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AUSTRALIA AND BRUNEI 

ออสเตรเลยี บรไูน 

6 วนั 4 คนื 

โดยสายการบนิรอยลับรไูน (BI)   
 
 
 

 
 

 
 
  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 สดุคุม้ คร ัง้เดยีวเทีย่ว 2 ประเทศ 2 ทวปี สมัผสั 2 อารยธรรม 

 เทีย่วชมถนนทีส่วยทีส่ดุ Great Ocean Road 

 เทีย่วชมปรากฏการณ์ธรรมชาตขิองหนิ  Twelve Apostles  

 เทีย่วเกาะPHILLIP ISLAND NATURE PARK พบประสบการณ์อันน่าประทับใจกับการชมความน่ารักของ 

ฝูงเพนกวนิพันธุเ์ล็กทีส่ดุในโลก 

 ช็อปป้ิงสดุมนั ณ เมอืงเมลเบริน์ 

 มสัยดิทองค า Omar Ali Saifuddin Mosque หนึง่ในมัสยดิทีส่วยทีส่ดุของโลก 

 ชมความอลงัการของ มสัยดิทองค า Jame Asr Hassanil Bolkiah Mosque 

 
 

         ก าหนดการเดนิทาง                                                                                 
 

วนัที ่  23-28 ก.พ. 62 39,888.- 

วนัที ่  23-28 ม.ีค. 62 39,888.- 

วนัที ่  06-11, 13-18 เม.ย. 62 45,900.- 

วนัที ่  27 เม.ย. - 02 พ.ค. 62 , 18-23 พ.ค. 62 39,900.- 

วนัที ่  25-30 พ.ค. 62 41,900.- 

วนัที ่  08-13 ม.ิย. 62 39,900.- 

 

 

ราคาเร ิม่ตน้  39,888.- 

ราคาทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 
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     เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
กลา
งวนั 

ค า่ 
โรงแรมทีพ่กั  
หรอื เทยีบเทา่ 

1. กรุงเทพฯ – บรูไน  ✈ ✈ ✈  

2. 
เมลเบริน์ – เกรทโอเชีย่นโรด้ – เมอืงอโพโล เบย ์- พอรต์แคม

เบลล ์- Twelve Apostles - เมลเบริน์ 
✈ O O 

Ibis Style Victoria 
Hotel 

3. 
เมลเบริน์ – รถไฟจักรไอน ้า – สวนสตัวพ์ืน้เมอืง - ชมนกเพนกวนิที่

เกาะฟิลลปิ 
O O O 

Ibis Style Victoria 

Hotel 

4. อสิระเต็มวันเทีย่วเมอืงเมลเบริน์ O X X 
Ibis Style Victoria 

Hotel 

5. 
เมลเบริน์ –สวนฟิตซรอย– วหิารเซน็ตแ์พททรคิ - ศนูยศ์ลิปะ

เมลเบริน์ – ชอ้ปป้ิงย่านไชน่า ทาวน ์- บรูไน 
O O  ✈ WAFA HOTEL  

6. 

บรูไน - มัสยดิ Jame Asr Hassanil  Bolkiah - พพิธิภณัฑ ์Islamic 

Gallery - ผ่านชมพระราชวัง Istana Nurul Iman - พพิธิภณัฑ ์

Royal Regalia - ผ่านชม มัสยดิ Omar Ali Saiffuddien – บรูไน – 

กรุงเทพฯ 

O O ✈  

 

   

   โปรแกรมการเดนิทาง   

วนัที ่1: กรงุเทพฯ – บรไูน - เมลเบริน์ 

10.30 น.
  

คณะมาพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภูม ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 9 เคาน์เตอร ์U เช็คอนิกรุ๊ปของ

สายการบนิ รอยลั บรูไน ( Royal Brunei ) โดยมีเจา้หนา้ที่ของบรษัิทและหัวหนา้ทัวร ์ ใหก้าร

ตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

13.30 น. น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุบนัดาเสรเีบกาวนั ประเทศบรูไน โดยสายการบนิ รอยลั บรูไน ( Royal 

Brunei ) เทีย่วบนิที ่BI 514 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 45 นาที ่

17.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิ Brunei International Airport ประเทศบรูไน รอเปลีย่นเครื่องเพื่อเดนิทาง

ตอ่ไปยังเมลเบริน์ 

19.20 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเมลเบริน์ ประเทศออสเตรเลยี เทีย่วบนิที ่BI 005 

วนัที ่2: เมลเบริน์ – เกรทโอเชีย่นโรด้ – เมอืงอโพโล เบย ์ - พอรต์แคมเบลล ์- Twelve 

Apostles - เมลเบริน์ 

05.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิทูลามารีน นครเมลเบริน์ เมืองหลวงของรัฐวคิตอเรีย ประเทศออสเตรเลยี  (เวลา

ทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 3 ชัว่โมง) น าทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ 

เชา้ น าทา่นเดนิทางสูเ่กรทโอเชีย่นโรด้ (Great Ocean Road) ซ ึง่เป็นถนนทีส่วยงามและเป็นทีรู่จ้ักของ

นักท่องเที่ยวที่จะพลาดไม่ไดเ้ลยหากมาถงึรัฐวกิตอเรีย ใหท้่านไดช้มทวิทัศที่สวยงามของชายฝ่ัง

มหาสมุทรแปซฟิิคและหาดทรายตา่ง ๆ ตามเสน้ทางทีง่ดงามแห่งหนึง่ของออสเตรเลยี โดยผ่าน เมอืง 

Anglesea และเมอืง Lorne ทีเ่ต็มไปดว้ยธรรมชาตพิรอ้มทะเลสวยงามและสงบ ก่อนเขา้สู ่Apollo Bay 

ทีเ่ป็นอกีเมอืงยอดนยิมของนักทอ่งเทีย่วทีส่วยงามอีกเมืองและมีน ้าทะเลสนี ้าเงนิตัดกับป่าอันเขยีวขจี

ท าใหเ้มืองนี้มีเสน่ห์สวยงาม นอกจากนี้ระหว่างทางผ่านชมโคอาล่าที่อยู่ตามตน้ยูคาลปิตัสตาม

ธรรมชาต ิ

กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 
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บา่ย จากนัน้เดนิทางต่อสู ่พอรต์แคมเบลล ์(Port Campbell) สมัผัสกับทัศนียภาพทีส่วยงามทีส่ดุแห่ง

หนึง่ของโลก ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพทวิทศันอ์ันงดงามของมหาสมุทรแปซฟิิค ทีม่ีลักษณะภูมปิระเทศทีไ่ม่

เหมือนทีใ่ด ๆ ในโลก  น าท่านชมปรากฏการณ์ธรรมชาตขิองหนิ Twelve Apostles ซึง่ตัง้ชือ่ตาม

นักบุญทัง้ 12 นักบุญทีเ่ป็นศษิยข์องพระเยซ ูหรอืสบิสองสาวกศกัดิส์ทิธิข์องศาสนาครสิต ์ซึง่ถอืว่าเป็น

ความมหัศจรรยท์างธรรมชาตทิีไ่ม่ควรพลาด หลงัจากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มลเบริน์ 

ค า่      รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั      เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก Ibis Style Victoria Hotel หรอืเทยีบเทา่   

วนัที ่3: เมลเบริน์ – รถไฟจกัรไอน า้ – สวนสตัวพ์ืน้เมอืง - ชมนกเพนกวนิทีเ่กาะฟิลลปิ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านสู่สถานรีถไฟจกัรไอน า้โบราณ (Puffing Billy Steam Train) ซึง่แต่เดมิเคยใชเ้ป็น

เสน้ทางในการเดนิทางระหว่างเมอืงและขนสง่สนิคา้เปิดใหบ้รกิารในปี ค.ศ.1900 เป็นรถไฟสายเก่าทีว่ ิง่

ระยะสัน้ ๆ ปัจจุบันไดถ้กูดดัแปลงน ามาใชใ้นการทอ่งเทีย่วชมป่า น าทา่นน่ัง รถไฟจักรไอน ้าโบราณ เพื่อ

ชมทัศนียภาพอันสวยงามตามแนวเขาตลอดเสน้ทางวิง่ของรถไฟและท่านยังสามารถน่ังหอ้ยขาผ่อน

คลายอารมณ์พรอ้มชมทศันียภาพตลอดทางทีเ่ต็มไปดว้ยหุบเขาและป่าสงูทีย่ังคงความสมบูรณ์ จากนัน้

น าทา่นเดนิทางสูเ่ขตอนุรักษ์ธรรมชาต ิเกาะฟิลลปิ ซึง่เป็นเกาะเล็ก ๆ ทีเ่ต็มไปดว้ยสตัวพ์ืน้เมอืงมากมาย

ทีท่างการอนุรักษ์ทัง้สตัวน์ ้าและสตัวป่์าและคงความเป็นธรรมชาตทิีม่หีาดทรายและป่าพุ่มเล็ก ๆ ซึง่เป็น

ทีอ่ยู่ของเพนกวนิตวันอ้ย แมวน ้าและนก นานาชนดิ 

กลางวนั      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่สวนสตัวพ์ ืน้เมอืง Maru Koala & Animal Park เพลดิเพลนิไปกับการชม

ธรรมชาตแิละความน่ารักของเหล่าสตัวพ์ื้นเมืองนานาชนดิ อาท ิโคอาล่า จงิโจ ้วอมแบท ใหท้่านได ้

สมัผัสและถา่ยรูปคูก่บัโคอาลา่ตวันอ้ยอย่างใกลช้ดิ (ไม่รวมคา่ถ่ายรูปกับโคอาล่า) สนุกสนานกับการให ้

อาหารจงิโจจ้ากมอืของทา่นเอง สดชืน่ผ่อนคลายไปกบับรรยากาศอันร่มรืน่  

ค า่       รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (เมนพูเิศษ กุง้มงักร) 

 น าท่านสูเ่กาะฟิลลปิ (Phillip Island Nature Park) พบประสบการณ์อันน่าประทับใจกับการชม

ความน่ารักของ ฝูงเพนกวนิพันธุเ์ล็กทีส่ดุในโลกทีอ่ยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่บนชายหาด SUMMERLAND 

BEACH ในบรรยากาศอันสวยงามยามพระอาทติยอ์ัสดงซึง่ทา่นจะไดเ้ห็นฝูงเพนกวนิตัวนอ้ยพรอ้มใจกัน

ยกขบวนพาเหรดขึน้จากทะเลเพือ่กลบัคนืสูร่ังพรอ้มอาหารในปากมาฝากลูกตัวนอ้ยทีร่ออยู่ในรัง เหล่า

เพนกวนิทัง้หลายจะสง่เสยีงเรยีกหาลกูและเดนิใหท้า่นเห็นความน่ารักอย่างใกลช้ดิ เพนกวนินอ้ยเหล่านี้

จะออกไปหาอาหารแตเ่ชา้และจะกลบัมาอีกทตีอนพระอาทติยต์ก (หา้มถ่ายรูปเพนกวนิ เพราะเป็นการ

รบกวนหรอือาจจะท าใหเ้พนกวนิตกใจ) จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบัเมลเบริน์ 

ทีพ่กั      เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก Ibis Style Victoria Hotel หรอืเทยีบเทา่   

วนัที ่4: อสิระเต็มวนัเทีย่วเมอืงเมลเบริน์   

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 อสิระเต็มวนั โดยทา่นสามารถเดนิทางไดอ้ย่างสะดวกโดยระบบขนสง่สาธารณะ ทีม่คีรอบคลมุอยู่ทัว่ทัง้

เมอืง รถราง รถเมล ์หรอื รถTAXI  

 

โดยเมลเบริน์เป็นเมอืงทีม่คีวามตืน่ตาตืน่ใจดว้ยการผสมผสานทัง้ความเกา่และความใหม่เขา้ดว้ยกนั เป็น

เมืองทีต่ัง้อยู่บนรมิฝ่ังแม่น ้า Yarra มีสวนสาธารณะรมิน ้า มีสถาปัตยกรรมของยุคตืน่ทองในสมัยกลาง

ศตวรรษที ่18 คละเคลา้กบัตกึสงูระฟ้าในสมัยปัจจุบันท าใหม้ีภูมทิัศน์ของเมืองทีไ่ม่เหมือนใคร มีแม่น ้า

ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงอันเป็นเสน่หข์องเมลเบริน์  โดยไกดจ์ะน าทา่นเดนิทางโดยระบบขนสง่สาธารณะ ทีม่ี
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อยู่ทัว่เมอืงทัง้รถไฟใตด้นิ Tram รถเมล ์หรอื รถ Taxi  

แนะน าสถานทีเ่ทีย่วหลกัๆในเมอืงเมลเบริน์ เชน่  

- กระท่อมกปัตนัคุก้ ซ ึง่เป็นบา้นพักของนักส ารวจชาวอังกฤษคนส าคัญของโลก ผูค้น้พบทวีป

ออสเตรเลียและซีกขัว้โลกใต ้กระท่อมนี้ไดถู้กยา้ยมาเพื่อเป็นการเฉลมิฉลองนครเมลเบริ์นในวาระ

ครบรอบ 100 ปี  

- ศูนยศ์ลิปะเมลเบริน์ ซ ึง่เป็นอาคารคอมเพล็กซ์ครบวงจรที่มีลักษณะเป็นอาคารโรงละครที่มี

สญัลักษณ์อันโดดเด่นเป็นเสาสูง รูปทรงยอดแหลมคลา้ยหอไอเฟล ภายในประกอบดว้ยโรงละครรัฐ 

พพิธิภณัฑศ์ลิปะการแสดง และ หอศลิป์ของจอรจ์ อดมัส ์รวมถงึโรงละครขนาดเล็กจ านวนมากและพืน้ที่

จัดแสดงภาพศลิปะตา่งๆ  

- อาคารรฐัสภา อาคารทีก่อ่สรา้งตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป  

- ลอ่งเรอืทีแ่มน่ า้ Melbourne ทีท่า่นจะไดช้มทศันียภาพและดืม่ด า่กบับรรยากาศของเมอืงเมลเบริน์  

- Eureka Skydeck 88 เป็นอาคารคอนโดทีพ่ักอาศัย ตัง้อยู่บนชัน้ที ่88 ของอาคารยูเรกา้ ทาวเวอร ์

ในเมอืงเมลเบริน์ ซึง่อาคารแห่งนี้ไดข้ ึน้ชือ่ว่าเป็นอาคารทีพ่ักอาศัยทีส่งูทีส่ดุในโลก ตัง้อยู่บรเิวณเซาธ์

แบงค ์น าทา่นขึน้ลฟิทค์วามเร็วสงูทีจ่ะน าทา่นจากชัน้ลา่งไปยังชัน้ที ่88 ในเวลาไม่ถงึ 40วนิาท ีเมื่อข ึน้

ไปที8่8 แลว้ ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบัววิของเมืองเมลเบริน์แบบ 360 องศา หรือ ท่านสามารถทดสอบ

ความกลา้ดว้ยการเขา้ไปใน “THE EDGE” กลอ่งกระจกแกว้นริภยัทีส่รา้งยดืล าออกจากนอกอาคาร ท่าน

จะไดรู้ส้กึเหมอืนยยนืลอยอยู่ในอากาศทีม่คีวามสงู 88 ชัน้เลยทเีดยีว  

- พพิธิภณัฑส์ตัวน์ า้ Melbourne Aquarium ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงบนรมิฝ่ังแม่น ้า Yarra ซ ึง่ภายในจะ

มสีตัวน์ ้าหลากหลายชนดิจากทางมหาสมุทรแปซฟิิคตอนใต ้หลายพันชนดิ 

- ชอ้ปป้ิงทีต่ลาดควนีวคิตอเรยี (Queen Victoria Market) ซ ึง่เป็นตลาดเก่าแก่ทีป่ระกอบไปดว้ย

รา้นคา้แผงลอยหลายรอ้ยแผงทัง้ในทีร่่มและกลางแจง้ ครอบคลมุหลายชว่งตกึ ทีป่ระกอบไปดว้ยสนิคา้

หลากหลายมากมาย เป็นตน้  

- ชอ้ปป้ิงย่านไชนา่ ทาวน ์ซ ึง่ตัง้อยู่บนถนน Swanston มีรา้นคา้มากมาย และยังมีอาคารบา้นเรื่อง

สมัยเกา่ทีส่รา้งตัง้แตศ่ควรรษที ่19 ดว้ยบรรยกาศแบบชาวจีนหรือจะชอ้ปป้ิงทีห่า้งสรรพสนิคา้ดัง อาทิ

เชน่ หา้งเดวดิ โจน ์หา้งมายเออร ์เป็นตน้ 

ทีพ่กั       เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก Ibis Style Victoria Hotel หรอืเทยีบเทา่   

วนัที ่5: เมลเบริน์ – สวนฟิตซรอย– วหิารเซ็นตแ์พททรคิ - ศนูยศ์ลิปะเมลเบริน์ – ชอ้ปป้ิงยา่นไช

นา่ ทาวน ์- บรไูน 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ชมเมอืงเมลเบริน์เป็นเมอืงทีม่คีวามตืน่ตาตืน่ใจดว้ยการผสมผสานทัง้ความเกา่และความใหม่เขา้ดว้ยกัน 

เป็นเมอืงหลวงทีต่ัง้อยู่บนรมิฝ่ังแม่น ้า Yarra River มสีวนสาธารณะรมิน ้า มสีถาปัตยกรรมของยุคตืน่ทอง

ในสมัยกลางศตวรรษที ่18 คละเคลา้กบัตกึสงูระฟ้าในสมัยปัจจุบันท าใหม้ีภูมทิัศน์ของเมืองทีไ่ม่เหมือน

ใคร มแีม่น ้าตัง้อยู่ใจกลางเมอืงอันเป็นเสน่หข์องเมลเบริน์ น าท่านเดนิทางสูย่่านดันดนีองสท์ีย่ังเป็นป่า

ของตน้ยูคาลปิตสัและเมอืงตามแบบชนบทของออสเตรเลยี น าชม สวนฟิตซรอย (Fitzroy Garden) 

เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ทีเ่ต็มไปดว้ยดอกไมน้านาพันธุ ์เป็นทีต่ัง้ กระทอ่มกปัตนัคุก้ (ไม่รวมค่า

เขา้ชมในกระทอ่ม) บา้นพักของนักส ารวจชาวอังกฤษคนส าคัญของโลก ผูค้น้พบทวีปออสเตรเลยีและ

ซกีขัว้โลกใต ้กระท่อมนี้ไดถู้กยา้ยมาเพื่อเป็นการเฉลมิฉลองนครเมลเบริ์นในวาระครบรอบ 100 ปี 

จากนัน้น าทา่นถา่ยรูปดา้นนอกกบัวหิารเซนตแ์พททรคิ (St. Patrick Cathedral) สรา้งเสร็จสมบูรณ์

ในปี 1939 ซึง่ตัง้ชือ่ตามนักบุญอุปถมัภแ์ห่งไอรแ์ลนด ์และไดก้อ่สรา้งเพือ่รองรับประชากรคาธอลกิของ

เมลเบริน์ในระหว่างศตวรรษที ่19 ตวัอาคารมสีดี าทีเ่ดน่ชดั สนัีน้ไดม้าจากหนิบลสูโตนในทอ้งถิน่ทีใ่ชใ้น
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การกอ่สรา้ง วัสดอุืน่ ๆ ไดน้ ามาจากทัว่ทัง้ออสเตรเลยีและทัว่โลก 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 

บา่ย น าทา่นชมศนูยศ์ลิปะเมลเบริน์ ซ ึง่เป็นอาคารคอมเพล็กซค์รบวงจรทีม่ีลักษณะเป็นอาคารโรงละครทีม่ี

สญัลักษณ์อันโดดเด่นเป็นเสาสูง รูปทรงยอดแหลมคลา้ยหอไอเฟล ภายในประกอบดว้ยโรงละครรัฐ 

พพิธิภณัฑศ์ลิปะการแสดง และ หอศลิป์ของจอรจ์ อดมัส ์รวมถงึโรงละครขนาดเล็กจ านวนมากและพืน้ที่

จัดแสดงภาพศลิปะตา่งๆ จากนัน้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงอย่างจุใจในย่านไชนา่ ทาวน ์รา้นคา้มากมายบน

ถนน Swanston และยังมีอาคารบา้นเก่าสรา้งตัง้แต่สมัยศตวรรษที ่19 ดว้ยบรรยกาศแบบชาวจีนและ

ชาวเอเซยี  หรือจะชอ้ปป้ิงหา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดัง อาท ิหา้งเดวดิ โจน ์หา้งมายเออร ์ ในย่านถนน 

Swanston Street และ Elizabeth Street ทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นเสือ้ผา้แฟชัน่หลากหลายส าหรับบุรุษ

และสตร ี

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปสนามบนิเพือ่เดนิทางตอ่ไปยังประเทศบรูไน  

18.40 น. ออกเดนิทางสู ่บรูไน โดยสายการบนิ รอยลั บรไูน ( Royal Brunei ) เทีย่วบนิที ่BI006 (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 7 ชัว่โมง มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

22.40 น. เดนิทางถงึกรงุบนัดาเสรเีบกาวนั ประเทศบรไูน จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูท่ีพ่ัก 

ทีพ่กั       เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก WAFA  Hotel  หรอืเทยีบเทา่    
  

วนัที ่6: บรไูน - มสัยดิ Jame Asr Hassanil  Bolkiah - พพิธิภณัฑ ์Islamic Gallery - ผา่น

ชมพระราชวงั Istana Nurul Iman - พพิธิภณัฑ ์Royal Regalia - ผา่นชม มสัยดิ 

Omar Ali Saiffuddien – บรไูน – กรงุเทพฯ 

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นชมมสัยดิ Jame Asr Hassanil Bolkiah สรา้งขึน้ในโอกาสฉลอง 25 ปี แห่งการครองราชย์

ของสลุตา่นองคปั์จจุบัน มัสยดิทองค าแห่งนี้เป็นมัสยดิแห่งชาตขิองบรูไน และมีสถาปัตยกรรมสวยงาม

ที่สุดในบรูไน โดยมีการน าเขา้วัสดุในการก่อสรา้งและตกแต่งมาจากทั่วโลก อาทเิช่น หนิอ่อนจาก

ประเทศอติาลี, แชนเดอเลียร์ทองค าแทข้นาดใหญ่ที่สุดในโลกจากประเทศออสเตรีย เป็นตน้ เร ิ่ม

กอ่สรา้งในปี 1987 แลว้เสร็จในปี 1994 ภายในประกอบดว้ย หอ้งสวดมนต ์2 หอ้งแยกชาย หญงิ,โดม

ทองค าจ านวน 29 อัน บันไดทางขึน้ 29 ขัน้ โคมไฟ 29 ดวงเพื่อเป็นเกยีรตแิก่ องคส์ลุต่านแห่งบรูไน

หรอืสมเด็จพระราชาธบิดฮีัจญ ีฮัสซานัล โบลเกยีห ์มูอซิซดัดนิ วัดเดาละห ์ซึง่เป็นสมเด็จพระราชาธบิดี

องคท์ี ่29 องคปั์จจุบันของบรูไน (กรณีทีม่สัยดิปิด ขออนญุาตน าทา่นถา่ยรูปดา้นนอกเทา่น ัน้) น า

ทา่นชมพพิธิภณัฑ ์Islamic Gallery พพิธิภณัฑแ์ห่งนี้เป็นแหลง่รวบรวมของสะสมโบราณล ้าค่าของ

องคส์ลุต่านจากประเทศมุสลมิทั่วโลกมาแสดงไว ้ อาทเิชน่ คัมภีรอ์ัลกุระอาน ขนาดเล็กทีส่ดุในโลก 

จากนัน้น าทา่นผ่านชม พระราชวงั Istana Nurul Iman พระราชวังทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก เป็นทีป่ระทับ

ของสลุตา่นแห่งบรูไนและพระราชวงศ ์สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1984 มีมูลค่า 1.4 พันลา้นดอลลารส์หรัฐฯ 

บนพื้นที ่2,152,782 ตารางฟุต ประกอบไปดว้ย โดมท าดว้ยทองค า, หอ้ง 1,788 หอ้ง, หอ้งน ้า 257 

หอ้ง ส ิง่อ านวยความสะดวกในพระราชวังแห่งนี้คอืสระว่ายน ้าจ านวน 5 สระ คอกมา้ตดิเครือ่งปรับอากาศ

ส าหรับมา้เพือ่แขง่โปโลขององคส์ลุตา่นจ านวน 500 ตวั โรงจอดรถขนาดจุ 110 คัน หอ้งจัดงานเลีย้งที่

สามารถจุคนไดถ้งึ 4,000 คน และสเุหร่าทีจุ่คนได ้1,500 คน พระราชวังแห่งนี้ยังเป็นทีเ่ก็บเหล่าบรรดา

รถหรูทีพ่ระองคส์ะสมอีกดว้ย จากนัน้น าท่านชม พพิธิภณัฑ ์Royal Regalia มีการจัดแสดงเครื่อง

ประกอบพธิีราชาภเิษกของสมเด็จพระราชาธบิดอีงคท์ี ่29 แห่งบรูไน และขา้วของเครื่องใชข้ององค์

สลุต่านเอาไวม้ากมาย อาทเิชน่ เครื่องเงนิ, เครื่องทอง มงกุฎ เครื่องราชยแ์ละเครื่องบรรณาการจาก

ประเทศตา่งๆ รวมทัง้ของขวัญจากผูน้ าประเทศตา่ง ๆ ทีถ่วายแดอ่งคส์ลุตา่นแห่งบรูไน 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บา่ย จากนัน้น าท่านผา่นชมและถา่ยรูปดา้นนอก มสัยดิ Omar Ali Saiffuddien มัสยดิใจกลางเมือง 

บันดารเ์สรเีบกาวัน สรา้งขึน้โดย สลุตา่น โอมาร ์อาล ีไซฟดุดนิ ซึง่เป็นมัสยดิประจ าพระองคข์องสมเด็จ

พระมหาราชาธบิดีองคท์ี่ 28 ของบรูไน ซึง่เป็นพระราชบดิาของสมเด็จพระราชาธบิดีองคท์ี ่29 องค์

ปัจจุบัน ภายในมัสยดิประดบัตกแตง่ดว้ยหนิอ่อนและกระเบือ้งสอีย่างเรียบง่าย เหมาะสมส าหรับสถานที่

ในการสวดมนตข์อพร และยังใชเ้ป็นเวทปีระกวดอ่านคัมภรี์อัลกุรอาน มัสยดิแห่งนี้เป็นการผสมผสาน

ระหว่างสถาปัตยกรรมแบบอสิลามกับสถาปัตยกรรมอิตาลี ไดร้ับการขนานนามว่า มนิิ ทัชมาฮาล 

ออกแบบโดย Cavalierre Rudolfo Nolli ชาวอติาล ีบรเิวณดา้นหนา้ของมัสยดิเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ 

มกีารจ าลองเรอืพระราชพธิมีาประดบั นับเป็นจุดเดน่อกีประการหนึง่ มัสยดิแห่งนี้ภายนอกแวดลอ้มดว้ย

พันธุไ์มน้านาชนดิซึง่เป็นสญัลกัษณ์แสดงถงึดนิแดนแห่งสรวงสวรรค ์ถอืไดว้่าเป็นมัสยดิทีส่วยงามมาก

ทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปยังสนามบนิเพือ่เดนิทางกลบัไปยังประเทศไทย 

18.30 น. น าทา่นเดนิทางตอ่กลบัสู ่กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ รอยลั บรไูน ( Royal Brunei ) 

เทีย่วบนิที ่BI519 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

20.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทุกขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง  

หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเง ือ่นไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 
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โปรแกรม : AUSTRALIA AND BRUNEI ออสเตรเลยี บรไูน 6 วนั 4 คนื 

โดยสายการบนิรอยลับรไูน (BI)    
 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง :   23-28 ก.พ. 62  

23-28 ม.ีค. 62  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่พักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 39,888.- 

ผูใ้หญ่ 3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 39,888 .- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพ ิม่ทา่นละ 5,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น ทา่นละ 39,888 .- 

เด็กไม่มเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
39,888 .- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ   25,888.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศออสเตรเลยี 

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซี่าในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 4,800 บาท) 

ช ัน้ธุรกจิเพ ิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
โปรดสอบถาม 

 

 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง :   6-11, 13-18 เม.ย. 62  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่พักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 45,900.- 

ผูใ้หญ่ 3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 45,900 .- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพ ิม่ทา่นละ 6,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น ทา่นละ 45,900 .- 

เด็กไม่มเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
45,900 .- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ   34,000.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศออสเตรเลยี 

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซี่าในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 4,800 บาท) 

ช ัน้ธุรกจิเพ ิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
โปรดสอบถาม 

 

 

 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง :   27 เม.ย. - 02 พ.ค. 62  

18-23 พ.ค. 62 

      08-13 ม.ิย. 62 
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อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่พักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 39,900.- 

ผูใ้หญ่ 3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 39,900 .- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพ ิม่ทา่นละ 6,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น ทา่นละ 39,900 .- 

เด็กไม่มเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
39,900 .- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ   28,000.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศออสเตรเลยี 

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซี่าในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 4,800 บาท) 

ช ัน้ธุรกจิเพ ิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
โปรดสอบถาม 

 

 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง :   25-30 พ.ค. 62 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่พักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 41,900.- 

ผูใ้หญ่ 3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 41,900 .- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพ ิม่ทา่นละ 6,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น ทา่นละ 41,900 .- 

เด็กไม่มเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
41,900 .- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ   28,000.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศออสเตรเลยี 

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซี่าในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 4,800 บาท) 

ช ัน้ธุรกจิเพ ิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
โปรดสอบถาม 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกนิจ านวนวนั 

และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. ค่าภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. ค่าประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง ือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

         ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

         ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบตัเิหตุวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

         ** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

         เพ ิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  
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         เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

         เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

         **ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุ ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. ค่ามัคคุเทศกข์องบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

9. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. ค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าใชจ่้ายสว่นตัว อาทเิชน่  ค่าเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิ

ก าหนดเกนิกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมคี่าทีส่ญู

หายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศออสเตรเลยี (ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ ืน่วซีา่ในวนัย ืน่ 

เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 4,800 บาท) 

6. คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (18 AUD และ 5 SGD) 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (18 AUD) 

 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเม ือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  

หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลูกคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิต่อเจา้หนา้ที ่ 

กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไม่เหมอืนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยืน่  

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มูลเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว

ในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชัว่โมงตดิต่อกนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็น

หมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 

  ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดุลยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อ

วางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวีซ่าทีค่่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการ

พจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านักหรอืศกึษาอยู่เทา่นัน้ 
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4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้ง

ขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวซีา่ไม่ต ่ากว่า 3 หนา้ 

5. ทา่นทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอร์ต ถอืเป็น

หนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเล่ม 

 

 

 

 

  ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์าร

เรยีกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคี่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตั๋วเครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ่้ายตามที่เกดิขึ้นจรงิ และรอ 

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมีคุณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ีม่ี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 

กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอน

เวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่ 

     บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไป    

     ช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่น    

    ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวซีา่ตามที ่ 

    สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระค่าทวัรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่าวซีา่และค่าบรกิารยืน่วซีา่ / ค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ หรอืค่าตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้)     

    ค่าสว่นต่างในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบรษัิทของ 

    สงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และ 

    หอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม   

    อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมสว่นใหญอ่าจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรัต  

     และไม่มอี่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีักษณะแตกต่างกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่ (ออสเตรเลยี) 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่  VFS Global (เทรนดี ้ช ัน้ 28) 

เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอ

เป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

 

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลบั  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

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

เทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไมใ่ส่

คอนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ ไมม่รีอยแม็ก) 

3. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บัญชอีอม

ทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป  ยอ้นหลัง 6 เดอืน ทีอ่อกจากทาง

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

Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วันหรอือยูใ่นเดอืนทีย่ืน่วซีา่) 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนา  Bank Statement บัญชอีอมทรพัยธ์รรมดาของ

ธนาคารทั่วไป ยอ้นหลัง 6 เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) พรอ้มเอกสารพสิจูน์ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร 

ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

- ***ควรเคลือ่นไหวบัญชสีม ่าเสมอ ไมค่วรแตง่บัญชโีดยการน าเงนิกอ้นใหญเ่ขา้บัญชกีอ่นยืน่วซีา่ จะท า

ใหย้อดเงนิกระโดด ซึง่อาจเป็นเหตใุหท้า่นถกูปฏเิสธวซีา่ได ้

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

 

4. หลกัฐานการท างาน   
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- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

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

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

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

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

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคัด

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- *** กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาจะตอ้งมายืน่วซีา่พรอ้มเด็กและลงชือ่รับรองใน

แบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

7. กรณีเป็นผูส้งูอาย ุหากลกูคา้มอีายตุัง้แต ่75 ปี ขึน้ไป ทา่นตอ้งท าประกนัการเดนิทางมายืน่ดว้ย และ

สถานทตูอาจโทรแจง้ใหท้า่นไปตรวจสขุภาพกับทางโรงพยาบาลทีส่ถานทตูก าหนดหลังจากยืน่วซีา่แลว้ 

                                                                               

เอกสารยืน่วซี่าอาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา 

หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซี่าประเทศออสเตรเลยี 
 

(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                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

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

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

11. ทีอ่ยูข่องผูข้อวซีา่ 

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

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

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

12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่พรอ้มหมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยู่

ของสถาบันศกึษา  

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

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

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

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

16. สมาชกิในครอบครัวของทา่นทีเ่ดนิทางไปออสเตรเลยีพรอ้มกับทา่น 

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

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

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

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

         วัน/เดอืน/ปีเกดิ ................................................ความสมัพันธก์ับทา่นเป็น……………………….. 

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

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

         วัน/เดอืน/ปีเกดิ ................................................ความสมัพันธก์ับทา่นเป็น……………………….. 

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

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

         วัน/เดอืน/ปีเกดิ ................................................ความสมัพันธก์ับทา่นเป็น……………………….. 

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

 

18. ทา่นมญีาตหิรอืเพือ่น อยูท่ีอ่อสเตรเลยีหรอืไม ่             ม ี                 ไมม่ี 

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

         วัน/เดอืน/ปีเกดิ ................................................ความสมัพันธก์ับทา่นเป็น……………………….. 

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

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

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

         วัน/เดอืน/ปีเกดิ ................................................ความสมัพันธก์ับทา่นเป็น……………………….. 

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

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

 

19. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร/ผูเ้ชญิ)  

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

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

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

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

                                                             .................................................................... 
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สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เงนิสด       เงนิสด 

   เช็คเดนิทาง      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   บัตรเครดติ      คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   อืน่ ๆ (โปรดระบ)ุ                      อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ                               

   

 

 

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

 

หมายเหต ุการอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้  

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 
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