Career Training & Internship USA Invoice
เอกสารค่าใช้จ่ายโครงการฝึกงานในประเทศอเมริกา

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 ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีการอ่านและทําความเข้าใจกฏการคืนเงินโครงการ (Refund Policy) เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะการคืนเงินจะ
เป็นไปตามกฏการคืนเงินของโครงการนั้นๆ โดยสามารถดูกฎการคืนเงินได้ที่เอกสารใบแจ้งค่าโครงการ (invoice) หรือสามารถดูได้ที่ www.ieostudyabroad.com **
ลำดับที่

1

Premium Placement

รายการ

ระยะโครงการ 6 เดือน

Program Entering Fees
งวดที่ 1 - Application Fee(Non-Refundable) และค่าจองงานก่อนสัมภาษณ์

(BHT)

ระยะโครงการ 12 เดือน

วัน /เดือน /ปี ที่ชำระ

27,075***

(ในกรณีที่สัมภาษณ์ไม่ผ่านทาง IEO จะคืนเงินจำนวน 20,000 บาท เท่านั้น)

2

งวดที่ 2 ค่าธรรมเนียมโครงการ, VISA Package และ SEVIS*

123,125

154,925

ข้อตกลงสำหรับกฎการชำระเงินและการคืนเงินสำหรับ งวดที่ 1 :
• เงินงวดที่ 1 จำนวน 27,075 บาท ไม่สามารถคืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้น ในกรณีที่ผู้ที่สมัครไม่ผ่านการสัมภาษณ์งานกับนายจ้าง ทาง IEO
จะทำการคืนเงินจำนวน 20,000 บาท
ข้อตกลงสำหรับกฎการชำระเงินและการคืนเงินสำหรับ งวดที่ 2 :
• เงินงวดที่ 2 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจากนายจ้าง ต้องชำระเงินภายใน 7 วันทำการ
• หากผู้เข้าร่วมโครงการทำการยกเลิกโครงการระหว่างขั้นตอนการดำเนินการด้านเอกสาร ทาง IEO ABROAD ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินค่าโครงการทั้งหมด
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
* VISA Package และ SEVIS ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ สถานฑูต และองค์กรที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
ค่าธรรมเนียมโครงการดังกล่าวนีย้ งั ไม่รวม :
- ค่าทีพ่ กั
- ค่าตัว๋ เครือ่ งบิน
- ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว
บริการเสริม ( ไม่บงั คับ ) :
- ค่าบริการจัดหาทีพ่ กั 7,000 บาท ( ต้องชำระเงินจำนวนดังกล่าวก่อนเดินทาง 2 เดือน )

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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Refund Policy

เงื่อนไขการคืนเงินกรณีที่มีการยกเลิก แก้ไข เปลี่ยนแปลง
Career Training / Internship Program in USA

Refund Policy เงื่อนไขการคืนเงินกรณีที่มีการยกเลิก แก้ไข เปลี่ยนแปลง
Term of Refundable / เงือ่ นไขการคืนเงิน

Refund /เงินทีอ่ งค์กรจ่ายคืน

ยกเลิกหลังการทำ Application Online แต่เอกสาร DS2019 ยังไม่ได้ถูกจัดทำขึ้น ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
DS2019 ออกมาแล้วแต่นายจ้างยกเลิกโครงการ หรือวีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติ
ในกรณีที่เป็น Independent Matching หากนายจ้างยกเลิกการรับผู้สมัคร หรือไม่มีการเซ็นสัญญาโครงการ

$ 2,650
$ 2,550
$ 2,550

หมายเหต การทำเรื่องคืนเงิน :
- วีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติ จะต้องคืน DS2019 + เอกสารยืนยันจากสถานฑูต ณวันสัมภาษณ์ ทันที
- จะต้องส่งแบบฟอร์มยืนยันยกเลิกโครงการ + DS2019 + จดหมาย ( ภาษาอังกฤษ ) ระบุสาเหตุที่ยกเลิกโครงการ
- ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินคืนหลังจาก 60 วัน นับจากวันที่ทางสถาบันฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนถูกต้อง
- ทางสถาบันฯ จะคืนเงินให้โดยโอนเงินเข้าบัญชี เฉพาะชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ "เท่านั้น"
- ทางสถาบันฯ จะคืนเงินโดยจะยึด Exchange Rate ทางธนาคารฯ ณ วันที่สถาบันฯ โอนเงิน

ผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ นี้ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ไปโครงการอื่นและไม่สามารถโอนสิทธิ์ไปใช้ปีหน้าได้
Term of Rechargable /สถาบันขอสงวนสิทธิก์ ารคืนเงิน

Refund /เงินทีอ่ งค์กรจ่ายคืน

Slep Test / ค่าสมัครสอบวัดระดับความสามารถทางภาษา
ผู้สมัครสอบสัมภาษณ์กับนายจ้างไม่ผ่านไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ผู้สมัครยกเลิกโครงการหลังได้รับเอกสาร DS2019 ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น (เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า)
ผู้สมัครยกเลิกโครงการหลังสอบวีซ่าผ่านไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

-

Term of Rechargable / เงือ่ นไขค่าปรับ

เรียกเก็บเพิม่ เติม

การเปลี่ยนงานแก้ไข หรือ เอกสาร DS2019 ใหม่
กรอกข้อมูลใน Appication Online ผิดพลาด ซึ่งส่งผลกระทบให้องค์กรต้องออกเอกสาร DS2019 ใหม่

$ 200
$ 200

** การชำระเงินไม่ว่าโครงการใดๆ ทั้งสิ้น ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีการอ่าน และทำความเข้าใจกฏการคืนเงินโครงการ (Refund Policy) เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว เพราะการคืนเงินจะเป็นไปตามกฏการคืนเงินของโครงการนั้นๆ โดยสามารถดูกฎการคืนเงินได้ที่ http://www.ieostudyabroad.com **
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