Work and Travel in USA 2016
ชีวิตนอกตำรำ กับประสบกำรณ์ที่ไม่มีวันลืม
By A&D InterEducation
โครงการ Work & Travel USA (ทางานและท่องเทีย่ วประเทศสหรัฐอเมริกา) เป็ นหนึ่งในโครงการแลกเปลีย่ นทางวัฒนธรรมทีอ่ ยู่
ภายใต้การดูแลควบคุมโดยรัฐบาลอเมริกนั ผูเ้ ข้าร่วมโครงการจะได้รบั วีซ่า J-1 ซึง่ เป็ นวีซ่าทีอ่ อกให้สาหรับโครงการแลกเปลีย่ นเท่านัน้
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการสามารถทางานในประเทศอเมริกาได้เป็ นระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 4 เดือน ภายหลังจากสิน้ สุดการทางานนักศึกษา
สามารถเดินทางท่องเทีย่ วในประเทศสหรัฐอมริกาได้อกี 30 วัน Work & Travel USA นอกจากจะเป็ นโครงการทีเ่ ปิ ดโอกาสให้
นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนทางานพร้อมได้รบั เงินค่าตอบแทนจานวนหนึ่งเพื่อใช้จ่ายระหว่างทีอ่ ยู่ในประเทศอเมริกา
เป็ นการลดค่าใช้จ่ายให้กบั ทางครอบครัวแล้ว ยังเป็ นอีกโครงการทีเ่ พิม่ ประสบการณ์ชวี ติ ในต่างแดนให้นกั ศึกษา ได้เรียนรูก้ ารทางาน
ในสังคมชาวอเมริกนั ซึง่ ยังประโยชน์ต่อนักศึกษาทัง้ ในด้านการใช้ชวี ติ และการทางานในอนาคตต่อไป
คุณสมบัติผสู้ มัคร
1. โสด สัญชาติไทย
2. อายุระหว่าง 18 - 26 ปี
3. มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี ปี 1 - ปี 4 หรือ ระดับปริญญาโท
4. มีคะแนนเฉลีย่ สะสมไม่ต่ากว่า 2.30
5. มีทกั ษะในการสือ่ สารภาษาอังกฤษ
6. เป็ นผูม้ มี นุษยสัมพันธ์ดี
7. มีทศั นคติทด่ี ี มีวตั ถุประสงค์หลักคือ เพื่อต้องการหาประสบการณ์ / แลกเปลีย่ นวัฒนธรรมในต่างประเทศ
8. ยืดหยุ่นและมีความพร้อมทีจ่ ะทางานหนักได้
9. สามารถเรียนรูแ้ ละปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผูอ้ ่นื และในวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่างได้
ประเภทของงานและสถานที่ทางาน
ประเภทธุรกิจการบริการ โรงแรม-รีสอร์ท สวนสนุก ท่องเทีย่ ว ร้านอาหารฟาสฟู้ด จาหน่ายของทีร่ ะลึก ร้านค้า ฯลฯ สาหรับค่าจ้าง
คิด เป็ น รายชัว่ โมงอยู่ท่ี 7 – 10 เหรียญ สาหรับ การเลือ กสถานที่ท างาน บริษัท จะให้ส ิทธิผ์ ู้สมัครเลือ กที่ท างานตามความสนใจ
ความสามารถ และคุณสมบัตทิ น่ี ายจ้างระบุไว้ สาหรับทีพ่ กั ทางบริษทั จะเป็ นผูด้ าเนินการให้ อาจมีบางกรณีทน่ี ายจ้างเป็ นผูด้ าเนินการ
วิ ธีการสมัครและขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
1. กรอกใบ Pre-App พร้อมระบุวนั นัดสอบ (พร้อมชาระค่าสอบ 400 บาท)
เอกสารสาคัญทีต่ อ้ งใช้ประกอบการสมัคร
- สาเนาบัตรนักศึกษา และสาเนาบัตรประชาชน (รับรองสาเนามาด้วย)
- สาเนาใบแจ้งผลการเรียนล่าสุด (Transcript)
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (สี)
2. สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (กรุณาโทรเข้ามาเพื่อนัดสอบล่วงหน้า 2 วัน)
- ข้อเขียน ใช้เวลา 1.30 ชม.
- สัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ ใช้เวลา 15 นาที (สอบสัมภาษณ์วนั เดียวกับข้อเขียน)
3. ประกาศผล 3-5 วัน (แจ้งผลทางอีเมล)
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4. สมัครเข้าร่วมโครงการ กรอกใบสมัครตัวจริง เลือกตาแหน่ง-สถานที่ พร้อมชาระเงิน 5,000 บาท เป็ นค่าดาเนินงานและจัดส่งเอกสาร
(นักศึกษาภาคปกติ กาหนดวันยื่นใบสมัครไม่เกิน 1 เดือน นับจากประกาศผลการสอบ) ทางบริษทั ฯ จะมีค่มู อื การสมัคร วิธกี าร
กรอกเอกสาร บันทึกข้อตกลงในการเข้าร่วมโครงการและรายละเอียดอื่นๆ ทีผ่ สู้ มัครควรทราบ
5. ขัน้ ตอนการส่งเอกสารมายังบริษทั (ไม่เกิน 2-3 อาทิตย์ หลังจากสมัครแล้ว) รายละเอียดจะอยู่ในคู่มอื การสมัครเอกสารทุกอย่าง
ต้องเป็ นตัวจริง จานวน 1 ชุด ยกเว้นพาสปอร์ต ให้สง่ เป็ นสาเนา
6. หลังจากส่งเอกสารเข้ามาแล้ว ให้ผสู้ มัครชาระค่าธรรมเนียม เป็ นจานวนเงิน 51,000 บาท (ดูตามระเบียบการชาระเงิน)
7. หลังจากต่างประเทศยืนยันตาแหน่ง ทางบริษทั จะทาการแจ้งตารางการสัมภาษณ์ (เฉพาะบางตาแหน่ง)
8. นายจ้างสัมภาษณ์งาน
9. หลังจากทีผ่ สู้ มัคร ได้ผ่านการสัมภาษณ์จากนายจ้าง สาหรับผลการสัมภาษณ์ทางบริษทั จะทาการแจ้งผลพร้อมกับยืนยันตาแหน่ง
และสถานทีท่ างานครัง้ สุดท้ายสาหรับผูส้ มัครทีผ่ ่านการสัมภาษณ์
10. ต่างประเทศส่งใบสัญญาการจ้างงาน (Job Offer) พร้อมแจ้งรายละเอียดงาน และ DS 2019
11. ขัน้ ตอนการทาวีซ่า ชาระค่าธรรมเนียมวีซ่า นัดสัมภาษณ์ และสัมภาษณ์ (นักศึกษาต้องชาระค่าธรรมเนียมวีซ่า $160)
- บริษทั จะจัดส่งเอกสารวีซ่าเพื่อให้ผสู้ มัครกรอกเอกสารวีซา่ (ขัน้ ตอนการกรอกเอกสารวีซ่าโปรดดูตวั อย่างและศึกษาจากคู่มอื )
- บริษทั จะทาการจองวันสัมภาษณ์ ให้กบั ผูส้ มัคร ในกรณีทผ่ี สู้ มัครต้องการเปลีย่ นแปลงวันทีส่ มั ภาษณ์ ต้องแจ้งทางบริษทั ล่วงหน้า
อย่างน้อยสองอาทิตย์ก่อนวันสัมภาษณ์จริง
12. จองตั ๋วเครื่องบิน กรณีเดินทางเป็ นกลุ่มใหญ่ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการจองตั
๋วเครื่องบินให้ โดยไม่มกี รณียกเว้น
์
13. สัมภาษณ์วซี ่ากับสถานทูตอเมริกา
14. ผูท้ ส่ี อบสัมภาษณ์ผ่านรายงานตัว สาหรับคนทีไ่ ม่ผ่านวีซ่าและไม่ตอ้ งการยื่นสัมภาษณ์ใหม่ สามารถขอทาเรื่องขอคืนเงิน
(Refund) ได้ภายใน 1-2 อาทิตย์
15. ชาระค่าตั ๋วเครื่องบิน + แจ้งกาหนดการปฐมนิเทศ
16. ปฐมนิเทศ (Pre-Departure Guide)
17. วันเดินทาง
ค่าใช้จ่ายรวมทัง้ หมด
1. ค่าสมัครสอบ 400 บาท
2. ค่าดาเนินงาน 5,000 บาท (Non-Refundable)
3. ค่าธรรมเนียมโครงการจานวน 51,000 บาท (รวม SEVIS Fee $35)
4. ค่าเครื่องบิน โดยประมาณ 40,000 - 65,000 บาท ขึน้ อยู่กบั สายการบิน และรัฐทีผ่ สู้ มัครไปทางาน
5. ค่ามัดจาบ้าน (ถ้ามี) นักศึกษาจะได้รบั คืนก่อนเดินทางกลับ

สอบถามเพิม่ เติม บริษทั เอ แอนด์ ดี อิ นเตอร์เอ็ดดูเคชัน่ จากัด
เลขที่ 300/143 (ซอยเมืองเอก) หมู่ 13 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทร. 02-536-3490 – 91, 086-326-3824 แฟ็กซ์ 02-536-82
www.aanddinteredu.com, Email: workexchange@aanddinteredu.com
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ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ Summer Work and Travel USA 2016
1. ค่าสมัคร 400 บาท (Non - refundable)
2. ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท (Non - refundable) หลังสัมภาษณ์ผา่ น 7 วัน
3. ค่าธรรมเนี ยมโครงการ 51,000 บาท (Refundable)
 การดาเนินการรับสมัคร จัดสอบและคัดเลือกนักศึกษาทีม่ คี ุณสมบัตใิ นการเข้าร่วมโครงการฯ
 การประสานงานในการหาสถานทีท่ างาน และทีพ่ กั สาหรับนักศึกษาผูเ้ ข้าร่วมโครงการฯ
 การจัดการสัมภาษณ์จากตัวแทนสถานทีท่ างาน (Employer Road show) โดยองค์กรแลกเปลีย่ นฯ
 การดาเนินการเพื่อออกเอกสาร DS 2019 สาหรับใช้ในการขอวีซ่าประเภท J – 1
 ค่าธรรมเนียมการจัดการข้อมูลนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ หรือ SEVIS fee (Student and
Exchange Visitor Information System) 35 USD ซึง่ เป็ นข้อบังคับของรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา
 การให้คาแนะนา และบริการในการยื่นคาร้องขอวีซ่ากับสถานทูตอเมริกา
 ค่าประกันสุขภาพ และอุบตั เิ หตุทม่ี ที ุนประกันสูงถึง 50,000 เหรียญสหรัฐ ตลอดระยะเวลาทางานหรือไม่เกิน 16 สัปดาห์
 การจัดอบรม/ประชุม และปฐมนิเทศ เพื่อช่วยเหลือในการเตรียมตัวก่อนเดินทาง และการใช้ชวี ติ ในประเทศสหรัฐอเมริกา
 การจัดปฐมนิเทศในประเทศไทย โดยองค์กรแลกเปลีย่ นฯ (In-Country Orientation by A&D InterEducation)
 การบริการในการซือ้ ตั ๋วเครื่องบิน รวมทัง้ ประสานงานแจ้งให้ผเู้ กีย่ วข้องในต่างประเทศทราบถึงกาหนดการเดินทาง
 การจัดเจ้าหน้าที่เดินทางไปส่งถึงสถานที่ทท่ี างานหรือทีพ่ กั ในประเทศสหรัฐอเมริกา ในกรณีทน่ี ักศึกษาเดินทางเป็ นหมู่คณะ
จานวนมากกว่า 25 คน
 มีเจ้าหน้าทีป่ ระจาองค์กรแลกเปลีย่ น ประสานงานให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชม. ในกรณีฉุกเฉิน
 คู่มอื สาหรับนักศึกษาผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
 ประกาศนียบัตรภายหลังจากจบโครงการฯ
4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่นักศึกษาต้องรับผิดชอบนอกเหนื อจากค่าใช้จ่ายในข้อ 1 – 3
1.
2.
3.
4.

ค่าตั ๋วเครื่องบินไป – กลับ
ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง (Passport) ซึง่ นักศึกษาผูส้ มัครจะต้องดาเนินการทาหนังสือเดินทางเอง
ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า J-1 ของสถานฑูตอเมริกา 160 USD (ประมาณ 5,760 บาท หรือขึน้ อยู่กบั อัตราแลกเปลีย่ นปจั จุบนั )
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากสนามบินในประเทศสหรัฐอเมริกาไปยังที่พกั หรือสถานที่ทางาน (ยกเว้ นในบางกรณีท่นี ักศึกษา
เดินทางพร้อมกันเป็ นกลุ่มใหญ่ ๆ นายจ้างบางแห่งอาจช่วยอานวยความสะดวกให้โดยไม่คดิ ค่าใช้จ่าย)
5. ค่ามัดจาทีพ่ กั หรือค่ามัดจาอื่นๆ (จานวนและเงื่อนไขของค่ามัดจาขึน้ อยู่กบั แต่ละสถานทีท่ างาน) ซึง่ โดยส่วนใหญ่จะได้รบั คืนเมื่อ
ทางานครบตามวันทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯ มีเฉพาะบางทีท่ ่ไี ม่สามารถเรียกคืนได้ (Non-refundable) ซึง่ จะแจ้งให้นักศึกษาทราบ
ล่วงหน้า
6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวในขณะทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าทีพ่ กั ค่าเดินทางท่องเทีย่ วฯลฯ

กาหนดการชาระเงิ น
1. ค่าสมัคร 400 บาท (Non - refundable)

ชาระในวันทีส่ มัคร หรือชาระผ่านทางธนาคาร

2. ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท (Non - refundable)

ชาระหลังจากสัมภาษณ์ผา่ น

3. ค่าธรรมเนี ยมโครงการ 51,000 บาท
นักศึกษาสามารถชาระได้ทศ่ี นู ย์ประสานงานของ A&D InterEducation หรือผ่านทางธนาคาร โดยแบ่งชาระเป็ น 2 งวด
 ค่าธรรมเนี ยมโครงการ (งวดที่ 1) 25,500 บาท
ชาระหลังลงทะเบียนภายใน 15-30 วัน
 ค่าธรรมเนี ยมโครงการ (งวดที่ 2) 25,500 บาท
ชาระหลังจ่ายค่าธรรมเนียมงวดที่ ภายใน 15-30 วัน
***(Refundable ยกเว้นค่าธรรมเนี ยม SEVIS fee)
4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผเู้ ข้าร่วมโครงการต้องชาระเองนอกเหนื อจากค่าโครงการ



ค่าตั ๋วเครื่องบินไป – กลับ โดยประมาณ 40,000 – 65,000 บาท
กรณีทส่ี ถานทีท่ างานกาหนดให้นกั ศึกษาชาระค่าใช้จ่ายการในการเดินทางจากสนามบินในประเทศสหรัฐอเมริกา ไปยังทีพ่ กั หรือ
สถานทีท่ างาน และ ค่ามัดจาทีพ่ กั ผ่าน เอ แอนด์ ดี อินเตอร์เอ็ดดูเคชัน่ เจ้าหน้าทีจ่ ะเป็ นผูแ้ จ้งกาหนดการชาระเงินให้นักศึกษา
ทราบ มิฉะนัน้ นักศึกษาจะต้องชาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวด้วยตนเอง โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งเงื่อนไขและวิธกี ารชาระเงินให้ทราบ
เช่นกัน

วิ ธีการชาระเงิ น
1. ให้นกั ศึกษาชาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เป็ นเงินไทยในอัตราแลกเปลีย่ นแบบคงที่ (1 USD = 35 บาท) ทัง้ นี้เนื่องจากองค์กรต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการโอนเงินต่างประเทศ
2. นักศึกษาสามารถชาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ โดย
 ชาระเป็ นเงินสดได้ทส่ี านักงาน หรือศูนย์ประสานงานของ เอ แอนด์ ดี อินเตอร์เอ็ดดูเคชัน่
 ชาระผ่านธนาคาร
ธนาคารกสิ กรไทย ชื่อบัญชี บริษทั จากัด เอ แอนด์ ดี อิ นเตอร์เอ็ดดูเคชัน่
สาขาย่อย ฟิ วเจอร์พาร์ค รังสิ ต 2
เลขทีบ่ ญ
ั ชี 475 – 2 -82132 – 7

ประเภท ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงเทพ
ชื่อบัญชี นายพณภณ คาเกิ ดพงษ์
สาขาย่อย ฟิ วเจอร์พาร์ค รังสิ ต 2
เลขทีบ่ ญ
ั ชี 026 – 0 – 65921 – 4

ประเภท ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี นายพณภณ คาเกิ ดพงษ์
สาขาย่อย ฟิ วเจอร์พาร์ค รังสิ ต 2
เลขทีบ่ ญ
ั ชี 467 – 0 – 41144 – 6

ประเภท ออมทรัพย์

3. นักศึกษาควรเก็บสาเนาหลักฐานการชาระเงินไว้ เพื่อใช้ในการออกใบเสร็จรับเงิน /ใบกากับภาษี และเพื่อใช้อา้ งอิงในกรณีติดต่อกับ
ทางบริษทั ฯ
*หมายเหตุ* ในการโอนเงินแต่ละครัง้ นักศึกษาจะต้อง Fax หลักฐานการชาระเงิน หรือสแกนใบโอนเงินมาทางอีเมล์พร้อมระบุช่อื
นักศึกษาและโครงการทีน่ กั ศึกษาเข้าร่วมมาทีบ่ ริษทั ด้วย เนื่องจากบริษทั จะได้ออกใบเสร็จรับเงินได้ถูกต้อง
A&D InterEducation โทร 02-536-3490-91 Fax: 02-536-3482 Email: workexchange@aanddinteredu.com

