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***ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์***
ชมเมืองออสเตรเลียตะวันตก – ท่ าเรื อฟรีแมนเทิล – สวนสาธารณคิงส์ พาร์ ค
CAVERSHAM WILDLIFE PARK – พินาเคิล






ซิต้ ที วั ร์เมืองเพิรธ์
ล่องเรือชมบรรยากาศของแม่น้ าสวอน สูเ่ มืองท่าฟรีแมนเทิล
สนุ กสนานกับการเล่นแซนบอร์ด ณ เมืองพินาเคิล
ถ่ายรูปกับหมีโคอาล่า ณ WILDLIFE PARK
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กาหนดการเดินทาง

มีนาคม 2560
เมษายน 2560
พฤษภาคม 2560
มิถุนายน 2560
สิ งหาคม 2560
กันยายน 2560
วันแรก
21.30 น.

23.59 น.
วันที่สอง

07.55 น.

กลางวัน
บ่ าย

8-12, 15-19, 22-26, 29 มีนาคม – 02 เมษายน
19-23, 26-30
17-21, 24-28, 31 พฤษภาคม - 04 มิถุนายน
7-11, 14-18, 21-25, 28 มิถุนายน - 02 กรกฏาคม
2-6, 16-20, 23-27
6-10, 13-17, 20-24
กรุ งเทพฯ – เพิร์ธ (ประเทศออสเตรเลีย)

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 4 เคาน์ เตอร์ D สายการบินไทย พบ
เจ้าหน้าที่ ของบริ ษทั ฯ คอยอานวยความสะดวกในการตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดิ นทาง พร้ อมรั บ
เอกสารในการเดินทาง
** หมายเหตุ ** (ออสเตรเลีย มีกฎหมายห้ ามนาเข้ า พืชผัก อาหารสด และแห้ งทุกชนิดเข้ าเมือง)
ออกเดินทางสู่ เมืองเพิร์ธ โดยสายการบินไทย แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ TG 483
เพิร์ธ –ล่ องเรื อ – เมืองท่ าฟรีแมนเทิล - ชมเมือง – สวนสาธารณะคิงส์ พาร์ ค – อิสระช้ อปปิ้ ง

เดินทางถึงสนามบินนครเพิร์ธ เมืองหลวงของรั ฐออสเตรเลียตะวันตก (เวลาท้ องถิ่นออสเตรเลียเร็ วกว่ าไทย
1 ชม.) หลังผ่ านพิธีตรวจคนเข้ าเมือง รับกระเป๋าเรียบร้ อยแล้ ว หลังผ่ านพิธีการ
นาท่านขึ้นรถโค้ชเดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองเพิร์ธ เมืองหลวงของรัฐออสเตรเลียตะวันตก รัฐที่มีพ้ืนที่กว้างใหญ่
ครอบคลุมเนื้อที่ราวหนึ่ งในสามของประเทศและตั้งอยูบ่ นแม่น้ าสวอน แม่น้ าสายสาคัญและเป็ นแม่น้ าสายหลัก
ของเมืองเพิร์ธ นาท่านสู่ ท่าเรื อที่ทนั สมัย ล่ องเรื อตามแม่ น้าสวอน เส้นเลือดใหญ่ของเมืองเพิร์ธ ผ่านชม
บรรยากาศของบ้านเรื อนของเศรษฐีที่เรี ยงรายอยูร่ ิ มแม่น้ า อาคารตึกสู งเสี ยดฟ้าตัด กับประกายแสงแดดที่
กระทบผืนน้ าสวยงามยิง่ เรื อล่องสู่ เมืองท่ าฟรีแมนเทิล ซึ่ งเป็ นเมืองท่าที่สาคัญที่สุดของออสเตรเลียตะวันตก
เมื่อเรื อล่องถึงท่าเรื อฟรี แมนเทิล อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพที่สวยงามพร้อมเดินชมบรรยากาศและช้อปปิ้ งหาซื้ อ
ของที่ระลึกกันตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
หลังอาหารนาท่านเดิ นทางกลับเข้าสู่ ตวั เมื องผ่านชมความสวยงามของ ศาลาว่ าการเมื องสวนสาธารณะคิงส์
พาร์ ค ซึ่ ง อยู่ในพื้นที่สูงกว่าตัวเมืองทาให้เป็ นจุดชมวิวเมืองเพิร์ธที่ดียิ่ง ณ ที่น้ ี มีพนั ธุ์ไม้นบั พันชนิ ด รวมทั้งมี
การจัดแปลงดอกไม้ป่าให้ชมในแบบที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติที่สุด และเดินทางสู่ ทะเลสาบมองเกอร์ ชื่ นชมกับ
หงส์ดาเป็ นสัตว์ทอ้ งถิ่นและสัตว์สัญลักษณ์ของเมืองเพิร์ธ จากนั้นถ่ายภาพกับ หอระฆังหรื อเบลทาวเวอร์ ชม
ทัศนี ยภาพอันงดงามบริ เวณริ มอ่าว ผ่านแม่น้ าสวอนแม่น้ าสายหลักของเมื องพร้อมชมความงามของอาคาร
เก่ าแก่ ต่างๆ จากนั้นนาท่ านไปช้อปปิ้ งหาซื้ อสิ นค้า พื้ นเมื องที่ ข้ ึ นชื่ อของ ออสเตรเลี ย อาทิ วิต ามิ นต่ าง ๆ
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากขนแกะ ครี มทาผิว ฯ และอื่น ๆ อีกมากมายอาศัย
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ค่า
วันที่สาม

เช้ า

กลางวัน

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั โรงแรม IBIS PERTH หรื อเทียบเท่ า
อุทยานแห่ งชาติยันเซฟ – SAND DUNES - พินาเคิล – ช้ อปปิ้ ง

 รับประทานอาหารเช้ า ภายในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ SAND DUNESเป็ นเนิ นทรายที่เกิดจากการพัดของลมพัดพาทรายมาทับถมกันที่ LANCELIN
จะเป็ น SAND DUNES ที่มีทรายสี ขาวมาทับถมกันจากนั้นให้ท่านสนุกสนานกับการเล่น SAND BOARD
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่ งชาติยันเซป ระหว่างทางชมความสวยงามของธรรมชาติที่เลาะเลียบไป
ตามชายฝั่งทะเล เดินทางสู่ ตอนเหนือของรัฐผ่านเขตทุ่ง ดอกไม้ป่านานาพันธุ์ที่กาลังบานสะพรั่งสวยงามสู่
อุทยานแห่ งชาตินัมบัง แวะให้ท่านได้ถ่ายภาพที่สวยงามระหว่างการเดินทาง จากนั้นเดินทางเข้าสู่ ทะเลทรายพิ
นาเคิล
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่ า นเดิ นทางสู่ พินาเคิ ล คื อหิ นปู นที่ โผล่มาจากทะเลทราย นับเป็ นพันๆ ชิ้ นในบริ เวณ 4 ตาราง
กิโลเมตร ที่ บริ เวณนี้ เมื่อก่อนคื อก้นมหาสมุทร เมื่อมีการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก บริ เวณนี้ ก็ถูกยกขึ้ นมาเป็ น
พื้นดิ นและในยุคนั้นมันมีหอยจานวนมาก และเปลือกหอยจานวนมากก็สลายตัวเป็ นหิ นปูน หรื อเกิ ดจากราก
ของต้นไม้ โดยหิ นปูนได้ละลายลงไปในดิน น้ าและแร่ ธาตุต่างๆก็ถูกดูดซึ มไปในราก ส่ วนแคลเซี ยมจะไปเกาะ
บริ เวณรากเมื่อต้นไม้ตายก็จะเหลือแคลเซี ยมเกาะกันเป็ นก้อน พอหลายล้านปี ต่อมาลมก็พดั เอาทรายออกไปจน
เราสามารถเห็นแท่งหิ นพินาเคิล สมควรแก่เวลาเดินทางกลับเข้าสู่ เมืองเพิร์ธ จากอิสระให้ท่านได้เดินช้อปปิ้ งหา
ซื้ อสิ นค้าราคาถูกในย่านแหล่งช้อปปิ้ งกลางใจเมืองกันตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั โรงแรม IBIS PERTH หรื อเทียบเท่ า

วันที่สี่

เพิร์ธ – ตลาดฟรีแมนเทิล - สวนสั ตว์ พื้นเมือง – โรงงานผลิตไวน์

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ภายในโรงแรม
นาท่านเยี่ยมชม ตลาดฟรี เมนเทิล เป็ นย่านช้อปปิ้ งที่ดีเยี่ยม โดยเฉพาะถ้าหากว่าคุณกาลังมองหาสิ นค้าแปลกๆ
บนถนนเซาธ์ เทอเรซกับปลายถนนไฮสตรี ท (ใกล้กบั THE ROUND HOUSE) มีร้านแฟชันและร้านขายของ
ใช้ในบ้านที่มียี่ห้อทั้งจากต่างประเทศและ ของออสเตรเลียเอง อาร์ ตแกลเลอรี่ แบบร่ วมสมัยของศิลปะอะบอ
ริ จินและศิลปะออสเตรเลีย สาหรับสิ นค้าราคาถูกนั้นหาซื้ อได้ตามตลาดในฟรี เมนเทิล จากนั้นนาท่านชมชี วิต
สัตว์พ้ืนเมืองต่าง ๆ มากมายของออสเตรเลียที่ สวนสั ตว์ เปิ ด CAVERSHAM WILDLIFE PARK นาท่านชม
ความน่ารักของ โคอาล่า สัตว์สญ
ั ลักษณ์ของประเทศออสเตรเลีย ถ่ายภาพคู่กบั จิงโจ้ สัตว์พ้ืนเมืองที่มีมากที่สุด
ในออสเตรเลีย ชมตัววอมแบต วอลาบี หมาดิงโก้ และ อื่นๆ อีกมากมาย พร้อมชมการตัดขนแกะ และการใช้
สุ นขั ในการต้อนแกะ พร้อมชมการใช้บูมมเมอร์ แลง อาวุธที่ ใช้ในการล่าสัตว์ของชาวอะบอริ จิ้น คนท้องถิ่น
ของออสเตรเลีย
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กลางวัน
บ่ าย

ค่า

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบบาร์ บีคิว
จากนั้นนาท่านไปชม โรงงานผลิตไวท์ ซึ่ งประเทศออสเตรเลียถือว่าเป็ นประเทศที่สามารถผลิตไวท์ที่มีคุณภาพ
ได้ระดับโลก ให้ท่านได้ชมขั้นตอนการผลิตไวท์ชนิ ดต่างๆ พร้อมหาซื้ อไวท์คุณภาพดีฝากคนทางบ้าน สมควร
แก่เวลานาท่านเดินทางกลับเข้าสู่ ตวั เมืองแล้วอิสระให้ท่านได้เดินช้อปปิ้ งหาซื้ อสิ นค้าราคาถูกในย่านแหล่งช้อป
ปิ้ งกลางใจเมืองกันตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั โรงแรม IBIS PERTH หรื อเทียบเท่ า

วันที่ห้า

ช้ อปปิ้ ง – กรุ งเทพฯ

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ภายในโรงแรม
*** อิสระตามอัธยาศัย ***
แหล่งช็อปปิ้ งในศูนย์กลางเมืองเพิร์ธเปิ ดทาการทุกวัน มีแหล่งช้อปปิ้ งหลัก 2 แห่ ง คือห้างบนถนนเมอเรย์และ
ถนนเฮย์ นักท่องเที่ยวที่มาเยือนมักนิ ยมซื้ ออัญมณี ออสเตรเลีย อาทิ เพชร อาร์ เกต ทองคา คาลกูร์ลี และไข่มุก
ร้านอัญมณี และร้านค้าของที่ระลึกมีอยูม่ ากมายตามแหล่งช้อปปิ้ งในเพิร์ธ
*ย่ านคิงสตรีท*
สุ ดทางฝั่งตะวันตกของเมืองเพิร์ธคือถนนคิงสตรี ท ท่านจะได้พบเห็นศิลปะ ของชนเผาอะบอริ จินในรู ปแบบที่
ผสมผสานกันในแกลเลอรี่ อาร์ ต ร้านคาเฟ่ และร้านบูติค ที่ นี่มีชื่อว่าเป็ นถนนสายช้อปปิ้ งสิ นค้ามีระดับมาก
ที่สุดแห่ งหนึ่ งของเพิร์ธ อาคารส่ วนใหญ่เป็ นตึกเก่าที่บูรณะใหม่ ถนนปูดว้ ยหิ นแบบยุคเก่า จึงทาให้ เรารู ้สึก
วาก่ าลังเดินอยูในอดีต
*SUBIACO*
ระหว่างถนนเฮย์สตรี ทกับถนน ROKEBY ROAD ในย่าน SUBIACO ซึ่ งอยูห่างจากตัวเมืองเพียงแค่ 5 นาที มี
ร้านค้า แฟชัน่ ออสเตรเลียมากมาย อุปกรณ์ของใช้ในบ้าน และร้านหนังสื อ ย่านนี้ มีชื่อด้านแฟชัน่ มียี่หอ้ ต่างๆ
ของ ดีไซน์เนอร์ ท้ งั ชายและหญิง ตลาด SUBIACO ที่บนถนน STATION STREET ก็เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งที่ไม่
ควรพลาด มีร้านขายสิ นค้า เกษตรสดใหม่ ร้านขายของหัตถกรรม เสื้ อผ้า และร้านอาหาร
*แคลร์ มอนท์ (CLAREMONT)*
เป็ นที่ รู้จกั กันในเรื่ องแฟชั่นบู ติคและเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งระดับบนเป็ นจุ ดแวะพักที่ ดีระหว่า งเมื องเพิ ร์ธกับ
ชายหาด COTTESLOE BEACH เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ ง
* ฟรีเมนเทิล*
เป็ นย่านช้อปปิ้ งที่ ดีเยี่ยม โดยเฉพาะถ้าหากว่าคุณกาลังมองหาสิ นค้าแปลกๆ บนถนนเซาธ์ เทอเรซกับปลาย
ถนนไฮสตรี ท (ใกล้กบั THE ROUND HOUSE) มีร้านแฟชันและร้ านขายของใช้ในบ้านที่ มียี่ห้อทั้งจาก
ต่างประเทศและ ของออสเตรเลียเอง อาร์ ตแกลเลอรี่ แบบร่ วมสมัยของศิลปะอะบอริ จินและศิลปะออสเตรเลีย
เป็ นอีกจุดที่น่าจะไปเยือน สาหรับสิ นค้าราคาถูกนั้นหาซื้ อได้ตามตลาดในฟรี เมนเทิล
ถึงเวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองเพิร์ธ ตรวจเช็คสิ่ งของสัมภาระก่อนการเดินทาง
ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ TG 482
คณะเดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมโิ ดยสวัสดิภาพ…

16.30 น.
22.25 น.



*** สายการบิน และโปรแกรมที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม ***
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อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่
พักห้ องเดีย่ ว เพิม่ ท่ านละ

ราคารวมตัว๋ เครื่ องบิน ราคาไม่ รวมตัว๋ เครี่องบิน

35,900.6,900.-

26,900
6,900.-

*** โปรแกรมนีไ้ ม่ รวมค่ าวีซ่าเข้ าประเทศออสเตรเลีย ท่ านละ 5,300 บาท***
ทิปคนขับรถและหัวหน้ าทัวร์ ดูแลท่ านตลอดการเดินทาง วันละ 6 AUD/ท่ าน/วัน
เพื่อขวัญและกาลังใจของเจ้ าหน้ าทีน่ ะคะ
*** ในการเดินทางแต่ ละครั้ง จะต้ องมีจานวนผู้เดินทาง 25 ท่ านขึน้ ไป ***
*** กรณีผู้เดินทางในคณะมีไม่ ถึง 25 ท่ าน อาจมีการปรับเปลีย่ นราคา ***
*** โปรแกรมนีไ้ ม่ มแี ถมกระเป๋าเดินทางให้ นะคะ ***
ราคาไม่ รวมตั๋วคือราคาทีไ่ ม่ รวมตั๋วเครื่ องบินทั้งเทีย่ วบินระหว่ างประเทศ และ เทีย่ วบินภายในประเทศ
*** รายการอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม **
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด ตามสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ งที่มี
ค่าโรงแรมที่พกั ตามระบุในรายการ หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ
ค่ารถรับส่ งระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั ฯ จากกรุ งเทพฯ ที่คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท.
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ราคานีไ้ ม่ รวมค่ าวีซ่าเข้ าประเทศออสเตรเลีย
ค่าทาหนังสื อเดินทาง Passport
ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่ องดื่ม และค่าอาหารที่สงั่ เพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว
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ค่าธรรมเนียมน้ ามันที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติมอีกในภายหลัง
ทิปคนขับรถและหัวหน้ าทัวร์ วันละ 6 AUD /ท่าน/วัน
เงื่อนไขการจองทัวร์ และการชาระเงิน
กรุ ณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมมัดจาเป็ นจานวน 15,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน
กรุ ณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมมัดจาเป็ นจานวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน
(ช่ วง ปี ใหม่, สงกรานต์ )
กรณี ที่ลูกค้าพักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดให้ แจ้ งกับทางบริษทั ให้ ทราบตั้งแต่ ทาการจองหากลูกค้ามีความจาเป็ นต้องออกตัว๋
เครื่ องบินภายในประเทศกรุ ณาแจ้งให้ทางบริ ษทั ทราบก่อนออกตัว๋ มิฉะนั้นทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้ น
ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริ ษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ท้ งั หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทาการ หรื อก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน
มิฉะนั้นทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจา
หากท่ านจองและให้ เอกสารในการทาวีซ่าออสเตรเลียไม่ ทันกาหนด และทางบริษทั ฯต้ องออกตัว๋ กับทางสายการบินทาง
ลูกค้ าจะต้ องจ่ ายเงินค่ าทัวร์ ท้ งั หมดก่ อนการออกตัว่ เครื่ องบิน มิฉะนั้นทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการให้ บริการ
การยกเลิกและการคืนเงิน

กรณียกเลิก ช่ วงเทศกาล เช่ น ปี ใหม่ สงกรานต์ ช่ วงเดือนตุลาคม ต้ องยกเลิกล่ วงหน้ าก่ อน 45 วัน
จะไม่ เก็บค่ ามัดจา
กรุ ณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาการ มิฉะนั้น ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนมัดจา
กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทาการ ทางบริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องหัก 50 % ของอัตราค่าบริ การทั้งหมด
กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทาการ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินทั้งหมด
กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินแล้วมีการยกเลิกการเดินทางไม่ สามารถคืนเงินค่ าตัว๋ ได้ เพราะเป็ นเงื่อนไขตัว๋ กรุ๊ ปของสายการบิน
หากท่ านจองและให้ เอกสารในการทาวีซ่าเข้ าประเทศออสเตรเลีย ไม่ ทันกาหนดการออกตัว๋ กับทางสายการบิน และ ผลวี
ซ่ าของท่ านไม่ ผ่าน บริษทั ฯ จะขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินค่ าทัวร์ และ มัดจาทั้งหมด
เอกสารในการยื่นขอวีซ่าเข้ าประเทศออสเตรเลีย
กรุ ณาเตรียมเอกสารในการยื่นวีซ่าให้ ครบ และส่ งให้ กบั ทางบริษทั ฯ เพื่อทาวีซ่าก่ อน 21 วันทาการ
*** (เนื่องจากการยื่นขอวีซ่าประเทศออสเตรเลีย ต้ องใช้ เวลาในการยื่นวีซ่า 15 วันทาการ) ***
เงื่อนไขในการพิจารณาวีซ่า
การพิจารณาอนุมตั วิ ซี ่ านั้นขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของทางสถานทูตเท่ านั้น ทางบริษทั ฯ เป็ นแค่ ตวั แทนยื่นวีซ่าไม่ สามารถ
แทรกแซงการพิจารณาวีซ่าของสถานทูตได้ ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่ านที่มเี อกสารพร้ อมและมีความประสงค์ ที่
จะเดินทางไปท่ องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเท่ านั้น
** กรุ ณาเตรียมเอกสารให้ ครบตามที่สถานทูตกาหนด **
ตั้งแต่ วนั ที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็ นต้ นไป กระทรวงกิจการตรวจคนเข้ าเมืองและพิทักษ์ เขตแดนจะเริ่มการเก็บข้ อมูลด้ านไบโอ
เมตทริกซ์ จากผู้สมัครทุกท่ านที่สมัครขอวีซ่าเพื่อเดินทางไปประเทศออสเตรเลีย
***ดังนั้นผู้ยื่นขอวีซ่าทุกท่ านจะต้ องมาติดต่ อที่ศูนย์ ยื่นวีซ่าออสเตรเลียด้ วยตนเองเพื่อสแกนลายนิว้ มือ***
1.สาหรับบุคคลทั่วไป
พาสปอร์ต มีอายุเหลือนับจากวันเดินทางสามารถใช้งานได้ไม่ต่ากว่า 6 เดือน (กรณี ท่านที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่า ให้แนบมาด้วย)
รู ปถ่ายสี 2” จานวน 2 รู ป (ไม่สวมแว่นตาดา, แต่งกายสุ ภาพ, ไม่เอารู ปรับปริ ญญา, ใส่ ชุดครุ ย, หรื อใส่ ชุดราชการ, ไม่ยมิ้ ,
พื้นหลังเป็ นสี ขาว ต้องไม่เป็ นลวดลาย และห้าม เป็ นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์)
สาเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน
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กรอกแบบฟอร์มข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ มือถือ / เบอร์บา้ น / เบอร์ที่ทางาน / ที่อยู่ เพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่า ( ภาษาอังกฤษ )
กรณี ที่ผเู ้ ดินทางสมรสแล้ว เอกสารเพิ่มเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, ( ในกรณี ที่คู่สมรสเสี ยชีวิต )ใบมรณะบัตร
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (ถ้ามี)
หลักฐานการเงินโดยใช้ สมุดเงินฝากตัวจริ ง หรื อ Statement ที่ออกจากธนาคาร ย้ อนหลัง 6 เดือน อย่ างใดอย่ างหนึ่ง
เท่ านั้น!!! ถ้ าให้ สาเนาสมุดเงินฝากไม่ สามารถใช้ ยื่นวีซ่าออสเตรเลียได้
หนังสื อรับรองการทางาน (ฉบับจริง) จากบริ ษทั ที่ท่านทางานอยู่ (ภาษาอังกฤษเท่ านั้น)
1. กรณีที่เป็ นพนักงานบริษทั ทั่วไป ใช้หนังสื อรับรองการทางานฉบับจริ ง (ภาษาอังกฤษ)
2. กรณีประกอบธุรกิจส่ วนตัว ใช้สาเนาทะเบียนการค้า (กรณีเป็ นเจ้ าของและคัดไม่ เกิน 3 เดือน) หรื อ สาเนาใบทะเบียน
พาณิ ชย์ และหน้าหนังสื อรับรองต้องมีชื่อกิจการ และชื่อผูเ้ ดินทางเป็ นหุ น้ ส่ วน หรื อเป็ นเจ้าของกิจการด้วย
3. กรณีทาธุรกิจส่ วนตัว (แต่ ไม่ ได้ จดทะเบียนการค้ า) ให้ทาหนังสื อชี้แจงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)
4. กรณีข้าราชการ ต้องใช้หนังสื อรับรองการทางานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ หรื อ ภาษาไทย) ไม่สามารถใช้
สาเนาบัตรข้าราชการเพียงหลักฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได้
2. สาหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ที่เดินทางพร้ อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทัว่ ไป) และขอ
หนังสื อรับรองการเรี ยน (ตัวจริ งภาษาอังกฤษเท่านั้น) จากโรงเรี ยนหรื อมหาวิทยาลัยเท่านั้น
3. สาหรับเด็ก ที่ไม่ ได้ เดินทางพร้ อมผู้ปกครองและอายุไม่ เกิน 18 ปี (ขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้)
หนังสื อยินยอมให้บุตรเดินทางที่ทาจากที่วา่ การอาเภอ
หนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ยน (ภาษาอังกฤษ)
กรณี ผเู ้ ดินทางอายุต่ากว่า 15 ปี ขอสาเนาสู ติบตั ร (ไม่ สามารถใช้ บัตรประชาชนเด็กได้ )
สาเนาบัตรประชาชน (บิดา และมารดา)
ใบรับรองการทางานงานของบิดา หรื อ มารดา
กรณีที่บิดา หรื อ มารดาเป็ นข้ าราชการ : จดหมายรับรองการทางานจากต้นสังกัด และสาเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด
หลักฐานการเงิน (สาเนาบัญชีเงินฝากธนาคารถ่ายตั้งแต่หน้าแรกจนถึงปั จจุบนั ) ของบิดา หรื อ มารดา
สาเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ ดินทาง
4. สาหรับผู้ใหญ่ ที่อายุเกิน 75 ปี
ต้ องซื้ อใบประกันสุ ขภาพสาหรับผู้สูงอายุที่เดินทางไปต่ างประเทศ (จากบริษทั ประกันภัย) จากนั้นยื่นเอกสารทั้งหมดเข้ า
สถานทูตออสเตรเลียไปก่ อนและจากนั้นสถานฑูตจะให้ แบบฟอร์ มการตรวจสุ ขภาพมาเพื่อนาไปตรวจที่โรงพยาบาลที่ทาง
สถานฑูตกาหนดเท่ านั้น
5. สาหรับบุคคลที่ถือพาสปอร์ ตต่ างประเทศแต่ มถี ิ่นพานักอยู่ในประเทศไทย
กรณี ผเู ้ ดินทางถือหนังสื อเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ต้องใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน ดังนั้นต้อง
เปลี่ยนเป็ นหนังสื อเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน
ท่านต้องทาการแจ้งเข้า – แจ้งออก ที่กองตรวจคนเข้าเมืองให้เรี ยบร้อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได้
(ระยะเวลาในการพิจารณาผลวีซ่าขึน้ อยู่กบั ทางสถานทูต)
*** กรุ ณาจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพื่อผลประโยชน์ ในการพิจารณาวีซ่าของท่ าน ***
หากสถานทูตมีการสุ่ มเรียกสั มภาษณ์ ทางบริษทั ฯ ขอความร่ วมมือในการเชิญท่ านไปสั มภาษณ์ ตามนัดหมาย และโปรดแต่ ง
กายสุ ภาพ ทั้งนีท้ างบริษทั ฯ จะส่ งเจ้ าหน้ าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิม่ เติมทางบริษทั ใคร่ ขอรบกวนท่ านจัดส่ งเอกสารดังกล่ าวด้ วยเช่ นกัน

รหัสทัวร์ : THG6-TG-AU-8MAR-24SEP17
หมายเหตุ
ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มสี นา้ เงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทท์ ี่จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
เพราะปกติการเดินทางท่องเที่ยวกับคณะจะใช้หนังสื อ
เดินทางบุคคลธรรมดา (เล่ มสี เลือดหมู)
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อสิ่ งของห้ามนาเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ยหรื อด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้า
เมืองได้พิจารณาแล้ว
บริ ษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทั้งหมด หรื อบางส่ วน และบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ทางสถานฑูต
งดออกวีซ่าให้กบั ท่าน อันสื บเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ
คนต่างด้าวที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย
รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริ ษทั จะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ เนื่องจากการ
ท่ องเที่ยวนีเ้ ป็ นการชาระแบบเหมาจ่ ายกับบริษทั ตัวแทนในต่ างประเทศ ท่ านไม่ สามารถที่จะเรียกร้ องเงินคืน ในกรณีที่ท่าน
ปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ในการใช้ บริการนั้นที่ทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณี บริษทั ฯ จะไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายที่
เกิดขึน้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มผี ้ เู ดินทางตา่ กว่ า 15 ท่ าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบ
ล่ วงหน้ าก่ อน 10 วัน
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กรุ ณากรอกข้ อมูลตามความจริ ง
เพื่อประโยชน์ ในการยื่นขอวีซ่าเข้ าประเทศออสเตรเลียของท่ าน
1. ชื่ อ - นามสกุล(ภาษาไทย)_______________________________________________________________________
ชื่ อ-นามสกุลเดิม (ในกรณีที่มกี ารเปลีย่ นชื่ อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) ________________________________
สาเหตุในการเปลื่ยนชื่ อ-นามสกุล _______________________________________________________________
2. สถานภาพ

โสด

แต่ งงานจดทะเบียน

แต่ งงานไม่ จดทะเบียน

หย่ า

หม้ าย

3. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน(ภาษาอังกฤษ)_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
เบอร์ โทรศัพท์ บ้าน___________________ เบอร์ มือถือ ____________________ อีเมล์ ________________________
4. ชื่ อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ____________________________________________________
วันที่เริ่มทางาน / ศึกษา _______________________________________________________________________
5. ที่อยู่สถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) __________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
เบอร์ โทรศัพท์ ที่ทางาน / สถานศึกษา ________________________________________________________________
7. ตาแหน่ งหน้ าที่การงาน (ภาษาอังกฤษ) ___________________________________________________________
โทรศัพท์ ที่ทางาน_____________________________________________________________________________
8. ชื่ อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้ วย ___________________________________________________________________
ความสั มพันธ์ กบั ผู้เดินทางร่ วมครั้งนี้ (ระบุ) _______________________________________________________
9. ท่ านเคยเดินทางเข้ าประเทศนีม้ าก่ อนหรื อไม่
10. ท่ านเคยโดนปฎิเสธวีซ่าจากสถานฑูตใดหรื อไม่

เคย

ไม่ เคย

เคย __________________________
ไม่ เคย

