 พักโรงแรมระดับมาตรฐาน
 สนุกสนานกับการเล่นแซนบอร์ ด ณ เมืองพินาเคิล
 อิ่มอร่ อยกับเมนูพิเศษ!! กุง้ ล็อบส์เตอร์
 เพลิดเพลินกับการชิมไวน์ และพักผ่อน ณ โรงแรมในไร่ องุ่น 1 คืน
 ถ่ายรู ปกับหมีโคอาล่า ณ WILDLIFE PARK
 บินตรงโดยสายการบิน ไทยแอร์ เวย์ (TG)

กำหนดกำรเดินทำง
เดือน ตุลำคม 2561

11 – 15 , 17 – 21 , 18 – 22 , 19 - 23

เดือน พฤศจิกำยน 2561

7 – 11 , 21 – 25

เดือน ธันวำคม 2561

5 – 9 (วันพ่ อ)

วันแรก

กรุงเทพฯ – เพิร์ธ (ประเทศออสเตรเลีย)

21.30 น.

23.59 น.

คณะพร้อมกันที่สนำมบินสุ วรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ชั้นที่ 4 ประตู 4 เคำน์ เตอร์ D สำยกำรบินไทย พบ
เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยอานวยความสะดวกในการตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง พร้อมรับเอกสาร
ในการเดินทาง
** หมำยเหตุ ** (ออสเตรเลีย มีกฎหมำยห้ ำมนำเข้ ำ พืชผัก อำหำรสด และแห้ งทุกชนิดเข้ ำเมือง)
ออกเดินทำงสู่ เมืองเพิร์ธ โดยสำยกำรบินไทย แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ TG 483

วันที่สอง

เพิร์ธ – สวนสั ตว์พื้นเมือง – โรงงำนนูก้ำร์ - ชิมไวน์ - โรงงำนช๊ อคโกแลต และน้ำผึง้

07.55 น.

เดินทำงถึงสนำมบินนครเพิร์ธ เมืองหลวงของรัฐออสเตรเลียตะวันตก (เวลำท้ องถิ่นออสเตรเลียเร็วกว่ำไทย 1
ชม.) หลังผ่ำนพิธีตรวจคนเข้ ำเมือง รับกระเป๋ำเรียบร้ อยแล้ ว หลังผ่ำนพิธีกำร
จากนั้นนาท่านชมหุบเขาสวอนวัลเล่ยห์ รื อหุบเขาสวอนริ มฝั่งแม่น้ าสวอน ชมทัศนี ยภาพอันงดงามของเมืองเพิร์ธ
นาท่านชมชีวิตสัตว์พ้ืนเมื องต่าง ๆ มากมายของออสเตรเลี ยที่ สวนสั ตว์ พื้อเมื อง CAVERSHAM WILDLIFE
PARK นาท่านชมความน่ ารั กของ โคอาล่า สัตว์สัญลัก ษณ์ ของประเทศออสเตรเลี ย ถ่ายภาพคู่ก ับ จิ ง โจ้ สัตว์
พื้นเมืองที่มีมากที่สุดในออสเตรเลีย ชมตัววอมแบต วอลาบี หมาดิงโก้ และ อื่นๆ อีกมากมาย พร้อมชมกำรตัดขน
แกะ บริ เวณของ ทัมบูลกัมฟาร์ ม ซึ่ งอาชีพนี้ถือเป็ นอาชีพหลักของชาวออสซี่ ที่ทาฟาร์ มและขนแกะนี้ ยงั เป็ นสิ นค้า
ส่งออกที่สาคัญของชาวออสซี่ อีกด้วย และการใช้สุนขั ในการต้อนแกะ พร้อมชมการใช้บูมเมอร์ แลง อาวุธที่ใช้ใน
การล่าสัตว์ของชาวอะบอริ จิ้น คนท้องถิ่นของออสเตรเลีย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร สไตล์ BBQ
จากนั้นนาท่านชม โรงงำนนู ก้ำร์ ทีมีชื่อของเมืองเพิร์ธ พร้อมให้ท่านชิมรสชาติต่างๆ พร้อมเลือกซื้ อเป็ นของฝาก
นาท่านเข้าสู่ ที่พกั COLONY MANDOON ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศ และกลิ่นอายธรรมชาติ จากนั้นให้ท่าน
สามารถสัมผัสทัศนี ยภาพอันแสนงดงามของไร่ องุ่น พร้ อมชิมไวน์ ซึ่ งประเทศออสเตรเลียถือว่าเป็ นประเทศที่
สามารถผลิตไวท์ที่มีคุณภาพได้ระดับโลก ให้ท่านได้ชมขั้นตอนการผลิตไวท์ชนิดต่างๆ พร้อมหาซื้ อไวท์คุณภาพ
ดีฝากคนทางบ้าน และสามารถเลือกซื้ อกลับมาเป็ นของขวัญ ของฝากได้
บริกำรอำหำรคำ่ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ที่พกั โรงแรม COLONY MANDOON ESTATE หรื อเทียบเท่ ำ

เที่ยง
บ่ ำย

คำ่

วันที่สำม
เช้ ำ

กลำงวัน
บ่ ำย

คำ่

MARGARET RIVER CHOCOLATE FACTORY & HONEY- MONUMENT HILL - อำคำรรำวนด์ เฮำส์ ตลำดฟรีเมนเทิล - ชมเมือง - ช้ อปปิ้ ง
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่าน ช้อปปิ้ ง MARGARET RIVER CHOCOLATE FACTORY & HONEY ให้ท่านชมช็อกโกแล็ตชนิดต่าง
ๆ พร้ อมชมกรรมวิธีการผลิตช็อกโกแลต จากนั้น นาท่านชมความงามริ มแม่น้ าสวอนที่กว้างใหญ่ดงั่ ทะเลสาบ ชม
เมื อ งปากแม่ น้ าสวอน เมื อ งที่ ส าคัญ สมัย อดี ต จนกระทั่ง ปั จ จุ บ ัน ท่ า นจะได้พ บกับ บ้า นเรื อนที่ ส ร้ า งขึ้ นใน
สถาปั ตยกรรมยุคเก่าแก่ ทั้ง ร้ านอาหารและภัตตาคารถูกตกแต่งให้เข้ากับ บรรยากาศท้องทะเล พร้ อ มนาท่านชม
MONUMENT HILL ซึ่ งมีความสู งถึง 14 ม. ก่อสร้างโดยดอนนี่บรู๊ คสโตน ด้วยเงินงบประมาณของประชาชนเมือง
ฟรี แมนเทิลในปี 1928 เป็ นศุนย์กลางที่เป็ นเนิ นเขาไว้สาหรับเป็ นที่ระลึกของทหารหาญ 59,330 คนที่เสี ยพลีชีพ
ตนเองในสงครามโลก นาท่านชมอำคำรรำวนด์ เฮำส์ สิ่ งก่อสร้ างรู ปทรงกระบอกที่สร้ างอยู่บนเนิ นเขาเตี้ยๆ ริ มฝั่ง
ทะเล สร้ างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1831 ใช้เป็ นที่คุมขังผูท้ ี่ทาผิดกฎหมาย จากนั้นให้ท่านชมท่าเรื อประมงประจาเมืองและ
ตลำดฟรีเมนเทิล เป็ นย่านช้อปปิ้ งที่ดีเยี่ยม โดยเฉพาะถ้าหากว่าคุณกาลังมองหาสิ นค้าแปลกๆ บนถนนเซาธ์ เทอเรซ
กับปลายถนนไฮสตรี ท (ใกล้กบั THE ROUND HOUSE) มีร้านแฟชัน่ และร้ านขายของใช้ในบ้านที่มียี่ห้อทั้งจาก
ต่างประเทศและ ของออสเตรเลี ยเอง อาร์ ตแกลเลอรี่ แบบร่ ว มสมัยของศิ ลปะอะบอริ จิ นและศิ ล ปะออสเตรเลี ย
สาหรับสิ นค้าราคาถูกนั้นหาซื้ อได้ตามตลาดในฟรี เมนเทิล (ตลาดฟรี แมนเทิลเปิ ดศุกร์ -อาทิตย์) จากนั้นอิสระให้ท่าน
เดินเล่นไปบนเมื องแห่ ง ประวัติศาสตร์ พร้ อมถ่ายภาพกับอาคารบ้านเรื อนกับสถาปั ตยกรรมอันเก่ าแก่ อาทิเช่น ดิ
เอสพรานาด, อ่าวประมงเดอะฟิ ชเชอร์ แมนฮาร์ เบอร์ , นอร์ ทบริ ดจ์ เป็ นต้น
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (อำหำรท้ องถิ่น)
หลังอาหารนาท่านเดินทางกลับเข้าสู่ ตวั เมืองผ่านชมความสวยงามของ ศำลำว่ ำกำรเมืองสวนสำธำรณะคิงส์ พำร์ ค
ซึ่ ง อยูใ่ นพื้นที่สูงกว่าตัวเมืองทาให้เป็ นจุดชมวิวเมืองเพิร์ธที่ดียิ่ง ณ ที่น้ ีมีพนั ธุ์ไม้นบั พันชนิด รวมทั้งมีการจัดแปลง
ดอกไม้ป่าให้ชมในแบบที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติที่สุด และเดินทางสู่ ทะเลสำบมองเกอร์ ชื่นชมกับหงส์ดาเป็ นสัตว์
ท้องถิ่นและสัตว์สญ
ั ลักษณ์ของเมืองเพิร์ธ จากนั้นถ่ายภาพกับ หอระฆังหรื อเบลทำวเวอร์ ชมทัศนี ยภาพอันงดงาม
บริ เวณริ มอ่าว ผ่านแม่น้ าสวอนแม่น้ าสายหลักของเมืองพร้ อมชมความงามของอาคารเก่าแก่ต่างๆ จากนั้นนาท่าน
ไปช้อปปิ้ งหาซื้ อสิ นค้าพื้นเมืองที่ข้ ึนชื่อของ ออสเตรเลีย อาทิ วิตามินต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากขนแกะ ครี มทาผิว
และอื่น ๆ อีกมากมายอาศัย
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร (อำหำรจีน)
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ที่พกั โรงแรม MERCURE PERTH หรื อเทียบเท่ ำ

วันที่สี่

อุทยำนแห่ งชำตินัมบัง – SAND DUNES - พินำเคิล - เพิร์ท - อำหำรกลำงวันสุ ดพิเศษ เสริฟด้ วยเมนูก้ งุ ล๊อปเตอร์

เช้ ำ

บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ SAND DUNES เป็ นเนิ นทรายที่เกิดจากการพัดของลมพัดพาทรายมาทับถมกันที่ LANCELIN
จะเป็ น SAND DUNES ที่มีทรายสี ขาวมาทับถมกันจากนั้นให้ท่านสนุกสนานกับการเล่น SAND BOARD จากนั้น
นาท่านเดินทางสู่ วนอุทยำนแห่ งชำติยันเซป ระหว่างทางชมความสวยงามของธรรมชาติที่เลาะเลียบไปตามชายฝั่ง
ทะเล เดินทางสู่ตอนเหนื อของรัฐผ่านเขตทุ่ง ดอกไม้ป่านานาพันธุ์ที่กาลังบานสะพรั่งสวยงามสู่ อุทยำนแห่ งชำติ
นัมบัง แวะให้ท่านได้ถ่ายภาพที่สวยงามระหว่างการเดินทาง จากนั้นเดินทางเข้าสู่ ทะเลทรำยพินำเคิล
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (พิเศษ เมนู กุ้งล๊ อปส์ เตอร์ ท่ ำนละ ครึ่งตัว)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ พินำเคิล คือหิ นปูนที่โผล่มาจากทะเลทราย นับเป็ นพันๆ ชิ้นในบริ เวณ 4 ตารางกิโลเมตร
ที่บริ เวณนี้เมื่อก่อนคือก้นมหาสมุทร เมื่อมีการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก บริ เวณนี้ก็ถูกยกขึ้นมาเป็ นพื้นดินและใน
ยุคนั้นมันมีหอยจานวนมาก และเปลือกหอยจานวนมากก็สลายตัวเป็ นหิ นปูน หรื อเกิดจากรากของต้นไม้ โดย
หิ นปูนได้ละลายลงไปในดิน น้ าและแร่ ธาตุต่างๆก็ถูกดูดซึ มไปในราก ส่วนแคลเซี ยมจะไปเกาะบริ เวณรากเมื่อ
ต้นไม้ตายก็จะเหลือแคลเซี ยมเกาะกันเป็ นก้อน พอหลายล้านปี ต่อมาลมก็พดั เอาทรายออกไปจนเราสามารถเห็น
แท่งหิ นพินาเคิล สมควรแก่เวลาเดินทางกลับเข้าสู่ เมืองเพิร์ธ จากอิสระให้ท่านได้เดินช้อปปิ้ งหาซื้ อสิ นค้าราคาถูก
ในย่านแหล่งช้อปปิ้ งกลางใจเมืองกันตามอัธยาศัย
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร (อำหำรไทย)
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ที่พกั โรงแรม MERCURE PERTH หรื อเทียบเท่ ำ

กลำงวัน
บ่ ำย

คำ่

วันที่ห้ำ

WATERTOWN BRAND OUTLET - กรุ งเทพฯ

เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ภำยในโรงแรม
อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ ง WATERTOWN BRAND OUTLET แหล่งช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนมชื่อดังของเพิร์ธที่
มีสินค้าหลากหลายาแบรนด์ให้ท่านได้เลือกซื้ ออย่างจุใจ อาทิ ADIDAS, FOSSIL, NINE WEST, BILLABONG,
QUICKSILVER, ESPRIT, OAKLEY ฯลฯ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร

กลำงวัน

16.20 น.
22.20 น.

ถึงเวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนำมบินเมืองเพิร์ธ ตรวจเช็คสิ่ งของสัมภาระก่อนการเดินทาง
ออกเดินทำงกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ TG 482
คณะเดินทำงถึงสนำมบินสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภำพ…


*** สำยกำรบิน และโปรแกรมที่ระบุไว้ อำจมีกำรเปลีย่ นแปลงตำมควำมเหมำะสม ***

อัตรำค่ำบริกำร
กำหนดกำรเดินทำงวันที่ : 7 – 11 , 21 – 25 พฤศจิกำยน 2561
อัตรำค่ ำบริกำร
รำคำรวมตั๋วเครื่ องบิน รำคำไม่ รวมตั๋วเครื่ องบิน

ผู้ใหญ่
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ ำน
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ ำน ( มีเตียง )
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ ำน ( ไม่มีเตียง )
พักห้ องเดีย่ ว เพิม่ ท่ ำนละ

42,900.40,900.38,900.35,900.8,900.-

24,000.22,000.20,000.17,000.8,900.-

อัตรำค่ำบริกำร
กำหนดกำรเดินทำงวันที่ : 5 – 9 ธันวำคม 2561
อัตรำค่ ำบริกำร
รำคำรวมตั๋วเครื่ องบิน

ผู้ใหญ่
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ ำน
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ ำน ( มีเตียง )
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ ำน ( ไม่มีเตียง )
พักห้ องเดีย่ ว เพิม่ ท่ ำนละ

44,900.42,900.40,900.37,900.10,900.-

รำคำไม่ รวมตั๋วเครื่ องบิน

26,000.24,000.22,000.19,000.10,900.-

*** โปรแกรมนีไ้ ม่ รวมค่ำวีซ่ำเข้ ำประเทศออสเตรเลีย ท่ ำนละ 5,300 บำท***
**รำคำเด็กคือเด็กทีม่ อี ำยุไม่ เกิน 12 ปี บริบูรณ์ ค่ะ**
*** ในกำรเดินทำงในแต่ ละครั้ง จะต้ องมีจำนวนผู้เดินทำง 15 ท่ ำนขึน้ ไป ***
*** กรณีผ้ เู ดินทำงในคณะมีไม่ ถงึ 15 ท่ ำน อำจมีกำรปรับเปลีย่ นรำคำ ***
*** โปรแกรมนีไ้ ม่ มแี ถมกระเป๋ำเดินทำงให้ นะคะ ***
รำคำไม่ รวมตั๋วคือรำคำทีไ่ ม่ รวมตั๋วเครื่ องบินทั้งเทีย่ วบินระหว่ ำงประเทศ และ เทีย่ วบินภำยในประเทศ

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด ตามสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
ค่าโรงแรมที่พกั ตามระบุในรายการ หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ
ค่ารถรับส่งระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั ฯ จากกรุ งเทพฯ ที่คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท.

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่ รวม
ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3%
รำคำไม่ รวมค่ำวีซ่ำเข้ ำประเทศออสเตรเลีย
ค่าทาหนังสื อเดินทาง Passport
ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่ องดื่ม และค่าอาหารที่สงั่ เพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามธรรมเนียม 3 เหรี ยญต่อวัน ต่อคน (โดยเฉลี่ย 12 เหรี ยญออสเตรเลีย)
ทิปพนักงานขับรถ ตามธรรมเนียม 3 เหรี ยญต่อวัน ต่อคน (โดยเฉลี่ย 12 เหรี ยญออสเตรเลีย)
ค่าธรรมเนียมน้ ามันที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติมอีกในภายหลัง
เงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรชำระเงิน
กรุ ณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมมัดจาเป็ นจานวน 16,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน
กรุ ณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมมัดจาเป็ นจานวน 21,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน (ช่ วง ปี ใหม่ , สงกรำนต์)
กรณี ที่ลกู ค้าพักอำศัยอยู่ต่ำงจังหวัดให้ แจ้งกับทำงบริษัทให้ ทรำบตั้งแต่ทำกำรจองหากลูกค้ามีความจาเป็ นต้องออกตัว๋ เครื่ องบิน
ภายในประเทศกรุ ณาแจ้งให้ทางบริ ษทั ทราบก่อนออกตัว๋ มิฉะนั้นทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้ น
ค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือ บริ ษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ ท้งั หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทาการ หรื อก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน
มิฉะนั้นทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจา
ค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือ บริ ษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ ท้งั หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทาการ หรื อก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน
มิฉะนั้นทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจา (ช่ วง ปี ใหม่ , สงกรำนต์)
หำกท่ ำนจองและให้ เอกสำรในกำรทำวีซ่ำออสเตรเลียไม่ ทนั กำหนดและทำงบริษัทฯต้องออกตัว๋ กับทำงสำยกำรบินทำงลูกค้ำ
จะต้องจ่ำยเงินค่ำทัวร์ ท้ งั หมดก่ อนกำรออกตั๋วเครื่ องบิน มิฉะนั้นทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรให้ บริกำร
การยกเลิกและการคืนเงิน
กรณียกเลิก ช่ วงเทศกำล เช่ น ปี ใหม่ สงกรำนต์ ช่ วงเดือนตุลำคม ต้องยกเลิกล่ วงหน้ ำก่ อน 45 วัน
จะไม่ เก็บค่ำมัดจำ
กรุ ณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาการ มิฉะนั้น ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนมัดจา
กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทาการ ทางบริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องหัก 50 % ของอัตราค่าบริ การทั้งหมด
กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทาการ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินแล้วมีการยกเลิกการเดินทางไม่ สำมำรถคืนเงินค่ำตัว๋ ได้ เพราะเป็ นเงื่อนไขตัว๋ กรุ๊ ปของสายการบิน
หำกท่ ำนจองและให้ เอกสำรในกำรทำวีซ่ำเข้ ำประเทศออสเตรเลีย ไม่ ทนั กำหนดกำรออกตัว๋ กับทำงสำยกำรบิน และ ผลวีซ่ำ
ของท่ ำนไม่ ผ่ำน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทัวร์ และ มัดจำทั้งหมด
เอกสำรในกำรยื่นขอวีซ่ำเข้ ำประเทศออสเตรเลีย
กรุณำเตรียมเอกสำรในกำรยื่นวีซ่ำให้ ครบ และส่ งให้ กับทำงบริษัทฯ เพื่อทำวีซ่ำก่ อน 21 วันทำกำร
*** (เนื่ องจำกกำรยื่นขอวีซ่ำประเทศออสเตรเลีย ต้ องใช้ เวลำในกำรยื่นวีซ่ำ 15 วันทำกำร) ***
เงื่อนไขในกำรพิจำรณำวีซ่ำ
กำรพิจำรณำอนุมัตวิ ซี ่ ำนั้นขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของทำงสถำนทูตเท่ ำนั้น ทำงบริษัทฯ เป็ นแค่ตวั แทนยื่นวีซ่ำไม่ สำมำรถแทรกแซง
กำรพิจำรณำวีซ่ำของสถำนทูตได้ ซึ่งทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ ำนที่มีเอกสำรพร้ อมและมีควำมประสงค์ที่จะเดินทำงไป
ท่ องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตำมเอกสำรที่ระบุเท่ ำนั้น
** กรุณำเตรียมเอกสำรให้ ครบตำมที่สถำนทูตกำหนด **
ตั้งแต่ วัน ที่ 3 พฤษภำคม 2559 เป็ นต้ น ไป กระทรวงกิจกำรตรวจคนเข้ ำเมื องและพิทัก ษ์ เขตแดนจะเริ่ม กำรเก็บข้ อ มูล ด้ ำนไบโอ
เมตทริกซ์ จำกผู้สมัครทุกท่ ำนที่สมัครขอวีซ่ำเพื่อเดินทำงไปประเทศออสเตรเลีย
***ดังนั้นผู้ยื่นขอวีซ่ำทุกท่ ำนจะต้องมำติดต่อที่ศูนย์ ยื่นวีซ่ำออสเตรเลียด้ วยตนเองเพื่อสแกนลำยนิ้วมือ***
1.สำหรับบุคคลทั่วไป
พาสปอร์ ต มีอายุเหลือนับจากวันเดินทางสามารถใช้งานได้ไม่ต่ากว่า 6 เดือน (กรณี ท่านที่มีพาสปอร์ ตเล่มเก่า ให้แนบมาด้วย)
รู ปถ่ายสี 2” จานวน 2 รู ป (ไม่สวมแว่นตาดา, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอารู ปรับปริ ญญา, ใส่ชุดครุ ย, หรื อใส่ ชุดราชการ, ไม่ยิ้ม, พื้น
หลังเป็ นสี ขาว ต้องไม่เป็ นลวดลาย และห้าม เป็ นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์ )
สาเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน
กรอกแบบฟอร์ มข้อมูลเบอร์ โทรศัพท์ มือถือ / เบอร์ บา้ น / เบอร์ ที่ทางาน / ที่อยู่ เพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่า ( ภาษาอังกฤษ )
กรณี ที่ผเู้ ดินทางสมรสแล้ว เอกสารเพิ่มเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, ( ในกรณี ที่ค่สู มรสเสี ยชีวิต )ใบมรณะบัตร
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (ถ้ามี)
หลักฐำนกำรเงินโดยใช้ สมุดเงินฝำกตัวจริง หรื อ Statement ที่ออกจำกธนำคำร ย้ อนหลัง 6 เดือน อย่ ำงใดอย่ ำงหนึ่ง เท่ ำนั้น!!!
ถ้ ำให้ สำเนำสมุดเงินฝำกไม่ สำมำรถใช้ ยื่นวีซ่ำออสเตรเลียได้
หนังสื อรับรองการทางาน (ฉบับจริง) จากบริ ษทั ที่ท่านทางานอยู่ (ภำษำอังกฤษเท่ ำนั้น)
1. กรณีที่เป็ นพนักงำนบริษัททั่วไป ใช้หนังสื อรับรองการทางานฉบับจริ ง (ภำษำอังกฤษ)
2. กรณีประกอบธุรกิจส่ วนตัว ใช้สาเนาทะเบียนการค้า (กรณีเป็ นเจ้ำของและคัดไม่ เกิน 3 เดือน) หรื อ สาเนาใบทะเบียนพาณิ ชย์
และหน้าหนังสื อรับรองต้องมีชื่อกิจการ และชื่อผูเ้ ดินทางเป็ นหุ้นส่วน หรื อเป็ นเจ้าของกิจการด้วย
3. กรณีทำธุรกิจส่ วนตัว (แต่ไม่ ได้ จดทะเบียนกำรค้ำ) ให้ทาหนังสื อชี้แจงต่อสถานทูต (ภำษำอังกฤษ)
4. กรณีข้ำรำชกำร ต้องใช้หนังสื อรับรองการทางานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภำษำอังกฤษ หรื อ ภำษำไทย) ไม่สามารถใช้สาเนาบัตร
ข้าราชการเพียงหลักฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได้
2. สำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษำ ที่เดินทำงพร้ อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทัว่ ไป) และขอ
หนังสื อรับรองการเรี ยน (ตัวจริ งภาษาอังกฤษเท่านั้น) จากโรงเรี ยนหรื อมหาวิทยาลัยเท่านั้น
3. สำหรับเด็ก ที่ไม่ ได้ เดินทำงพร้ อมผู้ปกครองและอำยุไม่ เกิน 18 ปี (ขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้)
หนังสื อยินยอมให้บุตรเดินทางที่ทาจากที่ว่าการอาเภอ
หนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ยน (ภาษาอังกฤษ)

กรณี ผเู้ ดินทางอายุต่ากว่า 15 ปี ขอสาเนาสูติบตั ร (ไม่ สำมำรถใช้ บัตรประชำชนเด็กได้ )
สาเนาบัตรประชาชน (บิดา และมารดา)
ใบรับรองการทางานงานของบิดา หรื อ มารดา
กรณีที่บิดำ หรื อ มำรดำเป็ นข้ ำรำชกำร : จดหมายรับรองการทางานจากต้นสังกัด และสาเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด
หลักฐานการเงิน (สาเนาบัญชีเงินฝากธนาคารถ่ายตั้งแต่หน้าแรกจนถึงปัจจุบนั ) ของบิดา หรื อ มารดา
สาเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ ดินทาง
4. สำหรับผู้ใหญ่ ที่อำยุเกิน 75 ปี
ต้ อ งซื้ อ ใบประกัน สุ ขภำพสำหรั บผู้สู งอำยุ ที่เดินทำงไปต่ ำงประเทศ (จำกบริษัท ประกันภัย) จำกนั้ น ยื่ นเอกสำรทั้งหมดเข้ ำ
สถำนทูตออสเตรเลียไปก่ อ นและจำกนั้ นสถำนทู ตจะให้ แบบฟอร์ มกำรตรวจสุ ขภำพมำเพื่อ นำไปตรวจที่โรงพยำบำลที่ทำง
สถำนทูตกำหนดเท่ ำนั้น
5. สำหรับบุคคลที่ถือพำสปอร์ ตต่ำงประเทศแต่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย
กรณี ผเู้ ดินทางถือหนังสื อเดินทางพาสปอร์ ตจีน (เล่มแดง) ต้องใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน ดังนั้นต้องเปลี่ยนเป็ น
หนังสื อเดินทางพาสปอร์ ต (เล่มเหลือง) ก่อน
ท่านต้องทาการแจ้งเข้า – แจ้งออก ที่กองตรวจคนเข้าเมืองให้เรี ยบร้อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได้
(ระยะเวลำในกำรพิจำรณำผลวีซ่ำขึน้ อยู่กับทำงสถำนทูต)
*** กรุณำจัดเตรียมเอกสำรตำมที่ระบุเพื่อผลประโยชน์ ในกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ ำน ***
หำกสถำนทูตมีกำรสุ่ ม เรียกสั มภำษณ์ ทำงบริษัทฯ ขอควำมร่ วมมื อในกำรเชิญท่ ำนไปสั มภำษณ์ ตำมนัดหมำย และโปรดแต่ งกำย
สุ ภำพ ทั้งนี้ทำงบริษัทฯ จะส่ งเจ้ำหน้ ำที่ไปอำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิม่ เติมทำง
บริษัทใคร่ ขอรบกวนท่ ำนจัดส่ งเอกสำรดังกล่ ำวด้ วยเช่ นกัน
หมำยเหตุ
ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มสี น้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฏิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะปกติการเดินทางท่องเที่ยวกับคณะจะใช้หนังสื อเดินทางบุคคล
ธรรมดา (เล่ มสี เลือดหมู)
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อสิ่ งของห้ามนาเข้าประเทศ
เอกสารเดิ นทางไม่ถูกต้อง หรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ยหรื อด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ก องตรวจคนเข้าเมือ งได้
พิจารณาแล้ว
บริ ษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจานวนทั้งหมด หรื อบางส่วน และบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ทางสถานทู งดออก
วีซ่าให้กบั ท่าน อันสื บเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คน
ต่างด้าวที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย
รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเหตุการณ์
ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริ ษทั จะคานึ งถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ เนื่ องจำกกำรท่ องเที่ยวนี้เป็ น
กำรชำระแบบเหมำจ่ ำยกับบริษัทตัวแทนในต่ ำงประเทศ ท่ ำนไม่ สำมำรถที่จะเรียกร้ องเงินคืน ในกรณีที่ท่ำนปฏิเสธหรื อสละ
สิ ทธิ์ในกำรใช้ บริกำรนั้นที่ทำงทัวร์ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี บริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบค่ ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึน้ บริษัทฯ ขอ
สงวนสิ ทธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีที่มีผ้เู ดินทำงตำ่ กว่ำ 15 ท่ ำน โดยที่จะแจ้งให้ ผ้เู ดินทำงทรำบล่ วงหน้ ำก่ อน 10 วัน

กรุณำกรอกข้ อมูลตำมควำมจริง
เพื่อประโยชน์ ในกำรยื่นขอวีซ่ำเข้ ำประเทศออสเตรเลียของท่ ำน
1. ชื่ อ - นำมสกุล(ภำษำไทย)____________________________________________________________________________
ชื่ อ-นำมสกุลเดิม (ในกรณีที่มกี ำรเปลี่ยนชื่ อ-นำมสกุล (ภำษำอังกฤษ) __________________________________________
สำเหตุในกำรเปลี่ยนชื่ อ-นำมสกุล _____________________________________________________________________
2. สถำนภำพ

โสด

แต่งงำนจดทะเบียน

แต่งงำนไม่ จดทะเบียน

หย่ ำ

หม้ ำย

3. ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ ำน(ภำษำอังกฤษ)___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
เบอร์ โทรศัพท์ บ้ำน___________________ เบอร์ มือถือ ____________________ อีเมล์ _____________________________
4. ชื่ อสถำนที่ทำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำอังกฤษ) __________________________________________________________
วันที่เริ่มทำงำน / ศึกษำ ____________________________________________________________________________
5. ที่อยู่สถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำอังกฤษ) _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
เบอร์ โทรศัพท์ ที่ทำงำน / สถำนศึกษำ _____________________________________________________________________
7. ตำแหน่ งหน้ ำที่กำรงำน (ภำษำอังกฤษ) _________________________________________________________________
โทรศัพท์ ที่ทำงำน_________________________________________________________________________________
8. ชื่ อบุคคลที่ร่วมเดินทำงไปด้ วย _______________________________________________________________________
ควำมสั มพันธ์ กับผู้เดินทำงร่ วมครั้งนี้ (ระบุ) ____________________________________________________________
9. ท่ ำนเคยเดินทำงเข้ ำประเทศนี้มำก่ อนหรื อไม่

เคย

10. ท่ ำนเคยโดนปฎิเสธวีซ่ำจำกสถำนฑูตใดหรื อไม่

เคย _________________________________________
ไม่ เคย

ไม่ เคย

