
 

 

รหัสทัวร B2B1903310 
ทัวรออสเตรเลีย บรูไน Penguin parade and Long nosed 
monkey 6 วัน 4 คืน (BI) 
เมลเบิรน เกรทโอเช่ียนโรด เมืองอโพโล เบย พอรตแคมเบลล ชมนกเพนกวินท่ีเกาะฟลลิป  

สวนฟตซรอย วิหารเซ็นตแพททริค มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah ลองเรือชมลิงจมกูยาว  

ชมพระราชวัง Istana Nurul Iman พิพิธภัณฑ Royal Regalia มัสยดิ Omar Ali Saiffuddien  

อิสระเต็มวันเท่ียวเมืองเมลเบิรน 1 วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง  

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – บรูไน - เมลเบิรน 
10.30 น. 
 
13.30 น. 
 
17.15 น. 
18.55 น. 

คณะมาพรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโดยสารขาออกช้ัน 4 ประตู 9 เคานเตอร U 
เช็คอินกรุปของสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) โดยมเีจาหนาที่ของบริษัท
และหัวหนาทัวร  ใหการตอนรบัและอํานวยความสะดวก 
ออกเดินทางสู กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบิน รอยัล บรูไน 
(Royal Brunei) เที่ยวบินที่ BI 514 (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 45 นาท)ี 
เดินทางถึง สนามบิน Brunei International Airport ประเทศบรูไน รอเปลี่ยน
เครื่องเพื่อเดินทางตอไปยังเมลเบิรน 
ออกเดินทางสูกรุงเมลเบิรน ประเทศออสเตรเลีย เที่ยวบินที่ BI 005 
***คณะท่ีออกเดินทางตั้งแตวันท่ี 02 พ.ค. 63 ออกเดินทางเวลา 18.30 น.*** 

วันที่ 2 เมลเบิรน – เกรทโอเช่ียนโรด – เมืองอโพโล เบย  - พอรตแคมเบลล - Twelve 
Apostles - เมลเบิรน 

04.55 น. ถึงสนามบินทูลามารีน นครเมลเบิรน เมืองหลวงของรัฐวคิตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย 
(เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 3 ช่ัวโมง) นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากรแลว 
***คณะท่ีออกเดินทางตั้งแตวันท่ี 02 พ.ค. 63 เดินทางถึงเวลา 03.30 น.*** 

เชา รับประทานอาหารเชา  
 นําทานเดินทางสูเกรทโอเช่ียนโรด (Great Ocean Road) ซึ่งเปนถนนที่สวยงามและ

เปนท่ีรูจักของนักทองเที่ยวท่ีจะพลาดไมไดเลยหากมาถึงรัฐวิกตอเรีย ใหทานไดชมทิว
ทัศท่ีสวยงามของชายฝم�งมหาสมุทรแปซิฟคและหาดทรายตาง ๆ ตามเสนทางท่ีงดงาม
แหงหน่ึงของออสเตรเลีย โดยผาน เมือง Anglesea และเมือง Lorne ท่ีเต็มไปดวย
ธรรมชาติพรอมทะเลสวยงามและสงบ กอนเขาสู Apollo Bay ที่เปนอีกเมืองยอดนิยม
ของนักทองเที่ยวท่ีสวยงามอีกเมืองและมีน้ําทะเลสีน้ําเงินตัดกับป�าอันเขียวขจีทําให
เมืองน้ีมีเสนหสวยงาม นอกจากน้ีระหวางทางผานชมโคอาลาที่อยูตามตนยูคาลิปตัส
ตามธรรมชาต ิ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย จากน้ันเดินทางตอสู พอรตแคมเบลล (Port Campbell) สัมผัสกับทัศนียภาพที่

สวยงามที่สุดแหงหน่ึงของโลก ใหทานไดเก็บภาพทิวทัศนอันงดงามของมหาสมุทรแป
ซิฟค ที่มีลักษณะภูมิประเทศที่ไมเหมือนที่ใด ๆ ในโลก  นําทานชมปรากฏการณ
ธรรมชาติของหิน Twelve Apostles ซึ่งต้ังช่ือตามนักบุญท้ัง 12 นักบุญท่ีเปนศิษย
ของพระเยซู หรือสิบสองสาวกศักดิ์สิทธ์ิของศาสนาคริสต ซึ่งถือวาเปนความมหัศจรรย



 

 

ทางธรรมชาติท่ีไมควรพลาด หลังจากน้ันนําทานเดินทางสูเมลเบิรน 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
 เดินทางเขาสูท่ีพัก THE VICTORIA HOTEL หรือเทียบเทา  
วันที่ 3 เมลเบิรน – รถไฟจักรไอน้ํา – สวนสัตวพ้ืนเมอืง - ชมนกเพนกวินท่ีเกาะฟลลิป 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานสูสถานีรถไฟจักรไอน้ําโบราณ (Puffing Billy Steam Train) ซึ่งแตเดิมเคย

ใชเปนเสนทางในการเดินทางระหวางเมืองและขนสงสินคาเปดใหบริการในป ค.ศ.
1900 เปนรถไฟสายเกาท่ีวิ่งระยะส้ัน ๆ ปจจุบันไดถกูดดัแปลงนํามาใชในการทองเที่ยว
ชมป�า นําทานน่ัง รถไฟจักรไอน้ําโบราณ เพือ่ชมทัศนียภาพอันสวยงามตามแนวเขา
ตลอดเสนทางวิ่งของรถไฟและทานยังสามารถน่ังหอยขาผอนคลายอารมณพรอมชม
ทัศนียภาพตลอดทางที่เต็มไปดวยหุบเขาและป�าสูงที่ยังคงความสมบูรณ จากน้ันนําทาน
เดินทางสูเขตอนุรักษธรรมชาต ิเกาะฟลลิป ซึง่เปนเกาะเล็ก ๆ ที่เต็มไปดวยสัตว
พื้นเมืองมากมายที่ทางการอนุรักษทั้งสัตวน้ําและสัตวป�าและคงความเปนธรรมชาติท่ีมี
หาดทรายและป�าพุมเล็ก ๆ ซึ่งเปนที่อยูของเพนกวินตัวนอย แมวน้ําและนก นานาชนิด 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานเดินทางสู สวนสัตวพ้ืนเมือง Maru Koala & Animal Park เพลิดเพลินไปกับ

การชมธรรมชาติและความนารักของเหลาสัตวพ้ืนเมืองนานาชนิด อาทิ โคอาลา จิงโจ 
วอมแบท ใหทานไดสัมผัสและถายรูปคูกับโคอาลาตัวนอยอยางใกลชิด (ไมรวมคา
ถายรูปกับโคอาลา) สนุกสนานกับการใหอาหารจิงโจจากมือของทานเอง สดชื่นผอน
คลายไปกับบรรยากาศอันรมร่ืน จากน้ันนําทานสูเกาะฟลลิป (Phillip Island Nature 
Park) พบประสบการณอันนาประทับใจกับการชมความนารักของ ฝูงเพนกวินพันธุเล็ก
ที่สุดในโลกที่อยูรวมกนัเปนกลุมใหญบนชายหาด SUMMERLAND BEACH ใน
บรรยากาศอันสวยงามยามพระอาทิตยอัสดงซึ่งทานจะไดเห็นฝงูเพนกวินตัวนอยพรอม
ใจกันยกขบวนพาเหรดขึ้นจากทะเลเพ่ือกลับคืนสูรังพรอมอาหารในปากมาฝากลูกตัว
นอยที่รออยูในรัง เหลาเพนกวินท้ังหลายจะสงเสียงเรียกหาลูกและเดินใหทานเห็นความ
นารักอยางใกลชิด เพนกวินนอยเหลาน้ีจะออกไปหาอาหารแตเชาและจะกลับมาอีกที
ตอนพระอาทิตยตก (หามถายรูปเพนกวิน เพราะเปนการรบกวนหรืออาจจะทําให
เพนกวินตกใจ) จากน้ันนําทานเดินทางกลับเมลเบิรน 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (เมนูพิเศษ กุงมังกร) 
ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก THE VICTORIA HOTEL หรือเทียบเทา 

 



 

 

วันที่ 4 อิสระเต็มวันเที่ยวเมืองเมลเบิรน   
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 อิสระเต็มวัน โดยไกดจะใหคําแนะนําทานสําหรับการเดินทาง ทานสามารถเดินทาง

เที่ยวไดโดยระบบขนสงสาธารณะ ที่มีอยูทั่วเมืองท้ังรถไฟใตดิน Tram รถเมล หรือ รถ 
Taxi ซึ่งเมลเบิรนเปนเมืองที่มีความต่ืนตาต่ืนใจดวยการผสมผสานท้ังความเกาและ
ความใหมเขาดวยกัน เปนเมืองท่ีต้ังอยูบนริมฝم�งแมน้ํา Yarra มีสวนสาธารณะริมน้ํา มี
สถาปตยกรรมของยุคต่ืนทองในสมัยกลางศตวรรษที่ 18 คละเคลากับตึกสูงระฟ�าใน
สมัยปจจุบันทําใหมีภูมทัิศนของเมืองที่ไมเหมือนใคร มีแมน้ําต้ังอยูใจกลางเมืองอันเปน
เสนหของเมลเบิรน  แนะนําสถานที่เท่ียวหลักๆในเมืองเมลเบิรน อาทเิชน  
- กระทอมกัปตันคุก ซึง่เปนบานพักของนักสํารวจชาวอังกฤษคนสําคัญของโลก ผู
คนพบทวีปออสเตรเลียและซีกขั้วโลกใต กระทอมน้ีไดถูกยายมาเพ่ือเปนการเฉลิมฉลอง
นครเมลเบิรนในวาระครบรอบ 100 ป  
- ศูนยศิลปะเมลเบิรน ซึ่งเปนอาคารคอมเพล็กซครบวงจรที่มีลักษณะเปนอาคารโรง
ละครที่มีสัญลักษณอันโดดเดนเปนเสาสูง รูปทรงยอดแหลมคลายหอไอเฟล ภายใน
ประกอบดวยโรงละครรัฐ พิพิธภัณฑศิลปะการแสดง และ หอศิลป�ของจอรจ อดัมส 
รวมถึงโรงละครขนาดเล็กจํานวนมากและพ้ืนที่จัดแสดงภาพศิลปะตางๆ  
- อาคารรัฐสภา อาคารที่กอสรางตามแบบสถาปตยกรรมยุโรป  
- ลองเรือที่แมน้ํา Melbourne ที่ทานจะไดชมทัศนียภาพและด่ืมด่ํากับบรรยากาศของ
เมืองเมลเบิรน  
- Eureka Skydeck 88 เปนอาคารคอนโดท่ีพักอาศัย ตั้งอยูบนช้ันท่ี 88 ของอาคาร
ยูเรกา ทาวเวอร ในเมอืงเมลเบิรน ซึ่งอาคารแหงน้ีไดข้ึนช่ือวาเปนอาคารที่พักอาศัยที่
สูงที่สุดในโลก ต้ังอยูบริเวณเซาธแบงค นําทานขึ้นลิฟทความเร็วสูงท่ีจะนําทานจากช้ัน
ลางไปยังชั้นท่ี 88 ในเวลาไมถึง 40วินาที เมือ่ข้ึนไปท่ี88 แลว ทานจะไดเพลิดเพลิน
กับวิวของเมืองเมลเบรินแบบ 360 องศา หรอื ทานสามารถทดสอบความกลาดวยการ
เขาไปใน “THE EDGE” กลองกระจกแกวนิรภัยท่ีสรางยืดลําออกจากนอกอาคาร ทาน
จะไดรูสึกเหมือนยยืนลอยอยูในอากาศที่มีความสูง 88 ชั้นเลยทีเดียว  
- พิพิธภัณฑสัตวน้ํา Melbourne Aquarium ต้ังอยูใจกลางเมืองบนรมิฝم�งแมน้ํา 
Yarra ซึ่งภายในจะมีสัตวน้ําหลากหลายชนิดจากทางมหาสมุทรแปซิฟคตอนใต หลาย
พันชนิด 
- ชอปปم�งที่ตลาดควีนวคิตอเรีย (Queen Victoria Market) ซึ่งเปนตลาดเกาแกที่
ประกอบไปดวยรานคาแผงลอยหลายรอยแผงท้ังในที่รมและกลางแจง ครอบคลุมหลาย
ชวงตึก ที่ประกอบไปดวยสินคาหลากหลายมากมาย เปนตน  



 

 

- ชอปปم�งยานไชนา ทาวน ซึ่งต้ังอยูบนถนน Swanston มรีานคามากมาย และยังมี
อาคารบานเรื่องสมัยเกาท่ีสรางตั้งแตศควรรษท่ี 19 ดวยบรรยกาศแบบชาวจีนหรือจะช
อปปم�งที่หางสรรพสินคาดัง อาทิเชน หางเดวดิ โจน หางมายเออร เปนตน 

 อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก THE VICTORIA HOTEL หรือเทียบเทา 
วันที่ 5 เมลเบิรน – สวนฟตซรอย– วิหารเซ็นตแพททริค - ศูนยศิลปะเมลเบิรน – ชอปปم�งยาน

ไชนา ทาวน - บรูไน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานชมเมืองเมลเบิรน ซึ่งเปนเมืองท่ีมีความต่ืนตาตื่นใจดวยการผสมผสานทั้งความ

เกาและความใหมของสถาปตยกรรมเขาดวยกัน ต้ังอยูบนริมฝم�งแมน้ํา Yarra River  
มีแมน้ําตัดใจกลางเมืองอันเปนเสนหของเมลเบิรน นําทานเดินทางสูยานดันดีนองสท่ียัง
เปนป�าของตนยูคาลิปตัสและเมืองตามแบบชนบทของออสเตรเลีย นําชม สวนฟตซรอย 
(Fitzroy Garden) เปนสวนสาธารณะขนาดใหญท่ีเต็มไปดวยดอกไมนานาพันธุ เปน
ที่ต้ังกระทอมกัปตันคุก (ไมรวมคาเขาชมในกระทอม) บานพักของนักสํารวจชาวอังกฤษ
คนสําคัญของโลก ผูคนพบทวีปออสเตรเลียและซีกขั้วโลกใต กระทอมน้ีไดถูกยายมา
เพ่ือเปนการเฉลิมฉลองนครเมลเบิรนในวาระครบรอบ 100 ป จากน้ันนําทานถายรูป
ดานนอกกับวิหารเซนตแพททริค (St. Patrick Cathedral) สรางเสร็จสมบูรณในป 
1939 ซึ่งตัง้ช่ือตามนักบุญอุปถมัภแหงไอรแลนด และไดกอสรางเพ่ือรองรับประชากร
คาธอลิกของเมลเบิรนในระหวางศตวรรษที่ 19 ตัวอาคารมีสีดําที่เดนชัด สีน้ันไดมาจาก
หินบลูสโตนในทองถิ่นท่ีใชในการกอสราง วัสดุอ่ืน ๆ ไดนํามาจากท่ัวทั้งออสเตรเลียและ
ทั่วโลก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานชมศูนยศิลปะเมลเบิรน ซึง่เปนอาคารคอมเพล็กซครบวงจรทีม่ีลักษณะเปน

อาคารโรงละครที่มีสัญลักษณอันโดดเดนเปนเสาสูง รูปทรงยอดแหลมคลายหอไอเฟล 
ภายในประกอบดวยโรงละครรัฐ พิพิธภัณฑศิลปะการแสดง และ หอศิลป�ของจอรจ 
อดัมส รวมถงึโรงละครขนาดเล็กจํานวนมากและพ้ืนที่จัดแสดงภาพศิลปะตางๆ จากน้ัน
ใหทานอิสระชอปปم�งอยางจุใจในยานไชนา ทาวน รานคามากมายบนถนน Swanston 
และยังมีอาคารบานเกาสรางต้ังแตสมัยศตวรรษที่ 19 ดวยบรรยกาศแบบชาวจีนและ
ชาวเอเซีย  หรือจะ    ชอปปم�งหางสรรพสินคาชื่อดัง อาทิ หางเดวิด โจน หางมายเออร  
ในยานถนน Swanston Street และ Elizabeth Street ท่ีเต็มไปดวยรานเส้ือผา
แฟช่ันหลากหลายสําหรับบรุุษและสตรี 

 จากน้ันนําทานเดินทางไปสนามบินเพ่ือเดินทางตอไปยังประเทศบรูไน 



 

 

18.45 น. ออกเดินทางสู บรูไน โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เท่ียวบินที่ 
BI006 (ใชเวลาเดินทางประมาณ 7 ช่ัวโมง มีบรกิารอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
***คณะท่ีออกเดินทางตั้งแตวันท่ี 02 พ.ค. 63 ออกเดินทางเวลา 16.15 น.*** 

22.45 น. เดินทางถึงกรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน จากน้ันนําทานเดินทางสูที่พัก 
***คณะท่ีออกเดินทางตั้งแตวันท่ี 02 พ.ค. 63 เดินทางถึงเวลา 21.25 น.*** 

ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก TIME HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่ 6 
บรูไน - มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah – ลองเรือชมลิงจมูกยาว - ผานชม
พระราชวัง Istana Nurul Iman - พิพิธภัณฑ Royal Regalia - ผานชม มัสยิด 
Omar Ali Saiffuddien – บรูไน – กรุงเทพฯ 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานชมมสัยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah สรางขึ้นในโอกาสฉลอง 25 ป แหง

การครองราชยของสุลตานองคปจจุบัน มัสยิดทองคําแหงน้ีเปนมัสยิดแหงชาติของบรูไน 
และมีสถาปตยกรรมสวยงามท่ีสุดในบรูไน โดยมีการนําเขาวัสดุในการกอสรางและ
ตกแตงมาจากท่ัวโลก อาทิเชน หินออนจากประเทศอิตาล,ี แชนเดอเลียรทองคําแท
ขนาดใหญท่ีสุดในโลกจากประเทศออสเตรีย เปนตน เร่ิมกอสรางในป 1987 แลวเสร็จ
ในป 1994 ภายในประกอบดวย หองสวดมนต 2 หองแยกชาย หญิง,โดมทองคํา
จํานวน 29 อัน บันไดทางขึ้น 29 ข้ัน โคมไฟ 29 ดวงเพื่อเปนเกียรติแก องคสุลตาน
แหงบรูไนหรือสมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห มูอิซซัดดิน วัดเดาละห ซึ่ง
เปนสมเด็จพระราชาธิบดีองคท่ี 29 องคปจจบัุนของบรูไน (กรณีท่ีมสัยิดปด ขออนุญาต
นําทานถายรูปดานนอกเทาน้ัน) จากน้ันนําทานลองเรือชม หมูบานกลางน้ํา Kampong 
Ayer หมูบานกลางน้ําท่ีใหญท่ีสุดในโลก ตั้งอยูบริเวณปากแมน้ําบรูไน เปนหมูบาน
กลางน้ําที่มีคนอยูอาศัยตอเน่ืองกันมายาวนานกวา 1,300 ป การสรางบานเรือนแบบ
ปลูกสรางอยูบนเสาค้ํายันและเช่ือมตอกันดวยสะพาน หมูบานกลางน้ําน้ีมีทั้ง บานพัก
อาศัย, มัสยิด, โรงเรียน, สถานีอนามัย, สถานีตํารวจ, รานคา, รานอาหาร ปจจุบัน
หมูบานแหงน้ีมีประชากรกวาสามหมื่นคนคิดเปนเกือบรอยละ๑๐ของจํานวนประชากร
บรูไนและเปนสถานที่ที่แสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมรมิน้ําของบรูไนสรางความประทับใจ
ใหแกนักทองเที่ยวจากท่ัวโลกที่ไดมาชมหมูบานแหงน้ี ลองเรือชม ลิงโพรบอสซิส 
(Proboscis Monkey) หรือท่ีเรียกกันวา ลงิจมูกยาว เปนลิงท่ีมมีีจมูกใหญและยื่น
ยาวประหลาดกวาลิงชนิดอ่ืน เปนลิงที่พบไดเฉพาะในประเทศบนเกาะบอรเนียวเทาน้ัน 
โดยจะอาศัยอยูในป�าชายเลนหรือป�าติดริมแมน้ํา จากน้ันนําทานผานชม พระราชวัง 



 

 

Istana Nurul Iman พระราชวังที่ใหญที่สุดในโลก เปนท่ีประทับของสุลตานแหงบรูไน
และพระราชวงศ สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1984 มีมูลคา 1.4 พันลานดอลลารสหรัฐฯ บน
พื้นที่ 2,152,782 ตารางฟุต ประกอบไปดวย โดมทําดวยทองคํา, หอง 1,788 หอง, 
หองน้ํา 257 หอง ส่ิงอํานวยความสะดวกในพระราชวังแหงน้ีคือสระวายน้ําจํานวน 5 
สระ คอกมาติดเคร่ืองปรับอากาศสําหรับมาเพื่อแขงโปโลขององคสุลตานจํานวน 500 
ตัว โรงจอดรถขนาดจ ุ110 คัน หองจัดงานเล้ียงที่สามารถจุคนไดถึง 4,000 คน และ
สุเหราที่จุคนได 1,500 คน พระราชวังแหงน้ียงัเปนท่ีเก็บเหลาบรรดารถหรูที่พระองค
สะสมอีกดวย  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานชม พิพิธภัณฑ Royal Regalia มีการจัดแสดงเคร่ืองประกอบพิธีราชาภิเษก

ของสมเด็จพระราชาธิบดีองคที่ 29 แหงบรูไน และขาวของเครื่องใชขององคสุลตาน
เอาไวมากมาย อาทิเชน เคร่ืองเงิน, เครื่องทอง มงกุฎ เครื่องราชยและเครื่อง
บรรณาการจากประเทศตางๆ รวมท้ังของขวญัจากผูนําประเทศตาง ๆ ที่ถวายแดองค
สุลตานแหงบรูไน จากน้ันนําทานถายรูปดานนอกมัสยิด Omar Ali Saiffuddien 
มัสยิดใจกลางเมือง บนัดารเสรีเบกาวัน สรางขึ้นโดย สุลตาน โอมาร อาลี ไซฟุดดิน ซึ่ง
เปนมัสยิดประจําพระองคของสมเด็จพระมหาราชาธิบดีองคที่ 28 ของบรูไน ซ่ึงเปน
พระราชบดิาของสมเด็จพระราชาธิบดีองคท่ี 29 องคปจจบัุน ภายในมัสยิดประดับ
ตกแตงดวยหินออนและกระเบ้ืองสีอยางเรียบงาย เหมาะสมสําหรับสถานที่ในการสวด
มนตขอพร และยังใชเปนเวทีประกวดอานคมัภีรอัลกุรอาน มัสยดิแหงน้ีเปนการ
ผสมผสานระหวางสถาปตยกรรมแบบอิสลามกับสถาปตยกรรมอิตาลี ไดรับการขนาน
นามวา มนิิ ทัชมาฮาล ออกแบบโดย Cavalierre Rudolfo Nolli ชาวอิตาลี บริเวณ
ดานหนาของมัสยิดเปนทะเลสาบขนาดใหญ มีการจําลองเรือพระราชพิธีมาประดับ 
นับเปนจุดเดนอีกประการหน่ึง มัสยดิแหงน้ีภายนอกแวดลอมดวยพันธุไมนานาชนิดซึ่ง
เปนสัญลักษณแสดงถึงดินแดนแหงสรวงสวรรค ถือไดวาเปนมัสยิดทีส่วยงามมากท่ีสุด
แหงหน่ึงของโลก 

 จากน้ันนําทานเดินทางไปยังสนามบินเพื่อเดินทางกลับไปยังประเทศไทย 
18.30 น. นําทานเดินทางตอกลับสู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal 

Brunei ) เท่ียวบินที ่BI519  (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) มบีริการอาหารและ
เครื่องด่ืมบนเครื่อง 

20.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 



 

 

อัตราคาบรกิาร 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-3 
ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  
(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 
(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพิ่ม 
ทานละ 

วันที่ 28 ธ.ค.
62-02 ม.ค. 
63 

39,900.- 39,900.- 39,900.- 29,900.- 7,900.- 

วันที่ 22 - 27 
ก.พ. 63 35,900.- 35,900.- 35,900.- 22,390.- 5,900.- 
วันที่ 07 – 12 
มี.ค. 63 35,900.- 35,900.- 35,900.- 22,390.- 5,900.- 
วันที่ 02 – 07 
พ.ค. 63 35,900.- 35,900.- 35,900.- 22,390.- 5,900.- 
วันที่ 09 – 14 
พ.ค. 63 35,900.- 35,900.- 35,900.- 22,390.- 5,900.- 
วันที่ 06 – 11 
มิ.ย. 63 34,900.- 34,900.- 34,900.- 21,390.- 5,900.- 
วันที่ 20 – 25 
มิ.ย. 63 34,900.- 34,900.- 34,900.- 21,390.- 5,900.- 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เง่ือนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมดัจาํทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญช ีท่ีน่ังจะยืนยันเมื่อไดรบัเงนิมัด

จําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ

จองคิวย่ืนวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบรษิัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลกูคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี



 

 

4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน
ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน 
ท้ังแบบหมูคณะและยืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่ 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด 

 
อัตราคาบรกิารน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนาํเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานท่ีทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได  
 เบ้ียประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบรษัิทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  



 

 

9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จาย 3 % 
 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกนิกวา 30 ก.ก.และมากกวา 
2 ช้ิน,  คารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทาง
หรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
4. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศออสเตรเลีย (ประมาณ 5,500 บาท ชําระพรอมเงินมัดจํา) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (18 AUD และ 5 SGD) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมอืงไทย (18 AUD) 
 
เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
 

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการย่ืนวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ
ถูกตองจะชวยใหการพจิารณา ของสถานทูตงายข้ึน 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง
บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่ง
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดงึเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสอืเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวติัการ



 

 

เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือ
เดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบ
ตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอย
ฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและท่ีน่ังบนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคามดัจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซ่ึงมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูที่จะน่ังตองมคุีณสมบัติ
ตรงตามท่ีสายการบินกาํหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใชผูทีม่ปีญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ข้ึนอยูกับทางเจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ข้ึนไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายท้ังหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยงัคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง



 

 

เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเกบ็  

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรบัการอนุมติัวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการยื่นวีซา / คามดัจําต๋ัวเครื่องบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

หองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ

หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองท่ีเปนหองเด่ียวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรตัและไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซา (ออสเตรเลีย) 

ใชเวลาทําการอนุมัติวซีานับจากวันยื่นประมาณ 30 วันทําการ 

ยื่นวีซาแสดงตนท่ีศูนยยื่นวีซา  VFS Global (เทรนด้ี ช้ัน 28) 

เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอ
เปนตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยื�นขอวซ่ีาในอดตี 

เพราะสถานทูตมกีารเปลี�ยนแปลงกฎและเอกสารการยื�นอยูเ่ร ื�อย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอื

สําหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวัน

เดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมชํ่ารดุ(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามา

ประกอบการยื�นวซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีที�ถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แต่พํานกัอยู่ต่างประเทศ, ทํางานอยู่
ตา่งประเทศ หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรณุาแจง้เจา้หนา้ที�ของ
ทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะการยื�นขอวซีา่จะมเีงื�อนไข และ ขอ้กําหนดของทาง
สถานทูตตอ้งการเพิ�มเตมิ และ บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยื�นขอวซี่าในประเทศ
ไท ย ได้  ข ้อกํ าห น ด นี�รวม ไป ถึงผู ้ เด ิน ท างที�ถ ือ
พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิ�ว จํานวน 2 ใบ 

(พื�นหลังขาวเทา่นั�น ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตาหรอื

เครื�องประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ ไมม่รีอย
แม็ก) 

3. หลกัฐานการเงนิ  



 

 

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บัญชอีอมทรพัยธ์รรมดาของ

ธนาคารทั�วไป  ยอ้นหลัง 6 เดอืน ที�ออกจากทางธนาคารเทา่นั�น(รบกวนลกูคา้ทํารายการ
เดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วัน แลว้ คอ่ยขอ Statement เพื�อใหอ้ัพเดทไม่

เกนิ 15 วันหรอือยูใ่นเดอืนที�ยื�นวซีา่) 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชสํ้าเนา  Bank Statement บัญชอีอมทรัพย์

ธรรมดาของธนาคารทั�วไป ยอ้นหลัง 6 เดอืน(ของผูท้ี�ออกคา่ใชจ้า่ย) พรอ้มเอกสารพสิจูน์
ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

- ***ควรเคลื�อนไหวบัญชสีมํ�าเสมอ ไมค่วรแตง่บัญชโีดยการนําเงนิกอ้นใหญเ่ขา้บัญชกีอ่น
ยื�นวซีา่ จะทําใหย้อดเงนิกระโดด ซึ�งอาจเป็นเหตใุหท้า่นถูกปฏเิสธวซีา่ได ้

**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี� กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการทํางาน   
- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที�มชี ื�อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการ

หรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชี�แจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น 
สญัญาเชา่ที� โฉนดที�ดนิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตุําแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริ�มทํา

งาน  
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ําวา่ “TO 

WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื�อสถานทูตที�ยื�น) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนที�ออกจากสถาบันที�กําลังศกึษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้าํว่า “TO 

WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื�อสถานทูตที�ยื�น) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเดก็อายตุํ�ากวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลี�ยนชื�อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลี�ยน) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  



 

 

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดย
บดิาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา)พรอ้มแนบสําเนา

บัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดย
บดิาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั �งบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอื
ระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จาก
อําเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที�บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมี
รายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อีํานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- *** กรณีเด็กอายตุํ�ากวา่ 18 ปี บดิาและมารดาจะตอ้งมายื�นวซีา่พรอ้มเดก็และลงชื�อ
รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

7. กรณีเป็นผูส้งูอาย ุหากลกูคา้มอีายตุั �งแต ่75 ปี ขึ�นไป ทา่นตอ้งทําประกนัการเดนิทางมา
ยื�นดว้ย และสถานทตูอาจโทรแจง้ใหท้่านไปตรวจสขุภาพกบัทางโรงพยาบาลที�สถานทตู
กําหนดหลังจากยื�นวซีา่แลว้ 

                                                                               

เอกสารยื�นวซีา่อาจมกีารปรบัเปลี�ยนและขออพัเดทเพิ�มเตมิไดท้กุเวลา 
หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิ�มเตมิ 

 

 

 

แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยื�นวซีา่ประเทศออสเตรเลยี 
 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทกุขอ้  เนื�องจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของ
ทา่น) 

ชื�อ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 

 

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



 

 

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

3. ชื�อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

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

5. สถานที�เกดิ (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศที�เกดิ……………………………………………………………………………….………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน ................................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจาก
ปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หย่า                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อื�นๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีที�ผูส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุํ�ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ื�อ และที�อยู ่ผูป้กครอง 

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

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

11. ที�อยูข่องผูข้อวซีา่ 

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

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

หมายเลขโทรศัพทม์อืถอืที�ตดิตอ่ได.้................................................................. 

12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสื�อผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชื�อบรษัิทหรอืรา้นคา้ และที�อยู ่พรอ้มหมายเลขโทรศัพท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุา
กรอกชื�อ ที�อยูข่องสถาบันศกึษา  

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



 

 

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

14. กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา ระบหุลักสตูรที�ทา่นเรยีน
...................................................................  

15. กรณีเกษียณ ระบปีุที�ทา่นเกษียณ ............................................................. 

16. สมาชกิในครอบครัวของทา่นที�เดนิทางไปออสเตรเลยีพรอ้มกบัทา่น 

      1)ชื�อ-นามสกลุ.....................................................ความสมัพันธก์บัทา่น

เป็น……………………….. 

      2)ชื�อ-นามสกลุ.....................................................ความสมัพันธก์บัทา่น

เป็น……………………….. 

      3)ชื�อ-นามสกลุ.....................................................ความสมัพันธก์บัทา่น

เป็น……………………….. 

 

17. สมาชกิในครอบครัวของทา่นที�ไมไ่ดเ้ดนิทางไปออสเตรเลยีกบัทา่น 

      1)ชื�อ-นามสกลุ

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

         วัน/เดอืน/ปีเกดิ ................................................ความสมัพันธก์บัทา่น
เป็น……………………….. 

         ที�อยู ่
........................................................................................................................ 

      2)ชื�อ-นามสกลุ

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

         วัน/เดอืน/ปีเกดิ ................................................ความสมัพันธก์บัทา่น
เป็น……………………….. 

         ที�อยู ่
........................................................................................................................ 

      3)ชื�อ-นามสกลุ

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

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



 

 

เป็น……………………….. 

         ที�อยู ่
........................................................................................................................ 

 

18. ทา่นมญีาตหิรอืเพื�อน อยูท่ี�ออสเตรเลยีหรอืไม่              ม ี                 ไมม่ ี

       1)ชื�อ-นามสกลุ

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

         วัน/เดอืน/ปีเกดิ ................................................ความสมัพันธก์บัทา่น
เป็น……………………….. 

         ที�อยู ่
........................................................................................................................ 

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

      2)ชื�อ-นามสกลุ

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

         วัน/เดอืน/ปีเกดิ ................................................ความสมัพันธก์บัทา่น
เป็น……………………….. 

         ที�อยู ่
........................................................................................................................ 

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

 

19. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ื�นออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร/ผู ้
เชญิ)  

        กรณุาระบชุื�อ 
..................................................  

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

                                                                     ความสมัพันธก์บัทา่นเป็น…………………………………. 



 

 

                                                             ที�อยู่
.............................................................. 

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

 

สิ�งที�ชว่ยในการดํารงชพี    สิ�งที�ชว่ยในการดํารงชพี   

   เงนิสด       เงนิสด 

   เช็คเดนิทาง      ที�พักที�มผีูจ้ดัหาให ้

   บัตรเครดติ      คา่ใชจ้า่ยทั �งหมดระหวา่งพํานักมผีู ้
ออกให ้

   อื�น ๆ (โปรดระบ)ุ                             อื�นๆ (โปรดระบ)ุ  

 

20. EMAIL …………………………………………………  (โปรดระบ)ุ                             

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

หมายเหต ุการอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกี�ยวขอ้งใดๆ
ท ั�งสิ�น  

ท ั�งนี�บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ั�น 

 

 


