
 
โรงเรียนนานาชาติหรงหวาย (Zhejiang Zhuji Ronghuai School) เมืองจูจี้ ใกล้กับเมืองหางโจว มณฑล
เจ้อเจียง

โรงเรียนหรงหวายเป็นโรงเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่แบบ
มีหอพักในตัว สามารถเดินทางไปยังเมืองเซี่ยงไฮ้และเมืองหางโจวได้สะดวก 
โรงเรียนได้รับการรับรองจากทางรัฐบาลของประเทศจีน มีนักเรียนลงเรียน
มากกว่า 15,000 คน ทั้งนักเรียนจีนและนักเรียนต่างชาติจากหลายประเทศ
ทั่วโลก ที่นิยมมาเรียนภาษาจีนและระดับชั้นต่างๆมากมาย เช่น นักเรียนจาก
สหรัฐอเมริกา เกาหลี แคนาดา สเปน อิตาลี รัสเซีย ไทย อินโดนีเซีย เป็นต้น 
โรงเรียนนี้เป็นที่รู้จักกันดีในประเทศไทยมายาวนาน และมีชื่อเสียงด้านการเรียน
การสอนภาษาจีน วัฒนธรรม สังคม และประวัติศาสตร์จีน ผู้เรียนไม่จำากัดว่าจะ
ต้องมีพื้นฐานความรู้ด้านภาษาจีนมาก่อน นักเรียนจะได้ เรียนภาษาจีน ท่องเที่ยว 
ทำากิจกรรมส่งเสริมทักษะ ทัศนศึกษาสถานที่สำาคัญๆมากมาย เช่น หางโจว จูจี้ 
เซี่ยงไฮ้ เส้าซิง นำา้ตกอู๋เซี่ย และอื่นๆอีกมากมาย

โครงการซัมเมอร์แคมป์จีน เที่ยวเซี่ยงไฮ้ “นครปารีสแห่งตะวันออก” 
เรียนภาษาจีนที่โรงเรียนนานาชาติหรงหวาย พร้อมศึกษาวัฒนธรรมจีนเต็มรูปเเบบ  
ชมหาดไว่ทั่น The Bund ที่โด่งดังที่สุดจากภาพยนตร์เรื่องเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ขึ้นหอไข่มุก ชมวิวที่ชั้นบนสุด  

ชมสเปซแคปซูลอวกาศ ช้อปปิ้งของฝากที่ถนนนานจิง ซินเทียนตี้ และ เทียนจึฟาง สถานที่ช้อปปิ้งแหล่งใหม่ที่พลาด
ไม่ได้ เที่ยวหางโจว ทะเลสาบซีหู ถนนคนเดินเหอฟาง เส้าซิง จูจี้ อู๋เซี่ย บ้านเกิดแม่นางไซซี เก็บผลสตรอเบอรี่สดๆ

จากไร่ วัดหลิงอิ่น  ตำานานเขาบินเฟยไหลเฟิง สวนสัตว์หางโจวชมหมีแพนด้า หมู่บ้านพื้นเมืองของเมืองจูจี้ 
  วันที่ 25 มีนาคม - 22 เมษายน 2017 (1 เดือน)   

รับนักเรียนอายุ 8 ปีขึ้นไป  ราคา 83,900 บาท รวมทุกอย่างเเละซิมการ์ด

 
กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมที่น่าสนใจของจีน
เรียนภาษาจีนภาคเช้าของทุกวันโดยแยกระดับของผู้เรียน ไม่ว่าจะเด็กเล็กหรือโต ก็สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ เรียนร่วมกับ
เพื่อนนักเรียนต่างชาติที่อยู่ในระดับเดียวกัน ร่วมกิจกรรมเสริมทักษะภาคบ่ายในหลากหลายรูปแบบที่น่าสนใจ เพลิดเพลินและ
สนุกสนานไปกับการเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมจีน เช่น เขียนตัวหนังสือจีนด้วยพู่กันจีน วาดภาพจีน ทำาเก๊ียวจีน งิ้วปักก่ิง  
หมากรุกจีน หมากล้อม ไทเก๊ก ศิลปะตัดกระดาษจีน ผูกเชือกจีน เป่าขลุ่ย  กังฟู และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ล้วนส่งผล
ให้ผู้เรียนเข้าใจ ซาบซึ้งในศิลปะและวัฒนธรรมแขนงต่างๆของจีน ทำาให้เกิดความกระตือรือร้น มีใจรักภาษาจีนและอยากเรียนรู้
ภาษาจีนให้มากยิ่งๆขึ้นไปอีก นับว่าเป็นการต่อยอดการเรียนภาษาจีนต่อไปในอนาคตอย่างยั่งยืน



โครงการซัมเมอร์แคมป์จีน เที่ยวเซี่ยงไฮ้ “นครปารีสแห่งตะวันออก” 
เรียนภาษาจีนที่โรงเรียนนานาชาติหรงหวาย พร้อมศึกษาวัฒนธรรมจีนเต็มรูปเเบบ  
ชมหาดไว่ทั่น The Bund ที่โด่งดังที่สุดจากภาพยนตร์เรื่องเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ขึ้นหอไข่มุก ชมวิวที่ชั้นบนสุด  

ชมสเปซแคปซูลอวกาศ ช้อปปิ้งของฝากที่ถนนนานจิง ซินเทียนตี้ และ เทียนจึฟาง สถานที่ช้อปปิ้งแหล่งใหม่ที่พลาด
ไม่ได้ เที่ยวหางโจว ทะเลสาบซีหู ถนนคนเดินเหอฟาง เส้าซิง จูจี้ อู๋เซี่ย บ้านเกิดแม่นางไซซี เก็บผลสตรอเบอรี่สดๆ

จากไร่ วัดหลิงอิ่น  ตำานานเขาบินเฟยไหลเฟิง สวนสัตว์หางโจวชมหมีแพนด้า หมู่บ้านพื้นเมืองของเมืองจูจี้ 
  วันที่ 25 มีนาคม - 22 เมษายน 2017 (1 เดือน)   

รับนักเรียนอายุ 8 ปีขึ้นไป  ราคา 83,900 บาท รวมทุกอย่างเเละซิมการ์ด

หอพักของนักเรียนต่างชาติ  
แยกห้องพักชาย-หญิง มีอาจารย์ประจำาดูแลใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง  
ห้องพักสะอาด พัก 2-4 คน ต่อ 1 ห้อง (ได้นอนเตียงเดี่ยวทุกคน) ห้องพักมี
สิ่งอำานวยความสะดวกครบครัน เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง แอร์ ตู้เย็น ทีวี นำา้อุ่น และ
อินเตอร์เน็ต ทุกห้องมีห้องนำา้เเละเครื่องซักผ้าในตัว นักเรียนสามารถใช้สิ่งอำานวย
ความสะดวกทุกอย่างภายในโรงเรียนได้เเบบไม่จำากัด  
มีบริการอินเตอร์เน็ต Wifi ในหอพักนักเรียนฟร ี
 
ตารางการเดินทางสายการบิน China Eastern Airline
1) ขาไป  MU 548 วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2017 
ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 01.55 น. ถึงเซี่ยงไฮ้ เวลา 07.05 น.  
2) ขากลับ MU 9853 วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2017  
ออกจากเซี่ยงไฮ้ เวลา 18.30 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 22.25 น.  

    
เงื่อนไขการจองโครงการ
•	 กรอกใบสมัคร + สำาเนาหน้าพาสปอร์ต 
•	 ชำาระค่ามัดจำา 20,000 บาท เมื่อจองโครงการ 
•	 ชำาระค่าโครงการที่เหลือและเรียกเก็บเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่า 

ก่อนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2017
•	 ปฐมนิเทศวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2017 เวลา 13.00-15.00 น. 

 
สิ่งที่รวมในโครงการ
•	 ซิมการ์ดพร้อมเบอร์โทรของประเทศจีนเเละค่าโทร
•	 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษีสนามบิน 
•	 นำา้หนักกระเป๋าไม่เกิน 23 กิโลกรัม / ใบ x 2 ใบ
•	 ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุวงเงิน 1.5 ล้านบาท
•	 ค่าเรียน ค่ากิจกรรมทัศนศึกษา ค่าเดินทาง 
•	 ที่พักตลอดทั้งโปรแกรม 
•	 ค่าอาหาร 3 มื้อ ยกเว้น มื้อเที่ยงวันเสาร์-อาทิตย์ 
•	 ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า 
•	 เสื้อยืดที่ระลึก
•	 พี่เลี้ยงคนไทยและเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนดูแลตลอดเวลา

 
กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมที่น่าสนใจของจีน
เรียนภาษาจีนภาคเช้าของทุกวันโดยแยกระดับของผู้เรียน ไม่ว่าจะเด็กเล็กหรือโต ก็สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ เรียนร่วมกับ
เพื่อนนักเรียนต่างชาติที่อยู่ในระดับเดียวกัน ร่วมกิจกรรมเสริมทักษะภาคบ่ายในหลากหลายรูปแบบที่น่าสนใจ เพลิดเพลินและ
สนุกสนานไปกับการเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมจีน เช่น เขียนตัวหนังสือจีนด้วยพู่กันจีน วาดภาพจีน ทำาเก๊ียวจีน งิ้วปักก่ิง  
หมากรุกจีน หมากล้อม ไทเก๊ก ศิลปะตัดกระดาษจีน ผูกเชือกจีน เป่าขลุ่ย  กังฟู และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ล้วนส่งผล
ให้ผู้เรียนเข้าใจ ซาบซึ้งในศิลปะและวัฒนธรรมแขนงต่างๆของจีน ทำาให้เกิดความกระตือรือร้น มีใจรักภาษาจีนและอยากเรียนรู้
ภาษาจีนให้มากยิ่งๆขึ้นไปอีก นับว่าเป็นการต่อยอดการเรียนภาษาจีนต่อไปในอนาคตอย่างยั่งยืน

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม
โดยเน้นผลประโยชน์สูงสุดและความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำาคัญ ใน
กรณีที่ไม่สามารถออกเดินทางได้ เนื่องจากความผิดพลาดของทางบริษัทฯ 
ยินดีคืนเงินค่าเข้าร่วมโครงการเต็มจำานวน หากจำานวนนักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการไม่ถึง 7 คนขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโครงการ

 
ทานอาหาร 3 มื้อที่โรงอาหาร 
ของโรงเรียน  
เสิร์ฟอาหารแบบบุฟเฟ่ต์สำาหรับ
นักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะ เน้น
อาหารหลากหลาย ผลัดเปลี่ยน
เมนู รวมถึงอาหารเกาหลี จีน ฯลฯ 
นักเรียนสามารถซื้อของใช้และขนม
ต่างๆได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ 
ทั้ง 2 แห่งในโรงเรียนได้ 



      เสาร ์25 

ตารางกจิกรรมตลอดทัง้ 4 สปัดาห ์
25 มนีาคม – 22 เมษายน 2017 

พบกันทีส่นามบนิ 
สวุรรณภมู ิเวลา 

22.30 น. 
เครือ่งออกเวลา 

01.55 น. 

อาทติย ์26 จันทร ์27 องัคาร 28 พุธ 29 พฤหัส 30 ศกุร ์31 เสาร ์1 
เดนิทางถงึสนามบนิที ่
เซีย่งไฮ ้เวลา 7.05 น. 

เทีย่วเซีย่งไฮ ้ 
หาดไวท่ัน่

ขึน้ชมหอไขม่กุ  
ขึน้ชัน้แคปซลูอวกาศ 

 ชอ้ปป้ิง ถ.นานจงิ 
เดนิทางเขา้สูโ่รงเรยีน 

พธิตีอ้นรับ สอบวัด
ระดับแยกหอ้งเรยีน  

 
กจิกรรมภาคบา่ย  
2 คาบ และ เย็น 1 คาบ 
วาดหนา้กากจนี 

 

เรยีนภาษาจนี 
ภาคเชา้ 3 คาบ 

 
กจิกรรมภาคบา่ย  
2 คาบ และ เย็น 1 คาบ 
การใชพู้ก่ันจนี 

 

เรยีนภาษาจนี 
ภาคเชา้ 3 คาบ 

 
กจิกรรมภาคบา่ย  
2 คาบ และ เย็น 1 คาบ 
ตัดกระดาษจนี

 

เรยีนภาษาจนี 
ภาคเชา้ 3 คาบ 

กจิกรรมภาคบา่ย  
2 คาบ และ เย็น 1 คาบ 
เลน่หมากรกุจนี 

 

เรยีนภาษาจนี 
ภาคเชา้ 3 คาบ 

กจิกรรมภาคบา่ย  
2 คาบ และ เย็น 1 คาบ 

คอมพวิเตอร ์

 

เทีย่วเต็มวัน 
เมอืงหางโจว  
ทะเลสาบซหี ู
สวรรคบ์นดนิ  

ชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิ 
เหอฟาง ซือ้ของฝาก
ทีร่ะลกึมากมาย 

 
อาทติย ์2 จันทร ์3 องัคาร 4 พุธ 5 พฤหัส 6 ศกุร ์7 เสาร ์8 
เทีย่วเต็มวัน 

เทีย่วบา้นเกดิ 
แมน่างไซซ ี

 
สาวงามอนัดบั 1  

ในใตห้ลา้  

 

เรยีนภาษาจนี 

ภาคเชา้ 3 คาบ 

 
กจิกรรมภาคบา่ย  
2 คาบ และ เย็น 1 คาบ 

เป่าขลุย่น ้าเตา้ 

 

เรยีนภาษาจนี 

ภาคเชา้ 3 คาบ 

 
กจิกรรมภาคบา่ย  
2 คาบ และ เย็น 1 คาบ 

กังฟ ู

 

เรยีนภาษาจนี 

ภาคเชา้ 3 คาบ 

 
กจิกรรมภาคบา่ย  
2 คาบ และ เย็น 1 คาบ 

ท าเกี๊ยวจนี 

 

เรยีนภาษาจนี 

ภาคเชา้ 3 คาบ 

กจิกรรมภาคบา่ย  
2 คาบ และ เย็น 1 คาบ 
เลน่ไพน่กกระจอก 

 

เรยีนภาษาจนี 

ภาคเชา้ 3 คาบ 

กจิกรรมภาคบา่ย  
2 คาบ และ เย็น 1 คาบ 

พธิชีงชา 

 

เทีย่วเต็มวัน 

สวนสัตวห์างโจว 

 
วดัหลงิอิน่ วดัทีจ่ า
พรรษาของพระจีก้ง  

 
เฟยไหลฟง ถ ้าเขาบนิ 

ชมภเูขาสลักเป็น

พระพทุธรปูมากมาย  

อาทติย ์9 จันทร ์10 องัคาร 11 พุธ 12 พฤหัส 13 ศกุร ์14 เสาร ์15 
เทีย่วเต็มวัน 

เมอืงโบราณเสา้ชงิ 

 
ชมเรอืนทีพ่ักและ
ศกึษาประวัตขิอง
กวเีอก “หลูซุ่น่” 

 

เรยีนภาษาจนี 
ภาคเชา้ 3 คาบ 

กจิกรรมภาคบา่ย  
2 คาบ และ เย็น 1 คาบ 

วาดหนา้กากจนี 

 

เรยีนภาษาจนี 
ภาคเชา้ 3 คาบ 

 
กจิกรรมภาคบา่ย  
2 คาบ และ เย็น 1 คาบ 
การใชพู้ก่ันจนี 

 

เรยีนภาษาจนี 
ภาคเชา้ 3 คาบ 

กจิกรรมภาคบา่ย  
2 คาบ และ เย็น 1 คาบ 

วาดภาพจนี 

 

เรยีนภาษาจนี 
ภาคเชา้ 3 คาบ 

กจิกรรมภาคบา่ย  
2 คาบ และ เย็น 1 คาบ 

เลน่หมากรกุจนี 

 

เรยีนภาษาจนี 
ภาคเชา้ 3 คาบ 

กจิกรรมภาคบา่ย  
2 คาบ และ เย็น 1 คาบ 

เลน่หมากลอ้ม 

 

เทีย่วเต็มวัน 
น ้าตกอูเ๋ซีย่ 

 
เลน่น ้าตก 

ลอ่งเรอืชมววิ
ทวิทัศน ์  

 

อาทติย ์16 จันทร ์17 องัคาร 18 พุธ 19 พฤหัส 20 ศกุร ์21 เสาร ์22 
เทีย่วเต็มวัน 
เก็บผลไมส้ดๆ 

จากไร ่

 
หมูบ่า้น 

พืน้เมอืงจูจี ้
กจิกรรมเลน่วา่ว 

 

เรยีนภาษาจนี 
ภาคเชา้ 3 คาบ 

กจิกรรมภาคบา่ย  
2 คาบ และ เย็น 1 คาบ 

ท าบะจ่าง 

 

เรยีนภาษาจนี 
ภาคเชา้ 3 คาบ 

กจิกรรมภาคบา่ย  
2 คาบ และ เย็น 1 คาบ 

ไทเกก๊ 

 

เรยีนภาษาจนี 
ภาคเชา้ 3 คาบ 

กจิกรรมภาคบา่ย  
2 คาบ และ เย็น 1 คาบ 

พับกระดาษ 

 

เรยีนภาษาจนี 
ภาคเชา้ 3 คาบ 

กจิกรรมภาคบา่ย  
2 คาบ และ เย็น 1 คาบ 

เป่าหมกึ 

 

เรยีนภาษาจนี 
ภาคเชา้ 3 คาบ 

กจิกรรมภาคบา่ย  
พธิจีบการศกึษา 

รบัใบประกาศนยีบตัร

 

ชอ๊ปป้ิงของฝากที ่
ซนิเทยีนตีแ้ละ 

เซีย่งไฮเ้ทยีนจฟึาง

 

 
เดนิทางกลับไทย 

เครือ่งออก 
เวลา 18.30 น.  

ถงึกรงุเทพฯ 
เวลา 22.25 น. 

 



 
 

 
ใบสมคัรโครงการซมัเมอรแ์คมป์ จนี 25 มนีาคม – 22 เมษายน 2017 

 
  

ชือ่นักเรยีน (ภาษาไทย) 

  

 
 

 

 

 

นามสกลุ (ภาษาไทย) 

 

 ชือ่เลน่ (ไทย) 

 

 

First Name  

(ชือ่ภาษาองักฤษ) 
 

 

 

Last Name  

(นามสกลุภาษาองักฤษ) 

 Nickname 

(ชือ่เลน่ภาษาองักฤษ)  
 

 
 

 เพศ (Sex)   

 � หญงิ (Female)  

 

� ชาย (Male) 
 

วนั/เดอืน/ปีเกดิ    

(Date of Birth)  

 

......./....../........ 

อายุ/ปี (Age)  

.…….. 

หมายเลขหนังสอืเดนิทาง 
(Passport number)  

 

………………………. สญัชาต ิ(Nationality) ………..…………. ศาสนา 
(Religion)  

………. 

 

ปัจจุบนัศกึษา ทีโ่รงเรยีน (current school) ……………………………………………………………………………………………………………….… 

 
ระดบัชัน้(Grade) ………………………………..………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
เบอรม์อืถอืของนักเรยีน................................................อเีมลลนั์กเรยีน............……..........................................................  

 
Facebook นักเรยีน   ................................................................... Line ID นักเรยีน.......................................................  

  
Facebook ผูป้กครอง ...................................................................Line ID ผูป้กครอง..................................................... 

 

ชือ่บดิา (Father’s name)............................................................................................................................................ 

เบอรม์อืถอืบดิา......................................................................  อเีมลล์......................................................................... 
 

ชือ่มารดา (Mother’s name)........................................................................................................................................ 

เบอรม์อืถอืมารดา..................................................................  อเีมลล ์........................................................................ 

 

บคุคลทีต่ดิตอ่ได ้
ในกรณีฉุกเฉนิคอื  

(emergency contact 
Person)  

� บดิา (Father) 
� มารดา (Mother)  

 
 

� บคุคลอืน่ (other person) 

ชือ่-นามสกลุ Name).......................................................................... 

เบอรโ์ทรตดิตอ่ (Contact Number).......................................................  

อเีมลล ์(Email)................................................................................. 

ไลน ์ID (LINE ID)............................................................................ 

 

 

ทีอ่ยูปั่จจบุนั  
(Home Address) 

 

 

    

 
 

    

 
เบอรบ์า้น 

(contact number) 

 
บา้น (home) 

 

 
 

 
แฟกซ ์(Fax)  

  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 



 
 

กรุณาเลอืกความตอ้งการในดา้นตา่งๆ  
 
 

ดา้นการเรยีน  
*ระดับความรูท้างภาษาจนี 
*สถาบนัทีต่า่งประเทศจะท าการ
สอบวดัระดับและประเมนิผลอกี

ครัง้ในวนัแรกทีเ่ริม่เรยีน 

� ไมม่พีืน้ฐานมากอ่น                  

�  ระดบัเริม่ตน้                  

ระดับคะแนน HSK (ถา้ม)ี ________________ 

�  ระดบักลาง        

� ระดบัสงู     

ระดับคะแนน HSK (ถา้ม)ี ________________ 

ดา้นสขุภาพ 
โรคประจ าตัว / แพย้า   

� ไมม่ ี

� มโีรคประจ าตัว  โปรดระบ ุ............................................................................................. 

� ยาทีท่านประจ า โปรดระบ ุ............................................................................................. 

อาหารทีไ่มส่ามารถทานได ้ � เนือ้วัว 

� อืน่ๆ โปรดระบ ุ 

 

สิง้ทีต่อ้งการแจง้หวัหนา้
โครงการและโรงเรยีนใหท้ราบ
เกีย่วกบั บคุลกิภาพ อารมณ ์ 
ทีอ่าจสง่ผลตอ่การเรยีนและ

การใชช้วีติของนกัเรยีน 

� ไมม่ปัีญหาใดๆ 

� ตอ้งการความชว่ยเหลอืบางอย่าง โปรดระบุ  

 

ชือ่เพือ่นทีต่อ้งการพกัดว้ยกนั  

ไดร้บัทราบขา่วประชาสมัพนัธ์

โครงการซมัเมอรจ์ากทีใ่ด 

� เวปไซด ์� โรงเรยีน/ตวิเตอร ์� เพือ่นแนะน า � แผน่พับ � e-mail � Facebook  

� อืน่ๆ โปรดระบ ุ 

 
เอกสารในการสมคัรโครงการ 
� ใบสมัครโครงการซมัเมอรแ์คมป์ 2 หนา้ พรอ้มลายเซ็นผูป้กครอง 
� ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทางของนักเรยีนทีม่อีายมุากกวา่ 6 เดอืน  
 
เง ือ่นไขการช าระเงนิ 
� คา่มัดจ า 20,000 บาท ช าระทนัททีีส่มคัร (บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิมัดจ าไมว่า่กรณีใดๆยกเวน้เป็นความผดิของทางบรษัิท)  
� ช าระเงนิสว่นทีเ่หลอืของโปรแกรมทัง้หมด และเรยีกเก็บเอกสารยืน่ขอวซีา่ทัง้หมด กอ่นวนัที ่15 กมุภาพนัธ ์2017 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเขา้รว่มโครงการ 
1.  ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลงโปรแกรมการเดนิทางตามความเหมาะสมโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
2. ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง หากมจี านวนนักเรยีนขัน้ต ่าไมถ่งึ 10 คน โดยจะคนืเงนิคา่มัดจ าใหท้ัง้หมด 

3. ไมค่นืเงนิมัดจ าทกุกรณี หากนักเรยีนตอ้งการยกเลกิการเดนิทางดว้ยเหตุผลสว่นตัว   
4. หากจ่ายเงนิคา่โครงการเต็มจ านวนแลว้และตอ้งการท าการยกเลกิ / หากแจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน นักเรยีนจะไดร้ับเงนิคนื 100% /  
หากนักเรยีนแจง้กอ่นเดนิทาง 30 วันจะไดร้ับเงนิคนื 30% /หากแจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วันกอ่นการเดนิทางจะไมไ่ดร้ับเงนิคนื   
 
                             

ขา้พเจา้ไดอ้า่นและเขา้ใจรายละเอยีดและเงือ่นไขของโครงการและยอมรบัในเงือ่นไขท ัง้หมด 
ขา้พเจา้ยนิยอมปฏบิตัติามขอ้ก าหนดและวธิกีารช าระเงนิขา้งตน้ทกุประการ 

 
 
 
 
 

______________________________                                               ______________________________ 
ลงลายมอืชือ่ผูป้กครอง                                                               ลงลายมอืชือ่เจา้หนา้ที ่

 
ลงวันที.่............/.................../..................                                ลงวันที.่............/.................../................. 

 




