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สุดคุ้มเที่ยว 2 ประเทศ  
บรูไน + เมลเบิร์น 6 วนั 4 คืน 

โดยสายการบนิรอยลับรูไนแอร์ไลน์ (BI) 
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***  ราคาทัวร์ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าท่านละ 5,600 บาท *** 
 

 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 อสิระเต็มวันเทีย่วเมอืงเมลเบริน์  (ไมม่รีถโคช้บรกิาร) O   X X Ibis Style Victoria Hotel 

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

6 เมลเบริน์ - บรไูน-กรงุเทพฯ O ✈ ✈  

 

วนัแรก           กรุงเทพฯ – บรูไน - ตลาดกาดงไนท์มาร์เกต็ 
10.30 น. คณะมาพรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 9 เคาน์เตอร ์U เช็คอนิกรุ๊ปของ

สายการบนิ รอยลั บรูไน ( Royal Brunei ) โดยมีเจา้หนา้ที่ของบรษัิทและหัวหนา้ทัวร์  ใหก้าร

ตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

ไฮไลท.์....ทวัรส์บายกระเป๋า 

- โปรแกรมสุดคุ้ม คร้ังเดียวเทีย่ว 2 ประเทศ 2 ทวปี สัมผสั 2 อารยธรรม 
- ชม มสัยดิทองค า Omar Ali Saifuddin Mosque หน่ึงในมสัยดิทีส่วยทีสุ่ดของโลก 
- ชมความอลงัการของ มสัยดิทองค า Jame Asr Hassanil Bolkiah Mosque 
- ชมหมู่บ้าน  Kampong Ayer หมู่บ้านกลางน า้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกอายุนับพนัปี 
- ชมลงิจมูกยาว ทีเ่ดียวในโลกบนเกาะบอเนียว 
- เทีย่วชมถนนทีส่วยทีสุ่ด Great Ocean Road 
- เทีย่วชมปรากฏการณ์ธรรมชาติของหิน  Twelve Apostles 
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13.30 น. น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุบนัดาเสรเีบกาวนั ประเทศบรไูน โดยสายการบนิ รอยลั บรไูน ( Royal 

Brunei ) เทีย่วบนิที ่BI514 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 45 นาที ่
17.15 น. เดินทางถึง สนามบิน Brunei International Airport ประเทศบรูไน  เวลาท้องถิ่นเร็วกว่า

ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่) 
น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้  

ค ่า บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 จากนัน้น าท่านสมัผัสบรรยากาศวถิชีวีติของชาวบรไูนที ่ตลาดกาดง ไนทม์ารเ์ก็ต ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ 

ขนม หรอื อาหารพืน้เมอืงของชาวบรไูนตามอธัยาศัย 
 จากนัน้น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก ใหท้า่นไดพั้กผอ่นตามอธัยาศัย 

ทีพ่กั Ochid Garden Hotel ระดบั 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่ 

 วนัทีส่อง     มสัยดิ Jame Asr Hassanil Bolkiah - พพิธิภัณฑ์ Islamic Gallery - ผ่านชมพระราชวงั Istana    
                     Nurul Iman- พพิธิภัณฑ์ Royal Regalia - ผ่านชม มสัยดิ Omar Ali Saiffuddien –หมู่บ้าน 
                     กลางน า้ - ล่องเรือชมลงิจมูกยาว 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น ำท่ำนชม มัสยดิ Jame Asr Hassanil Bolkiah สร้ำงข้ึนในโอกำสฉลอง 25 ปี แห่งกำรครองรำชยข์อง
สุลต่ำนองคปั์จจุบนั มสัยดิทองค ำแห่งน้ีเป็นมสัยดิแห่งชำติของบรูไน และมีสถำปัตยกรรมสวยงำมท่ีสุดใน
บรูไน โดยมีกำรน ำเขำ้วสัดุในกำรก่อสร้ำงและตกแต่งมำจำกทัว่โลก อำทิเช่น หินอ่อนจำกประเทศอิตำลี, 
แชนเดอเลียร์ทองค ำแทข้นำดใหญ่ท่ีสุดในโลกจำกประเทศออสเตรีย เป็นตน้ เร่ิมก่อสร้ำงในปี 1987 แลว้
เสร็จในปี 1994 ภำยในประกอบดว้ย ห้องสวดมนต ์2 หอ้งแยกชำย หญิง,โดมทองค ำจ ำนวน 29 อนั บนัได
ทำงข้ึน 29 ขั้น โคมไฟ 29 ดวงเพื่อเป็นเกียรติแก่ องคสุ์ลต่ำนแห่งบรูไนหรือสมเด็จพระรำชำธิบดีฮจัญี ฮสั
ซำนลั โบลเกียห์ มูอิซซดัดิน วดัเดำละห์ ซ่ึงเป็นสมเด็จพระรำชำธิบดีองคท่ี์ 29 องคปั์จจุบนัของบรูไน น ำ
ท่ำนชม พพิธิภัณฑ์ Islamic Gallery พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีเป็นแหล่งรวบรวมของสะสมโบรำณล ้ำค่ำขององค์
สุลต่ำนจำกประเทศมุสลิมทัว่โลกมำแสดงไว ้ อำทิเช่น คมัภีร์อลักุระอำน ขนำดเล็กท่ีสุดในโลก จำกนั้นน ำ
ท่ำนผำ่นชม พระราชวงั Istana Nurul Iman พระรำชวงัท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก เป็นท่ีประทบัของสุลต่ำนแห่ง
บรูไนและพระรำชวงศ ์สร้ำงข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1984 มีมูลค่ำ 1.4 พนัลำ้นดอลลำร์สหรัฐฯ บนพื้นท่ี 2,152,782 
ตำรำงฟุต ประกอบไปดว้ย โดมท ำดว้ยทองค ำ, ห้อง 1,788 หอ้ง, ห้องน ้ำ 257 หอ้ง ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก
ในพระรำชวงัแห่งน้ีคือสระวำ่ยน ้ำจ  ำนวน 5 สระ คอกมำ้ติดเคร่ืองปรับอำกำศส ำหรับมำ้เพื่อแข่งโปโลของ
องคสุ์ลต่ำนจ ำนวน 500 ตวั โรงจอดรถขนำดจุ 110 คนั หอ้งจดังำนเล้ียงท่ีสำมำรถจุคนไดถึ้ง 4,000 คน และ
สุเหร่ำท่ีจุคนได ้1,500 คน พระรำชวงัแห่งน้ียงัเป็นท่ีเก็บเหล่ำบรรดำรถหรูท่ีพระองคส์ะสมอีกดว้ย จำกนั้น
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น ำท่ำนชม พพิธิภัณฑ์ Royal Regalia มีกำรจดัแสดงเคร่ืองประกอบพิธีรำชำภิเษกของสมเด็จพระรำชำธิ
บดีองคท่ี์ 29 แห่งบรูไน และขำ้วของเคร่ืองใชข้ององคสุ์ลต่ำนเอำไวม้ำกมำย อำทิเช่น เคร่ืองเงิน, เคร่ืองทอง 
มงกุฎ เคร่ืองรำชยแ์ละเคร่ืองบรรณำกำรจำกประเทศต่ำงๆ รวมทั้งของขวญัจำกผูน้ ำประเทศต่ำง ๆ ท่ีถวำย
แด่องคสุ์ลต่ำนแห่งบรูไน 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บา่ย จำกนั้นน ำท่ำนผ่านชมและถ่ายรูปด้านนอก มัสยิด Omar Ali Saiffuddien มัสยิดใจกลำงเมือง บันดำร์

เสรีเบกำวนั สร้ำงข้ึนโดย สุลต่ำน โอมำร์ อำลี ไซฟุดดิน ซ่ึงเป็นมสัยิดประจ ำพระองคข์องสมเด็จพระมหำ
รำชำธิบดีองคท่ี์ 28 ของบรูไน ซ่ึงเป็นพระรำชบิดำของสมเด็จพระรำชำธิบดีองค์ท่ี 29 องคปั์จจุบนั ภำยใน
มสัยิดประดบัตกแต่งดว้ยหินอ่อนและกระเบ้ืองสีอยำ่งเรียบง่ำย เหมำะสมส ำหรับสถำนท่ีในกำรสวดมนต์
ขอพร และย ังใช้เป็นเวทีประกวดอ่ำนคัมภี ร์อัลกุรอำน  มัสยิดแห่งน้ี เป็นกำรผสมผสำนระหว่ำง
สถำปัตยกรรมแบบอิสลำมกบัสถำปัตยกรรมอิตำลี ได้รับกำรขนำนนำมว่ำ มินิ ทชัมำฮำล ออกแบบโดย 
Cavalierre Rudolfo Nolli ชำวอิตำลี บริเวณด้ำนหน้ำของมสัยิดเป็นทะเลสำบขนำดใหญ่ มีกำรจ ำลองเรือ
พระรำชพิธีมำประดบั นบัเป็นจุดเด่นอีกประกำรหน่ึง มสัยดิแห่งน้ีภำยนอกแวดลอ้มดว้ยพนัธ์ุไมน้ำนำชนิด
ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์แสดงถึงดินแดนแห่งสรวงสวรรค ์ถือไดว้ำ่เป็นมสัยดิท่ีสวยงำมมำกท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 
จำกนั้นน ำท่ำนล่องเรือชม หมู่บ้านกลางน ้า Kampong Ayer หมู่บ้ำนกลำงน ้ ำท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ตั้ งอยู่
บริเวณปำกแม่น ้ ำบรูไน เป็นหมู่บำ้นกลำงน ้ ำท่ีมีคนอยูอ่ำศยัต่อเน่ืองกนัมำยำวนำนกว่ำ 1,300 ปี กำรสร้ำง
บำ้นเรือนแบบปลูกสร้ำงอยูบ่นเสำค ้ำยนัและเช่ือมต่อกนัดว้ยสะพำน หมู่บำ้นกลำงน ้ ำน้ีมีทั้ง บำ้นพกัอำศยั, 
มสัยิด, โรงเรียน, สถำนีอนำมยั, สถำนีต ำรวจ, ร้ำนคำ้, ร้ำนอำหำร  ปัจจุบนัหมู่บำ้นแห่งน้ีมีประชำกรกว่ำ
สำมหม่ืนคนคิดเป็นเกือบร้อยละ๑๐ของจ ำนวนประชำกรบรูไนและเป็นสถำนท่ีท่ีแสดงให้เห็นถึง
วฒันธรรมริมน ้ ำของบรูไนสร้ำงควำมประทบัใจให้แก่นักท่องเท่ียวจำกทัว่โลกท่ีไดม้ำชมหมู่บำ้นแห่งน้ี  
จำกนั้นน ำท่ำน ล่องเรือชม ลิงโพรบอสซิส (Proboscis Monkey) หรือท่ีเรียกกนัวำ่ ลิงจมูกยาว เป็นลิงท่ีมีมี
จมูกใหญ่และยื่นยำวประหลำดกว่ำลิงชนิดอ่ืน เป็นลิงท่ีพบไดเ้ฉพำะในประเทศบนเกำะบอร์เนียวเท่ำนั้น 
โดยจะอำศยัอยูใ่นป่ำชำยเลนหรือป่ำติดริมแม่น ้ำ 

17.00 น. จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงไปยงัสนามบินเพ่ือเดินทางต่อไปยงัประเทศ ออสเตรเลยี 

20.00 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่ กรุงเมลเบิรน์ ประเทศออสเตรเลีย โดยสำยกำรบิน รอยัล บรูไน (Royal Brunei)เท่ียวบิน

ท่ี BI053 ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 7 ชัว่โมง (มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 

วนัทีส่าม เมลเบิร์น – เกรทโอเช่ียนโร้ด – เมืองอโพโล เบย์  - พอร์ตแคมเบลล์ - Twelve Apostles - เมลเบิร์น 
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 เดินทำงถึงสนามบินทูลามารีน นครเมลเบิร์น เมืองหลวงของรัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย (เวลำทอ้งถ่ิน
เร็วกวำ่ประเทศไทย 3 ชัว่โมง) น ำท่ำนผำ่นพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมืองและศุลกำกรแลว้ 

 น ำท่ำนเดินทำงสู่  เกรทโอเช่ียนโร้ด  (Great Ocean Road) ซ่ึงเป็นถนนท่ีสวยงำมและเป็นท่ี รู้จักของ
นกัท่องเท่ียวท่ีจะพลำดไม่ไดเ้ลยหำกมำถึงรัฐวิกตอเรีย ให้ท่ำนไดช้มทิวทศัท่ีสวยงำมของชำยฝ่ังมหำสมุทร
แปซิฟิคและหำดทรำยต่ำง ๆ ตำมเส้นทำงท่ีงดงำมแห่งหน่ึงของออสเตรเลีย โดยผ่ำน เมือง Anglesea และ
เมือง Lorne ท่ีเต็มไปดว้ยธรรมชำติพร้อมทะเลสวยงำมและสงบ ก่อนเขำ้สู่ Apollo Bay ท่ีเป็นอีกเมืองยอด
นิยมของนักท่องเท่ียวท่ีสวยงำมอีกเมืองและมีน ้ ำทะเลสีน ้ ำเงินตดักบัป่ำอนัเขียวขจีท ำให้เมืองน้ีมีเสน่ห์
สวยงำม นอกจำกน้ีระหวำ่งทำงผำ่นชมโคอำล่ำท่ีอยูต่ำมตน้ยคูำลิปตสัตำมธรรมชำติ 

กลางวนั รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  

 จำกนั้นเดินทำงต่อสู่ พอร์ตแคมเบลล์ สัมผสักับทัศนียภำพท่ีสวยงำมท่ีสุดในโลก ให้ท่ำนได้เก็บภำพ
ทิวทศัน์อนังดงำมของมหำสมุทรแปซิฟิค ท่ีมีลกัษณะภูมิประเทศท่ีไม่เหมือนท่ีใด ๆ ในโลก  น ำท่ำนชม
ปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติของหิน  Twelve Apostles ซ่ึงตั้งช่ือตำมนกับุญทั้ง 12 นกับุญท่ีเป็นศิษยข์องพระเยซู 
หรือสิบสองสำวกศกัด์ิสิทธ์ิของศำสนำคริสต์ ซ่ึงถือว่ำเป็นควำมมหัศจรรยท์ำงธรรมชำติท่ีไม่ควรพลำด 
หลงัจำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่เมลเบิร์น 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

ทีพ่กั Ibis Style Victoria Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ เทยีบเท่า 

วนัทีส่ี่       อสิระเต็มวนัเทีย่วเมืองเมลเบิร์น  (ไม่มรีถโค้ชบริการ) หรือ เลือกซ้ือทวัร์เสริม 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 ให้อิสระทุกท่ำนตำมอธัยำศยั หรือเลือกซ้ือทวัร์เสริม (ชมฝูงแพนกวินท่ีเกำะฟิลลิป) โดยมีไกด์แนะน ำ
สถำนท่ีและกำรเดินทำงเบ้ืองตน้ และพำเท่ียวสถำนท่ีหลกัๆในเมืองเมลเบิร์น (ไม่มีรถโคช้บริกำร) โดย
เมลเบิร์นเป็นเมืองท่ีมีควำมต่ืนตำต่ืนใจดว้ยกำรผสมผสำนทั้งควำมเก่ำและควำมใหม่เขำ้ดว้ยกนั เป็นเมืองท่ี
ตั้งอยูบ่นริมฝ่ังแม่น ้ ำ Yarra มีสวนสำธำรณะริมน ้ ำ มีสถำปัตยกรรมของยุคต่ืนทองในสมยักลำงศตวรรษท่ี 
18 คละเคลำ้กบัตึกสูงระฟ้ำในสมยัปัจจุบนัท ำให้มีภูมิทศัน์ของเมืองท่ีไม่เหมือนใคร มีแม่น ้ ำตั้งอยูใ่จกลำง
เมืองอนัเป็นเสน่ห์ของเมลเบิร์น  โดยไกด์จะน ำท่ำนเดินทำงโดยระบบขนส่งสำธำรณะ ท่ีมีอยู่ทัว่เมืองทั้ง
รถไฟใตดิ้น Tram รถเมล ์หรือ รถ Taxi  
แนะน ำสถำนท่ีเท่ียวหลกัๆในเมืองเมลเบิร์น เช่น  
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- สวนฟิตซรอย ซ่ึงเป็นสวนสำธำรณะขนำดใหญ่ท่ีเตม็ไปดว้ยดอกไมน้ำนำพนัธ์ุ  
- กระท่อมกปัตนัคุก้ ซ่ึงเป็นบำ้นพกัของนกัส ำรวจชำวองักฤษคนส ำคญัของโลก ผูค้น้พบทวีปออสเตรเลีย
และซีกขั้วโลกใต ้กระท่อมน้ีไดถู้กยำ้ยมำเพื่อเป็นกำรเฉลิมฉลองนครเมลเบิร์นในวำระครบรอบ 100 ปี  
- ศูนยศิ์ลปะเมลเบิร์น ซ่ึงเป็นอำคำรคอมเพล็กซ์ครบวงจรท่ีมีลกัษณะเป็นอำคำรโรงละครท่ีมีสัญลกัษณ์อนั
โดดเด่นเป็นเสำสูง รูปทรงยอดแหลมคล้ำยหอไอเฟล ภำยในประกอบด้วยโรงละครรัฐ พิพิธภัณฑ์
ศิลปะกำรแสดง และ หอศิลป์ของจอร์จ อดมัส์ รวมถึงโรงละครขนำดเล็กจ ำนวนมำกและพื้นท่ีจดัแสดงภำพ
ศิลปะต่ำงๆ  
- อำคำรรัฐสภำ อำคำรท่ีก่อสร้ำงตำมแบบสถำปัตยกรรมยโุรป  
- ล่องเรือท่ีแม่น ้ำ Melbourne ท่ีท่ำนจะไดช้มทศันียภำพและด่ืมด ่ำกบับรรยำกำศของเมืองเมลเบิร์น  
- Eureka Skydeck 88 เป็นอำคำรคอนโดท่ีพกัอำศยั ตั้งอยู่บนชั้นท่ี 88 ของอำคำรยูเรก้ำ ทำวเวอร์ ในเมือง
เมลเบิร์น ซ่ึงอำคำรแห่งน้ีไดข้ึ้นช่ือวำ่เป็นอำคำรท่ีพกัอำศยัท่ีสูงท่ีสุดในโลก ตั้งอยูบ่ริเวณเซำธ์แบงค ์น ำท่ำน
ข้ึนลิฟทค์วำมเร็วสูงท่ีจะน ำท่ำนจำกชั้นล่ำงไปยงัชั้นท่ี 88 ในเวลำไม่ถึง 40วินำที เม่ือข้ึนไปท่ี88 แลว้ ท่ำน
จะไดเ้พลิดเพลินกบัววิของเมืองเมลเบิร์นแบบ 360 องศำ หรือ ท่ำนสำมำรถทดสอบควำมกลำ้ดว้ยกำรเขำ้ไป
ใน “THE EDGE” กล่องกระจกแกว้นิรภยัท่ีสร้ำงยดืล ำออกจำกนอกอำคำร ท่ำนจะไดรู้้สึกเหมือนยืนลอยอยู่
ในอำกำศท่ีมีควำมสูง 88 ชั้นเลยทีเดียว  
- พิพิธภณัฑ์สัตวน์ ้ ำ Melbourne Aquarium ตั้งอยู่ใจกลำงเมืองบนริมฝ่ังแม่น ้ ำ Yarra ซ่ึงภำยในจะมีสัตวน์ ้ ำ
หลำกหลำยชนิดจำกทำงมหำสมุทรแปซิฟิคตอนใต ้หลำยพนัชนิด 
- ช้อปป้ิงท่ีตลำดควีนวิคตอเรีย (Queen Victoria Market) ซ่ึงเป็นตลำดเก่ำแก่ท่ีประกอบไปดว้ยร้ำนคำ้แผง
ลอยหลำยร้อยแผงทั้งในท่ีร่มและกลำงแจง้ ครอบคลุมหลำยช่วงตึก ท่ีประกอบไปดว้ยสินคำ้หลำกหลำย
มำกมำย เป็นตน้  
- ชอ้ปป้ิงย่ำนไชน่ำ ทำวน์ ซ่ึงตั้งอยู่บนถนน Swanston มีร้ำนคำ้มำกมำย และยงัมีอำคำรบำ้นเร่ืองสมยัเก่ำท่ี
สร้ำงตั้งแต่ศควรรษท่ี 19 ดว้ยบรรยกำศแบบชำวจีนหรือจะชอ้ปป้ิงท่ีห้ำงสรรพสินคำ้ดงั อำทิเช่น ห้ำงเดวิด 
โจน์ หำ้งมำยเออร์ เป็นตน้ 

 **อสิระอาหารกลางวนั และ อาหารเยน็ เพ่ือสะดวกในการท่องเทีย่วและช้อปป้ิงตามอธัยาศัย** 

ทีพ่กั Ibis Style Victoria Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า 

วนัทีห้่า      อสิระเต็มวนัเทีย่วเมืองเมลเบิร์น  (ไม่มรีถโค้ชบริการ) หรือ เลือกซ้ือทวัร์เสริม 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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 ให้อิสระทุกท่ำนตำมอธัยำศยั หรือเลือกซ้ือทวัร์เสริม (ชมฝูงแพนกวินท่ีเกำะฟิลลิป) โดยมีไกด์แนะน ำ
สถำนท่ีและกำรเดินทำงเบ้ืองตน้ และพำเท่ียวสถำนท่ีหลกัๆในเมืองเมลเบิร์น (ไม่มีรถโคช้บริกำร) โดย
เมลเบิร์นเป็นเมืองท่ีมีควำมต่ืนตำต่ืนใจดว้ยกำรผสมผสำนทั้งควำมเก่ำและควำมใหม่เขำ้ดว้ยกนั เป็นเมืองท่ี
ตั้งอยูบ่นริมฝ่ังแม่น ้ ำ Yarra มีสวนสำธำรณะริมน ้ ำ มีสถำปัตยกรรมของยุคต่ืนทองในสมยักลำงศตวรรษท่ี 
18 คละเคลำ้กบัตึกสูงระฟ้ำในสมยัปัจจุบนัท ำให้มีภูมิทศัน์ของเมืองท่ีไม่เหมือนใคร มีแม่น ้ ำตั้งอยูใ่จกลำง
เมืองอนัเป็นเสน่ห์ของเมลเบิร์น  โดยไกด์จะน ำท่ำนเดินทำงโดยระบบขนส่งสำธำรณะ ท่ีมีอยู่ทัว่เมืองทั้ง
รถไฟใตดิ้น Tram รถเมล ์หรือ รถ Taxi  
แนะน ำสถำนท่ีเท่ียวหลกัๆในเมืองเมลเบิร์น เช่น  
- สวนฟิตซรอย ซ่ึงเป็นสวนสำธำรณะขนำดใหญ่ท่ีเตม็ไปดว้ยดอกไมน้ำนำพนัธ์ุ  
- กระท่อมกปัตนัคุก้ ซ่ึงเป็นบำ้นพกัของนกัส ำรวจชำวองักฤษคนส ำคญัของโลก ผูค้น้พบทวีปออสเตรเลีย
และซีกขั้วโลกใต ้กระท่อมน้ีไดถู้กยำ้ยมำเพื่อเป็นกำรเฉลิมฉลองนครเมลเบิร์นในวำระครบรอบ 100 ปี  
- ศูนยศิ์ลปะเมลเบิร์น ซ่ึงเป็นอำคำรคอมเพล็กซ์ครบวงจรท่ีมีลกัษณะเป็นอำคำรโรงละครท่ีมีสัญลกัษณ์อนั
โดดเด่นเป็นเสำสูง รูปทรงยอดแหลมคล้ำยหอไอเฟล ภำยในประกอบด้วยโรงละครรัฐ พิพิธภัณฑ์
ศิลปะกำรแสดง และ หอศิลป์ของจอร์จ อดมัส์ รวมถึงโรงละครขนำดเล็กจ ำนวนมำกและพื้นท่ีจดัแสดงภำพ
ศิลปะต่ำงๆ  
- อำคำรรัฐสภำ อำคำรท่ีก่อสร้ำงตำมแบบสถำปัตยกรรมยโุรป  
- ล่องเรือท่ีแม่น ้ำ Melbourne ท่ีท่ำนจะไดช้มทศันียภำพและด่ืมด ่ำกบับรรยำกำศของเมืองเมลเบิร์น  
- Eureka Skydeck 88 เป็นอำคำรคอนโดท่ีพกัอำศยั ตั้งอยู่บนชั้นท่ี 88 ของอำคำรยูเรก้ำ ทำวเวอร์ ในเมือง
เมลเบิร์น ซ่ึงอำคำรแห่งน้ีไดข้ึ้นช่ือวำ่เป็นอำคำรท่ีพกัอำศยัท่ีสูงท่ีสุดในโลก ตั้งอยูบ่ริเวณเซำธ์แบงค ์น ำท่ำน
ข้ึนลิฟทค์วำมเร็วสูงท่ีจะน ำท่ำนจำกชั้นล่ำงไปยงัชั้นท่ี 88 ในเวลำไม่ถึง 40วินำที เม่ือข้ึนไปท่ี88 แลว้ ท่ำน
จะไดเ้พลิดเพลินกบัววิของเมืองเมลเบิร์นแบบ 360 องศำ หรือ ท่ำนสำมำรถทดสอบควำมกลำ้ดว้ยกำรเขำ้ไป
ใน “THE EDGE” กล่องกระจกแกว้นิรภยัท่ีสร้ำงยดืล ำออกจำกนอกอำคำร ท่ำนจะไดรู้้สึกเหมือนยืนลอยอยู่
ในอำกำศท่ีมีควำมสูง 88 ชั้นเลยทีเดียว  
- พิพิธภณัฑ์สัตวน์ ้ ำ Melbourne Aquarium ตั้งอยู่ใจกลำงเมืองบนริมฝ่ังแม่น ้ ำ Yarra ซ่ึงภำยในจะมีสัตวน์ ้ ำ
หลำกหลำยชนิดจำกทำงมหำสมุทรแปซิฟิคตอนใต ้หลำยพนัชนิด 
- ช้อปป้ิงท่ีตลำดควีนวิคตอเรีย (Queen Victoria Market) ซ่ึงเป็นตลำดเก่ำแก่ท่ีประกอบไปดว้ยร้ำนคำ้แผง
ลอยหลำยร้อยแผงทั้งในท่ีร่มและกลำงแจง้ ครอบคลุมหลำยช่วงตึก ท่ีประกอบไปดว้ยสินคำ้หลำกหลำย
มำกมำย เป็นตน้  
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- ชอ้ปป้ิงย่ำนไชน่ำ ทำวน์ ซ่ึงตั้งอยู่บนถนน Swanston มีร้ำนคำ้มำกมำย และยงัมีอำคำรบำ้นเร่ืองสมยัเก่ำท่ี
สร้ำงตั้งแต่ศควรรษท่ี 19 ดว้ยบรรยกำศแบบชำวจีนหรือจะชอ้ปป้ิงท่ีห้ำงสรรพสินคำ้ดงั อำทิเช่น ห้ำงเดวิด 
โจน์ หำ้งมำยเออร์ เป็นตน้ 

 **อสิระอาหารกลางวนั และ อาหารเยน็ เพ่ือสะดวกในการท่องเทีย่วและช้อปป้ิงตามอธัยาศัย** 

ทีพ่กั Ibis Style Victoria Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห้่า      อสิระเต็มวนัเทีย่วเมืองเมลเบิร์น  (ไม่มรีถโค้ชบริการ) หรือ เลือกซ้ือทวัร์เสริม 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 ให้อิสระทุกท่ำนตำมอธัยำศยั หรือเลือกซ้ือทวัร์เสริม (ชมฝูงแพนกวินท่ีเกำะฟิลลิป) โดยมีไกด์แนะน ำ
สถำนท่ีและกำรเดินทำงเบ้ืองตน้ และพำเท่ียวสถำนท่ีหลกัๆในเมืองเมลเบิร์น (ไม่มีรถโคช้บริกำร) โดย
เมลเบิร์นเป็นเมืองท่ีมีควำมต่ืนตำต่ืนใจดว้ยกำรผสมผสำนทั้งควำมเก่ำและควำมใหม่เขำ้ดว้ยกนั เป็นเมืองท่ี
ตั้งอยูบ่นริมฝ่ังแม่น ้ ำ Yarra มีสวนสำธำรณะริมน ้ ำ มีสถำปัตยกรรมของยุคต่ืนทองในสมยักลำงศตวรรษท่ี 
18 คละเคลำ้กบัตึกสูงระฟ้ำในสมยัปัจจุบนัท ำให้มีภูมิทศัน์ของเมืองท่ีไม่เหมือนใคร มีแม่น ้ ำตั้งอยูใ่จกลำง
เมืองอนัเป็นเสน่ห์ของเมลเบิร์น  โดยไกด์จะน ำท่ำนเดินทำงโดยระบบขนส่งสำธำรณะ ท่ีมีอยู่ทัว่เมืองทั้ง
รถไฟใตดิ้น Tram รถเมล ์หรือ รถ Taxi  
แนะน ำสถำนท่ีเท่ียวหลกัๆในเมืองเมลเบิร์น เช่น  
- สวนฟิตซรอย ซ่ึงเป็นสวนสำธำรณะขนำดใหญ่ท่ีเตม็ไปดว้ยดอกไมน้ำนำพนัธ์ุ  
- กระท่อมกปัตนัคุก้ ซ่ึงเป็นบำ้นพกัของนกัส ำรวจชำวองักฤษคนส ำคญัของโลก ผูค้น้พบทวีปออสเตรเลีย
และซีกขั้วโลกใต ้กระท่อมน้ีไดถู้กยำ้ยมำเพื่อเป็นกำรเฉลิมฉลองนครเมลเบิร์นในวำระครบรอบ 100 ปี  
- ศูนยศิ์ลปะเมลเบิร์น ซ่ึงเป็นอำคำรคอมเพล็กซ์ครบวงจรท่ีมีลกัษณะเป็นอำคำรโรงละครท่ีมีสัญลกัษณ์อนั
โดดเด่นเป็นเสำสูง รูปทรงยอดแหลมคล้ำยหอไอเฟล ภำยในประกอบด้วยโรงละครรัฐ พิพิธภัณฑ์
ศิลปะกำรแสดง และ หอศิลป์ของจอร์จ อดมัส์ รวมถึงโรงละครขนำดเล็กจ ำนวนมำกและพื้นท่ีจดัแสดงภำพ
ศิลปะต่ำงๆ  
- อำคำรรัฐสภำ อำคำรท่ีก่อสร้ำงตำมแบบสถำปัตยกรรมยโุรป  
- ล่องเรือท่ีแม่น ้ำ Melbourne ท่ีท่ำนจะไดช้มทศันียภำพและด่ืมด ่ำกบับรรยำกำศของเมืองเมลเบิร์น  
- Eureka Skydeck 88 เป็นอำคำรคอนโดท่ีพกัอำศยั ตั้งอยู่บนชั้นท่ี 88 ของอำคำรยูเรก้ำ ทำวเวอร์ ในเมือง
เมลเบิร์น ซ่ึงอำคำรแห่งน้ีไดข้ึ้นช่ือวำ่เป็นอำคำรท่ีพกัอำศยัท่ีสูงท่ีสุดในโลก ตั้งอยูบ่ริเวณเซำธ์แบงค ์น ำท่ำน
ข้ึนลิฟทค์วำมเร็วสูงท่ีจะน ำท่ำนจำกชั้นล่ำงไปยงัชั้นท่ี 88 ในเวลำไม่ถึง 40วินำที เม่ือข้ึนไปท่ี88 แลว้ ท่ำน
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จะไดเ้พลิดเพลินกบัววิของเมืองเมลเบิร์นแบบ 360 องศำ หรือ ท่ำนสำมำรถทดสอบควำมกลำ้ดว้ยกำรเขำ้ไป
ใน “THE EDGE” กล่องกระจกแกว้นิรภยัท่ีสร้ำงยดืล ำออกจำกนอกอำคำร ท่ำนจะไดรู้้สึกเหมือนยืนลอยอยู่
ในอำกำศท่ีมีควำมสูง 88 ชั้นเลยทีเดียว  
- พิพิธภณัฑ์สัตวน์ ้ ำ Melbourne Aquarium ตั้งอยู่ใจกลำงเมืองบนริมฝ่ังแม่น ้ ำ Yarra ซ่ึงภำยในจะมีสัตวน์ ้ ำ
หลำกหลำยชนิดจำกทำงมหำสมุทรแปซิฟิคตอนใต ้หลำยพนัชนิด 
- ช้อปป้ิงท่ีตลำดควีนวิคตอเรีย (Queen Victoria Market) ซ่ึงเป็นตลำดเก่ำแก่ท่ีประกอบไปดว้ยร้ำนคำ้แผง
ลอยหลำยร้อยแผงทั้งในท่ีร่มและกลำงแจง้ ครอบคลุมหลำยช่วงตึก ท่ีประกอบไปดว้ยสินคำ้หลำกหลำย
มำกมำย เป็นตน้  
- ชอ้ปป้ิงย่ำนไชน่ำ ทำวน์ ซ่ึงตั้งอยู่บนถนน Swanston มีร้ำนคำ้มำกมำย และยงัมีอำคำรบำ้นเร่ืองสมยัเก่ำท่ี
สร้ำงตั้งแต่ศควรรษท่ี 19 ดว้ยบรรยกำศแบบชำวจีนหรือจะชอ้ปป้ิงท่ีห้ำงสรรพสินคำ้ดงั อำทิเช่น ห้ำงเดวิด 
โจน์ หำ้งมำยเออร์ เป็นตน้ 

 **อสิระอาหารกลางวนั และ อาหารเยน็ เพ่ือสะดวกในการท่องเทีย่วและช้อปป้ิงตามอธัยาศัย** 

ทีพ่กั Ibis Style Victoria Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า 

วนัทีห่ก      เมลเบิร์น - บรูไน-กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

09.00 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่ สนามบินทูลามารีน 

13.25 น. น ำทำงเดินทำงกลบัสู่ บรูไน โดยสำยกำรบิน รอยลั บรูไน ( Royal Brunei ) เท่ียวบินท่ี BI054 (ใชเ้วลำ

เดินทำงประมำณ 7 ชัว่โมง (มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

17.20 น. เดินทำงถึงสนำมบินบรูไนเพื่อรอเปล่ียนเคร่ือง 

18.15 น. น ำท่ำนเดินทำงต่อกลบัสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสำยกำรบิน รอยลั บรูไน ( Royal Brunei ) เท่ียวบินท่ี 

BI519 ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 2 ชัว่โมง (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

20.00 น. เดินทำงถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจ  
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กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอยีดทุกข้อ 

หมำยเหตุ 
  

1. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย อนัเกิดจำกเหตุสุดวิสัยท่ีทำง 
บริษทัฯ ไม่สำมำรถควบคุมได ้เช่น กำรนดัหยดุงำน, จลำจล,กำรล่ำชำ้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณี
ท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองไม่อนุญำตให้เดินทำงออกหรือกองตรวจคนเขำ้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญำต
ให้เขำ้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่ำนจะใชห้นงัสือเดินทำงรำชกำร (เล่มสีน ้ ำเงิน) เดินทำง หำกท่ำนถูกปฏิเสธ
กำรเดินทำงเขำ้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      
2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงอตัรำค่ำบริกำร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 
4. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ ำนวน 15 ท่ำน ทำงบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรงดออกเดินทำง โดยทำงบริษัทฯ  
จะแจง้ใหท้่ำนทรำบล่วงหนำ้ 14 วนัก่อนกำรเดินทำง  
5. เม่ือท่ำนท ำกำรซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทำงบริษทัฯจะถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับเง่ือนไขของหมำยเหตุทุก
ขอ้แลว้ 

ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ 
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ 

ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 

 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายกุอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 
ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทีป่ระเทศไทย, ประเทศบรไูน และประเทศออสเตรเลยี ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก

หรอืเขา้ประเทศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทิง้ส ิน้ 
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บรูไน + เมลเบร์ิน  6 วนั 4 คืน 
โดยสายการบนิรอยลับรูไนแอร์ไลน์ 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 
ผู้ใหญ่ 

(ห้องละ2 ท่าน) 

ราคาเด็ก 
(มเีตียง) 

พกักบั 2 ผู้ใหญ่ 

ราคาเด็ก 
(ไม่มเีตียง) 

พกักบั 2 ผู้ใหญ่ 
พกัเดี่ยว 
เพิม่ 

วนัที ่29 ก.ย. - 04 ต.ค. 60 31,999 30,999 29,999 8,999 

วนัที ่06-11 ต.ค. 60 33,999 32,999 31,999 8,999 

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

33,999 32,999 31,999 8,999 

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

33,999 32,999 31,999 8,999 

วนัที ่27 ต.ค. - 01 พ.ย. 60 31,999 30,999 29,999 8,999 

วนัที ่03 - 08 พ.ย. 60 31,999 30,999 29,999 8,999 

วนัที ่10 - 15 พ.ย. 60 31,999 30,999 29,999 8,999 

วนัที ่17 - 22 พ.ย. 60 31,999 30,999 29,999 8,999 

วนัที ่24 - 29 พ.ย. 60 31,999 30,999 29,999 8,999 

 
หมายเหตุ : ส าหรับผู้เดินทางทีอ่ายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกบับิดา มารดา ต้องมีจดหมายยนิยอมให้บุตรเดินทางไป

ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 
 

***ราคาทวัร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ และมคัคุเทศก์ 
ค่ำทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 ต่อท่ำนต่อทริป (เกบ็พร้อมยอดส่วนท่ีเหลือ) *** 

ทปิหัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความประทบัใจ 
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** โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

 

เง่ือนไขการให้บริการ 
1. บริษทัฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำยไม่วำ่กรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองของไทยไม่อนุญำต

ใหเ้ดินทำงออกหรือกองตรวจคนเขำ้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญำตให้เขำ้เมือง 
2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย อนัเกิดจำกเหตุสุดวิสัยท่ีทำง บริษทัฯไม่

สำมำรถควบคุมไดเ้ช่นกำรนดัหยดุงำน,จลำจล,กำรล่ำชำ้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน 
3. บริษทัฯสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเท่ียวโดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทรำบล่วงหนำ้ (โปรแกรมและ

รำยละเอียดของกำรเดินทำงอำจมีกำรเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัภำวะอำกำศ และเหตุสุดวิสัยต่ำง ๆ ท่ีไม่สำมำรถ
คำดกำรณ์ล่วงหนำ้โดยทำงบริษทัฯ จะค ำนึงถึงผลประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูร่้วมเดินทำงเป็นส ำคญั) 

4. บริษทัฯสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงอตัรำค่ำบริกำรโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 
5. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ ำนวน10ท่ำนทำงบริษทัฯสงวนสิทธ์ิในกำรงดออกเดินทำงโดยทำงบริษทัฯ จะแจง้ให้ท่ำนทรำบ

ล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ย7 วนัก่อนกำรเดินทำง  
6. เม่ือท่ำนท ำกำรซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทำงบริษทัฯ จะถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับเง่ือนไขของหมำยเหตุทุกขอ้แลว้ 
7. ในกรณีท่ีลูกคำ้ตอ้งออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทำงบริษทั

ฯ จะไม่ขอรับผดิชอบค่ำใชจ่้ำยใดๆ ทั้งส้ิน  
อตัราบริการนีร้วม  

1. ค่ำบตัรโดยสำรชั้นประหยดัไป – กลบั (ตัว๋กรุ๊ป) เส้นทำงตำมท่ีระบุในรำยกำร รวมภำษีสนำมบินและภำษีน ้ำมนัไว้
เรียบร้อยแลว้ 

      **ค่าภาษีน า้มัน ทีส่ายการบินเรียกเกบ็ ณ วันที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2558  และท่านต้องช าระเพิม่เติม ในกรณีทีท่าง สายการ
บินมีการเรียกเกบ็เพิม่** 

2. ค่ำท่ีพกั 4 คืน หอ้งละ 2 ท่ำน 
3. ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีตำมรำยกำรระบุ 
4. หวัหนำ้ทวัร์ หรือมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินผูช้  ำนำญเส้นทำงดูแลตลอดกำรเดินทำง  
5. ประกนัอุบติัเหตุวงเงินท่ำนละ 200,000 บำท  เสียชีวติ 1,000,000 บำท (เง่ือนไขตำมกรมธรรม)์ 
6. สัมภำระน ้ำหนกัไม่เกินท่ำนละ 30 กก. 

อตัราบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่ำท ำหนงัสือเดินทำงไทย 
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2. ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำอำหำร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจำกรำยกำร ค่ำซกัรีด ค่ำโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่ำน ้ำหนกัของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีท่ีเกินกวำ่สำยกำรบินก ำหนด 30 กิโลกรัม 
4. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% 
5. ค่ำ Visa เขำ้ประเทศออสเตรเลีย 5,600 บำท ต่อท่ำน 
6. ค่าทปิไกด์และคนขับรถ 1,500 ต่อท่านต่อทริป (เกบ็พร้อมยอดส่วนทีเ่หลือ) 
7. ค่ำบริกำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซ่ึงท่ำนจะตอ้งดูแลกระเป๋ำและทรัพยสิ์นดว้ยตวัท่ำนเอง 
8. ราคาทวัร์ไม่รวมค่าธรรมเนียมวซ่ีาท่านละ 5,600 บาท  

 
** ลูกค้าท่านใดสนใจซ้ือประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 
เพิม่เติมกบัทางเจ้าหน้าทีบ่ริษัทได้ ** 
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วนั] 
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วนั]  
ควำมครอบคลุมผูเ้อำประกนัท่ีมีอำยมุำกกวำ่ 16 หรือนอ้ยกวำ่ 75 ปี   
[รักษำพยำบำล 2 ลำ้น, รักษำต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจำกอุบติัเหตุ 3 ลำ้นบำท] 
ควำมครอบคลุมผูเ้อำประกนัท่ีมีอำยนุอ้ยกวำ่ 16 หรือมำกกวำ่ 75 ปี   
[รักษำพยำบำล 2 ลำ้น, รักษำต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจำกอุบติัเหตุ 1.5 ลำ้นบำท] 

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

2.  คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื ช าระท ัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 20 วนั  

3.  เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 
เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทาง 
1.  ส าหรับผู้โดยสารทีไ่ม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ย่ืนวซ่ีาให้ เม่ือผลวซ่ีาผ่านแล้วมีการยกเลกิการ
เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามัดจ าทั้งหมด 
2. แจ้งยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปก่อนการเดินทาง   คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
3. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง   เกบ็ค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท  
4. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง   เกบ็ค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
5. แจ้งยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
6. ยกเลกิการเดินทางในวนัเดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทย,ประเทศบรูไนและ ประเทศ  
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             ออสเตรเลยี ไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน ในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรอง 
             แพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะท าการเล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งนีท่้านจะต้อง 
             เสียค่าใช้จ่ายทีไ่ม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียม ในการมัดจ าตั๋วท่านละ 10,000 บาท และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
7. กรณย่ืีนวซ่ีาแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวซ่ีาจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทวัร์หรือมัดจ ามาแล้ว ทาง 
             บริษัทฯ ขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริง เช่น ค่าวซ่ีาและค่าบริการย่ืนวซ่ีา / ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือค่าตั๋ว 
              เคร่ืองบิน (กรณอีอกตั๋วเคร่ืองบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  
8. กรณวีซ่ีาผ่านแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ  ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด    
9. กรณผู้ีเดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที ่ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง 
              บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
10.  ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต้่องการันตีมัดจ ากบัสายการบินหรือค่ามัดจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดย 
              การผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพเิศษเช่น Extra Flight และ  
              Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบินน้ันๆ 
 
เงือ่นไขการเดนิทาง 

1.  บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2.  บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การ

สญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3.  หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคนื

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4.  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5.  รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรกต็ามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6.  ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7.  กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจาก

สายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทวัรอ์ืน่

ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8.  มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี
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เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9.  หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดย

ขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10.  กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที ่

 บรษัิทระบใุนรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆทัง้ส ิน้ 

11.  บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

12.  เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13.  เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน
เงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

14.  โรงแรมทีพ่ักในประเทศออสเตรเลยีมมีาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของทีพ่ักแตกตา่งกบัประเทศไทย โดย
โรงแรมทีพั่กทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศออสเตรเลยี 
ตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ โรงแรมโดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบบหอ้งพักเตยีงคู ่(Twin หรอื Double) ในกรณี
ทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น ขึน้อยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพกัและการวางรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะ
โรงแรม ซึง่มคีวามแตกตา่งกนัอาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนั และไมส่ามารถเสรมิเตยีงไดต้ามทีต่อ้งการ 

15.  กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหาย สญูหาย ลา่ชา้ 
หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้สิน้ 

16.  เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอื
วา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

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

 
เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 
หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 

ข้อมูลเบ้ืองต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวซ่ีาและการย่ืนขอวซ่ีา 
1. ทางสถานทูตมีการแจ้งเง่ือนไขการเตรียมเอกสารในการขอย่ืนวซ่ีา ดังน้ันควรเตรียมเอกสารตามทีส่ถานทูตแจ้งเง่ือนไข

มา หากท่านเตรียมเอกสารไม่ครบหรือปลอมแปลงเอกสาร จนท าให้ไม่สามารถย่ืนวซ่ีาได้หรือถูกปฏิเสธการอนุมัติวีซ่า 
ทางบริษัทสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

2. การอนุมัติวซ่ีาเป็นดุลพนิิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกีย่วข้องใดๆทั้งส้ิน ทั้งนีบ้ริษัทเป็นเพยีงตัวกลางและ
คอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่าน้ัน อตัราค่าธรรมเนียมวซ่ีาทางสถานทูตเป็นผู้เรียกเกบ็  หากท่าน
โดนปฏิเสธการขออนุมัติวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนอตัราค่าธรรมเนียมในการย่ืนวซ่ีา และมีสิทธ์ิไม่แจ้งสาเหตุการปฏิเสธ
วซ่ีา 
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ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
1. เน่ืองจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จึงอำจท ำให้หอ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว 

(Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอำจจะ
ไม่ติดกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเดี่ยว        แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียง
ใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม  

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อำจจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศเน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่ำ  
3. กรณีท่ีมีงำนจดัประชุมนำนำชำติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่ำโรงแรมสูงข้ึนมำกและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯขอสงวน

สิทธ์ิในกำรปรับเปล่ียนหรือยำ้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดควำมเหมำะสม 
4. โรงแรมในออสเตรเลียท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอำจเป็นหอ้งท่ีมีขนำดกะทดัรัต และไม่มี

อ่ำงอำบน ้ำ ซ่ึงข้ึนอยูก่บักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมีลกัษณะแตกต่ำงกนั 
 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีา (ออสเตรเลยี) 
ใช้เวลาท าการอนุมัตวิซ่ีานับจากวนัย่ืนประมาณ 15 วนัท าการ 
ย่ืนวซ่ีาแสดงตนทีศู่นย์ย่ืนวซ่ีา  VFS Global (เทรนดี ้ช้ัน 28) 

 
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนงัสือเดินทำง ตอ้งมีหนำ้เหลือส ำหรับประทบัวซ่ีำอยำ่งนอ้ย 2 หนำ้ อำยกุำรใชง้ำนเหลือไม่

นอ้ยกวำ่ 6 เดือน นบัจำกวนัเดินทำงกลบั  และหนงัสือเดินทำงจะตอ้งไม่ช ำรุด(หนงัสือเดินทำงเล่มเก่ำ กรุณำน ำมำ
ประกอบกำรยืน่วซ่ีำดว้ย)  

2. รูปถ่าย รูปถ่ำยสีหนำ้ตรงขนำด 1.5 x 2 น้ิว จ  ำนวน 2 ใบ (พื้นหลงัขำวเท่ำนั้น ถ่ำย
ไม่เกิน 6 เดือนหำ้มสวมแวน่ตำหรือเคร่ืองประดบั ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะ
หมึก) 

3. หลกัฐานการเงิน  
- กรณผู้ีเดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง ใช ้Bank Statement บญัชีออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 

เดือน ท่ีออกจำกทำงธนำคำรเท่ำนั้น(รบกวนลูกคำ้ท ำรำยกำรเดินบญัชี โดยกำร 
ฝำกหรือถอน ก่อน 1-2 วนั แลว้ ค่อยขอ Statement เพื่อให้อพัเดทไม่เกิน 15 วนั
หรืออยูใ่นเดือนท่ียื่นวซ่ีำ) 
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- กรณผู้ีเดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ใชส้ ำเนำ  Bank Statement บญัชีออมทรัพยย์อ้นหลงั 6 เดือน(ของผูท่ี้ออกค่ำใชจ่้ำย) 
พร้อมเอกสำรพิสูจน์ควำมสัมพนัธ์ เช่น สูติบตัร ทะเบียนบำ้น ทะเบียนสมรส เป็นตน้  

              **สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันและบัญชีฝากประจ า**  
4. หลกัฐานการท างาน   
- เจ้าของกจิการ หนงัสือรับรองกำรจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทำงเป็นกรรมกำรหรือหุน้ส่วน อำยไุม่เกิน 3 เดือน 

หรือ ส ำเนำใบทะเบียนกำรคำ้(พค.0403) 
- กจิการไม่จดทะเบียน จดหมำยช้ีแจงกำรท ำงำน พร้อมเอกสำรประกอบ เช่น รูปถ่ำยร้ำน สัญญำเช่ำท่ี โฉนดท่ีดิน เป็นตนั 
- เป็นพนักงาน    หนงัสือรับรองกำรท ำงำน จำกบริษทัฯ ระบุต ำแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมท ำงำน  

(ขอเป็นภำษำองักฤษมีอำย ุ1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอร์ต ใชค้  ำวำ่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” 
แทนช่ือสถำนทูตท่ียืน่) 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชห้นงัสือรับรองกำรเรียนท่ีออกจำกสถำบนัท่ีก ำลงัศึกษำอยู ่ 
(ขอเป็นภำษำองักฤษมีอำย ุ1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอร์ตใชค้  ำวำ่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” 
แทนช่ือสถำนทูตท่ียืน่) 

5. เอกสารส่วนตัว 
- ส ำเนำทะเบียนบำ้น 
- บตัรประชำชน 
- สูติบตัร(กรณีเด็กอำยตุ  ่ำกวำ่ 20 ปี) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยำ่/มรณะบตัร(ถำ้มี) 
- ใบเปล่ียนช่ือ-นำมสกุล (ถำ้มีกำรเปล่ียน) 

6. กรณเีด็กอายุไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจำกมำรดำ จำกอ ำเภอตน้สังกดั (โดยบิดำจะตอ้งคดัหนงัสือยนิยอมระบุ

ใหบุ้ตรเดินทำงไปต่ำงประเทศกบัมำรดำ)พร้อมแนบส ำเนำบตัรประชำชนหรือหนำ้พำสปอร์ตมำรดำมำดว้ย 
- หากเด็กเดินทางกบัมารดา จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจำกบิดำ จำกอ ำเภอตน้สังกดั (โดยบิดำจะตอ้งคดัหนงัสือยนิยอมระบุให้

บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศกบัมำรดำ) พร้อมแนบส ำเนำบตัรประชำชนหรือหนำ้พำสปอร์ตบิดำมำดว้ย 
-  หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกบับิดาและมารดา ทั้งบิดำและมำรดำจะตอ้งคดัหนงัสือระบุยนิยอมใหบุ้ตรเดินทำงไป

ต่ำงประเทศกบัใคร มีควำมสัมพนัธ์เป็นอะไรกนักบัเด็ก จำกอ ำเภอตน้สังกดั พร้อมแนบส ำเนำบตัรประชำชนหรือหนำ้
พำสปอร์ตบิดำและมำรดำ 
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- กรณเีด็กทีบ่ิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหยำ่ และมีกำรสลกัหลงัโดยมีรำยละเอียดวำ่ฝ่ำยใดเป็นผูมี้อ  ำนำจ
ปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ดียว 

- *** กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี บิดำและมำรดำจะตอ้งมำยืน่วซ่ีำพร้อมเด็กและลงช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมคัรวซ่ีำ 
 
 
 


