
          
ช่ือ – สกลุ (ภาษาไทย)________________________________________________________________________ช่ือเลน่_____________________ 

Name - Last name (ภาษาองักฤษตาม Passport) ________________________________________________Nickname__________________ 

เพศ (Sex)  หญิง (Female)  ชาย (Male) วนั/เดือน/ปี เกิด(Date of Birth) __________________________อาย(ุAge) ________________ปี 

หมายเลขหนงัสอืเดินทาง(Passport Number)___________________สญัชาต(ิNationality)________________ศาสนา(Religion)_____________ 

โรงเรียนท่ีกําลงัศกึษา(School)_________________________________________________________ระดบัชัน้(Grade)_____________________ 

หลกัสตูรท่ีกําลงัเรียน  อินเตอร์  สองภาษา  Gifted  สามญั  หลกัสตูรอ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ ____________________________________ 

ระดบัความรู้ทางภาษา ภาษาองักฤษ  ระดบัเร่ิมต้น  ระดบักลาง  ระดบัสงู     ภาษาจีนกลาง  ระดบัเร่ิมต้น  ระดบักลาง  ระดบัสงู  

ท่ีอยูปั่จจบุนั (Home Address)___________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________อี-เมลล์ (E-Mail)_________________________________ 

โทรศพัท์(Tel.) _____________________________ไลน์ไอดี(LINE ID) _________________________ มือถือ(Mobile)_______________________ 

ช่ือบิดา(Father’s name) __________________________________อาชีพ(Profession)____________________มือถือ(Mobile)_______________ 

ช่ือมารดา(Mother’s name) ________________________________อาชีพ(Profession)____________________มือถือ(Mobile)______________ 

กรณีฉกุเฉินติดตอ่ (Emergency Case) ช่ือ_________________________________________________โทรศพัท์(Tel.)______________________ 

นกัเรียนมีโรคประจําตวัหรือไม ่ ใช ่ ไมใ่ช ่ อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ_______________________________________________________________ 

นกัเรียนมีโรคภมูิแพ้หรือไม ่ ใช่  ไมใ่ช ่ อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ________________________ อาหาร/ยา/สิง่ ท่ีแพ้ _________________________ 

เนือ้สตัว์ท่ีไมรั่บประทาน  เนือ้ววั  เนือ้หม ู  เนือ้ไก่  เนือ้ปลา  อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ ___________________________________________ 

นกัเรียนมเีพ่ือนท่ีต้องการพกัอยูด้่วยกนัหรือไม ่ ใช ่ ไมใ่ช่ (ระบช่ืุอ) ___________________________________________________________ 

ได้รับทราบขา่วประชาสมัพนัธ์การเปิดรับสมคัรโครงการคา่ยภาษาตา่งประเทศ จากแหลง่ใด 

 หนงัสอืพิมพ์  โรงเรียน  โปสเตอร์  แผน่พบั/ใบปลวิ  สถาบนัภาษา/ติว  อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ ________________________________ 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเขา้รว่มโครงการ 
1. การยกเลกิการเดนิทาง ไมว่า่ในกรณีใดๆ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหกัคา่ดําเนนิการ 15,000 บาท 
2. การยกเลกิการเดนิทางกอ่น 30 สงิหาคม 2562 บรษัิทฯ จะขอหกั 50% ของราคาเต็มของโปรแกรม 
3. การยกเลกิการเดนิทางระหวา่ง 30 สงิหาคม ถงึ 15 กนัยายน 2562 บรษัิทฯ จะขอหกั 25% ของราคาเต็มของโปรแกรม 
4. การยกเลกิการเดนิทางหลงั 15 กนัยายน 2562 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิทัง้หมด 
5. ในกรณีทีนั่กเรยีนไดเ้ดนิทางไปแลว้ และเดนิทางกลบักอ่นกําหนด บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิทัง้หมด 
6. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมการเดนิทางตามความเหมาะสมโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ เชน่ เนือ่งจากสภาพอากาศ ฯลฯ 
7. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการอาจจะยกเลกิการเดนิทาง หากมจํีานวนนักเรยีนขัน้ตํา่ไมถ่งึ 10 คน โดยจะคนืเงนิทีช่าํระมาใหท้ัง้หมด  
8. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการนําภาพกจิกรรมตา่งๆ ระหวา่งอยูใ่นคา่ยภาษาตา่งประเทศไปใชใ้นแผน่พบั หรอืโปสเตอร ์ตา่งๆ ของบรษัิท โดยไมต่อ้งขออนญุาต หรอืแจง้ให ้
ทราบลว่งหนา้ 

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจรายละเอียดและเงือ่นไขของโครงการค่ายภาษาต่างประเทศโดยละเอียดแล้ว และยอมรับในเงือ่นไขท้ังหมด

และขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริง 

ลงชื่อผู้สมัคร______________________________________________________________________ วันที่ ______________________________ 
 
หลกัฐานประกอบการสมคัร  
1. พาสปอรต์ (ของนักเรยีน ทีย่ังมอีายกุารใชง้านเหลอืมากกวา่ 6 เดอืน)  2. สําเนาบตัรประชาชน/สตูบิตัร (นักเรยีน)   3. รปูถา่ย (รปูนักเรยีน)                    
4. ใบรับรองสถานภาพการเป็นนักเรยีน/บตัรนักเรยีน   5. จดหมายยนิยอม   6. สําเนาบตัรประชาชนบดิา/มารดา 
 

การชําระเงนิคา่ธรรมเนยีม แบง่ชําระ 2 ครัง้ 

ชําระครัง้เดยีว 

148,900 บาท  

ครัง้ที ่1 ในวันทีส่มัคร (มัดจํา) 

39,000 บาท 

ครัง้ที ่2 ภายใน 16 ส.ค. 62 

109,900 บาท 

ชําระครัง้เดยีว ภายใน 31 ก.ค. 2562 

ลดเหลอื 145,000 บาท 

 

โอนเงนิทางบัญช ี(เทา่นัน้)  
ชือ่บัญช ี  บจก. บไีทม ์เอ็ดดเูคชนั แอนด ์เทค 

057-8-60374-3   ธนาคารกสกิรไทย   สาขาฟอรจ์ูนทาวน ์  กรงุเทพมหานคร 
แจง้การชาํระเงนิไดท้าง E-mail หรอื Line 

  

 

รูปถ่ายนกัเรียน

ปัจจบุนั ใบสมคัรเขา้รว่ม Bilingual October Course  
@Singapore 1 – 30 October 2019 

Betime Education And Tech, Co., Ltd. 

บริษทั บีไทม ์เอด็ดเูคชนั แอนด ์เทค จาํกดั 

เลขท่ี 47/80 หมู่บ้านลดัดารมย ์ซอย 2/6 ถนนบางบอน 4 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรงุเทพมหานคร 10160 

E-mail: betime.co@outlook.com    Website: www.betime.co.th   Line ID: @betime   Tel: 094-424-5497 



 

                  หนังสือยินยอม 
 

ขา้พเจา้นาย ________________________________________ นามสกุล _________________________________________  และ 

ขา้พเจา้ นาง/นางสาว _________________________________ นามสกุล ___________________________________ บดิา-มารดา 

ของ นาย/นางสาว/ด.ช./ด.ญ. ____________________________ นามสกุล ____________________________________________  

อายุ _______ ปี ยนิดอีนุญาตใหบุ้ตร/ธดิาเขา้ร่วมเดนิทางไปทศันศกึษา และเรยีนภาษาองักฤษและภาษาจนี (Bilingual Program/Course)  

กบัคณะของ Betime Education And Tech ทีป่ระเทศสงิคโปรต์ัง้แต่วนัที ่___________________ ถงึวนัที_่______________________ 

ตามเอกสารโปรแกรมในโบรช์วัรข์อง บรษิทั บไีทม ์เอด็ดเูคชนั แอนด ์เทค จาํกดั และรบัรองว่าบุตร/ธดิาของขา้พเจา้มบีุคลกิภาพและอารมณ์

ตามปกตทิีส่ามารถใชช้วีติ และเรยีนภาษาร่วมกนักบันกัเรยีนคนอื่นๆได ้และรบัรองว่าจะรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทัง้หมดทีจ่ะเกดิขึน้ในขณะที่

บุตร/ธดิา ของขา้พเจา้เดนิทางไปทศันศกึษายงัต่างประเทศ 

 

      ขอรบัรองว่าเป็นความจรงิทกุประการ 

 

ลงชื่อบดิา _________________________________                             ลงชื่อมารดา _________________________________ 

             (________________________________)                                             (________________________________) 

 

 

บริษทั บีไทม ์เอด็ดเูคชนั แอนด ์เทค จาํกดั 

เลขท่ี 47/80 หมู่บ้านลดัดารมย ์ซอย 2/6 ถนนบางบอน 4 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรงุเทพมหานคร 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. 


