
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมลเบิร์น | Great Ocean Road | Phillip Island | Shopping | บรูไน  

 

 
 

 

Penguin parade and Long nosed monkey  

เมลเบร์ิน บรูไน 6DAYS 4NIGHTS 

   

  

เดนิทาง ธันวาคม 62 – มิถุนายน 63 

ราคาแนะนําเร่ิมต้นเพียง   34,900.- 



 

  

 

 

 

 

 

 

  

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ – บรูไน - เมลเบิร์น 

10.30 น. 

 

13.30 น. 

 

17.15 น. 

18.55 น. 

คณะมาพร้อมกันท่ี สนามบินสวุรรณภมิู ผู้ โดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู9 เคาน์เตอร์ U เช็คอินกรุ๊ปของสายการบิน 

รอยลั บรูไน ( Royal Brunei ) โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทและหวัหน้าทวัร์  ให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก 

ออกเดินทางสู่ กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบิน รอยัล บรูไน (Royal Brunei) เท่ียวบินท่ี BI 

514 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 45 นาที) 

เดินทางถึง สนามบิน Brunei International Airport ประเทศบรูไน รอเปล่ียนเคร่ืองเพ่ือเดินทางตอ่ไปยงัเมลเบิร์น 

ออกเดินทางสูก่รุงเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เท่ียวบินท่ี BI 005 

***คณะท่ีออกเดินทางตัง้แตว่นัท่ี 02 พ.ค. 63 ออกเดินทางเวลา 18.30 น.*** 

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

04.55 น. ถึงสนามบินทูลามารีน นครเมลเบิร์น เมืองหลวงของรัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่า

ประเทศไทย 3 ช่ัวโมง) นําท่านผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรแล้ว 

***คณะท่ีออกเดินทางตัง้แตว่นัท่ี 02 พ.ค. 63 เดินทางถึงเวลา 03.30 น.*** 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  

 นําท่านเดินทางสูเ่กรทโอเช่ียนโร้ด (Great Ocean Road) ซึ่งเป็นถนนท่ีสวยงามและเป็นท่ีรู้จักของนักท่องเท่ียวท่ี

จะพลาดไมไ่ด้เลยหากมาถึงรัฐวิกตอเรีย ให้ท่านได้ชมทิวทศัท่ีสวยงามของชายฝ่ังมหาสมทุรแปซิฟิคและหาดทราย

ต่าง ๆ ตามเส้นทางท่ีงดงามแห่งหนึ่งของออสเตรเลีย โดยผ่าน เมือง Anglesea และเมือง Lorne ท่ีเต็มไปด้วย

ธรรมชาติพร้อมทะเลสวยงามและสงบ ก่อนเข้าสู ่Apollo Bay ท่ีเป็นอีกเมืองยอดนิยมของนกัท่องเท่ียวท่ีสวยงามอีก

เมืองและมีนํา้ทะเลสีนํา้เงินตดักบัป่าอนัเขียวขจีทําให้เมืองนีมี้เสนห์่สวยงาม นอกจากนีร้ะหวา่งทางผา่นชมโคอาลา่ท่ี

อยู่ตามต้นยคูาลิปตสัตามธรรมชาต ิ

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย จากนัน้เดินทางต่อสู่ พอร์ตแคมเบลล์ (Port Campbell) สมัผสักับทศันียภาพท่ีสวยงามท่ีสดุแห่งหนึ่งของโลก ให้

ท่านได้เก็บภาพทิวทศัน์อนังดงามของมหาสมทุรแปซิฟิค ท่ีมีลกัษณะภมิูประเทศท่ีไมเ่หมือนท่ีใด ๆ ในโลก  นําท่าน

เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ – บรูไน 

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

วนัท่ี 3. เมลเบิร์น – รถไฟจกัรไอนํา้ – สวนสตัว์พืน้เมือง - ชมนกเพนกวินท่ีเกาะฟิลลิป 

วนัท่ี 4. อิสระเตม็วนัเท่ียวเมืองเมลเบิร์น 

วนัท่ี 5. เมลเบิร์น –สวนฟิตซรอย– วิหารเซน็ต์แพททริค - ศนูย์ศิลปะเมลเบิร์น – ช้อปปิง้ย่านไชน่า ทาวน์ - บรูไน 

วนัท่ี 6. บรูไน - มสัยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah – ลอ่งเรือชมลิงจมกูยาว -   ผา่นชมพระราชวงั Istana Nurul Iman - 

พิพิธภณัฑ์ Royal Regalia - ผา่นชม มสัยิด Omar Ali Saiffuddien – บรูไน – กรุงเทพฯ 



ชมปรากฏการณ์ธรรมชาติของหิน Twelve Apostles ซึ่งตัง้ช่ือตามนกับญุทัง้ 12 นักบญุท่ีเป็นศิษย์ของพระเยซู หรือ

สิบสองสาวกศกัดิ์สิทธ์ิของศาสนาคริสต์ ซึ่งถือว่าเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติท่ีไม่ควรพลาด หลงัจากนัน้นํา

ท่านเดินทางสูเ่มลเบิร์น 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 

 เดินทางเข้าสูท่ี่พกั THE VICTORIA HOTEL หรือเทียบเท่า  

 

วันที่ 3 เมลเบิร์น – รถไฟจกัรไอนํา้ – สวนสัตว์พืน้เมือง - ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านสูส่ถานีรถไฟจักรไอนํา้โบราณ (Puffing Billy Steam Train) ซึ่งแตเ่ดิมเคยใช้เป็นเส้นทางในการเดินทาง

ระหวา่งเมืองและขนส่งสินค้าเปิดให้บริการในปี ค.ศ.1900 เป็นรถไฟสายเก่าท่ีว่ิงระยะสัน้ ๆ ปัจจุบนัได้ถกูดดัแปลง

นํามาใช้ในการท่องเท่ียวชมป่า นําท่านนัง่ รถไฟจักรไอนํา้โบราณ เพ่ือชมทัศนียภาพอนัสวยงามตามแนวเขาตลอด

เส้นทางว่ิงของรถไฟและท่านยังสามารถนัง่ห้อยขาผอ่นคลายอารมณ์พร้อมชมทศันียภาพตลอดทางท่ีเตม็ไปด้วยหุบ

เขาและป่าสงูท่ียังคงความสมบรูณ์ จากนัน้นําท่านเดินทางสูเ่ขตอนรัุกษ์ธรรมชาติ เกาะฟิลลิป ซึ่งเป็นเกาะเลก็ ๆ ท่ี

เตม็ไปด้วยสตัว์พืน้เมืองมากมายท่ีทางการอนรัุกษ์ทัง้สตัว์นํา้และสตัว์ป่าและคงความเป็นธรรมชาติท่ีมีหาดทรายและ

ป่าพุ่มเลก็ ๆ ซึ่งเป็นท่ีอยู่ของเพนกวินตวัน้อย แมวนํา้และนก นานาชนิด 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์พืน้เมือง Maru Koala & Animal Park เพลิดเพลินไปกับการชมธรรมชาติและความ

น่ารักของเหล่าสตัว์พืน้เมืองนานาชนิด อาทิ โคอาลา่ จิงโจ้ วอมแบท ให้ท่านได้สมัผสัและถ่ายรูปคู่กับโคอาล่าตัว

น้อยอย่างใกล้ชิด (ไม่รวมคา่ถ่ายรูปกับโคอาล่า) สนุกสนานกับการให้อาหารจิงโจ้จากมือของท่านเอง สดช่ืนผ่อน

คลายไปกบับรรยากาศอนัร่มร่ืน จากนัน้นําท่านสูเ่กาะฟิลลิป (Phillip Island Nature Park) พบประสบการณ์อนัน่า

ประทับใจกับการชมความน่ารักของ ฝูงเพนกวินพันธุ์ เล็กท่ีสุดในโลกท่ีอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่บนชายหาด 

SUMMERLAND BEACH ในบรรยากาศอนัสวยงามยามพระอาทิตย์อสัดงซึ่งท่านจะได้เห็นฝงูเพนกวินตวัน้อยพร้อม

ใจกนัยกขบวนพาเหรดขึน้จากทะเลเพ่ือกลบัคืนสูรั่งพร้อมอาหารในปากมาฝากลกูตวัน้อยท่ีรออยู่ในรัง เหลา่เพนกวิน

ทัง้หลายจะสง่เสียงเรียกหาลกูและเดินให้ท่านเห็นความน่ารักอย่างใกล้ชิด เพนกวินน้อยเหลา่นีจ้ะออกไปหาอาหาร

แตเ่ช้าและจะกลบัมาอีกทีตอนพระอาทิตย์ตก (ห้ามถ่ายรูปเพนกวิน เพราะเป็นการรบกวนหรืออาจจะทําให้เพนกวิน

ตกใจ) จากนัน้นําท่านเดินทางกลบัเมลเบิร์น 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (เมนพิูเศษ กุ้งมงักร) 

ท่ีพัก นําท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกั THE VICTORIA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 4 อิสระเตม็วันเที่ยวเมืองเมลเบิร์น   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 อิสระเต็มวัน โดยไกด์จะให้คําแนะนําท่านสําหรับการเดินทาง ท่านสามารถเดินทางเท่ียวได้โดยระบบขนส่ง

สาธารณะ ท่ีมีอยู่ทัว่เมืองทัง้รถไฟใต้ดิน Tram รถเมล์ หรือ รถ Taxi ซึ่งเมลเบิร์นเป็นเมืองท่ีมีความตื่นตาตื่นใจด้วย

การผสมผสานทัง้ความเก่าและความใหมเ่ข้าด้วยกนั เป็นเมืองท่ีตัง้อยู่บนริมฝ่ังแมนํ่า้ Yarra มีสวนสาธารณะริมนํา้ มี



สถาปัตยกรรมของยคุตื่นทองในสมยักลางศตวรรษท่ี 18 คละเคล้ากับตกึสงูระฟ้าในสมยัปัจจบุนัทําให้มีภมิูทศัน์ของ

เมืองท่ีไม่เหมือนใคร มีแม่นํา้ตัง้อยู่ใจกลางเมืองอนัเป็นเสน่ห์ของเมลเบิร์น  แนะนําสถานท่ีเท่ียวหลักๆในเมือง

เมลเบิร์น อาทิเช่น  

- กระท่อมกัปตันคุ้ก ซึ่งเป็นบ้านพกัของนกัสํารวจชาวองักฤษคนสําคญัของโลก ผู้ ค้นพบทวีปออสเตรเลียและซีกขัว้

โลกใต้ กระท่อมนีไ้ด้ถกูย้ายมาเพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองนครเมลเบิร์นในวาระครบรอบ 100 ปี  

- ศูนย์ศิลปะเมลเบิร์น ซึ่งเป็นอาคารคอมเพลก็ซ์ครบวงจรท่ีมีลกัษณะเป็นอาคารโรงละครท่ีมีสญัลกัษณ์อนัโดดเดน่

เป็นเสาสงู รูปทรงยอดแหลมคล้ายหอไอเฟล ภายในประกอบด้วยโรงละครรัฐ พิพิธภณัฑ์ศิลปะการแสดง และ หอ

ศิลป์ของจอร์จ อดมัส์ รวมถึงโรงละครขนาดเลก็จํานวนมากและพืน้ท่ีจดัแสดงภาพศิลปะตา่งๆ  

- อาคารรัฐสภา อาคารท่ีก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยโุรป  

- ล่องเรือท่ีแม่นํา้ Melbourne ท่ีท่านจะได้ชมทศันียภาพและดื่มดํ่ากบับรรยากาศของเมืองเมลเบิร์น  

- Eureka Skydeck 88 เป็นอาคารคอนโดท่ีพกัอาศยั ตัง้อยู่บนชัน้ท่ี 88 ของอาคารยเูรก้า ทาวเวอร์ ในเมืองเมลเบิร์น 

ซึ่งอาคารแห่งนีไ้ด้ขึน้ช่ือวา่เป็นอาคารท่ีพกัอาศยัท่ีสงูท่ีสดุในโลก ตัง้อยู่บริเวณเซาธ์แบงค์ นําท่านขึน้ลิฟท์ความเร็วสงู

ท่ีจะนําท่านจากชัน้ลา่งไปยงัชัน้ท่ี 88 ในเวลาไมถ่ึง 40วินาที เม่ือขึน้ไปท่ี88 แล้ว ท่านจะได้เพลิดเพลินกบัวิวของเมือง

เมลเบิร์นแบบ 360 องศา หรือ ท่านสามารถทดสอบความกล้าด้วยการเข้าไปใน “THE EDGE” กล่องกระจกแก้ว

นิรภยัท่ีสร้างยืดลําออกจากนอกอาคาร ท่านจะได้รู้สกึเหมือนยยืนลอยอยู่ในอากาศท่ีมีความสงู 88 ชัน้เลยทีเดียว  

- พิพิธภัณฑ์สัตว์นํา้ Melbourne Aquarium ตัง้อยู่ใจกลางเมืองบนริมฝ่ังแม่นํา้ Yarra ซึ่งภายในจะมีสัตว์นํา้

หลากหลายชนิดจากทางมหาสมทุรแปซิฟิคตอนใต้ หลายพนัชนิด 

- ช้อปป้ิงท่ีตลาดควีนวิคตอเรีย (Queen Victoria Market) ซึ่งเป็นตลาดเก่าแก่ท่ีประกอบไปด้วยร้านค้าแผงลอย

หลายร้อยแผงทัง้ในท่ีร่มและกลางแจ้ง ครอบคลมุหลายช่วงตกึ ท่ีประกอบไปด้วยสินค้าหลากหลายมากมาย เป็นต้น  

- ช้อปป้ิงย่านไชน่า ทาวน์ ซึ่งตัง้อยู่บนถนน Swanston มีร้านค้ามากมาย และยงัมีอาคารบ้านเร่ืองสมยัเก่าท่ีสร้าง

ตัง้แตศ่ควรรษท่ี 19 ด้วยบรรยกาศแบบชาวจีนหรือจะช้อปปิง้ท่ีห้างสรรพสินค้าดงั อาทิเช่น ห้างเดวิด โจน์ ห้างมาย

เออร์ เป็นต้น 

 อิสระอาหารกลางวนัและอาหารคํ่าตามอธัยาศยั 

ท่ีพัก นําท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกั THE VICTORIA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 5 
เมลเบิร์น – สวนฟิตซรอย– วิหารเซ็นต์แพททริค - ศูนย์ศิลปะเมลเบิร์น –       ช้อปป้ิงย่านไช

น่า ทาวน์ - บรูไน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านชมเมืองเมลเบิร์น ซึ่งเป็นเมืองท่ีมีความตื่นตาตื่นใจด้วยการผสมผสานทัง้ความเก่าและความใหม่ของ

สถาปัตยกรรมเข้าด้วยกนั ตัง้อยู่บนริมฝ่ังแม่นํา้ Yarra River  มีแม่นํา้ตดัใจกลางเมืองอนัเป็นเสน่ห์ของเมลเบิร์น นํา

ท่านเดินทางสู่ย่านดนัดีนองส์ท่ียังเป็นป่าของต้นยูคาลิปตสัและเมืองตามแบบชนบทของออสเตรเลีย นําชม สวน

ฟิตซรอย (Fitzroy Garden) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ท่ีเต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์  เป็นท่ีตัง้กระท่อม

กัปตันคุ้ ก (ไม่รวมค่าเข้าชมในกระท่อม) บ้านพักของนักสํารวจชาวอังกฤษคนสําคัญของโลก ผู้ ค้นพบทวีป

ออสเตรเลียและซีกขัว้โลกใต้ กระท่อมนีไ้ด้ถูกย้ายมาเพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองนครเมลเบิร์นในวาระครบรอบ 100 ปี 

จากนัน้นําทา่นถา่ยรูปด้านนอกกบัวหิารเซนต์แพททริค (St. Patrick Cathedral) สร้างเสร็จสมบรูณ์ในปี 1939 ซึ่ง



ตัง้ช่ือตามนักบุญอุปถัมภ์แห่งไอร์แลนด์ และได้ก่อสร้างเพ่ือรองรับประชากรคาธอลิกของเมลเบิร์นในระหว่าง

ศตวรรษท่ี 19 ตวัอาคารมีสีดําท่ีเด่นชดั สีนัน้ได้มาจากหินบลสูโตนในท้องถ่ินท่ีใช้ในการก่อสร้าง วสัดอ่ืุน ๆ ได้นํามา

จากทัว่ทัง้ออสเตรเลียและทัว่โลก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นําท่านชมศูนย์ศิลปะเมลเบิร์น ซึ่งเป็นอาคารคอมเพล็กซ์ครบวงจรท่ีมีลกัษณะเป็นอาคารโรงละครท่ีมีสญัลกัษณ์

อนัโดดเด่นเป็นเสาสงู รูปทรงยอดแหลมคล้ายหอไอเฟล ภายในประกอบด้วยโรงละครรัฐ พิพิธภณัฑ์ศิลปะการแสดง 

และ หอศิลป์ของจอร์จ อดมัส์ รวมถึงโรงละครขนาดเล็กจํานวนมากและพืน้ท่ีจัดแสดงภาพศิลปะตา่งๆ จากนัน้ให้

ท่านอิสระช้อปปิง้อย่างจุใจในย่านไชน่า ทาวน์ ร้านค้ามากมายบนถนน Swanston และยงัมีอาคารบ้านเก่าสร้าง

ตัง้แตส่มยัศตวรรษท่ี 19 ด้วยบรรยกาศแบบชาวจีนและชาวเอเซีย  หรือจะ    ช้อปปิง้ห้างสรรพสินค้าช่ือดงั อาทิ ห้าง

เดวิด โจน์ ห้างมายเออร์  ในย่านถนน Swanston Street และ Elizabeth Street ท่ีเต็มไปด้วยร้านเสือ้ผ้าแฟชั่น

หลากหลายสําหรับบรุุษและสตรี 

 จากนัน้นําท่านเดินทางไปสนามบินเพ่ือเดินทางตอ่ไปยงัประเทศบรูไน 

18.45 น. ออกเดินทางสู ่บรูไน โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เท่ียวบินท่ี BI006 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 

ชัว่โมง มีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

***คณะท่ีออกเดินทางตัง้แตว่นัท่ี 02 พ.ค. 63 ออกเดินทางเวลา 16.15 น.*** 

22.45 น. เดินทางถึงกรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน จากนัน้นําท่านเดินทางสูท่ี่พกั 

***คณะท่ีออกเดินทางตัง้แตว่นัท่ี 02 พ.ค. 63 เดินทางถึงเวลา 21.25 น.*** 

ท่ีพัก นําท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกั TIME HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 6 

บรูไน - มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah – ล่องเรือชมลิงจมูกยาว - ผ่านชมพระราชวัง 

Istana Nurul Iman - พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia - ผ่านชม มัสยิด Omar Ali Saiffuddien – บรูไน 

– กรุงเทพฯ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านชมมัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah สร้างขึน้ในโอกาสฉลอง 25 ปี แห่งการครองราชย์ของสลุต่านองค์

ปัจจบุนั มสัยิดทองคําแห่งนีเ้ป็นมสัยิดแห่งชาติของบรูไน และมีสถาปัตยกรรมสวยงามท่ีสดุในบรูไน โดยมีการนําเข้า

วสัดุในการก่อสร้างและตกแต่งมาจากทั่วโลก อาทิเช่น หินอ่อนจากประเทศอิตาลี, แชนเดอเลียร์ทองคําแท้ขนาด

ใหญ่ท่ีสดุในโลกจากประเทศออสเตรีย เป็นต้น เร่ิมก่อสร้างในปี 1987 แล้วเสร็จในปี 1994 ภายในประกอบด้วย ห้อง

สวดมนต์ 2 ห้องแยกชาย หญิง,โดมทองคําจํานวน 29 อนั บันไดทางขึน้ 29 ขัน้ โคมไฟ 29 ดวงเพ่ือเป็นเกียรติแก่ 

องค์สลุต่านแห่งบรูไนหรือสมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วดัเดาละห์ ซึ่งเป็นสมเด็จ

พระราชาธิบดีองค์ท่ี 29 องค์ปัจจุบนัของบรูไน (กรณีท่ีมัสยิดปิด ขออนุญาตนําท่านถ่ายรูปด้านนอกเท่านัน้) 

จากนัน้นําท่านลอ่งเรือชม หมู่บ้านกลางนํา้ Kampong Ayer หมู่บ้านกลางนํา้ท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก ตัง้อยู่บริเวณปาก

แม่นํา้บรูไน เป็นหมู่บ้านกลางนํา้ท่ีมีคนอยู่อาศยัตอ่เน่ืองกันมายาวนานกว่า 1,300 ปี การสร้างบ้านเรือนแบบปลกู

สร้างอยู่บนเสาคํา้ยันและเช่ือมต่อกันด้วยสะพาน หมู่บ้านกลางนํา้นีมี้ทัง้ บ้านพักอาศยั, มสัยิด, โรงเรียน, สถานี



อนามยั, สถานีตํารวจ, ร้านค้า, ร้านอาหาร ปัจจบุนัหมูบ้่านแห่งนีมี้ประชากรกวา่สามหม่ืนคนคิดเป็นเกือบร้อยละ๑๐

ของจํานวนประชากรบรูไนและเป็นสถานท่ีท่ีแสดงให้เห็นถึงวฒันธรรมริมนํา้ของบรูไนสร้างความประทับใจให้แก่

นกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกท่ีได้มาชมหมู่บ้านแห่งนี ้ล่องเรือชม ลิงโพรบอสซสิ (Proboscis Monkey) หรือท่ีเรียกกัน

วา่ ลิงจมกูยาว เป็นลิงท่ีมีมีจมกูใหญ่และย่ืนยาวประหลาดกว่าลิงชนิดอ่ืน เป็นลิงท่ีพบได้เฉพาะในประเทศบนเกาะ

บอร์เนียวเท่านัน้ โดยจะอาศยัอยู่ในป่าชายเลนหรือป่าติดริมแมนํ่า้ จากนัน้นําท่านผา่นชม พระราชวัง Istana Nurul 

Iman พระราชวงัท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก เป็นท่ีประทบัของสลุตา่นแห่งบรูไนและพระราชวงศ์ สร้างขึน้เม่ือปี ค.ศ. 1984 มี

มลูคา่ 1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ บนพืน้ท่ี 2,152,782 ตารางฟุต ประกอบไปด้วย โดมทําด้วยทองคํา, ห้อง 1,788 

ห้อง, ห้องนํา้ 257 ห้อง ส่ิงอํานวยความสะดวกในพระราชวังแห่งนีค้ือสระว่ายนํา้จํานวน 5 สระ คอกม้าติด

เคร่ืองปรับอากาศสําหรับม้าเพ่ือแข่งโปโลขององค์สลุต่านจํานวน 500 ตวั โรงจอดรถขนาดจุ 110 คนั ห้องจัดงาน

เลีย้งท่ีสามารถจคุนได้ถึง 4,000 คน และสเุหร่าท่ีจคุนได้ 1,500 คน พระราชวงัแห่งนีย้งัเป็นท่ีเก็บเหลา่บรรดารถหรูท่ี

พระองค์สะสมอีกด้วย  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นําท่านชม พิพธิภัณฑ์ Royal Regalia มีการจัดแสดงเคร่ืองประกอบพิธีราชาภิเษกของสมเดจ็พระราชาธิบดีองค์ท่ี 

29 แห่งบรูไน และข้าวของเคร่ืองใช้ขององค์สลุตา่นเอาไว้มากมาย อาทิเช่น เคร่ืองเงิน, เคร่ืองทอง มงกฎุ เคร่ืองราชย์

และเคร่ืองบรรณาการจากประเทศต่างๆ รวมทัง้ของขวญัจากผู้ นําประเทศต่าง ๆ ท่ีถวายแดอ่งค์สลุต่านแห่งบรูไน 

จากนัน้นําท่านถ่ายรูปด้านนอกมัสยดิ Omar Ali Saiffuddien มสัยิดใจกลางเมือง บนัดาร์เสรีเบกาวนั สร้างขึน้โดย 

สลุตา่น โอมาร์ อาลี ไซฟดุดิน ซึ่งเป็นมสัยิดประจําพระองค์ของสมเด็จพระมหาราชาธิบดีองค์ท่ี 28 ของบรูไน ซึ่งเป็น

พระราชบิดาของสมเดจ็พระราชาธิบดีองค์ท่ี 29 องค์ปัจจบุนั ภายในมสัยิดประดบัตกแตง่ด้วยหินออ่นและกระเบือ้งสี

อย่างเรียบง่าย เหมาะสมสําหรับสถานท่ีในการสวดมนต์ขอพร และยงัใช้เป็นเวทีประกวดอา่นคมัภีร์อลักรุอาน มสัยิด

แห่งนีเ้ป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบอิสลามกบัสถาปัตยกรรมอิตาลี ได้รับการขนานนามวา่ มินิ ทัช

มาฮาล ออกแบบโดย Cavalierre Rudolfo Nolli ชาวอิตาลี บริเวณด้านหน้าของมสัยิดเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ มี

การจําลองเรือพระราชพิธีมาประดบั นบัเป็นจดุเดน่อีกประการหนึ่ง มสัยิดแห่งนีภ้ายนอกแวดล้อมด้วยพนัธุ์ไม้นานา

ชนิดซึ่งเป็นสญัลกัษณ์แสดงถึงดินแดนแห่งสรวงสวรรค์ ถือได้วา่เป็นมสัยิดท่ีสวยงามมากท่ีสดุแห่งหนึ่งของโลก 

 จากนัน้นําท่านเดินทางไปยงัสนามบินเพ่ือเดินทางกลบัไปยงัประเทศไทย 

18.30 น. นําท่านเดินทางตอ่กลบัสู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เท่ียวบินท่ี BI519  

(ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) มีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

20.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

 

 



อัตราค่าบริการ Penguin parade and Long nosed monkey  

เมลเบิร์น บรูไน 6 DAYS 4 NIGHTS 

กําหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายไุม่เกิน 12 

ปี  

(เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เดก็อายไุม่เกิน 12 

ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 

ท่านละ 

พักเด่ียวเพิ่ม 

ท่านละ 

วนัท่ี 28 ธ.ค.62-02 

ม.ค. 63 
39,900.- 39,900.- 39,900.- 29,900.- 7,900.- 

วนัท่ี 22 - 27 ก.พ. 63 35,900.- 35,900.- 35,900.- 22,390.- 5,900.- 

วนัท่ี 07 – 12 มี.ค. 63 35,900.- 35,900.- 35,900.- 22,390.- 5,900.- 

วนัท่ี 02 – 07 พ.ค. 63 35,900.- 35,900.- 35,900.- 22,390.- 5,900.- 

วนัท่ี 09 – 14 พ.ค. 63 35,900.- 35,900.- 35,900.- 22,390.- 5,900.- 

วนัท่ี 06 – 11 มิ.ย. 63 34,900.- 34,900.- 34,900.- 21,390.- 5,900.- 

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

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เง่ือนไขการให้บริการ 

1.        ชําระเงินมดัจําท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจําแล้วเท่านัน้ 

2. สง่สําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน เพ่ือทําการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 วนั

นบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สําเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาตยิกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 

3. เม่ือได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนัที 

4. หากท่านท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ตา่งจังหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ี ก่อนออกบตัร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม ่รับผิดชอบ คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 

รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพ่ือประกอบการตดัสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจําตวั หรือไมส่ะดวกใน

การเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายใน

ครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

 

 

 

 

 

 



อัตราค่าบริการนีร้วม 

1  คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ตอ่ 

จะต้องไมเ่กินจํานวนวนั และอยู่ภายใต้เง่ือนไขของสายการบิน) 

2. คา่ภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 

3. คา่รถโค้ชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  

4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 

6. คา่เข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี) 

 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 

 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  

 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

 **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  

  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  

9. คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. คา่ธรรมเนียมการจดัทําหนงัสือเดินทาง 

2. คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิเช่น  คา่เคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษ, คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, คา่นํา้หนกั

เกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา่ 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจาก

โรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมนํา้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึน้ราคา 

4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตวัท่านเอง 

5. คา่ธรรมเนียมวีซ่าประเทศออสเตรเลีย (ประมาณ 5,500 บาท ชําระพร้อมเงินมดัจํา) 

6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถ่ิน  (18 AUD และ 5 SGD) 

7. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (18 AUD) 

 

 

 

 

 



เง่ือนไขการชาํระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาํเป็น 

ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถกูต้องจะช่วยให้การ

พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง

บริษัทฯ ทราบลว่งหน้าเพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนข้าง

นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุตัิวีซ่าได้  

3. สําหรับผู้ เดินทางท่ีศกึษาหรือทํางานอยู่ตา่งประเทศ จะต้องดําเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศท่ีตนพํานัก

หรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดินทางต้องมีอายไุมต่ํ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแล้วตํ่ากว่า 6 เดือน ผู้

เดินทางต้องไปย่ืนคําร้องขอทําหนงัสือเดินทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเลม่เก่า ให้กับทางบริษัท

ด้วย เน่ืองจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการย่ืนคําร้องขอวีซ่า และจํานวนหน้าหนงัสือ

เดินทาง ต้องเหลือวา่งสําหรับติดวีซ่าไมต่ํ่ากวา่ 3 หน้า 

5. ท่านท่ีใสป่กหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทางนัน้ๆ 

และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ต้องไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตง่เติมใดๆ ในเลม่ 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้สํารองท่ีนั่งพร้อมชําระเงินมดัจําคา่ตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไมว่่าจะด้วยสาเหตใุด ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจําตัว๋เคร่ืองบิน ซึ่งมีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแตส่าย

การบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ี

เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ ท่ีจะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบิน

กําหนด เช่น ต้องเป็นผู้ ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 

สามารถเปิดประตูฉกุเฉินได้ (นํา้หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ ท่ีมีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ

อํานาจในการให้ท่ีนัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

 



 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

 

1. แจ้งยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 

2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  

3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจ้งยกเลิกน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไมค่รบตาม

จํานวนท่ี บริษัทฯกําหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอ่ทางบริษัทและผู้ เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางใน

คณะเดียวกนับริษัทต้องนําไปชําระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือน

การเดินทางของท่าน  ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้่านจะต้องเสียคา่ใช้จ่ายท่ีไมส่ามารถเรียกคืนได้คือ คา่ธรรมเนียมใน

การมดัจําตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมตัิวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชําระคา่ทัวร์หรือมดัจํามาแล้ว 

ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น คา่วีซ่าและคา่บริการย่ืนวีซ่า / คา่มดัจําตัว๋เคร่ืองบิน หรือคา่ตัว๋

เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวีซ่าผา่นแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 

9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไมว่่าเหตผุลใดๆตาม

ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 

1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง

โรงแรม  อาจจะไมมี่ห้องพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมิูตํ่า 

3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัตและไม่มี

อา่งอาบนํา้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 

 

เอกสารประกอบการขอวซี่า (ออสเตรเลยี) 

ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 30 วนัทาํการ 

ยืน่วซี่าแสดงตนทีศ่นูยย์ืน่วซี่า  VFS Global (เทรนดี ้ช ัน้ 28) 



  เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทาง

ธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสาํเนา 1 ชุด 
 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอื

สําหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวัน

เดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมชํ่ารดุ(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามา

ประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แต่พํานกัอยู่ต่างประเทศ, ทํางานอยู่
ตา่งประเทศ หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่อง

ทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้กําหนดของทาง
สถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทตูอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศ

ไท ย ได้ ข้อ กํ า ห น ด นี้รว ม ไป ถึงผู ้ เด ิน ท างที่ถือ
พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รูปถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จํานวน 2 ใบ 

(พืน้หลังขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตาหรอื

เครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ ไมม่รีอย
แม็ก) 

3. หลกัฐานการเงนิ  
- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บัญชอีอมทรัพยธ์รรมดาของ

ธนาคารทั่วไป  ยอ้นหลัง 6 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้(รบกวนลกูคา้ทํารายการ
เดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วัน แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้พัเดทไม่

เกนิ 15 วันหรอือยูใ่นเดอืนทีย่ืน่วซีา่) 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชสํ้าเนา  Bank Statement บญัชอีอมทรัพย์

ธรรมดาของธนาคารทั่วไป ยอ้นหลัง 6 เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้่าย) พรอ้มเอกสารพสิจูน์
ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

- ***ควรเคลือ่นไหวบญัชสีมํ่าเสมอ ไมค่วรแตง่บญัชโีดยการนําเงนิกอ้นใหญเ่ขา้บญัชกีอ่น



ยืน่วซีา่ จะทําใหย้อดเงนิกระโดด ซึง่อาจเป็นเหตใุหท้า่นถกูปฏเิสธวซีา่ได ้

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณอ์อมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการทาํงาน   
- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการ

หรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น 
สญัญาเชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตนั 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ทํา

งาน  
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO 

WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีกํ่าลังศกึษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชคํ้าวา่ “TO 

WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตํุ่ากวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักัด (โดย

บดิาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา)พรอ้มแนบสําเนา
บัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักัด (โดย
บดิาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบ

สําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอื

ระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จาก
อําเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลงัโดยมี

รายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 



- *** กรณีเด็กอายตุํา่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาจะตอ้งมายืน่วซีา่พรอ้มเด็กและลงชือ่

รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

7. กรณีเป็นผูสู้งอาย ุหากลกูคา้มอีายตุัง้แต ่75 ปี ขึน้ไป ทา่นตอ้งทําประกันการเดนิทางมา

ยืน่ดว้ย และสถานทตูอาจโทรแจง้ใหท้า่นไปตรวจสขุภาพกับทางโรงพยาบาลทีส่ถานทตู
กําหนดหลังจากยืน่วซีา่แลว้ 

                                                                               

เอกสารยืน่วซี่าอาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดทุ้กเวลา 

หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์สาํหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซี่าประเทศออสเตรเลยี 

 

(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 ................................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจาก
ปัจจุบนั………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 



10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตํุ่ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ ์ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

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

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

11. ทีอ่ยูข่องผูข้อวซีา่ 

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

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

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

12. อาชพีปัจจุบัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่พรอ้มหมายเลขโทรศัพท ์ /  สําหรับนักเรยีน 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



เป็น……………………….. 

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

      2)ชือ่-นามสกลุ

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

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

         ทีอ่ยู ่

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

      3)ชือ่-นามสกลุ

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

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

         ทีอ่ยู ่

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

 

18. ทา่นมญีาตหิรอืเพือ่น อยูท่ีอ่อสเตรเลยีหรอืไม ่             ม ี                 ไมม่ ี

       1)ชือ่-นามสกลุ

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

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

         ทีอ่ยู ่

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

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

      2)ชือ่-นามสกลุ

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

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

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

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



 

19. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร/ผู ้
เชญิ)  

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

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

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

                                                             ทีอ่ยู่
.............................................................. 

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

 

สิง่ทีช่ว่ยในการดํารงชพี    สิง่ทีช่ว่ยในการดํารงชพี   

   เงนิสด       เงนิสด 

   เชค็เดนิทาง      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   บัตรเครดติ      คา่ใชจ้่ายทัง้หมดระหวา่งพํานักมผีู ้
ออกให ้

   อืน่ ๆ (โปรดระบ)ุ                      อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ  

 

20. EMAIL …………………………………………………  (โปรดระบุ)                             

   

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

 

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆ

ท ัง้ส ิน้  

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 



 

 


