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 บรษิทั อบาคสั ทราเวิล เซอรวิ์ส จ ากดั ร่วมกบัอีก 2 องคก์รระดบัโลก คอื องคก์ารส่งเสริมการท่องเท่ียว

ออสเตรเลีย และสายการบินสิงคโปรแ์อรไ์ลน์  มีความภมูิใจท่ีจะขอเชิญท่านผูท่ี้มีกีฬากอลฟ์อยูใ่นหวัใจ ไปสนุกสนานกบัการ

ออกรอบในดินแดนท่ีไดร้บัฉายาวา่ “THE WORLD GOLFER’S PARADISE” ท่ีมีอากาศสดใส อุณหภมูิ พอเหมาะส าหรบัการ

เล่นกอลฟ์ไดต้ลอดทั้งปี  ท่านจะสามารถคน้พบไดว้า่ ความสุขของการเล่นกอลฟ์ท่ามกลางธรรมชาติอนัร่มร่ืนท่ีมีฝงูจิงโจเ้ป็น

เพื่อนเล่น จะเป็นประสบการณท่ี์แสนจะประทบัใจ  ซึ่งก าลงัจะเกิดขึ้ นกบัท่านท่ี “เพิรธ์” เมืองหลวงแห่งรฐัออสเตรเลีย

ตะวนัตก 

 

สนามกอล์ฟท่ีทา้ทายระดบั 5 ดาว และรอท่านพิสจูน์ในรายการ (โปรดใชร้องเทา้กอลฟ์แบบปุ่มยาง – SOFT SPIKED SHOES) 

 

1.  JOONDALUP RESORT & COUNTRY CLUB  ซ่ึงช่ือของสนามมีความหมายว่า “ดินแดนแห่งความสว่างไสว” ออกแบบ

โดย ROBERT TRENT JONES JUNIOR เป็นสนาม 27 หลุม ประกอบไปดว้ย 3 บรรยากาศ คือ THE QUARRY, THE LAKE 

และ THE DUNES ท่ีมีหลุมทรายท่ีไดร้บัการลงมติว่าเป็น THE WORLD’S LARGEST BUNKER. 
 

2.  THE CUT GOLF COURSE  เป็นสนามใหม่ล่าสุดเปิดเมื่อปี 2005 อยูห่่างจากตวัเมืองเพิรธ์โดยรถยนตป์ระมาณ 1 ชัว่โมง 

ตั้งอยูท่ี่เมือง MANDURAH ซ่ึงติดกบัทะเล สนามกอลฟ์ไดร้บัการยกยอ่งมากมาย อาทิ เป็น สนามอนัดบั 1 ของ WESTERN 

AUSTRALIA ในปี 2008/2009ม อนัดบั TOP 20 PUBLIC GOLF COURSE ของประเทศออสเตรเลีย, อยูใ่น TOP 25 

OVERALL GOLF COURSE ของ AUSTRALIA และยงัอยูใ่น ROLEX’S LIST OF THE WORLD’S TOP 1,000 GOLF COURSE อีก

ดว้ย เป็นสนามกอลฟ์ในแบบ LINKS STLYE อยา่งแทจ้ริงท่ีท่านจะไดค้วามรูสึ้กเหมือนเล่นอยูบ่นสนามใน SCOTLAND ท่ีมี

ช่ือเสียง เช่น ST.ANDREW หรือ CARNOUSTIE และมีบรรยากาศขนาบไปกบัชายฝัง่ของมหาสมุทรอินเดียสนามน้ียงัไดร้บัเป็น

สนามแขง่ขนั PGA TOUR 2 ครั้งในปี 2007 และ 2008 อีกดว้ย 
 

 

 

PERTH-WESTERN AUSTRALIA 

โปรแกรม-B 
6 วนั 3 คืน ตกีอลฟ์ 3 สนาม 

ตั้งแต ่20 พ.ย. 60 – 25 พ.ย. 60 

PERTH-WESTERN AUSTRALIA 

โปรแกรม-D 
6 วนั 4 คืน ตกีอลฟ์ 3 สนาม 

ตั้งแต ่20 มี.ค. 59 – 25 มี.ค. 59 
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3.  THE VINES GOLF & COUNTRY CLUB  เป็นสนามท่ีอยูใ่นบริเวณท่ีปลกูไร่องุ่นของลุ่มแม่น ้า SWAN VALLEY ออกแบบโดย  

GRAHAM MARCH เป็นสนาม 27 หลุม  ซ่ึงเคยไดร้บัการจดัอนัดบัเป็นสนามกอลฟ์ยอดเยีย่มอนัดบั 1 ของออสเตรเลีย

ตะวนัตก และเป็นอนัดบัท่ี 3 ของออสเตรเลียในประเภท RESORT COURSE เป็นสนามท่ีไดร้บัเลือกใหเ้ป็นท่ีแขง่ขนัระดบั

นานาชาติ THE HEINEKEN CLASSIC และ QUEEN SIRIKIT CUP 

4.  MEADOW SPRINGS COUNTRY CLUB  ความร่มร่ืนของตน้ไมใ้หญ่  ผนวกกบัแฟรเ์วยท่ี์เป็นคล่ืนลอน  และ ทศันียภาพ

บนกรีนท่ีงดงาม  จากการออกแบบของ ROBERT TRENT JONES JNR ท าใหส้นามน้ีไดร้บัการจดัอนัดบัใหเ้ป็น THE SECOND 

BEST GOLF COURSE IN WESTERN AUSTRALIA  โดย AUSTRALIAN GOLF DIGEST และไดร้บัเกียรติใหเ้ป็นสนามท่ีจดัการ

แขง่ขนัรายการส าคญั ๆ ต่าง ๆ มากมาย 

5.  ARALUEN COUNTRY CLUB  ในบรรยากาศของสนามภเูขา  ท่ามกลางป่าไมธ้รรมชาติท่ีแทจ้ริง  ด่ืมด า่กบัทศันียภาพ

แบบ PANORAMIC VIEW เป็นสนาม 18 หลุม CHAMPIONSHIP COURSE ออกแบบโดย ROGER MACKAY และ MICHAEL 

COATES 

6.  SECRET HARBOUR GOLF COAST  สนามท่ีเป็นแบบ LINK COURSE  โดยแทจ้ริงออกแบบโดย GRAHAM MARSH  ซ่ึง

ท่านจะไดค้วามรูสึ้กเหมือนเล่นอยูบ่นสนามใน SCOTLAND ท่ีมีช่ือเสียงเช่น ST.ANDREW หรือ CARNOUSTIE และมี

บรรยากาศขนาบไปกบัชายฝัง่มหาสมุทรอินเดีย 

7. THE GOLF CLUB KENNEDY BAY สนามใหม่ล่าสุดระดบั CHAMPIONCHIP COURSE ออกแบบโดย IAN BAKER-FINCHซ่ึง

เป็นสนามสไตล ์LINK COURSE ซ่ึงหลุมท่ี 11 , 12 และ 13 จะเลียบริมฝัง่มหาสมุทรอินเดีย ทา้ทายนักกอลฟ์ฝีมือดีท่ี 

ท่ีตอ้งการพิสจูน์ฝีมือตวัเองอยา่งแทจ้ริง 
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ก าหนดการเดินทาง  6 วนั 3 คืน TOUR CODE: IG-PER-WL/SQ 20 พ.ย. 60 – 25 พ.ย. 60 

 

(1) วนัแรก   กรุงเทพฯ-สิงคโปร-์เพิรธ์    จนัทรท์ี่ 20 พ.ย. 62 

 15.30 น.  เช็คอินท่ีสนามบินสุวรรณภมูิ ประตทูางเขา้ 5 ROW-K  เคาน์เตอร ์สายการบินสิงคโปรแ์อรไ์ลน ์

 18.30 น.  ออกเดินทางโดยเท่ียวบิน SQ 979 ไปยงัสนามบินสิงคโปร ์

 22.00 น.  ถึง สนามบินชางกิ แวะเปล่ียนเคร่ือง 
  

 (2) วนัท่ีสอง  เพิรธ์-ซิตี้ ทวัร-์สวนสตัว-์ฟารม์ทวัร ์   องัคารที่ 21 พ.ย. 60 (L,D) 

 00.10 น. ออกเดินทางต่อโดย เท่ียวบินท่ี SQ 225 

 05.20 น. ถึง สนามบิน เพิรธ์อินเตอรเ์นชัน่แนล ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ จากน้ันพบเจา้หน้าท่ี

ตวัแทนของบริษัทฯ  น าท่านเดินทางเขา้สู่ ตวัเมืองเพิรธ์ เมืองหลวงของรฐัออสเตรเลียตะวนัตก 

รฐัท่ีมีพื้ นท่ีกวา้งใหญ่ ครอบคลุมเน้ือท่ีราว 1 ใน 3 ของประเทศและตั้งอยูบ่นแม่น ้าสวอน แม่น ้า

สายส าคญัและเป็นแม่น ้าสายหลกัของเมืองเพิรธ์ ผ่านชมอาคารรฐัสภา ศาลาวา่การประจ าเมอืง 

สวนสาธารณะคิงสพ์ารค์ ซ่ึงอยูใ่นพื้ นท่ีสงูกวา่ตวัเมืองท าใหเ้ป็นจุดชมววิเมืองเพิรธ์ท่ีดียิง่ ท่ีน่ีมี

พนัธุไ์มนั้บพนัชนิด รวมทั้งมีการจดัแปลงดอกไมป่้าใหช้มในแบบท่ีใกลเ้คียงกบัธรรมชาติท่ีสุด 

และเดินทางสู่ ทะเลสาบมองเกอรช่ื์นชมกบัหงสด์ าเป็นสตัวส์ญัลกัษณข์องเมืองเพิรธ์ จากน้ัน

ถ่ายภาพกบั หอระฆงัหรือเบลทาวเวอร ์จากน้ันน าท่านสู่หบุเขาสวอนวลัเล่ยห์รือหุบเขาสวอน

ริมฝัง่แม่น ้าสวอน ชมทศันียภาพอนังดงามของเมืองเพิรธ์ เขา้ชม สวนสตัวแ์คเวอรเ์ชมป์ไวด์

ไลฟ์ปารค์ Caversham Wildlife Park ชมสตัวน่์ารกันานาชนิดท่ีเป็นสตัวท์อ้งถ่ินของประเทศ

ออสเตรเลีย อาทิ โคอาล่า จิงโจ ้วอมแบท และอื่นๆ อีกมากมาย พรอ้มใหท่้านชมการแสดงการ

ตดัขนแกะน้ียงัเป็นสินคา้ส่งออกท่ีส าคญัของชาวออสซ่ีอีกดว้ย และชมการตอ้นแกะโดยสุนัขแสนรู ้ 

 เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน (AUD 22) 

 13.00 น. จากน้ันน าท่านสู่ PERTH MINT ใครท่ีเป็นนักสะสมเหรียญ ขอแนะน าใหท่้านไปท่ี Perth Mint น้ี 

ท่ีน้ีเคา้มีเหรียญท่ีท าออกมาจ าหน่ายใหเ้หล่านักสะสม หรือคนท่ีตอ้งการน าไปเป็นของฝาก ท่ีน้ีมี

เหรียญหลายซีร่ียท์ าออกมาเป็นคอลเล็กชัน่มากมาย ทั้งซีร่ียส์ตัว ์กีฬา บุคคลส าคญั ฯลฯ วตัถุดิบ

ท่ีใชท้ าเหรียญน้ันมีหลายอยา่งทั้ง เหล็ก เงิน แพตตินัม่ และทอง ราคาของเหรียญน้ันมีตั้งแต่ 10

ดอลล่าออสเตรเลีย (ประมาน300-400บาท) ไปจนถึง 3000ดอลล่าออสเตรเลีย (ประมาน

100,000 บาท) ราคาน้ันขึ้ นอยูก่บัวตัถุดิบท่ีใชแ้ละซีร่ียข์องเหรียญน้ันๆ ถา้เหรียญรุ่นไหนท่ีเป็น

รุ่นlimitedน้ันราคาจะสงูมาก ใครท่ีตอ้งการหาของฝากดีๆสกัช้ิน เหรียญของ Perth Mint น้ีก็เป็น

ไอเดียท่ีดีเลย 

 ค า่ บริการอาหารค า่แบบบุฟเฟ่ต ์WESTERN STYLE ณ ภตัตาคาร MISS MAUD’S RESTAURANT 

(AUD 50) 

  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัตามเลือก 
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(3) วนัท่ีสาม   เพิรธ์-กอลฟ์(*)-พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้า   พธุที่ 22 พ.ย. 60 (B,D) 

 06.00 น.  อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 07.00 น. รถรบัท่านเดินทางไปยงัสนามกอลฟ์ JOONDALUP G.C. 

 08.30 น. นกักอลฟ์ – ใหท่้านไดอ้อกรอบ 18 หลุม 

  (อาหารกลางวนัท่ี คลบัเฮา้สต์ามอธัยาศยัไม่รวมในรายการ) 

 15.00 น. น าท่านขึ้ นทางเหนือเลียบชายฝัง่มหาสมุทรอินเดีย เขา้ชมศนูยแ์สดงพนัธุส์ตัวน์ ้า AQUARIUM ท่ีมี

สตัวท์ะเลกว่า 4,000 ชนิดท่ีท่านจะไดเ้ดินชมผ่านอโุมงค ์UNDERWATER WORLD โลกใตท้ะเล 

จากน้ันมีเวลาเดินทางเล่นชมท่าเรือชาวประมงท่ี SORRENTO QUAY ท่ีมีรา้นคา้เล็กๆ น่ารกั

มากมาย 

 19.00 น. บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Deluxe Chinese Seafood Restaurant (AUD 65) 

  จากน้ันน าท่านเขา้พกั ณ โรงแรมตามเลือก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) วนัท่ีส่ี   เพิรธ์-กอลฟ์(*)-ฟรีแมนเทิล  พฤหสับดีที่ 23 พ.ย. 60 (B,D) 

 06.00 น.  อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 06.30 น. รถรบัท่านเดินทางไปยงัสนามกอลฟ์ THE CUT GOLF COURSE 

 09.00 น. นกักอลฟ์ – ใหท่้านไดอ้อกรอบ 18 หลุม 

  (อาหารกลางวนัท่ี คลบัเฮา้สต์ามอธัยาศยัไม่รวมในรายการ) 

 14.00 น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟรีเมนเทิล ชมความงามริมแม่น ้าสวอนท่ีกวา้งใหญ่ดัง่ทะเลสาบ ชม

เมืองปากแม่น ้าสวอน เมืองท่ีส าคญั สมยัอดีตจนกระทัง่ปัจจุบนัท่านจะไดพ้บกบับา้นเรือนท่ีสรา้ง

ขึ้ นในสถาปัตยกรรมยุคเก่าแก่ รา้นอาหารและภตัตาคารถูกตกแต่งใหเ้ขา้กบับรรยากาศทอ้ง

ทะเล พรอ้มใหท่้านชมท่าเรือประมง ประจ าเมืองและใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้ราคาถูก จ าหน่าย

ตั้งแต่ผกั ผลไม ้จนถึงของเก่า และของท่ีระลึกมากมาย (ตลาดฟรีแมนเทิลเปิด ศุกร-์อาทิตย)์ 

อิสระใหท่้านเดินเล่นไปบนเมืองแห่ง ประวติัศาสตรพ์รอ้มถ่ายภาพกบัอาคารบา้นเรือนกบั

สถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ อาทิเช่น ดิเอสพรานาท, อ่าวประมงเดอะฟิชเชอรแ์มนฮาร ์เบอร,์  

  นอรท์บริดจ ์เป็นตน้ 

 ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร DUSIT THAI RESTAURANT (AUD 38) 

  น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกัตามเลือก 
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(5) วนัท่ีหา้  เพิรธ์-กอลฟ์ (*)-ทวัรไ์รอ่งุ่น-ชิมไวน ์  ศุกรท์ี่ 24 พ.ย. 60 (B,D) 

 06.00 น.  อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 06.30 น. จากน้ันรถรบัท่านเดินทางไปยงั สนามกอลฟ์ THE VINE RESORT G.C. 

 08.30 น. นกักอลฟ์ : เชิญท่านออกรอบ 18 หลุม 

  (อาหารกลางวนัท่ีคลบัเฮา้สข์องสนามกอลฟ์ไม่รวมในรายการ) 

 14.00 น.  น าท่านเดินทางสู่ ไรไ่วนซ์านดลัฟอรด์-Sandalford ไร่ไวน์ใหญ่ท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของเมือง 

เพิรธ์ ใหท่้านไดชิ้มไวน์รสเยีย่มของออสเตรเลียตะวนัตกพรอ้มทั้งเลือกซ้ือเป็นของฝาก จากน้ัน

น าท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อกโกแล็ต ใหท่้านชิมช็อกโกแล็ตชนิดต่างๆ พรอ้มใหท่้านเลือกซ้ือเป็น

ของฝากกลบับา้น และเอา๊ทเ์ล็ทจากโรงงานขนมนูการซ่ึ์งเป็นขนมมีช่ือของออสเตรเลีย พรอ้มให้

ท่านเลือกซ้ือเป็นของฝากหลากรสชาติ 

 17.00 น. อาหารค า่เมนูพิเศษสเต็กเน้ือนุ่ม พรอ้มเลือกชิมไวน์ท่ีท่านชอบท่ีภตัตาคาร BLACK SWAN 

WINERY & RESTAURANT (AUD 45) 

 19.00 น. น าท่านสู่ตวัเมืองเพิรธ์ ชอ๊ปป้ิงของฝากก่อนกลบับา้น 

 21.00 น. รถรบัท่านเดินทางไปสนามบิน, เช็คอิน ณ เคาน์เตอร ์สายการบินสิงคโปรแ์อรไ์ลน ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(6) วนัท่ีหก  เพิรธ์-สิงคโปร-์กรุงเทพฯ   เสารท์ี่ 25 พ.ย. 60 

 02.05 น.  ออกเดินทางโดย เท่ียวบินท่ี SQ 216 

 07.20 น.  ถึง สนามบิน CHANGI ของสิงคโปร ์แวะเปล่ียนเคร่ือง 

  สิทธิพิเศษ 1.  ท่านสามารถออกจากสนามบินไปเท่ียวในสิงคโปรไ์ดแ้ละกลับกรุงเทพฯ ใน

วนัเดียวกนัโดยไม่ตอ้งเสียค่าใช่จ่ายเพิ่ ม 

   สิทธิพิเศษ 2.  ท่านสามารถแวะพกัคา้งคืนท่ีสิงคโปรไ์ดโ้ดยเสียค่าภาษีสนามบิน เพิ่ มเติม 

 09.45 น.  ออกเดินทางโดย เท่ียวบินท่ี SQ 972 สู่กรุงเทพฯ 

 11.10 น.  ถึง สนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ  

                                                 

 

  (*) สนามกอลฟ์ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะจองสนามอืน่ท่ีเทียบเท่าให ้หากสนามท่ีเลือกเต็มหรือสลบัวนัใหต้ามความ 

เหมาะสม 
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เพิรธ์กอลฟ์แพ็คเกจ  6 วนั 3 คืน ตีกอลฟ์ 3 สนาม   

TOUR CODE: IG-PER-WL/SQ ราคาตั้งแตว่นัที่ 20 พ.ย. 60 – 25 พ.ย. 60 
 
 

อตัราค่าบริการ 

ไม่มีหวัหนา้ทวัร ์/ นอนคู่ 

/ นอนสาม 

มีหวัหนา้ทวัร ์/ นอนคู่ / 

นอนสาม 

12 ทา่น 16 ทา่น 12 ทา่น 16 ทา่น 
 

QUALITY HOTEL AMBASSADOR PERTH (3.5*) 
 
 

 
 

 

71,500.- 

 

68,500.- 

 

  73,500.- 

 

70,500.- 

 

5,700.- 

 
 

IBIS PERTH (3.5*) 
 

 
 
 
 
 

72,500.- 

 

69,500.- 

 

  74,500.- 

 

71,500.- 

 

6,500.- 

 
 
 

CROWN PROMENADE PERTH (4*) 
 
 
 
 

74,200.- 

 

71,200.- 

 

76,500.- 

 

73,500.- 

 

7,200 

 
 

 
MERCURE PERTH (4*) 

 
 
 
 
 
 

74,500.- 

 

71,500.- 

 

76,800.- 

 

73,800.- 

 

7,500.- 

 
 
 

อัตรานีร้วม        อัตรานีไ้ม่รวม 
* ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั ของสิงคโปรแ์อรไ์ลน์    * ค่าท าหนังสือเดินทาง 

  กรุงเทพฯ–สิงคโปร-์เพิรธ์-สิงคโปร-์กรุงเทพฯ ชั้นประหยดั   * ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากท่ีรายการระบุ 

  BOOKING “V +M ” CLASS         เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง 

* GREEN FEE 18 หลุม – 3 สนาม / WEEKDAY       คา่โทรศพัท ์ซกัรีด มินิบาร ์ฯลฯ 

* MOTORISED CARTS นักกอลฟ์ 2 ท่าน ต่อ 1 คนั   * ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%   

* ค่าท่ีพกัโรงแรม 3 คืน พรอ้มอาหารเชา้     * ค่าแค็ดด้ี 

* อาหารกลางวนั 1 มื้ อ+อาหารค า่ 3 มื้ อ       * ค่าทิป, คนขบัรถ, มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน    

* รถรบั-ส่ง สนามบิน-โรงแรม และ โรงแรม-สนามกอลฟ์     

* ค่าวซี่า          

* ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามระบุ       

* ค่าประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศ ของ AIG/PLAN-C     

  ทุนประกนัชีวิต 1,500,000 บาท/คา่รกัษาพยาบาล 2,000,000 บาท     

* มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน พูดไทย (ส าหรบักรณีไมเ่อาหวัหนา้ทวัรท่ี์เดินทางพรอ้มคณะจากประเทศไทย)       

* ภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมน ้ามนั อตัรา 3,770 บาท ณ วนัท่ี 07 ต.ค. 60 

* ค่าหวัหนา้ทวัรเ์ดินทางพรอ้มคณะจากประเทศไทย 
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1. หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุการใชง้านอยา่งน้อย 6 เดือน (พรอ้มส าเนา 2 ชุด) หากมีเล่มเก่าใหน้ าเล่มเก่ามาดว้ย 

2. ส าเนาพาสปอรต์หน้าท่ีมีตราแสตมป์การเดินทางเขา้ออกประเทศ และวีซ่าท่ีเคยไดร้บั ทุกหนา้  

3. Application Form แบบฟอรม์ใบสมคัรวีซ่าท่องเท่ียว 

4. รปูถ่ายติดใบสมคัร 2 ใบ ขนาด 4.5ซ.ม.x3.5ซ.ม. ภาพสีพื้ นหลงัเรียบ หน้าตรงและใบหน้าชดัเจน 

5. ส าเนาบตัรประชาชน 

6. ส าเนาทะเบียนบา้น 

7. ส าเนาหนังสือรบัรองของบริษัท (กรณีเป็นเจา้ของบริษัท) และหลกัฐานการเงินของบริษัท / 

 ส าเนาใบ 20 ทวิ / ส าเนาใบ ภ.พ. 20 

8. จดหมายรบัรองการท างาน(ภาษาองักฤษ) ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนั เดือน ปี ท่ีเร่ิมเขา้ท างาน 

9. ส าหรบัผูท่ี้เป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใชจ้ดหมายรบัรองจากสถาบนัการศึกษา 

10. เอกสารทางการเงิน 

 - Bank Statement ตวัจริง ยอ้นหลงัอยา่งน้อย 6 เดือน ท่ีแสดงสถานะการเงินท่ีเป็นปัจจุบนั (บญัชีออมทรพัยเ์ท่าน้ัน) 

 - Bank Certificate ตวัจริง => เป็นหนังสือรบัรองสถานะทางการเงิน เป็นหลกัฐานท่ีระบุวา่ เราเป็นเจา้ของบญัช ี

 พรอ้มทั้งแปลงเงินในบญัชีเราเป็นสกุลเงินดอลล่ารอ์อสเตรเลีย 

11. ส าเนาใบสมรส / ใบหยา่ / ใบมรณะ (ถา้ม)ี พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ 

12. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้ม)ี พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ 

13. ส าเนาใบสติูบตัร (กรณีเด็กอายไุม่ถึง 20 ปี) พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ 

14. ใบจองตัว๋เคร่ืองบิน  

15. โปรแกรมการเดินทางโดยละเอยีด 

16. ใบจองโรงแรม 

17. ประกนัการเดินทาง 
18. ผูเ้ดินทางตอ้งเดินทางไปสแกนลายน้ิวมือ ท่ีศูนยย์ืน่วีซ่าออสเตรเลียดว้ยตนเอง 
19. ส าหรบัผูเ้ดินทางท่ีอายุ 75 ปีขึ้ นไป ตอ้งมีใบรบัรองแพทย ์วา่สามารถเดินทางไดแ้ละมีประกนัสุขภาพ ส าหรบัการเดินทาง 

20. กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 16 ปี ณ วนัท่ีไปยืน่วีซ่า ตอ้งมีบิดามารดา/ผูป้กครองตามกฎหมายมาใหค้วามยนิยอมในการเดินทางดว้ย และ 

จ าเป็นตอ้งมีบิดามารดา/ผูป้กครองตามกฎหมายอยูด่ว้ยในขณะท่ีเก็บขอ้มลูไบโอเมตทริกซ์ 

21. ค่าธรรมเนียมใบสมคัรผูส้มคัรหลกั 3,450 บาท + ค่าบริกาด าเนินการกรอกใบสมคัร 2,000 บาท ของบริษัทฯ 

22. ค่าบริการในการยืน่วีซ่าของศนูยร์บัยืน่ VFS ท่านละ 896 บาท ต่อการยืน่ 1 ครั้ง เท่าน้ัน 

23. ค่าจดัส่งไปรษณีย ์200 บาท *ใบสมคัรท่ียืน่ขอวีซ่าผ่านศนูยย์ืน่วีซ่าออสเตรเลีย ผลการพิจารณาใบสมคัรจะถูกจดัส่งกลบัโดย

ทางไปรษณียเ์ท่าน้ัน 

24. การด าเนินการพจิารณาวีซ่าใชเ้วลา 15 วนัท าการ หลงัจากวนัท่ียืน่ค ารอ้ง หรือมากกวา่ แลว้แต่กรณี 

 

ที่อยู่: ศูนยย์ืน่วีซ่า (VFS) ออสเตรเลีย ประจ าประเทศไทย 

ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนด้ี ออฟฟิศ ซ.สุขุมวิท 13, แขวงคลองตนัเหนือ, เขตวฒันา, กรุงเทพฯ 10110

โทรศพัท:์ 0-2258-3524   วนัเวลาท าการ: จนัทร ์- ศุกร ์/ 08.30 น - 16.00 น.  
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UPDATE : 09/07/2019  by Nook 

เอกสารที่ตอ้งน ามาประกอบการยืน่ 

วีซ่าประเภทวีซ่าทอ่งเที่ยว ประเทศออสเตรเลีย 



เง่ือนไขการส ารองที่นัง่และการช าระเงินส าหรบั PACKAGE TOUR 

เน่ืองจากปัจจบุนัสถานะการณส์ าหรบัการเดินทางท่องเท่ียวเปล่ียนไปอยา่งมากโดยเฉพาะการส ารองท่ีนัง่กบั สายการบิน 

ดงัน้ันเพื่อมิใหเ้กิดความผิดพลาดเช่น การถูกสายการบินยกเลิกท่ีนัง่ของลกูคา้ไป ขณะท่ีการจดัโปรแกรมการเดินทางท่ียงัไม่

เสร็จส้ิน และเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ใหก้บัลกูคา้เองท่ีจะรกัษาท่ีนัง่ท่ีไดต้ามวนัเวลาท่ีตอ้งการ รวมถึงในราคาท่ีเป็น

โปรโมชัน่พิเศษ จึงขอปรบัปรุงเง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่และการช าระเงินดงัต่อไปน้ี 

 

          การโอนเงินเขา้บญัชีบริษทัฯ : ช่ือบญัชี บจก.อบาคสั ทราเวิล เซอรว์ิส จ ากดั 

ธนาคาร สาขา ประเภทบญัชี หลายเลขบญัชี 

ทหารไทย โชคชยั 4 ออมทรพัย ์ 036-1-05692-2 

 เพ่ือความสะดวกและปลอดภยัทุกประการ กรุณาใชว้ธีิโอนเงินเขา้บญัชีบริษัทฯ ดา้นบนแลว้ส่ง FAX ใบ PAY IN มาท่ีหมายเลขแฟ็กซ ์ 

      0-2931-1177 และ 0-2931-0078 หรือท าการ SCAN ส่งมายงั e-mail: abacus@goholidaynow.com โดยระบุช่ือของท่าน และเจา้หน้า 

      ท่ีของบริษัทฯ ท่ีดแูลท่าน จากน้ันบริษัทจะออกใบส าคญัรบัเงิน แลว้ส่งกลบัใหท้่านไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 การออกเอกสารการเดินทาง 

 ตัว๋เครื่องบิน : ออกตัว๋ใหห้ลงัจากวนัท่ีไดร้บัการช าระเงินงวดท่ีสองแลว้ ภายในไม่เกิน 2 วนั 

 ตัว๋รถไฟ, HOTEL VOUCHER, SERVICE VOUCHER : ออกใหห้ลงัจากวนัท่ีไดร้บัการช าระเงินงวดสุดทา้ยแลว้ ภายใน 

 ไม่เกิน 3-5 วนั 

 การรบั/สง่ เอกสารการเดินทางพรอ้มขอ้มูลประกอบการเดินทางทั้งหมด : ภายในไม่เกิน 7 วนั หลงัจากการรบั 

              ช าระเงินงวดสุดทา้ย 

 

              เง่ือนไข, ขอ้ก าหนด, ค่าธรรมเนียม การเปล่ียนแปลงและการยกเลิก 

              บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะคิดค่าธรรมเนียม หากมีการยกเลิกและเปล่ียนแปลงต่างๆ จากท่านดงัต่อไปน้ี 

 LAND ARRANGEMENT : 

 ค่าธรรมเนียม 10% หากยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง ภายใน 45 วนั ก่อนการเดินทาง 

 ค่าธรรมเนียม 30% หากยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง ภายใน 30 วนั ก่อนการเดินทาง 

 ค่าธรรมเนียม 50% หากยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง ภายใน 15 วนั ก่อนการเดินทาง 

 ค่าธรรมเนียม 70% หากยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง ภายใน 5 วนั ก่อนการเดินทาง 

 ค่าธรรมเนียม 100% หากยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง ภายใน 2 วนั ก่อนการเดินทาง 

 ตัว๋เครื่องบิน : จะมีขอ้ก าหนดและเง่ือนไขเฉพาะของแต่ละสายการบิน 

 หมายเหต ุ:  

บริษัท อบาคสัทราเวิลเซอรว์ิส จ ากดั ( ABACUS TRAVEL SERVICE CO.,LT.D )เป็นเพียงตวัแทนจดัน าเท่ียวเพื่อ

จดัหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร และพาหนะเดินทาง เช่นเคร่ืองบิน , รถ , เรือ ฯลฯ เพื่ออ านวยความสะดวกสบายในการเดินทาง 

บริษัทฯ ไมส่ามารถท่ีจะรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยอนัเกิดจากอนัเกิดจาการนัดหยุดงาน ความล่าชา้ของ พาหนะเดินทาง อบุติัเหตุ 

ภยัธรรมชาติและอื่นๆ ระหวา่งการท่องเท่ียวทั้งภายในและต่างประเทศ 

บริษัทฯ จะท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกรอ้งค่าชดใชจ้ากสายการบิน โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสญู

หายของสมัภาระระหวา่งการเดินทาง แต่ไม่รบัผิดชอบต่อการสญูเสียดงักล่าว 
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ส ารองท่ีนัง่ไดท่ี้ 

บริษทั อบาคสั ทราเวิล เซอรวิ์ส จ  ากดั 

โทร. 0-2538-2287 (5 สาย) 

แฟ็กซ.์ 0-2931-1177(แผนกทวัร)์, 0-2931-0078 (แผนกตัว๋) 
e-mail : info@abacusgolftravel.com / abacus@goholidaynow.com  

https://abacusgolftravel.com  
Line : @golftravel 

FACEBOOK FANPAGE : Abacusgolftravel-ทวัรตี์กอลฟ์ แพคเกจทวัรก์อลฟ์ต่างประเทศ 

 [DATA-ABACUS: PACKAGE GOLF: PERTH-WESTERN AUSTRALIA 5D3N /09072019/ARK/GIFF] 
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