TG PROMOTION

เพิรธ 4 วัน 2 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)
เพิรธ-ชมเมือง-ฟรีแมนเทิล-ลองเรือแมน้ําสวอน-ชมโลกใตทะเล-สวนสัตวเคเวอรแชมชมการตัดขนแกะ-ชิมไวน-โรงงานช็อคโกแล็ต-โรงงานนูการ-ชอปปง
ขอนําทานเดินทางสูกรุงเพิรธ รัฐออสเตรเลียตะวันตก รัฐที่มีพื้นที่กวางใหญ ครอบคลุมเนื้อที่ราวหนึง่ ในสาม
ของประเทศ เที่ยวชมสวนสาธารณะคิงสปารค ชมเมืองแหงประวัติศาสตรฟรีแมนเทิล ลองเรือชมแมน้าํ สวอน แมน้ําสาย
หลักของเมืองเพิรธ ชมสวนสัตวเคเวอรแชม ชม โชวการตัดขนแกะ ชิมไวนชั้นเลิศพรอมเลือกซื้อช็อคโกแล็ตและนูการ
เปนของฝาก

กําหนดการเดินทาง

วันแรก
21.00 น.
22.20 น.
วันที่สอง
07.45 น.

13-16/20-23/ 27-30
8-11/15-18/22-25/28 ส.ค.-01 ก.ย.
12-15/19-22/26-29

มิถุนายน 2556
สิงหาคม 2556
กันยายน 2556

กรุงเทพฯ
คณะฯพรอมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคานเตอร D 7-12 สายการบินไทย
เจาหนาที่คอยตอนรับและบริการเอกสารการเดินทาง
เหินฟาสูกรุงเพิรธ ฯ รัฐออสเตรเลียตะวันตก ประเทศออสเตรเลีย โดยเทีย่ วบินที่ TG485
เพิรธ-ชมเมือง-ลองเรือแมน้ําสวอน-ฟรีแมนเทิล-ชอปปง
เดินทางถึง กรุงเพิรธ นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร จากนั้นนําทานเดินทางเขา
สูตัวเมือง นําทานชมเมืองเพิรธ เมืองหลวงของรัฐออสเตรเลียตะวันตก รัฐที่มีพื้นที่กวางใหญ
ครอบคลุมเนื้อที่ราว 1 ใน 3 ของประเทศและตั้งอยูบนแมน้ําสวอน แมน้ําสายสําคัญและเปนแมน้ํา
สายหลักของเมืองเพิรธ ผานชมอาคารรัฐสภา ศาลาวาการประจําเมือง สวนสาธารณะคิงสพารค
ซึ่งอยูในพืน้ ที่สูงกวาตัวเมืองทําใหเปนจุดชมวิวเมืองเพิรธที่ดียิ่ง ที่นี่มีพนั ธุไมนับพันชนิด รวมทั้งมี
การจัดแปลงดอกไมปาใหชมในแบบที่ใกลเคียงกับธรรมชาติที่สุด และเดินทางสู ทะเลสาบมองเกอร
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กลางวัน
บาย

ค่ํา

วันที่สาม
เชา

กลางวัน
บาย

ค่ํา

ชื่นชมกับหงสดําเปนสัตวทองถิ่นและสัตวสัญลักษณของเมืองเพิรธ จากนั้นถายภาพกับ หอระฆัง
หรือเบลทาวเวอร ชมทัศนียภาพอันงดงามบริเวณริมอาว ใหทาน ลองเรือแมน้ําสวอน แมน้ําสาย
หลักของเมืองพรอมชมความงามของอาคารเกาแกตางๆ สูเมือง ฟรีแมนเทิล
รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต ณ ภัตตาคาร
นําทานชมความงามริมแมน้ําสวอนที่กวางใหญดั่งทะเลสาบ ชมเมืองปากแมนํา้ สวอน เมืองที่สําคัญ
สมัยอดีตจนกระทั่งปจจุบันทานจะไดพบกับบานเรือนที่สรางขึ้นในสถาปตยกรรมยุคเกาแก ราน
อาหารและภัตตาคารถูกตกแตงใหเขากับบรรยากาศทองทะเล พรอมใหทา นชมทาเรือประมง
ประจําเมืองและใหทานเลือกซื้อสินคาราคาถูก จําหนายตั้งแตผัก ผลไม จนถึงของเกา และของที่
ระลึกมากมาย (ตลาดฟรีแมนเทิลเปด ศุกร-อาทิตย) อิสระใหทานเดินเลนไปบนเมืองแหง
ประวัติศาสตรพรอมถายภาพกับอาคารบานเรือนกับสถาปตยกรรมอันเกาแก อาทิเชน ดิเอส
พรานาท, อาวประมงเดอะฟชเชอรแมนฮาร เบอร, นอรทบริดจ เปนตน
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน
จากนั้นนําทานเขาพัก ณ โรงแรม Goodearth Hotel , Perth หรือเทียบเทา
เพิรธ-สวนสัตวเคเวอรแชม-ชมฟารมโชวการตดขนแกะ-สวนผลไม-ชิมไวนโรงงานช็อคโกแล็ต
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
จากนั้นนําทานชมหุบเขาสวอนวัลเลยหรือหุบเขาสวอนริมฝงแมน้ําสวอน ชมทัศนียภาพอันงดงาม
ของเมืองเพิรธ นําทานเขาชม สวนสัตวแคเวอรแชมปไวดไลฟปารค Caversham Wildlife
Park ชมสัตวนารักนานาชนิดที่เปนสัตวทองถิ่นของประเทศออสเตรเลีย อาทิ โคอาลา จิงโจ วอม
แบท และอื่นๆ อีกมากมาย พรอมใหทานชมการแสดงการตัดขนแกะบริเวณของ ทัมบูลกัมฟารม
ซึ่งอาชีพนีถ้ ือเปนอาชีพหลักของชาวออสซีท่ ี่ทําฟารมและขนแกะนี้ยังเปนสินคาสงออกที่สําคัญของ
ชาวออสซี่อีกดวย และชมการตอนแกะโดยสุนัขแสนรู จากนั้นนําทานชมสวนผลไมตามฤดูกาลที่
Golden Grove Orange Orchard และโรงงานขนมนูการทีมีชื่อของเมืองเพิรธ พรอมใหทานชิม
รสชาติตางๆ พรอมเลือกซื้อเปนของฝาก (รานปดวันจันทร)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําทานเดินทางสู ไรไวนซานดัลฟอรด ไรไวนใหญที่มีชอื่ เสียงแหงหนึง่ ของเมืองเพิรธ ใหทานไดชิม
ไวนรสเยี่ยมของออสเตรเลียตะวันตกพรอมทั้งเลือกซื้อเปนของฝาก
จากนั้นนําทานเดินทางสู
โรงงานช็อกโกแล็ต ใหทานชิมช็อกโกแล็ตชนิดตาง ๆ พรอมใหทานเลือกซื้อเปนของฝากกลับบาน
และเอาทเล็ทจากโรงงานขนมนูการ ซึ่งเปนขนมมีชื่อของออสเตรเลีย พรอมใหทานเลือกซื้อเปนของ
ฝากหลากรสชาติ
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารไทย
จากนั้นนําทานเขาพัก ณ โรงแรม Goodearth Hotel , Perth หรือเทียบเทา
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วันที่สี่
เชา

เพิรธ-กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม จากนั้นนําทานสูยานซอรเรนโตคีย นําทานชม สัตวน้ําใตทะเลอะ
แควเรี่ยม แหงเมืองเพิรธรัฐออสเตรเลียตะวันตก ชมความนารักของเหลาสัตวทะเลตาง ๆ พรอมทั้ง
ชมการแสดงของแมวน้ําแสนรู ตรวจสอบรอบการแสดงไดที่อะแควเรี่ยม และจากนั้นมีเวลาใหทาน
เลือกซื้อสินคาพื้นเมืองหรือแบรนดเนมสินคาออสเตรเลียจากรานคาตาง ๆ หรือเลือกซือ้ สินคา
แบรนดเนมจากแฟคตอรี่เอาทเล็ทมากมาย อาทิ ไนกี้ อาดิแดท รีบ็อกซ ฯลฯ
(อิสระอาหารกลางวัน) จากนั้นสมควรแกเวลานัดหมายนําทานเดินทางสูสนามบินเมืองเพิรธ
ออกเดินทางจากกรุงเพิรธ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG482
เดินทางกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ....

16.45 น.
22.45 น.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

อัตราคาเดินทาง

13-16/20-23/ 27-30
8-11/15-18/22-25/28 ส.ค.-01 ก.ย.
12-15/19-22/26-29

เพิรธ 4 วัน 2 คืน (TG)

มิถุนายน 2556
สิงหาคม 2556
กันยายน 2556

ราคารวมตั๋ว

ราคาไมรวมตั๋ว

ผูใหญราคาทานละ

43,400

24,900

ทานที่ประสงคจะพักเดี่ยว เพิ่มทานละ

5,800

5,800

***ราคาไมรวมคาธรรมเนียมการยื่นวีซาเขาประเทศออสเตรเลีย ทานละ 4,500 บาท***
หมายเหตุ
• การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีจํานวนผูโดยสารที่เปนผูใหญจํานวนไมต่ํากวา 20 ทาน หากผูโดยสารมี
จํานวนต่ํากวาจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางและ
เปลี่ยนแปลงอัตราคาเดินทาง
• กรณีทานที่ตองการเดินทางโดยแยกกลับ ไมตองการกลับพรอมคณะ กรุณาแจงความจํานงกับเจาหนาที่
เพื่อทําการจองตั๋วแยกกลับ โดยมีคาธรรมเนียมทานละ 3,000 บาท และอยูตอไดไมเกิน 7 วันนับจากวัน
กลับของคณะ และหากมีการเปลี่ยนแปลงวันกลับแลว ไมสามารถเปลี่ยนกลับคืนหรือเปลี่ยนซ้าํ สองได
และการแยกกลับโดยใชตั๋วหมูคณะไมสามารถเปลี่ยนสนามบินทีอ่ อกได จะตองเปนสนามบินตาม
โปรแกรมทัวรเทานัน้ หากมีความตองการแยกกลับนอกเงือ่ นไขนี้ จะตองซื้อตั๋วโดยสารเปนตั๋วเดี่ยวและ
มีคาธรรมเนียมในการทําตั๋วเดี่ยว เช็คราคาไดจากเจาหนาที่ทัวร
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อัตรานี้รวมบริการ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย เสนทาง กรุงเทพฯ-เพิรธ-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด
คาโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหนึ่งหอง)
คาเขาชมสถานที่ตาง ๆ ตามรายการที่ระบุ
คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
คารถรับสงระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
คามัคคุเทศกของบริษทั จากกรุงเทพฯ ที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ
คาธรรมเนียมการยื่นวีซาเขาประเทศออสเตรเลีย
คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท
คาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางทีม่ ีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเปนอัตราเรียก
เก็บ ณ วันที่ 01 ม.ค.2556

อัตรานี้ไมรวมบริการ
• คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัมตอทาน)
• คาธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง
• คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาเครือ่ งดื่มและคาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง คาโทรศัพท คาซักรีด
ฯลฯ
• คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ
• คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตางดาว
• สําหรับราคานี้บริษัทฯ จะไมรวมคาภาษีทองเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม

• คาธรรมเนียมการยื่นวีซา เขาประเทศออสเตรเลีย ทานละ 4,500 บาท
• คาทิปพนักงานยกกระเปา ซึ่งขึ้นอยูกับอัตราเรียกเก็บคาบริการจากแตละโรงแรม
• คาทิปหัวหนาทัวรทเี่ ดินทางไปพรอมคณะ โดยมากขั้นต่ําอยูที่ วันละ 3 ดอลลารออสเตรเลีย ตอทานตอ
วัน
• คาทิปพนักงานขับรถ โดยมากขั้นต่ําอยูที่ วันละ 2 ดอลลารออสเตรเลีย ตอทานตอวัน
• คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
• คาประกันการเกิดจารกรรมหรือภัยธรรมชาตินอกเหนือจากการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ สามารถติดตอไดจาก
บริษัทประกันภัยตาง ๆ
การชําระเงิน
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินคามัดจําเปนจํานวน 15,000 บาทตอผูโดยสารหนึง่ ทาน สําหรับการจองทัวรสวนที่
เหลือจะขอเก็บทั้งหมดกอนเดินทางอยางนอย 15 วันทําการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคามัด
จําทั้งหมด
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การยกเลิก
• หากมีการยกเลิกจะตองแจงทางบริษัทกอนเดินทางอยางนอย 21 วันทํางาน มิฉะนั้นบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนเงินทัง้ หมด
• หากผูโดยสารทานใดยื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติ ผูโดยสารตองชําระคามัดจําที่ 15,000.- บาท และคา
วีซาตามที่สถานทูตเรียกเก็บ
• หากผูโดยสารทานใด วีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนออกตั๋วโดยสารเครื่องบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคา
มัดจํา
หมายเหตุ
• รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
เนื่องจากความลาชาของสายการบิน โรงแรมที่พักใน
ตางประเทศ เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเปน
สําคัญ
• กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศที่ผูเดินทางกําลังจะไป หากมีเหตุการณตางๆ
เกิดขึ้นและมีเหตุทําใหการเดินทาไมสามารถออกเดินทางตามกําหนดได บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
จนกวาจะไดรับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม หรือหนวยงานจากตางประเทศที่บริษัททัวรติดตอวาสามารถคืน
เงินได
• บริษัทฯจะไมรบั ผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหาม
นําเขาประเทศ เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ ความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตามที่
กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว ทางบริษัทฯไมอาจคืนเงินใหทานได ไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน
• บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซา อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโดยสารเอง
• บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตางชาติ
หรือ คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย
เอกสารในการขอวีซาประเทศออสเตรเลีย
(การยื่นวีซา ใหผูเดินทางเตรียมเอกสารทั้งหมดใหครบถวนและสมบูรณตามรายละเอียดดานลางนี้ เนื่องจาก
ปจจุบันมีผูเดินทางเขาไปพักนักในประเทศออสเตรเลียมากมาย ทําใหการพิจารณาวีซาเปนไปอยางเขมงวด
ดังนั้นเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณา จึงขอความรวมมือใหผูเดินทางทุกทาน กรอกรายละเอียด
ตามฟอรมดานลางพรอมแนบมาพรอมกับเอกสารหลักฐานการยื่นขอวีซาดวย)
• หนังสือเดินทางมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน (โดยนับวันเริ่มเดินทางเปนหลัก หากนับแลวเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้
สามารถใชได แตหากนับแลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางจะตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหมที่กอง
หนังสือเดินทาง) และจะตองมีหนาวางสําหรับวีซาอยางนอยไมต่ํากวา 3 หนา (หากทานเปลี่ยนหนังสือเดินทางเลม
ใหม กรุณาเตรียมเลมเกาใหดวยเนื่องจากประวัติการเดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวี
ซา (ทานที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไมจําเปนตองสงใหกับบริษัททัวร หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะ
ไมรับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางนั้นๆ)
• รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป ** รูปถายหนาตรงหามใสแวน, หามคาดผมและหามใสหมวก **
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• สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมหมายเลขโทรศัพททสี่ ามารถติดตอไดทั้งเบอรบาน
และเบอรมือถือ
• สําเนาทะเบียนสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ, ใบเปลี่ยนนามสกุล, ใบหยา (ถามี) หรือสําเนาสูติบัตร ในกรณีเปนเด็กต่ํากวา
15 ป)
• ใบรับรองการทํางานของบริษัทที่ทํางานอยูเปนภาษาอังกฤษเทานั้น (ตัวจริง) กรณีเปนลูกจาง หรือแมแตขาราชการ
หนังสือรับรองการทํางานจะตองคัดเปนภาษาอังกฤษเทานั้น โดยระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือนในปจจุบัน, วันเดือน
ปที่เริ่มทํางานกับบริษัท หรือ สําเนาทะเบียนการคากรณีเปนเจาของกิจการที่คัดมาไมต่ํากวา 6 เดือน
• ขาราชการจะตองสําเนาบัตรประจําตัวราชการ 1 ชุด
• เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียนเปนภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) หรือสําเนาสมุดรายงานประจําตัวนักเรียน
• หลักฐานการเงินโดยใช สําเนา โดยถายจากสมุดเงินฝากออมทรัพยสวนตัวทุกหนา อัพเดทถึงเดือนลาสุด พรอม
หนาบัญชีหนาแรกที่มีชื่อเจาของบัญชี (หากมีการตอเลม กรุณาสําเนาหนาแรกที่มีชื่อเจาของบัญชีของเลมทีต่ อ
พรอมกับตัวเลขบัญชีเงินฝากเปนปจจุบัน), หรือหากมีเงินในบัญชีนอย และมีบัญชีอื่นกรุณาแนบมาดวย อาทิ เชน
บัญชีเงินฝากประจํา เปนตน *** สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทั้งนี้เพื่อแสดงใหเห็นวามีฐานะทาง
การเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลําเนา
• สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยฉบับจริง หรือ หากไมสะดวกใหสมุดบัญชีเงินฝากเลมจริง สามารถใช
จดหมายรับรองการเงินจากธนาคาร โดยใชจดหมาย บัญชีเดียวกับสําเนาสมุดบัญชีที่ใหมา หรือ Bank
Statement จากธนาคารออกอัพเดท จนถึงเดือน ปจจุบัน และ ออกยอนหลังไมต่ํากวา 6 เดือน
• เด็กอายุต่ํากวา 20 ป (กรณีไมไดเดินทางกับบิดาหรือมารดา) จะตองมีใบอนุญาตจากผูปกครองบิดาหรือมารดา
หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะตองมีใบรับรองจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาจะตองมีใบรับรองจากบิดา
หรือถาไมไดเดินทางทั้งกับบิดาและมารดา จะตองคัดจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับผูอื่นโดยมี
การรับรองคาใชจายและยินดีชดเชยคาเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอตนสังกัด พรอมทั้งแนบ
สถานะทางการงานและการเงินของบิดาหรือมารดาเพื่อรับรองแกบุตรดวย
• กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝายใดเปนผูดูแล
บุตร
• ผูใหญอายุเกิน 75 ป จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลที่สถานทูตกําหนดให พรอมมีขอ ความรับรองจา
แพทยวาสามารถเดินทางไปตางประเทศไดโดยลําพัง
โดยมิตองมีผูดูแลโดยจะตองใหแพทยกรอกรายละเอียด
สุขภาพไดจากแบบฟอรมของสถานทูตออสเตรเลียเทานั้น และผูเดินทางที่อายุเกิน 70 ป จะตองเตรียมพาสปอรต
และรูปถายสําหรับไปตรวจสุขภาพดวย และใบประกันสุขภาพ (จากบริษัทประกันภัย)
*** การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศออสเตรเลียเปนการถาวร และ
ถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตอง
ชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครัง้
*** หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัท ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัด
หมายและโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและ
หากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน
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*** กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูต ยกเลิก
วีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ
*** เมื่อทานไดชําระเงินคามัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทาง
บริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตาง ๆ ของบริษัทฯที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด
** กรณีมีการขอใชหนังสือเดินทางในระหวางการยื่นวีซา ทานจะตองแจงความจํานงแกบริษัททัวรใหทราบ
ลวงหนา
แตหากกรณีทานที่ตองใชหนังสือเดินทางกอนกําหนดวันยื่นวีซาและทานไมสามารถนําหนังสือเดินทางมา
แสดงไดทัน ทานนั้นจะตองยืน่ เดี่ยวและแสดงสมุดบัญชีเงินฝากฉบับจริงแกสถานทูตดวย **
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไปทองเที่ยวยัง
ประเทศตามที่ระบุเทานั้น การปฏิเสธวีซาอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซาปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการยื่น
ขอวีซาทองเทีย่ ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจาก
ทัวรออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนีจ้ ะคํานึงถึงประโยชน
และความปลอดภัยของผูเดินทางเปนหลัก ***

กรอกขอมูลตามความจริง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซาเขาประเทศออสเตรเลีย
1. ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................
ชื่อ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ (ภาษาไทย)..............................................................................................
2. สถานภาพ โสด แตงงานจดทะเบียน

แตงงานไมจดทะเบียน

หยา

หมาย

3. ชื่อ-นามสกุล และที่อยู ของบุคคลที่สามารถติดตอไดเมื่อทานเดินทางไปประเทศออสเตรเลีย พรอมแจงความสัมพันธ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. ที่อยูปจจุบัน(ภาษาอังกฤษ).........................................................................................................................
รหัสไปรษณีย
โทรศัพทมือถือ

โทรศัพทบาน

--

--

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

-- หมายเลขตอภายใน (ถามี)

7. ชื่อบุคคลทีร่ วมเดินทางไปดวย......................................................................................................
ความสัมพันธกบั ผูเดินทางรวมครั้งนี้ (ระบุ)...................................
8. ทานเคยเดินทางเขาประเทศออสเตรเลียครั้งสุดทายหรือไม ไมเคย เคย (กรณีที่เคยใหระบุวันที)่
ตั้งแตวันที่

-- ถึงวันที่ -- รวม วัน

----------------------------------------------หมายเลขบัญชีเพื่อโอนเงินคาทัวร
การชําระเงิน / กรุณาโอนเงินสดเขาบัญชี / กรุณา สงหลักฐานการโอนเงิน มาที่ tourrew3@gmail.com
พรอมชื่อ / โปรแกรม / วันที่เดินทาง
1. ธ.ไทยพาณิชย / ตลาดยิ่งเจริญ / ออมทรัพย / เลขที่ 181-2-38024-4 / ชื่อบัญชี นายเพชร พรประสิทธิ์
2. ธ.กสิกรไทย

/ ตลาดยิง่ เจริญ / ออมทรัพย / เลขที่ 632-2-08050-4 / ชื่อบัญชี นายเพชร พรประสิทธิ์

3. ธ.กรุงเทพ

/ ตลาดยิ่งเจริญ / ออมทรัพย

/ เลขที่ 935-0-09598-1 / ชื่อบัญชี นายเพชร พรประสิทธิ์

4. ธ.กรุงไทย

/ ตลาดยิ่งเจริญ / ออมทรัพย / เลขที่ 976-0-08525-9 /

ชื่อบัญชี นายเพชร พรประสิทธิ์

หมายเหตุ เนือ่ งจากสภาวะน้ํามันโลกทีม่ ีการปรับราคาสูงขึน้ ทําใหสายการบินอาจมีการปรับ ราคา
ภาษีนา้ํ มันขึน้ ในอนาคต ซึ่งทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเปนจริง (วันที่1
มกราคม 56)
หมายเหตุ
โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนแปลงบางตามความเหมาะสมแตไมทําใหเสียเนื้อความและสาระเดิม ทั้งนี้
เพื่อความสะดวกและประโยชนของลูกคาเปนหลัก

บริษัท ทัวริส รีวอรด จํากัด
180/35 ถนนพหลโยธิน 50 สะพานใหม กรุงเทพฯ 10220
โทร. 02 522 0144
สอบถามขอมูลการจดทะเบียนจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย อางถึงใบอนุญาตธุรกิจนําเที่ยวเลขที่ 11/2135
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