
#14898 ทัวรบรูไน ออสเตรเลีย 6 วัน 4 คืน ชมนกเพนกวิน
เกาะฟลลิป ลองเรือชมลิงจมูกยาว บิน BI
ทัวรบรูไน ออสเตรเลีย เกรทโอเชี่ยนโรด สถานีรถไฟจักรไอนํ้าโบราณ สวนสัตว
พ้ืนเมือง ฟรีเดย 1 วันเต็ม!! สวนฟตซรอย วิหารเซ็นตแพททริค ศูนยศิลปะเมล
เบิรน ยานไชนาทาวน มัสยิดทองคํา อิสตานานูรัลอีมาน พิพิธภัณฑรอยัลเรกกา
เลีย มัสยิดสุลตานโอมารอาลีไซฟุดดีน



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานบรูไน    -

2 ทาอากาศยานเมลเบิรน - เกรทโอเช่ียนโรด - อุทยานแหงชาติพอรตแคมเบลล - 12 สาวกของ
พระเจา - เมลเบิรน   

The
Victoria
Hotel
หรือ
เทียบ
เทา

3 สถานีรถไฟจักรไอน้ําโบราณพัฟฟ่ิง (น่ังรถไฟพัฟฟ่ิง บิลลี่) - เกาะฟิลลิป - สวนสัตวพ้ืนเมือง
Maru Koala and Animal Park - เกาะฟิลลิป - หาดซัมเมอรแลนด (เขตอนุรักษนกเพนกวิน
แหงทะเลใต) - ขบวนพาเหรดของนกเพนกวิน - เมลเบิรน

  

The
Victoria
Hotel
หรือ
เทียบ
เทา

4 อิสระเที่ยวเมลเบิรน   

The
Victoria
Hotel
หรือ
เทียบ
เทา

5 เมลเบิรน - ดันดีนองส - สวนฟิตซรอย - โบสถเซนตแพ็ททริค - ศูนยศิลปะเมลเบิรน - ยานไชนา
ทาวนเมลเบิรน - Swanston Walk - หางสรรพสินคาเดวิด โจนส - ถนนอลิซาเบธเมลเบิรน -
ทาอากาศยานเมลเบิรน - ทาอากาศยานบรูไน

  

Time
Hotel
หรือ
เทียบ
เทา

6 มัสยิดทองคํา - ลองเรือชมหมูบานกลางน้ํา (กัมปงไอเยอร) - ลิงโพรบอสซิส (ลิงจมูกยาว) - อิส
ตานา นูรัล อีมาน (พระราชวังหลังคาทองคํา) - พิพิธภัณฑรอยัลเรกกาเลีย - มัสยิดสุลตานโอ
มาร อาลี ไซฟุดดีนที่ 3 - ทาอากาศยานบรูไน - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

   -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

17 ต.ค. 65 - 22 ต.ค. 65 ฿38,900 ฿38,900 ฿38,900 ฿5,900

28 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66 ฿39,900 ฿39,900 ฿39,900 ฿7,900

22 ก.พ. 66 - 27 ก.พ. 66 ฿35,900 ฿35,900 ฿35,900 ฿5,900

7 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66 ฿35,900 ฿35,900 ฿35,900 ฿5,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานบรูไน

 หมายเหตุ

วันท่ี 2

กําหนดการทั้งหมด

คณะท่ีออกเดินทางตั้งแตวันท่ี 02 พ.ค. 63 ออกเดินทางเวลา 18.30 น.

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม เชา

10.30 น. คณะมาพรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคานเตอร U เช็คอินกรุปของสาย
การบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทและหัวหนาทัวร ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก

บาย

13.30 น. ออกเดินทางสู กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบิน รอยัล บรูไน (Royal Brunei) เท่ียวบินท่ี
BI 514 (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาที)

17.15 น. เดินทางถึง สนามบิน Brunei International Airport ประเทศบรูไน รอเปล่ียนเครื่องเพ่ือเดินทางตอไปยัง
เมลเบิรน

ค่ํา

18.55 น./18.30 น. ออกเดินทางสูกรุงเมลเบิรน ประเทศออสเตรเลีย เท่ียวบินท่ี BI 005
คณะท่ีออกเดินทางตั้งแตวันท่ี 02 พ.ค. 63 ออกเดินทางเวลา 18.30 น.

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานบรูไน บาย

เป็นทาอากาศยานหลักของประเทศบรูไน ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของสายการบิน Royal Brunei
Airlines เปิดใหบริการมาตั้งแตปี 1953 และรันเวยนั้นสรางขึ้นโดยชาวญ่ีป ุนในสมัย
สงครามโลกครั้งท่ี 2



ทาอากาศยานเมลเบิรน - เกรทโอเชี่ยนโรด - อุทยานแหงชาติ
พอรตแคมเบลล - 12 สาวกของพระเจา - เมลเบิรน

 กิจกรรม เชา

04.55 น./03.30 น. ถึงสนามบินทูลามารีน นครเมลเบิรน เมืองหลวงของรัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย (เวลาทองถิ่น
เร็วกวาประเทศไทย 3 ชั่วโมง) นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว

คณะท่ีออกเดินทางตั้งแตวันท่ี 02 พ.ค. 63 เดินทางถึงเวลา 03.30 น.

รับประทานอาหารเชา

นําทานเดินทางสูเกรทโอเชี่ยนโรด (Great Ocean Road) ซ่ึงเป็นถนนท่ีสวยงามและเป็นท่ีรูจักของนักทองเท่ียวท่ีจะพลาด
ไมไดเลยหากมาถึงรัฐวิกตอเรีย ใหทานไดชมทิวทัศท่ีสวยงามของชายฝ่ังมหาสมุทรแปซิฟิคและหาดทรายตาง ๆ ตามเสนทางท่ี
งดงามแหงหน่ึงของออสเตรเลีย โดยผาน เมือง Anglesea และเมือง Lorne ท่ีเต็มไปดวยธรรมชาติพรอมทะเลสวยงามและสงบ
กอนเขาสู Apollo Bay

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นเดินทางตอสู พอรตแคมเบลล (Port Campbell) สัมผัสกับทัศนียภาพท่ีสวยงามท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก ใหทานได
เก็บภาพทิวทัศนอันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟิค ท่ีมีลักษณะภูมิประเทศท่ีไมเหมือนท่ีใด ๆ ในโลก

นําทานชมปรากฏการณธรรมชาติของหิน Twelve Apostles ซ่ึงตั้งชื่อตามนักบุญท้ัง 12 นักบุญท่ีเป็นศิษยของพระเยซู
หรือสิบสองสาวกศักดิส์ิทธิข์องศาสนาคริสต ซ่ึงถือวาเป็นความมหัศจรรยทางธรรมชาติท่ีไมควรพลาด

หลังจากนั้นนําทานเดินทางสูเมลเบิรน

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี The Victoria Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานเมลเบิรน

เกรทโอเชี่ยนโรด

 เชา  รับประทานอาหารเชา บนรถโดยสาร

มีอีกชื่อวาทาอากาศยานทัลลามารีน ตั้งอยูท่ีเมืองทัลลามารีน ในรัฐวิกตอเรีย ประเทศ
ออสเตรเลีย เป็นทาอากาศยานหลักอันดับสองของออสเตรเลีย เป็นรองจากทาอากาศยาน
นานาชาติคิงสฟอรดสมิธ และยังเป็นฐานบริการของควอนตัส และสายการบินลูกอยาง
เจ็ตสตารแอรเวย รวมถึงไทเกอรแอรเวยออสเตรเลียซ่ึงจะเริ่มเปิดฐานบริการท่ีเมลเบิรน
ในชวงปลายปี พ.ศ. 2550

เป็นถนนท่ีตัดเลียบชายฝ่ังดานตะวันตกเฉียงใตของเมลเบิรน ชายฝ่ังดังกลาวโดยสวน
ใหญจะเป็นหนาผา กระแสลม และคล่ืนท่ีซัดซาอยางรุนแรง ซ่ึงเป็นตัวกัดเซาะหนาผาให
แตกและบางครั้งก็ถลมคล่ืนลมกัดเซาะเป็นเวลานับลานๆ ปี จนปัจจุบันแผนดินบางสวน
กลายเป็นเกาะหินโดดเดนอยูกลางทะเล มีรูปทรงแปลกๆ ท่ีดูสวยงามและดูนากลัว

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



วันท่ี 3 รถไฟพัฟฟง บิลล่ี (สถานีรถไฟจักรไอน้ําโบราณพัฟฟง) - เกาะ
ฟลลิป - สวนสัตวพื้นเมือง Maru Koala and Animal Park -
เกาะฟลลิป - หาดซัมเมอรแลนด (เขตอนุรักษนกเพนกวินแหงทะเล
ใต) - ขบวนพาเหรดของนกเพนกวิน - เมลเบิรน

 หมายเหตุ คณะท่ีออกเดินทางตั้งแตวันท่ี 02 พ.ค. 63 เดินทางถึงเวลา 03.30 น.

อุทยานแหงชาติพอรตแคมเบลล

12 สาวกของพระเจา

เมลเบิรน

เป็นอุทยานแหงชาติท่ีมีชื่อเสียงทางดานทัศนียภาพทางชายฝังท่ีสวยงาม ท่ีมีความยาวกวา
32 กิโลเมตร นอกจากน้ีในเขตอุทยานแหงชาติพอรตแคมปเบลลยังมีความโดดเดนใน
เรื่องของหนาผาหินปูนขรุขระสูงชัน ท่ีถูกคล่ืนซัดเป็นระยะเวลายาวนานหลายพันปี ทําให
เกิดการสึกกรอนจนเกิดเป็นประติมากรรมทางธรรมชาติอันสวยงาม

เป็นแทงหินปูนท่ีถูกธรรมชาติสลักใหมีรูปทรงแปลกๆ แตกตางกันไปอยางนาอัศจรรย
เรียงรายกระจายอยูบริเวณชายหาด มีทางเดินใหนักทองเท่ียวเดินชมและถายรูปกันแบบ
จุใจและใกลชิด

เป็นเมืองใหญอันดับสองของประเทศออสเตรเลีย รองจากนครซิดนีย เมลเบิรนเป็นเมือง
ท่ีนาอยูมากท่ีสุดเมืองหน่ึงของโลก เน่ืองจากความปลอดภัยสูง และคาครองชีพท่ีคอนขาง
ตํ่า

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 The Victoria Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานสูสถานีรถไฟจักรไอน้ําโบราณ (Puffing Billy Steam Train) ซ่ึงแตเดิมเคยใชเป็นเสนทางในการเดินทางระหวาง
เมืองและขนสงสินคาเปิดใหบริการในปี ค.ศ.1900 เป็นรถไฟสายเกาท่ีว่ิงระยะสั้น ๆ ปัจจุบันไดถูกดัดแปลงนํามาใชในการทอง
เท่ียวชมปา

นําทานน่ัง รถไฟจักรไอน้ําโบราณ เพ่ือชมทัศนียภาพอันสวยงามตามแนวเขาตลอดเสนทางว่ิงของรถไฟและทานยังสามารถ
น่ังหอยขาผอนคลายอารมณพรอมชมทัศนียภาพตลอดทางท่ีเต็มไปดวยหุบเขาและปาสูงท่ียังคงความสมบูรณ

จากนั้นนําทานเดินทางสูเขตอนุรักษธรรมชาติ เกาะฟิลลิป ซ่ึงเป็นเกาะเล็ก ๆ ท่ีเต็มไปดวยสัตวพ้ืนเมืองมากมายท่ีทางการ
อนุรักษท้ังสัตวน้ําและสัตวปาและคงความเป็นธรรมชาติท่ีมีหาดทรายและปาพุมเล็ก ๆ ซ่ึงเป็นท่ีอยูของเพนกวินตัวนอย แมวน้ํา
และนก นานาชนิด

บาย



รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู สวนสัตวพ้ืนเมือง Maru Koala & Animal Park เพลิดเพลินไปกับการชมธรรมชาติและความนารัก
ของเหลาสัตวพ้ืนเมืองนานาชนิด อาทิ โคอาลา จิงโจ วอมแบท ใหทานไดสัมผัสและถายรูปคูกับโคอาลาตัวนอยอยางใกลชิด (ไม
รวมคาถายรูปกับโคอาลา) สนุกสนานกับการใหอาหารจิงโจจากมือของทานเอง สดชื่นผอนคลายไปกับบรรยากาศอันรมรื่น

จากนั้นนําทานสูเกาะฟิลลิป (Phillip Island Nature Park)

นําทานพบประสบการณอันนาประทับใจกับการชมความนารักของ ฝูงเพนกวินพันธุเล็กท่ีสุดในโลกท่ีอยูรวมกันเป็นกลุม
ใหญบนชายหาด SUMMERLAND BEACH ในบรรยากาศอันสวยงามยามพระอาทิตยอัสดงซ่ึงทานจะไดเห็นฝูงเพนกวินตัว
นอยพรอมใจกันยกขบวนพาเหรดขึ้นจากทะเลเพ่ือกลับคืนสูรังพรอมอาหารในปากมาฝากลูกตัวนอยท่ีรออยูในรัง

หามถายรูปเพนกวิน เพราะเป็นการรบกวนหรืออาจจะทําใหเพนกวินตกใจ

จากนั้นนําทานเดินทางกลับเมลเบิรน

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง (เมนูพิเศษ กุงมังกร)

พักท่ี The Victoria Hotel หรือเทียบเทา

สถานีรถไฟจักรไอนํ้าโบราณพัฟฟง (นั่งรถไฟพัฟ…

เกาะฟลลิป

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ขบวนรถจักรไอน้ําโบราณตามแบบฉบับชาวออสซ่ี เจาพัฟฟ่ิง บิลล่ี น้ีเป็นรถไฟหัวจักรไอ
น้ํารุนเกาท่ีเลิกใชนานแลว ทางรัฐก็เลยเอามาเปิดเป็นสถานท่ีทองเท่ียวสําหรับคนท่ีอยาก
สัมผัสบรรยากาศยอนยุคน่ังรถไฟโบราณซ่ึงจะไดน่ังบนรางรถไฟแบบเกาไปดวย ซ่ึงแต
เดิมเคยใชเป็นเสนทางในการขนถายลําเลียงถานหินระหวางเมือง และปัจจุบันไดถูก
ดัดแปลงนํามาใชในงานการทองเท่ียว นําทานน่ัง รถไฟจักรไอน้ําโบราณ เพ่ือชม
ทัศนียภาพอันสวยงามตามแนวเขาตลอดเสนทางว่ิงของรถไฟ

เป็นเมืองท่ีใหญ เป็นอันดับสองของออสเตรเลีย เป็นเมืองท่ีเต็มไปดวย สถานท่ีทองเท่ียว
ทางธรรมชาติ ท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก เชน การเดินพาเหรดของ นกเพนกวินบนเกาะฟิลลิป
ตั้งอยูหางจากเมลเบิรน ดวยการ ขับรถสบาย ๆ เพียงสองชั่วโมง (หรือ 140 กิโลเมตร
ทางตะวันออกเฉียงใตของเมลเบิรน) เป็นเมืองท่ีใหญ เป็นอันดับสองของออสเตรเลีย
เป็นเมืองท่ีเต็มไปดวย สถานท่ีทองเท่ียวทางธรรมชาติ ท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก เชน การเดิน
พาเหรดของ นกเพนกวินบนเกาะฟิลลิป (Phillip Island Penguin Parade) และ the
Seals Rocks Sea Life Centre.

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

สวนสัตวพื้นเมือง Maru Koala and Animal Park

เกาะฟลลิป

 บาย

ท่ีน่ีเป็นสวนสัตวท่ีเป็นแหลงทองเท่ียวสําคัญแหงหน่ึงของออสเตรเลีย บริหารงานโดย
ครอบครัวตระกูล Maru ตั้งอยูบน Bass Highway ใน Grantville อยูหางจากเมลเบิรน
ไปทางตะวันออกเฉียงใตประมาณ 120 กิโลเมตร ภายในมีสัตวพ้ืนเมืองนานาชนิด อาทิ
เชน โคอาลา, จิงโจ, วอมแบท ฯลฯ ท่ีน่ีนักทองเท่ียวยังสามารถถายรูปคูกับโคอาลาตัวนอย
อยางใกลชิด หรือสนุกสนานกับการใหอาหารจิงโจดวยตัวเอง

เป็นเมืองท่ีใหญ เป็นอันดับสองของออสเตรเลีย เป็นเมืองท่ีเต็มไปดวย สถานท่ีทองเท่ียว
ทางธรรมชาติ ท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก เชน การเดินพาเหรดของ นกเพนกวินบนเกาะฟิลลิป
ตั้งอยูหางจากเมลเบิรน ดวยการ ขับรถสบาย ๆ เพียงสองชั่วโมง (หรือ 140 กิโลเมตร
ทางตะวันออกเฉียงใตของเมลเบิรน) เป็นเมืองท่ีใหญ เป็นอันดับสองของออสเตรเลีย

่ ่ ่ ่ ่



วันท่ี 4 อิสระเท่ียวเมลเบิรน

 หมายเหตุ หามถายรูปเพนกวิน เพราะเป็นการรบกวนหรืออาจจะทําใหเพนกวินตกใจ

หาดซัมเมอรแลนด (เขตอนุรักษนกเพนกวินแหงทะเ…

ขบวนพาเหรดของนกเพนกวิน

เมลเบิรน

เป็นเมืองท่ีเต็มไปดวย สถานท่ีทองเท่ียวทางธรรมชาติ ท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก เชน การเดิน
พาเหรดของ นกเพนกวินบนเกาะฟิลลิป (Phillip Island Penguin Parade) และ the
Seals Rocks Sea Life Centre.

เป็นพ้ืนท่ีอนุรักษซ่ึงเป็นชายหาดท่ีอยูในเขตการปกครองหน่ึงบนเกาะฟิลลิปในรัฐ
วิคตอเรีย ซ่ึงตั้งอยูทางมุมตะวันตกเฉียงใตของเกาะ ท่ีน่ีเป็นพ้ืนท่ีอนุรักษเพนกวินท่ี
สําคัญจุดหน่ึงซ่ึงเป็นท่ีดินของรัฐ ซ่ึงในบางชวงของตอนเย็นหากโชคดีจะไดเห็นเพนกวิน
สุดนารักเดินเลนอยูตามริมชายหาด

เขตอนุรักษนกเพนกวินแหงทะเลใต มีอาคารนิทรรศการรูปภาพ และเรื่องราวเกี่ยวกับ
สายพันธุของเพนกวินในทวีปตางๆ เพนกวินท่ีเกาะฟิลลิป ถือไดวาเป็นเพนกวินท่ีมีขนาด
เล็กท่ีสุดในโลก เชิญพบกับความอัฒจรรยบริเวณชายหาดซัมเมอรแลนด เพ่ือรอชมพาเหรด
เพนกวิน ทุก ๆ เย็น เพนกวินจะเดินพาเหรดขึ้นจากทะเลหลังกลับจากออกหาอาหาร
ตั้งแตเชา เป็นวิถีธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นทุกวัน สรางความประทับใจใหแกนักทองเท่ียวท่ีไดมา
เยือน

เป็นเมืองใหญอันดับสองของประเทศออสเตรเลีย รองจากนครซิดนีย เมลเบิรนเป็นเมือง
ท่ีนาอยูมากท่ีสุดเมืองหน่ึงของโลก เน่ืองจากความปลอดภัยสูง และคาครองชีพท่ีคอนขาง
ตํ่า

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ กุงมังกร

 The Victoria Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

อิสระเต็มวันเท่ียวเมืองเมลเบิรน

อิสระเต็มวัน โดยไกดจะใหคําแนะนําทานสําหรับการเดินทาง

ทานสามารถเดินทางเท่ียวไดโดยระบบขนสงสาธารณะ ท่ีมีอยูท่ัวเมืองท้ังรถไฟใตดิน Tram รถเมล หรือ รถ Taxi ซ่ึงเมล
เบิรนเป็นเมืองท่ีมีความตื่นตาตื่นใจดวยการผสมผสานท้ังความเกาและความใหมเขาดวยกัน เป็นเมืองท่ีตั้งอยูบนริมฝ่ังแมน้ํา
Yarra มีสวนสาธารณะริมน้ํา มีสถาปัตยกรรมของยุคตื่นทองในสมัยกลางศตวรรษท่ี 18 คละเคลากับตึกสูงระฟาในสมัย
ปัจจุบันทําใหมีภูมิทัศนของเมืองท่ีไมเหมือนใคร มีแมน้ําตั้งอยูใจกลางเมืองอันเป็นเสนหของเมลเบิรน

แนะนําสถานท่ีเท่ียวหลักๆในเมืองเมลเบิรน อาทิเชน
- กระทอมกัปตันคุก ซ่ึงเป็นบานพักของนักสํารวจชาวอังกฤษคนสําคัญของโลก ผูคนพบทวีปออสเตรเลียและซีกขั้วโลกใต

กระทอมน้ีไดถูกยายมาเพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองนครเมลเบิรนในวาระครบรอบ 100 ปี

่ ่ ่



วันท่ี 5 เมลเบิรน - ดันดีนองส - สวนฟตซรอย - โบสถเซนตแพ็ททริค
- ศูนยศิลปะเมลเบิรน - ยานไชนาทาวนเมลเบิรน - Swanston
Walk - หางสรรพสินคาเดวิด โจนส - ถนนอลิซาเบธเมลเบิรน -
ทาอากาศยานเมลเบิรน - ทาอากาศยานบรูไน

 หมายเหตุ อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ําตามอัธยาศัย

- ศูนยศิลปะเมลเบิรน ซ่ึงเป็นอาคารคอมเพล็กซครบวงจรท่ีมีลักษณะเป็นอาคารโรงละครท่ีมีสัญลักษณอันโดดเดนเป็นเสาสูง
รูปทรงยอดแหลมคลายหอไอเฟล ภายในประกอบดวยโรงละครรัฐ พิพิธภัณฑศิลปะการแสดง และ หอศิลปของจอรจ อดัมส รวม
ถึงโรงละครขนาดเล็กจํานวนมากและพ้ืนท่ีจัดแสดงภาพศิลปะตางๆ

- อาคารรัฐสภา อาคารท่ีกอสรางตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป

- ลองเรือท่ีแมน้ํา Melbourne ท่ีทานจะไดชมทัศนียภาพและด่ืมด่ํากับบรรยากาศของเมืองเมลเบิรน

- Eureka Skydeck 88 เป็นอาคารคอนโดท่ีพักอาศัย ตั้งอยูบนชั้นท่ี 88 ของอาคารยูเรกา ทาวเวอร ในเมืองเมลเบิรน ซ่ึง
อาคารแหงน้ีไดขึ้นชื่อวาเป็นอาคารท่ีพักอาศัยท่ีสูงท่ีสุดในโลก ตั้งอยูบริเวณเซาธแบงค

- พิพิธภัณฑสัตวน้ํา Melbourne Aquarium ตั้งอยูใจกลางเมืองบนริมฝ่ังแมน้ํา Yarra ซ่ึงภายในจะมีสัตวน้ําหลากหลาย
ชนิดจากทางมหาสมุทรแปซิฟิคตอนใต หลายพันชนิด

- ชอปป้ิงท่ีตลาดควีนวิคตอเรีย (Queen Victoria Market) ซ่ึงเป็นตลาดเกาแกท่ีประกอบไปดวยรานคาแผงลอยหลายรอย
แผงท้ังในท่ีรมและกลางแจง ครอบคลุมหลายชวงตึก ท่ีประกอบไปดวยสินคาหลากหลายมากมาย เป็นตน

- ชอปป้ิงยานไชนา ทาวน ซ่ึงตั้งอยูบนถนน Swanston มีรานคามากมาย และยังมีอาคารบานเรื่องสมัยเกาท่ีสรางตั้งแตศ
ควรรษท่ี 19 ดวยบรรยกาศแบบชาวจีนหรือจะชอปป้ิงท่ีหางสรรพสินคาดัง อาทิเชน หางเดวิด โจน หางมายเออร เป็นตน

อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ําตามอัธยาศัย

ค่ํา

พักท่ี The Victoria Hotel หรือเทียบเทา

อิสระเที่ยวเมลเบิรน
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระเต็มวันเมืองเมลเบิรน ทองเท่ียวตามสถานท่ีตางๆ มากมาย อาทิ สวนฟิตซรอย
ศูนยศิลปะเมลเบิรน ตลาดควีนวิคตอเรีย ชมวิวแบบพาโนรามาจากชั้นบนสุดของ Eureka
Tower และอ่ืนๆอีกมามายใหทานสัมผัสกับกิจกรรมตางๆ ตามอัธยาศัย

 คํ่า  The Victoria Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานชมเมืองเมลเบิรน ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีความตื่นตาตื่นใจดวยการผสมผสานท้ังความเกาและความใหมของสถาปัตยกรรม
เขาดวยกัน ตั้งอยูบนริมฝ่ังแมน้ํา Yarra River มีแมน้ําตัดใจกลางเมืองอันเป็นเสนหของเมลเบิรน

นําทานเดินทางสู ยานดันดีนองส ท่ียังเป็นปาของตนยูคาลิปตัสและเมืองตามแบบชนบทของออสเตรเลีย

นําชม สวนฟิตซรอย (Fitzroy Garden) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญท่ีเต็มไปดวยดอกไมนานาพันธุ เป็นท่ีตั้งกระทอม
กัปตันคุก (ไมรวมคาเขาชมในกระทอม) บานพักของนักสํารวจชาวอังกฤษคนสําคัญของโลก ผูคนพบทวีปออสเตรเลียและซีกขั้ว
โลกใต กระทอมน้ีไดถูกยายมาเพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองนครเมลเบิรนในวาระครบรอบ 100 ปี

้ ่ ้ ่



จากนั้นนําทานถายรูปดานนอกกับวิหารเซนตแพททริค (St. Patrick Cathedral) สรางเสร็จสมบูรณในปี 1939 ซ่ึงตั้งชื่อ
ตามนักบุญอุปถัมภแหงไอรแลนด และไดกอสรางเพ่ือรองรับประชากรคาธอลิกของเมลเบิรนในระหวางศตวรรษท่ี 19 ตัวอาคาร
มีสีดําท่ีเดนชัด สีนั้นไดมาจากหินบลูสโตนในทองถิ่นท่ีใชในการกอสราง วัสดุอ่ืน ๆ ไดนํามาจากท่ัวท้ังออสเตรเลียและท่ัวโลก

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานชมศูนยศิลปะเมลเบิรน ซ่ึงเป็นอาคารคอมเพล็กซครบวงจรท่ีมีลักษณะเป็นอาคารโรงละครท่ีมีสัญลักษณอันโดดเดน
เป็นเสาสูง รูปทรงยอดแหลมคลายหอไอเฟล ภายในประกอบดวยโรงละครรัฐ พิพิธภัณฑศิลปะการแสดง และ หอศิลปของจอรจ
อดัมส รวมถึงโรงละครขนาดเล็กจํานวนมากและพ้ืนท่ีจัดแสดงภาพศิลปะตางๆ

จากนั้นใหทานอิสระชอปป้ิงอยางจุใจในยานไชนา ทาวน รานคามากมายบนถนน Swanston และยังมีอาคารบานเกาสราง
ตั้งแตสมัยศตวรรษท่ี 19 ดวยบรรยกาศแบบชาวจีนและชาวเอเซีย

หรือจะชอปป้ิงหางสรรพสินคาชื่อดัง อาทิ หางเดวิด โจน หางมายเออร ในยานถนน Swanston Street และ Elizabeth
Street ท่ีเต็มไปดวยรานเสื้อผาแฟชั่นหลากหลายสําหรับบุรุษและสตรี

จากนั้นนําทานเดินทางไปสนามบินเพ่ือเดินทางตอไปยังประเทศบรูไน

ค่ํา

18.45 น./16.15 น. ออกเดินทางสู บรูไน โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เท่ียวบินท่ี BI006 (ใชเวลาเดิน
ทางประมาณ 7 ชั่วโมง มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง)

คณะท่ีออกเดินทางตั้งแตวันท่ี 02 พ.ค. 63 ออกเดินทางเวลา 16.15 น.

22.45 น./ 21.25 น. เดินทางถึงกรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน จากนั้นนําทานเดินทางสูท่ีพัก
คณะท่ีออกเดินทางตั้งแตวันท่ี 02 พ.ค. 63 เดินทางถึงเวลา 21.25 น.

พักท่ี Time Hotel หรือเทียบเทา

เมลเบิรน

ดันดีนองส

สวนฟตซรอย

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองใหญอันดับสองของประเทศออสเตรเลีย รองจากนครซิดนีย เมลเบิรนเป็นเมือง
ท่ีนาอยูมากท่ีสุดเมืองหน่ึงของโลก เน่ืองจากความปลอดภัยสูง และคาครองชีพท่ีคอนขาง
ตํ่า

ท่ีน่ีเป็นยานชานเมืองของเมลเบิรน กรุงวิกตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย ตั้งอยูบริเวณเชิง
เขาของ Dandenong Ranges และเป็นศูนยกลางการบริหารหลักของเมือง Greater
Dandenong ในเขตปกครองทองถิ่น ในชวงกลางศตวรรษท่ี 20 ท่ีน่ีเป็นหน่ึงใน
อุตสาหกรรมการผลิตและการคาท่ีสําคัญและการขยายตัวของมหานครเมลเบิรน

สวนฟิตซรอย เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญท่ีเต็มไปดวยดอกไมนานาพันธุ เป็นสถานท่ีท่ี
นักทองเท่ียวใหความสนใจ เน่ืองจากจะเป็นสวนสาธารณะแลวยังมีกระทอมกัปตันคุก ซ่ึง
เป็นนักสํารวจชาวอังกฤษคนสําคัญของโลก ผูคนพบทวีปออสเตรเลียและซีกขั้วโลกใต
กระทอมน้ีไดถูกยายมาเพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองนครเมลเบิรนในวาระครบรอบ 100 ปี
บานหลังน้ีแตเดิมนั้นอยูท่ีประเทศอังกฤษ แตทางออสเตรเลียไดขอซ้ือมา เพ่ือนํามาตั้งไว
ในสวนฟิตซรอย ลักษณะตัวบานคอนขางท่ีจะเกาแกตั้งแตปี ค.ศ.1755 โดยมีการรื้อบาน
เป็นสวนๆ แลวสงลงเรือมาประกอบใหม ในปี ค.ศ.1934 ดานในมีนิทรรศการเกี่ยวกับ
กัปตันคุก และตกแตงใหเกาตรงกับสมัยนั้น



โบสถเซนตแพ็ททริค
วิหารท่ีสูงท่ีสุดของออสเตรเลียซ่ึงเดนเป็นสงาท่ีปลายของยานกลางเมืองเมลเบิรนแหงน้ี
เป็นสถานท่ีสันโดษและตัวอยางท่ีชัดเจนของศิลปะและฝีมือชางของโลกเกา วิหารเซนต
แพทริกเสร็จสมบูรณในปี 1939 หลังจากการกอสรางท่ียาวนานกวา 70 ปี ไดรับการกลาว
วาท่ีน่ีเป็นตัวอยางของสถาปัตยกรรมโกธิคท่ีไดรับการฟ้ืนฟูท่ีเดนชัด ดึงดูดผูเย่ียมชมท่ีมา
ชมความงามจากทุกความเชื่อและศาสนา

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ศูนยศิลปะเมลเบิรน

ยานไชนาทาวนเมลเบิรน

Swanston Walk

หางสรรพสินคาเดวิด โจนส

ถนนอลิซาเบธเมลเบิรน

 บาย

ท่ีน่ีเป็นอาคารคอมเพล็กซครบวงจร ท่ีมีลักษณะเป็นอาคารโรงละคร มีสัญลักษณอันโดด
เดนเป็นเสาสูง รูปทรงยอดแหลมคลายหอไอเฟล ภายในประกอบดวยโรงละครรัฐ
พิพิธภัณฑศิลปะการแสดง และ หอศิลปของจอรจ อดัมส รวมถึงโรงละครขนาดเล็ก
จํานวนมากและพ้ืนท่ีจัดแสดงภาพศิลปะตางๆ

ถนนคนเดินท่ีมีรานคาและรานอาหารจีนมากมาย ตั้งอยูในเมืองเมลเบิรน

ถนน Swanston ถนนของการสัญจร ในใจกลางเมลเบิรน ประเทศออสเตรเลีย ในอดีต
เป็ถนนสายหลักของภาคกลางของเมลเบิรน ในปี 1837

เดวิด โจนส เนนตลาดไฮเอนด แคมเปญกระตุนตลาดก็มักจะออกแนวหรู เชน แฟชั่นโชว
โปรโมตเสื้อผา โดยมีการเชิญดีไซเนอรหรือบางครั้งก็เจาของแบรนดมารวมกิจกรรมอยาง
ใกลชิด นอกจากน้ี David Jones ยังมีผลิตภัณฑแบรนดเครื่องสําอางคชั้นนําจาก
ประเทศ ออสเตรเลีย ชั้น 1 เซ็นทรัลคอรท ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด David Jones
ผลิตภัณฑเครื่องสําอางคชั้นนําจากดินแดนจิงโจ ถาทานเคย เดินทางไปประเทศ
ออสเตรเลียมาแลว ทานจะตองรูจัก David Jones เป็นแนแท

เป็นหน่ึงในถนนสายหลักในยานธุรกิจกลางของเมลเบิรน มีชื่อเสียงในฐานะแหลงช็อป
ป้ิงคาปลีก นอกจากน้ียังเชื่อมตอกับแหลงช็อปป้ิงและสถานท่ีทองเท่ียวสําคัญเชน
Bourke Street Mall, GPO ของเมลเบิรน, ศูนยการคา Central Melbourne ตลาด
Queen Victoria และอ่ืนๆ

 คํ่า



วันท่ี 6 มัสยิดทองคํา - ลองเรือชมหมูบานกลางน้ํา (กัมปงไอเยอร) -
ลิงโพรบอสซิส (ลิงจมูกยาว) - อิสตานา นูรัล อีมาน
(พระราชวังหลังคาทองคํา) - พิพิธภัณฑรอยัลเรกกาเลีย -
มัสยิดสุลตานโอมาร อาลี ไซฟุดดีนท่ี 3 - ทาอากาศยานบรูไน -
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ คณะท่ีออกเดินทางตั้งแตวันท่ี 02 พ.ค. 63 ออกเดินทางเวลา 16.15 น. เดินทางถึงเวลา 21.25 น.

ทาอากาศยานเมลเบิรน

ทาอากาศยานบรูไน

 Time Hotel หรือเทียบเทา

มีอีกชื่อวาทาอากาศยานทัลลามารีน ตั้งอยูท่ีเมืองทัลลามารีน ในรัฐวิกตอเรีย ประเทศ
ออสเตรเลีย เป็นทาอากาศยานหลักอันดับสองของออสเตรเลีย เป็นรองจากทาอากาศยาน
นานาชาติคิงสฟอรดสมิธ และยังเป็นฐานบริการของควอนตัส และสายการบินลูกอยาง
เจ็ตสตารแอรเวย รวมถึงไทเกอรแอรเวยออสเตรเลียซ่ึงจะเริ่มเปิดฐานบริการท่ีเมลเบิรน
ในชวงปลายปี พ.ศ. 2550

เป็นทาอากาศยานหลักของประเทศบรูไน ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของสายการบิน Royal Brunei
Airlines เปิดใหบริการมาตั้งแตปี 1953 และรันเวยนั้นสรางขึ้นโดยชาวญ่ีป ุนในสมัย
สงครามโลกครั้งท่ี 2

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานชมมัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah สรางขึ้นในโอกาสฉลอง 25 ปี แหงการครองราชยของสุลตานองค
ปัจจุบัน มัสยิดทองคําแหงน้ีเป็นมัสยิดแหงชาติของบรูไน และมีสถาปัตยกรรมสวยงามท่ีสุดในบรูไน โดยมีการนําเขาวัสดุในการ
กอสรางและตกแตงมาจากท่ัวโลก (กรณีท่ีมัสยิดปิด ขออนุญาตนําทานถายรูปดานนอกเทานั้น)

จากนั้นนําทานลองเรือชม หมูบานกลางน้ํา Kampong Ayer หมูบานกลางน้ําท่ีใหญท่ีสุดในโลก ตั้งอยูบริเวณปากแมน้ํา
บรูไน เป็นหมูบานกลางน้ําท่ีมีคนอยูอาศัยตอเน่ืองกันมายาวนานกวา 1,300 ปี

นําทานลองเรือชม ลิงโพรบอสซิส (Proboscis Monkey) หรือท่ีเรียกกันวา ลิงจมูกยาว เป็นลิงท่ีมีมีจมูกใหญและย่ืนยาว
ประหลาดกวาลิงชนิดอ่ืน เป็นลิงท่ีพบไดเฉพาะในประเทศบนเกาะบอรเนียวเทานั้น โดยจะอาศัยอยูในปาชายเลนหรือปาติดริม
แมน้ํา จากนั้นนําทาน

ผานชม พระราชวัง Istana Nurul Iman พระราชวังท่ีใหญท่ีสุดในโลก เป็นท่ีประทับของสุลตานแหงบรูไนและพระราชวงศ
สรางขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1984 มีมูลคา 1.4 พันลานดอลลารสหรัฐฯ บนพ้ืนท่ี 2,152,782 ตารางฟุต

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานชม พิพิธภัณฑ Royal Regalia มีการจัดแสดงเครื่องประกอบพิธีราชาภิเษกของสมเด็จพระราชาธิบดีองคท่ี 29 แหง
บรูไน และขาวของเครื่องใชขององคสุลตานเอาไวมากมาย อาทิเชน เครื่องเงิน, เครื่องทอง มงกุฎ เครื่องราชยและเครื่อง
บรรณาการจากประเทศตางๆ รวมท้ังของขวัญจากผูนําประเทศตาง ๆ ท่ีถวายแดองคสุลตานแหงบรูไน

จากนั้นนําทานถายรูปดานนอกมัสยิด Omar Ali Saiffuddien มัสยิดใจกลางเมือง บันดารเสรีเบกาวัน สรางขึ้นโดย
สุลตาน โอมาร อาลี ไซฟุดดิน ซ่ึงเป็นมัสยิดประจําพระองคของสมเด็จพระมหาราชาธิบดีองคท่ี 28 ของบรูไน ซ่ึงเป็นพระราชบิดา

่ ้



ของสมเด็จพระราชาธิบดีองคท่ี 29 องคปัจจุบัน ภายในมัสยิดประดับตกแตงดวยหินออนและกระเบื้องสีอยางเรียบงาย เหมาะสม
สําหรับสถานท่ีในการสวดมนตขอพร

จากนั้นนําทานเดินทางไปยังสนามบินเพ่ือเดินทางกลับไปยังประเทศไทย

ค่ํา

18.30 น. นําทานเดินทางตอกลับสู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เท่ียวบินท่ี
BI519 (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

20.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

มัสยิดทองคํา

ลองเรือชมหมูบานกลางนํ้า (กัมปงไอเยอร)

ลิงโพรบอสซิส (ลิงจมูกยาว)

อิสตานา นูรัล อีมาน (พระราชวังหลังคาทองคํา)

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นมัสยิดประจําเมืองหลวงของประเทศบรูไน มัสยิดแหงน้ีถือวาเป็นมัสยิดท่ีสวยสุดใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สถาปัตยกรรมท่ีใชไดระบุวาเป็นแบบอิสลามมิกซอารต สไตลอิตาลี
โดยสถาปนิกชาวอิตาลี วัสดุทุกชิ้นเป็นวัสดุท่ีคัดสรรมาเป็นอยางดีไมวาจะเป็นหินออนสี
ขาวพราวกระจางจากอิตาลี หินแกรนิตเน้ือแข็งชั้นเย่ียมจากเซ่ียงไฮ โคมระยาคริสตัลจาก
อังกฤษ พรมเสนใยพิเศษจากซาอุดิอารเบีย และท่ีสําคัญยอดโดมใชแผนทองคําแทถึง 3.3
ลานแผน ความสูงของมัสยิด 52 เมตร เรียกวาสูงพอท่ีจะใหคนในเมืองเห็นโดมทองคําน้ี
อยางท่ัวถึง

ลองเรือชมหมูบานกลางน้ํากัมปงไอเยอร ซ่ึงเป็นหมูบานท่ีตั้งอยูบริเวณปากแมน้ําบรูไน
วากันวามีคนอาศัยอยูกันมาอยางยาวนานกวา 1,300 ปี เสนหของกัมปงไอเยอรคือ ศิลปะ
การสรางบานเรืองแบบพ้ืนนับพันหลัง ปลูกสรางอยูบนเสาค้ํายันและเชื่อมตอกันดวย
สะพาน หมูบานกลางน้ําน้ีมีท้ังบานพักอาศัย มัสยิด โรงเรียน สถานีอนามัย สถานีตํารวจ
รานคา รานอาหาร และอ่ืนๆ อยางครบครัน กัมปงไอเยอรน้ีนับเป็นสถานท่ีท่ีแสดงใหเห็น
ถึงวัฒนธรรมริมน้ําของประเทศน้ีอยางชัดเจนท่ีสุด

ลิงโพรบอสซิส (Proboscis Monkey) หรือท่ีเรียกกันวา ลิงจมูกยาว เป็นลิงท่ีมีมีจมูก
ใหญและย่ืนยาวประหลาดกวาลิงชนิดอ่ืน เป็นลิงท่ีพบไดเฉพาะในประเทศบนเกาะ
บอรเนียวเทานั้น โดยจะอาศัยอยูในปาชายเลนหรือปาติดริมแมน้ํา

เป็นพระราชวังท่ีประทับขององคสุลตานประมุขของประเทศบรูไน รวมท้ังเป็นท่ีทําการ
ทําเนียบรัฐบาล พระราชวัง Istana ออกแบบโดยผสมผสานศิลปะแบบมาเลยและบรูไน
เขาดวยกัน มีโดมทองคําสูงโปรงเป็นลักษณะเดน ประกอบดวยหองหับตางๆถึง 1,788
หอง มีโรงรถขนาดใหญมีชองจอดรถกวา 350 คัน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



 หมายเหตุ กรณีท่ีมัสยิดปิด ขออนุญาตนําทานถายรูปดานนอกเทานั้น

มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

พิพิธภัณฑรอยัลเรกกาเลีย

มัสยิดสุลตานโอมาร อาลี ไซฟุดดีนที่ 3

พิพิธภัณฑน้ีเคยไดรับการโหวตจากประเทศในอาเชี่ยนวงหน่ึงวาเป็นพิพิธภัณฑท่ีนาชม
ท่ีสุด เป็นท่ีรวบรวมขาวของเครื่องใชของสุลตานองคปัจจุบัน อาทิ เครื่องทรงทองคํา ใน
วันขึ้นครองราชยและเครื่องบรรณาการจากผูนําประเทศตาง ๆ ชมมงกุฏทองคํา บัลลังก
ทองคํา เครื่องทรงทองคํา รวมท้ังเครื่องราชยมากมายท่ีพระองคไดรับ

มัสยิด โอมาร อาลี ไซฟัดดิน Sultan Omar Ali Saifuddien Mosque สุเหราท่ีไดชื่อวา
สวยงามท่ีสุดและใหญท่ีสุดในเอเชียตะวันออก ไดชื่อตามพระนามของสุลตานแหงบรูไน
องคท่ี 28 สรางขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1958 ตั้งอยูใจกลางกรุงบันดารเสรีเบกาวัน ริมแมน้ําเคดา
ยัน เป็นศูนยรวมจิตวิญญาณของชาวมุสลิมในบรูไน รอบๆ สุเหราเป็นสระขุดกวางใหญ
มีภาพของสุเหราสะทอนบนพ้ืนน้ําสวยงามจับตาอยางย่ิง (สุเหราไมอนุญาตใหคนท่ีไมได
เป็นมุสลิมเขา) ความงามของมัสยิดน้ีไดรับการเปรียบเปรยวาเป็น มินิทัชมาฮาล

ทาอากาศยานบรูไน

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 คํ่า

เป็นทาอากาศยานหลักของประเทศบรูไน ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของสายการบิน Royal Brunei
Airlines เปิดใหบริการมาตั้งแตปี 1953 และรันเวยนั้นสรางขึ้นโดยชาวญ่ีป ุนในสมัย
สงครามโลกครั้งท่ี 2

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและท่ีน่ังบนเครื่องบิน

1. ทางบริษัทไดสํารองท่ีน่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซ่ึงมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง  

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริง
และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยางนอย

3.  น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบินกําหนด เชน
ตองเป็นผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เชน สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได (น้ํา
หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปัญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาท่ี
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทานั้น

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู
(Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมี
หองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเป็น 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า

3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์น
การปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building หองท่ีเป็นหองเด่ียวอาจเป็นหองท่ีมีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา
ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

การชําระเงิน
1. ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจําแลวเทานั้น
เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 30 วัน(ในวันเวลาทําการ) กอนการเดินทาง หากทานไม

ผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง

2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการจองคิวย่ืนวีซาภายใน 3 วันนับจากวัน
จอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที

4. หากทานท่ีตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุก
ครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม รับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดขึ้น

5. การย่ืนวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการย่ืนวีซาไมเหมือนกัน ท้ังแบบหมูคณะและย่ืน รายบุคคล
(แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาท่ี

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการ
เดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด

อัตรานี้รวม:
1  คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไม

เกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ 

4. คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)

5. คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ

6. คาเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการ

7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาท่ี)
คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท 

่



คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)

ลูกคาทานใดสนใจ ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได 
เบี้ยประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]

เบี้ยประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน] 

ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ปี ** 

[รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]

8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก) 

9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3 %

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง

2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจาก
ทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 2 ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดิน
ทางหรือของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เป็นตน

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา

4. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง

5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศออสเตรเลีย (ประมาณ 5,500 บาท ชําระพรอมเงินมัดจํา)

6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (18 AUD และ 5 SGD)

7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (18 AUD)

วีซา
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา

1. การพิจารณาวีซาเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถาน
ทูตงายขึ้น

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางย่ืนวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบ
ลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึงบางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออก
มาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได 

3. สําหรับผูเดินทางท่ีศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวยตนเองในประเทศท่ีตนพํานักหรือศึกษา
อยูเทานั้น

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทาง
ตองไปย่ืนคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเป็นประโยชนอยางย่ิงในการย่ืนคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่า
กวา 3 หนา

5. ทานท่ีใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และพาส
ปอรต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม

การขอวีซา (ออสเตรเลีย)

ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันย่ืนประมาณ 30 วันทําการ

ย่ืนวีซาแสดงตนท่ีศูนยย่ืนวีซา  VFS Global (เทรนด้ี ชั้น 28)

เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารท่ีออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด

ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต

เพราะสถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ

เอกสารประกอบการขอวีซาออสเตรเลีย

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุ
การใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด(หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามา
ประกอบการย่ืนวีซาดวย) 

่



ในกรณีท่ีถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตาง
ประเทศ กรุณาแจงเจาหนาท่ีของทางบริษัทใหทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการ
เพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางท่ีถือพาสปอรตตางชาติดวย

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ (พ้ืนหลังขาวเทานั้น ถายไมเกิน 6 เดือน หามสวมแวนตาหรือเครื่อง
ประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก ไมมีรอยแม็ก)

3. หลักฐานการเงิน 
กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง ใช Bank Statement บัญชีออมทรัพยธรรมดาของธนาคารท่ัวไป  ยอนหลัง 6 เดือน ท่ีออกจาก

ทางธนาคารเทานั้น(รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน 1-2 วัน แลว คอยขอ Statement เพ่ือใหอัพเดทไม
เกิน 15 วันหรืออยูในเดือนท่ีย่ืนวีซา)

กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง ใชสําเนา  Bank Statement บัญชีออมทรัพยธรรมดาของธนาคารท่ัวไป ยอนหลัง 6
เดือน(ของผูท่ีออกคาใชจาย) พรอมเอกสารพิสูจนความสัมพันธ เชน สูติบัตร ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส เป็นตน

ควรเคล่ือนไหวบัญชีสมํ่าเสมอ ไมควรแตงบัญชีโดยการนําเงินกอนใหญเขาบัญชีกอนย่ืนวีซา จะทําใหยอดเงินกระโดด ซ่ึงอาจเป็น
เหตุใหทานถูกปฏิเสธวีซาได

สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน
และสลากออมสิน

4. หลักฐานการทํางาน  
เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีชื่อของผูเดินทางเป็นกรรมการหรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ

สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403)

กิจการไมจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน สัญญาเชาท่ี โฉนดท่ีดิน เป็นตัน

 เป็นพนักงาน  หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน (ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1
เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตท่ีย่ืน)

นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบันท่ีกําลังศึกษาอยู (ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุล
ตองตรงตามหนาพาสปอรตใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตท่ีย่ืน)

5. เอกสารสวนตัว
สําเนาทะเบียนบาน

บัตรประชาชน

สูติบัตร(กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปี)

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี)

ใบเปล่ียนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปล่ียน)

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ปี ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา 
หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตร

เดินทางไปตางประเทศกับมารดา)พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย

หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดิน
ทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย

หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับ
ใคร มีความสัมพันธเป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา

กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝายใดเป็นผูมีอํานาจปกครองบุตร
แตเพียงผูเดียว

กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปี บิดาและมารดาจะตองมาย่ืนวีซาพรอมเด็กและลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา

7. กรณีเป็นผูสูงอายุ หากลูกคามีอายุตั้งแต 75 ปี ขึ้นไป ทานตองทําประกันการเดินทางมาย่ืนดวย และสถานทูตอาจโทรแจงให
ทานไปตรวจสุขภาพกับทางโรงพยาบาลท่ีสถานทูตกําหนดหลังจากย่ืนวีซาแลว

หมายเหตุ
อัตราคาบริการน้ีไมรวมคาธรรมเนียมวีซาประเทศออสเตรเลีย (ประมาณ 5,500 บาท ชําระพรอมเงินมัดจํา)

อัตราคาบริการน้ีไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (18 AUD และ 5 SGD) และ คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (18
AUD)

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภาย
ในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

่ ่ ่



โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม
ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม
วาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของ
ลูกคาเป็นสําคัญ

การยกเลิก
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง  คืนคาใชจายท้ังหมด

2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง  เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 

3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท

4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายท้ังหมด

5. บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายท้ังหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี
บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนํา
ไปชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน 

6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทาง
ของทาน  ไปยังคณะตอไปแตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ 

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอ
เก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน 

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนคาทัวรท้ังหมด

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


