
Terms and Conditions 

1. ค่าใช้จ่ายต่างๆ 

บริษัทเจวายซี เอดูเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์คิดค่าบริการดังรายละเอียดดังนี้   

- ค่าธรรมเนียมการจัดการสมัคร (Administration Fee)  
ทางบริษัทฯ คิดค่าธรรมเนียมการสมัคร £250 ในการดำเนินการสมัครและติดต่อประสานงาน ซึ่งราคานี้รวมค่าสมัคร 

(enrollment fee) ของสถาบันการศึกษาในต่างประเทศแล้ว 

- ค่าธรรมเนียมการจัดหาที่พัก (Accommodation Registration Fee) 
ในกรณีที่นักเรียนต้องการที่พักควบคู่กับคอร์สเรียน ทางบริษัทฯ จะคิดค่าดำเนินการจัดหาที่พักให้ £120 สำหรับที่พักประเภทโฮม

สเตย์ และ £150 สำหรับที่พักประเภทอื่นๆ ทั้งนี้ หากเป็นที่พักประเภท private house/private flat/university 

accommodation อาจมีค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี 

- ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างประเทศ  
นักเรียนจะต้องชำระค่าบริการโอนเงินระหว่างประเทศ (International Transfer) ให้กับทาง บริษัทฯ คิดเป็นจำนวนเงิน £55 

- ค่าดำเนินการวีซ่า  
ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้ดูแลดำเนินการเรื่องการสมัครวีซ่าออนไลน์ ดังนั้นนักเรียนจะต้องชำระค่าดำเนินการวีซ่าตามอัตราประเภท

ของวีซ่าที่ระบุในใบเสนอราคา ซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งค่าสมัครวีซ่า (visa fee) และค่าดำเนินการเอกสารวีซ่าเรียบร้อยแล้ว 

- ค่าเล่าเรียน (Tuition Fees)  
ค่าเล่าเรียนขึ้นอยู่กับสถาบันที่นักเรียนเลือกจะไปเรียนและขึ้นอยู่กับจำนวนสัปดาห์ของคอร์สเรียนซึ่งจะแจ้งให้ทราบในใบเสนอ

ราคา นักเรียนจะต้องชำระค่ามัดจำคอร์สเรียนเพื่อสำรองที่นั่งเรียนเป็นจำนวนเงิน 25,000 บาท สำหรับคอร์สราคาต่ำกว่า 

£10,000 แต่ถ้าค่าคอร์สเรียน £10,000 ขึ้นไปให้ชำระค่ามัดจำตามจำนวนที่สถาบันการศึกษานั้นๆเรียกเก็บ 

- ค่าที่พัก (Accommodation Fee)  
ขึ้นอยู่กับประเภทที่พัก โลเกชั่น และระยะเวลาที่พักอาศัย ค่าที่พักอาจคิดเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน ซึ่งนักเรียนต้องชำระค่า

มัดจำที่พักตามจำนวนที่ Landlord เรียกเก็บ ทั้งนี้ ในกรณีที่พักประเภทโฮมสเตย์ หากระยะเวลาที่นักเรียนพักอาศัยอยู่ครอบคลุม

ช่วงเทศกาลคริสมาสต์ 2 สัปดาห์ นักเรียนจะต้องชำระค่าที่พักเพิ่มสัปดาห์ละ £35 และในกรณีที่นักเรียนประสงค์ขออาหารพิเศษ 

(special diet request) นักเรียนจะต้องชำระเพิ่มสัปดาห์ละ £25 

- ค่าประกันสุขภาพและเดินทาง  
นักเรียนต้องชำระค่าประกันสุขภาพและเดินทางตามระยะเวลาที่นักเรียนตั้งใจจะอาศัยในประเทศนั้นๆ ซึ่งดูค่าใช้จ่ายได้จากใบ

เสนอราคา 

- ค่ารับส่งสนามบิน (ทางเลือก) 
นักเรียนสามารถเลือกซื้อบริการรับส่งสนามบินจากทางบริษัทฯ ได้โดยคิดอัตราเที่ยวละ £125 รับ/ส่งสนามบิน Heathrow/

Gatwick หากเป็นสนามบินอื่น กรุณาสอบถามค่าใช้จ่ายจากเจ้าหน้าที่โดยตรง 



- ค่าประกันการยกเลิกคอร์ส (ทางเลือก) 
หากนักเรียนต้องการได้รับการประกันค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการยกเลิกคอร์สโดยทางโรงเรียน ทางบริษัทฯ หรือทางผู้สมัครเอง 

นักเรียนต้องชำระค่าประกันการยกเลิกคอร์ส £100 เพื่อสงวนสิทธิ์การได้รับเงินคืนตามเงื่อนไข หากนักเรียนไม่ได้ชำระค่าประกันนี้ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินให้ในกรณีที่มีการยกเลิกคอร์สเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีทางโรงเรียนอาจเรียกเก็บค่าประกัน

การยกเลิกคอร์สมากกว่า £100 (กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม) 

2. เงื่อนไขการยกเลิกคอร์ส 

- ในกรณีที่ต้องการยกเลิกคอร์สด้วยเหตุผลโดนปฏิเสธวีซ่า นักเรียนจะได้รับเงินคืน 100% หลังหักค่าใช้จ่าย อันได้แก่ ค่า

ธรรมเนียมการสมัคร ค่าจัดหาที่พัก ค่าโอนเงินต่างประเทศ ค่าดำเนินการวีซ่า และค่าประกันสุขภาพและเดินทางหากมีการซื้อ

ประกันไว้แล้ว  
- ในกรณีที่นักเรียนเป็นผู้ยกเลิกคอร์สด้วยเหตุผลอื่นๆ หากแจ้งล่วงหน้า 14 วันก่อนวันคอร์สเริ่ม นักเรียนจะได้รับเงินคืน หลังหัก

ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมการสมัคร ค่าจัดหาที่พัก ค่าโอนเงินต่างประเทศ ค่าดำเนินการวีซ่า ค่าประกันสุขภาพและเดินทาง และค่า

มัดจำคอร์สเรียน เว้นเสียแต่ยังไม่มีการสมัครวีซ่าณ.วันที่ยกเลิกคอร์ส ทางบริษัทฯ จะคืนค่าดำเนินการวีซ่าและค่าค่าประกัน

สุขภาพและเดินทางให้ด้วย 
- หากทางโรงเรียน/สถาบันการศึกษา/บริษัทฯ ปฏิเสธการรับสมัครหรือยกเลิกคอร์สด้วยเหตุผลจำเป็นด้านการบริหารจัดการของ

องค์กร บริษัทจะคืนเงินให้เต็มจำนวนโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 
- ทางโรงเรียน/สถาบันการศึกษา/บริษัทฯ มีสิทธิ์ถอนหรือยกเลิกคอร์สได้หากนักเรียนพฤติกรรมไม่เหมาะสม ละเมิดกฎระเบียบ

ร้ายแรง ประพฤติตัวเป็นภัยต่อชื่อเสียงบริษัทฯ และทำผิดกฎหมาย ทั้งนี้ ในกรณีนี้บริษัทจะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆให้ไม่ว่ากรณีใด

ก็ตาม 
- หากนักเรียนทำการยกเลิกหลังจากวันที่คอร์สเริ่มไปแล้วนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้ ยกเว้นกรณีจำเป็น ขึ้นอยู่กับ

ดุลยพินิจของทางบริษัทฯ 
- การยกเลิกที่พักแบบโฮมสเตย์ ในกรณีที่ยังไม่มีการทำสัญญาที่พักกับ Landlord เกิดขึ้น หากนักเรียนแจ้งล่วงหน้า 14 วันก่อน

การเข้าพัก บริษัทฯสามารถคืนเงินได้เต็มจำนวนหลังหักค่าธรรมเนียมจัดหาที่พักแล้ว 
- การยกเลิกที่พักแบบ residential ในกรณีที่ยังไม่มีการทำสัญญาที่พักกับ Landlord เกิดขึ้น หากนักเรียนแจ้งล่วงหน้า 28 วัน

ก่อนการเข้าพัก บริษัทฯสามารถคืนเงินได้เต็มจำนวนหลังหักค่าธรรมเนียมจัดหาที่พักแล้ว  
- การยกเลิกที่พักแบบ private house/private flat/university accommodation ในกรณีที่ยังไม่มีการทำสัญญาที่พักกับ 

Landlord เกิดขึ้น หากนักเรียนแจ้งล่วงหน้า 28 วันก่อนการเข้าพัก บริษัทฯสามารถคืนเงินได้เต็มจำนวนหลังหักค่าธรรมเนียม

จัดหาที่พักและค่าธรรมเนียมการสมัครของ private accommodation แล้ว 
- ในกรณีที่นักเรียนยกเลิกที่พักช้ากว่าที่กำหนดเบื้องต้น บริษัทฯมีสิทธ์เรียกเก็บค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าวได้เต็ม

จำนวน หรือหากนักเรียนยกเลิกหลังจากมีการทำสัญญาที่พักไปแล้ว ให้ยึดตามกฎระเบียบที่ระบุในสัญญาเป็นหลัก 



3. การชำระเงิน 

- ค่าใช้จ่ายทั้งหมด นักเรียนจะต้องชำระเต็มจำนวนให้กับทางบริษัทฯ ก่อนการยื่นวีซ่า โดยจะต้องชำระโดยตรงไปยังบัญชีบริษัทฯ 

ที่ระบุในใบเสนอราคาออกโดยบริษัทเจวายซี เอดูเคชั่น เท่านั้น  
 บัญชีธนาคาร: บจก. เจวายซี เอ็ดดูเคชั่น(ประเทศไทย) 878-0-39501-5 ธนาคารกรุงไทย สาขาเดอะมอลล์ท่าพระ  
- ในกรณีที่ค่าเล่าเรียน (Tuition Fee) £10,000 ขึ้นไป นักเรียนจะต้องชำระยอดคงเหลือหลังจากหักค่ามัดจำคอร์สแล้วภายในสอง

สัปดาห์ก่อนการเดินทาง และอาจเลือกชำระโดยตรงให้กับสถาบันนั้นๆ ได้หากมีความประสงค์  
- สำหรับค่าที่พัก นักเรียนต้องชำระค่าที่พักเต็มจำนวนตลอดระยะเวลาหลักสูตรก่อนการขอวีซ่า ยกเว้นกรณีที่พักประเภท Private 

Accommodation ให้สอบถามเงื่อนไขการชำระเงินที่เจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 
- การชำระเงินให้กับทางบริษัทฯ ใช้อัตราแลกเปลี่ยน Selling Rate สืบเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวนในตลาดการเงิน

ระหว่างประเทศ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ fix rate อัตราแลกเปลี่ยนตามที่ระบุในใบเสนอราคา โดยอัตราแลกเปลี่ยนที่ fix ใน

ช่วงเวลานั้นๆ จะใช้ได้ภายในระยะเวลาของใบเสนอราคาเท่านั้น หากใบเสนอราคาดังกล่าวหมดอายุ นักเรียนจะต้องสอบถาม

ขอรับใบเสนอราคาใหม่จากทางเจ้าหน้าที่บริษัทฯ (Fix Rate คือค่าประมาณการจาก selling rate ประจำวันของธนาคารกรุงไทย 

บวกด้วย 3.2% ของ selling rate ดังกล่าว) 
- ในกรณีการยกเลิกคอร์ส หาก ณ.ช่วงเวลาดังกล่าวทางบริษัทฯ ได้โอนเงินไปยังประเทศปลายทางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว การคืนเงิน

ให้แก่ผู้สมัครจะต้องทำการโอนเงินระหว่างประเทศกลับมาที่บริษัทฯ ก่อน จึงจะสามารถคืนเงินให้แก่ผู้สมัครได้ตามเงื่อนไข ดังนั้น

อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้จะยึด Buying Rate ของธนาคารกรุงไทย ณ.วันที่ทางต่างประเทศโอนกลับมา ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการโอน

ระหว่างประเทศจะถูกหักออกจากยอดคืนเงินคิดเป็น £55  และอาจใช้เวลาประมาณ 2-4 สัปดาห์ในการดำเนินการ ซึ่งผู้สมัครจะ

ต้องยอมรับเงื่อนไขว่าจำนวนเงินที่ได้รับคืนจริงจะน้อยกว่าจำนวนเงินที่ชำระให้กับทางบริษัทฯ เนื่องจากค่าความแตกต่างของอัตรา 

Selling Rate (Fix Rate) และ Buying Rate 


