


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินบรูไน	หรือ	สนามบิน	บันดาร	เสรี	เบกาวัน	-
ตลาดกาดงไนทมารเก็ต

พักที่
Ochid
Garden
Hotel
ระดับ	4
ดาว
หรือ
เทียบ
เทา

2
มัสยิดทองคํา	-	บรูไนมิวเซียม	หรือ	BruneiIslamicMuseum	-	อิสตานา	นูรัล	อี
มาน	หรือ	พระราชวังหลังคาทองคํา	-	พิพิธภัณฑรอยัลเรกกาเลีย	-	มัสยิดสุลตาน
โอมาร	อาลี	ไซฟุดดีนที่	3	-	กัมปงไอเยอร	-	หมูบานกลางน้ํา	-	River	Safari
brunei	-	สนามบินบรูไน	หรือ	สนามบิน	บันดาร	เสรี	เบกาวัน

3 สนามบินเมลเบิรน	-	เกรทโอเชี่ยนโรด	-	พอรตแคมเบลล	-	12	สาวกของพระเจา
-	เมืองเมลเบิรน

พักที่
Ibis
Style
Victoria
Hotel
ระดับ	4
ดาว
หรือ
เทียบ
เทา

4 อิสระทองเที่ยวออสเตรเลีย

พักที่
Ibis
Style
Victoria
Hotel
ระดับ	4
ดาว
หรือ
เทียบ
เทา

5 อิสระทองเที่ยวออสเตรเลีย

พักที่
Ibis
Style
Victoria
Hotel
ระดับ	4
ดาว
หรือ
เทียบ
เทา

6 สนามบินเมลเบิรน	-	สนามบินบรูไน	หรือ	สนามบิน	บันดาร	เสรี	เบกาวัน	-
สนามบินสุวรรณภูมิ

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

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



เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย	กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิน่

ชวงเชา	-	ชวงบาย
10.30	น.	คณะมาพรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	ผูโดยสารขาออกชัน้	4	ประตู	9	เคานเตอร	U	เช็คอิน

กรุปของสายการบิน	รอยัล	บรูไน	(	Royal	Brunei	)	โดยมีเจาหนาที่ของบริษทัและหัวหนาทัวร	ใหการ
ตอนรับและอํานวยความสะดวก
13.30	น.	นําทานเดินทางสู	กรุงบันดาเสรีเบกาวัน	ประเทศบรูไน	โดยสายการบิน	รอยัล	บรูไน	(

Royal	Brunei	)	เทีย่วบินที	่BI514	ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชั่วโมง	45	นาที่
17.15	น.	เดินทางถึง	สนามบิน	Brunei	International	Airport	ประเทศบรูไน	เวลาทองถิ่นเร็วกวา

ประเทศไทย	1	ชั่วโมง	(เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย	กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่น)	นําทาน
ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
จากน้ันนําทานสัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตของชาวบรูไนที่	ตลาดกาดง	ไนทมารเก็ต	ใหทานไดเลือกซื้อ	ขนม

หรือ	อาหารพื้นเมืองของชาวบรูไนตามอัธยาศัย
จากน้ันนําทานเขาสูโรงแรมที่พัก	ใหทานไดพักผอนตามอัธยาศัย
ทีพ่ัก	Ochid	Garden	Hotel	ระดับ	4	ดาว	หรือ	เทียบเทา

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

เป็นสนามบินหลักของประเทศบรูไน	ซึ่งเป็นที่ตั้งของสายการบิน	Royal	Brunei
Airlines	เปิดใชมาตั้งแตปีคศ1953	และรันเวยน้ันสรางขึน้โดยชาวญี่ป ุนในสมัย
สงครามโลกครั้งที่2

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Ochid	Garden	Hotel	ระดับ	4	ดาว	หรือ	เทียบเทา

ตลาดกาดง	ไนทมารเก็ต	ใหทานไดเลือกซื้อ	ขนม	หรือ	อาหารพื้นเมืองของชาว
บรูไนตามอัธยาศัย	สินคาพื้นเมือง	และซื้อเป็นของฝากตอนกลับไทย



ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานชม	มัสยิด	Jame	Asr	Hassanil	Bolkiah	สรางขึน้ในโอกาสฉลอง	25	ปี	แหงการครองราชยของ

สุลตานองคปัจจุบัน	มัสยิดทองคําแหงน้ีเป็นมัสยิดแหงชาติของบรูไน	และมีสถาปัตยกรรมสวยงามที่สุดในบรูไน
โดยมีการนําเขาวัสดุในการกอสรางและตกแตงมาจากทั่วโลก	อาทิเชน	หินออนจากประเทศอิตาลี,	แชนเดอเลีย
รทองคําแทขนาดใหญที่สุดในโลกจากประเทศออสเตรีย	เป็นตน	เริ่มกอสรางในปี	1987	แลวเสร็จในปี	1994
ภายในประกอบดวย	หองสวดมนต	2	หองแยกชาย	หญิง,โดมทองคําจํานวน	29	อัน	บันไดทางขึน้	29	ขั้น	โคมไฟ
29	ดวงเพื่อเป็นเกียรติแก	องคสุลตานแหงบรูไนหรือสมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี	ฮัสซานัล	โบลเกียห	มูอิซซัดดิน
วัดเดาละห	ซึ่งเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีองคที่	29	องคปัจจุบันของบรูไน
นําทานชม	พิพิธภัณฑ	Islamic	Gallery	พิพิธภัณฑแหงน้ีเป็นแหลงรวบรวมของสะสมโบราณลํ้าคาขององค

สุลตานจากประเทศมุสลิมทั่วโลกมาแสดงไว	อาทิเชน	คัมภีรอัลกุระอาน	ขนาดเล็กที่สุดในโลก
จากน้ันนําทานผานชม	พระราชวัง	Istana	Nurul	Iman	พระราชวังที่ใหญที่สุดในโลก	เป็นที่ประทับของ

สุลตานแหงบรูไนและพระราชวงศ	สรางขึน้เมื่อปี	ค.ศ.	1984	มีมูลคา	1.4	พันลานดอลลารสหรัฐฯ	บนพื้นที่
2,152,782	ตารางฟุต	ประกอบไปดวย	โดมทําดวยทองคํา,	หอง	1,788	หอง,	หองน้ํา	257	หอง	สิ่งอํานวยความ
สะดวกในพระราชวังแหงน้ีคือสระวายน้ําจํานวน	5	สระ	คอกมาติดเครื่องปรับอากาศสําหรับมาเพื่อแขงโปโลของ
องคสุลตานจํานวน	500	ตัว	โรงจอดรถขนาดจุ	110	คัน	หองจัดงานเลี้ยงที่สามารถจุคนไดถึง	4,000	คน	และ
สุเหราที่จุคนได	1,500	คน	พระราชวังแหงน้ียังเป็นที่เก็บเหลาบรรดารถหรูที่พระองคสะสมอีกดวย
จากน้ันนําทานชม	พิพิธภัณฑ	Royal	Regalia	มีการจัดแสดงเครื่องประกอบพิธีราชาภิเษกของสมเด็จพระ

ราชาธิบดีองคที่	29	แหงบรูไน	และขาวของเครื่องใชขององคสุลตานเอาไวมากมาย	อาทิเชน	เครื่องเงิน,	เครื่อง
ทอง	มงกุฎ	เครื่องราชยและเครื่องบรรณาการจากประเทศตางๆ	รวมทั้งของขวัญจากผูนําประเทศตาง	ๆ	ที่ถวาย
แดองคสุลตานแหงบรูไน
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย-ชวงคํ่า	
จากน้ันนําทานผานชมและถายรูปดานนอก	มัสยิด	Omar	Ali	Saiffuddien	มัสยิดใจกลางเมือง	บันดารเสรีเบ

กาวัน	สรางขึน้โดย	สุลตาน	โอมาร	อาลี	ไซฟุดดิน	ซึ่งเป็นมัสยิดประจําพระองคของสมเด็จพระมหาราชาธิบดี
องคที่	28	ของบรูไน	ซึ่งเป็นพระราชบิดาของสมเด็จพระราชาธิบดีองคที่	29	องคปัจจุบัน	ภายในมัสยิดประดับ
ตกแตงดวยหินออนและกระเบื้องสีอยางเรียบงาย	เหมาะสมสําหรับสถานที่ในการสวดมนตขอพร	และยังใชเป็น
เวทีประกวดอานคัมภีรอัลกุรอาน	มัสยิดแหงน้ีเป็นการผสมผสานระหวางสถาปัตยกรรมแบบอิสลามกับ
สถาปัตยกรรมอิตาลี	
จากน้ันนําทานลองเรือชม	หมูบานกลางน้ํา	Kampong	Ayer	หมูบานกลางน้ําที่ใหญที่สุดในโลก	ตั้งอยู

บริเวณปากแมน้ําบรูไน	เป็นหมูบานกลางน้ําที่มีคนอยูอาศัยตอเน่ืองกันมายาวนานกวา	1,300	ปี	การสรางบาน
เรือนแบบปลูกสรางอยูบนเสาคํ้ายันและเชื่อมตอกันดวยสะพาน	หมูบานกลางน้ําน้ีมีทั้ง	บานพักอาศัย,	มัสยิด,
โรงเรียน,	สถานีอนามัย,	สถานีตํารวจ,	รานคา,	รานอาหาร	ปัจจุบันหมูบานแหงน้ีมีประชากรกวาสามหมื่นคน
คิดเป็นเกือบรอยละ๑๐ของจํานวนประชากรบรูไนและเป็นสถานที่ที่แสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมริมน้ําของบรูไน
สรางความประทับใจใหแกนักทองเที่ยวจากทั่วโลกที่ไดมาชมหมูบานแหงน้ี
จากน้ันนําทาน	ลองเรือชม	ลิงโพรบอสซิส	(Proboscis	Monkey)	หรือที่เรียกกันวา	ลิงจมูกยาว	เป็นลิงที่มี

มีจมูกใหญและยื่นยาวประหลาดกวาลิงชนิดอื่น	เป็นลิงที่พบไดเฉพาะในประเทศบนเกาะบอรเนียวเทาน้ัน	โดย
จะอาศัยอยูในป าชายเลนหรือป าติดริมแมน้ํา
17.00	น.	จากน้ันนําทานเดินทางไปยังสนามบินเพื่อเดินทางตอไปยังประเทศ	ออสเตรเลีย
20.00	น.	นําทานเดินทางสู	กรุงเมลเบิรน	ประเทศออสเตรเลีย	โดยสายการบิน	รอยัล	บรูไน	(Royal

Brunei)	เทีย่วบินที	่BI053	ใชเวลาเดินทางประมาณ	7	ชัว่โมง	(มีบริการอาหารบนเครื่อง)

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



มัสยิดทองคํา	Jame	Ar’Hassanil	Bolkiah	Mosque	ที่อยูในเมืองหลวงกรุงบัน
ดารเสรีเบกาวัน	มัสยิดแหงน้ีถือวาเป็นมัสยิดที่สวยสุดในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก	สถาปัตยกรรมที่ใช	ไดระบุวาเป็นแบบอิสลามมิกซอารต	สไตลอิตาลี
โดยสถาปนิกชาวอิตาลี	วัสดุทุกชิ้นเป็นวัสดุที่คัดสรรมาเป็นอยางดีไมวาจะเป็น
หินออนสีขาวพราวกระจางจากอิตาลี	หินแกรนิตเน้ือแข็งชั้นเยี่ยมจากเซี่ยงไฮ
โคมระยาคริสตัลจากอังกฤษ	พรมเสนใยพิเศษจากซาอุดิอารเบีย	และที่สําคัญ
ยอดโดมใชแผนทองคําแทถึง	3.3	ลานแผน	ความสูงของมัสยิด	52	เมตร	เรียก
วาสูงพอที่จะใหคนในเมืองเห็นโดมทองคําน้ีอยางทั่วถึงไมวาคุณจะอยูแหงหน
ไหนในเมืองก็ตาม	การตกแตงรอบมัสยิดก็เต็มไปดวยตนไมนอยใหญ	ไมดอก
นานาพรรณ	รวมถึงทะเลสาบขนาดยอมๆ	และในทะเลสาบก็มีเรือหลวง
Mahligai	ลอยลําอยูดานหนา	วากันวาเรือลําน้ียังใชเป็นเวทีประกวดการอาน
คัมภีรอัลกุรอาน	อีกดวย	มัสยิดน้ีเป็นที่รูจักกันอีกชื่อหน่ึงวา	"มัสยิดทองคํา"
เน่ืองจากจุดเดนบนโดมที่ใชทองคําถึง	3	ลาน	3	แสนแผนน่ันเอง

บรูไนมิวเซียม	ภายในจัดแสดงไวหลายสวน	โดยสวนที่สําคัญที่สุดคือ	Islamic
Art	Gallery	ที่รวบรวมของสะสมโบราณลํ้าคาขององคสุลตานจากประเทศ
มุสลิมทั่วโลกมาแสดงไวมากมาย	ไมวาจะเป็นจานเซรามิคจากอิหรานและ
เอเชียกลาง	ศิลปะแกวเป าจากอียิปต	รวมไปถึงคัมภีรอัลกุรอานที่เล็กที่สุด
ขนาดเทากลองไมขีดไฟ	นอกจากน้ียังจัดแสดงประวัติการคนพบน้ํามันและ
กาซธรรมชาติจํานวนมากมายมหาศาลที่พลิกโฉมประเทศบูรไนใหเป็น
ประเทศที่รํ่ ารวยที่สุดในโลก

พระราชวัง	Istana	Nurul	Iman	หรือ	พระราชวังหลังคาทองคํา	พระราชวังที่
ประทับขององคสุลตานประมุขของประเทศบรูไน	รวมทั้งเป็นสถานที่ทําเนียบ
รัฐบาลอีกดวย	พระราชวัง	Istana	ออกแบบโดยผสมผสานศิลปะแบบมาเลย
และบรูไนเขาดวยกัน	มีโดมทองคําสูงโปรงเป็นลักษณะเดน	ประกอบดวยหอง
หับตางๆถึง	1,788	หอง	มีโรงรถขนาดใหญมีชองจอดรถกวา	350	คัน

พิพิธภัณฑโรยัลเรกกาเลีย	พิพิธภัณฑที่ไดรับการโหวตจากประเทศ	ในอาเชี่ยน
วาเป็นพิพิธภัณฑที่นาชมที่สุด	เป็นที่รวบรวมขาวของเครื่องใชของสุลตานองค
ปัจจุบัน	อาทิ	เครื่องทรงทองคํา	ในวันขึน้ครองราชยและเครื่องบรรณาการจาก
ผูนําประเทศตาง	ๆ	ชมมงกุฏทองคํา	บัลลังกทองคํา	เครื่องทรงทองคํา	รวมทั้ง
เครื่องราชยมากมายที่พระองคไดรับ

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

มัสยิด	โอมาร	อาลี	ไซฟัดดิน	Sultan	Omar	Ali	Saifuddien	Mosque	สุเหราที่ได
ชื่อวาสวยงามที่สุดและใหญที่สุดในเอเชียตะวันออก	ไดชื่อตามพระนามของ
สุลตานแหงบรูไนองคที่	28	สรางขึน้เมื่อปี	ค.ศ.1958	ตั้งอยูใจกลางกรุงบันดาร
เสรีเบกาวัน	ริมแมน้ําเคดายัน	เป็นศูนยรวมจิตวิญญาณของชาวมุสลิมใน
บรูไน	รอบๆ	สุเหราเป็นสระขุดกวางใหญ	มีภาพของสุเหราสะทอนบนพื้นน้ํา
สวยงามจับตาอยางยิ่ง	(สุเหราไมอนุญาตใหคนที่ไมไดเป็นมุสลิมเขา)	ความ
งามของมัสยิดน้ีไดรับการเปรียบเปรยวาเป็น	มินิทัชมาฮาล



มีบริการอาหารบนเครื่อง

ลองเรือชม	หมูบานลอยน้ําที่ใหญที่สุดในโลก	หรือ	กัมปงไอเยอร	ตั้งอยูบริเวณ
ปากแมน้ําบรูไน	วากันวามีคนอาศัยอยูกันมาอยางยาวนานกวา	1,300	ปี
เสนหของกัมปงไอเยอรคือ	ศิลปะการสรางบานเรืองแบบพื้นนับพันหลัง	ปลูก
สรางอยูบนเสาคํ้ายันและเชื่อมตอกันดวยสะพาน	หมูบานกลางน้ําน้ีมีทั้งบาน
พักอาศัย	มัสยิด	โรงเรียน	สถานีอนามัย	สถานีตํารวจ	รานคา	รานอาหาร	ฯลฯ
ครบครัน	ในชวงปี	ค.ศ.	1482	ถึง	ค.ศ.	1524	กัมปงไอเยอร	เป็นศูนยราชการ
เป็นนครหลวงของจักรวรรดิบ์รูไน	เป็นทาเรือที่สําคัญของภูมิภาค	เป็น
ศูนยกลางการพบปะของพอคาจากตะวันตก	จีน	กัมพูชาและประเทศเพื่อนบา
นอื่นๆ	กัมปงไอเยอรนับเป็นสถานที่ที่แสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมริมน้ําของ
ประเทศน้ีอยางชัดเจนที่สุด

ลองเรือRiver	Safari	ชมบานเรือนสองฝ่ังแมน้ํา	เรื่อยยาวไปจนถึงป าชายเลน
บริเวณปากแมน้ํา	เพื่อชมความอุดมสมบูรณของป าชายเลน	ซึ่งเป็นที่อาศัย
ของลิงจมูกยาวสัตวป าหายากใกลสูญพันธ

เป็นสนามบินหลักของประเทศบรูไน	ซึ่งเป็นที่ตั้งของสายการบิน	Royal	Brunei
Airlines	เปิดใชมาตั้งแตปีคศ1953	และรันเวยน้ันสรางขึน้โดยชาวญี่ป ุนในสมัย
สงครามโลกครั้งที่2

ชวงเชา
เดินทางถึง	สนามบินทูลามารีน	นครเมลเบิรน	เมืองหลวงของรัฐวิคตอเรีย	ประเทศออสเตรเลีย	(เวลา

ทองถิน่เร็วกวาประเทศไทย	3	ชัว่โมง)	นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว
นําทานเดินทางสู	เกรทโอเชีย่นโรด	(Great	Ocean	Road)	ซึ่งเป็นถนนที่สวยงามและเป็นที่รูจักของนักทอง

เที่ยวที่จะพลาดไมไดเลยหากมาถึงรัฐวิกตอเรีย
ใหทานไดชมทิวทัศที่สวยงามของชายฝ่ังมหาสมุทรแปซิฟิคและหาดทรายตาง	ๆ	ตามเสนทางที่งดงามแหง

หน่ึงของออสเตรเลีย	โดยผาน	เมือง	Anglesea	และเมือง	Lorne	ที่เต็มไปดวยธรรมชาติพรอมทะเลสวยงามและ
สงบ	กอนเขาสู	Apollo	Bay	ที่เป็นอีกเมืองยอดนิยมของนักทองเที่ยวที่สวยงามอีกเมืองและมีน้ําทะเลสีน้ําเงินตัด
กับป าอันเขียวขจีทําใหเมืองน้ีมีเสนหสวยงาม	นอกจากน้ีระหวางทางผานชมโคอาลาที่อยูตามตนยูคาลิปตัสตาม
ธรรมชาติ
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันเดินทางตอสู	พอรตแคมเบลล	สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดในโลก	ใหทานไดเก็บภาพทิวทัศน

อันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟิค	ที่มีลักษณะภูมิประเทศที่ไมเหมือนที่ใด	ๆ	ในโลก
นําทานชมปรากฏการณธรรมชาติของหิน	Twelve	Apostles	ซึ่งตั้งชื่อตามนักบุญทั้ง	12	นักบุญที่เป็นศิษย

ของพระเยซู	หรือสิบสองสาวกศักดิส์ิทธิข์องศาสนาคริสต	ซึ่งถือวาเป็นความมหัศจรรยทางธรรมชาติที่ไมควร
พลาด	หลังจากน้ันนําทานเดินทางสูเมลเบิรน



ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่Ibis	Style	Victoria	Hotel	ระดับ	4	ดาว	หรือ	เทียบเทา

สนามบินของนครเมลเบิรน	ทาอากาศยานทัลลามารีน	ตั้งอยูที่เมืองทัลลามา
รีน	ในรัฐวิกตอเรีย	ประเทศออสเตรเลีย	เป็นทาอากาศยานหลักอันดับสองของ
ออสเตรเลีย	เป็นรองจากทาอากาศยานนานาชาติคิงสฟอรดสมิธ	และยังเป็น
ฐานบริการของควอนตัส	และสายการบินลูกอยางเจ็ตสตารแอรเวย	รวมถึงไท
เกอรแอรเวยออสเตรเลียซึ่งจะเริ่มเปิดฐานบริการที่เมลเบิรนในชวงปลาย
ปีพ.ศ.	2550

เป็นถนนที่ตัดเลียบชายฝ่ัง	ดานตะวันตกเฉียงใตของเมลเบิรน	เป็นชายฝ่ังที่
คลื่นลมพัดแรง	ชายฝ่ังโดยสวนใหญจะเป็นหนาผา	และกระแสลมและคลื่นที่
ซัดซาอยางรุนแรง	ซึ่งเป็นตัวกัดเซาะหนาผาใหแตกและบางครั้งก็ถลมคลื่นลม
กัดเซาะเป็นเวลา	นับลาน	ๆ	ปี	จนปัจจุบันแผนดินบางสวนกลายเป็นเกาะหิน
โดเดนอยูกลางทะเล	มีรูปทรงแปลก	ๆ	ดูสวยงามและดูนากลัว

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

อุทยานแหงชาติพอรตแคมปเบลล	เป็นอุทยานแหงชาติที่มีชื่อเสียงทางดาน
ทัศนียภาพทางชายฝังที่สวยงาม	ที่มีความยาวกวา	32	เมตร	นอกจากน้ีในเขต
อุทยานแหงชาติพอรตแคมปเบลลยังมีความโดดเดนในเรื่องของหนาผาหินปูน
ขรุขระสูงชัน	ที่ถูกคลื่นซัดเป็นระยะเวลายาวนานหลายพันปี	ทําใหเกิดการสึก
กรอนจนเกิดเป็นประติมากรรมทางธรรมชาติอันสวยงาม

เป็นแทงหินปูนที่ถูกธรรมชาติสลักใหมีรูปทรงแปลกๆ	แตกตางกันไปอยางนา
อัศจรรย	เรียงรายกระจายอยูบริเวณชายหาด	มีทางเดินใหนักทองเที่ยวเดิน
ชมและถายรูปกันแบบจุใจ	และใกลชิด	นอกจากการเดินชมแลว	ยังมีบริการ
เที่ยวชมแบบ	Bird	Eyes	View	โดยการน่ังเฮลิคอปเตอร	ชมความสวยงามของ
Twelve	Apostles	และ	Port	Cambell	National	Park	ระยะทางไป-กลับ
ประมาณ	26	กิโลเมตร	ราคาประมาณคนละ	2,800	บาท	โดยใชเวลาราว	10
นาทีเทาน้ัน

เป็นเมืองใหญอันดับสองของประเทศออสเตรเลีย	รองจากนครซิดนีย	เมลเบิรน
เป็นเมืองที่นาอยูมากที่สุดเมืองหน่ึงของโลก	เน่ืองจากความปลอดภัยสูง	และ
คาครองชีพที่คอนขางตํ่ า

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Ibis	Style	Victoria	Hotel	ระดับ	4	ดาว	หรือ	เทียบเทา



อิสระอาหารกลางวัน	และ	อาหารเย็น	เพื่อสะดวกในการทองเทีย่วและชอปป้ิงตามอัธยาศัย

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
ใหอิสระทุกทานตามอัธยาศัย	หรือเลือกซื้อทัวรเสริม	(ชมฝูงแพนกวินทีเ่กาะฟิลลิป)	โดยมีไกด

แนะนําสถานที่และการเดินทางเบื้องตน	และพาเที่ยวสถานที่หลักๆในเมืองเมลเบิรน	(ไมมีรถโคชบริการ)	โดย
เมลเบิรนเป็นเมืองที่มีความตื่นตาตื่นใจดวยการผสมผสานทั้งความเกาและความใหมเขาดวยกัน	เป็นเมืองที่ตั้ง
อยูบนริมฝ่ังแมน้ํา	Yarra	มีสวนสาธารณะริมน้ํา	มีสถาปัตยกรรมของยุคตื่นทองในสมัยกลางศตวรรษที่	18	คละ
เคลากับตึกสูงระฟาในสมัยปัจจุบันทําใหมีภูมิทัศนของเมืองที่ไมเหมือนใคร	มีแมน้ําตั้งอยูใจกลางเมืองอันเป็น
เสนหของเมลเบิรน	โดยไกดจะนําทานเดินทางโดยระบบขนสงสาธารณะ	ที่มีอยูทั่วเมืองทั้งรถไฟใตดิน	Tram
รถเมล	หรือ	รถ	Taxi
แนะนําสถานทีเ่ทีย่วหลักๆในเมืองเมลเบิรน	เชน	
สวนฟิตซรอย	ซึ่งเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญที่เต็มไปดวยดอกไมนานาพันธุ
กระทอมกัปตันคุก	ซึ่งเป็นบานพักของนักสํารวจชาวอังกฤษคนสําคัญของโลก	ผูคนพบทวีปออสเตรเลียและ

ซีกขั้วโลกใต	กระทอมน้ีไดถูกยายมาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองนครเมลเบิรนในวาระครบรอบ	100	ปี
ศูนยศิลปะเมลเบิรน	ซึ่งเป็นอาคารคอมเพล็กซครบวงจรที่มีลักษณะเป็นอาคารโรงละครที่มีสัญลักษณอัน

โดดเดนเป็นเสาสูง	รูปทรงยอดแหลมคลายหอไอเฟล	ภายในประกอบดวยโรงละครรัฐ	พิพิธภัณฑศิลปะการ
แสดง	และ	หอศิลปของจอรจ	อดัมส	รวมถึงโรงละครขนาดเล็กจํานวนมากและพื้นที่จัดแสดงภาพศิลปะตางๆ
อาคารรัฐสภา	อาคารที่กอสรางตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป
ลองเรือทีแ่มน้ํา	Melbourne	ที่ทานจะไดชมทัศนียภาพและดื่มดํ่ ากับบรรยากาศของเมืองเมลเบิรน
Eureka	Skydeck	88	เป็นอาคารคอนโดที่พักอาศัย	ตั้งอยูบนชั้นที่	88	ของอาคารยูเรกา	ทาวเวอร	ในเมืองเมล

เบิรน	ซึ่งอาคารแหงน้ีไดขึน้ชื่อวาเป็นอาคารที่พักอาศัยที่สูงที่สุดในโลก	ตั้งอยูบริเวณเซาธแบงค	นําทานขึน้ลิฟท
ความเร็วสูงที่จะนําทานจากชั้นลางไปยังชั้นที่	88	ในเวลาไมถึง	40วินาที	เมื่อขึน้ไปที่88	แลว	ทานจะได
เพลิดเพลินกับวิวของเมืองเมลเบิรนแบบ	360	องศา	หรือ	ทานสามารถทดสอบความกลาดวยการเขาไปใน	“THE
EDGE”	กลองกระจกแกวนิรภัยที่สรางยืดลําออกจากนอกอาคาร	ทานจะไดรูสึกเหมือนยืนลอยอยูในอากาศที่มี
ความสูง	88	ชั้นเลยทีเดียว
พิพิธภัณฑสัตวน้ํา	Melbourne	Aquarium	ตั้งอยูใจกลางเมืองบนริมฝ่ังแมน้ํา	Yarra	ซึ่งภายในจะมีสัตวน้ํา

หลากหลายชนิดจากทางมหาสมุทรแปซิฟิคตอนใต	หลายพันชนิด
ชอปป้ิงทีต่ลาดควีนวิคตอเรีย	(Queen	Victoria	Market)	ซึ่งเป็นตลาดเกาแกที่ประกอบไปดวยรานคา

แผงลอยหลายรอยแผงทั้งในที่รมและกลางแจง	ครอบคลุมหลายชวงตึก	ที่ประกอบไปดวยสินคาหลากหลาย
มากมาย	เป็นตน
ชอปป้ิงยานไชนา	ทาวน	ซึ่งตั้งอยูบนถนน	Swanston	มีรานคามากมาย	และยังมีอาคารบานเรื่องสมัยเกาที่

สรางตั้งแตศควรรษที่	19	ดวยบรรยกาศแบบชาวจีนหรือจะชอปป้ิงที่หางสรรพสินคาดัง	อาทิเชน	หางเดวิด	โจน
หางมายเออร	เป็นตน
**อิสระอาหารกลางวัน	และ	อาหารเย็น	เพื่อสะดวกในการทองเทีย่วและชอปป้ิงตามอัธยาศัย**
ทีพ่ัก	Ibis	Style	Victoria	Hotel	ระดับ	4	ดาว	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

	พักที่	Ibis	Style	Victoria	Hotel	ระดับ	4	ดาว	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
ใหอิสระทุกทานตามอัธยาศัย	หรือเลือกซื้อทัวรเสริม	(ชมฝูงแพนกวินทีเ่กาะฟิลลิป)	โดยมีไกด

แนะนําสถานที่และการเดินทางเบื้องตน	และพาเที่ยวสถานที่หลักๆในเมืองเมลเบิรน	(ไมมีรถโคชบริการ)	โดย



อิสระอาหารกลางวัน	และ	อาหารเย็น	เพื่อสะดวกในการทองเทีย่วและชอปป้ิงตามอัธยาศัย

เมลเบิรนเป็นเมืองที่มีความตื่นตาตื่นใจดวยการผสมผสานทั้งความเกาและความใหมเขาดวยกัน	เป็นเมืองที่ตั้ง
อยูบนริมฝ่ังแมน้ํา	Yarra	มีสวนสาธารณะริมน้ํา	มีสถาปัตยกรรมของยุคตื่นทองในสมัยกลางศตวรรษที่	18	คละ
เคลากับตึกสูงระฟาในสมัยปัจจุบันทําใหมีภูมิทัศนของเมืองที่ไมเหมือนใคร	มีแมน้ําตั้งอยูใจกลางเมืองอันเป็น
เสนหของเมลเบิรน	โดยไกดจะนําทานเดินทางโดยระบบขนสงสาธารณะ	ที่มีอยูทั่วเมืองทั้งรถไฟใตดิน	Tram
รถเมล	หรือ	รถ	Taxi
แนะนําสถานทีเ่ทีย่วหลักๆในเมืองเมลเบิรน	เชน	
สวนฟิตซรอย	ซึ่งเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญที่เต็มไปดวยดอกไมนานาพันธุ
กระทอมกัปตันคุก	ซึ่งเป็นบานพักของนักสํารวจชาวอังกฤษคนสําคัญของโลก	ผูคนพบทวีปออสเตรเลียและ

ซีกขั้วโลกใต	กระทอมน้ีไดถูกยายมาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองนครเมลเบิรนในวาระครบรอบ	100	ปี
ศูนยศิลปะเมลเบิรน	ซึ่งเป็นอาคารคอมเพล็กซครบวงจรที่มีลักษณะเป็นอาคารโรงละครที่มีสัญลักษณอัน

โดดเดนเป็นเสาสูง	รูปทรงยอดแหลมคลายหอไอเฟล	ภายในประกอบดวยโรงละครรัฐ	พิพิธภัณฑศิลปะการ
แสดง	และ	หอศิลปของจอรจ	อดัมส	รวมถึงโรงละครขนาดเล็กจํานวนมากและพื้นที่จัดแสดงภาพศิลปะตางๆ
อาคารรัฐสภา	อาคารที่กอสรางตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป
ลองเรือทีแ่มน้ํา	Melbourne	ที่ทานจะไดชมทัศนียภาพและดื่มดํ่ ากับบรรยากาศของเมืองเมลเบิรน
Eureka	Skydeck	88	เป็นอาคารคอนโดที่พักอาศัย	ตั้งอยูบนชั้นที่	88	ของอาคารยูเรกา	ทาวเวอร	ในเมืองเมล

เบิรน	ซึ่งอาคารแหงน้ีไดขึน้ชื่อวาเป็นอาคารที่พักอาศัยที่สูงที่สุดในโลก	ตั้งอยูบริเวณเซาธแบงค	นําทานขึน้ลิฟท
ความเร็วสูงที่จะนําทานจากชั้นลางไปยังชั้นที่	88	ในเวลาไมถึง	40วินาที	เมื่อขึน้ไปที่88	แลว	ทานจะได
เพลิดเพลินกับวิวของเมืองเมลเบิรนแบบ	360	องศา	หรือ	ทานสามารถทดสอบความกลาดวยการเขาไปใน	“THE
EDGE”	กลองกระจกแกวนิรภัยที่สรางยืดลําออกจากนอกอาคาร	ทานจะไดรูสึกเหมือนยืนลอยอยูในอากาศที่มี
ความสูง	88	ชั้นเลยทีเดียว
พิพิธภัณฑสัตวน้ํา	Melbourne	Aquarium	ตั้งอยูใจกลางเมืองบนริมฝ่ังแมน้ํา	Yarra	ซึ่งภายในจะมีสัตวน้ํา

หลากหลายชนิดจากทางมหาสมุทรแปซิฟิคตอนใต	หลายพันชนิด
ชอปป้ิงทีต่ลาดควีนวิคตอเรีย	(Queen	Victoria	Market)	ซึ่งเป็นตลาดเกาแกที่ประกอบไปดวยรานคา

แผงลอยหลายรอยแผงทั้งในที่รมและกลางแจง	ครอบคลุมหลายชวงตึก	ที่ประกอบไปดวยสินคาหลากหลาย
มากมาย	เป็นตน
ชอปป้ิงยานไชนา	ทาวน	ซึง่ตัง้อยูบนถนน	Swanston	มีรานคามากมาย	และยังมีอาคารบานเรื่องสมัย

เกาที่สรางตั้งแตศควรรษที่	19	ดวยบรรยกาศแบบชาวจีนหรือจะชอปป้ิงที่หางสรรพสินคาดัง	อาทิเชน	หางเดวิด
โจน	หางมายเออร	เป็นตน
**อิสระอาหารกลางวัน	และ	อาหารเย็น	เพื่อสะดวกในการทองเทีย่วและชอปป้ิงตามอัธยาศัย**
ทีพ่ัก	Ibis	Style	Victoria	Hotel	ระดับ	4	ดาว	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

	พักที่	Ibis	Style	Victoria	Hotel	ระดับ	4	ดาว	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
09.00	น.	นําทานเดินทางสู	สนามบินทูลามารีน

ชวงบาย	-	ชวงคํ่า
13.25	น.	นําทางเดินทางกลับสู	บรูไน	โดยสายการบิน	รอยัล	บรูไน	(	Royal	Brunei	)	เทีย่วบินที	่BI054

(ใชเวลาเดินทางประมาณ	7	ชัว่โมง	(มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
17.20	น.	เดินทางถึงสนามบินบรูไนเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
18.15	น.	นําทานเดินทางตอกลับสู	กรุงเทพฯ	ประเทศไทย	โดยสายการบิน	รอยัล	บรูไน	(	Royal

Brunei	)	เทีย่วบินที	่BI519	ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชัว่โมง	(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
20.00	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

สนามบินของนครเมลเบิรน	ทาอากาศยานทัลลามารีน	ตั้งอยูที่เมืองทัลลามา
รีน	ในรัฐวิกตอเรีย	ประเทศออสเตรเลีย	เป็นทาอากาศยานหลักอันดับสองของ
ออสเตรเลีย	เป็นรองจากทาอากาศยานนานาชาติคิงสฟอรดสมิธ	และยังเป็น
ฐานบริการของควอนตัส	และสายการบินลูกอยางเจ็ตสตารแอรเวย	รวมถึงไท
เกอรแอรเวยออสเตรเลียซึ่งจะเริ่มเปิดฐานบริการที่เมลเบิรนในชวงปลาย
ปีพ.ศ.	2550

เป็นสนามบินหลักของประเทศบรูไน	ซึ่งเป็นที่ตั้งของสายการบิน	Royal	Brunei
Airlines	เปิดใชมาตั้งแตปีคศ1953	และรันเวยน้ันสรางขึน้โดยชาวญี่ป ุนในสมัย
สงครามโลกครั้งที่2

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
2.	บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออม	เชน	การเจ็บป วย,	การถูกทําราย,
การสูญหาย,	ความลาชา	หรือจากอุบัติเหตุตางๆ
3.	หากทานถอนตัวกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานสละสิทธิแ์ละจะไมรับผิดชอบคืนคา

บริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ	หรือ	หามเขาประเทศ	อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย

หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯ	อีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองที่น่ังบนเครื่อง	และ

โรงแรมที่พักในตางประเทศเป็นที่เรียบรอย	แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
6.	ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบัน	หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึน้	บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคา

ตัว๋เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว
7.	กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน	หรือ	หนวยงานที่เกี่ยวของ	จนมีการยกเลิก	ลาชา	เปลี่ยนแปลง	การบริการ

จากสายการบินบริษทัฯขนสง	หรือ	หนวยงานที่ใหบริการ	บริษทัฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร
อื่นทดแทนให	แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ
8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	และตัวแทนของบริษทัฯ	ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆ	ทั้งสิ้นแทนบริษทัฯ	นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทัฯ	กํากับเทาน้ัน
9.	หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได	อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ	ความลาชา	และความผิด

พลาดจากทางสายการบิน	จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น	แตทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให
โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา
10.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่ประเทศไทย	และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่

บริษทัระบุในรายการเดินทาง	บริษทัของสงวนสิทธไมคืนคาบริการไมวากรณีใด	ๆทั้งสิ้น
11.	บริษทัฯ	รับเฉพาะผูมีจุดประสงคการเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทาน้ัน
12.	เที่ยวบิน	และรายการทองเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
13.	เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับ

ในเงื่อนไขและ	ขอตกลงตาง	ๆ	ที่ไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว
14.	กระเปาสัมภาระตางๆถือเป็นทรัพยสินสวนตัวของทาน	ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบตอความเสียหาย	สูญหาย

ลาชา	หรืออุบัติเหตุตางๆ	ใดๆทั้งสิ้น
15.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	หากทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอม

คณะถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
16.	บริษทัฯสงวนสิทธิท์ี่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหายไมวากรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของไทยไม

อนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง
17.	บริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยวโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา	(โปรแกรม

และรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับภาวะอากาศ	และเหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ที่ไม
สามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็น
สําคัญ)

18.	บริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
19.	กรณีที่คณะไมครบจํานวน10ทานทางบริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทางโดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทานท

ราบลวงหนาอยางนอย7	วันกอนการเดินทาง
20.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯ	ไม

สามารถควบคุมได	เชน	การนัดหยุดงาน,	จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน	รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขา
เมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง	รวมทั้งในกรณีที่
ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทาง	หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง
21.	กรณีที่คณะไมครบจํานวน	15	ทาน	ทางบริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง	โดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทา

นทราบลวงหนา	14	วันกอนการเดินทาง
22.	เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯจะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอ

แลว



1.	กรุณาสํารองที่น่ัง+ชําระเงินมัดจําทานละ	10,000	บาท	พรอมแจงชื่อ+สกุล	เป็นภาษาอังกฤษตาม
หนังสือเดินทาง
2.	คาทัวรสวนที่เหลือ	ชําระทัง้หมดกอนการเดินทาง	20	วันหาก	ทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิก

การเดินทางโดยเหตุจําเป็น
ทางบริษทัขอเก็บเฉพาะคาใชจายทีเ่กิดขึ้นจริง
3.	เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับ

ในเงื่อนไขและ	ขอตกลงตาง	ๆ	ที่ไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว

1.	คาบัตรโดยสารชั้นประหยัดไป	–	กลับ	(ตัว๋กรุป)	เสนทางตามที่ระบุในรายการ	รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ํามัน
ไวเรียบรอยแลว
**คาภาษีน้ํามัน	ทีส่ายการบินเรียกเก็บ	ณ	วันที	่1	ตุลาคม	พ.ศ.	2558	และทานตองชําระเพิม่เติม	ในกรณี
ทีท่าง	สายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่**
2.	คาที่พัก	4	คืน	หองละ	2	ทาน
3.	คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ
4.	หัวหนาทัวร	หรือมัคคุเทศกทองถิ่นผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง
5.	ประกันอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	เสียชีวิต	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)
6.	สัมภาระน้ําหนักไมเกินทานละ	30	กก.

1.	คาทําหนังสือเดินทางไทย
2.	คาใชจายสวนตัว	อาทิ	คาอาหาร	-	เครื่องดื่ม	นอกเหนือจากรายการ	คาซักรีด	คาโทรศัพท	เป็นตน
3.	คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด	30	กิโลกรัม
4.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%
5.	คา	Visa	เขาประเทศออสเตรเลีย	5,600	บาท	ตอทาน
6.	คาทิปไกดและคนขับรถ	1,500	ตอทานตอทริป	(เก็บพรอมยอดสวนที่เหลือ)
7.	คาบริการยกกระเปาในโรงแรม	ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
8.	ราคาทัวรไมรวมคาธรรมเนียมวีซาทานละ	5,600	บาท

**	ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพิม่
เติมกับทางเจาหนาทีบ่ริษทัได	**
เบี้ยประกันเริม่ตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]
เบี้ยประกันเริม่ตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]
ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี	

[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]
ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี

[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นขอวีซา
1.	ทางสถานทูตมีการแจงเงื่อนไขการเตรียมเอกสารในการขอยื่นวีซา	ดังน้ันควรเตรียมเอกสารตามที่สถานทูตแจง

เงื่อนไขมา	หากทานเตรียมเอกสารไมครบหรือปลอมแปลงเอกสาร	จนทําใหไมสามารถยื่นวีซาไดหรือถูกปฏิเสธการ
อนุมัติวีซา	ทางบริษทัสงวนสิทธิไ์มคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด
2.	การอนุมัติวีซาเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต	ทางบริษทัไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น	ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียง

ตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน	อัตราคาธรรมเนียมวีซาทางสถานทูตเป็นผูเรียก
เก็บ	หากทานโดนปฏิเสธการขออนุมัติวีซา	ทางสถานทูตไมคืนอัตราคาธรรมเนียมในการยื่นวีซา	และมีสิทธิไ์มแจง
สาเหตุการปฏิเสธวีซา
พาสปอรตจะตองมีอายุกอนการเดินทางไมนอยกวา	6	เดือน	ในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองที่ประเทศไทย,

ประเทศบรูไน	และประเทศออสเตรเลีย	ปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธไมคืนคา
ใชจายไมวากรณีใดๆ	ทิ้งสิ้น



เอกสารประกอบการขอวีซา	(ออสเตรเลีย)ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันยื่นประมาณ	15	วันทําการ
ยื่นวีซาแสดงตนทีศู่นยยื่นวีซา	VFS	Global	(เทรนดี้	ชัน้	28)
1.	หนังสือเดินทาง	(Passport)	หนังสือเดินทาง	ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย	2	หนา	อายุการใช

งานเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทางกลับ	และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด(หนังสือเดินทางเลมเกา
กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)
2.	รูปถาย	รูปถายสีหนาตรงขนาด	1.5	x	2	น้ิว	จํานวน	2	ใบ	(พื้นหลังขาวเทาน้ัน	ถายไมเกิน	6	เดือนหามสวม

แวนตาหรือเครื่องประดับ	ไมใสคอนแทคเลนส	รูปไมเลอะหมึก)
3.	หลักฐานการเงิน

-	กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง	ใช	Bank	Statement	บัญชีออมทรัพย	ยอนหลัง	6	เดือน	ที่ออกจากทางธนาคาร
เทาน้ัน(รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี	โดยการ	ฝากหรือถอน	กอน	1-2	วัน	แลว	คอยขอ	Statement	เพื่อใหอัพเดท
ไมเกิน	15	วันหรืออยูในเดือนที่ยื่นวีซา)
-	กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง	ใชสําเนา	Bank	Statement	บัญชีออมทรัพยยอนหลัง	6	เดือน(ของผูที่
ออกคาใชจาย)	พรอมเอกสารพิสูจนความสัมพันธ	เชน	สูติบัตร	ทะเบียนบาน	ทะเบียนสมรส	เป็นตน
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันและบัญชีฝากประจํา**
4.	หลักฐานการทํางาน	

-	เจาของกิจการ	หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเป็นกรรมการหรือหุนสวน	อายุไมเกิน	3
เดือน	หรือ	สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403)
-	กิจการไมจดทะเบียน	จดหมายชี้แจงการทํางาน	พรอมเอกสารประกอบ	เชน	รูปถายราน	สัญญาเชาที่	โฉนดที่ดิน
เป็นตัน
-	เป็นพนักงาน	หนังสือรับรองการทํางาน	จากบริษทัฯ	ระบุตําแหนง,	เงินเดือน,	วันเริ่มทํางาน
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ	1	เดือน	ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต	ใชคําวา	“TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN”
แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
-	นักเรียนหรือนักศึกษา	ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ	1	เดือน	ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรตใชคําวา	“TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN”
แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
5.	เอกสารสวนตัว

-	สําเนาทะเบียนบาน
-	บัตรประชาชน
-	สูติบัตร(กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	20	ปี)
-	ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี)
-	ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล	(ถามีการเปลี่ยน)
6.	กรณีเด็กอายุไมถึง	20	ปี	ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา	มารดา

-	หากเด็กเดินทางไปกับบิดา	จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา	จากอําเภอตนสังกัด	(โดยบิดาจะตองคัดหนังสือ
ยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามา
ดวย
-	หากเด็กเดินทางกับมารดา	จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา	จากอําเภอตนสังกัด	(โดยบิดาจะตองคัดหนังสือ
ยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามา
ดวย
-	หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา	ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตรเดิน
ทางไปตางประเทศกับใคร	มีความสัมพันธเป็นอะไรกันกับเด็ก	จากอําเภอตนสังกัด	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน
หรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา
-	กรณีเด็กทีบ่ิดา-มารดาหยาราง	จะตองแนบสําเนาใบหยา	และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ ายใดเป็นผูมี
อํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว
-	***	กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	18	ปี	บิดาและมารดาจะตองมายื่นวีซาพรอมเด็กและลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัคร
วีซา	

***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	และมัคคุเทศกคาทิปไกดและคนขับรถ	1,500	ตอทานตอ
ทริป	(เก็บพรอมยอดสวนทีเ่หลือ)	***	ทิปหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจ
**	โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล	**	โปรแกรมและ

รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ที่ไม
สามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ัน

ทางบริษทัฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น
สําหรับผูเดินทางทีอ่ายุไมถึง	18	ปี	และไมไดเดินทางกับบิดา	มารดา	ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไป



ตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย
โรงแรมทีพ่ักในประเทศออสเตรเลียมีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของทีพ่ักแตกตางกับ

ประเทศไทย	โดยโรงแรมที่พักทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอางอิงตามการจัดระดับดาวของ
ประเทศออสเตรเลีย	ตามที่ระบุในรายการทองเที่ยวเทาน้ัน	โรงแรมโดยสวนใหญจะเป็นแบบหองพักเตียงคู	(Twin
หรือ	Double)	ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ	3	ทาน	ขึน้อยูกับขอจํากัดของหองพักและการวางรูปแบบของ
หองพักของแตละโรงแรม	ซึ่งมีความแตกตางกันอาจจะทําใหทานไมไดหองพักติดกัน	และไมสามารถเสริมเตียงได
ตามที่ตองการ

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว	(Single)	,หองคู

(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน/3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักอาจจะไมติดกัน	และบางโรงแรมอาจจะไมมี
หองพักแบบ	3	เตียงเดี่ยว	แตอาจจะไดเป็น	1	เตียงใหญกับ	1	เตียงพับเสริม
2.	โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ า
3.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ

สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
4.	โรงแรมในออสเตรเลียที่มีลักษณะเป็น	Traditional	Building	หองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัดรัต

และไมมีอางอาบน้ํา	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ	และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

1.	สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย	และทางบริษทัฯเป็นผูยื่นวีซาให	เมื่อผลวีซาผานแลวมีการ
ยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําทั้งหมด
2.	แจงยกเลิก	45	วัน	ขึน้ไปกอนการเดินทาง		คืนคาใชจายทั้งหมด
3.	แจงยกเลิกภายใน	30-44	วันกอนเดินทาง	เก็บคาใชจาย	ทานละ	5,000	บาท
4.	แจงยกเลิกภายใน	16-29	วันกอนเดินทาง	เก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท
5.	แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทาง	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ	์เก็บคาใชจายทั้งหมด
6.	ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทางถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทย,ประเทศบรูไนและ	ประเทศ

ออสเตรเลีย	ไมมีการคืนเงินทั้งหมดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น	ในกรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	จะตองมีใบรับรอง
แพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	ทางบริษทัฯ	จะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป	แตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ	คาธรรมเนียม	ในการมัดจําตัว๋ทานละ	10,000	บาท	และคาใชจายอื่นๆ
7.	กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต	(วีซาไมผาน)	และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามา

แลว	ทางบริษทัฯ	ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึน้จริง	เชน	คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา	/	คามัดจําตัว๋เครื่องบิน	หรือ
คาตัว๋เครื่องบิน	(กรณีออกตัว๋เครื่องบินแลว)	/	คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน
8.	กรณีวีซาผานแลว	แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตัว๋โดยสาร	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการ		ไมคืนคาทัวรทั้งหมด			
9.	กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได	เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่	ไมวาเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทั้งหมด
10.	ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือ

โดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน	Extra	Flight	และ
Charter	Flight	จะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาตัว๋เป็นการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ


