58,000. THB++

ซิดนีย์ – ล่ องเรือชมอ่ าวซิดนีย์ – ชมเมืองซิดนีย์ – บลูเม้ าท์ เท่ น
โคล่ าปาร์ ค – หุบเขาสามพี่น้อง – นั่งรถรางที่ชันที่สุด – ช๊ อปปิ ้ ง QVB.

พอร์ ทสตีเฟ่ น – นั่งรถ 4 WD – ชมปลาโลมา – เล่ นกระดาน
เลื่อนบนเนินทราย
- พักโรงแรมระดับมาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย
- อิสระให้ ท่านได้ ช้อปปิ ้ งสินค้ าหรื อเก็บภาพสวยงามในตัวเมืองเมืองซิด
นี่ย์ 1 วัน
- บินโดยสายการบินไทย แอร์ เวย์ (TG) พร้ อมสะสมไมล์ ROP.

วันแรก

ก งเทพฯ – ซิดนีย์
กรุ

17.20 น.
น พร้ อมกันที
น ่ ท่าอากาศศยานสุวรรณ
ณภูมิ บริเวณชชัน้ 4 (ชันผู
้ ้ โดยสารขาออ
โ
อก) ประตูทางเข้
า าที่ 2
เคาน์เตออร์ D เพื่อเตรีรยมตัวเดินทาาง นําท่านผ่านขันตอนการ
้
รเช็คอินของ สายการบินไททย โดยมี
เจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ

คอยต้ อนรั
น บเพื่ออํานววยความสะดววกในเรื่ องของเอกสาร

ตลอดจน

สัมภาระะในการเดินทาางของท่าน
19.20 น.
น

วันทีส่ องง

ออกเดินทางสู่ซดนี
ดิ ย์ โดยสาายการบินไททย แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ TG 475 (ใช้ช้ เวลาใน
การรเดินทาง 9 ชัช่ วโมง)

ซิดนีย์ – ซิตที้ วั ร์ ชมเมือง – บอนไดบี
บ
ช – ล่องเรือชมอ่าวซิ
ว ดนีย์

07.40 น.
น เดินทางงถึงสนามบินคิ
น งฟอร์ ดสมมิทธ์ นครซิซิดนีย์ ประะเทศออสเตรรเลีย (เวลาาท้ องถิ่น
ออสเตรเลีลีย เร็วกว่ าไทย
ไ 4ช.ม.) นําท่านผ่านพิ
า ธีการศุลกากรและตรววจคนเข้ า
เมือง พร้ อมตรวจเช็
อ
คสัมั ภาระเรี ยบร้ร้ อยแล้ ว นําท่
า าน เที่ยววชมเมืองซิดนีย์ เมือง

หน้ า อ่าวที่สวยงาม บอนไดบีช (Bondi Beach) ชายหาดที่สวยงาม สถานที่ พักผ่อนของ ชาว
ออสซี่ ย่านหมูบ่ ้ านเศรษฐี (Dudley Page) ย่านเดอะแก๊ ป (The Gap) ชมย่านเดอะร๊ อคส์ (The
Rock) จุดที่เก่าแก่ที่สดุ ในประวัตศิ าสตร์ การตังถิ
้ ่นฐานของคนออสเตรเลีย ชมอาคารเก่าแก่
ต้ นศตวรรษที่ 19 ชมวิวที่ดีที่สดุ ในการฃมโอเปร่าที่บริเวณ Mrs. Macquare’s Point ชมม้ าหิน
ของมิสซิสแม็คควอรี่

ม้ านัง่ หินตัวโปรดของภริยาของผู้สําเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซาท์

เวลส์ จากนัน้ ให้ ทา่ นได้ ถ่ายรูปสะพานฮาร์ เบอร์ และโอเปร่าเฮ้ าส์ เป็ นที่ระลึกตามอัธยาศัย
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อเซอร์ คลู าร์ คีย์ (Circular Quay) เพื่อ ล่ องเรือชมความงามของอ่ าว
ซิดนีย์ ชม โรงอุปรากรซิดนีย์ (Sydney Opera House) ด้ วยรูปทรงที่
เป็ นเอกลักษณ์แปลกตาสถาปั ตยกรรมร่วมสมัย โดดเด่นด้ วยหลังคารูป
เรื อซ้ อนเล่นลมอันเป็ นเอกลักษณ์ ออกแบบโดย ยอร์ น อูซอง (Jorn
Utzon) สถาปนิกชาวเดนมาร์ ก เปิ ดเป็ นทางการในปี ค.ศ. 1973 ใช้ เวลา
ก่อสร้ างนานถึง 14 ปี ชมความงามของสะพานฮาร์ เบอร์ (Sydney Harbour Bridge) สัญลักษณ์
ของออสเตรเลีย
คํ่า

 รั บประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก METRO CENTRAL HOTEL (SYDNEY) หรื อเทียบเท่ า

วันที่สาม
เช้ า

ซิดนีย์ – โคอาล่ า ปาร์ ค – บลูเมาเท่ นส์ – นั่งรถรางที่ชันที่สุด
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ Koala Park เที่ยวชมสวนสัตว์พื ้นเมือง Koala Park
Sanctuary เพลิดเพลินไปกับการชมชีวติ ธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสัตว์
พื ้นเมืองนานาชนิดอย่างใกล้ ชิด อาทิ โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท บนพื ้นที่

กว้ างขวาางกว่า 10 เอเคอร์
เ
ของผืผืนป่ าอันอุดมสมบู
ม รณ์เขตตร้ อนชื ้น ให้ ทท่านถ่ายรูปเป็ป็ นที่ระลึก
ตามอัธยาศั
ย ย พร้ อมชม การสาธิธิตการตัดขนนแกะ จากนนัน้ นําท่านเดินทางสู่ วนนอุทยาน
แห่ งชาติติบลูเม้ าท์ เท่ น เจ้ าของฉฉายา “แกรนนด์แคนยอน” แห่งออสเตรรเลีย หุบเขาสีสีนํ ้าเงินที่
เกิดทัศนียภาพอันงดงงามหุบเขาแหห่งนี ้มีภมู ิทศั น์นคล้ ายคลึงกับั แกรนด์แคนนยอนที่อเมริกา
ก
เพียงแต่ประกายสี
ป
นํ ้าเงินครอบคลุมหุบเหว เกิดจากนํ
ด
้ามันจกต้
จ นยูคาลิปตัสปกคลุมพื ้นดิ
้ นและ
กระทบกักับแสงสว่างทํทําให้ เกิดประกายสีนํ ้าเงินดัดงกล่าว

ให้ ท่านได้ ชื่นนชมและสัมผัสั ทิวทัศน์

สวยงามบนผืนแผ่นดินอันกว้ างใหญ่ จากนันเที
้ ที่ยวชม หุบเขขาสามพี่น้อง (Three’s Sister)
S
ซึง่
ย ดกัน ตํานานเก่
น าแก่ของชาวอะบอริ
อ
รจิ ้น
เป็ นยอดดเขา 3 ลูก เรี ยงติ
กลางวัน  รับประทานอาห
ป
หารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ สถถานีรถรางไฟ
ฟฟ้า (Katooomba Scennic Railway เพื่อนัง่ รถราางไฟฟ้าที่
ดัดแปลงงมาจากรถขนนถ่านหินในสมัย ก่อนวิง่ ผ่ผานทะลุหบุ เขขาอันสูงชันถึง
52 องศาา ขึ ้นกระเช้ า Scenic cendeer เพื่อชมความงดงามของทิวทัศน์เบือง
้อ
ล่างจากมุมที่แตกต่างพร้
ง อมชมวิวทิวทัศน์บน Echo
E Point จากนันเดิ
้ นทาาง
กั อนตามอัธยาศั
ธ ย
กลับสู่ ตัวั เมืองซิดนีย์ ให้ ท่านได้ พกผ่
คํ่า

 รั บประทานอา
บ
าหารคํ่า ณ ภัภตตาคาร
นําท่ านเดิ
น นทางเข้ข้ าสู่ท่ พ
ี ัก MEETRO CENTTRAL HOTEEL (SYDNEEY) หรือเทียบเท่ า

วันทีส่ ี่
เช้ า

ซิดนีย์ – พอร์ ตสตีเฟ่ น – นั่งรถถ 4 WD ตะลุยเนินทรายย – ชมปลาโลลมา
 รับประทานอาห
ป
หารเช้ า ณ ห้ องอาหารขของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ พออร์ ต สตีเฟ่ น (Port Stephhen) บนเนื ้อทีที่ 2,500 เฮคเตอร์ เป็ นที่รูร้ ูจกั กันใน
นามมโลมาแห่งอออสเตรเลีย (Dolphin
(
off Australia)
สัมผัสประสบกาารณ์อนั ตื่นเต้ นกั
น บการนัง่ รถถ 4 WD

ผจญภัยตะลุยเนินทราย

โดยคนขับรถที่มากด้ วยประสบการณ์

สนุกสนานกับกับการเล่น

กระดานเลื่อนบนเนินทราย (Sandune Board)กระดานลืน่ ไถลลงจากเนินทรายสูงนับ 10 เมตร
ให้ ทา่ นเดินเล่น และถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกบนชายหาด Port Stephens White Beach ให้ ท่าน
สนุกสนานกับการหาหอย Pippis ซึง่ เป็ นหอยที่มีในออสเตรเลียเท่านัน้ แล้ วนําท่านเดินทางสู่
ท่าเรื อที่ อ่าวเนลสัน(NELSON BAY) เพื่อลงเรื อ Moonshadow Cruise
กลางวัน  รั บประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ ต์ บนเรือ
นําท่าน

ล่ องเรือชมชีวติ ของเหล่ าปลาโลมาจมูกขวดที่แสนน่ ารัก

ในธรรมชาติอย่าง

ใกล้ ชิด พร้ อมสนุกสนานกับการเล่นนํ ้า บริเวณด้ านหลังของเรื อ ใช้ เวลาในการล่องเรื อ
ประมาณ 2 ชัว่ โมง
คํ่า

 รั บประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก METRO CENTRAL HOTEL (SYDNEY) หรือเทียบเท่ า

วันทีห่ ้ า
เช้ า

ซิดนีย์ – อิสระช๊ อปปิ้ ง – กรุงเทพฯ
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนัน้

อิสระให้ ทา่ นเดินเล่นและช้ อปปิ ง้ สินค้ าหลากหลายกับบรรดา ห้ างสรรพสินค้ าชัน้

นําของออสเตรเลีย อาทิ เดวิด โจนส์ David Jones, Starnd Arcadeและ Queen Victoria
Building (QVB) ตีกเก่าที่เอาตกแต่งใหม่จนเก๋ไก๋มีสไตล์ และตึกที่สวยงามที่สดุ แห่งหนึง่ ของ
โลก และย่านไชน่า ทาวน์ที่มีร้านค้ า และสินค้ ามากมาย ให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อ อาทิ หมีโคอาล่า,
จิงโจ้ , ถัว่ แมคคาเดเมีย, ช็อคโกแลต, โอปอล, เป๋ าฮื ้อกระป๋ อง
กลางวัน

เพื่อไม่ เป็ นการรบกวนเวลาของท่ านอิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
ถึงเวลานัดหมาย นําท่านเดินทางสูส่ นามบิน

17.05 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ TG 472
22.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจมิร้ ูลืม

◌ం◌ం◌ం◌ం◌ం◌ం◌ం

******************************
**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาและรายการเดินทางตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ,
ภัยธรรมชาติ, การเมือง, การประท้ วง, การจราจร, การยกเลิกหรื อเลื่อนของสายการบิน เป็ นต้ น โดยมิต้องแจ้ งให้
ทราบล่วงหน้ า ซึง่ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้ าเป็ นสําคัญ โดยให้ ขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัทฯ
เท่านัน้ อีกทังข้
้ อสรุปและข้ อตัดสินใดๆของบริษัทฯ ให้ ถือเป็ นข้ อยุติสิ ้นสุดสมบูรณ์**
อัตราค่ าบริการนีร้ วม

1. ค่าบัตรโดยสารเครื่ องบิน ไป – กลับชันทั
้ ศนาจร ตามเส้ นทางและสายการบินที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
a. พร้ อมภาษี สนามบินทุกแห่ง (ปรับขึ ้น ณ วันที่ 18 เม.ย. 2554)
2.
3.
4.
5.
6.

ค่าที่พกั ห้ องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรื อระดับเดียวกัน
ค่าธรรมเนียมวีซ่า ( สําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย )
ค่าอาหาร, ค่าเข้ าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
ค่าใช้ จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอํานวยความสะดวกให้ กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท
a. (หากอายุเกิน 70 ปี ขึ ้นไป ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง 50%)

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม

1.
2.
3.
4.

ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
ค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย และค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม
ค่าทําหนังสือเดินทาง
ค่าภาษี เชื ้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!

้
อนการเดินทางอย่าง
เงื่อนไขการชําระเงิน : สําหรับการจอง กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000.- บาท ชําระยอดทังหมดก่
น้ อย 14 วัน

การยกเลิก :

กรุณาแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันทําการ มิฉะนัน้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจํา
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทําการ ทางบริษัทฯ มีความจําเป็ นต้ องหัก 50% ของอัตรา

ค่าบริ การ
้
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทังหมด

หมายเหตุ :
 รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ
อัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญที่สดุ
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี่ปนุ่ / การนําสิง่ ของผิดกฎหมาย /
เอกสารการเดินทางไม่ถกู ต้ อง และความประพฤติสอ่ ไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิก
เที่ยวบิน
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

