
 

 

ทัวร์ออสเตรเลีย 5 วัน 3 คืน  เท่ียวซิดนีย์ อุทยานแห่งชาติ บลูเม้าท์เท่นส์ ล่องเรือ

ชมปลาโลมา ล่องเรือชมโรงอุปรากรซิดนีย์           รหสัทวัร ์  WD10092562774 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ 

• เที่ยว :หาดบอนไดบีช-เดอะแก็ป-ม้าหินมิสซิสแม็คควอร่ี-ล่องเรือชมความงามของอ่าวซิดนีย์-
FEATHERDALE WILDLIFE PARK-อทุยานแห่งชาติบลเูม้าท์เท่น-หุบเขาสามพี่น้อง-น่ังกระเช้า 
SCENIC CENDER-พอร์ตสตีเฟ่น-ล่องเรือชมปลาโลมา 

•  ช้อป : ย่านไชน่าทาวน์ 

•  กิน : บุฟเฟต์บนหอคอยซิดนีย์ทาวเวอร์ 
 

 

 

 

เร่ิมตน้  

บาท/ 
57,900  



 

 

 

 

15.00 น.         พร้อมกันที ่: สนามบินสุวรรณภูมิ 

สนามบินสุวรรณภูมิ หรือ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ต้ังอยู่ในในเขตอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ห่างจากใจ
กลางเมืองกรุงเทพมหานคร 25 กิโลเมตร เปิดให้บริการเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบอย่างเป็นทางการเม่ือวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2549 
ซ่ึงรัฐบาลได้ก าหนดให้ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศไทยแทนท่าอากาศยานดอนเมือง 
และสนามบินสุวรรณภูมิเคยให้ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 10 ท่าอากาศยานที่มีคุณภาพการบริการดีที่สุดในโลกในปี พ.ศ. 
2553 

19.20 น.         ออกเดินทางสู่ : ซิดนีย์ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 475 

 

 

 

07.20 น.        น าท่านเดินทางถึง : สนามบินคิงฟอร์ดสมิธ ซิดนีย์ 

                                                                      น าท่านชม : หาดบอนได 

 

 

 

 

 

 

 

หาดบอนได ชายหาดสีทองท่ีหนุ่มสาวชาวออสเตรเลียนิยมมาพักผ่อนอาบแดดและท ากิจกรรมท่ามกลาง สายลม แสงแดด เสียง
คล่ืนและกล่ินอันสดช่ืนของทะเล กับทิวทัศน์ของอ่าวซิดนีย์ และท้องทะเลสีครามของมหาสมุทรแปซิฟิคที่เดอะแก็ป The Gap 
และชมม้าหินของมิสซิสแม็คควอร่ี ม้าหินตัวโปรดของภรรยาของผู้ส าเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซ้าท์เวลส์  

DAY 

1 

DAY 

2 



                                                                     น าท่านชม : เดอะแก็ป 

เดอะแก๊ป (The gap) เป็นหน้าผาติดทะเล แทสมาเนีย ต้ังอยู่ทางตะวันออกของเมืองซิดนีย์ จะมีบ้านคนอาศัยอยู่เต็มไปหมดเลย 
ซ่ึงเป็น จุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งท่ีท่านจะได้ชมท้องทะเลอันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟิก และความงามของปากอ่าวทางเข้า
ซิดนีย์ในทางเรือ ในบริเวณนี้ยังเคยเป็นจุดวางปืนใหญ่ยิงต่อต้านข้าศึกที่เข้ามาทางเรือในยามสงคราม 

                                                             น าท่านชม : ม้าหินมิสซิสแม็คควอร่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ม้าหินมิสซิสแม็คควอร่ี อยู่ในโบทานิก การ์เด้น ม้าหินตัวโปรดของภริยาผู้ส าเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ที่ชอบมา
นั่งชมวิวของอ่าวซิดนีย์ และโอเปร่าเฮ้าส์ ตรงนี้ถือจุดชมวิวที่สวยมากและนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปมากที่สุด 

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ ณ หอคอยซิดนีย์ทาวเวอร์ 

บ่าย           น าท่านสู่ : ท่าเรือเซอร์คลูาร์คีย์ 

                 น าท่านล่องเรือชม : อ่าวซิดนีย์ 

                  อิสระช้อปป้ิง : ย่านไชน่า ทาวน์ 

ค ่า            รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

 

พัก          น าท่านเดินทางเข้าสู่ : ทีพ่ัก METRO MARLOW SYDNEY HOTEL หรือเทียบเท่า 

 



 

 

 

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

                     น าท่านสู่ : FEATHERDALE WILDLIFE PARK 

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

บ่าย              น าท่านสู่ : อุทยานแห่งชาติบลูเมาเท่น 

ได้ช่ือว่า “หุบเขาสีน ้าเงิน” แหล่งท่องเที่ยวมีช่ือเสียงของชาวซิดนีย์ ภูมิใจเป็นหนักหนากับผืนแผ่นดินกว้างใหญ่แห่งนี้ ด้วย

ความงามที่เลืองลือ ท้องฟ้าสวย สีน ้าเงิน อากาศสดช่ืน ภูเขาเขียวขจี และทัศนียภาพที่งดงามแปลกตาของยอดเขาสามพี่น้อง อัน

เป็นต้นก าเนิดต านานความรักอันแสนเศร้าของยักษ์สาวอะบอริจ้ิน บนผืนแผ่นดินกว้างใหญ่แห่งนี้ พร้อมสนุกสนานต่ืนเต้นกับ

การนั่งรถรางไฟฟ้า ท่ีมีความชัน 52องศา แล้วขึน้กระเช้าไฟฟ้าตัวใหม่ที่ทันสมัย เพื่อชมความงดงามของทิวทัศน์เบื้องล่างและ

ยอดเขาสามอนงค์อย่างใกล้ชิด 

                                                               น าท่านชม : หุบเขาสามพี่น้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานที่เหมาะเป็นอย่างยิ่งในการนั่งชมความงามพระอาทิตย์และวนอุทยานแห่งชาติที่ไกลสุดลูกหูลูกตา ต้นก าเนิดต านานรัก
ของสามสาวพี่น้องชาวอะบอริจ้ิน ณ เทือกเขาทรี ซีสเตอร์ ร็อกส์ หรือ เขาสามอนงค์ เป็นยอดเขา3ลูกเรียงติดกัน โดยมีต านาน
เก่าแก่ความรักอันแสนเศร้าของหญิงสาวอะบอริจ้ิน ผู้ที่เคยครอบครองดินแดนแห่งนี้ เป็นรักต้องห้ามของหนุ่มสาวต่างเผ่ากัน
โดยทั้ง2ครอบครัวต่างเป็นศัตรูกัน จึงให้หมอผีสาปให้หญิงสาวกลายเป็นก้อนหินส่วน ฝ่ายชายหนุ่มเม่ือรู้เร่ืองก็เศร้าโศกร้องไห้
จนกลายเป็นสายน ้าตกคาทูมบาที่เห็นกันทุกวันนี้ 

DAY 

3 



                                                             น าท่านน่ัง : รถไฟ ซีนิค เรลเวย์ 

ต่ืนเต้นกับการนั่งรถรางสายชมทิวทัศน์ ทางรถไฟสายชันทีสุ่ดในโลกถึง 52 องศา ท่ีให้ความรู้สึกว่าหัวใจกระเด็นกระดอน
ออกมาจาก ทรวงอกมาอยู่ที่ปลายลิน้ยาม เม่ือได้โดยสารรถไฟคันนี้ผ่านหน้าผาสูงชัน ถ ้ามืด และทางลาดลงมายังเนินเขาข้างล่าง
ในระยะทางทั้งหมด 415 เมตร(1,360 ฟุต)ด้วยความเร็ว 4 เมตร/วินาท ีส่วนรางวัลของการโดยสารรถไฟขบวนนีค้ือ วิวตระการ
ตาของหุบเขากว้างใหญ่ ตรงข้ามออกไปในสายตา คือหน้าผาที่มีต้นไม้ปกคลุมเขียวครึ้ม มองเห็นลิบๆ เป็นวิวในมุมหนึ่งของ 
The Three Sisters และทางเดินตามแนวป่าโปร่งสวยงาม 

                                                    น าท่านน่ังกระเช้า : SCENIC CABLEWAY 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า                 รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พัก               น าท่านเดินทางเข้าสู่ : ที่พกั METRO MARLOW SYDNEY HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

              

 

DAY 

4 



                                                         น าท่านเดินทางสู่ : พอร์ต สตีเฟ่น ซิดนีย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พอร์ต สตีเฟ่น เป็นท่าเรือธรรมชาติขนาดใหญ่ อยู่ไม่ไกลจากกรุงซิดนีย์..เชิญสัมผัสประสบการณ์อันต่ืนเต้นกับการนั่งรถ4WD 
ตะลุยเนินทราย และเล่นแซนดูนบอร์ด กระดานล่ืนไถลลงจากเนินทรายสูงนับ 10 เมตร เพลิดเพลินอารมณ์กับการเดินเล่นบน
ชายหาดพอร์ตสตีเฟ่น หาหอย PIPPIS ล่องเรือชมมนต์เสน่ห์แห่งธรรมชาติทางตอนเหนือของซิดนีย์ ชมความงามของท้อง
ทะเลสีคราม และฝูงปลาโลมาที่น่ารักว่ายเคียงคู่ไปกับเรืออย่างเป็นมิตร 

             น าท่านชม : WHITE BEACH 

                                                               น าท่าน : ล่องเรือ มูนชาโดว์ ครุยส์ 

 

 

 

 

 

 

 

เรือ มูนชาโดว์ ครุยส์ เป็นเรือล าใหญ่ หรูหรา ปลอดภัย สามารถจุผู้ได้สารได้ถึง 200 กว่าคน เพลิดเพลินใจล่องเรือชมอ่าว ที่เป็น
บ้านของฝูงโลมาพันธ์ุ BOTTLE NOSE หรือ "โลมาปากขวด" ที่มีอยู่มากมายตามธรรมชาติ ตามธรรมชาติให้ได้ใกล้ชิดกับ
ปลาโลมาที่แสนเช่ืองท่ีจะมาว่ายวนอยู่ใกล้ชิดตลอดการเดินทาง หรือจะลงกระชังเล่นน ้าเคยีง ข้างกับฝูงปลาโลมา ถ้าโชคดีอาจจะ
ได้เจอกับปลาวาฬกันเลยทีเดียว (กรณีที่ต้องการลงเล่นน ้า กรุณาเตรียมชุดว่ายน ้าไปด้วย) 



เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต์บนเรือ 

บ่าย                                                          น าท่านล่องเรือชม : ปลาโลมา 

 

 

 

 

 

 

                     น าท่านกลับสู่ : ซิดนีย์ 

ซิดนีย์..มหานครสุดยอดเมืองนานาชาติในรัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย เปรียบเสมือนเมืองในฝัน ที่หลายคนอยากมา
สัมผัส เรียกได้ว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมเมืองหนึ่งของโลก และเป็นขุมพลังทางเศรษฐกิจของประเทศ มีประชากรมากที่สุด
ของประเทศกว่า 4 ล้านคน เน่ืองจากเป็นเมืองอากาศดีไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไปนัก ส่งผลให้ซิดนีย์เป็นเมืองท่องเที่ยวสมบูรณ์
แบบ นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนที่นี่ตลอดทั้งปี มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามรอบเมือง เช่น หาดบอนได,อุทยานแห่งชาติบลู
เม้าท์เท่นส์,ดาร์ล่ิงฮาร์เบอร์,สะพานซิดนีย์... 

ค ่า                   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พัก                  น าท่านเดินทางเข้าสู่ : ที่พกั METRO MARLOW SYDNEY HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

เช้า                      รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม 

                          น าท่านเดินทางสู่ : สนามบินคิงฟอร์ดสมิธ ซิดนีย์ 

DAY 

5 



10.00 น.            ออกเดินทางจากซิดนีย์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 476 

15.25 น.            น าท่านเดินทางถึง : สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

เลือกวันท่ีเดินทางและกด

จอง: 
    ผู้ใหญ่  

     (พักคู่) 

    ผู้ใหญ่ 

   (พักเดี่ยว) 

    ผู้ใหญ่ 

  (พัก 3 คน) 

    เด็ก  
      (มีเตียง) 

    เด็ก  
  (ไม่มีเตียง)  

 9 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 57,900 บาท 65,800 บาท 57,900 บาท 51,900 บาท 45,900 บาท 
 

 23 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 57,900 บาท 65,800 บาท 57,900 บาท 51,900 บาท 45,900 บาท  

 6 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62 57,900 บาท 65,800 บาท 57,900 บาท 51,900 บาท 45,900 บาท  

 20 พ.ย. 62 - 24 พ.ย.62 57,900 บาท 65,800 บาท 57,900 บาท 51,900 บาท 45,900 บาท  

 18 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 57,900 บาท 65,800 บาท 57,900 บาท 51,900 บาท 45,900 บาท  

 8 ม.ค. 63 - 12 ต.ค. 63 57,900 บาท 65,800 บาท 57,900 บาท 51,900 บาท 45,900 บาท  

 20 ม.ค. 63 - 24 ม.ค. 63 57,900 บาท 65,800 บาท 57,900 บาท 51,900 บาท 45,900 บาท  

 2 ก.พ. 63 - 6 ก.พ. 63 57,900 บาท 65,800 บาท 57,900 บาท 51,900 บาท 45,900 บาท  

 20 ก.พ. 63 - 24 ก.พ.63 57,900 บาท 65,800 บาท 57,900 บาท 51,900 บาท 45,900 บาท  

 1 มี.ค. 63 - 5 มี.ค. 63 57,900 บาท 65,800 บาท 57,900 บาท 51,900 บาท 45,900 บาท  



สอบถามเพ่ิมเติม หรือ จองทัวร์ : 02 589 0227   (Call center) 

Email : wisdomworldandtravel@gmail.com      Line : wisdomworld.1 

 

ขอ้ตกลง & เง่ือนไข ของโปรแกรมทวัร์ 

อัตราค่าบริการน้ีรวม: 

• ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป – กลับ ช้ันประหยัด ตามสายการบินท่ีได้ระบุไว้ในรายการ 

• ราคานี้รวมค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย 

• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

• ค่าโรงแรมท่ีพักตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน) 

• ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 

• ค่าอาหาร และเคร่ืองดื่มตามรายการท่ีได้ระบุในรายการ 

• ค่ารถรับส่งระหว่างน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 

• ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

• ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท. 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม: 

• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

• ค่าท าหนังสือเดินทาง Passport 

• ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองดื่มและค่าอาหารท่ีส่ังเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ 
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• ค่าอาหารท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

• ค่าทิปต่างๆ เช่น ทิปพนักงานยกกระเป๋า 

• ทิปพนักงานขับรถ (3 AUD ต่อคน ต่อวัน) 

• ทิปไกด์ (3 AUD ต่อคน ต่อวัน) 

• ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว 

• ค่าธรรมเนียมน ้ามันท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีกในภายหลัง 
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