ใบสมัครสมาชิก / MEMBERSHIP APPLICATION FORM
วันที่ / DATE
ประเภทที่ตอ้ งการสมัคร / TYPE OF APPLICATION :
❑ Trust Golf Founder Exclusive
ค่าสมาชิกปี ละ 300,000 บาท
❑ Elite
ค่าสมาชิกปี ละ 150,000 บาท
❑ Par
ค่าสมาชิกปี ละ 100,000 บาท
❑ Tee off
ค่าสมาชิกปี ละ 50,000 บาท
❑ Youth (สาหรับเยาวชนอายุ 4 – 9 ปี )
ค่าสมาชิกปี ละ 30,000 บาท
ชื่อผูส้ มัคร / APPLICANT NAME :
ที่อยู/่ ADDRESS :
โทร. / TEL :

โทรสาร / FAX :

E-mail :

WEBSITE :

เลขประจาตัวประชาชน / IDENTIFICATION NUMBER :
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ให้ไว้ขา้ งต้นเป็ นความจริ งทุกประการ ข้าพเจ้ายินดีปฏิบตั ิตามระเบียบและข้อบังคับของ ทรัส กอล์ฟ
โดยเคร่ งครัดทุกประการ /
Applicant hereby confirm that the above mentioned information is true and agree to comply with the Constitution

and Regulations of the TRUST GOLF :
การชาระค่าสมัครสมาชิก / PAYMENT METHOD :
❑ เงินสด / CASH
❑ เช็คสัง่ จ่าย / CHEQUE

❑ อื่น ๆ / OTHERS

ลายมือชื่อ/Signature.............................................................ผูส้ มัคร/Applicant
(……………..……………………………)

ข้ อกาหนด และเงื่อนไขทัว่ ไป
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ผูร้ ับบริ การต้องชาระเงินเต็มจานวนโดยใช้เงินสดหรื อบัตรเครดิตก่อนที่จะเริ่ มเข้าใช้บริ การ หรื อเข้าเรี ยน
ผูใ้ ห้บริ การขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเวลาทาการและบริ การที่นาเสนอ
ผูใ้ ห้บริ การขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าบริ การ ค่าแพคเกจ และข้อกาหนดและเงื่อนไขได้ตลอดเวลา
ผูร้ ับบริ การที่เป็ นเด็กหรื อเยาวชนซึ่งยังมีอายุไม่ถึง 20 ปี บริ บูรณ์ จะต้องอยูภ่ ายใต้การดูแลโดยตรงของพ่อแม่หรื อผูป้ กครองอยู่
ตลอดเวลา
ผูร้ ับบริ การรับทราบและยอมรับในความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริ การ ซึ่งผูร้ ับบริ การขอรับรองว่าจะดาเนินการจัดทา
ประกันภัยเพื่อป้ องกันความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริ การ โดยที่ผใู ้ ห้บริ การจะไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บที่เกิดแก่
ร่ างกาย รวมถึงการสูญหาย หรื อความเสี ยหายของทรัพย์สินของผูร้ ับบริ การ
ผูใ้ ห้บริ การขอสงวนสิ ทธิ์ในการปิ ด ปรับปรุ ง ซ่อมแซม หรื อย้ายพื้นที่ให้บริ การ โดยที่ผใู ้ ห้บริ การจะพิจารณาค่าชดเชยตามที่
เห็นสมควร
กรณี เกิดเหตุสุดวิสยั อันทาให้ผใู ้ ห้บริ การไม่สามารถให้บริ การได้ อาทิ ไฟไหม้ แผ่นดินไหว ก่อการร้าย ก่อจลาจล ผูใ้ ห้บริ การจะ
ไม่รับผิดชอบต่อภาระผูกพันใด ๆ ที่มีต่อผูร้ ับบริ การ
ผูใ้ ห้บริ การขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเป็ นสมาชิกตามที่เห็นสมควร ในกรณี ดงั กล่าวผูใ้ ห้บริ การจะคืนเงินแก่ผรู ้ ับบริ การตาม
ระยะเวลาการเป็ นสมาชิกที่เหลืออยู่
ผูใ้ ห้บริ การอาจอนุญาตให้ผรู ้ ับบริ การขยายระยะเวลาการเรี ยนและการเป็ นสมาชิกเนื่องจากเหตุผลด้านสุขภาพด้วยการยืนยันเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรจากแพทย์ (ใบรับรองแพทย์) โดยระยะเวลาการขยายจะขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูใ้ ห้บริ การแต่เพียงผูเ้ ดียว ทั้งนี้
การขยายระยะเวลารวมกันต้องไม่เกิน 3 เดือนต่อสัญญา
ในกรณี ที่ผรู ้ ับบริ การมีพฤติกรรมก่อความวุน่ วายต่อผูร้ ับบริ การรายอื่น หรื ออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผูร้ ับบริ การรายอื่น
ผูใ้ ห้บริ การขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเป็ นสมาชิกตามที่เห็นสมควร
กรณี เกิดความเสี ยหาย หรื อสูญหายต่อสิ่ งอานวยความสะดวก รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ของผูใ้ ห้บริ การ ผูร้ ับบริ การจะต้องรับผิดชอบ
ชดใช้ค่าเสี ยหายหรื อสูญหายตามจานวนเงินที่ผใู ้ ห้บริ การจะได้แจ้งให้ทราบ
ผูร้ ับบริ การจะต้องแต่งกายสุภาพทุกครั้งก่อนเข้าใช้บริ การตามที่ผใู ้ ห้บริ การกาหนด
ผูร้ ับบริ การจะต้องรักษาความสะอาดขณะใช้และหลังจากการใช้บริ การ
ห้ามขนย้ายหรื อเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เป็ นของผูใ้ ห้บริ การออกนอกบริ เวณพื้นที่ให้บริ การ
ห้ามเล่นการพนันทุกชนิดในบริ เวณพื้นที่ให้บริ การ
ห้ามนาหรื อพกพาอาวุธ วัตถุระเบิด สิ่ งเสพติดทุกประเภท และสิ่ งของผิดกฎหมายเข้ามาในบริ เวณพื้นที่ให้บริ การโดยเด็ดขาด
ห้ามมิให้ผรู ้ ับบริ การนาผูเ้ ชี่ยวชาญหรื อบุคลากรของผูใ้ ห้บริ การออกไปให้คาแนะนาโดยไม่ได้รับการอนุมตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
จากผูใ้ ห้บริ การ

ข้าพเจ้ายอมรับตามข้อกาหนดและเงื่อนไขข้างต้นทุกประการ และจะปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด
(สาหรับผูป้ กครองของสมาชิกที่ยงั มีอายุไม่ถึง 20 ปี บริ บูรณ์)
ข้าพเจ้า…………………………………………………………………………………………………………………………
ขอให้ความยินยอมในฐานะผูป้ กครองของ.................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

