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Penguin parade and Long nosed monkey  

เมลเบริน์ บรูไน 6DAYS 4NIGHTS 

ออสเตรเลีย – บรูไน 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ – บรูไน - เมลเบริน์ 
10.30 น. 

 
13.30 น. 

 
17.15 น. 
18.30 น. 

คณะมาพรอ้มกนัท่ี สนามบินสวุรรณภมูิ ผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู9 เคานเ์ตอร ์U เช็คอินกรุป๊ของสายการบิน รอยลั บรูไน  
( Royal Brunei ) โดยมีเจา้หนา้ที่ของบรษัิทและหวัหนา้ทวัร ์ ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
ออกเดินทางสู ่กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบิน รอยลั บรูไน ( Royal Brunei ) เที่ยวบินที่ BI 514 (ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาที) 
เดินทางถึง สนามบิน Brunei International Airport ประเทศบรูไน รอเปลีย่นเครือ่งเพื่อเดินทางตอ่ไปยงัเมลเบิรน์ 
ออกเดินทางสูก่รุงเมลเบิรน์ ประเทศออสเตรเลีย เทีย่วบินที่ BI 005 
***คณะที่ออกเดินทางตัง้แตว่นัท่ี 30 พ.ย. ออกเดินทางเวลา 19.20 น.*** 

วันที ่2 
เมลเบิร์น – เกรทโอเชี่ยนโร้ด – เมืองอโพโล เบย ์ - พอร์ตแคมเบลล์ - 
Twelve Apostles - เมลเบริน์ 

03.30 น. ถึงสนามบินทูลามารีน นครเมลเบิรน์ เมืองหลวงของรฐัวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 3 
ชั่วโมง) น าทา่นผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรแลว้ 
**คณะที่ออกเดินทางวนัท่ี 19-24 ต.ค. เดินทางถึงเวลา 04.30 น.** 

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

 น าท่านเดินทางสูเ่กรทโอเช่ียนโรด้ (Great Ocean Road) ซึ่งเป็นถนนที่สวยงามและเป็นที่รูจ้กัของนกัท่องเที่ยวที่จะพลาดไม่ไดเ้ลย
หากมาถึงรฐัวิกตอเรีย ใหท้่านไดช้มทิวทศัที่สวยงามของชายฝ่ังมหาสมทุรแปซิฟิคและหาดทรายต่าง ๆ ตามเสน้ทางที่งดงามแหง่
หนึ่งของออสเตรเลีย โดยผ่าน เมือง Anglesea และเมือง Lorne ที่เต็มไปดว้ยธรรมชาติพรอ้มทะเลสวยงามและสงบ ก่อนเขา้สู่ 
Apollo Bay ที่เป็นอีกเมืองยอดนิยมของนกัท่องเที่ยวที่สวยงามอีกเมืองและมีน า้ทะเลสีน า้เงินตดักบัป่าอนัเขียวขจีท าใหเ้มืองนีม้ี
เสนห่ส์วยงาม นอกจากนีร้ะหวา่งทางผา่นชมโคอาลา่ที่อยูต่ามตน้ยคูาลปิตสัตามธรรมชาติ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ – บรูไน 

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

วนัท่ี 3. เมลเบิรน์ – รถไฟจกัรไอน า้ – สวนสตัวพ์ืน้เมือง - ชมนกเพนกวินท่ีเกาะฟิลลปิ 

วนัท่ี 4. อิสระเต็มวนัเที่ยวเมืองเมลเบิรน์ 

วนัท่ี 5. เมลเบิรน์ –สวนฟิตซรอย– วิหารเซ็นตแ์พททรคิ - ศนูยศ์ิลปะเมลเบิรน์ – ชอ้ปป้ิงยา่นไชนา่ ทาวน ์- บรูไน 

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

Regalia - ผา่นชม มสัยิด Omar Ali Saiffuddien – บรูไน – กรุงเทพฯ 
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บ่าย จากนัน้เดินทางต่อสู ่พอรต์แคมเบลล ์(Port Campbell) สมัผสักบัทศันียภาพที่สวยงามที่สดุแห่งหนึง่ของโลก ใหท้่านไดเ้ก็บภาพ
ทิวทศันอ์นังดงามของมหาสมทุรแปซิฟิค ที่มีลกัษณะภมูิประเทศที่ไม่เหมือนที่ใด ๆ ในโลก  น าท่านชมปรากฏการณธ์รรมชาติของ
หิน Twelve Apostles ซึง่ตัง้ช่ือตามนกับญุทัง้ 12 นกับญุท่ีเป็นศิษยข์องพระเยซู หรอืสบิสองสาวกศกัดิส์ทิธ์ิของศาสนาคริสต ์ซึง่ถือ
วา่เป็นความมหศัจรรยท์างธรรมชาติที่ไมค่วรพลาด หลงัจากนัน้น าทา่นเดินทางสูเ่มลเบิรน์ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
 เดินทางเขา้สูท่ี่พกั IBIS STYLE VICTORIA HOTEL หรอืเทียบเทา่  

วันที ่3 เมลเบริน์ – รถไฟจักรไอน ้า – สวนสัตวพ์ืน้เมือง - ชมนกเพนกวนิทีเ่กาะฟิลลิป 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าทา่นสูส่ถานีรถไฟจักรไอน ้าโบราณ (Puffing Billy Steam Train) ซึง่แตเ่ดิมเคยใชเ้ป็นเสน้ทางในการเดนิทางระหวา่งเมืองและ
ขนสง่สนิคา้เปิดใหบ้รกิารในปี ค.ศ.1900 เป็นรถไฟสายเก่าที่วิ่งระยะสัน้ ๆ ปัจจบุนัไดถ้กูดดัแปลงน ามาใชใ้นการทอ่งเที่ยวชมป่า น า
ท่านนั่ง รถไฟจกัรไอน า้โบราณ เพื่อชมทศันียภาพอนัสวยงามตามแนวเขาตลอดเสน้ทางวิ่งของรถไฟและท่านยงัสามารถนั่งหอ้ยขา
ผ่อนคลายอารมณพ์รอ้มชมทศันียภาพตลอดทางที่เต็มไปดว้ยหบุเขาและป่าสงูที่ยงัคงความสมบรูณ ์จากนัน้น าท่านเดินทางสูเ่ขต
อนรุกัษ์ธรรมชาติ เกาะฟิลลิป ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ท่ีเต็มไปดว้ยสตัวพ์ืน้เมืองมากมายที่ทางการอนรุกัษ์ทัง้สตัวน์  า้และสตัวป่์าและคง
ความเป็นธรรมชาติที่มีหาดทรายและป่าพุม่เลก็ ๆ ซึง่เป็นท่ีอยูข่องเพนกวินตวันอ้ย แมวน า้และนก นานาชนิด 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ สวนสัตวพ์ื้นเมือง Maru Koala & Animal Park เพลิดเพลินไปกับการชมธรรมชาติและความน่ารกัของเหลา่

สตัวพ์ืน้เมืองนานาชนิด อาทิ โคอาล่า จิงโจ ้วอมแบท ใหท้่านไดส้มัผสัและถ่ายรูปคู่กับโคอาล่าตวันอ้ยอย่างใกลชิ้ด (ไม่รวมค่า
ถ่ายรูปกบัโคอาลา่) สนกุสนานกบัการใหอ้าหารจิงโจจ้ากมือของทา่นเอง สดช่ืนผอ่นคลายไปกบับรรยากาศอนัรม่รืน่ จากนัน้น าทา่น
สูเ่กาะฟิลลิป (Phillip Island Nature Park) พบประสบการณอ์นัน่าประทบัใจกบัการชมความน่ารกัของ ฝงูเพนกวินพนัธุเ์ล็กที่สดุ
ในโลกที่อยู่รวมกนัเป็นกลุม่ใหญ่บนชายหาด SUMMERLAND BEACH ในบรรยากาศอนัสวยงามยามพระอาทิตยอ์สัดงซึง่ทา่นจะ
ไดเ้ห็นฝงูเพนกวินตวันอ้ยพรอ้มใจกนัยกขบวนพาเหรดขึน้จากทะเลเพื่อกลบัคืนสูร่งัพรอ้มอาหารในปากมาฝากลกูตวันอ้ยที่รออยู่ใน
รงั เหลา่เพนกวินทัง้หลายจะสง่เสยีงเรยีกหาลกูและเดินใหท้า่นเห็นความนา่รกัอยา่งใกลชิ้ด เพนกวนิน้อยเหลา่นีจ้ะออกไปหาอาหาร
แตเ่ชา้และจะกลบัมาอีกทีตอนพระอาทิตยต์ก (หา้มถ่ายรูปเพนกวิน เพราะเป็นการรบกวนหรอือาจจะท าใหเ้พนกวินตกใจ) จากนัน้
น าทา่นเดินทางกลบัเมลเบิรน์ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (เมนูพิเศษ กุ้งมังกร) 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั IBIS STYLE VICTORIA HOTEL หรอืเทียบเทา่ 

วันที ่4 อิสระเตม็วันเทีย่วเมอืงเมลเบริน์   
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 อิสระเต็มวัน โดยไกดจ์ะใหค้  าแนะน าท่านส าหรบัการเดินทาง ท่านสามารถเดินทางเที่ยวไดโ้ดยระบบขนสง่สาธารณะ ที่มีอยู่ทั่ว
เมืองทัง้รถไฟใตด้ิน Tram รถเมล ์หรอื รถ Taxi ซึง่เมลเบิรน์เป็นเมืองที่มีความตื่นตาตื่นใจดว้ยการผสมผสานทัง้ความเก่าและความ
ใหมเ่ขา้ดว้ยกนั เป็นเมืองที่ตัง้อยูบ่นรมิฝ่ังแมน่ า้ Yarra มีสวนสาธารณะรมิน า้ มีสถาปัตยกรรมของยคุตื่นทองในสมยักลางศตวรรษ
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ที่ 18 คละเคลา้กบัตกึสงูระฟา้ในสมยัปัจจุบนัท าใหม้ีภมูิทศันข์องเมืองที่ไม่เหมือนใคร มีแม่น า้ตัง้อยูใ่จกลางเมืองอนัเป็นเสน่หข์อง
เมลเบิรน์  แนะน าสถานท่ีเที่ยวหลกัๆในเมืองเมลเบิรน์ อาทิเช่น  
- กระท่อมกัปตันคุ้ก ซึ่งเป็นบา้นพักของนักส ารวจชาวอังกฤษคนส าคัญของโลก ผูค้น้พบทวีปออสเตรเลียและซีกขัว้โลกใต้ 
กระทอ่มนีไ้ดถ้กูยา้ยมาเพื่อเป็นการเฉลมิฉลองนครเมลเบิรน์ในวาระครบรอบ 100 ปี  
- ศูนยศิ์ลปะเมลเบิรน์ ซึ่งเป็นอาคารคอมเพล็กซค์รบวงจรที่มีลกัษณะเป็นอาคารโรงละครที่มีสญัลกัษณอ์นัโดดเด่นเป็นเสาสงู 
รูปทรงยอดแหลมคลา้ยหอไอเฟล ภายในประกอบดว้ยโรงละครรฐั พิพิธภณัฑศ์ิลปะการแสดง และ หอศิลป์ของจอรจ์ อดมัส ์รวมถึง
โรงละครขนาดเลก็จ านวนมากและพืน้ท่ีจดัแสดงภาพศิลปะตา่งๆ  
- อาคารรัฐสภา อาคารท่ีก่อสรา้งตามแบบสถาปัตยกรรมยโุรป  
- ล่องเรือที่แม่น ้า Melbourne ที่ทา่นจะไดช้มทศันียภาพและดื่มด ่ากบับรรยากาศของเมืองเมลเบิรน์  
- Eureka Skydeck 88 เป็นอาคารคอนโดที่พกัอาศยั ตัง้อยูบ่นชัน้ท่ี 88 ของอาคารยเูรกา้ ทาวเวอร ์ในเมืองเมลเบิรน์ ซึง่อาคารแหง่
นีไ้ดข้ึน้ช่ือวา่เป็นอาคารท่ีพกัอาศยัที่สงูที่สดุในโลก ตัง้อยูบ่รเิวณเซาธแ์บงค ์น าทา่นขึน้ลฟิทค์วามเรว็สงูที่จะน าทา่นจากชัน้ลา่งไปยงั
ชัน้ท่ี 88 ในเวลาไมถ่ึง 40วินาที เมื่อขึน้ไปท่ี88 แลว้ ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบัวิวของเมืองเมลเบิรน์แบบ 360 องศา หรอื ทา่นสามารถ
ทดสอบความกลา้ดว้ยการเขา้ไปใน “THE EDGE” กลอ่งกระจกแกว้นิรภยัที่สรา้งยืดล าออกจากนอกอาคาร ทา่นจะไดรู้ส้กึเหมือนย
ยืนลอยอยูใ่นอากาศที่มีความสงู 88 ชัน้เลยทีเดียว  
- พิพิธภัณฑส์ัตวน์ ้า Melbourne Aquarium ตัง้อยู่ใจกลางเมืองบนริมฝ่ังแม่น า้ Yarra ซึ่งภายในจะมีสตัวน์  า้หลากหลายชนิดจาก
ทางมหาสมทุรแปซิฟิคตอนใต ้หลายพนัชนิด 
- ช้อปป้ิงที่ตลาดควนีวคิตอเรีย (Queen Victoria Market) ซึง่เป็นตลาดเก่าแก่ที่ประกอบไปดว้ยรา้นคา้แผงลอยหลายรอ้ยแผงทัง้
ในท่ีรม่และกลางแจง้ ครอบคลมุหลายช่วงตกึ ที่ประกอบไปดว้ยสนิคา้หลากหลายมากมาย เป็นตน้  
- ช้อปป้ิงยา่นไชน่า ทาวน ์ซึง่ตัง้อยูบ่นถนน Swanston มีรา้นคา้มากมาย และยงัมีอาคารบา้นเรือ่งสมยัเกา่ที่สรา้งตัง้แตศ่ควรรษที่ 
19 ดว้ยบรรยกาศแบบชาวจีนหรอืจะชอ้ปป้ิงที่หา้งสรรพสนิคา้ดงั อาทิเช่น หา้งเดวิด โจน ์หา้งมายเออร ์เป็นตน้ 

 อิสระอาหารกลางวนัและอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พัก น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั IBIS STYLE VICTORIA HOTEL หรอืเทียบเทา่ 

วันที ่5 
เมลเบิรน์ – สวนฟิตซรอย– วิหารเซ็นตแ์พททริค - ศูนยศ์ิลปะเมลเบิรน์ –       
ช้อปป้ิงย่านไชน่า ทาวน ์- บรูไน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านชมเมืองเมลเบิรน์ ซึ่งเป็นเมืองที่มีความตื่นตาตื่นใจดว้ยการผสมผสานทัง้ความเก่าและความใหม่ของสถาปัตยกรรมเขา้

ดว้ยกนั ตัง้อยูบ่นรมิฝ่ังแมน่ า้ Yarra River  มีแมน่ า้ตดัใจกลางเมืองอนัเป็นเสนห่ข์องเมลเบิรน์ น าทา่นเดินทางสูย่า่นดนัดีนองสท์ี่ยงั
เป็นป่าของตน้ยูคาลิปตสัและเมืองตามแบบชนบทของออสเตรเลีย น าชม สวนฟิตซรอย (Fitzroy Garden) เป็นสวนสาธารณะ
ขนาดใหญ่ที่เต็มไปดว้ยดอกไมน้านาพนัธุ์ เป็นที่ตัง้กระท่อมกัปตนัคุก้ (ไม่รวมค่าเขา้ชมในกระท่อม) บา้นพกัของนกัส ารวจชาว
องักฤษคนส าคญัของโลก ผูค้น้พบทวีปออสเตรเลยีและซีกขัว้โลกใต ้กระทอ่มนีไ้ดถ้กูยา้ยมาเพื่อเป็นการเฉลมิฉลองนครเมลเบิรน์ใน
วาระครบรอบ 100 ปี จากนัน้น าท่านถ่ายรูปดา้นนอกกบัวิหารเซนตแ์พททริค (St. Patrick Cathedral) สรา้งเสร็จสมบรูณใ์นปี 
1939 ซึง่ตัง้ช่ือตามนกับญุอปุถมัภแ์หง่ไอรแ์ลนด ์และไดก้่อสรา้งเพื่อรองรบัประชากรคาธอลกิของเมลเบิรน์ในระหวา่งศตวรรษที่ 19 
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ตวัอาคารมีสีด  าที่เด่นชดั สีนัน้ไดม้าจากหินบลสูโตนในทอ้งถ่ินท่ีใชใ้นการก่อสรา้ง วสัดอุื่น ๆ ไดน้ ามาจากทั่วทัง้ออสเตรเลยีและทั่ ว
โลก 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชมศูนยศิ์ลปะเมลเบิรน์ ซึ่งเป็นอาคารคอมเพล็กซค์รบวงจรที่มีลกัษณะเป็นอาคารโรงละครที่มีสญัลกัษณอ์นัโดดเดน่เป็น

เสาสงู รูปทรงยอดแหลมคลา้ยหอไอเฟล ภายในประกอบดว้ยโรงละครรฐั พิพิธภณัฑศ์ิลปะการแสดง และ หอศิลป์ของจอรจ์ อดมัส ์
รวมถึงโรงละครขนาดเลก็จ านวนมากและพืน้ท่ีจดัแสดงภาพศิลปะตา่งๆ จากนัน้ใหท้า่นอิสระชอ้ปป้ิงอยา่งจใุจในยา่นไชน่า ทาวน ์
รา้นคา้มากมายบนถนน Swanston และยงัมีอาคารบา้นเก่าสรา้งตัง้แตส่มยัศตวรรษที่ 19 ดว้ยบรรยกาศแบบชาวจีนและชาวเอเซีย  
หรือจะ    ชอ้ปป้ิงหา้งสรรพสินคา้ช่ือดงั อาทิ หา้งเดวิด โจน ์หา้งมายเออร ์ ในย่านถนน Swanston Street และ Elizabeth Street ที่
เต็มไปดว้ยรา้นเสือ้ผา้แฟชั่นหลากหลายส าหรบับรุุษและสตรี 

 จากนัน้น าทา่นเดินทางไปสนามบินเพื่อเดินทางตอ่ไปยงัประเทศบรูไน 
16.15 น. ออกเดินทางสู ่บรูไน โดยสายการบิน รอยลั บรูไน ( Royal Brunei ) เที่ยวบินที่ BI006 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 7 ชั่วโมง มีบรกิาร

อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

**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 าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั TIME HOTEL หรอืเทียบเทา่ 

วันที ่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 สรา้งขึน้ในโอกาสฉลอง 25 ปี แห่งการครองราชยข์องสลุต่านองคปั์จจุบนั มสัยิด

ทองค าแห่งนีเ้ป็นมสัยิดแห่งชาติของบรูไน และมีสถาปัตยกรรมสวยงามที่สดุในบรูไน โดยมีการน าเขา้วสัดุในการก่อสรา้งและ
ตกแตง่มาจากทั่วโลก อาทิเช่น หินออ่นจากประเทศอิตาลี, แชนเดอเลยีรท์องค าแทข้นาดใหญ่ที่สดุในโลกจากประเทศออสเตรยี เป็น
ตน้ เริม่ก่อสรา้งในปี 1987 แลว้เสรจ็ในปี 1994 ภายในประกอบดว้ย หอ้งสวดมนต ์2 หอ้งแยกชาย หญิง,โดมทองค าจ านวน 29 อนั 
บนัไดทางขึน้ 29 ขัน้ โคมไฟ 29 ดวงเพื่อเป็นเกียรติแก ่องคส์ลุตา่นแหง่บรูไนหรอืสมเด็จพระราชาธิบดีฮจัญี ฮสัซานลั โบลเกียห ์มอูิซ
ซดัดิน วดัเดาละห ์ซึง่เป็นสมเด็จพระราชาธิบดีองคท์ี่ 29 องคปั์จจบุนัของบรูไน (กรณีที่มัสยดิปิด ขออนุญาตน าทา่นถา่ยรูปดา้น

นอกเท่าน้ัน) จากนัน้น าท่านลอ่งเรือชม หมู่บ้านกลางน ้า Kampong Ayer หมู่บา้นกลางน า้ที่ใหญ่ที่สดุในโลก ตัง้อยู่บริเวณปาก
แมน่ า้บรูไน เป็นหมูบ่า้นกลางน า้ที่มีคนอยูอ่าศยัตอ่เนื่องกนัมายาวนานกวา่ 1,300 ปี การสรา้งบา้นเรอืนแบบปลกูสรา้งอยูบ่นเสาค า้
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ยันและเช่ือมต่อกันดว้ยสะพาน หมู่บา้นกลางน า้นีม้ีทัง้ บา้นพักอาศยั , มัสยิด, โรงเรียน, สถานีอนามยั, สถานีต ารวจ, รา้นคา้, 
รา้นอาหาร ปัจจุบนัหมู่บา้นแห่งนีม้ีประชากรกวา่สามหมื่นคนคิดเป็นเกือบรอ้ยละ๑๐ของจ านวนประชากรบรูไนและเป็นสถานท่ีที่
แสดงใหเ้ห็นถึงวฒันธรรมริมน า้ของบรูไนสรา้งความประทบัใจใหแ้ก่นกัท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่ไดม้าชมหมู่บา้นแห่งนี ้ล่องเรือชม 
ลิงโพรบอสซิส (Proboscis Monkey) หรอืที่เรยีกกนัวา่ ลงิจมกูยาว เป็นลงิที่มีมีจมกูใหญ่และยื่นยาวประหลาดกวา่ลงิชนิดอื่น เป็น
ลิงที่พบไดเ้ฉพาะในประเทศบนเกาะบอรเ์นียวเท่านัน้ โดยจะอาศยัอยู่ในป่าชายเลนหรือป่าติดริมแม่น า้  จากนัน้น าท่านผ่านชม 
พระราชวัง Istana Nurul Iman พระราชวงัที่ใหญ่ที่สดุในโลก เป็นที่ประทบัของสลุต่านแห่งบรูไนและพระราชวงศ ์สรา้งขึน้เมื่อปี 
ค.ศ. 1984 มีมลูค่า 1.4 พนัลา้นดอลลารส์หรฐัฯ บนพืน้ที่ 2 ,152,782 ตารางฟุต ประกอบไปดว้ย โดมท าดว้ยทองค า, หอ้ง 1,788 
หอ้ง, หอ้งน า้ 257 หอ้ง สิง่อ านวยความสะดวกในพระราชวงัแหง่นีค้ือสระวา่ยน า้จ านวน 5 สระ คอกมา้ติดเครือ่งปรบัอากาศส าหรบั
มา้เพื่อแข่งโปโลขององคส์ลุต่านจ านวน 500 ตวั โรงจอดรถขนาดจุ 110 คนั หอ้งจดังานเลีย้งที่สามารถจุคนไดถ้ึง 4 ,000 คน และ
สเุหรา่ที่จคุนได ้1,500 คน พระราชวงัแหง่นีย้งัเป็นท่ีเก็บเหลา่บรรดารถหรูที่พระองคส์ะสมอีกดว้ย  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหาร 
บ่าย น าท่านชม พิพิธภัณฑ ์Royal Regalia มีการจดัแสดงเครื่องประกอบพิธีราชาภิเษกของสมเด็จพระราชาธิบดีองคท์ี่ 29 แห่งบรูไน 

และขา้วของเครื่องใชข้ององคส์ลุต่านเอาไวม้ากมาย อาทิเช่น เครื่องเงิน , เครื่องทอง มงกุฎ เครื่องราชยแ์ละเครื่องบรรณาการจาก
ประเทศต่างๆ รวมทัง้ของขวญัจากผูน้  าประเทศต่าง ๆ ที่ถวายแด่องคส์ลุต่านแห่งบรูไน  จากนัน้น าท่านถ่ายรูปดา้นนอกมัสยิด 
Omar Ali Saiffuddien มสัยิดใจกลางเมือง บนัดารเ์สรีเบกาวนั สรา้งขึน้โดย สลุต่าน โอมาร ์อาลี ไซฟุดดิน ซึ่งเป็นมสัยิดประจ า
พระองคข์องสมเด็จพระมหาราชาธิบดีองคท์ี่ 28 ของบรูไน ซึ่งเป็นพระราชบิดาของสมเด็จพระราชาธิบดีองคท์ี่ 29 องคปั์จจุบนั 
ภายในมสัยิดประดบัตกแต่งดว้ยหินอ่อนและกระเบื ้องสีอย่างเรียบง่าย เหมาะสมส าหรบัสถานที่ในการสวดมนตข์อพร และยงัใช้
เป็นเวทีประกวดอ่านคมัภีรอ์ลักุรอาน มสัยิดแห่งนีเ้ป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบอิสลามกบัสถาปัตยกรรมอิตาลี 
ไดร้บัการขนานนามวา่ มินิ ทชัมาฮาล ออกแบบโดย Cavalierre Rudolfo Nolli ชาวอิตาล ีบรเิวณดา้นหนา้ของมสัยิดเป็นทะเลสาบ
ขนาดใหญ่ มีการจ าลองเรือพระราชพิธีมาประดบั นบัเป็นจุดเด่นอีกประการหนึ่ง มสัยิดแห่งนีภ้ายนอกแวดลอ้มดว้ยพนัธุไ์มน้านา
ชนิดซึง่เป็นสญัลกัษณแ์สดงถึงดินแดนแหง่สรวงสวรรค ์ถือไดว้า่เป็นมสัยิดที่สวยงามมากที่สดุแหง่หนึง่ของโลก 

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

เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) มีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

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

20.25 น. เดินทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

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

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ท่านละ 

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

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

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

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซา่ภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัวา่กรุป๊ออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวีซา่ไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

6. หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรอืไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครือ่งบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
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5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่า

น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรอืของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
5. คา่ธรรมเนียมวีซา่ประเทศออสเตรเลยี (ประมาณ 5,500 บาท ช าระพรอ้มเงินมดัจ า) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (18 AUD และ 5 SGD) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (18 AUD) 
 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยืน่วีซ่า 
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1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททวัร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซา่ที่คอ่นขา้ง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายไุมต่  ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเริม่เดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากวา่ 6 เดือน 
ผูเ้ดินทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทาง
บริษัทดว้ย เนื่องจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวน
หนา้หนงัสอืเดินทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรบัติดวีซา่ไมต่  ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านที่ใส่ปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่ีรอยฉีกขาด หรอื การขีดเขียน หรอื แตง่เติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบิน ซึง่มีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่าย
ตามที่เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูุกเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบตัิตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และ
อ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
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5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไมค่รบ
ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัิวีซา่จากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่เกิดขึน้จรงิ เช่น คา่วีซา่และคา่บรกิารยื่นวีซา่ / คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบิน หรอืคา่
ตั๋วเครือ่งบิน (กรณีออกตั๋วเครือ่งบินแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบาง
โรงแรม  อาจจะไมม่ีหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตัและไม่

มีอา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
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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)ี 
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- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

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

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

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

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

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

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

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

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

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

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

11. ทีอ่ยูข่องผูข้อวซีา่ 

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

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

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

12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 
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     ....................................................................................................... 

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่พรอ้มหมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอก

ชือ่ ทีอ่ยูข่องสถาบันศกึษา  

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

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

14. กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา ระบหุลักสตูรทีท่า่นเรยีน

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

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

16. สมาชกิในครอบครัวของทา่นทีเ่ดนิทางไปออสเตรเลยีพรอ้มกับทา่น 

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

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

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

 

17. สมาชกิในครอบครัวของทา่นทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางไปออสเตรเลยีกับทา่น 

      1)ชือ่-นามสกลุ

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

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

         ทีอ่ยู ่

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

      2)ชือ่-นามสกลุ

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

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

         ทีอ่ยู ่

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

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

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

         ทีอ่ยู ่

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

 

18. ทา่นมญีาตหิรอืเพือ่น อยูท่ีอ่อสเตรเลยีหรอืไม ่             ม ี                 ไมม่ ี

       1)ชือ่-นามสกลุ

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

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

         ทีอ่ยู ่

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

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

      2)ชือ่-นามสกลุ

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

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

         ทีอ่ยู ่

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

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

19. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

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

  

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

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

                                                                     ความสมัพันธก์ับทา่นเป็น…………………………………. 
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                                                    ทีอ่ยู.่............................................................. 

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

 

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เงนิสด     เงนิสด 

   เช็คเดนิทาง                ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   บัตรเครดติ    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   อืน่ ๆ (โปรดระบ)ุ               อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ                               

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

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้  

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 


