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ชื่อ
ข้อมูลทั
วไปของผู้สมคัร  

(ภาษาไทย)   

Name English( )    

*หมายเลขบัตรประจาํตวัประชาชน   

วนั/เดอืน/ปีเกดิ (พ.ศ.) 

   ที
อยู่ที
สามารถตดิต่อได้:  
   บา้นเลขที�                        หมู่ที�                  หมู่บา้น/อาคาร/โครงการ……….......……….      เลขที�หอ้ง ...…….  ชั(น  ..…… 
  ตรอก/ซอย ………..….......………         ถนน …….…........……………..…….       ตาํบล  …...….……………………..      
   อําเภอ ………………........….……        จงัหวัด ………..........…………………     รหสัไปรษณีย ์ …….....……………. 
   โทรศพัทบ์า้น ………………….....  โทรศพัทมื์อถือ  ………..…………   E-mail* ………...................……………….. 
อายุ   □   ตํ�ากวา่ 25 ปี □  25 – 35 ปี  □  36 – 45 ปี □  46  – 55 ปี  □  55 ปีขึ(นไป 

เพศ   �  ชาย          �  หญิง 

สภานะภาพ   �  โสด          �  สมรส   �  อื�นๆ..............     จาํนวนบุตร …  คน  
 

รายได้ต่อเดอืน  �  ไม่เกิน 15,000 บาท       �  15,001 – 30,000  บาท  �  30,001 – 40,000 บาท 
�  40,001 - 60,000  บาท  �  60,001 - 80,000  บาท  �  ตั(งแต่ 80,001 บาท ขึ(นไป  

 

อาชีพ  � รัฐบาล/ขา้ราชการ   � รัฐวสิาหกิจ    � พนกังานบริษทัเอกชน   
  � รับจา้งทั�วไป/อาชีพอิสระ   � เจา้ของกิจการ    � นกัเรียน/นกัศึกษา  
  � อื�นๆ ………………. 
  
สมคัรสมาชิก � สมาชิกใหม่ ราคา 990 บาท � ต่ออายสุมาชิก ราคา KLM บาท   

 

ข้าพเจ้าประสงค์ที
จะรับข่าวสารและโปรโมชั
นสุดพเิศษทางอเีมล์ที
แจ้งไว้ �  ตอ้งการ                  � ไม่ตอ้งการ 
 
 

ข้อตกลงและเงื
อนไข 
การลงลายมือชื�อขา้งทา้ยนี(  ขา้พเจา้ผูส้มคัรบตัรสมาชิก BlueBird Card ขอรับรองและยนืยันความถูกตอ้งของขอ้มูลและ
รายละเอียดตามที�ระบุไว้ในใบสมคัรนี(  และยอมผกูพนัและใหค้วามยนิยอมต่อนโยบายของ บริษทั หน

ุ่

มสาวทวัร์ จาํกดั  
 

 

ลายมอืชื
อผู้สมคัร……………………………………………….    (วันท ี� ……../……../……..) 

  
(ตวับรรจง)        (……………………………………………..) 

 
 

Card No.__________ 
(สําหรับเจ้าหน้าที
) 
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เพื�อเป็นการพฒันาคุณภาพการบริการใหดี้ยิ�งขึ(น  หนุ่มสาวทวัร์ขอรบกวนเวลาของท่านในการตอบแบบสอบถามนี(   
ขอขอบพระคุณอยา่งสูงที�สละเวลาอนัมีค่าของท่าน 
 

A. ส่วนใหญ่แล้วท่านเดนิทางท่องเที
ยวพร้อมกบั... 
□   ครอบครัว/ญาติ  □  คนรัก   □  คนเดียว  □  ที�ทาํงาน   □  เพื�อน 
 

D. ท่านเดนิทางภายในประเทศปีละกี
ครัEง? 
□   X ครั( ง   □  2 – Y คร

ั(
ง  □   Z – [ ครั( ง  □  [ ครั( งขึ(นไป 

 

G. ท่านเดนิทางต่างประเทศปีละกี
ครัEง? 
□   X ครั( ง   □  2 – Y ครั( ง  □   Z – [ ครั( ง  □  [ ครั( งขึ(นไป 
 

H. จุดประสงค์ของการท่องเที
ยวของท่านคอือะไร?  
� ดูงาน/ประชุม/สมัมนา      � ทาํกิจกรรมต่างๆ เช่น ถ่ายรูป, แรลลี�        �  พกัผอ่น        �  ท่องเที�ยวตามเทศกาลต่างๆ        
� อื�นๆ…………… 
 

I. ท่านชอบการเดนิทางท่องเที
ยวด้วยวธีิใด? 

� เครื�องบิน        � สายการบิน Low cost        � รถไฟ        � เช่ารถบสั/รถตู ้       � ขบัรถเอง        � เรือ        � อื�นๆ……... 
 

K. ปัจจยัสําคญัที
มผีลในการตดัสินใจเลอืกบริษัทจดันําเที
ยวทั
วไป?  
(เรียงลาํดบั X-b โดย X เป็นปัจจยัที�มีความสาํคญัมากที�สุด   b เป็นปัจจยัที�มีความสาํคญันอ้ยที�สุด) 
..... ความน่าเชื�อถือ / ชื�อเสียงของบริษทั 
..... มีรายการท่องเที�ยวใหเ้ลือกสรรจาํนวนมาก 
..... ราคา     
..... ความประทบัใจที�เคยไดรั้บ 
 

..... มีผลิตภณัฑ ์และบริการที�หลากหลาย 

..... ความสามารถของมคัคุเทศก ์

..... การบริการที�สะดวก และรวดเร็ว 

..... พนกังานขายแนะนาํเสน้ทาง/รายการที�เหมาะสมที�สุดกบัความตอ้งการ 
 

L. เพราะเหตุใดท่านจงึเลอืกใช้บริการของหนุ่มสาวทวัร์? 
(เรียงลาํดบั X-b โดย X เป็นเหตผุลที�มีความสาํคญัมากที�สุด   b เป็นเหตผุลที�มีความสาํคญันอ้ยที�สุด) 
..... ความน่าเชื�อถือ / ชื�อเสียงของบริษทั 
..... มีรายการท่องเที�ยวใหเ้ลือกสรรจาํนวนมาก 
..... ราคา     
..... ความประทบัใจที�เคยไดรั้บ 
 

..... มีผลิตภณัฑ ์และบริการที�หลากหลาย 

..... ความสามารถของมคัคุเทศก ์

..... การบริการที�สะดวก และรวดเร็ว 

..... พนกังานขายแนะนาํเสน้ทาง/รายการที�เหมาะสมที�สุดกบัความตอ้งการ 
 

N. ท่านรู้จกัหนุ่มสาวทวัร์จาก... 

□  มีคนแนะนาํ   □  หนงัสือรายการท่องเที�ยวของบริษทัฯ □  เวบ็ไซดบ์ริษทัฯ  
□  นิตยสาร/หนงัสือท่องเที�ยวทั�วไป □  สื�อออนไลน์ เช่น เฟสบุค๊    □  บริษทั/สมาคมที�ท่านเกี�ยวขอ้ง  
□  อื�นๆ ...................  
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