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- โปรแกรมสดุคุม้ คร ัง้เดยีวเทีย่ว 2 ประเทศ 2 ทวปี สมัผสั 2 อารยธรรม 

- ชม มสัยดิทองค า Omar Ali Saifuddin Mosque หนึง่ในมสัยดิทีส่วยทีส่ดุของโลก 

- ชมความอลังการของ มสัยดิทองค า Jame Asr Hassanil Bolkiah Mosque 

- ชมหมูบ่า้น  Kampong Ayer หมูบ่า้นกลางน ้าทีใ่หญท่ีส่ดุในโลกอายนัุบพันปี 

- ชมลงิจมกูยาว ทีเ่ดยีวในโลกบนเกาะบอเนยีว 

- เทีย่วชมถนนทีส่วยทีส่ดุ Great Ocean Road 

- เทีย่วชมปรากฏการณ์ธรรมชาตขิองหนิ  Twelve Apostles  

- เทีย่วเกาะPHILLIP ISLAND NATURE PARK พบประสบการณ์อันน่าประทับใจกับการชมความน่ารัก

ของ ฝงูเพนกวนิพันธุเ์ล็กทีส่ดุในโลก 

 

***  ราคาทวัรไ์มร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ทา่นละ 5,600 บาท *** 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง:  กรกฏาคม : 28 ก.ค. -02 ส.ค. 60 (วนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจา้อยูห่วั ร.10) 38,900.- 

ก าหนดวนัเดนิทาง:  สงิหาคม : 04-09 ส.ค. 60 38,900.- 

ก าหนดวนัเดนิทาง:  สงิหาคม : 11-16 ส.ค. 60 (วนัแมแ่หง่ชาต)ิ / 25-30 ส.ค. 60 39,900.- 

ก าหนดวนัเดนิทาง:  กนัยายน : 01-06 / 08-13 / 15-20 ก.ย. 60 / 29 ก.ย. – 04 ต.ค. 60 38,900.- 

ก าหนดวนัเดนิทาง:  ตลุาคม : 06-11 / 13-18 (วนัคลา้ยวนัเสด็จสวรรคต ร.9) / 20-25 

(วนัปิยะมหาราช) / 27 ต.ค. – 01 พ.ย. 60 
39,900.- 

ก าหนดวนัเดนิทาง:  พฤศจกิายน : 03-08 / 10-15 / 17-22 / 24-29  พ.ย. 60 38,900.- 
 

บรไูน + เมลเบริน์  
6 วนั 4 คนื (BI)  

โดยสายการบนิรอยัลบรไูนแอรไ์ลน์ 



MEL-BI001                                              หนา้ 2 จาก 13  

 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ – บรไูน - ตลาดกาดงไนทม์ารเ์ก็ต X ✈ O Ochid Garden Hotel  

2 

มสัยดิ Jame Asr Hassanil Bolkiah - พพิธิภณัฑ ์Islamic 

Gallery - ผา่นชมพระราชวัง Istana Nurul Iman- 

พพิธิภณัฑ ์Royal Regalia - ผา่นชม มสัยดิ Omar Ali 

Saiffuddien -หมูบ่า้นกลางน ้า - ลอ่งเรอืชมลงิจมกูยาว 

O O ✈  

3 
เมลเบริน ์– เกรทโอเชีย่นโรด้ – เมอืงอโพโล เบย ์ - 

พอรต์แคมเบลล ์ - เมลเบริน์ 
✈ O O Ibis Style Victoria Hotel 

4 
เมลเบริน์ – รถไฟจักรไอน ้า – สวนสตัวพ์ืน้เมอืง - ชมนก

เพนกวนิทีเ่กาะฟิลลปิ 
O   O O Ibis Style Victoria Hotel 

5 อสิระเต็มวันเทีย่วเมอืงเมลเบริน์  (ไมม่รีถโคช้บรกิาร) O X X Ibis Style Victoria Hotel 

6 เมลเบริน์ - บรไูน-กรงุเทพฯ O ✈ ✈  

 

วนัแรก กรงุเทพฯ – บรไูน - ตลาดกาดงไนทม์ารเ์ก็ต 

10.30 น. คณะมาพรอ้มกันที่ สนามบนิสุวรรณภูม ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U
เช็คอนิกรุ๊ปของสายการบนิ รอยลั บรูไน ( Royal Brunei ) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิท
และหัวหนา้ทัวร ์ ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

 

13.30 น. น าท่านเดนิทางสู่ กรุงบนัดาเสรเีบกาวนั ประเทศบรูไน โดยสายการบนิ รอยลั บรูไน ( 
Royal Brunei ) เทีย่วบนิที ่BI514 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 45 นาที ่

 

17.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิ Brunei International Airport ประเทศบรไูน เวลาทอ้งถิน่เร็ว
กวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรณุาปรับนาฬกิาของทา่น
เป็นเวลาทอ้งถิน่) น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้  

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 จากนัน้น าทา่นสมัผัสบรรยากาศวถิชีวีติของชาวบรไูนที ่ตลาดกาดง ไนทม์ารเ์ก็ต ใหท้า่น
ไดเ้ลอืกซือ้ ขนม หรอื อาหารพืน้เมอืงของชาวบรไูนตามอธัยาศัย 

 

 จากนัน้น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก ใหท้า่นไดพั้กผอ่นตามอธัยาศัย  

 ทีพ่กั Ochid Garden Hotel ระดบั 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่  

วนัทีส่อง     มสัยดิ Jame Asr Hassanil Bolkiah - พพิธิภณัฑ ์Islamic Gallery - ผา่นชมพระราชวงั 

Istana Nurul Iman- พพิธิภณัฑ ์Royal Regalia - ผา่นชม มสัยดิ Omar Ali 

Saiffuddien -หมูบ่า้นกลางน า้ - ลอ่งเรอืชมลงิจมกูยาว  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 น าท่านชม มสัยดิ Jame Asr Hassanil Bolkiah สรา้งขึน้ในโอกาสฉลอง 25 ปี แห่ง
การครองราชยข์องสุลต่านองคปั์จจุบัน มัสยดิทองค าแห่งนี้เป็นมัสยดิแห่งชาตขิองบรูไน 
และมสีถาปัตยกรรมสวยงามทีส่ดุในบรูไน โดยมกีารน าเขา้วัสดุในการก่อสรา้งและตกแต่ง
มาจากทั่วโลก อาทเิชน่ หนิอ่อนจากประเทศอติาล,ี แชนเดอเลยีรท์องค าแทข้นาดใหญ่
ที่สุดในโลกจากประเทศออสเตรยี เป็นตน้ เริม่ก่อสรา้งในปี 1987 แลว้เสร็จในปี 1994 
ภายในประกอบดว้ย หอ้งสวดมนต ์2 หอ้งแยกชาย หญงิ,โดมทองค าจ านวน 29 อัน บนัได
ทางขึ้น 29 ขัน้ โคมไฟ 29 ดวงเพื่อเป็นเกียรติแก่ องค์สุลต่านแห่งบรูไนหรือสมเด็จ
พระราชาธบิดฮีัจญ ีฮัสซานัล โบลเกยีห ์มอูซิซัดดนิ วัดเดาละห ์ซึง่เป็นสมเด็จพระราชาธิ
บดีองค์ที่  29 องค์ปัจจุบันของบรูไน  น าท่ านชม พิพิธภ ัณฑ์ Islamic Gallery 
พพิธิภัณฑ์แห่งนี้เป็นแหล่งรวบรวมของสะสมโบราณล ้าค่าขององค์สุลต่านจากประเทศ
มสุลมิทั่วโลกมาแสดงไว ้ อาทเิชน่ คัมภรีอ์ลักรุะอาน ขนาดเล็กทีส่ดุในโลก จากนัน้น าทา่น
ผ่านชม พระราชวงั Istana Nurul Iman พระราชวังทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก เป็นทีป่ระทับ
ของสุลต่านแห่งบรูไนและพระราชวงศ์ สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1984 มีมูลค่า 1.4 พันลา้น
ดอลลารส์หรัฐฯ บนพืน้ที ่2,152,782 ตารางฟตุ ประกอบไปดว้ย โดมท าดว้ยทองค า, หอ้ง 
1,788 หอ้ง, หอ้งน ้า 257 หอ้ง สิง่อ านวยความสะดวกในพระราชวังแห่งนี้คือสระว่ายน ้า
จ านวน 5 สระ คอกมา้ตดิเครือ่งปรับอากาศส าหรับมา้เพือ่แขง่โปโลขององคส์ลุต่านจ านวน 
500 ตัว โรงจอดรถขนาดจุ 110 คัน หอ้งจัดงานเลีย้งทีส่ามารถจุคนไดถ้งึ 4,000 คน และ
สเุหรา่ทีจ่คุนได ้1,500 คน พระราชวังแห่งนี้ยังเป็นทีเ่ก็บเหล่าบรรดารถหรูทีพ่ระองคส์ะสม
อกีดว้ย จากนัน้น าท่านชม พพิธิภณัฑ ์Royal Regalia มกีารจัดแสดงเครือ่งประกอบพธิี
ราชาภเิษกของสมเด็จพระราชาธบิดอีงค์ที ่29 แห่งบรูไน และขา้วของเครือ่งใชข้ององค์
สุลต่านเอาไวม้ากมาย อาทิเช่น เครื่องเงนิ, เครื่องทอง มงกุฎ เครื่องราชย์และเครื่อง
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บรรณาการจากประเทศต่างๆ รวมทั ้งของขวัญจากผูน้ าประเทศต่าง ๆ ที่ถวายแด่องค์
สลุตา่นแหง่บรไูน 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บา่ย จากนัน้น าท่านผา่นชมและถา่ยรูปดา้นนอก มสัยดิ Omar Ali Saiffuddien มัสยดิใจ

กลางเมอืง บันดารเ์สรเีบกาวัน สรา้งขึน้โดย สุลต่าน โอมาร ์อาล ีไซฟดุดนิ ซึง่เป็นมัสยดิ
ประจ าพระองคข์องสมเด็จพระมหาราชาธบิดอีงคท์ี ่28 ของบรูไน ซึง่เป็นพระราชบดิาของ
สมเด็จพระราชาธบิดอีงคท์ี ่29 องคปั์จจุบัน ภายในมัสยดิประดับตกแต่งดว้ยหนิอ่อนและ
กระเบือ้งสอียา่งเรยีบงา่ย เหมาะสมส าหรับสถานทีใ่นการสวดมนตข์อพร และยงัใชเ้ป็นเวที
ประกวดอ่านคัมภีรอ์ัลกุรอาน มัสยดิแห่งนี้เป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบ
อสิลามกับสถาปัตยกรรมอติาลี ไดรั้บการขนานนามว่า มนิิ ทัชมาฮาล ออกแบบโดย 
Cavalierre Rudolfo Nolli ชาวอติาล ีบรเิวณดา้นหนา้ของมสัยดิเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ มี
การจ าลองเรอืพระราชพธิีมาประดับ นับเป็นจุดเด่นอกีประการหนึ่ง มัสยดิแห่งนี้ภายนอก
แวดลอ้มดว้ยพันธุไ์มน้านาชนดิซึง่เป็นสญัลักษณ์แสดงถงึดนิแดนแห่งสรวงสวรรค ์ถอืไดว้่า
เป็นมัสยดิทีส่วยงามมากทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก จากนัน้น าท่านล่องเรอืชม หมูบ่า้นกลาง
น า้ Kampong Ayer หมู่บา้นกลางน ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตัง้อยู่บรเิวณปากแม่น ้าบรูไน 
เป็นหมูบ่า้นกลางน ้าทีม่คีนอยูอ่าศัยตอ่เนือ่งกันมายาวนานกวา่ 1,300 ปี การสรา้งบา้นเรอืน
แบบปลูกสรา้งอยู่บนเสาค ้ายันและเชือ่มต่อกันดว้ยสะพาน หมูบ่า้นกลางน ้านี้มทีัง้ บา้นพัก
อาศัย, มัสยดิ, โรงเรยีน, สถานีอนามัย, สถานีต ารวจ, รา้นคา้, รา้นอาหาร ปัจจุบันหมูบ่า้น
แห่งนี้มปีระชากรกวา่สามหมืน่คนคดิเป็นเกอืบรอ้ยละ๑๐ของจ านวนประชากรบรูไนและเป็น
สถานทีท่ีแ่สดงใหเ้ห็นถงึวัฒนธรรมรมิน ้าของบรไูนสรา้งความประทับใจใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว
จากทั่วโลกที่ไดม้าชมหมู่บา้นแห่งนี้  จากนั้นน าท่าน ล่องเรือชม ลิงโพรบอสซิส 
(Proboscis Monkey) หรอืทีเ่รยีกกันว่า ลงิจมูกยาว เป็นลงิทีม่มีจีมกูใหญ่และยืน่ยาว
ประหลาดกวา่ลงิชนดิอืน่ เป็นลงิทีพ่บไดเ้ฉพาะในประเทศบนเกาะบอรเ์นียวเท่านัน้ โดยจะ
อาศัยอยูใ่นป่าชายเลนหรอืป่าตดิรมิแมน่ ้า  

 

17.00 น. จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปยงัสนามบนิเพือ่เดนิทางตอ่ไปยงัประเทศ ออสเตรเลยี  
20.00 น. น าท่านเดินทางสู่ กรุงเมลเบริน  ์ประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบนิ รอยลั บรูไน 

(Royal Brunei)เทีย่วบนิที ่BI053 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 7 ชัว่โมง (มบีรกิารอาหาร
บนเครือ่ง)  

 

วนัทีส่าม เมลเบริน์ – เกรทโอเชีย่นโรด้ – เมอืงอโพโล เบย ์ - พอรต์แคมเบลล ์- Twelve Apostles 
- เมลเบริน์ 

05.00 น. เดินทางถึงสนามบินทูลามารีน นครเมลเบิร์น เมืองหลวงของรัฐวิคตอเรีย ประเทศ

ออสเตรเลยี (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 3 ชัว่โมง) น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้
เมอืงและศลุกากรแลว้ 

 

 น าท่านเดนิทางสู่ เกรทโอเชีย่นโรด้ (Great Ocean Road) ซึง่เป็นถนนทีส่วยงามและ
เป็นทีรู่จ้ักของนักทอ่งเทีย่วทีจ่ะพลาดไมไ่ดเ้ลยหากมาถงึรัฐวกิตอเรยี ใหท้่านไดช้มทวิทัศ
ทีส่วยงามของชายฝ่ังมหาสมุทรแปซฟิิคและหาดทรายต่าง ๆ ตามเสน้ทางที่งดงามแห่ง

หนึง่ของออสเตรเลยี โดยผ่าน เมอืง Anglesea และเมอืง Lorne ทีเ่ต็มไปดว้ยธรรมชาติ
พรอ้มทะเลสวยงามและสงบ ก่อนเขา้สู่  Apollo Bay ที่เป็นอีกเมืองยอดนิยมของ
นักท่องเทีย่วที่สวยงามอกีเมอืงและมีน ้าทะเลสนี ้าเงนิตัดกับป่าอันเขยีวขจที าใหเ้มอืงนี้มี
เสน่หส์วยงาม นอกจากนีร้ะหวา่งทางผา่นชมโคอาลา่ทีอ่ยูต่ามตน้ยคูาลปิตัสตามธรรมชาต ิ

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 จากนัน้เดนิทางตอ่สู ่พอรต์แคมเบลล ์สมัผัสกับทัศนยีภาพทีส่วยงามทีส่ดุในโลก ใหท้า่น

ไดเ้ก็บภาพทวิทัศน์อันงดงามของมหาสมทุรแปซฟิิค ทีม่ลีักษณะภมูปิระเทศทีไ่มเ่หมอืนที่

ใด ๆ ในโลก  น าท่านชมปรากฏการณ์ธรรมชาตขิองหนิ  Twelve Apostles ซึง่ตัง้ชือ่
ตามนักบุญทัง้ 12 นักบุญที่เป็นศษิยข์องพระเยซู หรอืสบิสองสาวกศักดิส์ทิธิข์องศาสนา
ครสิต์ ซึง่ถือว่าเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ไม่ควรพลาด หลังจากนั้นน าท่าน
เดนิทางสูเ่มลเบริน์ 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   
 ทีพ่กั Ibis Style Victoria Hotel ระดบั 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่  

วนัทีส่ ี ่       เมลเบริน์ – รถไฟจกัรไอน า้ – สวนสตัวพ์ ืน้เมอืง - ชมนกเพนกวนิทีเ่กาะฟิลลปิ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

 น าท่านเดนิทางจากเมลเบริน์ขึน้ไปทางตะวันออกเขา้สูย่า่นดันดนีองสท์ีย่ังเป็นป่าของตน้ยู
คาลปิตัสสูส่ถานีรถไฟจักรไอน ้าโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซึง่แต่เดมิเคยใช ้

เป็นเสน้ทางในการเดนิทางระหว่างเมอืงและขนสง่สนิคา้เปิดใหบ้รกิารในปี ค.ศ.1900 เป็น
รถไฟสายเกา่ทีว่ ิง่ระยะสัน้ ๆ ปัจจุบนัไดถ้กูดัดแปลงน ามาใชใ้นการท่องเทีย่วชมป่า น าทา่น
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น่ัง รถไฟจกัรไอน า้โบราณ เพือ่ชมทัศนียภาพอันสวยงามตามแนวเขาตลอดเสน้ทางวิง่
ของรถไฟและทา่นยงัสามารถน่ังหอ้ยขาผ่อนคลายอารมณ์พรอ้มชมทัศนียภาพตลอดทางที่
เต็มไปดว้ยหบุเขาและป่าสงูทีย่งัคงความสมบรูณ์   

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านเดนิทางสู่สวนสัตว ์(MARU KOALA AND ANIMAL PARK) เพลดิเพลนิไปกับการชม
ธรรมชาตแิละความน่ารักของเหล่าสัตวพ์ืน้เมอืงนานาชนดิ อาท ิโคอาล่า จงิโจ ้วอมแบท 
ใหท้่านไดส้ัมผัสและถ่ายรูปคู่กับโคอาล่าตัวนอ้ยอย่างใกลช้ดิ สนุกสนานกับการใหอ้าหาร
จงิโจจ้ากมอืของทา่นเอง จากนัน้เดนิทางสูเ่กาะฟิลลปิ (PHILLIP ISLAND NATURE PARK)  

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร...พเิศษ!! เมนูกุง้ล๊อบเตอรท์า่นละครึง่ตัว   

 น าท่านชม ฝูงเพนกวนิ ทีห่าดซมัเมอรแ์ลนด ์(SUMMERLAND BEACH) สดชืน่ผ่อนคลายไป
กบับรรยากาศอนัรม่รืน่ ทา่นจะไดรั้บประสบการณ์อันน่าประทับใจกับการชมความน่ารักของ 
ฝูงนกเพนกวนิพันธุ์เล็กที่สุด ที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่บนชายหาดตามธรรมชาติ ใน
บรรยากาศอันสวยงามยามพระอาทติยอ์ัสดง ซึง่ท่านจะไดเ้ห็นฝูงเพนกวนิตัวนอ้ยพรอ้มใจ
กนัยกขบวนพาเหรดขึน้จากทะเลเพือ่กลับคนืสูรั่งพรอ้มอาหารในปากมาฝากลกูตัวนอ้ยทีร่อ
อยูใ่นรัง เหล่าเพนกวนิทัง้หลายจะสง่เสยีงเรยีกหาลูกและเดนิใหท้่านเห็นความน่ารักอยา่ง
ใกลช้ดิ เพนกวนินอ้ยเหลา้นี้จะออกไปหาอาหารแตเ่ชา้และจะกลับมาอกีทตีอนพระอาทติย์
ตก (หา้มเปิดแฟลชถ่ายรูปนกเพนกวนิ เพราะเป็นการรบกวนหรอือาจจะท าใหเ้พนกวนิ
ตกใจ) จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสูก่รงุเมลเบริน์ 

 

 ทีพ่กั   Ibis Style Victoria Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีห่า้      อสิระเต็มวนัเทีย่วเมอืงเมลเบริน์  (ไมม่รีถโคช้บรกิาร) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   

 ใหอ้สิระทุกท่านตามอัธยาศัย โดยมไีกดแ์นะน าสถานที่และการเดนิทางเบือ้งตน้ และพา
เทีย่วสถานทีห่ลักๆในเมอืงเมลเบริน์ (ไมม่รีถโคช้บรกิาร) โดยเมลเบริน์เป็นเมอืงทีม่คีวาม
ตืน่ตาตืน่ใจดว้ยการผสมผสานทัง้ความเกา่และความใหมเ่ขา้ดว้ยกนั เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูบ่นรมิ

ฝ่ังแมน่ ้า Yarra มสีวนสาธารณะรมิน ้า มสีถาปัตยกรรมของยคุตืน่ทองในสมยักลางศตวรรษ
ที ่18 คละเคลา้กับตกึสูงระฟ้าในสมัยปัจจุบันท าใหม้ภีูมทิัศน์ของเมอืงที่ไม่เหมอืนใคร มี
แมน่ ้าตัง้อยูใ่จกลางเมอืงอันเป็นเสน่หข์องเมลเบริน์  โดยไกดจ์ะน าท่านเดนิทางโดยระบบ

ขนสง่สาธารณะ ทีม่อียูท่ั่วเมอืงทัง้รถไฟใตด้นิ Tram รถเมล ์หรอื รถ Taxi  
แนะน าสถานทีเ่ทีย่วหลักๆในเมอืงเมลเบริน์ เชน่  
- สวนฟิตซรอย ซึง่เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญท่ีเ่ต็มไปดว้ยดอกไมน้านาพันธุ ์ 
- กระทอ่มกปัตนัคุก้ ซึง่เป็นบา้นพักของนักส ารวจชาวอังกฤษคนส าคัญของโลก ผูค้น้พบ
ทวีปออสเตรเลียและซกีขัว้โลกใต ้กระท่อมนี้ไดถู้กยา้ยมาเพื่อเป็นการเฉลมิฉลองนคร
เมลเบริน์ในวาระครบรอบ 100 ปี  
- ศนูยศ์ลิปะเมลเบริน์ ซึง่เป็นอาคารคอมเพล็กซค์รบวงจรทีม่ลีักษณะเป็นอาคารโรงละคร
ทีม่สีญัลักษณ์อนัโดดเดน่เป็นเสาสงู รปูทรงยอดแหลมคลา้ยหอไอเฟล ภายในประกอบดว้ย
โรงละครรัฐ พพิธิภัณฑ์ศลิปะการแสดง และ หอศลิป์ของจอรจ์ อดัมส์ รวมถงึโรงละคร
ขนาดเล็กจ านวนมากและพืน้ทีจั่ดแสดงภาพศลิปะตา่งๆ  
- อาคารรฐัสภา อาคารทีก่อ่สรา้งตามแบบสถาปัตยกรรมยโุรป  
- ลอ่งเรอืทีแ่มน่ า้ Melbourne ทีท่่านจะไดช้มทัศนียภาพและดืม่ด ่ากับบรรยากาศของ
เมอืงเมลเบริน์  

- Eureka Skydeck 88 เป็นอาคารคอนโดที่พักอาศัย ตัง้อยู่บนชัน้ที่ 88 ของอาคาร
ยเูรกา้ ทาวเวอร ์ในเมอืงเมลเบริน์ ซึง่อาคารแห่งนี้ไดข้ ึน้ชือ่ว่าเป็นอาคารทีพั่กอาศัยที่สูง
ทีส่ดุในโลก ตัง้อยูบ่รเิวณเซาธแ์บงค ์น าทา่นขึน้ลฟิทค์วามเร็วสงูทีจ่ะน าทา่นจากชัน้ลา่งไป
ยังชัน้ที่ 88 ในเวลาไม่ถงึ 40วนิาท ีเมือ่ขึน้ไปที8่8 แลว้ ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับววิของ

เมอืงเมลเบริน์แบบ 360 องศา หรอื ทา่นสามารถทดสอบความกลา้ดว้ยการเขา้ไปใน “THE 
EDGE” กล่องกระจกแกว้นริภัยทีส่รา้งยดืล าออกจากนอกอาคาร ท่านจะไดรู้ส้กึเหมอืนยนื
ลอยอยูใ่นอากาศทีม่คีวามสงู 88 ชัน้เลยทเีดยีว  
- พิพิธภณัฑ์สตัวน์ า้ Melbourne Aquarium ตัง้อยู่ใจกลางเมืองบนรมิฝ่ังแม่น ้ า 
Yarra ซึง่ภายในจะมสีัตวน์ ้าหลากหลายชนดิจากทางมหาสมทุรแปซฟิิคตอนใต ้หลายพัน
ชนดิ 

- ชอ้ปป้ิงทีต่ลาดควนีวคิตอเรยี (Queen Victoria Market) ซึง่เป็นตลาดเกา่แกท่ี่
ประกอบไปดว้ยรา้นคา้แผงลอยหลายรอ้ยแผงทัง้ในทีร่ม่และกลางแจง้ ครอบคลมุหลายชว่ง
ตกึ ทีป่ระกอบไปดว้ยสนิคา้หลากหลายมากมาย เป็นตน้  
- ช้อปป้ิงย่านไชน่า ทาวน  ์ซ ึง่ตัง้อยู่บนถนน Swanston มีรา้นคา้มากมาย และยังมี
อาคารบา้นเรือ่งสมัยเก่าทีส่รา้งตัง้แต่ศควรรษที ่19 ดว้ยบรรยกาศแบบชาวจนีหรอืจะชอ้ป
ป้ิงทีห่า้งสรรพสนิคา้ดัง อาทเิชน่ หา้งเดวดิ โจน ์หา้งมายเออร ์เป็นตน้ 

 



MEL-BI001                                              หนา้ 5 จาก 13  

 

 **อสิระอาหารกลางวนั และ อาหารเย็น เพือ่สะดวกในการทอ่งเทีย่วและชอ้ปป้ิง
ตามอธัยาศยั** 

 

 ทีพ่กั   Ibis Style Victoria Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีห่ก      เมลเบริน์ - บรไูน-กรงุเทพฯ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
09.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิทลูามารนี   
13.25 น. น าทางเดนิทางกลับสู ่บรไูน โดยสายการบนิ รอยลั บรไูน ( Royal Brunei ) เทีย่วบนิที ่

BI054 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 7 ชัว่โมง มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
 

17.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิบรไูนเพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง  
18.15 น. น าทา่นเดนิทางต่อกลับสู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ รอยลั บรไูน ( Royal 

Brunei ) เที่ยวบินที่ BI519 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง บริการอาหารและ
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

20.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ   

 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายกุอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 
ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทีป่ระเทศไทย, ประเทศบรไูน และประเทศออสเตรเลยี ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก

หรอืเขา้ประเทศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทิง้ส ิน้ 

 

หมายเหต ุ**   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ท ัง้นี้

ข ึน้อยูก่บัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการเพือ่ความเหมาะสมไมว่า่จะเกดิจาก ความขดัขอ้ง

ของ ยานพาหนะหรอืมเีหตหุนึง่เหตใุดจนท าใหไ้มส่ามารถด าเนนิการตามหมายก าหนดการได  ้โปรแกรมการเดนิทาง

เปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วบางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบาง

รายการ และจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทาง ในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 10 ทา่นไม่

มหีวัหนา้ทวัรไ์ทย    อตัราคา่บรกิารนี ้ส าหรบัเดนิทางต ัง้แต ่15 ทา่นขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาในกรณี

ทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น 

 
 

 
ก าหนดการเดนิทาง 

 
 

ก าหนดการเดนิทาง 

ราคา 

ผูใ้หญ ่

(หอ้งละ2 

ทา่น) 

ราคาเด็ก 

(มเีตยีง) 

พกักบั 2 

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 

(ไมม่เีตยีง) 

พกักบั 2 

ผูใ้หญ ่

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

วนัที ่28 ก.ค.- 02 ส.ค. 60 38,900 37,900 36,900 8,300 

วนัที ่04-09 ส.ค. 60 38,900 37,900 36,900 8,300 

วนัที ่11-16 ส.ค. 60 39,900 38,900 37,900 8,300 

วนัที ่25-30 ส.ค. 60 39,900 38,900 37,900 8,300 

วนัที ่01-06 ก.ย. 60 38,900 37,900 36,900 8,300 

วนัที ่08-13 ก.ย. 60 38,900 37,900 36,900 8,300 

วนัที ่15-20 ก.ย. 60 38,900 37,900 36,900 8,300 

วนัที ่29 ก.ย. - 04 ต.ค. 60 38,900 37,900 36,900 8,300 
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วนัที ่06-11 ต.ค. 60 39,900 38,900 37,900 8,300 

วนัที ่13-18 ต.ค. 60 (วนัคลา้ยวนั
เสด็จสวรรคต ร.9) 

39,900 38,900 37,900 8,300 

วนัที ่20-25 ต.ค. 60 (วนัปิยะ
มหาราช) 

39,900 38,900 37,900 8,300 

วนัที ่27 ต.ค. - 01 พ.ย. 60 39,900 38,900 37,900 8,300 

วนัที ่03 - 08 พ.ย. 60 38,900 37,900 36,900 8,300 

วนัที ่10 - 15 พ.ย. 60 38,900 37,900 36,900 8,300 

วนัที ่17 - 22 พ.ย. 60 38,900 37,900 36,900 8,300 

วนัที ่24 - 29 พ.ย. 60 38,900 37,900 36,900 8,300 

 

ราคาไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ผูใ้หญท่า่นละ 25,900 บาท  

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม   

1. คา่บตัรโดยสารชัน้ประหยดัไป – กลับ (ตัว๋กรุ๊ป) เสน้ทางตามทีร่ะบใุนรายการ รวมภาษีสนามบนิและภาษีน ้ามนั
ไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

      **คา่ภาษนี า้มนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ ณ วนัที ่1 ตลุาคม พ.ศ. 2558  และทา่นตอ้งช าระเพิม่เตมิ ใน
กรณีทีท่าง สายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิม่** 

2. คา่ทีพ่ัก 4 คนื หอ้งละ 2 ทา่น 
3. คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
4. หัวหนา้ทัวร ์หรอืมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ผูช้ านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง  
5. ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท  เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
6. สมัภาระน ้าหนักไมเ่กนิทา่นละ 30 กก. 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย 
2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้ 
3. คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม 
4. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
5. คา่ Visa เขา้ประเทศออสเตรเลยี 5,600 บาท ตอ่ทา่น 
6. คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 ตอ่ทา่นตอ่ทรปิ (เก็บพรอ้มยอดสว่นทีเ่หลอื) 
7. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง. 

8. ราคาทัวรไ์มร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ทา่นละ 5,600 บาท  

 

การส ารองทีน่ ัง่ 

1.  กรณุาส ารองทีน่ั่ง+ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกลุ เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอื

เดนิทาง 

2.  คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื ช าระท ัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 30 วนั  

3.  เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ

ในเงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
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เงือ่นไขการยกเลกิ 

1.  ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีาร

ยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
3. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 5,000 บาท  
4. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
5. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
6. ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทางถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทย,ประเทศบรไูนและ ประเทศ

ออสเตรเลยี ไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ ในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้
จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะ
ตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีม ในการมดัจ าตัว๋ทา่นละ 
10,000 บาท และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมดั

จ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มดัจ าตั๋ว

เครือ่งบนิ หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตาม

จ านวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัร ์

ท ัง้หมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ ไมว่า่เหตผุล

ใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

10.  ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจ าทีพั่กโดยตรงหรอื

โดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight 

และ Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนิ

นัน้ๆ 

 

เงือ่นไขการเดนิทาง 

1.  บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2.  บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอื

การควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท า

รา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3.  หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคนื

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4.  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5.  รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง 

และโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

6.  ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 
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7.  กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจดับรกิาร

ทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8.  มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9.  หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10.  กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที ่

 บรษัิทระบใุนรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆทัง้ส ิน้ 

11.  บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

12.  เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13.  เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ
ในเงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

14.  โรงแรมทีพ่ักในประเทศออสเตรเลยีมมีาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของทีพ่ักแตกตา่งกบัประเทศไทย 
โดยโรงแรมทีพั่กทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศ
ออสเตรเลยี ตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ โรงแรมโดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบบหอ้งพักเตยีงคู ่(Twin หรอื 
Double) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ทา่น ขึน้อยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพักและการวางรปูแบบ
ของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มคีวามแตกตา่งกนัอาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนั และไมส่ามารถเสรมิ
เตยีงไดต้ามทีต่อ้งการ 

15.  กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหาย สญูหาย 
ลา่ชา้ หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้สิน้ 

16.  เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้ม
คณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

17.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทั ฯ กอ่นทกุคร ัง้ มิ
เชน่น ัน้ทางบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 
 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิเหต 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 

1. ทางสถานทตูมกีารแจง้เง ือ่นไขการเตรยีมเอกสารในการขอยืน่วซีา่ ดงัน ัน้ควรเตรยีมเอกสาร

ตามทีส่ถานทตูแจง้เง ือ่นไขมา หากทา่นเตรยีมเอกสารไมค่รบหรอืปลอมแปลงเอกสาร จนท า

ใหไ้มส่ามารถยืน่วซีา่ไดห้รอืถกูปฏเิสธการอนุมตัวิซีา่ ทางบรษิทัสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิมดัจ า

หรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

2. การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ี้

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ อตัรา

คา่ธรรมเนยีมวซีา่ทางสถานทตูเป็นผูเ้รยีกเก็บ  หากทา่นโดนปฏเิสธการขออนมุตัวิซีา่ ทาง

สถานทตูไมค่นือตัราคา่ธรรมเนยีมในการยืน่วซีา่ และมสีทิธิไ์มแ่จง้สาเหตกุารปฏเิสธวซีา่ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 



MEL-BI001                                              หนา้ 9 จาก 13  

 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง

เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) 

หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเดีย่ว        แต่

อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ  

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในออสเตรเลยีทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรัต 

และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่ง

กนั 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่ (ออสเตรเลยี) 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่  VFS Global (เทรนดี ้ช ัน้ 28) 

 

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายุ

การใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ(หนังสอื

เดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

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

เทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไมใ่สค่อน

แทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บัญชอีอม

ทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้(รบกวนลกูคา้

ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วนั แลว้ คอ่ยขอ 

Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วนัหรอือยูใ่นเดอืนทีย่ืน่วซีา่) 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนา  Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 6 

เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) พรอ้มเอกสารพสิจูนค์วามสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีน

สมรส เป็นตน้  

              **สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัและบญัชฝีากประจ า**  

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน  
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(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 า่กวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- *** กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาจะตอ้งมายืน่วซีา่พรอ้มเด็กและลงชือ่รับรองใน

แบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

  

                                                                               

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่ประเทศออสเตรเลยี 
 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทกุขอ้  เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 

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

 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 
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2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

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

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั)…………………………………………………………………….……………………  

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

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

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุ า่กวา่ 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 กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยู่

ของสถาบันศกึษา  

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

..........……… 

……………………………………………………………………………………

รหัสไปรษณีย…์……..............….…… 

14. กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา ระบหุลักสตูรทีท่า่นเรยีน...................................................................  

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

16. สมาชกิในครอบครัวของทา่นทีเ่ดนิทางไปออสเตรเลยีพรอ้มกับทา่น 

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

      2)ชือ่-นามสกลุ.....................................................ความสมัพันธก์ับทา่นเป็น……………………….. 

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

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

         วนั/เดอืน/ปีเกดิ ................................................ความสมัพันธก์ับทา่นเป็น……………………….. 

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

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

         วนั/เดอืน/ปีเกดิ ................................................ความสมัพันธก์ับทา่นเป็น……………………….. 

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

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

         วนั/เดอืน/ปีเกดิ ................................................ความสมัพันธก์ับทา่นเป็น……………………….. 

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

18. ทา่นมญีาตหิรอืเพือ่น อยูท่ีอ่อสเตรเลยีหรอืไม ่             ม ี                 ไมม่ ี

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

         วนั/เดอืน/ปีเกดิ ................................................ความสมัพันธก์ับทา่นเป็น……………………….. 

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

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

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

         วนั/เดอืน/ปีเกดิ ................................................ความสมัพันธก์ับทา่นเป็น……………………….. 

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

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

16. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

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

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

                                                                   วนั/เดอืน/ปีเกดิ ..............................................  

                                                                             ความสมัพันธก์ับทา่นเป็น………………………. 

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

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

 

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   
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   เงนิสด       เงนิสด 

   เช็คเดนิทาง      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   บัตรเครดติ      คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   อืน่ ๆ (โปรดระบ)ุ                      อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ                               

   

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

 

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้  

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 

 


