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Penguin parade and Long nosed monkey  

เมลเบร์ิน บรูไน 6DAYS 4NIGHTS 

ออสเตรเลีย – บรูไน 

Vb9k]u  
เดินทาง สิงหาคม – ธันวาคม 62  

เร่ิมต้นเพียง 34,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ – บรูไน 

วนัท่ี 2. เมลเบร์ิน – เกรทโอเช่ียนโร้ด – เมืองอโพโล เบย์ - พอร์ตแคมเบลล์ - Twelve Apostles - เมลเบร์ิน 

วนัท่ี 3. เมลเบร์ิน – รถไฟจกัรไอน ำ้ – สวนสตัว์พืน้เมือง - ชมนกเพนกวนิท่ีเกำะฟิลลิป 

วนัท่ี 4. อิสระเตม็วนัเท่ียวเมืองเมลเบร์ิน 

วนัท่ี 5. เมลเบร์ิน –สวนฟิตซรอย– วหิำรเซ็นต์แพททริค - ศนูย์ศลิปะเมลเบร์ิน – ช้อปปิง้ย่ำนไชน่ำ ทำวน์ - บรูไน 

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

Regalia - ผำ่นชม มสัยิด Omar Ali Saiffuddien – บรูไน – กรุงเทพฯ 



 
 
 
 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – บรูไน - เมลเบิร์น 
10.30 น. 

 
13.30 น. 

 
17.15 น. 
18.30 น. 

คณะมำพร้อมกันท่ี สนำมบนิสวุรรณภูมิ ผู้โดยสำรขำออกชัน้ 4 ประต ู9 เคำน์เตอร์ U เช็คอินกรุ๊ปของสำยกำรบนิ รอยลั บรูไน ( Royal 
Brunei ) โดยมีเจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทและหวัหน้ำทวัร์  ให้กำรต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวก 
ออกเดินทำงสู่ กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสำยกำรบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เท่ียวบินท่ี BI 514 (ใช้เวลำ
เดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมง 45 นำที) 
เดนิทำงถึง สนำมบนิ Brunei International Airport ประเทศบรูไน รอเปล่ียนเคร่ืองเพ่ือเดนิทำงตอ่ไปยงัเมลเบร์ิน 
ออกเดนิทำงสูก่รุงเมลเบร์ิน ประเทศออสเตรเลีย เท่ียวบนิท่ี BI 005 
***คณะท่ีออกเดนิทำงตัง้แตว่นัท่ี 30 พ.ย. ออกเดนิทำงเวลำ 19.20 น.*** 

วันที่ 2 
เมลเบิร์น – เกรทโอเช่ียนโร้ด – เมืองอโพโล เบย์  - พอร์ตแคมเบลล์ - Twelve 
Apostles - เมลเบิร์น 

03.30 น. ถึงสนำมบินทูลามารีน นครเมลเบิร์น เมืองหลวงของรัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 3 
ช่ัวโมง) น ำท่ำนผำ่นพธีิกำรตรวจคนเข้ำเมืองและศลุกำกรแล้ว 
**คณะท่ีออกเดนิทำงวนัท่ี 19-24 ต.ค. เดนิทำงถึงเวลำ 04.30 น.** 

***คณะท่ีออกเดนิทำงตัง้แตว่นัท่ี 30 พ.ย. เดนิทำงถึงเวลำ 05.20 น.*** 
 น ำท่ำนเดนิทำงสู่เกรทโอเช่ียนโร้ด (Great Ocean Road) ซึ่งเป็นถนนท่ีสวยงำมและเป็นท่ีรู้จกัของนักท่องเท่ียวท่ีจะพลำดไมไ่ด้เลยหำก

มำถึงรัฐวกิตอเรีย ให้ท่ำนได้ชมทิวทัศท่ีสวยงำมของชำยฝ่ังมหำสมทุรแปซิฟิคและหำดทรำยตำ่ง ๆ ตำมเส้นทำงท่ีงดงำมแห่งหนึ่งของ
ออสเตรเลีย โดยผ่ำน เมือง Anglesea และเมือง Lorne ท่ีเต็มไปด้วยธรรมชำติพร้อมทะเลสวยงำมและสงบ ก่อนเข้ำสู่ Apollo Bay ท่ี
เป็นอีกเมืองยอดนิยมของนักท่องเท่ียวท่ีสวยงำมอีกเมืองและมีน ำ้ทะเลสีน ำ้เงินตัดกับป่ำอันเขียวขจีท ำให้เมืองนีมี้เสน่ห์สวยงำม 
นอกจำกนีร้ะหวำ่งทำงผำ่นชมโคอำลำ่ท่ีอยู่ตำมต้นยคูำลปิตสัตำมธรรมชำติ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย จำกนัน้เดินทำงต่อสู่ พอร์ตแคมเบลล์ (Port Campbell) สมัผสักับทัศนียภำพท่ีสวยงำมท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก ให้ท่ำนได้เก็บภำพ

ทิวทัศน์อนังดงำมของมหำสมทุรแปซิฟิค ท่ีมีลกัษณะภูมิประเทศท่ีไม่เหมือนท่ีใด ๆ ในโลก  น ำท่ำนชมปรำกฏกำรณ์ธรรมชำตขิองหิน 
Twelve Apostles ซึ่งตัง้ช่ือตำมนักบุญทัง้ 12 นกับญุท่ีเป็นศษิย์ของพระเยซู หรือสิบสองสำวกศกัดิ์สทิธ์ิของศำสนำคริสต์ ซึ่งถือวำ่เป็น
ควำมมหศัจรรย์ทำงธรรมชำตท่ีิไมค่วรพลำด หลงัจำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มลเบร์ิน 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
 เดนิทำงเข้ำสูท่ี่พกั IBIS STYLE VICTORIA HOTEL หรือเทียบเท่ำ  

 

วันที่ 3 เมลเบิร์น – รถไฟจักรไอน า้ – สวนสัตว์พืน้เมือง - ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น ำท่ำนสู่สถานีรถไฟจักรไอน า้โบราณ (Puffing Billy Steam Train) ซึ่งแต่เดิมเคยใช้เป็นเส้นทำงในกำรเดินทำงระหว่ำงเมืองและ
ขนส่งสินค้ำเปิดให้บริกำรในปี ค.ศ.1900 เป็นรถไฟสำยเก่ำท่ีวิ่งระยะสัน้ ๆ ปัจจุบนัได้ถูกดดัแปลงน ำมำใช้ในกำรท่องเท่ียวชมป่ำ น ำ
ท่ำนนั่ง รถไฟจกัรไอน ำ้โบรำณ เพ่ือชมทัศนียภำพอันสวยงำมตำมแนวเขำตลอดเส้นทำงวิ่งของรถไฟและท่ำนยงัสำมำรถนัง่ห้อยขำผอ่น
คลำยอำรมณ์พร้อมชมทัศนียภำพตลอดทำงท่ีเต็มไปด้วยหุบเขำและป่ำสงูท่ียังคงควำมสมบูรณ์ จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงสู่เขตอนุรักษ์



 
 
 
 
 

ธรรมชำติ เกำะฟิลลิป ซึ่งเป็นเกำะเล็ก ๆ ท่ีเต็มไปด้วยสตัว์พืน้เมืองมำกมำยท่ีทำงกำรอนุรักษ์ทัง้สตัว์น ำ้และสัตว์ป่ำและคงควำมเป็น
ธรรมชำตท่ีิมีหำดทรำยและป่ำพุม่เลก็ ๆ ซึ่งเป็นท่ีอยู่ของเพนกวนิตวัน้อย แมวน ำ้และนก นำนำชนิด 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง  
บ่าย น ำท่ำนเดินทำงสู่ สวนสัตว์พืน้เมือง Maru Koala & Animal Park เพลิดเพลินไปกับกำรชมธรรมชำติและควำมน่ำรักของเหล่ำสตัว์

พืน้เมืองนำนำชนิด อำทิ โคอำลำ่ จิงโจ้ วอมแบท ให้ท่ำนได้สมัผสัและถ่ำยรูปคูก่บัโคอำล่ำตวัน้อยอย่ำงใกล้ชิด (ไมร่วมคำ่ถ่ำยรูปกับโค
อำลำ่) สนุกสนำนกบักำรให้อำหำรจิงโจ้จำกมือของท่ำนเอง สดช่ืนผ่อนคลำยไปกับบรรยำกำศอนัร่มร่ืน จำกนัน้น ำท่ำนสู่เกาะฟิลลิป 
(Phillip Island Nature Park) พบประสบกำรณ์อันน่ำประทบัใจกบักำรชมควำมน่ำรักของ ฝงูเพนกวนิพนัธุ์เลก็ท่ีสดุในโลกท่ีอยู่รวมกัน
เป็นกลุ่มใหญ่บนชำยหำด SUMMERLAND BEACH ในบรรยำกำศอันสวยงำมยำมพระอำทิตย์อัสดงซึ่งท่ำนจะได้เห็นฝูงเพนกวนิตวั
น้อยพร้อมใจกันยกขบวนพำเหรดขึน้จำกทะเลเพ่ือกลับคืนสู่รังพร้อมอำหำรในปำกมำฝำกลูกตัวน้อยท่ีรออยู่ในรัง เหล่ำเพนกวิน
ทัง้หลำยจะส่งเสียงเรียกหำลูกและเดินให้ท่ำนเห็นควำมน่ำรักอย่ำงใกล้ชิด เพนกวินน้อยเหล่ำนีจ้ะออกไปหำอำหำรแต่เช้ำและจะ
กลบัมำอีกทีตอนพระอำทิตย์ตก (ห้ำมถ่ำยรูปเพนกวิน เพรำะเป็นกำรรบกวนหรืออำจจะท ำให้เพนกวนิตกใจ) จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำง
กลบัเมลเบร์ิน 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง (เมนูพเิศษ กุ้งมังกร) 
ที่พัก น ำท่ำนเดนิทำงเข้ำสูท่ี่พกั IBIS STYLE VICTORIA HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วันที่ 4 อิสระเตม็วันเท่ียวเมืองเมลเบิร์น   
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 อิสระเต็มวัน โดยไกด์จะให้ค ำแนะน ำท่ำนส ำหรับกำรเดินทำง ท่ำนสำมำรถเดนิทำงเท่ียวได้โดยระบบขนสง่สำธำรณะ ท่ีมีอยู่ทัว่เมือง
ทัง้รถไฟใต้ดนิ Tram รถเมล์ หรือ รถ Taxi ซึ่งเมลเบิร์นเป็นเมืองท่ีมีควำมตื่นตำตื่นใจด้วยกำรผสมผสำนทัง้ควำมเก่ำและควำมใหม่เข้ำ
ด้วยกนั เป็นเมืองท่ีตัง้อยู่บนริมฝ่ังแม่น ำ้ Yarra มีสวนสำธำรณะริมน ำ้ มีสถำปัตยกรรมของยุคตื่นทองในสมยักลำงศตวรรษท่ี 18 คละ
เคล้ำกับตึกสูงระฟ้ำในสมัยปัจจุบันท ำให้มีภูมิทัศน์ของเมืองท่ีไม่เหมือนใคร มีแม่น ำ้ตัง้อยู่ใจกลำงเมืองอันเป็นเสน่ห์ของเมลเบิร์น   
แนะน ำสถำนท่ีเท่ียวหลกัๆในเมืองเมลเบร์ิน อำทเิช่น  
- กระท่อมกัปตันคุ้ก ซึ่งเป็นบ้ำนพกัของนกัส ำรวจชำวอังกฤษคนส ำคญัของโลก ผู้ค้นพบทวีปออสเตรเลียและซีกขัว้โลกใต้ กระท่อมนี ้
ได้ถกูย้ำยมำเพ่ือเป็นกำรเฉลมิฉลองนครเมลเบร์ินในวำระครบรอบ 100 ปี  
- ศูนย์ศลิปะเมลเบิร์น ซึ่งเป็นอำคำรคอมเพล็กซ์ครบวงจรท่ีมีลกัษณะเป็นอำคำรโรงละครท่ีมีสญัลกัษณ์อันโดดเดน่เป็นเสำสงู รูปทรง
ยอดแหลมคล้ำยหอไอเฟล ภำยในประกอบด้วยโรงละครรัฐ พิพธิภัณฑ์ศิลปะกำรแสดง และ หอศลิป์ของจอร์จ อดมัส์ รวมถึงโรงละคร
ขนำดเลก็จ ำนวนมำกและพืน้ท่ีจดัแสดงภำพศลิปะตำ่งๆ  
- อาคารรัฐสภา อำคำรท่ีก่อสร้ำงตำมแบบสถำปัตยกรรมยโุรป  
- ล่องเรือที่แม่น า้ Melbourne ท่ีท่ำนจะได้ชมทศันียภำพและด่ืมด ่ำกบับรรยำกำศของเมืองเมลเบร์ิน  
- Eureka Skydeck 88 เป็นอำคำรคอนโดท่ีพกัอำศยั ตัง้อยู่บนชัน้ท่ี 88 ของอำคำรยเูรก้ำ ทำวเวอร์ ในเมืองเมลเบร์ิน ซึ่งอำคำรแห่งนีไ้ด้
ขึน้ช่ือวำ่เป็นอำคำรท่ีพกัอำศยัท่ีสงูท่ีสดุในโลก ตัง้อยู่บริเวณเซำธ์แบงค์ น ำท่ำนขึน้ลิฟท์ควำมเร็วสงูท่ีจะน ำท่ำนจำกชัน้ล่ำงไปยังชัน้ท่ี 
88 ในเวลำไมถ่ึง 40วนิำที เม่ือขึน้ไปท่ี88 แล้ว ท่ำนจะได้เพลดิเพลนิกบัววิของเมืองเมลเบิร์นแบบ 360 องศำ หรือ ท่ำนสำมำรถทดสอบ
ควำมกล้ำด้วยกำรเข้ำไปใน “THE EDGE” กล่องกระจกแก้วนิรภัยท่ีสร้ำงยืดล ำออกจำกนอกอำคำร ท่ำนจะได้รู้สกึเหมือนยยืนลอยอยู่
ในอำกำศท่ีมีควำมสงู 88 ชัน้เลยทีเดียว  
- พพิิธภัณฑ์สัตว์น า้ Melbourne Aquarium ตัง้อยู่ใจกลำงเมืองบนริมฝ่ังแม่น ำ้ Yarra ซึ่งภำยในจะมีสตัว์น ำ้หลำกหลำยชนิดจำกทำง
มหำสมทุรแปซิฟิคตอนใต้ หลำยพนัชนิด 
- ช้อปป้ิงที่ตลาดควีนวคิตอเรีย (Queen Victoria Market) ซึ่งเป็นตลำดเก่ำแก่ท่ีประกอบไปด้วยร้ำนค้ำแผงลอยหลำยร้อยแผงทัง้ใน



 
 
 
 
 

ท่ีร่มและกลำงแจ้ง ครอบคลมุหลำยช่วงตกึ ท่ีประกอบไปด้วยสนิค้ำหลำกหลำยมำกมำย เป็นต้น  
- ช้อปป้ิงย่านไชน่า ทาวน์ ซึ่งตัง้อยู่บนถนน Swanston มีร้ำนค้ำมำกมำย และยงัมีอำคำรบ้ำนเร่ืองสมยัเก่ำท่ีสร้ำงตัง้แต่ศควรรษท่ี 19 
ด้วยบรรยกำศแบบชำวจีนหรือจะช้อปปิง้ท่ีห้ำงสรรพสนิค้ำดงั อำทิเช่น ห้ำงเดวดิ โจน์ ห้ำงมำยเออร์ เป็นต้น 

 อิสระอำหำรกลำงวนัและอำหำรค ่ำตำมอธัยำศยั 
ที่พัก น ำท่ำนเดนิทำงเข้ำสูท่ี่พกั IBIS STYLE VICTORIA HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วันที่ 5 
เมลเบิร์น – สวนฟิตซรอย– วิหารเซ็นต์แพททริค - ศูนย์ศิลปะเมลเบิร์น –       
ช้อปป้ิงย่านไชน่า ทาวน์ - บรูไน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น ำท่ำนชมเมืองเมลเบร์ิน ซึ่งเป็นเมืองท่ีมีควำมตื่นตำตื่นใจด้วยกำรผสมผสำนทัง้ควำมเก่ำและควำมใหม่ของสถำปัตยกรรมเข้ำด้วยกัน 

ตัง้อยู่บนริมฝ่ังแม่น ำ้ Yarra River  มีแม่น ำ้ตดัใจกลำงเมืองอนัเป็นเสน่ห์ของเมลเบร์ิน น ำท่ำนเดินทำงสูย่่ำนดนัดีนองส์ท่ียังเป็นป่ำของ
ต้นยูคำลิปตสัและเมืองตำมแบบชนบทของออสเตรเลีย น ำชม สวนฟิตซรอย (Fitzroy Garden) เป็นสวนสำธำรณะขนำดใหญ่ท่ีเต็ม
ไปด้วยดอกไม้นำนำพนัธุ์ เป็นท่ีตัง้กระท่อมกัปตนัคุ้ก (ไมร่วมคำ่เข้ำชมในกระท่อม) บ้ำนพกัของนักส ำรวจชำวองักฤษคนส ำคญัของโลก 
ผู้ค้นพบทวีปออสเตรเลียและซีกขัว้โลกใต้ กระท่อมนีไ้ด้ถูกย้ำยมำเพ่ือเป็นกำรเฉลมิฉลองนครเมลเบิร์นในวำระครบรอบ 100 ปี จำกนัน้
น ำท่ำนถ่ำยรูปด้ำนนอกกบัวิหารเซนต์แพททริค (St. Patrick Cathedral) สร้ำงเสร็จสมบรูณ์ในปี 1939 ซึ่งตัง้ช่ือตำมนกับญุอปุถมัภ์
แห่งไอร์แลนด์ และได้ก่อสร้ำงเพ่ือรองรับประชำกรคำธอลกิของเมลเบิร์นในระหว่ำงศตวรรษท่ี 19 ตวัอำคำรมีสีด ำท่ีเด่นชดั สีนัน้ได้มำ
จำกหินบลสูโตนในท้องถิ่นท่ีใช้ในกำรก่อสร้ำง วสัดอ่ืุน ๆ ได้น ำมำจำกทัว่ทัง้ออสเตรเลียและทัว่โลก 

กลางวัน รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่าย น ำท่ำนชมศูนย์ศิลปะเมลเบิร์น ซึ่งเป็นอำคำรคอมเพลก็ซ์ครบวงจรท่ีมีลกัษณะเป็นอำคำรโรงละครท่ีมีสญัลกัษณ์อันโดดเด่นเป็นเสำ

สงู รูปทรงยอดแหลมคล้ำยหอไอเฟล ภำยในประกอบด้วยโรงละครรัฐ พพิธิภณัฑ์ศลิปะกำรแสดง และ หอศิลป์ของจอร์จ อดมัส์ รวมถึง
โรงละครขนำดเล็กจ ำนวนมำกและพืน้ท่ีจัดแสดงภำพศิลปะต่ำงๆ จำกนัน้ให้ท่ำนอิสระช้อปปิง้อย่ำงจุใจในย่านไชน่า ทาวน์ ร้ำนค้ำ
มำกมำยบนถนน Swanston และยังมีอำคำรบ้ำนเก่ำสร้ำงตัง้แต่สมยัศตวรรษท่ี 19 ด้วยบรรยกำศแบบชำวจีนและชำวเอเซีย  หรือจะ    
ช้อปปิง้ห้ำงสรรพสินค้ำช่ือดงั อำทิ ห้ำงเดวิด โจน์ ห้ำงมำยเออร์  ในย่ำนถนน Swanston Street และ Elizabeth Street ท่ีเต็มไปด้วย
ร้ำนเสือ้ผ้ำแฟชัน่หลำกหลำยส ำหรับบรุุษและสตรี 

 จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงไปสนำมบนิเพ่ือเดนิทำงตอ่ไปยงัประเทศบรูไน 
16.15 น. ออกเดนิทำงสู ่บรูไน โดยสำยกำรบนิ รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เท่ียวบนิท่ี BI006 (ใช้เวลำเดนิทำงประมำณ 7 ชัว่โมง มีบริกำร

อำหำรและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

**คณะท่ีออกเดนิทำงวนัท่ี 19-24 ต.ค. ออกเดนิทำงเวลำ 17.15 น.** 

***คณะท่ีออกเดนิทำงตัง้แตว่นัท่ี 30 พ.ย. ออกเดนิทำงเวลำ 18.40 น.*** 

21.25 น. เดนิทำงถึงกรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสูท่ี่พกั 

***คณะท่ีออกเดนิทำงตัง้แตว่นัท่ี 30 พ.ย. เดนิทำงถึงเวลำ 22.40 น.*** 

ที่พัก น ำท่ำนเดนิทำงเข้ำสูท่ี่พกั TIME HOTEL หรือเทียบเท่ำ 



 
 
 
 
 

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

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น ำท่ำนชมมัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah สร้ำงขึน้ในโอกำสฉลอง 25 ปี แห่งกำรครองรำชย์ของสุลต่ำนองค์ปัจจุบัน มัสยิด

ทองค ำแห่งนีเ้ป็นมสัยิดแห่งชำตขิองบรูไน และมีสถำปัตยกรรมสวยงำมท่ีสดุในบรูไน โดยมีกำรน ำเข้ำวสัดใุนกำรก่อสร้ำงและตกแตง่มำ
จำกทั่วโลก อำทิเช่น หินอ่อนจำกประเทศอิตำลี, แชนเดอเลียร์ทองค ำแท้ขนำดใหญ่ท่ีสุดในโลกจำกประเทศออสเตรีย เป็นต้น เร่ิม
ก่อสร้ำงในปี 1987 แล้วเสร็จในปี 1994 ภำยในประกอบด้วย ห้องสวดมนต์ 2 ห้องแยกชำย หญิง,โดมทองค ำจ ำนวน 29 อนั บนัไดทำง
ขึน้ 29 ขัน้ โคมไฟ 29 ดวงเพ่ือเป็นเกียรตแิก่ องค์สลุตำ่นแห่งบรูไนหรือสมเด็จพระรำชำธิบดีฮจัญี ฮสัซำนัล โบลเกียห์ มอูิซซดัดนิ วดัเดำ
ละห์ ซึ่งเป็นสมเดจ็พระรำชำธิบดีองค์ท่ี 29 องค์ปัจจบุนัของบรูไน (กรณีที่ มัสยดิปิด ขออนุญาตน าท่านถ่ายรูปด้านนอกเท่านัน้) 
จำกนัน้น ำท่ำนล่องเรือชม หมู่บ้านกลางน า้ Kampong Ayer หมู่บ้ำนกลำงน ำ้ท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก ตัง้อยู่บริเวณปำกแม่น ำ้บรูไน เป็น
หมูบ้่ำนกลำงน ำ้ท่ีมีคนอยู่อำศยัต่อเน่ืองกนัมำยำวนำนกวำ่ 1,300 ปี กำรสร้ำงบ้ำนเรือนแบบปลกูสร้ำงอยู่บนเสำค ำ้ยันและเช่ือมตอ่กัน
ด้วยสะพำน หมู่บ้ำนกลำงน ำ้นีมี้ทัง้ บ้ำนพกัอำศยั, มสัยิด, โรงเรียน, สถำนีอนำมยั, สถำนีต ำรวจ, ร้ำนค้ำ, ร้ำนอำหำร ปัจจบุนัหมู่บ้ำน
แห่งนีมี้ประชำกรกวำ่สำมหม่ืนคนคดิเป็นเกือบร้อยละ๑๐ของจ ำนวนประชำกรบรูไนและเป็นสถำนท่ีท่ีแสดงให้เห็นถึงวฒันธรรมริมน ำ้
ของบรูไนสร้ำงควำมประทับใจให้แก่นักท่องเท่ียวจำกทั่วโลกท่ีได้มำชมหมู่บ้ำนแห่งนี ้ ล่องเรือชม ลิงโพรบอสซิส (Proboscis 

Monkey) หรือท่ีเรียกกันว่ำ ลงิจมกูยำว เป็นลิงท่ีมีมีจมกูใหญ่และย่ืนยำวประหลำดกวำ่ลิงชนิดอ่ืน เป็นลงิท่ีพบได้เฉพำะในประเทศบน
เกำะบอร์เนียวเท่ำนัน้ โดยจะอำศัยอยู่ในป่ำชำยเลนหรือป่ำติดริมแม่น ำ้  จำกนัน้น ำท่ำนผ่ำนชม พระราชวัง Istana Nurul Iman 
พระรำชวังท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก เป็นท่ีประทับของสุลต่ำนแห่งบรูไนและพระรำชวงศ์ สร้ำงขึน้เม่ือปี ค.ศ. 1984 มีมูลค่ำ 1.4 พันล้ำน
ดอลลำร์สหรัฐฯ บนพืน้ท่ี 2,152,782 ตำรำงฟุต ประกอบไปด้วย โดมท ำด้วยทองค ำ, ห้อง 1,788 ห้อง, ห้องน ำ้ 257 ห้อง สิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกในพระรำชวงัแห่งนีค้ือสระว่ำยน ำ้จ ำนวน 5 สระ คอกม้ำติดเคร่ืองปรับอำกำศส ำหรับม้ำเพ่ือแข่งโปโลขององค์สลุต่ำน
จ ำนวน 500 ตวั โรงจอดรถขนำดจุ 110 คนั ห้องจดังำนเลีย้งท่ีสำมำรถจคุนได้ถึง 4,000 คน และสเุหร่ำท่ีจคุนได้ 1,500 คน พระรำชวงั
แห่งนีย้งัเป็นท่ีเก็บเหลำ่บรรดำรถหรูท่ีพระองค์สะสมอีกด้วย  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร 
บ่าย น ำท่ำนชม พพิิธภัณฑ์ Royal Regalia มีกำรจดัแสดงเคร่ืองประกอบพิธีรำชำภิเษกของสมเด็จพระรำชำธิบดีองค์ท่ี 29 แห่งบรูไน และ

ข้ำวของเคร่ืองใช้ขององค์สลุต่ำนเอำไว้มำกมำย อำทิเช่น เคร่ืองเงิน, เคร่ืองทอง มงกุฎ เคร่ืองรำชย์และเคร่ืองบรรณำกำรจำกประเทศ
ต่ำงๆ รวมทัง้ของขวัญจำกผู้น ำประเทศต่ำง ๆ ท่ีถวำยแด่องค์สุลต่ำนแห่งบรูไน จำกนัน้น ำท่ำนถ่ำยรูปด้ำนนอกมัสยิด Omar Ali 

Saiffuddien มัสยิดใจกลำงเมือง บันดำร์เสรีเบกำวนั สร้ำงขึน้โดย สลุต่ำน โอมำร์ อำลี ไซฟุดดิน ซึ่งเป็นมัสยิดประจ ำพระองค์ของ
สมเดจ็พระมหำรำชำธิบดีองค์ท่ี 28 ของบรูไน ซึ่งเป็นพระรำชบดิำของสมเดจ็พระรำชำธิบดีองค์ท่ี 29 องค์ปัจจบุนั ภำยในมสัยิดประดบั
ตกแต่งด้วยหินอ่อนและกระเบือ้งสีอย่ำงเรียบง่ำย เหมำะสมส ำหรับสถำนท่ีในกำรสวดมนต์ขอพร และยังใช้เป็นเวทีประกวดอ่ำน
คมัภีร์อลักรุอำน มสัยิดแห่งนีเ้ป็นกำรผสมผสำนระหวำ่งสถำปัตยกรรมแบบอิสลำมกับสถำปัตยกรรมอิตำลี ได้รับกำรขนำนนำมวำ่ มินิ 
ทชัมำฮำล ออกแบบโดย Cavalierre Rudolfo Nolli ชำวอิตำลี บริเวณด้ำนหน้ำของมสัยิดเป็นทะเลสำบขนำดใหญ่ มีกำรจ ำลองเรือพระ
รำชพิธีมำประดับ นับเป็นจุดเด่นอีกประกำรหนึ่ง มัสยิดแห่งนีภ้ำยนอกแวดล้อมด้วยพันธุ์ไม้นำนำชนิดซึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงถึง
ดนิแดนแห่งสรวงสวรรค์ ถือได้วำ่เป็นมสัยิดท่ีสวยงำมมำกท่ีสดุแห่งหนึ่งของโลก 

 จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงไปยงัสนำมบนิเพ่ือเดนิทำงกลบัไปยงัประเทศไทย 
18.40 น. น ำท่ำนเดนิทำงตอ่กลบัสู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสำยกำรบนิ รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เท่ียวบนิท่ี BI519  (ใช้เวลำเดนิทำง



 
 
 
 
 

ประมำณ 2 ชัว่โมง) มีบริกำรอำหำรและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

***คณะท่ีออกเดนิทำงตัง้แตว่นัท่ี 30 พ.ย. ออกเดนิทำงเวลำ 18.30 น.*** 

20.25 น. เดนิทำงถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิำพ พร้อมควำมประทบัใจ 

***คณะท่ีออกเดนิทำงตัง้แตว่นัท่ี 30 พ.ย. เดนิทำงถึงเวลำ 20.15 น.*** 

 

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

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

วันที่ 10-15 ส.ค. 62 34,900.- 34,900.- 34,900.- 24,900.- 5,900.- 

วันที่ 19-24 ต.ค. 62 35,900.- 35,900.- 35,900.- 25,900.- 5,900.- 

วันที่ 30 พ.ย. - 05 ธ.ค. 62 35,900.- 35,900.- 35,900.- 25,900.- 5,900.- 

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

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ช ำระเงินมดัจ ำท่ำนละ 20,000 บำท โดยโอนเข้ำบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ ำแล้วเท่ำนัน้ 
2. ส่งส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตของผู้ ท่ีเดินทำง ท่ีมีอำยุกำรใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน เพ่ือท ำกำรจองคิวย่ืนวีซ่ำภำยใน 3 วนันับ

จำกวนัจอง หำกไมส่ง่ส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตทำงบริษัทขออนญุำตยิกเลกิกำรจองทวัร์โดยอตัโนมตั ิ
3. เม่ือได้รับกำรยืนยนัวำ่กรุ๊ปออกเดนิทำงได้ ลกูค้ำจดัเตรียมเอกสำรให้กำรขอวีซ่ำได้ทนัที 
4. หำกท่ำนท่ีต้องกำรออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลกูค้ำอยู่ตำ่งจงัหวดั) ให้ท่ำนตดิตอ่เจ้ำหน้ำท่ี ก่อนออกบตัรโดยสำร

ทกุครัง้ หำกออกบตัรโดยสำรโดยมแิจ้งเจ้ำหน้ำท่ี ทำงบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไม ่รับผดิชอบ คำ่ใช้จ่ำยท่ีเกิดขึน้ 
5. กำรย่ืนวีซ่ำในแต่ละสถำนทูตมีกำรเตรียมเอกสำร และมีขัน้ตอนกำรย่ืนวีซ่ำไมเ่หมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน รำยบุคคล 

(แสดงตน) ท่ำนสำมำรถสอบถำมข้อมลูเพ่ือประกอบกำรตดัสนิใจก่อนกำรจองได้จำกทำงเจ้ำหน้ำท่ี 
6. หำกในคณะของท่ำนมีผู้ ต้องกำรดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอำยุ, มีโรคประจ ำตวั หรือไม่สะดวกในกำร

เดนิทำงท่องเท่ียวในระยะเวลำเกินกวำ่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ท่ำนและครอบครัวต้องให้กำรดแูลสมำชิกภำยในครอบครัวของ
ท่ำนเอง เน่ืองจำกกำรเดนิทำงเป็นหมูค่ณะ หวัหน้ำทวัร์มีควำมจ ำเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่ำตั๋วเคร่ืองบิน ชัน้ประหยัด (Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทำงไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีควำมประสงค์อยู่ต่อ 

จะต้องไมเ่กินจ ำนวนวนั และอยู่ภำยใต้เง่ือนไขของสำยกำรบนิ) 
2. คำ่ภำษีสนำมบนิทกุแห่งตำมรำยกำร 
3. คำ่รถโค้ชปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมรำยกำร  
4. คำ่ห้องพกัในโรงแรมตำมท่ีระบใุนรำยกำรหรือเทียบเท่ำ (3 ดำว – 4 ดำว) 
5. คำ่อำหำรตำมท่ีระบใุนรำยกำร 
6. คำ่เข้ำชมสถำนท่ีท่องเท่ียวตำมรำยกำร 
7. คำ่ประกนัภยักำรเดนิทำงรำยบคุคล (หำกต้องกำรเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถำมได้จำกเจ้ำหน้ำท่ี) 
 คำ่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวำ่งกำรเดนิทำงวงเงินไมเ่กินท่ำนละ 1,000,000 บำท  
 คำ่รักษำพยำบำลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่ำนละ 500,000 บำท (ตำมเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับ

ทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บำท [ระยะเวลำ 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บำท [ระยะเวลำ 7-10 วนั]  
 **ควำมครอบคลมุผู้เอำประกนัท่ีมีอำยตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษำพยำบำล 2 ล้ำน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจำกอบุตัเิหต ุ1.5 ล้ำนบำท] 
8. คำ่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดกำรเดนิทำง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
9. คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% และหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 % 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คำ่ธรรมเนียมกำรจดัท ำหนงัสือเดนิทำง 
2. คำ่ใช้จ่ำยสว่นตวั อำทิเช่น  ค่ำเคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษ, ค่ำโทรศพัท์, ค่ำซักรีด, ค่ำธรรมเนียมหนังสือเดินทำง, ค่ำน ำ้หนกัเกิน

จำกทำงสำยกำรบินก ำหนดเกินกว่ำ 30 ก.ก.และมำกกว่ำ 2 ชิน้,  ค่ำรักษำพยำบำล กรณีเกิดกำรเจ็บป่วยจำกโรค
ประจ ำตวั, คำ่กระเป๋ำเดนิทำงหรือของมีคำ่ท่ีสญูหำยในระหวำ่งกำรเดนิทำง เป็นต้น 

3. คำ่ธรรมเนียมน ำ้มนัและภำษีสนำมบนิ ในกรณีท่ีสำยกำรบนิมีกำรปรับขึน้รำคำ 
4. คำ่บริกำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึ่งท่ำนจะต้องดแูลกระเป๋ำและทรัพย์สนิด้วยตวัท่ำนเอง 
5. คำ่ธรรมเนียมวีซ่ำประเทศออสเตรเลีย (ประมำณ 5,500 บำท ช ำระพร้อมเงินมดัจ ำ) 
6. คำ่ทิปพนกังำนขบัรถ และไกด์ท้องถิ่น  (18 AUD และ 5 SGD) 
7. คำ่ทิปมคัคเุทศก์จำกเมืองไทย (18 AUD) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวีิซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จริง 

 



 
 
 
 
 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. กำรพจิำรณำวีซ่ำเป็นดลุยพินิจของสถำนทูต มิใช่บริษัททวัร์ กำรเตรียมเอกสำรท่ีดีและถกูต้องจะช่วยให้กำรพิจำรณำ ของ
สถำนทตูง่ำยขึน้ 

2. กรณีท่ำนใดต้องใช้พำสปอร์ตเดินทำง ช่วงระหว่ำงย่ืนวีซ่ำ หรือ ก่อนเดินทำงกับทำงบริษัท ท่ำนต้องแจ้งให้ทำงบริษัทฯ 
ทรำบล่วงหน้ำเพ่ือวำงแผนในกำรขอวีซ่ำของท่ำน ซึ่งบำงสถำนทูตใช้เวลำในกำรพิจำรณำวีซ่ำท่ีค่อนข้ำงนำนและอำจไม่
สำมรถดงึเลม่ออกมำระหวำ่งกำรพจิำรณำอนมุตัวีิซ่ำได้  

3. ส ำหรับผู้ เดินทำงท่ีศึกษำหรือท ำงำนอยู่ตำ่งประเทศ จะต้องด ำเนินเร่ืองกำรขอวีซ่ำด้วยตนเองในประเทศท่ีตนพ ำนักหรือ
ศกึษำอยู่เท่ำนัน้ 

4. หนงัสือเดนิทำงต้องมีอำยไุมต่ ่ำกวำ่ 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดินทำงออกนอกประเทศ หำกนบัแล้วต ่ำกวำ่ 6 เดือน ผู้เดนิทำง
ต้องไปย่ืนค ำร้องขอท ำหนังสือเดินทำงเล่มใหม่ และกรุณำเตรียมหนังสือเดินทำงเล่มเก่ำ ให้กับทำงบริษัทด้วย เน่ืองจำก
ประวตัิกำรเดินทำงของท่ำนจะเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งในกำรย่ืนค ำร้องขอวีซ่ำ และจ ำนวนหน้ำหนังสือเดินทำง ต้องเหลือ
วำ่งส ำหรับตดิวีซ่ำไมต่ ่ำกวำ่ 3 หน้ำ 

5. ท่ำนท่ีใส่ปกหนังสือเดินทำงกรุณำถอดออก หำกมีกำรสญูหำย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทำงนัน้ๆ และ
พำสปอร์ต ถือเป็นหนงัสือของทำงรำชกำร ต้องไมมี่รอยฉีกขำด หรือ กำรขีดเขียน หรือ แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทำงบริษัทได้ส ำรองท่ีนั่งพร้อมช ำระเงินมดัจ ำค่ำตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หำกท่ำนยกเลิกทวัร์ ไมว่่ำจะด้วยสำเหตใุด ทำงบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิกำรเรียกเก็บค่ำมดัจ ำตัว๋เคร่ืองบิน ซึ่งมีค่ำใช้จ่ำย ประมำณ 1,000 – 5,000 บำท  แล้วแต่สำยกำรบินและ
ช่วงเวลำเดนิทำง   

2.  หำกตัว๋เคร่ืองบนิท ำกำรออกแล้ว แต่ท่ำนไม่สำรถออกเดินทำงได้ ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยตำมท่ีเกิดขึน้
จริง และรอ Refund จำกทำงสำยกำรบนิ ใช้เวลำประมำณ 3- 6 เดือนเป็นอย่ำงน้อย 

3.  นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทำงออกประตฉูกุเฉิน และผู้ ท่ีจะนัง่ต้องมีคณุสมบตัติรงตำมท่ีสำยกำรบนิก ำหนด เช่น 
ต้องเป็นผู้ ท่ีมีร่ำงกำยแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้อย่ำงรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบนิมีปัญหำ เช่น สำมำรถเปิดประตฉูกุเฉิน
ได้ (น ำ้หนักประมำณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ ท่ีมีปัญหำทำงด้ำนสุขภำพและร่ำงกำย และอ ำนำจในกำรให้ท่ี นั่ง Long leg 
ขึน้อยู่กบัทำงเจ้ำหน้ำท่ีเช็คอินสำยกำรบนิ ตอนเวลำท่ีเช็คอินเท่ำนัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนกำรเดนิทำง คืนคำ่ใช้จ่ำยทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภำยใน 30-44 วนัก่อนเดนิทำง เก็บคำ่ใช้จ่ำย ท่ำนละ 10,000 บำท  
3. แจ้งยกเลกิภำยใน 16-29 วนัก่อนเดนิทำง เก็บคำ่ใช้จ่ำย ท่ำนละ 20,000 บำท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวำ่ 15 วนัก่อนเดนิทำง ทำงบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคำ่ใช้จ่ำยทัง้หมด 



 
 
 
 
 

5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรเก็บค่ำใช้จ่ำยทัง้หมดกรณีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลท ำให้คณะเดินทำงไม่ครบตำม
จ ำนวนท่ี บริษัทฯก ำหนดไว้ (30ท่ำนขึน้ไป) เน่ืองจำกเกิดควำมเสียหำยต่อทำงบริษัทและผู้ เดินทำงอ่ืนท่ีเดินทำงในคณะ
เดียวกนับริษัทต้องน ำไปช ำระคำ่เสียหำยตำ่งๆท่ีเกิดจำกกำรยกเลกิของท่ำน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรับรอง บริษัทฯจะท ำกำรเล่ือนกำร
เดนิทำงของท่ำน  ไปยังคณะตอ่ไปแต่ทัง้นีท้่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยท่ีไม่สำมำรถเรียกคืนได้คือ ค่ำธรรมเนียมในกำรมดัจ ำ
ตัว๋ และคำ่ธรรมเนียมวีซ่ำตำมท่ี สถำนทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่ำแล้วไม่ได้รับกำรอนุมัติวีซ่ำจำกทำงสถำนทูต (วีซ่ำไม่ผ่ำน) และท่ำนได้ช ำระค่ำทัวร์หรือมดัจ ำมำแล้ว ทำง
บริษัทฯ ขอเก็บเฉพำะคำ่ใช้จ่ำยท่ีเกิดขึน้จริง เช่น คำ่วีซ่ำและคำ่บริกำรย่ืนวีซ่ำ / ค่ำมดัจ ำตัว๋เคร่ืองบิน หรือคำ่ตัว๋เคร่ืองบิน 
(กรณีออกตัว๋เคร่ืองบนิแล้ว) คำ่สว่นตำ่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทำงไมค่รบตำมจ ำนวน  

8. กรณีวีซ่ำผำ่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสำร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรไมคื่นคำ่ทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทำงไม่สำมำรถเข้ำ-ออกเมืองได้ เน่ืองจำกปลอมแปลงหรือกำรห้ำมของเจ้ำหน้ำท่ี ไม่ว่ำเหตผุลใดๆตำมทำง

บริษัทของสงวนสทิธ์ิในกำร ไมคื่นคำ่ทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจำกกำรวำงแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน จึงอำจท ำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่ำน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่ำงประเภทอำจจะไม่ติดกันและบำงโรงแรม  
อำจจะไมมี่ห้องพกัแบบ 3 ท่ำน แตอ่ำจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อำจจะไมมี่เคร่ืองปรับอำกำศเน่ืองจำกอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ ่ำ 
3. กรณีท่ีมีงำนจัดประชมุนำนำชำต ิ(Trade air) เป็นผลให้ค่ำโรงแรมสงูขึน้มำกและห้องพกัในเมืองเตม็ บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ

ในกำรปรับเปล่ียนหรือย้ำยเมืองเพ่ือให้เกิดควำมเหมำะสม 
4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอำจเป็นห้องท่ีมีขนำดกะทัดรัตและไม่มีอ่ำง

อำบน ำ้ ซึ่งขึน้อยู่กบักำรออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอำจมีลกัษณะแตกตำ่งกนั 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่ (ออสเตรเลยี) 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่  VFS Global (เทรนดี ้ช ัน้ 28) 

เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทาง



 
 
 
 
 

ธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอื

ส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนั

เดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามา

ประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แต่พ านกัอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่

ตา่งประเทศ หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีข่อง

ทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทาง

สถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศ

ไทยได้ ข ้อก าหนดนี้รวม ไปถึงผู ้ เด ินท างที่ถ ือ

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

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

(พืน้หลังขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตาหรอื

เครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ ไมม่รีอย

แม็ก) 

3. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บัญชอีอมทรัพยธ์รรมดาของ

ธนาคารทั่วไป  ยอ้นหลัง 6 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้(รบกวนลกูคา้ท ารายการ

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

เกนิ 15 วันหรอือยูใ่นเดอืนทีย่ืน่วซีา่) 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนา  Bank Statement บัญชอีอมทรัพย์

ธรรมดาของธนาคารทั่วไป ยอ้นหลัง 6 เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) พรอ้มเอกสารพสิจูน์

ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

- ***ควรเคลือ่นไหวบัญชสีม ่าเสมอ ไมค่วรแตง่บัญชโีดยการน าเงนิกอ้นใหญเ่ขา้บัญชกีอ่น



 
 
 
 
 

ยืน่วซีา่ จะท าใหย้อดเงนิกระโดด ซึง่อาจเป็นเหตใุหท้า่นถกูปฏเิสธวซีา่ได ้

**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการ

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

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น 

สญัญาเชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตนั 

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

งาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO 

WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้ าวา่ “TO 

WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดย

บดิาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนา

บัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดย

บดิาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอื

ระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จาก



 
 
 
 
 

อ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมี

รายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- *** กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาจะตอ้งมายืน่วซีา่พรอ้มเด็กและลงชือ่

รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

7. กรณีเป็นผูส้งูอาย ุหากลกูคา้มอีายตุัง้แต ่75 ปี ขึน้ไป ทา่นตอ้งท าประกนัการเดนิทางมา

ยืน่ดว้ย และสถานทตูอาจโทรแจง้ใหท้า่นไปตรวจสขุภาพกับทางโรงพยาบาลทีส่ถานทตู

ก าหนดหลังจากยืน่วซีา่แลว้ 

                                                                               

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา 

หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่ประเทศออสเตรเลยี 

 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทกุขอ้  เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของ

ทา่น) 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

ปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

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

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

 

11. ทีอ่ยูข่องผูข้อวซีา่ 



 
 
 
 
 

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

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

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

12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่พรอ้มหมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุา

กรอกชือ่ ทีอ่ยูข่องสถาบันศกึษา  

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

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

14. กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา ระบหุลักสตูรทีท่า่นเรยีน

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

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

16. สมาชกิในครอบครัวของทา่นทีเ่ดนิทางไปออสเตรเลยีพรอ้มกับทา่น 

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

เป็น……………………….. 

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

เป็น……………………….. 

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

เป็น……………………….. 

 

17. สมาชกิในครอบครัวของทา่นทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางไปออสเตรเลยีกบัทา่น 

      1)ชือ่-นามสกลุ

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

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

เป็น……………………….. 

         ทีอ่ยู ่



 
 
 
 
 

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

      2)ชือ่-นามสกลุ

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

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

เป็น……………………….. 

         ทีอ่ยู ่

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

      3)ชือ่-นามสกลุ

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

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

เป็น……………………….. 

         ทีอ่ยู ่

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

 

18. ทา่นมญีาตหิรอืเพือ่น อยูท่ีอ่อสเตรเลยีหรอืไม ่             ม ี                 ไมม่ี 

       1)ชือ่-นามสกลุ

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

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

เป็น……………………….. 

         ทีอ่ยู ่

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

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

      2)ชือ่-นามสกลุ

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

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

เป็น……………………….. 

         ทีอ่ยู ่

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



 
 
 
 
 

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

 

19. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

     ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร/ผูเ้ชญิ) 

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

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

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

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

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

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เงนิสด                 เงนิสด 

   เช็คเดนิทาง    ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   บัตรเครดติ    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   อืน่ ๆ (โปรดระบ)ุ               อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ                               

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

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้  

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 
 


