- Application Form of Summer Program (Study Tour) 28th March - 25th April 2020 at Chaucer College, UK

Student
Photo

ั
โครงการซมเมอร์
ณ Chaucer College ประเทศอ ังกฤษ
Application Process/ขนตอนการสม
ั้
ัคร

1. กรอกใบสมัครให ้ครบถ ้วน แล ้วให ้เลือกส่งใบสมัครด ้วยวิธก
ี ารดังนี้
ยืน
่ ใบสมัครด ้วยตัวเองได ้ที่ Genius Plus Education และ Partners ทุกสาขา
(สามารถดูรายละเอียดเพิม
่ เติมที่ www.facebook.com/geniuspluseducation) หรือ
 ส่งใบสมัครไปที่ Email : info@geniusplusedu.com / Line ID : @geniusplusedu
2. ชาระค่าม ัดจาโครงการ 35,000 บาท ด ้วยการโอนเงินเข ้าบัญชีดงั ต่อไปนี้
Bank/ธนาคาร: กสิกรไทย
Bank Branch/สาขา: สาน ักงานพหลโยธิน
Account Type/ประเภทบ ัญชี: ออมทร ัพย์
่ บ ัญชี: น.ส. ปณัฎฏา เลียบสือ
่ ตระกูล
Account Name/ชือ
Account Number/เลขทีบ
่ ัญชี: 099-2-06073-7
3. หลังจากชาระค่ามัดจาโครงการ ให ้เลือกส่งหลักฐานการโอนเงิน ด ้วยวิธด
ี งั นี้
 ยืน
่ หลักฐานการโอนเงินด ้วยตัวเองได ้ที่ Genius Plus Education และ Partners (ทุกสาขา) หรือ
 ส่งหลักฐานการโอนเงินไปที่ Email : info@geniusplusedu.com / Line ID : @geniusplusedu
4. ชาระค่าใช ้จ่ายโครงการส่วนทีเ่ หลือ ภายในระยะเวลาทีก
่ าหนด ด ้วยการโอนเงินเข ้าบัญชีเดิม โดยบริษัทฯ มีสว่ นลด ดังนี้
4.1 ส่วนลด Early Bird ลดให้ 5,000บ. (สม ัครตงแต่
ั้
ว ันนี้ - ว ันที่ 27 December 2019 เท่านน)
ั้
4.2 ส่วนลด เมือ
่ นั กเรียนสมัครพร ้อมกัน 2 คนขึน
้ ไป ลดเพิม
่ ให้ คนละ 2,000บ. (สม ัครตงแต่
ั้
ว ันนี้ - ว ันปิ ดร ับสม ัคร)
การคานวณเงินค้างชาระ =

189,000 - 35,000 - (4.1ถ้ามี) - (4.2ถ้ามี)

=
5. หลังจากชาระค่าใช ้จ่ายโครงการส่วนทีเ่ หลือ ให ้เลือกส่งหลักฐานการโอนเงิน ด ้วยวิธด
ี งั นี้
 ยืน
่ หลักฐานการโอนเงินด ้วยตัวเองได ้ที่ Genius Plus Education และ Partners (ณ สาขาทีไ่ ด้ยน
ื่ ใบสม ัคร) หรือ
 ส่งหลักฐานการโอนเงินไปที่ Email : info@geniusplusedu.com / Line ID : @geniusplusedu
6. เตรียมเอกสารทีใ่ ช ้ในการขอวีซา่ และพาสปอร์ตตัวจริงเล่มปั จจุบน
ั ทีม
่ อ
ี ายุเกิน 6 เดือนนั บจากวันเดินทาง และเล่มเก่าทุกเล่มทีม
่ ี
ประวัตก
ิ ารเดินทาง
7. ส่งเอกสารเพือ
่ การขอวีซา่ ได ้ที่ Genius Plus Education และ Partners (ณ สาขาทีไ่ ด้ยน
ื่ ใบสม ัคร)
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-PART 1- Student’s Information
่ และนามสุกล (ภาษาไทย)
ชือ

First & Last Name (in English)

Nickname (in English)

Date of Birth/ว ันเดือนปี เกิด (ค.ศ.)

ั
Nationality/สญชาติ

่ เล่น (ภาษาไทย)
ชือ

Age/อายุ

Gender/เพศ
Male

Weight/น้าหน ัก

Female

Height/ส่วนสูง

Passport Number/เลขทีห
่ น ังสือเดินทาง

Contact Address/ทีอ
่ ยู่

ั บา้ น
Home Phone/โทรศพท์

Student’s Mobile/มือถือ

Student’s Email Address/อีเมล์

Please state if you have any hobbies/โปรดระบุ ถ้ามีงานอดิเรก

Please state if you play any sports/โปรดระบุ ถ้ามีกฬ
ี าทีเ่ ล่น

Please state if you play musical instruments/ โปรดระบุ ถ้ามีเครือ
่ งดนตรีทเี่ ล่น

Have you travelled overseas before?/เคยเดินทางไปต่างประเทศมาก่อนหรือไม่? Yes
If yes, please tell us which countries are/ถ้ามี โปรดระบุประเทศคร่าวๆ

No

Have you ever been on a study tour before?/เคยร่วมโปรแกรม Summer มาก่อนหรือไม่? Yes No

How do you know Genius Plus Education?/คุณรูจ
้ ัก Genius Plus Education ได้อย่างไร?
Facebook/เฟซบุ ้ค Google/กูเกิล
้
Recommended by friends/เพือ
้ นแนะนา Others/อืน
่ ๆ
Student Signature/ลายเซ็ นต์น ักเรียน ______________________________Date/ว ันที่ ___________________
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-PART 2- Health Declarations
Are you allergic to any medications?/มีประว ัติแพ้ยาหรือไม่?
ื่ ยาและอาการอย่างละเอียด
If yes, please specify the details/ถ้ามี โปรดระบุชอ

Yes

No

_______________________________________________________________________________
Do you need regular medications?/มียาประจาต ัวทีต
่ อ
้ งทานหรือไม่?
Yes
No
ื่ ยาและรายละเอียด เช่น ใชร้ ักษาโรคอะไร
If yes, please specify the details/ถ้ามี โปรดระบุชอ

Please indicate if you suffer from any of the following/โปรดระบุหากท่านมีอาการของโรคตามด้านล่าง
Diabetes/โรคเบาหวาน
Visual/Hearing Disorder/ปั ญหาการมองและการฟั ง
Migraine/ไมเกรน
Heart Diseases/โรคหัวใจ

Bones/Joint problems/โรคกระดูกข ้อต่อ

Asthma/หืดหอบ

Sleep Disorders/ปั ญหาการนอน

Travel Sickness/เมารถ เรือ เครือ
่ งบิน

Autistic/ASD/ออทิสติก

Allegies/ภูมแ
ิ พ้

ั้
ADHD (Attention Deficit HyperactivityDisorder)/สมาธิสน

Dizzy/Blackouts/หน ้ามืด

Others/อืน
่ ๆ

If yes, please clearly provide details of required medication/treatment (i.e. prescription, dosage,
้ า, ปริมาณการใชย
้ า, ความถีใ่ นการใชย
้ า เป็นต้น)
frequency, etc.)/โปรดระบุรายละเอียดของยา (เช่น วิธก
ี ารใชย

____________________________________________________________________________________________
Please state if any matters that attention and special care may be required whilst on study tour/
ั
หากต้องการการดูแลเป็นพิเศษ โปรดแจ้งให้ทราบอย่างชดเจน

Should I require medical attention, I authorize the Group Leader, the Host Family and the School to take
appropriate actions including the administration of Paracetamol for minor aches and pains etc./โปรดเซ็ นต์
้ งต้น
ด้านล่างหากอนุญาตให้ผูน
้ ากรุป
๊ , โฮสต์แฟมิล ี่ และโรงเรียนทีน
่ ักเรียนเข้าร่วมโครงการ สามารถให้ความช่วยเหลือเบือ
ตามความเหมาะสม รวมถึงการให้ยาสาม ัญตามอาการ
Student Signature/ลายเซ็ นต์น ักเรียน

Date/ว ันที่

Parent or Guardian Signature/ลายเซ็ นผูป
้ กครองหรือผูด
้ แ
ู ล

Date/ว ันที่
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-PART 3- Homestay Requirements (*กรณึตอ้ งการพ ัก)
Family with children?/พ ักก ับครอบคร ัวทีม
่ เี ด็ กได้หรือไม่?
ั เลีย
้ งได้หรือไม่?
Family with pets?/พ ักในบ้านทีม
่ ส
ี ตว์

ใช่
ใช่

ไม่

อย่างไรก็ได ้
ไม่

อย่างไรก็ได ้

ั หรือไม่?
Are you allergic to any pets?/แพ้สตว์
Yes
No
ั ทแ
If yes, please give us details/ถ้ามี โปรดระบุสตว์
ี่ พ้และอาการ

Are you allergic to any food? แพ้อาหารหรือไม่?
Yes
If yes, please give us details/ถ้ามี โปรดระบุรายละเอียด

Dietary Requirement/ข้อกาหนดการบริโภค
Halal/ไม่ทานเนื้อหมู
No Beef/ไม่ทานเนือ
้ วัว
Gluten Free/กลูเต็นฟรี

No Seafood/ไม่ทานอาหารทะเล

No Cheese/ไม่ทานชีส

No Eggs/ไม่ทานไข่

No

Vegetarian/มังสวิรัต
ไม่ทานถั่ว
No Milk/ไม่ทานนม

Others/อืน
่ ๆ________________________________________________
If you have any special homestay requirements, please give us details
/โปรดระบุหากท่านมีขอ
้ กาหนดพิเศษอืน
่ ๆ เกีย
่ วก ับ homestay

*เงือ
่ นไขการหาทีพ
่ ัก Homestay
Genius Plus Education and the School are matching a Homestay by following all of student’s preferences however this
cannot be guaranteed. More preferences more difficult to match a Host Family and might result in less quality of
homestay, longer distance or more travel time, therefore we deserved the right to match a Host family according to the
most student’s requirements.
/ทางบริษัทฯและโรงเรียน จะดาเนินการจัดหาโฮมสเตย์ให ้ตามข ้อกาหนดทีต
่ ้องการ แต่ไม่สามารถรับประกันได ้ว่าจะตรงตามเงือ
่ นไข
ทีต
่ ้องการทุกกรณี ทัง้ นี้กรณีทรี่ ะบุเงือ
่ นไขจานวนมาก การจัดหาโฮสต์แฟมิลจ
ี่ ะเป็ นไปได ้ยากและอาจลดคุณภาพของโฮสต์แฟมิลห
ี่ รือ
ิ
ิ้ สุด
เพิม
่ ระยะทางหรือระยะเวลาในการเดินทางได ้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการพิ
จารณาจัดหาทีพ
่ ักทีเ่ หมาะสม และให ้ถือเป็ นทีส
่ น
โดยไม่มข
ี ้อโต ้แย ้งโดยเป็ นไปตามเงือ
่ นไขทีน
่ ั กเรียนและผู ้ปกครองระบุมากทีส
่ ด
ุ เท่าทีจ
่ ะจัดหาได ้
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-PART 4- Parents/Guardian’s Information and Authorization
่ และนามสกุลบิดา
Father’s First & Last Name/ชือ

Mobile/เบอร์มอ
ื ถือ

Email Address/อีเมล์

่ และนามสุกลมารดา
Mother’s First & Last Name/ชือ

Mobile/เบอร์มอ
ื ถือ

Email Address/อีเมล์

่ ผูต
Emergency Contact/ชือ
้ ด
ิ ต่อในกรณีฉุกเฉิน (บิดาหรือมารดาหรือญาติ)

Mobile/เบอร์มอ
ื ถือ

I have declared that all relevant information in the application is true, I will allow the student to attend
the Study Tour and accept any extra charges if incurred due to the false information I provided including
any extra fee that happened by student.
/ข้าพเจ้าอนุญาตให้________________________________________________เข้าร่วมโครงการ Study Tour
(Summer Program) ก ับ Genius Plus Education และขอร ับรองว่าข้อความทงหมดเป
ั้
็ นความจริง และหากพบว่า
้ า่ ยเพิม
ข้อความข้างต้นไม่เป็นความจริงอ ันก่อให้เกิดค่าใชจ
่ เติม ทางบริษ ัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะให้ลูกค้าเป็นผูร้ ับผิดชอบ
้ า่ ยเพิม
้ โดยน ักเรียน
รวมทงค่
ั้ าใชจ
่ เติมทีอ
่ าจเกิดขึน
Parent Signature/ลายเซ็ นบิดาหรือมารดา_________________________Date/ว ันที่ _______________
* เงือ
่ นไขการยกเลิกการเข้าร่วมโปรแกรมและเงือ
่ นไขอืน
่ ๆเพิม
่ เติม
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ ม่คน
ื ค่ามัดจาทัง้ หมด ในกรณีทผ
ี่ ู ้สมัครไม่จา่ ยค่าใช ้จ่ายโครงการส่วนทีเ่ หลือภายในระยะเวลาทีก
่ าหนด (ให ้
ถือว่าสละสิทธิ)์ หรือในกรณีทผ
ี่ ู ้สมัครประสงค์ยกเลิกการเดินทาง (ยกเว ้นกรณีทเี่ ป็ นความผิดพลาดของทางบริษัทฯ หรือมีผู ้สมัครไม่
ครบจานวนตามทีบ
่ ริษัทฯ กาหนด)
2. กรณีผู ้สมัครไม่ผ่านการพิจารณาวีซา่ จากสถานทูต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการหักค่ามัดจาทัง้ หมด และค่าใช ้จ่ายต่างๆ เช่น ค่า
ดาเนินการของบริษัท, ค่าธรรมเนียมการขอวีซา่ , ค่าจองทีพ
่ ักและตัว๋ เครือ
่ งบิน, ค่าประกันสุขภาพและอุบต
ั เิ หตุ, ค่าดาเนินการของ
โรงเรียน, ค่าทีพ
่ ัก เป็ นต ้น โดยบริษัทฯ จะคืนเงินส่วนทีเ่ หลือหลังหักค่าใช ้จ่ายต่างๆ ทีเ่ กิดขึน
้
3. กรณีมค
ี วามประสงค์ยกเลิกการเดินทาง ให ้เขียนเป็ นลายลักษณ์อักษร
 หากแจ ้งยกเลิก 45 วันขึน
้ ไปนับจากวันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิค
์ น
ื เงิน 50% ของค่าใช ้จ่ายโครงการทัง้ หมดทีไ่ ด ้ชาระ
(หลังจากหักค่ามัดจาและค่าใช ้จ่ายต่างๆทีเ่ กิดขึน
้ )
 หากแจ ้งยกเลิก 31-44 วันนับจากวันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิค
์ น
ื เงิน 25% ของค่าใช ้จ่ายโครงการทัง้ หมดทีไ่ ด ้ชาระ
้จ่
(หลังจากหักค่ามัดจาและค่าใช ายต่างๆทีเ่ กิดขึน
้ )
 หากแจ ้งยกเลิก 30 วันนับจากวันเดินทางหรือน ้อยกว่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ ม่คน
ื ค่าใช ้จ่ายโครงการทัง้ หมดทีไ่ ด ้ชาระ
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงโปรแกรมการเดินทางตามความเหมาะสมโดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า โดยคานึงถึง
ประโยชน์และความปลอดภัยของนักเรียนและการดาเนินการของทีมงานเป็ นสาคัญ
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเก็บพาสปอร์ตของนั กเรียนไว ้ตัง้ แต่วน
ั ยืน
่ เอกสารขอวีซา่ ถึงวันทีจ
่ บโครงการ
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการพิจารณาและให ้นักเรียนยุตก
ิ ารเข ้าร่วมโครงการได ้ ในกรณีทน
ี่ ักเรียนรวมถึงผู ้ปกครองมีพฤติกรรมทีไ่ ม่
เหมาะสมหรือเป็ นโรคติดต่อทีอ
่ าจสร ้างความเดือดร ้อนให ้แก่นักเรียนคนอืน
่ ๆได ้ รวมถึงการไม่ให ้ความร่วมมือกับทางบริษัทฯ ตัง้ แต่
วันทีส
่ มัครเข ้าร่วมโครงการ โดยไม่สามารถเรียกร ้องขอเงินคืนใดๆในการเข ้าร่วมโครงการจากทางบริษัทฯ ได ้ นอกจากนี้ผู ้ปกครอง
และนั กเรียนจะต ้องเป็ นผู ้รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายทีเ่ กิดขึน
้ จากการส่งตัวนั กเรียนเพือ
่ เดินทางกลับ ตลอดจนค่าใช ้จ่ายทีเ่ กิดความเสียหาย
อืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องทัง้ หมดโดยไม่มข
ี ้อแม ้ใดๆ
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการนาภาพถ่ายระหว่างโครงการไปใช ้หรือเผยแพร่ทางการตลาดของทางบริษัทฯ ได ้โดยไม่มเี งือ
่ นไข
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