Penguin parade and Long nosed monkey
เมลเบิร์น บรู ไน 6DAYS 4NIGHTS
เดินทาง ธันวาคม 62 – มิถุนายน 63
เมลเบิร์น | Great Ocean Road | Phillip Island | Shopping | บรูไน
ราคาแนะนําเริ่มต้ นเพียง

34,900.-

เส้ นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ – บรูไน
วันที่ 2. เมลเบิร์น – เกรทโอเชี่ยนโร้ ด – เมืองอโพโล เบย์ - พอร์ตแคมเบลล์ - Twelve Apostles - เมลเบิร์น
วันที่ 3. เมลเบิร์น – รถไฟจักรไอนํ ้า – สวนสัตว์พื ้นเมือง - ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิ ลลิป
วันที่ 4. อิสระเต็มวันเที่ยวเมืองเมลเบิร์น
วันที่ 5. เมลเบิร์น –สวนฟิ ตซรอย– วิหารเซ็นต์แพททริค - ศูนย์ศิลปะเมลเบิร์น – ช้ อปปิ ง้ ย่านไชน่า ทาวน์ - บรูไน
วันที่ 6. บรูไน - มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah – ล่องเรือชมลิงจมูกยาว - ผ่านชมพระราชวัง Istana Nurul Iman พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia - ผ่านชม มัสยิด Omar Ali Saiffuddien – บรูไน – กรุงเทพฯ

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – บรูไน - เมลเบิร์น
10.30 น. คณะมาพร้ อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U เช็คอินกรุ๊ปของสายการบิ น
รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทและหัวหน้ าทัวร์ ให้ การต้ อนรับและอํานวยความสะดวก
13.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุ งบันดาเสรี เบกาวัน ประเทศบรู ไน โดยสายการบิน รอยัล บรูไน (Royal Brunei) เที่ยวบินที่ BI
514 (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง 45 นาที)
17.15 น. เดินทางถึง สนามบิน Brunei International Airport ประเทศบรูไน รอเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อไปยังเมลเบิร์น
18.55 น. ออกเดินทางสูก่ รุงเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เที่ยวบินที่ BI 005
***คณะที่ออกเดินทางตังแต่
้ วนั ที่ 02 พ.ค. 63 ออกเดินทางเวลา 18.30 น.***
วันที่ 2

เมลเบิร์น – เกรทโอเชี่ยนโร้ ด – เมืองอโพโล เบย์ - พอร์ ตแคมเบลล์ - Twelve Apostles - เมลเบิร์น

04.55 น. ถึงสนามบินทู ลามารี น นครเมลเบิร์น เมืองหลวงของรัฐวิคตอเรี ย ประเทศออสเตรเลีย (เวลาท้ องถิ่นเร็วกว่ า
ประเทศไทย 3 ชั่วโมง) นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากรแล้ ว
***คณะที่ออกเดินทางตังแต่
้ วนั ที่ 02 พ.ค. 63 เดินทางถึงเวลา 03.30 น.***
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า
นําท่านเดินทางสูเ่ กรทโอเชี่ยนโร้ ด (Great Ocean Road) ซึ่งเป็ นถนนที่สวยงามและเป็ นที่ร้ ูจักของนักท่องเที่ยวที่
จะพลาดไม่ได้ เลยหากมาถึงรัฐวิกตอเรี ย ให้ ท่านได้ ชมทิวทัศที่สวยงามของชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิคและหาดทราย
ต่าง ๆ ตามเส้ น ทางที่ ง ดงามแห่ ง หนึ่ ง ของออสเตรเลีย โดยผ่าน เมือง Anglesea และเมื อง Lorne ที่ เ ต็มไปด้ วย
ธรรมชาติพร้ อมทะเลสวยงามและสงบ ก่อนเข้ าสู่ Apollo Bay ที่เป็ นอีกเมืองยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่สวยงามอีก
เมืองและมีนํ ้าทะเลสีนํ ้าเงินตัดกับป่ าอันเขียวขจีทําให้ เมืองนี ้มีเสน่ห์สวยงาม นอกจากนี ้ระหว่างทางผ่านชมโคอาล่าที่
อยู่ตามต้ นยูคาลิปตัสตามธรรมชาติ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ าย จากนัน้ เดินทางต่อสู่ พอร์ ตแคมเบลล์ (Port Campbell) สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามที่สดุ แห่งหนึ่งของโลก ให้
ท่านได้ เก็บภาพทิวทัศน์อนั งดงามของมหาสมุทรแปซิฟิค ที่มีลกั ษณะภูมิประเทศที่ไม่เหมือนที่ใด ๆ ในโลก นําท่าน

คํ่า

ชมปรากฏการณ์ธรรมชาติของหิน Twelve Apostles ซึ่งตังชื
้ ่อตามนักบุญทัง้ 12 นักบุญที่เป็ นศิษย์ของพระเยซู หรื อ
สิบสองสาวกศักดิ์สิทธิ์ ของศาสนาคริสต์ ซึ่งถือว่าเป็ นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ไม่ควรพลาด หลังจากนัน้ นํา
ท่านเดินทางสูเ่ มลเบิร์น
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
เดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั THE VICTORIA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 เมลเบิร์น – รถไฟจักรไอนํา้ – สวนสัตว์ พนื ้ เมือง - ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิ ลลิป
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านสูส่ ถานีรถไฟจักรไอนํา้ โบราณ (Puffing Billy Steam Train) ซึ่งแต่เดิมเคยใช้ เป็ นเส้ นทางในการเดินทาง
ระหว่างเมืองและขนส่งสินค้ าเปิ ดให้ บริ การในปี ค.ศ.1900 เป็ นรถไฟสายเก่าที่วิ่งระยะสัน้ ๆ ปั จจุบนั ได้ ถกู ดัดแปลง
นํามาใช้ ในการท่องเที่ยวชมป่ า นําท่านนัง่ รถไฟจักรไอนํา้ โบราณ เพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามตามแนวเขาตลอด
เส้ นทางวิ่งของรถไฟและท่านยังสามารถนัง่ ห้ อยขาผ่อนคลายอารมณ์พร้ อมชมทัศนียภาพตลอดทางที่เต็มไปด้ วยหุบ
เขาและป่ าสูงที่ยังคงความสมบูรณ์ จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสูเ่ ขตอนุรักษ์ ธรรมชาติ เกาะฟิ ลลิป ซึ่งเป็ นเกาะเล็ก ๆ ที่
เต็มไปด้ วยสัตว์พื ้นเมืองมากมายที่ทางการอนุรักษ์ทงสั
ั ้ ตว์นํ ้าและสัตว์ป่าและคงความเป็นธรรมชาติที่มีหาดทรายและ
ป่ าพุ่มเล็ก ๆ ซึ่งเป็ นที่อยู่ของเพนกวินตัวน้ อย แมวนํ ้าและนก นานาชนิด
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ าย นําท่านเดินทางสู่ สวนสัต ว์ พืน้ เมื อง Maru Koala & Animal Park เพลิดเพลิน ไปกับการชมธรรมชาติและความ
น่ารักของเหล่าสัตว์พืน้ เมืองนานาชนิด อาทิ โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท ให้ ท่านได้ สมั ผัสและถ่ายรูปคู่กับโคอาล่าตัว
น้ อยอย่างใกล้ ชิด (ไม่รวมค่าถ่ายรูปกับโคอาล่า) สนุกสนานกับการให้ อาหารจิงโจ้ จากมือของท่านเอง สดชื่นผ่อน
คลายไปกับบรรยากาศอันร่มรื่น จากนันนํ
้ าท่านสูเ่ กาะฟิ ลลิป (Phillip Island Nature Park) พบประสบการณ์อนั น่า
ประทับ ใจกั บ การชมความน่ ารัก ของ ฝูง เพนกวิน พัน ธุ์เล็ก ที่ สุด ในโลกที่ อ ยู่รวมกัน เป็ น กลุ่มใหญ่ บ นชายหาด
SUMMERLAND BEACH ในบรรยากาศอันสวยงามยามพระอาทิตย์อสั ดงซึ่งท่านจะได้ เห็นฝูงเพนกวินตัวน้ อยพร้ อม
ใจกันยกขบวนพาเหรดขึ ้นจากทะเลเพื่อกลับคืนสูร่ ังพร้ อมอาหารในปากมาฝากลูกตัวน้ อยที่รออยู่ในรัง เหล่าเพนกวิน
ทังหลายจะส่
้
งเสียงเรียกหาลูกและเดินให้ ท่านเห็นความน่ารักอย่างใกล้ ชิด เพนกวินน้ อยเหล่านีจ้ ะออกไปหาอาหาร
แต่เช้ าและจะกลับมาอีกทีตอนพระอาทิตย์ตก (ห้ ามถ่ายรูปเพนกวิน เพราะเป็ นการรบกวนหรืออาจจะทําให้ เพนกวิน
ตกใจ) จากนันนํ
้ าท่านเดินทางกลับเมลเบิร์น
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง (เมนูพิเศษ กุ้งมังกร)
ที่พัก นําท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั THE VICTORIA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 อิสระเต็มวันเที่ยวเมืองเมลเบิร์น
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
อิส ระเต็ ม วัน โดยไกด์จ ะให้ คํ าแนะนํ าท่านสําหรับ การเดิ น ทาง ท่านสามารถเดิน ทางเที่ ย วได้ โดยระบบขนส่ง
สาธารณะ ที่มีอยู่ทวั่ เมืองทัง้ รถไฟใต้ ดิน Tram รถเมล์ หรื อ รถ Taxi ซึ่งเมลเบิร์นเป็ นเมืองที่มีความตื่นตาตื่นใจด้ วย
การผสมผสานทังความเก่
้
าและความใหม่เข้ าด้ วยกัน เป็ นเมืองที่ตงอยู
ั ้ ่บนริมฝั่งแม่นํ ้า Yarra มีสวนสาธารณะริมนํ ้า มี

ที่พัก

วันที่ 5
เช้ า

สถาปัตยกรรมของยุคตื่นทองในสมัยกลางศตวรรษที่ 18 คละเคล้ ากับตึกสูงระฟ้าในสมัยปัจจุบนั ทําให้ มีภมู ิทศั น์ของ
เมืองที่ ไม่เหมื อนใคร มี แม่นํ า้ ตังอยู
้ ่ ใจกลางเมืองอัน เป็ น เสน่ห์ ของเมลเบิ ร์น แนะนําสถานที่เที่ ย วหลัก ๆในเมือง
เมลเบิร์น อาทิเช่น
- กระท่ อมกัปตันคุ้ก ซึ่งเป็ นบ้ านพักของนักสํารวจชาวอังกฤษคนสําคัญของโลก ผู้ค้นพบทวีปออสเตรเลียและซีกขัว้
โลกใต้ กระท่อมนี ้ได้ ถกู ย้ ายมาเพื่อเป็ นการเฉลิมฉลองนครเมลเบิร์นในวาระครบรอบ 100 ปี
- ศูนย์ ศิลปะเมลเบิร์น ซึ่งเป็ นอาคารคอมเพล็กซ์ครบวงจรที่มีลกั ษณะเป็ นอาคารโรงละครที่มีสญ
ั ลักษณ์อนั โดดเด่น
เป็ นเสาสูง รูปทรงยอดแหลมคล้ ายหอไอเฟล ภายในประกอบด้ วยโรงละครรัฐ พิพิธภัณฑ์ศิลปะการแสดง และ หอ
ศิลป์ ของจอร์จ อดัมส์ รวมถึงโรงละครขนาดเล็กจํานวนมากและพื ้นที่จดั แสดงภาพศิลปะต่างๆ
- อาคารรัฐสภา อาคารที่ก่อสร้ างตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป
- ล่ องเรือที่แม่ นาํ ้ Melbourne ที่ท่านจะได้ ชมทัศนียภาพและดื่มดํ่ากับบรรยากาศของเมืองเมลเบิร์น
- Eureka Skydeck 88 เป็ นอาคารคอนโดที่พกั อาศัย ตังอยู
้ ่บนชันที
้ ่ 88 ของอาคารยูเรก้ า ทาวเวอร์ ในเมืองเมลเบิร์น
ซึ่งอาคารแห่งนี ้ได้ ขึ ้นชื่อว่าเป็ นอาคารที่พกั อาศัยที่สงู ที่สดุ ในโลก ตังอยู
้ ่บริเวณเซาธ์แบงค์ นําท่านขึ ้นลิฟท์ความเร็วสูง
ที่จะนําท่านจากชันล่
้ างไปยังชันที
้ ่ 88 ในเวลาไม่ถึง 40วินาที เมื่อขึ ้นไปที่88 แล้ ว ท่านจะได้ เพลิดเพลินกับวิวของเมือง
เมลเบิร์น แบบ 360 องศา หรื อ ท่านสามารถทดสอบความกล้ าด้ วยการเข้ าไปใน “THE EDGE” กล่องกระจกแก้ ว
นิรภัยที่สร้ างยืดลําออกจากนอกอาคาร ท่านจะได้ ร้ ูสกึ เหมือนยยืนลอยอยู่ในอากาศที่มีความสูง 88 ชันเลยที
้
เดียว
- พิพิธ ภั ณ ฑ์ สั ต ว์ นํ า้ Melbourne Aquarium ตัง้ อยู่ใ จกลางเมื องบนริ ม ฝั่ งแม่นํ า้ Yarra ซึ่ งภายในจะมีสัต ว์นํ า้
หลากหลายชนิดจากทางมหาสมุทรแปซิฟิคตอนใต้ หลายพันชนิด
- ช้ อปปิ ้ งที่ตลาดควีนวิคตอเรีย (Queen Victoria Market) ซึ่งเป็ นตลาดเก่าแก่ที่ประกอบไปด้ วยร้ านค้ าแผงลอย
หลายร้ อยแผงทังในที
้ ่ร่มและกลางแจ้ ง ครอบคลุมหลายช่วงตึก ที่ประกอบไปด้ วยสินค้ าหลากหลายมากมาย เป็ นต้ น
- ช้ อปปิ ้ งย่ านไชน่ า ทาวน์ ซึ่งตังอยู
้ ่บนถนน Swanston มีร้านค้ ามากมาย และยังมีอาคารบ้ านเรื่องสมัยเก่าที่สร้ าง
ตังแต่
้ ศควรรษที่ 19 ด้ วยบรรยกาศแบบชาวจีนหรือจะช้ อปปิ ง้ ที่ห้างสรรพสินค้ าดัง อาทิเช่น ห้ างเดวิด โจน์ ห้ างมาย
เออร์ เป็ นต้ น
อิสระอาหารกลางวันและอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
นําท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั THE VICTORIA HOTEL หรือเทียบเท่า

เมลเบิร์น – สวนฟิ ตซรอย– วิหารเซ็นต์ แพททริค - ศูนย์ ศิลปะเมลเบิร์น –
น่ า ทาวน์ - บรูไน

ช้ อปปิ ้ งย่ านไช

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นํ าท่านชมเมืองเมลเบิ ร์น ซึ่งเป็ น เมืองที่ มีค วามตื่น ตาตื่น ใจด้ วยการผสมผสานทัง้ ความเก่าและความใหม่ของ
สถาปั ตยกรรมเข้ าด้ วยกัน ตังอยู
้ ่บนริมฝั่งแม่นํ ้า Yarra River มีแม่นํ ้าตัดใจกลางเมืองอันเป็ นเสน่ห์ของเมลเบิร์น นํา
ท่านเดินทางสู่ย่านดันดีนองส์ที่ยังเป็ นป่ าของต้ นยูคาลิปตัสและเมืองตามแบบชนบทของออสเตรเลีย นําชม สวน
ฟิ ตซรอย (Fitzroy Garden) เป็ น สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ที่ เต็มไปด้ วยดอกไม้ น านาพัน ธุ์ เป็ น ที่ ต ัง้ กระท่อ ม
กัป ตัน คุ้ก (ไม่รวมค่า เข้ าชมในกระท่ อ ม) บ้ านพั ก ของนัก สํ ารวจชาวอัง กฤษคนสํ า คัญ ของโลก ผู้ค้ น พบทวี ป
ออสเตรเลียและซีกขัวโลกใต้
้
กระท่อมนีไ้ ด้ ถูกย้ ายมาเพื่อเป็ นการเฉลิมฉลองนครเมลเบิร์นในวาระครบรอบ 100 ปี
จากนันนํ
้ าท่านถ่ายรูปด้ านนอกกับวิหารเซนต์ แพททริค (St. Patrick Cathedral) สร้ างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1939 ซึ่ง

ตัง้ ชื่ อตามนัก บุญ อุป ถัมภ์ แห่ งไอร์ แลนด์ และได้ ก่อสร้ างเพื่ อรองรับ ประชากรคาธอลิก ของเมลเบิ ร์น ในระหว่าง
ศตวรรษที่ 19 ตัวอาคารมีสีดําที่เด่นชัด สีนนั ้ ได้ มาจากหินบลูสโตนในท้ องถิ่นที่ใช้ ในการก่อสร้ าง วัสดุอื่น ๆ ได้ นํามา
จากทัว่ ทังออสเตรเลี
้
ยและทัว่ โลก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ าย นําท่านชมศู นย์ ศิลปะเมลเบิร์น ซึ่งเป็ นอาคารคอมเพล็กซ์ครบวงจรที่มีลกั ษณะเป็ นอาคารโรงละครที่มีสญ
ั ลักษณ์
อันโดดเด่นเป็ นเสาสูง รูปทรงยอดแหลมคล้ ายหอไอเฟล ภายในประกอบด้ วยโรงละครรัฐ พิพิธภัณฑ์ศิลปะการแสดง
และ หอศิลป์ ของจอร์ จ อดัมส์ รวมถึงโรงละครขนาดเล็กจํานวนมากและพื ้นที่จัดแสดงภาพศิลปะต่างๆ จากนัน้ ให้
ท่านอิสระช้ อปปิ ง้ อย่างจุใจในย่ านไชน่ า ทาวน์ ร้ านค้ ามากมายบนถนน Swanston และยังมีอาคารบ้ านเก่าสร้ าง
ตังแต่
้ สมัยศตวรรษที่ 19 ด้ วยบรรยกาศแบบชาวจีนและชาวเอเซีย หรือจะ ช้ อปปิ ง้ ห้ างสรรพสินค้ าชื่อดัง อาทิ ห้ าง
เดวิด โจน์ ห้ า งมายเออร์ ในย่ านถนน Swanston Street และ Elizabeth Street ที่ เต็ม ไปด้ วยร้ า นเสือ้ ผ้ าแฟชั่น
หลากหลายสําหรับบุรุษและสตรี
จากนันนํ
้ าท่านเดินทางไปสนามบินเพื่อเดินทางต่อไปยังประเทศบรูไน
18.45 น. ออกเดินทางสู่ บรูไน โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เที่ยวบินที่ BI006 (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 7
ชัว่ โมง มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
***คณะที่ออกเดินทางตังแต่
้ วนั ที่ 02 พ.ค. 63 ออกเดินทางเวลา 16.15 น.***
22.45 น.

เดินทางถึงกรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสูท่ ี่พกั
***คณะที่ออกเดินทางตังแต่
้ วนั ที่ 02 พ.ค. 63 เดินทางถึงเวลา 21.25 น.***

ที่พัก

นําท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั TIME HOTEL หรือเทียบเท่า

บรู ไน - มั ส ยิ ด Jame Asr Hassanil Bolkiah – ล่ องเรื อ ชมลิ ง จมู ก ยาว - ผ่ านชมพระราชวั ง
วันที่ 6 Istana Nurul Iman - พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia - ผ่ านชม มัสยิด Omar Ali Saiffuddien – บรู ไน
– กรุ งเทพฯ
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านชมมั สยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah สร้ างขึ ้นในโอกาสฉลอง 25 ปี แห่งการครองราชย์ของสุลต่านองค์
ปัจจุบนั มัสยิดทองคําแห่งนี ้เป็ นมัสยิดแห่งชาติของบรูไน และมีสถาปัตยกรรมสวยงามที่สดุ ในบรูไน โดยมีการนําเข้ า
วัสดุในการก่อสร้ างและตกแต่งมาจากทั่วโลก อาทิเช่น หิ นอ่อนจากประเทศอิตาลี, แชนเดอเลียร์ท องคําแท้ ขนาด
ใหญ่ที่สดุ ในโลกจากประเทศออสเตรีย เป็ นต้ น เริ่มก่อสร้ างในปี 1987 แล้ วเสร็จในปี 1994 ภายในประกอบด้ วย ห้ อง
สวดมนต์ 2 ห้ องแยกชาย หญิ ง,โดมทองคําจํานวน 29 อัน บันไดทางขึ ้น 29 ขัน้ โคมไฟ 29 ดวงเพื่ อเป็ นเกีย รติแก่
องค์สลุ ต่านแห่งบรูไนหรื อสมเด็จพระราชาธิบ ดีฮัจ ญี ฮัสซานัล โบลเกี ย ห์ มูอิซ ซัด ดิน วัด เดาละห์ ซึ่ง เป็ น สมเด็จ
พระราชาธิบดีองค์ที่ 29 องค์ปัจจุบนั ของบรูไน (กรณีท่ ีมัสยิดปิ ด ขออนุญาตนําท่ านถ่ ายรู ปด้ านนอกเท่ านัน้ )
จากนัน้ นําท่านล่องเรือชม หมู่บ้านกลางนํา้ Kampong Ayer หมู่บ้านกลางนํ ้าที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก ตังอยู
้ ่บริเวณปาก
แม่นํา้ บรูไน เป็ นหมู่บ้านกลางนํ ้าที่มีคนอยู่อาศัยต่อเนื่องกันมายาวนานกว่า 1,300 ปี การสร้ างบ้ านเรื อนแบบปลูก
สร้ างอยู่บนเสาคํ ้ายันและเชื่อมต่อกันด้ วยสะพาน หมู่บ้ านกลางนํา้ นี ม้ ีทงั ้ บ้ านพักอาศัย, มัสยิด , โรงเรี ยน, สถานี

อนามัย, สถานีตํารวจ, ร้ านค้ า, ร้ านอาหาร ปัจจุบนั หมูบ่ ้ านแห่งนี ้มีประชากรกว่าสามหมื่นคนคิดเป็ นเกือบร้ อยละ๑๐
ของจํานวนประชากรบรูไนและเป็ นสถานที่ที่ แสดงให้ เห็นถึงวัฒนธรรมริ มนํา้ ของบรูไนสร้ างความประทับใจให้ แก่
นักท่องเที่ยวจากทัว่ โลกที่ได้ มาชมหมู่บ้านแห่งนี ้ ล่ องเรือชม ลิงโพรบอสซิส (Proboscis Monkey) หรื อที่เรี ยกกัน
ว่า ลิงจมูกยาว เป็ นลิงที่มีมีจมูกใหญ่และยื่นยาวประหลาดกว่าลิงชนิดอื่น เป็ นลิงที่พบได้ เฉพาะในประเทศบนเกาะ
บอร์เนียวเท่านัน้ โดยจะอาศัยอยู่ในป่ าชายเลนหรือป่ าติดริมแม่นํ ้า จากนันนํ
้ าท่านผ่านชม พระราชวัง Istana Nurul
Iman พระราชวังที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก เป็ นที่ประทับของสุลต่านแห่งบรูไนและพระราชวงศ์ สร้ างขึ ้นเมื่อปี ค.ศ. 1984 มี
มูลค่า 1.4 พันล้ านดอลลาร์สหรัฐฯ บนพืน้ ที่ 2,152,782 ตารางฟุต ประกอบไปด้ วย โดมทําด้ วยทองคํา, ห้ อง 1,788
ห้ อง, ห้ องนํ า้ 257 ห้ อง สิ่ ง อํ านวยความสะดวกในพระราชวัง แห่ ง นี ค้ ื อสระว่า ยนํ า้ จํ านวน 5 สระ คอกม้ า ติ ด
เครื่ องปรับอากาศสําหรับม้ าเพื่อแข่งโปโลขององค์สลุ ต่านจํานวน 500 ตัว โรงจอดรถขนาดจุ 110 คัน ห้ องจัดงาน
เลี ้ยงที่สามารถจุคนได้ ถึง 4,000 คน และสุเหร่าที่จคุ นได้ 1,500 คน พระราชวังแห่งนี ้ยังเป็ นที่เก็บเหล่าบรรดารถหรูที่
พระองค์สะสมอีกด้ วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ าย นําท่านชม พิพธิ ภัณฑ์ Royal Regalia มีการจัดแสดงเครื่ องประกอบพิธีราชาภิเษกของสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่
29 แห่งบรูไน และข้ าวของเครื่องใช้ ขององค์สลุ ต่านเอาไว้ มากมาย อาทิเช่น เครื่องเงิน, เครื่องทอง มงกุฎ เครื่องราชย์
และเครื่องบรรณาการจากประเทศต่างๆ รวมทัง้ ของขวัญ จากผู้นําประเทศต่าง ๆ ที่ถวายแด่องค์สลุ ต่านแห่งบรูไน
จากนัน้ นําท่านถ่ายรูปด้ านนอกมัสยิด Omar Ali Saiffuddien มัสยิดใจกลางเมือง บันดาร์เสรีเบกาวัน สร้ างขึ ้นโดย
สุลต่าน โอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน ซึ่งเป็ นมัสยิดประจําพระองค์ของสมเด็จพระมหาราชาธิบดีองค์ที่ 28 ของบรูไน ซึ่งเป็ น
พระราชบิดาของสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 29 องค์ปัจจุบนั ภายในมัสยิดประดับตกแต่งด้ วยหินอ่อนและกระเบื ้องสี
อย่างเรียบง่าย เหมาะสมสําหรับสถานที่ในการสวดมนต์ขอพร และยังใช้ เป็ นเวทีประกวดอ่านคัมภีร์อลั กุรอาน มัสยิด
แห่งนี ้เป็ นการผสมผสานระหว่างสถาปั ตยกรรมแบบอิสลามกับสถาปั ตยกรรมอิตาลี ได้ รับการขนานนามว่า มินิ ทัช
มาฮาล ออกแบบโดย Cavalierre Rudolfo Nolli ชาวอิตาลี บริ เวณด้ านหน้ าของมัสยิดเป็ นทะเลสาบขนาดใหญ่ มี
การจําลองเรือพระราชพิธีมาประดับ นับเป็ นจุดเด่นอีกประการหนึ่ง มัสยิดแห่งนีภ้ ายนอกแวดล้ อมด้ วยพันธุ์ไม้ นานา
ชนิดซึ่งเป็ นสัญลักษณ์แสดงถึงดินแดนแห่งสรวงสวรรค์ ถือได้ วา่ เป็ นมัสยิดที่สวยงามมากที่สดุ แห่งหนึ่งของโลก
จากนันนํ
้ าท่านเดินทางไปยังสนามบินเพื่อเดินทางกลับไปยังประเทศไทย
18.30 น. นําท่านเดินทางต่อกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เที่ยวบินที่ BI519
(ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง) มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
20.15 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ

กําหนดการเดินทาง

อัตราค่ าบริการ Penguin parade and Long nosed monkey
เมลเบิร์น บรูไน 6 DAYS 4 NIGHTS
เด็กอายุไม่ เกิน 12 เด็กอายุไม่ เกิน 12
ผู้ใหญ่ พัก 2-3
ปี
ปี
ไม่ รวมตั๋ว
ท่ าน
(เสริมเตียง)
(ไม่ เสริมเตียง)
ท่ านละ
ท่ านละ
ท่ านละ
ท่ านละ

วันที่ 28 ธ.ค.62-02
39,900.39,900.39,900.29,900.ม.ค. 63
วันที่ 22 - 27 ก.พ. 63
35,900.35,900.35,900.22,390.วันที่ 07 – 12 มี.ค. 63
35,900.35,900.35,900.22,390.วันที่ 02 – 07 พ.ค. 63
35,900.35,900.35,900.22,390.วันที่ 09 – 14 พ.ค. 63
35,900.35,900.35,900.22,390.วันที่ 06 – 11 มิ.ย. 63
34,900.34,900.34,900.21,390.วันที่ 20 – 25 มิ.ย. 63
34,900.34,900.34,900.21,390.โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่ านละ
7,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.-

เงื่อนไขการให้ บริการ
1. ชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้ าบัญชี ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อได้ รับเงินมัดจําแล้ วเท่านัน้
2. ส่งสําเนาหน้ าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วัน
นับจากวันจอง หากไม่สง่ สําเนาหน้ าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
3. เมื่อได้ รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้ าจัดเตรี ยมเอกสารให้ การขอวีซ่าได้ ทนั ที
4. หากท่านที่ต้องการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้ าอยู่ตา่ งจังหวัด) ให้ ท่านติดต่อเจ้ าหน้ าที่ ก่อนออกบัตร
โดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูต มีการเตรี ยมเอกสาร และมีขนตอนการยื
ั้
่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้ แบบหมู่คณะและยื่ น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้ อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้ จากทางเจ้ าหน้ าที่
6. หากในคณะของท่านมีผ้ ตู ้ องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงู อายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่สะดวกใน
การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้ าทัวร์มีความจําเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ทงหมด
ั้

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1
ค่าตัว๋ เครื่องบิน ชันประหยั
้
ด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้ อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ตอ่
จะต้ องไม่เกินจํานวนวัน และอยู่ภายใต้ เงื่อนไขของสายการบิน)
2.
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
3.
ค่ารถโค้ ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
4.
ค่าห้ องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
5.
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6.
ค่าเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7.
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้ องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้ จากเจ้ าหน้ าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลู ก ค้ า ท่ า นใดสนใจ ซือ้ ประกั น การเดิน ทางสํา หรั บ ครอบคลุ ม เรื่ องสุ ขภาพสามารถสอบถามข้ อ มู ล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้
เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตงแต่
ั ้ แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ านบาท]
8.
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
9.
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.
ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
2.
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สงั่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านํ ้าหนัก
เกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้ , ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจาก
โรคประจําตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีคา่ ที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้ น
3.
ค่าธรรมเนียมนํ ้ามันและภาษี สนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ ้นราคา
4.
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้ องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สินด้ วยตัวท่านเอง
5.
ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศออสเตรเลีย (ประมาณ 5,500 บาท ชําระพร้ อมเงินมัดจํา)
6.
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (18 AUD และ 5 SGD)
7.
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (18 AUD)

เงื่อนไขการชําระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือ 20 วันก่ อนการเดินทาง
หากท่ านไม่ ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาํ เป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริง
ข้ อมูลเบือ้ งต้ นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า
1.
2.

3.
4.

5.

การพิ จ ารณาวีซ่าเป็ น ดุลยพิ นิ จ ของสถานทูต มิใ ช่บ ริ ษั ท ทัวร์ การเตรี ย มเอกสารที่ ดีและถูก ต้ องจะช่วยให้ ก าร
พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ ้น
กรณี ท่านใดต้ องใช้ พาสปอร์ ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่น วีซ่า หรื อ ก่อนเดินทางกับทางบริ ษัท ท่านต้ องแจ้ งให้ ทาง
บริ ษัทฯ ทราบล่วงหน้ าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้ เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้ าง
นานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตั ิวีซ่าได้
สําหรับผู้เดินทางที่ศกึ ษาหรือทํางานอยู่ตา่ งประเทศ จะต้ องดําเนินเรื่องการขอวีซ่าด้ วยตนเองในประเทศที่ตนพํานัก
หรือศึกษาอยู่เท่านัน้
หนังสือเดินทางต้ องมีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้ วตํ่ากว่า 6 เดือน ผู้
เดินทางต้ องไปยื่นคําร้ องขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้ กับทางบริ ษัท
ด้ วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคําร้ องขอวีซ่า และจํานวนหน้ าหนังสือ
เดินทาง ต้ องเหลือว่างสําหรับติดวีซ่าไม่ตํ่ากว่า 3 หน้ า
ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนันๆ
้
และพาสปอร์ต ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้ องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ ังบนเครื่องบิน
1.

2.
3.

ทางบริษัทได้ สํารองที่นั่งพร้ อมชําระเงินมัดจําค่าตัว๋ เครื่องบินแล้ ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้ วยสาเหตุใด ทาง
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์การเรี ยกเก็บค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน ซึ่งมีคา่ ใช้ จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้ วแต่สาย
การบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตัว๋ เครื่ องบินทําการออกแล้ ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้ จ่ายตามที่
เกิดขึ ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้ เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้ อย
นั่ง ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บ ริ เวณทางออกประตูฉุก เฉิ น และผู้ที่ จะนั่งต้ องมีค ุณ สมบัติต รงตามที่ สายการบิ น
กําหนด เช่น ต้ องเป็ นผู้ที่ มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่น ได้ อย่างรวดเร็ วในกรณี ที่ เครื่ องบิน มีปั ญ หา เช่น
สามารถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (นํา้ หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผ้ ทู ี่ มีปัญหาทางด้ านสุขภาพและร่างกาย และ
อํานาจในการให้ ที่นงั่ Long leg ขึ ้นอยู่กบั ทางเจ้ าหน้ าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

แจ้ งยกเลิก 45 วัน ขึ ้นไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
แจ้ งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้ งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จ่ายทังหมดกรณี
้
ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้ คณะเดินทางไม่ครบตาม
จํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว้ (30ท่านขึ ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกันบริษัทต้ องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อน
การเดินทางของท่าน ไปยังคณะต่อไปแต่ทงนี
ั ้ ้ท่านจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียมใน
การมัดจําตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
กรณียื่นวีซ่าแล้ วไม่ได้ รับการอนุมตั ิวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ ชําระค่าทัวร์หรื อมัดจํามาแล้ ว
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจําตัว๋ เครื่องบิน หรือค่าตัว๋
เครื่องบิน (กรณีออกตัว๋ เครื่องบินแล้ ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจํานวน
กรณีวีซ่าผ่านแล้ ว แจ้ งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตัว๋ โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทงหมด
ั้
กรณีผ้ เู ดินทางไม่สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรื อการห้ ามของเจ้ าหน้ าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตาม
ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงหมด
ั้

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1.
เนื่องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว (Single) ,ห้ องคู่
(Twin/Double) และห้ องพัก แบบ 3 ท่ าน/3 เตีย ง (Triple Room) ห้ องพัก ต่างประเภทอาจจะไม่ติด กัน และบาง
โรงแรม อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้ เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
2.
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิตํ่า
3.
กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ น ผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ ้นมากและห้ องพักในเมืองเต็ม บริษั ทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
4.
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่มี
อ่างอาบนํ ้า ซึ่งขึ ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ
้ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
เอกสารประกอบการขอวีซ่า (ออสเตรเลีย)
ใชเ้ วลาทําการอนุม ัติวซ
ี ่าน ับจากว ันยืน
่ ประมาณ 30 ว ันทําการ
ั้ 28)
ยืน
่ วีซ่าแสดงตนทีศ
่ น
ู ย์ยน
ื่ วีซ่า VFS Global (เทรนดี้ ชน

เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ
่ อกจากทางราชการและทาง
ํ เนา 1 ชุด
ธนาคารขอเป็นต ัวจริง 1 ชุด และสา

**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดก ับการยืน
่ ขอวีซ่าในอดีต
เพราะสถานทูตมีการเปลีย
่ นแปลงกฎและเอกสารการยืน
่ อยูเ่ รือ
่ ย ๆ**

ื เดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนั งสือเดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือ
1. หน ังสอ
สําหรับประทับวีซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใช ้งานเหลือไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นับจากวัน
เดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต ้องไม่ชํารุด(หนั งสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานํ ามา
ประกอบการยืน
่ วีซา่ ด ้วย)

ั ชาติไ ทย แต่พํ า น ก
***ในกรณี ท ถ
ี่ อ
ื พาสปอร์ต ส ญ
ั อยู่ต ่า งประเทศ, ทํ างานอยู่
ึ ษาศกษาอยู
ึ
ต่างประเทศ หรือน ักเรียน น ักศก
ต
่ า่ งประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีข
่ อง
ทางบริษท
ั ให้ทราบท ันที เพราะการยืน
่ ขอวีซ่าจะมีเงือ
่ นไข และ ข้อกําหนดของทาง
สถานทูตต้องการเพิม
่ เติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน
่ ขอวีซ่าในประเทศ
ไ ท ย ไ ด้ ข้ อ กํ า ห น ด นี้ ร ว ม ไ ป ถึ ง ผู ้ เดิ น ท า ง ที่ ถ ื อ
พาสปอร์ตต่างชาติดว้ ย***

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน ้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จํ านวน 2 ใบ
(พืน
้ หลังขาวเท่านั น
้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ห ้ามสวมแว่นตาหรือ
เครือ
่ งประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก ไม่มรี อย
แม็ก)
3. หล ักฐานการเงิน
-

้ า
กรณีผเู ้ ดินทางออกค่าใชจ
่ ยเอง ใช ้ Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ธรรมดาของ
ธนาคารทั่วไป ย ้อนหลัง 6 เดือน ทีอ
่ อกจากทางธนาคารเท่านั น
้ (รบกวนลูกค ้าทํารายการ
เดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน 1-2 วัน แล ้ว ค่อยขอ Statement เพือ
่ ให ้อัพเดทไม่
เกิน 15 วันหรืออยูใ่ นเดือนทีย
่ น
ื่ วีซา่ )

-

้ า
กรณีผเู ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ
่ ยเอง ใช ้สําเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพย์
ธรรมดาของธนาคารทั่วไป ย ้อนหลัง 6 เดือน(ของผู ้ทีอ
่ อกค่าใช ้จ่าย) พร ้อมเอกสารพิสจ
ู น์
ความสัมพันธ์ เช่น สูตบ
ิ ัตร ทะเบียนบ ้าน ทะเบียนสมรส เป็ นต ้น

-

***ควรเคลือ
่ นไหวบัญชีสมํ่าเสมอ ไม่ควรแต่งบัญชีโดยการนํ าเงินก ้อนใหญ่เข ้าบัญชีกอ
่ น

ยืน
่ วีซา่ จะทําให ้ยอดเงินกระโดด ซึง่ อาจเป็ นเหตุให ้ท่านถูกปฏิเสธวีซา่ ได ้
ี ด
ี ากประจํา บ ัญชก
ี ระแสรายว ัน
**สถานทูตไม่ร ับพิจารณาบ ัญชต
ิ ลบ บ ัญชฝ
ี หกรณ์ออมทร ัพย์ พ ันธบ ัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสน
ิ **
บ ัญชส
4. หล ักฐานการทํางาน
ื่ ของผู ้เดินทางเป็ นกรรมการ
เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
่ ช
ี อ

-

หรือหุ ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)
้ จงการทํางาน พร ้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร ้าน
กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชีแ

-

สัญญาเช่าที่ โฉนดทีด
่ น
ิ เป็ นตัน
เป็นพน ักงาน

-

หนั งสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
่ ทํา

งาน
่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ้คําว่า “TO
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ สถานทูตทีย
WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
่ น
ื่ )
ึ
น ักเรียนหรือน ักศกษา
ใช ้หนั งสือรับรองการเรียนทีอ
่ อกจากสถาบันทีก
่ ําลังศึกษาอยู่

-

่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ตใช ้คําว่า “TO
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ สถานทูตทีย
WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
่ น
ื่ )
่ นต ัว
5. เอกสารสว
-

สําเนาทะเบียนบ ้าน

-

บัตรประชาชน

-

สูตบ
ิ ัตร(กรณีเด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปี )

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ ้ามี)

-

่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
ใบเปลีย
่ นชือ
่ น)

6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
-

หากเด็กเดินทางไปก ับบิดา จะต ้องมีหนั งสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอต ้นสังกัด (โดย
บิดาจะต ้องคัดหนั งสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา)พร ้อมแนบสําเนา
บัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย

-

หากเด็กเดินทางก ับมารดา จะต ้องมีหนั งสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอต ้นสังกัด (โดย
บิดาจะต ้องคัดหนั งสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย

-

หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมก ับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนังสือ
ระบุยน
ิ ยอมให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จาก
อําเภอต ้นสังกัด พร ้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา

-

กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร้าง จะต ้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผู ้มีอํานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดียว

-

่
*** กรณีเด็กอายุตา
ํ่ กว่า 18 ปี บิดาและมารดาจะต ้องมายืน
่ วีซา่ พร ้อมเด็กและลงชือ
รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่

7. กรณีเป็นผูส
้ ูงอายุ หากลูกค ้ามีอายุตัง้ แต่ 75 ปี ขึน
้ ไป ท่านต ้องทําประกันการเดินทางมา
ยืน
่ ด ้วย และสถานทูตอาจโทรแจ ้งให ้ท่านไปตรวจสุขภาพกับทางโรงพยาบาลทีส
่ ถานทูต
กําหนดหลังจากยืน
่ วีซา่ แล ้ว

เอกสารยืน
่ วีซ่าอาจมีการปร ับเปลีย
่ นและขออ ัพเดทเพิม
่ เติมได้ทุกเวลา
หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิม
่ เติม
ํ หร ับกรอกข้อมูลยืน
แบบฟอร์มสา
่ วีซ่าประเทศออสเตรเลีย
่ ของ
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริงทุกข้อ เนือ
่ งจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซา
ท่าน)

่ – นามสกุล ผู ้เดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..…
ชือ

1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..……………
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….
่ ตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………
3. ชือ
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………..
5. สถานทีเ่ กิด (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………
6. ประเทศทีเ่ กิด……………………………………………………………………………….…………………
7. สัญชาติปัจจุบัน ................................สัญชาติโดยกําเนิด หากต่างจาก
ปั จจุบน
ั …………………………..
8. เพศ
9. สถานภาพ

ชาย

หญิง
โสด

แต่งงาน (จดทะเบียน)

แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)

หย่า

แยกกันอยู่

หม ้าย (คูส
่ มรสเสียชีวต
ิ )

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)…………….

ื่ และทีอ
10. ในกรณีทผ
ี่ ู ้สมัครขอวีซา่ เป็ นเด็ก อายุตํ่ากว่า 18 ปี บริบรู ณ์ ให ้ใส่ชอ
่ ยู่ ผู ้ปกครอง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ……….........….....…..…
11. ทีอ
่ ยูข
่ องผู ้ขอวีซา่
……………………………………………………………………………………………………….........…….....……
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ………..........……
หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือทีต
่ ด
ิ ต่อได ้..................................................................
้ ผ ้า ขายอาหาร เป็ นต ้น)
12. อาชีพปั จจุบัน (หากค ้าขาย ให ้ระบุด ้วยว่าค ้าขายอะไร เช่น ขายเสือ
.......................................................................................................
่ บริษัทหรือร ้านค ้า และทีอ
13. ชือ
่ ยู่ พร ้อมหมายเลขโทรศัพท์ / สําหรับนั กเรียน นักศึกษา กรุณา
่ ทีอ
กรอกชือ
่ ยูข
่ องสถาบันศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………..................………
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ……..............….……
14. กรณีเป็ นนั กเรียน นั กศึกษา ระบุหลักสูตรทีท
่ า่ นเรียน
...................................................................
15. กรณีเกษียณ ระบุปีทีท
่ า่ นเกษียณ .............................................................
16. สมาชิกในครอบครัวของท่านทีเ่ ดินทางไปออสเตรเลียพร ้อมกับท่าน
่ -นามสกุล.....................................................ความสัมพันธ์กับท่าน
1)ชือ
เป็ น………………………..
่ -นามสกุล.....................................................ความสัมพันธ์กับท่าน
2)ชือ
เป็ น………………………..
่ -นามสกุล.....................................................ความสัมพันธ์กับท่าน
3)ชือ
เป็ น………………………..

17. สมาชิกในครอบครัวของท่านทีไ่ ม่ได ้เดินทางไปออสเตรเลียกับท่าน
่ -นามสกุล
1)ชือ
...............................................................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด ................................................ความสัมพันธ์กับท่าน

เป็ น………………………..
ทีอ
่ ยู่
........................................................................................................................
่ -นามสกุล
2)ชือ
...............................................................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด ................................................ความสัมพันธ์กับท่าน
เป็ น………………………..
ทีอ
่ ยู่
........................................................................................................................
่ -นามสกุล
3)ชือ
...............................................................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด ................................................ความสัมพันธ์กับท่าน
เป็ น………………………..
ทีอ
่ ยู่
........................................................................................................................

18. ท่านมีญาติหรือเพือ
่ น อยูท
่ อ
ี่ อสเตรเลียหรือไม่

มี

ไม่ม ี

่ -นามสกุล
1)ชือ
...............................................................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด ................................................ความสัมพันธ์กับท่าน
เป็ น………………………..
ทีอ
่ ยู่
........................................................................................................................
ั ชาติหรือเป็ นพลเมืองของประเทศออสเตรเลียหรือไม่ ...................................
มีสญ
่ -นามสกุล
2)ชือ
...............................................................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด ................................................ความสัมพันธ์กับท่าน
เป็ น………………………..
ทีอ
่ ยู่
........................................................................................................................
ั ชาติหรือเป็ นพลเมืองของประเทศออสเตรเลียหรือไม่ ...................................
มีสญ

19. ความรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายในการดํารงชีพระหว่างการเดินทางและพํานั กอยูข
่ องผู ้ร ้องขอ
ตัวผู ้ขอวีซา่ เอง

มีผู ้อืน
่ ออกให ้(ญาติ/บริษัท/องค์กร/ผู ้

เชิญ)
ื่
กรุณาระบุชอ
..................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด
..............................................
ความสัมพันธ์กับท่านเป็ น………………………………….
ทีอ
่ ยู่
..............................................................

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

สิง่ ทีช
่ ว่ ยในการดํารงชีพ

สิง่ ทีช
่ ว่ ยในการดํารงชีพ

เงินสด

เงินสด

เช็คเดินทาง

ทีพ
่ ักทีม
่ ผ
ี ู ้จัดหาให ้

บัตรเครดิต

ค่าใช ้จ่ายทัง้ หมดระหว่างพํานั กมีผู ้

ออกให ้
อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

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

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

่ เป็นดุลพินจ
่ นเกีย
หมายเหตุ การอนุม ัติวซ
ี า
ิ ของทางสถานทูต ทางบริษ ัทไม่มส
ี ว
่ วข้องใดๆ
ิ้
ทงส
ั้ น
ทงนี
ั้ บ
้ ริษ ัทเป็นเพียงต ัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ ดินทางเท่านน
ั้

