ใบอนุญาตเลขที่ 11/4870

POPULAR AUSTRALIA 6 DAYS
ซิดนีย์ – บลูเมาท์ เท่ นส์ – เมลเบิร์น – เกรทโอเชี่ยนโร้ ท 6 วัน 4 คืน
บริษัท บูทคี เวเคชั่ น จากัด ขอเชิญท่านเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลีย มหานครซิดนีย์ เมืองเอกแห่งรัฐนิว
เซาท์เวลส์ ล่องเรื อสาราญชม อ่าวซิดนีย์ ชมโรงละครโอเปร่ าเฮ้ าส์ สิ่ งก่อสร้างอันโด่งดังของออสเตรเลีย ที่องค์การ
ยูเนสโกได้ประกาศให้เป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่ง ใหม่ ล่องเรือสาราญ ชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ท่ามกลาง
แสงตะวันและทะเลสี ครามบรรยากาศอันสดชื่นของอ่าวซิ ดนีย ์ ชมเขาสามอนงค์ THREE SISTERS ROCK ตานาน
แห่งอุทยานแห่ งชาติบลูเม้ าท์ เท่ นส์ อันเป็ นมรดกโลก เมลเบิร์น ชมอาคารรัฐสภา อาคารที่ก่อสร้างตามแบบ
สถาปัตยกรรมยุโรป สวนฟิ ตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ และ กระท่ อมกัปตันคุ้ก
นักสารวจชาวอังกฤษคนสาคัญของโลก ผูค้ น้ พบทวีปออสเตรเลีย ชมสัตว์พ้นื เมืองหลากหลายชนิดที่ สวนสั ตว์
พืน้ เมืองมรู โคอาล่า แอน แอนิมัล พาร์ ค พร้อมชมการสาธิตการตัดขนแกะ นาท่านเดินทางสู่ เกาะฟิ ลลิปชมฝูงนก
เพนกวิน ที่เดินขึ้นจากทะเลกลุ่มใหญ่บนชายหาดกลับคืนสู่ รังพร้อมอาหารมาฝากลูกตัวน้อย รถไฟจักรไอนา้ โบราณ
(PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซึ่ งแต่เดิมเคยใช้เป็ นเส้นทางในการขนถ่ายลาเลียงถ่านหิ นระหว่างเมืองใน
สมัยก่อนแต่ปัจจุบนั ดัดแปลงให้เป็ นรถไฟในการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
 เมนูพิเศษ!! กุ้งล๊อบสเตอร์ครึ่งตัว เสิ รฟ์ พร้อมไวน์ รสเยี่ยม
 พร้อมสะสมไมล์จากการบิ นไทย
กาหนดการเดิ นทาง
15 – 20 กรกฎาคม 2559
วันแรก
16.00 น.

กรุงเทพฯ – นครซิดนีย ์
คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2 แถว D
เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง

19.20 น.

เหิรฟ้าสู่ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย โดยเทีย่ วบินที่ TG 475

วันที่สอง
07.20 น.

นครซิดนีย–์ อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – ซิดนีย ์ ช้อปิ้ ง
เดินทางถึงท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนี ย์ ประเทศออสเตรเลียหลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
นาท่านเดินทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติ บลูเม้าท์เท่นส์ ชื่นชมทิวทัศน์อนั สวยงามบนผืนแผ่นดินและหุบเขาอัน
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กว้างใหญ่ซง่ึ เป็ นทีอ่ ยู่ของนกนานาชนิด สัตว์ตาง ๆ สามารถอาศัยอยู่ตามธรรมชาติและเต็มไปด้วยต้นยูคา
ลิปตัสเวลามองระยะไกลเป็ นสีน้าเงินตามหุบเขาอันกว้างใหญ่ ผ่านเมืองเล็กๆกลางหุบเขาชื่อว่า KATOOMBA
จากนัน้ ชม เขาสามอนงค์ (THREE SISTERS ROCK) เป็ นแท่นหินใหญ่สามก้อนรูปทรงแปลกตาทีเ่ กิดจาก
ฝนและลมพัดจนเกิดเป็ นตานานความรักอันแสนเศร้าของยักษ์สาวอะบอริจน้ิ สามตนที่
ถูกสาปให้เป็ นหินสามก้อนทาให้หุบเขาแห่งนี้มคี วามงามยิง่ ขึน้ จากนัน้ นาท่านเดินทาง
สู่ SCENIC WORLD บริษทั ทีบ่ ริการกระเช้าและรถรางลงหุบเขาทาให้ท่านได้ชมเขา
สามอนงค์ได้สวยงามยิง่ ขึน้ อีกมุม นาท่านรถรางไฟฟ้ า (KATOOMBA SCENIC
RAILWAY) ทีด่ ดั แปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมัยก่อนมีความชันถึง 45 องศา วิง่
ผ่านทะลุหุบเขาอันสูงชันสูห่ ุบเขาด้านล่างอย่างตื่นเต้นและหวาดเสียว จากนัน้ ให้ ท่าน
ได้เดินชมธรรมชาติตามทางไม้ทจ่ี ดั ไว้อย่างสวยงามใต้หุบเขา ชมปา่ ฝนและหุ่นจาลองการขุดถ่านหินใน
สมัยก่อน จากนัน้ ขึน้ กระเช้า SCENIC CABLEWAY จากใต้หุบเขาสูด่ า้ นบนพร้อมชม
ความงดงามเบือ้ งล่างของหุบเขาสีน้าเงินทีท่ ่านยังสามารถชมยอดเขาสามอนงค์อกี มุมที่
แตกต่าง ( ในกรณีที ่ RAILWAY ปิ ดปรับปรุง ก็สามารถนัง่ SCENIC CABELWAY ขึ้น
หรือลงหุบเขาแทน )
รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
เดินทางกลับสูเ่ มืองซิดนียใ์ ห้ท่านได้อสิ ระช้อปปิ้ งทีย่ ่านซิตเ้ี ซ็นเตอร์ หรือปปิ้ งสินค้า
มากมายจากห้างดัง Queen Victoria Building (Q.V.B) ได้รบั การปรับปรุงตกแต่งใหม่
อย่างสวยงาม เป็ นทีร่ จู้ กั กันทัวไปในท้
่
องถิน่ ว่าตึก QVB ตัง้ อยู่ทบ่ี นถนน George Street
ระหว่างถนน Market กับ ถนน Park เป็ นอาคารช้อปปิ้ งสูงสีช่ นั ้ มีสนิ ค้าประเภทแฟชัน่ อัญมณี ของใช้ในบ้าน
หรือแม้แต่ดอกไม้ ท่านสามารถเดินทางใต้ดนิ สูย่ ่าน Centre Point เพื่อซือ้ สินค้ายีห่ อ้ ดังมากมาย
รับประทานอาหารคา่ ณ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร

วันที่สาม

นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั SYDNEY TRAVELODGE HOTEL หรือเทียบเท่า
นครซิดนีย ์ – เที่ยวชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย ์ – ช้อปปิ้ ง -เมลเบิรน์

เที่ยง

เช้า

เที่ยง

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านชมนครซิดนีย์ โดยผ่านชมหาดบอนได หาดทรายทีห่ นุ่มสาวชาวออสซีน่ ิยมมาพักผ่อนวันหยุดหรือยาม
เย็นในบรรยากาศท่ามกลางสายลม แสงแดด อันสดชื่น ทีน่ ิยมเล่นกระดานโต้คลื่น หาดทรายแห่งนี้ยงั ได้เป็ น
เส้นทางในการวิง่ มาราธอนและวอลเลย์บอลชายหาดในคราวทีจ่ ดั กีฬาโอลิมปิก ปี
2000 ผ่านชมบ้านของเศรษฐีบนเนิ นเขา แวะจุดชมวิวบนหน้าผาเพื่อชม
ทัศนียภาพอันสวยงามของอ่าวซิดนีย์ และมหาสมุทรแปซิฟิคที่สวยงาม แวะที่เดอะแก๊ ป
จุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งที่ท่านจะได้ชมท้องทะเลอันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟิก
และความงามของปากอ่าวทางเข้าซิดนียใ์ นทางเรื อ ในบริ เวณนี้ยงั เคยเป็ นจุดวางปื นใหญ่
ยิงต่อต้านข้าศึกที่เข้ามาทางเรื อในยามสงคราม ม้าหิ นของมิ สซิ สแม็คควอรี่ ม้านังหิ
่ น
ตัวโปรดของภริยาของผูส้ าเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ซึง่ เป็ นม้าหินทราย
อยู่ปลายสุดของสวนสาธารณะ ด้านหน้าเป็ นอ่าวซิดนียท์ ส่ี วยงาม นอกจากนี้ดา้ นบน
สวนสาธารณะยังเป็ นจุดถ่ายรูปทีส่ วยงามทีท่ ่านจะถ่ายรูปให้เห็นโรงละครโอเปร่า
เฮ้าส์และสะพานฮาร์เบอร์เป็ นสัญลักษณ์ของนครซิดนีย์
รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
ล่องเรือสาราญในอ่าวซิ ดนี ย์ เพื่อชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ (OPERA HOUSE)
สิง่ ก่อสร้างทีโ่ ดดเด่นด้วยหลังคารูปเรือซ้อนกันอันเป็ นเอกลักษณ์ในแบบ
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…….น.
…….น.

วันที่สี่
เช้า

เที่ ยง

คา่

สถาปตั ยกรรมร่วมสมัยทีส่ ร้างชื่อเสียงให้กบั ออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง สถาปนิกชาวเดนมาร์ก
ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างกว่าร้อยล้านเหรียญ ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 14 ปี และองค์การยูเนสโกได้
ลงทะเบียนขึ้นเป็ นมรกดโลกในปี พ.ศ. 2550 ภายในประกอบไปด้วยห้องแสดงคอนเสิ ร์ต ห้องแสดงละคร และ
ห้องภาพยนตร์ และร้านอาหารจานวนมาก ระหว่างล่องเรื อท่านยังสามารถถ่ายรู ปกับสะพานฮาร์ เบอร์ ที่เชื่อมต่อ
ระหว่างซิดนียท์ างด้านเหนือกับตัวเมืองซิดนียเ์ ข้าหากัน ทอดยาวกลางอ่าวซิดนียไ์ ด้อย่างสวยงามและทาให้การเดิน
เข้าสู่ตวั เมืองซิดนียไ์ ด้สะดวงยิง่ ขึ้น ชมเรื อใบที่ชาวออสซี่นาออกมาล่องอ่าวอวดความงามในอ่าวแห่งนี้ จากนัน้
เดินทางกลับสูซ่ ดิ นีย์ แวะร้านช้อปปิ้ งสินค้าพืน้ เมืองเพื่อเป็ นของฝาก อาทิเช่นครีมบารุงผิว หรือของทีร่ ะลึกต่าง
ๆ เช่นพวงกุญแจโคอาล่า หรือจิงโจ้
รับประทานอาหารคา่ ณ ร้านอาหารไทย

จากนั้นเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ..........
เดินทางโดยสายการบินโดยสายการบินภายในประเทศ สู่ เมลเบิรน์ เที่ยวบินที่
ถึงนครเมลเบิรน์ เมืองหลวงแห่งรัฐวิคตอเรีย
นาท่านเข้าพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME HOTEL หรือเทียบเท่า
เกรทโอเชี่ยนโร้ด ( เต็มสาย ) – เมืองอโพโล เบย์ - พอร์ตแคมเบลล์ - เมลเบิรน์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางจากเมลเบิรน์ ตามเส้นทางสาย เกรทโอเชี่ยนโร้ดแบบเต็มสาย ทีส่ วยงามและเป็ นที่
รูจ้ กั ของนักท่องเทีย่ วทีจ่ ะพลาดไม่ได้เลยหากมาถึงรัฐวิกตอเรีย
ผ่านทางเมืองจีลองทีเ่ ป็ นเมืองแห่ง
อุตสาหกรรมของรัฐวิกตอเรีย จากนัน้ นาท่านเข้าสูเ่ ขตเกรทโอเชีย่ นโร้ด ให้ทา่ น
ั่
ได้ชมทัศนียภาพทีส่ วยงามของชายฝงมหาสมุ
ทรและหาดทรายต่าง ๆ ตาม
เส้นทางทีง่ ดงามแห่งหนึ่งของออสเตรเลีย โดยผ่าน เมือง Anglesea และ
เมือง Lorne ทีเ่ ต็มไปด้วยธรรมชาติพร้อมทะเลสวยงามและสงบ ก่อนเข้าสู่
Apollo Bay ทีเ่ ป็ นอีกเมืองยอดนิยมของนักท่องเทีย่ วทีส่ วยงามอีกเมือง
และมีน้าทะเลสีน้าเงินตัดกับปา่ อันเขียวขจีทาให้เมืองนี้มเี สน่หส์ วยงาม
นอกจากนี้ระหว่างทางผ่านชมโคอาล่าทีอ่ ยูต่ ามต้นยูคาลิปตัสตามธรรมชาติ
รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก
จากนัน้ เดินทางต่อสู่ พอร์ตแคมเบลล์ สัมผัสกับทัศนียภาพทีส่ วยงามทีส่ ดุ ใน
โลก คุณจะต้องตะลึงกับภาพทิวทัศน์อนั งดงามของมหาสมุทรแปซิฟิค และ
ลักษณะภูมปิ ระเทศทีไ่ ม่เหมือนทีใ่ ด ๆ ในโลก นาท่านชมปรากฏการณ์
ธรรมชาติของหิน Twelve Apostles ซึง่ ตัง้ ชือ่ ตาม 12 นักบุญ หรือสิบสอง
สาวกศักดิ ์สิทธิ ์ของศาสนาคริสต์ ซึง่ ถือว่าเป็ นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติทไ่ี ม่
ควรพลาด ( แนะนาซื้อทัวร์เพิม่ โดยนังเฮลิ
่ คอปเตอร์ ให้ทา่ นชมความงามในมุม
สูงทีร่ บั รองได้ว่าท่านจะต้องประทับใจ ราคาทีเ่ ริม่ ต้นโดยประมาณ 145 เหรียญ
ออสเตรเลียโดยใช้เวลา 10 นาที สาหรับท่านทีส่ นใจกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)
จากนัน้ นาท่านเดินทางสูเ่ มลเบิรน์
รับประทานอาหารคา่ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME HOTEL หรือเทียบเท่า
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วันที่หา้

เมลเบิรน์ – รถไฟจักรไอน้าโบราณ – สวนสัตว์พื้นเมือง - ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิ ลลิป

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านช้อปปิ้ งสินค้าพืน้ เมืองเพือ่ เป็ นของฝากคนไม่ว่าจะเป็ นตุ๊กตาโคอาล่า จิงโจ้
ครีมบารุงผิว เสือ้ ผ้าราคาทีเ่ ป็ นกันเอง (สถานทีแ่ ละเวลาในการซือ้ ของขึน้ อยูก่ บั
ความเหมาะสมในแต่ละฤดู หัวหน้าทัวร์จะเป็ นผูแ้ นะนา) จากนัน้ สูย่ า่ นดันดีนองส์ท่ี
ยังเป็ นปา่ ของต้นยูคาลิปตัสที่อุดมสมบูรณ์
เดินทางสูส่ ถานีรถไฟจักรไอน้าโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซึง่
แต่เดิมเคยใช้เป็ นเส้นทางในการเดินทางระหว่างเมืองและขนส่งสินค้าเปิ ดให้บริการในปี ค .ศ.1900 เป็ น
รถไฟสายเก่าทีว่ งิ่ ระยะสัน้ ๆ ปจั จุบนั ได้ถกู ดัดแปลงนามาใช้ในการท่องเทีย่ วชม
ปา่ นาท่านนัง่ รถไฟจักรไอน้าโบราณ เพือ่ ชมทัศนียภาพอันสวยงามตามแนว
เขาตลอดเส้นทางวิง่ ของรถไฟและท่านยังสามารถนังห้
่ อยขาผ่อนคลายอารมณ์
พร้อมชมทัศนียภาพตลอดทางทีเ่ ต็มไปด้วยหุบเขาและปา่ สูงทีย่ งั คงความสมบูรณ์
รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ภัตตาคาร

เที่ยง

นาท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์พืน้ เมือง MARU KOALA & ANIMAL PARK เพลิดเพลินไปกับการชมธรรมชาติ
และความน่ารักของเหล่าสัตว์พน้ื เมืองนานาชนิด อาทิ โคอาล่า จิ งโจ้ วอมแบท ให้ท่าน
ได้สมั ผัสและถ่ายรูปคู่กบั โคอาล่าตัวน้อยอย่างใกล้ชดิ
สนุกสนานกับการให้อาหาร
จิ งโจ้จากมือของท่านเอง สดชื่นผ่อนคลายไปกับบรรยากาศอันร่มรื่น พร้อม ชมการ
สาธิ ตการตัดขนแกะ หนึ่งในอาชีพทีส่ ร้างรายได้ให้กบั ชาวออสเตรเลีย จากนั้นนา

คา่

วันที่หก
เช้า

ท่านเดินทางสู่เขตอนุ รกั ษ์ธรรมชาติ เกาะฟิ ลลิป ซึ่งเป็ นเกาะเล็ก ๆ ที่เต็มไปด้วย
สัตว์พื้นเมืองมากมายที่ทางการอนุ รกั ษ์ท้งั สัตว์น้ าและสัตว์ป่าและคงความเป็ น
ธรรมชาติที่มีหาดทรายและป่ าพุ่มเล็ก ๆ ซึ่งเป็ นที่อยูข่ องเพนกวินตัวน้อย แมวน้ า
และนก นานาชนิ ด
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เมนูกุง้ ล๊อบสเตอร์ครึ่งตัว
เสิรฟ์ พร้อมไวน์รสเยี่ยม
นาท่านสู่ PHILLIP ISLAND NATURE PARK พบประสบการณ์อนั น่ า
ประทับใจกับการชมความน่ ารักของ
ฝูงเพนกวินพันธุเ์ ล็กที่สุดในโลกที่อยู่
รวมกันเป็ นกลุ่มใหญ่บนชายหาด SUMMERLAND BEACH ในบรรยากาศอัน
สวยงามยามพระอาทิตย์อสั ดงซึ่งท่านจะได้เห็นฝูงเพนกวินตัวน้อยพร้อมใจกันยก
ขบวนพาเหรดขึ้ นจากทะเลเพื่อกลับคืนสู่รงั พร้อมอาหารในปากมาฝากลูกตัวน้อย
ที่รออยูใ่ นรัง เหล่าเพน กวินทั้งหลายจะส่งเสียงเรียกหาลูกและเดินให้ท่านเห็น
ความน่ ารักอย่างใกล้ชิด เพนกวินน้อยเหล่านี้ จะออกไปหาอาหารแต่เช้าและจะ
กลับมาอีกทีตอนพระอาทิตย์ตก ( ห้ามถ่ายรูปเพนกวิน เพราะเป็ นการรบกวน
หรืออาจจะทาให้เพนกวินตกใจ ) จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมลเบิรน์
นาท่านเข้าพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME HOTEL หรือเทียบเท่า
นครเมลเบิรน์ ชมเมือง - ช้อปปิ้ ง – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
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14.15 น.
20.45 น.

นาท่านชมเมลเบิรน์ เป็ นเมืองทีม่ คี วามตื่นตาตื่นใจด้วยการผสมผสานทัง้ ความเก่าและความใหม่เข้า
ั ่ น้า Yarra มีสวนสาธารณะริมน้า มีสถาปตั ยกรรมของยุคตื่น
ด้วยกัน เป็ นเมืองหลวงทีต่ งั ้ อยูบ่ นริมฝงแม่
ทองในสมัยกลางศตวรรษที่ 18 คละเคล้ากับตึกสูงระฟ้าในสมัยปจั จุบนั ทาให้มภี มู ทิ ศั น์ของเมืองทีไ่ ม่
เหมือนใคร มีแม่น้าตัง้ อยูใ่ จกลางเมืองอันเป็ นเสน่หข์ องเมลเบิรน์
นาท่านชม อาคารรัฐสภา
อาคารที่ก่อสร้างตามแบบสถาปั ตยกรรมยุโรป ชม สวนฟิ ตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เต็มไป
ด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ เป็ นที่ต้งั กระท่อมกัปตันคุก้ (ไม่รวมค่าเข้าชมในกระท่อม)บ้านพักของนัก
สารวจชาวอังกฤษคนสาคัญของโลก ผูค้ น้ พบทวีปออสเตรเลียและซีกขั้วโลกใต้ กระท่อมนี้ ได้ถกู ย้ายมา
เพื่อเป็ นการเฉลิมฉลองนครเมลเบิรน์ ในวาระครบรอบ 100 ปี อิสระช้อปปิ้ งอย่างจุใจในย่านไชน่า ทาวน์
ร้านค้ามากมายบนถนน Swanston และยังมีอาคารบ้านเก่าสร้างตัง้ แต่สมัยศตวรรษที่ 19 ด้วยบรรยกาศ
แบบชาวจีนและชาวเอเซีย หรือจะช้อปปิ้ งห้างสรรพสินค้าชือ่ ดัง อาทิ ห้างเดวิด โจน์ ห้างมายเออร์ ใน
ย่านถนน Swanston Street และ Elizabeth Street ทีเ่ ต็มไปด้วยร้านเสือ้ ผ้าแฟชันหลากหลายส
่
าหรับ
บุรษุ และสตรี ( อาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย )
จากนัน้ ทาท่านเดินทางสูท่ า่ อากาศยานนครเมลเบิรน์
เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG466
เดิ นทางถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิ ภาพ
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