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BW POPULAR AUSTRALIA 6 DAY 
ซิดนีย – บลูเมาทเทนส – เมลเบิรน – เกรทโอเชี่ยนโรท 6 วัน 4 คืน 

บริษัท ขอเชิญทานเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลีย มหานครซิดนยี เมืองเอกแหงรัฐนิวเซาทเวลส ลองเรือ
สําราญชมอาวซิดนีย ชมโรงละครโอเปราเฮาส ส่ิงกอสรางอันโดงดังของออสเตรเลียที่องคการยูเนสโกไดประกาศให
เปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมแหงใหม  ลองเรือสําราญ ชมความงามของอาวซิดนีย ทามกลางแสงตะวนัและทะเลสี
ครามบรรยากาศอันสดชื่นของอาวซิดนีย  ชมสัตวพื้นเมืองหลากหลายชนิดที่โคอาลา ฟารค พรอมชมการสาธิตการตัด
ขนแกะ ชมเขาสามอนงค THREE SISTERS ROCK ตํานานแหงอุทยานแหงชาตบิลูเมาทเทนส อันเปนมรดกโลก  
เมลเบิรน ชมอาคารรัฐสภา อาคารที่กอสรางตามแบบสถาปตยกรรมยโุรป สวนฟตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญที่
เต็มไปดวยดอกไมนานาพันธุ และ กระทอมกัปตันคุก นักสํารวจชาวอังกฤษคนสําคัญของโลก ผูคนพบทวีปออสเตรเลีย 
เกาะฟลลิปชมฝูงนกเพนกวิน ที่เดินขึน้จากทะเลกลุมใหญบนชายหาดกลับคืนสูรังพรอมอาหารมาฝากลูกตัวนอย รถไฟ
จักรไอน้ําโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซ่ึงแตเดิมเคยใชเปนเสนทางในการขนถายลําเลียงถานหิน
ระหวางเมืองในสมัยกอนแตปจจุบันดดัแปลงใหเปนรถไฟในการทองเที่ยวทางธรรมชาติ 

• เมนูพิเศษ!! กุงลอบสเตอร เสิรฟพรอมไวนรสเยีย่ม  

• พรอมสะสมไมลจากการบินไทย 
 

กําหนดการเดินทาง  14 – 19 // 26 – 31 มกราคม 2555 
    11 – 16 // 18 – 23 // 24 – 29 กุมภาพันธ 2555 
    6 – 11 // 24 – 29 มีนาคม 2555 
วันแรก   กรุงเทพฯ – นครซิดนีย 

17.00 น.  คณะเดินทางพรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้น 4  ประตูทางเขาหมายเลข 4  แถว D 
เคานเตอรสายการบินไทย (TG) เจาหนาที่คอยตอนรับและบริการเอกสารการเดินทาง 

19.15 น.  เหิรฟาสู นครซิดนีย ประเทศออสเตรเลีย  โดยเที่ยวบินที่  TG 475 

วันที่สอง  นครซิดนีย – เที่ยวชมเมือง – ลองเรือชมอาวซิดนีย 

07.20 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานคิงฟอรดสมิทธ นครซิดนีย ประเทศออสเตรเลีย หลังผานพิธีตรวจคนเขา

เมืองและดานศุลกากรแลว  นําชม มาน่ังหินของมิสซิสแม็คควอร่ี มานั่งหินตัวโปรดของภริยาของผูสําเร็จ
ราชการคนแรกของรัฐนิวเซาทเวลส  จุดนี้ใหทานไดถายรูปทิวทัศนของโอเปรา เฮาส และสะพานฮารเบอรเพ่ือ
เปนที่ระลึก  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
  นําทาน ลองเรือสําราญ ชมความงามของอาวซิดนีย ทามกลางแสงตะวัน

และทะเลสีครามบรรยากาศอันสดชื่น ผานชมความยิ่งใหญของ สะพานฮาร

เบอรที่เชื่อมโยงเสนทางสูนอรทซิดนีย  และชมโรงละครโอเปราเฮาส 

สถาปตยกรรมรวมสมัย อนัเปนสัญลักษณของออสเตรเลียท่ีองคการยูเนสโกไดประกาศใหเปนมรดกโลก
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ทางวัฒนธรรม  บนอาวซิดนีย โดดเดนดวยหลังคารูปเรือซอนเลนลมอันเปนเอกลักษณ ออกแบบโดย 

ยอรน อูซอง สถาปนิกชาวเดนมารก ดวยงบประมาณในการกอสรางกวารอยลานเหรียญและใชเวลา

กอสรางนานถงึ 14 ป  
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา อาหารจีน ณ ภัตตาคาร 

นําทานเดินทางเขาสูที่พัก  SYDNEY MERCURE POTT POINT HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่สาม  นครซิดนีย–สวนสัตวพ้ืนเมืองชมกาตัดขนแกะ-อุทยานแหงชาติบลูเมาทเทนส – ซิดนีย - เมลเบิรน 

เชา  รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 
นําทานเดินทางสู สวนสัตวพื้นเมือง KOALA PARK SANCTUARY เพลิดเพลินไป
กับการชมธรรมชาติและความนารักของเหลาสัตวพ้ืนเมืองนานาชนิด อาทิ หมีโคอา
ลา 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 สถานีรถราง
ไฟฟา (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) เพ่ือนั่งรถรางไฟฟาที่ดัดแปลงมาจากรถ
ขนถานหินในสมัยกอน ว่ิงผานทะลุหุบเขาอันสูงชัน ข้ึนกระเชา SCENIC 
CABLEWAY เพ่ือชมความงดงามของทิวทัศนเบ้ืองลางของหุบเขาสีน้ําเงินจากมุมที่
แตกตาง  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ รานอาหารไทย 

 จากนั้นเดินทางสูสนามบินภายในประเทศ  
…….น. เดินทางโดยสายการบิน Virgin Blue Airlines สายการบินภายในประเทศสูเมลเบิรนเทีย่วบินที่  
…….น.  ถึงนครเมลเบิรนเมืองหลวงแหงรัฐวิคตอเรีย   

นําทานเดินทางเขาสูที่พัก  MEL  MERCURE WELCOME  HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่สี่   เมลเบิรน  – รถไฟจักรไอน้ําโบราณ -  ชิมไวนเลิศรส – ชมนกเพนกวินที่เกาะฟลลิป    

เชา  รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 
 นําทานสูสถานี รถไฟจักรไอน้ําโบราณ (PUFFING BILLY STEAM 
TRAIN) ซึ่งแตเดิมเคยใชเปนเสนทางในการขนถายลําเลียงถานหินระหวาง
เมือง และปจจุบันไดถูกดัดแปลงนํามาใชในงานการทองเที่ยว นําทานนั่ง 
รถไฟจักรไอน้ําโบราณ เพื่อชมทศันียภาพอันสวยงามตามแนวเขาตลอด
เสนทางวิ่งของรถไฟ   

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต ณ ภัตตาคาร 
แลวนําทานเดินทางสูเขตอนุรักษธรรมชาต ิ เกาะฟลลิป (PHILLIP ISLAND 
NATURE PARK) ที่หาดซัมเมอรแลนด 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  เมนูกุงลอบสเตอร เสิรฟพรอมไวน

รสเย่ียม 
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 หลังอาหารค่ํา นําทานพบประสบการณอันนาประทับใจกับการชมความนารัก ของ ฝูงนกเพนกวิน ที่อยู

รวมกันเปนกลุมใหญบนชายหาดตามธรรมชาติ ใน บรรยากาศอันสวยงามยามพระอาทิตยอัสดงซึ่งทาน

จะไดเห็นฝูงเพนกวินตัวนอยพรอมใจกันยกขบวนพาเหรดขึ้นจากทะเลเพื่อกลับคืนสูรัง  
  นําทานเขาพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME HOTEL   หรือเทียบเทา 

วันที่หา    เกรทโอเชี่ยนโรด ( เต็มสาย )  – เมืองอโพโล เบย  - พอรตแคมเบลล  

เชา  รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 
นําทานเดินทางจากเมลเบิรนตามเสนทางสาย เกรทโอเช่ียนโรดแบบเต็มสาย ที่สวยสุด ๆ ริมมหาสมทุร
แปซิฟผานเมืองจีลองที่เปนเมอืงแหงอุตสาหกรรมของรฐัวิกตอเรีย จากนั้นเดินทางชมทศันยภาพที่
สวยงามของชายฝงมหาสมุทรและหาดทรายตาง ๆ ตามเสนทางที่งดงามแหงหนึ่งของออสเตรเลีย โดย
ผาน เมืองAanglesea และเมือง Lorne กอนเขาสู Apollo Bay ที่เปนอีกเมืองยอดนิยมของ
นักทองเที่ยวทีส่วยงามอีกเมือง  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก 
   จากนั้นเดินทางตอสู พอรตแคมเบลล หมูบานชาวประมงอันทันสมัยของชาวออสซี ่สัมผัสกับทัศนียภาพ

ที่สวยงามที่สุดในโลก คุณจะตองตะลึงกับภาพทิวทัศนอันงดงาม
ของมหาสมุทรแปซิฟค และลกัษณะภูมิประเทศที่ไมเหมือนที่ใด 
ๆ ในโลก  นําทานชมปรากฏการณธรรมชาติของหิน  Twelve 
Apostles  ซึง่ต้ังชื่อตาม 12 นักบุญศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต 
ชม Loch Art Gorge ( แนะนําทัวรนั่งเฮลิคอปเตอร ชม
ความงามในมุมสูงที่รับรองไดวาทานจะตองประทับใจ ราคาที่เริ่มตนโดยประมาณ 85 เหรียญออสเตรเลีย
โดยใชเวลา 7  นาที   สําหรับทานที่สนใจกรุณาติดตอหัวหนาทัวร) จากนั้นนําทานเดินทางสูเมลเบิรน 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา อาหารจีน  ณ ภัตตาคาร  
  นําทานเขาพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME  HOTEL   หรือเทียบเทา 

วันที่หก    นครเมลเบิรนชมเมือง  - กระทอมกัปตันคุก  - ชอปปง  – กรุงเทพฯ  

เชา  รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 
 นําทานชมเมลเบิรนเปนเมืองที่มีความตื่นตาต่ืนใจดวยการผสมผสานทั้งความ
เกาและความใหมเขาดวยกัน เปนเมืองหลวงที่ต้ังอยูบนริมฝงแมน้ํา Yarra 
River มีสวนสาธารณะริมน้ํา มีสถาปตยกรรมของยุคต่ืนทองในสมัยกลาง
ศตวรรษที่ 18 คละเคลากับตึกสูงระฟาในสมัยปจจุบันทําใหมีภูมิทัศนของ
เมืองที่ไมเหมือนใคร มแีมน้ําตั้งอยูใจกลางเมืองอันเปนเสนหของเมลเบิรน 

 นําทานชม อาคารรัฐสภา อาคารที่กอสรางตามแบบสถาปตยกรรมยุโรป  ชม สวนฟตซรอย 

สวนสาธารณะขนาดใหญที่เต็มไปดวยดอกไมนานาพันธุ  แลวนําทานชม กระทอมกัปตันคุก นักสํารวจ

ชาวอังกฤษคนสําคัญของโลก ผูคนพบทวีปออสเตรเลียและซีกขั้วโลกใต กระทอมน้ีไดถูกยายมาเพื่อเปน

การเฉลิมฉลองนครเมลเบรินในวาระครบรอบ 100 ป อิสระชอปปงอยางจุใจในยานไชนา ทาวน รานคา
มากมายบนถนน Swanston และยังมีอาคารบานเกาสรางตั้งแตสมัยศตวรรษที่ 19 ดวยบรรยกาศแบบชาว
จีนและชาวเอเซยี   และหางสรรพสินคาชื่อดัง อาทิ หางเดวิด โจน หางมายเออร  ในยานถนน Swanston 
Street และ Elizabeth Street ที่เต็มไปดวยรานเสื้อผาแฟชัน่หลากหลายสําหรับบุรุษและสตรี ( อาหาร
กลางวัน ตามอัธยาศัย ) 

  จากนั้นทําทานเดินทางสูทาอากาศยานนครเมลเบิรน 
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15.00 น.  เหิรฟาสู กรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที่  TG466 
21.35 น.      เดินทางถึงกรงุเทพฯ..... โดยสวัสดิภาพ  

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

                         อัตราคาบริการ 
คณะผูเดินทาง 

ราคารวมตั๋ว
เครื่องบนิ 

มกราคม 2555 

ราคารวมตั๋ว
เครื่องบนิ 

กุมภาพันธ 2555 
มีนาคา 2555 

ราคาไมรวมตั๋ว
เครื่องบนิ 

ตลอดการเดนิทาง 

ผูใหญ 72,900.- บาท 68,900.- บาท 39,900.- บาท 
เด็กอายุตํากวา 12 ป พักกับ 1 ผูใหญ  68,900.- บาท 64,900.- บาท 35,900.- บาท 
เด็กอายุตํากวา 12 ป พักกับ 2 ผูใหญมีเตียง 63,900.- บาท 59,900.- บาท 31,900.- บาท 
เด็กอายุตํากวา 12 ป พักกับ 2 ผูใหญไมมีเตียง 58,900.- บาท 54,900.- บาท 29,900.- 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 ทานขึ้นไป หากผูโดยสารที่เปนผูใหญตํ่ากวา 20 ทาน บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือ เปล่ียนแปลงราคา 
*** ราคาไมรวมตั๋วจะตองซื้อต๋ัวเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มโดยประมาณ 130 -160 เหรียญออสเตรเลียในราคาตั๋วกรุป หรือราคา
ต๋ัวเดี่ยวสามารถตรวจสอบราคาไดที่ www.virginblue.com.au    บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเที่ยวบินขึ้นอยู
กับตารางบินในแตละวันของสายการบิน 

อัตรานี้รวม 
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินไทย (TG) ตามเสนทาง และสายการบินภายใน Virgin Blue 

 คาโรงแรมที่พัก (สองทานตอหนึ่งหอง), คารถรับสงระหวางนําเที่ยว, คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ 

 คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ไดระบุในรายการ, คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี, คาวีซาเขาประเทศออสเตรเลีย 

 คามัคคุเทศกของบริษัทจากกรุงเทพฯท่ีคอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ 

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

 คาน้ํามันจากสายการบิน ณ วันท่ี  6 ตุลาคม  2554 และบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาตามภาษีน้ํามัน หากสาย
การบินเปล่ียนแปลงภาษีน้ํามันหลังจากนี้ 

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
กระเปา 

เงื่อนไขการจองทัวรและการชําระเงิน  
 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินคามัดจําเปนจํานวน 10,000.- บาท ตอการจองทัวรหนึ่งทาน  
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 ทานตองเตรียมเอกสารใหทางบริษัทฯ เพ่ืออํานวยความสะดวกสําหรับทานในการทําวีซาเขาประเทศ 
 ออสเตรเลีย กอน 21 วันทํางาน หรือกอน 3 สัปดาห  

 หากทานจองและใหเอกสารในการทําวีซาเขาประเทศออสเตรเลียลาชา ไมทันกําหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน 
  และผลวีซาของทานไมผาน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคามัดจําทั้งหมด 

        สําหรับสวนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทัวรทั้งหมดกอนการเดินทางอยางนอย 14 วันทําการ หากไมไดรับเงิน 
 ครบทั้งหมดกอนวันเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใหบริการ 

การยกเลิก 
 แจงยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันทําการคืนคามัดจํา 10,000.- บาท. 
 แจงลวงหนา 20– 45 วัน กอนเดินทาง หักคามัดจําตั๋วทานละ 10,000 บาท  
 แจงลวงหนา 11-19 วัน กอนเดินทาง  
- กรณีที่ถูกปฏิเสธวีซาจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอยึดคามัดจํา 10,000 บาทหรือคาใชจาย 50% จากราคาทัวร  
- กรณีออกตั๋วแลว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาตั๋ว   (NO REFUND) 

 แจงลวงหนา 1 – 10 วัน กอนเดินทาง จะไมมีการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด 
 ยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเขาเมือง จะไมมีการคนืเงินทั้งหมด  

หมายเหต ุ 
 รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลาชาของสายการบิน โรงแรมที่พักในตางประเทศ 
เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ และบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เนื่องจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือส่ิงของหามนําเขาประเทศเอกสารเดินทางไม
ถูกตองหรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสียหรือดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว ทางบริษัทฯไมอาจ
คืนเงินไหทานไดไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน  บริษัทฯจะไมรับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซา อันสืบเนื่องมาจากตัว
ผูโดยสารเอง บริษัทฯจะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตางชาติ 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(ตัวจริง) และสําเนาบัตรประจําตัวราชการ 1 ชุด 
 หลักฐานการเงิน(สําหรับวีซานักทองเที่ยว) ใช statement ที่ออกจากธนาคารตัวจริงเทานั้นหรือสมุดบัญชีตัวจริงเทานั้น 
 เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน (ตัวจริง) หรือสมุดรายงานประจําตัวนักเรียน หรือบัตรนักเรียน กรณีปดเทอม 
 เด็กอายุตํ่ากวา 18 ป จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดาและมารดา โดยออกจากการอําเภอเทานั้น 
 ผูใหญอายุต้ังแต 75 ปขึ้นไป จะตองตรวจสุขภาพ สําหรับการตรวจสุขภาพจะทําไดภายหลังการยื่นใบสมัครแลวเทานั้น 

ผูสมัครจะไดรับจดหมายจาก เจาหนาที่ผูดูแลใบสมัครของทานใหดําเนินการตรวจสุขภาพ โดยจดหมายนั้นจะระบุรายละเอียด
และโคดหมายเลขของผูสมัคร ซึ่งเปนขอมูลที่จําเปนเมื่อติดตอทําการตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลและแพทยที่ไดรับการแตงตั้ง 
เพื่อการนําสงผลการตรวจสุขภาพโดยทางอีเล็คโทรนิคเทานั้น และตองทําประกันสุขภาพระหวางการเดินทาง คาประกัน
โดยประมาณ 800 บาท หรือลูกคาสามารถดําเนินการเอง 

 หากทานตองการใชหนังสือเดินทางไปประเทศอื่นกอนเดินทางกับเรา กรุณาแจงเจาหนาที่เพราะหากยื่นหนังสือเดินทางเขา
ไปในสถานทูตแลวไมสามารถเอาหนังสือเดินทางออกมาไดจนกวาจะถึงกําหนดวันออกวีซา 

 กรุณาใสหมายเลขโทรศัพทท่ีสามารถติดตอไดลงในสําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบาน 
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      ------------------------- 

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 
 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ ............................ 
 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ ............................ 
8. กรณีเปนนกัเรียน หรือนกัศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา .................................................................................. 
ที่อยู ........................................................................................................ รหัสไปรษณยี .................. 
โทรศัพท .....................................................  

9. ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม  ไมเคย     เคย ประเทศ ................................................................ 


