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Penguin parade and Long nosed monkey  

เมลเบร์ิน บรูไน 6DAYS 4NIGHTS 

ออสเตรเลีย – บรูไน 

Vb9k]u  
เดนิทาง สิงหาคม – ธันวาคม 62  

เร่ิมต้นเพียง 34,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ – บรูไน 

วนัที่ 2. เมลเบิร์น – เกรทโอเชี่ยนโร้ด – เมืองอโพโล เบย์ - พอร์ตแคมเบลล์ - Twelve Apostles - เมลเบิร์น 

วนัที่ 3. เมลเบิร์น – รถไฟจกัรไอน ำ้ – สวนสตัว์พืน้เมือง - ชมนกเพนกวินที่เกำะฟิลลปิ 

วนัที่ 4. อิสระเต็มวนัเที่ยวเมืองเมลเบิร์น 

วนัที่ 5. เมลเบิร์น –สวนฟิตซรอย– วิหำรเซ็นต์แพททริค - ศนูย์ศิลปะเมลเบิร์น – ช้อปปิง้ย่ำนไชน่ำ ทำวน์ - บรูไน 

วนัที่ 6. บรูไน - มสัยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah – ลอ่งเรือชมลงิจมูกยำว -   ผ่ำนชมพระรำชวงั Istana Nurul Iman - พิพิธภัณฑ์ Royal 

Regalia - ผ่ำนชม มัสยิด Omar Ali Saiffuddien – บรูไน – กรุงเทพฯ 
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วันท่ี 1 กรุงเทพฯ – บรูไน - เมลเบิร์น 
10.30 น. 

 
13.30 น. 

 
17.15 น. 
18.30 น. 

คณะมำพร้อมกนัที่ สนำมบินสวุรรณภูมิ ผู้ โดยสำรขำออกชัน้ 4 ประตู 9 เคำน์เตอร์ U เช็คอินกรุ๊ปของสำยกำรบิน รอยัล บรูไน ( Royal 
Brunei ) โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทและหวัหน้ำทวัร์  ให้กำรต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวก 
ออกเดินทำงสู่ กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสำยกำรบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เที่ยวบินที่ BI 514 (ใช้เวลำ
เดินทำงประมำณ 2 ชัว่โมง 45 นำที) 
เดินทำงถงึ สนำมบิน Brunei International Airport ประเทศบรูไน รอเปลีย่นเคร่ืองเพื่อเดินทำงต่อไปยงัเมลเบิร์น 
ออกเดินทำงสูก่รุงเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เที่ยวบินที่ BI 005 
***คณะที่ออกเดินทำงตัง้แต่วนัที่ 30 พ.ย. ออกเดินทำงเวลำ 19.20 น.*** 

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

03.30 น. ถึงสนำมบินทูลามารีน นครเมลเบิร์น เมืองหลวงของรัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 3 
ชั่วโมง) น ำท่ำนผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองและศลุกำกรแล้ว 
**คณะที่ออกเดินทำงวนัที่ 19-24 ต.ค. เดินทำงถงึเวลำ 04.30 น.** 

***คณะที่ออกเดินทำงตัง้แต่วนัที่ 30 พ.ย. เดินทำงถงึเวลำ 05.20 น.*** 
 น ำท่ำนเดินทำงสูเ่กรทโอเชี่ยนโร้ด (Great Ocean Road) ซึง่เป็นถนนที่สวยงำมและเป็นที่รู้จกัของนักท่องเที่ยวที่จะพลำดไม่ได้เลยหำก

มำถงึรัฐวิกตอเรีย ให้ท่ำนได้ชมทิวทศัที่สวยงำมของชำยฝ่ังมหำสมุทรแปซิฟิคและหำดทรำยต่ำง ๆ ตำมเส้นทำงที่งดงำมแห่งหนึ่งของ
ออสเตรเลยี โดยผ่ำน เมือง Anglesea และเมือง Lorne ที่เต็มไปด้วยธรรมชำติพร้อมทะเลสวยงำมและสงบ ก่อนเข้ำสู่ Apollo Bay ที่
เป็นอีกเมืองยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่สวยงำมอีกเมืองและมีน ำ้ทะเลสีน ำ้เงินตัดกับป่ำอันเขียวขจีท ำให้เมืองนีม้ีเสน่ห์สวยงำม 
นอกจำกนีร้ะหว่ำงทำงผ่ำนชมโคอำลำ่ที่อยู่ตำมต้นยคูำลปิตัสตำมธรรมชำติ 

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

ทิวทศัน์อนังดงำมของมหำสมทุรแปซิฟิค ที่มีลกัษณะภูมิประเทศที่ไม่เหมือนที่ใด ๆ ในโลก  น ำท่ำนชมปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติของหิน 
Twelve Apostles ซึง่ตัง้ช่ือตำมนกับญุทัง้ 12 นกับญุที่เป็นศิษย์ของพระเยซู หรือสิบสองสำวกศักด์ิสิทธ์ิของศำสนำคริสต์ ซึ่งถือว่ำเป็น
ควำมมหศัจรรย์ทำงธรรมชำติที่ไม่ควรพลำด หลงัจำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงสูเ่มลเบิร์น 

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

 

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

 น ำท่ำนสู่สถานีรถไฟจักรไอน า้โบราณ (Puffing Billy Steam Train) ซึ่งแต่เดิมเคยใช้เป็นเส้นทำงในกำรเดินทำงระหว่ำงเมืองและ
ขนสง่สนิค้ำเปิดให้บริกำรในปี ค.ศ.1900 เป็นรถไฟสำยเก่ำที่วิ่งระยะสัน้ ๆ ปัจจุบันได้ถูกดัดแปลงน ำมำใช้ในกำรท่องเที่ยวชมป่ำ น ำ
ท่ำนนัง่ รถไฟจกัรไอน ำ้โบรำณ เพื่อชมทศันียภำพอนัสวยงำมตำมแนวเขำตลอดเส้นทำงวิ่งของรถไฟและท่ำนยังสำมำรถนั่งห้อยขำผ่อน
คลำยอำรมณ์พร้อมชมทศันียภำพตลอดทำงที่เต็มไปด้วยหุบเขำและป่ำสงูที่ยังคงควำมสมบูรณ์ จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงสู่เขตอนุรักษ์
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ธรรมชำติ เกำะฟิลลปิ ซึง่เป็นเกำะเล็ก ๆ ที่เต็มไปด้วยสตัว์พืน้เมืองมำกมำยที่ทำงกำรอนุรักษ์ทัง้สตัว์น ำ้และสัตว์ป่ำและคงควำมเป็น
ธรรมชำติที่มีหำดทรำยและป่ำพุ่มเลก็ ๆ ซึง่เป็นที่อยู่ของเพนกวินตวัน้อย แมวน ำ้และนก นำนำชนิด 

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

พืน้เมืองนำนำชนิด อำทิ โคอำลำ่ จิงโจ้ วอมแบท ให้ท่ำนได้สมัผสัและถ่ำยรูปคู่กบัโคอำล่ำตัวน้อยอย่ำงใกล้ชิด (ไม่รวมค่ำถ่ำยรูปกับโค
อำลำ่) สนกุสนำนกบักำรให้อำหำรจิงโจ้จำกมือของท่ำนเอง สดชื่นผ่อนคลำยไปกับบรรยำกำศอันร่มร่ืน จำกนัน้น ำท่ำนสู่เกาะฟิลลิป 
(Phillip Island Nature Park) พบประสบกำรณ์อนัน่ำประทบัใจกบักำรชมควำมน่ำรักของ ฝูงเพนกวินพันธุ์ เล็กที่สดุในโลกที่อยู่รวมกัน
เป็นกลุ่มใหญ่บนชำยหำด SUMMERLAND BEACH ในบรรยำกำศอันสวยงำมยำมพระอำทิตย์อัสดงซึ่งท่ำนจะได้เห็นฝูงเพนกวินตัว
น้อยพร้อมใจกันยกขบวนพำเหรดขึน้จำกทะเลเพื่อกลบัคืนสู่รังพร้อมอำหำรในปำกมำฝำกลกูตัวน้อยที่รออยู่ในรัง เหล่ำเพนกวิน
ทัง้หลำยจะส่งเสียงเรียกหำลกูและเดินให้ท่ำนเห็นควำมน่ำรักอย่ำงใกล้ชิด เพนกวินน้อยเหล่ำนีจ้ะออกไปหำอำหำรแต่เช้ำและจะ
กลบัมำอีกทีตอนพระอำทิตย์ตก (ห้ำมถ่ำยรูปเพนกวิน เพรำะเป็นกำรรบกวนหรืออำจจะท ำให้เพนกวินตกใจ) จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำง
กลบัเมลเบิร์น 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง (เมนูพิเศษ กุ้งมังกร) 
ที่พัก น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสูท่ี่พกั IBIS STYLE VICTORIA HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วันท่ี 4 อสิระเตม็วันเท่ียวเมืองเมลเบิร์น   
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 อิสระเต็มวัน โดยไกด์จะให้ค ำแนะน ำท่ำนส ำหรับกำรเดินทำง ท่ำนสำมำรถเดินทำงเที่ยวได้โดยระบบขนส่งสำธำรณะ ที่มีอยู่ทั่วเมือง
ทัง้รถไฟใต้ดิน Tram รถเมล์ หรือ รถ Taxi ซึง่เมลเบิร์นเป็นเมืองที่มีควำมต่ืนตำต่ืนใจด้วยกำรผสมผสำนทัง้ควำมเก่ำและควำมใหม่เข้ำ
ด้วยกนั เป็นเมืองที่ตัง้อยู่บนริมฝ่ังแม่น ำ้ Yarra มีสวนสำธำรณะริมน ำ้ มีสถำปัตยกรรมของยุคต่ืนทองในสมัยกลำงศตวรรษที่ 18 คละ
เคล้ำกับตึกสูงระฟ้ำในสมัยปัจจุบันท ำให้มีภูมิทัศน์ของเมืองที่ไม่เหมือนใคร มีแม่น ำ้ตัง้อยู่ใจกลำงเมืองอันเป็นเสน่ห์ของเมลเบิร์น  
แนะน ำสถำนที่เที่ยวหลกัๆในเมืองเมลเบิร์น อำทิเช่น  
- กระท่อมกัปตันคุ้ก ซึง่เป็นบ้ำนพกัของนกัส ำรวจชำวองักฤษคนส ำคญัของโลก ผู้ ค้นพบทวีปออสเตรเลียและซีกขัว้โลกใต้ กระท่อมนี ้
ได้ถกูย้ำยมำเพื่อเป็นกำรเฉลมิฉลองนครเมลเบิร์นในวำระครบรอบ 100 ปี  
- ศูนย์ศิลปะเมลเบิร์น ซึง่เป็นอำคำรคอมเพลก็ซ์ครบวงจรที่มีลกัษณะเป็นอำคำรโรงละครที่มีสญัลกัษณ์อันโดดเด่นเป็นเสำสงู รูปทรง
ยอดแหลมคล้ำยหอไอเฟล ภำยในประกอบด้วยโรงละครรัฐ พิพิธภัณฑ์ศิลปะกำรแสดง และ หอศิลป์ของจอร์จ อดัมส์ รวมถึงโรงละคร
ขนำดเลก็จ ำนวนมำกและพืน้ที่จดัแสดงภำพศิลปะต่ำงๆ  
- อาคารรัฐสภา อำคำรที่ก่อสร้ำงตำมแบบสถำปัตยกรรมยโุรป  
- ล่องเรือที่แม่น า้ Melbourne ที่ท่ำนจะได้ชมทศันียภำพและด่ืมด ่ำกบับรรยำกำศของเมืองเมลเบิร์น  
- Eureka Skydeck 88 เป็นอำคำรคอนโดที่พกัอำศยั ตัง้อยู่บนชัน้ที่ 88 ของอำคำรยเูรก้ำ ทำวเวอร์ ในเมืองเมลเบิร์น ซึ่งอำคำรแห่งนีไ้ด้
ขึน้ชื่อว่ำเป็นอำคำรที่พกัอำศยัที่สงูที่สดุในโลก ตัง้อยู่บริเวณเซำธ์แบงค์ น ำท่ำนขึน้ลิฟท์ควำมเร็วสงูที่จะน ำท่ำนจำกชัน้ล่ำงไปยั งชัน้ที่ 
88 ในเวลำไมถ่งึ 40วินำที เมื่อขึน้ไปที่88 แล้ว ท่ำนจะได้เพลดิเพลนิกบัวิวของเมืองเมลเบิร์นแบบ 360 องศำ หรือ ท่ำนสำมำรถทดสอบ
ควำมกล้ำด้วยกำรเข้ำไปใน “THE EDGE” กลอ่งกระจกแก้วนิรภัยที่สร้ำงยืดล ำออกจำกนอกอำคำร ท่ำนจะได้รู้สกึเหมือนยยืนลอยอยู่
ในอำกำศที่มีควำมสงู 88 ชัน้เลยทีเดียว  
- พิพิธภัณฑ์สัตว์น า้ Melbourne Aquarium ตัง้อยู่ใจกลำงเมืองบนริมฝ่ังแม่น ำ้ Yarra ซึ่งภำยในจะมีสตัว์น ำ้หลำกหลำยชนิดจำกทำง
มหำสมทุรแปซิฟิคตอนใต้ หลำยพนัชนิด 
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- ช้อปป้ิงที่ตลาดควีนวิคตอเรีย (Queen Victoria Market) ซึง่เป็นตลำดเก่ำแก่ที่ประกอบไปด้วยร้ำนค้ำแผงลอยหลำยร้อยแผงทัง้ใน
ที่ร่มและกลำงแจ้ง ครอบคลมุหลำยช่วงตกึ ที่ประกอบไปด้วยสนิค้ำหลำกหลำยมำกมำย เป็นต้น  
- ช้อปป้ิงย่านไชน่า ทาวน์ ซึง่ตัง้อยู่บนถนน Swanston มีร้ำนค้ำมำกมำย และยงัมีอำคำรบ้ำนเร่ืองสมัยเก่ำที่สร้ำงตัง้แต่ศควรรษที่ 19 
ด้วยบรรยกำศแบบชำวจีนหรือจะช้อปปิง้ที่ห้ำงสรรพสนิค้ำดัง อำทิเช่น ห้ำงเดวิด โจน์ ห้ำงมำยเออร์ เป็นต้น 

 อิสระอำหำรกลำงวนัและอำหำรค ่ำตำมอธัยำศยั 
ที่พัก น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสูท่ี่พกั IBIS STYLE VICTORIA HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

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

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น ำท่ำนชมเมืองเมลเบิร์น ซึง่เป็นเมืองที่มีควำมต่ืนตำต่ืนใจด้วยกำรผสมผสำนทัง้ควำมเก่ำและควำมใหม่ของสถำปัตยกรรมเข้ำด้วยกัน 

ตัง้อยู่บนริมฝ่ังแม่น ำ้ Yarra River  มีแม่น ำ้ตดัใจกลำงเมืองอนัเป็นเสน่ห์ของเมลเบิร์น น ำท่ำนเดินทำงสู่ย่ำนดันดีนองส์ที่ยังเป็นป่ำของ
ต้นยคูำลปิตสัและเมืองตำมแบบชนบทของออสเตรเลีย น ำชม สวนฟิตซรอย (Fitzroy Garden) เป็นสวนสำธำรณะขนำดใหญ่ที่เต็ม
ไปด้วยดอกไม้นำนำพนัธุ์ เป็นที่ตัง้กระท่อมกปัตนัคุ้ก (ไม่รวมค่ำเข้ำชมในกระท่อม) บ้ำนพกัของนกัส ำรวจชำวอังกฤษคนส ำคัญของโลก 
ผู้ ค้นพบทวีปออสเตรเลยีและซีกขัว้โลกใต้ กระท่อมนีไ้ด้ถกูย้ำยมำเพื่อเป็นกำรเฉลมิฉลองนครเมลเบิร์นในวำระครบรอบ 100 ปี จำกนัน้
น ำท่ำนถ่ำยรูปด้ำนนอกกบัวิหารเซนต์แพททริค (St. Patrick Cathedral) สร้ำงเสร็จสมบูรณ์ในปี 1939 ซึ่งตัง้ชื่อตำมนักบุญอุปถัมภ์
แห่งไอร์แลนด์ และได้ก่อสร้ำงเพื่อรองรับประชำกรคำธอลิกของเมลเบิร์นในระหว่ำงศตวรรษที่ 19 ตัวอำคำรมีสีด ำที่เด่นชัด สีนัน้ได้มำ
จำกหินบลสูโตนในท้องถ่ินที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง วสัดอุื่น ๆ ได้น ำมำจำกทัว่ทัง้ออสเตรเลยีและทัว่โลก 

กลางวัน รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่าย น ำท่ำนชมศูนย์ศิลปะเมลเบิร์น ซึง่เป็นอำคำรคอมเพลก็ซ์ครบวงจรที่มีลกัษณะเป็นอำคำรโรงละครที่มีสญัลกัษณ์อันโดดเด่นเป็นเสำ

สงู รูปทรงยอดแหลมคล้ำยหอไอเฟล ภำยในประกอบด้วยโรงละครรัฐ พิพิธภัณฑ์ศิลปะกำรแสดง และ หอศิลป์ของจอร์จ อดัมส์ รวมถึง
โรงละครขนำดเลก็จ ำนวนมำกและพืน้ที่จัดแสดงภำพศิลปะต่ำงๆ จำกนัน้ให้ท่ำนอิสระช้อปปิง้อย่ำงจุใจใน ย่านไชน่า ทาวน์ ร้ำนค้ำ
มำกมำยบนถนน Swanston และยงัมีอำคำรบ้ำนเก่ำสร้ำงตัง้แต่สมัยศตวรรษที่ 19 ด้วยบรรยกำศแบบชำวจีนและชำวเอเซีย  หรือจะ    
ช้อปปิง้ห้ำงสรรพสินค้ำชื่อดัง อำทิ ห้ำงเดวิด โจน์ ห้ำงมำยเออร์  ในย่ำนถนน Swanston Street และ Elizabeth Street ที่เต็มไปด้วย
ร้ำนเสือ้ผ้ำแฟชัน่หลำกหลำยส ำหรับบุรุษและสตรี 

 จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงไปสนำมบินเพื่อเดินทำงต่อไปยงัประเทศบรูไน 
16.15 น. ออกเดินทำงสู ่บรูไน โดยสำยกำรบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เที่ยวบินที่ BI006 (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 7 ชัว่โมง มีบริกำร

อำหำรและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

**คณะที่ออกเดินทำงวนัที่ 19-24 ต.ค. ออกเดินทำงเวลำ 17.15 น.** 

***คณะที่ออกเดินทำงตัง้แต่วนัที่ 30 พ.ย. ออกเดินทำงเวลำ 18.40 น.*** 

21.25 น. เดินทำงถงึกรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงสูท่ี่พัก 

***คณะที่ออกเดินทำงตัง้แต่วนัที่ 30 พ.ย. เดินทำงถงึเวลำ 22.40 น.*** 

ที่พัก น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสูท่ี่พกั TIME HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
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วันท่ี 6 
บรูไน - มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah – ล่องเรือชมลิงจมูกยาว - ผ่านชม
พระราชวัง Istana Nurul Iman - พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia - ผ่านชม มัสยิด 
Omar Ali Saiffuddien – บรูไน – กรุงเทพฯ 

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

ทองค ำแห่งนีเ้ป็นมสัยิดแห่งชำติของบรูไน และมีสถำปัตยกรรมสวยงำมที่สดุในบรูไน โดยมีกำรน ำเข้ำวัสดุในกำรก่อสร้ำงและตกแต่งมำ
จำกทั่วโลก อำทิเช่น หินอ่อนจำกประเทศอิตำลี, แชนเดอเลียร์ทองค ำแท้ขนำดใหญ่ที่สดุในโลกจำกประเทศออสเตรีย เป็นต้น เร่ิม
ก่อสร้ำงในปี 1987 แล้วเสร็จในปี 1994 ภำยในประกอบด้วย ห้องสวดมนต์ 2 ห้องแยกชำย หญิง ,โดมทองค ำจ ำนวน 29 อัน บันไดทำง
ขึน้ 29 ขัน้ โคมไฟ 29 ดวงเพื่อเป็นเกียรติแก่ องค์สลุต่ำนแห่งบรูไนหรือสมเด็จพระรำชำธิบดีฮจัญี ฮสัซำนลั โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดำ
ละห์ ซึง่เป็นสมเด็จพระรำชำธิบดีองค์ที่ 29 องค์ปัจจุบันของบรูไน (กรณีท่ีมัสยิดปิด ขออนุญาตน าท่านถ่ายรูปด้านนอกเท่านัน้) 
จำกนัน้น ำท่ำนล่องเรือชม หมู่บ้านกลางน า้ Kampong Ayer หมู่บ้ำนกลำงน ำ้ที่ใหญ่ที่สดุในโลก ตัง้อยู่บริเวณปำกแม่น ำ้บรูไน เป็น
หมู่บ้ำนกลำงน ำ้ที่มีคนอยู่อำศยัต่อเนื่องกนัมำยำวนำนกว่ำ 1,300 ปี กำรสร้ำงบ้ำนเรือนแบบปลกูสร้ำงอยู่บนเสำค ำ้ยันและเชื่อมต่อกัน
ด้วยสะพำน หมู่บ้ำนกลำงน ำ้นีม้ีทัง้ บ้ำนพกัอำศยั, มสัยิด, โรงเรียน, สถำนีอนำมัย, สถำนีต ำรวจ, ร้ำนค้ำ, ร้ำนอำหำร ปัจจุบันหมู่บ้ำน
แห่งนีม้ีประชำกรกว่ำสำมหมื่นคนคิดเป็นเกือบร้อยละ๑๐ของจ ำนวนประชำกรบรูไนและเป็นสถำนที่ที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมริมน ำ้
ของบรูไนสร้ำงควำมประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวจำกทั่วโลกที่ได้มำชมหมู่บ้ำนแห่งนี ้ ล่องเรือชม ลิงโพรบอสซิส (Proboscis 

Monkey) หรือที่เรียกกนัว่ำ ลงิจมกูยำว เป็นลงิที่มีมีจมกูใหญ่และย่ืนยำวประหลำดกว่ำลิงชนิดอื่น เป็นลิงที่พบได้เฉพำะในประเทศบน
เกำะบอร์เนียวเท่ำนัน้ โดยจะอำศัยอยู่ในป่ำชำยเลนหรือป่ำติดริมแม่น ำ้  จำกนัน้น ำท่ำนผ่ำนชม พระราชวัง Istana Nurul Iman 
พระรำชวังที่ใหญ่ที่สดุในโลก เป็นที่ประทับของสุลต่ำนแห่งบรูไนและพระรำชวงศ์ สร้ำงขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1984 มีมูลค่ำ 1.4 พันล้ำน
ดอลลำร์สหรัฐฯ บนพืน้ที่ 2,152,782 ตำรำงฟุต ประกอบไปด้วย โดมท ำด้วยทองค ำ , ห้อง 1,788 ห้อง, ห้องน ำ้ 257 ห้อง สิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกในพระรำชวังแห่งนีคื้อสระว่ำยน ำ้จ ำนวน 5 สระ คอกม้ำติดเคร่ืองปรับอำกำศส ำหรับม้ำเพื่อแข่งโปโลขององค์สลุต่ำน
จ ำนวน 500 ตวั โรงจอดรถขนำดจ ุ110 คนั ห้องจดังำนเลีย้งที่สำมำรถจคุนได้ถึง 4,000 คน และสเุหร่ำที่จุคนได้ 1,500 คน พระรำชวัง
แห่งนีย้งัเป็นที่เก็บเหลำ่บรรดำรถหรูที่พระองค์สะสมอีกด้วย  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร 
บ่าย น ำท่ำนชม พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia มีกำรจดัแสดงเคร่ืองประกอบพิธีรำชำภิเษกของสมเด็จพระรำชำธิบดีองค์ที่ 29 แห่งบรูไน และ

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

Saiffuddien มัสยิดใจกลำงเมือง บันดำร์เสรีเบกำวัน สร้ำงขึน้โดย สลุต่ำน โอมำร์ อำลี ไซฟุดดิน ซึ่งเป็นมัสยิดประจ ำพระองค์ของ
สมเด็จพระมหำรำชำธิบดีองค์ที่ 28 ของบรูไน ซึง่เป็นพระรำชบิดำของสมเด็จพระรำชำธิบดีองค์ที่ 29 องค์ปัจจุบัน ภำยในมัสยิดประดับ
ตกแต่งด้วยหินอ่อนและกระเบือ้งสีอย่ำงเรียบง่ำย เหมำะสมส ำหรับสถำนที่ในกำรสวดมนต์ขอพร และยังใช้เป็นเวทีประกวดอ่ำน
คมัภีร์อลักรุอำน มสัยิดแห่งนีเ้ป็นกำรผสมผสำนระหว่ำงสถำปัตยกรรมแบบอิสลำมกับสถำปัตยกรรมอิตำลี ได้รับกำรขนำนนำมว่ำ มินิ 
ทชัมำฮำล ออกแบบโดย Cavalierre Rudolfo Nolli ชำวอิตำล ีบริเวณด้ำนหน้ำของมสัยิดเป็นทะเลสำบขนำดใหญ่ มีกำรจ ำลองเรือพระ
รำชพิธีมำประดับ นับเป็นจุดเด่นอีกประกำรหนึ่ง มัสยิดแห่งนีภ้ำยนอกแวดล้อมด้วยพันธุ์ ไม้นำนำชนิดซึ่งเป็นสัญลกัษณ์แสดงถึง
ดินแดนแห่งสรวงสวรรค์ ถือได้ว่ำเป็นมสัยิดที่สวยงำมมำกที่สดุแห่งหนึ่งของโลก 

 จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงไปยงัสนำมบินเพื่อเดินทำงกลบัไปยงัประเทศไทย 



TAT No. 11/09094

  

บริษัท ออลล์ ทราเวล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ALL TRAVEL INTERNATIONAL CO.,LTD.

127 ถนน สาธรใต้ ตรอก/ซอย - ตำบล/แขวง ทุ่งมหาเมฆ อำเภอ/เขต สาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120

tel : 020712207, Email : booking@alltravel.co.th

Website : -

  6  Penguin parade and Long nosed monkey  เมลเบิร์น บรูไน 6DAYS 4NIGHTS BY BI            [GQ3MEL-BI001] 

 

18.40 น. น ำท่ำนเดินทำงต่อกลบัสู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสำยกำรบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เที่ยวบินที่ BI519  (ใช้เวลำเดินทำง

ประมำณ 2 ชัว่โมง) มีบริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

***คณะที่ออกเดินทำงตัง้แต่วนัที่ 30 พ.ย. ออกเดินทำงเวลำ 18.30 น.*** 

20.25 น. เดินทำงถงึ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจ 

***คณะที่ออกเดินทำงตัง้แต่วนัที่ 30 พ.ย. เดินทำงถงึเวลำ 20.15 น.*** 

 

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

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

พักเด่ียวเพิ่ม 
ท่านละ 

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

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

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

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

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ช ำระเงินมดัจ ำท่ำนละ 20,000 บำท โดยโอนเข้ำบญัชี ที่นัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินมดัจ ำแล้วเท่ำนัน้ 
2. สง่ส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตของผู้ที่เดินทำง ที่มีอำยกุำรใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน เพื่อท ำกำรจองคิวย่ืนวีซ่ำภำยใน 3 

วนันบัจำกวนัจอง หำกไม่สง่ส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตทำงบริษัทขออนุญำติยกเลิกกำรจองทัวร์โดยอตัโนมติั 
3. เมื่อได้รับกำรยืนยนัว่ำกรุ๊ปออกเดินทำงได้ ลกูค้ำจดัเตรียมเอกสำรให้กำรขอวีซ่ำได้ทนัที 
4. หำกท่ำนที่ต้องกำรออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลกูค้ำอยู่ต่ำงจังหวัด) ให้ท่ำนติดต่อเจ้ำหน้ำที่ ก่อนออก

บตัรโดยสำรทกุครัง้ หำกออกบัตรโดยสำรโดยมิแจ้งเจ้ำหน้ำที่ ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่ำใช้จ่ำยที่
เกิดขึน้ 

5. กำรย่ืนวีซ่ำในแต่ละสถำนทตูมีกำรเตรียมเอกสำร และมีขัน้ตอนกำรย่ืนวีซ่ำไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รำยบคุคล (แสดงตน) ท่ำนสำมำรถสอบถำมข้อมลูเพื่อประกอบกำรตดัสนิใจก่อนกำรจองได้จำกทำงเจ้ำหน้ำที่ 

6. หำกในคณะของท่ำนมีผู้ ต้องกำรดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอำย,ุ มีโรคประจ ำตัว หรือไม่สะดวก
ในกำรเดินทำงท่องเที่ยวในระยะเวลำเกินกว่ำ 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่ำนและครอบครัวต้องให้กำรดูแลสมำชิก
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ภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ หัวหน้ำทัวร์มีควำมจ ำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่ำตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทำงไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีควำมประสงค์อยู่

ต่อ จะต้องไม่เกินจ ำนวนวนั และอยู่ภำยใต้เงื่อนไขของสำยกำรบิน) 
2. ค่ำภำษีสนำมบินทกุแห่งตำมรำยกำร 
3. ค่ำรถโค้ชปรับอำกำศน ำเที่ยวตำมรำยกำร  
4. ค่ำห้องพกัในโรงแรมตำมที่ระบใุนรำยกำรหรือเทียบเท่ำ (3 ดำว – 4 ดำว) 
5. ค่ำอำหำรตำมที่ระบใุนรำยกำร 
6. ค่ำเข้ำชมสถำนที่ท่องเที่ยวตำมรำยกำร 
7. ค่ำประกนัภัยกำรเดินทำงรำยบคุคล (หำกต้องกำรเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถำมได้จำกเจ้ำหน้ำที่) 
 ค่ำประกนัอบุติัเหตคุุ้มครองในระหว่ำงกำรเดินทำงวงเงินไม่เกินท่ำนละ 1,000,000 บำท  
 ค่ำรักษำพยำบำลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไม่เกินท่ำนละ 500,000 บำท (ตำมเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บำท [ระยะเวลำ 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บำท [ระยะเวลำ 7-10 วนั]  
 **ควำมครอบคลมุผู้ เอำประกนัที่มีอำยุตัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี **  
  [รักษำพยำบำล 2 ล้ำน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจำกอบุติัเหต ุ1.5 ล้ำนบำท] 
8. ค่ำมคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดกำรเดินทำง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก์)  
9. ค่ำภำษีมลูค่ำเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่ำย 3 % 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่ำธรรมเนียมกำรจดัท ำหนงัสอืเดินทำง 
2. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิเช่น  ค่ำเคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษ , ค่ำโทรศัพท์, ค่ำซักรีด, ค่ำธรรมเนียมหนังสือเดินทำง, ค่ำ

น ำ้หนักเกินจำกทำงสำยกำรบินก ำหนดเกินกว่ำ 30 ก.ก.และมำกกว่ำ 2 ชิน้,  ค่ำรักษำพยำบำล กรณีเกิดกำร
เจ็บป่วยจำกโรคประจ ำตวั, ค่ำกระเป๋ำเดินทำงหรือของมีค่ำที่สญูหำยในระหว่ำงกำรเดินทำง เป็นต้น 

3. ค่ำธรรมเนียมน ำ้มนัและภำษีสนำมบิน ในกรณีที่สำยกำรบินมีกำรปรับขึน้รำคำ 
4. ค่ำบริกำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึง่ท่ำนจะต้องดแูลกระเป๋ำและทรัพย์สนิด้วยตวัท่ำนเอง 
5. ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำประเทศออสเตรเลีย (ประมำณ 5,500 บำท ช ำระพร้อมเงินมดัจ ำ) 
6. ค่ำทิปพนกังำนขบัรถ และไกด์ท้องถ่ิน  (18 AUD และ 5 SGD) 
7. ค่ำทิปมคัคเุทศก์จำกเมืองไทย (18 AUD) 
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เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. กำรพิจำรณำวีซ่ำเป็นดุลยพินิจของสถำนทูต มิใช่บริษัททัวร์ กำรเตรียมเอกสำรที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้กำร
พิจำรณำ ของสถำนทตูง่ำยขึน้ 

2. กรณีท่ำนใดต้องใช้พำสปอร์ตเดินทำง ช่วงระหว่ำงย่ืนวีซ่ำ หรือ ก่อนเดินทำงกับทำงบริษัท ท่ำนต้องแจ้งให้ทำง
บริษัทฯ ทรำบลว่งหน้ำเพื่อวำงแผนในกำรขอวีซ่ำของท่ำน ซึง่บำงสถำนทตูใช้เวลำในกำรพิจำรณำวีซ่ำที่ค่อนข้ำง
นำนและอำจไม่สำมรถดงึเลม่ออกมำระหว่ำงกำรพิจำรณำอนมุัติวีซ่ำได้  

3. ส ำหรับผู้ เดินทำงที่ศึกษำหรือท ำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะต้องด ำเนินเร่ืองกำรขอวีซ่ำด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พ ำนกัหรือศกึษำอยู่เท่ำนัน้ 

4. หนงัสอืเดินทำงต้องมีอำยไุม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดินทำงออกนอกประเทศ หำกนับแล้วต ่ำกว่ำ 6 เดือน 
ผู้ เดินทำงต้องไปย่ืนค ำร้องขอท ำหนังสือเดินทำงเล่มใหม่ และกรุณำเตรียมหนังสือเดินทำงเล่มเก่ำ ให้กับทำง
บริษัทด้วย เนื่องจำกประวัติกำรเดินทำงของท่ำนจะเป็นประโยชน์อย่ำงย่ิงในกำรย่ืนค ำร้องขอวีซ่ำ และจ ำนวน
หน้ำหนงัสอืเดินทำง ต้องเหลอืว่ำงส ำหรับติดวีซ่ำไม่ต ่ำกว่ำ 3 หน้ำ 

5. ท่ำนที่ใส่ปกหนังสือเดินทำงกรุณำถอดออก หำกมีกำรสญูหำย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทำง
นัน้ๆ และพำสปอร์ต ถือเป็นหนงัสอืของทำงรำชกำร ต้องไม่มีรอยฉีกขำด หรือ กำรขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทำงบริษัทได้ส ำรองที่นั่งพร้อมช ำระเงินมัดจ ำค่ำตั๋วเคร่ืองบินแล้ว  หำกท่ำนยกเลิกทัวร์ ไม่ว่ำจะด้วยสำเหตุใด 
ทำงบริษัทขอสงวนสทิธ์ิกำรเรียกเก็บค่ำมดัจ ำตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีค่ำใช้จ่ำย ประมำณ 1,000 – 5,000 บำท  แล้วแต่
สำยกำรบินและช่วงเวลำเดินทำง   

2.  หำกตั๋วเคร่ืองบินท ำกำรออกแล้ว แต่ท่ำนไม่สำรถออกเดินทำงได้ ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำย
ตำมที่เกิดขึน้จริง และรอ Refund จำกทำงสำยกำรบิน ใช้เวลำประมำณ 3- 6 เดือนเป็นอย่ำงน้อย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทำงออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตำมที่สำยกำรบิน
ก ำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่ำงกำยแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่ำงรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหำ เช่น 
สำมำรถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (น ำ้หนกัประมำณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหำทำงด้ำนสขุภำพและร่ำงกำย และ
อ ำนำจในกำรให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทำงเจ้ำหน้ำที่เช็คอินสำยกำรบิน ตอนเวลำที่เช็คอินเท่ำนัน้ 
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กรณียกเลิกการเดนิทาง 
 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนกำรเดินทำง คืนค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภำยใน 30-44 วนัก่อนเดินทำง เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ 10,000 บำท  
3. แจ้งยกเลกิภำยใน 16-29 วนัก่อนเดินทำง เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ 20,000 บำท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกว่ำ 15 วนัก่อนเดินทำง ทำงบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในกำรเก็บค่ำใช้จ่ำยทัง้หมดกรณีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลท ำให้คณะเดินทำงไม่ครบ

ตำมจ ำนวนที่ บริษัทฯก ำหนดไว้ (30ท่ำนขึน้ไป) เนื่องจำกเกิดควำมเสียหำยต่อทำงบริษัทและผู้ เดินทำงอื่นที่
เดินทำงในคณะเดียวกนับริษัทต้องน ำไปช ำระค่ำเสยีหำยต่ำงๆที่เกิดจำกกำรยกเลกิของท่ำน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรับรอง บริษัทฯจะท ำกำร
เลื่อนกำรเดินทำงของท่ำน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถเรียกคืนได้คือ 
ค่ำธรรมเนียมในกำรมดัจ ำตัว๋ และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำตำมที่ สถำนทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่ำแล้วไม่ได้รับกำรอนมุติัวีซ่ำจำกทำงสถำนทตู (วีซ่ำไม่ผ่ำน) และท่ำนได้ช ำระค่ำทัวร์หรือมัดจ ำมำแล้ว 
ทำงบริษัทฯ ขอเก็บเฉพำะค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่ำวีซ่ำและค่ำบริกำรย่ืนวีซ่ำ / ค่ำมัดจ ำตั๋วเคร่ืองบิน หรือ
ค่ำตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) ค่ำสว่นต่ำงในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทำงไม่ครบตำมจ ำนวน  

8. กรณีวีซ่ำผ่ำนแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสำร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรไม่คืนค่ำทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทำงไม่สำมำรถเข้ำ-ออกเมืองได้ เนื่องจำกปลอมแปลงหรือกำรห้ำมของเจ้ำหน้ำที่ ไม่ว่ำเหตุผลใดๆ

ตำมทำงบริษัทของสงวนสทิธ์ิในกำร ไม่คืนค่ำทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พกั 
1. เนื่องจำกกำรวำงแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จงึอำจท ำให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่ำน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่ำงประเภทอำจจะไม่ติดกันและบำง
โรงแรม  อำจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่ำน แต่อำจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อำจจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต ่ำ 
3. กรณีที่มีงำนจดัประชมุนำนำชำติ (Trade air) เป็นผลให้ค่ำโรงแรมสงูขึน้มำกและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในกำรปรับเปลีย่นหรือย้ำยเมืองเพื่อให้เกิดควำมเหมำะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอำจเป็นห้องที่มีขนำดกะทัดรัตและไม่

มีอ่ำงอำบน ำ้ ซึง่ขึน้อยู่กบักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และห้องแต่ละห้องอำจมีลกัษณะแตกต่ำงกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซี่า (ออสเตรเลยี) 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัท าการ 

ยืน่วซี่าแสดงตนทีศ่นูยย์ืน่วซี่า  VFS Global (เทรนดี ้ช ัน้ 28) 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทาง

ธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอื

ส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวัน

เดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามา

ประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แต่พ านกัอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่

ตา่งประเทศ หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่อง

ทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทาง

สถานทตูตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศ

ไทยได้ ข้อก าหนดนี้ร วม ไปถึงผู ้ เด ินทางที่ถือ

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

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

(พืน้หลังขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตาหรอื

เครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ ไมม่รีอย

แม็ก) 

3. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บัญชอีอมทรัพยธ์รรมดาของ
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ธนาคารทั่วไป  ยอ้นหลัง 6 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้(รบกวนลกูคา้ท ารายการ

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

เกนิ 15 วันหรอือยูใ่นเดอืนทีย่ืน่วซีา่) 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนา  Bank Statement บญัชอีอมทรัพย์

ธรรมดาของธนาคารทั่วไป ยอ้นหลัง 6 เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้่าย) พรอ้มเอกสารพสิจูน์

ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

- ***ควรเคลือ่นไหวบญัชสีม ่าเสมอ ไมค่วรแตง่บญัชโีดยการน าเงนิกอ้นใหญเ่ขา้บญัชกีอ่น

ยืน่วซีา่ จะท าใหย้อดเงนิกระโดด ซึง่อาจเป็นเหตใุหท้า่นถกูปฏเิสธวซีา่ได ้

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณอ์อมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการ

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

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น 

สญัญาเชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตนั 

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

งาน  

(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 ่ากวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดย
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บดิาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา)พรอ้มแนบส าเนา

บัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดย

บดิาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอื

ระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จาก

อ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลงัโดยมี

รายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- *** กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาจะตอ้งมายืน่วซีา่พรอ้มเด็กและลงชือ่

รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

7. กรณีเป็นผูสู้งอาย ุหากลกูคา้มอีายตุัง้แต ่75 ปี ขึน้ไป ทา่นตอ้งท าประกันการเดนิทางมา

ยืน่ดว้ย และสถานทตูอาจโทรแจง้ใหท้า่นไปตรวจสขุภาพกับทางโรงพยาบาลทีส่ถานทตู

ก าหนดหลังจากยืน่วซีา่แลว้ 

                                                                               

เอกสารยืน่วซี่าอาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดทุ้กเวลา 

หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซี่าประเทศออสเตรเลยี 

 

(กรณุากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทกุขอ้  เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของ

ทา่น) 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

7. สญัชาตปัิจจุบัน ................................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจาก

ปัจจุบนั………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุ ่ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ ์ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

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

………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……….........….....…..… 
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11. ทีอ่ยูข่องผูข้อวซีา่ 

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

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

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

12. อาชพีปัจจุบัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่พรอ้มหมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุา

กรอกชือ่ ทีอ่ยูข่องสถาบันศกึษา  

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

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

14. กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา ระบหุลักสตูรทีท่า่นเรยีน

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

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

16. สมาชกิในครอบครัวของทา่นทีเ่ดนิทางไปออสเตรเลยีพรอ้มกับทา่น 

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

เป็น……………………….. 

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

เป็น……………………….. 

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

เป็น……………………….. 

 

17. สมาชกิในครอบครัวของทา่นทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางไปออสเตรเลยีกบัทา่น 

      1)ชือ่-นามสกลุ

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

         วัน/เดอืน/ปีเกดิ ................................................ความสมัพันธก์ับทา่น
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เป็น……………………….. 

         ทีอ่ยู ่

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

      2)ชือ่-นามสกลุ

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

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

เป็น……………………….. 

         ทีอ่ยู ่

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

      3)ชือ่-นามสกลุ

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

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

เป็น……………………….. 

         ทีอ่ยู ่

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

 

18. ทา่นมญีาตหิรอืเพือ่น อยูท่ีอ่อสเตรเลยีหรอืไม ่             ม ี                 ไมม่ี 

       1)ชือ่-นามสกลุ

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

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

เป็น……………………….. 

         ทีอ่ยู ่

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

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

      2)ชือ่-นามสกลุ

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

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

เป็น……………………….. 
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         ทีอ่ยู ่

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

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

 

19. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

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

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

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

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

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

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

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เงนิสด                 เงนิสด 

   เชค็เดนิทาง    ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   บัตรเครดติ    คา่ใชจ้่ายทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   อืน่ ๆ (โปรดระบ)ุ               อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ                               

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้  

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 
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