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เดนิทาง พฤษภาคม – ตุลาคม 63 

ราคาแนะน าเพยีง 34,900.- 
 เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ – บรูไน 

วนัท่ี 2. เมลเบิรน์ – เกรทโอเชี่ยนโรด้ – เมืองอโพโล เบย ์- พอรต์แคมเบลล ์- Twelve Apostles - เมลเบิรน์ 

วนัท่ี 3. เมลเบิรน์ – รถไฟจกัรไอน ำ้ – สวนสตัวพ์ืน้เมือง - ชมนกเพนกวินท่ีเกำะฟิลลิป 

วนัท่ี 4. อิสระเต็มวนัเที่ยวเมืองเมลเบิรน์ 

วนัท่ี 5. เมลเบิรน์ –สวนฟิตซรอย– วิหำรเซ็นตแ์พททรคิ - ศนูยศ์ิลปะเมลเบิรน์ – ชอ้ปป้ิงยำ่นไชน่ำ ทำวน ์- บรูไน 

วนัท่ี 6. บรูไน - มสัยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah – ล่องเรือชมลิงจมกูยำว -   ผ่ำนชมพระรำชวงั Istana Nurul Iman - พิพิธภณัฑ ์Royal 

Regalia - ผ่ำนชม มสัยิด Omar Ali Saiffuddien – บรูไน – กรุงเทพฯ 



วันที่ 1 กรุงเทพฯ – บรูไน - เมลเบริน์ 
10.30 น. 

 
13.30 น. 

 
17.15 น. 
18.55 น. 

คณะมำพรอ้มกนัท่ี สนำมบินสวุรรณภมูิ ผูโ้ดยสำรขำออกชัน้ 4 ประต ู9 เคำนเ์ตอร ์U เช็คอินกรุ๊ปของสำยกำรบิน รอยลั บรูไน ( Royal 
Brunei ) โดยมีเจำ้หนำ้ที่ของบรษิัทและหวัหนำ้ทวัร ์ ใหก้ำรตอ้นรบัและอ ำนวยควำมสะดวก 
ออกเดินทำงสู่ กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสำยกำรบิน รอยัล บรูไน (Royal Brunei) เที่ยวบินที่ BI 514 (ใช้เวลำ
เดินทำงประมำณ 2 ชั่วโมง 45 นำที) 
เดินทำงถึง สนำมบิน Brunei International Airport ประเทศบรูไน รอเปล่ียนเครื่องเพื่อเดินทำงต่อไปยงัเมลเบิรน์ 
ออกเดินทำงสู่กรุงเมลเบิรน์ ประเทศออสเตรเลีย เที่ยวบินที่ BI 005 
***คณะที่ออกเดินทำงตัง้แต่วนัท่ี 02 พ.ค. 63 ออกเดินทำงเวลำ 18.30 น.*** 

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

04.55 น. ถึงสนำมบินทูลามารีน นครเมลเบิรน์ เมืองหลวงของรฐัวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 3 
ชั่วโมง) น ำท่ำนผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมืองและศลุกำกรแลว้ 
***คณะที่ออกเดินทำงตัง้แต่วนัท่ี 02 พ.ค. 63 เดินทำงถึงเวลำ 03.30 น.*** 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้  
 น ำท่ำนเดินทำงสู่เกรทโอเชี่ยนโร้ด (Great Ocean Road) ซึ่งเป็นถนนที่สวยงำมและเป็นท่ีรูจ้กัของนกัท่องเที่ยวที่จะพลำดไม่ไดเ้ลย

หำกมำถึงรฐัวิกตอเรีย ใหท้่ำนไดช้มทิวทศัที่สวยงำมของชำยฝ่ังมหำสมทุรแปซิฟิคและหำดทรำยต่ำง ๆ ตำมเสน้ทำงที่งดงำมแห่งหน่ึง
ของออสเตรเลีย โดยผ่ำน เมือง Anglesea และเมือง Lorne ที่เต็มไปดว้ยธรรมชำติพรอ้มทะเลสวยงำมและสงบ ก่อนเขำ้สู่ Apollo 
Bay ที่เป็นอีกเมืองยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่สวยงำมอีกเมืองและมีน ำ้ทะเลสีน ำ้เงินตัดกับป่ำอันเขียวขจีท ำให้เมืองนีม้ีเสน่ห์
สวยงำม นอกจำกนีร้ะหว่ำงทำงผ่ำนชมโคอำล่ำที่อยู่ตำมตน้ยคูำลิปตสัตำมธรรมชำติ 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่าย จำกนั้นเดินทำงต่อสู่ พอรต์แคมเบลล ์(Port Campbell) สัมผัสกับทัศนียภำพที่สวยงำมที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ใหท้่ำนไดเ้ก็บภำพ

ทิวทศันอ์นังดงำมของมหำสมทุรแปซิฟิค ที่มีลกัษณะภูมิประเทศที่ไม่เหมือนท่ีใด ๆ ในโลก  น ำท่ำนชมปรำกฏกำรณธ์รรมชำติของหิน 
Twelve Apostles ซึ่งตัง้ชื่อตำมนกับญุทัง้ 12 นกับญุที่เป็นศิษยข์องพระเยซ ูหรือสิบสองสำวกศกัดิ์สิทธ์ิของศำสนำครสิต ์ซึ่งถือว่ำเป็น
ควำมมหศัจรรยท์ำงธรรมชำติที่ไม่ควรพลำด หลงัจำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงสู่เมลเบิรน์ 

ค ่ำ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 
 เดินทำงเขำ้สู่ที่พกั THE VICTORIA HOTEL หรือเทียบเท่ำ  

 

วันที่ 3 เมลเบริน์ – รถไฟจักรไอน ้า – สวนสัตวพ์ืน้เมือง - ชมนกเพนกวินทีเ่กาะฟิลลิป 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น ำท่ำนสู่สถานีรถไฟจักรไอน ้าโบราณ (Puffing Billy Steam Train) ซึ่งแต่เดิมเคยใชเ้ป็นเสน้ทำงในกำรเดินทำงระหว่ำงเมืองและ
ขนส่งสินคำ้เปิดใหบ้ริกำรในปี ค.ศ.1900 เป็นรถไฟสำยเก่ำที่วิ่งระยะสัน้ ๆ ปัจจุบนัไดถ้กูดดัแปลงน ำมำใชใ้นกำรท่องเที่ยวชมป่ำ น ำ
ท่ำนนั่ง รถไฟจกัรไอน ำ้โบรำณ เพื่อชมทศันียภำพอนัสวยงำมตำมแนวเขำตลอดเสน้ทำงวิ่งของรถไฟและท่ำนยงัสำมำรถนั่งหอ้ยขำ
ผ่อนคลำยอำรมณพ์รอ้มชมทศันียภำพตลอดทำงที่เต็มไปดว้ยหุบเขำและป่ำสงูที่ยังคงควำมสมบูรณ ์จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงสู่เขต
อนุรกัษ์ธรรมชำติ เกำะฟิลลิป ซึ่งเป็นเกำะเล็ก ๆ ที่เต็มไปดว้ยสตัวพ์ืน้เมืองมำกมำยที่ทำงกำรอนุรกัษ์ทั้งสตัวน์ ำ้และสัตวป่์ำและคง
ควำมเป็นธรรมชำติที่มีหำดทรำยและป่ำพุ่มเล็ก ๆ ซึ่งเป็นท่ีอยู่ของเพนกวินตวันอ้ย แมวน ำ้และนก นำนำชนิด 

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
บ่าย น ำท่ำนเดินทำงสู่ สวนสัตวพ์ืน้เมือง Maru Koala & Animal Park เพลิดเพลินไปกับกำรชมธรรมชำติและควำมน่ำรกัของเหล่ำสตัว์

พืน้เมืองนำนำชนิด อำทิ โคอำล่ำ จิงโจ ้วอมแบท ใหท้่ำนไดส้มัผสัและถ่ำยรูปคู่กับโคอำล่ำตวันอ้ยอย่ำงใกลช้ิด (ไม่รวมค่ำถ่ำยรูปกับ



โคอำล่ำ) สนกุสนำนกับกำรใหอ้ำหำรจิงโจจ้ำกมือของท่ำนเอง สดชื่นผ่อนคลำยไปกับบรรยำกำศอนัร่มรื่น จำกนัน้น ำท่ำนสู่เกาะฟิล
ลิป (Phillip Island Nature Park) พบประสบกำรณอ์นัน่ำประทบัใจกับกำรชมควำมน่ำรกัของ ฝูงเพนกวินพนัธุเ์ล็กที่สดุในโลกที่อยู่
รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่บนชำยหำด SUMMERLAND BEACH ในบรรยำกำศอันสวยงำมยำมพระอำทิตยอ์ัสดงซึ่งท่ำนจะไดเ้ห็นฝูง
เพนกวินตวันอ้ยพรอ้มใจกันยกขบวนพำเหรดขึน้จำกทะเลเพื่อกลบัคืนสู่รงัพรอ้มอำหำรในปำกมำฝำกลกูตวันอ้ยที่รออยู่ในรงั เหล่ำ
เพนกวินทัง้หลำยจะส่งเสียงเรียกหำลูกและเดินใหท้่ำนเห็นควำมน่ำรกัอย่ำงใกลช้ิด เพนกวินนอ้ยเหล่ำนีจ้ะออกไปหำอำหำรแต่เชำ้
และจะกลบัมำอีกทีตอนพระอำทิตยต์ก (หำ้มถ่ำยรูปเพนกวิน เพรำะเป็นกำรรบกวนหรืออำจจะท ำใหเ้พนกวินตกใจ) จำกนัน้น ำท่ำน
เดินทำงกลบัเมลเบิรน์ 

ค ่ำ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมือง (เมนพูิเศษ กุง้มงักร) 
ทีพ่กั น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ที่พกั THE VICTORIA HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วันที่ 4 อิสระเตม็วันเทีย่วเมืองเมลเบริน์   
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 อิสระเต็มวัน โดยไกดจ์ะใหค้  ำแนะน ำท่ำนส ำหรบักำรเดินทำง ท่ำนสำมำรถเดินทำงเที่ยวไดโ้ดยระบบขนส่งสำธำรณะ ท่ีมีอยู่ทั่วเมือง
ทัง้รถไฟใตด้ิน Tram รถเมล ์หรือ รถ Taxi ซึ่งเมลเบิรน์เป็นเมืองที่มีควำมตื่นตำตื่นใจดว้ยกำรผสมผสำนทัง้ควำมเก่ำและควำมใหม่เขำ้
ดว้ยกนั เป็นเมืองที่ตัง้อยู่บนรมิฝ่ังแม่น ำ้ Yarra มีสวนสำธำรณะรมิน ำ้ มีสถำปัตยกรรมของยคุตื่นทองในสมยักลำงศตวรรษที่ 18 คละ
เคลำ้กับตึกสูงระฟ้ำในสมัยปัจจุบันท ำใหม้ีภูมิทัศนข์องเมืองที่ไม่เหมือนใคร มีแม่น ำ้ตัง้อยู่ใจกลำงเมืองอันเป็นเสน่หข์องเมลเบิรน์   
แนะน ำสถำนท่ีเที่ยวหลกัๆในเมืองเมลเบิรน์ อำทิเช่น  
- กระท่อมกัปตันคุ้ก ซึ่งเป็นบำ้นพกัของนกัส ำรวจชำวองักฤษคนส ำคญัของโลก ผูค้น้พบทวีปออสเตรเลียและซีกขัว้โลกใต ้กระท่อม
นีไ้ดถ้กูยำ้ยมำเพื่อเป็นกำรเฉลิมฉลองนครเมลเบิรน์ในวำระครบรอบ 100 ปี  
- ศูนยศิ์ลปะเมลเบิรน์ ซึ่งเป็นอำคำรคอมเพล็กซค์รบวงจรที่มีลักษณะเป็นอำคำรโรงละครที่มีสัญลักษณ์อันโดดเด่นเป็นเสำสูง 
รูปทรงยอดแหลมคลำ้ยหอไอเฟล ภำยในประกอบดว้ยโรงละครรฐั พิพิธภณัฑศ์ิลปะกำรแสดง และ หอศิลป์ของจอรจ์ อดมัส ์รวมถึง
โรงละครขนำดเล็กจ ำนวนมำกและพืน้ท่ีจดัแสดงภำพศิลปะต่ำงๆ  
- อาคารรัฐสภา อำคำรท่ีก่อสรำ้งตำมแบบสถำปัตยกรรมยโุรป  
- ล่องเรือทีแ่ม่น ้า Melbourne ที่ท่ำนจะไดช้มทศันียภำพและดื่มด ่ำกบับรรยำกำศของเมืองเมลเบิรน์  
- Eureka Skydeck 88 เป็นอำคำรคอนโดที่พกัอำศยั ตัง้อยู่บนชัน้ที่ 88 ของอำคำรยเูรกำ้ ทำวเวอร ์ในเมืองเมลเบิรน์ ซึ่งอำคำรแห่งนี ้
ไดข้ึน้ชื่อว่ำเป็นอำคำรท่ีพกัอำศยัที่สงูที่สดุในโลก ตัง้อยู่บรเิวณเซำธแ์บงค ์น ำท่ำนขึน้ลิฟทค์วำมเรว็สงูที่จะน ำท่ำนจำกชัน้ล่ำงไปยงัชัน้
ที่ 88 ในเวลำไม่ถึง 40วินำที เมื่อขึน้ไปที่88 แลว้ ท่ำนจะไดเ้พลิดเพลินกับวิวของเมืองเมลเบิรน์แบบ 360 องศำ หรือ ท่ำนสำมำรถ
ทดสอบควำมกลำ้ดว้ยกำรเขำ้ไปใน “THE EDGE” กล่องกระจกแกว้นิรภยัที่สรำ้งยืดล ำออกจำกนอกอำคำร ท่ำนจะไดรู้ส้ึกเหมือนย
ยืนลอยอยู่ในอำกำศที่มีควำมสงู 88 ชัน้เลยทีเดียว  
- พิพิธภัณฑส์ัตวน์ ้า Melbourne Aquarium ตัง้อยู่ใจกลำงเมืองบนริมฝ่ังแม่น ำ้ Yarra ซึ่งภำยในจะมีสตัวน์ ำ้หลำกหลำยชนิดจำก
ทำงมหำสมทุรแปซิฟิคตอนใต ้หลำยพนัชนิด 
- ช้อปป้ิงทีต่ลาดควีนวิคตอเรีย (Queen Victoria Market) ซึ่งเป็นตลำดเก่ำแก่ที่ประกอบไปดว้ยรำ้นคำ้แผงลอยหลำยรอ้ยแผงทัง้
ในท่ีรม่และกลำงแจง้ ครอบคลมุหลำยช่วงตกึ ที่ประกอบไปดว้ยสินคำ้หลำกหลำยมำกมำย เป็นตน้  
- ช้อปป้ิงย่านไชน่า ทาวน ์ซึ่งตัง้อยู่บนถนน Swanston มีรำ้นคำ้มำกมำย และยงัมีอำคำรบำ้นเรื่องสมยัเก่ำที่สรำ้งตัง้แต่ศควรรษที่ 
19 ดว้ยบรรยกำศแบบชำวจีนหรือจะชอ้ปป้ิงที่หำ้งสรรพสินคำ้ดงั อำทิเช่น หำ้งเดวิด โจน ์หำ้งมำยเออร ์เป็นตน้ 

 อิสระอำหำรกลำงวนัและอำหำรค ่ำตำมอธัยำศยั 
ทีพ่ัก น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ที่พกั THE VICTORIA HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วันที่ 5 
เมลเบิร์น – สวนฟิตซรอย– วิหารเซ็นต์แพททริค - ศูนย์ศิลปะเมลเบิรน์ –       
ช้อปป้ิงย่านไชน่า ทาวน ์- บรูไน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 



 น ำท่ำนชมเมืองเมลเบิรน์ ซึ่งเป็นเมืองที่มีควำมตื่นตำตื่นใจดว้ยกำรผสมผสำนทั้งควำมเก่ำและควำมใหม่ของสถำปัตยกรรมเข้ำ
ดว้ยกัน ตัง้อยู่บนรมิฝ่ังแม่น ำ้ Yarra River  มีแม่น ำ้ตดัใจกลำงเมืองอนัเป็นเสน่หข์องเมลเบิรน์ น ำท่ำนเดินทำงสู่ย่ำนดนัดีนองสท์ี่ยงั
เป็นป่ำของตน้ยคูำลิปตสัและเมอืงตำมแบบชนบทของออสเตรเลีย น ำชม สวนฟิตซรอย (Fitzroy Garden) เป็นสวนสำธำรณะขนำด
ใหญ่ที่เต็มไปดว้ยดอกไมน้ำนำพนัธุ ์เป็นท่ีตัง้กระท่อมกปัตนัคุก้ (ไม่รวมค่ำเขำ้ชมในกระท่อม) บำ้นพกัของนกัส ำรวจชำวองักฤษคน
ส ำคัญของโลก ผู้คน้พบทวีปออสเตรเลียและซีกขั้วโลกใต ้กระท่อมนีไ้ดถู้กย้ำยมำเพื่อเป็นกำรเฉลิมฉลองนครเมลเบิรน์ในวำระ
ครบรอบ 100 ปี จำกนัน้น ำท่ำนถ่ำยรูปดำ้นนอกกบัวิหารเซนตแ์พททริค (St. Patrick Cathedral) สรำ้งเสรจ็สมบรูณใ์นปี 1939 ซึ่ง
ตัง้ชื่อตำมนกับุญอปุถัมภแ์ห่งไอรแ์ลนด ์และไดก้่อสรำ้งเพื่อรองรบัประชำกรคำธอลิกของเมลเบิรน์ในระหว่ำงศตวรรษที่ 19 ตวัอำคำร
มีสีด ำที่เด่นชดั สีนัน้ไดม้ำจำกหินบลสูโตนในทอ้งถิ่นท่ีใชใ้นกำรก่อสรำ้ง วสัดอุื่น ๆ ไดน้ ำมำจำกทั่วทัง้ออสเตรเลียและทั่วโลก 

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่าย น ำท่ำนชมศูนยศิ์ลปะเมลเบิรน์ ซึ่งเป็นอำคำรคอมเพล็กซค์รบวงจรที่มลีกัษณะเป็นอำคำรโรงละครท่ีมสีญัลกัษณอ์นัโดดเด่นเป็นเสำ

สูง รูปทรงยอดแหลมคลำ้ยหอไอเฟล ภำยในประกอบดว้ยโรงละครรฐั พิพิธภัณฑศ์ิลปะกำรแสดง และ หอศิลป์ของจอรจ์ อดัมส ์
รวมถึงโรงละครขนำดเล็กจ ำนวนมำกและพืน้ที่จดัแสดงภำพศิลปะต่ำงๆ จำกนัน้ใหท้่ำนอิสระชอ้ปป้ิงอย่ำงจุใจในย่านไชน่า ทาวน ์
รำ้นคำ้มำกมำยบนถนน Swanston และยงัมีอำคำรบำ้นเก่ำสรำ้งตัง้แต่สมยัศตวรรษที่ 19 ดว้ยบรรยกำศแบบชำวจีนและชำวเอเซีย  
หรือจะ    ชอ้ปป้ิงหำ้งสรรพสินคำ้ชื่อดงั อำทิ หำ้งเดวิด โจน ์หำ้งมำยเออร ์ ในย่ำนถนน Swanston Street และ Elizabeth Street ที่
เต็มไปดว้ยรำ้นเสือ้ผำ้แฟชั่นหลำกหลำยส ำหรบับรุุษและสตรี 

 จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงไปสนำมบินเพื่อเดินทำงต่อไปยงัประเทศบรูไน 
18.45 น. ออกเดินทำงสู่ บรูไน โดยสำยกำรบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เที่ยวบินที่ BI006 (ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 7 ชั่วโมง มีบรกิำร

อำหำรและเครื่องดืม่บนเครื่อง) 

***คณะที่ออกเดินทำงตัง้แต่วนัท่ี 02 พ.ค. 63 ออกเดินทำงเวลำ 16.15 น.*** 

22.45 น. เดินทำงถงึกรุงบนัดาเสรีเบกาวนั ประเทศบรูไน จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงสู่ที่พกั 

***คณะที่ออกเดินทำงตัง้แต่วนัท่ี 02 พ.ค. 63 เดินทำงถึงเวลำ 21.25 น.*** 

ทีพ่กั น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ที่พกั 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 สรำ้งขึน้ในโอกำสฉลอง 25 ปี แห่งกำรครองรำชยข์องสุลต่ำนองคปั์จจุบัน มัสยิด

ทองค ำแห่งนีเ้ป็นมสัยิดแห่งชำติของบรูไน และมีสถำปัตยกรรมสวยงำมที่สดุในบรูไน โดยมีกำรน ำเขำ้วสัดใุนกำรก่อสรำ้งและตกแต่ง
มำจำกทั่วโลก อำทิเช่น หินอ่อนจำกประเทศอิตำลี, แชนเดอเลียรท์องค ำแทข้นำดใหญ่ที่สดุในโลกจำกประเทศออสเตรีย เป็นตน้ เริ่ม
ก่อสรำ้งในปี 1987 แลว้เสร็จในปี 1994 ภำยในประกอบดว้ย หอ้งสวดมนต ์2 หอ้งแยกชำย หญิง ,โดมทองค ำจ ำนวน 29 อนั บนัได
ทำงขึน้ 29 ขัน้ โคมไฟ 29 ดวงเพื่อเป็นเกียรติแก่ องคส์ลุต่ำนแห่งบรูไนหรือสมเด็จพระรำชำธิบดีฮจัญี ฮสัซำนลั โบลเกียห ์มอูิซซดัดิน 
วดัเดำละห ์ซึ่งเป็นสมเด็จพระรำชำธิบดีองคท์ี่ 29 องคปั์จจุบนัของบรูไน (กรณีที่มัสยิดปิด ขออนุญาตน าท่านถ่ายรูปด้านนอก

เท่าน้ัน) จำกนัน้น ำท่ำนล่องเรือชม หมู่บ้านกลางน ้า Kampong Ayer หมู่บำ้นกลำงน ำ้ที่ใหญ่ที่สดุในโลก ตัง้อยู่บริเวณปำกแม่น ำ้
บรูไน เป็นหมู่บำ้นกลำงน ำ้ที่มีคนอยู่อำศยัตอ่เนื่องกนัมำยำวนำนกว่ำ 1,300 ปี กำรสรำ้งบำ้นเรือนแบบปลกูสรำ้งอยู่บนเสำค ำ้ยนัและ
เชื่อมต่อกันดว้ยสะพำน หมู่บำ้นกลำงน ำ้นีม้ีทั้ง บำ้นพักอำศัย , มัสยิด, โรงเรียน, สถำนีอนำมัย, สถำนีต ำรวจ, รำ้นคำ้, รำ้นอำหำร 
ปัจจบุนัหมู่บำ้นแห่งนีม้ีประชำกรกว่ำสำมหมื่นคนคิดเป็นเกือบรอ้ยละ๑๐ของจ ำนวนประชำกรบรูไนและเป็นสถำนท่ีที่แสดงใหเ้ห็นถึง
วฒันธรรมริมน ำ้ของบรูไนสรำ้งควำมประทบัใจใหแ้ก่นกัท่องเที่ยวจำกทั่วโลกที่ไดม้ำชมหมู่บำ้นแห่งนี ้ล่องเรือชม ลิงโพรบอสซิส 



(Proboscis Monkey) หรือที่เรียกกนัว่ำ ลิงจมกูยำว เป็นลิงที่มีมีจมกูใหญ่และยื่นยำวประหลำดกว่ำลิงชนิดอื่น เป็นลิงที่พบไดเ้ฉพำะ
ในประเทศบนเกำะบอรเ์นียวเท่ำนั้น โดยจะอำศัยอยู่ในป่ำชำยเลนหรือป่ำติดริมแม่น ำ้  จำกนัน้น ำท่ำนผ่ำนชม พระราชวัง Istana 

Nurul Iman พระรำชวงัที่ใหญ่ที่สดุในโลก เป็นท่ีประทบัของสลุต่ำนแห่งบรูไนและพระรำชวงศ ์สรำ้งขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1984 มีมลูค่ำ 1.4 
พนัลำ้นดอลลำรส์หรฐัฯ บนพืน้ที่ 2,152,782 ตำรำงฟุต ประกอบไปดว้ย โดมท ำดว้ยทองค ำ, หอ้ง 1,788 หอ้ง, หอ้งน ำ้ 257 หอ้ง ส่ิง
อ ำนวยควำมสะดวกในพระรำชวงัแห่งนีค้ือสระว่ำยน ำ้จ ำนวน 5 สระ คอกมำ้ติดเครื่องปรบัอำกำศส ำหรบัมำ้เพื่อแข่งโปโลขององค์
สลุต่ำนจ ำนวน 500 ตวั โรงจอดรถขนำดจุ 110 คนั หอ้งจดังำนเลีย้งที่สำมำรถจุคนไดถ้ึง 4 ,000 คน และสเุหร่ำที่จุคนได ้1,500 คน 
พระรำชวงัแห่งนีย้งัเป็นท่ีเก็บเหล่ำบรรดำรถหรูที่พระองคส์ะสมอีกดว้ย  

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่าย น ำท่ำนชม พิพิธภัณฑ ์Royal Regalia มีกำรจดัแสดงเครื่องประกอบพิธีรำชำภิเษกของสมเด็จพระรำชำธิบดีองคท์ี่ 29 แห่งบรูไน 

และขำ้วของเครื่องใชข้ององคส์ุลต่ำนเอำไวม้ำกมำย อำทิเช่น เครื่องเงิน , เครื่องทอง มงกุฎ เครื่องรำชยแ์ละเครื่องบรรณำกำรจำก
ประเทศต่ำงๆ รวมทัง้ของขวญัจำกผูน้  ำประเทศต่ำง ๆ ที่ถวำยแด่องคส์ลุต่ำนแห่งบรูไน จำกนัน้น ำท่ำนถ่ำยรูปดำ้นนอกมัสยิด Omar 

Ali Saiffuddien มสัยิดใจกลำงเมือง บนัดำรเ์สรีเบกำวนั สรำ้งขึน้โดย สลุต่ำน โอมำร ์อำลี ไซฟดุดิน ซึ่งเป็นมสัยิดประจ ำพระองคข์อง
สมเด็จพระมหำรำชำธิบดีองคท์ี่ 28 ของบรูไน ซึ่งเป็นพระรำชบิดำของสมเด็จพระรำชำธิบดีองคท์ี่ 29 องคปั์จจุบัน ภำยในมัสยิด
ประดบัตกแต่งดว้ยหินอ่อนและกระเบือ้งสีอย่ำงเรียบง่ำย เหมำะสมส ำหรบัสถำนที่ในกำรสวดมนตข์อพร และยงัใชเ้ป็นเวทีประกวด
อ่ำนคมัภีรอ์ลักุรอำน มสัยิดแห่งนีเ้ป็นกำรผสมผสำนระหว่ำงสถำปัตยกรรมแบบอิสลำมกับสถำปัตยกรรมอิตำลี ไดร้บักำรขนำนนำม
ว่ำ มินิ ทัชมำฮำล ออกแบบโดย Cavalierre Rudolfo Nolli ชำวอิตำลี บริเวณดำ้นหนำ้ของมัสยิดเป็นทะเลสำบขนำดใหญ่ มีกำร
จ ำลองเรือพระรำชพิธีมำประดับ นับเป็นจุดเด่นอีกประกำรหนึ่ง มัสยิดแห่งนี ้ภำยนอกแวดล้อมด้วยพันธุ์ไม้นำนำชนิดซึ่งเป็น
สญัลกัษณแ์สดงถึงดินแดนแห่งสรวงสวรรค ์ถือไดว้่ำเป็นมสัยิดที่สวยงำมมำกที่สดุแห่งหน่ึงของโลก 

 จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงไปยงัสนำมบินเพื่อเดินทำงกลบัไปยงัประเทศไทย 
18.30 น. น ำท่ำนเดินทำงต่อกลบัสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสำยกำรบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เที่ยวบินที่ BI519  (ใชเ้วลำเดินทำง

ประมำณ 2 ชั่วโมง) มีบรกิำรอำหำรและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

20.15 น. เดินทำงถงึ สนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภำพ พรอ้มควำมประทบัใจ 

 

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

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพ่ิม 
ท่านละ 

วันที ่02 – 07 พ.ค. 63 35,900.- 35,900.- 35,900.- 21,910.- 5,900.- 

วันที ่09 – 14 พ.ค. 63 35,900.- 35,900.- 35,900.- 21,910.- 5,900.- 

วันที ่20 – 25 มิ.ย. 63 34,900.- 34,900.- 34,900.- 21,390.- 5,900.- 

วันที ่08 – 13 ส.ค. 63 35,900.- 35,900.- 35,900.- 24,910.- 5,900.- 

วันที ่22 – 27 ส.ค. 63 35,900.- 35,900.- 35,900.- 24,910.- 5,900.- 

วันที ่17 – 22 ต.ค. 63 38,900.- 38,900.- 38,900.- 27,910.- 5,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 



เงือ่นไขการให้บริการ 
1.        ช ำระเงินมดัจ ำท่ำนละ 20,000 บำท โดยโอนเขำ้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ ำแลว้เท่ำนัน้ 
2. ส่งส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ของผูท้ี่เดินทำง ท่ีมีอำยุกำรใชง้ำนไม่นอ้ยกว่ำ 6 เดือน เพื่อท ำกำรจองคิวยื่นวีซ่ำภำยใน 3 

วนันบัจำกวนัจอง หำกไม่ส่งส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ทำงบรษิัทขออนญุำตยกเลิกกำรจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อไดร้บักำรยืนยนัว่ำกรุ๊ปออกเดินทำงได ้ลกูคำ้จดัเตรียมเอกสำรใหก้ำรขอวีซ่ำไดท้นัที 
4. หำกท่ำนที่ตอ้งกำรออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลูกคำ้อยู่ต่ำงจงัหวดั) ใหท้่ำนติดต่อเจำ้หนำ้ที่ ก่อนออก

บตัรโดยสำรทุกครัง้ หำกออกบตัรโดยสำรโดยมิแจง้เจำ้หนำ้ท่ี ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่ำใชจ้่ำยท่ี
เกิดขึน้ 

5. กำรยื่นวีซ่ำในแต่ละสถำนทูตมีกำรเตรียมเอกสำร และมีขัน้ตอนกำรยื่นวีซ่ำไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รำยบคุคล (แสดงตน) ท่ำนสำมำรถสอบถำมขอ้มลูเพื่อประกอบกำรตดัสินใจก่อนกำรจองไดจ้ำกทำงเจำ้หนำ้ที่ 

6. หำกในคณะของท่ำนมีผูต้อ้งกำรดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอำย,ุ มีโรคประจ ำตวั หรือไม่สะดวก
ในกำรเดินทำงท่องเที่ยวในระยะเวลำเกินกว่ำ 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่ำนและครอบครวัตอ้งให้กำรดูแลสมำชิก
ภำยในครอบครวัของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ หัวหน้ำทัวรม์ีควำมจ ำเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่ำตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทำงไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีควำมประสงคอ์ยู่

ต่อ จะตอ้งไม่เกินจ ำนวนวนั และอยู่ภำยใตเ้งื่อนไขของสำยกำรบิน) 
2. ค่ำภำษีสนำมบินทกุแห่งตำมรำยกำร 
3. ค่ำรถโคช้ปรบัอำกำศน ำเที่ยวตำมรำยกำร  
4. ค่ำหอ้งพกัในโรงแรมตำมที่ระบใุนรำยกำรหรือเทียบเท่ำ (3 ดำว – 4 ดำว) 
5. ค่ำอำหำรตำมที่ระบใุนรำยกำร 
6. ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีท่องเที่ยวตำมรำยกำร 
7. ค่ำประกนัภยักำรเดินทำงรำยบคุคล (หำกตอ้งกำรเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถำมไดจ้ำกเจำ้หนำ้ที่) 
 ค่ำประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่ำงกำรเดินทำงวงเงินไม่เกินท่ำนละ 1,000,000 บำท  
 ค่ำรกัษำพยำบำลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไม่เกินท่ำนละ 500,000 บำท (ตำมเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 341 บำท [ระยะเวลำ 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 395 บำท [ระยะเวลำ 7-10 วนั]  
 **ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัท่ีมีอำยตุัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจำกอบุตัิเหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 
8. ค่ำมคัคเุทศกข์องบรษิัทดแูลตลอดกำรเดินทำง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก)์  
9. ค่ำภำษีมลูค่ำเพิ่ม 7% (เฉพำะค่ำบรกิำร) 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่ำธรรมเนียมกำรจดัท ำหนงัสือเดินทำง 
2. ค่ำใชจ้่ำยส่วนตัว อำทิเช่น  ค่ำเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่ำโทรศัพท,์ ค่ำซักรีด, ค่ำธรรมเนียมหนังสือเดินทำง, ค่ำ

น ำ้หนักเกินจำกทำงสำยกำรบินก ำหนดเกินกว่ำ 30 กก.และมำกกว่ำ 2 ชิน้,  ค่ำรกัษำพยำบำล กรณีเกิดกำร
เจ็บป่วยจำกโรคประจ ำตวั, ค่ำกระเป๋ำเดินทำงหรือของมีค่ำที่สญูหำยในระหว่ำงกำรเดินทำง เป็นตน้ 

3. ค่ำธรรมเนียมน ำ้มนัและภำษีสนำมบิน ในกรณีที่สำยกำรบินมีกำรปรบัขึน้รำคำ 



4. ค่ำบรกิำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึ่งท่ำนจะตอ้งดแูลกระเป๋ำและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่ำนเอง 
5. ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำประเทศออสเตรเลีย (ประมำณ 5,500 บำท ช ำระพรอ้มเงินมดัจ ำ) 
6. ค่ำทิปพนกังำนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น  (18 AUD และ 5 SGD) 
7. ค่ำทิปมคัคเุทศกจ์ำกเมืองไทย (18 AUD) 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวรส์่วนทีเ่หลือ 30 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้จริง 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. กำรพิจำรณำวีซ่ำเป็นดุลยพินิจของสถำนทูต มิใช่บริษัททัวร ์กำรเตรียมเอกสำรที่ดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้ำร
พิจำรณำ ของสถำนทตูง่ำยขึน้ 

2. กรณีท่ำนใดตอ้งใชพ้ำสปอรต์เดินทำง ช่วงระหว่ำงยื่นวีซ่ำ หรือ ก่อนเดินทำงกับทำงบรษิัท ท่ำนตอ้งแจง้ใหท้ำง
บรษิัทฯ ทรำบล่วงหนำ้เพื่อวำงแผนในกำรขอวีซ่ำของท่ำน ซึ่งบำงสถำนทตูใชเ้วลำในกำรพิจำรณำวีซ่ำที่ค่อนขำ้ง
นำนและอำจไม่สำมรถดงึเล่มออกมำระหว่ำงกำรพิจำรณำอนมุตัิวีซ่ำได ้ 

3. ส ำหรบัผูเ้ดินทำงที่ศึกษำหรือท ำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะตอ้งด ำเนินเรื่องกำรขอวีซ่ำดว้ยตนเองในประเทศที่ตน
พ ำนกัหรือศกึษำอยู่เท่ำนัน้ 

4. หนงัสือเดินทำงตอ้งมีอำยไุม่ต  ่ำกว่ำ 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดินทำงออกนอกประเทศ หำกนบัแลว้ต ่ำกว่ำ 6 เดือน 
ผูเ้ดินทำงตอ้งไปยื่นค ำรอ้งขอท ำหนังสือเดินทำงเล่มใหม่ และกรุณำเตรียมหนังสือเดินทำงเล่มเก่ำ ใหก้ับทำง
บริษัทดว้ย เนื่องจำกประวตัิกำรเดินทำงของท่ำนจะเป็นประโยชนอ์ย่ำงยิ่งในกำรยื่นค ำรอ้งขอวีซ่ำ และจ ำนวน
หนำ้หนงัสือเดินทำง ตอ้งเหลือว่ำงส ำหรบัติดวีซ่ำไม่ต  ่ำกว่ำ 3 หนำ้ 

5. ท่ำนที่ใส่ปกหนงัสือเดินทำงกรุณำถอดออก หำกมีกำรสญูหำย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทำง
นัน้ๆ และพำสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทำงรำชกำร ตอ้งไม่มีรอยฉีกขำด หรือ กำรขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทำงบริษัทไดส้ ำรองที่นั่งพรอ้มช ำระเงินมัดจ ำค่ำตั๋วเครื่องบินแลว้  หำกท่ำนยกเลิกทัวร ์ไม่ว่ำจะดว้ยสำเหตุใด 
ทำงบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิกำรเรียกเกบ็ค่ำมดัจ ำตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่ำใชจ้่ำย ประมำณ 1,000 – 5,000 บำท  แลว้แต่
สำยกำรบินและช่วงเวลำเดินทำง   

2.  หำกตั๋วเคร่ืองบินท ำกำรออกแลว้ แต่ท่ำนไม่สำรถออกเดินทำงได ้ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่ำใชจ้่ำย
ตำมที่เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จำกทำงสำยกำรบิน ใชเ้วลำประมำณ 3- 6 เดือนเป็นอย่ำงนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทำงออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบัติตรงตำมที่สำยกำรบิน
ก ำหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่ำงกำยแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่ำงรวดเร็วในกรณีที่ เครื่องบินมีปัญหำ เช่น 
สำมำรถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ำ้หนกัประมำณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหำทำงดำ้นสขุภำพและร่ำงกำย และ
อ ำนำจในกำรใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทำงเจำ้หนำ้ที่เช็คอินสำยกำรบิน ตอนเวลำที่เช็คอินเท่ำนัน้ 

 
 
 
 



กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนกำรเดินทำง คืนค่ำใชจ้่ำยทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลิกภำยใน 30-44 วนัก่อนเดินทำง เก็บค่ำใชจ้่ำย ท่ำนละ 10,000 บำท  
3. แจง้ยกเลิกภำยใน 16-29 วนัก่อนเดินทำง เก็บค่ำใชจ้่ำย ท่ำนละ 20,000 บำท 
4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่ำ 15 วนัก่อนเดินทำง ทำงบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่ำใชจ้่ำยทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรเก็บค่ำใชจ้่ำยทัง้หมดกรณีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลท ำใหค้ณะเดินทำงไม่ครบ

ตำมจ ำนวนที่ บริษัทฯก ำหนดไว ้(30ท่ำนขึน้ไป) เนื่องจำกเกิดควำมเสียหำยต่อทำงบริษัทและผูเ้ดินทำงอื่นที่
เดินทำงในคณะเดียวกนับรษิัทตอ้งน ำไปช ำระค่ำเสียหำยต่ำงๆที่เกิดจำกกำรยกเลิกของท่ำน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรบัรอง บริษัทฯจะท ำกำร
เล่ือนกำรเดินทำงของท่ำน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี ้ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยที่ไม่ สำมำรถเรียกคืนได้คือ 
ค่ำธรรมเนียมในกำรมดัจ ำตั๋ว และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำตำมที่ สถำนทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่ำแลว้ไม่ไดร้บักำรอนมุตัิวีซ่ำจำกทำงสถำนทตู (วีซ่ำไม่ผ่ำน) และท่ำนไดช้ ำระค่ำทวัรห์รือมดัจ ำมำแลว้ 
ทำงบริษัทฯ ขอเก็บเฉพำะค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่ำวีซ่ำและค่ำบริกำรยื่นวีซ่ำ / ค่ำมดัจ ำตั๋วเครื่องบิน หรือ
ค่ำตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้) ค่ำส่วนต่ำงในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทำงไม่ครบตำมจ ำนวน  

8. กรณีวีซ่ำผ่ำนแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสำร บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่คืนค่ำทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทำงไม่สำมำรถเขำ้-ออกเมืองได ้เนื่องจำกปลอมแปลงหรือกำรหำ้มของเจำ้หนำ้ที่ ไม่ว่ำเหตุผลใดๆ

ตำมทำงบรษิัทของสงวนสิทธ์ิในกำร ไม่คืนค่ำทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จึงอำจท ำใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่ำน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่ำงประเภทอำจจะไม่ติดกันและบำง
โรงแรม  อำจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน แต่อำจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อำจจะไม่มีเครื่องปรบัอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่ำ 
3. กรณีที่มีงำนจดัประชมุนำนำชำติ (Trade air) เป็นผลใหค้่ำโรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บรษิัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในกำรปรบัเปล่ียนหรือยำ้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดควำมเหมำะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอำจเป็นหอ้งที่มีขนำดกะทดัรตัและไม่

มีอ่ำงอำบน ำ้ ซึ่งขึน้อยู่กบักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมีลกัษณะแตกต่ำงกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารประกอบการขอวซีา่ (ออสเตรเลยี) 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 30 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่  VFS Global (เทรนดี ้ช ัน้ 28) 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทาง

ธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  

และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่

ดว้ย)  

 

***ในกรณีที่ถ ือพาสปอรต์ สญัชาติไทย แต่พ านกัอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่

ตา่งประเทศ หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทาง

บรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูต

ต้องการเพิ่มเตมิ และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในประเทศไทยได ้

ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ต่างชาติ

ดว้ย*** 

 

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

หลังขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตาหรอื

เครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ ไมม่รีอยแม็ก) 

3. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บัญชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคาร

ทั่วไป  ยอ้นหลัง 6 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้(รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดย

การ ฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วัน แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วันหรอือยู่

ในเดอืนทีย่ืน่วซีา่) 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนา  Bank Statement บัญชอีอมทรัพยธ์รรมดา

ของธนาคารทั่วไป ยอ้นหลัง 6 เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) พรอ้มเอกสารพสิจูนค์วามสมัพันธ ์

เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 



- ***ควรเคลือ่นไหวบัญชสีม ่าเสมอ ไมค่วรแตง่บัญชโีดยการน าเงนิกอ้นใหญเ่ขา้บัญชกีอ่นยืน่วี

ซา่ จะท าใหย้อดเงนิกระโดด ซึง่อาจเป็นเหตใุหท้า่นถกูปฏเิสธวซีา่ได ้

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื

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

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น 

สญัญาเชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท 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(กรณีเดก็อายตุ ่ากวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบุ

ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้

สงักดั พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมี

รายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- *** กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาจะตอ้งมายืน่วซีา่พรอ้มเดก็และลงชือ่รับรอง



ในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

7. กรณีเป็นผูส้งูอาย ุหากลกูคา้มอีายตุัง้แต ่75 ปี ขึน้ไป ทา่นตอ้งท าประกนัการเดนิทางมายืน่

ดว้ย และสถานทตูอาจโทรแจง้ใหท้า่นไปตรวจสขุภาพกบัทางโรงพยาบาลทีส่ถานทตูก าหนด

หลังจากยืน่วซีา่แลว้ 

                                                                               

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หาก

ทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่ประเทศออสเตรเลยี 

 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทกุขอ้  เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 

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 หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุ ่ากวา่ 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 กรณุากรอก

ชือ่ ทีอ่ยูข่องสถาบันศกึษา  

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

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

14. กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา ระบหุลักสตูรทีท่า่นเรยีน

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

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

16. สมาชกิในครอบครัวของทา่นทีเ่ดนิทางไปออสเตรเลยีพรอ้มกบัทา่น 

      1)ชือ่-นามสกลุ.....................................................ความสมัพันธก์บัทา่นเป็น……………………….. 

      2)ชือ่-นามสกลุ.....................................................ความสมัพันธก์บัทา่นเป็น……………………….. 

      3)ชือ่-นามสกลุ.....................................................ความสมัพันธก์บัทา่นเป็น……………………….. 

 

17. สมาชกิในครอบครัวของทา่นทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางไปออสเตรเลยีกบัทา่น 

      1)ชือ่-นามสกลุ

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

         วัน/เดอืน/ปีเกดิ ................................................ความสมัพันธก์บัทา่นเป็น……………………….. 

         ทีอ่ยู ่

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

      2)ชือ่-นามสกลุ

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

         วัน/เดอืน/ปีเกดิ ................................................ความสมัพันธก์บัทา่นเป็น……………………….. 

         ทีอ่ยู ่



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

      3)ชือ่-นามสกลุ

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

         วัน/เดอืน/ปีเกดิ ................................................ความสมัพันธก์บัทา่นเป็น……………………….. 

         ทีอ่ยู ่

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

18. ทา่นมญีาตหิรอืเพือ่น อยูท่ีอ่อสเตรเลยีหรอืไม ่             ม ี                 ไมม่ี 

       1)ชือ่-นามสกลุ

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

         วัน/เดอืน/ปีเกดิ ................................................ความสมัพันธก์บัทา่นเป็น……………………….. 

         ทีอ่ยู ่

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

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

      2)ชือ่-นามสกลุ

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

         วัน/เดอืน/ปีเกดิ ................................................ความสมัพันธก์บัทา่นเป็น……………………….. 

         ทีอ่ยู ่

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

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

19. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร/ผูเ้ชญิ)  

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

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

  

                                                                              ความสมัพันธก์บัทา่นเป็น…………………………………. 

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

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

 

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เงนิสด       เงนิสด 



   เช็คเดนิทาง      ทีพ่ักทีม่ผีูจ้ดัหาให ้

   บัตรเครดติ      คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   อืน่ ๆ (โปรดระบ)ุ                           อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ                               

   

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

หมายเหต ุการอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้สิน้  

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 


