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Great Ocean Road - Twelve Apostles – PHILLIP ISLAND NATURE PARK - ช็อปปิ ้ งสุด
มัน ณ เมืองเมลเบิร์น - มัสยิดทองคํา Omar Ali Saifuddin Mosque
มัสยิดทองคํา Jame Asr Hassanil Bolkiah Mosque

กาหนดการเดินทาง
ว ันที่ 23-28 ก.พ. 62
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ว ันที่ 23-28 มี.ค. 62
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บรูไน - มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah - พิพธิ ภัณฑ์ Islamic
6.

Gallery - ผ่านชมพระราชวัง Istana Nurul Iman - พิพธิ ภัณฑ์
Royal Regalia - ผ่านชม มัสยิด Omar Ali Saiffuddien – บรูไน –
กรุงเทพฯ

โรงแรมทีพ
่ ัก
หรือ เทียบเท่า

เชา้

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1:

กรุ งเทพฯ – บรูไน

10.30 น.

คณะมาพร้ อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U เช็คอินกรุ๊ ปของสายการบิน รอยัล
บรูไน ( Royal Brunei ) โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทและหัวหน้ าทัวร์ ให้ การต้ อนรับและอํานวยความสะดวก

13.30 น.

นําท่านเดินทางสู่ กรุ งบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เที่ยวบิน
ที่ BI 514 ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง 45 นาที่

17.15 น.
19.20 น.
วันที่ 2:
05.20 น.

เดินทางถึง สนามบิน Brunei International Airport ประเทศบรูไน รอเปลีย่ นเครื่ องเพื่อเดินทางต่อไปยังเมลเบิร์น
ออกเดินทางสูก่ รุงเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เที่ยวบินที่ BI 005
เมลเบิร์น – เกรทโอเชี่ยนโร้ ด – เมืองอโพโล เบย์ - พอร์ ตแคมเบลล์ - Twelve Apostles - เมลเบิร์น
เดินทางถึงสนามบินทูลามารี น นครเมลเบิร์น เมืองหลวงของรัฐวิคตอเรี ย ประเทศออสเตรเลีย (เวลาท้ องถิ่นเร็ วกว่า
ประเทศไทย 3 ชัว่ โมง) นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากรแล้ ว

เช้ า

นําท่านเดินทางสู่เกรทโอเชี่ยนโร้ ด (Great Ocean Road) ซึ่งเป็ นถนนที่สวยงามและเป็ นที่ร้ ู จกั ของนักท่องเที่ยวที่จะ
พลาดไม่ได้ เลยหากมาถึงรัฐวิกตอเรี ย ให้ ท่านได้ ชมทิวทัศที่สวยงามของชายฝั่ งมหาสมุทรแปซิฟิคและหาดทรายต่าง ๆ
ตามเส้ นทางที่งดงามแห่งหนึง่ ของออสเตรเลีย โดยผ่าน เมือง Anglesea และเมือง Lorne ที่เต็มไปด้ วยธรรมชาติพร้ อม
ทะเลสวยงามและสงบ ก่อนเข้ าสู่ Apollo Bay ที่เป็ นอีกเมืองยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่สวยงามอีกเมืองและมีนํ ้าทะเลสี
นํ ้าเงินตัดกับป่ าอันเขียวขจีทําให้ เมืองนี ้มีเสน่ห์สวยงาม นอกจากนี ้ระหว่างทางผ่านชมโคอาล่าที่อยู่ตามต้ นยูคาลิปตัส
ตามธรรมชาติ

กลางวัน
บ่ าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื ้นเมือง
จากนันเดิ
้ นทางต่อสู่ พอร์ ตแคมเบลล์ (Port Campbell) สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามที่สดุ แห่งหนึง่ ของโลก ให้ ทา่ นได้
เก็ บ ภาพทิ ว ทัศ น์ อัน งดงามของมหาสมุท รแปซิ ฟิ ค ที่ มี ลัก ษณะภูมิ ป ระเทศที่ ไ ม่เ หมื อ นที่ ใ ด ๆ ในโลก นํ า ท่า นชม
ปรากฏการณ์ธรรมชาติของหิน Twelve Apostles ซึง่ ตังชื
้ ่อตามนักบุญทัง้ 12 นักบุญที่เป็ นศิษย์ของพระเยซู หรื อสิบสอง
สาวกศักดิ์สทิ ธิ์ของศาสนาคริ สต์ ซึง่ ถือว่าเป็ นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ไม่ควรพลาด หลังจากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่
เมลเบิร์น

คํ่า

รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

ที่พกั
วันที่ 3:
เช้ า

เดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั Ibis Style Victoria Hotel หรือเทียบเท่ า
เมลเบิร์น – รถไฟจักรไอนํา้ – สวนสัตว์ พนื ้ เมือง - ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิ ลลิป
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านสูส่ ถานี รถไฟจักรไอนํา้ โบราณ (Puffing Billy Steam Train) ซึ่งแต่เดิมเคยใช้ เป็ นเส้ นทางในการเดินทาง
ระหว่างเมืองและขนส่งสินค้ าเปิ ดให้ บริ การในปี ค.ศ.1900 เป็ นรถไฟสายเก่าที่วิ่งระยะสัน้ ๆ ปั จจุบนั ได้ ถูกดัดแปลง
นํามาใช้ ในการท่องเที่ยวชมป่ า นําท่านนั่ง รถไฟจักรไอนํา้ โบราณ เพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามตามแนวเขาตลอด
เส้ นทางวิ่งของรถไฟและท่านยังสามารถนัง่ ห้ อยขาผ่อนคลายอารมณ์พร้ อมชมทัศนียภาพตลอดทางที่เต็มไปด้ วยหุบเขา
และป่ าสูงที่ยงั คงความสมบูรณ์ จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสูเ่ ขตอนุรักษ์ ธรรมชาติ เกาะฟิ ลลิป ซึง่ เป็ นเกาะเล็ก ๆ ที่เต็มไปด้ วย
สัตว์พื ้นเมืองมากมายที่ทางการอนุรักษ์ ทงสั
ั ้ ตว์นํ ้าและสัตว์ป่าและคงความเป็ นธรรมชาติที่มีหาดทรายและป่ าพุม่ เล็ก ๆ ซึ่ง
เป็ นที่อยูข่ องเพนกวินตัวน้ อย แมวนํ ้าและนก นานาชนิด

กลางวัน
บ่ าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื ้นเมือง
นําท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์ พืน้ เมือง Maru Koala & Animal Park เพลิดเพลินไปกับการชมธรรมชาติและความน่ารัก
ของเหล่าสัตว์พื ้นเมืองนานาชนิด อาทิ โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท ให้ ท่านได้ สมั ผัสและถ่ายรู ปคู่กับโคอาล่าตัวน้ อยอย่าง
ใกล้ ชิด (ไม่รวมค่าถ่ายรู ปกับโคอาล่า ) สนุกสนานกับการให้ อาหารจิ งโจ้ จากมือของท่านเอง สดชื่ นผ่อนคลายไปกับ
บรรยากาศอันร่มรื่ น

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื ้นเมือง (เมนูพิเศษ กุ้งมังกร)
นําท่านสูเ่ กาะฟิ ลลิป (Phillip Island Nature Park) พบประสบการณ์อนั น่าประทับใจกับการชมความน่ารักของ ฝูง
เพนกวินพันธุ์เล็กที่สดุ ในโลกที่อยู่รวมกันเป็ นกลุม่ ใหญ่บนชายหาด SUMMERLAND BEACH ในบรรยากาศอันสวยงาม
ยามพระอาทิตย์อสั ดงซึง่ ท่านจะได้ เห็นฝูงเพนกวินตัวน้ อยพร้ อมใจกันยกขบวนพาเหรดขึ ้นจากทะเลเพื่อกลับคืนสูร่ ังพร้ อม
อาหารในปากมาฝากลูกตัวน้ อยที่รออยูใ่ นรัง เหล่าเพนกวินทังหลายจะส่
้
งเสียงเรี ยกหาลูกและเดินให้ ท่านเห็นความน่ารัก
อย่างใกล้ ชิด เพนกวินน้ อยเหล่านี ้จะออกไปหาอาหารแต่เช้ าและจะกลับมาอีกทีตอนพระอาทิตย์ตก (ห้ ามถ่ายรู ปเพนกวิน
เพราะเป็ นการรบกวนหรื ออาจจะทําให้ เพนกวินตกใจ) จากนันนํ
้ าท่านเดินทางกลับเมลเบิร์น

ที่พกั

เดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั Ibis Style Victoria Hotel หรือเทียบเท่ า

วันที่ 4:
เช้ า

อิสระเต็มวันเที่ยวเมืองเมลเบิร์น
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
อิสระเต็มวัน โดยท่านสามารถเดินทางได้ อย่างสะดวกโดยระบบขนส่งสาธารณะ ที่มีครอบคลุมอยู่ทวั่ ทังเมื
้ อง รถราง
รถเมล์ หรื อ รถTAXI
โดยเมลเบิร์นเป็ นเมืองที่มีความตื่นตาตื่นใจด้ วยการผสมผสานทังความเก่
้
าและความใหม่เข้ าด้ วยกัน เป็ นเมืองที่ตงอยู
ั ้ ่บน
ริ มฝั่ งแม่นํ ้า Yarra มีสวนสาธารณะริ มนํ ้า มีสถาปั ตยกรรมของยุคตื่นทองในสมัยกลางศตวรรษที่ 18 คละเคล้ ากับตึกสูง
ระฟ้าในสมัยปั จจุบนั ทําให้ มีภมู ิทศั น์ของเมืองที่ไม่เหมือนใคร มีแม่นํ ้าตังอยู
้ ่ใจกลางเมืองอันเป็ นเสน่ห์ของเมลเบิร์น โดย
ไกด์จะนําท่านเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ ที่มีอยูท่ วั่ เมืองทังรถไฟใต้
้
ดิน Tram รถเมล์ หรื อ รถ Taxi
แนะนําสถานที่เที่ยวหลักๆในเมืองเมลเบิร์น เช่น
- กระท่ อมกัปตันคุ้ก ซึง่ เป็ นบ้ านพักของนักสํารวจชาวอังกฤษคนสําคัญของโลก ผู้ค้นพบทวีปออสเตรเลียและซีกขัวโลก
้
ใต้ กระท่อมนี ้ได้ ถกู ย้ ายมาเพื่อเป็ นการเฉลิมฉลองนครเมลเบิร์นในวาระครบรอบ 100 ปี
- ศูนย์ ศิลปะเมลเบิร์น ซึง่ เป็ นอาคารคอมเพล็กซ์ครบวงจรที่มีลกั ษณะเป็ นอาคารโรงละครที่มีสญ
ั ลักษณ์อนั โดดเด่นเป็ น
เสาสูง รู ปทรงยอดแหลมคล้ ายหอไอเฟล ภายในประกอบด้ วยโรงละครรัฐ พิพิธภัณฑ์ศิลปะการแสดง และ หอศิลป์ ของ
จอร์ จ อดัมส์ รวมถึงโรงละครขนาดเล็กจํานวนมากและพื ้นที่จดั แสดงภาพศิลปะต่างๆ
- อาคารรัฐสภา อาคารที่ก่อสร้ างตามแบบสถาปั ตยกรรมยุโรป
- ล่ องเรือที่แม่ นํา้ Melbourne ทีท่ า่ นจะได้ ชมทัศนียภาพและดื่มดํ่ากับบรรยากาศของเมืองเมลเบิร์น
- Eureka Skydeck 88 เป็ นอาคารคอนโดที่พกั อาศัย ตังอยู
้ ่บนชันที
้ ่ 88 ของอาคารยูเรก้ า ทาวเวอร์ ในเมืองเมลเบิร์น ซึ่ง
อาคารแห่งนี ้ได้ ขึ ้นชื่อว่าเป็ นอาคารที่พกั อาศัยที่สงู ที่สดุ ในโลก ตังอยู
้ บ่ ริ เวณเซาธ์แบงค์ นําท่านขึ ้นลิฟท์ความเร็ วสูงที่จะนํา
ท่านจากชันล่
้ างไปยังชันที
้ ่ 88 ในเวลาไม่ถึง 40วินาที เมื่อขึ ้นไปที่88 แล้ ว ท่านจะได้ เพลิดเพลินกับวิวของเมืองเมลเบิร์น
แบบ 360 องศา หรื อ ท่านสามารถทดสอบความกล้ าด้ วยการเข้ าไปใน “THE EDGE” กล่องกระจกแก้ วนิรภัยที่สร้ างยืดลํา
ออกจากนอกอาคาร ท่านจะได้ ร้ ูสกึ เหมือนยยืนลอยอยูใ่ นอากาศที่มีความสูง 88 ชันเลยที
้
เดียว
- พิพิธภัณฑ์ สัตว์ นํา้ Melbourne Aquarium ตังอยู
้ ใ่ จกลางเมืองบนริ มฝั่งแม่นํ ้า Yarra ซึง่ ภายในจะมีสตั ว์นํ ้าหลากหลาย
ชนิดจากทางมหาสมุทรแปซิฟิคตอนใต้ หลายพันชนิด
- ช้ อปปิ ้ งที่ตลาดควีนวิคตอเรีย (Queen Victoria Market) ซึง่ เป็ นตลาดเก่าแก่ที่ประกอบไปด้ วยร้ านค้ าแผงลอยหลาย

ร้ อยแผงทังในที
้ ่ร่มและกลางแจ้ ง ครอบคลุมหลายช่วงตึก ที่ประกอบไปด้ วยสินค้ าหลากหลายมากมาย เป็ นต้ น
- ช้ อปปิ ้ งย่ านไชน่ า ทาวน์ ซึ่งตัง้ อยู่บนถนน Swanston มีร้านค้ ามากมาย และยังมีอาคารบ้ านเรื่ องสมัยเก่าที่สร้ าง
ตังแต่
้ ศควรรษที่ 19 ด้ วยบรรยกาศแบบชาวจีนหรื อจะช้ อปปิ ง้ ที่ห้างสรรพสินค้ าดัง อาทิเช่น ห้ างเดวิด โจน์ ห้ างมายเออร์
เป็ นต้ น
ที่พกั
วันที่ 5:
เช้ า

เดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั Ibis Style Victoria Hotel หรือเทียบเท่ า
เมลเบิร์น – สวนฟิ ตซรอย– วิหารเซ็นต์ แพททริค - ศูนย์ ศิลปะเมลเบิร์น – ช้ อปปิ ้ งย่ านไชน่ า ทาวน์ - บรูไน
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ชมเมืองเมลเบิร์นเป็ นเมืองที่มคี วามตื่นตาตื่นใจด้ วยการผสมผสานทังความเก่
้
าและความใหม่เข้ าด้ วยกัน เป็ นเมืองหลวงที่
ตังอยู
้ บ่ นริ มฝั่งแม่นํ ้า Yarra River มีสวนสาธารณะริ มนํ ้า มีสถาปั ตยกรรมของยุคตื่นทองในสมัยกลางศตวรรษที่ 18 คละ
เคล้ ากับตึกสูงระฟ้าในสมัยปั จจุบนั ทําให้ มีภมู ิทศั น์ของเมืองที่ไม่เหมือนใคร มีแม่นํ ้าตังอยู
้ ่ใจกลางเมืองอันเป็ นเสน่ห์ของ
เมลเบิร์น นําท่านเดินทางสูย่ า่ นดันดีนองส์ที่ยงั เป็ นป่ าของต้ นยูคาลิปตัสและเมืองตามแบบชนบทของออสเตรเลีย นําชม
สวนฟิ ตซรอย (Fitzroy Garden) เป็ นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้ วยดอกไม้ นานาพันธุ์ เป็ นที่ตงั ้ กระท่ อม
กัปตันคุ้ก (ไม่รวมค่าเข้ าชมในกระท่อม) บ้ านพักของนักสํารวจชาวอังกฤษคนสําคัญของโลก ผู้ค้นพบทวีปออสเตรเลีย
และซีกขัวโลกใต้
้
กระท่อมนี ้ได้ ถกู ย้ ายมาเพื่อเป็ นการเฉลิมฉลองนครเมลเบิร์นในวาระครบรอบ 100 ปี จากนันนํ
้ าท่าน
ถ่ายรู ปด้ านนอกกับวิหารเซนต์แพททริ ค (St. Patrick Cathedral) สร้ างเสร็ จสมบูรณ์ ในปี 1939 ซึ่งตังชื
้ ่อตามนักบุญ
อุปถัมภ์แห่งไอร์ แลนด์ และได้ ก่อสร้ างเพื่อรองรับประชากรคาธอลิกของเมลเบิร์นในระหว่างศตวรรษที่ 19 ตัวอาคารมีสีดํา
ที่เด่นชัด สีนนได้
ั ้ มาจากหินบลูสโตนในท้ องถิ่นที่ใช้ ในการก่อสร้ าง วัสดุอื่น ๆ ได้ นํามาจากทัว่ ทังออสเตรเลี
้
ยและทัว่ โลก

กลางวัน
บ่ าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารไทย
นําท่านชมศูนย์ ศิลปะเมลเบิร์น ซึง่ เป็ นอาคารคอมเพล็กซ์ครบวงจรที่มีลกั ษณะเป็ นอาคารโรงละครที่มีสญ
ั ลักษณ์อนั โดด
เด่นเป็ นเสาสูง รู ปทรงยอดแหลมคล้ ายหอไอเฟล ภายในประกอบด้ วยโรงละครรัฐ พิพิธภัณฑ์ศิลปะการแสดง และ หอ
ศิลป์ ของจอร์ จ อดัมส์ รวมถึงโรงละครขนาดเล็กจํานวนมากและพื ้นที่จดั แสดงภาพศิลปะต่างๆ จากนันให้
้ ท่านอิสระช้ อป
ปิ ง้ อย่างจุใจในย่ านไชน่ า ทาวน์ ร้ านค้ ามากมายบนถนน Swanston และยังมีอาคารบ้ านเก่าสร้ างตังแต่
้ สมัยศตวรรษที่
19 ด้ วยบรรยกาศแบบชาวจีนและชาวเอเซีย หรื อจะช้ อปปิ ง้ ห้ างสรรพสินค้ าชื่อดัง อาทิ ห้ างเดวิด โจน์ ห้ างมายเออร์
ในย่านถนน Swanston Street และ Elizabeth Street ที่เต็มไปด้ วยร้ านเสื ้อผ้ าแฟชัน่ หลากหลายสําหรับบุรุษและสตรี

จากนันนํ
้ าท่านเดินทางไปสนามบินเพื่อเดินทางต่อไปยังประเทศบรูไน
18.40 น.

ออกเดินทางสู่ บรูไน โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เที่ยวบินที่ BI006 (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 7
ชัว่ โมง มีบริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)

22.40 น.
ที่พกั
วันที่ 6:
เช้ า

เดินทางถึงกรุ งบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสูท่ ี่พกั
เดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั WAFA Hotel หรือเทียบเท่ า
บรูไน - มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah - พิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery - ผ่ านชมพระราชวัง Istana Nurul
Iman - พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia - ผ่ านชม มัสยิด Omar Ali Saiffuddien – บรูไน – กรุ งเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านชมมัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah สร้ างขึ ้นในโอกาสฉลอง 25 ปี แห่งการครองราชย์ของสุลต่านองค์
ปั จจุบนั มัสยิดทองคําแห่งนี ้เป็ นมัสยิดแห่งชาติของบรูไน และมีสถาปั ตยกรรมสวยงามที่สดุ ในบรู ไน โดยมีการนําเข้ าวัสดุ
ในการก่อสร้ างและตกแต่งมาจากทัว่ โลก อาทิเช่น หินอ่อนจากประเทศอิตาลี, แชนเดอเลียร์ ทองคําแท้ ขนาดใหญ่ที่สดุ ใน
โลกจากประเทศออสเตรี ย เป็ นต้ น เริ่ มก่อสร้ างในปี 1987 แล้ วเสร็ จในปี 1994 ภายในประกอบด้ วย ห้ องสวดมนต์ 2 ห้ อง
แยกชาย หญิง,โดมทองคําจํานวน 29 อัน บันไดทางขึ ้น 29 ขัน้ โคมไฟ 29 ดวงเพื่อเป็ นเกียรติแก่ องค์สลุ ต่านแห่งบรู ไน
หรื อสมเด็จพระราชาธิบดีฮจั ญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัด ดิน วัดเดาละห์ ซึ่งเป็ นสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 29 องค์
ปั จจุบนั ของบรู ไน (กรณีท่ ีมัสยิดปิ ด ขออนุ ญาตนําท่ านถ่ ายรู ปด้ านนอกเท่ านั น้ ) นําท่านชมพิพิธภัณฑ์ Islamic
Gallery พิพิธภัณฑ์แห่งนี ้เป็ นแหล่งรวบรวมของสะสมโบราณลํ ้าค่าขององค์สลุ ต่านจากประเทศมุสลิมทัว่ โลกมาแสดงไว้
อาทิเช่น คัมภีร์อลั กุระอาน ขนาดเล็กที่สดุ ในโลก จากนันนํ
้ าท่านผ่านชม พระราชวัง Istana Nurul Iman พระราชวังที่
ใหญ่ที่สดุ ในโลก เป็ นที่ประทับของสุลต่านแห่งบรู ไนและพระราชวงศ์ สร้ างขึ ้นเมื่อปี ค.ศ. 1984 มีมูลค่า 1.4 พันล้ าน
ดอลลาร์ สหรัฐฯ บนพื ้นที่ 2,152,782 ตารางฟุต ประกอบไปด้ วย โดมทําด้ วยทองคํา, ห้ อง 1,788 ห้ อง, ห้ องนํ ้า 257 ห้ อง
สิ่งอํานวยความสะดวกในพระราชวังแห่งนี ้คือสระว่ายนํ ้าจํานวน 5 สระ คอกม้ าติดเครื่ องปรับอากาศสําหรับม้ าเพื่อแข่ง
โปโลขององค์สลุ ต่านจํานวน 500 ตัว โรงจอดรถขนาดจุ 110 คัน ห้ องจัดงานเลี ้ยงที่สามารถจุคนได้ ถึง 4,000 คน และ
สุเหร่ าที่จุคนได้ 1,500 คน พระราชวังแห่งนี ้ยังเป็ นที่เก็บเหล่าบรรดารถหรู ที่พระองค์สะสมอีกด้ วย จากนันนํ
้ าท่านชม
พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia มีการจัดแสดงเครื่ องประกอบพิธีราชาภิเษกของสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 29 แห่งบรู ไน
และข้ าวของเครื่ องใช้ ขององค์ สุลต่านเอาไว้ มากมาย อาทิเ ช่น เครื่ องเงิ น, เครื่ องทอง มงกุฎ เครื่ องราชย์ และเครื่ อ ง

บรรณาการจากประเทศต่างๆ รวมทังของขวั
้
ญจากผู้นําประเทศต่าง ๆ ที่ถวายแด่องค์สลุ ต่านแห่งบรูไน
กลางวัน
บ่ าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันนํ
้ าท่านผ่ านชมและถ่ ายรู ปด้ านนอก มัสยิด Omar Ali Saiffuddien มัสยิดใจกลางเมือง บันดาร์ เสรี เบกาวัน
สร้ างขึ ้นโดย สุลต่าน โอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน ซึง่ เป็ นมัสยิดประจําพระองค์ของสมเด็จพระมหาราชาธิบดีองค์ที่ 28 ของบรู ไน
ซึง่ เป็ นพระราชบิดาของสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 29 องค์ปัจจุบนั ภายในมัสยิดประดับตกแต่งด้ วยหินอ่อนและกระเบื ้อง
สีอย่างเรี ยบง่าย เหมาะสมสําหรับสถานที่ในการสวดมนต์ขอพร และยังใช้ เป็ นเวทีประกวดอ่านคัมภีร์อลั กุรอาน มัสยิด
แห่งนี ้เป็ นการผสมผสานระหว่างสถาปั ตยกรรมแบบอิสลามกับสถาปั ตยกรรมอิตาลี ได้ รับการขนานนามว่า มินิ ทัชมาฮาล
ออกแบบโดย Cavalierre Rudolfo Nolli ชาวอิตาลี บริ เวณด้ านหน้ าของมัสยิดเป็ นทะเลสาบขนาดใหญ่ มีการจําลองเรื อ
พระราชพิ ธีม าประดับ นับเป็ น จุดเด่น อี กประการหนึ่ง มัสยิ ด แห่งนี ภ้ ายนอกแวดล้ อ มด้ วยพันธุ์ ไม้ น านาชนิ ดซึ่งเป็ น
สัญลักษณ์แสดงถึงดินแดนแห่งสรวงสวรรค์ ถือได้ ว่าเป็ นมัสยิดที่สวยงามมากที่สดุ แห่งหนึง่ ของโลก
จากนันนํ
้ าท่านเดินทางไปยังสนามบินเพื่อเดินทางกลับไปยังประเทศไทย

18.30 น.

นําท่านเดินทางต่อกลับสู่ กรุ งเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เที่ยวบินที่ BI519 ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง

20.15 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ

กรุ ณาอ่ านหมายเหตุให้ ละเอียดทุกข้ อ
หมายเหตุ

1. บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสดุ วิสยั ที่ทาง บริ ษัทฯ ไม่
สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้ าหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมือง
ไม่อนุญาตให้ เดินทางออกหรื อกองตรวจคนเข้ าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้ เข้ าเมือง รวมทังในกรณี
้
ที่ท่านจะใช้
หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ ้าเงิน) เดินทาง
หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้ าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่
2. บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
3. บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงอัตราค่าบริ การ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
4. กรณีที่คณะไม่ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ ทา่ นทราบ
ล่วงหน้ า 14 วันก่อนการเดินทาง
5. เมื่อท่ านทําการซือ้ โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่ าท่ านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้ อ
แล้ ว
ในกรณีท่ ลี ูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ
กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ ก่ อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ ทางบริษัทฯจะไม่ ขอรับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทัง้ สิน้
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่ าง ๆ ที่ไม่ สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้ าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์ และ
ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสําคัญ

โปรแกรม : AUSTRALIA AND BRUNEI ออสเตรเลีย บรูไน 6 วัน 4 คืน
โดยสายการบินรอยัลบรูไน (BI)
กําหนดวันเดินทาง :

23-28 ก.พ. 62
23-28 มี.ค. 62
อัตราค่ าบริการ

ราคา

ผู้ใหญ่พกั คู่ 1 ห้ อง ท่านละ

39,888.-

ผู้ใหญ่ 3 ท่าน 1 ห้ อง ท่านละ (กรุ ณาอ่ านข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)

39,888 .-

พักห้ องเดี่ยว เพิ่มท่ านละ

5,500.-

เด็กมีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี ) พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ
เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี ) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ
(กรุ ณาอ่ านข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)
ราคาทัวร์ ไม่ รวมตั๋วเครื่องบิน ท่ านละ
ไม่ รวมค่ าธรรมเนียมวีซ่าประเทศออสเตรเลีย

39,888 .39,888 .25,888.-

(ผู้ย่ นื วีซ่าต้ องชําระเงินตรงกับศูนย์ ย่ นื วีซ่าในวันยื่น เป็ นจํานวนเงินโดยประมาณ 4,800 บาท)
ชัน้ ธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้ นที่ท่านละ
โปรดสอบถาม
(ราคาสามารถยืนยันได้ กต็ ่ อเมื่อที่น่ ัง confirm เท่ านัน้ )

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ชันประหยั
้
ด ( Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้ อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยูต่ อ่ จะต้ องไม่เกิน
จํานวนวัน และอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขของสายการบิน)
2. ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
4. ค่าห้ องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าเข้ าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามรายการ
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้ องการเงื่อนไขกรมธรรม์ สอบถามได้ จากเจ้ าหน้ าที่)

ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
** ลูกค้ าท่ านใดสนใจ...ซือ้ ประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
เบีย้ ประกันเริ่มต้ น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบีย้ ประกันเริ่มต้ น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มอี ายุตงั ้ แต่ แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, เสียชีวติ หรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้ านบาท]
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่ รวมทิปมัคคุเทศก์ )
9. ค่ าภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7%
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
2. ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านํ ้าหนักเกินจากทางสายการ
บินกําหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรื อของมี
ค่าที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้ น
3. ค่าธรรมเนียมนํ ้ามันและภาษี สนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ ้นราคา
4. ค่าบริ การยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้ องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้ วยตัวท่านเอง
5. ค่ าธรรมเนียมวีซ่าประเทศออสเตรเลีย (ผู้ย่ นื วีซ่าต้ องชําระเงินตรงกับศูนย์ ย่นื วีซ่าในวันยื่น
เป็ นจํานวนเงินโดยประมาณ 4,800 บาท)
6. ค่ าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ ท้องถิ่น (18 AUD และ 5 SGD)
7. ค่ าทิปมัคคุเทศก์ จากเมืองไทย (18 AUD)

เงื่อนไขการจอง
1. ชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้ าบัญชี ที่น่ ังจะยืนยันเมื่อได้ รับเงินมัดจําแล้ วเท่ านัน้
2. ส่งสําเนาหน้ าพาสปอร์ ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซา่ ภายใน 3 วันนับจากวันจอง
หากไม่ ส่งสําเนาหน้ าพาสปอร์ ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์ โดยอัตโนมัติ
3. เมื่อได้ รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้ าจัดเตรี ยมเอกสารให้ การขอวีซา่ ได้ ทนั ที
4. หากท่ านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้ าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ ทา่ นติดต่อเจ้ าหน้ าที่
ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้ จา่ ยทีเ่ กิดขึ ้น
5. การยื่นวีซา่ ในแต่ละสถานทูตมีการเตรี ยมเอกสาร และมีขนตอนการยื
ั้
่นวีซา่ ไม่เหมือนกัน ทังแบบหมู
้
ค่ ณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้ อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้ จากทางเจ้ าหน้ าที่
6. หากในคณะของท่านมีผ้ ตู ้ องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงู อายุ, มีโรคประจําตัว หรื อไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจาก
การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจําเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้
7.
เงื่อนไขการชําระค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ 20 วันก่ อนการเดินทาง
หากท่ านไม่ ผ่านการอนุมตั ิวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาํ เป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริง
ข้ อมูลเบือ้ งต้ นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นขอวีซ่า
1. การพิจารณาวีซา่ เป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริ ษัททัวร์ การเตรี ยมเอกสารที่ดีและถูกต้ องจะช่วยให้ การพิจารณา ของสถานทูตง่าย
ขึ ้น
2. กรณีทา่ นใดต้ องใช้ พาสปอร์ ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซา่ หรื อ ก่อนเดินทางกับทางบริ ษัท ท่านต้ องแจ้ งให้ ทางบริ ษัทฯ ทราบล่วงหน้ า
เพื่อวางแผนในการขอวีซา่ ของท่าน ซึง่ บางสถานทูตใช้ เวลาในการพิจารณาวีซา่ ที่คอ่ นข้ างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่าง
การพิจารณาอนุมตั ิวีซา่ ได้
3. สําหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรื อทํางานอยู่ต่างประเทศ จะต้ องดําเนินเรื่ องการขอวีซ่าด้ วยตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรื อศึกษาอยู่
เท่านัน้
4. หนังสือเดินทางต้ องมีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่ มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้ วตํ่ากว่า 6 เดือน ผู้เดินทางต้ องไปยื่น
คําร้ องขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรี ยมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้ กบั ทางบริ ษัทด้ วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของ
ท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคําร้ องขอวีซา่ และจํานวนหน้ าหนังสือเดินทาง ต้ องเหลือว่างสําหรับติดวีซา่ ไม่ตํ่า กว่า 3 หน้ า

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนันๆ
้ และพาสปอร์ ต ถือ
เป็ นหนังสือของทางราชการ ต้ องไม่มีรอยฉีกขาด หรื อ การขีดเขียน หรื อ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม
ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ ังบนเครื่องบิน
1. ทางบริ ษัทได้ สาํ รองที่นงั่ พร้ อมชําระเงินมัดจําค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้ วยสาเหตุใด ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์
การเรี ยกเก็บค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน ซึง่ มีคา่ ใช้ จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้ วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
2. หากตัว๋ เครื่ องบินทําการออกแล้ ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์เรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายตามที่เกิดขึ ้นจริ ง และรอ
Refund จากทางสายการบิน ใช้ เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้ อย
3. นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ ริ เวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผู้ที่จะนัง่ ต้ องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด เช่น ต้ องเป็ นผู้ที่มี
ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้ อย่างรวดเร็ วในกรณีที่เครื่ องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (นํ ้าหนักประมาณ 20
กิโลกรัม) ไม่ใช่ผ้ ทู ี่มีปัญหาทางด้ านสุขภาพและร่างกาย และอํานาจในการให้ ที่นงั่ Long leg ขึ ้นอยูก่ บั ทางเจ้ าหน้ าที่เช็คอินสายการบิน
ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้
กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจ้ งยกเลิก 45 วัน ขึ ้นไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
2. แจ้ งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
3. แจ้ งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
4. แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
5. บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมดกรณี ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้ คณะเดินทางไม่ ครบตาม
จํานวนที่
บริษัทฯกําหนดไว้ (30ท่ านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริ ษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริ ษัทต้ อง
นําไป
ชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6. กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของ
ท่าน
ไปยังคณะต่อไปแต่ทงนี
ั ้ ้ท่านจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซา่ ตามที่

สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ
7. กรณีย่ นื วีซ่าแล้ วไม่ ได้ รับการอนุ มัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ ผ่าน) และท่านได้ ชําระค่าทัวร์ หรื อมัดจํามาแล้ ว ทางบริ ษัทฯ
ขอ
เก็บเฉพาะค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ ง เช่น ค่าวีซา่ และค่าบริ การยื่นวีซา่ / ค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน หรื อค่าตัว๋ เครื่ องบิน (กรณีออกตัว๋ เครื่ องบิน
แล้ ว)
ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจํานวน
8. กรณีวีซ่าผ่ านแล้ ว แจ้ งยกเลิกก่ อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่ คืนค่ าทัวร์ ทงั ้ หมด
9. กรณีผ้ เู ดินทางไม่ สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรื อการห้ ามของเจ้ าหน้ าที่ ไม่วา่ เหตุผลใดๆตามทางบริ ษัทของ
สงวนสิทธิ์ในการ ไม่ คืนค่ าทัวร์ ทงั ้ หมด
ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1. เนื่องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว
(Single) ,ห้ องคู่ (Twin/Double) และ
ห้ องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้ องพักต่ างประเภทอาจจะไม่ ติดกันและบางโรงแรม
อาจจะไม่ มีห้องพักแบบ 3 ท่ าน แต่ อาจจะได้ เป็ น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิตํ่า
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้นมากและห้ องพักในเมืองเต็ม
บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นหรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัต
และไม่มีอา่ งอาบนํ ้า ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ
้ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

่ (ออสเตรเลีย)
เอกสารประกอบการขอวีซา
่ น ับจากว ันยืน
ใชเ้ วลาทาการอนุม ัติวซ
ี า
่ ประมาณ 15 ว ันทาการ
ั้ 28)
่ แสดงตนทีศ
่ VFS Global (เทรนดี้ ชน
ยืน
่ วีซา
่ น
ู ย์ยน
ื่ วีซา
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ
่ อกจากทางราชการและทางธนาคารขอ
เป็นต ัวจริง 1 ชุด และสาเนา 1 ชุด
่ ในอดีต
**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดก ับการยืน
่ ขอวีซา
เพราะสถานทูตมีการเปลีย
่ นแปลงกฎและเอกสารการยืน
่ อยูเ่ รือ
่ ย ๆ**
ื เดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนั งสอ
ื เดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสาหรับประทับ
1. หน ังสอ
้
ื
วีซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใชงานเหลื
อไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนั งสอ
ื เดินทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการยืน
เดินทางจะต ้องไม่ชารุด(หนังสอ
่ วีซา่ ด ้วย)
ั
***ในกรณีทถ
ี่ อ
ื พาสปอร์ต สญชาติ
ไทย แต่พาน ักอยูต
่ า่ งประเทศ, ทางานอยูต
่ า่ งประเทศ หรือ
ึ ษาศ ก
ึ ษาอยู่ต ่า งประเทศ กรุณ าแจ้ง เจ้า หน้า ทีข
นก
ั เรีย น น ก
ั ศก
่ องทางบริษ ท
ั ให้ท ราบท น
ั ที
่ จะมีเงือ
เพราะการยืน
่ ขอวีซา
่ นไข และ ข้อกาหนดของทางสถานทูตต้องการเพิม
่ เติม และ บาง
สถานทูต อาจไม่สามารถยืน
่ ขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อก าหนดนีร้ วมไปถึงผูเ้ ดิน ทางทีถ
่ อ
ื
พาสปอร์ตต่างชาติดว้ ย***
ี น ้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จานวน 2 ใบ (พืน
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสห
้ หลังขาว
เท่านัน
้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ห ้ามสวมแว่นตาหรือเครือ
่ งประดับ ไม่ใส ่
คอนแทคเลนส ์ รูปไม่เลอะหมึก ไม่มรี อยแม็ก)
3. หล ักฐานการเงิน
-

้ า
ี อม
กรณีผเู ้ ดินทางออกค่าใชจ
่ ยเอง ใช ้ Bank Statement บัญชอ
ทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทั่วไป ย ้อนหลัง 6 เดือน ทีอ
่ อกจากทาง
ธนาคารเท่านัน
้ (รบกวนลูกค ้าทารายการเดินบัญช ี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน 1-2 วัน แล ้ว ค่อยขอ
Statement เพือ
่ ให ้อัพเดทไม่เกิน 15 วันหรืออยูใ่ นเดือนทีย
่ น
ื่ วีซา่ )

-

้ า
ี อมทรัพย์ธรรมดาของ
กรณีผเู ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ
่ ยเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บัญชอ
ั พันธ์ เชน
่ สูตบ
ธนาคารทั่วไป ย ้อนหลัง 6 เดือน(ของผู ้ทีอ
่ อกค่าใชจ่้ าย) พร ้อมเอกสารพิสจ
ู น์ความสม
ิ ัตร
ทะเบียนบ ้าน ทะเบียนสมรส เป็ นต ้น

-

ี มา่ เสมอ ไม่ควรแต่งบัญชโี ดยการนาเงินก ้อนใหญ่เข ้าบัญชก
ี อ
***ควรเคลือ
่ นไหวบัญชส
่ นยืน
่ วีซา่ จะทา

ให ้ยอดเงินกระโดด ซงึ่ 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
ื รับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
ื่ ของผู ้เดินทางเป็ นกรรมการหรือหุ ้นสว่ น
เจ้าของกิจการ หนังสอ
่ ช
ี อ

-

อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สาเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)
ี้ จงการทางาน พร ้อมเอกสารประกอบ เชน
่ รูปถ่ายร ้าน สญ
ั ญาเชา่ ที่
กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชแ

-

โฉนดทีด
่ น
ิ เป็ นตัน
-

เป็นพน ักงาน

ื รับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
หนั งสอ
่ ทางาน

ื่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใชค้ าว่า “TO WHOM IT
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชอ
ื่ สถานทูตทีย
MAY CONCERN” แทนชอ
่ น
ื่ )
ึ ษา ใชหนั
้ งสอ
ื รับรองการเรียนทีอ
ึ ษาอยู่
น ักเรียนหรือน ักศก
่ อกจากสถาบันทีก
่ าลังศก

-

ื่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ตใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชอ
ื่ สถานทูตทีย
CONCERN” แทนชอ
่ น
ื่ )
5. เอกสารสว่ นต ัว
-

สาเนาทะเบียนบ ้าน

-

บัตรประชาชน

-

สูตบ
ิ ัตร(กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี )

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ ้ามี)

-

ื่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
ใบเปลีย
่ นชอ
่ น)

6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
-

ื ยินยอมจากมารดา จากอาเภอต ้นสงั กัด (โดยบิดาจะต ้อง
หากเด็กเดินทางไปก ับบิดา จะต ้องมีหนั งสอ
ื ยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา)พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้า
คัดหนังสอ
พาสปอร์ตมารดามาด ้วย

-

ื ยินยอมจากบิดา จากอาเภอต ้นสงั กัด (โดยบิดาจะต ้องคัด
หากเด็กเดินทางก ับมารดา จะต ้องมีหนั งสอ
ื ยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้า
หนังสอ
พาสปอร์ตบิดามาด ้วย

-

ื ระบุยน
หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมก ับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนั งสอ
ิ ยอมให ้
ั พันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต ้นสงั กัด พร ้อมแนบ
บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสม
สาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา

-

กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร้าง จะต ้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ าย

ใดเป็ นผู ้มีอานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดียว
-

ื่ รับรองใน
*** กรณีเด็กอายุตา
่ กว่า 18 ปี บิดาและมารดาจะต ้องมายืน
่ วีซา่ พร ้อมเด็กและลงชอ
แบบฟอร์มสมัครวีซา่

7. กรณีเป็นผูส
้ ง
ู อายุ หากลูกค ้ามีอายุตงั ้ แต่ 75 ปี ขึน
้ ไป ท่านต ้องทาประกันการเดินทางมายืน
่ ด ้วย และ
สถานทูตอาจโทรแจ ้งให ้ท่านไปตรวจสุขภาพกับทางโรงพยาบาลทีส
่ ถานทูตกาหนดหลังจากยืน
่ วีซา่ แล ้ว

่ อาจมีการปร ับเปลีย
เอกสารยืน
่ วีซา
่ นและขออ ัพเดทเพิม
่ เติมได้ทก
ุ เวลา
หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิม
่ เติม

่ ประเทศออสเตรเลีย
แบบฟอร์มสาหร ับกรอกข้อมูลยืน
่ วีซา
่ ของท่าน)
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริงทุกข้อ เนือ
่ งจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซา

ื่ – นามสกุล ผู ้เดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..…
ชอ
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..……………
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….
ื่ ตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………
3. ชอ
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………..
5. สถานทีเ่ กิด (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………
6. ประเทศทีเ่ กิด……………………………………………………………………………….…………………
ั ชาติปัจจุบัน ................................สญ
ั ชาติโดยกาเนิด หากต่างจากปั จจุบัน…………………………..
7. สญ
8. เพศ

ชาย

9. สถานภาพ

หญิง
โสด

แต่งงาน (จดทะเบียน)

แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)

หย่า

แยกกันอยู่

ี ชวี ต
หม ้าย (คูส
่ มรสเสย
ิ )

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)…………….
่ อ
ื่ และทีอ
10. ในกรณีทผ
ี่ ู ้สมัครขอวีซา่ เป็ นเด็ก อายุตา่ กว่า 18 ปี บริบรู ณ์ ให ้ใสช
่ ยู่ ผู ้ปกครอง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ……….........….....…..…
11. ทีอ
่ ยูข
่ องผู ้ขอวีซา่
……………………………………………………………………………………………………….........…….....……
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ………..........……

หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือทีต
่ ด
ิ ต่อได ้..................................................................
ี ปั จจุบัน (หากค ้าขาย ให ้ระบุด ้วยว่าค ้าขายอะไร เชน
่ ขายเสอ
ื้ ผ ้า ขายอาหาร เป็ นต ้น)
12. อาชพ
.......................................................................................................
ื่ บริษัทหรือร ้านค ้า และทีอ
ึ ษา กรุณากรอกชอ
ื่ ทีอ
13. ชอ
่ ยู่ พร ้อมหมายเลขโทรศัพท์ / สาหรับนั กเรียน นั กศก
่ ยู่
ึ ษา
ของสถาบันศก
…………………………………………………………………………………………………………..................………
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ……..............….……
ึ ษา ระบุหลักสูตรทีท
14. กรณีเป็ นนักเรียน นักศก
่ า่ นเรียน...................................................................
15. กรณีเกษียณ ระบุปีทท
ี่ า่ นเกษียณ .............................................................
ิ ในครอบครัวของท่านทีเ่ ดินทางไปออสเตรเลียพร ้อมกับท่าน
16. สมาชก
ื่ -นามสกุล.....................................................ความสม
ั พันธ์กับท่านเป็ น………………………..
1)ชอ
ื่ -นามสกุล.....................................................ความสม
ั พันธ์กับท่านเป็ น………………………..
2)ชอ
ื่ -นามสกุล.....................................................ความสม
ั พันธ์กับท่านเป็ น………………………..
3)ชอ

ิ ในครอบครัวของท่านทีไ่ ม่ได ้เดินทางไปออสเตรเลียกับท่าน
17. สมาชก
ื่ -นามสกุล...............................................................................................................
1)ชอ
ั พันธ์กับท่านเป็ น………………………..
วัน/เดือน/ปี เกิด ................................................ความสม
ทีอ
่ ยู่ ........................................................................................................................
ื่ -นามสกุล...............................................................................................................
2)ชอ
ั พันธ์กับท่านเป็ น………………………..
วัน/เดือน/ปี เกิด ................................................ความสม
ทีอ
่ ยู่ ........................................................................................................................
ื่ -นามสกุล...............................................................................................................
3)ชอ
ั พันธ์กับท่านเป็ น………………………..
วัน/เดือน/ปี เกิด ................................................ความสม
ทีอ
่ ยู่ ........................................................................................................................

18. ท่านมีญาติหรือเพือ
่ น อยูท
่ อ
ี่ อสเตรเลียหรือไม่

มี

ไม่ม ี

ื่ -นามสกุล...............................................................................................................
1)ชอ

ั พันธ์กับท่านเป็ น………………………..
วัน/เดือน/ปี เกิด ................................................ความสม
ทีอ
่ ยู่ ........................................................................................................................
ั ชาติหรือเป็ นพลเมืองของประเทศออสเตรเลียหรือไม่ ...................................
มีสญ
ื่ -นามสกุล...............................................................................................................
2)ชอ
ั พันธ์กับท่านเป็ น………………………..
วัน/เดือน/ปี เกิด ................................................ความสม
ทีอ
่ ยู่ ........................................................................................................................
ั ชาติหรือเป็ นพลเมืองของประเทศออสเตรเลียหรือไม่ ...................................
มีสญ

ี ระหว่างการเดินทางและพานั กอยูข
19. ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ ายในการดารงชพ
่ องผู ้ร ้องขอ
ตัวผู ้ขอวีซา่ เอง

ิ )
มีผู ้อืน
่ ออกให ้(ญาติ/บริษัท/องค์กร/ผู ้เชญ
ื่ ..................................................
กรุณาระบุชอ
วัน/เดือน/ปี เกิด ..............................................
ั พันธ์กับท่านเป็ น………………………………….
ความสม
ทีอ
่ ยู.่ .............................................................
....................................................................

ี
สงิ่ ทีช
่ ว่ ยในการดารงชพ

ี
สงิ่ ทีช
่ ว่ ยในการดารงชพ

เงินสด

เงินสด

เช็คเดินทาง

ทีพ
่ ักทีม
่ ผ
ี ู ้จัดหาให ้

บัตรเครดิต

ค่าใชจ่้ ายทัง้ หมดระหว่างพานักมีผู ้ออกให ้

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

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

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

