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

Premium Placement
งวดที่ 1 : ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ (Non Refundable) 5,000 บาท

2

งวดที่ 2 : ค่าโครงการส่วนที่เหลือ 54,000 บาท
: ค่าบริการ VISA Package + SEVIS Fee 8,000 บาท

วัน /เดือน /ปี ทีช่ ำระ

5,000
62,000

Remark / หมายเหตุ :
- อัตราค่าวีซ่า และค่าระบบนักเรียนแลกเปลี่ยนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับประกาศของสถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย และรัฐบาลกลาง
แห่งสหรัฐอเมริกา
- โปรโมชั่นส่วนลดที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับจะนำมาลดในค่าโครงการงวดที่ 2 เท่านั้น
ค่าธรรมเนียมโครงการดังกล่าวยังไม่รวม
- ค่าที่พัก (ราคาขึ้นอยู่กับสถานที่ทำงาน)
- ค่าตั๋วเครื่องบิน (ประมาณ 40,000 – 50,000 บาท)
- Pocket Money (1,000 USD)

** หลังจากผู้เข้าร่วมโครงการชำระค่าโครงการเข้ามาแล้ว กรุณาถ่ายรูปหลักฐานการชำระเงินและส่งมาที่ E-mail support@ieo.co.th และ marketing@ieo.co.th ทุกครั้ง
เพื่อยืนยันการชำระค่าโครงการ **

FORM 2 : PAYING IN SLIP AREA

BANK ACCOUNT
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขา เซ็นทรัล ชิดลม
ชื่อบัญชี : คุณลินลี่ พันธุ์พฤกษ์
เลขที่บัญชี : 404-386802-1
Important : ทางสถาบันฯ จะถือว่า การชำระเงินนี้จะสมบูรณ์
ต่อเมื่อได้รับหลักฐานการชำระเงินที่ชัดเจน “เท่านั้น”

ข้าพเจ้า........................................................................................................ ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
ได้อ่านรายละเอียดข้อมูลอย่างละเอียดครบถ้วน ตามที่ IEO ได้แจ้งไว้ด้านบน และข้าพเจ้ายินดีที่จะปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขทุกประการตามที่ได้แจ้งไว้ในเอกสารฉบับนี้
ลงชื่อ.................................................................. ผู้เข้าร่วมโครงการ
( ................................................................................................... )
วันที่ .................................................................................................
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Work and Travel in USA Invoice
เอกสารค่าใช้จ่ายโครงการทำงานและท่องเที่ยวที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Term of Refundable / เงื่อนไขการคืนเงิน

Refund / เงินที่องค์กรจ่ายคืน

• ค่ายืนยันสมัครเข้าร่วมโครงการ (Application Fee)
• ค่าธรรมเนียมวีซ่า (Visa Package)
• การยกเลิกโครงการ เนื่องจากนายจ้างและ/หรือองค์กรแลกเปลี่ยนในประเทศสหรัฐอเมริกาเปลี่ยนแปลงสถานที่
ทำงานภายหลังที่เอกสาร DS2019 ถูกจัดทำขึ้น
• การขอยกเลิกโครงการภายหลังเอกสาร DS2019 ถูกจัดทำขึ้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
• การขอยกเลิกโครงการทั้งก่อนและหลังวีซ่าประเภท J1 ได้รับการอนุมัติแล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
• การขอยกเลิกโครงการหลังผ่านสัมภาษณ์งาน หรือก่อนและหลังได้รับเอกสาร Job Offer

Non-Refund
สงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี

• นายจ้างและ/หรือองค์กรแลกเปลี่ยนในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ยกเลิกงาน ก่อนเอกสาร DS2019 ถูกจัดทำขึ้น

US$ 900

• การขอยกเลิกหลังการดำเนินการเอกสาร (Application) แต่เอกสาร DS2019 ยังไม่ได้ถูกจัดทำขึ้น
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

US$ 600

• วีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติ
• ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศจากด่านตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐอเมริกา

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

Term of Refundable / เงื่อนไขการคืนเงิน

ค่าปรับ

• การดำเนินการแก้ไขเอกสาร DS2019 ใหม่ เนื่องจากความบกพร่องของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเอง

$200

หมายเหตุ : การโอนสิทธิ์ค่ายืนยันการสมัครเข้าร่วมโครงการ
• ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถโอนสิทธิ์ไปใช้ในปีถัดไป แต่ต้องไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ชำระเงินค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ และในกรณีที่มีการปรับราคา
ค่าโครงการเพิ่มเติมในปีถัดไป ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องยอมรับในการชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างเพิ่มเติม
• ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถโอนสิทธิ์ได้เฉพาะบางโครงการเท่านั้น ซึ่งทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์การแจ้งล่วงหน้า
• ผู้เข้าร่วมโครงการไม่สามารถไปยังบุคคลอื่นได้
ข้าพเจ้า........................................................................................................ ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ได้อ่านรายละเอียดข้อมูลอย่างละเอียดครบถ้วน ตามที่ IEO ได้แจ้งไว้ด้านบน
และข้าพเจ้ายินดีที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกประการตามที่ได้แจ้งไว้ในเอกสารฉบับนี้
ลงชื่อ.................................................................. ผู้เข้าร่วมโครงการ
( ................................................................................................... )
วันที่ .................................................................................................
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