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Penguin parade and Long nosed monkey  

เมลเบร์ิน บรูไน 6DAYS 4NIGHTS 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ – บรูไน - เมลเบร์ิน 
10.30 น. 

 
13.30 น. 

 
17.15 น. 
18.30 น. 

คณะมาพร้อมกนัท่ี สนามบินสวุรรณภมูิ ผู้ โดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู9 เคาน์เตอร์ U เช็คอินกรุ๊ปของสายการบิน รอยลั บรูไน  
( Royal Brunei ) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทและหวัหน้าทวัร์  ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
ออกเดินทางสู ่กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบิน รอยลั บรูไน ( Royal Brunei ) เที่ยวบินที่ BI 514 (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 45 นาที) 
เดินทางถึง สนามบิน Brunei International Airport ประเทศบรูไน รอเปลีย่นเคร่ืองเพื่อเดินทางตอ่ไปยงัเมลเบิร์น 
ออกเดินทางสูก่รุงเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เที่ยวบินที่ BI 005 
***คณะที่ออกเดินทางตัง้แตว่นัท่ี 30 พ.ย. ออกเดินทางเวลา 19.20 น.*** 
 

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

03.30 น. ถึงสนามบินทูลามารีน นครเมลเบิร์น เมืองหลวงของรัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 3 
ชั่วโมง) น าทา่นผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรแล้ว 
**คณะที่ออกเดินทางวนัท่ี 19-24 ต.ค. เดินทางถึงเวลา 04.30 น.** 

***คณะที่ออกเดินทางตัง้แตว่นัท่ี 30 พ.ย. เดินทางถึงเวลา 05.20 น.*** 
เช้า รับประทานอาหารเช้า  

 น าท่านเดินทางสูเ่กรทโอเช่ียนโร้ด (Great Ocean Road) ซึ่งเป็นถนนที่สวยงามและเป็นที่รู้จกัของนกัท่องเที่ยวที่จะพลาดไม่ได้เลย
หากมาถึงรัฐวิกตอเรีย ให้ท่านได้ชมทิวทศัที่สวยงามของชายฝ่ังมหาสมทุรแปซิฟิคและหาดทรายต่าง ๆ ตามเส้นทางที่งดงามแหง่
หนึ่งของออสเตรเลีย โดยผ่าน เมือง Anglesea และเมือง Lorne ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติพร้อมทะเลสวยงามและสงบ ก่อนเข้าสู่ 
Apollo Bay ที่เป็นอีกเมืองยอดนิยมของนกัท่องเที่ยวที่สวยงามอีกเมืองและมีน า้ทะเลสีน า้เงินตดักบัป่าอนัเขียวข จีท าให้เมืองนีม้ี
เสนห์่สวยงาม นอกจากนีร้ะหวา่งทางผา่นชมโคอาลา่ที่อยูต่ามต้นยคูาลปิตสัตามธรรมชาติ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย จากนัน้เดินทางตอ่สู ่พอร์ตแคมเบลล์ (Port Campbell) สมัผสักบัทศันียภาพที่สวยงามที่สดุแหง่หนึง่ของโลก ให้ทา่นได้เก็บภาพ 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ – บรูไน 

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

วนัท่ี 3. เมลเบิร์น – รถไฟจกัรไอน า้ – สวนสตัว์พืน้เมือง - ชมนกเพนกวินท่ีเกาะฟิลลปิ 

วนัท่ี 4. อิสระเต็มวนัเที่ยวเมืองเมลเบิร์น 

วนัท่ี 5. เมลเบิร์น –สวนฟิตซรอย– วิหารเซ็นต์แพททริค - ศนูย์ศิลปะเมลเบิร์น – ช้อปปิง้ยา่นไชนา่ ทาวน์ - บรูไน 

วนัท่ี 6. บรูไน - มสัยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah – ลอ่งเรือชมลงิจมกูยาว -   ผา่นชมพระราชวงั Istana Nurul Iman - พิพิธภณัฑ์ Royal 

Regalia - ผา่นชม มสัยิด Omar Ali Saiffuddien – บรูไน – กรุงเทพฯ 
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ทิวทศัน์อนังดงามของมหาสมทุรแปซิฟิค ที่มีลกัษณะภมูิประเทศที่ไม่เหมือนที่ใด ๆ ในโลก  น าท่านชมปรากฏการณ์ธรรมชาติของ
หิน Twelve Apostles ซึง่ตัง้ช่ือตามนกับญุทัง้ 12 นกับญุที่เป็นศิษย์ของพระเยซู หรือสบิสองสาวกศกัดิ์สทิธ์ิของศาสนาคริสต์ ซึง่ถือ
วา่เป็นความมหศัจรรย์ทางธรรมชาติที่ไมค่วรพลาด หลงัจากนัน้น าทา่นเดินทางสูเ่มลเบิร์น 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
 เดินทางเข้าสูท่ี่พกั IBIS STYLE VICTORIA HOTEL หรือเทียบเทา่  

 

วันที่ 3 เมลเบร์ิน – รถไฟจักรไอน า้ – สวนสัตว์พืน้เมือง - ชมนกเพนกวนิที่เกาะฟิลลิป 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าทา่นสูส่ถานีรถไฟจักรไอน า้โบราณ (Puffing Billy Steam Train) ซึง่แตเ่ดิมเคยใช้เป็นเส้นทางในการเดนิทางระหวา่งเมืองและ
ขนสง่สนิค้าเปิดให้บริการในปี ค.ศ.1900 เป็นรถไฟสายเก่าที่วิ่งระยะสัน้ ๆ ปัจจบุนัได้ถกูดดัแปลงน ามาใช้ในการทอ่งเที่ยวชมป่า น า
ท่านนัง่ รถไฟจกัรไอน า้โบราณ เพื่อชมทศันียภาพอนัสวยงามตามแนวเขาตลอดเส้นทางวิ่งของรถไฟและท่านยงัสามารถนัง่ห้อยขา
ผ่อนคลายอารมณ์พร้อมชมทศันียภาพตลอดทางที่เต็มไปด้วยหบุเขาและป่าสงูที่ยงัคงความสมบรูณ์ จากนัน้น าท่านเดินทางสูเ่ขต
อนรัุกษ์ธรรมชาติ เกาะฟิลลิป ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ท่ีเต็มไปด้วยสตัว์พืน้เมืองมากมายที่ทางการอนรัุกษ์ทัง้สตัว์น า้และสัตว์ป่าและคง
ความเป็นธรรมชาติที่มีหาดทรายและป่าพุม่เลก็ ๆ ซึง่เป็นท่ีอยูข่องเพนกวินตวัน้อย แมวน า้และนก นานาชนิด 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์พืน้เมือง Maru Koala & Animal Park เพลิดเพลินไปกับการชมธรรมชาติและความน่ารักของเหลา่

สตัว์พืน้เมืองนานาชนิด อาทิ โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท ให้ท่านได้สมัผสัและถ่ายรูปคู่กับโคอาล่าตวัน้อยอย่างใกล้ชิด (ไม่รวมค่า
ถ่ายรูปกบัโคอาลา่) สนกุสนานกบัการให้อาหารจิงโจ้จากมือของทา่นเอง สดช่ืนผอ่นคลายไปกบับรรยากาศอนัร่มร่ืน จากนัน้น าทา่น
สูเ่กาะฟิลลิป (Phillip Island Nature Park) พบประสบการณ์อนัน่าประทบัใจกบัการชมความน่ารักของ ฝงูเพนกวินพนัธุ์เล็กที่สดุ
ในโลกที่อยู่รวมกนัเป็นกลุม่ใหญ่บนชายหาด SUMMERLAND BEACH ในบรรยากาศอนัสวยงามยามพระอาทิตย์อสัดงซึง่ทา่นจะ
ได้เห็นฝงูเพนกวินตวัน้อยพร้อมใจกนัยกขบวนพาเหรดขึน้จากทะเลเพื่อกลบัคืนสูรั่งพร้อมอาหารในปากมาฝากลกูตวัน้อยที่รออยู่ใน
รัง เหลา่เพนกวินทัง้หลายจะสง่เสยีงเรียกหาลกูและเดินให้ทา่นเห็นความนา่รักอยา่งใกล้ชิด เพนกวนิน้อยเหลา่นีจ้ะออกไปหาอาหาร
แตเ่ช้าและจะกลบัมาอีกทีตอนพระอาทิตย์ตก (ห้ามถ่ายรูปเพนกวิน เพราะเป็นการรบกวนหรืออาจจะท าให้เพนกวินตกใจ) จากนัน้
น าทา่นเดินทางกลบัเมลเบิร์น 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (เมนูพิเศษ กุ้งมังกร) 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั IBIS STYLE VICTORIA HOTEL หรือเทียบเทา่ 

 

วันที่ 4 อิสระเตม็วันเที่ยวเมืองเมลเบร์ิน   
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 อิสระเต็มวัน โดยไกด์จะให้ค าแนะน าท่านส าหรับการเดินทาง ท่านสามารถเดินทางเที่ยวได้โดยระบบขนสง่สาธารณะ ที่มีอยู่ทัว่
เมืองทัง้รถไฟใต้ดิน Tram รถเมล์ หรือ รถ Taxi ซึง่เมลเบิร์นเป็นเมืองที่มีความตื่นตาตื่นใจด้วยการผสมผสานทัง้ความเก่าและความ
ใหมเ่ข้าด้วยกนั เป็นเมืองที่ตัง้อยูบ่นริมฝ่ังแมน่ า้ Yarra มีสวนสาธารณะริมน า้ มีสถาปัตยกรรมของยคุตื่นทองในสมยักลางศตวรรษ
ที่ 18 คละเคล้ากบัตกึสงูระฟา้ในสมยัปัจจบุนัท าให้มีภมูิทศัน์ของเมืองที่ไมเ่หมือนใคร มีแมน่ า้ตัง้อยูใ่จกลางเมืองอนัเป็นเสนห์่ของ  



 

  4  Penguin parade and Long nosed monkey  เมลเบิร์น บรูไน 6DAYS 4NIGHTS BY BI            [GQ3MEL-

BI001] 

 

 
เมลเบิร์น  แนะน าสถานท่ีเที่ยวหลกัๆในเมืองเมลเบิร์น อาทิเช่น  
- กระท่อมกัปตันคุ้ก ซึ่งเป็นบ้านพักของนักส ารวจชาวอังกฤษคนส าคัญของโลก ผู้ ค้นพบทวีปออสเตรเลียและซีกขัว้โลกใต้ 
กระทอ่มนีไ้ด้ถกูย้ายมาเพื่อเป็นการเฉลมิฉลองนครเมลเบิร์นในวาระครบรอบ 100 ปี  
- ศูนย์ศิลปะเมลเบิร์น ซึ่งเป็นอาคารคอมเพล็กซ์ครบวงจรที่มีลกัษณะเป็นอาคารโรงละครที่มีสญัลกัษณ์อนัโดดเด่นเป็นเสาสงู 
รูปทรงยอดแหลมคล้ายหอไอเฟล ภายในประกอบด้วยโรงละครรัฐ พิพิธภณัฑ์ศิลปะการแสดง และ หอศิลป์ของจอร์จ อดมัส์ รวมถึง
โรงละครขนาดเลก็จ านวนมากและพืน้ท่ีจดัแสดงภาพศิลปะตา่งๆ  
- อาคารรัฐสภา อาคารท่ีก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยโุรป  
- ล่องเรือที่แม่น า้ Melbourne ที่ทา่นจะได้ชมทศันียภาพและดื่มด ่ากบับรรยากาศของเมืองเมลเบิร์น  
- Eureka Skydeck 88 เป็นอาคารคอนโดที่พกัอาศยั ตัง้อยูบ่นชัน้ท่ี 88 ของอาคารยเูรก้า ทาวเวอร์ ในเมืองเมลเบิร์น ซึง่อาคารแหง่
นีไ้ด้ขึน้ช่ือวา่เป็นอาคารท่ีพกัอาศยัที่สงูที่สดุในโลก ตัง้อยูบ่ริเวณเซาธ์แบงค์ น าทา่นขึน้ลฟิท์ความเร็วสงูที่จะน าทา่นจากชัน้ลา่งไปยงั
ชัน้ท่ี 88 ในเวลาไมถ่ึง 40วินาที เมื่อขึน้ไปท่ี88 แล้ว ทา่นจะได้เพลดิเพลนิกบัวิวของเมืองเมลเบิร์นแบบ 360 องศา หรือ ทา่นสามารถ
ทดสอบความกล้าด้วยการเข้าไปใน “THE EDGE” กลอ่งกระจกแก้วนิรภยัที่สร้างยืดล าออกจากนอกอาคาร ทา่นจะได้รู้สกึเหมือนย
ยืนลอยอยูใ่นอากาศที่มีความสงู 88 ชัน้เลยทีเดียว  
- พิพิธภัณฑ์สัตว์น า้ Melbourne Aquarium ตัง้อยู่ใจกลางเมืองบนริมฝ่ังแม่น า้ Yarra ซึ่งภายในจะมีสตัว์น า้หลากหลายชนิดจาก
ทางมหาสมทุรแปซิฟิคตอนใต้ หลายพนัชนิด 
- ช้อปป้ิงที่ตลาดควนีวคิตอเรีย (Queen Victoria Market) ซึง่เป็นตลาดเก่าแก่ที่ประกอบไปด้วยร้านค้าแผงลอยหลายร้อยแผงทัง้
ในท่ีร่มและกลางแจ้ง ครอบคลมุหลายช่วงตกึ ที่ประกอบไปด้วยสนิค้าหลากหลายมากมาย เป็นต้น  
- ช้อปป้ิงย่านไชน่า ทาวน์ ซึง่ตัง้อยูบ่นถนน Swanston มีร้านค้ามากมาย และยงัมีอาคารบ้านเร่ืองสมยัเกา่ที่สร้างตัง้แตศ่ควรรษที่ 
19 ด้วยบรรยกาศแบบชาวจีนหรือจะช้อปปิง้ที่ห้างสรรพสนิค้าดงั อาทิเช่น ห้างเดวิด โจน์ ห้างมายเออร์ เป็นต้น 

 อิสระอาหารกลางวนัและอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พัก น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั IBIS STYLE VICTORIA HOTEL หรือเทียบเทา่ 

 

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

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านชมเมืองเมลเบิร์น ซึ่งเป็นเมืองที่มีความตื่นตาตื่นใจด้วยการผสมผสานทัง้ความเก่าและความใหม่ของสถาปัตยกรรมเข้า

ด้วยกนั ตัง้อยูบ่นริมฝ่ังแมน่ า้ Yarra River  มีแมน่ า้ตดัใจกลางเมืองอนัเป็นเสนห์่ของเมลเบิร์น น าทา่นเดินทางสูย่า่นดนัดีนองส์ที่ยงั
เป็นป่าของต้นยูคาลิปตสัและเมืองตามแบบชนบทของออสเตรเลีย น าชม สวนฟิตซรอย (Fitzroy Garden) เป็นสวนสาธารณะ
ขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพนัธุ์  เป็นที่ตัง้กระท่อมกัปตนัคุ้ก (ไม่รวมค่าเข้าชมในกระท่อม) บ้านพกัของนกัส ารวจชาว
องักฤษคนส าคญัของโลก ผู้ ค้นพบทวีปออสเตรเลยีและซีกขัว้โลกใต้ กระทอ่มนีไ้ด้ถกูย้ายมาเพื่อเป็นการเฉลมิฉลองนครเมลเบิร์นใน
วาระครบรอบ 100 ปี จากนัน้น าท่านถ่ายรูปด้านนอกกบัวิหารเซนต์แพททริค (St. Patrick Cathedral) สร้างเสร็จสมบรูณ์ในปี 
1939 ซึง่ตัง้ช่ือตามนกับญุอปุถมัภ์แหง่ไอร์แลนด์ และได้ก่อสร้างเพื่อรองรับประชากรคาธอลกิของเมลเบิร์นในระหวา่งศตวรรษที่ 19 
ตวัอาคารมีสีด าที่เด่นชดั สีนัน้ได้มาจากหินบลสูโตนในท้องถ่ินท่ีใช้ในการก่อสร้าง วสัดอุื่น ๆ ได้น ามาจากทัว่ทัง้ออสเตรเลยีและทั่ว
โลก 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชมศูนย์ศิลปะเมลเบิร์น ซึ่งเป็นอาคารคอมเพล็กซ์ครบวงจรที่มีลกัษณะเป็นอาคารโรงละครที่มีสญัลกัษณ์อนัโดดเดน่เป็น

เสาสงู รูปทรงยอดแหลมคล้ายหอไอเฟล ภายในประกอบด้วยโรงละครรัฐ พิพิธภณัฑ์ศิลปะการแสดง และ หอศิลป์ของจอร์จ อดมัส์ 
รวมถึงโรงละครขนาดเลก็จ านวนมากและพืน้ท่ีจดัแสดงภาพศิลปะตา่งๆ จากนัน้ให้ทา่นอิสระช้อปปิง้อยา่งจใุจในย่านไชน่า ทาวน์ 
ร้านค้ามากมายบนถนน Swanston และยงัมีอาคารบ้านเก่าสร้างตัง้แตส่มยัศตวรรษที่ 19 ด้วยบรรยกาศแบบชาวจีนและชาวเอเซีย  
หรือจะ    ช้อปปิง้ห้างสรรพสินค้าช่ือดงั อาทิ ห้างเดวิด โจน์ ห้างมายเออร์  ในย่านถนน Swanston Street และ Elizabeth Street ที่
เต็มไปด้วยร้านเสือ้ผ้าแฟชัน่หลากหลายส าหรับบรุุษและสตรี 

 จากนัน้น าทา่นเดินทางไปสนามบินเพื่อเดินทางตอ่ไปยงัประเทศบรูไน 
16.15 น. ออกเดินทางสู ่บรูไน โดยสายการบิน รอยลั บรูไน ( Royal Brunei ) เที่ยวบินที่ BI006 (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 7 ชัว่โมง มีบริการ

อาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 

**คณะที่ออกเดินทางวนัท่ี 19-24 ต.ค. ออกเดินทางเวลา 17.15 น.** 

***คณะที่ออกเดินทางตัง้แตว่นัท่ี 30 พ.ย. ออกเดินทางเวลา 18.40 น.*** 

21.25 น. เดินทางถงึกรุงบนัดาเสรีเบกาวนั ประเทศบรูไน จากนัน้น าทา่นเดินทางสูท่ี่พกั 

***คณะที่ออกเดินทางตัง้แตว่นัท่ี 30 พ.ย. เดินทางถงึเวลา 22.40 น.*** 

ที่พกั น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั TIME HOTEL หรือเทียบเทา่ 
 

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

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านชมมัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah สร้างขึน้ในโอกาสฉลอง 25 ปี แห่งการครองราชย์ของสลุต่านองค์ปัจจุบนั มสัยิด

ทองค าแห่งนีเ้ป็นมสัยิดแห่งชาติของบรูไน และมีสถาปัตยกรรมสวยงามที่สดุในบรูไน โดยมีการน าเข้าวสัดุในการก่อสร้างและ
ตกแตง่มาจากทัว่โลก อาทิเช่น หินออ่นจากประเทศอิตาลี, แชนเดอเลยีร์ทองค าแท้ขนาดใหญ่ที่สดุในโลกจากประเทศออสเตรีย เป็น
ต้น เร่ิมก่อสร้างในปี 1987 แล้วเสร็จในปี 1994 ภายในประกอบด้วย ห้องสวดมนต์ 2 ห้องแยกชาย หญิง,โดมทองค าจ านวน 29 อนั 
บนัไดทางขึน้ 29 ขัน้ โคมไฟ 29 ดวงเพื่อเป็นเกียรติแก ่องค์สลุตา่นแหง่บรูไนหรือสมเด็จพระราชาธิบดีฮจัญี ฮสัซานลั โบลเกียห์ มอูิซ
ซดัดิน วดัเดาละห์ ซึง่เป็นสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 29 องค์ปัจจบุนัของบรูไน (กรณีที่มัสยดิปิด ขออนุญาตน าท่านถ่ายรูปด้าน

นอกเท่านัน้) จากนัน้น าท่านลอ่งเรือชม หมู่บ้านกลางน า้ Kampong Ayer หมู่บ้านกลางน า้ที่ใหญ่ที่สดุในโลก ตัง้อยู่บริเวณปาก
แมน่ า้บรูไน เป็นหมูบ้่านกลางน า้ที่มีคนอยูอ่าศยัตอ่เนื่องกนัมายาวนานกวา่ 1,300 ปี การสร้างบ้านเรือนแบบปลกูสร้างอยูบ่นเสาค า้
ยันและเช่ือมต่อกันด้วยสะพาน หมู่บ้านกลางน า้นีม้ีทัง้ บ้านพักอาศยั , มัสยิด, โรงเรียน, สถานีอนามยั, สถานีต ารวจ, ร้านค้า, 
ร้านอาหาร ปัจจบุนัหมูบ้่านแหง่นีม้ีประชากรกวา่สามหมื่นคนคิดเป็นเกือบร้อยละ๑๐ของจ านวนประชากรบรูไนและเป็นสถานท่ีที่ 
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แสดงให้เห็นถึงวฒันธรรมริมน า้ของบรูไนสร้างความประทบัใจให้แก่นกัท่องเที่ยวจากทัว่โลกที่ได้มาชมหมู่บ้านแห่งนี ้ล่องเรือชม 
ลิงโพรบอสซิส (Proboscis Monkey) หรือที่เรียกกนัวา่ ลงิจมกูยาว เป็นลงิที่มีมีจมกูใหญ่และยื่นยาวประหลาดกว่าลงิชนิดอื่น เป็น
ลิงที่พบได้เฉพาะในประเทศบนเกาะบอร์เนียวเท่านัน้ โดยจะอาศยัอยู่ในป่าชายเลนหรือป่าติดริมแม่น า้  จากนัน้น าท่านผ่านชม 
พระราชวัง Istana Nurul Iman พระราชวงัที่ใหญ่ที่สดุในโลก เป็นที่ประทบัของสลุต่านแห่งบรูไนและพระราชวงศ์ สร้างขึน้เมื่อปี 
ค.ศ. 1984 มีมลูค่า 1.4 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐฯ บนพืน้ที่ 2,152,782 ตารางฟุต ประกอบไปด้วย โดมท าด้วยทองค า, ห้อง 1,788 
ห้อง, ห้องน า้ 257 ห้อง สิง่อ านวยความสะดวกในพระราชวงัแหง่นีค้ือสระวา่ยน า้จ านวน 5 สระ คอกม้าติดเคร่ืองปรับอากาศส าหรับ
ม้าเพื่อแข่งโปโลขององค์สลุต่านจ านวน 500 ตวั โรงจอดรถขนาดจุ 110 คนั ห้องจดังานเลีย้งที่สามารถจุคนได้ถึง 4 ,000 คน และ
สเุหร่าที่จคุนได้ 1,500 คน พระราชวงัแหง่นีย้งัเป็นท่ีเก็บเหลา่บรรดารถหรูที่พระองค์สะสมอีกด้วย  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหาร 
บ่าย น าท่านชม พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia มีการจดัแสดงเคร่ืองประกอบพิธีราชาภิเษกของสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 29 แห่งบรูไน 

และข้าวของเคร่ืองใช้ขององค์สลุต่านเอาไว้มากมาย อาทิเช่น เคร่ืองเงิน , เคร่ืองทอง มงกุฎ เคร่ืองราชย์และเคร่ืองบรรณาการจาก
ประเทศต่างๆ รวมทัง้ของขวญัจากผู้น าประเทศต่าง ๆ ที่ถวายแด่องค์สลุต่านแห่งบรูไน จากนัน้น าท่านถ่ายรูปด้านนอกมัสยิด 
Omar Ali Saiffuddien มสัยิดใจกลางเมือง บนัดาร์เสรีเบกาวนั สร้างขึน้โดย สลุต่าน โอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน ซึ่งเป็นมสัยิดประจ า
พระองค์ของสมเด็จพระมหาราชาธิบดีองค์ที่ 28 ของบรูไน ซึ่งเป็นพระราชบิดาของสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 29 องค์ปัจจุบนั 
ภายในมสัยิดประดบัตกแต่งด้วยหินอ่อนและกระเบือ้งสีอย่างเรียบง่าย เหมาะสมส าหรับสถานที่ในการสวดมนต์ขอพร และยงัใช้
เป็นเวทีประกวดอ่านคมัภีร์อลักุรอาน มสัยิดแห่งนีเ้ป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบอิสลามกบัสถาปัตยกรรมอิตาลี 
ได้รับการขนานนามวา่ มินิ ทชัมาฮาล ออกแบบโดย Cavalierre Rudolfo Nolli ชาวอิตาล ีบริเวณด้านหน้าของมสัยิดเป็นทะเลสาบ
ขนาดใหญ่ มีการจ าลองเรือพระราชพิธีมาประดบั นบัเป็นจุดเด่นอีกประการหนึ่ง มสัยิดแห่งนีภ้ายนอกแวดล้อมด้วยพนัธุ์ไม้นานา
ชนิดซึง่เป็นสญัลกัษณ์แสดงถึงดินแดนแหง่สรวงสวรรค์ ถือได้วา่เป็นมสัยิดที่สวยงามมากที่สดุแหง่หนึง่ของโลก 

 จากนัน้น าทา่นเดินทางไปยงัสนามบินเพื่อเดินทางกลบัไปยงัประเทศไทย 
18.40 น. น าทา่นเดินทางตอ่กลบัสู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน รอยลั บรูไน ( Royal Brunei ) เที่ยวบินที่ BI519  (ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) มีบริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง 

***คณะที่ออกเดินทางตัง้แตว่นัท่ี 30 พ.ย. ออกเดินทางเวลา 18.30 น.*** 

20.25 น. เดินทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

***คณะที่ออกเดินทางตัง้แตว่นัท่ี 30 พ.ย. เดินทางถงึเวลา 20.15 น.*** 
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อัตราค่าบริการ Penguin parade and Long nosed monkey  
เมลเบร์ิน บรูไน 6DAYS 4NIGHTS 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

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 าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินมดัจ าแล้วเทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซา่ภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ได้ทนัที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 

6. หากในคณะของทา่นมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ตอ่ จะต้องไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใต้เง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
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6. คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่า

น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัทา่นเอง 
5. คา่ธรรมเนียมวีซา่ประเทศออสเตรเลยี (ประมาณ 5,500 บาท ช าระพร้อมเงินมดัจ า) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถ่ิน  (18 AUD และ 5 SGD) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (18 AUD) 
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เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวีิซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททวัร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบลว่งหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใช้เวลาในการพิจารณาวีซา่ที่คอ่นข้าง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ได้  

3. ส าหรับผู้ เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรือศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางต้องมีอายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแล้วต ่ากวา่ 6 เดือน 
ผู้ เดินทางต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บริษัทด้วย เนื่องจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค าร้องขอวีซ่า และจ านวน
หน้าหนงัสอืเดินทาง ต้องเหลอืวา่งส าหรับติดวีซา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หน้า 

5. ท่านที่ใส่ปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ต้องไมม่ีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตง่เติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นั่งพร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 

3.  นัง่ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูุกเฉิน และผู้ที่จะนัง่ต้องมีคุณสมบตัิตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 
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กรณียกเลิกการเดนิทาง 
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. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไมค่รบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซา่แล้วไมไ่ด้รับการอนมุตัิวีซา่จากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นได้ช าระคา่ทวัร์หรือมดัจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใช้จา่ยที่เกิดขึน้จริง เช่น คา่วีซา่และคา่บริการยื่นวีซา่ / คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือคา่
ตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบาง
โรงแรม  อาจจะไมม่ีห้องพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัตและไม่

มีอา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่ (ออสเตรเลยี) 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 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 นับจากวนัเดนิทางกลับ  

และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่

ดว้ย)  

 

***ในกรณีที่ถ ือพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แต่พ านกัอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่

ตา่งประเทศ หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทาง

บรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูต

ตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื่นขอวซี่าในประเทศไทยได ้

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  
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- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บัญชอีอมทรัพยธ์รรมดาของธนาคาร

ท่ัวไป  ยอ้นหลัง 6 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้(รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดย

การ ฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วนั แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วนัหรอือยู่

ในเดอืนทีย่ืน่วซีา่) 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนา  Bank Statement บัญชอีอมทรัพยธ์รรมดา

ของธนาคารท่ัวไป ยอ้นหลัง 6 เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) พรอ้มเอกสารพสิจูนค์วามสมัพันธ ์

เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

- ***ควรเคลือ่นไหวบัญชสีม า่เสมอ 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, 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  
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- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบุ

ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้

สงักัด พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมี

รายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- *** กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาจะตอ้งมายืน่วซีา่พรอ้มเด็กและลงชือ่รับรองใน

แบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

7. กรณีเป็นผูส้งูอาย ุหากลกูคา้มอีายตุัง้แต ่75 ปี ขึน้ไป ทา่นตอ้งท าประกันการเดนิทางมายืน่

ดว้ย และสถานทตูอาจโทรแจง้ใหท้า่นไปตรวจสขุภาพกับทางโรงพยาบาลทีส่ถานทตูก าหนด

หลังจากยืน่วซีา่แลว้ 

                                                                               

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หาก

ทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่ประเทศออสเตรเลยี 

 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทกุขอ้  เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 

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

 

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

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

ชือ่ ทีอ่ยูข่องสถาบันศกึษา  

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

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……..............….…… 
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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 ี
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       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 ้
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   อืน่ ๆ (โปรดระบ)ุ               อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ                               

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

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้  

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 


