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น่ังรถไฟจักรไอน ำ้โบรำณ – ชมนกเพนกวินทีเ่กำะฟิลลปิ – เกรทโอเช่ียนโร้ด -
ล่องเรือชมอ่ำวซิดนีย์ – ชมหำดบอนได - ล่องเรือชมโลมำหัวขวดอย่ำงใกล้ชิด 
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สรุปกำรเดนิทำง 
วนัที ่ ก ำหนดกำร เช้ำ เที่ยง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – นครซิดนีย ์
 

  

2 นครซิดนีย ์– เมลเบิร์น - รถไฟจกัรไอน ้าโบราณ – ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิล
ลิป    

3 เกรทโอเช่ียนโร้ด (เตม็สาย) - เมืองอโพโล เบย ์- พอร์ตแคมเบลล ์-  เมลเบิร์น 
   

4 เมลเบิร์น – ซิดนีย ์- ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย ์– ชมหาดบอนได -  ชอ้ปป้ิง 
   

5 พอร์ต สตีเฟ่นส์ 4WD ทวัร์ – ล่องเรือชมโลมาหวัขวดอยา่งใกลชิ้ด – ซิดนีย ์
   

6 ซิดนีย ์- สนามบินสุวรรณภูมิ 
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ก ำหนดกำรทั้งหมด 

 

วนัแรก            กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์ 

15.00 คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 6 แถว N เคาน์เตอร์ สาย
การบินแควนตสั แอร์เวย ์(QF) โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

18.25 ออกเดินทางสู่ นครซิดนีย ์ประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบินแควนตสั เท่ียวบินท่ี QF024 

วนัที่สอง                      นครซิดนีย์ – เมลเบิร์น - รถไฟจกัรไอน ำ้โบรำณ – ชมนกเพนกวนิที่เกำะฟิลลปิ 

06.25 ถึงท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ ์เพื่อเปล่ียนเคร่ืองภายในประเทศสู่ นครเมลเบิร์น 
09.30 ออกเดินทางต่อสู่นครเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบินควอนตสั เท่ียวบินท่ี QF 419 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟ่ต ์ณ ภตัตาคาร  

บ่ำย เดินทางสู่ สถำนีรถไฟจักรไอน ้ำโบรำณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซ่ึงแต่เดิมเคยใช้
เป็นเส้นทางในการเดินทางระหว่างเมืองและขนส่งสินคา้เปิดให้บริการในปี ค.ศ.1900 เป็นรถไฟ
สายเก่าท่ีวิ่งระยะสั้น ๆ ปัจจุบนัไดถ้กูดดัแปลงน ามาใชใ้นการท่องเท่ียวชมป่า น าท่านนัง่รถไฟจกัร
ไอน ้ าโบราณเพ่ือชมทศันียภาพอนัสวยงามตามแนวเขาตลอดเส้นทางวิ่งของรถไฟ และท่านยงั
สามารถนัง่หอ้ยขาผอ่นคลายอารมณ์ พร้อมชมทศันียภาพตลอดทางท่ีเต็มไปดว้ยหุบเขาและป่าสูง ท่ี
ยงัคงความสมบูรณ์ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เขตอนุรักษธ์รรมชาติ เกำะฟิลลปิ ซ่ึงเป็นเกาะเลก็ ๆ ท่ี
เต็มไปดว้ยสตัวพ้ื์นเมืองมากมาย ท่ีทางการอนุรักษท์ั้งสตัวน์ ้ าและสตัวป่์าและคงความเป็นธรรมชาติ
ท่ีมีหาดทราย และป่าพุ่มเลก็ ๆ ซ่ึงเป็นท่ีอยูข่องเพนกวินตวันอ้ย แมวน ้ าและนก นานาชนิด 

เยน็ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนูกุง้ลอ๊บสเตอร์คร่ึงตวั เสิร์ฟพร้อมไวน์รสเยีย่ม 
น าท่านสู่ PHILLIP ISLAND NATURE PARK พบประสบการณ์อนัน่าประทบัใจกบัการ

ชมความน่ารักของฝูงเพนกวินพันธุ์เล็กท่ีสุดในโลกท่ีอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่บนชายหาด 
SUMMERLAND BEACH ในบรรยากาศอนัสวยงามยามพระอาทิตยอ์สัดงซ่ึงท่านจะไดเ้ห็นฝงู
เพนกวินตวันอ้ยพร้อมใจกนัยกขบวนพาเหรด ข้ึนจากทะเลเพ่ือกลบัคืนสู่รังพร้อมอาหารในปากมา
ฝากลกูตวันอ้ยท่ีรออยู่ในรัง เหล่าเพนกวินทั้งหลายจะส่งเสียงเรียกหาลกูและเดินใหท่้านเห็นความ
น่ารักอย่างใกลชิ้ด เพนกวินน้อยเหล่าน้ีจะออกไปหาอาหารแต่เช้าและจะกลบัมาอีกทีตอนพระ
อาทิตยต์ก (หา้มถ่ายรูปเพนกวิน เพราะเป็นการรบกวนหรืออาจจะท าใหเ้พนกวินตกใจ ) จากนั้นน า
ท่านเดินทางกลบัเมลเบิร์น  



เอเซียออนทวัร์                                                                                                                             4 
 
 

 

 

 

 

 

 

น า ท่ าน เข้าพัก ท่ี โรงแรม MEL MERCURE WELCOME /  BAYVIEW EDEN HOTEL หรือ
เทียบเท่า 

วนัที่สำม                       เกรทโอเช่ียนโร้ด (เตม็สำย) - เมอืงอโพโล เบย์ - พอร์ตแคมเบลล์ - เมลเบิร์น 

เช้ำ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดินทางจากเมลเบิร์นตามเส้นทางสาย เกรทโอเช่ียนโร้ด (แบบเต็มสาย) ท่ีสวยงาม

และเป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียวท่ีจะพลาดไม่ไดเ้ลยหากมาถึงรัฐวิกตอเรีย ผา่นทางเมืองจีลองท่ีเป็น
เมืองแห่งอุตสาหกรรมของรัฐวิกตอเรีย จากนั้นน าท่านเขา้สู่เขตเกรทโอเช่ียนโร้ด ให้ท่านไดช้ม
ทศันียภาพท่ีสวยงามของชายฝ่ังมหาสมุทรและหาดทรายต่าง ๆ ตามเสน้ทางท่ีงดงามแห่งหน่ึง ของ
ออสเตรเลีย โดยผ่าน เมือง Anglesea และเมือง Lorne ท่ีเต็มไปดว้ยธรรมชาติพร้อมทะเลสวยงาม
และสงบ ก่อนเขา้สู่ Apollo Bay ท่ีเป็นอีกเมืองยอดนิยมของนกัท่องเท่ียวท่ีสวยงามอีกเมืองและมีน ้า
ทะเลสีน ้ าเงินตดักบัป่าอนัเขียวขจี ท าใหเ้มืองน้ีมีเสน่ห์สวยงาม นอกจากน้ีระหว่างทางผา่นชมโคอา
ล่าท่ีอยูต่ามตน้ยคูาลิปตสัตามธรรมชาติ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก 

บ่ำย จากนั้นเดินทางต่อสู่ พอร์ตแคมเบลล์ สัมผสักบัทศันียภาพท่ีสวยงามท่ีสุดในโลก คุณจะตอ้งตะลึง
กบัภาพทิวทศัน์อนังดงามของมหาสมุทรแปซิฟิค และลกัษณะภูมิประเทศท่ีไม่เหมือนท่ีใด ๆ ใน
โลก น าท่านชมปรากฏการณ์ธรรมชาติของหิน Twelve Apostles ซ่ึงตั้งช่ือตาม 12 นักบุญ หรือสิบ
สองสาวกศกัด์ิสิทธ์ิของศาสนาคริสต์ ซ่ึงถือว่าเป็นความมหัศจรรยท์างธรรมชาติท่ีไม่ควรพลาด 
(แนะน ำซ้ือทัวร์เพิ่มโดยนั่งเฮลคิอปเตอร์ ให้ท่ำนชมควำมงำมในมุมสูงที่รับรองได้ว่ำท่ำนจะต้อง
ประทับใจ รำคำที่เร่ิมต้นโดยประมำณ 115 เหรียญออสเตรเลยีโดยใช้เวลำ 10 นำที ส ำหรับท่ำนที่
สนใจกรุณำตดิต่อหัวหน้ำทัวร์) จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมลเบิร์น 

เยน็ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน  
น าท่านเดินทางสู่เมลเบิร์นเพื่อฉลองปีใหม่อยา่งยิง่ใหญ่อลงัการชมพลุท่ีถูกจุดข้ึนในเมือง

เมลเบิร์นและริมแม่น ้ ายาร์ร่าอยา่งงดงามและตระการตา  
น าท่านเขา้พกัท่ีโรงแรม MEL BAYVIEW EDEN HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วนัที่ส่ี                       เมลเบิร์น – ซิดนย์ี - ล่องเรือชมอ่ำวซิดนย์ี – ชมหำดบอนได - ช้อปป้ิง 

เช้ำ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าหลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่สนามบินทูลามารีน นครเมลเบิร์น 

9.30 เดินทางสู่นครซิดนีย ์โดยสายการบินท่ีเลือกไว ้
10.55 เดินทางถึง ท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย ์เมืองเอกแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศ

ออสเตรเลีย 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารไทย  

บ่ำย น าท่านล่องเรือส าราญในอ่าวซิดนีย ์ เพื่อชมโรงละครโอเปร่ำเฮ้ำส์ (OPERA HOUSE) ส่ิงก่อสร้างท่ี
โดดเด่นดว้ยหลงัคารูปเรือซอ้นกนัอนัเป็นเอกลกัษณ์ในแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมยัท่ีสร้างช่ือเสียง
ให้กับออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง สถาปนิกชาวเดนมาร์ก ด้วยงบประมาณ ในการ
ก่อสร้างกว่าร้อยลา้นเหรียญ ใชเ้วลาในการก่อสร้างนานถึง 14 ปี และองคก์ารยเูนสโกไดล้งทะเบียน
ข้ึน เป็นมรกดโลกในปี พ.ศ. 2550 ภายในประกอบไปดว้ยห้องแสดงคอนเสิร์ต ห้องแสดงละคร 
และห้องภาพยนตร์ และร้านอาหารจ านวนมาก ระหว่างล่องเรือท่านยงัสามารถถ่ายรูปกบัสะพาน
ฮาร์เบอร์ ท่ีเช่ือมต่อระหว่างซิดนียท์างดา้นเหนือกบัตวัเมืองซิดนียเ์ขา้หากนั ทอดยาวกลางอ่าว
ซิดนียไ์ดอ้ยา่งสวยงาม และท าใหก้ารเดินเขา้สู่ตวัเมืองซิดนียไ์ดส้ะดวกยิง่ข้ึน ชมเรือใบท่ีชาวออสซ่ี
น าออกมาล่องอ่าวอวดความงามในอ่าวแห่งน้ี น าท่านชอ้ปป้ิงยา่นไชน่าทาวน์ ซ้ือสินคา้เพ่ือเป็นของ
ฝาก 

เยน็ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน  
น าท่านเ ดินทางเข้า สู่ ท่ีพัก SYDNEY HOLIDAY DAY POTTS POINT HOTEL หรือ

เทียบเท่า 
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วนัที่ห้ำ                      พอร์ต สตเีฟ่นส์ 4WD ทัวร์ – ล่องเรือชมโลมำหัวขวดอย่ำงใกล้ชิด –ซิดนย์ี 

เช้ำ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ พอร์ต สตีเฟ่นส์ โดยนัง่รถข้ึนไปทางเหนือผ่านสะพานฮาร์เบอร์ ขา้มอ่าว

ซิดนียท่ี์สวยงามสู่ยา่นนอร์ทซิดนีย ์ผา่นเมืองก็อสฟอร์ดและเมืองนิวคาสเซิล ก่อนจะถึงทางแยกเขา้
สู่พอร์ต สตีเฟ่นส์ เมืองตากอากาศท่ีชาวซิดนียเ์ดินทางมาพกัผ่อนทางทะเลจึงได้รับสมญานาม
ว่า”Blue Water Paradise” จากนั้นน าท่านได้สัมผสัประสบการณ์อนัต่ืนเต้นกับการนั่งรถ 4WD 
ตะลุยเนินทราย และการเล่นแซนดูนบอร์ด กระดานล่ืนไถลลงจากเนินทรายสูงนบั 10 เมตร พร้อม
ชมวิวอนังดงามของทอ้งทะเลและเนินทรายสีทองเพลิดเพลินอารมณ์บนชายหาดท่ีเยน็สบายเหมาะ
แก่การพกัผอ่น จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ท่าเรือท่ี อ่าวเนลสนั (NELSON BAY) 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟ่ตบ์นเรือ  
ล่องเรือชมชีวิตของเหล่าปลาโลมาแสนน่ารักในธรรมชาติอยา่งใกลชิ้ด ใหท่้านไดช้มโลมา

ท่ีว่ายน ้ าเวียนวนอยู่ใกล้ๆ  สนุกสนานต่ืนเตน้เม่ือโลมาทกัทายดว้ยการกระโจนทะยานไปขา้งหนา้
พร้อมกบัเรือ นอกจากน้ีท่านสามารถชมนกนานาชนิดท่ีบินไปมาในอ่าวน้ี จากนั้นสมควรแก่เวลา 
น าท่านเดินทางกลบัสู่ นครซิดนีย ์

เยน็ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน  
น าท่านเ ดินทางเข้า สู่ ท่ีพัก SYDNEY HOLIDAY DAY POTTS POINT HOTEL หรือ

เทียบเท่า 

วนัที่หก                     ซิดนีย์ - กรุงเทพฯ 

เช้ำ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ ์นครซิดนีย ์อาคารระหว่างประเทศ 

09.40 ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแควนตสั เท่ียวบินท่ี QF023 
16.35  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
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กำรช ำระเงนิ 
 

อตัราน้ีรวม : 

 ค่าอาหาร 12 ม้ือ ตามท่ีระบุในรายการท่องเท่ียว 

 ค่าใชจ่้ายมคัคุเทศก ์/ หวัหนา้ทวัร์ ท่ีคอยอ านวยสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่ารถเช่าแบบส่วนตวั 4 วนัเต็ม 

อตัราน้ีไม่รวม : 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป -  กลบั  

 ค่าหอ้งพกัโรงแรม 

 ค่าตัว๋เขา้ชมต่างๆ 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น อาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการท่องเท่ียว เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์

เป็นตน้ 

 ค่าธรรมเนียมในการท าหนงัสือเดินทาง 

 


