


St.Dominic (Updated 25 May 2019)

Program B

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
31 Mar 19 1 Apr 19 2 Apr 19 3 Apr 19 4 Apr 19 5 Apr 19 6 Apr 19

5.30am: Check in Orientation and school tour Whisler Ski Resort
8.15: CX700 departs and Study with Canadian Students

1.00pm: Arrive at Vancouver

by  CX838 and Transfer to Homestay

7 Apr 19 8 Apr 19 9 Apr 19 10 Apr 19 11 Apr 19 12 Apr 19 13 Apr 19
Science World Fly Over Canada Simulator

Metro Town Shopping Center

14 Apr 19 15 Apr 19 16 Apr 19 17 Apr 19 18 Apr 19 19 Apr 19 20 Apr 19
Grouse Mountain Rocky Mountain Day1 Rocky Mountain Day2

21 Apr 19 22 Apr 19 23 Apr 19 24 Apr 19 25 Apr 19 26 Apr 19 27 Apr 19
Rocky Mountain Day3 Rocky Mountain Day4 Regular Classes & 2.20am: CX865 departs

Certificate giving Ceremony 10.50am: Arrive at Suvannabhumi

Airport by CX717

22.00: Check in at YVR Airport
28 Apr 19   The organiser reserves the right to change programmes when necessary

10.50am: Arrive at Suvannahbumi 
Airport by CX717

Study Regular Classes with Canadian Students

Study Regular Classes with Canadian Students

Study Regular Classes with Canadian Students

Study Regular Classes with Canadian Students

Spring Camp 2019 in Vancouver  .. 4 weeks
31 March - 28 April 2019



 

ใบตอบรับค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน  

เลขที่ ................... 

ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................................... 

ผู้ปกครองของนักเรียน(เด็กชาย/นาย) ...................................................รหัสประจ าตัวนักเรียน...........................  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่......................ห้อง.......................หมายเลขโทรศัพท์ ..............................................................  

ได้รับทราบเร่ืองโครงการค่ายต่างประเทศภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 31  มีนาคม ถึง 28 เมษายน 2562  ณ 

ประเทศแคนาดา และสนใจร่วมกิจกรรม โดยได้ช าระเงินมัดจ า จ านวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) มา

พร้อมกับใบตอบรับนี้  

ลงชื่อ ......................................................... 

ผู้ปกครอง  

วันที่ .................................... 

 

ลงชื่อ ......................................................... 

(………………………………………) 

ฝ่ายการเงิน  

วันที่ .................................... 

เอกสารฉบับนี้ ส่งคืนที่มิสศิริวรรณ  ค ายนต์ งานวิเทศสัมพันธ์ 

หมายเหตุ ให้แนบส าเนาพาสปอร์ตของนักเรียนและหลักฐานการช าระมาด้วยในวันสมัคร 



 

English Summer Course in Canada 

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ร่วมกับ โรงเรียนในเครือ Vancouver School Board 

ระยะเวลา   4 สัปดาห์: 31 มีนาคม ถึง 28 เมษายน 2562 

ระดับชั้น   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6  (รับจ ำนวนจ ำกัด)  

สถานที่    Vancouver,  Canada 

ค่าคอร์ส  196,500 บาท  

โดยรวม   

1. ค่าธรรมเนียมการเรียน    

2. ค่าทนายรับรองเอกสาร 

3. ค่าอาหาร 3 มื้อ/วัน    

4.ที่พัก นักเรียน 2 คน ต่อ 1 ครอบครัว (Homestay) 

5.  ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ สายการบิน Cathay Pacific หรือเทียบเท่า 

6. ค่าทัศนศึกษา (Excursion Trips)  Whisler Ski Resort, Science World, Fly Over Canada Stimulator, Grouse 

Mountain, สัมผัสธรรมชาติ 4 วันเต็ม ท่ี Rocky Mountain  

7. ค่าประกันอุบัติเหตแุละสุขภาพ  

8. ค่าวีซ่า    

9. ภาษีสนามบิน 

*ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าเดินทางระหว่างโฮส-โรงเรียน ค่าอาหารกลางวันและเย็นของทริปRocky Mountain 



หลักฐานประกอบการขอวีซ่า ก ำหนดส่งภำยในวันศุกร์ท่ี 19 ตุลำคม 2561  

เอกสำรประจ ำตัวของนักเรียน  

1. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว สี 5 รูป (ชุดนักเรียน พื้นหลังสีขาวเท่านั้น ไม่สวมแว่น)  

2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง (หมดอายุหลังเดือน

ตุลาคม 2019) พร้อมส าเนาและหนังสือเดินทางฉบับก่อนหน้า ให้แนบมาพร้อมด้วยส าเนา 

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน (หน้าที่มีชื่อของนักเรียน และที่มีบ้านเลขที่) พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง 2 ชุด 

และฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ     

4. ส าเนาบัตรประชาชนนักเรียน พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง 2 ชุด 

5. ส าเนาสูตบิัตรนักเรียน พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง 2 ชุด และฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ   

6. ส าเนาเปลี่ยนชื่อ สกุลของนักเรียน และฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ  (กรณีถ้าเปลี่ยน) 

7. จดหมายมอบอ านาจ ให้รับหนังสือเดินทางกลับ (แนบมาในเอกสารฉบับนี้)  

เอกสำรบิดำ มำรดำ หรือผู้ปกครอง 

8. ส าเนาบัตรประชาชนของบิดา พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง 2 ชุด 

9. ส าเนาบัตรประชาชนของมารดา พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง 2 ชุด 

10. ส าเนาบัตรประชาชนของบิดา พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง 2 ชุด และฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ   

11. ส าเนาบัตรประชาชนของมารดา พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง 2 ชุด และฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ   

12. ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล และฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ  (กรณีมีการเปลี่ยน) 

13. เอกสารอนุญาตให้บุตรเดินทางไปเรียนภาษาแคนาดา (Letter of Consent CA) 

(โดยแนบฟอร์มมาให้กับเอกสารน้ี ซึ่งบิดาและมารดาต้องลงชื่อยินยอมทั้งสองท่าน) 

14. กรณีบิดา มารดา แยกทางกัน ต้องมีเอกสารระบุว่าผู้ใดมีอ านาจปกครองบุตร ออกโดยอ าเภอหรือ

หน่วยงานราชการ และฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ   

15. หลักฐานการงานของบิดาและมารดา 

 กรณีท างานประจ า  จดหมายรับรองการท างานซึ่งระบุรายได้ต่อปี (รวมโบนัส ถ้ามี) อายุการ

ท างานและต าแหน่ง และเอกสารจะต้องพิมพ์บนกระดาษหัวจดหมายของหน่วยงานเท่านั้น 

เป็นภำษำอังกฤษ ลงวันท่ีในเอกสำรเดือนธันวำคม  

 กรณีเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัว หนังสือรับรองบริษัทที่มีชื่อบิดา/มารดา หรือหลักฐานการจด

ทะเบียนพาณิชย์ พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง 2 ชุด 



16. กรณีผู้สนันสนุนการเงินเป็นญาติ ไม่ใช่บิดามารดา ต้องมีเอกสารเชื่อมโยงความสัมพันธ์ เช่น ส าเนา

ทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง 2 ชุด และฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ   

17. รายการเดินบัญชีเงินฝาก-ออมทรัพย์หรือฝากประจ าของผู้ปกครอง ย้อนหลัง 6 เดือน (bank Statement 

ฉบับจริงออกโดยธนาคาร) ให้ขอเอกสำรในเดือนธันวำคมเป็นภำษำอังกฤษ 

18. จดหมายรับรองบัญชีเงินฝากฉบับภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคาร ให้ขอเอกสำรในเดือนธันวำคมเป็น

ภำษำอังกฤษ 

19. หลักฐานทางการเงิน *ในการเดินทางโรงเรียนเซนต์ดอมินิกเป็นผู้รับรองหลักฐานทางการเงิน กับ

สถานทูตแคนาดา 

 

 การช าระเงิน 

1. ช าระเป็นเงินสดได้ ที่งานการเงินโรงเรียนเซนต์ดอมินิก อาคารบอสโก ชั้น 1  

2. แคชเชียร์เช็ค ธนาคารใดก็ได้  สั่งจ่าย “โรงเรียนเซนต์ดอมินิก” 

3. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ “ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก”   

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาย่อยถนนเพชรบุรี (อาคารธนภูมิ) 174-2-00888-1 

การช าระเงิน แบ่งเป็นงวด ดังต่อไปนี้  

งวดที่ 1       100,000 บาท  วันที่สมัคร *** สามารถช าระยอดเต็มในวันสมัคร 

งวดที่ 2       96,500บาท  ภายในวันที ่ 30 พฤศจิกายน 2561     

ติดต่อ  มิสศิริวรรณ  ค ายนต์  งานวิเทศสัมพันธ์ ผู้ประสานงานโรงเรียน   

Office: 02-6527477-80 # 168  มือถือ  062-9929654 

 

สมัครเข้ำร่วมโครงกำรได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 28 กันยำยน 2561 

 



  
 

     ใบสมัคร Application Form- Spring Camp 2019  in  Vancouver ประเทศ Canada 

 

 

                                          

ข้อมูลนักเรียน : Student Information (กรอกข้อมลูให้ครบถ้วน เป็นภาษาไทย หรือ ภาษาองักฤษก็ได้ ) 

ช่ือ – สกลุ (ภาษาไทย)   ________________________________________________________    
First name / Last name (ช่ือ-สกลุภาษาองักฤษ สะกดตรงตาม passport) _____________________________________________ 
ช่ือเลน่ (Nickname) ภาษาไทย (Thai) ___________ภาษาองักฤษ (English) ___________ เพศ (Sex)  ชาย (Male) หญิง (Female) 
วนั / เดือน / ปี เกิด  (Date of birth ) เช่น (for example) 21 / 05 / 1998   _________________________ อาย ุ(Age) _____ ปี (years old) 
หมายเลข หนงัสือเดนิทาง (Passport No.)   _________________  วนัท่ีหนงัสือเดนิทางหมดอายุ (Expiry date) _____________________ 
ปัจจบุนัศกึษาอยู่ชัน้ (Study Class) _____________  
เบอร์ตดิตอ่ / โทรศพัท์บ้าน / โทรศพัท์มือถือ (Contact No.)  _____________________________________ แฟ็กซ์ Fax ________________ 
อีเมล์ (E-mail) ________________________________________________________________________________________________ 
ท่ีอยู่ (Address)  ________________________________________________________________________________________________ 
ต้องการครอบครัวที่พัก Homestay   

 มีเดก็  อาย ุ___ ถึง ____ ปี  with children aged _____ to _____   ไมมี่เดก็ (no children)   ไมเ่จาะจง (don’t mind) 
  มีสตัว์เลีย้ง (with pets)  ไมมี่สตัว์เลีย้ง (no pet)     ไมเ่จาะจง  (don’t mind)  

** Homestay สว่นใหญ่มีสตัว์เลีย้ง  หากไม่แพ้ขนสตัว์ ไมอ่ยากให้ระบุวา่ไมเ่อาสตัว์เลีย้ง (Most homestays have pet(s)) 
อาหาร Food    ปกต ิ (Normal)   แพ้อาหาร  โปรดระบุ  ______________________ (Cannot eat _______________________) 
มีภมูแิพ้เก่ียวกบัขนสตัว์หรือไม ่  Allergies??  แพ้ (Yes)  ไมแ่พ้ (No) 
โรคประจ าตวั/ยาท่ีใช้ประจ า/แพ้ยา? Health conditions  _______________________ ต้องการพกั homestay เดียวกบั _________________ 
งานอดเิรก หรือกิจกรรมยามวา่งท่ีชอบ/สนใจ Hobbies / Interests ___________________________________________________________ 
อ่ืนๆ บอกเลา่เร่ืองราวในครอบครัวท่ีเก่ียวกบันกัเรียน และสิง่ท่ีต้องการแจ้งทางโรงเรียน Please tell us about your family and what you 
would like to inform the school  _____________________________________________________________________________________ 
** ทางโรงเรียนจะพยายามจดัหาทีพ่กัใหใ้กลเ้คียงกบัความตอ้งการมากทีส่ดุแต่อาจไม่ตรงกบัที่ตอ้งการทัง้หมด 
ไม่สามารถเจาะจง เชื้อชาติของครอบครวัโฮสได ้เนือ่งจากขดัต่อขอ้กฎหมายการกีดกนัและแบ่งแยกผิวสี  
 

ข้อมูลผู้ปกครอง : Parent / Guardian Information 
ช่ือ-สกลุ บดิา Father_____________________________________   ช่ือ-สกลุ มารดา Mother_____________________________________ 
เบอร์โทร/แฟ็กซ์ Tel / Fax _________________________________  เบอร์โทร/แฟ็กซ์ Tel / Fax ____________________________________ 
อีเมล์ (E-mail)  ________________________________________ อีเมล์ (E-mail)  _____________________________________________ 
อาชีพ (Occupation) ___________________________________ อาชีพ (Occupation) ________________________________________ 
 

ลงช่ือ Signature __________________________ บดิา (Father)      ลงช่ือ Signature __________________________ มารดา (Mother)      
                

       (________________________________)         (________________________________) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Student’s 
photo 



  

ข้อมูลเพิ่มเตมิ เพื่อการย่ืนวีซ่าประเทศแคนาดา 
 
เคยเดนิทางไปตา่งประเทศไหม?  ถ้าเคยโปรดระบุประเทศและเดือน/ปี ท่ีไป ในระยะเวลา 10 ปีหลงัสดุ 
 
__________________________        __________________________ __________________________ 
 
__________________________        __________________________ __________________________ 
 
เคยเดนิทางเข้าประเทศแคนาดาไหม ถ้าเคยโปรดระบเุดือนและปีท่ีไป ในระยะเวลา 10 ปีหลงัสดุ 
 
__________________________        __________________________ __________________________ 
 
Passport เล่มเก่า เลขท่ี____________________ วนัออกPassport _________________ วนัหมดอาย_ุ_______________ 
 
มีพ่ีน้องรวม______ (คน) ผู้สมคัรวีซ่าเป็นลกูคนท่ี ___________________  
โปรดระบช่ืุอพ่ีน้องทัง้หมด (ภาษาอังกฤษ)  
1. ช่ือ ___________________________________________วนัเดือนปีเกิด___________จงัหวดัท่ีเกิด__________________  
2. ช่ือ ___________________________________________วนัเดือนปีเกิด___________จงัหวดัท่ีเกิด__________________ 
3. ช่ือ ___________________________________________วนัเดือนปีเกิด___________จงัหวดัท่ีเกิด__________________ 
4. ช่ือ ___________________________________________วนัเดือนปีเกิด___________จงัหวดัท่ีเกิด__________________ 
 
  
รายละเอียดผู้ปกครอง โปรดระบช่ืุอพ่ีน้องทัง้หมด (ภาษาอังกฤษ)  
 
ช่ือ/สกลุบดิา__________________________________วนัเดือนปีเกิด____________จงัหวดัท่ีเกิด_________  อาชีพ  ___________________     
รายได้โดยเฉล่ียตอ่เดือน(ท่ีต้องการให้แจ้งในใบสมคัรย่ืนขอวีซ่า)                             บาท* 
ช่ือ/สกลุมารดา__________________________________วนัเดือนปีเกิด____________จงัหวดัท่ีเกิด_________  อาชีพ  _________________     
รายได้โดยเฉล่ียตอ่เดือน(ท่ีต้องการให้แจ้งในใบสมคัรย่ืนขอวีซ่า)                             บาท* 
ท่ีอยู่ของ 
นกัเรียน__________________________________________________________________________________________________________ 
อาศยัอยู่ท่ีน่ีมาเป็นระยะเวลา               ปี  
โทรศพัท์บ้าน______________________มือถือ______________________อีเมล์_____________________________________  
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



Address of parents:_________ 

________________________ 
________________________ 

Tel:_____________________ 

 

Date: _____________ 

CONSENT LETTER 

 

To Whom It May Concern,  

 

We, _________________________________________(FATHER’S NAME)  

and _________________________________________(MOTHER’S NAME),  

are the parents of______________________________ (CHILD’S NAME)  

(Date of birth: ______________, Passport No. ______________).  

 

_______________________________(CHILD’S NAME) has our consent to travel with 

_____________________________________________(Passport No. _____________) 

and _____________________________________________(Passport No. __________) 

to visit Canada during the period of March 31st – April 28th 2019, to study at 

_________________________________________, and to stay with the homestay family 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 
I certify that the information supplied in this letter is correct and true. 

 

Yours sincerely, 

 

Father’s name (print):_______________________________ 

 

Father’s signature:_________________________________ 

 

Mother’s name (print):_______________________________ 

 

Mother’s signature:_________________________________      



  

หนงัสอืมอบอ ำนำจ (CA) 
 
 

วนัท่ี..........................................                ท ำท่ี................................................................. 

               .................................................................. 

 
ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว)......................................................นำมสกลุ....................................... ....................... 

ถือหนงัสือเดนิทำงเลขท่ี.....................................และบตัรประจ ำตวัประชำชนเลขท่ี............................................ 

ขอมอบอ ำนำจให้กบั 

(นำย/นำง/นำงสำว)............................................................นำมสกลุ.......................................... ......................... 

ถือหนงัสือเดนิทำงเลขท่ี.....................................และบตัรประจ ำตวัประชำชนเลขท่ี..................................... ....... 

ในการรบัหนงัสือเดินทาง (Passport) ของขา้พเจ้า ณ ส านกังาน VFS CA Visa - Thailand 

 

ลงช่ือ...................................................(นกัเรียนผู้มอบอ ำนำจ)       ลงช่ือ...................................................(ผู้ รับมอบอ ำนำจ)  

   (     )  (     ) 

 

ลงช่ือ.......................................................(พยำน)        ลงช่ือ...........................................................(พยำน) 

   (     )  (     ) 
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