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Penguin parade andเ Long nosed monkey
เมลเบิรน์ บรูไน 6DAYS 4NIGHTS
ออสเตรเลีย – บรู ไน
เดินทาง พฤษภาคม – ตุลาคม 63

Vb9k]u

มลเบิรน์ | Great Ocean Road | Phillip Island | Shopping | บรูไน
ราคาแนะนาเพียง

34,900.-

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ – บรูไน
วันที่ 2. เมลเบิรน์ – เกรทโอเชี่ยนโร้ด – เมืองอโพโล เบย์ - พอร์ตแคมเบลล์ - Twelve Apostles - เมลเบิรน์
วันที่ 3. เมลเบิรน์ – รถไฟจักรไอนา้ – สวนสัตว์พนื ้ เมือง - ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิ ลลิป
วันที่ 4. อิสระเต็มวันเที่ยวเมืองเมลเบิรน์
วันที่ 5. เมลเบิรน์ –สวนฟิ ตซรอย– วิหารเซ็นต์แพททริค - ศูนย์ศิลปะเมลเบิรน์ – ช้อปปิ ้งย่านไชน่า ทาวน์ - บรูไน
วันที่ 6. บรูไน - มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah – ล่องเรือชมลิงจมูกยาว - ผ่านชมพระราชวัง Istana Nurul Iman - พิพิธภัณฑ์ Royal
Regalia
มัสยิงดเทพฯ
Omar Ali–Saiffuddien
ไน – กรุงเทพฯ
วันที- ่ ผ่1านชมกรุ
บรูไน –-บรูเมลเบิ
รน์
10.30 น.
13.30 น.
17.15 น.
18.55 น.

คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโ้ ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U เช็คอินกรุ๊ปของสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal
Brunei ) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทและหัวหน้าทัวร์ ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ กรุ งบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรู ไน โดยสายการบิน รอยัล บรู ไน (Royal Brunei) เที่ยวบินที่ BI 514 (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาที)
เดินทางถึง สนามบิน Brunei International Airport ประเทศบรูไน รอเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อไปยังเมลเบิรน์
ออกเดินทางสู่กรุ งเมลเบิรน์ ประเทศออสเตรเลีย เที่ยวบินที่ BI 005
***คณะที่ออกเดินทางตัง้ แต่วนั ที่ 02 พ.ค. 63 ออกเดินทางเวลา 18.30 น.***

เมลเบิรน์ – เกรทโอเชี่ยนโร้ด – เมืองอโพโล เบย์ - พอร์ตแคมเบลล์ - Twelve
วันที่ 2
Apostles - เมลเบิรน์
04.55 น.

เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่า

ถึงสนามบินทูลามารีน นครเมลเบิรน์ เมืองหลวงของรัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 3
ชั่วโมง) นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
***คณะที่ออกเดินทางตัง้ แต่วนั ที่ 02 พ.ค. 63 เดินทางถึงเวลา 03.30 น.***
รับประทานอาหารเช้า
นาท่านเดินทางสู่เกรทโอเชี่ยนโร้ด (Great Ocean Road) ซึ่งเป็ นถนนที่สวยงามและเป็ นที่รูจ้ กั ของนักท่องเที่ยวที่จะพลาดไม่ได้เลย
หากมาถึงรัฐวิกตอเรีย ให้ท่านได้ชมทิวทัศที่สวยงามของชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิคและหาดทรายต่าง ๆ ตามเส้นทางที่งดงามแห่งหนึ่ง
ของออสเตรเลีย โดยผ่าน เมือง Anglesea และเมือง Lorne ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติพร้อมทะเลสวยงามและสงบ ก่อนเข้าสู่ Apollo
Bay ที่เป็ นอีกเมืองยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่สวยงามอีกเมืองและมีนา้ ทะเลสีนา้ เงินตัดกับป่ าอันเขียวขจีทาให้เมืองนีม้ ีเสน่ห ์
สวยงาม นอกจากนีร้ ะหว่างทางผ่านชมโคอาล่าที่อยู่ตามต้นยูคาลิปตัสตามธรรมชาติ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ เดินทางต่อสู่ พอร์ตแคมเบลล์ (Port Campbell) สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามที่สดุ แห่งหนึ่งของโลก ให้ท่านได้เก็บภาพ
ทิวทัศน์อนั งดงามของมหาสมุทรแปซิฟิค ที่มีลกั ษณะภูมิประเทศที่ไม่เหมือนที่ใด ๆ ในโลก นาท่านชมปรากฏการณ์ธรรมชาติของหิน
Twelve Apostles ซึ่งตัง้ ชื่อตามนักบุญทัง้ 12 นักบุญที่เป็ นศิษย์ของพระเยซู หรือสิบสองสาวกศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต์ ซึ่งถือว่าเป็ น
ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติท่ไี ม่ควรพลาด หลังจากนัน้ นาท่านเดินทางสู่เมลเบิรน์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

เดินทางเข้าสู่ท่พี กั THE VICTORIA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 เมลเบิรน์ – รถไฟจักรไอน้า – สวนสัตว์พนื้ เมือง - ชมนกเพนกวินทีเ่ กาะฟิ ลลิป
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่า
่ กั
ทีพ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านสู่สถานีรถไฟจักรไอน้าโบราณ (Puffing Billy Steam Train) ซึ่งแต่เดิมเคยใช้เป็ นเส้นทางในการเดินทางระหว่างเมืองและ
ขนส่งสินค้าเปิ ดให้บริการในปี ค.ศ.1900 เป็ นรถไฟสายเก่าที่วิ่งระยะสัน้ ๆ ปั จจุบนั ได้ถูกดัดแปลงนามาใช้ในการท่องเที่ยวชมป่ า นา
ท่านนั่ง รถไฟจักรไอนา้ โบราณ เพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามตามแนวเขาตลอดเส้นทางวิ่งของรถไฟและท่านยังสามารถนั่งห้อยขา
ผ่อนคลายอารมณ์พร้อมชมทัศนียภาพตลอดทางที่เต็มไปด้วยหุบเขาและป่ าสูงที่ยงั คงความสมบูรณ์ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เขต
อนุรกั ษ์ธรรมชาติ เกาะฟิ ลลิป ซึ่งเป็ นเกาะเล็ก ๆ ที่เต็มไปด้วยสัตว์พืน้ เมืองมากมายที่ทางการอนุรกั ษ์ทงั้ สัตว์นา้ และสั ตว์ป่าและคง
ความเป็ นธรรมชาติท่มี ีหาดทรายและป่ าพุ่มเล็ก ๆ ซึ่งเป็ นที่อยู่ของเพนกวินตัวน้อย แมวนา้ และนก นานาชนิด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์พนื้ เมือง Maru Koala & Animal Park เพลิดเพลินไปกับการชมธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสัตว์
พืน้ เมืองนานาชนิด อาทิ โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท ให้ท่านได้สมั ผัสและถ่ายรูปคู่กับโคอาล่าตัวน้อยอย่างใกล้ชิด (ไม่รวมค่าถ่ายรูปกับ
โคอาล่า) สนุกสนานกับการให้อาหารจิงโจ้จากมือของท่านเอง สดชื่นผ่อนคลายไปกับบรรยากาศอันร่มรื่น จากนัน้ นาท่านสู่เกาะฟิ ล
ลิป (Phillip Island Nature Park) พบประสบการณ์อนั น่าประทับใจกับการชมความน่ารักของ ฝูงเพนกวินพันธุเ์ ล็กที่สดุ ในโลกที่อยู่
รวมกันเป็ นกลุ่มใหญ่บนชายหาด SUMMERLAND BEACH ในบรรยากาศอันสวยงามยามพระอาทิตย์อัสดงซึ่งท่านจะได้เห็น ฝู ง
เพนกวินตัวน้อยพร้อมใจกันยกขบวนพาเหรดขึน้ จากทะเลเพื่อกลับคืนสู่รงั พร้อมอาหารในปากมาฝากลูกตัวน้อยที่รออยู่ในรัง เหล่า
เพนกวินทัง้ หลายจะส่งเสียงเรียกหาลูกและเดินให้ท่านเห็นความน่ารักอย่างใกล้ชิด เพนกวินน้อยเหล่านีจ้ ะออกไปหาอาหารแต่เช้า
และจะกลับมาอีกทีตอนพระอาทิตย์ตก (ห้ามถ่ายรูปเพนกวิน เพราะเป็ นการรบกวนหรืออาจจะทาให้เพนกวินตกใจ) จากนัน้ นาท่าน
เดินทางกลับเมลเบิรน์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง (เมนูพิเศษ กุง้ มังกร)
นาท่านเดินทางเข้าสู่ท่พี กั THE VICTORIA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 อิสระเต็มวันเทีย่ วเมืองเมลเบิรน์
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
อิสระเต็มวัน โดยไกด์จะให้คาแนะนาท่านสาหรับการเดินทาง ท่านสามารถเดินทางเที่ยวได้โดยระบบขนส่งสาธารณะ ที่มีอยู่ท่วั เมือง
ทัง้ รถไฟใต้ดิน Tram รถเมล์ หรือ รถ Taxi ซึ่งเมลเบิรน์ เป็ นเมืองที่มีความตืน่ ตาตื่นใจด้วยการผสมผสานทัง้ ความเก่าและความใหม่เข้า
ด้วยกัน เป็ นเมืองที่ตงั้ อยู่บนริมฝั่งแม่นา้ Yarra มีสวนสาธารณะริมนา้ มีสถาปั ตยกรรมของยุคตื่นทองในสมัยกลางศตวรรษที่ 18 คละ
เคล้ากับตึกสูงระฟ้าในสมัยปั จจุบันทาให้มีภูมิทัศน์ของเมืองที่ไม่เหมือนใคร มีแม่นา้ ตัง้ อยู่ใจกลางเมืองอันเป็ นเสน่หข์ องเมลเบิรน์
แนะนาสถานที่เที่ยวหลักๆในเมืองเมลเบิรน์ อาทิเช่น
- กระท่อมกัปตันคุ้ก ซึ่งเป็ นบ้านพักของนักสารวจชาวอังกฤษคนสาคัญของโลก ผูค้ น้ พบทวีปออสเตรเลียและซีกขัว้ โลกใต้ กระท่อม
นีไ้ ด้ถกู ย้ายมาเพื่อเป็ นการเฉลิมฉลองนครเมลเบิรน์ ในวาระครบรอบ 100 ปี
- ศูนย์ศิลปะเมลเบิร์น ซึ่งเป็ นอาคารคอมเพล็กซ์ครบวงจรที่มีลักษณะเป็ นอาคารโรงละครที่มีสัญลักษณ์อันโดดเด่นเป็ นเสาสูง
รูปทรงยอดแหลมคล้ายหอไอเฟล ภายในประกอบด้วยโรงละครรัฐ พิพิธภัณฑ์ศิลปะการแสดง และ หอศิลป์ ของจอร์จ อดัมส์ รวมถึง
โรงละครขนาดเล็กจานวนมากและพืน้ ที่จดั แสดงภาพศิลปะต่างๆ

่ ัก
ทีพ

วันที่ 5
เช้า

กลางวัน
บ่าย

- อาคารรัฐสภา อาคารที่ก่อสร้างตามแบบสถาปั ตยกรรมยุโรป
- ล่องเรือทีแ่ ม่น้า Melbourne ที่ท่านจะได้ชมทัศนียภาพและดื่มด่ากับบรรยากาศของเมืองเมลเบิรน์
- Eureka Skydeck 88 เป็ นอาคารคอนโดที่พกั อาศัย ตัง้ อยู่บนชัน้ ที่ 88 ของอาคารยูเรก้า ทาวเวอร์ ในเมืองเมลเบิรน์ ซึ่งอาคารแห่งนี ้
ได้ขนึ ้ ชื่อว่าเป็ นอาคารที่พกั อาศัยที่สงู ที่สดุ ในโลก ตัง้ อยู่บริเวณเซาธ์แบงค์ นาท่านขึน้ ลิฟท์ความเร็วสูงที่จะนาท่านจากชัน้ ล่างไปยังชัน้
ที่ 88 ในเวลาไม่ถึง 40วินาที เมื่อขึน้ ไปที่ 88 แล้ว ท่านจะได้เพลิดเพลินกับวิวของเมืองเมลเบิรน์ แบบ 360 องศา หรือ ท่านสามารถ
ทดสอบความกล้าด้วยการเข้าไปใน “THE EDGE” กล่องกระจกแก้วนิรภัยที่สร้างยืดลาออกจากนอกอาคาร ท่านจะได้รูส้ ึกเหมือนย
ยืนลอยอยู่ในอากาศที่มีความสูง 88 ชัน้ เลยทีเดียว
- พิพิธภัณฑ์สัตว์น้า Melbourne Aquarium ตัง้ อยู่ใจกลางเมืองบนริมฝั่ งแม่นา้ Yarra ซึ่งภายในจะมีสัตว์นา้ หลากหลายชนิดจาก
ทางมหาสมุทรแปซิฟิคตอนใต้ หลายพันชนิด
- ช้อปปิ้ งที่ตลาดควีนวิคตอเรีย (Queen Victoria Market) ซึ่งเป็ นตลาดเก่าแก่ท่ีประกอบไปด้วยร้านค้าแผงลอยหลายร้อยแผงทัง้
ในที่รม่ และกลางแจ้ง ครอบคลุมหลายช่วงตึก ที่ประกอบไปด้วยสินค้าหลากหลายมากมาย เป็ นต้น
- ช้อปปิ้ งย่านไชน่า ทาวน์ ซึ่งตัง้ อยู่บนถนน Swanston มีรา้ นค้ามากมาย และยังมีอาคารบ้านเรื่องสมัยเก่าที่สร้างตัง้ แต่ศควรรษที่
19 ด้วยบรรยกาศแบบชาวจีนหรือจะช้อปปิ ้งที่หา้ งสรรพสินค้าดัง อาทิเช่น ห้างเดวิด โจน์ ห้างมายเออร์ เป็ นต้น
อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่าตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางเข้าสู่ท่พี กั THE VICTORIA HOTEL หรือเทียบเท่า

เมลเบิร์น – สวนฟิ ตซรอย– วิหารเซ็นต์แพททริค - ศูนย์ศิลปะเมลเบิรน์ –
ช้อปปิ้ งย่านไชน่า ทาวน์ - บรูไน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านชมเมืองเมลเบิรน์ ซึ่งเป็ นเมืองที่มีความตื่นตาตื่นใจด้วยการผสมผสานทั้งความเก่าและความใหม่ ของสถาปั ตยกรรมเข้า
ด้วยกัน ตัง้ อยู่บนริมฝั่ งแม่นา้ Yarra River มีแม่นา้ ตัดใจกลางเมืองอันเป็ นเสน่หข์ องเมลเบิรน์ นาท่านเดินทางสู่ย่านดันดีนองส์ท่ยี งั
เป็ นป่ าของต้นยูคาลิปตัสและเมืองตามแบบชนบทของออสเตรเลีย นาชม สวนฟิ ตซรอย (Fitzroy Garden) เป็ นสวนสาธารณะขนาด
ใหญ่ท่ีเต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ เป็ นที่ตงั้ กระท่อมกัปตันคุก้ (ไม่รวมค่าเข้า ชมในกระท่อม) บ้านพักของนักสารวจชาวอังกฤษคน
สาคัญของโลก ผู้คน้ พบทวีปออสเตรเลียและซีกขั้วโลกใต้ กระท่อมนีไ้ ด้ถูกย้ายมาเพื่อเป็ นการเฉลิมฉลองนครเมลเบิรน์ ในวาระ
ครบรอบ 100 ปี จากนัน้ นาท่านถ่ายรูปด้านนอกกับวิหารเซนต์แพททริค (St. Patrick Cathedral) สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1939 ซึ่ง
ตัง้ ชื่อตามนักบุญอุปถัมภ์แห่งไอร์แลนด์ และได้ก่อสร้างเพื่อรองรับประชากรคาธอลิกของเมลเบิรน์ ในระหว่างศตวรรษที่ 19 ตัวอาคาร
มีสีดาที่เด่นชัด สีนนั้ ได้มาจากหินบลูสโตนในท้องถิ่นที่ใช้ในการก่อสร้าง วัสดุอื่น ๆ ได้นามาจากทั่วทัง้ ออสเตรเลียและทั่วโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมศูนย์ศิลปะเมลเบิรน์ ซึ่งเป็ นอาคารคอมเพล็กซ์ครบวงจรที่มีลกั ษณะเป็ นอาคารโรงละครที่มีสญ
ั ลักษณ์อนั โดดเด่นเป็ นเสา
สูง รู ปทรงยอดแหลมคล้ายหอไอเฟล ภายในประกอบด้วยโรงละครรัฐ พิพิธภัณฑ์ศิลปะการแสดง และ หอศิลป์ ของจอร์จ อดัมส์
รวมถึงโรงละครขนาดเล็กจานวนมากและพืน้ ที่จดั แสดงภาพศิลปะต่างๆ จากนัน้ ให้ท่านอิสระช้อปปิ ้งอย่างจุใจในย่านไชน่า ทาวน์
ร้านค้ามากมายบนถนน Swanston และยังมีอาคารบ้านเก่าสร้างตัง้ แต่สมัยศตวรรษที่ 19 ด้วยบรรยกาศแบบชาวจีนและชาวเอเซีย
หรือจะ ช้อปปิ ้งห้างสรรพสินค้าชื่อดัง อาทิ ห้างเดวิด โจน์ ห้างมายเออร์ ในย่านถนน Swanston Street และ Elizabeth Street ที่
เต็มไปด้วยร้านเสือ้ ผ้าแฟชั่นหลากหลายสาหรับบุรุษและสตรี
จากนัน้ นาท่านเดินทางไปสนามบินเพื่อเดินทางต่อไปยังประเทศบรูไน

18.45 น.

ออกเดินทางสู่ บรูไน โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เที่ยวบินที่ BI006 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง มีบริการ
อาหารและเครื่องดืม่ บนเครื่อง)
***คณะที่ออกเดินทางตัง้ แต่วนั ที่ 02 พ.ค. 63 ออกเดินทางเวลา 16.15 น.***

22.45 น.

เดินทางถึงกรุ งบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ท่พี กั
***คณะที่ออกเดินทางตัง้ แต่วนั ที่ 02 พ.ค. 63 เดินทางถึงเวลา 21.25 น.***

่ กั
ทีพ

นาท่านเดินทางเข้าสู่ท่พี กั TIME HOTEL หรือเทียบเท่า

บรูไน - มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah – ล่องเรือชมลิงจมูกยาว - ผ่านชม
วันที่ 6 พระราชวั ง Istana Nurul Iman - พิพิธภั ณ ฑ์ Royal Regalia - ผ่ า นชม มั ส ยิ ด
Omar Ali Saiffuddien – บรูไน – กรุ งเทพฯ
เช้า

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านชมมัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah สร้างขึน้ ในโอกาสฉลอง 25 ปี แห่งการครองราชย์ของสุลต่านองค์ปัจจุบัน มัสยิด
ทองคาแห่งนีเ้ ป็ นมัสยิดแห่งชาติของบรูไน และมีสถาปั ตยกรรมสวยงามที่สดุ ในบรูไน โดยมีการนาเข้าวัสดุในการก่อสร้างและตกแต่ง
มาจากทั่วโลก อาทิเช่น หินอ่อนจากประเทศอิตาลี , แชนเดอเลียร์ทองคาแท้ขนาดใหญ่ท่ีสดุ ในโลกจากประเทศออสเตรีย เป็ นต้น เริ่ม
ก่อสร้างในปี 1987 แล้วเสร็จในปี 1994 ภายในประกอบด้วย ห้องสวดมนต์ 2 ห้องแยกชาย หญิง ,โดมทองคาจานวน 29 อัน บันได
ทางขึน้ 29 ขัน้ โคมไฟ 29 ดวงเพื่อเป็ นเกียรติแก่ องค์สลุ ต่านแห่งบรูไนหรือสมเด็จพระราชาธิบดีฮจั ญี ฮัส ซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน
วัดเดาละห์ ซึ่งเป็ นสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ท่ี 29 องค์ปัจจุบนั ของบรูไน (กรณีที่มัสยิดปิ ด ขออนุญาตนาท่านถ่ายรู ปด้านนอก
เท่านั้น) จากนัน้ นาท่านล่องเรือชม หมู่บ้านกลางน้า Kampong Ayer หมู่บา้ นกลางนา้ ที่ใหญ่ท่ีสดุ ในโลก ตัง้ อยู่บริเวณปากแม่นา้
บรูไน เป็ นหมู่บา้ นกลางนา้ ที่มีคนอยู่อาศัยต่อเนื่องกันมายาวนานกว่า 1,300 ปี การสร้างบ้านเรือนแบบปลูกสร้างอยู่บนเสาคา้ ยันและ
เชื่อมต่อกันด้วยสะพาน หมู่บา้ นกลางนา้ นีม้ ีทั้ง บ้านพักอาศัย , มัสยิด, โรงเรียน, สถานีอนามัย, สถานีตารวจ, ร้านค้า, ร้านอาหาร
ปั จจุบนั หมู่บา้ นแห่งนีม้ ีประชากรกว่าสามหมื่นคนคิดเป็ นเกือบร้อยละ๑๐ของจานวนประชากรบรูไนและเป็ นสถานที่ท่แี สดงให้เห็นถึง
วัฒนธรรมริมนา้ ของบรูไนสร้างความประทับใจให้แก่นกั ท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่ได้มาชมหมู่บา้ นแห่งนี ้ ล่องเรือชม ลิงโพรบอสซิส
(Proboscis Monkey) หรือที่เรียกกันว่า ลิงจมูกยาว เป็ นลิงที่มีมีจมูกใหญ่และยื่นยาวประหลาดกว่าลิงชนิดอื่น เป็ นลิงที่พบได้เฉพาะ
ในประเทศบนเกาะบอร์เนียวเท่านัน้ โดยจะอาศัยอยู่ในป่ าชายเลนหรือป่ าติดริมแม่นา้ จากนั้นนาท่านผ่านชม พระราชวัง Istana
Nurul Iman พระราชวังที่ใหญ่ท่สี ดุ ในโลก เป็ นที่ประทับของสุลต่านแห่งบรูไนและพระราชวงศ์ สร้างขึน้ เมื่อปี ค.ศ. 1984 มีมลู ค่า 1.4
พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ บนพืน้ ที่ 2,152,782 ตารางฟุต ประกอบไปด้วย โดมทาด้วยทองคา, ห้อง 1,788 ห้อง, ห้องนา้ 257 ห้อง สิ่ง
อานวยความสะดวกในพระราชวังแห่งนีค้ ือสระว่ายนา้ จานวน 5 สระ คอกม้าติดเครื่องปรับอากาศสาหรับม้าเพื่อแข่งโปโลขององค์
สุลต่านจานวน 500 ตัว โรงจอดรถขนาดจุ 110 คัน ห้องจัดงานเลีย้ งที่สามารถจุคนได้ถึง 4,000 คน และสุเหร่าที่จุคนได้ 1,500 คน
พระราชวังแห่งนีย้ งั เป็ นที่เก็บเหล่าบรรดารถหรูท่พี ระองค์สะสมอีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia มีการจัดแสดงเครื่องประกอบพิธีราชาภิเษกของสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ท่ี 29 แห่งบรูไน
และข้าวของเครื่องใช้ขององค์สุลต่านเอาไว้มากมาย อาทิเช่น เครื่องเงิน , เครื่องทอง มงกุฎ เครื่องราชย์และเครื่องบรรณาการจาก
ประเทศต่างๆ รวมทัง้ ของขวัญจากผูน้ าประเทศต่าง ๆ ที่ถวายแด่องค์สลุ ต่านแห่งบรูไน จากนัน้ นาท่านถ่ายรูปด้านนอกมัสยิด Omar

Ali Saiffuddien มัสยิดใจกลางเมือง บันดาร์เสรีเบกาวัน สร้างขึน้ โดย สุลต่าน โอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน ซึ่งเป็ นมัสยิดประจาพระองค์ของ
สมเด็จพระมหาราชาธิบดีองค์ท่ี 28 ของบรู ไน ซึ่งเป็ นพระราชบิดาของสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ท่ี 29 องค์ปัจจุบัน ภายในมัสยิด
ประดับตกแต่งด้วยหินอ่อนและกระเบือ้ งสีอย่างเรียบง่าย เหมาะสมสาหรับสถานที่ในการสวดมนต์ขอพร และยังใช้เป็ นเวทีประกวด
อ่านคัมภีรอ์ ลั กุรอาน มัสยิดแห่งนีเ้ ป็ นการผสมผสานระหว่างสถาปั ตยกรรมแบบอิสลามกับสถาปั ตยกรรมอิตาลี ได้รบั การขนานนาม
ว่า มินิ ทัชมาฮาล ออกแบบโดย Cavalierre Rudolfo Nolli ชาวอิตาลี บริเวณด้านหน้าของมัสยิดเป็ นทะเลสาบขนาดใหญ่ มีการ
จ าลองเรื อ พระราชพิ ธี มาประดับ นับ เป็ นจุด เด่ น อีก ประการหนึ่ ง มัสยิ ด แห่ ง นี ้ภายนอกแวดล้อ มด้วยพัน ธุ์ไม้น านาชนิ ดซึ่งเป็ น
สัญลักษณ์แสดงถึงดินแดนแห่งสรวงสวรรค์ ถือได้ว่าเป็ นมัสยิดที่สวยงามมากที่สดุ แห่งหนึ่งของโลก
จากนัน้ นาท่านเดินทางไปยังสนามบินเพื่อเดินทางกลับไปยังประเทศไทย
นาท่านเดินทางต่อกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เที่ยวบินที่ BI519 (ใช้เวลาเดินทาง

18.30 น.

ประมาณ 2 ชั่วโมง) มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
20.15 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ราคาแนะนาเพียง Penguin parade and Long nosed monkey
เมลเบิรน์ บรู ไน 6 DAYS 4 NIGHTS
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2-3
ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

35,900.35,900.35,900.21,910.วันที่ 09 – 14 พ.ค. 63
35,900.35,900.35,900.21,910.วันที่ 20 – 25 มิ.ย. 63
34,900.34,900.34,900.21,390.วันที่ 08 – 13 ส.ค. 63
35,900.35,900.35,900.24,910.วันที่ 22 – 27 ส.ค. 63
35,900.35,900.35,900.24,910.วันที่ 17 – 22 ต.ค. 63
38,900.38,900.38,900.27,910.โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
วันที่ 02 – 07 พ.ค. 63

เงือ่ นไขการให้บริการ
1.
2.
3.

ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจาแล้วเท่านัน้
ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ่เี ดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3
วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
เมื่อได้รบั การยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนั ที

5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.-

4.

5.
6.

หากท่านที่ตอ้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้
การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขนั้ ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้ แบบหมู่คณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
หากในคณะของท่านมีผตู้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ งู อายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้ หมด

อัตราค่าบริการนีร้ วม
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ ประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่
ต่อ จะต้องไม่เกินจานวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสาหรั บครอบคลุ มเรื่องสุ ขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้
เบีย้ ประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบีย้ ประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ)

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1.
2.

3.
4.

ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส่ งั พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
นา้ หนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 2 ชิน้ , ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีค่าที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่สี ายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง

5.
6.
7.

ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศออสเตรเลีย (ประมาณ 5,500 บาท ชาระพร้อมเงินมัดจา)
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่น (18 AUD และ 5 SGD)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (18 AUD)

เงือ่ นไขการชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ 30 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง
ข้อมูลเบือ้ งต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า
1.
2.

3.
4.

5.

การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึน้
กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้าง
นานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตั ิวีซ่าได้
สาหรับผูเ้ ดินทางที่ศึกษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พานักหรือศึกษาอยู่เท่านัน้
หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน
ผูเ้ ดินทางต้องไปยื่นคาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุ ณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่ นคาร้องขอวีซ่า และจานวน
หน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสาหรับติดวีซ่าไม่ต่ากว่า 3 หน้า
ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุ ณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม

ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและทีน่ ่ังบนเครื่องบิน
1.

2.
3.

ทางบริษัทได้สารองที่น่ งั พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้ จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ ่ีจะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กาหนด เช่น ต้องเป็ นผูท้ ่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ี เครื่องบินมีปัญหา เช่น
สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉินได้ (นา้ หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู้ ่ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และ
อานาจในการให้ท่นี ่งั Long leg ขึน้ อยู่กบั ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ ไปก่อนการเดินทาง
คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจานวนที่ บริษัทฯกาหนดไว้ (30ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการ
เลื่ อ นการเดิ น ทางของท่ า น ไปยัง คณะต่ อ ไปแต่ ทั้ง นี ้ท่ า นจะต้อ งเสี ย ค่า ใช้จ่า ยที่ ไม่ สามารถเรี ย กคื น ได้คือ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้ว
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึน้ จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซา่ / ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน หรือค่า
ตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีท่กี รุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
กรณีผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า -ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด

่ ัก
ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมทีพ
1.

2.
3.
4.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม อาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่
มีอ่างอาบนา้ ซึ่งขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

่ (ออสเตรเลีย)
เอกสารประกอบการขอวีซา
่ น ับจากว ันยืน
ใชเ้ วลาทาการอนุม ัติวซ
ี า
่ ประมาณ 30 ว ันทาการ
ั้ 28)
่ แสดงตนทีศ
่ VFS Global (เทรนดี้ ชน
ยืน
่ วีซา
่ น
ู ย์ยน
ื่ วีซา
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ
่ อกจากทางราชการและทาง
ธนาคารขอเป็นต ัวจริง 1 ชุด และสาเนา 1 ชุด
่ ในอดีต
**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดก ับการยืน
่ ขอวีซา
เพราะสถานทูตมีการเปลีย
่ นแปลงกฎและเอกสารการยืน
่ อยูเ่ รือ
่ ย ๆ**

ื เดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสาหรับ
1. หน ังสอ
ประทับวีซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใช ้งานเหลือไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ
และหนังสือเดินทางจะต ้องไม่ชารุด(หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการยืน
่ วีซา่
ด ้วย)

ั ชาติไ ทย แต่ พ าน ก
***ในกรณี ท ี่ถ ือ พาสปอร์ต ส ญ
ั อยู่ ต ่ า งประเทศ, ท างานอยู่
ึ ษาศก
ึ ษาอยูต
ต่างประเทศ หรือน ักเรียน น ักศก
่ า
่ งประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีข
่ องทาง
่ จะมีเงือ
บริษ ัทให้ทราบท ันที เพราะการยืน
่ ขอวีซา
่ นไข และ ข้อกาหนดของทางสถานทูต
ต้อ งการเพิม
่ เติม และ บางสถานทู ต อาจไม่ ส ามารถยืน
่ ขอวีซ่ า ในประเทศไทยได้
ข้อ ก าหนดนีร
้ วมไปถึง ผูเ้ ดิน ทางทีถ
่ อ
ื พาสปอร์ต ต่า งชาติ
ด้วย***

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน ้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จานวน 2 ใบ (พืน
้
หลังขาวเท่านัน
้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ห ้ามสวมแว่นตาหรือ
เครือ
่ งประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก ไม่มรี อยแม็ก)
3. หล ักฐานการเงิน
-

้ า
กรณีผเู ้ ดินทางออกค่าใชจ
่ ยเอง ใช ้ Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคาร
ทั่วไป ย ้อนหลัง 6 เดือน ทีอ
่ อกจากทางธนาคารเท่านัน
้ (รบกวนลูกค ้าทารายการเดินบัญชี โดย

การ ฝากหรือถอน ก่อน 1-2 วัน แล ้ว ค่อยขอ Statement เพือ
่ ให ้อัพเดทไม่เกิน 15 วันหรืออยู่
ในเดือนทีย
่ น
ื่ วีซา่ )
้ า
กรณีผเู ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ
่ ยเอง ใช ้สาเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ธรรมดา

-

ของธนาคารทั่วไป ย ้อนหลัง 6 เดือน(ของผู ้ทีอ
่ อกค่าใช ้จ่าย) พร ้อมเอกสารพิสจ
ู น์ความสัมพันธ์
เช่น สูตบ
ิ ัตร ทะเบียนบ ้าน ทะเบียนสมรส เป็ นต ้น
-

***ควรเคลือ
่ นไหวบัญชีสม่าเสมอ ไม่ควรแต่งบัญชีโดยการนาเงินก ้อนใหญ่เข ้าบัญชีกอ
่ นยืน
่ วี
ซ่า จะทาให ้ยอดเงินกระโดด ซึง่ อาจเป็ นเหตุให ้ท่านถูกปฏิเสธวีซา่ ได ้
ี ด
ี ากประจา บ ัญชก
ี ระแสรายว ัน
**สถานทูตไม่ร ับพิจารณาบ ัญชต
ิ ลบ บ ัญชฝ
ี หกรณ์ออมทร ัพย์ พ ันธบ ัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสน
ิ **
บ ัญชส

4. หล ักฐานการทางาน
ื่ ของผู ้เดินทางเป็ นกรรมการหรือ
เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
่ ช
ี อ

-

หุ ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สาเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)
้ จงการทางาน พร ้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร ้าน
กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชีแ

-

สัญญาเช่าที่ โฉนดทีด
่ น
ิ เป็ นตัน
-

เป็นพน ักงาน

หนังสือรับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
่ ทางาน

่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ้คาว่า “TO WHOM
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ สถานทูตทีย
IT MAY CONCERN” แทนชือ
่ น
ื่ )
ึ ษา ใช ้หนังสือรับรองการเรียนทีอ
น ักเรียนหรือน ักศก
่ อกจากสถาบันทีก
่ าลังศึกษาอยู่

-

่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ตใช ้คาว่า “TO WHOM
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ สถานทูตทีย
IT MAY CONCERN” แทนชือ
่ น
ื่ )
่ นต ัว
5. เอกสารสว
-

สาเนาทะเบียนบ ้าน

-

บัตรประชาชน

-

สูตบ
ิ ัตร(กรณีเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี )

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ ้ามี)

-

่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
ใบเปลีย
่ นชือ
่ น)

6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา

-

หากเด็กเดินทางไปก ับบิดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยบิดา
จะต ้องคัดหนังสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา)พร ้อมแนบสาเนาบัตร
ประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย

-

หากเด็กเดินทางก ับมารดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยบิดา
จะต ้องคัดหนังสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตร
ประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย

-

หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมก ับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนังสือระบุ
ยินยอมให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต ้น
สังกัด พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา

-

กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร้าง จะต ้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผู ้มีอานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดียว

-

่ รับรอง
*** กรณีเด็กอายุตา
่ กว่า 18 ปี บิดาและมารดาจะต ้องมายืน
่ วีซา่ พร ้อมเด็กและลงชือ
ในแบบฟอร์มสมัครวีซา่

7. กรณีเป็นผูส
้ ง
ู อายุ หากลูกค ้ามีอายุตงั ้ แต่ 75 ปี ขึน
้ ไป ท่านต ้องทาประกันการเดินทางมายืน
่
ด ้วย และสถานทูตอาจโทรแจ ้งให ้ท่านไปตรวจสุขภาพกับทางโรงพยาบาลทีส
่ ถานทูตกาหนด
หลังจากยืน
่ วีซา่ แล ้ว

่ อาจมีการปร ับเปลีย
เอกสารยืน
่ วีซา
่ นและขออ ัพเดทเพิม
่ เติมได้ทก
ุ เวลา หาก
ทางสถานทูตแจ้งขอเพิม
่ เติม
่ ประเทศออสเตรเลีย
แบบฟอร์มสาหร ับกรอกข้อมูลยืน
่ วีซา

่ ของท่าน)
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริงทุกข้อ เนือ
่ งจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซา

่ – นามสกุล ผู ้เดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..…
ชือ

1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..……………
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….
่ ตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………
3. ชือ
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………..
5. สถานทีเ่ กิด (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………
6. ประเทศทีเ่ กิด……………………………………………………………………………….…………………
7. สัญชาติปัจจุบัน ................................สัญชาติโดยกาเนิด หากต่างจากปั จจุบัน…………………………..
8. เพศ
9. สถานภาพ

ชาย

หญิง
โสด

แต่งงาน (จดทะเบียน)

หย่า

แยกกันอยู่

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)…………….

แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)
หม ้าย (คูส
่ มรสเสียชีวต
ิ )

ื่ และทีอ
10. ในกรณีทผ
ี่ ู ้สมัครขอวีซา่ เป็ นเด็ก อายุต่ากว่า 18 ปี บริบรู ณ์ ให ้ใส่ชอ
่ ยู่ ผู ้ปกครอง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ……….........….....…..…
11. ทีอ
่ ยูข
่ องผู ้ขอวีซา่
……………………………………………………………………………………………………….........…….....……
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ………..........……
หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือทีต
่ ด
ิ ต่อได ้..................................................................
้ ผ ้า ขายอาหาร เป็ นต ้น)
12. อาชีพปั จจุบัน (หากค ้าขาย ให ้ระบุด ้วยว่าค ้าขายอะไร เช่น ขายเสือ
.......................................................................................................
่ บริษัทหรือร ้านค ้า และทีอ
13. ชือ
่ ยู่ พร ้อมหมายเลขโทรศัพท์ / สาหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอก
่ ทีอ
ชือ
่ ยูข
่ องสถาบันศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………..................………
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ……..............….……
14. กรณีเป็ นนักเรียน นักศึกษา ระบุหลักสูตรทีท
่ า่ นเรียน
...................................................................
15. กรณีเกษียณ ระบุปีทท
ี่ า่ นเกษียณ .............................................................
16. สมาชิกในครอบครัวของท่านทีเ่ ดินทางไปออสเตรเลียพร ้อมกับท่าน
่ -นามสกุล.....................................................ความสัมพันธ์กบ
1)ชือ
ั ท่านเป็ น………………………..
่ -นามสกุล.....................................................ความสัมพันธ์กบ
2)ชือ
ั ท่านเป็ น………………………..
่ -นามสกุล.....................................................ความสัมพันธ์กบ
3)ชือ
ั ท่านเป็ น………………………..

17. สมาชิกในครอบครัวของท่านทีไ่ ม่ได ้เดินทางไปออสเตรเลียกับท่าน
่ -นามสกุล
1)ชือ
...............................................................................................................

วัน/เดือน/ปี เกิด ................................................ความสัมพันธ์กบ
ั ท่านเป็ น………………………..
ทีอ
่ ยู่
........................................................................................................................
่ -นามสกุล
2)ชือ
...............................................................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด ................................................ความสัมพันธ์กบ
ั ท่านเป็ น………………………..
ทีอ
่ ยู่
........................................................................................................................
่ -นามสกุล
3)ชือ
...............................................................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด ................................................ความสัมพันธ์กบ
ั ท่านเป็ น………………………..
ทีอ
่ ยู่
........................................................................................................................
18. ท่านมีญาติหรือเพือ
่ น อยูท
่ อ
ี่ อสเตรเลียหรือไม่

มี

ไม่ม ี

่ -นามสกุล
1)ชือ
...............................................................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด ................................................ความสัมพันธ์กบ
ั ท่านเป็ น………………………..
ทีอ
่ ยู่
........................................................................................................................
ั ชาติหรือเป็ นพลเมืองของประเทศออสเตรเลียหรือไม่ ...................................
มีสญ
่ -นามสกุล
2)ชือ
...............................................................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด ................................................ความสัมพันธ์กบ
ั ท่านเป็ น………………………..
ทีอ
่ ยู่
........................................................................................................................
ั ชาติหรือเป็ นพลเมืองของประเทศออสเตรเลียหรือไม่ ...................................
มีสญ

19. ความรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักอยูข
่ องผู ้ร ้องขอ
ตัวผู ้ขอวีซา่ เอง

มีผู ้อืน
่ ออกให ้(ญาติ/บริษัท/องค์กร/ผู ้เชิญ)
ื่ ................................................
กรุณาระบุชอ
วัน/เดือน/ปี เกิด.............................................

ความสัมพันธ์กบ
ั ท่านเป็ น………………………………….
ทีอ
่ ยู.่ ..........................................................
.................................................................

สิง่ ทีช
่ ว่ ยในการดารงชีพ

สิง่ ทีช
่ ว่ ยในการดารงชีพ

เงินสด

เงินสด

เช็คเดินทาง

ทีพ
่ ักทีม
่ ผ
ี ู ้จัดหาให ้

บัตรเครดิต

ค่าใช ้จ่ายทัง้ หมดระหว่างพานักมีผู ้ออกให ้

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

************************************************
่ เป็นดุลพินจ
่ นเกีย
ิ้
หมายเหตุ การอนุม ัติวซ
ี า
ิ ของทางสถานทูต ทางบริษ ัทไม่มส
ี ว
่ วข้องใดๆทงส
ั้ น
ทงนี
ั้ บ
้ ริษ ัทเป็นเพียงต ัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านน
ั้

