WORANTEX EDUCATION AND TRAVEL CO., LTD.
ลำดับขัน้ ตอนกำรเข้ำร่วมโครงกำร
 Work & Travel
 1. ผู้ ส นใจเข้ ำ ร่ ว มโครงกำร ศึ ก ษำ รั บ ทรำบและเข้ ำ ใจวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงกำร : ก่ อ นการสมั ค ร
ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ จะต้องทาการศึกษา ค้นคว้าข้อมูลและเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการอย่าง
ถ่องแท้ ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนจะต้องแจ้งอีเมล์กับทางบริษัทฯ เนื่องจากทางบริษัทฯ จะใช้การติดต่อสื่อสาร
ผ่านอีเมล์เป็นหลัก

 2. สมัครเข้ำร่วมกำรทดสอบวัดระดับควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษ : โดยยึดการสัมภาษณ์เป็นหลัก ผู้ที่จะผ่าน
การสอบสั ม ภาษณ์ จ ะต้ อ งสามารถสื่ อ สารบอกความต้ อ งการของตนเองได้โ ดยการใช้ ภ าษาอั ง กฤษ หลั ง จาก
สัมภาษณ์ผู้เข้ารับการทดสอบจะทราบระดับภาษาอังกฤษของตนเอง ว่าสามารถเลือกไปเข้าร่วมโครงการที่ไหนบ้าง
3. ตอบรับกำรเข้ำร่วมโครงกำรและชำระค่ำธรรมกำรเข้ำร่วมโครงกำร : โดยชาระเป็นจานวนเงิน 6,000 บาท
กำรชำระเงิน : โปรดโอนเงินเข้าธนาคาร
ธนำคำร
ไทยพำณิชย์ บัญชีออมทรัพย์
สำขำ
เดอะมอลล์ 3 รามคาแหง
เลขที่บัญชี
173-238638-8
ชื่อบัญชี
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทรำเวิล จำกัด
กรุณาใส่จุดทศนิยมในจานวนเงินที่โอนด้วยค่ะ แล้วทาการเขียนชื่อ -นามสกุลของผู้เข้าร่วมโครงการใบโอน จากนั้น
Scan หรือถ่ายรูป ส่งมาที่ education@worantex.com หรือ info@worantex.com

 4. ดำเนินกำรขอ Passport : หากผู้เข้าร่วมโครงการยังไม่มี Passport สามารถดาเนินการได้ทันที โดยชื่อและ
นามสกุลจะต้องตรงกับเอกสารต่าง ๆ อธิเช่น ใบ Transcript และหนังสือรับรองสถานสภาพนักศึกษา

 5. ชำระค่ำยืนยันเข้ำร่วมโครงกำร 10,000 บำท : เพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการก่อนเข้ารับการสัมภาษณ์จาก
ตัวแทนนายจ้าง

 6. ส่งชุดเอกสำรเพื่อขอเอกสำรสิทธิ์ DS-2019 : ในการศึกษาภาคปฏิ บัติสาหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย

 7. เข้ำรับกำรสัมภำษณ์จำกตัวแทนสถำนที่เข้ำร่วมโครงกำร หรือตัวแทนองค์กรในกำรออกเอกสำรสิทธิ
DS-2019 : โดยผู้เข้าร่วมโครงการ จะพบกับตัวแทนต่างๆ ประมาณตั้งแต่ช่วง เดือนพฤศจิกายน เป็นต้นไป หรือ
อาจสัมภาษณ์ผ่านทาง Skype

บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทรำเวิล จำกัด
7 ซอยรำมคำแหง 60(แยก 9) ถนนรำมคำแหง แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ, กรุงเทพมหำนคร 10240
02-374-1300 ต่อ 220 Hotline: 086-321-1212 Fax: 02-374-2600
Line ID : weducation Email : education@worantex.com

WORANTEX EDUCATION AND TRAVEL CO., LTD.
ลำดับขัน้ ตอนกำรเข้ำร่วมโครงกำร
 Work & Travel
 8. ชำระค่ำโครงกำรส่วนที่เหลือ (ตำมโปรโมชั่น) หลังกำรสัมภำษณ์กับตัวแทนจ้ำงไม่เกิน 5 วัน หำกพ้น
กำหนดถือว่ำสละสิทธิ์

 9. จัดเตรียมเอกสำรเพื่อยื่นขอวีซ่ำเข้ำสหรัฐอเมริกำ : โปรดส่งภายในระยะเวลาที่กาหนด มิฉะนั้นอาจเกิด
ความล่าช้าในการดาเนินและชาระค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า ค่า Sevis และ ค่า Pin และค่าบริการต่างๆ ตามที่
สถานทูต พร้อมชาระค่ามัดจาค่าตั๋วเครื่องบิน

 10. ทำงบริษทั ดำเนินกำรเรื่องขอวีซ่ำเข้ำสหรัฐอเมริกำ : (ช่วงเดือนกุมภาพันธ์หรือเดือนมีนาคมของทุกปี) โดย
กรอกวีซ่า Online และทาการนัดเวลาเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์จากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจาประเทศไทย

 11. ทำงบริษัทฯ แจ้งถึงวันเวลำ กำรเข้ำรับกำรสัมภำษณ์วีซ่ำกับทำงสถำนทูตสหรัฐอเมริกำ : ผู้เข้าร่วม
โครงการจะต้องแต่ งกายให้สุ ภาพเรี ย บร้ อย หรือแต่งกายด้ว ยชุด นิ สิต นักศึกษาของแต่ล ะสถาบัน และไปถึ ง
สถานทูตก่อนเวลาประมาณ 30 นาที

 12. ทำงสถำนทูตสหรัฐอเมริกำประจำประเทศไทยจัดส่ง Passport พร้อม Visa J-1 : กลับมาให้บริษัทฯ
 13. ชำระค่ำตั๋วเครื่องบินส่วนที่เหลือพร้อมชำระค่ำมัดจำที่พัก : ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ถึงมีนาคม (ทาง
บริษัทฯจะแจ้งให้ทราบ)

 14. ปฐมนิเทศก่อนเดินทำง : ทางบริษัทฯจะแจ้งวันเวลาและสถานที่ทาง Website หรือ Email
 15. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรเตรียมตัวเดินทำงไป Work & Travel ที่ประเทศอเมริกำ : ซึ่งจะเดินทางไปในช่วงเดือน
พฤษภาคม-สิงหาคม ของทุกปี (สาหรับนักศึกษาภาคการศึกษาปกติ)
*** หมำยเหตุ : โครงกำร Work & Travel เป็นโครงกำรที่มีกำรเปลี่ยนแปลง สถำนที่และตำแหน่งงำนอำจมีกำร
เปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับนำยจ้ำง หรือองค์กร หรือสภำพเศรษฐกิจ หรืออื่นๆ
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