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NT584
ทวัรอ์อสเตรเลยี เมลเบริน์ บรูไน 6 วัน 4 คนื (BI)
ทัวรอ์อสเตรเลยี บรูไน , 6 วัน 4 คนื ,

TIME HOTEL  , IBIS STYLE VICTORIA HOTEL

บรไูน - ออสเตรเลยี - เมลเบริน์ - เกรทโอเชยีนโรด้ - เมอืงอโพโลเบย ์- พอรต์แคมเบลล ์- Twelve Apostles
รถไฟจกัรไอน้าํ - สวนสตัวพ์นืเมอืง - ชมนกเพนกวนิทเีกาะฟิลลปิ - สวนฟิตซร์อย - วหิารเซ็นตแ์พททรคิ

ศูนยศ์ลิปะเมลเบริน์ - ชอ้ปปิงยา่นไชน่า ทาวน ์- มสัยดิ Jame Asr Hassanil Bolkiah
ลอ่งเรอืชมลงิจมกูยาว - ผา่นชมพระราชวงั Istana Nurul Iman

พพิธิภณัฑ ์Royal Regalia - ผา่นชม มสัยดิ Omar Ali Saiffuddien 

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - บรูไน - เมลเบริน์

10.30 น.
คณะมาพรอ้มกันท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 ประต ู9 เคานเ์ตอร ์U เช็คอนิกรุป๊ของสายการบนิ รอยลั บรูไน (Royal
Brunei) โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทและหัวหนา้ทัวร ์ใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก



13.30 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงบนัดาเสรเีบกาวนั ประเทศบรูไน โดยสายการบนิ รอยลั บรูไน (Royal Brunei) เทยีวบนิท ีBI 514
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชวัโมง 45 นาท)ี

17.15 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิ Brunei International Airport ประเทศบรูไน รอเปลยีนเครือง เพอืเดนิทางตอ่ไปยังเมลเบริน์

18.30 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงเมลเบริน์ ประเทศออสเตรเลยี เทยีวบนิท ีBI005
***คณะทอีอกเดนิทางตงัแตว่นัท ี30 พ.ย. ออกเดนิทางเวลา 19.20 น.***

วนัท ี2
เมลเบริน์ - เกรทโอเชยีนโรด้ - เมอืงอโพโลเบย ์- พอรต์แคมเบลล ์- Twelve Apostles - เมลเบริน์

03.30 น.
ถงึ สนามบนิทลูามารนี นครเมลเบริน์ เมอืงหลวงของรัฐวคิตอเรีย ประเทศออสเตรเลยี (เวลาทอ้งถนิเร็วกวา่ประเทศไทย 3 ชวัโมง)
นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้
***คณะทอีอกเดนิทางวนัท ี19-24 ต.ค. เดนิทางถงึเวลา 04.30 น.***
***คณะทอีอกเดนิทางตงัแตว่นัท ี30 พ.ย. เดนิทางถงึเวลา 05.20 น.***

นําทา่นเดนิทางสู ่เกรทโอเชยีนโรด้ (Great Ocean Road)
ซงึเป็นถนนทสีวยงามและเป็นทรีูจั้กของนักทอ่งเทยีวทจีะพลาดไม่ไดเ้ลยหากมาถงึรัฐวกิตอเรีย
ใหท้า่นไดช้มทวิทัศทสีวยงามของชายฝังมหาสมุทรแปซฟิิคและหาดทรายตา่ง  ๆตามเสน้ทางทงีดงามแหง่หนงึของออสเตรเลยี โดยผา่น เมอืง
Angleseaและเมอืง Lorne ทเีต็มไปดว้ยธรรมชาตพิรอ้มทะเลสวยงามและสงบ กอ่นเขา้สู ่Apollo Bay
ทเีป็นอกีเมอืงยอดนยิมของนักทอ่งเทยีวทสีวยงามอกีเมอืงและมนี ้าํทะเลสนี ้าํเงนิตัดกับป่าอันเขยีวขจทํีาใหเ้มอืงนีมเีสน่หส์วยงาม
นอกจากนีระหวา่งทางผา่นชมโคอาลา่ทอียู่ตามตน้ยูคาลปิตัสตามธรรมชาติ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพนืเมอืง

บา่ย
จากนันเดนิทางตอ่สู ่พอรต์แคมเบลล ์(Port Campbell) สมัผัสกับทัศนียภาพทสีวยงามทสีดุแหง่หนงึของโลก
ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพทวิทัศนอั์นงดงามของมหาสมุทรแปซฟิิค ทมีลัีกษณะภมูปิระเทศทไีม่เหมอืนทใีดๆในโลก

นําทา่นชมปรากฏการณ์ธรรมชาตขิองหนิ Twelve Apostles ซงึตังชอืตามนักบญุทัง 12 นักบญุทเีป็นศษิยข์องพระเยซู
หรือสบิสองสาวกศักดสิทิธขิองศาสนาครสิต ์ซงึถอืวา่เป็นความมหัศจรรยท์างธรรมชาตทิไีม่ควรพลาด หลังจากนันนําทา่นเดนิทางสูเ่มลเบริน์

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารอาหารพนืเมอืง

ทพีกั
IBIS STYLE VICTORIA HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
เมลเบริน์ - รถไฟจกัรไอน้าํ - สวนสตัวพ์นืเมอืง - ชมนกเพนกวนิทเีกาะฟิลลปิ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นสู ่สถานรีถไฟจกัรไอน้าํโบราณ (Puffing Billy Steam Train)
ซงึแตเ่ดมิเคยใชเ้ป็นเสน้ทางในการเดนิทางระหวา่งเมอืงและขนสง่สนิคา้เปิดใหบ้รกิารในปี ค.ศ.1900 เป็นรถไฟสายเกา่ทวีงิระยะสนัๆ
ปัจจบัุนไดถู้กดัดแปลงนํามาใชใ้นการทอ่งเทยีวชมป่า

นําทา่น นงัรถไฟจกัรไอน้าํโบราณ
เพอืชมทัศนียภาพอันสวยงามตามแนวเขาตลอดเสน้ทางวงิของรถไฟและทา่นยังสามารถนังหอ้ยขาผอ่นคลายอารมณ์พรอ้มชมทัศนียภาพตลอดทางทเีต็มไปดว้ยหบุเขาและป่าสงูทยัีงคงความสมบรูณ์

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เขตอนุรกัษธ์รรมชาต ิเกาะฟิลลปิ



ซงึเป็นเกาะเล็กๆทเีต็มไปดว้ยสตัวพ์นืเมอืงมากมายททีางการอนุรักษ์ทังสตัวน์ ้าํและสตัวป่์าและคงความเป็นธรรมชาตทิมีหีาดทรายและป่าพุม่เล็กๆ
ซงึเป็นทอียู่ของเพนกวนิตัวนอ้ย แมวน ้าํและนก นานาชนดิ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพนืเมอืง

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่สวนสตัวพ์นืเมอืง Maru Koala & Animal Park
เพลดิเพลนิไปกับการชมธรรมชาตแิละความน่ารักของเหลา่สตัวพ์นืเมอืงนานาชนดิ อาท ิโคอาลา่ จงิโจ ้วอมแบท
ใหท้า่นไดส้มัผัสและถ่ายรูปคูก่ับโคอาลา่ตัวนอ้ยอย่างใกลช้ดิ (ไม่รวมคา่ถ่ายรูปกับโคอาลา่) สนุกสนานกับการใหอ้าหารจงิโจจ้ากมอืของทา่นเอง
สดชนืผอ่นคลายไปกับบรรยากาศอันร่มรืน

จากนันนําทา่นสู ่เกาะฟิลลปิ (Phillip Island Nature Park) พบประสบการณ์อันน่าประทับใจกับการชมความน่ารักของ
ฝงูเพนกวนิพันธุเ์ล็กทสีดุในโลกทอียู่รวมกันเป็นกลุม่ใหญ่บนชายหาด SUMMERLAND BEACH
ในบรรยากาศอันสวยงามยามพระอาทติยอั์สดงซงึทา่นจะไดเ้ห็นฝงูเพนกวนิตัวนอ้ยพรอ้มใจกันยกขบวนพาเหรดขนึจากทะเลเพอืกลับคนืสูรั่งพรอ้มอาหารในปากมาฝากลกูตัวนอ้ยทรีออยู่ในรัง
เหลา่เพนกวนิทังหลายจะสง่เสยีงเรียกหาลกูและเดนิใหท้า่นเห็นความน่ารักอย่างใกลช้ดิ
เพนกวนินอ้ยเหลา่นีจะออกไปหาอาหารแตเ่ชา้และจะกลับมาอกีทตีอนพระอาทติยต์ก (หา้มถ่ายรูปเพนกวนิ
เพราะเป็นการรบกวนหรืออาจจะทําใหเ้พนกวนิตกใจ)

จากนันนําทา่นเดนิทางกลับ เมลเบริน์

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารอาหารพนืเมอืง (เมนูพเิศษ กุง้มงักร)

ทพีกั
IBIS STYLE VICTORIA HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
อสิระเต็มวนัเทยีวเมอืงเมลเบริน์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

***อสิระเต็มวนั*** โดยไกดจ์ะใหคํ้าแนะนําทา่นสําหรับการเดนิทาง ทา่นสามารถเดนิทางเทยีวไดโ้ดยระบบขนสง่สาธารณะ
ทมีอียู่ทัวเมอืงทังรถไฟใตด้นิ Tram รถเมล ์หรือ รถ Taxi
ซงึเมลเบริน์เป็นเมอืงทมีคีวามตนืตาตนืใจดว้ยการผสมผสานทังความเกา่และความใหม่เขา้ดว้ยกัน เป็นเมอืงทตัีงอยู่บนรมิฝังแม่น ้าํ
Yarraมสีวนสาธารณะรมิน ้าํ มสีถาปัตยกรรมของยุคตนืทองในสมัยกลางศตวรรษท ี18
คละเคลา้กับตกึสงูระฟ้าในสมัยปัจจบัุนทําใหม้ภีมูทัิศนข์องเมอืงทไีม่เหมอืนใคร มแีม่น ้าํตังอยู่ใจกลางเมอืงอันเป็นเสน่หข์องเมลเบริน์
แนะนําสถานทเีทยีวหลักๆในเมอืงเมลเบริน์ อาทเิชน่ 
- กระทอ่มกปัตนัคุก้ ซงึเป็นบา้นพักของนักสํารวจชาวอังกฤษคนสําคัญของโลก ผูค้น้พบทวปีออสเตรเลยีและซกีขัวโลกใต ้
กระทอ่มนีไดถู้กยา้ยมาเพอืเป็นการเฉลมิฉลองนครเมลเบริน์ในวาระครบรอบ 100 ปี 
- ศนูยศ์ลิปะเมลเบริน์ ซงึเป็นอาคารคอมเพล็กซค์รบวงจรทมีลัีกษณะเป็นอาคารโรงละครทมีสีญัลักษณ์อันโดดเดน่เป็นเสาสงู
รูปทรงยอดแหลมคลา้ยหอไอเฟล ภายในประกอบดว้ยโรงละครรัฐ พพิธิภัณฑศ์ลิปะการแสดง และ หอศลิป์ของจอรจ์อดัมส์
รวมถงึโรงละครขนาดเล็กจํานวนมากและพนืทจัีดแสดงภาพศลิปะตา่งๆ
- อาคารรฐัสภา อาคารทกีอ่สรา้งตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป
- ลอ่งเรอืทแีมน่้าํ Melbourne ททีา่นจะไดช้มทัศนียภาพและดมืด่าํกับบรรยากาศของเมอืงเมลเบริน์
- Eureka Skydeck 88 เป็นอาคารคอนโดทพัีกอาศัย ตังอยู่บนชนัท ี88 ของอาคารยูเรกา้ ทาวเวอร ์ในเมอืงเมลเบริน์
ซงึอาคารแหง่นีไดข้นึชอืวา่เป็นอาคารทพัีกอาศัยทสีงูทสีดุในโลก ตังอยู่บรเิวณเซาธแ์บงค์
นําทา่นขนึลฟิทค์วามเร็วสงูทจีะนําทา่นจากชนัลา่งไปยังชนัท ี88 ในเวลาไม่ถงึ 40วนิาท ีเมอืขนึไปท8ี8 แลว้
ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกับววิของเมอืงเมลเบริน์แบบ 360 องศา หรือ ทา่นสามารถทดสอบความกลา้ดว้ยการเขา้ไปใน “THE EDGE”
กลอ่งกระจกแกว้นริภัยทสีรา้งยืดลําออกจากนอกอาคาร ทา่นจะไดรู้ส้กึเหมอืนยยืนลอยอยู่ในอากาศทมีคีวามสงู 88 ชนัเลยทเีดยีว
- พพิธิภณัฑส์ตัวน์้าํ Melbourne Aquarium ตังอยู่ใจกลางเมอืงบนรมิฝังแม่น ้าํ
Yarraซงึภายในจะมสีตัวน์ ้าํหลากหลายชนดิจากทางมหาสมุทรแปซฟิิคตอนใต ้หลายพันชนดิ
- ชอ้ปปิงทตีลาดควนีวคิตอเรยี (Queen Victoria Market)
ซงึเป็นตลาดเกา่แกท่ปีระกอบไปดว้ยรา้นคา้แผงลอยหลายรอ้ยแผงทังในทรี่มและกลางแจง้ ครอบคลมุหลายชว่งตกึ
ทปีระกอบไปดว้ยสนิคา้หลากหลายมากมาย เป็นตน้ 



- ชอ้ปปิงยา่นไชนา่ ทาวน ์ซงึตังอยู่บนถนน Swanston มรีา้นคา้มากมาย และยังมอีาคารบา้นเรืองสมัยเกา่ทสีรา้งตังแตศ่ควรรษท ี19
ดว้ยบรรยกาศแบบชาวจนีหรือจะชอ้ปปิงทหีา้งสรรพสนิคา้ดัง อาทเิชน่ หา้งเดวดิ โจน ์หา้งมายเออร ์เป็นตน้

เทยีง - ค่าํ
***อสิระอาหารกลางวนัและอาหารค่าํ ตามอธัยาศยั***

ทพีกั
IBIS STYLE VICTORIA HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
เมลเบริน์ - สวนฟิตซรอย - วหิารเซ็นตแ์พททรคิ - ศนูยศ์ลิปะเมลเบริน์ - ชอ้ปปิงยา่นไชนา่ ทาวน ์- บรูไน

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นชม เมอืงเมลเบริน์ ซงึเป็นเมอืงทมีคีวามตนืตาตนืใจดว้ยการผสมผสานทังความเกา่และความใหม่ของสถาปัตยกรรมเขา้ดว้ยกัน
ตังอยู่บนรมิฝังแม่น ้าํ Yarra River มแีม่น ้าํตัดใจกลางเมอืงอันเป็นเสน่หข์องเมลเบริน์

นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นดนัดนีองส ์ทยัีงเป็นป่าของตน้ยูคาลปิตัสและเมอืงตามแบบชนบทของออสเตรเลยี

นําชม สวนฟิตซรอย (Fitzroy Garden) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ทเีต็มไปดว้ยดอกไมน้านาพันธุ ์เป็นทตัีงกระทอ่มกัปตันคุก้
(ไม่รวมคา่เขา้ชมในกระทอ่ม) บา้นพักของนักสํารวจชาวอังกฤษคนสําคัญของโลก ผูค้น้พบทวปีออสเตรเลยีและซกีขัวโลกใต ้
กระทอ่มนีไดถู้กยา้ยมาเพอืเป็นการเฉลมิฉลองนครเมลเบริน์ในวาระครบรอบ 100 ปี

จากนันนําทา่นถ่ายรูปดา้นนอกกับ วหิารเซนตแ์พททรคิ (St. Patrick Cathedral) สรา้งเสร็จสมบรูณ์ในปี 1939
ซงึตังชอืตามนักบญุอุปถัมภแ์หง่ไอรแ์ลนด ์และไดก้อ่สรา้งเพอืรองรับประชากรคาธอลกิของเมลเบริน์ในระหวา่งศตวรรษท ี19
ตัวอาคารมสีดํีาทเีดน่ชดั สนัีนไดม้าจากหนิบลสูโตนในทอ้งถนิทใีชใ้นการกอ่สรา้งวัสดอุนื  ๆไดนํ้ามาจากทัวทังออสเตรเลยีและทัวโลก

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นชม ศนูยศ์ลิปะเมลเบริน์ ซงึเป็นอาคารคอมเพล็กซค์รบวงจรทมีลัีกษณะเป็นอาคารโรงละครทมีสีญัลักษณ์อันโดดเดน่เป็นเสาสงู
รูปทรงยอดแหลมคลา้ยหอไอเฟล ภายในประกอบดว้ยโรงละครรัฐ พพิธิภัณฑศ์ลิปะการแสดง และหอศลิป์ของจอรจ์อดัมส์
รวมถงึโรงละครขนาดเล็กจํานวนมากและพนืทจัีดแสดงภาพศลิปะตา่งๆ

จากนันใหท้า่นอสิระชอ้ปปิงอย่างจใุจใน ยา่นไชนา่ ทาวน ์รา้นคา้มากมายบนถนน Swanston และยังมอีาคารบา้นเกา่สรา้งตังแตส่มัยศตวรรษที
19 ดว้ยบรรยกาศแบบชาวจนีและชาวเอเซยี หรือจะชอ้ปปิงหา้งสรรพสนิคา้ชอืดัง อาท ิหา้งเดวดิ โจน ์หา้งมายเออร ์ในย่านถนน Swanston Street
และ Elizabeth Street ทเีต็มไปดว้ยรา้นเสอืผา้แฟชนัหลากหลายสําหรับบรุุษและสตรี

จากนันนําทา่นเดนิทางไปสนามบนิ เพอืเดนิทางตอ่ไปยัง ประเทศบรูไน

16.15 น.
ออกเดนิทางสู ่บรูไน โดย สายการบนิ รอยลั บรูไน( Royal Brunei) เทยีวบนิท ีBI006 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 7 ชวัโมง
มบีรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)
***คณะทอีอกเดนิทางวนัท ี19-24 ต.ค. ออกเดนิทางเวลา 17.15 น.***
***คณะทอีอกเดนิทางตงัแตว่นัท ี30 พ.ย. ออกเดนิทางเวลา 18.40 น.***

21.25 น.
เดนิทางถงึ กรุงบนัดาเสรเีบกาวนั ประเทศบรูไน
***คณะทอีอกเดนิทางตงัแตว่นัท ี30 พ.ย. เดนิทางถงึเวลา 22.40 น.***

จากนันนําทา่นเดนิทางสูท่พัีก

ทพีกั
TIME HOTEL หรือเทยีบเทา่



วนัท ี6
บรูไน - มสัยดิ Jame Asr Hassanil Bolkiah - ลอ่งเรอืชมลงิจมูกยาว - ผา่นชมพระราชวงั Istana Nurul Iman - พพิธิภณัฑ ์Royal
Regalia - ผา่นชม มสัยดิ Omar Ali Saiffuddien - บรูไน - กรุงเทพฯ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นชม มสัยดิ Jame AsrHassanil Bolkiah สรา้งขนึในโอกาสฉลอง 25 ปี แหง่การครองราชยข์องสลุตา่นองคปั์จจบัุน
มัสยดิทองคําแหง่นีเป็นมัสยดิแหง่ชาตขิองบรูไน และมสีถาปัตยกรรมสวยงามทสีดุในบรูไน
โดยมกีารนําเขา้วัสดใุนการกอ่สรา้งและตกแตง่มาจากทัวโลก อาทเิชน่ หนิอ่อนจากประเทศอติาล,ี
แชนเดอเลยีรท์องคําแทข้นาดใหญ่ทสีดุในโลกจากประเทศออสเตรีย เป็นตน้ เรมิกอ่สรา้งในปี 1987 แลว้เสร็จในปี 1994 ภายในประกอบดว้ย
หอ้งสวดมนต ์2 หอ้งแยกชาย หญงิ,โดมทองคําจํานวน 29 อัน บันไดทางขนึ 29 ขัน โคมไฟ 29 ดวงเพอืเป็นเกยีรตแิก่
องคส์ลุตา่นแหง่บรูไนหรือสมเด็จพระราชาธบิดฮัีจญฮัีสซานัลโบลเกยีหม์ูอซิซดัดนิ วัดเดาละห ์ซงึเป็นสมเด็จพระราชาธบิดอีงคท์ ี29
องคปั์จจบัุนของบรูไน (กรณีทมัีสยดิปิด ขออนุญาตนําทา่นถ่ายรูปดา้นนอกเทา่นัน)

จากนันนําทา่นลอ่งเรือชม หมูบ่า้นกลางน้าํ Kampong Ayer หมู่บา้นกลางน ้าํทใีหญ่ทสีดุในโลก ตังอยู่บรเิวณปากแม่น ้าํบรูไน
เป็นหมู่บา้นกลางน ้าํทมีคีนอยู่อาศัยตอ่เนืองกันมายาวนานกวา่ 1,300 ปี
การสรา้งบา้นเรือนแบบปลกูสรา้งอยู่บนเสาค ้าํยันและเชอืมตอ่กันดว้ยสะพาน หมู่บา้นกลางน ้าํนีมทัีง บา้นพักอาศัย, มัสยดิ, โรงเรียน, สถานีอนามัย,
สถานีตํารวจ, รา้นคา้, รา้นอาหาร
ปัจจบัุนหมู่บา้นแหง่นีมปีระชากรกวา่สามหมนืคนคดิเป็นเกอืบรอ้ยละ๑๐ของจํานวนประชากรบรูไนและเป็นสถานททีแีสดงใหเ้ห็นถงึวัฒนธรรมรมิน ้าํของบรูไนสรา้งความประทับใจใหแ้กนั่กทอ่งเทยีวจากทัวโลกทไีดม้าชมหมู่บา้นแหง่นี

ลอ่งเรือชม ลงิโพรบอสซสิ (Proboscis Monkey) หรือทเีรียกกันวา่ ลงิจมูกยาว เป็นลงิทมีมีจีมูกใหญ่และยืนยาวประหลาดกวา่ลงิชนดิอนื
เป็นลงิทพีบไดเ้ฉพาะในประเทศบนเกาะบอรเ์นียวเทา่นัน โดยจะอาศัยอยู่ในป่าชายเลนหรือป่าตดิรมิแม่น ้าํ

จากนันนําทา่นผา่นชม พระราชวงั Istana Nurul Iman พระราชวังทใีหญ่ทสีดุในโลก เป็นทปีระทับของสลุตา่นแหง่บรูไนและพระราชวงศ์
สรา้งขนึเมอืปี ค.ศ. 1984 มมีูลคา่ 1.4 พันลา้นดอลลารส์หรัฐฯ บนพนืท ี2,152,782 ตารางฟตุ ประกอบไปดว้ย โดมทําดว้ยทองคํา, หอ้ง 1,788
หอ้ง, หอ้งน ้าํ 257 หอ้ง สงิอํานวยความสะดวกในพระราชวังแหง่นีคอืสระวา่ยน ้าํจํานวน 5 สระ
คอกมา้ตดิเครืองปรับอากาศสําหรับมา้เพอืแขง่โปโลขององคส์ลุตา่นจํานวน 500 ตัว โรงจอดรถขนาดจ ุ110 คัน
หอ้งจัดงานเลยีงทสีามารถจคุนไดถ้งึ 4,000 คน และสเุหร่าทจีคุนได ้1,500 คน
พระราชวังแหง่นียังเป็นทเีก็บเหลา่บรรดารถหรูทพีระองคส์ะสมอกีดว้ย

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคา

บา่ย
นําทา่นชม พพิธิภณัฑ ์Royal Regalia มกีารจัดแสดงเครืองประกอบพธิรีาชาภเิษกของสมเด็จพระราชาธบิดอีงคท์ ี29 แหง่บรูไน
และขา้วของเครืองใชข้ององคส์ลุตา่นเอาไวม้ากมาย อาทเิชน่ เครืองเงนิ, เครืองทอง มงกฎุ เครืองราชยแ์ละเครืองบรรณาการจากประเทศตา่งๆ
รวมทังของขวัญจากผูนํ้าประเทศตา่งๆทถีวายแดอ่งคส์ลุตา่นแหง่บรูไน

จากนันนําทา่นถ่ายรูปดา้นนอก มสัยดิ Omar Ali Saiffuddien มัสยดิใจกลางเมอืง บันดารเ์สรีเบกาวัน สรา้งขนึโดย สลุตา่น โอมาร ์อาลี
ไซฟดุดนิ ซงึเป็นมัสยดิประจําพระองคข์องสมเด็จพระมหาราชาธบิดอีงคท์ ี28 ของบรูไน ซงึเป็นพระราชบดิาของสมเด็จพระราชาธบิดอีงคท์ ี29
องคปั์จจบัุน ภายในมัสยดิประดับตกแตง่ดว้ยหนิอ่อนและกระเบอืงสอีย่างเรียบงา่ย เหมาะสมสําหรับสถานทใีนการสวดมนตข์อพร
และยังใชเ้ป็นเวทปีระกวดอ่านคัมภรีอั์ลกรุอาน มัสยดิแหง่นีเป็นการผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมแบบอสิลามกับสถาปัตยกรรมอติาลี
ไดรั้บการขนานนามวา่ มนิ ิทัชมาฮาล ออกแบบโดย CavalierreRudolfoNolli ชาวอติาล ีบรเิวณดา้นหนา้ของมัสยดิเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่
มกีารจําลองเรือพระราชพธิมีาประดับ นับเป็นจดุเดน่อกีประการหนงึ
มัสยดิแหง่นีภายนอกแวดลอ้มดว้ยพันธุไ์มน้านาชนดิซงึเป็นสญัลักษณ์แสดงถงึดนิแดนแหง่สรวงสวรรค์
ถอืไดว้า่เป็นมัสยดิทสีวยงามมากทสีดุแหง่หนงึของโลก

จากนันนําทา่นเดนิทางไปยังสนามบนิ เพอืเดนิทางกลับไปยังประเทศไทย

18.40 น.
นําทา่นเดนิทางตอ่กลับสู ่ประเทศไทย โดย สายการบนิ รอยลั บรูไน ( Royal Brunei ) เทยีวบนิท ีBI519 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2
ชวัโมง) มบีรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง
***คณะทอีอกเดนิทางตงัแตว่นัท ี30 พ.ย. ออกเดนิทางเวลา 18.30 น.***



20.25 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ
***คณะทอีอกเดนิทางตงัแตว่นัท ี30 พ.ย. เดนิทางถงึเวลา 20.15 น.***

อตัราคา่บรกิารทวัรอ์อสเตรเลยี บรไูน
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพธุท ี4 กันยายน 2562 เวลา 13:02 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรอ์อสเตรเลยี บรไูน

เงอืนไขการใหบ้รกิาร

• ชําระเงนิมดัจาํทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช  ีทนัีงจะยนืยันเมอืไดร้บัเงนิมดัจําแลว้เท่านัน

• เงอืนไขการชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื ทางบรษัิทขอเกบ็คา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื 20 วันกอ่นการเดนิทาง
หากท่านไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุําเป็น ทางบรษัิทขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ

• สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้เีดนิทาง ทมีอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพอืทําการจองควิยนืวซีา่ภายใน 3 วันนับจากวันจอง
หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยิกเลกิการจองทัวรโ์ดยอตัโนมตั ิ

• เมอืไดร้บัการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันที

• หากท่านทตีอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณลีกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ท  ีกอ่นออกบัตรโดยสารทุกครงั
หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท  ีทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม ่รบัผดิชอบ คา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ

• การยนืวซีา่ในแตล่ะสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีนัตอนการยนืวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทังแบบหมูค่ณะและยนื รายบุคคล (แสดงตน)
ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพอืประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที

• หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นังรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางท่องเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่
4-5 ชัวโมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ
หวัหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ังหมด

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิ ชันประหยัด (Economy Class) ทรีะบุวันเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณมีคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน
และอยูภ่ายใตเ้งอืนไขของสายการบนิ)

• คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการ

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศนําเทยีวตามรายการ

• คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทรีะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า(3 ดาว – 4 ดาว)

• คา่อาหารตามทรีะบุในรายการ

• คา่เขา้ชมสถานทที่องเทยีวตามรายการ

• คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงอืนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท )ี
• คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิท่านละ 1,000,000 บาท

• คา่รกัษาพยาบาลในกรณเีกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงอืนไขกรมธรรม)์

• ลกูคา้ท่านใดสนใจซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพมิเตมิกบัทางบรษัิทได ้
• เบยีประกนัเรมิตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]

• เบยีประกนัเรมิตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]

• **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายตุงัแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท]

• คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และหกั ณ ทจี่าย 3 %

• คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิช่น คา่เครอืงดมืทสีงัพเิศษ, คา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าํหนักเกนิจากทางสายการบนิกาํหนดเกนิกวา่
30ก.ก.และมากกวา่ 2 ชนิ, คา่รกัษาพยาบาล กรณเีกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทสีญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้



• คา่ธรรมเนยีมน ้าํมนัและภาษีสนามบนิ ในกรณทีสีายการบนิมกีารปรบัขนึราคา

• คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซงึท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง

• คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศออสเตรเลยี (ประมาณ 5,500 บาท ชําระพรอ้มเงนิมดัจํา)

• คา่ทปิพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถนิ (18AUD และ 5 SGD)

• คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (18 AUD)

ขอ้มลูเบอืงตน้ในการเตรยีมเอกสารยนืวซีา่และการยนืวซีา่

• การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทูต มใิช่บรษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทดีแีละถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา ของสถานทูตงา่ยขนึ

• กรณที่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหวา่งยนืวซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ
ทราบลว่งหนา้เพอืวางแผนในการขอวซีา่ของท่าน
ซงึบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ทคีอ่นขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวิซีา่ได ้

• สาํหรบัผูเ้ดนิทางทศีกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดาํเนนิเรอืงการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทตีนพาํนักหรอืศกึษาอยูเ่ท่านัน

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่่าํกวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเรมิเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต่าํกวา่ 6 เดอืน
ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยนืคาํรอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้บัทางบรษัิทดว้ย
เนอืงจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยงิในการยนืคาํรอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสาํหรบัตดิวซีา่ไมต่่าํกวา่ 3
หนา้

• ท่านทใีสป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนันๆ และพาสปอรต์
ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉกีขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆในเลม่

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงตวัเครอืงบนิและทนัีงบนเครอืงบนิ

• ทางบรษัิทไดส้าํรองทนัีงพรอ้มชําระเงนิมดัจําคา่ตวัเครอืงบนิแลว้ หากท่านยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธกิารเรยีกเกบ็คา่มดัจําตวัเครอืงบนิ ซงึมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 - 5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง

• หากตวัเครอืงบนิทําการออกแลว้ แตท่่านไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายตามทเีกดิขนึจรงิ และรอ Refund
จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3-6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย

• นังท  ีLong Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉูกุเฉนิ และผูท้จีะนังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทสีายการบนิกาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้มีรีา่งกายแขง็แรง
และช่วยเหลอืผูอ้นืไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณทีเีครอืงบนิมปัีญหา เช่น สามารถเปิดประตฉูกุเฉนิได ้(น ้าํหนักประมาณ 20 กโิลกรมั)
ไมใ่ช่ผูท้มีปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอาํนาจในการใหท้นัีง Long leg ขนึอยูก่บัทางเจา้หนา้ทเีช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทเีช็คอนิเท่านัน

กรณียกเลกิการเดนิทาง

• แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขนึไปกอ่นการเดนิทางคนืคา่ใชจ้่ายทังหมด

• แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทางเกบ็คา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท

• แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทางเกบ็คา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท

• แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด

• บรษัิทขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมดกรณที่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจํานวนท  ีบรษัิทฯกาํหนดไว ้
(30ท่านขนึไป)
เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน

• กรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษัิทฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของท่าน
ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตวั และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามท  ีสถานทูตฯเรยีกเกบ็

• กรณยีนืวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไมผ่า่น) และท่านไดช้ําระคา่ทัวรห์รอืมดัจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ
ขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ เช่น คา่วซีา่และคา่บรกิารยนืวซีา่ / คา่มดัจําตวัเครอืงบนิ หรอืคา่ตวัเครอืงบนิ (กรณอีอกตวัเครอืงบนิแลว้)
คา่สว่นตา่งในกรณทีกีรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน

• กรณวีซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตวัโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด



• กรณผีูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ท  ีไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธใินการ
ไมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพัีก

• เนอืงจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดยีว (Single), หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3
เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ

• โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครอืงปรบัอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูติ่าํ

• กรณทีมีงีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade air)
เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

• โรงแรมในยโุรปทมีลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรตัและไมม่อีา่งอาบน ้าํ
ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั

เอกสารประกอบการขอวซีา่(ออสเตรเลยี)
ใชเ้วลาทําการอนมุตัวิซีา่นับจากวันยนืประมาณ 15 วันทําการ ยนืวซีา่แสดงตนทศีนูยย์นืวซีา่ VFS Global (เทรนด ีชัน 28)

**เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทอีอกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสาํเนา 1 ชุด**

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยนืขอวซีา่ในอดตีเพราะสถานทูตมกีารเปลยีนแปลงกฎและเอกสารการยนือยูเ่รอืยๆ**

1.หนังสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสาํหรบัประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6
เดอืน นับจากวันเดนิทางกลบัและหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ํารดุ(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยนืวซีา่ดว้ย)
***ในกรณทีถีอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่าํนักอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ หรอืนักเรยีน นักศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ
กรณุาแจง้เจา้หนา้ทขีองทางบรษัิทใหท้ราบทันท  ีเพราะการยนืขอวซีา่จะมเีงอืนไข และ ขอ้กาํหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพมิเตมิ และ
บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยนืขอวซีา่ในประเทศไทยได ้ขอ้กาํหนดนรีวมไปถงึผูเ้ดนิทางทถีอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย***
2.รปูถา่ยรปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นวิ จํานวน 2 ใบ (พนืหลงัขาวเท่านัน ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครอืงประดบัไมใ่สค่อนแทคเลนส์
รปูไมเ่ลอะหมกึ ไมม่รีอยแมก็)
3.หลกัฐานการเงนิ 
-กรณผีูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้่ายเองใช  ้Bank Statement บัญชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคารทัวไป ยอ้นหลงั 6 เดอืน
ทอีอกจากทางธนาคารเท่านัน(รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช  ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วัน แลว้ คอ่ยขอ Statement เพอืใหอ้พัเดทไมเ่กนิ 15
วันหรอือยูใ่นเดอืนทยีนืวซีา่)
-กรณผีูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้่ายเอง ใชส้าํเนา Bank Statement บัญชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคารทัวไปยอ้นหลงั 6
เดอืน(ของผูท้อีอกคา่ใชจ้่าย)พรอ้มเอกสารพสิจูนค์วามสมัพนัธ ์เช่น สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้
-***ควรเคลอืนไหวบัญชสีม่าํเสมอ ไมค่วรแตง่บัญชโีดยการนําเงนิกอ้นใหญเ่ขา้บัญชกีอ่นยนืวซีา่ จะทําใหย้อดเงนิกระโดด
ซงึอาจเป็นเหตใุหท้่านถกูปฏเิสธวซีา่ได ้
**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจาํ บญัชกีระแสรายวนั บญัชสีหกรณอ์อมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหน ีกองทุน
และสลากออมสนิ**
4.หลกัฐานการทํางาน 
-เจา้ของกจิการหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีน(DBD)ทมีชีอืของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สาํเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403)
-กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชแีจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เช่น รปูถา่ยรา้น สญัญาเช่าท  ีโฉนดทดีนิ เป็นตนั
-เป็นพนักงาน หนังสอืรบัรองการทํางานจากบรษัิทฯ ระบุตาํแหนง่, เงนิเดอืน, วันเรมิทํางาน (ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืนชอื-
สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้าํวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชอืสถานทูตทยีนื)
-นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองการเรยีนทอีอกจากสถาบันทกีาํลงัศกึษาอยู ่(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืนชอื-
สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้าํวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชอืสถานทูตทยีนื)
5.เอกสารสว่นตวั
-สาํเนาทะเบยีนบา้น
-บัตรประชาชน
-สตูบิัตร(กรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 20 ปี)
-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี
-ใบเปลยีนชอื-นามสกลุ(ถา้มกีารเปลยีน)
6.กรณเีดก็อายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา
-หากเดก็เดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา



จากอาํเภอตน้สงักดั(โดยบดิาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา)พรอ้มแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย
-หากเดก็เดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา
จากอาํเภอตน้สงักดั(โดยบดิาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา)พรอ้มแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย
- หากเดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทังบดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบุยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร
มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอาํเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา
-กรณเีดก็ทบีดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อีาํนาจปกครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว
-*** กรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 18 ปี บดิาและมารดาจะตอ้งมายนืวซีา่พรอ้มเดก็และลงชอืรบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่
7.กรณเีป็นผูส้งูอาย ุหากลกูคา้มอีายตุงัแต ่75 ปี ขนึไป ท่านตอ้งทําประกนัการเดนิทางมายนืดว้ย
และสถานทูตอาจโทรแจง้ใหท้่านไปตรวจสขุภาพกบัทางโรงพยาบาลทสีถานทูตกาํหนดหลงัจากยนืวซีา่แลว้

เอกสารยนืวซีา่อาจมกีารปรบัเปลยีนและขออพัเดทเพมิเตมิไดทุ้กเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอเพมิเตมิ
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