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กฎระเบยีบและข ัน้ตอนการยกเลกิ การเพกิถอน การเปลีย่นแปลง และ 

การขอเงินคนื / คา่ปรบั ของสถาบนั NZLC ในปี 2019/2020  

 
4 สปัดาห์ขึน้ไป กอ่นวนัเริม่หลกัสตูร / บรกิาร: 
 

คา่ธรรมเนียมการลงทะเบยีน ไม่มกีารคนืเงนิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัหาทีพ่กัอาศยั โฮมเสตย:์ 

 หลงัยนืยนัทีพ่กัอาศยั: ไมม่กีารคนืเงนิ   

 เร ิม่บรกิารจดัหาทีพ่กัอาศยัแลว้ 

แตย่งัไม่มกีารยนืยนัทีพ่กัอาศยั: ไดเ้งนิคนื 

50% 

 ยงัไมไ่ดเ้ริม่การจดัหา: คนืเงนิ 100% 

หมายเหต ุส าหรบัทีพ่กัอาศยัทีอ่ยู่ใจกลางเมอืง: 

ไมม่ีการคืนเงนิ 

คา่ทีพ่กัอาศยั ไดเ้งนิคนื 100% 

คา่เรยีน ไดเ้งนิคนื 100% 

คา่ไปรบั-สง่ สนามบนิ / 

คา่ประกนัสขุภาพ 

ไดเ้งนิคนื 100% 

คา่ธรรมเนียมการจดัการอืน่ๆ 
ท ัง้หมดทีเ่กดิขึน้ 

ไม่มกีารคนืเงนิ 

 
 

 น้อยกวา่ 4 สปัดาห์ กอ่นวนัเริม่หลกัสตูร / บรกิาร: 
 

คา่ธรรมเนียมการลงทะเบยีน ไม่มกีารคนืเงนิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัหาทีพ่กัอา
ศยั 

ไมม่กีารคนืเงนิ 

 

วนัทีเ่ริม่ตน้ทีพ่กัอาศยัถูกเลือ่น เน่ืองจากผลวีซา่ลา่ช้า : 

 ยืน่วซีา่ 8 สปัดาหข์ึน้ไปกอ่นวนัเขา้พกั: 

ไม่มคีา่ธรรมเนียมการจดัการเพิม่เตมิ 

(แนบหลกัฐานประกอบ) 

 ยืน่วซีา่นอ้ยกวา่ 8 สปัดาหก์อ่นวนัเขา้พกั: 

เสยีคา่ปรบั 50% ของคา่ธรรมเนียมการจดัการ 

โดยคดิจากราคาทีพ่กัเดมิ 
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 คา่ทีพ่กัอาศยั 

 
 

โฮมสเตย์ 
 

 แจง้ลว่งหน้า 2 – 4 สปัดาห:์ ไมม่กีารปรบัเงนิ 

 แจง้ลว่งหนา้นอ้ยกวา่ 2 สปัดาห:์ 

เสยีคา่ปรบัเป็นจ านวนเงนิ 1 สปัดาห ์

ของราคาคา่ทีพ่กั 
 
 
 
 
 
ส าหรบัทีพ่กัอาศยัของ NZLC ทีอ่ยูใ่จกลางเมือง: 
 

 ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของทีพ่กัแตล่ะแหง่ 
 

หากวนัทีจ่ะเดนิทางมาถงึยงัไม่แน่นอน 

หรอือาจมกีารเปลีย่นแปลงจากก าหนดการเดมิ 

ตอ้งแจง้ใหท้าง NZLC ทราบทนัท ี

เพือ่ขอตวัเลอืกใดตวัเลอืกหน่ึง จาก A-C (การเสยีคา่ปรบั 

ใชส้ าหรบัขอ้ B และ C): 

 

A. ตามก าหนดการเดมิ - ในกรณีทีไ่ดว้ีซา่ทนัเวลา 
หรือ 
เดนิทางมาถงึลา่ชา้กวา่ก าหนดการเดมิทีแ่จง้ไว ้
จะไมม่กีารคนืเงนิ ในสว่นของวนัทีล่า่ชา้ไป 

B. ยกเลกิการใช้ทีพ่กัอาศยัจาก NZLC 
และไปจดัหาทีพ่กัอาศยัเอง 

C. หยุดพกักระบวนการหาทีพ่กัอาศยั 
เพือ่หลีกเลีย่งจ านวนเงนิทีสู่งทีสุ่ดของคา่ปรบั 
(NZLC 

สามารถเริม่กระบวนการหาทีพ่กัอาศยัใหท้า่นอีกค
ร ัง้ โดยใหแ้จง้ลว่งหน้า 2 สปัดาห์) 

คา่เรยีน ไดเ้งนิคนื 100%  

คา่ไปรบั-สง่สนามบนิ / 

คา่ประกนัสขุภาพ 

 แจง้ลว่งหน้าอยา่งน้อย 2 วนัท าการ 
กอ่นเดนิทางมาถงึ: ไดเ้งนิคืน 100% 

 แจง้ลว่งหนา้นอ้ยกวา่ 2 วนัท าการ 

กอ่นเดนิทางมาถงึ: ไดเ้งนิคนื 50% 

 แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้นอ้ยกวา่  24 ช ัว่โมงท าการ 

กอ่นเดนิทางมาถงึ: ไม่มกีารคนืเงนิ 

 นักเรยีนไม่มาถงึตามก าหนดการเทีย่วบนิทีแ่จง้มา  

หรือไม่ไดม้า: ไม่มกีารคนืเงนิ 

หากตอ้งการใหก้ าหนดเวลาในการไปรบั-สง่ใหม ่

คา่ธรรมเนียมในการจดัการจะอยูท่ี ่50% 

จากคา่ธรรมเนียนเดมิ 

คา่ธรรมเนียนการจดัการอืน่ๆ 
ท ัง้หมดทีเ่กดิขึน้  

ไม่มกีารคนืเงนิ 
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 หลงัจากเร ิม่หลกัสูตร / บรกิาร: 

คา่ธรรมเนียมการลงทะเ
บยีน 

ไมม่กีารคนืเงนิ 

คา่ธรรมเนียมจดัหาทีพ่ ั
กอาศยั 

ไมม่กีารคนืเงนิ 

คา่ทีพ่กัอาศยั โฮมสเตย์ :   
 

 แจง้ลว่งหน้าอยา่งน้อย 2 สปัดาห:์ ไดเ้งนิคนื 100% 

• แจง้ลว่งหน้าน้อยกวา่ 2 สปัดาห:์ ไมม่กีารคนืเงนิ 

ส าหรบัทีพ่กัอาศยัที ่NZLC จดัใหใ้นกลางเมอืง:  

 ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของทีพ่กัแตล่ะแหง่ 

คา่ไปรบั-สง่สนามบนิ / 

คา่ประกนัสขุภาพ 

ไมม่กีารคนืเงนิ 

(แตส่ามารถขอรบัเงนิคา่ไปสง่สนามบนิขากลบัคนืได้ถา้แจง้ลว่

งหน้าอยา่งน้อย 2 วนัท าการ) 

คา่เรียน • ลงทะเบยีนเรียนระยะหลกัสตูรน้อยกวา่ 5 สปัดาห:์ 
นกัเรยีนทีย่กเลกิภายใน  2 วนัแรกของหลกัสตูร 

จะไดร้บัเงนิคนื 50% ของคา่เรยีน 
 

• ลงทะเบยีนเรียนระยะหลกัสตูร 5 สปัดาห์ขึน้ไป 

แตน้่อยกวา่ 3 เดือน: นกัเรียนทีย่กเลกิภายใน 5 

วนัแรกของหลกัสตูร จะไดร้บัเงนิคนื 75% ของคา่เรียน 
 

• ลงทะเบยีนเรียนระยะหลกัสตูรมากกวา่ 3 

เดือนขึน้ไป(ส ำหรบันักเรยีนตำ่งชำตเิทำ่น้ัน): 
นกัเรยีนทีย่กเลกิภายใน 10 วนัแรกของหลกัสตูร 
จะไดร้บัเงนิคา่เรยีนคนืเต็มจ านวน 
โดยหกัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทีท่าง NZLC 

ไดด้ าเนินการไปแลว้ สงูสดุไมเ่กนิ 25% 

ของคา่ธรรมเนียมทีช่ าระ 
 

 ลงทะเบยีนเรียนระยะหลกัสตูรมากกวา่ 3 
เดือนขึน้ไป(ส ำหรบันักเรยีนในประเทศเทำ่น้ัน): 

นกัเรียนทีย่กเลกิภำยใน 8 วนัแรกของหลกัสูตร 

จะไดร้บักำรคนืเงนิ 

เต็มจ ำนวนของคำ่เลำ่เรยีนทัง้หมดหลงัจำกหกัคำ่ใชจ้ำ่ย 

เป็นจ ำนวนเงนิอยำ่งนอ้ย 10% ของคำ่ธรรมเนียม หรอื $500 

 หมายเหต ุ: การลงทะเบยีนพรอ้มกนัหลายๆ หลกัสูตร 

โดยกรอกแบบฟอรม์ลงทะเบยีนเดยีวกนั 

จะถอืวา่เป็นการลงทะเบยีนคร ัง้เดยีว 

คา่ธรรมเนียนการจดักา
รอืน่ๆ ท ัง้หมดทีเ่กดิขึน้ 

ไมม่กีารคนืเงนิ 

 

mailto:info@nzlc.ac.nz
http://www.nzlc.ac.nz/


 

 

info@nzlc.ac.nz | www.nzlc.ac.nz  
Member of English New Zealand | NZQA CATEGORY ONE  

                           V1.300719 

New Zealand Language Centres 
      NZLC Auckland | NZLC 

Wellington    

 

  

กฎระเบยีบในกรณีทีส่ถานการณเ์ปลีย่นไป และ 

คา่ธรรมเนียมทีจ่ะเกดิขึน้: 

เปลีย่นแปลงหรอืเลือ่นหลกัสตูร จะมกีารปรบัเปลีย่นคดิค่าธรรมเนียมหากมกีารเปลีย่นแป

ลงใด ๆ ในเวลาทีล่งทะเบยีนใหม่อกีคร ัง้ 

 ใบลดหน้ี (Credit Note) NZLC จะยอมรบั “Course Credit Note”  
ในกรณีพเิศษเทา่นัน้ 
ท ัง้น้ีขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของอาจารย์ใหญ ่
และจะตอ้งกลบัมาใช ้Credit Note เรียนภายในเวลา 12 
เดือน นบัจากวนัสุดทา้ยของหลกัสูตรทีเ่รียนอยู ่ 
ถา้หากมีคา่ธรรมเนียนอืน่ๆ 
ในกรณีทีเ่ลือ่นหรือเปลีย่นแปลงจากก าหนดการเดมิ 
นกัเรียนตอ้งจา่ยคา่ปรบัเพิม่ และ $250 

ส าหรบัคา่ธรรมเนียมออกเอกสารยืนยนัสภาพนกัเรียนให

ม ่หรือ เอกสาร  COE  ในกรณีถา้นกัเรียนตอ้งการ 

กรณีวีซ่าไมผ่า่น คา่เรยีน: ไดร้บัเงนิคนืในสปัดาหเ์รยีนทีย่งัไม่ไดใ้ช ้

คา่ธรรมเนียมอืน่ๆ ทัง้หมด: ใหดู้รายละเอียดของ NZLC 

ในกรณียกเลกิ เพกิถอน เปลีย่นแปลง 

และกฎระเบียบของการคืนเงนิ / คา่ปรบั 

และข ัน้ตอนตา่งๆ ในขา้งตน้ (ตอ้งแนบหลกัฐานยนืยนั) 

กรณีวีซ่าถูกยกเลกิ ในกรณีทีไ่ม่ปฏบิตัติามเงือ่นไขวซีา่หลงัจากไดม้าถงึนิวซ ี

แลนดแ์ลว้ 

ซ ึง่นักเรยีนจ าตอ้งถูกใหถ้อนยกเลกิหลกัสตูรทีเ่รยีนทัง้หม

ด หรอืในบางสว่น 

ทัง้นีน้ั้นจะไม่ไดร้บัการคนืเงนิในสปัดาหเ์รยีนทีย่งัไม่ไดใ้ช ้

รวมทัง้คา่ธรรมเนียมการจดัการอืน่ๆ ดว้ยทัง้หมด  

(ตอ้งแนบหลกัฐานยนืยนั).  

วนัทีข่าดไป เน่ืองจากการมาถงึลา่ชา้ ในกรณีถา้นกัเรียนเขา้มาเรียนหลงัจากวนัทีเ่ริม่ตน้เรียน
แลว้ จะไมม่ีการไดเ้งนิคืนส าหรบัวนัทีน่กัเรียนขาดไป 

ในเหตกุารณท์ีไ่ม่สามารถหลกีเลีย่งไ

ด ้หรอืกรณีภยัธรรมชาต ิ

ถา้ในกรณีที ่NZLC จะตอ้งปิดท าการ 

เน่ืองมาจากมเีหตกุารณท์ีไ่ม่สามารถหลกีเลีย่งได ้หรอื 

กรณีภยัธรรมชาต ิ(เชน่ ไฟดบั  พายุ เป็นตน้) 

จะไม่มกีารคนืเงนิในวนัทีม่กีรณีตา่งๆ เกดิขึน้  

ยกเลกิหลกัสตูร ในกรณียกเลกิหลกัสูตรนัน้ 

นกัเรียนสามารถโอนไปใชใ้นอีกหลกัสูตรของ NZLC ได ้

หรอื ท าการยืน่ขอเงนิคนื. 

ไม่ผ่านการลงทะเบยีนเรยีนในหลกัสู

ตรน้ันๆ 

กรณีถา้นักเรยีนไม่ผ่านการลงทะเบยีนเขา้เรยีนในหลกัสู

ตรน้ันๆ ทีต่อ้งการเรยีน  

นักเรยีนสามารถโอนไปเรยีนในอกีหลกัสตูรของ NZLC  

ได.้ 

ความประพฤตมิชิอบ และ 

ถูกยกเลกิสภาพนักเรยีน 

ไมม่กีารคนืเงนิในสปัดาห์เรียนทีย่งัเหลืออยู ่
ท ัง้น้ีรวมถงึคา่ธรรมเนียมการจดัการอืน่ๆ ดว้ย. 
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 การช าระเงนิคนื การคนืเงนิน้ันจะจา่ยตรงใหก้บันักเรยีน หรอื 

จา่ยผ่านทีป่รกึษาฝ่ายการศกึษาของนักเรยีนภายใน 4 

สปัดาห ์หลงัจากไดร้บัแจง้ค าขอเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

รวมทัง้รายละเอยีดเลขบญัช ี

เวน้แตจ่ะไดร้บัแจง้ทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษรจากนักเรยีน 

หรอืจากทีป่รกึษาฝ่ายการศกึษาของนักเรยีน 

วา่ใหจ้า่ยช าระกบับุคคลอืน่ได ้

คา่ธรรมเนียมเพิม่เตมิ  การออกใบยนืยนัการลงทะเบยีนเรยีนใหม่ 

หรอืใบเอกสาร COE: $250 

 การแกไ้ขการลงทะเบยีนมากกวา่ 3 คร ัง้: 

เสยีคา่ธรรมเนียมเพิม่เตมิ 50 - 100% 

ของคา่ธรรมเนียมลงทะเบยีนเดมิ 

 การจดัหาทีพ่กัเพิม่เตมิ: 50 - 100% 

ของคา่ธรรมเนียมการจดัหาทีพ่กัเดมิ 

 การออกใบรบัรองการส าเรจ็การศกึษา 

หรอืการพมิพใ์บประกาศนียบตัรใหม่: $50 

ส าหรบัรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบักฎการยกเลกิ เพกิถอน และ 

การช าระเงนิคนืในนิวซแีลนดน้ั์น ท่านสามารถเชค็รายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่เว็บไซต ์ของ NZQA 

ไดท้ี:่ www.nzqa.govt.nz 
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