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บริสเบน - แทงกาลูมา - โกลดโคสท -  ซิดนีย  6 วัน 4 คืน 
 
 
 
 
 

 
บริษัท ขอเชญิทานเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลีย แทงกาลูมา รีสอรท บนเกาะมอเรตันทีเ่ต็มไปดวย

ความงามของหาดทรายและใหทานไหปอนอาหารโลมาแสนรู  บริสเบนเมืองเอกแหงรัฐควีนสแลนด เต็มไปดวย
แหลงทองเที่ยวมากมายจนไดรับสมญานามวา รัฐแหงการพักผอน  โกลดโคสท เมืองที่เตม็ไปดวยบรรยากาศ
แหงการพักผอน และชายหาดสีทองยาวสุดลูกตา ตะลุยโลกแหงภาพยนตร มูฟวี่เวิลด พบกับตวัละครที่คุณ
คุนเคยอาทิเชน มนุษยคางคาว นางแมวปา   และสนกุสนานกับเครื่องเลนหลากหลายชนิดกันอยางจุใจ ชมมหา
นครซิดนีย เมืองเอกแหงรัฐนิวเซาทเวลส ลองเรือสาํราญชมอาวซิดนีย ชมโรงละครโอเปราเฮาส (OPERA 
HOUSE) สิ่งกอสรางอันโดงดังของออสเตรเลียสวนสตัวพื้นเมือง พรอมชมการสาธิตการตดัขนแกะ เทีย่วชม
เขาสามอนงค ตํานานแหงอุทยานแหงชาติบลูเมาทเทนส อันเปนมรดกโลก 

 

กําหนดการเดินทาง  14 – 19 // 26 – 31 มกราคม 2555 
     11 – 16 // 18 – 23 // 24 – 29 กุมภาพันธ 2555 
     2 – 7 // 16 – 21 // 23 – 28 มีนาคม 2555 

วันแรก  กรุงเทพฯ – บริสเบน  

20.00 น.  คณะเดินทางพรอมกันที ่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้น 4  ประตูทางเขาหมายเลข 2  แถว D 
เคานเตอรสายการบินไทย (TG) เจาหนาที่คอยตอนรับและบริการเอกสารการเดินทาง 

23.59 น.  เหิรฟาสู บริสเบน  ประเทศออสเตรเลีย  โดยเที่ยวบินที่  TG 473 

วันที่สอง           บริสเบน – ชมเมือง – แทงกาลูมา  

11.50 น.  ถึงสนามบินเมืองบริสเบน เมืองเอกแหงรฐัควีนสแลนด หลังจากผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองแลว
เดินทางเขาสูตังเมืองบริสเบน 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร 
   นําทานชม นครบริสเบน  เมอืงใหญอนัดับสามของประเทศ ต้ังอยูบนฝง

แมน้ําบริสเบนที่สวยงามราวกับภาพวาด และเปนเมืองใหญที่สุดของ 
  รัฐควีนสแลนดที่เจริญเติบโตจากอุตสาหกรรมการทองเทีย่ว จนไดรบัสมญานามวา “รัฐแหงการ

พักผอน”  นําทานชมเซาทแบงค ปารกแลนด สวนสาธารณะริมฝงแมน้าํบริสเบน ที่กวางใหญ เต็มไป
ดวยพืชพันธุเขตรอนอนัอุดมสมบูรณ ผานชมซิต้ี ฮอลล ใหทานไดชมสถาปตยกรรมที่งดงาม ผานยาน
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กลางเมืองที่เปนแหลงรานคาที่เรียกวายานควีนสสตรีท มอลล ใหทานไดอิสระเลือกชอปปงกับสินคา
หลากหลายกันไดตามอัธยาศัย       
นําทานเดินทางสูทาเรือแลวโดยสารเรือเฟอรรี่สูเกาะมอรตัน (กรุณาแยกชุดเลนน้ํา ใสกระเปาใบเล็กหิ้ว
ขึ้นบนเรอื สวนกระเปาใบใหญจะจัดสงไปที่หองพักเลย) ระหวางเดินทางใหทานพักผอนอิริยาบถชมววิ
ทิวทัศนจากบนเรือ ใชเวลาโดยสารประมาณ 75 นาทีในการเดินทาง ทานจะไดพบกับ แทงกาลมูา ไวล
ดอลฟน รีสอรท ต้ังอยูทามกลางสวนพฤษชาติที่ตกแตงไดอยางสวยงาม
ตามธรรมชาติ และเปนสอรทแหงเดียวบนเกาะนี้ ทานจะไดใกลชิดกับ
ธรรมชาติพรอมสัมผัสประสบการณการปอนอาหารใหกับปลาโลมา
จมูกขวดที่อยูตามธรรมชาติจากมือทานเอง  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา แบบบุฟเฟต ณ หองอาหาร 
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก TANGALOOMA RESORT 

วันที่สาม  ทังกาลูมา รีสอรท – บริสเบน - โกลดโคสท 

เชา  รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 
ตอนรับเชาวันใหมอันสดใสดวยการชมการใหอาหารนกพีลแีกน ต่ืนตากับ
บรรดานกพีลีแกนที่จะบินโฉบมารอรับอาหารที่ทาเรือซึ่งทานสามารถสัมผัส
ประสบการณอันแปลกใหมไดที่ทังกาลูมารีสอรทเทานั้น จากนั้นนําทาน
สนุกสนานกับการนั่งรถ 4WD ตะลุยเนินทรายที่ SAND DUNES ใหทานได
ลองเลนกระดานทรายจากยอดเนินทรายสูงชั้นสูดานลางอยางตื่นเตนเราใจ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต ณ หองอาหาร 
จากนั้นใหทานอิสระในการเดินเลนริมหาดทรายหรือเลนกจิกรรมตาง ๆ จน
ไดเวลาทางโดยเรือเฟอรรี่จากเกาะมอรตัน ใชเวลาในการนั่งเรือ 75 นาทีไป
ยังทาเรือเมืองบริสเบน  จากนั้นเดินทางตอไปยังเมืองโกลดโคสท   

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ําอาหารจีน ณ ภัตตาคาร  
   นําทานเดินทางเขาสูที่พัก GOLD COAST INTERNATIONAL  HOTEL 
  หรือเทียบเทา 

วันที่ส่ี  โกลดโคสท  –  MOVIE WORLD -  บริสเบน – ซิดนีย  

เชา  รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 
 เดินทางสู มูฟวี่เวิลด ของวอรเนอรบราเธอรส 
 ใหทานไดชมโรงถายภาพยนตรที่เปนโลกแหงจินตนาการของผูมาเยือนจากนานา

ประเทศ สัมผัสกับตัวละครของโรงภาพยนตรที่มีชื่อเสียง นําทานนั่งรถไฟชมเทคนคิ
การถายทําภาพยนตรชื่อดัง เชน ซุปเปอรแมน แบทแมน ชมการแสดงของสตั้นแมน
ในเรื่องโปลิตจติไมวาง ฯลฯ กระทบไหลดาราชื่อดัง อาทิ ลูนนี่ทูนส บั๊กบันนีกระตาย
แสนกล ชมแบทแมนภาพยนตรสามมิติในโรงหนังไฮเทคจากฮอลลีวูด ลองแพตาม
หาบั๊กบันนี และนั่งรถแบทแมนบุกเมือง GOTHEM  หรอืจะนั่งรถไฟเหาะตีลังกาที่
ต่ืนเตนเราใจ 

                      หามพลาดโชวมาใหมการแสดงแขงรถ HOLLY WOOD STUNT DRIVER   
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 เปนการแสดงที่ต่ืนตาตื่นใจ  การแขงรถมอเตอรไซค และ รถยนตท่ีมีการขับ
อยางผาดโผน ทะลุกําแพง และสิ่งกีดขวาง พรอม SPECIAL AFFECT สมจริง 
เปนการจําลองฉากจริงจากภาพยนตร HOLLY WOOD 

                            หามพลาด ขบวนพาเหรดของเหลาตัวการตูน WARNER BROTHER   เชน บั๊ก
บันน่ี สคูปปดู   ภายใตหลังคาโปรงใสไมตองรอน และเปยกฝน 

                            เคร่ืองเลน SCOOPY DOO SPOOKY รถไฟเหาะตีลังผาดโผนนําทานไปยัง
ดินแดนในโลกอากาศ พบกับการผจญภัยอันแสนสนุก มันและประทับใจ      

 BAT WING เปนเคร่ืองเลนท่ีมีความสูงถึง 60 เมตร โดยนําทานข้ึนไปชม
ทิวทัศนของ MOVIE WORLD กอนพบกับความตื่นเตนและ หวาดเสียวโดย
การทิ้งดิ่งลงมาถึงพื้นดวยความชัน 90 องศา และสนุกประทับใจ  

                     (รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย)   
ค่ํา รับประทานอาหารค่ําอาหารจีน ณ ภัตตาคาร 
 จากนั้นนําทานเดินทางสูสนามบินภายในประเทศ 
……. น ออกเดนิทางจากสนามบินโดยสายการบิน Virgin Blue เที่ยวบินที ่..... 
……. น  เดินทางถึง ทาอากาศยานคิงฟอรดสมิทธ นครซิดนีย 

นําทานเดินทางเขาสูที่พัก  SYDNEY MERCURE POTT POINT  หรือเทียบเทา 

วันที่หา          ซิดนีย – สวนสัตวพ้ืนเมือง – อุทยานแหงชาติบลูเมาทเทนส  

เชา  รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 
นําทานเดินทางสู สวนสัตวพ้ืนเมือง KOALA PARK SANCTUARY 
เพลิดเพลินไปกับการชมธรรมชาติและความนารักของเหลาสัตวพื้นเมือง
นานาชนิด อาทิ หมีโคอาลา จิงโจ วอมแบท ใหทานไดสัมผสัและถายรปูคู
กับโคอาลาตัวนอยอยางใกลชิด สนุกสนานกับการใหอาหารจิงโจจากมือ
ของทานเอง สดชื่น ผอนคลายไปกับบรรยากาศอันรมรื่น บนพื้นที่กวา 10 
เอเคอรของผืนปาอันอุดมสมบูรณเขตรอนชืน้ พรอมชมการสาธิตการตัด
ขนแกะ หนึ่งในอาชีพที่สรางรายไดใหกับชาวออสเตรเลีย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต ณ ภัตตาคาร 
บาย  นําทานเดินทางเขาสู อุทยานแหงชาติบลูเมาทเทนส ชื่นชมทิวทัศนอัน

สวยงามบนผืนแผนดินกวางใหญ  ชม เขาสามอนงค (THREE SISTERS) 
ตนกําเนิดตํานานความรักอันแสนเศราของยกัษสาวอะบอริจิ้น จากนั้นเที่ยว
ชม สถานีรถรางไฟฟา (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) เพื่อนั่ง
รถรางไฟฟาที่ดัดแปลงมาจากรถขนถานหนิในสมัยกอน ว่ิงผานทะลุหบุเขา
อันสูงชัน ขึ้นกระเชา SCENIC RAILWAY เพื่อชมความงดงามของ
ทิวทัศนเบื้องลางของหุบเขาสีน้ําเงินจากมุมที่แตกตาง  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา อาหารไทย พรอมไวน 
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก  SYDNEY MERCURE POTT POINT   หรือเทียบเทา 

วันที่หา          ซิดนียชมเมือง – ลองเรือชมอาวซิดนีย  - ชอปปงในยานไชนา ทาวน  

เชา  รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 
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   ผานชมยานการคาและสวนสาธารณะใจกลางเมือง น่ังหินของมิสซิสแม็คควอ
ร่ี มานั่งหินตัวโปรดของภริยาของผูสําเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซาทเวลส

จากนั้นนําทาน ลองเรือสําราญ ชมความงามของอาวซิดนีย ที่ไดชื่อวาเปน
อาวที่สวยงามแหงหนึ่ง ผานชมความงามของโรงละคร โอเปราเฮาส 
(OPERA HOUSE) ซึ่งมีหลงัคาเปนรูปเรือใบซอนเลนลมตามสถาปตยกรรม
ใหม ซึ่งออกแบบโดย ยอรน อูซอง สถาปนิกชาวเดนมารค ซึ่งใชเวลาในการ
กอสรางนานถงึ 14 ป ดวยงบประมาณในการกอสรางกวารอยลานเหรียญ ชม
หมูเรือชักใบเลนลมกับความงดงามของสะพานฮาเบอร (HARBOUR 
BRIDGE) บนอาวซิดนีย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวันอาหารจีน ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นนําทานชอปปงเลือกซือ้สินคาหลากหลายกับบรรดาหางสรรพสินคาชั้นนําของออสเตรเลีย อาทิ 
เดวิดโจนส, QVB หางที่ไดชื่อวามีความสวยงามมากที่สุด หรอืการเลือกซื้อสินคาเพื่อเปนของฝากที่ยาน
ไชนา ทาวน  ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูทาอากาศยานคิงสฟอรดสมิทธ  

16.30 น.  เหิรฟาสูกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 472 
22.00 น. เดินทางถึงกรงุเทพฯ.... โดยสวัสดิภาพ 

****************************** 

กําหนดการเดินทาง  14 – 19 // 26 – 31 มกราคม 2555 
     11 – 16 // 18 – 23 // 24 – 29 กุมภาพันธ 2555 

     2 – 7 // 16 – 21 // 23 – 28 มีนาคม 2554    
     อัตราคาบริการ 
 

 
คณะผูเดินทาง 

ราคารวมตัว๋ 
มกราคม 2555 

ราคารวมตัว๋ 
กุมภาพันธ 2555 
มีนาคม 2555 

ราคาไมรวมตั๋ว
เครื่องบนิตลอดการ

เดินทาง 

ผูใหญ 74,900.- บาท 71,900.- บาท 41,900.- บาท 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป พักกับ 1 ผูใหญ 70,900.- บาท 67,900.- บาท 37,900.- บาท 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป พักกับ 2 ผูใหญมีเตียง 65,900.- บาท 62,900.- บาท 34,900.- บาท 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป พักกับ 2 ผูใหญไมมีเตียง 60,900.- บาท 57,900.- บาท 32,900.- บาท 

หองพักเดี่ยวเพิ่มทานละ 9,500.- บาท 9,500.- บาท  9,500.- บาท 

ผูใหญ 3 ทานตอ 1 หอง ทานที่ 3 ลด 1,200.- บาท 1,200.- บาท 1,200.- บาท 
 

*** ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาตามภาษีน้ํามันของสายการบิน หากสายการบินมีการเปล่ียนแปลง 

*** การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสาร จํานวน 20 ทาน หากผูโดยสารที่เปนผูใหญตํ่ากวา 20 ทาน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
 
อัตรานี้รวม 

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินไทย ( TG ) และสายการบินภายในประเทศ    
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 คาโรงแรมที่พัก (สอง หรือ สามทานตอหนึ่งหอง), คารถรับสงระหวางนําเที่ยว, คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่
ระบุ 

 คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ไดระบุในรายการ, คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี, คาวีซาเขาประเทศออสเตรเลีย 

 คามัคคุเทศกของบริษัทจากกรุงเทพฯท่ีคอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ 

 คาประกันการเดินทางรวมอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาลในตางประเทศคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท  
และประกันสัมภาระในการเดินทางสูญหายหรือถูกขโมยจายในวงเงินสูงสุดไมเกิน 10,000 บาท 

 คาภาษีน้ํามันจากสายการบิน วันท่ี  6 ตุลาคม 2554 และบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาตามภาษีน้ํามัน หาก
สายการบินเพ่ิมภาษีน้ํามันหลังจากนี้ 

อัตรานี้ไมรวม 
 คาทําหนังสือเดินทาง, คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตางดาว 
 คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัมตอทาน) 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาเครื่องดื่มและคาอาหารที่ส่ังเพ่ิมเอง  
 คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ, คาโทรศัพท  คาซักรีด ฯลฯ 
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 คาทิปคนขับรถของออสเตรเลียตามธรรมเนียมควรจาย 2 เหรียญตอวัน ตอคน สวนคาทิปคนยกประเปาที่โรงแรมไมมี

เพราะควรยกกระเปาดวยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมสวนใหญไมมีพนักงานยก
กระเปาเพียงพอ 

เงื่อนไขการจองทัวรและการชําระเงิน  
 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินคามัดจําเปนจํานวน 10,000.- บาท ตอการจองทัวรหนึ่งทาน 
 ทานตองเตรียมเอกสารใหทางบริษัทฯ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการทําวีซาเขาประเทศออสเตรเลีย กอนวันเดินทาง 21 

วันทํางาน หรือ3 สัปดาห ในกรณีที่จองต่ํากวา 21 วันตองจายเงินมัดจําและสงเอกสารในการยื่นวีซาทันที 
 หากทานจองและใหเอกสารในการทําวีซาเขาประเทศออสเตรเลียลาชาหรือเอกสารไมครบถวนตามที่สถานทูตกําหนดมี

ผลใหทานถูกปฏิเสธวีซา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคามัดจําทั้งหมด 10,000.-บาทตอทาน 
 สําหรับสวนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทัวรทั้งหมดกอนการเดินทางอยางนอย 21 วันทําการหาก   ไมไดรับเงินครบ

ทั้งหมดกอนวันเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใหบริการ 

การยกเลิก 
 แจงยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันทําการคืนคามัดจํา 10,000.- บาท. 
 แจงลวงหนา 21 – 45 วัน กอนเดินทาง หักคามัดจําตั๋วทานละ 10,000 บาท  
 แจงลวงหนา 11-20 วัน กอนเดินทาง  

- กรณีที่ถูกปฏิเสธวีซาจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอยึดคามัดจํา 10,000 บาทหรือคาใชจาย 50% จากราคาทัวร  
- กรณีออกตั๋วแลว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาตั๋ว   (NO REFUND) 

 แจงลวงหนา 1 – 10 วัน กอนเดินทาง จะไมมีการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด 
 ยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเขาเมือง จะไมมีการคนืเงินทั้งหมด  

หมายเหต ุ 
 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลาชาของสายการบิน โรงแรมที่พักในตางประเทศ 
เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ และบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหามนําเขาประเทศเอกสารเดินทางไม
ถูกตองหรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสียหรือดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว ทางบริษัทฯไมอาจคืน
เงินไหทานไดไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน  บริษัทฯจะไมรับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซาอันสืบเนื่องมาจากเอกสารใน
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การยื่นวีซาไมครบถวนและไมผานมาตรฐานในเรื่องการเงินและการทํางานของตัวผูโดยสารเอง บริษัทฯจะไมรับผิดชอบในกรณีที่กอง
ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย 

เอกสารในการขอวีซา 
 หนังสือเดินทาง มีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน 
 รูปถายสี จํานวน 2 รูป (ขนาด 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว) 
 สําเนาทะเบียนบาน, สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  
 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, สําเนาทะเบียนสมรส  (ถามี)  
 หนังสือรับรองการทํางานของบริษัทที่ทํางานอยู สําเนาทะเบียนการคาถาเปนเจาของกิจการ 
 ขาราชการจะตองมีหนังสือรับรองการทํางาน และสําเนาบัตรประจําตัวราชการ 1 ชุด 
 หลักฐานการเงิน(สําหรับวีซานักทองเที่ยว) ใช statement ที่ออกจากธนาคารตัวจริงเทานั้นหรือสมุดบัญชีตัวจริงเทานั้น 
 เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน (ตัวจริง) หรือสมุดรายงานประจําตัวนักเรียน หรือบัตรนักเรียน กรณีปดเทอม 
 เด็กอายุตํ่ากวา 18 ป จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดาและมารดา โดยออกจากการอําเภอเทานั้น 
 ผูใหญอายุต้ังแต 75 ปขึ้นไป จะตองมีใบรับรองแพทย (โดยใชแบบฟอรมของสถานทูตและโรงพยาบาลที่สถานทูต

กําหนด) พรอมทั้งใบประกันสุขภาพระหวางเดินทาง คาประกันโดยประมาณ 500 บาท 
 หากทานตองการใชหนังสือเดินทางไปประเทศอื่นกอนเดินทางกับเรา กรุณาแจงเจาหนาที่เพราะหากยื่นหนังสือเดิน

ทางเขาไปในสถานทูตแลวไมสามารถเอาหนังสือเดินทางออกมาไดจนกวาจะถึงกําหนดวันออกวีซา 
 กรุณาใสหมายเลขโทรศัพทท่ีสามารถติดตอไดลงในสําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบาน 

 

⊗ กรุณาเตรียมเอกสารที่ชี้แจงไวขางตนใหครบตามที่กําหนด เพื่อความสะดวกของทานเองในการยื่นขอวีซา ⊗ 
โปรดกรอกรายละเอียดเปนภาษาอังกฤษใหครบถวน เพื่อประโยชนในการยื่นวีซาของทาน 

1. ช่ือ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   ........................................................................................... 
2. วัน-เดือน-ปเกิด ..........................................  อายุ .................... ป   สถานที่เกิด ................................................ 
3. ช่ือ / นามสกุลเดิม (หากม)ี ................................................................................... 
4. ที่อยูปจจุบนั (ที่ติดตอไดสะดวก) ..................................................................................................................... 
......................................................................................................................... รหัสไปรษณยี  ............................ 
โทรศัพทบาน .....................................................  มือถือ ..................................................... 
5. อาชีพปจจุบนั .............................................. ตําแหนง ..................................................... 
ช่ือสถานที่ทํางาน หรือรานคา ................................................................... ที่อยู ................................................... 
.......................................................................................................................... รหัสไปรษณยี ............................. 
โทรศัพทที่ทํางาน ................................................  โทรสาร ......................................... 
6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หยา     (.....) มาย     (.....) อยูกนิฉันสามี-ภรรยา   (.....) แยกกนัอยู 
ถาสมรสแลว กรุณากรอกรายละเอียดของคูสมรส 
ช่ือ-นามสกุล ......................................................................................  วัน-เดือน-ปเกิด ........................................ 
ที่อยูปจจุบนั (ที่ติดตอไดสะดวก) ........................................................................................................................... 
โทรศัพทที่บาน ......................................................  มือถือ ................................................... 
7. บุคคลที่จะเดินทางไปดวยกัน   กรุณาระบุ 
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 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ ............................ 
 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ ............................ 
 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ ............................ 
8. กรณีเปนนกัเรียน หรือนกัศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา .................................................................................. 
ที่อยู ................................................................................................................................... รหัสไปรษณยี .................. 
โทรศัพท .....................................................  
9. ทานถูกเคยปฏิเสธวีซาหรือไม  ไมเคย     เคย ประเทศ ........................................................... 
 


