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SYDNEY PORT STEPHENS 
  5  DAYS 

 
“ออสเตรเลีย“ สัมผัสสีสันแหงซีกโลกใต ชม “OPERA HOUSE“ สัญลักษณของประเทศออสเตรเลีย สัมผัสกับ
สัตวพื้นเมืองอาทิ อุมหมีโคอาลา ปอนอาหารจิงโจ  น่ังรถไฟสายท่ีชันท่ีสุดในโลกชมวิวท่ีสวยงามท่ีบลูเมาทเทนท 

ชมการสาธิตการตัดขนแกะ การขวางบูมเมอแรง ชอปปงสินคาพื้นเมือง 
สนุกสนานยามราตรีสไตลออสซ่ีในยาน KING CROSS 

           
  

วันแรกของการเดินทาง                กรุงเทพ ฯ – ซิดนีย 
16.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ   ประตูทางเขาหมายเลข  4 เคานเตอร  D  สายการบิน   

THAI  AIRWAYS  
19.20 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพสูซิดนีย  โดยเท่ียวบินท่ี TG 475 
 
วันที่สองของการเดินทาง            ซิดนีย  -  สวนสัตวพื้นเมือง – หุบเขาสีน้ําเงิน  
08.20 น.    เดินทางถึงสนามบินคิงสฟอรดสมิธ นครซิดนีย เมืองหลวงของรัฐนิวเซาทเวลล หลังจากผานพิธี

การตรวจคนเขาเมืองและกระเปาสัมภาระเรียบรอยแลว นําทานเดินทางสูสวนสัตวพื้นเมืองของ
ประเทศออสเตรเลีย KOALA PARK สัมผัสกับสัตวพื้นเมืองนานาชนิด อาทิ จิงโจ  วอมแบท วัล
ลาป  และถายรูปคูกับหมีโคอาลา   พรอมชมการสาธิตการตัดขนแกะ ชมความสามารถของสุนัข
ตอนแกะ      

 
เท่ียง       รับประทานอาหารกลางวันแบบบารบีคิว สไตลออสซ่ี 
 
บาย นําทานออกเดินทางสูวนอุทยานแหงชาติ BLUE MOUNTAIN หรือหุบเขาสีนํ้าเงิน ชม

ทัศนียภาพอันแปลกตาของเทือกเขาซ่ึงปกคลุมไปดวยพรายหมอกเปนสีนํ้าเงิน อันเน่ืองมาจาก
ลําแสงสองกระทบกับละอองนํ้ามันท่ีระเหยจากตนยูคาลิปตัส   ชมความงามของ  THREE 
SISTERS VALLEY จากน้ันนําทานตื่นเตนไปกับรถรางสายชมทิวทัศน  (SCENIC RAILWAY)  
ซ่ึงเปนทางรถไฟสายท่ีชันท่ีสุด ในโลก  อดีตเคยใชในการทําเหมืองถานหิน และใชเปนทางลัดเลาะ
ไปสูหมูบานเจมิสัน วาเลย เพื่อชมความแปลกตาของธรรมชาติ ท่ีสรางใหหินมีรูปทรงแปลก ๆ 
และกลับขึ้นมาโดยกระเชาตัวใหม  (CABLE WAY ) จากน้ันนําทานเดินทางกลับสู ซิดนีย 

 
เย็น         รับประทานอาหารค่ําท่ีภัตตาคาร  (จีน) 
 ที่พัก โรงแรม RYDGES WORLD SQUARE  หรือเทียบเทา  
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วันที่สามของการเดินทาง                    ซิดนีย   - PORT STEPHENS  
เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 
นําทานเดินทางสูทาเรือ   PORT STEPHENS จากนั้นนําทานลองเรือ    MOON  SHADOW  CRUISE   ชมอาว

เปนบานของฝูงโลมาพันธุ BOTTLE NOSE  เหลานี้     ลองเรือชมเหลาปลาโลมาที่มีอยู
มากมายตามธรรมชาติ  ใหทานไดใกลชิดกับปลาโลมาที่แสนเชื่องที่จะมาวายวนอยูใกลชิดกับ
ทานตลอดการเดินทาง 

 
เท่ียง       รับประทานอาหารกลางวันแบบ บุฟเฟย บนเรือ 
 
บาย นําทานตื่นเตนและลุนระทึกกับการนั่งรถ 4WD   บนเนินทราย ซึ่งทานจะไดสัมผัสกับความ

สนุกในอีกบรรยากาศ และใหทานไดสนุกกับการเลน SANDUNE BOARD   บนเนินทราย 
และสัมผัสกับชายหาด PORT STEPHENS WHITE BEACH สนุกกับการหาหอย PIPI ได
เวลาอันสมควรนําทานเดินทางกลับสูซิดนีย 

 
ค่ํา รับประทานอาหารเย็นท่ีภัตตาคาร (ไทย) 
 ที่พัก โรงแรม RYDGES WORLD SQUARE  หรือเทียบเทา  
 
 
 
 
 
                                         
 
วันที่สี่ของการเดินทาง      ซิดนีย   - ชมเมือง – ลองเรือชมอาว  
เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 

นําชมเมืองซิดนีย เมืองเอกแหงรัฐนิวเซาทเวลล   ชมหาดบอนได ( BONDI BEACH) หาด
ทรายที่หนุมสาวชาวออสซี่ชอบ มาอาบแดดทามกลางสายลม  แสงแดด และเสียงคลื่นกระทบ
ฝง  ชมบานเรือนของเศรษฐีบนเนินเขา  DUDLEY PAGE   กับทิวทัศนของอาวซิดนีย ชม
สะพานฮารเบอรบริดจ    THE ROCK   จุดกําเนิดของซิดนีย    ชม   Double Bay และ  
Rose Bay ผานชมยานการคา มารตินเพลส   ชม  OPERA HOUSE  สัญลักษณของเมือง
ซิดนีย 

 
เท่ียง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (จีน) 
 จากน้ันนําทานลองเรือ  CAPTAIN COOK   ชมความงามของอาวซิดนิย  พรอมชมความงาม

ของอาวซิดนีย  ท่ีไดช่ือวาเปนอาวหนาเมืองท่ีสวยท่ีสุดแหงหน่ึงของโลกผานชมโรงละครโอเปรา
เฮาส ซ่ึงมีหลังคาเปนรูปเรือซอนเลนลมตามสถาปตยกรรมใหม  ออกแบบโดยนายยอรน อู ซอน 
สถาปนิกชาวเดนมารก ซ่ึงใชเวลาในการกอสรางยาวนานถึง 14 ป ดวยงบประมาณในการ
กอสรางกวารอยลานเหรียญ อิสระกับการสํารวจราคาสินคา ยาน การคาสําคัญ เชน ตึก QVB 
ตึกการคาสูงสี่ช้ัน มีสินคาประเภทแฟช่ัน อัญมณี ของใชในบาน หรือแมแตดอกไมสดและขนม
จําพวกเคกและเบเกอร่ี ถัดจาก QVB บนถนน Pitt Street คือ Galleries Victoria  

 
ค่ํา รับประทานอาหารเย็นท่ีภัตตาคาร (จีน )  
 ที่พัก โรงแรม RYDGES WORLD SQUARE  หรือเทียบเทา  
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วันที่หาของการเดินทาง             ซิดนีย  -  กรุงเทพ ฯ 
เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 
 จากนั้นเชิญทานพักผอนอิสระกับการชอปปงสินคาของฝากตามอัธยาศัย  ชอปปงสินคา

พื้นเมืองของออสเตรเลียอาทิ ตุกตาหมีโคอาลา  บูมเมอแรง  ไวนออสเตรเลีย PENFOLD , 
WOLFBRASS   วิตะมินตาง ๆ สินคาเคร่ืองสําอาง DAVID JONES  และอื่นๆ อีกมากมาย  

 
เท่ียง      รับประทานอาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร  
 

นําทานเดินทางสูสนามบินคิงสฟอรดสมิธ เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพ ฯ 
16.55 น.       ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ   โดยสายการบิน   THAI  AIRWAYS เท่ียวบินท่ี  TG 476  
22.15 น.       เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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อัตราคาใชจาย (จํานวนผูเดินทางจะตองมีอยางนอย 20 ทานขึ้นไป ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะขอเล่ือนการเดินทาง
หรือเปล่ียนแปลงราคาคาทัวร ในกรณีท่ีผูเดินทางไมครบตามจํานวน) 

อัตราคาใชจายรวม 

-  คาตั๋วเคร่ืองบิน กรุงเทพฯ-โรม // ปารีส-กรุงเทพฯ สายการบินไทย ตั๋วหมูคณะ ท่ีน่ังช้ันนักทองเท่ียว 

หากมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของราคาคาตั๋วและ/หรือภาษีน้ํามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ   

ชี้แจงใหไดทราบอีกครั้งในภายหลัง ทั้งนี้เพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของทั้งสองฝายเปนสําคัญ 

-  คาหองพัก พักหองละ 2 ทานตามโรงแรมท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา ทานท่ีประสงคจะพักหองเดี่ยว 

  หรือไมสามารถจัดหาคูพักได ตองเสียคาหองพักเดี่ยวเพ่ิม 

-  คาอาหารทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ / มีนํ้าดื่มบนรถทานละ 1 ขวดตอวัน 

-  คารถ คานําเท่ียว คาบัตรผานประตูเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามท่ีระบุในรายการ 

- คาวีซาเขาประเทศตามรายการ  

- คาหัวหนาทัวรจาก ไนซ ฮอลิเดย ติดตามตลอดการเดินทาง  

- คาขนกระเปาสัมภาระท่ีโรงแรมทุกแหง (ทานละ 1 ใบ นํ้าหนักไมเกิน 20 กิโลกรัม)  

- คาทิปคนขับรถ, เจาหนาท่ีทองถ่ิน (ถามี) 

- กระเปาสมนาคุณสําหรับผูเดินทางทานละ 1 ใบ  

- คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง 500,000.- บาท และประกันชีวิต 1,000,000.- บาท  

- รายการเดินทางน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันอีกคร้ังหลังจากท่ีไดสํารองท่ีน่ังกับทางสายการบิน 

  และโรงแรมท่ีพักในตางประเทศเปนท่ีเรียบรอยแลว ท้ังน้ีรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความ 

  เหมาะสมโดยยึดถือผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ  

อัตราคาใชจายไมรวม 

-  คาอาหารและเคร่ืองดื่มพิเศษท่ีส่ังเพ่ิมนอกเหนือจากรายการทัวร  

- คาใชจายสวนตัว เชน คาโทรศัพท คาซักรีด ฯลฯ  

- คาทิปหัวหนาทัวรท่ีติดตามคณะจากประเทศไทย (ตามความพอใจและบริการ ไมมีการบังคับ) 

  - คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 

หมายเหต ุ

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเดินทางต่ํากวา 20 ทาน โดยจะแจงใหผู

เดินทางทราบลวงหนาอยางนอย 10 วันกอนการเดินทาง  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการทองเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย อาทิ การ

ลาชาของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประทวง ภัยธรรมชาติ การกอจลาจล อุบัติเหตุ ปญหาการจราจร ความลาชาอัน

บังเกิดจากสมาชิกในคณะ ฯลฯ ท้ังน้ีจะคํานึงและรักษาผลประโยชนของผูเดินทางใหมากท่ีสุด  

• การทองเท่ียวน้ีเปนการชําระแบบเหมาจายกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศทานไมสามารถท่ีจะ

เรียกรองเงินคืนในกรณีท่ีทานปฏิเสธ สละสิทธ์ิ ในการใชบริการท่ีทางทัวรจัดให ยกเวนทานไดมีการตกลงหรือแจงใหทราบกอน

การเดินทาง  
 


