
Surat pernyataan 

 

Sehubungan dengan pesyaratan yang ditetapkan dan diwajibkan untuk menjadi peserta Art 

Immersion and Students Exchange Fieldtrip (AISEF) , yang diselenggakan oleh   ASEAN   

Youth   Friendship   Network   (AYFN), yang berlangsung pada 3 – 9 Sebtember 2012 di 

Chiang Mai, Thailand, maka saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

 

Nama lengkap : 

Umur : 

Asal Universitas : 

Alamat : 

 

 

Dengan ini saya menyatakan bersedia dan menyetujui aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh 

AYFN. 

 

A. Biaya program 

 

1.  Aplikan  yang dinyatakan  lolos  seleksi untuk mengikuti  AISEF  wajib 

membayar biaya program sebesar Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu 

rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut: 

Ø  Setelah dinyatakan lolos seleksi, peserta diwajibkan membayar deposit 

biaya  program sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Biaya ini 

wajib dibayarkan  paling lambat tanggal 17 Juli 2012. Peserta 

menyetujui bahwa uang deposit tidak dapat ditarik kembali. 

Ø  Kekurangan biaya program wajib dibayarkan paling lambat tanggal 5 

Agustus 2012. 

 

Ø  Biaya-biaya yang termasuk ke dalam biaya program meliputi: 

a) Penginapan selama program (3 – 9 September 2012). Check in tanggal 3 

September jam 12.00, check out tanggal 9 September jam 11.00. 

b) Kuliah bahasa Thailand 



c) Kuliah history of  Thailand 

d) Thai dance class 

e) Makan selama program ( 6x sarapan, 7x makan siang, 2x makan malam) 

f) Airport pick up dari Bandara Chiang Mai ke penginapan. 

g) Transportasi lokal selama program (SIC) 

h) Cultural tour di Chiang Mai 

i) Opening ceremony dan closing ceremony 

j) Biaya seleksi 

k) Biaya orientasi 

l) Kaos program 

m) Local Liaison officer 

n) Sertifikat 

o) Member card of AYFN 

p) Biaya supervisi 

 

2.  Biaya-biaya  diluar  program  ditanggung  sepenuhnya  oleh  peserta  seperti tiket 

pesawat, asuransi perjalanan, airport tax, passport, over stay, souvenir, dll. 

3. Seluruh   biaya   program   dibayarkan   ke   rekening   BCA   cabang   Jend. 

Soedirman Yogyakarta dengan nomer  rekening 0373027143, atas nama 

Setiawan.  

 

C. Letter of acceptance 

Peserta yang berkomitmen mengikuti program dan telah membayar biaya deposit, akan   

mendapatkan surat penerimaan dari AYFN. 

 

D. Force majeure 

 AYFN tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang, kehilangan harta 

benda, tertinggal pesawat, dan kecelakaan selama mengikuti program. Dengan ini AYFN 

sangat merekomendasikan para peserta program untuk membeli travel insurance. Jika 

terjadi musibah bencana alam ataupun kejadian yang diluar kuasa manusia, yang 

menyebabkan penundaan ataupun pembatalan acara, seluruh kerugian yang diderita 

menjadi tanggung jawab masing-masing pihak. 



 

D. Pengunduran diri 

 

Jika peserta mengundurkan diri mengikuti program: 

 

a.  Maksimal 30 hari sebelum program berlangsung, biaya program (diluar biaya 

deposit)  sebesar Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dapat 

ditarik kembali oleh yang bersangkutan. 

b.  Maksimal 15 hari sebelum program berlangsung, biaya program (diluar biaya 

deposit) sebesar Rp 2.200.000,00 dapat ditarik sebesar 50% atau Rp 

1.100.000,00. 

c.  14 hari sebelum program berlangsung, biaya  yang telah dibayarkan tidak 

dapat ditarik kembali. 

d.  Peserta wajib mengundurkan diri secara tertulis ditujukan ke AYFN. 

 

E.  Tata tertib 

 

1.  Peserta program wajib menaati tata tertib acara selama mengikuti program dan 

wajib  mengikuti  seluruh  rangkaian acara program (kecuali dalam keadaan 

sakit). 

2.  Peserta  wajib  mematuhi  hukum  yang  berlaku  di  negara  Thailand.  Jika 

melakukan pelanggaran, semua beban kerugian ditanggung oleh peserta. 

 

 

…………............., …………………..2012 

 

Peserta AISEF 

 

 

 

 

 

 

 

(………………………………) 


