ASIA ON TOUR LTD. 399 INTERCHANGE21 FLOOR 33 SUKHUMVIT WATTANA BANGKOK 10110 ,
THAILAND TEL 02-9621550 , 02-9621588 FAX 02-6603881 M 089-1911964 LINE @ASIAONTOUR.COM

นั่งรถไฟจักรไอนำ้ โบรำณ – ชมนกเพนกวินทีเ่ กำะฟิ ลลิป – เกรทโอเชี่ยนโร้ ด ล่ องเรือชมอ่ ำวซิดนีย์ – ชมหำดบอนได - ล่ องเรือชมโลมำหัวขวดอย่ ำงใกล้ ชิด

เอเซียออนทัวร์

1

สรุปกำรเดินทำง
วันที่

กำหนดกำร

1

สนามบินสุ วรรณภูมิ – นครซิ ดนีย ์

2
3

นครซิ ดนีย ์ – เมลเบิร์น - รถไฟจักรไอน้ าโบราณ – ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิ ล
ลิป
เกรทโอเชี่ยนโร้ด (เต็มสาย) - เมืองอโพโล เบย์ - พอร์ ตแคมเบลล์ - เมลเบิร์น

4

เมลเบิร์น – ซิ ดนีย ์ - ล่องเรื อชมอ่าวซิ ดนีย ์ – ชมหาดบอนได - ช้อปปิ้ ง

5

พอร์ ต สตีเฟ่ นส์ 4WD ทัวร์ – ล่องเรื อชมโลมาหัวขวดอย่างใกล้ชิด – ซิ ดนีย ์

6

ซิ ดนีย ์ - สนามบินสุ วรรณภูมิ

เอเซียออนทัวร์

เช้ ำ

เที่ยง

เย็น

2

กำหนดกำรทั้งหมด
วันแรก

กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์

18.25

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 6 แถว N เคาน์เตอร์ สาย
การบินแควนตัส แอร์เวย์ (QF) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ นครซิดนีย ์ ประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบินแควนตัส เที่ยวบินที่ QF024

วันที่สอง

นครซิดนีย์ – เมลเบิร์น - รถไฟจักรไอนำ้ โบรำณ – ชมนกเพนกวินที่เกำะฟิ ลลิป

06.25
09.30
เที่ยง
บ่ ำย

ถึงท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ เพื่อเปลี่ยนเครื่ องภายในประเทศสู่ นครเมลเบิร์น
ออกเดินทางต่อสู่นครเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบินควอนตัส เที่ยวบินที่ QF 419
รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ภัตตาคาร

15.00

เย็น

เดินทางสู่ สถำนีรถไฟจักรไอน้ำโบรำณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซึ่งแต่เดิมเคยใช้
เป็ นเส้นทางในการเดินทางระหว่างเมืองและขนส่ งสิ นค้าเปิ ดให้บริ การในปี ค.ศ.1900 เป็ นรถไฟ
สายเก่าที่วิ่งระยะสั้น ๆ ปัจจุบนั ได้ถกู ดัดแปลงนามาใช้ในการท่องเที่ยวชมป่ า นาท่านนัง่ รถไฟจักร
ไอน้ าโบราณเพื่อชมทัศนี ยภาพอันสวยงามตามแนวเขาตลอดเส้นทางวิ่งของรถไฟ และท่ านยัง
สามารถนัง่ ห้อยขาผ่อนคลายอารมณ์ พร้อมชมทัศนียภาพตลอดทางที่เต็มไปด้วยหุบเขาและป่ าสูง ที่
ยังคงความสมบูรณ์ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เขตอนุรักษ์ธรรมชาติ เกำะฟิ ลลิป ซึ่งเป็ นเกาะเล็ก ๆ ที่
เต็มไปด้วยสัตว์พ้นื เมืองมากมาย ที่ทางการอนุรักษ์ท้งั สัตว์น้ าและสัตว์ป่าและคงความเป็ นธรรมชาติ
ที่มีหาดทราย และป่ าพุ่มเล็ก ๆ ซึ่งเป็ นที่อยูข่ องเพนกวินตัวน้อย แมวน้ าและนก นานาชนิด
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เมนูกงุ้ ล๊อบสเตอร์ครึ่ งตัว เสิร์ฟพร้อมไวน์รสเยีย่ ม
นาท่านสู่ PHILLIP ISLAND NATURE PARK พบประสบการณ์อนั น่าประทับใจกับการ
ชมความน่ า รั ก ของฝูง เพนกวิ น พัน ธุ์เ ล็ก ที่ สุ ด ในโลกที่ อ ยู่ร วมกัน เป็ นกลุ่ ม ใหญ่ บ นชายหาด
SUMMERLAND BEACH ในบรรยากาศอันสวยงามยามพระอาทิ ตย์อสั ดงซึ่ งท่ านจะได้เห็นฝูง
เพนกวินตัวน้อยพร้อมใจกันยกขบวนพาเหรด ขึ้นจากทะเลเพื่อกลับคืนสู่รังพร้อมอาหารในปากมา
ฝากลูกตัวน้อยที่รออยู่ในรัง เหล่าเพนกวินทั้งหลายจะส่ งเสียงเรี ยกหาลูกและเดินให้ท่านเห็นความ
น่ ารักอย่างใกล้ชิด เพนกวินน้อยเหล่านี้ จะออกไปหาอาหารแต่ เช้าและจะกลับมาอีกทีต อนพระ
อาทิตย์ตก (ห้ามถ่ายรู ปเพนกวิน เพราะเป็ นการรบกวนหรื ออาจจะทาให้เพนกวินตกใจ ) จากนั้นนา
ท่านเดินทางกลับเมลเบิร์น

เอเซียออนทัวร์

3

น าท่ านเข้ า พัก ที่ โรงแรม MEL MERCURE WELCOME / BAYVIEW EDEN HOTEL หรื อ
เทียบเท่า
วันที่สำม

เกรทโอเชี่ยนโร้ ด (เต็มสำย) - เมืองอโพโล เบย์ - พอร์ ตแคมเบลล์ - เมลเบิร์น

เช้ ำ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางจากเมลเบิร์นตามเส้นทางสาย เกรทโอเชี่ยนโร้ ด (แบบเต็มสาย) ที่สวยงาม
และเป็ นที่รู้จกั ของนักท่องเที่ยวที่จะพลาดไม่ได้เลยหากมาถึงรัฐวิกตอเรี ย ผ่านทางเมืองจีลองที่เป็ น
เมืองแห่ งอุตสาหกรรมของรัฐวิกตอเรี ย จากนั้นนาท่านเข้าสู่เขตเกรทโอเชี่ยนโร้ด ให้ท่านได้ชม
ทัศนียภาพที่สวยงามของชายฝั่งมหาสมุทรและหาดทรายต่าง ๆ ตามเส้นทางที่งดงามแห่งหนึ่ง ของ
ออสเตรเลีย โดยผ่าน เมือง Anglesea และเมือง Lorne ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติพร้อมทะเลสวยงาม
และสงบ ก่อนเข้าสู่ Apollo Bay ที่เป็ นอีกเมืองยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่สวยงามอีกเมืองและมีน้ า
ทะเลสีน้ าเงินตัดกับป่ าอันเขียวขจี ทาให้เมืองนี้มีเสน่ห์สวยงาม นอกจากนี้ระหว่างทางผ่านชมโคอา
ล่าที่อยูต่ ามต้นยูคาลิปตัสตามธรรมชาติ
รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก

เที่ยง
บ่ ำย

เย็น

จากนั้นเดินทางต่อสู่ พอร์ ตแคมเบลล์ สัมผัสกับทัศนี ยภาพที่สวยงามที่สุดในโลก คุณจะต้องตะลึง
กับภาพทิวทัศน์อนั งดงามของมหาสมุทรแปซิฟิค และลักษณะภูมิประเทศที่ไม่เหมือนที่ใด ๆ ใน
โลก นาท่านชมปรากฏการณ์ธรรมชาติของหิ น Twelve Apostles ซึ่งตั้งชื่อตาม 12 นักบุญ หรื อสิ บ
สองสาวกศักดิ์สิ ทธิ์ของศาสนาคริ สต์ ซึ่งถือว่าเป็ นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ที่ไม่ควรพลาด
(แนะนำซื้อทัวร์ เพิ่มโดยนั่งเฮลิคอปเตอร์ ให้ ท่ำนชมควำมงำมในมุมสู งที่รับรองได้ ว่ำท่ ำนจะต้อง
ประทับใจ รำคำที่เริ่มต้ นโดยประมำณ 115 เหรียญออสเตรเลียโดยใช้ เวลำ 10 นำที สำหรับท่ ำนที่
สนใจกรุณำติดต่อหัวหน้ ำทัวร์ ) จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมลเบิร์น
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางสู่เมลเบิร์นเพื่อฉลองปี ใหม่อย่างยิง่ ใหญ่อลังการชมพลุที่ถูกจุดขึ้นในเมือง
เมลเบิร์นและริ มแม่น้ ายาร์ร่าอย่างงดงามและตระการตา
นาท่านเข้าพักที่โรงแรม MEL BAYVIEW EDEN HOTEL หรื อเทียบเท่า

เอเซียออนทัวร์

4

วันที่สี่
เช้ ำ
9.30
10.55
เที่ยง
บ่ ำย

เย็น

เมลเบิร์น – ซิดนีย์ - ล่องเรือชมอ่ำวซิดนีย์ – ชมหำดบอนได - ช้ อปปิ้ ง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาหลังอาหารนาท่านเดินทางสู่สนามบินทูลามารี น นครเมลเบิร์น
เดินทางสู่นครซิดนีย ์ โดยสายการบินที่เลือกไว้
เดิ น ทางถึง ท่ าอากาศยานคิ งฟอร์ ด สมิทธ์ นครซิ ด นี ย ์ เมืองเอกแห่ งรั ฐนิ ว เซาท์เวลส์ ประเทศ
ออสเตรเลีย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารไทย
นาท่านล่องเรื อสาราญในอ่าวซิดนีย ์ เพื่อชมโรงละครโอเปร่ ำเฮ้ ำส์ (OPERA HOUSE) สิ่งก่อสร้างที่
โดดเด่นด้วยหลังคารู ปเรื อซ้อนกันอันเป็ นเอกลักษณ์ในแบบสถาปัตยกรรมร่ วมสมัยที่สร้างชื่อเสี ยง
ให้ก ับออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์ น อูซอง สถาปนิ ก ชาวเดนมาร์ ก ด้ว ยงบประมาณ ในการ
ก่อสร้างกว่าร้อยล้านเหรี ยญ ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 14 ปี และองค์การยูเนสโกได้ลงทะเบียน
ขึ้น เป็ นมรกดโลกในปี พ.ศ. 2550 ภายในประกอบไปด้วยห้องแสดงคอนเสิ ร์ต ห้องแสดงละคร
และห้องภาพยนตร์ และร้านอาหารจานวนมาก ระหว่างล่องเรื อท่านยังสามารถถ่ายรู ปกับสะพาน
ฮาร์ เบอร์ ที่เชื่อมต่อระหว่างซิดนี ยท์ างด้านเหนื อกับตัว เมืองซิดนี ยเ์ ข้าหากัน ทอดยาวกลางอ่าว
ซิดนียไ์ ด้อย่างสวยงาม และทาให้การเดินเข้าสู่ตวั เมืองซิดนียไ์ ด้สะดวกยิง่ ขึ้น ชมเรื อใบที่ชาวออสซี่
นาออกมาล่องอ่าวอวดความงามในอ่าวแห่งนี้ นาท่านช้อปปิ้ งย่านไชน่าทาวน์ ซื้อสินค้าเพื่อเป็ นของ
ฝาก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
น าท่ า นเดิ น ทางเข้า สู่ ที่ พ ัก SYDNEY HOLIDAY DAY POTTS POINT HOTEL หรื อ
เทียบเท่า

เอเซียออนทัวร์

5

วันที่ห้ำ
เช้ ำ

เที่ยง

เย็น

พอร์ ต สตีเฟ่ นส์ 4WD ทัวร์ – ล่องเรือชมโลมำหัวขวดอย่ำงใกล้ชิด –ซิดนีย์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ พอร์ต สตีเฟ่ นส์ โดยนัง่ รถขึ้นไปทางเหนือผ่านสะพานฮาร์เบอร์ ข้ามอ่าว
ซิดนียท์ ี่สวยงามสู่ยา่ นนอร์ทซิดนีย ์ ผ่านเมืองก็อสฟอร์ดและเมืองนิวคาสเซิล ก่อนจะถึงทางแยกเข้า
สู่ พอร์ ต สตี เฟ่ นส์ เมืองตากอากาศที่ ชาวซิ ดนี ยเ์ ดินทางมาพักผ่อนทางทะเลจึงได้รับสมญานาม
ว่า ”Blue Water Paradise” จากนั้น น าท่ านได้สัมผัสประสบการณ์ อนั ตื่ น เต้น กับการนั่งรถ 4WD
ตะลุยเนินทราย และการเล่นแซนดูนบอร์ด กระดานลื่นไถลลงจากเนินทรายสูงนับ 10 เมตร พร้อม
ชมวิวอันงดงามของท้องทะเลและเนินทรายสีทองเพลิดเพลินอารมณ์บนชายหาดที่เย็นสบายเหมาะ
แก่การพักผ่อน จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ท่าเรื อที่ อ่าวเนลสัน (NELSON BAY)
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ ต์บนเรื อ
ล่องเรื อชมชีวิตของเหล่าปลาโลมาแสนน่ ารักในธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ให้ท่านได้ชมโลมา
ที่ว่ายน้ าเวียนวนอยู่ใกล้ๆ สนุ กสนานตื่นเต้นเมื่อโลมาทักทายด้วยการกระโจนทะยานไปข้างหน้า
พร้อมกับเรื อ นอกจากนี้ท่านสามารถชมนกนานาชนิ ดที่บินไปมาในอ่าวนี้ จากนั้นสมควรแก่เวลา
นาท่านเดินทางกลับสู่ นครซิดนีย ์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
น าท่ า นเดิ น ทางเข้า สู่ ที่ พ ัก SYDNEY HOLIDAY DAY POTTS POINT HOTEL หรื อ
เทียบเท่า

วันที่หก
เช้ ำ
09.40
16.35

ซิดนีย์ - กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย ์ อาคารระหว่างประเทศ
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินแควนตัส เที่ยวบินที่ QF023
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เอเซียออนทัวร์

6

กำรชำระเงิน
อัตรานี้รวม :
 ค่าอาหาร 12 มื้อ ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ / หัวหน้าทัวร์ ที่คอยอานวยสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่ารถเช่าแบบส่วนตัว 4 วันเต็ม

อัตรานี้ไม่รวม :
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป - กลับ
 ค่าห้องพักโรงแรม
 ค่าตัว๋ เข้าชมต่างๆ
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่ องดื่ม นอกเหนื อจากรายการท่องเที่ยว เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์
เป็ นต้น
 ค่าธรรมเนียมในการทาหนังสือเดินทาง
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