วิทยาลัยดุสติ ธานี

Dusit Thani College
For Excellence in Hospitality Education

เลขทีใ่ บสมัคร______________

ใบสมัครหลักสูตรภาษาญีป
่ น
ุ่ (Application Form)
กรุณาทาเครือ
่ งหมาย  หน้าหลักสูตรทีท
่ า่ นต้องการสมัคร (Please select the course that you would like to attend)
 ภาษาญีป
่ ุ่ นสาหรับโรงแรม (Japanese for Hotels) _________________________
 ภาษาญีป
่ ุ่ นสาหรับภัตตาคาร/ร้านอาหาร (Japanese for Restaurants)
 Pre-elementary
 Basic I
 Basic II
 Basic III
 Basic IV
 Basic V
 Basic VI
 Pre-intermediate I  Pre-intermediate II  Intermediate I
 Intermediate II
 N5 Preparation
 N4 Preparation
 N3 Preparation
 N2 Preparation
รอบเรียนวันและเวลา (Date/Time)______________________________

ค่าเล่าเรียน

_______________________

บาท

ข้อมูลผู้สมัคร (Information)
ชี่อ (นาย/นาง/นางสาว) _______________________________ นามสกุล ______________________________________
First Name (Mr./Mrs./Ms.) _______________________________ Last Name ______________________________
ชือ
่ เล่น (Nickname) _______________ วัน เดือน ปี เกิด (Date of Birth) __________________ อายุ (Age) _____________

อาชีพ (occupation) _____________________สถานทีท
่ างาน / สถาบัน (Company/School) _________________________
ที่อยู่ปจั จุบน
ั ที่ตด
ิ ต่อสะดวก (Address)
เลขที่ (No.)______ หมูท
่ ี่ (Moo)_____ ซอย(Soi) _______________________ ถนน(Road) ________________________
ตาบล (Sub-District) ______________ อาเภอ (Distrit) _______________ จังหวัด(Province) _______________________
รหัสไปรษณี ย์(Postcode) _________ โทรศัพท์บา้ น (Telephone) _______________โทรศัพท์มอ
ื ถือ(Mobile Phone)_____________
โทรสาร(Fax) ______________________ E-mail________________________________
ท่านทราบข่าวการจัดอบรมจากที่ใด (โปรดระบุ) (How did you know about Japanese courses)
เพือ
่ น (Friend)
โบรชัวร์ (Brochure)
เว็บไซต์วท
ิ ยาลัย (College's Website)

□

□ Facebook

□
□ หนังสือพิมพ์ (Newspaper)

หลักฐานการสมัคร (Documents requied)
 สาเนาบัตรประชาชน (A copy of ID card or passport)
 รูปถ่าย 1.5 นิ้ว 2 รูป (2 photos 1.5")

□

□ อืน่ ๆ (Other)______________________
ลงชื้อผู้สมัคร ____________________________
วันที่ _____________________________

วิธีการชาระเงิน (Payment Options)
 เงินสด (Cash)
 บัตรเครดิต (คิดค่าธรรมเนียม 1.5%) (Credit Card: will be charged at 1.5%)
 ชาระเงินผ่านบัญชีธนาคาร ชือ่ บัญชี วิทยาลัยดุสติ ธานี (Transferring to bank as follows)
 บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาพัฒนาการ (สะสมทรัพย์) เลขที่ 198-0-85294-9
(Bangkok Bank, Pattanakatrn Road Branch, Saving Account, Account No: 198-0-85294-9)

 บัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ (ออมทรัพย์) เลขที่ 095-2-48283-1
(Kasikorn Thai Bank, Seacon square Branch, Saving Account, Account No: 095-2-48283-1)
วิทยาลัยได้รบั การยกเว้นภาษี หกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฏากร/เลขทีผ
่ เู้ สียภาษี ของวิทยาลัยดุสต
ิ ธานี คือ 0-9940-00174-90-0

*** กรุณาส่งหลักฐานการชาระเงิน (ใบ pay-in) และ ภพ.20 (กรณี ออกใบเสร็จในนามบริษท
ั ) มาทีโ่ ทรสาร 02-721-8476 หรือ E-mail:
training@dtc.ac.th*** (for payment via transfer, kingly fax the pay-in slip to: 02-721-8476 or email: training@dtc.ac.th)
เงือ
่ นไขการชาระเงิน (Payment Policy)
1. กรุณาชาระเงินค่าธรรมเนียมล่วงหน้าก่อนการฝึ กอบรม 3 สัปดาห์
(Full payment must be settled at least 3 weeks prior to the course commencement to guarantee your seat.)

2. การยกเลิกฝึ กอบรมและเงือ
่ นไขการคืนค่าธรรมเนียม (Cancellation Policy)
2.1 กรณี มก
ี ารแจ้งยกเลิกการฝึ กอบรมให้ทางวิทยาลัยทราบน้อยกว่า 10 วันทาการจะต้องถูกหักค่าธรรมเนียมการฝึ กอบรม 50 %
(If any cancellation is made less than 10 working days prior to the commencement of the course, 50 % of the total fee will be charged.)

2.2 กรณี ทไี่ ม่เข้ารับฝึ กการอบรมหลังจากเปิ ดฝึ กอบรมแล้ววิทยาลัยขอสงวนสิทธิไ์ ม่คน
ื ค่าธรรมเนียมทุกกรณี
(After the course commencement there will be no refund for any cancellation or no show)

2.3 วิทยาลัยขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลง กรณี ทีเ่ กิดเหตุสด
ุ วิสยั (All courses are subject to change without prior notice.)
สาหรับเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าทีผ
่ รู้ บ
ั สมัคร (ลงลายมือ)__________________
เจ้าหน้าทีก
่ ารเงิน (ลงลายมือ) ___________________

วันที่ ____________________
วันที่ ____________________

