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 ต่ืนตาต่ืนใจกับการชมพลุตอนรับปใหมอยางย่ิงใหญอลังการ 
 เมนูกุงมังกรทะเลใต เสิรฟพรอมไวนรสเย่ียม 

กําหนดการเดินทาง  28 ธันวาคม 2554 – 2 มกราคม 2555 
 

วันแรก ( 28 ธันวาคม 54 ) กรุงเทพฯ – เมลเบิรน 
15.00 น.  คณะเดินทางพรอมกันที ่ทาอากาศยานสุวรรณภมิู  ชั้น 4  ประตูทางเขาหมายเลข 6  แถว N 

เคานเตอรสายการบินแคนตัส แอรเวย (QF) เจาหนาที่คอยตอนรับและบริการเอกสารการเดินทาง 
17.25 น.  เหิรฟาสู นครซิดนีย  โดยเที่ยวบินที่  QF002 

วันท่ีสอง ( 29 ธันวาคม 54)  เมลเบิรน– ชมเมืองเมลเบิรน   
06.25 น. ถึงทาอากาศยานคิงฟอรดสมิทธ เพื่อเปล่ียนเคร่ืองภายในประเทศสูนครเมลเบริน 

08.45 น. ออกเดินทางตอสู นครเมลเบิรน ประเทศออสเตรเลีย โดยเที่ยวบินที ่QF 461 

10.20 น. ถึงทาอากาศยานทูลามารีนของนครเมลเบิรน จานนั้นเดินทางเขาสูตัวเมือง 
ทานข้ึน Eureka Skydeck 88 ดวยลิฟที่เร็วที่สุดในซีกโลกใตสูชั้น 88 ของตัวอาคาร 
ทานจะไดชมทัศนียภาพโดยรอบของนครเมลเบิรนทั้งเมอืงและมองเหน็ริมฝง
มหาสมุทรแปซิฟก (ใหทานไดเลือกซื้อทัวรนอกรายการ  The Edge 
Experience ราคาโดยประมาณ 13 เหรียญตอทาน ตื่นเตนและเสียวสุด ๆ 

กับกลองกระจกที่นําทานย่ืนออกไปนอกตัวอาคารดวยความสูงช้ัน 88 

ในตอนแรกกระจกจะขุนและทึบจากนั้นจะเร่ิมใสขึ้นทําใหทานรูสึกเหมอืน

ลอยตัวอยูบนอากาศ 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร 

นําทานเที่ยวชมนครเมลเบิรน เมืองใหญอันดับสองของประเทศออสเตรเลีย และเปน
เมืองหลวงของรัฐวิคตอเรีย ผานชมตึกรัฐสภา ที่สรางตามแบบสถาปตยกรรม
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ยุโรป  ชม สวนฟตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญ ชมดอกไมนานาชนิด และชม กระทอมกัปตันคุก 
ผูคนพบทวีปออสเตรเลียซ่ึงยายมาจากประเทศอังกฤษ  เพื่อเปนการเฉลิมฉลองเมืองเมลเบิรนในวาระ
ครบรอบ 100 ป จากนัน้นาํทานชอปปงสินคา ณ ยานศูนยการคา ตามอัธยาศัย  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 
 นําทานเดินทางเขาสูที่พัก MELBOURNE MERCURE WELCOME HOTEL หรือเทียบเทา 

วันท่ีสาม ( 30 ธันวาคม 54 )  นครเมลเบิรน – นั่งรถไฟจักรไอน้ําโบราณ – ชิมไวนเลิศรส –
ชมนกเพนกวินท่ีเกาะฟลลิป    

เชา รับประทานอาหารเชาภายในโรงแรม 
นําทานชม ยานการคาแหงใหมในเขต Docklands เปนยานที่พฒันาข้ึนมาใหมตอจากศูนยกลางธุรกจิ
ของเมืองเมลเบิรน และข้ึนช่ือวาเปนแหลงรับประทานอาหารและแหลงบันเทงิชัน้เยีย่มของชาวเมือง
เมลเบิรน มีทัง้วิวริมอาวทีง่ดงาม มีลานดานหนากวางใหญ มีทาเรือที่มปีระวัติ
ยาวนาน นอกจากนี้ยังพอมีเวลาใหทานไดนั่งรถรางชมรอบเมืองเพื่อชมชีวิตและ
ความเปนอยูของชาวเมลเบิรนอยางเปนกนัเอง 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต ณ ภัตตาคาร 
 นําทานสูสถานี รถไฟจักรไอน้ําโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซึ่งแตเดิมเคยใชเปน
เสนทางในการขนถายลําเลียงถานหนิระหวางเมือง และปจจุบันไดถูกดัดแปลงนํามาใชในงานการทองเที่ยว 
นําทานนัง่ รถไฟจักรไอน้ําโบราณ เพื่อชมทัศนยีภาพอันสวยงามตามแนวเขา
ตลอดเสนทางวิ่งของรถไฟ   
นําทานแวะ ชมไรองุนของชาวออสซี่ GURDIE’S WINERY พรอมชิมและ
เลือกซ้ือไวนเลิศรสไดตามอัธยาศัย แลวนาํทานเดินทางสูเขตอนุรักษธรรมชาติ 

เกาะฟลลิป (PHILLIP ISLAND NATURE PARK) ที่หาดซัมเมอรแลนด 
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  เมนูกุงมังกร เสิรฟพรอมไวนรสเยีย่ม 

หลังอาหารคํ่า นาํทานพบประสบการณอันนาประทับใจกบัการชมความนารักของ 
ฝูงนกเพนกวิน ที่อยูรวมกนัเปนกลุมใหญบนชายหาดตามธรรมชาติ ใน
บรรยากาศอันสวยงามยามพระอาทิตยอัสดง ซึ่งทานจะไดเห็นฝูงเพนกวนิตัวนอย
พรอมใจกันยกขบวนพาเหรดข้ึนจากทะเลเพื่อกลับคืนสูรัง  
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก  MELBOURN MERCURE WELCOME HOTEL หรือเทียบเทา 

วันท่ีสี่ ( 31 ธันวาคม 54 ) เมลเบิรน – ซิดนีย ชมเมือง - ชมการแสดงพลุพรอมนับถอยหลังสูป

ใหม 
เชา  รับประทานอาหารเชาภายในโรงแรม 
  หลังอาหารนาํทานเดินทางสูสนามบิน 
09.30 น. เดินทางสูนครซิดนีย โดยเทีย่วบินที ่QF 420 
10.55 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานคิงฟอรดสมิทธ นครซดินีย เมืองเอกแหงรัฐนิว

เซาทเวลส 
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เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร  
    นําทานชม ชายหาดบอนได (BONDI BEACH) หาดทรายที่หนุมสาวชาวออสซ่ีนิยมมาพักผอน ใน

บรรยากาศทามกลางสายลม แสงแดด และกล่ินไออันสดชื่นของทะเล จากนัน้ นําชม บานของเศรษฐีบน
เนินเขา DUDLEY PAGE แวะจุดชมวิวบนหนาผาเพือ่ชมทัศนยีภาพอันสวยงามของอาวซิดนีย จากนัน้
นําทานเขาสูทีพ่ัก 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ รานอาหารไทย พรอมไวนฉลองปใหม 
 
 
 

  
นําทานเดินทางสูยานดารร่ิง ฮารเบอร เพ่ือเพลิดเพลินกับบรรยากาศในเมืองซิดนยีและเปน

สวนหนึ่งในการรวมเฉลมิฉลองปใหมในบรรยากาศอันตื่นตาตื่นใจกับผูคนจํานวนมากมายที่

พรอมใจกันมารวม Countdown และเฉลิมฉลองสูป 2010 กอนประเทศไทย   
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก TRAVELODGE BANKSTOWN HOTEL หรือเทียบเทา 

วันท่ีหา ( 1 มกราคม 55 ) ซิดนีย – สวนสัตวพื้นเมือง – บลูเมาทเทนส  

เชา  รับประทานอาหารเชาภายในโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู สวนสัตวพ้ืนเมือง KOALA PARK SANCTUARY เพลิดเพลิน
 ไปกับการชมธรรมชาติและความนารักของเหลาสัตวพืน้เมืองนานาชนดิ อาท ิ

 โคอาลา จิงโจ วอมแบท ใหทานไดสัมผัสและถายรูปคูกับโคอาลาตัวนอยอยาง
ใกลชิด สนุกสนานกับการใหอาหารจงิโจจากมือของทานเอง สดชื่นผอน
คลายไปกับบรรยากาศอันรมร่ืน บนพืน้ทีก่วา 10 เอเคอรของผืนปาอันอุดมสมบูรณ
เขตรอนชื้น พรอม ชมการสาธิตการตัดขนแกะ หนึง่ในอาชีพที่สรางรายไดใหกบั
ชาวออสเตรเลยี 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน แบบบาร บี คิว ทีส่วนสัตวพืน้เมือง 
บาย  นําทานเดินทางเขาสู อุทยานแหงชาติบลูเมาทเทนส ชื่นชมทวิทัศนอันสวยงาม

บนผืนแผนดินกวางใหญ  ชมเขาสามอนงค (THREE SISTERS) ตนกาํเนิด
ตํานานความรักอันแสนเศราของยักษสาวอะบอริจิ้น จากนัน้นาํทานเที่ยวชม สถานี
รถรางไฟฟา (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) เพื่อนัง่รถรางไฟฟาที่ดัดแปลงมาจากรถขนถานหนิ
ในสมัยกอน วิง่ผานทะลุหุบเขาอันสูงชนั ขึน้กระเชา SCENIC CABLEWAY เพื่อชมความงดงามของ
ทิวทัศนเบ้ืองลางของหุบเขาสีน้ําเงินจากมมุที่แตกตาง  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 
นาํทานเดินทางเขาสูที่พัก TRAVELODGE  BANKSTOWN HOTEL หรือเทียบเทา 

วันท่ีหก ( 2 มกราคม 55 ) ซิดนียลองเรือชมอาว  – ชอปปง – กรุงเทพฯ  

เชา  รับประทานอาหารเชาภายในโรงแรม 
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นําทานเดินทางสูทาเรือยาน CIRCULAR QUAY เพื่อ ลองเรือสําราญชมอาวซิดนีย ชมโรงละคร

โอเปราเฮาส (OPERA HOUSE) ส่ิงกอสรางทีโ่ดดเดนดวยหลังคารูปเรือใบซอนกนัอันเปนเอกลักษณใน
แบบสถาปตยกรรมรวมสมัยที่สรางช่ือเสียงใหกับออสเตรเลีย ออกแบบโดยยอรน อู
ซอง สถาปนิกชาวเดนมารก ดวยงบประมาณในการกอสรางกวารอยลานเหรียญ ใช
เวลาในการกอสรางนานถึง 14 ป ชมหมูเรือชักใบทามกลางแสงตะวนั และช่ืนชม
ความงามของ สะพานฮาเบอร สัญลักษณของออสเตรเลีย  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร 
อิสระใหทานไดพักผอนตามอัธยาศัย หรือชอปปงซื้อของฝาก ของที่ระลึกตางๆ เลือกซื้อสินคา 
แบรนดเนมหลากหลายทีห่างสรรพสินคาชื่อดัง หรือยานไชนา ทาวนทีมีรานคามากมายที่ต้ังอยูในยาน 
ชอปปง ทานสามารถเดินเลือกซื้อสินคาไดอยางสะดวกสบาย จนกระทั่งถึงเวลานัดหมายเดินทางสู
สนามบิน 

17.35 น.  เหิรฟาสู กรงุเทพฯ  โดยเทีย่วบินที่ BA 010 

22.45 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภาพ 
       

อัตราคาบริการ 

คณะผูเดินทาง 
ราคารวมต๋ัว 

 
ราคาไมรวมต๋ัวเคร่ืองบินตลอด

การเดินทาง 
ผูใหญ 69,900.- บาท 39,900.- บาท 
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับ 1 ผูใหญ 67,900.- บาท 37,900.- บาท 
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับ 2 ผูใหญมี

เตียง 
64,900.- บาท 35,900.- บาท 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับ 2 ผูใหญไมมี

เตียง 
62,900.- บาท 32,900.- บาท 

หองพักเด่ียวเพ่ิมทานละ   8,900.- บาท  6,900.- บาท 
ผูใหญ 3 ทานตอ 1 หอง ทานที่ 3 ลด  1,000.- บาท 1,000.- บาท 

*** ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ํามันของสายการบิน หากสายการบินมี

การเปลี่ยนแปลง 
*** การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสาร จํานวน 15 ทาน หากผูโดยสารที่เปนผูใหญต่ํากวา 15 

ทาน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
*** กรณีออกตั๋วไปแลวไมสามารถคนืเงินได (NO REFUND) เพราะเปนเง่ือนไขของตัว๋แบบหมูคณะของสาย

การบิน  

อัตรานี้รวม 
 คาตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัดตามเสนทาง โดยสายการบินแควตัส แอรเวยหรือบริติช แอรเวย 
 คาโรงแรมท่ีพัก (สอง หรือ สามทานตอหน่ึงหอง), คารถรับสงระหวางนําเที่ยว, คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตาม

รายการที่ระบุ 
 คาอาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการที่ไดระบุในรายการ, คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี, คาวซีาเขาประเทศ

ออสเตรเลีย 
 คามัคคุเทศกของบริษัทจากกรุงเทพฯทีค่อยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ 
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 คาประกันการเดินทางรวมอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาลในตางประเทศคุมครองในวงเงินทานละ 

1,000,000 บาท  
และประกันสัมภาระในการเดินทางสูญหายหรือถูกขโมยจายในวงเงินสูงสุดไมเกิน 10,000 บาท 

 คาภาษีนํ้ามันจากสายการบิน ณ วันที่  1 สิงหาคม  2554 และบริษัทฯของสงวนสิทธ์ิในการปรับราคา

ตามภาษีนํ้ามนั หากสายการบินเพิ่มภาษีนํ้ามันหลังจากน้ี 
อัตรานี้ไมรวม 

 คาทําหนังสือเดินทาง, คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตางดาว 
 คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด (23 กิโลกรัมตอทาน) และ 

อนุญาตใหโลดกระเปาขึน้เคร่ืองคนละ 1 ใบ เทานั้น และกระเปาถือขึ้นเคร่ืองได 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 

7 กิโลกรัม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาเคร่ืองดื่มและคาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง  
 คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ, คาโทรศัพท  คาซักรีด ฯลฯ 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 คาทิปคนขับรถของออสเตรเลียตามธรรมเนียมควรจาย 2 เหรียญตอวัน ตอคน สวนคาทิปคนยกประเปาที่

โรงแรมไมมีเพราะควรยกกระเปาดวยตวัเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมสวน

ใหญไมมพีนักงานยกกระเปา 
เง่ือนไขการจองทัวรและการชําระเงิน  

 ทางบริษทัฯ จะขอเก็บเงินคามัดจําเปนจํานวน 20,000.- บาท ตอการจองทวัรหน่ึงทาน 
 ทานตองเตรียมเอกสารใหทางบริษทัฯ เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับทานในการทําวีซาเขาประเทศ

ออสเตรเลีย กอน 21 วันทาํงาน หรือกอน 3 สัปดาห  
 หากทานจองและใหเอกสารในการทําวีซาเขาประเทศออสเตรเลียลาชา ไมทนักําหนดการออกตั๋ว

กับทางสายการบิน และผลวีซาของทานไมผาน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินคามัดจํา

ทั้งหมด 
 สําหรับสวนทีเ่หลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทัวรทั้งหมดกอนการเดินทางอยางนอย 21 วันทําการหาก   ไมได

รับเงินครบทั้งหมดกอนวนัเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการใหบริการ 
การยกเลิก 

 แจงยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันทําการคืนคามัดจํา  
 แจงลวงหนา 21 – 45 วัน กอนเดินทาง หักคามัดทานละ 20,000 บาท  
 แจงลวงหนา 11-20 วัน กอนเดินทาง  

- กรณีที่ถูกปฏิเสธวซีาจากทางสถานทูต ทางบริษทัขอยึดคามดัจาํ 20,000 บาทหรือคาใชจาย 50% จาก
ราคาทัวร  
- กรณีออกตั๋วแลว บริษทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการคืนคาตั๋ว   (NO REFUND) 

 แจงลวงหนา 1 – 10 วัน กอนเดินทาง จะไมมีการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด 
 ยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเขาเมือง จะไมมีการคืนเงินทั้งหมด  

หมายเหต ุ 
 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรมที่พักใน

ตางประเทศ เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเปน

สําคัญ และบริษัทฯจะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ

สิ่งของหามนําเขาประเทศเอกสารเดินทางไมถูกตองหรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสยีหรือดวยเหตุผลใดๆ ก็

ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว ทางบริษัทฯไมอาจคืนเงินไหทานไดไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน 

บริษัทฯจะไมรับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวซีาอันสืบเน่ืองมาจากเอกสารในการยื่นวีซาไมครบถวนและไมผาน
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มาตรฐานในเร่ืองการเงินและการทํางานของตัวผูโดยสารเอง บริษัทฯจะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา

เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตางชาติ หรือคนตางดาวทีพ่ํานักอยูในประเทศไทย 
เอกสารในการขอวีซา 

 หนังสือเดินทาง มีอายุไมต่าํกวา 6 เดือน 
 รูปถายสี จํานวน 2 รูป (ขนาด 1 น้ิวคร่ึง หรือ 2 น้ิว) 
 สําเนาทะเบียนบาน, สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  
 สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล, สําเนาทะเบียนสมรส  (ถามี)  
 หนังสือรับรองการทํางานของบริษัททีท่ํางานอยู สําเนาทะเบียนการคาถาเปนเจาของกิจการ 
 ขาราชการจะตองมีหนังสอืรับรองการทํางาน(ตัวจริง) และสําเนาบัตรประจําตัวราชการ 1 ชุด 
 หลักฐานการเงิน(สําหรับวีซานักทองเทีย่ว) ใช statement ที่ออกจากธนาคารตัวจริงเทาน้ันหรือสมุดบัญชีตัว

จริงเทาน้ัน 
 เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน (ตัวจริง) หรือสมดุรายงานประจําตัวนักเรียน หรือบัตรนักเรียน กรณี

ปดเทอม 
 เด็กอายุต่ํากวา 18 ป จะตองมีหนังสอืยินยอมจากบิดาและมารดา โดยออกจากการอําเภอเทาน้ัน 
 ผูใหญอายุตั้งแต 75 ปข้ึนไป จะตองตรวจสุขภาพ สาํหรับการตรวจสุขภาพจะทําไดภายหลงัการยื่นใบสมัคร

แลวเทาน้ัน ผูสมัครจะไดรับจดหมายจาก เจาหนาที่ผูดูแลใบสมัครของทานใหดําเนินการตรวจสุขภาพ 

โดยจดหมายนั้นจะระบุรายละเอียดและโคดหมายเลขของผูสมัคร ซึ่งเปนขอมูลที่จําเปนเมื่อตดิตอทําการตรวจ

สุขภาพกับโรงพยาบาลและแพทยทีไ่ดรับการแตงตั้ง เพื่อการนําสงผลการตรวจสุขภาพโดยทางอีเล็คโทรนิค

เทาน้ัน และตองทําประกันสขุภาพระหวางการเดินทาง คาประกันโดยประมาณ 800 บาท หรือลกูคาสามารถ

ดําเนินการเอง 
 หากทานตองการใชหนังสือเดินทางไปประเทศอื่นกอนเดินทางกับเรา กรุณาแจงเจาหนาที่เพราะหากยื่น

หนังสือเดินทางเขาไปในสถานทูตแลวไมสามารถเอาหนังสือเดินทางออกมาไดจนกวาจะถึงกําหนดวันออกวีซา 
 กรุณาใสหมายเลขโทรศพัทที่สามารถติดตอไดลงในสําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบาน 
 กรุณาเตรียมเอกสารที่ช้ีแจงไวขางตนใหครบตามที่กําหนด เพื่อความสะดวกของทานเองในการย่ืนขอวีซา  

 
โปรดกรอกรายละเอียดเปนภาษาอังกฤษใหครบถวน เพ่ือประโยชนในการย่ืนวีซาของทาน 

1. ช่ือ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   ........................................................................................... 
2. วัน-เดือน-ปเกิด ..........................................  อายุ .................... ป   สถานที่เกิด ................................................ 
3. ช่ือ / นามสกุลเดมิ (หากมี) ................................................................................... 
4. ที่อยูปจจบุัน (ที่ติดตอไดสะดวก) ..................................................................................................................... 
......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย  ............................ 
โทรศัพทบาน .....................................................  มือถือ ..................................................... 
5. อาชีพปจจบุัน .............................................. ตําแหนง ..................................................... 
ช่ือสถานที่ทํางาน หรือรานคา ................................................................... ที่อยู ................................................... 
.......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย ............................. 
โทรศัพททีท่ํางาน ................................................  โทรสาร ......................................... 
6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หยา     (.....) มาย     (.....) อยูกินฉันสามี-ภรรยา   (.....) แยกกัน

อยู 
ถาสมรสแลว กรุณากรอกรายละเอียดของคูสมรส 
ช่ือ-นามสกุล ......................................................................................  วัน-เดือน-ปเกิด ........................................ 
ที่อยูปจจบุัน (ที่ติดตอไดสะดวก) ........................................................................................................................... 
โทรศัพทที่บาน ......................................................  มือถือ ................................................... 
7. บุคคลที่จะเดินทางไปดวยกัน   กรุณาระบุ 
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 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ ............................ 
 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ ............................ 
 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ ............................ 
8. กรณีเปนนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา .................................................................................. 
ที่อยู ................................................................................................................................... รหัสไปรษณีย .................. 
โทรศัพท .....................................................  
9. ทานเคยถูกปฏิเสธวซีาหรือไม  ไมเคย     เคย ประเทศ ................................................................ 


