ใบสมัคร / APPLICATION FORM
Executive Development Program in Hospitality

ข้ อมูลส่ วนตัว (Personal information)
ชื่อ นาย/นาง/นางสาว _______________________________________นามสกุล _______________________________________________
Name (Mr./Mrs./Miss)_____________________________________ Last Name______________________________________________
สถาบันการศึกษา (University/Institute)_________________________________________วุฒิการศึกษา (Degree)___________________
องค์กร/บริ ษัท (Organization/Company)__________________________________ตาแหน่ง (Position)____________________________
โทรศัพท์ (Phone No.)___________________________________________ แฟกซ์ (Fax) ________________________________________
โทรศัพท์มือถือ (Mobile Phone No.)_______________________________ อีเมล (Email)________________________________________
ที่อยูท่ ี่ติดต่อได้ (Address)___________________________________________________________________________________________

หลักสูตรที่ต้องการ (Registration)
□ Innovations and Leadership in Hospitality Business : 18 - 19 June 2015
หลักสูตร นวัตกรรม และการเป็ นผู้นาในอุตสาหกรรมบริการ : 18 - 19 มิถุนายน 2558
ค่าธรรมเนียม (Fee) 19,950 บาท/Baht ราคายังไม่รวมภาษี (Fee is subject to 7% Vat)

□ Meeting and Event Management : 9 - 10 July 2015

หลักสูตร การจัดงานประชุม และงานอีเว็นตส์ : 9 - 10 กรกฎาคม 2558
ค่าธรรมเนียม (Fee) 19,950 บาท/Baht ราคายังไม่รวมภาษี (Fee is subject to 7% Vat)
***ราคารวมค่าฝึ กอบรม ประกาศนียบัตร อาหารว่างและอาหารกลางวันที่ โรงแรมดุสติ กรุงเทพฯ***
(Fee includes tuition, certificate, all refreshments and lunches.)

ข้ อเสนอพิเศษ (Special offer)

□ An early bird discount of 1,000 Baht/person/course will be offered to applicants who settle the free (whole amount) by
31 January 2015 ส่ วนลดพิเศษ 1,000 บาท ต่ อท่ าน สาหรับหลักสูตรที่ชาระเงินเต็มจานวนภายในวันที่ 31 มกราคม 2558

□ A special 3,000 Baht discount will be offered to applications who register and pay for both courses (same applicants)
ส่ วนลดพิเศษ 3,000 บาท สาหรับท่ านที่ลงทะเบียนและชาระพร้ อมกันทัง้ สองหลักสูตร (ต้ องเป็ นผู้สมัครท่ านเดียวกัน)
วิธีการชาระเงิน (Payment Options)
□ เงินสด (Cash)

□ บัตรเครดิต:การชาระเงินผ่านบัตรเครดิต คิดค่าธรรมเนียม 1.50 % (Credit Card : Will be charged at 1.50 %)

□ การชาระเงินผ่านทางธนาคาร (Transferring to bank as follows) ชื่อบัญชี (Account Name) วิทยาลัยดุสติ ธานี (Dusit Thani College)
□ ธนาคารกรุงเทพฯ สาขา ถนนพัฒนาการ บัญชีสะสมทรัพย์เลขที่ 198-0-85294-9
(Bangkok Bank, Pattanakarn Road Branch, Savings Account, Account No: 198-0-85294-9)
□ ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 095-2-48283-1
(Kasikorn Thai Bank, Seacon Square Branch, Savings Account, Account No: 095-2-48283-1)
หลังจากการโอนเงิน กรุณาแฟกซ์ใบ Pay-In กลับมาที่หมายเลข 0-2721-8476 (For payment via bank transfer, kindly fax the pay-in slip to: 0-2721-8476)
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ท่ านรู้ จักหลักสูตรนีไ้ ด้ อย่ างไร โปรดระบุช่ ือสื่อ (How did you hear about this training program?)
□ เพื่อน (Friends)
□ College’s Facebook

□ ประกาศวิทยาลัย (College’s noticeboard or posters)
□ หนังสือพิมพ์( โปรดระบุ) Others___________________

□ เว็บไซต์วิทยาลัย (College’s Website)
□ อื่นๆ (โปรดระบุ) Others_____________

นโยบายการชาระเงิน (Payment Policy)
***** กรุณาชาระเงินค่าธรรมเนียมล่วงหน้ าก่อนการฝึ กอบรม 2 สัปดาห์
(Full payment must be settled at least 2 weeks prior to the course commencement to guarantee your seat.)
การยกเลิกฝึ กอบรมและเงื่อนไขการคืนค่าธรรมเนียม (Cancellation Policy)
2.1 กรณีมีการโอนเงินชาระค่าธรรมเนียมแล้ วไม่สามารถเข้ าฝึ กอบรมได้ ต้ องแจ้ งให้ วิทยาลัยทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(Cancellations will only be accepted in writing.)
2.2 กรณีมีการแจ้ งยกเลิกการฝึ กอบรมให้ ทางวิทยาลัยทราบน้ อยกว่า 20 วันทาการจะต้ องถูกหักค่าธรรมเนียมการฝึ กอบรม 50 %
(If any cancellation is made less than 20 working days prior to the commencement of the course, 50 % of the total fee
will be charged.)
2.3 กรณีลาออกหรื อไม่เข้ ารับฝึ กการอบรมหลังจากเปิ ดฝึ กอบรมแล้ ววิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมไม่วา่ กรณีใดทังสิ
้ ้น
(After the course commencement there will be no refund for any cancellation or no show)
2.4 วิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลง โดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
(All courses are subject to change without prior notice.)
*****กรุ ณาส่ งใบสมัครพร้ อมหลักฐานการชาระเงินของท่ านที่*****
(Please return the completed registration form with payment receipt to):

Academic Services Officer
Dusit Thani College
1 Soi Kaenthong, Srinakarin Rd.(next to Seacon Square),
Nongbon, Pravet, Bangkok 10250
Tel. 0-2361-7811 # 141-145 Fax. 0-2721-8476
E-mail: training@dtc.ac.th
Website: www.dtc.ac.th Facebook: www.facebook.com/trainingdtc

For Accounting Department
Date of payment ____________________
Total payment ______________________
Special offer________________________

□ Type1 □ Type 2 □ Others__________
Invoice Name ________________
Address____________________________

ลงชื่อผู้สมัคร (Signature) _____________________________
วันที่ (Date) _____________________
2/2

