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Penguin parade and Long nosed monkey  

เมลเบริน์ บรูไน 6DAYS 4NIGHTS 

ออสเตรเลีย – บรูไน 

Vb9k]u  
เดินทาง พฤษภาคม – ตุลาคม 63 

ราคาแนะน าเพียง 34,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ – บรูไน 

วนัท่ี 2. เมลเบริน์ – เกรทโอเช่ียนโรด้ – เมืองอโพโล เบย ์- พอรต์แคมเบลล ์- Twelve Apostles - เมลเบริน์ 

วนัท่ี 3. เมลเบริน์ – รถไฟจกัรไอนํา้ – สวนสตัวพื์น้เมือง - ชมนกเพนกวนิท่ีเกาะฟิลลปิ 

วนัท่ี 4. อิสระเตม็วนัเท่ียวเมืองเมลเบริน์ 

วนัท่ี 5. เมลเบริน์ –สวนฟิตซรอย– วหิารเซ็นตแ์พททรคิ - ศนูยศ์ลิปะเมลเบริน์ – ชอ้ปปิง้ย่านไชน่า ทาวน ์- บรูไน 

วนัท่ี 6. บรูไน - มสัยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah – ลอ่งเรือชมลงิจมกูยาว -   ผา่นชมพระราชวงั Istana Nurul Iman - พพิธิภณัฑ ์Royal 

Regalia - ผา่นชม มสัยิด Omar Ali Saiffuddien – บรูไน – กรุงเทพฯ 



    

 

วันที ่1 กรุงเทพฯ – บรูไน - เมลเบิรน์ 
10.30 น. 

 
13.30 น. 

 
17.15 น. 
18.55 น. 

คณะมาพรอ้มกนัท่ี สนามบนิสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู9 เคานเ์ตอร ์U เช็คอินกรุ๊ปของสายการบนิ รอยลั บรูไน ( Royal 
Brunei ) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบรษัิทและหวัหนา้ทวัร ์ ใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก 
ออกเดนิทางสู ่กรุงบันดาเสรีเบกาวัน  ประเทศบรูไน  โดยสายการบนิ รอยลั บรูไน (Royal Brunei) เท่ียวบนิท่ี BI 514 (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาที) 
เดนิทางถึง สนามบนิ Brunei International Airport ประเทศบรูไน รอเปล่ียนเครื่องเพ่ือเดนิทางตอ่ไปยงัเมลเบริน์ 
ออกเดนิทางสูก่รุงเมลเบริน์ ประเทศออสเตรเลีย เท่ียวบนิท่ี BI 005 
***คณะท่ีออกเดนิทางตัง้แตว่นัท่ี 02 พ.ค. 63 ออกเดนิทางเวลา 18.30 น.*** 

วันที ่2 
เมลเบิรน์ – เกรทโอเชี่ยนโร้ด – เมืองอโพโล เบย ์ -  พอรต์แคมเบลล ์-  
Twelve Apostles - เมลเบิรน์ 

04.55 น. ถึงสนามบนิ ทูลามารีน นครเมลเบริน์  เมืองหลวงของรฐัวคิตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 3 

ช่ัวโมง) นาํท่านผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรแลว้ 
***คณะท่ีออกเดนิทางตัง้แตว่นัท่ี 02 พ.ค. 63 เดนิทางถึงเวลา 03.30 น.*** 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  
 นาํท่านเดนิทางสูเ่กรทโอเชีย่นโร้ด (Great Ocean Road) ซึ่งเป็นถนนท่ีสวยงามและเป็นท่ีรูจ้กัของนกัท่องเท่ียวท่ีจะพลาดไมไ่ดเ้ลย

หากมาถึงรฐัวกิตอเรีย ใหท้่านไดช้มทิวทศัท่ีสวยงามของชายฝ่ังมหาสมทุรแปซิฟิคและหาดทรายตา่ง ๆ ตามเสน้ทางท่ีงดงามแห่งหนึ่ง
ของออสเตรเลีย โดยผา่น เมือง Anglesea และเมือง Lorne ท่ีเตม็ไปดว้ยธรรมชาตพิรอ้มทะเลสวยงามและสงบ ก่อนเขา้สู ่ Apollo 
Bay ท่ีเป็นอีกเมืองยอดนิยมของนกัท่องเท่ียวท่ีสวยงามอีกเมืองและมีนํา้ทะเลสีนํา้เงินตดักบัป่าอนัเขียวขจีทาํใหเ้มืองนีมี้เสน่ห์
สวยงาม นอกจากนีร้ะหวา่งทางผา่นชมโคอาลา่ท่ีอยู่ตามตน้ยูคาลปิตสัตามธรรมชาต ิ

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนัน้เดนิทางตอ่สู ่ พอรต์แคมเบลล ์ (Port Campbell) สมัผสักบัทศันียภาพท่ีสวยงามท่ีสดุแห่งหนึ่งของโลก ใหท้่านไดเ้ก็บภาพ

ทิวทศันอ์นังดงามของมหาสมทุรแปซิฟิค ท่ีมีลกัษณะภมูปิระเทศท่ีไมเ่หมือนท่ีใด ๆ ในโลก  นาํท่านชมปรากฏการณธ์รรมชาตขิองหิน 
Twelve Apostles ซึ่งตัง้ช่ือตามนกับญุทัง้ 12 นกับญุท่ีเป็นศษิยข์องพระเยซู หรือสบิสองสาวกศกัดิส์ทิธิข์องศาสนาครสิต ์ซึ่งถือวา่เป็น
ความมหศัจรรยท์างธรรมชาตท่ีิไมค่วรพลาด หลงัจากนัน้นาํท่านเดนิทางสูเ่มลเบริน์ 

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
 เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั THE VICTORIA HOTEL หรือเทียบเท่า  

 

วันที ่3 เมลเบิรน์ – รถไฟจักรไอน า้ – สวนสัตวพ์ืน้เมือง - ชมนกเพนกวินทีเ่กาะฟิลลิป 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นาํท่านสูส่ถานีรถไฟจักรไอน ้าโบราณ (Puffing Billy Steam Train) ซึ่งแตเ่ดมิเคยใชเ้ป็นเสน้ทางในการเดนิทางระหวา่งเมืองและ
ขนสง่สนิคา้เปิดใหบ้รกิารในปี ค.ศ.1900 เป็นรถไฟสายเก่าท่ีวิง่ระยะสัน้ ๆ ปัจจบุนัไดถ้กูดดัแปลงนาํมาใชใ้นการท่องเท่ียวชมป่า นาํ
ท่านนั่ง รถไฟจกัรไอนํา้โบราณ เพ่ือชมทศันียภาพอนัสวยงามตามแนวเขาตลอดเสน้ทางวิง่ของรถไฟและท่านยงัสามารถนั่งหอ้ยขา
ผอ่นคลายอารมณพ์รอ้มชมทศันียภาพตลอดทางท่ีเตม็ไปดว้ยหบุ เขาและป่าสงูท่ียงัคงความสมบรูณ ์จากนัน้นาํท่านเดนิทางสูเ่ขต



    

 

อนรุกัษธ์รรมชาต ิเกาะฟิลลปิ ซึ่งเป็นเกาะเลก็ ๆ ท่ีเตม็ไปดว้ยสตัวพื์น้เมืองมากมายท่ีทางการอนรุกัษท์ัง้สตัวน์ ํา้และสตัวป่์าและคง
ความเป็นธรรมชาตท่ีิมีหาดทรายและป่าพุม่เลก็ ๆ ซึ่งเป็นท่ีอยู่ของเพนกวนิตวันอ้ย แมวนํา้และนก นานาชนิด 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย นาํท่านเดนิทางสู ่สวนสัตวพ์ืน้เมือง Maru Koala & Animal Park เพลดิเพลนิไปกบัการชมธรรมชาตแิละความน่ารกัของเหลา่สตัว์

พืน้เมืองนานาชนิด อาทิ โคอาลา่ จิงโจ ้วอมแบท ใหท้่านไดส้มัผสัและถ่ายรูปคูก่บัโคอาลา่ตวันอ้ยอย่างใกลช้ิด (ไมร่วมคา่ถ่ายรูปกบั
โคอาลา่) สนกุสนานกบัการใหอ้าหารจิงโจจ้ากมือของท่านเอง สดช่ืนผอ่นคลายไปกบับรรยากาศอนัรม่รื่น  จากนัน้นาํท่านสู่ เกาะฟิล
ลิป (Phillip Island Nature Park) พบประสบการณอ์นัน่าประทบัใจกบั การชมความน่ารกัของ ฝงูเพนกวนิพนัธุเ์ลก็ท่ีสดุในโลกท่ีอยู่
รวมกนัเป็นกลุม่ใหญ่บนชายหาด SUMMERLAND BEACH ในบรรยากาศอนัสวยงามยามพระอาทิตยอ์สัดงซึ่งท่านจะไดเ้ห็นฝงู
เพนกวนิตวันอ้ยพรอ้มใจกนัยกขบวนพาเหรดขึน้จากทะเลเพ่ือกลบัคืนสูร่งัพรอ้มอาหารในปากมาฝากลกูตวันอ้ยท่ี รออยู่ในรงั เหลา่
เพนกวนิทัง้หลายจะสง่เสียงเรียกหาลกูและเดนิใหท้่านเห็นความน่ารกัอย่างใกลช้ิด เพนกวนินอ้ยเหลา่นีจ้ะออกไปหาอาหารแตเ่ชา้
และจะกลบัมาอีกทีตอนพระอาทิตยต์ก (หา้มถ่ายรูปเพนกวนิ เพราะเป็นการรบกวนหรืออาจจะทาํใหเ้พนกวนิตกใจ ) จากนัน้นาํท่าน
เดนิทางกลบัเมลเบริน์ 

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (เมนพูเิศษ กุง้มงักร) 
ทีพั่ก นาํท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั THE VICTORIA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที ่4 อิสระเตม็วันเทีย่วเมืองเมลเบิรน์   
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 อิสระเตม็วัน โดยไกดจ์ะใหค้าํแนะนาํท่านสาํหรบัการเดนิทาง ท่านสามารถเดนิทางเท่ียวไดโ้ดยระบบขนสง่สาธารณะ ท่ีมีอยู่ทั่วเมือง
ทัง้รถไฟใตด้นิ Tram รถเมล ์หรือ รถ Taxi ซึ่งเมลเบริน์เป็นเมืองท่ีมีความตื่นตาตื่นใจดว้ยการผสมผสานทัง้ความเก่าและความใหมเ่ขา้
ดว้ยกนั เป็นเมืองท่ีตัง้อยู่บนรมิฝ่ังแมน่ํา้ Yarra มีสวนสาธารณะรมินํา้ มีสถาปัตยกรรมของยคุต่ืนทองในสมยักลางศตวรรษท่ี 18 คละ
เคลา้กบัตกึสงูระฟา้ในสมยัปัจจบุนัทาํใหมี้ภมูทิศันข์องเมืองท่ีไมเ่หมือนใคร มีแมน่ํา้ตัง้อยู่ใจกลางเมืองอนัเป็นเสน่หข์องเมลเบริน์   
แนะนาํสถานท่ีเท่ียวหลกัๆในเมืองเมลเบริน์ อาทิเช่น  
- กระท่อมกัปตันคุ้ก ซึ่งเป็นบา้นพกัของนกัสาํรวจชาวองักฤษคนสาํคญัของโลก ผูค้น้พบทวีปออสเตรเลียและซีกขัว้โลกใต ้กระท่อม
นีไ้ดถ้กูยา้ยมาเพ่ือเป็นการเฉลมิฉลองนครเมลเบริน์ในวาระครบรอบ 100 ปี  
- ศูนยศ์ลิปะเมลเบริน์  ซึ่งเป็นอาคารคอมเพลก็ซค์รบวงจรท่ีมีลั กษณะเป็นอาคารโรงละครท่ีมีสญัลกัษณอ์นัโดดเดน่เป็นเสาสงู 
รูปทรงยอดแหลมคลา้ยหอไอเฟล ภายในประกอบดว้ยโรงละครรฐั พพิธิภณัฑศ์ลิปะการแสดง และ หอศลิป์ของจอรจ์ อดมัส ์รวมถึง
โรงละครขนาดเลก็จาํนวนมากและพืน้ท่ีจดัแสดงภาพศลิปะตา่งๆ  
- อาคารรัฐสภา อาคารท่ีก่อสรา้งตามแบบสถาปัตยกรรมยโุรป  
- ล่องเรือทีแ่ม่น ้า Melbourne ท่ีท่านจะไดช้มทศันียภาพและด่ืมดํ่ากบับรรยากาศของเมืองเมลเบริน์  
- Eureka Skydeck 88 เป็นอาคารคอนโดท่ีพกัอาศยั ตัง้อยู่บนชัน้ท่ี 88 ของอาคารยเูรกา้ ทาวเวอร ์ในเมืองเมลเบริน์ ซึ่งอาคารแห่งนี ้
ไดข้ึน้ช่ือวา่เป็นอาคารท่ีพกัอาศยัท่ีสงูท่ีสดุในโลก ตัง้อยู่บรเิวณเซาธแ์บงค ์นาํท่านขึน้ลฟิทค์วามเรว็สงูท่ีจะนาํท่านจากชัน้ลา่งไปยงัชัน้
ท่ี 88 ในเวลาไมถ่ึง 40วนิาที เม่ือขึน้ไปท่ี 88 แลว้ ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกบัววิของเมืองเมลเบริน์แบบ 360 องศา หรือ ท่านสามารถ
ทดสอบความกลา้ดว้ยการเขา้ไปใน “THE EDGE” กลอ่งกระจกแกว้นิรภยัท่ีสรา้งยืดลาํออกจากนอกอาคาร ท่านจะไดรู้ส้กึเหมือนย
ยืนลอยอยู่ในอากาศท่ีมีความสงู 88 ชัน้เลยทีเดียว  
- พพิธิภัณฑสั์ตวน์ ้า Melbourne Aquarium ตัง้อยู่ใจกลางเมืองบนรมิฝ่ังแมน่ํา้ Yarra ซึ่งภายในจะมีสตัวน์ ํา้หลากหลายชนิดจาก
ทางมหาสมทุรแปซิฟิคตอนใต ้หลายพนัชนิด 



    

 

- ช้อปป้ิงทีต่ลาดควนีวคิตอเรีย (Queen Victoria Market) ซึ่งเป็นตลาดเก่าแก่ท่ีประกอบไปดว้ยรา้นคา้แผงลอยหลายรอ้ยแผงทัง้
ในท่ีรม่และกลางแจง้ ครอบคลมุหลายช่วงตกึ ท่ีประกอบไปดว้ยสนิคา้หลากหลายมากมาย เป็นตน้  
- ช้อปป้ิงย่านไชน่า ทาวน ์ซึ่งตัง้อยู่บนถนน Swanston มีรา้นคา้มากมาย และยงัมีอาคารบา้นเร่ืองสมยัเก่าท่ีสรา้งตัง้แตศ่ควรรษท่ี 
19 ดว้ยบรรยกาศแบบชาวจีนหรือจะชอ้ปปิง้ท่ีหา้งสรรพสนิคา้ดงั อาทิเช่น หา้งเดวดิ โจน ์หา้งมายเออร ์เป็นตน้ 

 อิสระอาหารกลางวนัและอาหารคํ่าตามอธัยาศยั 
ทีพั่ก นาํท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั THE VICTORIA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที ่5 
เมลเบิรน์ – สวนฟิตซรอย – วิหารเซ็นตแ์พททริค -  ศูนยศ์ลิปะเมลเบิรน์ –       
ช้อปป้ิงย่านไชน่า ทาวน ์- บรูไน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นาํท่านชม เมืองเมลเบริน์  ซึ่งเป็นเมืองท่ีมีความตื่นตาตื่นใจดว้ยการผสมผสานทัง้ความเก่าและความใหม่ ของสถาปัตยกรรม เขา้

ดว้ยกนั ตัง้อยู่บนรมิฝ่ังแมน่ํา้ Yarra River  มีแมน่ํา้ตดัใจกลางเมืองอนัเป็นเสน่หข์องเมลเบริน์ นาํท่านเดนิทางสูย่่านดนัดีนองสท่ี์ยงั
เป็นป่าของตน้ยคูาลปิตสัและเมืองตามแบบชนบทของออสเตรเลีย นาํชม สวนฟิตซรอย (Fitzroy Garden) เป็นสวนสาธารณะขนาด
ใหญ่ท่ีเตม็ไปดว้ยดอกไมน้านาพนัธุ ์เป็นท่ีตัง้กระท่อมกปัตนัคุก้ (ไมร่วมคา่เขา้ ชมในกระท่อม ) บา้นพกัของนกัสาํรวจชาวองักฤษคน
สาํคญัของโลก ผูค้น้พบทวีปออสเตรเลียและซีกขัว้โลกใต ้กระท่อมนีไ้ดถ้กูยา้ยมาเพ่ือเป็นการเฉลมิฉลองนครเมลเบริน์ในวาระ
ครบรอบ 100 ปี จากนัน้นาํท่านถ่ายรูปดา้นนอกกบัวหิารเซนตแ์พททริค (St. Patrick Cathedral) สรา้งเสรจ็สมบรูณ์ในปี 1939 ซึ่ง
ตัง้ช่ือตามนกับญุอปุถมัภแ์ห่งไอรแ์ลนด ์และไดก้่อสรา้งเพ่ือรองรบัประชากรคาธอลกิของเมลเบริน์ในระหวา่งศตวรรษท่ี 19 ตวัอาคาร
มีสีดาํท่ีเดน่ชดั สีนัน้ไดม้าจากหินบลสูโตนในทอ้งถิ่นท่ีใชใ้นการก่อสรา้ง วสัดอ่ืุน ๆ ไดน้าํมาจากทั่วทัง้ออสเตรเลียและทั่วโลก 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นาํท่านชมศูนยศ์ลิปะเมลเบริน์ ซึ่งเป็นอาคารคอมเพลก็ซค์รบวงจรท่ีมีลกัษณะเป็นอาคารโรงละครท่ีมีสญัลกัษณอ์นัโดดเดน่เป็นเสา

สงู รูปทรงยอดแหลมคลา้ยหอไอเฟล ภายในประกอบดว้ยโรงละครรฐั พพิธิภณัฑศ์ลิปะการแสดง และ หอศลิป์ของจอรจ์ อดมัส ์
รวมถึงโรงละครขนาดเลก็จาํนวนมากและพืน้ท่ีจดัแสดงภาพศลิปะตา่งๆ จากนัน้ใหท้่านอิสระชอ้ปปิง้อย่างจใุจใน ย่านไชน่า ทาวน์  
รา้นคา้มากมายบนถนน Swanston และยงัมีอาคารบา้นเก่าสรา้งตัง้แตส่มยัศตวรรษท่ี 19 ดว้ยบรรยกาศแบบชาวจีนและชาวเอเซีย  
หรือจะ    ชอ้ปปิง้หา้งสรรพสนิคา้ช่ือดงั อาทิ หา้งเดวดิ โจน ์หา้งมายเออร ์ ในย่านถนน Swanston Street และ Elizabeth Street ท่ี
เตม็ไปดว้ยรา้นเสือ้ผา้แฟชั่นหลากหลายสาํหรบับรุุษและสตรี 

 จากนัน้นาํท่านเดนิทางไปสนามบนิเพ่ือเดนิทางตอ่ไปยงัประเทศบรูไน 
18.45 น. ออกเดนิทางสู ่บรูไน โดยสายการบนิ รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เท่ียวบนิท่ี BI006 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 7 ชั่วโมง มีบรกิาร

อาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง) 

***คณะท่ีออกเดนิทางตัง้แตว่นัท่ี 02 พ.ค. 63 ออกเดนิทางเวลา 16.15 น.*** 

22.45 น. เดนิทางถึงกรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน จากนัน้นาํท่านเดนิทางสูท่ี่พกั  

***คณะท่ีออกเดนิทางตัง้แตว่นัท่ี 02 พ.ค. 63 เดนิทางถึงเวลา 21.25 น.*** 

ทีพั่ก นาํท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั TIME HOTEL หรือเทียบเท่า 



    

 

วันที ่6 
บรูไน - มัสยดิ Jame Asr Hassanil Bolkiah – ล่องเรือชมลิงจมูกยาว - ผ่านชม
พระราชวัง Istana Nurul Iman - พพิธิภัณฑ ์Royal Regalia - ผ่านชม มัสยดิ 
Omar Ali Saiffuddien – บรูไน – กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นาํท่านชม มัสยดิ Jame Asr Hassanil Bolkiah สรา้งขึน้ในโอกาสฉลอง 25 ปี แห่งการครองราชยข์องสลุตา่นองคปั์จจบุนั มสัยิด

ทองคาํแห่งนีเ้ป็นมสัยิดแห่งชาตขิองบรูไน และมีสถาปัตยกรรมสวยงามท่ีสดุในบรูไน โดยมีการนาํเขา้วสัดใุนการก่อสรา้งและตกแตง่
มาจากทั่วโลก อาทิเช่น หินอ่อนจากประเทศอิตาลี, แชนเดอเลียรท์องคาํแทข้นาดใหญ่ท่ีสดุในโลกจากประเทศอ อสเตรีย เป็นตน้ เริม่
ก่อสรา้งในปี 1987 แลว้เสรจ็ในปี 1994 ภายในประกอบดว้ย หอ้งสวดมนต ์ 2 หอ้งแยกชาย หญิง ,โดมทองคาํจาํนวน 29 อนั บนัได
ทางขึน้ 29 ขัน้ โคมไฟ 29 ดวงเพ่ือเป็นเกียรตแิก่ องคส์ลุตา่นแห่งบรูไนหรือสมเดจ็พระราชาธิบดีฮจัญี ฮสัซานลั โบลเกียห ์มอูิซซดัดนิ  
วดัเดาละห ์ซึ่งเป็นสมเดจ็พระราชาธิบดีองคท่ี์ 29 องคปั์จจบุนัของบรูไน (กรณีทีมั่สยดิปิด ขออนุญาตน าท่านถ่ายรูปด้านนอก

เท่าน้ัน) จากนัน้นาํท่านลอ่งเรือชม หมู่บ้านกลางน ้า Kampong Ayer หมูบ่า้นกลางนํา้ท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก ตัง้อยู่บรเิวณปากแมน่ํา้
บรูไน เป็นหมูบ่า้นกลางนํา้ท่ีมีคนอยู่อาศยัตอ่เน่ืองกนัมายาวนานกวา่ 1,300 ปี การสรา้งบา้นเรือนแบบปลกูสรา้งอยู่บนเสาคํา้ยนัและ
เช่ือมตอ่กนัดว้ยสะพาน หมูบ่า้นกลางนํา้นีมี้ทัง้ บา้นพกัอาศยั , มสัยิด , โรงเรียน , สถานีอนามยั , สถานีตาํรวจ , รา้นคา้ , รา้นอาหาร 
ปัจจบุนัหมูบ่า้นแห่งนีมี้ประชากรกวา่สามหม่ืนคนคดิเป็นเกือบรอ้ยละ๑๐ของจาํนวนประชากรบรูไนและเป็นสถานท่ีท่ีแสดงใหเ้ห็นถึง
วฒันธรรมรมินํา้ของบรูไนสรา้งความประทบัใจใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวจากทั่วโลกท่ีไดม้าชมหมูบ่า้นแห่งนี ้ ล่องเรือชม ลิงโพรบอสซิส 

(Proboscis Monkey) หรือท่ีเรียกกนัวา่ ลงิจมกูยาว เป็นลงิท่ีมีมีจมกูใหญ่และย่ืนยาวประหลาดกวา่ลงิชนิดอ่ืน เป็นลงิท่ีพบไดเ้ฉพาะ
ในประเทศบนเกาะบอรเ์นียวเท่านัน้ โดยจะอาศยัอยู่ในป่าชายเลนหรือป่าตดิรมิแมน่ํา้  จากนัน้นาํท่านผา่นชม พระราชวัง Istana 

Nurul Iman พระราชวงัท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก เป็นท่ีประทบัของสลุตา่นแห่งบรูไนและพระราชวงศ ์สรา้งขึน้เม่ือปี ค .ศ. 1984 มีมลูคา่ 1.4 
พนัลา้นดอลลารส์หรฐัฯ บนพืน้ท่ี 2,152,782 ตารางฟตุ ประกอบไปดว้ย โดมทาํดว้ยทองคาํ , หอ้ง 1,788 หอ้ง, หอ้งนํา้ 257 หอ้ง สิง่
อาํนวยความสะดวกในพระราชวงัแห่งนีค้ือสระวา่ยนํา้จาํนวน 5 สระ คอกมา้ตดิเคร่ืองปรบัอากา ศสาํหรบัมา้เพ่ือแขง่โปโลขององค์
สลุตา่นจาํนวน 500 ตวั โรงจอดรถขนาดจ ุ110 คนั หอ้งจดังานเลีย้งท่ีสามารถจคุนไดถ้ึง 4,000 คน และสเุหรา่ท่ีจคุนได ้ 1,500 คน 
พระราชวงัแห่งนีย้งัเป็นท่ีเก็บเหลา่บรรดารถหรูท่ีพระองคส์ะสมอีกดว้ย  

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นาํท่านชม พพิธิภัณฑ ์Royal Regalia มีการจดัแสดงเคร่ืองประกอบพธีิราชาภิเษกของสมเดจ็พระราชาธิบดีองคท่ี์ 29 แห่งบรูไน 

และขา้วของเครื่องใชข้ององคส์ลุตา่นเอาไวม้ากมาย อาทิเช่น เครื่องเงิน , เครื่องทอง มงกฎุ เครื่องราชยแ์ละเคร่ืองบรรณาการจาก
ประเทศตา่งๆ รวมทัง้ของขวญัจากผูน้าํประเทศตา่ง ๆ ท่ีถวายแดอ่งคส์ลุตา่นแห่งบรูไน  จากนั้นนาํท่านถ่ายรูปดา้นนอก มัสยดิ Omar 

Ali Saiffuddien มสัยิดใจกลางเมือง บนัดารเ์สรีเบกาวนั สรา้งขึน้โดย สลุตา่น โอมาร ์อาลี ไซฟดุดนิ ซึ่งเป็นมสัยิดประจาํพระองคข์อง
สมเดจ็พระมหาราชาธิบดีองคท่ี์ 28 ของบรูไน ซึ่งเป็นพระราชบดิาของสมเดจ็พระราชาธิบดีองคท่ี์ 29 องคปั์จจบุนั ภายในมสัยิด
ประดบัตกแตง่ดว้ยหินอ่อนและกระเบือ้งสีอย่างเรียบง่าย เหมาะสมสาํหรบัสถานท่ีในการสวดมนตข์อพร และยงัใชเ้ป็นเวทีประกวด
อ่านคมัภีรอ์ลักรุอาน มสัยิดแห่งนีเ้ป็นการผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมแบบอิสลามกบัสถาปัตยกรรมอิตาลี ไดร้บัการขนานนาม
วา่ มนิิ ทชัมาฮาล ออกแบบโดย Cavalierre Rudolfo Nolli ชาวอิตาลี บรเิวณดา้นหนา้ของมสัยิดเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ มีการ
จาํลองเรือพระราชพธีิมาประดบั นบัเป็ นจดุเดน่อีกประการหนึ่ง มสัยิดแห่งนีภ้ายนอกแวดลอ้มดว้ยพนัธุไ์มน้านาชนิดซึ่งเป็น
สญัลกัษณแ์สดงถึงดนิแดนแห่งสรวงสวรรค ์ถือไดว้า่เป็นมสัยิดท่ีสวยงามมากท่ีสดุแห่งหนึ่งของโลก 

 จากนัน้นาํท่านเดนิทางไปยงัสนามบนิเพ่ือเดนิทางกลบัไปยงัประเทศไทย 



    

 

18.30 น. นาํท่านเดนิทางตอ่กลบัสู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เท่ียวบนิท่ี BI519  (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2 ชั่วโมง) มีบรกิารอาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง 

20.15 น. เดนิทางถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

ราคาแนะน าเพยีง Penguin parade and Long nosed monkey  
เมลเบริน์ บรูไน 6 DAYS 4 NIGHTS  

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตยีง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตยีง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

วันที ่02 – 07 พ.ค. 63 35,900.- 35,900.- 35,900.- 21,910.- 5,900.- 

วันที ่09 – 14 พ.ค. 63 35,900.- 35,900.- 35,900.- 21,910.- 5,900.- 

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

วันที ่08 – 13 ส.ค. 63 35,900.- 35,900.- 35,900.- 24,910.- 5,900.- 

วันที ่22 – 27 ส.ค. 63 35,900.- 35,900.- 35,900.- 24,910.- 5,900.- 

วันที ่17 – 22 ต.ค. 63 38,900.- 38,900.- 38,900.- 27,910.- 5,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ชาํระเงินมดัจาํท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เท่านัน้ 
2. สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพ่ือทาํการจองควิย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ
3. เม่ือไดร้บัการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจงัหวดั ) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่รบัผดิชอบ คา่ใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไมเ่หมือนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั่งรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจาํตวั หรือไมส่ะดวก
ในการเดนิทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชั่วโมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสม าชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัร์
ทัง้หมด 



    

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครื่องบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจาํนวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศนาํเท่ียวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ  ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิม่เตมิกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (เฉพาะคา่บรกิาร) 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัทาํหนงัสือเดนิทาง 
2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น  คา่เครื่องดื่มท่ีสั่งพเิศษ , คา่โทรศพัท์ , คา่ซกัรีด , คา่ธรรมเนียมหนงัสือเดนิทาง , คา่

นํา้หนกัเกินจากทางสายการบนิกาํหนดเกินกวา่ 30 กก.และมากกวา่ 2 ชิน้,  คา่รกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมนํา้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. คา่ธรรมเนียมวีซ่าประเทศออสเตรเลีย (ประมาณ 5,500 บาท ชาํระพรอ้มเงินมดัจาํ) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น  (18 AUD และ 5 SGD) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (18 AUD) 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 30 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริง 



    

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพจิารณาวีซ่าเป็นดลุยพนิิจของสถานทตู มใิช่บรษัิททวัร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถกูตอ้งจ ะช่วยใหก้าร
พจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหวา่งย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดนิทางกบัทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวีซ่าท่ีคอ่นขา้ง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวีิซ่าได ้ 

3. สาํหรบัผูเ้ดนิทางท่ีศกึษาหรือทาํงานอยู่ตา่งประเทศ จะตอ้งดาํเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศท่ีตน
พาํนกัหรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดนิทางตอ้งมีอายไุมต่ ํ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ํ่ากวา่ 6 เดือน 
ผูเ้ดนิทางตอ้งไปย่ืนคาํรอ้งขอทาํหนงัสือเดนิทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรียมหนงัสือเดนิทางเลม่เก่า ใหก้บัทาง
บรษัิทดว้ย เน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการย่ืนคาํรอ้งขอวีซ่า และจาํนวน
หนา้หนงัสือเดนิทาง ตอ้งเหลือวา่งสาํหรบัตดิวีซ่าไมต่ ํ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านท่ีใสป่กหนงัสือเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบตอ่ปกหนงัสือเดนิทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตง่เตมิใดๆ ใน
เลม่ 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้าํรองท่ีนั่งพรอ้มชาํระเงินมดัจาํคา่ตั๋วเครื่องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บคา่มดัจาํตั๋วเคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบนิทาํการออกแลว้ แตท่่านไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บคา่ใชจ้่าย
ตามท่ีเกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัติรงตามท่ีสายการบนิ
กาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีรา่งกายแขง็แรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีท่ีเครื่องบนิมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(นํา้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท่ี้ มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และ
อาํนาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. กรณียกเลกิการเดนิทางไมค่ืนเงินทกุกรณี 

 
 
 
 
 



    

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ ํ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเตม็  บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรตัและไม่

มีอ่างอาบนํา้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่ (ออสเตรเลยี) 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 30 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่  VFS Global (เทรนดี ้ช ัน้ 28) 

เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทาง

ธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  

และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่

ดว้ย)  

 

*** ในกรณีทีถ่อื พาสปอรต์ สญัชาตไิทย  แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ , ท างานอยู่

ตา่งประเทศ หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทาง

บรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูต

ตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซีา่ในประเทศไทยได้  

ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทาง ทีถ่อืพาสปอรต์ ตา่งชาติ

ดว้ย*** 

 

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

หลังขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตาหรอื

เครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ ไมม่รีอยแม็ก) 

3. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บัญชอีอมทรัพยธ์รรมดาของธนาคาร

ทั่วไป  ยอ้นหลัง 6 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้(รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดย



    

 

การ ฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วัน แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วันหรอือยู่

ในเดอืนทีย่ืน่วซีา่) 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนา  Bank Statement บัญชอีอมทรัพยธ์รรมดา

ของธนาคารทั่วไป ยอ้นหลัง 6 เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) พรอ้มเอกสารพสิจูน์ความสมัพันธ ์

เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

- ***ควรเคลือ่นไหวบัญชสีม ่าเสมอ ไมค่วรแตง่บัญชโีดยการน าเงนิกอ้นใหญเ่ขา้บัญชกีอ่นยืน่วี

ซา่ จะท าใหย้อดเงนิกระโดด ซึง่อาจเป็นเหตใุหท้า่นถกูปฏเิสธวซีา่ได ้

**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื

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

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น 

สญัญาเชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

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

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM 

IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้ าวา่ “TO WHOM 

IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 



    

 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบุ

ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้

สงักัด พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมี

รายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- *** กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาจะตอ้งมายืน่วซีา่พรอ้มเด็กและลงชือ่รับรอง

ในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

7. กรณีเป็นผูสู้งอายุ หากลกูคา้มอีายตุัง้แต ่75 ปี ขึน้ไป ทา่นตอ้งท าประกันการเดนิทางมายืน่

ดว้ย และสถานทตูอาจโทรแจง้ใหท้า่นไปตรวจสขุภาพกับทางโรงพยาบาลทีส่ถานทตูก าหนด

หลังจากยืน่วซีา่แลว้ 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  



    

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หาก

ทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่ประเทศออสเตรเลยี 

 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทกุขอ้  เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น ) 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

7. สญัชาตปัิจจบุัน ................................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุ ่ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

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

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

11. ทีอ่ยูข่องผูข้อวซีา่ 



    

 

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

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

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

12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่พรอ้มหมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอก

ชือ่ ทีอ่ยูข่องสถาบันศกึษา  

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

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

14. กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา ระบหุลักสตูรทีท่า่นเรยีน

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

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

16. สมาชกิในครอบครัวของทา่นทีเ่ดนิทางไปออสเตรเลยีพรอ้มกับทา่น 

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

      2)ชือ่-นามสกลุ.....................................................ความสมัพันธก์ับท่านเป็น……………………….. 

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

 

17. สมาชกิในครอบครัวของทา่นทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางไปออสเตรเลยีกับทา่น 

      1)ชือ่-นามสกลุ

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

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

         ทีอ่ยู ่

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

      2)ชือ่-นามสกลุ

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



    

 

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

         ทีอ่ยู ่

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

      3)ชือ่-นามสกลุ

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

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

         ทีอ่ยู ่

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

18. ทา่นมญีาตหิรอืเพือ่น อยูท่ีอ่อสเตรเลยีหรอืไม ่             ม ี                 ไมม่ ี

       1)ชือ่-นามสกลุ

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

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

         ทีอ่ยู ่

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

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

      2)ชือ่-นามสกลุ

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

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

         ทีอ่ยู ่

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

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

19. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร/ผูเ้ชญิ)  

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

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

  

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



    

 

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

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

 

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เงนิสด       เงนิสด 

   เช็คเดนิทาง      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   บัตรเครดติ      คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   อืน่ ๆ (โปรดระบ)ุ                           อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ                               

   

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

หมายเหต ุการอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้  

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 


