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เอกสาร 1-6 ต้องถือขึ�นเครื�อง

 พาสปอรต์เล่มที�มหีนา้วซีา่แคนาดาประทับ 
 Letter of Acceptance จดหมายตอบรบั
 A Permit Authorizing Letter 
 Custodianship Letter
 ทรานสครปิต์ 3 ป�ยอ้นหลังภาษาอังกฤษ
 ใบรบัรองจบ สาํหรบัแสดงตัวตนกับโรงเรยีน
 เงินสด บตัรเครดติ บตัรเดบทิ
 ใบรบัรองแพทยห์ากมโีรคประจาํตัว หรอืใบแพย้า
 ที�ชารจ์แบต 
 โนต๊บุค๊ ไอแพด
 อาหารแหง้ มามา่ เครื�องปรงุอาหาร
 ควรถ่ายเอกสารหนา้วซีา่ และพาสปอรต์เก็บแยกไว ้

CHECKLIST



 

IMMIGRATION &
BOARDER
เมื�อไปถึงสนามบนิแรกในประเทศแคนาดา ทกุ
คนจะต้องต่อแถวเพื�อไปเชค็ Passport
Inspection โดยการตอบคําถามที�ตู้อัตโนมติั 
โดยคําถามจะถามประมาณวา่ เชน่ มาทําอะไร
อยูที่�ประเทศแคนาดากี�วนั และคําถาม
Declaration ต่างๆ หลังจากตอบคําถามจาก
เครื�องเรยีบรอ้ยแล้ว จะไดใ้บมาหนึ�งใบเพื�อที�จะ
ใหเ้จา้หนา้ที�ทําการตรวจสอบอีกต่อไป



Passport
Inspection
กรอกแบบสอบถาม ยนืยนั
ไมม่สีิ�งผดิกฎหมายเขา้
ประเทศ

สแกนนิ�ว พาสปอรต์
และ ถ่ายรูป
รอกระดาษปริ�น

สง่เอกสารให้เจา้หนา้ที�
พาสปอรต์และฟอรม์ดแีคลร์



STUDY
PERMIT
นักเรยีนระยะยาวต้องแยกเดนิออกไปทํา
เอกสารนี�ก่อนไปรบักระเป�า หา้มลืมเด็ดขาด!



รบีแยกมาต่อแถว!
หลังจากเจา้หนา้ที�ทําการตรวจสอบเสรจ็
แล้ว  สิ�งสาํคัญที�สดุสาํหรบันกัเรยีน คือ
การทํา Study Permit ยํ�า สาํคัญมากๆ
หลักจากเสรจ็จากเจา้หนา้ที�ตรวจสอบ
Declaration แล้ว ใหไ้ปที� Immigration
จะอยูท่างขวามอื เป�นหอ้งสาํหรบัการทํา
Study Permit โดยเฉพาะ  นกัเรยีนทกุ
คนต้องทําที�นี� จะชา้หรอืจะเรว็ขึ�นอยูกั่บ
จาํนวนนกัเรยีนในชว่งๆนั�น จงึขอให้
ตระหนกัถึงในการจองตั�วเครื�องบนิเผื�อ
เวลาที�จะทํา Study Permit  ไวด้ว้ย หลัง
จากเสรจ็ในการทํา Study Permit ก็
สามารถไปรบักระเป�าสมัภาระที�สายพาน
ตามไฟล์สายการบนิไดเ้ลย
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ไมเ่สยีค่าใชจ้า่ยใดๆ แล้วหากมกีาร
เจบ็ป�วยรกัษาหรอืรบัยาที�
Medical Clinic 
การรกัษาพยาบาล ไมม่กีารเสยีค่า
ใชจ้า่ยใดๆ นกัเรยีนไดทํ้าการชาํระ
เงินค่าประกันสขุภาพใหกั้บทาง
โรงเรยีนก่อนที�จะมาเรยีนที�เวอร์
นอน หากนกัเรยีนมกีารเจบ็ป�วย
สามารถรกัษาไดฟ้ร ีโดยการแจง้
กับทางโฮสเพื�อที�จะพาไปที�
Medical Clinic โดยไมต้่อง
ทําการนดัหมายล่วงหนา้  นกัเรยีน
สามารถ walk in เขา้ไปไดเ้ลย
ตามวนัและเวลาที�สถานรกัษา
กําหนด นกัเรยีนที�อยูที่�แคนาดาได้
สกัพกั จะไดร้บับตัร Personal
Health โรงเรยีนจะจดัสง่มาที�อยู่
ในแคนาดา
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เพื�อการใชจ้า่ยที�สะดวกขึ�น ใหน้กัเรยีนแจง้ความ
ประสงค์กับโฮสในการที�จะขอเป�ดบญัชใีนเมอืง
เวอรน์อน ทางโฮสจะเป�นคนพานกัเรยีนไปเป�ด
แบงค์ที�ใกล้บา้นหรอืสถานศึกษาแล้วแต่ความ
เหมาะสม นักเรยีนจะไดบ้ตัรเดบทิเพื�อสะดวกใน
การใชจ้า่ย โดยสว่นใหญแ่ล้วในเมอืงเวอรน์อน
รา้นค้าสว่นใหญจ่ะรบัการชาํระดว้ยบตัรเดบทิแมว้า่
จะเป�นจาํนวนเงินไมม่ากก็ตาม การใชบ้ตัรนั�นเป�น
สิ�งจาํเป�นสาํหรบัการใชจ้า่ย
 
ขอ้ควรคํานึง การใหบ้รกิารและค่าธรรมเนยีมของ
แบงค์มคีวามแตกต่างกัน ขึ�นอยูกั่บ Condition
ของแต่ละแบงค์ แบงค์ที�นิยมใชใ้นเมอืงเวอรน์อน
คือ RBC Royal Bank , CIBC, และ Scotiabank

BANKING IN
VERNON | CANADA
 



CANAD IAN

IMPER IAL  BANK

OF  COMMERCE

 

ROYAL  BANK  OF

CANADA

.

SCOT IA  BANK

 

CANADA BANKING



TELEPHONE AND
COMMUNICATIONS

TOP UP หรอื Prepaid: หลังจากที�เรา Activate 

Package: หากนกัเรยีนที�อยูร่ะยะยาว ที�ต้องการใช้
ระบบรายเดอืนเริ�มต้น $30 - $75 เหรยีญ ระบบราย
เดอืนจาํเป�นต้องมสีญัญา และมบีญัชธีนาคารของ
แคนาดา การจา่ยรายเดอืนต้องตัดผา่นบตัรเดบทิ/
เครดติของธนาคารแคนาดาเท่านั�น

เริ�มแรกโดยการที�เลือกเครอืขา่ย ซื�อซมิการด์ สามารถให้
พนกังานเคาท์เตอร ์activate ซมิการด์(เสยีเงินค่า
บรกิารเพิ�ม)  หรอืเรามาทําเองโดยการ activate online
สรา้ง account ของเราเองได ้เชน่กันการใชซ้มิการด์
โทรศัพท์ ม ี2 แบบ และสองค่ายที�นยิม Koodo and
TELUS
 

     ซมิการด์ แล้วเราสามารถ Top-up เติมเงินไดด้ว้ย 
 เองโดยผา่น Online account.



ACCOMMODATION
สาํหรบันักเรยีนที�ไปเรยีนที�เมอืงเวอรน์อน ซึ�งเป�น
เมอืงเล็กๆในแคนาดา จะมทีี�พกัแบบเดยีวคือ
Homestay โดย Homestay ที�นี�จะเป�นชาวแคนา
เดี�ยนสว่นใหญ ่นักเรยีนจะไดเ้รยีนรูว้ฒันธรรมจาก
ชาวแคนาเดี�ยนโดยแท้ Homestay  ที�นี�จะดอียา่ง
คือจะควบคมุโดยตรงจากโรงเรยีน และแต่ละ
Homestay ก็จะมกีฏของแต่ละบา้น เชน่ เขา้บา้นไม่
เกินกี�โมง ถ้าเขา้บา้นเลทต้องแจง้โฮส ทานขา้วเชา้กี�
โมง เป�นต้น โรงเรยีนจะเป�นคนจดัหาครอบครวั
Homestay ที�เหมาะสมกับนกัเรยีนนั�นๆ โดยจะอยู่
ไมห่า่งจากโรงเรยีนมากนกั ไมเ่กิน 2.4 K.M
นักเรยีนสามารถเดินทางไปโรงเรยีนได้



TRANSPORTATION
เมอืงเวอรน์อนเป�นเมอืงเล็กๆ โดยสว่นใหญแ่ล้ว
คนที�อาศัยอยูที่�นี� จะมรีถสว่นตัวกันแทบจะทกุบา้น
แต่หากคนไมม่รีถ ผูค้นก็เดนิทางโดยรถสาธารณะ
รถบสั รถแท็กซี� ระบบขนสง่ค่อนขา้งแมน่ยาํ มี
ตารางชดัเจน สาํหรบันอ้งนกัเรยีนที�เรยีนที�นี�โดย
สว่นใหญแ่ล้วจะเดินทางโดยการเดนิสว่นใหญ่
เพราะบา้น โรงเรยีนและรา้นค้าในใจกลางเมอืง
ค่อนขา้งจะไมไ่กลกันมาก สามารถเดนิได้



STUDY
 
นักเรยีนควรใหค้วามสาํคัญเป�นอยา่ง
มากกับการ ขาด ลา มาสาย และควร
รกัษาซึ�งไวส้ถานนะนกัเรยีนและกฏ
ขอ้ระเบยีบของโรงเรยีนอยา่ง
เครง่ครดั หากมปี�ญหาเกี�ยวกับการ
เรยีนหรอืตารางวชิาเรยีน นกัเรยีน
สามารถเขา้ปรกึษากับคณุครรูายวชิา
หรอืคณุคร ูCounselor ได ้
 
อยา่กลัว ที�จะเขา้ไปสอบถามและ
ปรกึษา ป�ญหาที�พบเจอตลอดคือการ
ที�นักเรยีนไทยมปี�ญหา แล้วไมพู่ดไม่
แจง้ หรอืการเขา้ใจที�ผดิพลาด
เมื�อไมเ่ขา้ใจ ต้องกล้าที�พูดวา่ไมเ่ขา้ใจ
ไมใ่ชก่ารแสดงโดยการพยกัหนา้แล้ว
ตอบวา่เขา้ใจ นี�คือต้นตอของป�ญหา
ในทกุเรื�องสาํหรบันกัเรยีนในการ
เรยีนในต่างประเทศ



จะได้โฮมสเตยดี์มั�ย?
ไมม่ทีี�ไหนสขุสบายใจเท่ากับบา้นเราและพอ่แมข่องเรา
ดังนั�นสาํหรบันกัเรยีนที�ไปเรยีนต่อต่างประเทศ สาํคัญ
อันดบัแรกผูป้กครองและนกัเรยีนต้องเป�ดใจ และตั�ง
mindset ใหมเ่ลยวา่ ป�ญหาจุกจกิไมถ่กูใจเรายอ่มมไีด้
มาตราฐานคําวา่ดหีรอืไมดี่อาจใหน้ํ�าหนกักันลําบาก ให้
ตั�งค่าความคาดหวงัในอยูใ่นระดับลงมา กวา่ปรกติ ที�
ต้องพูดแบบนี�เพราะวา่หากนกัเรยีนมกํีาแพงที�แขง็แรง
และยอมรบัไวก่้อน เวลาไปถึงเราจะจดัการระบบการ
คาดหวงัได้ดกีวา่
 
ถึงแมว้า่จุดเดน่ในเขตเวอรน์อน คือโรงเรยีนดแูล
มาตราฐานโฮมสเตยเ์อง คัดเลือกผูป้กครองให ้แต่
ป�ญหานกัเรยีนแต่ละคนก็แตกต่างกัน บางคนไมม่ี
ป�ญหา เพราะวา่เป�นคนปรบัตัวได้ บางคนมปี�ญหาไม่
ถกูใจ หรอืป�ญหาของการสื�อสาร การใชภ้าษาที�เป�น
อุปสรรค เขา้ใจสื�อสารเขา้ใจเจา้ของบา้นผดิ ๆ เพราะวา่
ป�ญหาของภาษานั�นเองและโทรมาแจง้ผูป้กครองอีก
คนละแบบ  ซึ�งเกิดขึ�นเป�นอันดับต้น ๆ เชน่ นกัเรยีนไม่
สบาย โฮสบอกวา่ตอนนี�ฉันทํางาน ฉันจะกลับหาเธอ
หลังทํางานเสรจ็ เดก็เขา้ใจวา่ฉันยุง่ไมม่เีวลาไปหาเธอ
และตีความเล่าใหพ้อ่แมฟ่�งวา่ โฮสไมย่อมพาไป นี�คือผดิ
ความหมายไปเลย 

F AQ
 



ดังนั�น การแสดงออก และสื�อสารใหม้ากที�สดุก็ยงัชว่ย
เติมชอ่งวา่งสาํหรบันกัเรยีนได้ ไมต้่องเกรงใจ หรอือายที�
จะบอกวา่ไมเ่ขา้ใจ  การพยกัหนา้ตอบวา่ ใช ่หรอื Yes Yes
ตลอดต้องใชใ้หน้อ้ยลงเมื�อเราไปถึงใหม ่ๆ ใหแ้สดงออก
ด้วย Body Language ใหม้ากที�สดุ หากยงัมปี�ญหาการ
สื�อสาร หรอืเป�ดกเูกิลชว่ยในการแปล
 
และก็มจีาํนวนไมน่อ้ยที�โฮสมคีวามประทับใจในนสิยัใจคอ
เด็กไทย เชน่ การมสีมัมาคาระวะ การชว่ยเจา้ของบา้นเก็บ
ของถึงแมว้า่จะไมใ่ชห้นา้ที�ตัวเอง โฮสบางคนถึงกับบอก
วา่ เพิ�งเคยเจอนกัเรยีนไทยคนนี�ที�ดทีี�สดุตั�งแต่เป�ดบา้น
มาก็ม ีนั�นหมายความวา่ นกัเรยีนไทยบางคนมกีารปรบั
ตัวปฏิสมัพนัธ ์รูจ้กัให ้รูจ้กัทํา รูจ้กัเขา้หาคน ชอ่งวา่งตรง
นี�มนัจงึเกิดนอ้ยลงถึงแมว้า่บางคนภาษาอาจจะไมไ่ด้มาก 
 
หรอืบางครั�งป�ญหา ก็อาจจะเจอป�ญหาเพื�อนรว่มบา้น ได้
อีกเชน่กัน ซึ�งมนัก็ต้องม ีแต่หากป�ญหานั�นมคีวาม
รนุแรง ก็ต้องแจง้โฮส หรอื โรงเรยีน หรอืผูป้กครอง
เพื�อหาทางแก้ป�ญหาต่อไป
 
ดังนั�น คําวา่โฮสดหีรอืไมดี่นั�น ใหคํ้าตอบแบบมาตราฐาน
วา่ โดยทั�วไปคนที�นี�เป�นชุมชนเจา้ของพื�นที�ที�ตั�งรกรากกัน
มานาน และเป�นเมอืงเล็กๆ ภาพรวมก็อยูใ่นมาตราฐานที�
โรงเรยีนและกฎหมายกําหนด และใหเ้ป�ดใจไวส้องดา้น
เสมอ เมื�อลกูโทรมาเล่า ต้องวเิคราะหก่์อนใหลึ้กเสมอ วา่
ป�จจยันั�นเกิดจากภายใน หรอื ภายนอก อยา่เพิ�งดว่นสรปุ
ต้องค่อย ๆ ดปู�ญหาไปตามเหตกุารณ ์ 
 
 



ม ีbullying หรอืเหยยีด?
ในกรณนีี�ขอตอบดว้ยความชดัเจนแบบโลกไมส่ชีมพู เพื�อ
สรา้งความแขง็แรงใหน้กัเรยีนที�จะไปเรยีนมภีมูต้ิานทาน
แมแ้ต่คนในประเทศนั�น ๆ ก็ยงัเหยยีดกันเอง ป�ญหาที�ทกุ
คนต้องการ raise awareness แต่ก็ยงัไมม่ใีครแก้มนัได้
ทกุที�ทั�วโลก ไมว่า่จะวาจา การกระทํา ใหน้กัเรยีนผูป้กครอง
ต้องมจีติวทิยา และสอนเด็กๆ ใหคิ้ดบวกก่อน ต้องตั�ง
คําถามใหล้กูก่อนไป ทําการทดสอบวา่ถ้าเราเจอเราจะทํา
อยา่งไร อันดบัแรกสรา้งภมูนิี�จากภายในจติใจของเราก่อน
แน่นอนเราไมส่ามารถจะรูไ้ด้ก่อนล่วงหนา้เราจะเจออะไร
เจอนักเรยีนแบบไหน เชน่ เหยยีดบุคลิค หนา้ตา สาํเนียง
ต้องใหล้กูรบัรูส้ิ�งเหล่านี�ก่อนไปไมใ่ชเ่รื�องแปลกใหมอี่กต่อ
ไป ใครจติวทิยาสงู ยอ่มได้เปรยีบ Be Kind!!  
 
อยา่ใหส้ิ�งเหล่ากระเทือนใจ ใหส้รา้งจติใจที�แขง็แรงจาก
ภายในสูภ่ายนอก ไมต้่องกลัวที�จะพูด หากเจอสิ�งไมถ่กู
ต้อง อยา่เก็บป�ญหานี� หากเกิดในสถานศึกษา ใหแ้จง้ครู
อยา่งนอ้ยต้องมกีารรายงาน สิ�งไหนผดิ เราต้องมเีสยีงที�
ดังฟ�งชดั ไมก่ลัว และกล้าที�แจง้ต่อครตู่อไป 
ในโรงเรยีนมนีโยบายเรื�องนี�ชดัเจน นกัเรยีนที�เหยยีด ถกู
สง่ตัวกลับบา้นมหีลายกรณ ี
 
ดังนั�น สิ�งที�จะพูดไดง่้ายที�สดุคือ การสรา้งจติวทิยา
ใหตั้วเอง คิดบวกเสมออะไรก็ได้ที�ทําใหตั้วเองรูส้กึดสีนใจ
เติมพลังสิ�งด ีๆ สรา้งเกราะความเขม้แขง็ ใครก็ทํารา้ย
หวัใจที�เขม้แขง็ของเราไมไ่ด้ พรอ้มชนะคู่ต่อสูที้�อยูใ่นใจเรา
"The enemy outside can do no harm"
 



ป�ญหาเรื�องการเรยีน?
ป�ญหาที�เกิดขึ�นไดท้กุป� สาํหรบันกัเรยีนแคนดา
ที�บางป�อาจจะมวีชิาที�ลงไมไ่ด้ ไมต้่องตกใจ
สาํคัญนกัเรยีนต้องเขา้ใจวา่ในระบบแคนาดา ใน
วชิาหนว่ยกิตอาจจะเต็มได ้เนื�องจากโรงเรยีน
อาจจะใหว้ชิานั�น ๆ สาํหรบันกัเรยีนซเีนยีรล์ง
ก่อน การลงทะเบยีนนกัเรยีนควรเขา้ถึง
อาจารยที์�ปรกึษาใหม้ากที�สดุ เรื�องการเรยีน
หากเจอป�ญหา บุคคลที�แก้ไขได้ดทีี�สดุ คือครทีู�
ปรกึษาที�ใหคํ้าแนะนาํที�ละเอียด เดนิเขา้หาครู
บอ่ยๆ สรา้งความคุ้มเคย เมื�อไมเ่ขา้ใจต้องถาม
และต้องถาม หรอือีเมล์ติดต่อสื�อสาร ยอ้นกลับ
มาที�เรื�องของการสื�อสาร ถือเป�นเรื�องจาํเป�น
อยา่งที�สดุที�นกัเรยีนต้องใชป้ระโยชนจ์ากตรงนี�
ในเติมชอ่งวางในการเรยีนในต่างประเทศ ใน
ต่างประเทศการที�อีเมล์ อยา่งนอ้ยนกัเรยีนได้มี
เวลาทําการเขา้ใจมากกวา่การสนทนา แนะนาํวา่
ใหถ้ามอีเมล์อาจารยไ์ว ้และติดต่ออาจารยผ์า่น
ทางอีเมล์ก็ได ้หากชว่งแรกอุปสรรคคือการพูด
การฟ�ง
 
ระลึกเสมอวา่ เรื�องการเรยีนต้องแก้ที�เรยีน
และเขา้หาอาจารยใ์หบ้อ่ยๆ เมื�อนกัเรยีนสรา้ง
ความเคยชนินี� การคยุการติดต่ออาจารยค์รจูะ
ชว่ยลดอุปสรรคไปไดเ้ยอะมาก  



เบอรร์ถพยาบาล
ใชเ้บอรเ์ดยีวกัน กับ 911
Helpline for Children 310 1234

เบอรฉ์กุเฉนิ
เบอรตํ์ารวจรายการเหตกุารณฉ์กุเฉินไดที้�
เบอร ์911

Medical Clinic in
Vernon

สามารถเดนิ walk-in หรอืโทรนดัหมาย
ไดที้� 250 545 8338



C
o

n
ta

c
t 

U
S

TEAM THE LION
B Floor, Fashion Island Shopping
Mall, Ramintra,Bangkok 10230
T: +6620749020 
M: +66970805659
Line ID: thelionacademy
 
Facebook: https://www.facebook.
com/LAISINTERSTUDY/

hithere@laisinterstudy.com

www.laisinterstudy.com


