Work and Travel in Germany 3 months
่ วทีป
่ ระเทศเยอรมัน
เอกสารค่าใช้จา่ ยโครงการทางานและท่องเทีย

53,900

ค่าใช้จา
่ ย

จานวนเงิน(บาท)

การชาระเงิน

งวดที่ 1 ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ

6,500 -

ชาระได้ทันทีเมือ่ พร้อมสมัครและรับสิทธิราคา
โปรโมชัน่ ส่วนลด

งวดที่ 2 ค่าโครงการในยอดคงเหลือ
ตามโปรโมชัน่ ที่ได้รับ

47,400-

ชาระหลังจากได้รับการยืนยัน
การจ้างงานจากนายจ้าง
(ได้รับการยืนยันการจ้างงานตอนไหนค่อยชาระ
ตอนนัน้ )

งวดที่ 3 ค่าประกันการันตีของ
โครงการ ได้รับคืนหลังกลับถึงประเทศ
ไทยหลังจบโครงการ

8,000* -

ชาระหลังจากได้รับการอนุมัติ
วีซ่า เรียบร้อยแล้ว

**ค่าโครงการทัง้ 3 งวดนี้ รวมค่าวีซ่า ประกัน ทุกอย่างครบหมดแล้ว เป็นค่าใช้ จ่าย Net แล้ว**
*ค่าใช้ จ่ายงวดที่ 3 จะได้รับคืนหลังกลับถึงประเทศไทยหลังจบโครงการ

ค่าธรรมเนียมโครงการดังกล่าวยัง ไม่รวม :
•
•
•
•

ค่าที่พัก (องค์กรจะเป็นผู ห้ าที่พักให้)
ค่าประกันเดินทางในการขอวีซ่าเชงเก้น
Pocket Money
ค่าตัว๋ เครื่องบิน (ไม่บังคับซือ้ กับทางบริษัท)
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่ วทีป
่ ระเทศเยอรมัน
เอกสารค่าใช้จา่ ยโครงการทางานและท่องเทีย
FORM 1 : STUDENT’S PAYMENT INFORMATION
นางสาว/Ms.

นาย/Mr.

ชื่อ/First Name _____________________ นามสกุล/Last Name ________________________ ชื่อเล่น/Nick Name _________________
ชื่อ และนามสกุล ระบุ ตามหนังสือเดินทาง / First Name and Last Name in English as in Passport ( ** กรุ ณากรอกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เท่านัน้ ** )

Contact Phone _____________________________________________ E-mail _________________________________________
Facebook Name____________________________________________________ Line ID _________________________________
** การชาระเงินไม่ว่าโครงการใดๆ ทั้งสิน
้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีการอ่านและทาความเข้าใจกฏการคืนเงินโครงการ (Refund Policy) เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะการคืนเงินจะ
เป็นไปตามกฏการคืนเงินของโครงการนัน
้ ๆ โดยสามารถดูกฎการคืนเงินได้ที่เอกสารที่แนบมากับใบแจ้งค่าโครงการ (Invoice) หรือสามารถดูได้ที่ www.ieostudyabroad.com **

รายการ

ลาดับที่

จานวนเงิน (บาท)

1

งวดที่ 1 ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ การนาชื่อลงระบบฐานข้อมู ล (Non Refundable)

6,500

2

งวดที่ 2 ค่าโครงการส่วนที่เหลือ (รวมค่าวซ่ าแล้ว)

47,400

3

งวดที่ 3 ค่าการันตีของโครงการ (ได้รับคืนหลังกลับมาประเทศไทยแล้ว)

Remark / หมายเหตุ :
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวม
- ค่าวีซ่า
- ค่าประกันสุขภาพในประเทศเยอรมัน

วัน / เดือน / ปี ที่ชาระ

8,000

- รถมารับที่สนามบิน
- Hostel 1 คืน เมื่อเดินทาไปถึง

ค่าธรรมเนียมโครงการดังกล่าวยังไม่รวม :
• ค่าที่พัก
• ค่าประกันเดินทางในการขอวีซ่าเชงเก้น
• Pocket Money
• ค่าตัว๋ เครื่องบิน ( ไม่บังคับซื้อกับทางบริษัท)

** หลังจากชาระค่าโครงการเข้ามาแล้ว กรุ ณาส่งหลักฐานการชาระเงินมาที่ E-mail : worktravel_team@ieo.co.th เพื่อยืนยันการชาระค่าโครงการ
ดังกล่าว **

FORM 2 : PAYING IN SLIP AREA

BANK ACCOUNT
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์ (SCB)
ชื่อบัญชี : บริษัท ไอ.อี.โอ จากัด
เลขที่บัญชี : 194-209238-9
Important : ทางสถาบันฯ จะถือว่า การชาระเงินนีจ้ ะสมบู รณ์
ต่อเมื่อได้รับหลักฐานการชาระเงินที่ชดั เจน “เท่านัน้ ”

ข้าพเจ้า...................................................................................... ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ได้อ่านรายละเอียด
ข้อมูลอย่างละเอียดครบถ้วน ตามที่ IEO ได้แจ้งไว้ด้านบน และข้าพเจ้ายินดีที่จะปฏิบัติตาม
เงื่อนไขทุกประการตามที่ได้แจ้งไว้ในเอกสารฉบับนี้

ลงชื่อ......................................................................................... ผู้เข้าร่วมโครงการ
(................................................................................................................................................)
วันที่ ......................................................................................................................................
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เอกสารค่าใช้จ่ายโครงการทางานและท่องเที่ยวที่ประเทศเยอรมัน
ขอบเขตในการให้บริการของบริษัทฯ
หน้าที่ของบริษัทฯ คือ การให้บริการในการประสานงานในทุกๆส่วนของโครงการ Work and Travel Germany ดังนี้ การลงข้อมู ลผู ้สมัครในระบบนายจ้าง
และองค์กรแลกเปลี่ยน, การจัดหานายจ้างให้กับผู ้สมัคร, การนัดสัมภาษณ์งานระหว่างผู ้สมัครและนายจ้าง, การประสานงานดาเนินเอกสาร Application ของ
ผู ้สมัครกับองค์กรแลกเปลี่ยน , การดาเนินการในทุกส่วนในเรื่องของการยื่นขอวีซ่าให้กับผู ้สมัคร โดยการสมัครเข้าร่วมโครงการนีข้ นึ้ อยู ่กับคุณสมบัติและ
ความสามารถของตัวผู ้สมัครแต่ละบุ คคล ทางบริษัทฯไม่สามารถการันตีได้ว่าผู ้สมัครจะบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการได้หลังจากที่ผู้สมัครได้สมัครเข้าร่วม
โครงการเข้ามากับทางบริษัทฯ
1.dการชําระเงินค่าโครงการ งวดที่ 1
จานวน 6,500 บาท สาหรับ Placement Applications และสร้าง Profile online* ของผู ้สมัครเข้าระบบ เพื่อให้นายจ้างเลือกพิจารณา และ ทานัดสัมภาษณ์
ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกๆ กรณี (Non-Refundable)
(*Profile Online หมายถึงการเตรียมข้อมู ลส่วนตัวทักษะการทางาน ความสามารถพิเศษ ข้อมู ลด้านการศึ กษา เข้าสู่ระบบการจ้างงานของนายจ้าง)
2.dการชําระเงินค่าโครงการ งวดที่ 2
จํานวน 47,400 บาท ผู ้สมัครจะต้องชําระค่าธรรมเนียม ภายใน 7 วัน หลังจากที่ได้รับการตอบรับการฝึ กงานจากทางนายจ้างหรือองค์กรเเลกเปลี�ยนทาง
ประเทศเยอรมัน
 ในกรณีผู้สมัครได้รับการยืนยันงานแล้วและต้องการเปลี่ยนงานใหม่ ผู ้สมัครจะต้องชําระค่าธรรมเนียมโครงการใหม่ทัง้ หมด
 ในกรณีผู้สมัครได้รับการยืนยันงานจากทางนายจ้างเรียบร้อยแล้วและ ผู ้สมัครมีความประสงค์ที่จะขอยกเลิกโครงการ ภายหลังจากที่ถูกยืนยันงานแล้ว
ผู ้สมัคร จะไม่สามารถขอคืนค่าโครงการได้ในทุกๆ กรณี
 ผู ้สมัครจะต้องมีความยืดหยุ ่นในงานที่จะได้รับและเมืองที่จะได้ไปฝึ กงาน เนื่องจากงานที่ทางองค์กรและนายจ้างจะเป็นผู ้พิจรณาจัดสรรสถานประกอบการ
ให้กับผู ้สมัครตามคุณสมบัติของผู ้สมัครในแต่ละบุ คคล

3.dการชําระเงินค่าโครงการ งวดที่ 3
จานวน 8,000 บาท ผู ้สมัครจะต้องทาการชําระเงินการันตีของโครงการหลังจากที่ได้ทราบผลของวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ผู ้สมัครจะได้รับเงินจานวนดังกล่าว
คืนเต็มจานวนหลังจากที่ผู้สมัครเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยตามกาหนดระยะเวลาของวีซ่า ในกรณีที่ผู้สมัครได้ปฏิบัติผิดกฎของนายจ้าง / องค์กร และ
ก่อให้เกิดความเสียหายขึน้ และหรือผู ้สมัครไม่เริ่ม – จบ งานตามระยะเวลาที่ผู้สมัครได้ตกลงไว้ก่อนหน้านีแ้ ล้ว ผู ้สมัครจะไม่สามารถขอรับเงินจานวนนีค้ ืน
ได้
นโยบายการดาเนินโครงการ
 เมื่อผู ้สมัครได้รับการตอบรับจากนายจ้างแล้ว ผู ้สมัครจะต้องดาเนินการชําระค่าโครงการส่วนทีเ่ หลือภายใน 7 วัน หากมีความล่าช้ าทางนายจ้างหรือองค์กร
สามารถบอกยกเลิกโครงการได้ และผู ้สมัครไม่สามารถขอเงินที่ชําระก่อนหน้านีค้ ืนได้ในทุกๆกรณี
 ในกรณีที่ผู้สมัครต้องการยกเลิกโครงการหลังจากที่ได้รับใบ Job Offer จากนายจ้างออกแล้ว หรือต้องการยกเลิกโครงการหลังจากได้รับการอนุมัติวีซ่าแล้ว
ผู ้สมัครจะไม่สามารถขอเงินคืนได้ในทุกๆ กรณี และทุกๆงวดที่ผู้สมัครทาการชําระเข้ามาแล้วได้
 กรณีที่ผู้สมัครต้องการยกเลิกโครงการหลังจากยื่นเรื่องส่ง Application ขององค์กรไปแล้วและองค์กรแลกเปลี่ยนได้ออกใบ DS 2019 หรือออกเลข DS ประจาตัว
ให้ผู้สมัครแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทัง้ หมดในทุกๆ กรณี
 หลังจากที่ผู้สมัครได้รับการตอบรับการจ้างงานแล้ว ผู ้สมัครจะต้องดาเนินการส่งเอกสารต่างๆเพื่อดาเนินการขอเอกสาร Work Permit หากผู ้สมัครไม่
ดาเนินการส่งเอกสารให้กับองค์กรแลกเปลี่ยนตามระยะเวลาที่กาหนด และครบถ้วนตามที่องค์กรแลกเปลี่ยนร้องขอ ทาให้องค์กรไม่สามารถดาเนินการต่อได้
ผู ้สมัครจะไม่สามารถขอเงินคืนได้ในทุกๆกรณี และทุกๆงวดที่ผู้สมัครได้ชําระเข้ามา
 ผู ้สมัครเข้าใจและยอมรับได้หากทางนายจ้าง , องค์กรแลกเปลี่ยนต่างประเทศหรือสถานทูตมีการเลื่อนกาหนดการของโครงการออกไป หรืออาจทาให้ผู้สมัครเข้า
ร่วมโครงการได้เร็วขึน้ หรือช้ าลงจากกาหนดการเดิมตามที่ได้ระบุ ไว้ในเอกสารการจ้างงาน หรือ ในเอกสาร Work Permit ซึ่งเป็นไปตามประกาศของสถานการณ์
ในช่ วงนัน้ ๆโดยทางบริษัทไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ดังกล่าวได้ โดยผู ้สมัครจะสามารถเข้าใจและดาเนินการตามประกาศตามนโยบายของสถานการณนัน้ ๆ
 ผู ้สมัครเข้าใจและยอมรับว่าในการเข้าร่วมโครงการผู ้สมัครจะต้องมีความยืดหยุ ่น และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้อย่าสูง
 กรณีที่ผู้สมัครโดนปฏิเสธการเข้า หรือ ออกจากประเทศไทยหรือประเทศเยอรมัน หรือในกลุ่มประเทศเชงเก้น จากด่านตรวจคนเข้าเมือง ผู ้สมัครจะไม่สามารถขอ
คืนเงินได้ในทุกๆ กรณี และ ไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์การชดเชยได้ เนื่องจากคาตัดสินของ Immigration Officer ถือว่าเป็นอันสิน้ สุด
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าที่พัก ค่าเดินทางต่างๆ หรือค่าตัว๋ เครื่องบิน หากผู ้สมัครได้ ทาการจองล่วงหน้า หรือ ดาเนินการออกตัว๋ ก่อนที่จะได้รับอนุมัติวีซ่า
 เมื่อผู ้สมัครเดินทางเข้าร่วมโครงการแล้ว และต้องการเปลี่ยนงานที่ทาใหม่ ผู ้สมัครจะต้องชําระค่าเปลี่ยนงานใหม่ให้กับองค์กรแลกเปลี่ยนหรือ ผู ้ประสานงาน
นายจ้าง คนใหม่ เป็นจานวน 300 Euro พร้อมชําระค่าเดินทาง ค่าที่อยู ่อาศัยใหม่ด้วยตนเอง ในกรณีที่ผู้สมัครต้องการหานายจ้างใหม่ด้วยตนเอง ผู ้สมัคร
จะต้องทาตามเงื่อนไขที่เป็นไปตามมาตรฐานขององค์กรแลกเปลี่ยนกาหนดเท่านัน้ ในระหว่างเข้าร่วมโครงการหากผู ้สมัครต้องการเปลี่ยนที่พักเนื่องด้วยเหตุผล
ส่วนตัวผู ้สมัครจะต้องดาเนินการหาที่พักใหม่ด้วยตนเอง
 กรณีที่ผู้สมัครทาการเปลี่ยนงานโดยที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากทางองค์กร ทางอง์กรสามารถยกเลิกวีซ่าของผู ้สมัครได้ และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้ สิน้
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เอกสารค่าใช้จ่ายโครงการทางานและท่องเที่ยวที่ประเทศเยอรมัน
นโยบายการดาเนินโครงการ (ต่อ)

 กรณีท่ผ
ี ู ้สมัครถูกลดชัว่ โมงงาน ในส่วนนีจ้ ะขึน้ อยู ่กับการตัดสินใจของนายจ้าง โดยผู ้สมัครมีความเข้าใจและสามารถเข้าไปพู ดคุยกับทางนายจ้างเพื่อแก้ไข
ปั ญหา เบือ้ งต้นด้วยตนเองก่อนได้ และผู ้สมัครจะต้องแจ้งองค์กรที่ดูแลผู ้สมัครด้วยตนเอง
 ประกันของโครงการจะคุ้มครองผู ้สมัครตามเอกสาร Work Permit เท่านัน้ ในกรณีทีเ่ กิดการเจ็บป่ วยระหว่างเข้าร่วมโครงการ ให้ผู้สมัครติดต่อองค์กรของผู ้สมัครเอง
ได้โดยตรง ถึงขัน้ ตอนต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ สิทธ์ของประกัน
 ผู ้สมัครห้ามติดต่อองค์กรต่างประเทศหรือนายจ้างด้วยตนเองไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ ในขณะที่อยู ่ในประเทศไทย ยกเว้นเมื่อได้รับการอนุญาตจากบริษัทฯ เท่านัน้
 กรณีผู้สมัครละเมิดทาผิดสัญญากฏระเบียบในการเข้าร่วมโครงการไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่ง บริษัทฯสามารถบอกยกเลิกโครงการกับผู ้สมัครได้ทันทีและยกเว้นการคืนเงินใน
ทุกๆกรณี
 กรณีผู้สมัครทาของมีค่าสูญหาย หรือเอกสารสาคัญสูญหาย ในระหว่างการเดินทางหรือระหว่างการเข้าร่วมโครงการ หรือโดนโจรกรรมทรัพย์สินจากกลุ่ม มิจฉาชี พ
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบในทุกๆกรณี
 กรณีที่งานหลักของผู ้สมัครมีปัญหาจากหลายๆปั จจัยและทาให้ผู้สมัครไม่สามารถทางานนัน้ ได้ ผู ้สมัครต้องยืดหยุ ่นในการปรับเปลี่ยนและดาเนินการตามแผนที่องค์กร
และ/หรือ นายจ้างจัดวางไว้ให้เพื่อแก้ไขปั ญหาให้ผู้สมัครได้เริม่ ทางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการโดยเร็วที่สุด
 กรณีที่ผู้สมัครไม่ปฏิบัติตามกฎหรือนโยบาย การเข้าร่วมโครงการของทางองค์กร และนายจ้างอย่างเคร่งครัด ผู ้สมัครมีสิทธิถูกยกเลิก (Termination) การเข้าร่วม
โครงการ อย่างสิน้ เชิง และทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหรือชดใช้ ความเสียหายใดๆทัง้ สิน้ รวมถึงการหางานใหม่เพิอ่ ทดแทน
 ผู ้สมัครจะต้องเดินทางกลับประเทศไทยตามกาหนดระยะเวลาของโครงการ และผู ้สมัครไม่สามารถหลบหนี หรืออยู ่ต่อในประเทศได้หลังจบโครงการ และทางบริษัทไม่
สามารถร่วมรับผิดชอบใดๆกับผู ้สมัครได้ในทุกๆกรณี หากผู ้สมัครได้ทาการหลบหนีอยู ่ต่อ
 ผู ้สมัครไม่สามารถโอนสิทธิในการสมัครเข้าร่วมโครงการให้กับบุ คคลอื่นได้ ไม่ว่าในกรณีใดๆทัง้ สิน้ และไม่สามารถโอนย้ายไปปี ต่อไปได้
 กรณีที่ผู้สมัครทาการเผยแพร่ข้อมู ล ภาพ เสียง หรือข้อมู ลที่เป็นเท็จ บิดเบือนจากความจริง และหรือข้อความต่างๆในที่สาธารณะ หรือบนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และ อินเทอร์เน็ตซึ่งมีผลทาให้บริษัทฯ เกิดความเสียหายในด้านภาพลักษณ์ ความน่าเชื่อถือต่างๆ ทางบริษัทฯสามารถดาเนินคดีตามกฎหมาย และพระราชบัญญัติ
คอมพิวเตอร์ ได้ทันที ผู ้สมัครเข้าร่วมโครงการไม่สามารถโพสต์ข้อความหรือระบุ ข้อความอันก่อให้เกิดความเสียหายหรือโพสต์รูปภาพ เสียง ข้อมู ลที่ก่อให้เกิดความ
เสียหายกับบริษัทฯ หรือองค์กรต่างประเทศ บนพืน้ ที่อินเตอร์เน็ตตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทาความผิดทางคอมพิวเตอร์ และผู ้สมัครยอมรับที่จะถูกดาเนินคดีทัง้
ทางแพ่งและอาญา

รายการค่าใช้ จา่ ยเพิม่ เติม



การดาเนินการแก้ไขเอกสาร Work Permit ใหม่ เนื่องจากความบกพร่องของผู ้สมัครเข้าร่วมโครงการเอง
เปลี่ยนงานหลังจากได้รับการยืนยันจากนายจ้างแล้ว
เงือ่ นไขการคืนเงิน









ค่าปรับ
150 euro
300 euro
าปรักบรจ่ายคืน
เงินทีอ่ ค่งค์



ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ
ค่าธรรมเนียม Visa
การยกเลิกโครง เนื่องจากนายจ้างหรือองค์กรแลกเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงสถานที่ทางานภายหลัง Work Permit ถูกจัดทาขึน้ แล้ว
การยกเลิกโครงการก่อน หรือ หลังใบ Job Offer หรือ Application ถูกจัดทาขึน้ แล้ว
การขอยกเลิกโครงการทัง้ ก่อนและหลังวีซ่า ได้รับการอนุมัติแล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
กรณีโดนปฏิเสธ การเข้า-ออกประเทศจากด่านตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ ในประเทศไทย และ ประเทศประเทศปลายทาง
กรณีที่ผู้สมัครถูกองค์กรแลกเปลี่ยนเยอรมัน ตัดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการอันเป็นผลมาจากตัวผู ้สมัครเองเช่ น การไม่ ตอบกลับ
อีเมล์องค์กรแลกเปลี่ยน หรือไม่ทาตามกฏระเบียบและนโยบายขององค์กรก่อนและหลัง Job Offer หรือ Application จัดทาขึน้
การยกเลิกโครงการหลังจากที�นายจ้างหรือองค์กรได้มีการยืนยันตอบรับสถานที�ฝึกงานแล้ว



นายจ้างและ/หรือองค์กรแลกเปลี่ยนในประเทศเยอรมันีเป็นผู ้ยกเลิกงานก่อนเอกสารApplicationถูกจัดทาขึน้

800 euro



ผู ้สมัครยกเลิกหลังการดาเนินการเอกสาร (Application) แต่เอกสาร Work Permit ยังไม่ได้ถูกจัดทาขึน้ ไม่ว่ากรณีใดๆ

600 euro



ทัวีงซ้ ่สิาไม่
น้ ได้รับการอนุมัติ

Non-Refund
สงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี

23,000 Baht

หมายเหตุ : การยืน่ คาร้องขอเรียกเงินค่าโครงการคืน

การขอยกเลิกโครงการทุกกรณี ผู ้เข้าร่วมโครงการจะต้องส่งแบบฟอร์มยืนยันขอยกเลิกโครงการ

ผู ้เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินคืนภายใน 15 วันทาการภายหลังที่ส่งใบคาร้องขอยกเลิกโครงการ

ทางสถาบันฯ จะทาการคืนเงินโดยโอนเข้าบัญชี เฉพาะชื่อผู ้เข้าร่วมโครงการหรือผู ้ปกครอง “เท่านัน้ ”

ทางสถาบันฯ จะทาการคืนเงินโดยคานวณจาก Exchange Rate ของทางธนาคารฯ ณ วันที่สถาบันโอนเงินคืนเท่านัน้
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