
                           THE  RACQUET  CLUB        
                           AMARA  AND  SONS  COMPANY  LIMITED 
                           6  8  145  155  165  Sukhumvit  49 – 9  Bangkok  10110,  Thailand  Tel.  0-2714-7200 
                           ส ำนักงำน  6  8  145  155  165  สุขุมวทิ  49 – 9  กรุงเทพฯ  10110  โทรศัพท์  0-2714-7200  

 APPLICATION  FORM 
 

*  Name  ช่ือ  :        Mr. นาย        Mrs. นาง         Miss นางสาว 

……………………...……………………………………. 

*  Date of Birth  วนั เดือน ปี เกดิ :  

…………………………………………………. 

*  Sex  เพศ :  

          Male ชำย                Female หญิง 

*  Marital  Status  :           Single               Married 
    สถำนะภำพ  :                  โสด                   สมรส 

*  Nationality :        Thai           Other (please  specify) 
    สัญชำติ :               ไทย            อ่ืนๆโปรดระบุ  ……………...…..……. 

*  Occupation  อำชีพ  :   
………………..……...……… 

 

* Contact  Address   ทีอ่ยู่  :……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

* Contact  Telephone  โทรศัพท์  :  
……………………………………….. 

 

*E – mail  : …………………………………………………………………….. 
 

*  Emergency  Telephone โทรศัพท์เม่ือฉุกเฉิน   :  …………………… 

Primary  Sport  /  ประเภทของกำรบริกำรหลกั 

SQ  /  RQ 
สควอช / แร็กเกต้บอล 

Pool 
สระวา่ยน ้ า 

Fitness  Center 
ฟิตเนตเซ็นเตอร์ 

Rock  Climbing 
หนา้ผาจ าลอง 

Tennis 
เทนนิส 

Badminton 
แบดมินตนั 

Futsal 
ฟตุซอล 

Billiard /Snooker 
บิลเลียด / สนุ๊กเกอร์ 

รู้จกั The Racquet Club จาก 
 

Website RQ 
www.rqclub.com/ 

Other website 
www.……..…....... 

Googel 
Search engine 

Billbord 
ป้ายโฆษณา 

Facebook 
Social media 

Friend....................
............................... 

Line 
 

Etc………………
…….........……… 

 
 
 

Club  Office  Use  Only   
*         New  สมำชิกใหม่ 
           Renew  ต่ออำยุสมำชิก   Member ID …………………... 
           Renew  สมำชิกเก่ำสมัครใหม่  Member ID……..………. 

*  Date of Applicationform  / Date of Renewed   
   วันที่สมัคร / วันท่ีต่ออำยุ  : 

…………/…………………/……………. 

            Individual Plan 
            Family Plan 
            Group Plan ………………….…… 

  Used  Type : .....................  Group ID : ..…….…......  วนัทีเ่ร่ิม............/.............../..............วนัที่หมดอำยุ............/................./.............. 
No. Member ID ช่ือ – นำมสกุล รำคำ ส่วนลด คงเหลือ บันทึกกำรช ำระเงิน 

1      ใบเสร็จเลขท่ี  
2      วนัที่ช  าระเงิน  
3      ราคารวม  
4      Vat 7 %  
5      ส่วนลด  
6      สุทธิ  

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  ลงช่ือผู้รับช ำระ / ผู้ลงบันทึก  
                     

                                                                                                                                                                                                                                                                           ผู้อนุมตั ิ รับทรำบ 

 

บนัทึกเพ่ิมเติม  ...........................................................................................................................................ลงช่ือ  ...................................................................... 
 
 



 
เง่ือนไขข้อตกลงกำรสมคัรเป็นสมำชิก 

1. สมาชิกตกลงยนิยอมช าระค่าธรรมเนียมสมาชิกใหม่ในวนัท่ีสมคัรและหมดอาย ุสมาชิกตอ้งต่ออายุ
ก่อนหรือภายในวนัท่ีหมดอาย ุ

2. ในการสมคัรเป็นสมาชิกน้ี จะไม่มีการคืนค่าสมาชิกท่ีช าระแลว้ และไม่มีการโอนสิทธิสมาชิกในกรณี
ใดๆ ทั้งส้ิน 

 3. สมาชิกทุกคนจะไดรั้บบตัรสมาชิก ในกรณีท่ีบตัรหายสมาชิกจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียม 107 บาท 
ส าหรับท าบตัรใหม่ 

4. สมาชิกทุกคนจะตอ้งปฏิบติัตามกฎของสโมสรท่ีไดป้ระกาศไวใ้นบริเวณของสโมสร 

5. สมาชิกสามารถใชส้ถานท่ีโดยไม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมส าหรับ แบดมินตนั สคอวช แร็กเก็ต
บอล เทนนิส สระวา่ยน ้ า ห้องยมิ หนา้ผาจ าลอง กอลฟ์ ปิงปอง และโตะ๊สนุกเกอร์ 

6. การใชบ้ริการสนามฟุตซอล ครูฝึกเฉพาะตวั คลาสพิเศษ ผูช่้วยการปีนหนา้ผาจ าลอง และอุปกรณ์ให้
เช่า เป็นบริการท่ีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากค่าสมาชิกท่ีเรียกเก็บ 

7. การบริหารจดัการการเรียนการสอนเทนนิส แบดมินตนั วา่ยน ้ า ปิงปอง กอลฟ์ สคอวช แร็กเก็ตบอล 
สนุกเกอร์ รวมทั้งครูฝึกส่วนตวั ด าเนินการโดยสโมสรร่วมกบัครูผูส้อนของสโมสร สโมสรขอสงวน
สิทธ์ิการให้บริการฝึกสอนของบุคคลซ่ึงมิใช่ผูฝึ้กสอนของสโมสร สมาชิกสามารถติดต่อสอบถาม สมคัร
เรียน และช าระค่าบริการไดท่ี้เคาน์เตอร์สมาชิก 

8. สมาชิกสามรถจองคอร์ทหรืออุปกรณ์ไดใ้นลกัษณะวนัต่อวนั โดยโทรเขา้มาจองท่ีเบอร์ 0-2118-7330 
ตั้งแต่ 7.00 น.ของทุกวนั หากไม่สามารถเขา้มาเล่นตามเวลาท่ีจองไดข้อให้สมาชิกโทรยกเลิกการจองคอร์
ทอยา่งนอ้ย 2 ชัว่โมงล่วงหนา้ หากไม่โทรมายกเลิกทางสโมสรจะเตือน 2 คร้ัง คร้ังท่ี 3 สโมสรจะเก็บเงิน
ค่าปรับ 500 บาท หากสมาชิกจะมาใชบ้ริการสายเกิน 15 นาที โปรดโทรแจง้ทางสโมสรเพื่อเก็บคอร์ทไว้
ให้ท่าน หากตอ้งการจองล่วงหนา้ขา้มวนัตอ้งช าระค่าจองล่วงหนา้ขา้มวนัตอ้งช าระค่าจองตามอตัราท่ี
ก าหนด 

9. สมาชิกสามารถใชล้็อคเกอร์ท่ีจดัไวไ้ด ้โดยถือหลกัใครมาก่อนมีสิทธ์ิใชก่้อน โดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย
ใดๆ ส าหรับการใชแ้บบชั่วคราว และจะมีค่าธรรมเนียมพิเศษส าหรับการใชข้า้มคืน โดยไม่ควรเก็บของมี
ค่าไวใ้นล็อคเกอร์ หากเกิดการสูญหายสโมสรจะไม่รับผดิชอบ ท่านสามารถน าแม่กุญแจมาใชก้บัล็อค
เกอร์ท่ีเตรียมไวใ้ห้ไดว้นัต่อวนั สโมสรจะตดัแม่กุญแจท้ิงหากท่านท้ิงแม่กุญแจไวข้า้มคืน 

10. ในกรณีท่ีสมาชิกเกิดอุบติัเหตุในบริเวณสโมสร สโมสรจะน าส่งโรงพยาบาลท่ีใกลท่ี้สุด โดยสมาชิก
เป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้าย                                                                              

11. สโมสรขอสงวนสิทธ์ิการให้บริการโดยไม่คืนค่าสมาชิกแก่ผูท่ี้ไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบของสโมสร
12. แขกของสมาชิกและผูใ้ชบ้ริการทัว่ไปจ าเป็นตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบของสโมสรดงัเช่นสมาชิก 

 

1. Member agrees to pay the fee when he/she submits the application. Renewal is due on or before 
expiration date. 

2. Membership fees are nonrefundable and nontransferable. 

3. Members will receive one membership card. A cost of THB 107 will be charged for replacement 
card.  

4. Club rules posted on the premises shall be observed at all times. 

5. Members may use facilities: badminton, squash, racquetball, tennis, swimming pool, snooker&pool, 
gym, table tennis, golf, and Urban Playground (rock climbing) with no extra fees. 

6. The use of  personal trainer, special classes, futsal, climbing shoes&haeness rental, and belaying 
require extra fees. 

7. All coaching, instruction, training, and knocking must be scheduled and paid for at the Check in / 
Customer Service Counter. No independent trainer and/or coach is allowed to work inside the premises 
unless authorized by the Racquet Club. 

8. Court reservations can be made on a day-by-day basis with no fee by calling 0-2118-7330 starting at 
7:00 am daily. After 15 minutes of the reserved time, the court will be held only if we receive a call. 
Two hours advance cancelation is required to avoid penalty. On the third no show a penalty of 500 
THB will be charged. If you would like to reserve any court a day or more in advance, extra fee is 
required. 

9. Day lockers are available on a first-come, first-served basis to all member at no extra charge. A fee 
will be charged for overnight usage. The lockers are for your convenience. The club will not be 
responsible for any lost or stolen item. There are a limited number of lockers that allow you to bring 
your own lock for additional security. However, locks left overnight will be removed. 

10. In case of mishap, member will be sent to the nearest hospital. Member will be responsible for any 
medical expense. 

11. We reserve the right to keep the membership fee and cancel your membership if you do not follow 
our rules and regulations. 

12. Non-member guests must follow the Racquet Club rules and regulations the same as members.

Membership Agreement 
I READ AND ACCEPT THE CLUB’S TERMS OF AGREEMENT.  รับทรำบเง่ือนไขข้อตกลงกำรสมัครแล้ว 

 

Signature  ลายเซ็น  :  __________________________________________ 

 

Date  วนัท่ี  : _________________________________________________ 

 
 


