
 

เอกสารปรบัปรุงล่าสุด สิงหาคม 2565 

AMERICAN HOMESTAY 

รายละเอยีดค่าธรรมเนียมและเง่ือนไขการช าระและคนืเงิน 
1. ค่าธรรมเนียมทัง้หมด 6,300 USD รวมค่าใชจ้า่ยดงันี้ 

- ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลบั กรุงเทพฯ-ชคิาโก 

- การเดนิทางไปยงัสถานทีต่่างๆ ตลอดโครงการ ตามกจิกรรมที่โครงการจดัขึน้ 

- ค่าอาหาร 3 มือ้ ตลอดการเดนิทาง 

- ทีพ่กัอาศยัตลอดการเดนิทาง 

- ประกนัสุขภาพส าหรบันักเรยีนตลอดการเดนิทาง 

ค่าธรรมเนียมนีไ้ม่รวมค่าธรรมเนียมการท าวซีา่ และค่าใชจ่้ายส่วนตวั ไม่รวมค่ากระเป๋าน า้หนักเกนิ ค่าใชจ่้ายค่าเปลีย่นตัว๋เคร ือ่งบนิ 

หากนักเรยีนมีความจ าเป็นตอ้งกลบัก่อนก าหนด 

2. การช าระเงิน แบ่งเป็น 2 แบบดงันี ้

2.1 ส าหรบัผูส้มคัรชว่ง Early Bird (ส่วนลด 5,000 บาท) 

- งวดที ่1 

ช าระ 10,000 บาท หลงัจากไดร้บัการตอบรบัเขา้รว่มโครงการ ภายในเวลา 7 วนั 

- งวดที ่2 

ช าระก่อนวนัที ่31 ตุลาคม 2565 จ านวน 50% ของค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

- งวดที ่3  

ช าระส่วนทีเ่หลอืก่อนวนัที ่30 พฤศจกิายน 2565 

2.2 ส าหรบัผูส้มคัรหลงัวนัที ่30 ตุลาคม 2565  

      -    งวดที ่1 

         ช าระ 10,000 บาท หลงัจากไดร้บัการตอบรบัเขา้รว่มโครงการ ภายในเวลา 7 วนั 

- งวดที ่2  

ช าระค่าใชจ่้ายทัง้หมดภายในวนัที ่30 พฤศจกิายน 2565 

เงื่อนไขการยกเลกิการเขา้รว่มโครงการ และการคนืเงิน 

- ยกเลกิก่อนวนัที ่20 ธนัวาคม 2565 

เมือ่นักเรยีนยกเลกิการเดนิทางก่อนวนัที ่20 ธนัวาคม 2565 สถาบนัคนืเงนิ 85% จากราคาคา่ธรรมเนียมทัง้หมด 

6,300 USD 

- ยกเลกิก่อนวนัที ่15 มกราคม 2565 

เมือ่นักเรยีนยกเลกิการเดนิทางก่อนวนัที ่15 มกราคม 2565 สถาบนัคนืเงนิ 50% จากราคาคา่ธรรมเนียมทัง้หมด 

6,300 USD 

- ยกเลกิการเดนิทางหลงัวนัที ่31 มกราคม 2565  

เมือ่นักเรยีนยกเลกิการเดนิทางหลงัวนัที ่31 มกราคม 2565 สถาบนั งดคนืเงินทุกกรณี 



                

ขัน้ตอนการด าเนินการ 

เดอืนกนัยายน-ตุลาคม 

- กรอกใบสมคัร 

- นัดสมัภาษณน์ักเรยีนและผูป้กครอง 

- ช าระค่ามดัจ า ค่าธรรมเนียมงวดที ่1 จ านวน 10,000 บาท หลงัจากไดร้บัการตอบรบัเขา้รว่มโครงการภายใน 7 วนั 

- ผูป้กครองช าระค่าธรรมเนียม 50% เพือ่รบัส่วนลด Early Bird (เมือ่ช าระค่าธรรมเนียม ภายใน 31 ตุลาคม 2565) 

- เตรยีมเอกสารท าวซีา่ตามทีส่ถาบนัก าหนด (กรณีทีย่งัไม่มีวซีา่) 

เดอืนพฤศจกิายน 

- นัดตรวจเอกสารตวัจรงิทัง้หมดก่อนวนัสมัภาษณว์ซีา่ 7 วนั 

- นักเรยีนทยอยเขา้สมัภาษณว์ซีา่อเมรกิา 

- ปิดรบัสมคัรนักเรยีนเขา้รว่มโครงการ ณ วนัที ่30 พฤษจกิายน 2565 

- ผูป้กครองช าระค่าธรรมเนียมทัง้หมด ภายในวนัที ่30 พฤศจกิายน 2565 

- ผูป้กครองแจง้วนัปิดเทอมและวนัเปิดเทอมของนักเรยีน 

เดอืนธนัวาคม 

- สถาบนัท าการจองตั๋วเครือ่งบนิ 

- สถาบนัท าการตดิต่อโรงเรยีนและโฮสแฟมิลี่ 

- สถาบนัท าการอปัเดตขอ้มูลกบัผูป้กครองทางอเีมล รอบที ่1 

เดอืนมกราคม 

- สถาบนัท าการอปัเดตขอ้มูลกบัผูป้กครองทางอเีมล รอบที ่2 เกีย่วกบัวนัเดนิทาง เทีย่วบนิและสายการบนิ 

- ผูป้กครองทีต่อ้งการรบันักเรยีนที่ประเทศอเมรกิาแจง้ความจ านงต่อสถาบนั 

เดอืนกุมภาพนัธ ์

- สถาบนัท าการอปัเดตขอ้มูลกบัผูป้กครองทางอเีมล รอบที ่3 

เดอืนมนีาคม  

- สถาบนันัดหมายวนัประชมุผูป้กครอง ผูป้กครองอย่างน้อย 1 ท่าน ต่อนักเรยีน 1 คน ตอ้งเขา้รว่มประชุม 

- สถาบนัแจกแจงรายละเอยีดของทรปิ ยนืยนัวนัเดนิทาง ครอบครวัอุปถม้ป์และโรงเรยีนของนักเรยีนทุกคน 

- สถาบนันัดหมายวนั Overnight Camp ส ำหรบันักเรยีน นักเรยีนทุกคนตอ้งเขา้รว่มกจิกรรม 
- ออกเดนิทำงไปยงั Manitowoc, Wisconsin, USA. 

 

 

 

 

 



 

ขัน้ตอนการด าเนินการท าวซีา่อเมรกิา 

1. หนังสอืเดนิทำงนักเรยีนตอ้งมีอำยุกำรใชง้ำนเหลอืมำกกว่ำ 6 เดอืน นับตัง้แต่วนัทีอ่อกเดนิทำง หำกนักเรยีนไม่มีหนังสอื
เดนิทำงหรอืเหลือจ ำนวนวนัไม่พอ ใหเ้ริม่จำกกำรท ำหนังสอืเดนิทำงใหม่ก่อน 

2. ส่งส ำเนำเอกสำรดงัต่อไปนี ้ 
- หนังสอืเดนิทำง  
- หนังสอืเดนิทำงทีมี่วีซำ่ท่องเที่ยวอเมรกิำ (ถำ้มี)  
- บตัรประชำชนบดิำ, มำรดำ  
- บตัรประชำชนนักเรยีน 
- หนังสอืเปลีย่นชือ่ เปลีย่นนำมสกุลนักเรยีน (ถำ้มี)  
- ทะเบยีนบำ้นของนักเรยีน 
- ทะเบยีนบำ้นบดิำและมำรดำ 
- รูปถ่ำยพืน้หลงัสขีำวขนำดสองนิว้ สำมำรถถ่ำยเองไดด้ว้ยกลอ้งทีมี่ควำมคมชดัในเวลำกลำงวนั 
- ประวตักิำรเดนิทำงของนักเรยีนในรอบ 5 ปีทีผ่่ำนมำ (ระบุประเทศและระยะเวลำเดนิทำง) 
- ประวตักิำรเดนิทำงเขำ้สหรฐัอเมรกิำทุกคร ัง้ของนักเรยีน วนัทีเ่ดนิทำง ระยะเวลำ (วนั)  

3. ทำงสถำบนักรอกแบบฟอรม์ DS160 ใหน้ักเรยีน เมือ่กรอกเอกสำรเสร็จแลว้ ผูป้กครองตรวจควำมถูกตอ้ง 

4. ผูป้กครองน ำใบช ำระค่ำธรรมเนียมวีซำ่จำกสถำบนัไปช ำระค่ำธรรมเนียมผ่ำนทำงธนำคำรกรุงศรอียุธยำ (160 USD) หำก
ไม่สะดวกไปช ำระเอง ทำงสถำบนัสำมำรถช ำระแทนได  ้

5. ทำงสถำบนันัดวนัสมัภำษณใ์หก้บันักเรยีน ปัจจุบนัระยะเวลำรอสมัภำษณ ์25 วนั 

6. ผูป้กครองเตรยีมเอกสำรตวัจรงิใหค้รบถว้นตำมทีส่ถำบนัก ำหนด 

7. ผูป้กครองน ำเอกสำรตวัจรงิทัง้หมดเขำ้มำใหเ้จำ้หนำ้ที่ตรวจสอบก่อนวนันัดสมัภำษณ ์10 วนั ทดลองถำมตอบค ำถำม 

8. สมัภำษณว์ซีำ่อเมรกิำทีส่ถำนทูตอเมรกิำ ถนนวทิยุ โดยมีผูป้กครองอย่ำงนอ้ย 1 คนเขำ้สมัภำษณด์ว้ย ส ำหรบันักเรยีนอำยุ
ต ่ำกว่ำ 15 ปี ไปก่อนเวลำนดัอย่ำงนอ้ย 30 นำท ี(ไม่สำมำรถเปลีย่นวนัได)้ 

9. เจำ้หนำ้ทีแ่จง้ผลกำรสมัภำษณท์นัทหีลงัสมัภำษณ ์หนังสอืเดนิทำงของนักเรยีนจะถูกเก็บไปแลว้น ำส่งกลบัมำพรอ้มวซีำ่ทำง
ไปรษณีย ์

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

กระเป๋าและการจดักระเป๋า (Baggage and packing) 

➢ กระเป๋าเดนิทางใหญ่ 1 ใบ  
ขนำดทัง้สำมดำ้นกวำ้งรวมกนัไม่เกนิ 158 เซนตเิมตร หรอื 62 นิว้ 

ตวัอย่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ กระเป๋าส าหรบัหิว้ขึน้เครือ่ง 1 ใบ (Carry-on Baggage)  
ขนำดกวำ้ง ยำว สูง รวมกนัทัง้หมดตอ้งไม่เกนิ  45 นิว้ หรอื  155 เซนตเิมตร น ้ำหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรมั 

ตวัอย่าง 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 นิว้ หรือ 50 เซนติเมตร 

30 นิว้ หรือ 75 เซนติเมตร 

    12 นิว้ หรือ 30 เซนติเมตร 

ของเหลวทุกอย่างจะตอ้งใส่

ถุงซปิและใส่ในกระเป๋า

เดนิทางนีท้ ัง้หมด น ้าหนักไม่

เกนิ 23 กโิลกรมั 

ควรมสีมัภาระ เชน่ ชดุส าหรบัเปลีย่น, กางเกง

ขาสัน้ แปรงสฟัีน ยาสฟัีนขนาดเล็ก, รองเทา้

แตะ ตดิไวด้ว้ย ในกรณีเครือ่งดเีลย,์ ตอ้งรอ

เปลีย่นเครือ่งเป็นเวลานาน  

 

9 นิว้ หรือ 22 เซนติเมตร 
14 นิว้ หรือ 30 เซนติเมตร 

22 นิว้ หรือ 55 เซนติเมตร 

http://www.delta.com/traveling_checkin/baggage/carryon/index.jsp


 

 
 
 
 

➢ กระเป๋าเป้ส าหรบัใส่แทปเล็ต หรอื คอมพวิเตอร ์1 ใบ  
สมัภำระส ำหรบัทศันศกึษำและอุปกรณก์ำรเรยีน ขนำดพอดกีบัตวันักเรยีน 
 

 

แนะแนวเสือ้ผา้และสิง่ของทีต่อ้งเตรยีม 

➢ เสือ้ผา้  
อำกำศทีว่สิคอนซนิในฤดูนี ้ไม่สำมำรถคำดเดำได ้สำมำรถเป็นทัง้รอ้นและหนำวในวนัเดยีว เพรำะฉะนั้นผูป้กครอง
ควรเตรยีมเสือ้ผำ้และอุปกรณท์ีส่ำมำรถปรบัเปลีย่นไดต้ำมอุณหภูมิ ดงันี ้

➢  
- เสือ้แจค๊เกตแบบไม่หนำมำก แนะน ำแบบ Wind Jacket เพรำะสำมำรถกนัลมไดด้แีละไม่หนำ บำงยีห่อ้สำมำรถแกะดำ้นใน
ออกไดด้ว้ย  

- ถุงมือ ผำ้พนัคอ และหมวกอุ่นๆ 

- รองเทำ้ทนๆ หรอืบูท, รองเทำ้ผำ้ใบและรองเทำ้แตะ 
- ถุงเทำ้ขนแกะ 3 คู่, ถุงเทำ้คตัตอน 4-7 คู ่
- กำงเกงยนีหรอืกำงเกงขำยำว 4 ตวั 

- กำงเกงขำสัน้ 4 ตวั 

- ชดุว่ำยน ้ำ 1 ชดุ 
- เสือ้ยดื, เสือ้แขนยำว 7 ตวั, เสือ้สเวตเตอร ์2-3 ตวั 
- ชดุช ัน้ในและอืน่ๆ 
 

➢ ของใชป้ระจ าวนั 
ทำงครอบครวัอุปถมัป์จะเตรยีมของใชใ้นชวีติประจ ำวนัทั่วไปใหน้ักเรยีน แต่อย่ำงไรก็ตำม นักเรยีนควรเตรยีมสิง่
เหล่ำนีไ้ปดว้ย 

- ยำสฟัีน,แปรงสฟัีน, แปรงหวผีม และผำ้เชด็ตวั 
- ยำประจ ำตวั (ยำสำมญัประจ ำบำ้นทั่วไปไม่ตอ้งน ำไป)  

- กระตกิน ้ำ, กล่องขำ้วช ัน้เดยีว 
- หนังสอื, เกมส ์และของใชส้่วนตวัต่ำงๆ 
- กลอ้งถ่ำยรูป/มือถอืส ำหรบัถ่ำยภำพ 
- เครือ่งเขียน 

- ของฝำกจำกไทยส ำหรบัครอบครวัอุปถมัป์และของช ำรว่ยเล็กนอ้ยส ำหรบัเพือ่นที่โรงเรยีน  

 

 

 



 

 

HOMESTAY PROGRAM 

STUDENT CODE OF CONDUCT 

I,_________________________, agree to the following code of conduct: 

1) I will follow all reasonable rules and instructions from my chaperones and host parents. 

2) I will respect my teachers, be attentive in class, and follow all school policies. 

3) I will do my best to adapt to my surroundings and not place an undue burden on my host family or teachers. 

4) I will not drink alcohol, do drugs or smoke cigarettes. 

5) I will not engage in any activity that is illegal, immoral, or unsafe. 

6) I will respect any curfew set by my host family. 

7) I will not use my host family’s land line to call Thailand without permission. 

8) I will blog every day about my experiences, feelings and thoughts. 

9) I will use my phone/computer in moderation and respect time/place limits set by adults. 

 

         Signed:__________________________ 

         (_________________________________) 

 

 

 

I,______________________________________, am the parent of ________________________________________. I understand 

That if my child commits a serious violation of this code of conduct, that they will be sent back to Thailand.  

I agree to cover all costs of this trip, including additional airfare charges, transportation to the airport, and 

any unaccompanied minor fees charged by the airline. I also understand that the decision to send a child  

home is entirely at Mr. Carroll’s discretion, and I agree to abide by any decision he makes in this regard. 

 

         Signed:__________________________ 

         (_________________________________) 

 

 

 



 

 Carroll Prep 

 

Carroll Prep 

Carroll Prep 

Carroll Prep’s mother Carroll Prep 

Caroll Prep’s mother 

Carroll Prep’s mother 



 

 

                                 For:  _______________________________________ 

                                                                                                                                         (Student Name) 

   

The Learning Center by Carroll Prep has my free consent and permission to use the 

above individual’s image/voice and name identification in print, broadcast and 

electronic media for internal/external presentation, film/video, and websites & social 

media. 

The Learning Center by Carroll Prep has my permission to use and reuse the above 

individual’s image/voice in furtherance of The Learning Center by Carroll Preps’ work 

without any monetary or material compensation to me or my heirs until or unless 

revoked by me. 

 

As parent or legal guardian of the above named person, I give permission for his/her 

image/voice to be used as indicated above and agree to the terms of use stated 

above. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Parent/Guardian : ________________________ (Signature) 

 

           (_______________________) 

 

 Parent/Guardian  ________________________(Phone Number) 

   Parent/Guardian ____________________________(Email) 

 

         Student :  ________________________ (Signature) 

 

 

Media Consent Release Form 



Amphur Letter 

ตวัอย่างหนังสอืใหค้วามยนิยอมใหบุ้ตรหลานเดนิทางออกนอกประเทศ 

 


