ที่มาของโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรมนานาชาติ (USA F-1)
GENT เป็ นองค์กรทีก่ ่อตัง้ ขึน้ โดยกลุ่มนักธุรกิจการศึกษารุ่นใหม่ทม่ี แี รงบันดาลใจและมีจุดมุง่ หมายทีจ่ ะเป็ นส่วนหนึ่งในการพัฒนา
เยาวชนไทยให้มคี วามพร้อมและเป็ นผูใ้ หญ่ทด่ี ผี ่านการเดินทางไปศึกษาและทัศนศึกษาในต่างประเทศ โดยในปั จจุบนั GENT ได้รบั การ
ยอมรับในฐานทีเ่ ป็ นองค์กรชัน้ นาในฐานะผูจ้ ดั โปรแกรมซัมเมอร์คอร์สต่างประเทศที่ และทีส่ าคัญยังได้รบั การยอมรับในฐานะผูน้ าในด้าน
การแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศอย่างครบวงจร โดยเฉพาะอย่างยิง่ การแนะแนวการศึกษาและการวางแผนการเรียนต่อในระดับ
มัธยมในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็ นทัง้ ในประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ และแคนาดา จึงทาให้ GENT ได้รบั การรับรองจาก
องค์กรการศึกษาและหน่วยงานการศึกษาในระดับนานาชาติต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็ น FELCA, TIECA, Recognized Agent
Education New Zealand, English UK, Quality English, IALC ไม่เพียงเท่านัน้ GENT ยังเป็ นเพียงองค์กรเดียวในประเทศไทยทีไ่ ด้รบั การ
เสนอชื่อเข้าชิงรางวัลในฐานะเอเจนซีย่ อดเยีย่ มของทวีปเอเชีย โดยนิตยสาร Study and Travel Magazine ในปี 2016 และ 2018 อีกด้วย
จากการเป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญในด้านการวางแผนการศึกษาต่อต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในระดับมัธยมศึกษา GENT ได้เล็งเห็น
ความสาคัญของโครงการศึกษาและแลกเปลีย่ นวัฒนธรรมนานาชาติซง่ึ เป็ นอีกหนึ่งโครงการทีส่ าคัญทีจ่ ะเป็ นการเปิ ดโอกาสให้กบั เด็กและ
เยาวชนไทยได้มโี อกาสไปใช้ชวี ติ เรียนรู้ ศึกษา แลกเปลีย่ นวัฒนธรรม ตลอดจนเพื่อเป็ นการพัฒนาและเรียนรูใ้ นการอยู่ดว้ ยตัวเองใน
ต่างประเทศ
ด้วยความเชีย่ วชาญในด้านการวางแผนการเรียนต่อต่างประเทศ ประกอบกับการให้บริการและดูแลนักเรียนตลอดระยะเวลาทีศ่ กึ ษาอยู่
ในต่างประเทศด้วยมาตรฐานชัน้ สูงสุดทีเ่ ป็ นทีร่ จู้ กั ในวงกว้างของทาง GENT ทางผูบ้ ริหารจึงอยากให้ท่านผูป้ กครองมันใจได้
่
ว่าบุตรหลาน
ของท่านทีก่ าลังจะเข้าร่วมโครงการศึกษาและแลกเปลีย่ นวัฒนธรรมนานาชาติของทาง GENT จะได้รบั คาแนะนา การช่วยเหลือ ติดต่อ
ประสานงาน และได้รบั การดูแลเป็ นอย่างดีตลอดระยะเวลาทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯ
วัตถุประสงค์โครงการฯ
1. เปิ ดโอกาสให้นกั เรียนได้มปี ระสบการณ์ในการเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็ นระยะเวลา 1 ปี การศึกษา โดยสามารถเปิ ดโอกาส
ให้เลือกโรงเรียนทีต่ อ้ งการได้ตามระดับชัน้ เรียนทีเ่ หมาะสม
2. เพื่อให้นกั เรียนได้เรียนรูล้ กั ษณะและวิธกี ารเรียนการสอนในรูปแบบทีแ่ ตกต่างออกไปจากการเรียนการสอนในประเทศไทย และ
นาไปปรับใช้ในการศึกษาต่อในอนาคต
3. พัฒนาทักษะการสือ่ สารทัง้ ในชีวติ ประจาวัน (English Communication) และภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English) ผ่าน
การเรียนในระดับชัน้ มัธยมศึกษาและการอยู่ร่วมกับครอบครัวท้องถิน่
4. เปิ ดโอกาสให้กบั นักเรียนในการเรียนรูท้ จ่ี ะอยู่ได้ดว้ ยตัวเอง พัฒนาทักษะในการแก้ปัญหาในชีวติ ประจาวัน ฝึกฝนความอดทน อีกทัง้
ยังเป็ นโอกาสในการพัฒนาวุฒภิ าวะและบุคลิกภาพ
5. เปิ ดโอกาสให้นกั เรียนได้เปิ ดมุมมองใหม่ๆ เรียนรูว้ ฒ
ั นธรรม วิถชี วี ติ และความเป็ นอยู่ของชาวต่างชาติ เพื่อนาข้อดีเหล่านัน้ มาปรับ
ใช้กบั ตัวเองในอนาคต
6. เป็ นการฝึกและพัฒนาทักษะและมารยาททางสังคม ไม่ว่าจะเป็ นการให้เกียรติผอู้ ่นื การมีจติ สาธารณะ ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผูอ้ ่นื
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รูปแบบของโครงการฯ
1. นักเรียนทีผ่ ่านการเข้าร่วมโครงการฯ จะได้รบั การเลือกให้เข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนในประเทศสหรัฐอเมริกาภายใต้วซี ่าแบบ F-1
2. นักเรียนสามารถเลือกโรงเรียนทีส่ นใจจะเข้าร่วมโปรแกรมได้ตามรายชื่อโรงเรียนทีก่ าหนด หากในกรณีทต่ี อ้ งการไปโรงเรียนอื่นๆ
นอกเหนือจากทีก่ าหนด สามารถทาได้แต่จะเป็ นการเดินทางในรูปแบบของการไปเรียนต่อมัธยมในต่างประเทศแบบปรกติ
3. นักเรียนสามารถเรียนทีโ่ รงเรียนทีไ่ ด้รบั การจัดสรรให้เข้าเรียนได้เป็ นระยะเวลา 1 ปี หลังจากนัน้ นักเรียนสามารถเดินทางกลับมา
ศึกษาต่อในประเทศไทย หรือหากต้องการศึกษาต่อทีโ่ รงเรียนเดิมในประเทศสหรัฐอเมริกาจนจบการศึกษาเพื่อให้ได้วฒ
ุ บิ ตั ร
(High School Diploma) ก็สามารถทาได้เช่นกัน โดยแจ้งกับทาง GENT เพื่อดาเนินการ
4. นักเรียนจะได้รบั การจัดสรรในการเข้าพักกับครอบครัวท้องถิน่ หรืออาจมีบางโรงเรียนทีเ่ ป็ นโรงเรียนประจา
5. สามารถเทียบชัน้ เรียนได้โดยขึน้ อยู่กบั ผลการเรียน และใบรายงานความประพฤติของทางโครงการฯ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ดุลยพินจิ ของ
ทางโรงเรียนในประเทศไทยทีน่ กั เรียนสังกัดอยู่
6. เทอมการศึกษา:
เทอมที่ 1 ระหว่างเดือนกันยายน - ธันวาคม
เทอมที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน
7. จานวนวิชาเรียนประมาณ 8 – 9 วิชา โดยจะมีวชิ าบังคับและวิชาเลือก โดยนักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการ

คุณสมบัติของผูส้ มัครโครงการแลกเปลี่ยนฯ (USA F-1)
1. สัญชาติไทย โดยมีภูมลิ าเนาในทะเบียนบ้านอาศัยอยู่ในประเทศไทยและมีหนังสือเดินทางประเทศไทย
2. มีอายุระหว่าง 15 – 17.5 ปี (นับถึงวันที 15 กรกฎาคมในปี ทเ่ี ดินทาง)
3. กาลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปี ท่ี 3 – 5 โดยต้องสังกัดอยู่ในโรงเรียนมัธยมศึกษาในสายสามัญทีไ่ ด้รบั การรับรองโดย
กระทรวงศึกษาธิการตลอดระยะเวลาทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯ
4. มีความสามารถในการสือ่ สารภาษาอังกฤษได้ในระดับปานกลางขึน้ ไป
5. มีผลการเรียนเฉลีย่ (GPA) 3 ปี ยอ้ นหลังไม่ต่ากว่า 2.5/4.0
6. มีความประพฤติ ปฏิบตั ดิ ี มารยาทดี รูจ้ กั กาลเทศะ บุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบ และมีวฒ
ุ ภิ าวะทีด่ ี
7. เป็ นผูม้ ที ศั นคติทด่ี ี มีความสามารถในการปรับตัว เห็นอกเห็นใจผูอ้ ่นื และมีความอดทนในการใช้ชวี ติ ในต่างประเทศ
8. มีสขุ ภาพทีส่ มบูรณ์ แข็งแรง ไม่มโี รคประจาตัว หรือโรคติดต่อเรือ้ รัง
9. นักเรียนและผูป้ กครองต้องมีความเข้าใจ ยอมรับและปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบในการเข้าร่วมโครงการฯ อย่างเคร่งครัด
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ค่าธรรมเนี ยมเข้าร่วมโครงการฯ ของแต่ละโรงเรียน (กรณีตอ้ งการไปเรียนยังโรงเรียนอืน่ ๆ สามารถสอบถามได้)
รายชื่อโรงเรียน
Hesperia Christian Junior High and High School, Hesperia, California
Northridge High School in Middlebury Communicty School District
(Public), Middlebury, Indiana
St Patrick Catholic School, Portland, Michigan
Northstar Christian Academy, Rochester, New York
Christian School of York, York, Pennsylvania
Nebraska Christian School (Boarding), Nebraska

ค่าธรรมเนี ยมโครงการฯ (บาท)

630,000 บาท

850,000 บาท (รวมค่า Trip และกิจกรรม)

ค่าใช้จ่ายที่รวมอยู่ในโปรแกรม
• ค่าทีอ่ ยู่อาศัย ค่าอาหารเช้า - เย็นในวันทีไ่ ปเรียน และค่าอาหาร 3 มือ้ ในวันหยุด
• ค่าดาเนินการจัดการในการจัดหาโรงเรียนและครอบครัว
• ค่าประกันสุขภาพ (Insurance)
• ค่าดาเนินการติดต่อประสานงานโครงการฯ และคอยให้คาแนะนาและช่วยเหลือนักเรียนจนจบโครงการฯ
• ค่าดาเนินการสมัครวีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่า
• การติวสอบสัมภาษณ์ กรณีตอ้ งสัมภาษณ์กบั ทางเจ้าหน้าทีใ่ นต่างประเทศ
• การปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง (Orientation)
• ค่ารับส่งสนามบินในประเทศสหรัฐอเมริกา (Airport Pick up)
• ค่าธรรมเนียมการโอนเงินไปต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายที่ไม่รวมในโปรแกรม
• ค่าตั ๋วเครื่องบินไป – กลับระหว่างประเทศและภายในประเทศ (โดยแนะนาให้ทาการสารองทีน่ งกั
ั ่ บทาง GENT เพื่อช่วยในการ
ตรวจสอบไฟลท์ทเ่ี หมาะสมและถูกต้องตามวันเดินทางไปกลับทีก่ าหนด)
• ค่าทีพ่ กั อาศัยนอกเหนือจากช่วงเวลาเรียน
• ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง (Passport)
• ค่าตรวจสุขภาพ และการฉีดวัคซีนต่างๆ
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหารกลางวัน ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ โดยประมาณ 300 ดอลล่าร์สหรัฐฯ ต่อเดือน
• ค่าชุดพละ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเรียนอาทิ ค่าห้องแล็บ ค่าตาราและอุปกรณ์การเรียน ค่าเรียนเสริมพิเศษ
ค่าทริปและกิจกรรมต่างๆ นอกเหนือทีโ่ ครงการกาหนด ค่าเดินทางไปกลับระหว่างบ้านพักและโรงเรียน (ถ้ามี) เป็ นต้น
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากความเสียหายในสิง่ ทีน่ กั เรียนทีท่ าขึน้
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ขัน้ ตอนการชาระเงิ น
1.

รายการ
ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ

จานวนเงิน
80,000 บาท

2.

ค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการฯ ส่วนทีเ่ หลือ

มูลค่าตามค่าธรรมเนียม
ทีก่ าหนด

วันทีช่ าระ
เมื่อสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
ตามทีเ่ จ้าหน้าทีก่ าหนดหรือก่อนวันสมัครวีซ่า
ประมาณ 30 - 45 วัน
(ก่อนออกเดินทางประมาณ 4 เดือน)

เงื่อนไขการยกเลิ กการเข้าร่วมโครงการฯ
เงื่อนไขการคืนเงิน
• เมื่อชาระค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ 80,000 บาทแล้วขอยกเลิกการ
ดาเนินการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
•

กรณีทโ่ี รงเรียนปฏิเสธการรับนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ

•

กรณีนกั เรียนตัดสินใจยกเลิกการเดินทาง

•

กรณีนกั เรียนถูกปฏิเสธวีซ่าไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม

•

กรณีทน่ี กั เรียนยกเลิกการเข้าร่วมโครงการฯ หลังจากออกเดินทาง
ไม่ว่ากรณีใดๆ

ค่าธรรมเนียมทีต่ อ้ งชาระ
ค่าธรรมเนียม 10,000 บาท
ค่าธรรมเนียม 10,000 บาทและคืนเงินค่ามัดจา
ส่วนทีเ่ หลือ
ค่าธรรมเนียม 10,000 บาทและค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง
ทัง้ หมด
คืนค่ามัดจาทัง้ หมดหลังหักค่าดาเนินการและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่ กิดขึน้ จริง
ไม่คนื เงินค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการไม่ว่ากรณีใดๆ

หมายเหตุ: นักเรียนไม่สามารถโอนสิทธิการเข้
าร่วมโครงการฯ ให้บุคคลอื่นและไม่สามารถเลื่อนกาหนดการเรียนได้
์
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GENT High School Exchange Application
O USA F-1 O Canada O New Zealand

ติดรูปถ่าย
ไม่เกิน 6 เดือน

ชื่อ-สกุล_________________________________ Name-Surname___________________________
ชื่อเล่น _____________ เป็ นบุตร/ ธิดาคนที่ ______ จากจานวน ______ คน เพศ O ชาย O หญิง
วันเกิด _______________ อายุ ____ ปี ศาสนา ___________ โรงเรียน ______________________
โทรศัพท์มอื ถือ _____________________ E-mail _______________ Line ID___________________
แผนการเรียน O วิทย์ - คณิต O ศิลป์ คานวณ O ศิลป์ ภาษา ___________ O อื่นๆ ______________
ระดับชัน้ ____________ ผลการเรียนเฉลีย่ ม.1 _______ ม.2 ________ ม.3 ________ ม.4 ________ ม.5 _______
เคยเดินทางเข้าร่วมโครงการซัมเมอร์คอร์สต่างประเทศหรือไม่ (โปรดระบุ) _____________________________________________
เคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่ (โปรดระบุประเทศ) ____________________________________________________________
โรงเรียนทีต่ อ้ งการสมัคร 1.___________________________________ 2. ________________________________________
ชื่อ-สกุล (บิดา) ________________________________ โทรศัพท์ _______________ อาชีพ ____________________________
ชื่อ-สกุล (มารดา) ______________________________ โทรศัพท์ _______________ อาชีพ ____________________________
Emergency Contact: ในกรณีฉุกเฉินให้ตดิ ต่อ
O บิดา
O มารดา
O อื่นๆ โปรดระบุช่อื ___________________________ โทรศัพท์ ____________________ ความสัมพันธ์ ___________________
สามารถอาศัยอยูใ่ นที่พกั ที่มีสตั ว์เลี้ยงได้หรือไม่ O ได้ O ไม่ได้ เนื่องจาก ________________________________________
มีอาการแพ้ยา/ อาหาร/ ขนสัตว์ หรืออื่นๆหรือไม่ (ถ้ามี โปรดระบุ)________________________________________________
มีโรคประจาตัวหรือไม่ (ถ้ามี โปรดระบุ) _____________________________________________________________________
ยาที่ใช้ในการรักษา (ถ้ามี โปรดระบุ) _______________________________________________________________________
งานอดิ เรก/ กิ จกรรมที่ชอบ/ ความสามารถพิ เศษ ____________________________________________________________
มีความเป็ นไปได้ในการเรียนต่อหลังจากจบโครงการแลกเปลี่ยนหรือไม่ O สนใจเรียนต่อ O ไม่สนใจเรียนต่อ O ยังไม่แน่ใจ
รูจ้ กั GENT Edutainment จากทางใด
O สถาบันการศึกษา (โปรดระบุ)____________________________ O อินเตอร์เนต (โปรดระบุ)___________________________
O งานนิทรรศการ (โปรดระบุ)______________________________ O เพื่อนแนะนา (โปรดระบุ)__________________________
O สมาชิกร้านค้า, หน่วยงานอื่นๆ (โปรดระบุ)____________________ O อื่นๆ (โปรดระบุ) _______________________________
ทาไมท่านถึงตัดสิ นใจเลือกใช้บริการของ GENT Edutainment___________________________________________________
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลเบือ้ งต้นเป็ นข้อมูลทีเ่ ป็ นความจริงทุกประการ
ลายมือชื่อผูส้ มัคร __________________________________________ วันที่ ______________________________
ลายมือชื่อผูป้ กครอง ________________________________________ วันที่ ______________________________
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ขัน้ ตอนการสมัครโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรม
(USA F-1, Canada, New Zealand))
1. กรอกใบสมัครของ GENT และติดรูปถ่ายให้ครบถ้วน
2. ชาระค่ามัดจา 80,000 บาท
3. ส่งเอกสารตามรายการด้านล่างมาที่ seth@gentedutainment.com หรือทางไลน์กบั เจ้าหน้าทีท่ ต่ี ดิ ต่อ
1. ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายและเงื่อนไข 2. สลิปการโอนเงินค่ามัดจา 80,000 บาท
3. สาเนาพาสปอร์ตของนักเรียน
4. ใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
5. ใบสมัครของทางโรงเรียน
4. นัดหมายกับเจ้าหน้าทีข่ องทาง GENT เพื่อทาการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์กบั ทางโรงเรียน
5. ชาระค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการโดยแบ่งชาระออกเป็ น 3 งวดดังนี้
a. งวดแรก: ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จานวน 80,000 บาท (Non Refundable)
b. งวดที่สอง: ค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการส่วนทีเ่ หลือตามวันทีก่ าหนด (4 เดือนก่อนการเดินทาง)
6. นักเรียนทุกคนจะต้องทาการฉีดวัคซีนตามทีโ่ ครงการระบุไว้โดยควรทาการตรวจเช็คและเผื่อเวลาในการฉีดวัคซีน
7. สาหรับประเทศนิวซีแลนด์ เจ้าหน้าทีจ่ ะนัดวันสาหรับตรวจสุขภาพปอดเพื่อให้นกั เรียนเดินทางไปลงทะเบียนตรวจทีศ่ นู ย์ตรวจ/
โรงพยาบาลทีท่ างสถานทูตระบุดว้ ยตนเอง และนาใบรับรองผลการตรวจมายื่นกับเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ ใช้ประกอบการยื่นวีซ่า
8. เตรียมเอกสารเพื่อสมัครวีซ่า (ประมาณเดือนมิถุนายน – สิงหาคม) กรุณาสอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าทีก่ ่อนเตรียมเอกสาร
9. เจ้าหน้าทีน่ ดั วันทาวีซ่าเพื่อให้นกั เรียนเดินทางไปสมัครทีศ่ นู ย์ยน่ื วีซ่า/สถานทูต โดยนักเรียนจะต้องเดินทางไปยื่นวีซ่าด้วยตนเอง
10. เจ้าหน้าทีจ่ ะทาการนัดกับนักเรียนเพื่อทาการปฐมนิเทศให้แก่นกั เรียนก่อนการเดินทาง

รายการบัญชีของบริษทั เจ้นท์ โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ เน็ทเวิ รค์
ชื่อธนาคาร
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ประเภท
ออมทรัพย์

สาขา
จามจุรสี แควร์
จามจุรสี แควร์
เซ็นทรัลเวิลด์
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เลขบัญชี
630-2-29659-4
939-0-09265-9
511-1-33697-1

ชื่อบัญชี
เศรษฐพล หรูตระกูล

เงื่อนไขและข้อตกลงโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน (USA F-1, Canada and New Zealand)
1. GENT Global Edutainment Networks (GENTมีหน้าทีใ่ นการให้คาปรึกษาในการคัดเลือกโรงเรียนทีเ่ หมาะสมเพื่อนาเสนอให้แก่
ทางผูป้ กครองและนักเรียน บริการในการสมัครวีซ่าให้แก่ทางนักเรียน ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางให้แก่นกั เรียน
รวมถึงการช่วยเหลือติดต่อประสานงานกับทางโรงเรียนตามสมควร
2. ทางบริษทั ฯ จะเริม่ ดาเนินการสมัครกับทางโรงเรียนมัธยมในต่างประเทศ หลังจากได้รบั การชาระค่ามัดจา
3. กรณีทท่ี างโรงเรียนปฏิเสธการรับนักเรียนเข้าโรงเรียน ทางบริษทั ฯ ยินดีทจ่ี ะสมัครโรงเรียนเพิม่ ให้ในลิสต์โรงเรียนของทางบริษทั ฯ
อย่างไรก็ตาม หากนักเรียนไม่ผา่ นการพิจารณาจากทางโรงเรียนอีก ถือเป็ นการสิน้ สุดการสมัคร และทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการ
์
คิดค่าดาเนินการจานวน 10,000 บาทโดยหักออกจากค่ามัดจา และจะทาการโอนเงินค่ามัดจาส่วนทีเ่ หลือคืนให้แก่ผปู้ กครอง
4. ในกรณีทท่ี างผูป้ กครองและนักเรียนยกเลิกการสมัครหลังจากชาระค่ามัดจาแล้ว หรือไม่ตอบรับข้อเสนอจากทางโรงเรียน ทางบริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิในการคิ
ดค่าดาเนินการ 10,000 บาท และจะทาการหักคืนค่ามัดจาในส่วนทีเ่ หลือหลังจากหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
์
ให้แก่ทางผูป้ กครอง
5. ในกรณีทน่ี กั เรียนถูกปฏิเสธวีซ่า ทางบริษทั ฯ จะทาการคืนเงินให้ทงั ้ หมดคืนให้กบั ทางผูป้ กครองหลังหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงรวมถึง
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ตามเงื่อนไขของทางโรงเรียนหรือองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง
6. ในกรณีทข่ี อยกเลิกการเข้าร่วมโครงการฯ หลังออกเดินทางไปแล้ว ไม่สามารถขอคืนค่าเข้าร่วมโครงการฯ ไม่ว่ากรณีใดๆ
7. ในกรณีทท่ี างผูป้ กครองหรือนักเรียนมีกริ ยิ า คาพูด อันเป็ นการข่มขูห่ รือมีการกระทาทีไ่ ม่เหมาะสม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการ
์
ยกเลิกการดาเนินการสมัครเรียนหรือยุตกิ ารดูแลนักเรียนโดยทันที ทัง้ นี้หากการดาเนินการยังอยู่ในขัน้ ตอนของการสมัคร ทางบริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิในการหั
กค่าดาเนินการมูลค่า 10,000 บาทและจะทาการคืนเงินมัดจาส่วนทีเ่ หลือหลังจากหักใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง
์
8. การติดต่อประสานงานกับทางโรงเรียนในประเทศไทยเกีย่ วกับเรื่องของการเลื่อนชัน้ เรียนหรือเรื่องอื่นใด เป็ นหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ของทางนักเรียนโดยตรง ทางบริษทั ฯ ไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องใดๆ ในการดาเนินการในเรื่องดังกล่าว
ขอความกรุณาให้ผปู้ กครองอ่านสัญญาและข้อตกลงของทางโรงเรียนโดยละเอียด ทัง้ นี้ หลังจากเซ็นต์สญ
ั ญาแล้ว หากนักเรียนหรือ
ผูป้ กครองมิได้ปฏิบตั ติ ามระเบียบของทางโรงเรียนและเงื่อนไขฉบับนี้ และเกิดปั ญหาในภายหลัง จะไม่สามารถเรียกร้องใดๆ
จากทางโรงเรียนหรือทางบริษทั ฯ ได้ โดยให้ยดึ เงื่อนไขทีเ่ ซ็นไว้ในเอกสารฉบับนี้และเงื่อนไขของทางโรงเรียนเป็ นสาคัญ
ข้าพเจ้ารับทราบขอบข่ายการให้บริการและความรับผิดชอบของทางบริษทั ฯ และยอมรับตามรายละเอียดการบริการข้างต้น
ชื่อนักเรียนตัวบรรจง ____________________________

ลายเซ็น ______________________

วันที่ ________________

ชื่อบิดาตัวบรรจง _______________________________

ลายเซ็น ______________________

วันที่ ________________

ชื่อมารดาตัวบรรจง _____________________________

ลายเซ็น ______________________

วันที่ ________________
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