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     เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
กลา

งวนั 
ค า่ 

โรงแรมทีพ่กั  
หรอื เทยีบเทา่ 

1. กรงุเทพฯ – บรไูน  ✈ ✈ ✈  

2. 
เมลเบริน์ – เกรทโอเชีย่นโรด้ – เมอืงอโพโล เบย ์ - พอรต์แคม

เบลล ์- Twelve Apostles - เมลเบริน์ 
✈ O O 

Ibis Style Victoria 
Hotel 

3. 
เมลเบริน์ – รถไฟจักรไอน ้า – สวนสตัวพ์ืน้เมอืง - ชมนกเพนกวนิที่

เกาะฟิลลปิ 
O O O 

Ibis Style Victoria 
Hotel 

4. อสิระเต็มวันเทีย่วเมอืงเมลเบริน์ O O O 
Ibis Style Victoria 
Hotel 

5. 
เมลเบริน์ –สวนฟิตซรอย– วหิารเซน็ตแ์พททรคิ - ศนูยศ์ลิปะ

เมลเบริน์ – ชอ้ปป้ิงยา่นไชน่า ทาวน ์- บรไูน 
O O  O WAFA HOTEL  

6. 

บรไูน - มสัยดิ Jame Asr Hassanil  Bolkiah - พพิธิภณัฑ ์Islamic 

Gallery - ผา่นชมพระราชวัง Istana Nurul Iman - พพิธิภณัฑ ์

Royal Regalia - ผา่นชม มสัยดิ Omar Ali Saiffuddien – บรไูน – 

กรงุเทพฯ 

O O ✈  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

   โปรแกรมการเดนิทาง   

วันที่ 1: กรุงเทพฯ – บรูไน  

10.30 น.  คณะมาพร้อมกนัท่ี สนามบินสวุรรณภมูิ ผู้ โดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู9 เคาน์เตอร์ U เช็คอินกรุ๊ปของสายการบิน รอยัล 

บรูไน ( Royal Brunei ) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทและหวัหน้าทวัร์  ให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก 

13.30 น. นําทา่นเดินทางสู ่กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบิน รอยลั บรูไน ( Royal Brunei ) เที่ยวบิน

ที่ BI 514 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 45 นาที่ 

17.15 น. เดินทางถึง สนามบิน Brunei International Airport ประเทศบรูไน รอเปลีย่นเคร่ืองเพื่อเดินทางตอ่ไปยงัเมลเบิร์น 

19.20 น. ออกเดินทางสูก่รุงเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลยี เที่ยวบินที่ BI 005 

วันที่ 2: เมลเบิร์น – เกรทโอเชี่ยนโร้ด – เมืองอโพโล เบย์  - พอร์ตแคมเบลล์ - Twelve Apostles - เมลเบิร์น 

05.20 น. เดินทางถึงสนามบินทูลามารีน นครเมลเบิร์น เมืองหลวงของรัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย  (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่า

ประเทศไทย 3 ชัว่โมง) นําทา่นผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรแล้ว 

เช้า นําท่านเดินทางสู่เกรทโอเชี่ยนโร้ด (Great Ocean Road) ซึ่งเป็นถนนที่สวยงามและเป็นที่รู้จกัของนกัท่องเที่ยวที่จะ

พลาดไม่ได้เลยหากมาถึงรัฐวิกตอเรีย ให้ท่านได้ชมทิวทศัที่สวยงามของชายฝ่ังมหาสมทุรแปซิฟิคและหาดทรายต่าง ๆ 

ตามเส้นทางที่งดงามแหง่หนึง่ของออสเตรเลยี โดยผา่น เมือง Anglesea และเมือง Lorne ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติพร้อม

ทะเลสวยงามและสงบ ก่อนเข้าสู ่Apollo Bay ที่เป็นอีกเมืองยอดนิยมของนกัทอ่งเที่ยวที่สวยงามอีกเมืองและมีนํา้ทะเลสี

นํา้เงินตดักับป่าอนัเขียวขจีทําให้เมืองนีม้ีเสน่ห์สวยงาม นอกจากนีร้ะหว่างทางผ่านชมโคอาลา่ที่อยู่ตามต้นยคูาลิปตสั

ตามธรรมชาติ 

กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 

บ่าย จากนัน้เดินทางตอ่สู ่พอร์ตแคมเบลล์ (Port Campbell) สมัผสักบัทศันียภาพที่สวยงามที่สดุแหง่หนึง่ของโลก ให้ทา่นได้

เก็บภาพทิวทัศน์อันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟิค ที่มีลักษณะภูมิประเทศที่ไม่เหมือนที่ใด ๆ ในโลก  นําท่านชม

ปรากฏการณ์ธรรมชาติของหิน Twelve Apostles ซึง่ตัง้ช่ือตามนกับญุทัง้ 12 นกับญุที่เป็นศิษย์ของพระเยซู หรือสิบสอง

สาวกศกัดิ์สทิธ์ิของศาสนาคริสต์ ซึง่ถือวา่เป็นความมหศัจรรย์ทางธรรมชาติท่ีไม่ควรพลาด หลงัจากนัน้นําท่านเดินทางสู่

เมลเบิร์น 

คํ่า      รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 



 

 

ที่พกั      เดินทางเข้าสูท่ี่พกั Ibis Style Victoria Hotel หรือเทียบเท่า   

วันที่ 3: เมลเบิร์น – รถไฟจักรไอนํา้ – สวนสตัว์พืน้เมือง - ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป 

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นําท่านสูส่ถานีรถไฟจักรไอนํา้โบราณ (Puffing Billy Steam Train) ซึ่งแต่เดิมเคยใช้เป็นเส้นทางในการเดินทาง

ระหว่างเมืองและขนส่งสินค้าเปิดให้บริการในปี ค.ศ.1900 เป็นรถไฟสายเก่าที่วิ่งระยะสัน้ ๆ ปัจจุบนัได้ถูกดดัแปลง

นํามาใช้ในการท่องเที่ยวชมป่า นําท่านนั่ง รถไฟจักรไอนํา้โบราณ เพื่อชมทศันียภาพอันสวยงามตามแนวเขาตลอด

เส้นทางวิ่งของรถไฟและท่านยงัสามารถนัง่ห้อยขาผ่อนคลายอารมณ์พร้อมชมทศันียภาพตลอดทางที่เต็มไปด้วยหบุเขา

และป่าสงูที่ยงัคงความสมบรูณ์ จากนัน้นําทา่นเดินทางสูเ่ขตอนรัุกษ์ธรรมชาติ เกาะฟิลลปิ ซึง่เป็นเกาะเลก็ ๆ ที่เต็มไปด้วย

สตัว์พืน้เมืองมากมายที่ทางการอนรัุกษ์ทัง้สตัว์นํา้และสตัว์ป่าและคงความเป็นธรรมชาติที่มีหาดทรายและป่าพุม่เลก็ ๆ ซึ่ง

เป็นท่ีอยูข่องเพนกวินตวัน้อย แมวนํา้และนก นานาชนิด 

กลางวนั      รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 

บ่าย นําท่านเดินทางสู ่สวนสัตว์พืน้เมือง Maru Koala & Animal Park เพลิดเพลินไปกบัการชมธรรมชาติและความน่ารัก

ของเหล่าสตัว์พืน้เมืองนานาชนิด อาทิ โคอาลา่ จิงโจ้ วอมแบท ให้ท่านได้สมัผสัและถ่ายรูปคู่กับโคอาลา่ตวัน้อยอย่าง

ใกล้ชิด (ไม่รวมค่าถ่ายรูปกับโคอาล่า) สนุกสนานกับการให้อาหารจิงโจ้จากมือของท่านเอง สดช่ืนผ่อนคลายไปกับ

บรรยากาศอนัร่มร่ืน  

คํ่า       รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (เมนูพิเศษ กุ้งมังกร) 

 นําท่านสูเ่กาะฟิลลิป (Phillip Island Nature Park) พบประสบการณ์อนัน่าประทบัใจกบัการชมความน่ารักของ ฝูง

เพนกวินพนัธุ์เล็กที่สดุในโลกที่อยู่รวมกนัเป็นกลุม่ใหญ่บนชายหาด SUMMERLAND BEACH ในบรรยากาศอนัสวยงาม

ยามพระอาทิตย์อสัดงซึง่ทา่นจะได้เห็นฝงูเพนกวินตวัน้อยพร้อมใจกนัยกขบวนพาเหรดขึน้จากทะเลเพื่อกลบัคืนสูรั่งพร้อม

อาหารในปากมาฝากลกูตวัน้อยที่รออยูใ่นรัง เหลา่เพนกวินทัง้หลายจะสง่เสียงเรียกหาลกูและเดินให้ท่านเห็นความน่ารัก

อยา่งใกล้ชิด เพนกวินน้อยเหลา่นีจ้ะออกไปหาอาหารแตเ่ช้าและจะกลบัมาอีกทีตอนพระอาทิตย์ตก (ห้ามถ่ายรูปเพนกวิน 

เพราะเป็นการรบกวนหรืออาจจะทําให้เพนกวินตกใจ) จากนัน้นําทา่นเดินทางกลบัเมลเบิร์น 

ที่พกั      เดินทางเข้าสูท่ี่พกั Ibis Style Victoria Hotel หรือเทียบเท่า   
 
 



 

 

วันที่ 4: อิสระเต็มวนัเที่ยวเมืองเมลเบร์ิน   

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 อิสระเต็มวัน โดยท่านสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกโดยระบบขนสง่สาธารณะ ที่มีครอบคลมุอยู่ทัว่ทัง้ เมือง รถราง 

รถเมล์ หรือ รถTAXI  

โดยเมลเบิร์นเป็นเมืองที่มีความตื่นตาตื่นใจด้วยการผสมผสานทัง้ความเก่าและความใหมเ่ข้าด้วยกนั เป็นเมืองที่ตัง้อยู่บน

ริมฝ่ังแม่นํา้ Yarra มีสวนสาธารณะริมนํา้ มีสถาปัตยกรรมของยคุตื่นทองในสมยักลางศตวรรษที่ 18 คละเคล้ากบัตึกสงู

ระฟา้ในสมยัปัจจบุนัทําให้มีภมูิทศัน์ของเมืองที่ไม่เหมือนใคร มีแม่นํา้ตัง้อยู่ใจกลางเมืองอนัเป็นเสน่ห์ของเมลเบิร์น  โดย

ไกด์จะนําทา่นเดินทางโดยระบบขนสง่สาธารณะ ท่ีมีอยูท่ัว่เมืองทัง้รถไฟใต้ดิน Tram รถเมล์ หรือ รถ Taxi  

แนะนําสถานท่ีเที่ยวหลกัๆในเมืองเมลเบิร์น เช่น  

- กระท่อมกัปตันคุ้ก ซึง่เป็นบ้านพกัของนกัสาํรวจชาวองักฤษคนสําคญัของโลก ผู้ ค้นพบทวีปออสเตรเลียและซีกขัว้โลก

ใต้ กระทอ่มนีไ้ด้ถกูย้ายมาเพื่อเป็นการเฉลมิฉลองนครเมลเบิร์นในวาระครบรอบ 100 ปี  

- ศูนย์ศิลปะเมลเบิร์น ซึง่เป็นอาคารคอมเพลก็ซ์ครบวงจรที่มีลกัษณะเป็นอาคารโรงละครที่มีสญัลกัษณ์อนัโดดเด่นเป็น

เสาสงู รูปทรงยอดแหลมคล้ายหอไอเฟล ภายในประกอบด้วยโรงละครรัฐ พิพิธภณัฑ์ศิลปะการแสดง และ หอศิลป์ของ

จอร์จ อดมัส์ รวมถึงโรงละครขนาดเลก็จํานวนมากและพืน้ท่ีจดัแสดงภาพศิลปะตา่งๆ  

- อาคารรัฐสภา อาคารท่ีก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยโุรป  

- ล่องเรือที่แม่นํา้ Melbourne ทีท่า่นจะได้ชมทศันียภาพและดื่มดํ่ากบับรรยากาศของเมืองเมลเบิร์น  

- Eureka Skydeck 88 เป็นอาคารคอนโดที่พกัอาศยั ตัง้อยู่บนชัน้ที่ 88 ของอาคารยเูรก้า ทาวเวอร์ ในเมืองเมลเบิร์น ซึ่ง

อาคารแหง่นีไ้ด้ขึน้ช่ือวา่เป็นอาคารท่ีพกัอาศยัที่สงูที่สดุในโลก ตัง้อยูบ่ริเวณเซาธ์แบงค์ นําทา่นขึน้ลฟิท์ความเร็วสงูที่จะนํา

ท่านจากชัน้ลา่งไปยงัชัน้ที่ 88 ในเวลาไม่ถึง 40วินาที เมื่อขึน้ไปที่88 แล้ว ท่านจะได้เพลิดเพลินกบัวิวของเมืองเมลเบิร์น

แบบ 360 องศา หรือ ทา่นสามารถทดสอบความกล้าด้วยการเข้าไปใน “THE EDGE” กลอ่งกระจกแก้วนิรภยัที่สร้างยืดลํา

ออกจากนอกอาคาร ทา่นจะได้รู้สกึเหมือนยยืนลอยอยูใ่นอากาศที่มีความสงู 88 ชัน้เลยทีเดียว  

- พิพิธภณัฑ์สัตว์นํา้ Melbourne Aquarium ตัง้อยูใ่จกลางเมืองบนริมฝ่ังแมน่ํา้ Yarra ซึง่ภายในจะมีสตัว์นํา้หลากหลาย

ชนิดจากทางมหาสมทุรแปซิฟิคตอนใต้ หลายพนัชนิด 

- ช้อปป้ิงที่ตลาดควีนวิคตอเรีย (Queen Victoria Market) ซึง่เป็นตลาดเก่าแก่ที่ประกอบไปด้วยร้านค้าแผงลอยหลาย



 

 

ร้อยแผงทัง้ในท่ีร่มและกลางแจ้ง ครอบคลมุหลายช่วงตกึ ที่ประกอบไปด้วยสนิค้าหลากหลายมากมาย เป็นต้น  

- ช้อปป้ิงย่านไชน่า ทาวน์ ซึ่งตัง้อยู่บนถนน Swanston มีร้านค้ามากมาย และยังมีอาคารบ้านเร่ืองสมยัเก่าที่สร้าง

ตัง้แตศ่ควรรษที่ 19 ด้วยบรรยกาศแบบชาวจีนหรือจะช้อปปิง้ที่ห้างสรรพสินค้าดงั อาทิเช่น ห้างเดวิด โจน์ ห้างมายเออร์ 

เป็นต้น 

ที่พกั       เดินทางเข้าสูท่ี่พกั Ibis Style Victoria Hotel หรือเทียบเท่า   

วนัที่ 5: เมลเบิร์น – สวนฟิตซรอย– วหิารเซ็นต์แพททริค - ศูนย์ศิลปะเมลเบิร์น – ช้อปป้ิงย่านไชน่า ทาวน์ - บรูไน 

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 ชมเมืองเมลเบิร์นเป็นเมืองที่มคีวามตื่นตาตื่นใจด้วยการผสมผสานทัง้ความเก่าและความใหมเ่ข้าด้วยกนั เป็นเมืองหลวงที่

ตัง้อยูบ่นริมฝ่ังแมน่ํา้ Yarra River มีสวนสาธารณะริมนํา้ มีสถาปัตยกรรมของยคุตื่นทองในสมยักลางศตวรรษที่ 18 คละ

เคล้ากบัตกึสงูระฟา้ในสมยัปัจจุบนัทําให้มีภมูิทศัน์ของเมืองที่ไม่เหมือนใคร มีแม่นํา้ตัง้อยู่ใจกลางเมืองอนัเป็นเสน่ห์ของ

เมลเบิร์น นําทา่นเดินทางสูย่า่นดนัดีนองส์ที่ยงัเป็นป่าของต้นยคูาลิปตสัและเมืองตามแบบชนบทของออสเตรเลีย นําชม 

สวนฟิตซรอย (Fitzroy Garden) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพนัธุ์  เป็นที่ตัง้ กระท่อม

กัปตันคุ้ก (ไม่รวมค่าเข้าชมในกระท่อม) บ้านพกัของนกัสํารวจชาวองักฤษคนสําคญัของโลก ผู้ ค้นพบทวีปออสเตรเลีย

และซีกขัว้โลกใต้ กระท่อมนีไ้ด้ถกูย้ายมาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองนครเมลเบิร์นในวาระครบรอบ  100 ปี จากนัน้นําท่าน

ถ่ายรูปด้านนอกกบัวิหารเซนต์แพททริค (St. Patrick Cathedral) สร้างเสร็จสมบรูณ์ในปี 1939 ซึ่งตัง้ช่ือตามนกับุญ

อปุถมัภ์แหง่ไอร์แลนด์ และได้ก่อสร้างเพื่อรองรับประชากรคาธอลกิของเมลเบิร์นในระหวา่งศตวรรษที่ 19 ตวัอาคารมีสีดํา

ที่เดน่ชดั สนีัน้ได้มาจากหินบลสูโตนในท้องถ่ินท่ีใช้ในการก่อสร้าง วสัดอุื่น ๆ ได้นํามาจากทัว่ทัง้ออสเตรเลยีและทัว่โลก 

กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 

บ่าย นําทา่นชมศูนย์ศิลปะเมลเบิร์น ซึง่เป็นอาคารคอมเพลก็ซ์ครบวงจรที่มีลกัษณะเป็นอาคารโรงละครท่ีมีสญัลกัษณ์อนัโดด

เด่นเป็นเสาสงู รูปทรงยอดแหลมคล้ายหอไอเฟล ภายในประกอบด้วยโรงละครรัฐ พิพิธภณัฑ์ศิลปะการแสดง และ หอ

ศิลป์ของจอร์จ อดมัส์ รวมถึงโรงละครขนาดเล็กจํานวนมากและพืน้ที่จดัแสดงภาพศิลปะต่างๆ จากนัน้ให้ท่านอิสระช้อป

ปิง้อยา่งจใุจในย่านไชน่า ทาวน์ ร้านค้ามากมายบนถนน Swanston และยงัมีอาคารบ้านเก่าสร้างตัง้แต่สมยัศตวรรษที่ 

19 ด้วยบรรยกาศแบบชาวจีนและชาวเอเซีย  หรือจะช้อปปิง้ห้างสรรพสินค้าช่ือดงั อาทิ ห้างเดวิด โจน์ ห้างมายเออร์  

ในยา่นถนน Swanston Street และ Elizabeth Street ที่เต็มไปด้วยร้านเสือ้ผ้าแฟชัน่หลากหลายสาํหรับบรุุษและสตรี 



 

 

 จากนัน้นาํทา่นเดินทางไปสนามบินเพื่อเดินทางตอ่ไปยงัประเทศบรูไน  

18.40 น. ออกเดินทางสู ่ บรูไน โดยสายการบิน รอยลั บรูไน ( Royal Brunei ) เที่ยวบินที่ BI006 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 

ชัว่โมง มีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

22.40 น. เดินทางถงึกรุงบนัดาเสรีเบกาวนั ประเทศบรูไน จากนัน้นําทา่นเดินทางสูท่ี่พกั 

ที่พกั       เดินทางเข้าสูท่ี่พกั WAFA  Hotel  หรือเทียบเท่า    

  
วันที่ 6: บรูไน - มัสยดิ Jame Asr Hassanil  Bolkiah - พิพิธภณัฑ์ Islamic Gallery - ผ่านชมพระราชวัง Istana Nurul 

Iman - พิพิธภณัฑ์ Royal Regalia - ผ่านชม มัสยดิ Omar Ali Saiffuddien – บรูไน – กรุงเทพฯ 

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นําท่านชมมัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah สร้างขึน้ในโอกาสฉลอง 25 ปี แห่งการครองราชย์ของสลุต่านองค์

ปัจจบุนั มสัยิดทองคําแหง่นีเ้ป็นมสัยิดแหง่ชาติของบรูไน และมีสถาปัตยกรรมสวยงามที่สดุในบรูไน โดยมีการนําเข้าวสัดุ

ในการก่อสร้างและตกแตง่มาจากทัว่โลก อาทิเช่น หินอ่อนจากประเทศอิตาลี, แชนเดอเลียร์ทองคําแท้ขนาดใหญ่ที่สดุใน

โลกจากประเทศออสเตรีย เป็นต้น เร่ิมก่อสร้างในปี 1987 แล้วเสร็จในปี 1994 ภายในประกอบด้วย ห้องสวดมนต์ 2 ห้อง

แยกชาย หญิง,โดมทองคําจํานวน 29 อนั บนัไดทางขึน้ 29 ขัน้ โคมไฟ 29 ดวงเพื่อเป็นเกียรติแก่ องค์สลุต่านแห่งบรูไน

หรือสมเด็จพระราชาธิบดีฮจัญี ฮสัซานลั โบลเกียห์ มอูิซซดัดิน วดัเดาละห์ ซึ่งเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 29 องค์

ปัจจุบนัของบรูไน (กรณีที่ มัสยิดปิด ขออนุญาตนําท่านถ่ายรูปด้านนอกเท่านัน้) นําท่านชมพิพิธภัณฑ์ Islamic 

Gallery พิพิธภณัฑ์แหง่นีเ้ป็นแหลง่รวบรวมของสะสมโบราณลํา้ค่าขององค์สลุต่านจากประเทศมสุลิมทัว่โลกมาแสดงไว้  

อาทิเช่น คมัภีร์อลักุระอาน ขนาดเล็กที่สดุในโลก จากนัน้นําท่านผ่านชม พระราชวัง Istana Nurul Iman พระราชวงัที่

ใหญ่ที่สดุในโลก เป็นที่ประทบัของสลุต่านแห่งบรูไนและพระราชวงศ์ สร้างขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1984 มีมูลค่า 1.4 พนัล้าน

ดอลลาร์สหรัฐฯ บนพืน้ที่ 2,152,782 ตารางฟุต ประกอบไปด้วย โดมทําด้วยทองคํา, ห้อง 1,788 ห้อง, ห้องนํา้ 257 ห้อง 

สิ่งอํานวยความสะดวกในพระราชวงัแห่งนีค้ือสระว่ายนํา้จํานวน 5 สระ คอกม้าติดเคร่ืองปรับอากาศสําหรับม้าเพื่อแข่ง

โปโลขององค์สลุต่านจํานวน 500 ตวั โรงจอดรถขนาดจุ 110 คนั ห้องจดังานเลีย้งที่สามารถจุคนได้ถึง 4,000 คน และ

สเุหร่าที่จุคนได้ 1,500 คน พระราชวงัแห่งนีย้งัเป็นที่เก็บเหล่าบรรดารถหรูที่พระองค์สะสมอีกด้วย จากนัน้นําท่านชม 

พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia มีการจดัแสดงเคร่ืองประกอบพิธีราชาภิเษกของสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 29 แห่งบรูไน 

และข้าวของเคร่ืองใช้ขององค์สุลต่านเอาไว้มากมาย อาทิเช่น เคร่ืองเงิน, เคร่ืองทอง มงกุฎ เคร่ืองราชย์และเคร่ือง



 

 

บรรณาการจากประเทศตา่งๆ รวมทัง้ของขวญัจากผู้นําประเทศตา่ง ๆ ที่ถวายแดอ่งค์สลุตา่นแหง่บรูไน 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย จากนัน้นําท่านผ่านชมและถ่ายรูปด้านนอก มัสยิด Omar Ali Saiffuddien มสัยิดใจกลางเมือง บนัดาร์เสรีเบกาวนั 

สร้างขึน้โดย สลุตา่น โอมาร์ อาล ีไซฟดุดิน ซึง่เป็นมสัยิดประจําพระองค์ของสมเด็จพระมหาราชาธิบดีองค์ที่ 28 ของบรูไน 

ซึง่เป็นพระราชบิดาของสมเด็จพระราชาธิบดอีงค์ที่ 29 องค์ปัจจบุนั ภายในมสัยิดประดบัตกแตง่ด้วยหินออ่นและกระเบือ้ง

สีอย่างเรียบง่าย เหมาะสมสําหรับสถานที่ในการสวดมนต์ขอพร และยงัใช้เป็นเวทีประกวดอ่านคมัภีร์อลักุรอาน  มสัยิด

แหง่นีเ้ป็นการผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมแบบอิสลามกบัสถาปัตยกรรมอิตาล ีได้รับการขนานนามวา่ มินิ ทชัมาฮาล 

ออกแบบโดย Cavalierre Rudolfo Nolli ชาวอิตาลี บริเวณด้านหน้าของมสัยิดเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ มีการจําลองเรือ

พระราชพิธีมาประดับ นับเป็นจุดเด่นอีกประการหนึ่ง มัสยิดแห่งนีภ้ายนอกแวดล้อมด้วยพันธุ์ ไม้นานาชนิดซึ่งเป็น

สญัลกัษณ์แสดงถึงดินแดนแหง่สรวงสวรรค์ ถือได้ว่าเป็นมสัยิดที่สวยงามมากที่สดุแหง่หนึง่ของโลก 

 จากนัน้นําทา่นเดินทางไปยงัสนามบินเพื่อเดินทางกลบัไปยงัประเทศไทย 

18.30 น. นําทา่นเดินทางตอ่กลบัสู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน รอยลั บรูไน ( Royal Brunei ) เที่ยวบินที่ BI519 ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

20.15 น. เดินทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ 

หมายเหต ุ
  

1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสดุวิสยัที่ทาง บริษัทฯ ไม่
สามารถควบคมุได้ เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล, การลา่ช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง
ไมอ่นญุาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนญุาตให้เข้าเมือง รวมทัง้ในกรณีที่ท่านจะใช้
หนงัสอืเดินทางราชการ (เลม่สนีํา้เงิน) เดินทาง  
หากทา่นถกูปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      
2. บริษัทฯ สงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเท่ียว โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
3. บริษัทฯ สงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บริการ โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
4. กรณีที่คณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบริษัทฯ สงวนสทิธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ  จะแจ้งให้ทา่นทราบ
ลว่งหน้า 14 วนัก่อนการเดินทาง  
5. เมื่อท่านทาํการซือ้โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถอืว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อ

แล้ว 
ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ 

กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคาํนึงถงึผลประโยชน์และ 

ความปลอดภยัของผู้ร่วมเดินทางเป็นสาํคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

โปรแกรม : AUSTRALIA AND BRUNEI ออสเตรเลีย บรูไน 6 วัน 4 คืน 

โดยสายการบนิรอยลับรูไน (BI)    

 

กาํหนดวนัเดนิทาง :   23-28 ก.พ. 62  

23-28 มี.ค. 62  

อัตราค่าบริการ ราคา 

ผู้ใหญ่พกัคู ่1 ห้อง ทา่นละ 39,888.- 

ผู้ใหญ่ 3 ทา่น 1 ห้อง ทา่นละ (กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก) 39,888 .- 

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 5,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กิน 12 ปี) พกักบัผู้ใหญ่ 1 ทา่น ทา่นละ 39,888 .- 

เด็กไมม่ีเตยีง (อายไุมเ่กิน 12 ปี) พกักบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น ทา่นละ 
(กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก) 

39,888 .- 

ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเคร่ืองบนิ ท่านละ   25,888.- 
ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศออสเตรเลีย 

(ผู้ยื่นวีซ่าต้องชาํระเงนิตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวนัยื่น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 4,800 บาท) 
ชัน้ธุรกจิเพิ่มเงนิจากราคาทวัร์ เร่ิมต้นที่ท่านละ 

(ราคาสามารถยนืยนัได้กต่็อเมื่อที่น่ัง confirm เท่านัน้) โปรดสอบถาม 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม  
1. คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยูต่อ่ จะต้องไมเ่กิน

จํานวนวนั และอยูภ่ายใต้เง่ือนไขของสายการบิน) 

2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโค้ชปรับอากาศนาํเที่ยวตามรายการ  

4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 

6. คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 



 

 

         คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  

         คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 

         ** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดนิทางสาํหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล  

         เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **  

         เบีย้ประกันเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

         เบีย้ประกันเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

         **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตัง้แต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 

8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)  

9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม  
1. คา่ธรรมเนียมการจดัทําหนงัสอืเดินทาง 

2. คา่ใช้จา่ยสว่นตวั อาทิเช่น  คา่เคร่ืองดื่มที่สัง่พเิศษ, คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, คา่นํา้หนกัเกินจากทางสายการ

บินกําหนดเกินกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรือของมี

คา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมนํา้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 

4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัทา่นเอง 

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศออสเตรเลีย (ผู้ยื่นวีซ่าต้องชาํระเงนิตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวนัยื่น 

เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 4,800 บาท) 

6. ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น  (18 AUD และ 5 SGD) 

7. ค่าทิปมคัคุเทศก์จากเมืองไทย (18 AUD) 

 
 
 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการจอง 
1. ชําระเงินมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ที่น่ังจะยนืยนัเมื่อได้รับเงนิมดัจาํแล้วเท่านัน้ 
2. สง่สาํเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดอืน เพื่อทําการจองควิยื่นวีซา่ ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง  

หากไม่ส่งสาํเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลกิการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ 
3. เมื่อได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ได้ทนัที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจังหวดั) ให้ทา่นติดตอ่เจ้าหน้าที่  

ก่อนออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บผิดชอบ คา่ใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้ 
5. การยื่นวีซา่ในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวซีา่ไมเ่หมือนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและยื่น  

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที ่
6. หากในคณะของทา่นมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจําตวั หรือไมส่ะดวกในการเดินทาง

ทอ่งเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดตอ่กนั ทา่นและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจาก
การเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

7.  
เงื่อนไขการชาํระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วนัก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมตัิวีซ่าหรือยกเลกิการเดนิทางโดยเหตุจาํเป็น 

ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จริง 

 
  ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นขอวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซา่เป็นดลุยพินิจของสถานทตู มิใช่บริษัททวัร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถกูต้องจะชว่ยให้การพิจารณา ของสถานทตูง่าย

ขึน้ 

2. กรณีทา่นใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหวา่งยื่นวีซา่ หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบลว่งหน้า

เพื่อวางแผนในการขอวซีา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใช้เวลาในการพิจารณาวซีา่ที่คอ่นข้างนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่ง

การพิจารณาอนมุตัิวีซา่ได้  

3. สําหรับผู้ เดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดําเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพํานกัหรือศึกษาอยู่

เทา่นัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางต้องมีอายไุมต่ํ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแล้วตํ่ากว่า 6 เดือน ผู้ เดินทางต้องไปยื่น

คําร้องขอทําหนงัสอืเดินทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรียมหนงัสอืเดินทางเลม่เก่า ให้กบัทางบริษัทด้วย เนื่องจากประวตัิการเดินทางของ

ทา่นจะเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งในการยื่นคําร้องขอวีซา่ และจํานวนหน้าหนงัสอืเดินทาง ต้องเหลอืวา่งสาํหรับติดวีซา่ไมต่ํ่ากวา่ 3 หน้า 



 

 

5. ทา่นท่ีใสป่กหนงัสอืเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทางนัน้ๆ และพาสปอร์ต ถือ

เป็นหนงัสอืของทางราชการ ต้องไมม่ีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตง่เติมใดๆ ในเลม่ 

  ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและที่ น่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทได้สาํรองท่ีนัง่พร้อมชําระเงินมดัจําคา่ตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากทา่นยกเลกิทวัร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ

การเรียกเก็บคา่มดัจําตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแตส่ายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2. หากตัว๋เคร่ืองบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึน้จริง และรอ 

Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 

3. นัง่ที่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ที่จะนัง่ต้องมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบินกําหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผู้อื่นได้อยา่งรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (นํา้หนกัประมาณ 20 

กิโลกรัม) ไมใ่ช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน 

ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

กรณียกเลกิการเดินทาง 

1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง   คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 

2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง   เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง   เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จาํนวนที่  

     บริษัทฯกาํหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้อง

นําไป    

     ชําระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของ

ทา่น    

    ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะต้องเสยีคา่ใช้จ่ายที่ไมส่ามารถเรียกคนืได้คือ คา่ธรรมเนียมในการมดัจําตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่  



 

 

    สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชําระค่าทวัร์หรือมดัจํามาแล้ว ทางบริษัทฯ 

ขอ 

    เก็บเฉพาะคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น คา่วีซา่และคา่บริการยื่นวีซา่ / คา่มดัจําตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบิน

แล้ว)     

    คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการ  ไม่คืนค่าทัวร์ทัง้หมด 

9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบริษัทของ 

    สงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทัง้หมด 

ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 

1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว 

(Single) ,ห้องคู ่(Twin/Double) และ 

    ห้องพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม   

    อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิตํ่า 

3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม  

    บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัต  

     และไมม่ีอา่งอาบนํา้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่ (ออสเตรเลยี) 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่  VFS Global (เทรนดี ้ช ัน้ 28) 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอ

เป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

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

เทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไมใ่ส่

คอนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ ไมม่รีอยแม็ก) 

3. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บัญชอีอม

ทรัพยธ์รรมดาของธนาคารท่ัวไป  ยอ้นหลัง 6 เดอืน ทีอ่อกจากทาง

ธนาคารเทา่นัน้(รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วนั แลว้ คอ่ยขอ 

Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วนัหรอือยูใ่นเดอืนทีย่ืน่วซีา่) 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนา  Bank Statement บัญชอีอมทรัพยธ์รรมดาของ

ธนาคารท่ัวไป ยอ้นหลัง 6 เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) พรอ้มเอกสารพสิจูนค์วามสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร 

ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

- ***ควรเคลือ่นไหวบัญชสีม า่เสมอ ไมค่วรแตง่บัญชโีดยการน าเงนิกอ้นใหญเ่ขา้บัญชกีอ่นยืน่วซีา่ จะท า



 

 

ใหย้อดเงนิกระโดด ซึง่อาจเป็นเหตใุหท้า่นถกูปฏเิสธวซีา่ได ้

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย



 

 

ใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- *** กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาจะตอ้งมายืน่วซีา่พรอ้มเด็กและลงชือ่รับรองใน

แบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

7. กรณีเป็นผูส้งูอาย ุหากลกูคา้มอีายตุัง้แต ่75 ปี ขึน้ไป ทา่นตอ้งท าประกันการเดนิทางมายืน่ดว้ย และ

สถานทตูอาจโทรแจง้ใหท้า่นไปตรวจสขุภาพกับทางโรงพยาบาลทีส่ถานทตูก าหนดหลังจากยืน่วซีา่แลว้ 

                                                                               

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา 

หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่ประเทศออสเตรเลยี 
 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทกุขอ้  เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 

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

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

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

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

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั)…………………………………………………………………….……………………  

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

7. สญัชาตปัิจจบุัน ................................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

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 กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยู่

ของสถาบันศกึษา  

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

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

14. กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา ระบหุลักสตูรทีท่า่นเรยีน...................................................................  

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

16. สมาชกิในครอบครัวของทา่นทีเ่ดนิทางไปออสเตรเลยีพรอ้มกับทา่น 

      1)ชือ่-นามสกลุ.....................................................ความสมัพันธก์ับทา่นเป็น……………………….. 

      2)ชือ่-นามสกลุ.....................................................ความสมัพันธก์ับทา่นเป็น……………………….. 

      3)ชือ่-นามสกลุ.....................................................ความสมัพันธก์ับทา่นเป็น……………………….. 

 

17. สมาชกิในครอบครัวของทา่นทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางไปออสเตรเลยีกับทา่น 

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

         วนั/เดอืน/ปีเกดิ ................................................ความสมัพันธก์ับทา่นเป็น……………………….. 

         ทีอ่ยู ่........................................................................................................................ 

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

         วนั/เดอืน/ปีเกดิ ................................................ความสมัพันธก์ับทา่นเป็น……………………….. 

         ทีอ่ยู ่........................................................................................................................ 

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

         วนั/เดอืน/ปีเกดิ ................................................ความสมัพันธก์ับทา่นเป็น……………………….. 

         ทีอ่ยู ่........................................................................................................................ 

 

18. ทา่นมญีาตหิรอืเพือ่น อยูท่ีอ่อสเตรเลยีหรอืไม ่             ม ี                 ไมม่ ี

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



 

 

         วนั/เดอืน/ปีเกดิ ................................................ความสมัพันธก์ับทา่นเป็น……………………….. 

         ทีอ่ยู ่........................................................................................................................ 

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

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

         วนั/เดอืน/ปีเกดิ ................................................ความสมัพันธก์ับทา่นเป็น……………………….. 

         ทีอ่ยู ่........................................................................................................................ 

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

 

19. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร/ผูเ้ชญิ)  

        กรณุาระบชุือ่ ..................................................  

                                                                   วนั/เดอืน/ปีเกดิ ..............................................  

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

                                                             ทีอ่ยู.่............................................................. 

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

 

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เงนิสด       เงนิสด 

   เช็คเดนิทาง      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   บัตรเครดติ      คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   อืน่ ๆ (โปรดระบ)ุ                      อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ                               

   

 

 

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

 



 

 

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้  

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 

 
 

 

 

 

 

 


