Work and Travel in USA Invoice
เอกสารค่าใช้จ่ายโครงการทำงานและท่องเที่ยวที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

FORM 1 : STUDENT’S PAYMENT INFORMATION

นาย/Mr.
นางสาว/Ms.
ชือ่ /First Name
นามสกุล/Last Name
ชือ่ เล่น/Nick Name
ชือ่ และนามสกุล ระบุตามหนังสือเดินทาง / First Name and Last Name in Englist as in Passport ( ** กรุณากรอกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เท่านัน้ ** )
Contact Phone
Facebook Name

E-mail
Line ID

** การชําระเงินไม่ว่าโครงการใดๆ ทั้งสิ้น ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีการอ่านและทําความเข้าใจกฏการคืนเงินโครงการ (Refund Policy) เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะการคืนเงินจะ
เป็นไปตามกฏการคืนเงินของโครงการนั้นๆ โดยสามารถดูกฎการคืนเงินได้ที่เอกสารที่แนบมากับใบแจ้งค่าโครงการ (Invoice) หรือสามารถดูได้ที่ www.ieostudyabroad.com **

ลำดับที่

รายการ

จำนวนเงิน (บาท)

1

งวดที่ 1 ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ การนำชื่อลงระบบฐานข้อมูล (Non Refundable)

7,500

2

งวดที่ 2 ค่ายืนยันการจองงาน และสัมภาษณ์งาน

10,000

3

งวดที่ 3 ค่าโครงการส่วนที่เหลือ 44,200 บาท
ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า และ Sevis 8,000 บาท

52,200

วัน /เดือน /ปี ทีช่ ำระ

Remark / หมายเหตุ :
• อัตราค่าวีซ่าและค่าระบบนักเรียนแลกเปลี่ยนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับประกาศสถานทูตอเมริกาประจําประเทศไทยและรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา
• โปรโมชั่นส่วนลดที่ผู้ร่วมโครงการได้รับจะนํามาลดในค่าโครงการงวดที่ 3 เท่านั้น
ค่าธรรมเนียมโครงการดังกล่าวยังไม่รวม :
• ค่าที่พัก
• Pocket Money ขั้นต่ำ $1,000
• ค่าตั๋วเครื่องบิน ( ไม่บังคับซื้อกับทางบริษัท ยกเว้นบางกลุ่มงานที่ต้องซื้อกับทางบริษัทฯจะต้องมัดจำตั๋ว 3,000 บาท )
บริการเสริม (ไม่บังคับ) :
• ค่าบริการจัดหาที่พัก 5,000 บาท (ต้องชําระเงินจํานวนดังกล่าวก่อนเดินทาง 2 เดือน)

** หลังจากชำระค่าโครงการเข้ามาแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ E-mail : worktravel_team@ieo.co.th เพื่อยืนยันการชำระค่าโครงการดังกล่าว **

FORM 2 : PAYING IN SLIP AREA

BANK ACCOUNT
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขาอาคารศรีอยุธยา
ชื่อบัญชี : พชร อัศวบดีกุล
เลขที่บัญชี : 194-208719-8

Important : ทางสถาบันฯ จะถือว่า การชำระเงินนี้จะสมบูรณ์
ต่อเมื่อได้รับหลักฐานการชำระเงินที่ชัดเจน “เท่านั้น”

ข้าพเจ้า...................................................................................... ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ได้อ่านรายละเอียด
ข้อมูลอย่างละเอียดครบถ้วน ตามที่ IEO ได้แจ้งไว้ด้านบน และข้าพเจ้ายินดีที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกประการตาม
ที่ได้แจ้งไว้ในเอกสารฉบับนี้
ลงชื่อ.................................................................. ผู้เข้าร่วมโครงการ
( ................................................................................................... )
วันที่ .................................................................................................
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เอกสารค่าใช้จ่ายโครงการทำงานและท่องเที่ยวที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

1. การชําระเงินคาโครงการ งวดที่ 1
จํานวน 7,500 บาท สําหรับ Placement Applications และสร้าง Profile online* ของผ้สมัครเข้าระบบ เพื่อให้นายจ้างเลือกพิจารณา และ ทํานัดสัมภาษณ์
ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกๆ กรณี
(*Profile Online หมายถึงการเตรียมข้อมูลส่วนตัวทักษะการทํางาน ความสามารถพิเศษ ข้อมูลด้านการศึกษา เข้าสู่ระบบการจ้างงานของนายจ้าง)

2. การชําระเงินค่าโครงการ งวดที่ 2
จำนวน 10,000 บาท ผู้สมัครจะต้องชําระค่าธรรมเนียม ภายใน 7 วัน หลังจากได้ทำการเลือกงานและจะเข้าสัมภาษณ์งานกับนายจ้าง
• ในกรณีผู้สมัครได้รับการยืนยันงานแล้วและต้องการเปลี่ยนงานใหม่ ผู้สมัครจะต้องชําระค่างานใหม่ จํานวน $200
• ในกรณีผู้สมัครได้รับการยืนยันงานจากทางนายจ้างเรียบร้อยแล้วและ ผู้สมัครมีความประสงค์ที่จะขอยกเลิกโครงการ ภายหลังจากที่ถูกยืนยันงานแล้วผู้สมัคร
จะไม่สามารถขอคืนค่าโครงการได้ในทุกๆ กรณี
• ในกรณีที่ผู้สมัครชำระค่าจองงานมาแล้ว แต่ไม่ผ่านการคัดเลือกจากนายจ้างและผู้สมัครต้องทำการยกเลิกโครงการ ผู้สมัครจะต้องเสียค่าสัมภาษณ์งานกับ
นายจ้าง $50 ต่อการสัมภาษณ์ 1 งาน
• ผู้สมัครจะต้องมีความยืดหยุ่นในการลงสมัครงานเนื่องจาก งานที่ผู้สมัครเลือกอาจจะไม่การันตรีว่าผู้สมัครจะได้ถูกคัดเลือกจากนายจ้าง 100%

3. การชําระเงินค่าโครงการ งวดที่ 3
จำนวน 52,200 บาท ผู้สมัครจะต้องชําระค่าธรรมเนียม ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับการตอบรับและใบยืนยันการเข้าทำงาน Job Offer กับนายจ้าง
• ค่างาน และค่าดําเนินการ Placement Employment งานของนายจ้าง
• ค่าดําเนินเอกสารจากกรมแรงงาน และเจ้าหน้าที่องค์กร U.S.Sponsor 44,200 บาท
• ค่าธรรมเนียมการยื่นขอ Visa USA และ เอกสารการเข้าประเทศ Sevis USA 8,000 บาท

นโยบายการดําเนินโครงการ
• ผู้สมัครเตรียมตัวสัมภาษณ์ VISA ณ สถานทูตอเมริกา ประจําประเทศไทย สาขากรุงเทพ และ เชียงใหม่ ตามตารางนัดหมาย
• ในกรณีที่ผู้สมัครต้องการยกเลิกโครงการ หลังจากที่ DS 2019 number ออกแล้วหรือต้องการยกเลิกหลังได้รับการพิจารณาวีซ่าแล้ว ผู้สมัครจะไม่สามารถ
ได้รับสิทธิ์การคืนเงินในทุกๆ กรณี
• ในกรณีที่ผู้สมัครไม่ผ่านการสัมภาษณ์วีซ่าจะสามารถทําเรื่องคืนเงินได้จํานวน $700 ในระยะเวลา ไม่เกิน 45 วัน
• ค่าโครงการนี้ยังไม่ รวมค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างประเทศ / SEVIS / DS2019 / VISA
• กรณีที่ผู้สมัครต้องการยกเลิกโครงการหลังจากที่ดําเนินการทําเอกสาร Application ขององค์กร US Sponsor แล้ว แต่องค์กรยังไม่ได้ ออกใบ DS 2019 ให้
ให้แก่ผู้สมัคร ผู้สมัครจะได้รับเงินคืน $ 900 USD ภายใน 45 วัน ตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้นๆ
• กรณีที่ผู้สมัครต้องการยกเลิกโครงการหลังจากยื่นเรื่องส่ง Application ขององค์กรไปแล้ว และองค์กร US sponsor ได้ออกใบDS 2019 ให้ผู้สมัครแล้ว ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทังหมดในทุกๆ กรณี
• กรณีที่ผู้สมัครโดนปฏิเสธ การเข้าประเทศจากด่านตรวจคนเขาเมือง จะไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกๆ กรณี และ ไม่สามารถเรียกร้อง สิทธิ์การชดเชยได้ เนื่องจาก
คําตัดสินของ Immigration Officer ถือว่าเป็นอันสิ้นสุด
• ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าที่พัก ค่าเดินทางต่างๆ หรือค่าตั๋วเครื่องบิน หากผู้สมัครได้ ทําการจองล่วงหน้า หรือ ดําเนินการออกตั๋วก่อนที่จะได้รับอนุมัติวีซ่า
J1จากทางสถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจําประเทศไทย
• การดําเนินการแก้ไข และ จัดส่งเอกสาร DS 2019 ฉบับใหม่จากทางองค์กร หรือ หน้า J -1 วีซ่า และ Passport ของผู้สมัคร ชํารุดสูญหายเนื่องจากความ
บกพร่องของผูสมัคร ผู้สมัครต้องยินยอมชําระค่าธรรมเนียมในการดําเนินเรื่องใหม่จํานวน $200 USD
• เมื่อผู้สมัครเดินทางเข้าร่วมโครงการแล้ว และต้องการเปลี่ยนงานที่ทําใหม่ ผู้สมัครจะต้องชําระค่าเปลี่ยนงานใหม่ให้กับองค์กร US Sponsor หรือ ผู้ประสานงาน
นายจ้าง คนใหม่ เป็นจํานวน $ 250- $300 USD พร้อมชําระค่าเดินทาง ค่าที่อยู่อาศัยใหม่ด้วยตนเอง ในกรณี ที่ผู้สมัคร ต้องการหานายจ้างใหม่ด้วยตนเอง
ผู้สมัครจะต้องทําตามเงื่อนไขที่เป็นไปตามมาตรฐานขององค์กร U.S. Sponsor กําหนดเท่านั้น โดยทางนายจ้างใหม่จะต้องทําการกรอกเอกสาร Employment
Offer Letter หรือ Job Offer พร้อมด้วย เอกสารของบริษัทนายจ้างใหม่ เพื่อส่งให้องค์กร US Sponsor ดําเนินการตรวจเช็ค ก่อนเริ่มงาน กรณีที่ผู้สมัครเริ่ม
งานโดยไม่ได้รับการยืนยันจากทางองค์กร ทางองค์กรมีสิทธิ์ในการยกเลิกวีซ่าและต้องกลับประเทศทันที โดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
• กรณีที่นายจ้างไม่มีการจัดหาที่พักให้ผู้สมัครมีความเข้าใจและยอมรับในเงื่อนไขของการหาบ้านด้วยตนเองได้
• กรณีที่ระหว่างที่เข้าร่วมโครงการหากผู้สมัครตองการเปลี่ยนที่พัก โดยเป็นเหตุผลส่วนตัว ผู้สมัครจําเป็นต้องดําเนินการหาที่พักใหม่ด้วยตนเอง
• กรณีที่ผู้สมัครถูกลดชั่วโมงงาน ในส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนายจ้าง โดยผู้สมัครมีความเข้าใจและสามารถเข้าไปพูดคุยกับทางนายจ้างเพื่อแก้ไขปัญหา
เบื้องต้นด้วยตนเองก่อนได้
• ประกันของ โครงการ Work and Travel จะคุ้มครองผู้สมัครตาม วันที่ที่ระบุในใบ DS 2019 เท่านั้น ในกรณีที่เกิดการเจ็บป่วยระหว่างเข้าร่วมโครงการ ให้
ผู้สมัครติดต่อ US Sponsor ของผู้สมัครเองได้โดยตรง ถึงขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับการใช้สิทธ์ของประกัน
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นโยบายการดําเนินโครงการ (ต่อ)
• กรณีผู้สมัครทําของมีค่าสูญหาย หรือเอกสารสําคัญสูญหาย ในระหว่างการเดินทางหรือระหว่างการเข้าร่วมโครงการ หรือโดนโจรกรรมทรัพย์สินจากกลุ่ม
มิจฉาชีพ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบในทุกๆกรณี
• กรณีที่งานหลักของผู้สมัครมีปัญหาจากหลายๆปัจจัยและทําให้ผู้สมัครไม่สามารถทํางานนั้นได้ ผู้สมัครต้องยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนและดําเนินการตามแผนที
องค์กร และ/หรือ นายจ้างจัดวางไว้ให้เพื่อแก้ไขปัญหาให้ผู้สมัครไดเริ่มทํางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการเร็วที่สุด
• กรณีที่ผู้สมัครไม่ปฏิบัติตามกฎหรือนโยบาย การเข้าร่วมโครงการของทางองค์กร และนายจ้างอย่างเคร่งครัด ผู้สมัครมีสิทธิถูกยกเลิก การเข้าร่วมโครงการ
อย่างสิ้นเชิง และทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหรือชดใช้ความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
• กรณีที่ผู้สมัครไม่เดินทางกลับประเทศไทยหลังจากจบโครงการตามระยะเวลาที่องค์กร US Sponsor กําหนด ผู้สมัครจะต้องโดนปรับ เนืองจากการหลบหนี
อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นจํานวนเงิน $1,000 USD
• ผู้สมัครไม่สามารถโอนสิทธิในการสมัครเข้าร่วมโครงการให้กับบุคคลอื่นได้ ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น และไม่สามารถโอนย้ายไปปีต่อไปได้
• กรณีที่ผู้สมัครทําการเผยแพร่ข้อมูล ภาพ เสียง หรือข้อมูลที่เป็นเท็จ และหรือข้อความต่างๆในที่สาธารณะ หรือบนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ อินเทอร์เน็ตซึ่งมี
ผลทําให้บริษัทฯ เกิดความเสียหายในด้านภาพลักษณ์ ความน่าเชื่อถือต่างๆ ทางบริษัทสามารถทําการดําเนินคดีตามกฎหมาย และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์
ได้ทันที ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการไม่สามารถโพสต์ข้อความหรือระบุข้อความอันเสียหาย ก่อให้เกิด ความเสียหายหรือโพสต์รูปภาพ เสียง ข้อมูลที่ก่อให้เกิดความ
เสียหายกับบริษัทฯ หรือองค์กรต่างประเทศ บนพื้นที่อินเตอร์เน็ตตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์
1. ว่าด้วยกฎหมาย พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ห้ามมิให้ผู้สมัครทําการกล่าวถึงชื่อบริษัทฯ หรือหมิ่นประมาทโดยทําให้บริษัทฯ เสียชื่อเสียงในโลกออนไลน์หรือที่
สาธารณะ
2. ในมาตรา 328 ถ้าความผิดฐานหมิ่นประมาทได้กระทําการโดยการโฆษณาด้วยเอกสาร ภาพวาด ภาพระบายสี ภาพยนตร์ภาพ หรือตัวอักษร ที่ทําให้
ปรากฏไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ แผ่นเสียงหรือการกระจายเสียง หรือกระจายภาพ หรือโดยกระทําการประกาศด้วยวิธีอื่น ผู้กระทําต้องโทษระวาง โทษจําคุก
ไม่เกิน 2 ปี และ ปรับไม่เกิน สองแสนบาท

รายการค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
• การดำเนินการแก้ไขเอกสาร DS2019 ใหม่ เนื่องจากความบกพร่องของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเอง
• เปลี่ยนงานหลังจากได้รับการยืนยันงานจากนายจ้างแล้ว

เงื่อนไขการคืนเงิน
• ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ
• ค่าธรรมเนียม Visa และค่าธรรมเนียมนักเรียนแลกเปลี่ยน Sevis Fee
• การยกเลิกโครง เนื่องจากนายจ้างหรือองค์กรแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกา เปลี่ยนแปลงสถานที่ทํางานภายหลังDS2019
ถูกจัดทําขึ้นแล้ว
• การยกเลิกโครงการภายหลัง DS2019 ถูกจัดทําขึ้นแล้ว
• การขอยกเลิกโครงการทั้งก่อนและหลังวีซ่า J1 ได้รับการอนุมัติแล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• กรณีโดนปฏิเสธ การเข้าประเทศจากด่านตรวจคนเข้าเมือง
• กรณีที่ผู้สมัครถูกองค์กรแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา ตัดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการอันเป็นผลมาจากตัวผู้สมัครเองเช่น การไม่
ตอบกลับอีเมล์องค์กรแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา หรือไม่ทำตามกฏระเบียบและนโยบายขององค์กรก่อนและหลัง DS2019 จัดทำขึ้น

ค่าปรับ
$200
$200

เงินที่องค์กรจ่ายคืน

Non-Refund
สงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี

• นายจ้างและ/หรือองค์กรแลกเปลี่ยนในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ยกเลิกงาน ก่อนเอกสาร DS2019 ถูกจัดทําขึ้น

US$ 900

• การขอยกเลิกหลังการดําเนินการเอกสาร (Application) แต่เอกสาร DS2019 ยังไม่ได้ถูกจัดทําขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

US$ 600

• วีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติ

US$ 700

หมายเหตุ : การยื่นคําร้องขอเรียกเงินค่าโครงการคืน
•
•
•
•
•

การขอยกเลิกโครงการทุกกรณี ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องส่งแบบฟอร์มยืนยันขอยกเลิกโครงการ
การขอยกเลิกโครงการหลังจากได้รับ DS2019 แล้วทุกกรณี ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องคืน DS2019 ให้กับทางสถาบัน
ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินคืนภายใน 14 วันทําการภายหลังที่ส่งใบคําร้องขอยกเลิกโครงการ
ทางสถาบันฯ จะทําการคืนเงินโดยโอนเข้าบัญชี เฉพาะชื่อผู้เข้าร่วมโครงการหรือผู้ปกครอง “เท่านั้น”
ทางสถาบันฯ จะทําการคืนเงินโดยคํานวณจาก Exchange Rate ของทางธนาคารฯ ณ วันที่สถาบันโอนเงินคืนเท่านั้น
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