําเนา ทะเบียนบาน + แปลเปนภาษาอังกฤษ (ฉบับแปลตัวจริง + สําเนา 1 ชุดพรอมเซ็นรับรองเอกสาร) 

 5. สําเนา สูติบัตร + แปลเปนภาษาอังกฤษ (ฉบับแปลตัวจริง + สําเนา 1 ชุดพรอมเซ็นรับรองเอกสาร) 

 6. ใบรับรองสภาพการเปนนักเรียน และผลการเรียน จากโรงเรียนท่ีกําลังศึกษาอยู ฉบับภาษาอังกฤษตัวจริง พรอมสาํเนา   

 7. Transcript ปการศึกษาปจจุบัน และยอนหลัง 1 ป (ฉบับภาษาอังกฤษตัวจริง + สําเนา 2 ชุดพรอมเซ็นรับรองเอกสาร)  

 8. ใบเปลี่ยนช่ือ หรือนามสกุล (ถามี) + แปลเปนภาษาอังกฤษ (ฉบับแปลตัวจริง + สําเนา 1 ชุดพรอมเซ็นรับรองเอกสาร) 

 
เอกสารของผูปกครอง (ผูเปนสปอนเซอร) 

 1. ใบรับรองการทํางานของบิดา มารดา หรือผูเปนสปอนเซอร  

  กรณีทํางานประจํา: หนังสือรับรองการทํางาน ฉบับภาษาอังกฤษ ระบุตําแหนงงานและรายไดตอเดือน  

  กรณีมีธุรกิจสวนตัว: หนังสือรับรองบริษัทฯ หรือหลักฐานการจดทะเบยีนพาณิชย + แปลเปนภาษาอังกฤษ  

2. หลักฐานทางการเงิน สําเนาสมดุบัญชีเงินฝากของผูเปนสปอนเซอร ยอนหลัง 6 เดือน   

3. สําเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบานของผูเปนสปอนเซอร  

4. สําเนา แปลทะเบียนบานของผูเปนสปอนเซอร + เซ็นกํากับ 



 

บริษัท อเมริกัน เลิรนนิ่ง จํากัด  เลขที ่408/161 อาคารพหลโยธินเพลส ชัน้ 39 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  

โทร. 081-5660008, 094-4190044  E-mail : esl@american-learning.com   www.American-Learning.com  Line ID: alc99 

  Summer Camp in Canada Application   
 

ขอมูลนักเรียน (Student Personal Details)  
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย)        ด.ช.        ด.ญ.        นาย        นางสาว _____________________________________________ 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ - ตรงตามพาสปอรต) ______________________________________________________________ 

ช่ือเลน (Nickname) ____________________________ วัน/เดือน/ปเกิด ___________________________ (DD-MMM-YYYY) 

เลขท่ีหนังสือเดินทาง (Passport No.) _________________________ วันหมดอายุ _____________________(DD-MMM-YYYY) 

เบอรมือถือ _________________________ เบอรบาน ___________________________ Line ID _______________________ 

อีเมลล______________________________________________ Facebook ______________________________________ 

ท่ีอยู _______________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

กําลังศึกษาอยูช้ัน ___________________ สถาบัน/โรงเรียน _____________________________________________________ 

กิจกรรมยามวาง/งานอดเิรก ______________________________________________________________________________ 

เคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม          ไมเคย         เคย    ถาเคยระบุ_____________________________________________ 
                                

ท่ีพัก (Homestay) ท่ีพักจํากัดนักเรียน 2-3 คน ตอ 1 ครอบครวั  

Yes                 No             No Preference Homestay with children           

Yes                No                No Preference Homestay with pets                 

อาหาร                                        ปกติ                 ไมรับประทาน โปรดระบุ ______________________________________________________ 

อาการแพตางๆ (ถามี) __________________________________________________________________________________ 
 

หมายเหตุ:  1. ทางโรงเรียนจะพยายามจัดหาท่ีพักใหใกลเคียงกับความตองการมากท่ีสุด แตอาจไมตรงกับความตองการท้ังหมด 

               2. Homestay สวนใหญจะมีสัตวเล้ียง  

 

ขอมูลผูปกครอง (Emergency Contact)  
       ท่ีอยูเดียวกับดานบน                                        ท่ีอยูเดียวกับดานลาง        

ช่ือบิดา _____________________________________________________________ โทร. ____________________________ 

อาชีพ ____________________________________ อีเมลล ____________________________________________________ 

ท่ีอยู _______________________________________________________________________________________________ 

ช่ือมารดา _____________________________________________________________ โทร. __________________________ 

อาชีพ ____________________________________ อีเมลล ____________________________________________________ 

ท่ีอยู _______________________________________________________________________________________________ 

 

      ลงช่ือ_______________________________(บิดา)            ลงช่ือ_____________________________(มารดา)   

          (                                                       )                             (                                                       ) 

 

วันท่ีสมัคร________________________________ 
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