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BBWW  SSyyddnneeyy  ––  CCaannbbeerrrraa  TToouurr    
 

ซิดนีย – แคนเบอรรา – บลูเมาเทนส 5 วัน 
 

      บริษัท ขอเชิญทานรวมเดินทางสู นครซิดนีย ประเทศออสเตรเลีย  นําทาน ลองเรือสําราญ ชมความงาม
ของอาวซิดนีย ชมโรงละครโอเปราเฮาสที่ไดเปนมรดกโลกแหงใหมจากองคการยูเนสโก สัญลกัษณของเมือง

ซิดนีย เคียงคูกับสะพานฮารเบอร นั่งรถไฟฟารางเดี่ยว ( Sydney Monorail  )  สูแหลงทองเที่ยวมากมายไมวาจะ
เปน ยานดารล่ิง ฮารเบอร ซิตี้เซ็นเตอร หรือยานไชนา ทาวน  เขาชมสวนสัตวพื้นเมอืง (Koala Park Sanctuary)  
ชมสัตวพ้ืนเมืองของออสเตรเลีย ถายรูปกับโคอาลาทีน่ารัก ปอนอาหารจิงโจดวยตัวทานเอง พรอมชมการสาธิต
การตัดขนแกะ  เที่ยวชมเขาสามอนงค  ( Three Sisters Rock )  ตํานานแหงอุทยานแหงชาติบลเูมาทเทนส 
ตื่นเตนกบัการนั่งรถไฟ Railway ลงสูหุบเขา และการจาํลองการขุดถานหินในสมัยกอน กรุงแคนเบอรราเมอืง
หลวงของปรเทศออสเตรเลีย ที่ไดชื่อวามีการจัดผังเมืองไดอยางมีระเบียบสวยงามจนติดอันดับโลก ผานชม 
ทะเลสาบ เบอรเลย กริฟฟน (Lake Burley Griffin)  ทะเลสาบอนักวางใหญใจกลางเมืองที่ขุดขึ้นเพ่ือเสริมให
ภูมิประเทศสวยงามเปนจุดเดนของเมือง ตระการตากบันํ้าพุที่พุงสูงถึง 140 เมตร อยาง ชม อาคารรัฐสภา 
(Paliament House) ตึกทีมี่สถาปตยกรรมทันสมัยและมีขนาดใหญมากที่สุดแหงหน่ึงของประเทศในซีกโลกใต มี
หองตางๆ มากถึง 4,500 หอง พ้ืนที่ใชสอยกวางขวางถงึ 250,000 ตารางเมตร 

• ชิมไวนออสเตรเลียเลิศรส พรอมอาหารค่ํา 

• พรอมสะสมไมลจากการบินไทย 
 กําหนดการเดินทาง  11 – 15 // 18 – 22  มกราคม 2555 
     8 – 12 // 15 – 19 // 22 – 26 กุมภาพันธ 2555 
     6 – 10 // 14 -18 // 24 -28 มีนาคม 2555 
     

วันแรก  กรุงเทพฯ – นครซิดนีย 

16.30 น.  คณะเดินทางพรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้น 4  ประตูทางเขาหมายเลข 4  แถว D เคานเตอร
สายการบินไทย (TG) เจาหนาที่คอยตอนรับและบริการเอกสารการเดินทาง 

19.15 น.  เหิรฟาสู นครซิดนีย ประเทศออสเตรเลีย  โดยเที่ยวบินที่  TG 475 

วันท่ีสอง  นครซิดนีย –  ชมหาดบอนได -  ลองเรือชมอาวซิดนีย   - นั่งรถไฟฟารางเดี่ยว  Sydney Monorail 

07.40 น  เดินทางถึง ทาอากาศยานคิงฟอรดสมิทธ นครซิดนีย ประเทศออสเตรเลีย หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง 
นําทานชม นครซิดนีย นครเอกอันเล่ืองชื่อแหงรัฐนิวเซาทเวลส หลังจากนั้นนําทานชม ชายหาดบอนได 
(BONDI BEACH) หาดทรายที่หนุมสาวชาวออสซี่นิยมมาพักผอน ในบรรยากาศทามกลางสายลม แสงแดด 
และกล่ินไออันสดชื่นของทะเล จากนั้นนําชม บานของเศรษฐีบนเนินเขา DUDLEY 
PAGE แวะจุดชมวิวบนหนาผาเพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามของอาวซิดนยี ชมมา
น่ัง หินของมิสซิสแม็คควอร่ี มานั่งหินตัวโปรดของภริยาของผูสําเร็จราชการ
คนแรกของรัฐนิวเซาทเวลส เชิญทานไดถายรูปทิวทัศนเปนที่ระลึก 
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เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร     
  ลองเรือสําราญ ชมอาวซิดนีย ชมโรงละครโอเปราเฮาส (OPERA HOUSE) 

ส่ิงกอสรางที่โดดเดนดวยหลังคารูปเรือซอนกันอันเปนเอกลักษณในแบบ
สถาปตยกรรมรวมสมัยที่สรางชื่อเสียงใหกับออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอรน อูซอง 
สถาปนิกชาวเดนมารก ดวยงบประมาณในการกอสรางกวารอยลานเหรียญ ใชเวลา
ในการกอสรางนานถึง 14 ป ชมหมูเรือชักใบทามกลางแสงตะวัน จากนั้นใหทานได
ถายรูปทิวทัศนเปนที่ระลึก น่ังรถไฟฟารางเด่ียว ( Sydney Monorail  )  สูแหลงทองเที่ยวมากมายไมวาจะ
เปน ยานดารล่ิง ฮารเบอร ซิต้ีเซ็นเตอร หรือยานไชนา ทาวน ใหทานไดแวะรานชอปปงเพ่ือซื้อเปนของ
ฝาก ไมวาจะเปนครีมบํารุงผิว ตุกตาโคลา ตุกตาจิงโจ 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา อาหารจีน ณ ภัตตาคาร    
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก  SYDNEY MERCURE POTT POINT HOTEL หรือเทียบเทา  

วันท่ีสาม  ซิดนีย - แคนเบอรรา – ซิดนีย  

เชา  รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 
 นําทานเที่ยวชม กรุงแคนเบอรราเมืองหลวงของประเทศออสเตรเลีย เมืองหลวง
ของประเทศออสเตรเลีย ที่ไดชื่อวามีการจัดผังเมืองไดอยางมีระเบียบสวยงามจนติด
อันดับโลก พรอมชมทัศนยภาพระหวางทาง  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต ณ ภัตตาคาร 
นําทานผานชม ทะเลสาบ เบอรเลย กริฟฟน (WALTER BURLEY GRIFFIN)  
ทะเลสาบอันกวางใหญใจกลางเมืองที่ขุดขึ้นเพ่ือเสริมใหภูมิประเทศสวยงามเปนจุดเดนของเมือง ตระการตากับ
น้ําพุที่พุงสูงถึง 140 เมตร อยาง CAPTAIN COOK MEMORIAL WATER JET ที่สามารถมองเห็นไดจากทุก
มุมเมือง ชม อาคารรัฐสภา (PARLIAMENT HOUSE) ตึกที่มีสถาปตยกรรมทันสมัย
และมีขนาดใหญมากที่สุดแหงหนึ่งของประเทศในซีกโลกใต มีหองตางๆ มากถึง 4,500 
หอง พ้ืนที่ใชสอยกวางขวางถึง 250,000 ตารางเมตร แตละหองตกแตงอยางทันสมัย
ดวยงานศิลปะอะบอริจิ้นหลายพันชิ้น จุดเดนอยูที่เสาธงขนาดใหญสูงเดนเปนสงาที่ใช
เวลากอสรางนานถึง 8 ป  นําชม อนุสรณสถานทหารหาญ แหงออสเตรเลีย ชม
สถานทูตนานาประเทศที่สวยงามเปนเอกลักษณ หนึ่งในนั้นคือสถานทูตไทย ใหทานได
ถายรูปเปนที่ระลึกบริเวณดานหนาสถานทูตไทยประจํากรุงแคนเบอรรา  จากนั้นเดินทางกลับสูนครซิดนีย 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา อาหารจีน ณ ภัตตาคาร 
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก  SYDNEY MERCURE POTT POINT HOTEL หรือเทียบเทา  

วันท่ีสี่  ซิดนีย – สวนสัตวพื้นเมือง – อุทยานแหงชาติบลูเมาทเทนส 

เชา  รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 
นําทานเดินทางสู สวนสัตวพื้นเมือง KOALA PARK SANCTUARY เพลิดเพลินไป
กับการชมธรรมชาติและความนารักของเหลาสัตวพ้ืนเมืองนานาชนิด อาทิ โคอาลา 
จิงโจ วอมแบท ใหทานไดสัมผัสและถายรูปคูกับโคอาลาตัวนอยอยางใกลชิด 
สนุกสนานกับการใหอาหารจิงโจจากมือของทานเอง สดชื่นผอนคลายไปกับ
บรรยากาศอันรมรื่น บนพ้ืนที่กวา 10 เอเคอรของผืนปาอันอุดมสมบูรณเขตรอนชื้น 
พรอมชมการสาธิตการตัดขนแกะ หนึ่งในอาชีพที่สรางรายไดใหกับชาวออสเตรเลีย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร 
บาย  นําทานเดินทางเขาสู อุทยานแหงชาติบลูเมาทเทนส ชื่นชมทิวทัศนอันสวยงามบน

ผืนแผนดินกวางใหญ  ชม เขาสามอนงค (THREE SISTERS) ตนกําเนิดตํานาน
ความรักอันแสนเศราของยักษสาวอะบอริจิ้น จากนั้นนําทานเที่ยวชม รถรางไฟฟา 
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(KATOOMBA SCENIC RAILWAY) เพ่ือนั่งรถรางไฟฟาที่ดัดแปลงมาจากรถขนถานหินในสมัยกอน ว่ิงผาน
ทะลุหุบเขาอันสูงชันสูหุบเขา และใหทานไดเดินชมตามทางชมปาฝนและหุนจําลองการขุดถานหินในสมัยกอน 
จากนั้นข้ึนกระเชา SCENIC CABLEWAY เพ่ือชมความงดงามของทิวทัศนเบ้ืองลางของหุบเขาสีน้ําเงิน ณ จุด
นี้ทานยังสามารถชมยอดเขาสามอนงค จากมุมที่แตกตาง จากนั้นเดินทางกลับสูซิดนีย แวะรานชอปปงเพ่ือซื้อ
ของที่ระลึกที่หรือซื้อสินคาพ้ืนเมืองเพ่ือเปนของฝาก เชน ตุกตาจิงโจ โคอาลา พวงกุญแจ พรมขนแกะ หรือโอ
ปอ ที่เปนอัญมณีที่หายากและมีชื่อเสียงของออสเตรเลีย หรือจะแวะรานเครื่องประดับ เพ่ือรับของที่ระลึกหรือ
เลือกซื้อโอปอเครื่องประดับที่มีชื่อเสียงของออสเตรเลีย  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ รานอาหารไทย   พรอมไวนเลิศรส 
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก  SYDNEY MERCURE POTT POINT HOTEL หรือเทียบเทา  

วันท่ีหา  ซิดนีย  – กรุงเทพฯ 

เชา  รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 
 อิสระที่โรงแรม หรือจะเดินตามทางใตดินสูซิต้ีเซ็นเตอรเพ่ือชอปปงสินคามากมายจากหางดัง Queen Victoria 
Building (Q.V.B) ไดรับการปรับปรุงตกแตงใหมอยางสวยงาม เปนที่รูจักกันทั่วไปในทองถ่ินวาตึก QVB ต้ังอยูที่
บนถนน George Street ระหวางถนน Market กับ ถนน Park เปนอาคารชอปปงสูงส่ีชั้น มีสินคาประเภทแฟชั่น 
อัญมณี ของใชในบาน หรือแมแตดอกไม ทานสามารถเดินทางใตดนิสูยาน Centre Point เพ่ือซื้อสินคายี่หอดัง
มากมาย หรือจะซื้อครีมบํารุงผิวจากหาง David Jones( ในการชอปปงที่ออสเตรเลียควรเตรียมถุงไปใสของเอง 
เพราะตามหางสรรพสินคาหรือรานคาไมมีถุงใหฟรี ) 
( อาหารกลางวันตามอัธยาศัย ) 
อิสระตามอัธยาศัยจนไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูทาอากาศยานคิงสฟอรดสมิทธ เพ่ือเดินทางกลับ 

15.30 น.  เหิรฟาสูกรุงเทพฯ โดยการบินไทย  เที่ยวบินที่  TG 478 
22.00 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภาพ.. 

อัตราคาบริการ 
 

 
คณะผูเดินทาง 

ราคารวมตัว๋ 
มกราคม 2555 

ราคารวมตัว๋ 
กุมภาพันธ 2555 
มีนาคม 2555 

ราคาไมรวมตั๋วเครื่องบินตลอด
การเดินทาง 

ผูใหญ 60,900.- บาท 56,900.- บาท 29,900.- บาท 

เด็กพักกับ 1 ผูใหญ 56,900.- บาท 53,900.- บาท 28,900.- บาท 

เด็กพักกับ 2 ผูใหญมีเตียง 53,900.- บาท 50,900.- บาท 27,900.- บาท 

เด็กพักกับ 2 ผูใหญไมมีเตียง 48,900.- บาท 49,900.- บาท 26,900.- บาท 

หองพักเดี่ยวเพิ่มทานละ 6,900.- บาท 6,900.- บาท 6,900.- บาท 

ผูใหญ 3 ทานตอ 1 หอง ทานที่ 3 ลด 1,000.- บาท 1,000.- บาท 1,000.- บาท 
 

*** ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาตามภาษีน้ํามันของสายการบิน หากสายการบินมีการเปล่ียนแปลง 
*** การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสาร จํานวน 20 ทาน หากผูโดยสารที่เปนผูใหญตํ่ากวา 20 ทาน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 
 
อัตรานี้รวม 

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินไทย ( TG ) ตามเสนทาง  
 คาโรงแรมที่พัก (สอง หรือ สามทานตอหนึ่งหอง), คารถรับสงระหวางนําเที่ยว, คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ 
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 คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ไดระบุในรายการ, คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี, คาวีซาเขาประเทศออสเตรเลีย 

 คามัคคุเทศกของบริษัทจากกรุงเทพฯท่ีคอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ 

 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท (ความคุมครองตามเงื่อนไขกรมธรรม ) 
 คาภาษีน้ํามันจากสายการบิน วันที่  23 กันยายน 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 เพ่ืออํานวยความสะดวกสําหรับทานในการทําวีซาเขาประเทศออสเตรเลีย กอน 21 

วันทํางาน หรือกอน 3 สัปดาห  
 หากทานจองและใหเอกสารในการทําวีซาเขาประเทศออสเตรเลียลาชา ไมทันกําหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน และ

ผลวีซาของทานไมผาน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคามัดจําทั้งหมด 
 สําหรับสวนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทัวรทั้งหมดกอนการเดินทางอยางนอย 21 วันทําการหาก   ไมไดรับเงินครบ

ทั้งหมดกอนวันเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใหบริการ 

การยกเลิก 
• แจงยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันทําการคืนคามัดจํา  
• แจงลวงหนา 21 – 45 วัน กอนเดินทาง หักคามัดทานละ 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  

หมายเหตุ  
 รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลาชาของสายการบิน โรงแรมที่พักในตางประเทศ 
เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ และบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เนื่องจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือส่ิงของหามนําเขาประเทศเอกสารเดินทาง
ไมถูกตองหรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสียหรือดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว ทางบริษัทฯไม
อาจคืนเงินไหทานไดไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน  บริษัทฯจะไมรับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซาอันสืบเนื่องมาจาก
เอกสารในการยื่นวีซาไมครบถวนและไมผานมาตรฐานในเรื่องการเงินและการทํางานของตัวผูโดยสารเอง บริษัทฯจะไมรับผิดชอบ
ในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศ
ไทย 
เอกสารในการขอวีซา 

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

ระหวางเดินทาง 
 หากทานตองการใชหนังสือเดินทางไปประเทศอื่นกอนเดินทางกับเรา กรุณาแจงเจาหนาที่เพราะหากยื่นหนังสือเดิน

ทางเขาไปในสถานทูตแลวไมสามารถเอาหนังสือเดินทางออกมาไดจนกวาจะถึงกําหนดวันออกวีซา 
 กรุณาใสหมายเลขโทรศัพทท่ีสามารถติดตอไดลงในสําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบาน 

⊗ กรุณาเตรียมเอกสารที่ช้ีแจงไวขางตนใหครบตามที่กําหนด เพื่อความสะดวกของทานเองในการยื่นขอวีซา ⊗ 
 

โปรดกรอกรายละเอียดเปนภาษาอังกฤษใหครบถวน เพื่อประโยชนในการยื่นวีซาของทาน 
1. ช่ือ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   ........................................................................................... 
2. วัน-เดือน-ปเกิด ..........................................  อายุ .................... ป   สถานที่เกิด ................................................ 
3. ช่ือ / นามสกุลเดิม (หากมี) ................................................................................... 
4. ท่ีอยูปจจุบัน (ท่ีติดตอไดสะดวก) ..................................................................................................................... 
......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย  ............................ 
โทรศัพทบาน .....................................................  มือถือ ..................................................... 
5. อาชีพปจจุบัน .............................................. ตําแหนง ..................................................... 
ช่ือสถานที่ทํางาน หรือรานคา ................................................................... ท่ีอยู ................................................... 
.......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย ............................. 
โทรศัพทท่ีทํางาน ................................................  โทรสาร ......................................... 
6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หยา     (.....) มาย     (.....) อยูกินฉันสามี-ภรรยา   (.....) แยกกันอยู 
ถาสมรสแลว กรุณากรอกรายละเอียดของคูสมรส 
ช่ือ-นามสกุล ......................................................................................  วัน-เดือน-ปเกิด ........................................ 
ท่ีอยูปจจุบัน (ท่ีติดตอไดสะดวก) ........................................................................................................................... 
โทรศัพทท่ีบาน ......................................................  มือถือ ................................................... 
7. บุคคลที่จะเดินทางไปดวยกัน   กรุณาระบุ 
 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ ............................ 
 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ ............................ 
 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ ............................ 
8. กรณีเปนนักเรียน หรอืนักศึกษา กรณุาระบุสถาบันการศึกษา .................................................................................. 
ท่ีอยู ................................................................................................................................... รหัสไปรษณีย .................. 
โทรศัพท .....................................................  
ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรอืไม  (......) ไมเคย                   (......) เคยถูกปฏิเสธวีซาประเทศ ........................................... 


