ใบสัญญาตกลงการสมัครทุนเรียนหลักสูตรภาษาจีนที่ Shandong Polytechnic College
สัญญาฉบับนี้เขียนขึ้นเพื่อตกลงสัญญาระหว่าง
บริษัท ซัมเมอร์จีน จำกัด และ นักเรียนชื่อ __________________________________________
โดยทางบริษัท ซัมเมอร์จีน จำกัด ได้ตกลงดำเนินการสมัครทุนให้นักเรียน ตามรายละเอียดด้านล่างนี้
ค่าโครงการที่นักเรียนต้องชำระให้บริษัทฯ 29,000 บาท
ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายดังนี้
1. ค่าดำเนินการสมัครเรียน และค่าใบสมัครเรียน Application ของมหาวิทยาลัย
2. ค่าดำนินการสมัครทุนทุกขั้นตอนจนกว่า นักเรียนจะได้รับใบยืนยันรับทุนจากมหาวิทยาลัย
3. ค่าดำเนินการส่งเอกสาร ระหว่างประเทศไทย-จีนทุกครั้ง
4. ค่าเอกสาร JW202 เพื่อใช้ขอวีซ่า นักเรียนเข้าประเทศจีน
5. ค่าดำเนินการขอวีซ่านักเรียน และ ค่าวีซ่านักเรียนครั้งแรก
6. ฟรี ประชุมปฐมนิเทศน์ แนะนำการเตรียมตัวก่อนเดินทางไปเรียน
7. ฟรี เสื้อยืดโครงการ SummerJeen
8. ฟรี เจ้าหน้าที่คนไทย จากบริษัทฯ ช่วยดำเนินการรายงานตัวที่มหาวิทยาลัย และ ลงทะเบียนเข้าหอพัก
มหาวิทยาลัย ตามวันที่กำหนดเท่านั้น ไม่ได้อยู่ดูแลนักเรียนที่ประเทศจีน ( กำหนดการจะแจ้งให้ทราบ
ภายในเดือนมกราคม 2562 )
9. กรณี นักเรียนไม่ได้รับใบยืนยันทุนจากมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทางบริษัทฯ จะคืนเงิน
ให้นักเรียนเต็มจำนวน 29,000 บาทภายในวันที่ 10 มกราคม 2562
10. หากนักเรียนไม่สะดวกเดินทางในวันที่กำหนดพร้อมเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ นักเรียนจะต้องเดินทางไป
มหาวิทยาลัยเพื่อลงทะเบียน และ รายงานตัวด้วยตัวเอง
ค่าโครงการยังไม่รวมค่าใช้จ่ายดังนี้ (นักเรียนชำระเองที่มหาวิทยาลัยโดยตรง)
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับประมาณ 15,000 บาท
2. ค่าเรียน 2,000 หยวน
3. ค่าหอพัก ห้องคู่ 3,000 หยวน/ปี และมัดจำค่าหอพัก 2,000 หยวน (ได้รับคืนเมื่อคืนห้อง)
4. ค่าลงทะเบียนเรียน 500 หยวน
5. ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ 800 หยวน/ปี
6. ค่าหนังสือเรียน และอุปกรณ์การเรียน 400-800 หยวน/ปี
7. ค่าตรวจสุขภาพที่ประเทศจีน 400-700 หยวน (ขึ้นอยู่กับอายุและเพศค่ะ)
8. ค่า Residence Permit 450 หยวน/ปี
9. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายเดือนอื่นๆ แนะนำที่ 1,000-3,000 หยวน/เดือน
เงื่อนไขการรับทุน
1. ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพันธ์ใดๆกับทางบริษัทฯ และ มหาวิทยาลัย
2. นักเรียนจะต้องประพฤติตนอยู่ในกฏหมายประเทศจีน และ กฏระเบียบของมหาวิทยาลัย
3. หากนักเรียนฝ่าฝืนกฏ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม ทางมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ยกเลิกการให้ทุนทันที
4. กรณี นักเรียนสละสิทธิ์ไม่ร่วมโครงการหลังจากลงลายมือชื่อที่ท้ายสัญญาฉบับนี้แล้ว ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์
ไม่คืนเงินค่าโครงการ (29,000 บาท) ทุกกรณี
หากนักเรียนยืนยันสมัครทุน และตกลงรับทราบรายละเอียดเงื่อนไขทั้งหมดนี้แล้ว กรุณาลงลายมือชื่อด้านล่างนี้
__________________________________
(__________________________________________) วันที่ ______ / _______ / _______

担

保

LETTER

OF

GUARDIAN

担保人申明 Guardian’s Affirmation
THAI

_____________________________________________

I am willing to be the guardian of (name of the student)
_______________________________________________________________, From (nationality)

THAI

during his/her study at Shandong Polytechnic College, and hereby affirm the following terms:
1
To supervise the student to make sure that he/she will abide by the laws of Chinese government and will
not engage in any illegal activity.
2
To ensure that the student will study hard and observe all rules and regulations of Shandong Polytechnic
College.
3
To ensure that the student will pay the fees required on time. If he/she fails to pay, I will bear the costs.
4
To be responsible for any unexpected event that happens during his/her stay at Shandong Polytechnic
College.

担保人

料 Guardian’s Information
Name
Sex

______________________________________________________________
_____________

Age

________

Nationality __________
Relationship with the student _____________________________
Company ___________________________________________________________
Home Address _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Tel _______________________________

Fax ___________________________

E-mail __________________________________________________________________
Signature ___________________________

有

Date ______________________________

明（Notes）
1
The guardian of a foreign student at Shandong Polytechnic College could be an individual adult, or an
organization. The guardian may be inside or outside of China

2
All of the above information must be true and complete.

ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม

กรอกแล้ว ให้ Scan และ แนบมาคู่กับ สำเนาบัตรประชาชน หรือ
สำนาพาสปอร์ตของผู้ปกครอง
____( กรอกชื่อ- สกุล นร เป็นภาษาอังกฤษสะกดตามพาสปอร์ต)___

THAI

I am willing to be the guardian of (name of the student)
_____( กรอกชื่อ- สกุล นร เป็นภาษาอังกฤษสะกดตามพาสปอร์ต)____, From (nationality)

THAI

during his/her study at Shandong Polytechnic College, and hereby affirm the following terms:
1
To supervise the student to make sure that he/she will abide by the laws of Chinese government and will
not engage in any illegal activity.
2
To ensure that the student will study hard and observe all rules and regulations of Shandong Polytechnic
College.
3
To ensure that the student will pay the fees required on time. If he/she fails to pay, I will bear the costs.
4
To be responsible for any unexpected event that happens during his/her stay at Shandong Polytechnic
College.

担保人

料 Guardian’s Information
Name
Sex

______( กรอกชื่อ- สกุล ผู้ปกครอง เป็นภาษาอังกฤษสะกดตามพาสปอร์ต หรือ บัตรประชาชน ) __
___เพศของผู้ปกครอง___

Age

_อายุของผู้ปกครอง___

Nationality __สัญชาติของผู้ปกครอง__
Relationship with the student ____เกี่ยวข้องกับนักเรียนเป็น____
Company ________ชื่อบริษัทที่ผู้ปกครองทำงานอยู_่ __________
Home Address _________ที่อยู่ปัจจุบันของผู้ปกครอง_____________________
_____________________________________________________________________________________
Tel ______เบอรติดต่อผู่ปกครอง________

Fax ____ เบอร์

Fax ผู้ปกครอง ______

E-mail _________E-Mail

ผู้ปกครองที่ติดต่อได้สะดวก_____________________________
Signature __ผู้ปกครองเซนชื่อ________
Date ___ วันที่ / เดือน / ปี ค.ศ.ที่เซนชื่อ/________
有

明（Notes）
1
The guardian of a foreign student at Shandong Polytechnic College could be an individual adult, or an
organization. The guardian may be inside or outside of China
2
All of the above information must be true and complete.

