ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ สเต็ป ฟอร์เวิ รด์ เอ็ดดูเคชั ่น
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการซัมเมอร์แคมป์ 2557 ที่ประเทศนิ วซีแลนด์ เมืองโอ๊คแลนด์

รูปถ่ายผู้สมัคร

ข้อมูลนักเรียน (กรุณากรอกให้ครบถ้วน)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ___________________________________________________________________________________________

Name-Surname (ภาษาอังกฤษตามพาสปอร์ต) _________________________________________________________________
ชื่อเล่น(ภาษาไทย)________________________ ชื่อเล่น(ภาษาอังกฤษ) ___________________________ เพศ

หญิง

ชาย

วัน/เดือน/ปี เกิด __________________________________________________________________ อายุ ___________________________ปี
หมายเลขหนังสือเดินทาง(Passport)
ปจั จุบนั กําลังศึกษาอยูช่ นั ้
เบอร์โทรศัพท์บา้ น

___________________________________ วันหมดอายุ _____________________________

___________________________

_________________________

โรงเรียน/สถาบัน ____________________________________________

มือถือ __________________________ แฟกซ์ ____________________________

Email ___________________________________________________________________________________________________________
ทีอ่ ยู่ปจั จุบนั _______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

ข้อมูลส่วนตัว
อาหาร

รับประทานปกติ

ไม่รบั ประทาน(โปรดระบุ) ______________________________________________

โรคประจําตัว ______________________ อาหาร/ยาทีแ่ พ้ ________________ อื่นๆทีแ่ พ้(โปรดระบุ) _________________________
เคยไปต่างประเทศมาก่อนหรือไม่

เคย

ไม่เคย

ถ้าเคยไป(โปรดระบุ) _______________________________________________________________________________________________
ข้อมูลทีต่ อ้ งการระบุเพิม่ เติม สําหรับกรณีพกั อาศัยกับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ _________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ สเต็ปฟอร์เวิรด์ เอ็ดดูเคชัน่
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เงื่อนไขการยกเลิ กเข้าร่วมโครงการ
-

ยกเลิกการเดินทางก่อนวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 หักค่ามัดจําโครงการ 15,000 บาท

-

ยกเลิกการเดินทางตัง้ แต่วนั ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557-17 มีนาคม 2557 หักค่าใช้จ่าย 80,000 บาท

-

ยกเลิกการเดินทางตัง้ แต่วนั ที่ 18 มีนาคม 2557 เป็ นต้นไป หักค่าใช้จ่ายเต็มจํานวน
** อนึ่งในกรณีทไ่ี ม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าจากทางสถานทูต จะหักค่าธรรมเนียมวีซ่าตามจริงและหักค่ามัดจําโครงการ

15,000 บาท
** กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลยพินจิ ของ
สถานทูต เนื่องจากการขอวีซ่าจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตขิ องบริษทั ฯ
ข้อมูลของผูป้ กครอง
ชื่อ-สกุลบิ ดา
เบอร์ตดิ ต่อ

_____________________________________________ ชื่อ-สกุลมารดา ______________________________________
______________________________________________

เบอร์ตดิ ต่อ

__________________________________________

อีเมล์

____________________________________________________ อีเมล์ ________________________________________________

อาชีพ

_____________________________________________________ อาชีพ ________________________________________________

กรณี ฉุกเฉิ นติ ดต่อชื่อ

_____________________________________ เบอร์โทรศัพท์ ________________________________________

ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับเงื่อนไขการสมัครดังกล่าวข้างต้นทุกประการ
ลายเซ็นต์_________________________________________ (ลายมือชือ่ )

__________________________________________(นักเรียน)

ลายเซ็นต์_________________________________________ (ลายมือชือ่ )

______________________________________________(บิดา)

ลายเซ็นต์_________________________________________ (ลายมือชือ่ ) ____________________________________________(มารดา)
วันทีส่ มัคร __________________________________________________________________________________________________________
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ชัน้ ตอนการชําระเงิ น

1. กรอกใบสมัครและส่งสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) พร้อมชําระเงินค่ามัดจํา จํานวน 15,000 บาท
2. ชําระเงินส่วนทีเ่ หลือภายในวันที่ 31 มกราคม 2557
3. กรุณาชําระเงินโดยโอนเข้าบัญชีดงั นี้
ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจํากัด สเต็ป ฟอร์เวิ รด์ เอ็ดดูเคชัน่
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ สาขา ฟิ วเจอร์พาร์ครังสิ ต
บัญชีเลขที่

360-280274-1

ประเภท ออมทรัพย์

หมายเหตุ หลังจากโอนเงินแล้วกรุณาแฟกซ์หรือสแกนหลักฐานมาที่

เบอร์แฟกซ์ 02 997 8818
อีเมล์: admin@stepforward-edu.com
**โดยระบุช่อื -นามสกุลของนักเรียนและเบอร์โทรศัพท์ตดิ ต่อกลับ**

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าประเทศนิ วซีแลนด์ (กําหนดส่งภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557)
-

ใบสมัครวีซ่าทีน่ กั เรียนและผูป้ กครองเซ็นชื่อเรียบร้อยแล้ว
หนังสือเดินทางทีม่ อี ายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน (นับตัง้ แต่วนั ที่

1 เมษายน 2557)

-

รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 2 นิ้วจํานวน 3 ใบ
สําเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา และมารดา
สําเนาบัตรประชาชนนักเรียน บิดา และมารดา
สําเนาสูตบิ ตั ร (ในกรณีทน่ี กั เรียนอายุต่าํ กว่า 15 ปี )
สําเนาใบเปลีย่ นชื่อ-สกุล นักเรียน บิดา มารดา (ถ้ามี)
หนังสือยินยอมพร้อมลายเซ็นบิดาและมารดา (Letter of Consent)
หนังสือรับรองสถานภาพนักเรียน/นักศึกษา จากสถาบันทีศ่ กึ ษาอยู่เป็ นภาษาอังกฤษ
หลักฐานการเงินบิดา และ/หรือมารดา
• สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยอ้ นหลัง 6 เดือน พร้อมตราประทับธนาคารและลายเซ็น
• หรือหนังสือรับรองฐานะการเงินของธนาคาร
หนังสือรับรองการทํางานของบิดา และ/หรือมารดา เป็ นภาษาอังกฤษ

-

ในกรณีทบ่ี ดิ า/มารดา เป็ นเจ้าของธุรกิจ ให้ย่นื สําเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองพร้อมตราประทับ

-
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