Hospitality Internship in Australia Invoice

เอกสารค่าใช้จ่ายโครงการฝึกงานด้านการบริการ การโรงแรม การครัวที่ประเทศออสเตรเลีย
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
E-mail
** การชำระเงินไม่ว่าโครงการใดๆ ทั้งสิ้น ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีการอ่าน และทำความเข้าใจกฏการคืนเงินโครงการ (Refund Policy) เป็นที่เรียบ
ร้อยแล้ว เพราะการคืนเงินจะเป็นไปตามกฏการคืนเงินของโครงการนั้นๆ โดยสามารถดูกฎการคืนเงินได้ที่ http://www.ieostudyabroad.com **

ลำดับที่

รายการ

จำนวนเงิน

1
2

Application Fee และค่าจองงานก่อนสัมภาษณ์
Program Fee and Insurance (ชำระหลังผ่านสัมภาษณ์กับองค์กรทางฝั่งออสเตรเลีย)

40,000 บาท

[ ]
[ ]
[ ]

26 weeks
38 weeks
52 weeks

วัน /เดือน /ปี ทีช่ ำระ

100,000 บาท
120,000 บาท
140,000 บาท

Remark / หมายเหตุ
อัตราค่าโครงการข้างต้น รวม : ค่าโครงการ, ค่าประกันภัยการเดินทางและค่าวีซ่าประเภท 408 (Temporary Activity Visa)
อัตราค่าโครงการข้างต้น ยังไม่รวม :
• อัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นที่ไทย
• ค่าที่พัก
• ค่าประกันเพิ่มเติม (กรณีที่ผู้สมัครต้องการ)
• ค่าแปลเอกสาร
• ค่าตั๋วเครื่องบิน
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวข้องผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ฯลฯ
• บางกรณีผู้สมัครจะได้ apply visa 407 ผู้สมัครต้องเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้
เงื่อนไขโครงการฝึกงานด้านสายงานการบริการ การโรงแรม การครัวที่ประเทศออสเตรเลีย :
• ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องชำระค่าโครงการในส่วนที่เหลือหลังจากผ่านสัมภาษณ์กับนายจ้างเรียบร้อยแล้วภายใน 7 วันทำการ
• ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องทำการแปลเอกสารทุกฉบับเป็นภาษาอังกฤษตามที่องค์กรแจ้งมา พร้อมต้องให้ทนายลงชื่อประทับตรา รับรองเอกสารให้ถูกต้อง
• ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเอง เช่นค่ารับรองเอกสาร, ค่าตั๋วเครื่องบินและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
• ผู้เข้าร่วมโครงการไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินในระหว่างการดำเนินการด้านเอกสารและวีซ่า ภายหลังที่ได้ทำสัญญากับทางองค์กรเรียบร้อยแล้วและในกรณีที่ได้รับการ
ยืนยันงานจากองค์กรและนายจ้าง
• ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีความยืดหยุ่นสูงเพราะในบางครั้งอาจจะไม่ได้งานในสถานที่ที่ผู้สมัครมีความสนใจ
• ผู้เข้าร่วมโครงการต้องทำความเข้าใจและยอมรับว่าโครงการ Hospitality Internship Australia ใช้ระยะเวลาดำเนินการในด้านการรอวีซ่า 6 เดือนขึ้นไป
Refund Policy: เงื่อนไขการคืนเงินค่าโครงการ Hospitality Internship Australia
• กรณีไม่ผ่านสัมภาษณ์ทางสถาบัน IEO Abroad ยินดีคืนเงินให้จำนวน 40,000 บาท
• ผู้สมัครต้องชำระเงินงวดที่สองจำนวนเงิน 100,000 บาท เข้ามาภายใน 7 วันทำการ เมื่อผ่านสัมภาษณ์วัดระดับภาษากรณีที่ไม่จ่ายเงินตามนัดหมาย ทาง IEO Abroad
จะทำการยกเลิกโครงการโดยอัตโนมัติ และไม่คืนเงินงวดแรกจำนวน 40,000 บาท ไม่ว่ากรณีใดใดทั้งสิ้น
• เมื่อผ่านสัมภาษณ์กับทางองค์กรทางฝั่งออสเตรเลียแล้ว สถาบัน IEO Abroad จะไม่คืนเงินงวดแรก จำนวนเงิน 40,000 บาท ไม่ว่ากรณีใดใดทั้งสิ้น
• เมื่อผู้สมัครชำระเงินค่าโครงการจนครบทุกงวดแล้ว แต่ต้องการยกเลิกโครงการก่อนได้รับการตอบรับจากทางองค์กร ทางสถาบันฯ ยินดีคืนเงินให้ดังจำนวนต่อไปนี้
๐ 26 สัปดาห์ 32,800 บาท
๐ 38 สัปดาห์ 44,400 บาท
๐ 52 สัปดาห์ 56,000 บาท
• กรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการมีความประสงค์จะยกเลิกโครงการในระหว่างดำเนินการเอกสารและวีซ่า ภายหลังที่ได้ทำสัญญากับทางองค์กรเรียบร้อยแล้วหรือภายหลังที่ได้รับ
การอนุมัติวีซ่า ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถทำการคืนเงินใดใดทั้งสิ้น
• กรณีโดนปฏิเสธ Visa ทาง IEO ยินดีคืนเงินให้จำนวนเงินดังต่อไปนี้
๐ 26 สัปดาห์ 17,000 บาท
๐ 38 สัปดาห์ 25,000 บาท
๐ 52 สัปดาห์ 33,000 บาท

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 .................................................................................................

I.E.O. Company Limited Room 503/34 18th Floor, 503 KSL TOWER Sriayudhya Road, Rajathevi, Bangkok 10400, Thailand www.ieostudyabroad.com
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