รูปถ่ายนักเรี ยน

Betime Education And Tech, Co., Ltd.

ปั จจุบนั

ใบสม ัครเข้าร่วม Bilingual October Course
@Singapore 1 – 30 October 2019

ชื่อ – สกุล (ภาษาไทย)________________________________________________________________________ชื่อเล่น_____________________
Name - Last name (ภาษาอังกฤษตาม Passport) ________________________________________________Nickname__________________
เพศ (Sex) หญิง (Female) ชาย (Male) วัน/เดือน/ปี เกิด(Date of Birth) __________________________อายุ(Age) ________________ปี
หมายเลขหนังสือเดินทาง(Passport Number)___________________สัญชาติ(Nationality)________________ศาสนา(Religion)_____________
โรงเรี ยนที่กําลังศึกษา(School)_________________________________________________________ระดับชัน(Grade)_____________________
้
หลักสูตรที่กําลังเรียน อินเตอร์ สองภาษา Gifted สามัญ หลักสูตรอื่นๆ (โปรดระบุ) ____________________________________
ระดับความรู้ทางภาษา ภาษาอังกฤษ ระดับเริ่ มต้ น ระดับกลาง ระดับสูง ภาษาจีนกลาง ระดับเริ่ มต้ น ระดับกลาง ระดับสูง
ที่อยูป่ ั จจุบนั (Home Address)___________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________อี-เมลล์ (E-Mail)_________________________________
โทรศัพท์(Tel.) _____________________________ไลน์ไอดี(LINE ID) _________________________ มือถือ(Mobile)_______________________
ชื่อบิดา(Father’s name) __________________________________อาชีพ(Profession)____________________มือถือ(Mobile)_______________
ชื่อมารดา(Mother’s name) ________________________________อาชีพ(Profession)____________________มือถือ(Mobile)______________
กรณีฉกุ เฉินติดต่อ (Emergency Case) ชื่อ_________________________________________________โทรศัพท์(Tel.)______________________
นักเรี ยนมีโรคประจําตัวหรื อไม่ ใช่ ไม่ใช่ อื่นๆ (โปรดระบุ)_______________________________________________________________
นักเรี ยนมีโรคภูมิแพ้ หรื อไม่ ใช่ ไม่ใช่ อื่นๆ (โปรดระบุ)________________________ อาหาร/ยา/สิง่ ที่แพ้ _________________________
เนื ้อสัตว์ที่ไม่รับประทาน เนื ้อวัว เนื ้อหมู เนื ้อไก่ เนื ้อปลา อื่นๆ (โปรดระบุ) ___________________________________________
นักเรี ยนมีเพื่อนที่ต้องการพักอยูด่ ้ วยกันหรื อไม่ ใช่ ไม่ใช่ (ระบุชื่อ) ___________________________________________________________
ได้ รับทราบข่าวประชาสัมพันธ์การเปิ ดรับสมัครโครงการค่ายภาษาต่างประเทศ จากแหล่งใด
หนังสือพิมพ์ โรงเรี ยน โปสเตอร์ แผ่นพับ/ใบปลิว สถาบันภาษา/ติว อื่นๆ (โปรดระบุ) ________________________________
เงือ
่ นไขการยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ
1. การยกเลิกการเดินทาง ไม่วา่ ในกรณีใดๆ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการหักค่าดําเนินการ 15,000 บาท
2. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 สิงหาคม 2562 บริษัทฯ จะขอหัก 50% ของราคาเต็มของโปรแกรม
3. การยกเลิกการเดินทางระหว่าง 30 สิงหาคม ถึง 15 กันยายน 2562 บริษัทฯ จะขอหัก 25% ของราคาเต็มของโปรแกรม
4. การยกเลิกการเดินทางหลัง 15 กันยายน 2562 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ ม่คน
ื เงินทัง้ หมด
5. ในกรณีทน
ี่ ักเรียนได ้เดินทางไปแล ้ว และเดินทางกลับก่อนกําหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ ม่คน
ื เงินทัง้ หมด
6. บริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงโปรแกรมการเดินทางตามความเหมาะสมโดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า เช่น เนือ
่ งจากสภาพอากาศ ฯลฯ
7. บริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการอาจจะยกเลิกการเดินทาง หากมีจํานวนนักเรียนขัน
้ ตํา่ ไม่ถงึ 10 คน โดยจะคืนเงินทีช
่ าํ ระมาให ้ทัง้ หมด
8. บริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการนําภาพกิจกรรมต่างๆ ระหว่างอยูใ่ นค่ายภาษาต่างประเทศไปใช ้ในแผ่นพับ หรือโปสเตอร์ ต่างๆ ของบริษัท โดยไม่ต ้องขออนุญาต หรือแจ ้งให ้
ทราบล่วงหน ้า

ข้ าพเจ้ าได้ อ่านและเข้ าใจรายละเอียดและเงือ่ นไขของโครงการค่ ายภาษาต่ างประเทศโดยละเอียดแล้ ว และยอมรั บในเงือ่ นไขทั้งหมด
และขอรั บรองว่ าข้ อความข้ างต้ นเป็ นความจริง
ลงชื่อผู้สมัคร______________________________________________________________________ วันที่ ______________________________
หล ักฐานประกอบการสม ัคร
1. พาสปอร์ต (ของนักเรียน ทีย
่ ังมีอายุการใช ้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน) 2. สําเนาบัตรประชาชน/สูตบ
ิ ต
ั ร (นักเรียน) 3. รูปถ่าย (รูปนักเรียน)
4. ใบรับรองสถานภาพการเป็ นนักเรียน/บัตรนักเรียน 5. จดหมายยินยอม 6. สําเนาบัตรประชาชนบิดา/มารดา

การชําระเงินค่าธรรมเนียม

แบ่งชําระ 2 ครัง้

ชําระครัง้ เดียว

ครัง้ ที่ 1 ในวันทีส
่ มัคร (มัดจํา)

ครัง้ ที่ 2 ภายใน 16 ส.ค. 62

148,900 บาท

39,000 บาท

109,900 บาท

ชําระครัง้ เดียว ภายใน 31 ก.ค. 2562
ลดเหลือ 145,000 บาท

โอนเงินทางบัญชี (เท่านัน
้ )
ั แอนด์ เทค
่ บัญชี บจก. บีไทม์ เอ็ดดูเคชน
ชือ
057-8-60374-3 ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟอร์จูนทาวน์ กรุงเทพมหานคร
แจ ้งการชําระเงินได ้ทาง E-mail หรือ Line

บริ ษทั บีไทม์ เอ็ดดูเคชัน แอนด์ เทค จํากัด
เลขที่ 47/80 หมู่บา้ นลัดดารมย์ ซอย 2/6 ถนนบางบอน 4 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
E-mail: betime.co@outlook.com Website: www.betime.co.th Line ID: @betime Tel: 094-424-5497

Betime Education And Tech, Co., Ltd.

หนังสือยินยอม
ข้าพเจ้านาย ________________________________________ นามสกุล _________________________________________ และ
ข้าพเจ้า นาง/นางสาว _________________________________ นามสกุล ___________________________________ บิดา-มารดา
ของ นาย/นางสาว/ด.ช./ด.ญ. ____________________________ นามสกุล ____________________________________________
อายุ _______ ปี ยินดีอนุญาตให้บุตร/ธิดาเข้าร่วมเดินทางไปทัศนศึกษา และเรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีน (Bilingual Program/Course)
กับคณะของ Betime Education And Tech ทีป่ ระเทศสิงคโปร์ตงั ้ แต่วนั ที่ ___________________ ถึงวันที_่ ______________________
ตามเอกสารโปรแกรมในโบร์ชวั ร์ของ บริษทั บีไทม์ เอ็ดดูเคชัน แอนด์ เทค จํากัด และรับรองว่าบุตร/ธิดาของข้าพเจ้ามีบุคลิกภาพและอารมณ์
ตามปกติทส่ี ามารถใช้ชวี ติ และเรียนภาษาร่วมกันกับนักเรียนคนอื่นๆได้ และรับรองว่าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทัง้ หมดทีจ่ ะเกิดขึน้ ในขณะที่
บุตร/ธิดา ของข้าพเจ้าเดินทางไปทัศนศึกษายังต่างประเทศ

ขอรับรองว่าเป็ นความจริงทุกประการ

ลงชื่อบิดา _________________________________

ลงชื่อมารดา _________________________________

(________________________________)

(________________________________)

บริ ษทั บีไทม์ เอ็ดดูเคชัน แอนด์ เทค จํากัด
เลขที่ 47/80 หมู่บ้านลัดดารมย์ ซอย 2/6 ถนนบางบอน 4 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
E-mail: betime.co@outlook.com Website: www.betime.co.th Line ID: @betime Tel: 094-424-5497

