
  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

เมลเบิร์น | Great Ocean Road | Phillip Island | Shopping | บรูไน  
เดินทาง ธ.ค.62 – มิ.ย.63   

ราคาเร่ิมต้นเพียง  

วันแรก กรุงเทพฯ – บรูไน - เมลเบิร์น 

10.30 น. 

 

13.30 น. 

 

17.15 น. 

18.55 น. 

คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U เช็คอินกรุ๊ปของสายการบิน รอยัล 

บรูไน ( Royal Brunei ) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทและหัวหน้าทัวร์  ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

ออกเดินทางสู่ กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบิน รอยัล บรูไน (Royal Brunei) เที่ยวบินที่ BI 514 (ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 45 นาที) 

เดินทางถึง สนามบิน Brunei International Airport ประเทศบรูไน รอเปล่ียนเคร่ืองเพ่ือเดินทางต่อไปยังเมลเบิร์น 

ออกเดินทางสู่กรุงเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เที่ยวบินที่ BI 005 

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

 



วันที่สอง เมลเบิร์น – เกรทโอเชี่ยนโร้ด – เมืองอโพโล เบย์  - พอร์ตแคมเบลล์ - 

Twelve Apostles - เมลเบิร์น 

04.55 น. ถึงสนามบินทูลามารีน นครเมลเบิร์น เมืองหลวงของรัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศ

ไทย 3 ช่ัวโมง) น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว 

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า  

 น าท่านเดินทางสู่เกรทโอเช่ียนโร้ด (Great Ocean Road) ซ่ึงเป็นถนนที่สวยงามและเป็นที่รู้ จักของนักท่องเที่ยวที่จะพลาด

ไม่ได้เลยหากมาถึงรัฐวิกตอเรีย ให้ท่านได้ชมทิวทัศที่สวยงามของชายฝ่ังมหาสมุทรแปซิฟิคและหาดทรายต่าง ๆ ตาม

เส้นทางที่งดงามแห่งหนึ่งของออสเตรเลีย โดยผ่าน เมือง Anglesea และเมือง Lorne ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติพร้อมทะเล

สวยงามและสงบ ก่อนเข้าสู่ Apollo Bay ท่ีเป็นอีกเมืองยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่สวยงามอีกเมืองและมีน า้ทะเลสีน า้เงิน

ตัดกับป่าอันเขียวขจีท าให้เมืองนีมี้เสน่ห์สวยงาม นอกจากนีร้ะหว่างทางผ่านชมโคอาล่าที่อยู่ตามต้นยูคาลิปตัสตาม

ธรรมชาติ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย จากนัน้เดินทางต่อสู่ พอร์ตแคมเบลล์ (Port Campbell) สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ให้ท่านได้

เก็บภาพทิวทัศน์อันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟิค ที่ มีลักษณะภูมิประเทศที่ ไม่เหมือนที่ใด ๆ ในโลก  น าท่านชม

ปรากฏการณ์ธรรมชาติของหิน Twelve Apostles ซ่ึงตัง้ช่ือตามนักบุญทัง้ 12 นักบุญที่เป็นศิษย์ของพระเยซู หรือสิบสอง

สาวกศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต์ ซ่ึงถือว่าเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติท่ีไม่ควรพลาด หลังจากนัน้น าท่านเดินทางสู่

เมลเบิร์น 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

 เดินทางเข้าสู่ที่พัก THE VICTORIA HOTEL หรือเทียบเท่า  

 

วันที่สาม เมลเบิร์น – รถไฟจักรไอน า้ – สวนสัตว์พืน้เมือง - ชมนกเพนกวินท่ีเกาะฟิลลิป 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านสู่สถานีรถไฟจักรไอน า้โบราณ (Puffing Billy Steam Train) ซ่ึงแต่เดิมเคยใช้เป็นเส้นทางในการเดินทางระหว่าง

เมืองและขนส่งสินค้าเปิดให้บริการในปี ค.ศ.1900 เป็นรถไฟสายเก่าที่ว่ิงระยะสัน้ ๆ ปัจจุบันได้ถูกดัดแปลงน ามาใช้ในการ

ท่องเที่ยวชมป่า น าท่านนั่ง รถไฟจักรไอน า้โบราณ เพ่ือชมทัศนียภาพอันสวยงามตามแนวเขาตลอดเส้นทางวิ่งของรถไฟและ

ท่านยังสามารถนั่งห้อยขาผ่อนคลายอารมณ์พร้อมชมทัศนียภาพตลอดทางที่เต็มไปด้วยหุบเขาและป่าสูงที่ยังคงความ

สมบูรณ์ จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติ เกาะฟิลลิป ซ่ึงเป็นเกาะเล็ก ๆ ที่เต็มไปด้วยสัตว์พืน้เมืองมากมายที่



ทางการอนุรักษ์ทัง้สัตว์น า้และสัตว์ป่าและคงความเป็นธรรมชาติที่มีหาดทรายและป่าพุ่มเล็ก ๆ ซ่ึงเป็นที่อยู่ของเพนกวินตัว

น้อย แมวน า้และนก นานาชนิด 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์พืน้เมือง Maru Koala & Animal Park เพลิดเพลินไปกับการชมธรรมชาติและความน่ารักของ

เหล่าสัตว์พืน้เมืองนานาชนิด อาทิ โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท ให้ท่านได้สัมผัสและถ่ายรูปคู่กับโคอาล่าตัวน้อยอย่างใกล้ชิด 

(ไม่รวมค่าถ่ายรูปกับโคอาล่า) สนุกสนานกับการให้อาหารจิงโจ้จากมือของท่านเอง สดช่ืนผ่อนคลายไปกับบรรยากาศอันร่ม

ร่ืน จากนัน้น าท่านสู่เกาะฟิลลิป (Phillip Island Nature Park) พบประสบการณ์อันน่าประทับใจกับการชมความน่ารักของ 

ฝูงเพนกวินพันธุ์เล็กที่สุดในโลกที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่บนชายหาด SUMMERLAND BEACH ในบรรยากาศอันสวยงาม

ยามพระอาทิตย์อัสดงซ่ึงท่านจะได้เห็นฝูงเพนกวินตัวน้อยพร้อมใจกันยกขบวนพาเหรดขึน้จากทะเลเพ่ือกลับคืนสู่รังพร้อม

อาหารในปากมาฝากลูกตัวน้อยที่รออยู่ในรัง เหล่าเพนกวินทัง้หลายจะส่งเสียงเรียกหาลูกและเดินให้ท่านเห็นความน่ารัก

อย่างใกล้ชิด เพนกวินน้อยเหล่านีจ้ะออกไปหาอาหารแต่เช้าและจะกลับมาอีกทีตอนพระอาทิตย์ตก (ห้ามถ่ายรูปเพนกวิน 

เพราะเป็นการรบกวนหรืออาจจะท าให้เพนกวินตกใจ) จากนัน้น าท่านเดินทางกลับเมลเบิร์น 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง (เมนูพิเศษ กุ้งมังกร) 

ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก THE VICTORIA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ส่ี อิสระเต็มวันเที่ยวเมืองเมลเบิร์น   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 อิสระเต็มวัน โดยไกด์จะให้ค าแนะน าท่านส าหรับการเดินทาง ท่านสามารถเดินทางเที่ยวได้โดยระบบขนส่งสาธารณะ ที่มี

อยู่ทั่วเมืองทัง้รถไฟใต้ดิน Tram รถเมล์ หรือ รถ Taxi ซ่ึงเมลเบิร์นเป็นเมืองที่มีความตื่นตาตื่นใจด้วยการผสมผสานทัง้ความ

เก่าและความใหม่เข้าด้วยกัน เป็นเมืองที่ตัง้อยู่บนริมฝ่ังแม่น า้ Yarra มีสวนสาธารณะริมน า้ มีสถาปัตยกรรมของยุคตื่นทอง

ในสมัยกลางศตวรรษที่ 18 คละเคล้ากับตึกสูงระฟ้าในสมัยปัจจุบันท าให้มีภูมิทัศน์ของเมืองที่ไม่เหมือนใคร มีแม่น า้ตัง้อยู่ใจ

กลางเมืองอันเป็นเสน่ห์ของเมลเบิร์น  แนะน าสถานที่เท่ียวหลักๆในเมืองเมลเบิร์น อาทิเช่น  

- กระท่อมกัปตันคุ้ก ซ่ึงเป็นบ้านพักของนักส ารวจชาวอังกฤษคนส าคัญของโลก ผู้ค้นพบทวีปออสเตรเลียและซีกขัว้โลกใต้ 

กระท่อมนีไ้ด้ถูกย้ายมาเพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองนครเมลเบิร์นในวาระครบรอบ 100 ปี  

- ศูนย์ศิลปะเมลเบิร์น ซ่ึงเป็นอาคารคอมเพล็กซ์ครบวงจรที่มีลักษณะเป็นอาคารโรงละครที่มีสัญลักษณ์อันโดดเด่นเป็น

เสาสูง รูปทรงยอดแหลมคล้ายหอไอเฟล ภายในประกอบด้วยโรงละครรฐั พิพิธภัณฑ์ศิลปะการแสดง และ หอศิลป์ของจอร์จ 

อดัมส์ รวมถึงโรงละครขนาดเล็กจ านวนมากและพืน้ที่จัดแสดงภาพศิลปะต่างๆ  

- อาคารรัฐสภา อาคารที่ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป  

- ล่องเรือที่แม่น า้ Melbourne ที่ท่านจะได้ชมทัศนียภาพและดื่มด ่ากับบรรยากาศของเมืองเมลเบิร์น  

- Eureka Skydeck 88 เป็นอาคารคอนโดที่พักอาศัย ตัง้อยู่บนชัน้ที่ 88 ของอาคารยูเรก้า ทาวเวอร์ ในเมืองเมลเบิร์น ซ่ึง

อาคารแห่งนีไ้ด้ขึน้ช่ือว่าเป็นอาคารที่พักอาศัยที่สูงที่สุดในโลก ตัง้อยู่บริเวณเซาธ์แบงค์ น าท่านขึน้ลิฟท์ความเร็วสูงที่จะน า

ท่านจากชัน้ล่างไปยังชัน้ที่ 88 ในเวลาไม่ถึง 40วินาที เม่ือขึน้ไปที่88 แล้ว ท่านจะได้เพลิดเพลินกับวิวของเมืองเมลเบิร์นแบบ 



360 องศา หรือ ท่านสามารถทดสอบความกล้าด้วยการเข้าไปใน “THE EDGE” กล่องกระจกแก้วนิรภัยที่สร้างยืดล าออก

จากนอกอาคาร ท่านจะได้รู้ สึกเหมือนยยืนลอยอยู่ในอากาศที่มีความสูง 88 ชัน้เลยทีเดียว  

- พิพิธภัณฑ์สัตว์น า้ Melbourne Aquarium ตัง้อยู่ใจกลางเมืองบนริมฝ่ังแม่น า้ Yarra ซ่ึงภายในจะมีสัตว์น า้หลากหลาย

ชนิดจากทางมหาสมุทรแปซิฟิคตอนใต้ หลายพันชนิด 

- ช้อปป้ิงที่ตลาดควีนวิคตอเรีย (Queen Victoria Market) ซ่ึงเป็นตลาดเก่าแก่ที่ประกอบไปด้วยร้านค้าแผงลอยหลาย

ร้อยแผงทัง้ในที่ร่มและกลางแจ้ง ครอบคลุมหลายช่วงตึก ที่ประกอบไปด้วยสินค้าหลากหลายมากมาย เป็นต้น  

- ช้อปป้ิงย่านไชน่า ทาวน์ ซ่ึงตัง้อยู่บนถนน Swanston มีร้านค้ามากมาย และยังมีอาคารบ้านเร่ืองสมัยเก่าที่สร้างตัง้แต่ศ

ควรรษที่ 19 ด้วยบรรยกาศแบบชาวจีนหรือจะช้อปปิง้ที่ห้างสรรพสินค้าดัง อาทิเช่น ห้างเดวิด โจน์ ห้างมายเออร์ เป็นต้น 

 อิสระอาหารกลางวันและอาหารค ่าตามอัธยาศัย 

ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก THE VICTORIA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า เมลเบิร์น – สวนฟิตซรอย– วิหารเซ็นต์แพททริค - ศูนย์ศิลปะเมลเบิร์น 

–       ช้อปป้ิงย่านไชน่า ทาวน์ - บรูไน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านชมเมืองเมลเบิร์น ซ่ึงเป็นเมืองที่มีความตื่นตาตื่นใจด้วยการผสมผสานทัง้ความเก่าและความใหม่ของสถาปัตยกรรม

เข้าด้วยกัน ตัง้อยู่บนริมฝ่ังแม่น า้ Yarra River  มีแม่น า้ตัดใจกลางเมืองอันเป็นเสน่ห์ของเมลเบิร์น น าท่านเดินทางสู่ย่านดัน

ดีนองส์ที่ยังเป็นป่าของต้นยูคาลิปตัสและเมืองตามแบบชนบทของออสเตรเลีย น าชม สวนฟิตซรอย (Fitzroy Garden) 

เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ เป็นที่ตัง้กระท่อมกัปตันคุ้ก (ไม่รวมค่าเข้าชมในกระท่อม) 

บ้านพักของนักส ารวจชาวอังกฤษคนส าคัญของโลก ผู้ค้นพบทวีปออสเตรเลียและซีกขัว้โลกใต้ กระท่อมนีไ้ด้ถูกย้ายมาเพ่ือ

เป็นการเฉลิมฉลองนครเมลเบิร์นในวาระครบรอบ 100 ปี จากนัน้น าท่านถ่ายรูปด้านนอกกับวิหารเซนต์แพททริค (St. 

Patrick Cathedral) สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1939 ซ่ึงตัง้ช่ือตามนักบุญอุปถัมภ์แห่งไอร์แลนด์ และได้ก่อสร้างเพ่ือรองรับ

ประชากรคาธอลิกของเมลเบิร์นในระหว่างศตวรรษที่ 19 ตัวอาคารมีสีด าที่เด่นชัด สีนัน้ได้มาจากหินบลูสโตนในท้องถิ่นที่ใช้

ในการก่อสร้าง วัสดุอื่น ๆ ได้น ามาจากทั่วทัง้ออสเตรเลียและทั่วโลก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านชมศูนย์ศิลปะเมลเบิร์น ซ่ึงเป็นอาคารคอมเพล็กซ์ครบวงจรที่มีลักษณะเป็นอาคารโรงละครที่มีสัญลักษณ์อันโดด

เด่นเป็นเสาสูง รูปทรงยอดแหลมคล้ายหอไอเฟล ภายในประกอบด้วยโรงละครรัฐ พิพิธภัณฑ์ศิลปะการแสดง และ หอศิลป์

ของจอร์จ อดัมส์ รวมถึงโรงละครขนาดเล็กจ านวนมากและพืน้ที่จัดแสดงภาพศิลปะต่างๆ จากนัน้ให้ท่านอิสระช้อปปิง้อย่าง

จุใจในย่านไชน่า ทาวน์ ร้านค้ามากมายบนถนน Swanston และยังมีอาคารบ้านเก่าสร้างตัง้แต่สมัยศตวรรษที่ 19 ด้วย

บรรยกาศแบบชาวจีนและชาวเอเซีย  หรือจะ    ช้อปปิง้ห้างสรรพสินค้าช่ือดัง อาทิ ห้างเดวิด โจน์ ห้างมายเออร์  ในย่าน

ถนน Swanston Street และ Elizabeth Street ที่เต็มไปด้วยร้านเสือ้ผ้าแฟช่ันหลากหลายส าหรับบุรุษและสตรี 

 จากนัน้น าท่านเดินทางไปสนามบินเพ่ือเดินทางต่อไปยังประเทศบรูไน 



18.45 น. ออกเดินทางสู่ บรูไน โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เที่ยวบินที่ BI006 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ช่ัวโมง 

มีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

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

22.45 น. เดินทางถึงกรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ที่พัก 

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

ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก TIME HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่หก 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 

 น าท่านชมมัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah สร้างขึน้ในโอกาสฉลอง 25 ปี แห่งการครองราชย์ของสุลต่านองค์ปัจจุบัน 

มัสยิดทองค าแห่งนีเ้ป็นมัสยิดแห่งชาติของบรูไน และมีสถาปัตยกรรมสวยงามที่สุดในบรูไน โดยมีการน าเข้าวัสดุในการ

ก่อสร้างและตกแต่งมาจากทั่วโลก อาทิเช่น หินอ่อนจากประเทศอิตาลี, แชนเดอเลียร์ทองค าแท้ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกจาก

ประเทศออสเตรีย เป็นต้น เร่ิมก่อสร้างในปี 1987 แล้วเสร็จในปี 1994 ภายในประกอบด้วย ห้องสวดมนต์ 2 ห้องแยกชาย 

หญิง,โดมทองค าจ านวน 29 อัน บันไดทางขึน้ 29 ขัน้ โคมไฟ 29 ดวงเพ่ือเป็นเกียรติแก่ องค์สุลต่านแห่งบรูไนหรือสมเด็จ

พระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์ ซ่ึงเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 29 องค์ปัจจุบันของบรูไน 

(กรณีที่มัสยิดปิด ขออนุญาตน าท่านถ่ายรูปด้านนอกเท่านัน้) จากนัน้น าท่านล่องเรือชม หมู่บ้านกลางน า้ Kampong 

Ayer หมู่บ้านกลางน า้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตัง้อยู่บริเวณปากแม่น า้บรูไน เป็นหมู่บ้านกลางน า้ที่มีคนอยู่อาศัยต่อเนื่องกันมา

ยาวนานกว่า 1,300 ปี การสร้างบ้านเรือนแบบปลูกสร้างอยู่บนเสาค า้ยันและเช่ือมต่อกันด้วยสะพาน หมู่บ้านกลางน า้นีมี้ทัง้ 

บ้านพักอาศัย, มัสยิด, โรงเรียน, สถานีอนามัย, สถานีต ารวจ, ร้านค้า, ร้านอาหาร ปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนีมี้ประชากรกว่าสาม

หม่ืนคนคิดเป็นเกือบร้อยละ๑๐ของจ านวนประชากรบรูไนและเป็นสถานที่ที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมริมน า้ของบรูไนสร้าง

ความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่ได้มาชมหมู่บ้านแห่งนี ้ล่องเรือชม ลิงโพรบอสซิส (Proboscis Monkey) 

หรือที่เรียกกันว่า ลิงจมูกยาว เป็นลิงที่มีมีจมูกใหญ่และยื่นยาวประหลาดกว่าลิงชนิดอื่น เป็นลิงที่พบได้เฉพาะในประเทศบน

เกาะบอร์เนียวเท่านัน้ โดยจะอาศัยอยู่ในป่าชายเลนหรือป่าติดริมแม่น า้  จากนัน้น าท่านผ่านชม พระราชวัง Istana Nurul 

Iman พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นที่ประทับของสุลต่านแห่งบรูไนและพระราชวงศ์ สร้างขึน้เม่ือปี ค.ศ. 1984 มีมูลค่า 

1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ บนพืน้ที่ 2,152,782 ตารางฟุต ประกอบไปด้วย โดมท าด้วยทองค า, ห้อง 1,788 ห้อง, ห้องน า้ 

257 ห้อง ส่ิงอ านวยความสะดวกในพระราชวังแห่งนีค้ือสระว่ายน า้จ านวน 5 สระ คอกม้าติดเคร่ืองปรับอากาศส าหรับม้า

เพ่ือแข่งโปโลขององค์สุลต่านจ านวน 500 ตัว โรงจอดรถขนาดจุ 110 คัน ห้องจัดงานเลีย้งที่สามารถจุคนได้ถึง 4 ,000 คน 

และสุเหร่าที่จุคนได้ 1,500 คน พระราชวังแห่งนีย้ังเป็นที่เก็บเหล่าบรรดารถหรูที่พระองค์สะสมอีกด้วย  



กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านชม พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia มีการจัดแสดงเคร่ืองประกอบพิธีราชาภิเษกของสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 29 แห่ง

บรูไน และข้าวของเคร่ืองใช้ขององค์สุลต่านเอาไว้มากมาย อาทิ เช่น เคร่ืองเงิน, เคร่ืองทอง มงกุฎ เคร่ืองราชย์และเคร่ือง

บรรณาการจากประเทศต่างๆ รวมทัง้ของขวัญจากผู้น าประเทศต่าง ๆ ที่ถวายแด่องค์สุลต่านแห่งบรูไน  จากนัน้น าท่าน

ถ่ายรูปด้านนอกมัสยิด Omar Ali Saiffuddien มัสยิดใจกลางเมือง บันดาร์เสรีเบกาวัน สร้างขึน้โดย สุลต่าน โอมาร์ อาลี ไซ

ฟุดดิน ซ่ึงเป็นมัสยิดประจ าพระองค์ของสมเด็จพระมหาราชาธิบดีองค์ที่ 28 ของบรูไน ซ่ึงเป็นพระราชบิดาของสมเด็จ

พระราชาธิบดีองค์ที่ 29 องค์ปัจจุบัน ภายในมัสยิดประดับตกแต่งด้วยหินอ่อนและกระเบือ้งสีอย่างเรียบง่าย เหมาะสม

ส าหรับสถานที่ในการสวดมนต์ขอพร และยังใช้เป็นเวทีประกวดอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน มัสยิดแห่งนีเ้ป็นการผสมผสานระหว่าง

สถาปัตยกรรมแบบอิสลามกับสถาปัตยกรรมอิตาลี ได้รับการขนานนามว่า มินิ ทัชมาฮาล ออกแบบโดย Cavalierre 

Rudolfo Nolli ชาวอิตาลี บริเวณด้านหน้าของมัสยิดเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ มีการจ าลองเรือพระราชพิธีมาประดับ นับเป็น

จุดเด่นอีกประการหนึ่ง มัสยิดแห่งนีภ้ายนอกแวดล้อมด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิดซ่ึงเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงดินแดนแห่งสรวง

สวรรค์ ถือได้ว่าเป็นมัสยิดที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 

 จากนัน้น าท่านเดินทางไปยังสนามบินเพ่ือเดินทางกลับไปยังประเทศไทย 

18.30 น. น าท่านเดินทางต่อกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เที่ยวบินที่ BI519  (ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) มีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

20.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมูิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

 

 

อัตราค่ายริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสรมิเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสรมิเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

พักเด่ียวเพิ่ม 
ท่านละ 

วันที่ 28 ธ.ค.62-02 ม.ค. 63 39,900.- 39,900.- 39,900.- 29,900.- 7,900.- 
วันที่ 22 - 27 ก.พ. 63 35,900.- 35,900.- 35,900.- 22,390.- 5,900.- 
วันที่ 07 – 12 มี.ค. 63 35,900.- 35,900.- 35,900.- 22,390.- 5,900.- 
วันที่ 02 – 07 พ.ค. 63 35,900.- 35,900.- 35,900.- 22,390.- 5,900.- 
วันที่ 09 – 14 พ.ค. 63 35,900.- 35,900.- 35,900.- 22,390.- 5,900.- 
วันที่ 06 – 11 มิ.ย. 63 34,900.- 34,900.- 34,900.- 21,390.- 5,900.- 
วันที่ 20 – 25 มิ.ย. 63 34,900.- 34,900.- 34,900.- 21,390.- 5,900.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 



เงื่อนไขการให้บริการ 

1.        ช าระเงินมัดจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเม่ือได้รับเงินมัดจ าแล้วเท่านัน้ 
2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 

วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ 
3. เม่ือได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ตา่งจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุก

ครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ 
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 

รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 
6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกใน

การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ช่ัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทัง้หมด 

อัตราค่าบริการนีร้วม 

1  ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ชัน้ประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่
ต่อ จะต้องไม่เกินจ านวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกันเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบีย้ประกันเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)  
9. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
 
 



อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสือเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองดื่มที่ส่ังพิเศษ , ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศออสเตรเลีย (ประมาณ 5,500 บาท ช าระพร้อมเงินมัดจ า) 
6. ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น  (18 AUD และ 5 SGD) 
7. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (18 AUD) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซ่ึงบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้าง
นานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้  

3. ส าหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พ านักหรือศึกษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต ่ากว่า 6 เดือน 
ผู้เดินทางต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค าร้องขอวีซ่า และจ านวน
หน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3 หน้า 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม 

 

 



ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและที่นั่ งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นั่งพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น า้หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เกบ็ค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี ท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมัดจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือ
ค่าตั๋วเคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋วเคร่ืองบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทัง้หมด 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 

1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ 
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต ่า 



3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่
มีอ่างอาบน า้ ซ่ึงขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

เอกสารประกอบการขอวซี่า (ออสเตรเลยี) 
ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 30 วนัท าการ 

ยืน่วซี่าแสดงตนทีศู่นยย์ืน่วซี่า  VFS Global (เทรนดี ้ช ัน้ 28) 

เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 

1 ชุด 

**ลูกคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี 

เพราะสถานทูตมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่รือ่ย ๆ** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซี่าอย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุการใชง้าน

เหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไม่ช ารุด(หนังสอืเดนิทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการยืน่

วซี่าดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แต่พ านกัอยู่ตา่งประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่

ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หน้าทีข่องทางบรษิทัให้ทราบทนัท ีเพราะการยืน่ขอวีซ่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทาง

สถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซ่ีาในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จ านวน 2 ใบ (พ้ืนหลัง

ขาวเท่านัน้ ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืน หา้มสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ 

ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมกึ ไม่มรีอยแม็ก) 

3. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้่ายเอง ใช ้Bank Statement บัญชอีอม

ทรัพยธ์รรมดาของธนาคารท่ัวไป  ยอ้นหลัง 6 เดอืน ทีอ่อกจาก

ทางธนาคารเท่านัน้(รบกวนลูกคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ 

ฝากหรือถอน ก่อน 1-2 วัน แลว้ ค่อยขอ  

- Statement เพ่ือใหอ้ัพเดทไม่เกนิ 15 วันหรืออยู่ในเดอืนที่ยืน่วซี่า) 

- กรณีผูเ้ดนิทางไม่ไดอ้อกคา่ใชจ้่ายเอง ใชส้ าเนา  Bank Statement บัญชอีอมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารท่ัวไป ยอ้นหลัง 6 เดอืน(ของ

ผูท้ีอ่อกค่าใชจ้่าย) พรอ้มเอกสารพสูิจน์ความสัมพันธ ์เช่น สูตบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

- ***ควรเคลือ่นไหวบัญชสีม ่าเสมอ ไม่ควรแต่งบัญชโีดยการน าเงนิกอ้นใหญ่เขา้บัญชกีอ่นยืน่วซี่า จะท าใหย้อดเงนิกระโดด ซึง่อาจเป็นเหตุ

ใหท่้านถูกปฏเิสธวซี่าได ้

**สถานทูตไม่รบัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 



บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชีือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน อายุไม่เกนิ 3 เดอืน หรือ ส าเนาใบ

ทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไม่จดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายรา้น สัญญาเช่าที ่โฉนดทีด่ิน เป็นตัน 

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

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดอืน ชือ่-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทูตที่

ยืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรียนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดอืน ชือ่-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทูตที่ยืน่) 

5. เอกสารส่วนตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สูตบิัตร(กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกุล (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 18 ปี ไม่ไดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยบดิาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตร

เดนิทางไปต่างประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยินยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยบดิาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดินทาง

ไปต่างประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบุยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร 

มคีวามสัมพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สังกัด พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบุตรแต่

เพียงผูเ้ดยีว 

- *** กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี บดิาและมารดาจะตอ้งมายืน่วซี่าพรอ้มเด็กและลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

7. กรณีเป็นผูสู้งอายุ หากลูกคา้มอีายุตัง้แต่ 75 ปี ขึ้นไป ท่านตอ้งท าประกันการเดนิทางมายืน่ดว้ย และสถานทูตอาจโทรแจง้ใหท่้านไป

ตรวจสุขภาพกับทางโรงพยาบาลทีส่ถานทูตก าหนดหลังจากยืน่วซี่าแลว้ 

เอกสารยืน่วซี่าอาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดทุ้กเวลา 

หากทางสถานทูตแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซี่าประเทศออสเตรเลยี 



(กรณุากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทุกขอ้เนือ่งจากจะมผีลต่อการพจิารณาวซีา่ของท่าน) 

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

1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นามสกุลตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………… 

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

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

6. ประเทศทีเ่กิด……………………………………………………………………………….………………… 

7. สัญชาตปัิจจุบัน ............................ สัญชาตโิดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แต่งงาน (จดทะเบยีน)        แต่งงาน (ไม่จดทะเบยีน)               

  หย่า                แยกกันอยู่                       หมา้ย (คู่สมรสเสียชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซี่าเป็นเด็ก อายุต ่ากว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ใหใ้ส่ชือ่ และทีอ่ยู่ ผูป้กครอง 

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

รหัสไปรษณีย…์……….........….....…..… 

11. ทีอ่ยู่ของผูข้อวซี่า 

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

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

หมายเลขโทรศัพทม์อืถอืทีต่ิดต่อได.้................................................................. 

12. อาชพีปัจจุบัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบุดว้ยว่าคา้ขายอะไร เช่น ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษัิทหรือรา้นคา้ และทีอ่ยู่ พรอ้มหมายเลขโทรศัพท์  /   

     ส าหรับนักเรียน นักศกึษา กรุณากรอกชือ่ ทีอ่ยู่ของสถาบันศกึษา  

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

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



14. กรณีเป็นนักเรียน นักศกึษา ระบุหลักสูตรที่ท่านเรียน....................................................  

15. กรณีเกษียณ ระบุปีทีท่่านเกษียณ ............................................................. 

16. สมาชกิในครอบครัวของท่านทีเ่ดินทางไปออสเตรเลยีพรอ้มกับท่าน 

      1)ชือ่-นามสกุล............................................ ความสัมพันธก์ับท่านเป็น……………………….. 

      2)ชือ่-นามสกุล............................................. ความสัมพันธก์ับท่านเป็น……………………….. 

      3)ชือ่-นามสกุล.............................................. ความสัมพันธก์ับท่านเป็น………………………. 

17. สมาชกิในครอบครัวของท่านทีไ่ม่ไดเ้ดนิทางไปออสเตรเลยีกับท่าน 

      1)ชือ่-นามสกุล......................................................................................................... 

         วัน/เดอืน/ปีเกดิ ................................................ความสัมพันธก์ับท่านเป็น…………………… 

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

      2)ชือ่-นามสกุล........................................................................................................ 

         วัน/เดอืน/ปีเกดิ ................................................ความสัมพันธก์ับท่านเป็น…………………… 

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

      3)ชือ่-นามสกุล........................................................................................................ 

         วัน/เดอืน/ปีเกดิ ................................................ความสัมพันธก์ับท่านเป็น…………………… 

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

 

18. ท่านมญีาตหิรือเพ่ือน อยู่ทีอ่อสเตรเลยีหรือไม่              มี                  ไม่มี 

       1)ชือ่-นามสกุล......................................................................................................... 

         วัน/เดอืน/ปีเกดิ ................................................ความสัมพันธก์ับท่านเป็น……………………… 

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

         มีสัญชาตหิรือเป็นพลเมอืงของประเทศออสเตรเลียหรือไม่ ...................................  

      2)ชือ่-นามสกุล........................................................................................................ 

         วัน/เดอืน/ปีเกดิ ................................................ความสัมพันธก์ับท่านเป็น………………….. 

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



        มสัีญชาตหิรือเป็นพลเมอืงของประเทศออสเตรเลยีหรือไม่ ................................... 

19. ความรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านักอยู่ของผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซี่าเอง   มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร/ผูเ้ชญิ)  

                         กรุณาระบุชือ่ ..................................................  

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

                                                                     ความสัมพันธก์ับท่านเป็น…………………………………. 

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

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

สิง่ทีช่่วยในการด ารงชพี    สิง่ทีช่่วยในการด ารงชพี   

   เงนิสด       เงนิสด 

   เช็คเดนิทาง      ทีพั่กทีม่ผีูจ้ัดหาให ้

   บัตรเครดติ      ค่าใชจ้่ายทัง้หมดระหว่างพ านักมผีูอ้อกให ้

   อืน่ ๆ (โปรดระบุ)                             อืน่ๆ (โปรดระบุ)  

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิซ่ีาเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไม่มส่ีวนเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้สิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอย

บรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 


