เอกสารปรับปรุงล่าสุด สิงหาคม 2565

AMERICAN HOMESTAY
รายละเอียดค่าธรรมเนี ยมและเงื่อนไขการชาระและคืนเงิน

1.
-

้
ค่าธรรมเนี ยมทังหมด
6,300 USD รวมค่าใช้จา
่ ยดังนี ้
่ นไป-กลับ กรุงเทพฯ-ชิคาโก
ตั๋วเครืองบิ
่ างๆ ตลอดโครงการ ตามกิจกรรมที่โครงการจัดขึน้
การเดินทางไปยังสถานทีต่
ค่าอาหาร 3 มือ้ ตลอดการเดินทาง
่ กอาศัยตลอดการเดินทาง
ทีพั
ประกันสุขภาพสาหรับนักเรียนตลอดการเดินทาง

้ รวมค่าธรรมเนียมการทาวีซา่ และค่าใช ้จ่ายส่วนตัว ไม่รวมค่ากระเป๋ านาหนั
้ กเกิน ค่าใช ้จ่ายค่าเปลียนตั
่ วเครื
๋
่ น
ค่าธรรมเนียมนีไม่
องบิ
หากนักเรียนมีความจาเป็ นต้องกลับก่อนกาหนด

2. การชาระเงิน แบ่งเป็ น 2 แบบดังนี ้
2.1 สาหรับผูส้ มัครช่วง Early Bird (ส่วนลด 5,000 บาท)
- งวดที่ 1
ชาระ 10,000 บาท หลังจากไดร้ บั การตอบรับเข้าร่วมโครงการ ภายในเวลา 7 วัน
- งวดที่ 2
้
ชาระก่อนวันที่ 31 ตุลาคม 2565 จานวน 50% ของค่าใช ้จ่ายทังหมด
- งวดที่ 3
่ อก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
ชาระส่วนทีเหลื
2.2 สาหรับผูส้ มัครหลังวันที่ 30 ตุลาคม 2565
-

งวดที่ 1
ชาระ 10,000 บาท หลังจากไดร้ บั การตอบรับเข้าร่วมโครงการ ภายในเวลา 7 วัน

-

งวดที่ 2
้
ชาระค่าใช ้จ่ายทังหมดภายในวั
นที่ 30 พฤศจิกายน 2565

เงื่อนไขการยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ และการคืนเงิน
-

-

-

ยกเลิกก่อนวันที่ 20 ธันวาคม 2565
่ กเรียนยกเลิกการเดินทางก่อนวันที่ 20 ธันวาคม 2565 สถาบันคืนเงิน 85% จากราคาค่าธรรมเนี ยมทังหมด
้
เมือนั
6,300 USD
ยกเลิกก่อนวันที่ 15 มกราคม 2565
่ กเรียนยกเลิกการเดินทางก่อนวันที่ 15 มกราคม 2565 สถาบันคืนเงิน 50% จากราคาค่าธรรมเนี ยมทังหมด
้
เมือนั
6,300 USD
ยกเลิกการเดินทางหลังวันที่ 31 มกราคม 2565
่ กเรียนยกเลิกการเดินทางหลังวันที่ 31 มกราคม 2565 สถาบัน งดคืนเงินทุกกรณี
เมือนั

้
ขันตอนการด
าเนิ นการ
เดือนกันยายน-ตุลาคม
-

กรอกใบสมัคร
นัดสัมภาษณ์นักเรียนและผูป้ กครอง
ชาระค่ามัดจา ค่าธรรมเนี ยมงวดที่ 1 จานวน 10,000 บาท หลังจากไดร้ บั การตอบรับเข้าร่วมโครงการภายใน 7 วัน
่ บส่วนลด Early Bird (เมือช
่ าระค่าธรรมเนี ยม ภายใน 31 ตุลาคม 2565)
ผูป้ กครองชาระค่าธรรมเนี ยม 50% เพือรั
่
เตรียมเอกสารทาวีซา่ ตามทีสถาบั
นกาหนด (กรณี ทยั
ี่ งไม่มีวซ
ี า่ )

เดือนพฤศจิกายน
-

้
นัดตรวจเอกสารตัวจริงทังหมดก่
อนวันสัมภาษณ์วซ
ี า่ 7 วัน
นักเรียนทยอยเข้าสัมภาษณ์วซ
ี า่ อเมริกา
ปิ ดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ณ วันที่ 30 พฤษจิกายน 2565
้
ผูป้ กครองชาระค่าธรรมเนี ยมทังหมด
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
ผูป้ กครองแจ้งวันปิ ดเทอมและวันเปิ ดเทอมของนักเรียน

เดือนธันวาคม
-

่ น
สถาบันทาการจองตั๋วเครืองบิ
สถาบันทาการติดต่อโรงเรียนและโฮสแฟมิล่ี
สถาบันทาการอัปเดตข้อมูลกับผูป้ กครองทางอีเมล รอบที่ 1

เดือนมกราคม
-

่
่
สถาบันทาการอัปเดตข้อมูลกับผูป้ กครองทางอีเมล รอบที่ 2 เกียวกั
บวันเดินทาง เทียวบิ
นและสายการบิน
่ ้องการรับนักเรียนที่ประเทศอเมริกาแจ้งความจานงต่อสถาบัน
ผูป้ กครองทีต

เดือนกุมภาพันธ ์
-

สถาบันทาการอัปเดตข้อมูลกับผูป
้ กครองทางอีเมล รอบที่ 3

เดือนมีนาคม
-

สถาบันนัดหมายวันประชุมผูป้ กครอง ผู ป
้ กครองอย่างน้อย 1 ท่าน ต่อนักเรียน 1 คน ต้องเข้าร่วมประชุม
สถาบันแจกแจงรายละเอียดของทริป ยืนยันวันเดินทาง ครอบครัวอุปถม้ ป์ และโรงเรียนของนักเรียนทุกคน
สถาบันนัดหมายวัน Overnight Camp สำหรับนักเรียน นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรม
ออกเดินทำงไปยัง Manitowoc, Wisconsin, USA.

้
ขันตอนการด
าเนิ นการทาวีซา่ อเมริกา
้ วน
่
1. หนังสือเดินทำงนักเรียนตอ้ งมีอำยุกำรใช ้งำนเหลือมำกกว่ำ 6 เดือน นับตังแต่
ั ทีออกเดิ
นทำง หำกนักเรียนไม่มีหนังสือ
่
เดินทำงหรือเหลือจำนวนวันไม่พอ ให้เริมจำกกำรท
ำหนังสือเดินทำงใหม่ก่อน
2. ส่งสำเนำเอกสำรดังต่อไปนี ้
- หนังสือเดินทำง
่ วีซำ่ ท่องเที่ยวอเมริกำ (ถำ้ มี)
- หนังสือเดินทำงทีมี
- บัตรประชำชนบิดำ, มำรดำ
- บัตรประชำชนนักเรียน
่
่
- หนังสือเปลียนชื
อ่ เปลียนนำมสกุ
ลนักเรียน (ถำ้ มี)
- ทะเบียนบ้ำนของนักเรียน
- ทะเบียนบ้ำนบิดำและมำรดำ
้
่ ควำมคมชัดในเวลำกลำงวัน
- รูปถ่ำยพืนหลั
งสีขำวขนำดสองนิ ว้ สำมำรถถ่ำยเองไดด้ ้วยกล ้องทีมี
่
- ประวัตก
ิ ำรเดินทำงของนักเรียนในรอบ 5 ปี ทผ่
ี ำนมำ (ระบุประเทศและระยะเวลำเดินทำง)
้
่ นทำง ระยะเวลำ (วัน)
- ประวัตก
ิ ำรเดินทำงเข้ำสหรัฐอเมริกำทุกครังของนักเรียน วันทีเดิ
่
3. ทำงสถำบันกรอกแบบฟอร ์ม DS160 ให้นักเรียน เมือกรอกเอกสำรเสร็
จแลว้ ผูป้ กครองตรวจควำมถูกตอ้ ง
4. ผูป้ กครองนำใบชำระค่ำธรรมเนี ยมวีซำ่ จำกสถำบันไปชำระค่ำธรรมเนี ยมผ่ำนทำงธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ (160 USD) หำก
ไม่สะดวกไปชำระเอง ทำงสถำบันสำมำรถชำระแทนได ้
5. ทำงสถำบันนัดวันสัมภำษณ์ให้กบ
ั นักเรียน ปัจจุบน
ั ระยะเวลำรอสัมภำษณ์ 25 วัน
่
6. ผูป้ กครองเตรียมเอกสำรตัวจริงให้ครบถว้ นตำมทีสถำบั
นกำหนด
้
7. ผูป้ กครองนำเอกสำรตัวจริงทังหมดเข้
ำมำให้เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบก่อนวันนัดสัมภำษณ์ 10 วัน ทดลองถำมตอบคำถำม
่
8. สัมภำษณ์วซ
ี ำ่ อเมริกำทีสถำนทู
ตอเมริกำ ถนนวิทยุ โดยมีผป
ู ้ กครองอย่ำงน้อย 1 คนเข้ำสัมภำษณ์ดว้ ย สำหรับนักเรียนอำยุ
่
่
ตำกว่ำ 15 ปี ไปก่อนเวลำนัดอย่ำงน้อย 30 นำที (ไม่สำมำรถเปลียนวั
นได)้
่ งผลกำรสัมภำษณ์ทน
9. เจ้ำหน้ำทีแจ้
ั ทีหลังสัมภำษณ์ หนังสือเดินทำงของนักเรียนจะถูกเก็บไปแล้วนำส่งกลับมำพร ้อมวีซำ่ ทำง
ไปรษณี ย ์

กระเป๋ าและการจัดกระเป๋ า (Baggage and packing)
➢ กระเป๋ าเดินทางใหญ่ 1 ใบ
้
ขนำดทังสำมด
้ำนกว ้ำงรวมกันไม่เกิน 158 เซนติเมตร หรือ 62 นิ ว้
ตัวอย่าง

20 นิว้ หรือ 50 เซนติเมตร

ของเหลวทุกอย่างจะต ้องใส่
ถุงซิปและใส่ในกระเป๋ า
้ งหมด
้
เดินทางนีทั
น้าหนักไม่

30 นิว้ หรือ 75 เซนติเมตร

เกิน 23 กิโลกรัม

12 นิว้ หรือ 30 เซนติเมตร
้ นเครื
้
่ 1 ใบ (Carry-on Baggage)
➢ กระเป๋ าสาหร ับหิวขึ
อง
้
ขนำดกว ้ำง ยำว สูง รวมกันทังหมดต
อ้ งไม่เกิน 45 นิว้ หรือ 155 เซนติเมตร น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม
ตัวอย่าง

่ กางเกง
ควรมีสมั ภาระ เช่น ชุดสาหรับเปลียน,
้ แปรงสีฟัน ยาสีฟันขนาดเล็ก, รองเท ้า
ขาสัน

22 นิว้ หรือ 55 เซนติเมตร

่ เลย ์, ต ้องรอ
แตะ ติดไว้ด ้วย ในกรณีเครืองดี
่
่
เปลียนเครื
องเป็
นเวลานาน
14 นิว้ หรือ 30 เซนติเมตร

9 นิว้ หรือ 22 เซนติเมตร

➢ กระเป๋ าเป้ สาหร ับใส่แทปเล็ต หรือ คอมพิวเตอร ์ 1 ใบ
สัมภำระสำหรับทัศนศึกษำและอุปกรณ์กำรเรียน ขนำดพอดีกบ
ั ตัวนักเรียน

้ าและสิงของที
่
่ องเตรียม
แนะแนวเสือผ้
ต้
้ า
➢ เสือผ้
้ ้อนและหนำวในวันเดียว เพรำะฉะนั้นผูป้ กครอง
อำกำศทีวิ่ สคอนซินในฤดูนี้ ไม่สำมำรถคำดเดำได ้ สำมำรถเป็ นทังร
้ ำและอุปกรณ์ทสำมำรถปรั
่
ควรเตรียมเสือผ้
ี่
บเปลียนได
ต้ ำมอุณหภูมิ ดังนี ้
➢
้ คเกตแบบไม่หนำมำก แนะนำแบบ Wind Jacket เพรำะสำมำรถกันลมไดด้ แี ละไม่หนำ บำงยีห้
่ อสำมำรถแกะด ้ำนใน
- เสือแจ๊
ออกได ้ด ้วย
- ถุงมือ ผ้ำพันคอ และหมวกอุ่นๆ
- รองเท้ำทนๆ หรือบูท, รองเท้ำผ้ำใบและรองเท้ำแตะ
- ถุงเท้ำขนแกะ 3 คู่, ถุงเท้ำคัตตอน 4-7 คู่
- กำงเกงยีนหรือกำงเกงขำยำว 4 ตัว
้ 4 ตัว
- กำงเกงขำสัน
- ชุดว่ำยน้ำ 1 ชุด
้ ด, เสือแขนยำว
้
้
- เสือยื
7 ตัว, เสือสเวตเตอร
์ 2-3 ตัว
้
่
- ชุดชันในและอื
นๆ
➢ ของใช้ประจาวัน
ทำงครอบครัวอุปถัมป์ จะเตรียมของใช ้ในชีวต
ิ ประจำวันทั่วไปให้นักเรียน แต่อย่ำงไรก็ตำม นักเรียนควรเตรียมสิง่
้
เหล่ำนี ไปด
้วย
- ยำสีฟัน,แปรงสีฟัน, แปรงหวีผม และผ้ำเช็ดตัว
- ยำประจำตัว (ยำสำมัญประจำบ้ำนทั่วไปไม่ตอ้ งนำไป)
้ ยว
- กระติกน้ำ, กล่องข้ำวชันเดี
- หนังสือ, เกมส ์ และของใช ้ส่วนตัวต่ำงๆ
- กล ้องถ่ำยรูป/มือถือสำหรับถ่ำยภำพ
่
- เครืองเขี
ยน
่
่โรงเรียน
- ของฝำกจำกไทยสำหรับครอบครัวอุปถัมป์ และของชำร่วยเล็กน้อยสำหรับเพือนที

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

Carroll Prep’s mother

Carroll Prep’s mother
Caroll Prep’s mother

Media Consent Release Form
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)

Amphur Letter
ตัวอย่างหนังสือให้ความยินยอมให้บุตรหลานเดินทางออกนอกประเทศ

