TERMS AND CONDITIONS
All students at the Alliance Française must follow the conditions below:
General
1. Before registering, new students (non-beginners) must take a placement test to ensure they will be allocated to the right level.
2. The opening of a class is subject to a minimum number of registered students. If this threshold is not reached, Alliance Française de
Bangkok reserves the right to cancel the class. In this case, we will offer students either :
a. an alternative class time at the same level; or
b. a refund (by direct bank transfer only) upon presentation of a receipt. or
c. a credit for the following term (valid up one year)
3. Seats on our courses are limited. Early applicants will receive priority during registration.
4. We will endeavor to make up cancelled lessons but may not be able to do so due to unforeseen circumstances e.g. security threat,
natural disaster or emergency evacuation.
5. Moving up the next level is subject to a test which will take place during the last lesson of a course.
6. We reserve the right to expel students (without any refund) who intentionally damage or steal our property, who are disruptive or who
harass any course participant or staff member.
7. Children below the age of 12 years are not permitted to leave the premises alone. They must be collected by the parent/guardian or by a
person for whom the parent/guardian has provided written authorization.
8. Children or teenagers aged 13 to 17 years are permitted to leave the premises independently if parental consent to this has been given in
writing. Otherwise, they must be collected by the parent or by a person for whom the parent has provided written authorization.
Registration fees and discount
1. All registration for a course requires :
a. Admission test (for new students who are not beginners): 600 baht. If the student registers the same day, the registrations fees
are offered.
b. Annual membership card: 410 baht
c. Registration fees per session: 210 baht
d. Discount granted for any re-registration within the re-registration period: 210 baht
e. A 10% discount is given for any additional course bought at the same time
Refunds
1. The level test fee is non-refundable and non-creditable. The recommended level is valid for one year from the placement test date.
2. Course fees are not refundable or transferable.
3. The course fees are reviewed on December of each year. If a course has sessions which extend over two years, the course fee applicable
is the one of the session in progress; therefore, fees may be modified in the second year.
4. Written requests refunds will be only considered under the following exceptional circumstances :
a. Prolonged period of ill health certified by a doctor (Dated doctor's certificate required)
b. Posting to another city for academic or professional reasons (Signed and dated letter from the organization on their letterhead
required)
c. New job appointment that prevents you from attending your course (dated copy of contract required)
d. Death or onset of serious illness (prolonged hospitalization or incapacitation) of an immediate family member (spouse, parents,
siblings, children) (Death certificate or medical certificate required)
5. No credits or refunds will be allowed for other reasons
6. Refunds and credits are subject to the following deductions: registration fees and part of the course fees depending on the date of
request.
7. In some instance, the course fee can be credited to another session within a one-year period.
Private lessons
1.

Payments must be paid 3 days before the start of the lesson. When lessons take place outside the premises of Alliance Française de
Bangkok, the travel expenses of the teacher are additional. A private lesson cancelled less than 24 hours in advance is non-refundable. Do
not hesitate to contact the reception of Alliance Française de Bangkok for further information.

I, the undersigned, certify I have read the information above.

Date and signature

Alliance Française de Bangkok is open:
Mondays from 8 am to 5 pm – Tuesdays to Fridays from 8 am to 7.30 pm.
On Saturdays from 8 am to 6.30 pm, and on Sundays from 8.30 am to 12.30 pm.
info.bangkok@afthailande.org | Tel. 02 670 42 15 |http://www.afthailande.org

ข้อกำหนดและเงือ
่ นไข
นักเรียนทุกคนของสมำคมฝรง่ ั เศสจะต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อกาหนดและเงือ
่ นไขดังต่อไปนี้ :
เงือ
่ นไขทว่ ั ไป
้ เรียนทีเ่ หมาะสม
1. ก่อนลงทะเบียน นักเรียนทีม
่ พ
ี น
ื้ ฐานภาษาฝรั่งเศสจะต ้องสอบวัดระดับเพือ
่ จัดชัน
้ เรียนขึน
2. การเปิ ดชัน
้ อยูก
่ ับจานวนผู ้ลงทะเบียนขัน
้ ตา่ หากมีนักเรียนสมัครไม่มากพอ สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพขอสงวนสิทธิใ์ น
้ เรียนดังกล่าว โดยมีข ้อเสนอดังต่อไปนี้:
การยกเลิกชัน
้ เรียนอืน
ก. ชัน
่ ในเวลาเดียวกันและในระดับเดียวกัน หรือ
ข. คืนเงิน (ด ้วยการโอนเงินผ่านธนาคารเท่านัน
้ ) โดยต ้องนาใบเสร็จรับเงินมาแสดง หรือ
้ เรียนในเทอมต่อไป (เก็บไว ้ได ้หนึง่ ปี )
ค. ใช ้เป็ นเครดิตสาหรับชัน
้ ผู ้ทีล
3. ทางสมาคมฯ จากัดจานวนนั กเรียนในแต่ละชัน
่ งทะเบียนก่อนจะได ้เรียนก่อน
้ เรียน ยกเว ้นในกรณีทเี่ กิดเหตุสด
ั เช่น ปั ญหาด ้านความ
4. ทางสมาคมฯ จะพยายามสอนชดเชยในกรณีทม
ี่ ก
ี ารยกเลิกชัน
ุ วิสย
ปลอดภัย ภัยพิบัตท
ิ างธรรมชาติ หรือการอพยพในกรณีฉุกเฉิน
้ เรียน พิจารณาจากผลการสอบวัดระดับในวันสุดท ้ายของการเรียน
5. การอนุมัตใิ ห ้เลือ
่ นชัน
ิ ของสมาคมฯ ทา
6. ทางสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการให ้ออก (โดยไม่มก
ี ารคืนเงิน) นักเรียนทีจ
่ งใจขโมยหรือทาลายทรัพย์สน
การก่อกวน หรือล่วงละเมิดนักเรียนหรือพนักงาน
7. เด็กทีม
่ อ
ี ายุตา่ กว่า 12 ปี ไม่สามารถออกจากสมาคมฯได ้ตามลาพัง บิดา มารดา ผู ้ปกครองตามกฎหมาย หรือบุคคลทีไ่ ด ้รับ
การมอบหมายเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรจากบิดามารดา หรือจากผู ้ปกครองตามกฎหมาย จะต ้องเป็ นผู ้มารับเด็ก
8. เด็กหรือวัยรุ่นทีม
่ อ
ี ายุระหว่าง 13 ถึง 17 ปี สามารถออกจากสมาคมฯได ้ตามลาพัง หากทางสมาคมฯได ้รับหนังสืออนุญาตเป็ น
ลายลักษณ์อก
ั ษรจากบิดา มารดาหรือผู ้ปกครองตามกฎหมาย มิเช่นนัน
้ บิดา มารดา ผู ้ปกครองตามกฎหมาย หรือบุคคลทีไ่ ด ้รับ
การมอบหมายเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรจากบิดามารดา หรือผู ้ปกครองตามกฎหมาย จะต ้องเป็ นผู ้มารับเด็ก
ค่ำธรรมเนียมและส่วนลด
1. การสมัครเรียนไม่วา่ จะในวิชาใดต ้องชาระค่าใช ้จ่ายเพิม
่ เติมดังนี:้
ก. ค่าสอบวัดระดับ (สาหรับนั กเรียนทีม
่ พ
ี น
ื้ ฐานภาษาฝรั่งเศส): 600 บาท หากนั กเรียนลงทะเบียนเรียนในวันเดียวกับวันสอบ
ทางสมาคมจะยกเว ้นค่าสอบให ้
ข. บัตรสมาชิก 1 ปี : 410 บาท
ค. ค่าธรรมเนียมการสมัครต่อเทอม: 210 บาท
ง. ส่วนลดสาหรับการลงทะเบียนเรียนต่อในระยะเวลาทีก
่ าหนด: 210 บาท
จ. ส่วนลด 10% สาหรับการลงทะเบียนเพิม
่ ในทุกวิชา โดยต ้องชาระเงินพร ้อมกัน
กำรคืนค่ำธรรมเนียม
1. ทางสมาคมฯ จะไม่คน
ื ค่าธรรมเนียมการสอบวัดระดับและค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่สามารถโอนให ้ผู ้อืน
่ ได ้ นั กเรียนสามารถ
สมัครเรียนในระดับทีท
่ างสมาคมฯจัดให ้เป็ นระยะเวลาหนึง่ ปี หลังการสอบ
2. ทางสมาคมฯ จะไม่คน
ื ค่าธรรมเนียมการสมัครและค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่สามารถโอนให ้ผู ้อืน
่ ได ้
้ เรียนใดมีระยะเวลามากกว่าหนึง่ ปี ค่าธรรมเนียมอาจมี
3. ทางสมาคมฯ ทาการปรับค่าธรรมเนียมทุกปี ในเดือนธันวาคม หากชัน
การปรับขึน
้ ในปี ถัดไป และนั กเรียนต ้องชาระค่าธรรมเนียมล่าสุดทีท
่ างสมาคมฯ เป็ นผู ้กาหนด
4. การขอคืนค่าธรรมเนียมต ้องทาเป็ นลายลักษณ์อักษร และจะได ้รับการพิจารณาเฉพาะในกรณีพเิ ศษทีร่ ะบุไว ้ด ้านล่างนีเ้ ท่านัน
้ :
ก. เจ็บป่ วยเป็ นเวลานานโดยมีแพทย์รับรอง (แนบใบรับรองแพทย์ทล
ี่ งวันทีแ
่ ละลงนามโดยแพทย์)
ข. ถูกย ้ายไปจังหวัดอืน
่ ด ้วยเหตุผลทางการศึกษาหรือการประกอบอาชีพ (แนบจดหมายจากสถาบันหรือบริษัท ทัง้ นี้ เอกสาร
ดังกล่าวต ้องมีหัวจดหมาย และต ้องลงวันทีแ
่ ละลงนามโดยผู ้ได ้รับอนุญาต)
ั เจน)
ค. งานใหม่ทท
ี่ าให ้ไม่สามารถเรียนต่อไปได ้ (แนบสาเนาของสัญญาการจ ้างงานทีล
่ งวันทีช
่ ด
ง. การเสียชีวต
ิ หรือผลของการเจ็บป่ วยทีร่ ้ายแรง (การเสียชีวต
ิ หรือการรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็ นเวลานาน) ของสมาชิกใน
ครอบครัวทีใ่ กล ้ชิด (คูส
่ มรส บิดา มารดา พี่ น ้อง บุตร) (แนบใบรับรองแพทย์หรือใบมรณบัตร)
5. การขอคืนค่าธรรมเนียมหรือยกเป็ นเครดิตในเทอมถัดไปจะไม่ได ้รับการพิจารณาด ้วยเหตุผลอืน
่ ใดทีน
่ อกเหนือจากทีก
่ ล่าวไว ้
ข ้างต ้น
6. การคืนค่าธรรมเนียมหรือยกเป็ นเครดิตในเทอมถัดไปจะมีการหักค่าใช ้จ่ายดังต่อไปนี:้ ค่าธรรมเนียมการสมัครและส่วนต่าง
ของค่าเรียนทีค
่ านวนตัง้ แต่วน
ั เปิ ดเรียนจนถึงวันทีย
่ น
ื่ เอกสารขอคืนค่าธรรมเนียม
7. ในบางกรณี ค่าเรียนสามารถยกไปใช ้เทอมถัดไปได ้ แต่จะต ้องใช ้ภายในหนึง่ ปี
ั้ ยนต ัวต่อต ัว
ชนเรี
1. นักเรียนต ้องชาระค่าธรรมเนียม 3 วันก่อนเริม
่ เรียน ในกรณีเรียนนอกสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพฯ ทางสมาคมฯจะคิดค่าเดินทางของครู
้ เรียนตัวต่อตัวทีถ
เพิม
่ ชัน
่ ูกยกเลิกน ้อยกว่า 24 ชัว่ โมงจะไม่สามารถทดไปเรียนครัง้ ต่อไปได ้ หากต ้องการข ้อมูลเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ
แผนกต ้อนรับของสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ
ข ้าพเจ ้าลงนามรับรองว่าได ้อ่านและเข ้าใจข ้อมูลทีก
่ ล่าวมาข ้างต ้น

วันทีแ
่ ละลายเซ็น

สมำคมฝรง่ ั เศสกรุงเทพ – แผนกต้อนร ับ:

วันจันทร์ ตัง้ แต่เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. – วันอังคาร ถึง วันศุกร์ ตัง้ แต่เวลา 8.00 น. ถึง 19.30 น.
วันเสาร์ ตัง้ แต่เวลา 8.00 น. ถึง 18.30 น. – วันอาทิตย์ ตัง้ แต่เวลา 8.30 น. - 12.30 น.
info.bangkok@afthailande.org | โทรศัพท์: 02-670-4215 | http://www.afthailande.org

CONDITIONS GÉNÉRALES
Tous les étudiants de l’Alliance Française doivent se soumettre aux conditions suivantes :
Général
1. Avant de s’inscrire, tout étudiant non débutant doit passer un test de niveau dans le but de l’orienter vers la classe la plus appropriée à
son niveau.
2. L’ouverture d’une classe est soumise à un nombre minimum d’inscrits. Si ce nombre n’est pas atteint, l’Alliance française de Bangkok se
réserve le droit d’annuler un cours. Sera alors proposé à l’étudiant :
a. un autre cours à la même heure et au même niveau, ou
b. remboursement (seulement par virement bancaire direct) sur présentation de reçu, ou
c. crédit pour un cours durant la session suivante (valable pour un an)
3. Le nombre d’étudiants dans nos classes est limité. Les premiers inscrits auront la priorité.
4. Nous nous efforcerons d’offrir des cours pour remplacer les cours annulés mais ne pourrons le faire dans des cas de force majeure tels
les atteintes à la sécurité, catastrophes naturelles ou évacuations d’urgence.
5. Le passage dans la classe supérieure est soumis à un test de validation de niveau qui a lieu le dernier jour de cours d’une classe.
6. Nous nous réservons le droit d’expulser les étudiants (sans aucun remboursement) qui volent ou endommagent intentionnellement notre
propriété, perturbent ou harcellent un élève ou un membre du personnel.
7. Un enfant de moins de 12 ans n’a pas le droit de quitter les lieux seul. Un de ses parents, son tuteur légal ou une personne avec
autorisation écrite des parents ou du tuteur doit venir le ou la chercher.
8. Un enfant ou adolescent de 13 à 17 ans peut quitter les lieux seul si une autorisation écrite à cet effet a été soumise par ses parents ou
son tuteur légal. Sinon, un des parents, tuteur légal ou une personne avec autorisation écrite des parents ou tuteur doit venir le ou la
chercher.
Frais d’inscription et réductions
1. Toute inscription requiert :
a. Test de placement (pour les étudiants non débutants) : 600 THB. Si un étudiant s’inscrit le même jour que le test, les frais
d’inscription sont offerts.
b. Carte de membre pour un an : 410 THB
c. Frais d’inscription par session : 210 THB
d. Réduction accordée pour toute réinscription dans les limites de la période de réinscription : 210 THB
e. Réduction de 10% accordée pour toute inscription supplémentaire conclue au même moment
Remboursements
1. Les frais pour le test de niveau sont non-remboursables et non-transférables. Le niveau recommandé reste valable pour une période d’un
an après le test.
2. Les frais d’inscription ne sont ni remboursables ni transférables à autrui.
3. Le tarif des cours est actualisé chaque année en décembre. Si la formation se déroule sur plusieurs sessions sur deux ans, le tarif
appliqué est celui de la session en cours. Il est donc susceptible de modification la deuxième année.
4. Les demandes de remboursement soumises par écrit ne seront prises en considération que dans les cas exceptionnels mentionnés cidessous :
a. Longue période de maladie attestée par un médecin (certificat daté et signé par un médecin requis)
b. Transfert d’une personne dans une autre ville pour des raisons académiques ou professionnelles. (Une lettre de l’organisation
l’employant est requise sur papier entête, datée et signée.)
c. Nouvel emploi ne permettant pas de continuer la classe (copie datée du contrat requise).
d. Décès ou conséquences de maladie grave (décès ou hospitalisation prolongée) d’un membre de la famille proche (époux ou
épouse, parent, frère ou sœur, enfant). (Certificat médical ou de décès requis.)
5. Un remboursement ou crédit ne sera accordé pour aucune autre raison.
6. Les remboursements et crédits sont passibles des déductions suivantes : frais d’inscription et une part du tarif des cours en fonction de la
date de la demande.
7. Dans certains cas, les frais pour un cours pourront être reportés à une autre session pour une durée d’un an à compter du cours.
Cours particuliers
1.

Les frais doivent être payés 3 jours avant le début des cours. Quand les cours sont donnés à l’extérieur de l’Alliance Française de Bangkok,
les frais de déplacement de l’enseignant sont en supplément. Un cours particulier annulé moins de 24 heures à l’avance n’est pas
remboursable. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter la réception de l’Alliance Française de Bangkok.

Je, soussigné, reconnais avoir lu et compris les renseignements énoncés ci-dessus.

Date et signature

L’Alliance Française de Bangkok – accueil:
Lundi de 8h à 17h – Mardi au vendredi de 8h à 19h30
Samedi de 8h à 18h30 – Dimanche de 8h30 à 12h30
info.bangkok@afthailande.org | Tel : 02 670 42 15
http://www.afthailande.org

