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โปรโมชั่นเพิรธ 5 วัน 3 คืน
เพิรธ-ชมเมือง-ฟรีแมนเทิล-ชมแมน้ําสวอน-สวนสัตวเคเวอรแชม
ชมการตัดขนแกะ-ชิมไวน-โรงงานช็อคโกแล็ต-โรงงานนูการ-ชอปปง
ขอนําทานเดินทางสูกรุงเพิรธ รัฐออสเตรเลียตะวันตก รัฐที่มีพื้นที่กวางใหญ ครอบคลุมเนื้อที่ราวหนึ่งใน
สามของประเทศ เที่ยวชมสวนสาธารณะคิงสปารค ชมเมืองแหงประวัติศาสตรฟรีแมนเทิล ชมแมน้ําสวอน แมน้ํา
สายหลักของเมืองเพิรธ ชมสวนสัตวเคเวอรแชม ชม โชวการตัดขนแกะ ชิมไวนชั้นเลิศพรอมเลือกซื้อช็อคโกแล็ต
และนูการเปนของฝาก

โดยสายการบินมาลินโดแอร (OD)
สายการบินยอดเยี่ยมประจําป 2014 จาก Malaysia
Airports Holding Berhad (MAHB)
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บินดวยเครื่อง BOEING 737-800
...มีหนาจอสวนตัวทุกที่นั่ง...

กําหนดการเดิ นทาง

12-16 ก.พ. / 19-23 ก.พ. / 26 ก.พ.-01 มี.ค.2559

ผูใหญราคาทานละ
ทานที่ประสงคจะพักเดี่ยว เพิ่มทานละ
ทานที่ตองการพัก 3 ทาน ทานที่สาม ลด

29,900
4,900
500
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วันแรก
15.00 น.
18.10 น.
21.20 น.
23.15 น.

วันทีส่ อง
05.00 น.

กลางวัน
บาย

กรุงเทพฯ-กัวลาลัมเปอร์-เพิ รธ์
คณะฯ พร้อมกันที่สนามบินดอนมือง ชัน้ 3 เคาน์ เตอร์สายการบินมาลิ นโด้แอร์ เจ้าหน้ าที่คอยต้อนรับ
และบริ การเอกสารการเดิ นทาง
เหิ นฟ้ าสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยสายการบินมาลิ นโด้แอร์ เที่ยวบินที่ OD523
เดิ นทางถึงสนามบินกรุงกัวลาลัมเปอร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดิ นทางสู่กรุงเพิ รธ์ ฯ รัฐออสเตรเลียตะวันตก ประเทศออสเตรเลีย
โดยสายการบินมาลิ นโด้แอร์ เที่ยวบินที่ OD155 (บริ การอาหารบนเครื่อง)
เพิ รธ์ -ชมเมือง-เลือกซื้อทัวร์ล่องเรือแม่น้ ําสวอน-ฟรีแมนเทิ ล-ช้อปปิ้ ง
เดินทางถึง กรุงเพิ รธ์ นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร จากนั้นนําทานเดินทางเขาสูตัวเมือง นํา
ทาน ชมเมืองเพิ รธ์ เมืองหลวงของรัฐออสเตรเลียตะวันตก รัฐที่มพี ื้นที่กวางใหญ
ครอบคลุมเนื้อที่ราว 1 ใน 3 ของประเทศและตั้งอยูบนแมน้ําสวอน แมน้ําสายสําคัญและเปนแมน้ําสายหลักของ
เมืองเพิรธ ผานชมอาคารรัฐสภา ศาลาวาการประจําเมือง สวนสาธารณะคิ งส์พาร์ค ซึ่งอยูในพื้นทีส่ ูงกวาตัว
เมืองทําใหเปนจุดชมวิวเมืองเพิรธที่ดียิ่ง ที่นมี่ ีพันธุไมนับพันชนิด รวมทั้งมีการจัดแปลงดอกไมปาใหชมในแบบที่
ใกลเคียงกับธรรมชาติที่สุด และเดินทางสู ทะเลสาบมองเกอร์ ชื่นชมกับหงสดําเปนสัตวทองถิ่นและสัตว
สัญลักษณของเมืองเพิรธ จากนั้นถายภาพกับ หอระฆังหรือเบลทาวเวอร์ ชมทัศนียภาพอันงดงามบริเวณริม
อาว ผานแมนา้ํ สวอนแมน้ําสายหลักของเมืองพรอมชมความงามของอาคารเกาแกตางๆ กอนเดินทางสูเมือง ฟรี
แมนเทิ ล
***หรือท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์ล่องเรือชมแม่น้ ําสวอนจากเพิ รธ์ สู่เมืองฟรีแมนเทิ ลได้ ค่าใช้จ่ายท่านละ
1,000บาท กรุณาแจ้งล่วงหน้ าก่อนเดิ นทาง***
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นําทานชมความงามริมแมน้ําสวอนที่กวางใหญดั่งทะเลสาบ ชมเมืองปากแมน้ําสวอน เมืองที่สําคัญสมัยอดีต
จนกระทั่งปจจุบันทานจะไดพบกับบานเรือนที่สรางขึ้นในสถาปตยกรรมยุคเกาแก
ทั้งรานอาหารและภัตตาคารถูกตกแตงใหเขากับบรรยากาศทองทะเล พรอมนําทานชม Monument Hill ซึ่งมี
ความสูงถึง 14 ม. กอสรางโดยดอนนี่บรูค สโตน ดวยเงินงบประมาณของประชาชนเมืองฟรี
แมนเทิลในป 1928 เปนศุนยกลางที่เปนเนินเขาไวสําหรับเปนที่ระลึกของทหารหาญ 59,330 คนที่เสียพลีชีพ
ตนเองในสงครามโลก นําทานชมอาคารราวนดเฮาส สิ่งกอสรางรูปทรงกระบอกที่
สรางอยูบนเนินเขาเตี้ยๆ ริมฝงทะเล สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ.1831 ใชเปนทีค่ ุมขังผูที่ทําผิดกฎหมาย
จากนั้นใหทานชมทาเรือประมงประจําเมืองและใหทานเลือกซื้อสินคาราคาถูกจําหนายตั้งแตผักและผลไม จนถึง
ของเกาและของที่ระลึกมากมาย (ตลาดฟรีแมนเทิลเปิดศุกร์-อาทิตย์) จากนั้นอิสระใหทา นเดินเลนไปบนเมืองแหง
ประวัติศาสตรพรอมถายภาพกับอาคารบานเรือนกับสถาปตยกรรมอันเกาแก อาทิเชน ดิเอสพรานาด, อาวประมง
เดอะฟชเชอรแมนฮารเบอร, นอรทบริดจ เปนตน กอนนําทานเดินทางกลับสูกรุงเพิรธ
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ค่ํา

อิ สระรับประทานอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย
จากนั้นนําทานเขาพัก ณ โรงแรม The Great Southern Hotel, Perth หรือระดับเทียบเทา

วันทีส่ าม

เพิ รธ์ -สวนสัตว์เคเวอร์แชม-ชมฟาร์มโชว์การต้ดขนแกะ-ชิ มไวน์ ไร่ซานดัลฟอร์ดโรงงานช็อคโกแล็ต
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
จากนั้นนําทานชมหุบเขาสวอนวัลเลยหรือหุบเขาสวอนริมฝงแมน้ําสวอน ชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองเพิรธ
นําทานเขาชม สวนสัตว์แคเวอร์แชมป์ ไวด์ไลฟ์ ปาร์ค Caversham Wildlife Park ชมสัตวนารักนานาชนิดที่
เปนสัตวทองถิ่นของประเทศออสเตรเลีย อาทิ โคอาลา จิงโจ วอมแบท และอื่นๆ อีกมากมาย พรอมใหทานชม
การแสดงการตัดขนแกะบริเวณของ ทัมบูลกัมฟาร์ม ซึง่ อาชีพนี้ถอื เปนอาชีพหลักของชาวออสซี่ทที่ ําฟารมและ
ขนแกะนี้ยังเปนสินคาสงออกที่สําคัญของชาวออสซี่อีกดวย และชมการตอนแกะโดยสุนัขแสนรู จากนั้นนําทาน
ชม โรงงานนูก้าร์ ทีมีชื่อของเมืองเพิรธ พรอมใหทานชิมรสชาติตางๆ พรอมเลือกซื้อเปนของฝาก (ร้านปิดวัน
จันทร์)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู ไร่ไวน์ ซานดัลฟอร์ด ไรไวนใหญที่มีชอื่ เสียงแหงหนึง่ ของเมืองเพิรธ ใหทานไดชมิ ไวนรสเยี่ยม
ของออสเตรเลียตะวันตกพรอมทั้งเลือกซื้อเปนของฝาก จากนั้นนําทานเดินทางสู โรงงานช็อกโกแล็ต ใหทานชิม
ช็อกโกแล็ตชนิดตาง ๆ พรอมชมกรรมวิธีการผลิต และใหทา นเลือกซื้อเปนของฝากกลับบาน
อิ สระรับประทานอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย
จากนั้นนําทานเขาพัก ณ โรงแรม The Great Southern Hotel, Perth หรือระดับเทียบเทา

เชา

กลางวัน
บาย

ค่ํา

วันทีส่ ี ่
เชา

เพิ รธ์ -อิ สระเต็มวัน-เลือกซื้อทัวร์เต็มวันเทีย่ วพิ นนาเคิ ล+นัง่ 4WD ตะลุยเนิ นทราย
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
เลือกซื้อ ทัวร์เที่ยวทะเลทรายพิ นนาเคิ ล เพื่อชื่นชมกับธรรมชาติอันแปลกตาของอุทยานแหงชาตินัมบัง
(NAMBUNG NATIONAL PARK ) สนุกสนานผจญภัยกับการเดินทาง ทามกลางทะเลทราย นําทานเที่ยวชม
ทะเลทรายพิ นนาเคิ ล ชมความมหัศจรรยของธรรมชาติอันแปลกตาที่สรางสรรคปรุงแตงแทงหินปูนขนาดตางๆ
ที่เกิดจากลมพัดทรายมาถมรวมกันเปนเวลาหลายลานป นําทานเดินทางสู SAND DUNES นัง่ รถ 4 WD ท่องเนิ น
ทรายมหัศจรรย์ ซึ่งเปนการขับรถผานเนินทรายสีขาวขนาดใหญ สนุกสนานกับการเลน SAND BOARD ตื่นเตน
กับประสบการณที่แปลกใหม ทามกลางธรรมชาติที่งดงามแปลกตา (ค่าทัวร์ท่านละ 8,000 บาท + อาหาร
กลางวันแบบปิ กนิ ก ราคานี้ สาํ หรับกรุป๊ 15 ท่านขึน้ ไป หากสนใจจองทัวร์กรุณาแจ้งความประสงค์กบั
เจ้าหน้ าที่ทวั ร์ก่อนเดิ นทางอย่างน้ อย 14 วันทําการ) หรือ อิ สระชมเมืองเพิ รธ์ เมืองศูนยกลางธุรกิจ การ
คมนาคม หางสรรพสินคา รานคาตางๆ ที่มีมากมายใหทานไดเดินเลนชอปปง อาทิเชน หางเมเยอร ดาวทาวน
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ดิวตี้ฟรี เปนตน หรือเดินเลนที่ LONDON COURT ที่นี่ทานจะพบเห็นบานเรือนสถาปตยกรรมสไตล
ELIZABETHAN โดยตัวอาคารเปนแบบทรงทิวดอรที่มีลวดลายสีสันของโลหะที่ทําดวยมือปจจุบันไดอนุรก
ั ษให
นักทองเที่ยวไดชมและเปดเปนรานคาขายของที่ระลึกดวย หรือเสี่ยงโชคที่ CROWN CASINO PERTH ไดโดยนั่ง
แท็กซี่จากโรงแรมไปที่ Crown Casino Perth ที่นี่ทานจะสนุกสนานเพลิดเพลินกับการเลนคาสิโนทั้งรูเล็ต,
สล็อต,แบล็คแจ็ก, บาคาเร็ต ฯลฯ และอีกมากมาย (สําหรับการเข้าคาสิโน กรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพโดยผูช้ าย
ต้องสวมกางเกงขายาว เสือ้ เชิรต์ แขนสัน้ หรือแขนยาวแบบมีปก รองเท้าหนังหุม้ ส้น สําหรับผูห้ ญิงสวมชุดเดรส
หรือนุ่งกระโปรงหรือกางเกงแบบสุภาพเสือ้ เชิรต์ แขนสัน้ หรือแขนยาวแบบมีปกและสวมรองเท้าหุม้ ส้น หมายเหตุ
ตามกฎหมายของออสเตรเลียเด็กอายุตาํ ่ กว่า 18 ปี ไม่สามารถเข้าคาสิโนได้)
***อิ สระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย***
วันทีห่ ้า
04.00 น.
07.00 น.
12.55 น.
16.00 น.
17.10 น.

เพิ รธ์ -กัวลาลัมเปอร์ - กรุงเทพฯ
เช็คเอ๊าท์ออกจากโรงแรม (ไม่มีบริ การอาหารเช้า) ก่อนนําท่านเดิ นทางสู่สนามบินเมืองเพิ รธ์
ออกเดิ นทางจากกรุงเพิ รธ์ โดยสายการบินมาลิ นโด้แอร์ เที่ยวบินที่ OD156 (บริ การอาหารบนเครื่อง)
เดิ นทางถึงสนามบินกรุงกัวลาลัมเปอร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดิ นทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินมาลิ นโด้แอร์ เที่ยวบินที่ OD522
เดิ นทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิ ภาพ
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศหรือความล่าช้าของสายการบินหรือสภาพ
การจารจร หรือ เหตุจารจล หรือมีเหตุการณ์ อื่นๆ ที่ไม่คาดคิ ดที่มีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์
ของคณะเป็ นสําคัญ
หมายเหตุ
 การเดิ นทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีจาํ นวนผูโ้ ดยสารที่เป็ น ผูใ้ หญ่จาํ นวนไม่ตาํ่ กว่า 25 ท่าน **ไม่มีราคาเด็ก** หาก
ผูโ้ ดยสารมีจาํ นวนตํา่ กว่าจํานวนดังกล่าว บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในเปลี่ยนแปลงรายการการเดิ นทางและ
เปลี่ยนแปลงอัตราค่าเดิ นทาง
 กรณี ท่านที่ต้องการเดิ นทางโดยแยกกลับ ไม่ต้องการกลับพร้อมคณะ กรุณาแจ้งความจํานงกับเจ้าหน้ าที่เพื่อทําการ
จองตั ๋วเดี่ยวเท่านัน้ และหากมีการเปลี่ยนแปลงวันกลับแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนกลับคืนหรือเปลี่ยนกลับไปเป็ นตั ๋ว
กรุป๊ ได้ และการแยกกลับไม่สามารถเปลี่ยนสนามบินที่ออกได้ จะต้องเป็ นสนามบินตามโปรแกรมทัวร์เท่านัน้ หากมี
ความต้องการแยกกลับนอกเงื่อนไขนี้ เช็คราคาได้จากเจ้าหน้ าที่ทวั ร์
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อัตรานี้ รวมบริ การ
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินมาลินโด แอร เสนทาง กรุงเทพฯ-กัวลาลัมเปอร-เพิรธ-กัวลาลัมเปอร-กรุงเทพฯ ชัน้
ประหยัด
 คาโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหนึ่งหอง), คาเขาชมสถานที่ตาง ๆ ตามรายการที่ระบุ
 คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ, คารถรับสงระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศออสเตรเลีย
 คามัคคุเทศกของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ
 คาธรรมเนียมการยื่นวีซาเขาประเทศออสเตรเลีย
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท ซึ่งเด็กอายุต่ํากวา 1 ป และผูใหญอายุเกิน 75 ปไดรับความ
คุมครองเพียง 50% ของวงเงินประกัน
 ค่าภาษี นํ้ามันเชื้อเพลิ งและค่าประกันภัยการเดิ นทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่
30 พ.ย.2558
อัตรานี้ ไม่รวมบริ การ









คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัมตอทาน)
คาธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง
คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาเครือ่ งดื่มและคาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง คาโทรศัพท คาซักรีด ฯลฯ
คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ
คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตางดาว
สําหรับราคานี้บริษัทฯ จะไมรวมคาภาษีทองเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
ค่าทิ ปคนขับรถ ท่านต้องชําระเพิ่ มอีก ประมาณท่านละ 300 บาท
ค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ที่เดิ นทางไปพร้อมคณะ ซึ่งตํา่ สุดโดยประมาณ 3 ดอลล่าร์ออสเตรเลียต่อท่านต่อวัน หรือประมาณ
ท่านละ 500 บาท
 คาทิปพนักงานยกกระเปา ซึง่ ขึ้นอยูกับอัตราเรียกเก็บคาบริการจากแตละโรงแรม
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
 คาประกันการเกิดจารกรรมหรือภัยธรรมชาตินอกเหนือจากการประกันอุบัติเหตุ สามารถติดตอไดจากบริษัทประกันภัยตาง ๆ
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การชําระเงิ น
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินคามัดจําเปนจํานวน 18,000 บาทตอผูโดยสารหนึ่งทาน สําหรับการจองทัวรสวนที่เหลือจะขอ
เก็บทั้งหมดกอนเดินทางอยางนอย 21 วันทําการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคามัดจําทั้งหมด
การยกเลิ ก
 หากมีการยกเลิกจะตองแจงทางบริษัทกอนเดินทางอยางนอย 45 วันทําการ มิฉะนั้นบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
ทั้งหมด
 หากผูโดยสารทานใดยื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติ ผูโดยสารตองชําระคามัดจําที่ 18,000.- บาท และคา
วีซาตามที่สถานทูตเรียกเก็บ
 หากผูโดยสารทานใด วีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนออกตั๋วโดยสารเครื่องบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจํา
หมายเหตุ
 รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลาชาของสายการบิน โรงแรมทีพ่ ักในตางประเทศ
เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ
 กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศที่ผูเดินทางกําลังจะไป หากมีเหตุการณตางๆ เกิดขึ้นและมีเหตุ
ทําใหการเดินทาไมสามารถออกเดินทางตามกําหนดได บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกวาจะไดรับการยืนยันจากสาย
การบิน โรงแรม หรือหนวยงานจากตางประเทศที่บริษัททัวรติดตอวาสามารถคืนเงินได
 บริษัทฯจะไมรบั ผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เนือ่ งจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ
เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ ความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมือง
พิจารณาแลว ทางบริษัทฯไมอาจคืนเงินใหทานได ไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน
 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซา อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโดยสารเอง
 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตางชาติ หรือ คน
ตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย

เอกสารในการขอวีซ่าประเทศออสเตรเลีย
สถานทูตออสเตรเลียใช้เวลาพิจารณาประมาณ 15 วัน
(การยื่นวีซ่า ให้ผเู้ ดิ นทางเตรียมเอกสารทัง้ หมดให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ เนื่ องจากปัจจุบนั มีผู้
เดิ นทางเข้าไปพักนักในประเทศออสเตรเลียมากมาย ทําให้การพิ จารณาวีซ่าเป็ นไปอย่างเข้มงวด ดังนัน้ เพื่อความ
สะดวกรวดเร็วในการพิ จารณา จึงขอความร่วมมือให้ผเู้ ดิ นทางทุกท่าน กรอกรายละเอียดตามฟอร์มด้านล่างพร้อมแนบ
มาพร้อมกับเอกสารหลักฐานการยื่นขอวีซ่าด้วย)
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 หนังสือเดินทางมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน (โดยนับวันเริ่มเดินทางเปนหลัก หากนับแลวเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถ
ใชได แตหากนับแลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางจะตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหมที่กองหนังสือเดินทาง) และ
จะตองมีหนาวางสําหรับวีซาอยางนอยไมต่ํากวา 3 หนา (หากทานเปลี่ยนหนังสือเดินทางเลมใหม กรุณาเตรียมเลมเกาใหดวย
เนื่องจากประวัติการเดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา (ทานที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอด
ออกและไมจําเปนตองสงใหกับบริษัททัวร หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางนั้นๆ)
 รูปถายสีขนาด 2นิ้ว จํานวน 2 รูปพิ้นหลังสีขาว ** รูปถายหนาตรงหามใสแวน, หามคาดผมและหามใสหมวก **
 สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอไดทั้งเบอรบานและเบอรมือถือ
 สําเนาทะเบียนสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ, ใบเปลี่ยนนามสกุล, ใบหยา (ถามี) หรือสําเนาสูติบัตร ในกรณีเปนเด็กต่ํากวา 20 ป
บริบูรณ)
 หนังสือรับรองการทํางานของบริษัทที่ทํางานอยูเปนภาษาอังกฤษเทานั้น (ตัวจริง) กรณีเปนลูกจาง หรือแมแตขาราชการ
หนังสือรับรองการทํางานจะตองคัดเปนภาษาอังกฤษเทานั้น โดยระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือนในปจจุบัน, วันเดือนปที่เริ่ม
ทํางานกับบริษัท หรือ สําเนาทะเบียนการคากรณีเปนเจาของกิจการที่คดั มาไมต่ํากวา 6 เดือน
 ขาราชการจะตองสําเนาบัตรประจําตัวราชการ 1 ชุด
 เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียนเปนภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง)
 สมุดบัญชีเงิ นฝากออมทรัพย์ฉบับจริ ง หรือ Bank Statement ออกโดยธนาคารอัพเดทไม่เกิ น 15 วัน และ ออก
ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือนพร้อมตราประทับจากธนาคารทุกหน้ า *** สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี ***
ทัง้ นี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงิ นเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่
ภูมิลาํ เนา
 เด็กอายุต่ํากวา 20 ป (กรณีไมไดเดินทางกับบิดาหรือมารดา) จะตองมีจดหมายมีขอความการอนุญาตจากผูปกครองบิดาหรือ
มารดา หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะตองมีจดหมายการรับรองจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาจะตองมีจดหมายการ
รับรองจากบิดา หรือถาไมไดเดินทางทั้งกับบิดาและมารดา จะตองคัดจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับผูอื่น
โดยมีการรับรองคาใชจายและยินดีชดเชยคาเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอตนสังกัด พรอมทั้งแนบสถานะ
ทางการงานและการเงินของบิดาหรือมารดาเพื่อรับรองแกบตุ รดวย
 กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝายใดเปนผูดูแลบุตร
 ผูใหญอายุตั้งแต 75 ป จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลที่สถานทูตกําหนดให พรอมมีขอความรับรองจาแพทยวา
สามารถเดินทางไปตางประเทศไดโดยลําพังโดยมิตองมีผดู ูแลโดยจะตองใหแพทยกรอกรายละเอียดสุขภาพไดจากแบบฟอรม
ของสถานทูตออสเตรเลียเทานั้น และผูเดินทางที่อายุตั้งแต 75 ป จะตองเตรียมพาสปอรตและรูปถายสําหรับไปตรวจสุขภาพ
ดวย และใบประกันสุขภาพ (จากบริษัทประกันภัย)
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*** การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศออสเตรเลียเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูก
ปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง
*** หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัท ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมายและโปรด
แตงกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติม ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน
*** กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูต ยกเลิกวีซาของทาน
เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ
*** เมื่อทานไดชําระเงินคามัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ จะ
ขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตาง ๆ ของบริษัทฯที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด
** กรณีมีการขอใชหนังสือเดินทางในระหวางการยื่นวีซา ทานจะตองแจงความจํานงแกบริษัททัวรใหทราบลวงหนา แตหาก
กรณีทานที่ตองใชหนังสือเดินทางกอนกําหนดวันยื่นวีซาและทานไมสามารถนําหนังสือเดินทางมาแสดงไดทัน ทานนั้นจะตองยื่น
เดี่ยวและแสดงสมุดบัญชีเงินฝากฉบับจริงแกสถานทูตดวย **
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไปทองเที่ยวยังประเทศตามที่
ระบุเทานั้น การปฏิเสธวีซาอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซาปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเที่ยว ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทา นหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 20 วัน
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเปนหลัก
***
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย
1. ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................
ชื่อ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อ-สกุลเดิม กอนแตงงาน (ภาษาไทย)....................................................

หมายเลข

หนังสือเดินทาง ................................ วันเกิด .................................. สถานทีเ่ กิด ............................
วันออกหนังสือเดินทาง ................................................ วันหมดอายุหนังสือเดินทาง .......................................
2. สถานภาพ

โสด

แตงงานจดทะเบียน

แตงงานไมจดทะเบียน

หยา

หมาย

3. กรณีทานที่แตงงานแลว ไมวาจะเปนแบบจดทะเบียนหรือไมก็ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูสามี-ภรรยา
สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล..................................................................................
วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานทีเ่ กิด สามี-ภรรยา .......................................
4. ที่อยูปจจุบัน(ภาษาอังกฤษ).........................................................................................................................
รหัสไปรษณีย

โทรศัพทบาน

--

โทรศัพทมือถือ

--

5. ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................
6. ที่อยูสถานที่ทํางาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................
.................................................................................................................................................................
ตําแหนงหนาที่ (ภาษาอังกฤษ) ...........................................................................................................
โทรศัพท

--

หมายเลขตอภายใน (ถามี)

7. ชื่อบุคคลทีร่ วมเดินทางไปดวย......................................................................................................
ความสัมพันธกบั ผูเดินทางรวมครั้งนี้ (ระบุ)...................................
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8. ทานเคยเดินทางเขาออสเตรเลียครั้งสุดทายหรือไม
ตั้งแตวันที่

--

ถึงวันที่

--

__ ไมเคย
รวม

เคย (กรณีที่เคยใหระบุวนั ที่)
วัน

-----------------------------------------------

www.เที่ยวทัว
่ โลก.com สายดวน 086-366-6583, 094-419-2228

หนา 11

