Penguin parade and Long nosed monkey
เมลเบิร์น บรู ไน 6DAYS 4NIGHTS
บรู ไ62น
เดินออสเตรเลี
ทาง ตุลาคม –ยธัน–วาคม

Vb9k]u

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

35,900.-

เส้ นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ – บรูไน
วันที่ 2. เมลเบิร์น – เกรทโอเชี่ยนโร้ ด – เมืองอโพโล เบย์ - พอร์ ตแคมเบลล์ - Twelve Apostles - เมลเบิร์น
วันที่ 3. เมลเบิร์น – รถไฟจักรไอน ้ำ – สวนสัตว์พื ้นเมือง - ชมนกเพนกวินที่เกำะฟิ ลลิป
วันที่ 4. อิสระเต็มวันเที่ยวเมืองเมลเบิร์น
วันที่ 5. เมลเบิร์น –สวนฟิ ตซรอย– วิหำรเซ็นต์แพททริ ค - ศูนย์ศิลปะเมลเบิร์น – ช้ อปปิ ง้ ย่ำนไชน่ำ ทำวน์ - บรูไน
วันที่ 6. บรูไน - มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah – ล่องเรือชมลิงจมูกยำว - ผ่ำนชมพระรำชวัง Istana Nurul Iman - พิพิธภัณฑ์ Royal
Regalia - ผ่ำนชม มัสยิด Omar Ali Saiffuddien – บรูไน – กรุงเทพฯ
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วันที่ 1 กรุ งเทพฯ – บรู ไน - เมลเบิร์น
10.30 น.
13.30 น.
17.15 น.
18.30 น.

วันที่ 2
03.30 น.

เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

ค่ า

คณะมำพร้ อมกันที่ สนำมบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสำรขำออกชั ้น 4 ประตู 9 เคำน์เตอร์ U เช็คอินกรุ๊ปของสำยกำรบิน รอยัล บรูไน
( Royal Brunei ) โดยมีเจ้ ำหน้ ำที่ของบริษัทและหัวหน้ ำทัวร์ ให้ กำรต้ อนรับและอำนวยควำมสะดวก
ออกเดินทำงสู่ กรุ งบันดาเสรี เบกาวัน ประเทศบรู ไน โดยสำยกำรบิน รอยัล บรู ไน ( Royal Brunei ) เที่ยวบินที่ BI 514 (ใช้ เวลำ
เดินทำงประมำณ 2 ชัว่ โมง 45 นำที)
เดินทำงถึง สนำมบิน Brunei International Airport ประเทศบรูไน รอเปลีย่ นเครื่องเพื่อเดินทำงต่อไปยังเมลเบิร์น
ออกเดินทำงสูก่ รุ งเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เที่ยวบินที่ BI 005
***คณะที่ออกเดินทำงตั ้งแต่วนั ที่ 30 พ.ย. ออกเดินทำงเวลำ 19.20 น.***

เมลเบิร์น – เกรทโอเชี่ ยนโร้ ด – เมืองอโพโล เบย์ - พอร์ ตแคมเบลล์ Twelve Apostles - เมลเบิร์น
ถึงสนำมบินทูลามารี น นครเมลเบิร์น เมืองหลวงของรัฐวิคตอเรี ย ประเทศออสเตรเลีย (เวลาท้ องถิ่นเร็ วกว่ าประเทศไทย 3
ชั่วโมง) นำท่ำนผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ ำเมืองและศุลกำกรแล้ ว
**คณะที่ออกเดินทำงวันที่ 19-24 ต.ค. เดินทำงถึงเวลำ 04.30 น.**
***คณะที่ออกเดินทำงตั ้งแต่วนั ที่ 30 พ.ย. เดินทำงถึงเวลำ 05.20 น.***
รั บประทานอาหารเช้ า
นำท่ำนเดินทำงสูเ่ กรทโอเชี่ยนโร้ ด (Great Ocean Road) ซึง่ เป็ นถนนที่สวยงำมและเป็ นที่ร้ ู จักของนักท่องเที่ยวที่จะพลำดไม่ได้ เลย
หำกมำถึงรัฐวิกตอเรีย ให้ ท่ำนได้ ชมทิวทัศที่สวยงำมของชำยฝั่ งมหำสมุทรแปซิฟิคและหำดทรำยต่ำง ๆ ตำมเส้ นทำงที่งดงำมแห่ง
หนึ่งของออสเตรเลีย โดยผ่ำน เมือง Anglesea และเมือง Lorne ที่เต็มไปด้ วยธรรมชำติพร้ อมทะเลสวยงำมและสงบ ก่อนเข้ ำ สู่
Apollo Bay ที่เป็ นอีกเมืองยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่สวยงำมอีกเมืองและมีน ้ำทะเลสีน ้ำเงินตัดกับป่ ำอันเขียวขจีทำให้ เมืองนี ้มี
เสน่ห์สวยงำม นอกจำกนี ้ระหว่ำงทำงผ่ำนชมโคอำล่ำที่อยู่ตำมต้ นยูคำลิปตัสตำมธรรมชำติ
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
จำกนั ้นเดินทำงต่อสู่ พอร์ ตแคมเบลล์ (Port Campbell) สัมผัสกับทัศนียภำพที่สวยงำมที่สดุ แห่งหนึ่งของโลก ให้ ท่ำนได้ เก็บภำพ
ทิวทัศน์อนั งดงำมของมหำสมุทรแปซิฟิค ที่มีลกั ษณะภูมิประเทศที่ไม่เหมือนที่ใด ๆ ในโลก นำท่ำนชมปรำกฏกำรณ์ ธรรมชำติของ
หิน Twelve Apostles ซึง่ ตั ้งชื่อตำมนักบุญทั ้ง 12 นักบุญที่เป็ นศิษย์ของพระเยซู หรือสิบสองสำวกศักดิ์สิทธิ์ ของศำสนำคริ สต์ ซึ่งถือ
ว่ำเป็ นควำมมหัศจรรย์ทำงธรรมชำติที่ไม่ควรพลำด หลังจำกนั ้นนำท่ำนเดินทำงสูเ่ มลเบิร์น
รั บประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
เดินทำงเข้ ำสูท่ ี่พกั IBIS STYLE VICTORIA HOTEL หรือเทียบเท่ำ

วันที่ 3 เมลเบิร์น – รถไฟจักรไอนา้ – สวนสัตว์ พืน้ เมือง - ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิ ลลิป
เช้ า

รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นำท่ำนสูส่ ถานีรถไฟจักรไอนา้ โบราณ (Puffing Billy Steam Train) ซึง่ แต่เดิมเคยใช้ เป็ นเส้ นทำงในกำรเดินทำงระหว่ำงเมืองและ
ขนส่งสินค้ ำเปิ ดให้ บริกำรในปี ค.ศ.1900 เป็ นรถไฟสำยเก่ำที่วิ่งระยะสั ้น ๆ ปั จจุบนั ได้ ถกู ดัดแปลงนำมำใช้ ในกำรท่องเที่ยวชมป่ ำ นำ
ท่ำนนัง่ รถไฟจักรไอน ้ำโบรำณ เพื่อชมทัศนียภำพอันสวยงำมตำมแนวเขำตลอดเส้ นทำงวิ่งของรถไฟและท่ำนยังสำมำรถนั่งห้ อยขำ
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กลางวัน
บ่ าย

ค่ า
ที่พัก

ผ่อนคลำยอำรมณ์พร้ อมชมทัศนียภำพตลอดทำงที่เต็มไปด้ วยหุบเขำและป่ ำสูงที่ยังคงควำมสมบูรณ์ จำกนั ้นนำท่ำนเดินทำงสู่เขต
อนุรักษ์ ธรรมชำติ เกำะฟิ ลลิป ซึง่ เป็ นเกำะเล็ก ๆ ที่เต็มไปด้ วยสัตว์ พื ้นเมืองมำกมำยที่ทำงกำรอนุรักษ์ ทั ้งสัตว์ น ้ำและสั ตว์ ป่ำและคง
ควำมเป็ นธรรมชำติที่มีหำดทรำยและป่ ำพุ่มเล็ก ๆ ซึง่ เป็ นที่อยู่ของเพนกวินตัวน้ อย แมวน ้ำและนก นำนำชนิด
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นำท่ำนเดินทำงสู่ สวนสัตว์ พืน้ เมือง Maru Koala & Animal Park เพลิดเพลินไปกับกำรชมธรรมชำติและควำมน่ำรักของเหล่ำ
สัตว์ พื ้นเมืองนำนำชนิด อำทิ โคอำล่ำ จิงโจ้ วอมแบท ให้ ท่ ำนได้ สัมผัสและถ่ำยรู ป คู่กับโคอำล่ำตัวน้ อยอย่ ำงใกล้ ชิด (ไม่รวมค่ ำ
ถ่ำยรูปกับโคอำล่ำ) สนุกสนำนกับกำรให้ อำหำรจิงโจ้ จำกมือของท่ำนเอง สดชื่นผ่อนคลำยไปกับบรรยำกำศอันร่ มรื่ น จำกนั ้นนำท่ำน
สูเ่ กาะฟิ ลลิป (Phillip Island Nature Park) พบประสบกำรณ์อนั น่ำประทับใจกับกำรชมควำมน่ำรักของ ฝูงเพนกวินพันธุ์เล็กที่สดุ
ในโลกที่อยู่รวมกันเป็ นกลุม่ ใหญ่บนชำยหำด SUMMERLAND BEACH ในบรรยำกำศอันสวยงำมยำมพระอำทิตย์ อัสดงซึ่งท่ำนจะ
ได้ เห็นฝูงเพนกวินตัวน้ อยพร้ อมใจกันยกขบวนพำเหรดขึ ้นจำกทะเลเพื่อกลับคืนสูร่ ังพร้ อมอำหำรในปำกมำฝำกลูกตัวน้ อยที่รออยู่ใน
รัง เหล่ำเพนกวินทั ้งหลำยจะส่งเสียงเรียกหำลูกและเดินให้ ท่ำนเห็นควำมน่ำรักอย่ำงใกล้ ชิด เพนกวินน้ อยเหล่ำนี ้จะออกไปหำอำหำร
แต่เช้ ำและจะกลับมำอีกทีตอนพระอำทิตย์ตก (ห้ ำมถ่ำยรูปเพนกวิน เพรำะเป็ นกำรรบกวนหรื ออำจจะทำให้ เพนกวินตกใจ) จำกนั ้น
นำท่ำนเดินทำงกลับเมลเบิร์น
รั บประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง (เมนูพิเศษ กุ้งมังกร)
นำท่ำนเดินทำงเข้ ำสูท่ ี่พกั IBIS STYLE VICTORIA HOTEL หรือเทียบเท่ำ

วันที่ 4 อิสระเต็มวันเที่ยวเมืองเมลเบิร์น
เช้ า

รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
อิสระเต็มวัน โดยไกด์จะให้ คำแนะนำท่ำนสำหรับกำรเดินทำง ท่ำนสำมำรถเดินทำงเที่ยวได้ โดยระบบขนส่งสำธำรณะ ที่มีอยู่ทั่ว
เมืองทั ้งรถไฟใต้ ดิน Tram รถเมล์ หรือ รถ Taxi ซึง่ เมลเบิร์นเป็ นเมืองที่มีควำมตื่นตำตื่นใจด้ วยกำรผสมผสำนทั ้งควำมเก่ำและควำม
ใหม่เข้ ำด้ วยกัน เป็ นเมืองที่ตั ้งอยู่บนริมฝั่ งแม่น ้ำ Yarra มีสวนสำธำรณะริมน ้ำ มีสถำปั ตยกรรมของยุคตื่นทองในสมัยกลำงศตวรรษ
ที่ 18 คละเคล้ ำกับตึกสูงระฟ้ำในสมัยปั จจุบนั ทำให้ มีภูมิทศั น์ของเมืองที่ไม่เหมือนใคร มีแม่น ้ำตั ้งอยู่ใจกลำงเมืองอันเป็ นเสน่ห์ของ
เมลเบิร์น แนะนำสถำนที่เที่ยวหลักๆในเมืองเมลเบิร์น อำทิเช่น
- กระท่ อ มกัปตัน คุ้ ก ซึ่ง เป็ น บ้ ำ นพัก ของนัก สำรวจชำวอังกฤษคนสำคัญของโลก ผู้ค้น พบทวี ป ออสเตรเลีย และซีก ขัว้ โลกใต้
กระท่อมนี ้ได้ ถกู ย้ ำยมำเพื่อเป็ นกำรเฉลิมฉลองนครเมลเบิร์นในวำระครบรอบ 100 ปี
- ศูนย์ ศิลปะเมลเบิร์น ซึ่งเป็ นอำคำรคอมเพล็กซ์ ครบวงจรที่มีลกั ษณะเป็ นอำคำรโรงละครที่มีสญ
ั ลักษณ์ อันโดดเด่นเป็ นเสำสูง
รูปทรงยอดแหลมคล้ ำยหอไอเฟล ภำยในประกอบด้ วยโรงละครรัฐ พิพิธภัณฑ์ศิลปะกำรแสดง และ หอศิลป์ของจอร์ จ อดัมส์ รวมถึง
โรงละครขนำดเล็กจำนวนมำกและพื ้นที่จดั แสดงภำพศิลปะต่ำงๆ
- อาคารรั ฐสภา อำคำรที่ก่อสร้ ำงตำมแบบสถำปั ตยกรรมยุโรป
- ล่ องเรื อที่แม่ นา้ Melbourne ที่ท่ำนจะได้ ชมทัศนียภำพและดื่มด่ำกับบรรยำกำศของเมืองเมลเบิร์น
- Eureka Skydeck 88 เป็ นอำคำรคอนโดที่พกั อำศัย ตั ้งอยู่บนชั ้นที่ 88 ของอำคำรยูเรก้ ำ ทำวเวอร์ ในเมืองเมลเบิร์น ซึ่งอำคำรแห่ง
นี ้ได้ ขึ ้นชื่อว่ำเป็ นอำคำรที่พกั อำศัยที่สงู ที่สดุ ในโลก ตัง้ อยู่บริ เวณเซำธ์ แบงค์ นำท่ำนขึ ้นลิฟท์ ควำมเร็ วสูงที่จะนำท่ำนจำกชั ้นล่ำงไป
ยังชั ้นที่ 88 ในเวลำไม่ถึง 40วินำที เมื่อขึ ้นไปที่ 88 แล้ ว ท่ำนจะได้ เพลิด เพลินกับวิว ของเมืองเมลเบิร์นแบบ 360 องศำ หรื อ ท่ำ น
สำมำรถทดสอบควำมกล้ ำด้ วยกำรเข้ ำไปใน “THE EDGE” กล่องกระจกแก้ วนิรภัยที่สร้ ำงยืดลำออกจำกนอกอำคำร ท่ำนจะได้ ร้ ู สกึ
เหมือนยยืนลอยอยู่ในอำกำศที่มีควำมสูง 88 ชั ้นเลยทีเดียว
- พิพิธภัณฑ์ สัตว์ นา้ Melbourne Aquarium ตั ้งอยู่ใจกลำงเมืองบนริ มฝั่ งแม่น ้ำ Yarra ซึ่งภำยในจะมีสตั ว์ น ้ำหลำกหลำยชนิดจำก
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ทำงมหำสมุทรแปซิฟิคตอนใต้ หลำยพันชนิด
- ช้ อปปิ ้ งที่ตลาดควีนวิคตอเรี ย (Queen Victoria Market) ซึ่งเป็ นตลำดเก่ำแก่ที่ประกอบไปด้ วยร้ ำนค้ ำแผงลอยหลำยร้ อยแผง
ทั ้งในที่ร่มและกลำงแจ้ ง ครอบคลุมหลำยช่วงตึก ที่ประกอบไปด้ วยสินค้ ำหลำกหลำยมำกมำย เป็ นต้ น
- ช้ อปปิ ้ งย่ านไชน่ า ทาวน์ ซึง่ ตั ้งอยู่บนถนน Swanston มีร้ำนค้ ำมำกมำย และยังมีอำคำรบ้ ำนเรื่องสมัยเก่ำที่สร้ ำงตั ้งแต่ศควรรษที่
19 ด้ วยบรรยกำศแบบชำวจีนหรือจะช้ อปปิ ง้ ที่ห้ำงสรรพสินค้ ำดัง อำทิเช่น ห้ ำงเดวิด โจน์ ห้ ำงมำยเออร์ เป็ นต้ น
อิสระอำหำรกลำงวันและอำหำรค่ำตำมอัธยำศัย
นำท่ำนเดินทำงเข้ ำสูท่ ี่พกั IBIS STYLE VICTORIA HOTEL หรือเทียบเท่ำ

ที่พัก

วันที่ 5
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

16.15 น.

เมลเบิร์น – สวนฟิ ตซรอย– วิหารเซ็นต์ แพททริ ค - ศูนย์ ศิลปะเมลเบิร์น –
ช้ อปปิ ้ งย่ านไชน่ า ทาวน์ - บรู ไน
รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นำท่ำนชมเมืองเมลเบิร์น ซึ่งเป็ นเมื องที่มีควำมตื่นตำตื่ นใจด้ วยกำรผสมผสำนทั ้งควำมเก่ำ และควำมใหม่ ของสถำปั ตยกรรมเข้ ำ
ด้ วยกัน ตั ้งอยู่บนริมฝั่ งแม่น ้ำ Yarra River มีแม่น ้ำตัดใจกลำงเมืองอันเป็ นเสน่ห์ของเมลเบิร์น นำท่ำนเดินทำงสู่ย่ำนดันดีนองส์ที่ยัง
เป็ นป่ ำของต้ นยูคำลิปตัสและเมืองตำมแบบชนบทของออสเตรเลีย นำชม สวนฟิ ตซรอย (Fitzroy Garden) เป็ นสวนสำธำรณะ
ขนำดใหญ่ ที่เต็มไปด้ วยดอกไม้ นำนำพันธุ์ เป็ น ที่ตั ้งกระท่อมกัปตันคุ้ก (ไม่ รวมค่ำเข้ ำ ชมในกระท่อม) บ้ ำนพักของนักสำรวจชำว
อังกฤษคนสำคัญของโลก ผู้ค้นพบทวีปออสเตรเลียและซีกขั ้วโลกใต้ กระท่อมนี ้ได้ ถกู ย้ ำยมำเพื่อเป็ นกำรเฉลิมฉลองนครเมลเบิร์นใน
วำระครบรอบ 100 ปี จำกนั ้นนำท่ำนถ่ำยรู ปด้ ำนนอกกับ วิหารเซนต์ แพททริ ค (St. Patrick Cathedral) สร้ ำงเสร็ จสมบูรณ์ ในปี
1939 ซึง่ ตั ้งชื่อตำมนักบุญอุปถัมภ์ แห่งไอร์ แลนด์ และได้ ก่อสร้ ำงเพื่อรองรับประชำกรคำธอลิกของเมลเบิร์นในระหว่ำงศตวรรษที่ 19
ตัวอำคำรมีสดี ำที่เด่นชัด สีนั ้นได้ มำจำกหินบลูสโตนในท้ องถิ่นที่ใช้ ในกำรก่อสร้ ำง วัสดุอื่น ๆ ได้ นำมำจำกทั่วทั ้งออสเตรเลียและทั่ ว
โลก
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนชมศูนย์ ศิลปะเมลเบิร์น ซึง่ เป็ นอำคำรคอมเพล็กซ์ครบวงจรที่มีลกั ษณะเป็ นอำคำรโรงละครที่มีสญ
ั ลักษณ์ อันโดดเด่นเป็ น
เสำสูง รูปทรงยอดแหลมคล้ ำยหอไอเฟล ภำยในประกอบด้ วยโรงละครรัฐ พิพิธภัณฑ์ศิลปะกำรแสดง และ หอศิลป์ของจอร์ จ อดัมส์
รวมถึงโรงละครขนำดเล็กจำนวนมำกและพื ้นที่จดั แสดงภำพศิลปะต่ำงๆ จำกนั ้นให้ ท่ำนอิสระช้ อปปิ ง้ อย่ำงจุใจในย่ านไชน่ า ทาวน์
ร้ ำนค้ ำมำกมำยบนถนน Swanston และยังมีอำคำรบ้ ำนเก่ำสร้ ำงตั ้งแต่สมัยศตวรรษที่ 19 ด้ วยบรรยกำศแบบชำวจีนและชำวเอเซีย
หรือจะ ช้ อปปิ ง้ ห้ ำงสรรพสินค้ ำชื่อดัง อำทิ ห้ ำงเดวิด โจน์ ห้ ำงมำยเออร์ ในย่ำนถนน Swanston Street และ Elizabeth Street ที่
เต็มไปด้ วยร้ ำนเสื ้อผ้ ำแฟชัน่ หลำกหลำยสำหรับบุรุษและสตรี
จำกนั ้นนำท่ำนเดินทำงไปสนำมบินเพื่อเดินทำงต่อไปยังประเทศบรูไน
ออกเดินทำงสู่ บรูไน โดยสำยกำรบิน รอยัล บรู ไน ( Royal Brunei ) เที่ยวบินที่ BI006 (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 7 ชัว่ โมง มี
บริกำรอำหำรและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
**คณะที่ออกเดินทำงวันที่ 19-24 ต.ค. ออกเดินทำงเวลำ 17.15 น.**
***คณะที่ออกเดินทำงตั ้งแต่วนั ที่ 30 พ.ย. ออกเดินทำงเวลำ 18.40 น.***

21.25 น.

เดินทำงถึงกรุ งบันดาเสรี เบกาวัน ประเทศบรูไน จำกนั ้นนำท่ำนเดินทำงสูท่ ี่พัก
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***คณะที่ออกเดินทำงตั ้งแต่วนั ที่ 30 พ.ย. เดินทำงถึงเวลำ 22.40 น.***
ที่พัก

นำท่ำนเดินทำงเข้ ำสูท่ ี่พกั TIME HOTEL หรือเทียบเท่ำ

บรู ไน - มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah – ล่ องเรื อชมลิงจมูกยาว - ผ่ าน
วันที่ 6 ชมพระราชวัง Istana Nurul Iman - พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia - ผ่ านชม
มัสยิด Omar Ali Saiffuddien – บรู ไน – กรุ งเทพฯ
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

5

รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นำท่ำนชมมัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah สร้ ำงขึ ้นในโอกำสฉลอง 25 ปี แห่งกำรครองรำชย์ ของสุลต่ำนองค์ ปัจจุบัน มัสยิด
ทองคำแห่ง นี ้เป็ น มัสยิ ดแห่งชำติ ของบรู ไน และมี สถำปั ต ยกรรมสวยงำมที่สดุ ในบรู ไ น โดยมีก ำรนำเข้ ำ วัสดุในกำรก่ อสร้ ำงและ
ตกแต่งมำจำกทัว่ โลก อำทิเช่น หินอ่อนจำกประเทศอิตำลี, แชนเดอเลียร์ ทองคำแท้ ขนำดใหญ่ที่สดุ ในโลกจำกประเทศออสเตรี ย เป็ น
ต้ น เริ่มก่อสร้ ำงในปี 1987 แล้ วเสร็จในปี 1994 ภำยในประกอบด้ วย ห้ องสวดมนต์ 2 ห้ องแยกชำย หญิ ง ,โดมทองคำจำนวน 29 อัน
บันไดทำงขึ ้น 29 ขั ้น โคมไฟ 29 ดวงเพื่อเป็ นเกียรติแก่ องค์ สุ ลต่ำนแห่งบรู ไนหรื อสมเด็จพระรำชำธิ บดีฮัจญี ฮัสซำนัล โบลเกียห์
มูอิซซัดดิน วัดเดำละห์ ซึง่ เป็ นสมเด็จพระรำชำธิบดีองค์ที่ 29 องค์ปัจจุบนั ของบรูไน (กรณีท่ มี ัสยิดปิ ด ขออนุ ญาตนาท่ านถ่ ายรู ป
ด้ านนอกเท่ านัน้ ) จำกนั ้นนำท่ำนล่องเรือชม หมู่บ้านกลางนา้ Kampong Ayer หมู่บ้ำนกลำงน ้ำที่ใหญ่ ที่สดุ ในโลก ตั ้งอยู่บริ เวณ
ปำกแม่น ้ำบรูไน เป็ นหมู่บ้ำนกลำงน ้ำที่มีคนอยู่อำศัยต่อเนื่องกันมำยำวนำนกว่ำ 1,300 ปี กำรสร้ ำงบ้ ำนเรื อนแบบปลูกสร้ ำงอยู่บน
เสำค ้ำยันและเชื่อมต่อกันด้ วยสะพำน หมู่บ้ำนกลำงน ้ำนี ้มีทั ้ง บ้ ำนพักอำศัย, มัสยิด, โรงเรียน, สถำนีอนำมัย, สถำนีตำรวจ, ร้ ำนค้ ำ,
ร้ ำนอำหำร ปั จจุบนั หมู่บ้ำนแห่งนี ้มีประชำกรกว่ำสำมหมื่นคนคิดเป็ นเกือบร้ อยละ๑๐ของจำนวนประชำกรบรู ไนและเป็ นสถำนที่ที่
แสดงให้ เห็นถึงวัฒนธรรมริมน ้ำของบรู ไนสร้ ำงควำมประทับใจให้ แก่นักท่องเที่ยวจำกทั่วโลกที่ได้ มำชมหมู่บ้ำนแห่งนี ้ ล่ องเรื อชม
ลิงโพรบอสซิส (Proboscis Monkey) หรื อที่เรี ยกกันว่ำ ลิงจมูกยำว เป็ นลิงที่มีมีจมูกใหญ่ และยื่นยำวประหลำดกว่ำลิงชนิดอื่น
เป็ นลิงที่พบได้ เฉพำะในประเทศบนเกำะบอร์ เนียวเท่ำนั ้น โดยจะอำศัยอยู่ในป่ ำชำยเลนหรื อป่ ำติดริ มแม่น ้ำ จำกนั ้นนำท่ำนผ่ำนชม
พระราชวัง Istana Nurul Iman พระรำชวังที่ใหญ่ ที่สดุ ในโลก เป็ นที่ประทับของสุลต่ำนแห่งบรู ไนและพระรำชวงศ์ สร้ ำงขึ ้นเมื่อปี
ค.ศ. 1984 มีมลู ค่ำ 1.4 พันล้ ำนดอลลำร์ สหรัฐฯ บนพื ้นที่ 2,152,782 ตำรำงฟุต ประกอบไปด้ วย โดมทำด้ วยทองคำ, ห้ อง 1,788
ห้ อง, ห้ องน ้ำ 257 ห้ อง สิง่ อำนวยควำมสะดวกในพระรำชวังแห่งนี ้คือสระว่ำยน ้ำจำนวน 5 สระ คอกม้ ำติดเครื่ องปรับอำกำศสำหรับ
ม้ ำเพื่อแข่งโปโลขององค์สลุ ต่ำนจำนวน 500 ตัว โรงจอดรถขนำดจุ 110 คัน ห้ องจัดงำนเลี ้ยงที่สำมำรถจุคนได้ ถึง 4,000 คน และ
สุเหร่ำที่จคุ นได้ 1,500 คน พระรำชวังแห่งนี ้ยังเป็ นที่เก็บเหล่ำบรรดำรถหรูที่พระองค์ สะสมอีกด้ วย
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร
นำท่ำนชม พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia มีกำรจัดแสดงเครื่ องประกอบพิธีรำชำภิ เษกของสมเด็จพระรำชำธิ บดีองค์ ที่ 29 แห่งบรู ไน
และข้ ำวของเครื่องใช้ ขององค์สลุ ต่ำนเอำไว้ มำกมำย อำทิเช่น เครื่ องเงิน , เครื่ องทอง มงกุฎ เครื่ องรำชย์ และเครื่ องบรรณำกำรจำก
ประเทศต่ ำงๆ รวมทั ้งของขวัญจำกผู้น ำประเทศต่ำง ๆ ที่ ถวำยแด่ องค์ สุลต่ำ นแห่ งบรู ไ น จำกนัน้ นำท่ ำนถ่ ำยรู ปด้ ำนนอกมัสยิ ด
Omar Ali Saiffuddien มัสยิดใจกลำงเมือง บันดำร์ เสรี เบกำวัน สร้ ำงขึ ้นโดย สุลต่ำน โอมำร์ อำลี ไซฟุดดิน ซึ่งเป็ นมัสยิดประจำ
พระองค์ ของสมเด็จพระมหำรำชำธิ บดีองค์ ที่ 28 ของบรู ไน ซึ่ง เป็ นพระรำชบิดำของสมเด็จพระรำชำธิ บ ดีองค์ ที่ 29 องค์ ปัจจุบัน
ภำยในมัสยิดประดับตกแต่งด้ วยหินอ่อนและกระเบื อ้ งสีอย่ำงเรี ยบง่ำย เหมำะสมสำหรับสถำนที่ในกำรสวดมนต์ ขอพร และยังใช้
เป็ นเวทีประกวดอ่ำนคัมภี ร์อัลกุรอำน มัสยิดแห่งนี ้เป็ นกำรผสมผสำนระหว่ำงสถำปั ตยกรรมแบบอิสลำมกับสถำปั ตยกรรมอิตำลี
ได้ รับกำรขนำนนำมว่ำ มินิ ทัชมำฮำล ออกแบบโดย Cavalierre Rudolfo Nolli ชำวอิตำลี บริ เวณด้ ำนหน้ ำของมัสยิดเป็ นทะเลสำบ
ขนำดใหญ่ มีกำรจำลองเรือพระรำชพิธีมำประดับ นับเป็ นจุดเด่นอีกประกำรหนึ่ง มัสยิดแห่งนี ้ภำยนอกแวดล้ อมด้ วยพันธุ์ไม้ นำนำ
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ชนิดซึง่ เป็ นสัญลักษณ์แสดงถึงดินแดนแห่งสรวงสวรรค์ ถือได้ ว่ำเป็ นมัสยิดที่สวยงำมมำกที่สดุ แห่งหนึง่ ของโลก
จำกนั ้นนำท่ำนเดินทำงไปยังสนำมบินเพื่อเดินทำงกลับไปยังประเทศไทย
นำท่ำนเดินทำงต่อกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสำยกำรบิน รอยัล บรู ไน ( Royal Brunei ) เที่ยวบินที่ BI519 (ใช้ เวลำ

18.40 น.

เดินทำงประมำณ 2 ชัว่ โมง) มีบริกำรอำหำรและเครื่องดื่มบนเครื่อง
***คณะที่ออกเดินทำงตั ้งแต่วนั ที่ 30 พ.ย. ออกเดินทำงเวลำ 18.30 น.***
20.25 น.

เดินทำงถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพ พร้ อมควำมประทับใจ
***คณะที่ออกเดินทำงตั ้งแต่วนั ที่ 30 พ.ย. เดินทำงถึงเวลำ 20.15 น.***

อัตราค่ าบริการ Penguin parade and Long nosed monkey
เมลเบิร์น บรูไน 6DAYS 4NIGHTS
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่ าน
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(เสริ มเตียง)
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(ไม่ เสริ มเตียง)
ท่ านละ

ไม่ รวมตั๋ว
ท่ านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่ านละ

35,900.35,900.35,900.25,900.วันที่ 30 พ.ย. - 05 ธ.ค. 62
35,900.35,900.35,900.25,900.วันที่ 28 ธ.ค.62-02 ม.ค. 63
39,900.39,900.39,900.29,900.โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
วันที่ 19-24 ต.ค. 62

5,900.5,900.7,900.-

เงื่อนไขการให้ บริการ
1.
2.
3.
4.

5.
6.

6

ชำระเงินมัดจำท่ำนละ 20,000 บำท โดยโอนเข้ ำบัญชี ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อได้ รับเงินมัดจำแล้ วเท่ำนั ้น
ส่งสำเนำหน้ ำพำสปอร์ ตของผู้ที่เดินทำง ที่มีอำยุกำรใช้ งำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน เพื่อทำกำรจองคิวยื่นวีซ่ำภำยใน 3
วันนับจำกวันจอง หำกไม่สง่ สำเนำหน้ ำพำสปอร์ ตทำงบริษัทขออนุญำติยกเลิกกำรจองทัวร์ โดยอัตโนมัติ
เมื่อได้ รับกำรยืนยันว่ำกรุ๊ปออกเดินทำงได้ ลูกค้ ำจัดเตรียมเอกสำรให้ กำรขอวีซ่ำได้ ทนั ที
หำกท่ำนที่ต้องกำรออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลกู ค้ ำอยู่ต่ำงจังหวัด) ให้ ท่ำนติดต่อเจ้ ำหน้ ำที่ ก่อนออก
บัตรโดยสำรทุกครัง้ หำกออกบัตรโดยสำรโดยมิแจ้ งเจ้ ำหน้ ำที่ ทำงบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่ รับผิดชอบ ค่ำใช้ จ่ำยที่
เกิดขึ ้น
กำรยื่นวีซ่ำในแต่ละสถำนทูตมีกำรเตรี ยมเอกสำร และมีขั ้นตอนกำรยื่นวีซ่ำไม่เหมือนกัน ทั ้งแบบหมู่คณะและยื่น
รำยบุคคล (แสดงตน) ท่ำนสำมำรถสอบถำมข้ อมูลเพื่อประกอบกำรตัดสินใจก่อนกำรจองได้ จำกทำงเจ้ ำหน้ ำที่
หำกในคณะของท่ำนมีผ้ ตู ้ องกำรดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงู อำยุ, มีโรคประจำตัว หรื อไม่สะดวก
ในกำรเดิน ทำงท่องเที่ ยวในระยะเวลำเกินกว่ำ 4-5 ชั่วโมงติ ดต่อ กัน ท่ำ นและครอบครัว ต้ อ งให้ กำรดูแ ลสมำชิ ก
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ภำยในครอบครัวของท่ ำนเอง เนื่อ งจำกกำรเดิ นทำงเป็ นหมู่คณะ หัว หน้ ำ ทัวร์ มีควำมจ ำเป็ นต้ อ งดูแ ลคณะทัว ร์
ทั ้งหมด

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

ค่ำตัว๋ เครื่องบิน ชั ้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทำงไปกลับพร้ อมคณะ (ในกรณีมีควำมประสงค์ อยู่
ต่อ จะต้ องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภำยใต้ เงื่อนไขของสำยกำรบิน)
ค่ำภำษี สนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำร
ค่ำรถโค้ ชปรับอำกำศนำเที่ยวตำมรำยกำร
ค่ำห้ องพักในโรงแรมตำมที่ระบุในรำยกำรหรือเทียบเท่ำ (3 ดำว – 4 ดำว)
ค่ำอำหำรตำมที่ระบุในรำยกำร
ค่ำเข้ ำชมสถำนที่ท่องเที่ยวตำมรำยกำร
ค่ำประกันภัยกำรเดินทำงรำยบุคคล (หำกต้ องกำรเงื่อนไขกรมธรรม์ สอบถำมได้ จำกเจ้ ำหน้ ำที่)
ค่ำประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่ำงกำรเดินทำงวงเงินไม่เกินท่ำนละ 1,000,000 บำท
ค่ำรักษำพยำบำลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่ำนละ 500,000 บำท (ตำมเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูก ค้ าท่ านใดสนใจ ซือ้ ประกั นการเดิ น ทางส าหรั บ ครอบคลุ มเรื่ อ งสุ ขภาพสามารถสอบถามข้ อ มู ล
เพิ่มเติมกับทางบริ ษัทได้
เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 341 บำท [ระยะเวลำ 4-6 วัน]
เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 395 บำท [ระยะเวลำ 7-10 วัน]
**ควำมครอบคลุมผู้เอำประกันที่มีอำยุตั ้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษำพยำบำล 2 ล้ ำน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจำกอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ ำนบำท]
ค่ำมัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดกำรเดินทำง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่ำภำษี มลู ค่ำเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่ำย 3 %

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

7

ค่ำธรรมเนียมกำรจัดทำหนังสือเดินทำง
ค่ำใช้ จ่ำยส่วนตัว อำทิเช่น ค่ำเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษ, ค่ำโทรศัพท์ , ค่ำซักรี ด, ค่ำธรรมเนียมหนังสือเดินทำง, ค่ำ
น ้ำหนักเกินจำกทำงสำยกำรบินกำหนดเกินกว่ำ 30 ก.ก.และมำกกว่ำ 2 ชิ ้น, ค่ำรักษำพยำบำล กรณีเกิดกำร
เจ็บป่ วยจำกโรคประจำตัว, ค่ำกระเป๋ ำเดินทำงหรือของมีค่ำที่สญ
ู หำยในระหว่ำงกำรเดินทำง เป็ นต้ น
ค่ำธรรมเนียมน ้ำมันและภำษี สนำมบิน ในกรณีที่สำยกำรบินมีกำรปรับขึ ้นรำคำ
ค่ำบริกำรยกกระเป๋ ำในโรงแรม ซึง่ ท่ำนจะต้ องดูแลกระเป๋ ำและทรัพย์ สนิ ด้ วยตัวท่ำนเอง
ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำประเทศออสเตรเลีย (ประมำณ 5,500 บำท ชำระพร้ อมเงินมัดจำ)
ค่ำทิปพนักงำนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (18 AUD และ 5 SGD)
ค่ำทิปมัคคุเทศก์จำกเมืองไทย (18 AUD)
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เงื่อนไขการชาระค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ 20 วันก่ อนการเดินทาง
หากท่ านไม่ ผ่านการอนุ มัตวิ ีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริง
ข้ อมูลเบือ้ งต้ นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า
1.
2.

3.
4.

5.

กำรพิจำรณำวีซ่ำ เป็ นดุลยพินิ จของสถำนทูต มิใช่ บริ ษั ททัวร์ กำรเตรี ยมเอกสำรที่ดีแ ละถูกต้ องจะช่ว ยให้ กำร
พิจำรณำ ของสถำนทูตง่ำยขึ ้น
กรณีท่ำนใดต้ องใช้ พำสปอร์ ตเดินทำง ช่วงระหว่ำงยื่นวีซ่ำ หรื อ ก่อนเดินทำงกับทำงบริ ษัท ท่ำนต้ องแจ้ งให้ ทำง
บริษัทฯ ทรำบล่วงหน้ ำเพื่อวำงแผนในกำรขอวีซ่ำของท่ำน ซึง่ บำงสถำนทูตใช้ เวลำในกำรพิจำรณำวีซ่ำที่ค่อนข้ ำง
นำนและอำจไม่สำมรถดึงเล่มออกมำระหว่ำงกำรพิจำรณำอนุมัติวีซ่ำได้
สำหรับผู้เดินทำงที่ศึกษำหรื อทำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะต้ องดำเนินเรื่ องกำรขอวีซ่ำด้ วยตนเองในประเทศที่ตน
พำนักหรือศึกษำอยู่เท่ำนั ้น
หนังสือเดินทำงต้ องมีอำยุไม่ต่ำกว่ำ 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทำงออกนอกประเทศ หำกนับแล้ วต่ำกว่ำ 6 เดือน
ผู้เดินทำงต้ องไปยื่นคำร้ องขอทำหนังสือเดินทำงเล่มใหม่ และกรุ ณำเตรี ยมหนังสือ เดินทำงเล่มเก่ำ ให้ กับทำง
บริษัทด้ วย เนื่องจำกประวัติกำรเดินทำงของท่ำนจะเป็ นประโยชน์ อย่ำงยิ่งในกำรยื่นคำร้ องขอวีซ่ำ และจำนวน
หน้ ำหนังสือเดินทำง ต้ องเหลือว่ำงสำหรับติดวีซ่ำไม่ต่ำกว่ำ 3 หน้ ำ
ท่ำนที่ใส่ปกหนังสือเดินทำงกรุ ณำถอดออก หำกมีกำรสูญหำย บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทำง
นั ้นๆ และพำสปอร์ ต ถือเป็ นหนังสือของทำงรำชกำร ต้ องไม่มีรอยฉีกขำด หรือ กำรขีดเขียน หรื อ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ ังบนเครื่องบิน
1.

2.
3.

8

ทำงบริ ษัทได้ สำรองที่นั่งพร้ อมชำระเงินมัดจำค่ำตั๋วเครื่ องบินแล้ ว หำกท่ ำนยกเลิกทัวร์ ไม่ว่ำจะด้ วยสำเหตุใด
ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์กำรเรียกเก็บค่ำมัดจำตัว๋ เครื่องบิน ซึง่ มีค่ำใช้ จ่ำย ประมำณ 1,000 – 5,000 บำท แล้ วแต่
สำยกำรบินและช่วงเวลำเดินทำง
หำกตั๋วเครื่ องบินท ำกำรออกแล้ ว แต่ท่ำ นไม่ สำรถออกเดิ นทำงได้ ทำงบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ เ รี ยกเก็บ ค่ำใช้ จ่ำ ย
ตำมที่เกิดขึ ้นจริง และรอ Refund จำกทำงสำยกำรบิน ใช้ เวลำประมำณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่ำงน้ อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริ เวณทำงออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้ องมีคุณสมบัติตรงตำมที่สำยกำรบิน
กำหนด เช่น ต้ องเป็ นผู้ที่มีร่ำงกำยแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้ อย่ำงรวดเร็ วในกรณีที่เครื่ องบินมีปัญหำ เช่น
สำมำรถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (น ้ำหนักประมำณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผ้ ทู ี่ มีปัญหำทำงด้ ำนสุขภำพและร่ ำงกำย และ
อำนำจในกำรให้ ที่นงั่ Long leg ขึ ้นอยู่กบั ทำงเจ้ ำหน้ ำที่เช็คอินสำยกำรบิน ตอนเวลำที่เช็คอินเท่ำนั ้น
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กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

แจ้ งยกเลิก 45 วัน ขึ ้นไปก่อนกำรเดินทำง
คืนค่ำใช้ จ่ำยทั ้งหมด
แจ้ งยกเลิกภำยใน 30-44 วันก่อนเดินทำง
เก็บค่ำใช้ จ่ำย ท่ำนละ 10,000 บำท
แจ้ งยกเลิกภำยใน 16-29 วันก่อนเดินทำง
เก็บค่ำใช้ จ่ำย ท่ำนละ 20,000 บำท
แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่ำ 15 วันก่อนเดินทำง
ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่ำใช้ จ่ำยทั ้งหมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรเก็บค่ำใช้ จ่ำยทั ้งหมดกรณีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลทำให้ คณะเดินทำงไม่ครบ
ตำมจำนวนที่ บริ ษัทฯกำหนดไว้ (30ท่ำนขึน้ ไป) เนื่องจำกเกิดควำมเสียหำยต่อทำงบริ ษัทและผู้เดิน ทำงอื่น ที่
เดินทำงในคณะเดียวกันบริษัทต้ องนำไปชำระค่ำเสียหำยต่ำงๆที่เกิดจำกกำรยกเลิกของท่ำน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ จ ำกโรงพยำบำลรับรอง บริ ษัทฯจะทำกำร
เลื่อ นกำรเดิ น ทำงของท่ ำ น ไปยัง คณะต่ อ ไปแต่ ทัง้ นี ท้ ่ ำ นจะต้ อ งเสี ย ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยที่ ไ ม่ สำมำรถเรี ย กคื น ได้ คื อ
ค่ำธรรมเนียมในกำรมัดจำตัว๋ และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำตำมที่ สถำนทูตฯ เรียกเก็บ
กรณียื่นวีซ่ำแล้ วไม่ได้ รับกำรอนุมตั ิวีซ่ำจำกทำงสถำนทูต (วีซ่ำไม่ผ่ำน) และท่ำนได้ ชำระค่ำทัวร์ หรื อมัดจำมำแล้ ว
ทำงบริษัทฯ ขอเก็บเฉพำะค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึ ้นจริ ง เช่น ค่ำวีซ่ำและค่ำบริ กำรยื่นวีซ่ำ / ค่ำมัดจำตั๋วเครื่ องบิน หรื อ
ค่ำตัว๋ เครื่องบิน (กรณีออกตัว๋ เครื่องบินแล้ ว) ค่ำส่วนต่ำงในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทำงไม่ครบตำมจำนวน
กรณีวีซ่ำผ่ำนแล้ ว แจ้ งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตัว๋ โดยสำร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรไม่คืนค่ำทัวร์ ทั ้งหมด
กรณีผ้ เู ดินทำงไม่สำมำรถเข้ ำ -ออกเมืองได้ เนื่องจำกปลอมแปลงหรื อกำรห้ ำมของเจ้ ำหน้ ำที่ ไม่ว่ำเหตุผลใดๆ
ตำมทำงบริษัทของสงวนสิทธิ์ในกำร ไม่คืนค่ำทัวร์ ทั ้งหมด

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั
1.

2.
3.
4.
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เนื่องจำกกำรวำงแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน จึงอำจทำให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว (Single) ,ห้ องคู่
(Twin/Double) และห้ องพักแบบ 3 ท่ำน/3 เตียง (Triple Room) ห้ องพักต่ำงประเภทอำจจะไม่ติดกันและบำง
โรงแรม อำจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่ำน แต่อำจจะได้ เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อำจจะไม่มีเครื่องปรับอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่ำ
กรณีที่มีงำนจัดประชุมนำนำชำติ (Trade air) เป็ นผลให้ ค่ำโรงแรมสูงขึ ้นมำกและห้ องพักในเมืองเต็ม บริ ษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในกำรปรับเปลีย่ นหรือย้ ำยเมืองเพื่อให้ เกิดควำมเหมำะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอำจเป็ นห้ องที่มีขนำดกะทัดรัตและไม่
มีอ่ำงอำบน ้ำ ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั กำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนั ้นๆ และห้ องแต่ละห้ องอำจมีลกั ษณะแตกต่ำงกัน
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เอกสารประกอบการขอวีซ่า (ออสเตรเลีย)
ใชเ้ วลาทาการอนุม ัติวซ
ี ่าน ับจากว ันยืน
่ ประมาณ 15 ว ันทาการ
ั้ 28)
ยืน
่ วีซ่าแสดงตนทีศ
่ น
ู ย์ยน
ื่ วีซ่า VFS Global (เทรนดี้ ชน
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ
่ อกจากทางราชการและทาง
ธนาคารขอเป็นต ัวจริง 1 ชุด และสาเนา 1 ชุด
**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดก ับการยืน
่ ขอวีซ่าในอดีต
เพราะสถานทูตมีการเปลีย
่ นแปลงกฎและเอกสารการยืน
่ อยูเ่ รือ
่ ย ๆ**

ื เดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนั งสือเดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสาหรับ
1. หน ังสอ
ประทับวีซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใช ้งานเหลือไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นั บจากวันเดินทางกลับ
และหนังสือเดินทางจะต ้องไม่ชารุด(หนั งสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการยืน
่ วีซา่
ด ้วย)

ั ชาติไ ทย แต่ พ าน ก
***ในกรณี ท ี่ถ ือ พาสปอร์ต ส ญ
ั อยู่ ต ่ า งประเทศ, ท างานอยู่
ึ
ึ
ต่างประเทศ หรือน ักเรียน น ักศกษาศ
กษาอยู
ต
่ า
่ งประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีข
่ องทาง
บริษ ัทให้ทราบท ันที เพราะการยืน
่ ขอวีซ่าจะมีเงือ
่ นไข และ ข้อกาหนดของทางสถานทูต
ต้อ งการเพิม
่ เติม และ บางสถานทู ต อาจไม่ ส ามารถยืน
่ ขอวีซ่ า ในประเทศไทยได้
ข้อ ก าหนดนีร
้ วมไปถึง ผู ้เ ดิน ทางทีถ
่ อ
ื พาสปอร์ต ต่า งชาติ
ด้วย***

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

้ า
กรณีผเู ้ ดินทางออกค่าใชจ
่ ยเอง ใช ้ Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคาร
ทั่วไป ย ้อนหลัง 6 เดือน ทีอ
่ อกจากทางธนาคารเท่านั น
้ (รบกวนลูกค ้าทารายการเดินบัญชี โดย
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การ ฝากหรือถอน ก่อน 1-2 วัน แล ้ว ค่อยขอ Statement เพือ
่ ให ้อัพเดทไม่เกิน 15 วันหรืออยู่
ในเดือนทีย
่ น
ื่ วีซา่ )
้ า
กรณีผเู ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ
่ ยเอง ใช ้สาเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ธรรมดา

-

ของธนาคารทั่วไป ย ้อนหลัง 6 เดือน(ของผู ้ทีอ
่ อกค่าใช ้จ่าย) พร ้อมเอกสารพิสจ
ู น์ความสัมพันธ์
เช่น สูตบ
ิ ัตร ทะเบียนบ ้าน ทะเบียนสมรส เป็ นต ้น
-

***ควรเคลือ
่ นไหวบัญชีสม่าเสมอ ไม่ควรแต่งบัญชีโดยการนาเงินก ้อนใหญ่เข ้าบัญชีกอ
่ นยืน
่ วี
ซ่า จะทาให ้ยอดเงินกระโดด ซึง่ อาจเป็ นเหตุให ้ท่านถูกปฏิเสธวีซา่ ได ้
ี ด
ี ากประจา บ ัญชก
ี ระแสรายว ัน
**สถานทูตไม่ร ับพิจารณาบ ัญชต
ิ ลบ บ ัญชฝ
ี หกรณ์ออมทร ัพย์ พ ันธบ ัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสน
ิ **
บ ัญชส

4. หล ักฐานการทางาน
ื่ ของผู ้เดินทางเป็ นกรรมการหรือ
เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
่ ช
ี อ

-

หุ ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สาเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)
้ จงการทางาน พร ้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร ้าน
กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชีแ

-

สัญญาเช่าที่ โฉนดทีด
่ น
ิ เป็ นตัน
-

เป็นพน ักงาน

หนั งสือรับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
่ ทางาน

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

-

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

สาเนาทะเบียนบ ้าน

-

บัตรประชาชน

-

สูตบ
ิ ัตร(กรณีเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี )

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ ้ามี)

-

่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
ใบเปลีย
่ นชือ
่ น)

6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
-

หากเด็กเดินทางไปก ับบิดา จะต ้องมีหนั งสือยินยอมจากมารดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยบิดา
จะต ้องคัดหนั งสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา)พร ้อมแนบสาเนาบัตร
ประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย
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-

หากเด็กเดินทางก ับมารดา จะต ้องมีหนั งสือยินยอมจากบิดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยบิดา
จะต ้องคัดหนั งสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตร
ประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย

-

หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมก ับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนังสือระบุ
ยินยอมให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต ้น
สังกัด พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา

-

กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร้าง จะต ้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผู ้มีอานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดีย ว

-

่ รับรองใน
*** กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 18 ปี บิดาและมารดาจะต ้องมายืน
่ วีซา่ พร ้อมเด็กและลงชือ
แบบฟอร์มสมัครวีซา่

7. กรณีเป็นผูส
้ ูงอายุ หากลูกค ้ามีอายุตงั ้ แต่ 75 ปี ขึน
้ ไป ท่านต ้องทาประกันการเดินทางมายืน
่
ด ้วย และสถานทูตอาจโทรแจ ้งให ้ท่านไปตรวจสุขภาพกับทางโรงพยาบาลทีส
่ ถานทูตกาหนด
หลังจากยืน
่ วีซา่ แล ้ว

เอกสารยืน
่ วีซ่าอาจมีการปร ับเปลีย
่ นและขออ ัพเดทเพิม
่ เติมได้ทุกเวลา หาก
ทางสถานทูตแจ้งขอเพิม
่ เติม
แบบฟอร์มสาหร ับกรอกข้อมูลยืน
่ วีซ่าประเทศออสเตรเลีย

่ ของท่าน)
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริงทุกข้อ เนือ
่ งจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซา

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

1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..……………
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….
่ ตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………
3. ชือ
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………..
5. สถานทีเ่ กิด (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………
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6. ประเทศทีเ่ กิด……………………………………………………………………………….…………………
7. สัญชาติปัจจุบัน ................................สัญชาติโดยกาเนิด หากต่างจากปั จจุบัน…………………………..
8. เพศ

ชาย

9. สถานภาพ

หญิง
โสด

แต่งงาน (จดทะเบียน)

หย่า

แยกกันอยู่

แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)
หม ้าย (คูส
่ มรสเสียชีวต
ิ )

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

17. สมาชิกในครอบครัวของท่านทีไ่ ม่ได ้เดินทางไปออสเตรเลียกับท่าน
่ -นามสกุล
1)ชือ
...............................................................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด ................................................ความสัมพันธ์กับท่านเป็ น………………………..
ทีอ
่ ยู่
........................................................................................................................
่ -นามสกุล
2)ชือ
...............................................................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด ................................................ความสัมพันธ์กับท่านเป็ น………………………..
ทีอ
่ ยู่
........................................................................................................................
่ -นามสกุล
3)ชือ
...............................................................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด ................................................ความสัมพันธ์กับท่านเป็ น………………………..
ทีอ
่ ยู่
........................................................................................................................

18. ท่านมีญาติหรือเพือ
่ น อยูท
่ อ
ี่ อสเตรเลียหรือไม่

มี

ไม่ม ี

่ -นามสกุล
1)ชือ
...............................................................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด ................................................ความสัมพันธ์กับท่านเป็ น………………………..
ทีอ
่ ยู่
........................................................................................................................
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ั ชาติหรือเป็ นพลเมืองของประเทศออสเตรเลียหรือไม่ ...................................
มีสญ
่ -นามสกุล
2)ชือ
...............................................................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด ................................................ความสัมพันธ์กับท่านเป็ น………………………..
ทีอ
่ ยู่
........................................................................................................................
ั ชาติหรือเป็ นพลเมืองของประเทศออสเตรเลียหรือไม่ ...................................
มีสญ
19. ความรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานั กอยูข
่ องผู ้ร ้องขอ
ตัวผู ้ขอวีซา่ เอง

มีผู ้อืน
่ ออกให ้(ญาติ/บริษัท/องค์กร/ผู ้เชิญ)

ื่ ..................................................
กรุณาระบุชอ
วัน/เดือน/ปี เกิด ..............................................
ความสัมพันธ์กับท่านเป็ น………………………………….
ทีอ
่ ยู.่ .............................................................
....................................................................

สิง่ ทีช
่ ว่ ยในการดารงชีพ

สิง่ ทีช
่ ว่ ยในการดารงชีพ

เงินสด

เงินสด

เช็คเดินทาง

ทีพ
่ ักทีม
่ ผ
ี ู ้จัดหาให ้

บัตรเครดิต

ค่าใช ้จ่ายทัง้ หมดระหว่างพานั กมีผู ้ออกให ้

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

************************************************
่ เป็นดุลพินจ
่ นเกีย
ิ้
หมายเหตุ การอนุม ัติวซ
ี า
ิ ของทางสถานทูต ทางบริษ ัทไม่มส
ี ว
่ วข้องใดๆทงส
ั้ น
ทงนี
ั้ บ
้ ริษ ัทเป็นเพียงต ัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านน
ั้
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