รหัสทัวร์ : THG6-TG-AU-7JUN-24SEP17H

***ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์***
 ชมความงดงามของเมืองบริสเบน
 ชมความงดงามของเมืองโกลโคสต์
 อิสระช้อปปิ้ ง หรือเลือกซื้อ OPTIONAL TOUR (สวนสนุ กดรีมเวิลด์)

กำหนดกำรเดินทำง

มิถุนายน 2560
สิ งหาคม 2560
กันยายน 2560

7-11, 14-18, 21-25, 28 มิถุนายน – 02 กรกฏาคม
2-6, 16-20, 23-27
6-10, 13-17, 20-24

รหัสทัวร์ : THG6-TG-AU-7JUN-24SEP17H
วันแรก
21.30 น.

00.01 น.
วันทีส่ อง
12.05 น.
กลำงวัน
บ่ ำย

คำ่

สนำมบินสุ วรรณภูมิ – บริสเบน
คณะเดิ นทางพร้ อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ สำยกำรบินไทย แอร์ เวย์ (TG) เจ้าหน้าที่ตอ้ นรับและอานวยความ
สะดวกก่อนการเดินทาง
** หมำยเหตุ ** (ออสเตรเลีย มีกฎหมำยห้ ำมนำเข้ ำ พืชผัก อำหำรสด และแห้ งทุกชนิดเข้ ำเมือง)
ออกเดินทำงสู่ บริสเบน โดยสำยกำรบินไทย แอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ TG 473
บริสเบน – ชมเมือง – เม้ ำท์ คุทธำ – โกล์ ดโคสต์
เดินทำงถึงถึงเมืองบริสเบน เมืองหลวงของรัฐควีนส์ แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย (เวลำท้ องถิ่นออสเตรเลีย เร็วกว่ ำไทย
4 ชม.) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋ าเรี ยบร้อยแล้ว
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
จากนั้นนาท่ านชม เมื องบริ สเบน รั ฐควีนส์ แลนด์ เมื องใหญ่อนั ดับสามของประเทศออสเตรเลี ย ตั้งอยู่บนแม่ น้ า
บริ สเบน ผ่านชมศาลาว่าการประจาเมือง สู่ เม้าท์คูท่า จุดชมวิวเมืองบริ สเบนที่สวยที่สุดบนเนิ นเขา ซึ่ งสมารถชมวิว
ของตัวเมืองบริ สเบน และสายน้ าสายหลักของเมืองคือแม่น้ าบริ สเบนที่ได้ชื่อว่า สเน็คริ เวอร์ ที่ขดคดเคี้ยวคล้ายงู และ
บริ เวณ เซ้าท์แบ้งค์ ริ มฝั่งแม่น้ าชมวิวบริ เวณที่เคยใช้เป็ นที่จดั งานเอ็กซ์โป ซึ่ งทาให้บริ สเบนเป็ นเมืองที่ชาวโลกรู ้จกั
มากขึ้นในฐานะเป็ นเมืองใหญ่อีกแห่งหนึ่งของประเทสออสเตรเลีย จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ โกลด์ โคสต์ เจ้าของฉายา
HAWAII OF AUSTRALIA ทีมีชื่อเสี ยงไปทัว่ โลกในเรื่ องของชายหาด
ที่ยาวถึง 70 กิโลเมตร ดังนั้นชายหาด ที่นี่จึงถูกขนานนามว่าเป็ นชายหาด
ที่ ไ ม่ มี ที่ สิ้ น สุ ด นอกจากนี้ ยัง มี ป่ าอุ ด มสมบู ร ณ์ ที่ มี ชื่ อ เสี ย งและการ
พักผ่อนที่สะดวกสบายชมความงามของชายหาดที่ยาวสุ ดลูกหู ลูกตาของ
SURFER PARADISE
 อิสระอำหำรเย็น
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ทพี่ กั ISLANDER HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ

วันทีส่ ำม

อิสระช้ อปปิ้ ง – หรื อซื้อ OPTIONAL TOUR (สวนสนุกดรีมเวิลด์ )

เช้ ำ

 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ภำยในโรงแรม
** ท่ ำนสำมำรถ ซื้อทัวร์ เพิม่ เติม กรุณำจองล่ วงหน้ ำ ก่ อนเดินทำง นะค่ ะ **
1. DREAMWORLD ดรี มเวิลด์ สวนสนุกที่เป็ นดินแดนแห่ งความฝันของชาวออสซี่ สนุกสนานกับเครื่ องเล่นชนิ ด
ต่างๆ อาทิ RUNAWAY REPTAR ROLLERCOASTER หรื อให้ท่านได้ตื่นเต้นสุ ดขีดกับ GIANT DROP ที่เป็ น
เครื่ องเล่นที่ได้รับการบันทึกในหนังสื อกินเนสบุ๊คว่าเป็ นเครื่ องเล่นที่มีความสู งที่สุดและเร็ วที่สุดในโลก และท่านยัง
สามารถชมชีวิตสัตว์พ้ืนเมืองที่มีเฉพาะในแถวประเทศออสเตรเลียเท่านั้น ที่มีอยูม่ ากมายกว่า 100 ชนิด อาทิ จิงโจ้ โค
อาล่ า วอมแบท ดิ งโก้ พอสซั๋ม เป็ นต้น ให้ท่านได้มีเวลาพักผ่อนและเพลิ ดเพลิ นกับการให้อาหารจิ งโจ้ โคอาล่ า
หรื อวัลลาบี รวมทั้งชมการแสดงโชว์การตัดขนแกะ และสุ นขั ต้อนแกะ พร้อมเลือกซื้อของที่ระลึกจากร้านค้ามากมาย
DREAMWORLD (มีรถรับ – ส่ ง อิสระอำหำรกลำงวันและอำหำรเย็น) ค่ ำเข้ ำ คนละ 2,000 บำท**
 อิสระอำหำรคำ่ ตำมอัธยำศัย
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ทพี่ กั ISLANDER HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ

คำ่

รหัสทัวร์ : THG6-TG-AU-7JUN-24SEP17H
วันทีส่ ี่
เช้ ำ

คำ่

อิสระช้ อปปิ้ ง
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ภำยในโรงแรม
*** อิสระตำมอัธยำศัย ***
** สถำนทีแ่ นะนำ ** ท่านสามารเดิน เที่ยวชม ในเมืองได้
ฮำร์ เบอร์ ทำวน์ เอ้ ำท์ เล็ต ศูนย์รวมแบรนด์ช้ นั นา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ท่านเลือกซื้ อและช้อปสิ นค้าต่างๆ
มากมาย สนุ กสนานกับการช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์ในประเทศ อาทิเช่ น ROXY, BILLABONG, RIP CURL,
QUICKSILVER เป็ นต้น หรื อสิ นค้ากีฬา เช่น SPEEDO, NIKE, ADIDAS, THE NORTH FACE จากนั้นเพลิดเพลิน
กับการช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์ดงั ต่างๆ เช่น KATIES, LILI, LISAHO, MARCO POLO, CALVIN KLEIN JEANS,
DIESEL, ESPRIT, LACOSTE, TOMMY HILFIGER เป็ นต้น
เซิร์ฟเฟอร์ พำรำไดซ์ เป็ นศูนย์รวมของห้างสรรพสิ นค้าและร้านค้าบูติคชั้นนาของบรรดานักออกแบบและผูผ้ ลิต
เสื้ อผ้าในภูมิภาคโกลด์โคสต์ให้เลือกเดินชมและซื้ อหาอย่างมากมาย หรื ออาจเลือกไปเดินชมสิ นค้าท้องถิ่นและงาน
ฝี มือคุณภาพดี ที่ตลาดริ มชายหาดหรื อตลาดพื้นเมืองของออสเตรเลีย แวะไปสัมผัสและเล่นเซิ ร์ฟไล่ตามจับคลื่นที่
โกลด์โคสต์ในพื้นที่ยอดนิยม อาทิ เบอรี น เฮด (BURLEIGH HEADLAND) กรี นเมาท์ (GREENMOUNT) เคอร์ ร่า
(KIRRA) ซี เวย์ (SEAWAY) และ SNAPPER ROCKS หรื อเพิ่มความท้าทายด้วยกิจกรรมทางน้ า เช่น สกีน้ า เรื อลาก
ร่ ม เจ็ทสกีและเรื อใบ ก็ถือเป็ นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมอย่างมาก
 อิสระอำหำรคำ่ ตำมอัธยำศัย
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ทพี่ กั IBIS VICTORIA HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ

วันทีห่ ้ ำ

โกลด์ โคสต์ – บริสเบน – สนำมบินสุ วรรณภูมิ

เช้ ำ

 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ภำยในโรงแรม
หลังอำหำรเช้ ำ อิสระเดินเล่ นช้ อปปิ้ ง ตำมอัธยำศัย
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ
ออกเดินทำงจำกสนำมบินบริสเบน โดยสำยกำรบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 474
เดินทำงถึงสนำมบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพ พร้ อมควำมประทับใจตลอดกำรเดินทำง

14.00 น.
20.10 น.



*** สำยกำรบิน และโปรแกรมทีร่ ะบุไว้ อำจมีกำรเปลีย่ นแปลงตำมควำมเหมำะสม ***

อัตรำค่ ำบริกำร
อัตรำค่ ำบริกำร
ผูใ้ หญ่
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

รำคำรวมตั๋วเครื่ องบิน
35,900.6,900.-

รำคำไม่ รวมตั๋วเครี่องบิน
22,900
6,900.-

รหัสทัวร์ : THG6-TG-AU-7JUN-24SEP17H
*** โปรแกรมนีไ้ ม่ รวมค่ำวีซ่ำเข้ ำประเทศออสเตรเลีย ท่ ำนละ 5,300 บำท***
ทิปคนขับรถและหัวหน้ ำทัวร์ ดูแลท่ ำนตลอดกำรเดินทำง วันละ 6 AUD/ท่ ำน/วัน
เพื่อขวัญและกำลังใจของเจ้ ำหน้ ำที่นะคะ
*** ในกำรเดินทำงในแต่ ละครั้ง จะต้ องมีจำนวนผู้เดินทำง 15 ท่ ำนขึน้ ไป ***
*** กรณีผ้ ูเดินทำงในคณะมีไม่ ถึง 15 ท่ ำน อำจมีกำรปรับเปลีย่ นรำคำ ***
*** โปรแกรมนีไ้ ม่ มีแถมกระเป๋ำเดินทำงให้ นะคะ ***
รำคำไม่ รวมตั๋วคือรำคำที่ไม่ รวมตัว๋ เครื่ องบินทั้งเที่ยวบินระหว่ำงประเทศ และ เทีย่ วบินภำยในประเทศ
*** รำยกำรอำจมีกำรเปลีย่ นแปลงตำมควำมเหมำะสม **
อัตรำค่ ำบริกำรนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด ตามสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
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.
อัตรำค่ ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
ค่ ำภำษีมูลค่ ำเพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ทีจ่ ่ ำย 3%
รำคำนีไ้ ม่ รวมค่ ำวีซ่ำเข้ ำประเทศออสเตรเลีย
ค่าทาหนังสื อเดินทาง Passport
ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่ องดื่ม และค่าอาหารที่สงั่ เพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว
ค่าธรรมเนียมน้ ามันที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติมอีกในภายหลัง
ทิปคนขับรถและหัวหน้าทัวร์ วันละ 6 AUD /ท่าน/วัน
เงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรชำระเงิน
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 , สงกรำนต์ )
กรณี ที่ลูกค้าพักอำศัยอยู่ต่ำงจังหวัดให้ แจ้ งกับทำงบริษทั ให้ ทรำบตั้งแต่ ทำกำรจองหากลูกค้ามีความจาเป็ นต้องออกตัว๋ เครื่ องบิน
ภายในประเทศกรุ ณาแจ้งให้ทางบริ ษทั ทราบก่อนออกตัว๋ มิฉะนั้นทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้ น
ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริ ษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ท้ งั หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทาการ หรื อก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน มิฉะนั้น
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจา

รหัสทัวร์ : THG6-TG-AU-7JUN-24SEP17H
หำกท่ ำนจองและให้ เอกสำรในกำรทำวีซ่ำออสเตรเลียไม่ ทนั กำหนดและทำงบริษทั ฯต้ องออกตัว๋ กับทำงสำยกำรบินทำงลูกค้ ำ
จะต้ องจ่ ำยเงินค่ ำทัวร์ ท้ังหมดก่ อนกำรออกตัว่ เครื่ องบิน มิฉะนั้นทำงบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรยกเลิกกำรให้ บริกำร
กำรยกเลิกและกำรคืนเงิน
กรณียกเลิก ช่ วงเทศกำล เช่ น ปี ใหม่ สงกรำนต์ ช่ วงเดือนตุลำคม ต้ องยกเลิกล่ วงหน้ ำก่ อน 45 วัน
จะไม่ เก็บค่ ำมัดจำ
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 สำมำรถคืนเงินค่ ำตั๋วได้ เพราะเป็ นเงื่อนไขตัว๋ กรุ๊ ปของสายการบิน
หำกท่ ำนจองและให้ เอกสำรในกำรทำวีซ่ำเข้ ำประเทศออสเตรเลีย ไม่ ทนั กำหนดกำรออกตัว๋ กับทำงสำยกำรบิน และ ผลวีซ่ำของ
ท่ ำนไม่ ผ่ำน บริษัทฯ จะขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรคืนเงินค่ ำทัวร์ และ มัดจำทั้งหมด
เอกสำรในกำรยื่นขอวีซ่ำเข้ ำประเทศออสเตรเลีย
กรุณำเตรียมเอกสำรในกำรยื่นวีซ่ำให้ ครบ และส่ งให้ กบั ทำงบริษทั ฯ เพื่อทำวีซ่ำก่ อน 21 วันทำกำร
*** (เนื่องจำกกำรยื่นขอวีซ่ำประเทศออสเตรเลีย ต้ องใช้ เวลำในกำรยื่นวีซ่ำ 15 วันทำกำร) ***
เงื่อนไขในกำรพิจำรณำวีซ่ำ
กำรพิจำรณำอนุมัตวิ ซี ่ ำนั้นขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของทำงสถำนทูตเท่ ำนั้น ทำงบริษทั ฯ เป็ นแค่ ตวั แทนยื่นวีซ่ำไม่ สำมำรถแทรกแซงกำร
พิจำรณำวีซ่ำของสถำนทูตได้ ซึ่งทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ ำนทีม่ เี อกสำรพร้ อมและมีควำมประสงค์ ทจี่ ะเดินทำงไป
ท่ องเทีย่ วยังประเทศออสเตรเลียตำมเอกสำรทีร่ ะบุเท่ ำนั้น
** กรุณำเตรียมเอกสำรให้ ครบตำมทีส่ ถำนทูตกำหนด **
ตั้งแต่ วนั ที่ 3 พฤษภำคม 2559 เป็ นต้ นไป กระทรวงกิจกำรตรวจคนเข้ ำเมืองและพิทกั ษ์ เขตแดนจะเริ่มกำรเก็บข้ อมูลด้ ำนไบโอ
เมตทริกซ์ จำกผู้สมัครทุกท่ ำนทีส่ มัครขอวีซ่ำเพื่อเดินทำงไปประเทศออสเตรเลีย
***ดังนั้นผู้ยื่นขอวีซ่ำทุกท่ ำนจะต้ องมำติดต่ อทีศ่ ูนย์ ยื่นวีซ่ำออสเตรเลียด้ วยตนเองเพื่อสแกนลำยนิว้ มือ***
1.สำหรับบุคคลทัว่ ไป
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 , พื้น
หลังเป็ นสี ขาว ต้องไม่เป็ นลวดลาย และห้าม เป็ นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์)
สาเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน
กรอกแบบฟอร์มข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ มือถือ / เบอร์บา้ น / เบอร์ที่ทางาน / ที่อยู่ เพื่อใช้ในการยืน่ ขอวีซ่า ( ภาษาอังกฤษ )
กรณี ที่ผเู ้ ดินทางสมรสแล้ว เอกสารเพิม่ เติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, ( ในกรณี ที่คู่สมรสเสี ยชีวิต )ใบมรณะบัตร
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (ถ้ามี)
หลักฐำนกำรเงินโดยใช้ สมุดเงินฝำกตัวจริง หรื อ Statement ทีอ่ อกจำกธนำคำร ย้ อนหลัง 6 เดือน อย่ ำงใดอย่ ำงหนึ่ง เท่ ำนั้น!!! ถ้ ำ
ให้ สำเนำสมุดเงินฝำกไม่ สำมำรถใช้ ยื่นวีซ่ำออสเตรเลียได้
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หนังสื อรับรองการทางาน (ฉบับจริง) จากบริ ษทั ที่ท่านทางานอยู่ (ภำษำอังกฤษเท่ ำนั้น)
1. กรณีทเี่ ป็ นพนักงำนบริษัททัว่ ไป ใช้หนังสื อรับรองการทางานฉบับจริ ง (ภำษำอังกฤษ)
2. กรณีประกอบธุรกิจส่ วนตัว ใช้สาเนาทะเบียนการค้า (กรณีเป็ นเจ้ ำของและคัดไม่ เกิน 3 เดือน) หรื อ สาเนาใบทะเบียนพาณิ ชย์
และหน้าหนังสื อรับรองต้องมีชื่อกิจการ และชื่อผูเ้ ดินทางเป็ นหุน้ ส่ วน หรื อเป็ นเจ้าของกิจการด้วย
3. กรณีทำธุรกิจส่ วนตัว (แต่ ไม่ ได้ จดทะเบียนกำรค้ ำ) ให้ทาหนังสื อชี้แจงต่อสถานทูต (ภำษำอังกฤษ)
4. กรณีข้ำรำชกำร ต้องใช้หนังสื อรับรองการทางานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภำษำอังกฤษ หรื อ ภำษำไทย) ไม่สามารถใช้สาเนาบัตร
ข้าราชการเพียงหลักฐานเดียวยืน่ ต่อสถานทูตได้
2. สำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษำ ทีเ่ ดินทำงพร้ อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทัว่ ไป) และขอ
หนังสื อรับรองการเรี ยน (ตัวจริ งภาษาอังกฤษเท่านั้น) จากโรงเรี ยนหรื อมหาวิทยาลัยเท่านั้น
3. สำหรับเด็ก ทีไ่ ม่ ได้ เดินทำงพร้ อมผู้ปกครองและอำยุไม่ เกิน 18 ปี (ขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้)
หนังสื อยินยอมให้บุตรเดินทางที่ทาจากที่วา่ การอาเภอ
หนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ยน (ภาษาอังกฤษ)
กรณี ผเู ้ ดินทางอายุต่ากว่า 15 ปี ขอสาเนาสู ติบตั ร (ไม่ สำมำรถใช้ บัตรประชำชนเด็กได้ )
สาเนาบัตรประชาชน (บิดา และมารดา)
ใบรับรองการทางานงานของบิดา หรื อ มารดา
กรณีทบี่ ิดำ 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 องซื้อใบประกันสุ ขภำพสำหรับผู้สูงอำยุทเี่ ดินทำงไปต่ ำงประเทศ (จำกบริษทั ประกันภัย) จำกนั้นยื่นเอกสำรทั้งหมดเข้ ำ
สถำนทูตออสเตรเลียไปก่ อนและจำกนั้นสถำนฑูตจะให้ แบบฟอร์ มกำรตรวจสุ ขภำพมำเพื่อนำไปตรวจทีโ่ รงพยำบำลทีท่ ำงสถำน
ฑูตกำหนดเท่ ำนั้น
5. สำหรับบุคคลทีถ่ ือพำสปอร์ ตต่ ำงประเทศแต่ มีถนิ่ พำนักอยู่ในประเทศไทย
กรณี ผเู ้ ดินทางถือหนังสื อเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ต้องใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน ดังนั้นต้องเปลี่ยนเป็ น
หนังสื อเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน
ท่านต้องทาการแจ้งเข้า – แจ้งออก ที่กองตรวจคนเข้าเมืองให้เรี ยบร้อยก่อน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าได้
(ระยะเวลำในกำรพิจำรณำผลวีซ่ำขึน้ อยู่กบั ทำงสถำนทูต)
*** กรุณำจัดเตรียมเอกสำรตำมทีร่ ะบุเพื่อผลประโยชน์ ในกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ ำน ***
หำกสถำนทูตมีกำรสุ่ มเรียกสั มภำษณ์ ทำงบริษทั ฯ ขอควำมร่ วมมือในกำรเชิญท่ ำนไปสั มภำษณ์ ตำมนัดหมำย และโปรดแต่ งกำยสุ ภำพ
ทั้งนีท้ ำงบริษทั ฯ จะส่ งเจ้ ำหน้ ำทีไ่ ปอำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิม่ เติมทำงบริษัท
ใคร่ ขอรบกวนท่ ำนจัดส่ งเอกสำรดังกล่ ำวด้ วยเช่ นกัน
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หมำยเหตุ
ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มสี นำ้ เงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทท์ ี่จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะปกติการเดินทางท่องเที่ยวกับคณะจะใช้หนังสื อเดินทางบุคคล
ธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อสิ่ งของห้ามนาเข้าประเทศ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ยหรื อด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองได้
พิจารณาแล้ว
บริ ษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทั้งหมด หรื อบางส่ วน และบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ทางสถานฑูต งด
ออกวีซ่าให้กบั ท่าน อันสื บเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คนต่าง
ด้าวที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย
รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเหตุการณ์
ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริ ษทั จะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ เนื่องจำกกำรท่ องเทีย่ วนีเ้ ป็ นกำร
ชำระแบบเหมำจ่ ำยกับบริษัทตัวแทนในต่ ำงประเทศ ท่ ำนไม่ สำมำรถที่จะเรียกร้ องเงินคืน ในกรณีทที่ ่ ำนปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ใน
กำรใช้ บริกำรนั้นทีท่ ำงทัวร์ จัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณี บริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยทีเ่ กิดขึน้ บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์
ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีทมี่ ีผู้เดินทำงตำ่ กว่ ำ 15 ท่ ำน โดยทีจ่ ะแจ้ งให้ ผู้เดินทำงทรำบล่ วงหน้ ำก่ อน 10 วัน
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กรุณำกรอกข้ อมูลตำมควำมจริง
เพื่อประโยชน์ ในกำรยื่นขอวีซ่ำเข้ ำประเทศออสเตรเลียของท่ ำน
1. ชื่ อ - นำมสกุล(ภำษำไทย)____________________________________________________________________________
ชื่ อ-นำมสกุลเดิม (ในกรณีทมี่ ีกำรเปลีย่ นชื่ อ-นำมสกุล (ภำษำอังกฤษ) __________________________________________
สำเหตุในกำรเปลื่ยนชื่ อ-นำมสกุล _____________________________________________________________________
2. สถำนภำพ

โสด

แต่ งงำนจดทะเบียน

แต่ งงำนไม่ จดทะเบียน

หย่ ำ

หม้ ำย

3. ทีอ่ ยู่ตำมทะเบียนบ้ ำน(ภำษำอังกฤษ)___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
เบอร์ โทรศัพท์ บ้ำน___________________ เบอร์ มือถือ ____________________ อีเมล์ _____________________________
4. ชื่ อสถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำอังกฤษ) __________________________________________________________
วันทีเ่ ริ่มทำงำน / ศึกษำ ____________________________________________________________________________
5. ทีอ่ ยู่สถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำอังกฤษ) _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
เบอร์ โทรศัพท์ ทที่ ำงำน / สถำนศึกษำ _____________________________________________________________________
7. ตำแหน่ งหน้ ำที่กำรงำน (ภำษำอังกฤษ) _________________________________________________________________
โทรศัพท์ ที่ทำงำน_________________________________________________________________________________
8. ชื่ อบุคคลทีร่ ่ วมเดินทำงไปด้ วย _______________________________________________________________________
ควำมสั มพันธ์ กบั ผู้เดินทำงร่ วมครั้งนี้ (ระบุ) ____________________________________________________________
9. ท่ ำนเคยเดินทำงเข้ ำประเทศนีม้ ำก่ อนหรื อไม่

เคย

10. ท่ ำนเคยโดนปฎิเสธวีซ่ำจำกสถำนฑูตใดหรื อไม่

เคย _________________________________________
ไม่ เคย

ไม่ เคย

