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Penguin parade and Long nosed monkey  

เมลเบริน์ บรูไน 6DAYS 4NIGHTS 

ออสเตรเลีย – บรูไน 

Vb9k]u  
เดินทาง ธันวาคม 62 – มถิุนายน 63 

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพียง 34,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ – บรูไน 

วนัท่ี 2. เมลเบริน์ – เกรทโอเช่ียนโรด้ – เมืองอโพโล เบย ์- พอรต์แคมเบลล ์- Twelve Apostles - เมลเบริน์ 

วนัท่ี 3. เมลเบริน์ – รถไฟจกัรไอน ำ้ – สวนสตัวพื์น้เมือง - ชมนกเพนกวนิท่ีเกำะฟิลลิป 

วนัท่ี 4. อิสระเตม็วนัเท่ียวเมืองเมลเบริน์ 

วนัท่ี 5. เมลเบริน์ –สวนฟิตซรอย– วหิำรเซ็นตแ์พททรคิ - ศนูยศ์ลิปะเมลเบริน์ – ชอ้ปปิง้ย่ำนไชน่ำ ทำวน ์- บรูไน 

วนัท่ี 6. บรูไน - มสัยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah – ลอ่งเรือชมลงิจมกูยำว -   ผำ่นชมพระรำชวงั Istana Nurul Iman - พพิธิภณัฑ ์Royal 

Regalia - ผำ่นชม มสัยิด Omar Ali Saiffuddien – บรูไน – กรุงเทพฯ 



 

 

วันที ่1 กรุงเทพฯ – บรูไน - เมลเบิรน์ 
10.30 น. 

 
13.30 น. 

 
17.15 น. 
18.55 น. 

คณะมำพรอ้มกนัท่ี สนำมบนิสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสำรขำออกชัน้ 4 ประต ู9 เคำนเ์ตอร ์U เช็คอินกรุ๊ปของสำยกำรบนิ รอยลั บรูไน ( Royal 
Brunei ) โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบรษัิทและหวัหนำ้ทวัร ์ ใหก้ำรตอ้นรบัและอ ำนวยควำมสะดวก 
ออกเดินทำงสู่ กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสำยกำรบิน รอยัล บรูไน (Royal Brunei) เท่ียวบินท่ี BI 514 (ใช้เวลำ
เดนิทำงประมำณ 2 ชั่วโมง 45 นำที) 
เดนิทำงถึง สนำมบนิ Brunei International Airport ประเทศบรูไน รอเปล่ียนเครื่องเพ่ือเดนิทำงตอ่ไปยงัเมลเบริน์ 
ออกเดนิทำงสูก่รุงเมลเบริน์ ประเทศออสเตรเลีย เท่ียวบนิท่ี BI 005 
***คณะท่ีออกเดนิทำงตัง้แตว่นัท่ี 02 พ.ค. 63 ออกเดนิทำงเวลำ 18.30 น.*** 

วันที ่2 
เมลเบิรน์ – เกรทโอเชี่ยนโร้ด – เมืองอโพโล เบย ์ - พอรต์แคมเบลล ์- Twelve 
Apostles - เมลเบิรน์ 

04.55 น. ถึงสนำมบินทูลามารีน นครเมลเบิร์น เมืองหลวงของรฐัวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 3 
ช่ัวโมง) น ำท่ำนผำ่นพธีิกำรตรวจคนเขำ้เมืองและศลุกำกรแลว้ 
***คณะท่ีออกเดนิทำงตัง้แตว่นัท่ี 02 พ.ค. 63 เดนิทำงถึงเวลำ 03.30 น.*** 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้  
 น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่กรทโอเชีย่นโร้ด (Great Ocean Road) ซึ่งเป็นถนนท่ีสวยงำมและเป็นท่ีรูจ้กัของนกัท่องเท่ียวท่ีจะพลำดไมไ่ดเ้ลย

หำกมำถึงรฐัวกิตอเรีย ใหท้่ำนไดช้มทิวทศัท่ีสวยงำมของชำยฝ่ังมหำสมทุรแปซิฟิคและหำดทรำยตำ่ง ๆ ตำมเสน้ทำงท่ีงดงำมแห่งหนึ่ง
ของออสเตรเลีย โดยผ่ำน เมือง Anglesea และเมือง Lorne ท่ีเต็มไปดว้ยธรรมชำติพรอ้มทะเลสวยงำมและสงบ ก่อนเขำ้สู่ Apollo 
Bay ท่ีเป็นอีกเมืองยอดนิยมของนักท่องเท่ียวท่ีสวยงำมอีกเมืองและมีน ำ้ทะเลสีน ำ้เงินตัดกับป่ำอันเขียวขจีท ำให้เมืองนีมี้เสน่ห์
สวยงำม นอกจำกนีร้ะหวำ่งทำงผำ่นชมโคอำลำ่ท่ีอยู่ตำมตน้ยูคำลปิตสัตำมธรรมชำต ิ

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่าย จำกนัน้เดินทำงต่อสู่ พอรต์แคมเบลล ์(Port Campbell) สมัผสักับทัศนียภำพท่ีสวยงำมท่ีสดุแห่งหนึ่งของโลก ใหท้่ำนไดเ้ก็บภำพ

ทิวทัศนอ์ันงดงำมของมหำสมทุรแปซิฟิค ท่ีมีลกัษณะภมูิประเทศท่ีไม่เหมือนท่ีใด ๆ ในโลก  น ำท่ำนชมปรำกฏกำรณ์ธรรมชำตขิองหิน 
Twelve Apostles ซึ่งตัง้ช่ือตำมนกับญุทัง้ 12 นกับญุท่ีเป็นศษิยข์องพระเยซู หรือสบิสองสำวกศกัดิส์ทิธิข์องศำสนำครสิต ์ซึ่งถือวำ่เป็น
ควำมมหศัจรรยท์ำงธรรมชำตท่ีิไมค่วรพลำด หลงัจำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มลเบริน์ 

ค ่ำ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 
 เดนิทำงเขำ้สูท่ี่พกั THE VICTORIA HOTEL หรือเทียบเท่ำ  

 

วันที ่3 เมลเบิรน์ – รถไฟจักรไอน า้ – สวนสัตวพ์ืน้เมือง - ชมนกเพนกวินทีเ่กาะฟิลลิป 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น ำท่ำนสูส่ถานีรถไฟจักรไอน ้าโบราณ (Puffing Billy Steam Train) ซึ่งแต่เดิมเคยใชเ้ป็นเสน้ทำงในกำรเดนิทำงระหวำ่งเมืองและ
ขนสง่สนิคำ้เปิดใหบ้ริกำรในปี ค.ศ.1900 เป็นรถไฟสำยเก่ำท่ีวิง่ระยะสัน้ ๆ ปัจจบุนัไดถ้กูดดัแปลงน ำมำใชใ้นกำรท่องเท่ียวชมป่ำ น ำ
ท่ำนนั่ง รถไฟจกัรไอน ำ้โบรำณ เพ่ือชมทัศนียภำพอันสวยงำมตำมแนวเขำตลอดเสน้ทำงวิ่งของรถไฟและท่ำนยังสำมำรถนั่งหอ้ยขำ
ผ่อนคลำยอำรมณ์พรอ้มชมทัศนียภำพตลอดทำงท่ีเต็มไปดว้ยหุบเขำและป่ำสงูท่ียังคงควำมสมบูรณ์ จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงสู่เขต



 

 

อนุรกัษ์ธรรมชำติ เกำะฟิลลิป ซึ่งเป็นเกำะเล็ก ๆ ท่ีเต็มไปดว้ยสตัวพื์น้เมืองมำกมำยท่ีทำงกำรอนุรกัษ์ทัง้สตัวน์  ำ้และสตัวป่์ำและคง
ควำมเป็นธรรมชำตท่ีิมีหำดทรำยและป่ำพุ่มเลก็ ๆ ซึ่งเป็นท่ีอยู่ของเพนกวนิตวันอ้ย แมวน ำ้และนก นำนำชนิด 

กลางวัน รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสู่ สวนสัตวพ์ืน้เมือง Maru Koala & Animal Park เพลดิเพลนิไปกับกำรชมธรรมชำตแิละควำมน่ำรกัของเหลำ่สตัว์

พืน้เมืองนำนำชนิด อำทิ โคอำลำ่ จิงโจ ้วอมแบท ใหท้่ำนไดส้มัผสัและถ่ำยรูปคู่กบัโคอำล่ำตวันอ้ยอย่ำงใกลช้ิด (ไมร่วมคำ่ถ่ำยรูปกับ
โคอำล่ำ) สนกุสนำนกับกำรใหอ้ำหำรจิงโจจ้ำกมือของท่ำนเอง สดช่ืนผ่อนคลำยไปกบับรรยำกำศอันร่มรื่น จำกนัน้น ำท่ำนสูเ่กาะฟิล
ลิป (Phillip Island Nature Park) พบประสบกำรณ์อันน่ำประทับใจกับกำรชมควำมน่ำรกัของ ฝงูเพนกวนิพนัธุเ์ล็กท่ีสดุในโลกท่ีอยู่
รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่บนชำยหำด SUMMERLAND BEACH ในบรรยำกำศอันสวยงำมยำมพระอำทิตย์อัสดงซึ่งท่ำนจะไดเ้ห็นฝูง
เพนกวินตวันอ้ยพรอ้มใจกันยกขบวนพำเหรดขึน้จำกทะเลเพ่ือกลบัคืนสูร่งัพรอ้มอำหำรในปำกมำฝำกลกูตวันอ้ยท่ี รออยู่ในรงั เหล่ำ
เพนกวินทัง้หลำยจะส่งเสียงเรียกหำลกูและเดินใหท้่ำนเห็นควำมน่ำรกัอย่ำงใกลช้ิด เพนกวินนอ้ยเหล่ำนีจ้ะออกไปหำอำหำรแต่เชำ้
และจะกลบัมำอีกทีตอนพระอำทิตยต์ก (หำ้มถ่ำยรูปเพนกวนิ เพรำะเป็นกำรรบกวนหรืออำจจะท ำใหเ้พนกวินตกใจ) จำกนัน้น ำท่ำน
เดนิทำงกลบัเมลเบริน์ 

ค ่ำ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมือง (เมนพูเิศษ กุง้มงักร) 
ทีพั่ก น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูท่ี่พกั THE VICTORIA HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วันที ่4 อิสระเตม็วันเทีย่วเมืองเมลเบิรน์   
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 อิสระเตม็วัน โดยไกดจ์ะใหค้  ำแนะน ำท่ำนส ำหรบักำรเดินทำง ท่ำนสำมำรถเดนิทำงเท่ียวไดโ้ดยระบบขนส่งสำธำรณะ ท่ีมีอยู่ทั่วเมือง
ทัง้รถไฟใตด้นิ Tram รถเมล ์หรือ รถ Taxi ซึ่งเมลเบริน์เป็นเมืองท่ีมีควำมตื่นตำตื่นใจดว้ยกำรผสมผสำนทัง้ควำมเก่ำและควำมใหมเ่ขำ้
ดว้ยกัน เป็นเมืองท่ีตัง้อยู่บนรมิฝ่ังแมน่ ำ้ Yarra มีสวนสำธำรณะรมิน ำ้ มีสถำปัตยกรรมของยคุต่ืนทองในสมยักลำงศตวรรษท่ี 18 คละ
เคลำ้กับตึกสงูระฟ้ำในสมัยปัจจุบนัท ำใหมี้ภูมิทัศนข์องเมืองท่ีไม่เหมือนใคร มีแม่น ำ้ตัง้อยู่ใจกลำงเมืองอันเป็นเสน่หข์องเมลเบิรน์   
แนะน ำสถำนท่ีเท่ียวหลกัๆในเมืองเมลเบริน์ อำทิเช่น  
- กระท่อมกัปตันคุ้ก ซึ่งเป็นบำ้นพกัของนักส ำรวจชำวองักฤษคนส ำคญัของโลก ผูค้น้พบทวีปออสเตรเลียและซีกขัว้โลกใต ้กระท่อม
นีไ้ดถ้กูยำ้ยมำเพ่ือเป็นกำรเฉลมิฉลองนครเมลเบริน์ในวำระครบรอบ 100 ปี  
- ศูนยศ์ิลปะเมลเบิร์น ซึ่งเป็นอำคำรคอมเพล็กซ์ครบวงจรท่ีมีลักษณะเป็นอำคำรโรงละครท่ีมีสญัลกัษณ์อันโดดเด่นเป็นเสำสูง 
รูปทรงยอดแหลมคลำ้ยหอไอเฟล ภำยในประกอบดว้ยโรงละครรฐั พพิิธภัณฑศ์ิลปะกำรแสดง และ หอศิลป์ของจอรจ์ อดมัส ์รวมถึง
โรงละครขนำดเลก็จ ำนวนมำกและพืน้ท่ีจดัแสดงภำพศลิปะตำ่งๆ  
- อาคารรัฐสภา อำคำรท่ีก่อสรำ้งตำมแบบสถำปัตยกรรมยโุรป  
- ล่องเรือทีแ่ม่น ้า Melbourne ท่ีท่ำนจะไดช้มทศันียภำพและด่ืมด ่ำกบับรรยำกำศของเมืองเมลเบริน์  
- Eureka Skydeck 88 เป็นอำคำรคอนโดท่ีพกัอำศยั ตัง้อยู่บนชัน้ท่ี 88 ของอำคำรยูเรกำ้ ทำวเวอร ์ในเมืองเมลเบริน์ ซึ่งอำคำรแห่งนี ้
ไดข้ึน้ช่ือวำ่เป็นอำคำรท่ีพกัอำศยัท่ีสงูท่ีสดุในโลก ตัง้อยู่บรเิวณเซำธแ์บงค ์น ำท่ำนขึน้ลิฟทค์วำมเรว็สงูท่ีจะน ำท่ำนจำกชัน้ลำ่งไปยงัชัน้
ท่ี 88 ในเวลำไม่ถึง 40วินำที เม่ือขึน้ไปท่ี88 แลว้ ท่ำนจะไดเ้พลิดเพลินกับวิวของเมืองเมลเบิรน์แบบ 360 องศำ หรือ ท่ำนสำมำรถ
ทดสอบควำมกลำ้ดว้ยกำรเขำ้ไปใน “THE EDGE” กล่องกระจกแกว้นิรภยัท่ีสรำ้งยืดล ำออกจำกนอกอำคำร ท่ำนจะไดรู้ส้ึกเหมือนย
ยืนลอยอยู่ในอำกำศท่ีมีควำมสงู 88 ชัน้เลยทีเดียว  
- พิพิธภัณฑสั์ตวน์ ้า Melbourne Aquarium ตัง้อยู่ใจกลำงเมืองบนริมฝ่ังแม่น ำ้ Yarra ซึ่งภำยในจะมีสตัวน์  ำ้หลำกหลำยชนิดจำก
ทำงมหำสมทุรแปซิฟิคตอนใต ้หลำยพนัชนิด 



 

 

- ช้อปป้ิงที่ตลาดควีนวิคตอเรีย (Queen Victoria Market) ซึ่งเป็นตลำดเก่ำแก่ท่ีประกอบไปดว้ยรำ้นคำ้แผงลอยหลำยรอ้ยแผงทัง้
ในท่ีรม่และกลำงแจง้ ครอบคลมุหลำยช่วงตกึ ท่ีประกอบไปดว้ยสนิคำ้หลำกหลำยมำกมำย เป็นตน้  
- ช้อปป้ิงย่านไชน่า ทาวน ์ซึ่งตัง้อยู่บนถนน Swanston มีรำ้นคำ้มำกมำย และยังมีอำคำรบำ้นเรื่องสมยัเก่ำท่ีสรำ้งตัง้แตศ่ควรรษท่ี 
19 ดว้ยบรรยกำศแบบชำวจีนหรือจะชอ้ปปิง้ท่ีหำ้งสรรพสนิคำ้ดงั อำทิเช่น หำ้งเดวดิ โจน ์หำ้งมำยเออร ์เป็นตน้ 

 อิสระอำหำรกลำงวนัและอำหำรค ่ำตำมอธัยำศยั 
ทีพั่ก น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูท่ี่พกั THE VICTORIA HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วันที ่5 
เมลเบิร์น – สวนฟิตซรอย– วิหารเซ็นตแ์พททริค - ศูนยศ์ิลปะเมลเบิร์น –       
ช้อปป้ิงย่านไชน่า ทาวน ์- บรูไน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น ำท่ำนชมเมืองเมลเบิรน์ ซึ่งเป็นเมืองท่ีมีควำมตื่นตำตื่นใจดว้ยกำรผสมผสำนทั้งควำมเก่ำและควำมใหม่ของสถำปัตยกรรมเขำ้

ดว้ยกนั ตัง้อยู่บนริมฝ่ังแมน่ ำ้ Yarra River  มีแมน่ ำ้ตดัใจกลำงเมืองอันเป็นเสน่หข์องเมลเบริน์ น ำท่ำนเดนิทำงสู่ย่ำนดนัดีนองสท่ี์ยัง
เป็นป่ำของตน้ยคูำลปิตสัและเมืองตำมแบบชนบทของออสเตรเลีย น ำชม สวนฟิตซรอย (Fitzroy Garden) เป็นสวนสำธำรณะขนำด
ใหญ่ท่ีเต็มไปดว้ยดอกไมน้ำนำพนัธุ ์เป็นท่ีตัง้กระท่อมกัปตนัคุก้ (ไม่รวมค่ำเขำ้ชมในกระท่อม) บำ้นพกัของนักส ำรวจชำวอังกฤษคน
ส ำคัญของโลก ผูค้น้พบทวีปออสเตรเลียและซีกขัว้โลกใต ้กระท่อมนีไ้ดถู้กย้ำยมำเพ่ือเป็นกำรเฉลิมฉลองนครเมลเบิรน์ในวำระ
ครบรอบ 100 ปี จำกนัน้น ำท่ำนถ่ำยรูปดำ้นนอกกบัวิหารเซนตแ์พททริค (St. Patrick Cathedral) สรำ้งเสรจ็สมบูรณใ์นปี 1939 ซึ่ง
ตัง้ช่ือตำมนักบญุอปุถมัภแ์ห่งไอรแ์ลนด ์และไดก้่อสรำ้งเพ่ือรองรบัประชำกรคำธอลิกของเมลเบริน์ในระหวำ่งศตวรรษท่ี 19 ตวัอำคำร
มีสีด  ำท่ีเดน่ชดั สีนัน้ไดม้ำจำกหินบลสูโตนในทอ้งถิ่นท่ีใชใ้นกำรก่อสรำ้ง วสัดอ่ืุน ๆ ไดน้ ำมำจำกทั่วทัง้ออสเตรเลียและทั่วโลก 

กลางวัน รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่าย น ำท่ำนชมศูนยศ์ลิปะเมลเบริน์ ซึ่งเป็นอำคำรคอมเพลก็ซค์รบวงจรท่ีมีลกัษณะเป็นอำคำรโรงละครท่ีมีสญัลกัษณอ์นัโดดเดน่เป็นเสำ

สงู รูปทรงยอดแหลมคลำ้ยหอไอเฟล ภำยในประกอบดว้ยโรงละครรัฐ พิพิธภัณฑศ์ิลปะกำรแสดง และ หอศิลป์ของจอรจ์ อดัมส ์
รวมถึงโรงละครขนำดเล็กจ ำนวนมำกและพืน้ท่ีจดัแสดงภำพศิลปะต่ำงๆ จำกนัน้ใหท้่ำนอิสระชอ้ปปิ้งอย่ำงจุใจในย่านไชน่า ทาวน์ 
รำ้นคำ้มำกมำยบนถนน Swanston และยังมีอำคำรบำ้นเก่ำสรำ้งตัง้แต่สมยัศตวรรษท่ี 19 ดว้ยบรรยกำศแบบชำวจีนและชำวเอเซีย  
หรือจะ    ชอ้ปปิ้งหำ้งสรรพสนิคำ้ช่ือดงั อำทิ หำ้งเดวดิ โจน ์หำ้งมำยเออร ์ ในย่ำนถนน Swanston Street และ Elizabeth Street ท่ี
เตม็ไปดว้ยรำ้นเสือ้ผำ้แฟชั่นหลำกหลำยส ำหรบับรุุษและสตรี 

 จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงไปสนำมบนิเพ่ือเดนิทำงตอ่ไปยงัประเทศบรูไน 
18.45 น. ออกเดนิทำงสู ่บรูไน โดยสำยกำรบนิ รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เท่ียวบนิท่ี BI006 (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 7 ชั่วโมง มีบรกิำร

อำหำรและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง) 

***คณะท่ีออกเดนิทำงตัง้แตว่นัท่ี 02 พ.ค. 63 ออกเดนิทำงเวลำ 16.15 น.*** 

22.45 น. เดนิทำงถึงกรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสูท่ี่พกั 

***คณะท่ีออกเดนิทำงตัง้แตว่นัท่ี 02 พ.ค. 63 เดนิทำงถึงเวลำ 21.25 น.*** 

ทีพั่ก น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูท่ี่พกั TIME HOTEL หรือเทียบเท่ำ 



 

 

วันที ่6 
บรูไน - มัสยดิ Jame Asr Hassanil Bolkiah – ล่องเรือชมลิงจมูกยาว - ผ่านชม
พระราชวัง Istana Nurul Iman - พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia - ผ่านชม มัสยิด 
Omar Ali Saiffuddien – บรูไน – กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น ำท่ำนชมมัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah สรำ้งขึน้ในโอกำสฉลอง 25 ปี แห่งกำรครองรำชยข์องสลุต่ำนองคปั์จจุบนั มสัยิด

ทองค ำแห่งนีเ้ป็นมสัยิดแห่งชำตขิองบรูไน และมีสถำปัตยกรรมสวยงำมท่ีสดุในบรูไน โดยมีกำรน ำเขำ้วสัดใุนกำรก่อสรำ้งและตกแต่ง
มำจำกทั่วโลก อำทิเช่น หินอ่อนจำกประเทศอิตำลี, แชนเดอเลียรท์องค ำแทข้นำดใหญ่ท่ีสดุในโลกจำกประเทศออสเตรีย เป็นตน้ เริ่ม
ก่อสรำ้งในปี 1987 แลว้เสร็จในปี 1994 ภำยในประกอบดว้ย หอ้งสวดมนต ์2 หอ้งแยกชำย หญิง ,โดมทองค ำจ ำนวน 29 อัน บนัได
ทำงขึน้ 29 ขัน้ โคมไฟ 29 ดวงเพ่ือเป็นเกียรตแิก่ องคส์ลุตำ่นแห่งบรูไนหรือสมเดจ็พระรำชำธิบดีฮจัญี ฮสัซำนัล โบลเกียห ์มอูิซซดัดิน 
วดัเดำละห ์ซึ่งเป็นสมเด็จพระรำชำธิบดีองคท่ี์ 29 องคปั์จจุบนัของบรูไน (กรณีที่มัสยิดปิด ขออนุญาตน าท่านถ่ายรูปด้านนอก

เท่าน้ัน) จำกนัน้น ำท่ำนล่องเรือชม หมู่บ้านกลางน ้า Kampong Ayer หมู่บำ้นกลำงน ำ้ท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก ตัง้อยู่บรเิวณปำกแม่น ำ้
บรูไน เป็นหมูบ่ำ้นกลำงน ำ้ท่ีมีคนอยู่อำศยัตอ่เน่ืองกนัมำยำวนำนกว่ำ 1,300 ปี กำรสรำ้งบำ้นเรือนแบบปลกูสรำ้งอยู่บนเสำค ำ้ยนัและ
เช่ือมต่อกันดว้ยสะพำน หมู่บำ้นกลำงน ำ้นีมี้ทัง้ บำ้นพกัอำศยั , มสัยิด, โรงเรียน, สถำนีอนำมยั, สถำนีต ำรวจ, รำ้นคำ้, รำ้นอำหำร 
ปัจจุบนัหมูบ่ำ้นแห่งนีมี้ประชำกรกว่ำสำมหม่ืนคนคดิเป็นเกือบรอ้ยละ๑๐ของจ ำนวนประชำกรบรูไนและเป็นสถำนท่ีท่ีแสดงใหเ้ห็นถึง
วฒันธรรมริมน ำ้ของบรูไนสรำ้งควำมประทับใจใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวจำกทั่วโลกท่ีไดม้ำชมหมู่บำ้นแห่งนี ้ ล่องเรือชม ลิงโพรบอสซิส 
(Proboscis Monkey) หรือท่ีเรียกกันวำ่ ลิงจมกูยำว เป็นลงิท่ีมีมีจมกูใหญ่และย่ืนยำวประหลำดกวำ่ลงิชนิดอ่ืน เป็นลงิท่ีพบไดเ้ฉพำะ
ในประเทศบนเกำะบอรเ์นียวเท่ำนัน้ โดยจะอำศยัอยู่ในป่ำชำยเลนหรือป่ำติดริมแม่น ำ้  จำกนัน้น ำท่ำนผ่ำนชม พระราชวัง Istana 

Nurul Iman พระรำชวงัท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก เป็นท่ีประทับของสลุต่ำนแห่งบรูไนและพระรำชวงศ ์สรำ้งขึน้เม่ือปี ค.ศ. 1984 มีมลูคำ่ 1.4 
พนัลำ้นดอลลำรส์หรฐัฯ บนพืน้ท่ี 2,152,782 ตำรำงฟุต ประกอบไปดว้ย โดมท ำดว้ยทองค ำ, หอ้ง 1,788 หอ้ง, หอ้งน ำ้ 257 หอ้ง สิ่ง
อ  ำนวยควำมสะดวกในพระรำชวงัแห่งนีค้ือสระว่ำยน ำ้จ  ำนวน 5 สระ คอกมำ้ติดเครื่องปรบัอำกำศส ำหรบัมำ้เพ่ือแข่งโปโลขององค์
สลุต่ำนจ ำนวน 500 ตวั โรงจอดรถขนำดจุ 110 คนั หอ้งจัดงำนเลีย้งท่ีสำมำรถจุคนไดถ้ึง 4 ,000 คน และสเุหร่ำท่ีจุคนได ้1,500 คน 
พระรำชวงัแห่งนีย้งัเป็นท่ีเก็บเหลำ่บรรดำรถหรูท่ีพระองคส์ะสมอีกดว้ย  

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่าย น ำท่ำนชม พิพิธภัณฑ ์Royal Regalia มีกำรจัดแสดงเครื่องประกอบพิธีรำชำภิเษกของสมเด็จพระรำชำธิบดีองคท่ี์ 29 แห่งบรูไน 

และขำ้วของเครื่องใชข้ององคส์ลุต่ำนเอำไวม้ำกมำย อำทิเช่น เครื่องเงิน , เครื่องทอง มงกุฎ เครื่องรำชยแ์ละเครื่องบรรณำกำรจำก
ประเทศตำ่งๆ รวมทัง้ของขวญัจำกผูน้  ำประเทศตำ่ง ๆ ท่ีถวำยแด่องคส์ลุต่ำนแห่งบรูไน จำกนัน้น ำท่ำนถ่ำยรูปดำ้นนอกมัสยิด Omar 

Ali Saiffuddien มสัยิดใจกลำงเมือง บนัดำรเ์สรีเบกำวนั สรำ้งขึน้โดย สลุต่ำน โอมำร ์อำลี ไซฟดุดนิ ซึ่งเป็นมสัยิดประจ ำพระองคข์อง
สมเด็จพระมหำรำชำธิบดีองคท่ี์ 28 ของบรูไน ซึ่งเป็นพระรำชบิดำของสมเด็จพระรำชำธิบดีองคท่ี์ 29 องคปั์จจุบนั ภำยในมัสยิด
ประดบัตกแต่งดว้ยหินอ่อนและกระเบือ้งสีอย่ำงเรียบง่ำย เหมำะสมส ำหรบัสถำนท่ีในกำรสวดมนตข์อพร และยังใชเ้ป็นเวทีประกวด
อ่ำนคมัภีรอ์ัลกุรอำน มสัยิดแห่งนีเ้ป็นกำรผสมผสำนระหวำ่งสถำปัตยกรรมแบบอิสลำมกบัสถำปัตยกรรมอิตำลี ไดร้บักำรขนำนนำม
ว่ำ มินิ ทัชมำฮำล ออกแบบโดย Cavalierre Rudolfo Nolli ชำวอิตำลี บริเวณดำ้นหนำ้ของมัสยิดเป็นทะเลสำบขนำดใหญ่ มีกำร
จ ำลองเรือพระรำชพิธีมำประดับ นับเป็นจุดเด่นอีกประกำรหนึ่ง มัสยิดแห่งนี ้ภำยนอกแวดล้อมด้วยพันธุ์ไมน้ำนำชนิดซึ่งเป็น
สญัลกัษณแ์สดงถึงดนิแดนแห่งสรวงสวรรค ์ถือไดว้ำ่เป็นมสัยิดท่ีสวยงำมมำกท่ีสดุแห่งหนึ่งของโลก 

 จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงไปยงัสนำมบนิเพ่ือเดนิทำงกลบัไปยงัประเทศไทย 



 

 

18.30 น. น ำท่ำนเดนิทำงตอ่กลบัสู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสำยกำรบนิ รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เท่ียวบนิท่ี BI519  (ใชเ้วลำเดนิทำง

ประมำณ 2 ชั่วโมง) มีบรกิำรอำหำรและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง 

20.15 น. เดนิทำงถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิำพ พรอ้มควำมประทบัใจ 

อัตราค่าบริการ Penguin parade and Long nosed monkey  
เมลเบริน์ บรูไน 6 DAYS 4 NIGHTS 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

วนัที่ 28 ธ.ค.62-02 ม.ค. 63 39,900.- 39,900.- 39,900.- 29,900.- 7,900.- 

วนัท่ี 22 - 27 ก.พ. 63 35,900.- 35,900.- 35,900.- 22,390.- 5,900.- 

วนัท่ี 07 – 12 มี.ค. 63 35,900.- 35,900.- 35,900.- 22,390.- 5,900.- 

วนัท่ี 02 – 07 พ.ค. 63 35,900.- 35,900.- 35,900.- 22,390.- 5,900.- 

วนัท่ี 09 – 14 พ.ค. 63 35,900.- 35,900.- 35,900.- 22,390.- 5,900.- 

วนัท่ี 06 – 11 ม.ิย. 63 34,900.- 34,900.- 34,900.- 21,390.- 5,900.- 

วนัท่ี 20 – 25 ม.ิย. 63 34,900.- 34,900.- 34,900.- 21,390.- 5,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ช ำระเงินมดัจ ำท่ำนละ 20,000 บำท โดยโอนเขำ้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ ำแลว้เท่ำนัน้ 
2. สง่ส  ำเนำหนำ้พำสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทำง ท่ีมีอำยกุำรใชง้ำนไม่นอ้ยกวำ่ 6 เดือน เพ่ือท ำกำรจองคิวย่ืนวีซ่ำภำยใน 3 

วนันบัจำกวนัจอง หำกไมส่ง่ส  ำเนำหนำ้พำสปอรต์ทำงบรษัิทขออนญุำตยิกเลกิกำรจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เม่ือไดร้บักำรยืนยนัวำ่กรุ๊ปออกเดนิทำงได ้ลกูคำ้จดัเตรียมเอกสำรใหก้ำรขอวีซ่ำไดท้นัที 
4. หำกท่ำนท่ีตอ้งกำรออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลกูคำ้อยู่ต่ำงจังหวดั) ใหท้่ำนติดต่อเจำ้หนำ้ท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสำรทุกครัง้ หำกออกบตัรโดยสำรโดยมิแจง้เจำ้หนำ้ท่ี ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รบัผิดชอบ ค่ำใชจ้่ำยท่ี
เกิดขึน้ 

5. กำรย่ืนวีซ่ำในแต่ละสถำนทูตมีกำรเตรียมเอกสำร และมีขัน้ตอนกำรย่ืนวีซ่ำไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รำยบคุคล (แสดงตน) ท่ำนสำมำรถสอบถำมขอ้มลูเพ่ือประกอบกำรตดัสนิใจก่อนกำรจองไดจ้ำกทำงเจำ้หนำ้ท่ี 

6. หำกในคณะของท่ำนมีผูต้อ้งกำรดแูลพิเศษ นั่งรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอำย,ุ มีโรคประจ ำตวั หรือไมส่ะดวก
ในกำรเดินทำงท่องเท่ียวในระยะเวลำเกินกว่ำ 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่ำนและครอบครวัตอ้งใหก้ำรดแูลสมำชิก
ภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เน่ืองจำกกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ หัวหนำ้ทัวรมี์ควำมจ ำเป็นตอ้งดแูลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 



 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คำ่ตั๋วเคร่ืองบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทำงไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีควำมประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจ ำนวนวนั และอยู่ภำยใตเ้ง่ือนไขของสำยกำรบนิ) 
2. คำ่ภำษีสนำมบนิทกุแห่งตำมรำยกำร 
3. คำ่รถโคช้ปรบัอำกำศน ำเท่ียวตำมรำยกำร  
4. คำ่หอ้งพกัในโรงแรมตำมท่ีระบใุนรำยกำรหรือเทียบเท่ำ (3 ดำว – 4 ดำว) 
5. คำ่อำหำรตำมท่ีระบใุนรำยกำร 
6. คำ่เขำ้ชมสถำนท่ีท่องเท่ียวตำมรำยกำร 
7. คำ่ประกนัภยักำรเดนิทำงรำยบคุคล (หำกตอ้งกำรเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถำมไดจ้ำกเจำ้หนำ้ท่ี) 
 คำ่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวำ่งกำรเดนิทำงวงเงินไมเ่กินท่ำนละ 1,000,000 บำท  
 คำ่รกัษำพยำบำลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่ำนละ 500,000 บำท (ตำมเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิม่เตมิกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บำท [ระยะเวลำ 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บำท [ระยะเวลำ 7-10 วนั]  
 **ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัท่ีมีอำยตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจำกอบุตัเิหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 
8. คำ่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดกำรเดนิทำง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คำ่ธรรมเนียมกำรจดัท ำหนงัสือเดนิทำง 
2. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตวั อำทิเช่น  ค่ำเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ , ค่ำโทรศพัท,์ ค่ำซักรีด, ค่ำธรรมเนียมหนังสือเดินทำง, ค่ำ

น ำ้หนักเกินจำกทำงสำยกำรบินก ำหนดเกินกว่ำ 30 ก.ก.และมำกกว่ำ 2 ชิน้,  ค่ำรกัษำพยำบำล กรณีเกิดกำร
เจ็บป่วยจำกโรคประจ ำตวั, คำ่กระเป๋ำเดนิทำงหรือของมีคำ่ท่ีสญูหำยในระหวำ่งกำรเดนิทำง เป็นตน้ 

3. คำ่ธรรมเนียมน ำ้มนัและภำษีสนำมบนิ ในกรณีท่ีสำยกำรบนิมีกำรปรบัขึน้รำคำ 
4. คำ่บรกิำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึ่งท่ำนจะตอ้งดแูลกระเป๋ำและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่ำนเอง 
5. คำ่ธรรมเนียมวีซ่ำประเทศออสเตรเลีย (ประมำณ 5,500 บำท ช ำระพรอ้มเงินมดัจ ำ) 
6. คำ่ทิปพนกังำนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น  (18 AUD และ 5 SGD) 
7. คำ่ทิปมคัคเุทศกจ์ำกเมืองไทย (18 AUD) 
8. คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% และหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 % 
 
 
 
 
 
 



 

 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. กำรพิจำรณำวีซ่ำเป็นดลุยพินิจของสถำนทูต มิใช่บริษัททัวร ์กำรเตรียมเอกสำรท่ีดีและถูกตอ้งจะช่วยให้กำร
พจิำรณำ ของสถำนทตูง่ำยขึน้ 

2. กรณีท่ำนใดตอ้งใชพ้ำสปอรต์เดินทำง ช่วงระหว่ำงย่ืนวีซ่ำ หรือ ก่อนเดนิทำงกับทำงบริษัท ท่ำนตอ้งแจง้ใหท้ำง
บรษัิทฯ ทรำบล่วงหนำ้เพ่ือวำงแผนในกำรขอวีซ่ำของท่ำน ซึ่งบำงสถำนทูตใชเ้วลำในกำรพจิำรณำวีซ่ำท่ีคอ่นขำ้ง
นำนและอำจไมส่ำมรถดงึเลม่ออกมำระหวำ่งกำรพจิำรณำอนมุตัวีิซ่ำได ้  

3. ส ำหรบัผูเ้ดินทำงท่ีศึกษำหรือท ำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะตอ้งด ำเนินเรื่องกำรขอวีซ่ำดว้ยตนเองในประเทศท่ีตน
พ ำนกัหรือศกึษำอยู่เท่ำนัน้ 

4. หนงัสือเดนิทำงตอ้งมีอำยไุมต่  ่ำกวำ่ 6 เดือน โดยนับวนัเริม่เดินทำงออกนอกประเทศ หำกนบัแลว้ต  ่ำกว่ำ 6 เดือน 
ผูเ้ดินทำงตอ้งไปย่ืนค ำรอ้งขอท ำหนังสือเดินทำงเล่มใหม่ และกรุณำเตรียมหนังสือเดินทำงเล่มเก่ำ ให้กับทำง
บริษัทดว้ย เน่ืองจำกประวตัิกำรเดินทำงของท่ำนจะเป็นประโยชนอ์ย่ำงยิ่งในกำรย่ืนค ำรอ้งขอวีซ่ำ และจ ำนวน
หนำ้หนงัสือเดนิทำง ตอ้งเหลือวำ่งส  ำหรบัตดิวีซ่ำไมต่  ่ำกวำ่ 3 หนำ้ 

5. ท่ำนท่ีใส่ปกหนังสือเดินทำงกรุณำถอดออก หำกมีกำรสญูหำย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทำง
นัน้ๆ และพำสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทำงรำชกำร ตอ้งไมมี่รอยฉีกขำด หรือ กำรขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทำงบริษัทไดส้  ำรองท่ีนั่งพรอ้มช ำระเงินมดัจ ำค่ำตั๋วเครื่องบินแลว้  หำกท่ำนยกเลิกทัวร ์ไม่ว่ำจะดว้ยสำเหตใุด 
ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิ์กำรเรียกเก็บคำ่มดัจ ำตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีคำ่ใชจ้่ำย ประมำณ 1,000 – 5,000 บำท  แลว้แต่
สำยกำรบนิและช่วงเวลำเดนิทำง   

2.  หำกตั๋วเคร่ืองบินท ำกำรออกแลว้ แต่ท่ำนไม่สำรถออกเดินทำงได ้ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่ำใช้จ่ำย
ตำมท่ีเกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จำกทำงสำยกำรบนิ ใชเ้วลำประมำณ 3- 6 เดือนเป็นอย่ำงนอ้ย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทำงออกประตูฉกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคุณสมบตัิตรงตำมท่ีสำยกำรบิน
ก ำหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่ำงกำยแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่ำงรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหำ เช่น 
สำมำรถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น ำ้หนักประมำณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท่ี้มีปัญหำทำงดำ้นสขุภำพและรำ่งกำย และ
อ ำนำจในกำรใหท่ี้นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทำงเจำ้หนำ้ท่ีเช็คอินสำยกำรบนิ ตอนเวลำท่ีเช็คอินเท่ำนัน้ 

 



 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนกำรเดนิทำง คืนคำ่ใชจ้่ำยทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภำยใน 30-44 วนัก่อนเดนิทำง เก็บคำ่ใชจ้่ำย ท่ำนละ 10,000 บำท  
3. แจง้ยกเลกิภำยใน 16-29 วนัก่อนเดนิทำง เก็บคำ่ใชจ้่ำย ท่ำนละ 20,000 บำท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวำ่ 15 วนัก่อนเดนิทำง ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคำ่ใชจ้่ำยทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรเก็บค่ำใชจ้่ำยทัง้หมดกรณีท่ำนยกเลิกกำรเดนิทำงและมีผลท ำใหค้ณะเดินทำงไมค่รบ

ตำมจ ำนวนท่ี บริษัทฯก ำหนดไว ้(30ท่ำนขึน้ไป) เน่ืองจำกเกิดควำมเสียหำยต่อทำงบริษัทและผูเ้ดินทำงอ่ืนท่ี
เดนิทำงในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน ำไปช ำระคำ่เสียหำยตำ่งๆท่ีเกิดจำกกำรยกเลกิของท่ำน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได้ ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรับรอง บริษัทฯจะท ำกำร
เล่ือนกำรเดินทำงของท่ำน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนีท้่ำนจะตอ้งเสียค่ำใช้จ่ำยท่ีไม่สำมำรถเรียกคืนได้คือ 
คำ่ธรรมเนียมในกำรมดัจ ำตั๋ว และคำ่ธรรมเนียมวีซ่ำตำมท่ี สถำนทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่ำแลว้ไมไ่ดร้บักำรอนมุตัิวีซ่ำจำกทำงสถำนทตู (วีซ่ำไมผ่่ำน) และท่ำนไดช้  ำระคำ่ทัวรห์รือมดัจ ำมำแลว้ 
ทำงบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพำะคำ่ใชจ้่ำยท่ีเกิดขึน้จรงิ เช่น คำ่วีซ่ำและคำ่บรกิำรย่ืนวีซ่ำ / คำ่มดัจ ำตั๋วเครื่องบนิ หรือค่ำ
ตั๋วเครื่องบนิ (กรณีออกตั๋วเครื่องบนิแลว้) คำ่สว่นตำ่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทำงไมค่รบตำมจ ำนวน  

8. กรณีวีซ่ำผำ่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสำร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมคื่นคำ่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทำงไม่สำมำรถเขำ้-ออกเมืองได ้เน่ืองจำกปลอมแปลงหรือกำรห้ำมของเจำ้หนำ้ท่ี ไม่ว่ำเหตผุลใดๆ

ตำมทำงบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นกำร ไมคื่นคำ่ทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกต่ำงกนั จึงอำจท ำใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่ำน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่ำงประเภทอำจจะไม่ติดกันและบำง
โรงแรม  อำจจะไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน แตอ่ำจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อำจจะไมมี่เครื่องปรบัอำกำศเน่ืองจำกอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ  ่ำ 
3. กรณีท่ีมีงำนจัดประชมุนำนำชำติ (Trade air) เป็นผลใหค้่ำโรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปล่ียนหรือยำ้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดควำมเหมำะสม 
4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอำจเป็นหอ้งท่ีมีขนำดกะทดัรตัและไม่

มีอ่ำงอำบน ำ้ ซึ่งขึน้อยู่กบักำรออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอำจมีลกัษณะแตกตำ่งกนั 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่ (ออสเตรเลยี) 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 30 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่  VFS Global (เทรนดี ้ช ัน้ 28) 

เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทาง

ธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอื

ส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนั

เดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามา

ประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แต่พ านกัอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่

ตา่งประเทศ หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่อง

ทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทาง

สถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศ

ไทยได้ ข ้อก าหนดนี้ร วมไปถึงผู ้เ ด ินทางที่ถ ือ

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ 

(พืน้หลังขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตาหรอื

เครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ ไมม่รีอย

แม็ก) 

3. หลกัฐานการเงนิ  



 

 

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บัญชอีอมทรัพยธ์รรมดาของ

ธนาคารทั่วไป  ยอ้นหลัง 6 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้(รบกวนลกูคา้ท ารายการ

เดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วัน แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไม่

เกนิ 15 วันหรอือยูใ่นเดอืนทีย่ืน่วซีา่) 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนา  Bank Statement บัญชอีอมทรัพย์

ธรรมดาของธนาคารทั่วไป ยอ้นหลัง 6 เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) พรอ้มเอกสารพสิจูน์

ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

- ***ควรเคลือ่นไหวบัญชสีม ่าเสมอ ไมค่วรแตง่บัญชโีดยการน าเงนิกอ้นใหญเ่ขา้บัญชกีอ่น

ยืน่วซีา่ จะท าใหย้อดเงนิกระโดด ซึง่อาจเป็นเหตใุหท้า่นถกูปฏเิสธวซีา่ได ้

**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการ

หรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น 

สญัญาเชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตนั 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท า

งาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO 

WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้ าวา่ “TO 

WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 



 

 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดย

บดิาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนา

บัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดย

บดิาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอื

ระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จาก

อ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมี

รายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- *** กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาจะตอ้งมายืน่วซีา่พรอ้มเด็กและลงชือ่

รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

7. กรณีเป็นผูส้งูอาย ุหากลกูคา้มอีายตุัง้แต ่75 ปี ขึน้ไป ทา่นตอ้งท าประกนัการเดนิทางมา

ยืน่ดว้ย และสถานทตูอาจโทรแจง้ใหท้า่นไปตรวจสขุภาพกับทางโรงพยาบาลทีส่ถานทตู

ก าหนดหลังจากยืน่วซีา่แลว้ 

                                                                               

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา 

หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่ประเทศออสเตรเลยี 



 

 

 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทกุขอ้  เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของ

ทา่น) 

 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 

 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ……………………………………………………………………………….………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน ................................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจาก

ปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……….........….....…..… 

11. ทีอ่ยูข่องผูข้อวซีา่ 



 

 

……………………………………………………………………………………………………….........…….....…… 

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์………..........…… 

หมายเลขโทรศัพทม์อืถอืทีต่ดิตอ่ได.้................................................................. 

12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

     ....................................................................................................... 

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่พรอ้มหมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุา

กรอกชือ่ ทีอ่ยูข่องสถาบันศกึษา  

 …………………………………………………………………………………………………………..................……… 

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……..............….…… 

14. กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา ระบหุลักสตูรทีท่า่นเรยีน

...................................................................  

15. กรณีเกษียณ ระบปีุทีท่า่นเกษียณ ............................................................. 

16. สมาชกิในครอบครัวของทา่นทีเ่ดนิทางไปออสเตรเลยีพรอ้มกับทา่น 

      1)ชือ่-นามสกลุ.....................................................ความสมัพันธก์ับทา่น

เป็น……………………….. 

      2)ชือ่-นามสกลุ.....................................................ความสมัพันธก์ับทา่น

เป็น……………………….. 

      3)ชือ่-นามสกลุ.....................................................ความสมัพันธก์ับทา่น

เป็น……………………….. 

 

17. สมาชกิในครอบครัวของทา่นทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางไปออสเตรเลยีกบัทา่น 

      1)ชือ่-นามสกลุ

............................................................................................................... 

         วัน/เดอืน/ปีเกดิ ................................................ความสมัพันธก์ับทา่น

เป็น……………………….. 



 

 

         ทีอ่ยู ่

........................................................................................................................ 

      2)ชือ่-นามสกลุ

............................................................................................................... 

         วัน/เดอืน/ปีเกดิ ................................................ความสมัพันธก์ับทา่น

เป็น……………………….. 

         ทีอ่ยู ่

........................................................................................................................ 

      3)ชือ่-นามสกลุ

............................................................................................................... 

         วัน/เดอืน/ปีเกดิ ................................................ความสมัพันธก์ับทา่น

เป็น……………………….. 

         ทีอ่ยู ่

........................................................................................................................ 

 

18. ทา่นมญีาตหิรอืเพือ่น อยูท่ีอ่อสเตรเลยีหรอืไม ่             ม ี                 ไมม่ี 

       1)ชือ่-นามสกลุ

............................................................................................................... 

         วัน/เดอืน/ปีเกดิ ................................................ความสมัพันธก์ับทา่น

เป็น……………………….. 

         ทีอ่ยู ่

........................................................................................................................ 

         มสีญัชาตหิรอืเป็นพลเมอืงของประเทศออสเตรเลยีหรอืไม ่................................... 

      2)ชือ่-นามสกลุ

............................................................................................................... 

         วัน/เดอืน/ปีเกดิ ................................................ความสมัพันธก์ับทา่น

เป็น……………………….. 



 

 

         ทีอ่ยู ่

........................................................................................................................ 

        มสีญัชาตหิรอืเป็นพลเมอืงของประเทศออสเตรเลยีหรอืไม ่................................... 

 

19. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร/ผู ้

เชญิ)  

        กรณุาระบชุือ่ 

..................................................  

                                                                   วัน/เดอืน/ปีเกดิ 

..............................................  

                                                                     ความสมัพันธก์ับทา่นเป็น…………………………………. 

                                                             ทีอ่ยู่

.............................................................. 

                                                             

.................................................................... 

 

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เงนิสด       เงนิสด 

   เช็คเดนิทาง      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   บัตรเครดติ      คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีู ้

ออกให ้

   อืน่ ๆ (โปรดระบ)ุ                      อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ  

 

20. EMAIL …………………………………………………  (โปรดระบุ)                             

   



 

 

 

 

************************************************ 

 

หมายเหต ุการอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆ

ท ัง้ส ิน้  

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 

 


