ใบอนุญาตเลขที่ 11/4870

ENJOY AUSTRALIA 6 DAYS

บริสเบน - ทังกาลูมา - โกลด์โคสท์ - ซิดนี ย์ 6 วัน 4 คืน
-

บริ ษทั บูทีค เวเคชัน่ จากัด ขอเชิญท่านเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลีย ทังกาลูมา รีสอร์ท บนเกาะ
มอร์ตนั ทีเ่ ต็มไปด้วยความงามของหาดทรายและให้ท่านได้ป้อนอาหารโลมาแสนรู้
บริ สเบนเมืองเอกแห่งรัฐค
วีนส์แลนด์ เต็มไปด้วยแหล่งท่องเทีย่ วมากมายจนได้รบั สมญานามว่า รัฐแห่งการพักผ่อน โกลด์โคสท์ เมืองที่
เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งการพักผ่อน และชายหาดสีทองยาวสุดลูกตา ตะลุยโลกแห่งภาพยนตร์ มูฟวี่เวิ ลด์ พบ
กับตัวละครทีค่ ุณคุน้ เคยอาทิเช่น มนุษย์คา้ งคาว นางแมวปา่
และสนุกสนานกับเครือ่ งเล่นหลากหลายชนิดกัน
อย่างจุใจ ชมมหานครซิ ดนี ย์ เมืองเอกแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ ล่องเรือสาราญชมอ่าวซิ ดนี ย์ ชมโรงละครโอเป
ร่าเฮ้าส์ (OPERA HOUSE) สิง่ ก่อสร้างอันโด่งดังของออสเตรเลียสวนสัตว์พื้นเมือง พร้อมชมการสาธิ ตการตัด
ขนแกะ เทีย่ วชมเขาสามอนงค์ ตานานแห่งอุทยานแห่งชาติ บลูเม้าท์เท่นส์ อันเป็นมรดกโลก

 ชิ มไวน์ ออสเตรเลียเลิ ศรส พร้อมอาหารคา่
 พร้อมสะสมไมล์จากการบินไทย
กาหนดการเดิ นทาง
3 – 8, 17 – 22 พฤษภาคม 2559
7 – 12, 21 – 26 มิ ถนุ ายน 2559
5 -10, 19 – 24 กรกฎาคม 2559
วันแรก

กรุงเทพฯ – บริ สเบน

20.00 น.

คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2 แถว D
เคาน์ เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าทีค่ อยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง
เหิรฟ้าสู่ บริ สเบน ประเทศออสเตรเลีย โดยเทีย่ วบินที่ TG 473

23.59 น.

บริษัท บูทีค เวเคชัน่ จำกัด 230/70 หมูบ่ ้ ำนกลำงเมือง URBANION ซอยลำดพร้ ำว 71 ถนนนำคนิวำส แขวงลำดพร้ ำว เขตลำดพร้ ำว กทม 10230

Boutique Vacation Co.,Ltd.,230/70,Banklangmueang Urbanion,Ladprao,Bangkok 10230
Tel 02 – 514 – 4422 (AUTO) Fax 02 – 514 – 4388, 514 - 4393
WWW.BOUTIQUE.CO.TH
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วันที่สอง

บริ สเบน – ชมเมือง – ทังกาลูม่า

11.50 น.

ถึงสนามบินเมืองบริ สเบน เมืองเอกแห่งรัฐควีนส์แลนด์ หลังจากผ่าน
ขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองแล้วเดินทางเข้าสูต่ วั เมืองบริสเบน
รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม นครบริ สเบน เมืองใหญ่อนั ดับสามของประเทศ ตัง้ อยูบ่ นฝงั ่
แม่น้าบริสเบนทีส่ วยงามราวกับภาพวาด และเป็ นเมืองใหญ่ทส่ี ดุ ของ
รัฐควีนส์แลนด์ทเ่ี จริญเติบโตจากอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว จนได้รบั สมญานามว่า “รัฐแห่งการ
ั ่ น้าบริสเบน ทีก่ ว้างใหญ่ เต็มไป
พักผ่อน” นาท่านชมเซาท์แบงค์ ปาร์กแลนด์ สวนสาธารณะริมฝงแม่
ด้วยพืชพันธุเ์ ขตร้อนอันอุดมสมบูรณ์ ผ่านชมซิต้ี ฮอลล์ ให้ทา่ นได้ชมสถาปตั ยกรรมทีง่ ดงาม ผ่านย่าน
กลางเมืองทีเ่ ป็ นแหล่งร้านค้าทีเ่ รียกว่าย่านควีนส์สตรีท มอลล์ ให้ทา่ นได้
อิสระเลือกช้อปปิ้ งกับสินค้าหลากหลายกันได้ตามอัธยาศัย นาท่าน
เดินทางสูท่ า่ เรือแล้วโดยสารเรือเฟอร์รส่ี เู่ กาะมอร์ตนั ทังกาลูม่า รีสอร์ท
(ก่อนขึน้ เรือกรุณาแยกชุดเล่นน้ าหรือกางเกงขาสันใส่
่ กระเป๋าใบเล็กหิ้วขึน้
บนเรือหากท่านต้องการป้อนอาหารโลมา ส่วนกระเป๋าใบใหญ่เจ้าหน้าทีจ่ ะ
จัดส่งไปทีห่ อ้ งพัก) ระหว่างเดินทางให้ทา่ นพักผ่อนอิรยิ าบถชมวิวทิวทัศน์จากบนเรือ ใช้เวลาโดยสาร
ประมาณ 75 นาทีในการเดินทาง เดินทางถึง
ทังกาลูมา ไวล์ดอลฟิ น รีสอร์ท ตัง้ อยูใ่ นเกาะมอร์ตนั ทีส่ ร้างได้กลมกลืนกับธรรมชาติได้อย่างสวยงาม
และเป็ นรีสอร์ทแห่งเดียวบนเกาะนี้ทม่ี กี จิ กรรมหลายอย่างทัง้ ทางน้าและทางบก ท่านจะได้ใกล้ชิดกับ
ธรรมชาติ พร้อมสัมผัสประสบการณ์ การป้ อนอาหารให้กบั ปลาโลมาจมูกขวดที่ อยู่ตาม
ธรรมชาติ ด้วยมือท่านเอง
รับประทานอาหารคา่ แบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหาร
นาท่านเดิ นทางเข้าสู่ที่พกั TANGALOOMA RESORT หรือเที ยบเท่า

เที่ ยง

คา่

วันที่สาม

ทังกาลูมา รีสอร์ท – บริ สเบน - โกลด์โคสท์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ต้อนรับเช้าวันใหม่อนั สดใสโดยให้ทา่ นได้อสิ ระทากิจกรรมบนเกาะนี้ได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็ นการเล่นน้า
เล่นเทนนิส วอลเล่ยบ์ อลชายหาด ชมการให้อาหารนกพีลแี กน ตื่นตากับ
บรรดานกพีลแี กนทีจ่ ะบินโฉบมารอรับอาหารทีท่ า่ เรือซึง่ ท่านสามารถสัมผัส
ประสบการณ์อนั แปลกใหม่ หรือจะชื้อทัวร์นอกรายการทีต่ อ้ งติดต่อหัวหน้า
ทัวร์ในการจองล่วงหน้าคือ ATV Quad Bike Tours, Whale Watching,
Helicopter Joy Flight, Marine Discovery Cruise
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหาร
จากนัน้ นาท่านสนุกสนานกับการนัง่ รถ 4WD(รถ 4WD มีหลายขนาดทีส่ ามารถจุนกั ท่องเทีย่ วได้เริม่
จาก 6 ท่าน ไปจนถึง 22 คนต่อคันและอาจจะนังรวมกั
่
บทัวร์อน่ื ๆ เวลาอาจ
มีการเปลีย่ นแปลงในแต่ละวัน ) ผ่านปา่ และพุม่ ไม้สเู่ นินทรายอันกว้างใหญ่ท่ี
จะให้ทา่ นได้ตะลุยเนินทรายที่ SAND DUNES ให้ทา่ นได้ลองเล่นกระดาน
ทรายจากยอดเนินทรายสูงชันสูด่ า้ นล่างอย่างตื่นเต้นเร้าใจ จนได้เวลาทาง
โดยเรือเฟอร์รจ่ี ากเกาะมอร์ตนั ใช้เวลาในการนังเรื
่ อ 75 นาทีไปยังท่าเรือ
เมืองบริสเบน จากนัน้ เดินทางต่อไปยังเมืองโกลด์โคสท์ เมืองตากอากาศ

เที่ ยง
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ชายทะเลทีเ่ ป็ นทีน่ ิยมมากทีส่ ดุ ในรัฐควีนส์แลนด์ทม่ี หี าดทรายสีทองทอดยาว 70 กิโลเมตร จึงเป็ นเมือง
ทีช่ าวออสซีม่ าอาบแดดและเล่นกระดานโต้คลื่นเป็ นจานวนมาก นอกจากนี้โกลด์โคสท์ยงั เป็ นทีช่ น่ื ชอบ
ของนักช้อปปิ้ งเพราะร้านค้าเปิ ดให้บริการจนถึง 4 ทุม่ ทุกวัน
คา่

รับประทานอาหารคา่ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ พ่ี กั GOLD COAST WATERMARK HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

โกลด์โคสท์ – MOVIE WORLD – ซิ ดนี ย์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
เดินทางสู่ มูฟวี่เวิ ลด์ ของวอร์เนอร์บราเธอร์สให้ทา่ นได้ชมโรงถ่ายภาพยนตร์ทเ่ี ป็ นโลกแห่งจินตนาการ
ของผูม้ าเยือนจากนานาประเทศ สัมผัสกับตัวละครของ
โรงภาพยนตร์ทม่ี ชี อ่ื เสียง นาท่านนัง่ รถไฟชมเทคนิค
การถ่ายทาภาพยนตร์ชอ่ื ดัง เช่น ซุปเปอร์แมน แบท
แมน ชมการแสดงของสตัน้ แมนในเรือ่ งโปลิตจิตไม่ว่าง
ฯลฯ กระทบไหล่ดาราชือ่ ดัง อาทิ ลูนนี่ทนู ส์ บักบั
๊ นนีกระต่ายแสนกล ชมแบทแมนภาพยนตร์สามมิตใิ น
โรงหนังไฮเทคจากฮอลลีวดู้ ล่องแพตามหาบักบั
๊ นนี และนังรถแบทแมนบุ
่
กเมือง GOTHEM หรือจะนัง่
รถไฟเหาะตีลงั กาทีต่ ่นื เต้นเร้าใจ
ห้ามพลาดโชว์มาใหม่การแสดงแข่งรถ HOLLY WOOD STUNT DRIVER
เป็ นการแสดงทีต่ ่นื ตาตื่นใจ การแข่งรถมอเตอร์ไซค์ และ รถยนต์ทม่ี กี ารขับ
อย่างผาดโผน ทะลุกาแพง และสิง่ กีดขวาง พร้อม
SPECIAL EFFECT
สมจริง เป็ นการจาลองฉากจริงจากภาพยนตร์ HOLLY WOOD
ห้ามพลาด ขบวนพาเหรดของเหล่าตัวการ์ตนู WARNER BROTHER
เช่น บักบั
๊ นนี่ สคูปปี้ ดู ภายใต้หลังคาโปร่งใสไม่ต้องร้อน และเปี ยกฝน
เครื่องเล่น SCOOPY DOO SPOOKY รถไฟเหาะตีลงั ผาดโผนนาท่านไปยัง
ดินแดนในโลกอากาศ พบกับการผจญภัยอันแสนสนุก มันและประทับใจ
BAT WING เป็ นเครือ่ งเล่นทีม่ คี วามสูงถึง 60 เมตร โดยนาท่านขึน้ ไปชม
ทิวทัศน์ของ MOVIE WORLD ก่อนพบกับความตื่นเต้นและ หวาดเสียวโดย
การทิง้ ดิง่ ลงมาถึงพืน้ ด้วยความชัน 90 องศา และสนุกประทับใจ
(รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย)
จากนัน้ นาท่านเดินทางสูส่ นามบินภายในประเทศเมืองโกลด์โคสท์
ออกเดิ นทางจากสนามบินโดยสายการบินแคนตัส แอร์เวย์ เที่ ยวบินที่ …..
เดิ นทางถึง ท่าอากาศยานคิ งฟอร์ดสมิ ทธ์ นครซิ ดนี ย์
รับประทานอาหารคา่ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ พ่ี กั SYDNEY TRAVELODGE HOTEL/ METRO CENTRAL HOTEL หรือ
เทียบเท่า

......... น
......... น
คา่
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วันที่ห้า

ซิ ดนี ย์ – สวนสัตว์พื้นเมือง – อุทยานแห่งชาติ บลูเม้าท์เท่นส์ - ซิ ดนี ย์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์พื้นเมือง KOALA PARK SANCTUARY
เพลิดเพลินไปกับการชมธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสัตว์พน้ื เมือง
นานาชนิด อาทิ โคอาล่า จิ งโจ้ วอมแบท ให้ทา่ นได้สมั ผัสและถ่ายรูปคูก่ บั
โคอาล่าตัวน้อยอย่างใกล้ชดิ สนุกสนานกับการให้อาหารจิ งโจ้จากมือของ
ท่านเอง สดชืน่ ผ่อนคลายไปกับบรรยากาศอันร่มรืน่ บนพืน้ ทีก่ ว่า 10 เอเคอร์
ของผืนปา่ อันอุดมสมบูรณ์เขตร้อนชืน้ พร้อม ชมการสาธิ ตการตัดขนแกะ หนึ่งในอาชีพทีส่ ร้างรายได้
ให้กบั ชาวออสเตรเลีย
รับประทานอาหารกลางวัน แบบ บาร์บีคิว ณ ร้านอาหารในสวนสัตว์
นาท่านเดินทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติ บลูเม้าท์เท่นส์ ชืน่ ชมทิวทัศน์อนั สวยงามบนผืนแผ่นดินและหุบ
เขาอันกว้างใหญ่ซง่ึ เป็ นทีอ่ ยูข่ องนกนานาชนิด สัตว์ตาง ๆ สามารถอาศัยอยู่
ตามธรรมชาติและเต็มไปด้วยต้นยูคาลิปตัสเวลามองระยะไกลเป็ นสีน้าเงิน
ตามหุบเขาอันกว้างใหญ่ ผ่านเมืองเล็กๆกลางหุบเขาชือ่ ว่า KATOOMBA
จากนัน้ ชม เขาสามอนงค์ (THREE SISTERS ROCK) เป็ นแท่นหินใหญ่
สามก้อนรูปทรงแปลกตาทีเ่ กิดจากฝนและลมพัดจนเกิดเป็ นตานานความรัก
อันแสนเศร้าของยักษ์สาวอะบอริจน้ิ สามตนทีถ่ กู สาปให้เป็ นหินสามก้อนทาให้
หุบเขาแห่งนี้มคี วามงามยิง่ ขึน้ จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ SCENIC WORLD
บริษทั ทีบ่ ริการกระเช้าและรถรางลงหุบเขาทาให้ทา่ นได้ชมเขาสามอนงค์ได้
สวยงามยิง่ ขึน้ อีกมุม นาท่าน รถรางไฟฟ้ า (KATOOMBA SCENIC
RAILWAY) ทีด่ ดั แปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมัยก่อนมีความชันถึง 45
องศา วิง่ ผ่านทะลุ
หุบเขาอันสูงชันสูห่ บุ เขาด้านล่างอย่างตื่นเต้นและ
หวาดเสียว จากนัน้ ให้ทา่ นได้เดินชมธรรมชาติตามทางไม้ทจ่ี ดั ไว้อย่าง
สวยงามใต้หบุ เขา ชมปา่ ฝนและหุน่ จาลองการขุดถ่านหินในสมัยก่อน จากนัน้
ขึน้ กระเช้า SCENIC CABLEWAY จากใต้หบุ เขาสูด่ า้ นบนพร้อมชมความ
งดงามเบือ้ งล่างของหุบเขาสีน้าเงินทีท่ า่ นยังสามารถชมยอดเขาสามอนงค์อกี
มุมทีแ่ ตกต่าง ( ในกรณีที ่ RAILWAY ปิ ดปรับปรุง ก็สามารถนัง่ SCENIC
CABELWAY ขึน้ หรือลงหุบเขาแทน ) จากนัน้ เดินทางกลับสูซ่ ดิ นีย์ แวะ
ร้านช้อปปิ้ งสินค้าพืน้ เมืองเพือ่ เป็ นของฝาก อาทิเช่นครีมบารุงผิว หรือของที่
ระลึกต่าง ๆ เช่นพวงกุญแจโคอาล่า หรือจิงโจ้
รับประทานอาหารคา่ อาหารไทย พร้อมไวน์ ออสเตรเลีย
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ พ่ี กั SYDNEY TRAVELODGE / METRO CENTRAL HOTEL หรือเทียบเท่า

เที่ ยง

คา่
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วันที่หก

ซิ ดนี ยช์ มเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิ ดนี ย์ - ช้อปปิ้ งในย่านไชน่ า ทาวน์

เช้า

เที่ยง

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านชมนครซิดนีย์ โดยผ่านชมหาดบอนได หาดทรายทีห่ นุ่มสาวชาวออสซีน่ ิยม
มาพักผ่อนวันหยุดหรือยามเย็นในบรรยากาศท่ามกลางสายลม แสงแดด อันสดชื่น ที่
นิยมเล่นกระดานโต้คลื่น หาดทรายแห่งนี้ยงั ได้เป็ นเส้นทางในการวิง่ มาราธอนและ
วอลเลย์บอลชายหาดในคราวทีจ่ ดั กีฬาโอลิมปิก ปี 2000 ผ่านชมบ้านของเศรษฐี
บนเนิ นเขา แวะจุดชมวิวบนหน้าผาเพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามของอ่าวซิดนีย์ และ
มหาสมุทรแปซิฟิคที่สวยงาม แวะที่เดอะแก๊ ป จุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งที่ท่านจะได้ชม
ท้องทะเลอันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟิก และความงามของปากอ่าวทางเข้าซิดนีย ์
ในทางเรื อ ในบริ เวณนี้ยงั เคยเป็ นจุดวางปื นใหญ่ยงิ ต่อต้านข้าศึกที่เข้ามาทางเรื อในยาม
สงคราม ม้าหิ นของมิ สซิ สแม็คควอรี่ ม้านังหิ
่ นตัวโปรดของภริยาของผูส้ าเร็จ
ราชการคนแรกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ซึง่ เป็ นม้าหินทรายอยู่ปลายสุดของสวนสาธารณะ
ด้านหน้าเป็ นอ่าวซิดนียท์ ส่ี วยงาม นอกจากนี้ดา้ นบนสวนสาธารณะยังเป็ นจุดถ่ายรูป
ทีส่ วยงามทีท่ ่านจะถ่ายรูปให้เห็นโรงละครโอเปร่า เฮ้าส์และสะพานฮาร์เบอร์เป็ นสัญลักษณ์ของนครซิดนีย์
รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร

16.00 น.
22.00 น.

นาท่านเดินทางสูท่ า่ เรือให้ท่านได้ล่องเรือสาราญในอ่าวซิ ดนี ย์ เพือ่ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์
(OPERA HOUSE) สิง่ ก่อสร้างทีโ่ ดดเด่นด้วยหลังคารูปเรือซ้อนกันอันเป็ น
เอกลักษณ์ในแบบสถาปตั ยกรรมร่วมสมัยทีส่ ร้างชือ่ เสียงให้กบั ออสเตรเลีย
ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง สถาปนิกชาวเดนมาร์ก ด้วยงบประมาณในการ
ก่อสร้างกว่าร้อยล้านเหรียญ ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 14 ปี และ
องค์การยูเนสโกได้ลงทะเบียนขึน้ เป็ นมรกดโลกในปี พ.ศ. 2550 ภายใน
ประกอบไปด้วยห้องแสดงคอนเสิรต์ ห้องแสดงละคร และห้องภาพยนตร์
และร้านอาหารจานวนมาก ระหว่างล่องเรือท่านยังสามารถถ่ายรูปกับ
สะพานฮาร์เบอร์ ทีเ่ ชือ่ มต่อระหว่างซิดนียท์ างด้านเหนือกับตัวเมือง
ซิดนียเ์ ข้าหากัน ทอดยาวกลางอ่าวซิดนียไ์ ด้อย่างสวยงาม ชมเรือใบทีช่ าว
ออสซีน่ าออกมาล่องอ่าวอวดความงามในอ่าวแห่งนี้
จากนัน้ นาท่านช้อปปิ้ งเลือกซือ้ สินค้าหลากหลายกับบรรดาห้างสรรพสินค้า
ชัน้ นาของออสเตรเลีย
(รับประทานอาหารกลางค ่า ตามอัธยาศัย)
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสูท่ า่ อากาศยานคิงส์ฟอร์ดสมิทธ์
เหิรฟ้าสูก่ รุงเทพฯ โดยการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 472
เดินทางถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภาพ….
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กาหนดการเดิ นทาง

21 – 26 มิ ถนุ ายน 2559
5 -10, 19 – 24 กรกฎาคม 2559
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