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New Zealand North Island 5 days
TG Special 5 days 3 nights
 อ็อคแลนด์ เมืองทีใ่ หญ่อนั ดับหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์และเป็ นเมืองทีส่ าํ คัญทางด้านการค้า การศึกษา
 โรโตรัว เมืองทีเ่ ต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พภิ พ มีชาวเมารีอาศัยอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก
 ศูนย์วฒ
ั นธรรมชาวเมารี (TE PUIA ) ซึง่ เป็ นศูนย์วฒ
ั นธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมอื ของชาวเมารี
ชมบ่อนํ้าพุรอ้ น บ่อโคลนเดือด
 เรนโบว์ สปริ ง ( RAINBOW SPRINGS ) สถานอนุรกั ษ์พนั ธุป์ ลาเทร้า และชมสัตว์พน้ื เมืองของนิวซีแลนด์
 อโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเลีย้ งแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัว ชมการแสดงของแกะพันธุต์ ่างๆ
 ทะเลสาบเทาโป เป็ นทะเลสาบทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ของประเทศนิวซีแลนด์และเป็ นแหล่งทีอ่ าศัยของปลาเทร้าสีรงุ้
อาศัยอยู่

กําหนดการเดิ นทาง

วันแรก
16.00 น.
18.45 น.

8-12 มิ ถนุ ายน 2556
20 - 24 กรกฎาคม 2556
16 - 14 / 24-28 สิ งหาคม 2556
7-11 / 14 -18/ 21-25 กันยายน 2556

กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์
คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 4 แถว D เคาน์ เตอร์สาย
การบิ นไทย (TG) เจ้าหน้าทีค่ อยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง
เหิรฟ้าสู่ อ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยเทีย่ วบินที่ TG 491
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วันที่สอง
10.45 น.
เที่ยง

คํา่

วันที่สาม
เช้า

เที่ยง

คํา่

อ็อคแลนด์ - โรโตรัว - ชมศูนย์วตั ณธรรมของชาวเมารี
เดินทางถึง เมืองอ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ หลังจากผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองนําท่านเดินทางสูต่ วั เมือง
รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ เดินทางสู่ เมืองโรโตรัว เมืองทีเ่ ต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พภิ พทีช่ าวเมารีอาศัยอยูเ่ ป็ นจํานวนมากเพราะ
เป็ นเมืองทีม่ คี วามร้อนจากใต้ดนิ ทีส่ ามารถปรุงอาหารได้โดยการนําเนื้อสัตว์ไปฝงั ในดินทีม่ คี วามร้อนสูงจนกว่าจะ
สุก อาหารนี้ชาวเมารีเรียกว่าแฮงงิ (HANGI) นอกจากนี้เมืองโรโตรัวยังเป็ นเมืองท่องเทีย่ วทีส่ าํ คัญของเกาะเหนือที่
นักท่องเทีย่ วนิยมมากทีส่ ดุ
รับประทานอาหารคํา่ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดิ นทางเข้าสู่ที่พกั SUDIMA HOTEL ROTORUA หรือเทียบเท่า
โรโตรัว - เรนโบว์ สปริ งส์ – อโกรโดม –ศูนย์วฒ
ั นธรรมเมารี - ช้อปปิ้ ง – การแสดงของชาว
เมารี พร้อมอาหารคํา่
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เรนโบว์ สปริ ง ( RAINBOW SPRINGS) สถานอนุ รกั ษ์พนั ปลาเทร้า ทีม่ ปี ลาเทร้านับหมืน่ ตัว
จากทะเลสาบมาวางไข่ตามธรรมชาติ
และท่านยังสามารถชมต้นเฟิรน์ สีเงินซึง่ เป็ น
สัญลักษณ์ของประเทศนิวซีแลนด์ นําท่านสู่ อโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเลีย้ ง
แกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัว ชมการแสดงของแกะพันธุต์ ่างๆทีเ่ ดินเรียงรายบน
เวทีให้ทา่ นชมและแสดงความสามารถของแกะทีม่ คี วามแตกต่างกันของสายพันธุต์ ่างๆ
ให้ทา่ นสัมผัสถึงความน่ารักของการป้อนอาหารเจ้าแกะตัวน้อย ประทับใจกับการชม
การสาธิตการตัดขนแกะ และการต้อนแกะโดยสุนขั แสนรู้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารไทย
นําท่านสู่ TE PUIA ซึง่ เป็ นศูนย์วฒ
ั นธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมอื ของชาว
เมารี อาทิ การแกะสลักไม้ และการทอเครือ่ งนุ่งห่ม พร้อมชมบ่อนํ้าพุรอ้ น บ่อโคลน
เดือด สิง่ มหัศจรรย์ทเ่ี กิดขึน้ จากพลังความร้อนใต้พภิ พทีพ่ วยพุง่ จากพืน้ ดินโดยผสมแร่
ธาตุต่างๆตามธรรมชาติ
นําท่านเดิ นทางเข้าสู่ที่พกั SUDIMA HOTEL ROTORUA หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวเผ่าเมารี
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วันที่สี่
เช้า

เที่ยง

คํา่

วันที่ห้า
เช้า

13.10 น.
20.25 น.

โรโตรัว–- ทะเลสาบเทาโป ชมนํ้าตกฮูก้า – ชมการกระโดดบันจี้ – อ๊อคแลนด์ชมเมือง - ช้อปปิ้ ง
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
จากนัน้ เดินทางสู่ ทะเลสาบเทาโป ซึง่ เป็ นทะเลสาบทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ของประเทศนิวซีแลนด์และเป็ นแหล่งทีอ่ ยูข่ องปลา
เทร้าสีรงุ้ นําท่านชมนํ้าตกฮูก้า อันงดงามของแม่น้ําไวคาโตกระโจนผ่านช่องเขาแคบ ๆ และข้ามชัน้ หินสูง 11
เมตร กลายเป็ นนํ้าตกทีส่ วยงามยามต้องแสงแดด นอกจากนี้ยงั ไห้ทา่ นได้ชมการนัง่ เรือเร็วเจ๊ทโบ๊ท ทีต่ ่นื เต้น
ของเกาะเหนือ และชมการกระโดดบันจี้ ทีเ่ ป็ นกีฬายอดนิยมเพือ่ ทดสอบความกล้าจากนักท่องเทีย่ วทัวโลกเมื
่
อ่
มาเยือนนิวซีแลนด์(รายการเจ็ทโบ๊ทและการกระโดดบันจี้ เป็นทัวร์นอกรายการ สําหรับท่านทีต่ อ้ งการจะร่วมสนุก
กับกิจกรรมต่างๆ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)
รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
ชมเมืองอ็อคแลนด์ เมืองทีใ่ หญ่อนั ดับหนึ่ง และเป็ นเมืองทีส่ าํ คัญทางด้านการค้า การศึกษา การเงิน นําท่านชม
ท่าเรือริมอ่าวทีส่ วยงามเต็มไปด้วยเรือนับร้อยลํา ชมสะพานฮาร์เบอร์ ชมเขาอีเดน ภูเขาไฟทีด่ บั แล้ว สามารถ
มองเห็นทิวทัศน์ของเมืองอ็อคแลนด์แลนด์ทงั ้ เมืองได้อย่างชัดเจนแบบ 360 องศา จากนัน้ ให้ทา่ นได้ชอ้ ปปิ้งและ
เลือกซือ้ สินค้าตามอัธยาศัยบนถนนควีนส์ ซึง่ เป็ นแหล่งขายสินค้านานาชนิด หรือท่านยังสามารถเข้าชมคาสิโนที่
ใหญ่ทส่ี ดุ ในประเทศนิวซีแลนด์อกี ด้วย อิสระให้ทา่ นได้ ช้อปปิ้งเลือกซือ้ สินค้าต่างๆ ตามอัธยาศัย ซึง่ บนถนนค
วีนส์ ซึง่ เป็ นแหล่งขายสินค้านานาชนิดให้ทา่ นได้เลือกซือ้
รับประทานอาหารคํา่ ณ ร้านอาหารไทย
นําท่านเดิ นทางเข้าสู่ที่พกั RENDEZVOUSE HOTEL หรือเทียบเท่า
อ็อคแลนด์ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ให้ทา่ นได้อสิ ระตามอัธยาศัยหรือจะเดินเล่นริมอ่าว ช้อปปิ้งย่านควีนส์สตรีท หรือจะเล่น
คาสิในทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในประเทศนิวซีแลนด์ จากนัน้ เดินทางสูส่ นามบินนานาชาติของเมือง
อ๊อคแลนด์
ออกเดินสูก่ รุงเทพฯ โดยเทีย่ วบิน TG492
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภาพ
*******************
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อัตราค่าบริ การ
คณะผูเ้ ดิ นทาง
ผูใ้ หญ่ ( ห้องคู่ )
ราคาเด็ก
ห้องพักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ

ราคารวมตั ๋ว

ราคาไม่รวมตั ๋วเครื่องบิน
ตลอดการเดิ นทาง

46,700.46,700.6,900.-

23,900.23,900.6,900.-

อัตรานี ้ไม่รวม วีซา่ กรุ๊ป 2,900 บาท และวี่ซา่ เดี่ยว 5,100 บาท
้ ไป หากผู ้โดยสารทีเ่ ป็ นผู ้ใหญ่ตํา่ กว่า 15 ท่าน
*** การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต ้องมีผู ้โดยสาร จํานวน 20 ท่าน ขึน
ิ ธิใ์ นการเลือ
บริษัทฯ ขอสงวนสท
่ นการเดินทาง หรือ เปลีย
่ นแปลงราคา
ิ ธิใ์ นการเปลีย
*** ราคานีบ
้ ริษัทฯขอสงวนสท
่ นแปลงราคาตามภาษี นํ้ามันของสายการบิน

อัตรานีร้ วม







ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด ตามเส้นทาง โดยสายการบินไทย (TG)
ค่าโรงแรมทีพ่ กั (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนําเทีย่ ว, ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ
ค่าอาหารและเครือ่ งดื่มตามรายการทีไ่ ด้ระบุ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯทีค่ อยอํานวยความสะดวกแก่ทา่ นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ( เงือ่ นไขเป็ นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย )
ค่านํ้ามันจากสายการบิน และค่าภาษีสนามบิน ณ วันที่ 16 เมษายน 2556 และบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคา
ตามภาษีน้ าํ มันหากสายการบินมีการปรับเพิม่ ขึ้นหลังจากนี้

อัตรานี้ ไม่รวม









ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าทําใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
ค่านํ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครือ่ งดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เอง
ค่าอาหารทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3%
ค่าทิปคนขับรถของนิวซีแลนด์ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน ส่วนค่าทิปคนยกประเป๋าทีโ่ รงแรมไม่มเี พราะ
ควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพือ่ ความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มพี นักงานยกกระเป๋า
ค่าวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์เริม่ วันที่ วันที่ 2 กรกฎาคม 2555 เป็ นต้นไปค่าวีซ่าเปลี่ยนเป็ น วีซ่ากรุป๊ 2,900 บาท และ
วีซ่าเดี่ยว 5,100 บาท
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เงื่อนไขการจองทัวร์และการชําระเงิ น
• ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจําเป็ นจํานวน 15,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่าน ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทาง
บริษทั ฯ เพือ่ อํานวยความสะดวกสําหรับท่านในการทําวีซ่า ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21วัน หรือ( 3 สัปดาห์ ) ในขอการทํา
วีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ หากเอกสารท่านล่าช้าไม่ทนั กําหนดหรือไม่ครบตามมาตรฐานทีส่ ถานทูตกําหนดในเรื่องการงาน
และการเงิน หรือการให้ขอ้ มูลที่เป็ นเท็จอันเป็ นผลทําให้สถานทูตปฏิเสธการออกวีซ่า บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ ์ในการคืน
เงินค่ามัดจําทัง้ หมด หรือหากออกตั ๋วแล้ว บริษทั ฯไม่สามารถคืนค่าตั ๋วได้เพราะเป็ นเงือ่ นไขของสายการบิน
• สําหรับค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือ บริษทั ฯ จะขอเก็บทัง้ หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทําการ หากไม่ได้รบั เงินครบทัง้ หมด
ก่อนวันเดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการยกเลิกการให้บริการ
การยกเลิ ก
• แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจําทัง้ หมด
• แจ้งล่วงหน้า 20 – 45 วัน ก่อนเดินทาง หักค่ามัดจําท่านละ 15,000 บาท
• แจ้งล่วงหน้า 10 – 19 วัน ก่อนเดินทาง หักค่าดําเนินการต่างๆ ท่านละ 15,000 บาท หากออกตั ๋วแล้วจะไม่คนื เงินค่าตั ๋ว
หรือกรณีทถ่ี กู ปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษทั ขอยึดค่ามัดจํา 15,000 บาทหรือค่าใช้จา่ ย 50% จากราคาทัวร์
• แจ้งล่วงหน้า 1 – 10 วัน ก่อนเดินทาง จะไม่มกี ารคืนเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
• ยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มกี ารคืนเงินทัง้ หมด
หมายเหตุ
รายการอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองการประท้วงและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษทั ฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ และบริษทั ฯ
จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้ามนําเข้าประเทศ
เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้องหรือความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่ องตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว
ทางบริษทั ฯไม่คนื เงินให้ทา่ นได้ไม่วา่ จํานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตปฏิเสธออกวีซ่าอันสืบ
เนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเองทีใ่ ห้เอกสารมาไม่ครบถ้วนตามทีส่ ถานทูตกําหนด หรือการทีท่ า่ นให้ขอ้ มูลส่วนตัวทีเ่ ป็ นเท็จในการขอวีซ่า
บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่
พํานักอยูใ่ นประเทศไทย
เอกสารในการขอวีซ่า







หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน
รูปถ่าย 2 รูป ขนาด 1 นิ้วครึง่ หรือ 2 นิ้ว
สําเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
ใบรับรองการทํางานของบริษทั ทีท่ าํ งานอยู่ (ใช้ภาษาอังกฤษเท่านัน้ ) สําเนาทะเบียนการค้าถ้าเป็ นเจ้าของกิจการ
ข้าราชการจะต้องมีจดหมายรับรองจากต้นสังกัด และสําเนาบัตรประจําตัวราชการ 1 ชุด
หลักฐานการเงิ น โดยใช้สมุดเงิ นฝากตัวจริ ง หรือ statement ประเภทออมทรัพย์หรือฝากประจํา ย้อนหลัง 6 เดือน
ออกจากธนาคารเท่านัน้ กรณี ที่บางท่านต้องการใช้ statement ย้อนหลัง 6 เดือน ประเภทกระแสรายวัน ต้องเป็ น
ยอดคงเหลือแบบไม่ติดลบเท่านัน้ (การยื่นวีซ่าใช้เวลาประมาณ 15 วัน)
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เด็กอายุต่าํ กว่า 18 ปี จะต้องมีหนังสือยินยอมจากผูป้ กครอง (บิดาหรือมารดา) หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะ
ต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา
เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน (ตัวจริง) หรือสมุดรายงานประจําตัวนักเรียน
ใบเปลีย่ นชื่อ (ถ้ามี)
กรณีถา้ เป็ นครอบครัวทีม่ สี ามี ภรรยา (จดทะเบียนสมรส) และมีบุตรอายุไม่เกิน 20 ปี เดินทางด้วยกันสามารถยืน่ วีซ่า
รวมกันได้เป็ นวีซ่าเดีย่ ว
กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ทส่ี ามารถติดต่อได้ลงในสําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบ้าน
หากท่านต้องการใช้หนังสือเดินทางไปประเทศอื่นก่อนเดินทางกับเรา กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ พราะหากยืน่ หนังสือเดินทางเข้า
ไปในสถานทูตแล้วไม่สามารถเอาหนังสือเดินทางออกมาได้จนกว่าจะถึงกําหนดวันออกวีซ่า

เงื่อนไขสําคัญของการพิ จารณาวีซ่า
การพิจารณาอนุ มตั วิ ซี ่านัน้ ขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทั ฯ เป็ นแค่ตวั แทนยืน่ วีซ่าไม่สามารถ
แทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได้
ซึง่ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจ่ี ะ
เดินทางไปท่องเทีย่ วยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารทีร่ ะบุเท่านัน้ (หากท่านถูกปฏิ เสธการออกวีซ่าหรือพิ จารณาผลวีซ่า
ล่าช้าไม่ทนั กําหนดวันเดิ นทาง สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมที่ได้ชาํ ระไปแล้ว และหากต้องการยื่นคําร้องขอวีซ่าใหม่
ก็ต้องชําระค่าธรรมเนี ยมใหม่พร้อมเอกสารชุดใหม่ทกุ ครัง้ หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอัน
เนื่องมาจากการใช้หลักฐานปลอมหรือตอบคําถามไม่เป็ นไปตามความจริงหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยืน่ ขอวีซ่าท่องเทีย่ ว ทาง
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินทัง้ หมด
*** วีซ่ากรุป๊ วีซ่าจะไม่ตดิ ในเล่มพาสปอร์ต และต้องเดินทางไป-กลับ พร้อมกรุป๊ เท่านัน้ ***
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โปรดกรอกรายละเอียดเป็ นภาษาอังกฤษให้ ครบถ้ วน เพือ่ ประโยชน์ ในการยืน่ วีซ่าของท่ าน

(ข้ อมูลตรงนีท้ างบริษทั ฯ จะนําลงกรอกในฟอร์ มวีซ่า สํ าคัญมาก ข้ อให้ ทุกท่ านตอบความจริง แล้ วส่ งกลับให้ เจ้ าหน้ าที)่

1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.) ...........................................................................................
2. วัน-เดือน-ปี เกิด .......................................... อายุ .................... ปี สถานที่เกิด ................................................
3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากมี) ...................................................................................
4. ที่อยูป่ ัจจุบนั (ที่ติดต่อได้สะดวก) .....................................................................................................................
......................................................................................................................... รหัสไปรษณี ย ์ ............................
โทรศัพท์บา้ น ..................................................... มือถือ .....................................................
5. อาชีพปัจจุบนั .............................................. ตําแหน่ง .....................................................
ชื่อสถานที่ทาํ งาน หรื อร้านค้า ................................................................... ที่อยู่ ...................................................
.......................................................................................................................... รหัสไปรษณี ย ์ .............................
โทรศัพท์ที่ทาํ งาน ................................................ โทรสาร .........................................
6. สถานภาพ (.....) โสด (.....) สมรส (.....) หย่า (.....) ม่าย (.....) อยูก่ ินฉันสามี-ภรรยา (.....) แยกกันอยู่
ถ้าสมรสแล้ว กรุ ณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส
ชื่อ-นามสกุล ...................................................................................... วัน-เดือน-ปี เกิด ........................................
ที่อยูป่ ัจจุบนั (ที่ติดต่อได้สะดวก) ...........................................................................................................................
โทรศัพท์ที่บา้ น ...................................................... มือถือ ...................................................
7. บุคคลที่จะเดินทางไปด้วยกัน กรุ ณาระบุ
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ ............................
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ ............................
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ ............................
8. กรณี เป็ นนักเรี ยน หรื อนักศึกษา กรุ ณาระบุสถาบันการศึกษา ..................................................................................
ที่อยู่ ................................................................................................................................... รหัสไปรษณี ย ์ ..................
โทรศัพท์ .....................................................
9. เคยโดนปฎิเสทวีซ่าหรื อไม่
ไม่เคย
เคย ประเทศ ..........................................................
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