توضیحات عمومی و تعهد نامه ویزای  3ماهه توریستی استرالیا
 )1ویزای صادره از نوع توریستی یک بار ورود بوده و حداکثر مدت اعتبار آن  3ماه می باشد.
 )3داشتن سابقه ویزای شنگن اروپا و ویزای آمریکا احتمال قبولی درخواست ویزای استرالیا را به میزان زیادی افزایش می دهد .همچنین در
صورت داشتن سابقه قبلی رد ویزای شنگن یا رد ویزای آمریکا یا رد ویزای استرالیا متقاضی الزم است موارد فوق را با ذکر جزئیات الزم در
فرمهای مربوطه اعالم نماید .ه رگونه کتمان حقیقت در صورت آشکار شدن برای اداره مهاجرت استرالیا منجر به رد درخواست ویزا شده و می
تواند تبعاتی مانند قرارگرفتن متقاضی در لیست سیاه به مدت چندین سال را داشته باشد.
 )5با توجه به انجام خدمات ویزای توریستی استرالیا توسط گیتاگشت با قیمت ویژه در مقایسه با سایر همکاران ،از متقاضیان محترم درخواست
می گردد در صورت قبولی ویزا برای سفر به استرالیا از تورهای شرکت گیتاگشت استفاده نمایند.

اینجانب  .....................................................فرزند  ...........................درخواست ثبت نام جهت ویزای  3ماهه توریستی استرالیا برای
خود و اعضای خانواده ام را دارم .هزینه اخذ شده از هر متقاضی صرفاً بابت انجام خدمات درخواست ویزای  3ماهه توریستی
استرالیا بوده و هیچگونه تضمینی بابت صدور ویزا داده نمی شود .تصمیم گیری برای صدور ویزای هر متقاضی فقط و فقط توسط
کنسولگری استرالیا و بر اساس مدارک و مستندات ارائه شده انجام می گیرد و آژانس گیتاگشت هیچگونه دخالتی در قبولی یا رد
صدور ویزا ندارد .بنابراین در صورتیکه درخواست ویزای فرد متقاضی یا یکی از اعضای خانواده به هر دلیلی رد شود هیچگونه
وجهی مسترد نخواهد شد.
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