
 

BHT9220751 ทวัรอ์อสเตรเลีย เก๋ไก๋ ลไตล ์ซิดนีย ์พอรท์สตีเฟ่น 7 วนั 4 คืน 

  



 

  



 

 

Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี (แวะเปล่ียนเคร่ือง ระหว่างรออิสระให้ท่านซ้ือของฝากประจ า
สนามบิน) *บริการอาหารบนเคร่ือง* 

วนัท่ี โปรแกรมทวัร์ อาหาร โรงแรม 
เชา้ เที่ยง เยน็ 

1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี (แวะเปลี่ยนเคร่ือง ระหว่างรอ
อิสระให้ท่านซ้ือของฝากประจ าสนามบิน) *บริการอาหารบนเคร่ือง* 

  
 

 

2. ท่าอากาศยานคิงส์ฟอร์ดสมิธ ออสเตรเลีย – ซิดนีย ์หาดบอนได – ล่องเรือชมอ่าว
ซิดนีย ์สะพานฮาร์เบอร์ โอเปร่าเฮา้ส์  

   

Ibis Sydney World 
Square หรือเทียบเท่า 

★★★ 
3. อุทยานบลูเมา้ทเ์ท่น ขึ้นกระเชา้ลอยฟ้า ชมเขา3อนงค ์สัมผสัประสบการณ์นัง่รถราง

ท่ีชนัท่ีสุดในโลก 
 

BBQ 
 

Ibis Sydney World 
Square หรือเทียบเท่า 

★★★ 
4. พอร์ตสตีเฟ่น นัง่รถ4WDตะลุยเนินทราย อ่าวเนลสัน ล่องเรือชมโลมา - ยา่นดาร์ล่ิง

ฮาร์เบอร์  
  

แนะน า Ibis Sydney World 
Square หรือเทียบเท่า 

★★★ 
5. สวนสนุกริมทะเลลูน่าพาร์ค - ยา่นเดอะร็อคส์ ซิดนียท์าวเวอร์ บุฟเฟตน์านาชาติ  แนะน า บุฟเฟตซิ์ดนีย์

ทาวเวอร์ 
Ibis Sydney World 
Square หรือเทียบเท่า 

★★★ 
6. ตลาดปลาซิดนีย ์สวนสัตวท์ารองกา้ ยา่นไชน่าทาวน์ ชอ้ปป้ิงตึกควีนวิคตอเรีย - ท่า

อากาศยานคิงส์ฟอร์ดสมิธ – ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี น ้าตกจีเวล *บริการอาหารบน
เคร่ือง* 

 แนะน า   

7. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   
   

ขาไป 
TR 617 BKK - SIN เวลา 20.00น. – 23.40น. 

TR 002 SIN - SYD เวลา 02.00น. – 13.00น. 

ขากลบั 
TR 013 SYD - SIN เวลา 22.00น. – 03.15น. 

TR 608 SIN - BKK เวลา 07.00น. – 08.30น. 

สัมภาระโหลดใต้เคร่ือง 20 KG. ถือขึน้เคร่ือง 10 KG. (อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กบัสายการบิน) 
หากต้องการซ้ือน ้าหนักเพิม่กรุณาแจ้งในวันจอง 5kg. 760บาท / 10kg. 1,680บาท / 15kg. 2,650บาท / 20kg. 2,620บาท 



 

17.00น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน Scoot โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ 
คอยให้การตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารต่างๆ  

20.00น. บินลดัฟ้าสู่ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี โดยสายการบิน Scoot โดยเท่ียวบินท่ี TR 617 

23.40น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี (แวะเปล่ียนเคร่ือง ระหว่างรออิสระให้ท่านซ้ือของฝากประจ าสนามบิน) 

Day 2 ท่าอากาศยานคิงส์ฟอร์ดสมิธ ออสเตรเลยี – ซิดนีย์ หาดบอนได – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ สะพานฮาร์เบอร์             

โอเปร่าเฮ้าส์ 

02.00 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานคิงส์ฟอร์ดสมิธ ออสเตรเลีย โดยเท่ียวบินท่ี TR 002 

13.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานคิงส์ฟอร์ดสมิธ ออสเตรเลีย (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 3 ชม.) 

ซิดนีย์ เป็นเมืองหลวงของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย มีประชากรมากว่า 4 ลา้นคนและเป็นเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในออสเตรเลีย

น าท่านชม หาดบอนได เป็นหาดทรายสีทองท่ีหนุ่มสาวชาวออสซ่ีนิยมมาพกัผอ่นท่ามกลาง สายลม แสงแดด เสียงคล่ืนกระทบฝ่ัง และกล่ินอาย

อนัสดช่ืนของทะเล  

ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ น าท่านนัง่เรือชมทศันียภาพ รอบๆ อ่าวซิดนียพ์ร้อมจิบชา กาแฟ กบัขนมหวานสุดน่ารัก ตบทา้ยดว้ย sparkling wine ใน

บรรยากาศยามบ่ายของการชมโอเปร่าเฮาร์สอยา่งใกลชิ้ด จากนั้นผา่น สะพานฮาเบอร์ สัญลกัษณ์หน่ึงของมหานครซิดนีย ์ตั้งอยูก่ลางเมือง

ซิดนีย ์ประเทศออสเตรเลีย เป็นสะพานระนาบเด่ียว ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก และมองเห็นวิวของเมืองซิดนียไ์ดอ้ยา่งสวยงามท่ีสุด โอเปร่าเฮ้าส์ ภาพ

ความงามของส่ิงก่อสร้างอนัย่ิงใหญ่ ท่ีมีหลงัคาเป็นรูปเรือซอ้นเล่นลม ทรงคลา้ยๆ หอยเชลล ์เอกลกัษณ์โดดเด่นสวยงาม ตั้งตระหง่านเป็นสง่า

อยูท่ี่ปลายแหลมของผนืดินท่ีย่ืนออกไปในทะเลเลก็นอ้ย โดยมีน ้าทะเลลอ้มรอบอยูถึ่ง 3ดา้น เปรียบเสมือนสัญลกัษณ์ของประเทศออสเตรเลีย 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 



 

พกั Ibis Sydney World Square หรือเทียบเท่า  

 

Day 3 อุทยานบลูเม้าท์เท่น ขึน้กระเช้าลอยฟ้า ชมเขา3อนงค์ สัมผัสประสบการณ์น่ังรถรางท่ีชันท่ีสุดในโลก 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ อุทยานบลูเม้าท์เท่น เจา้ของฉายาแกรนดแ์คนยอนแห่งออสเตรเลีย หุบเขาสีน ้าเงินท่ีเกิดทศันียภาพอนังดงามหุบเขาแห่งน้ีมีภูมิ

ทศันค์ลา้ยคลึงกบัแกรนดแ์คนยอนท่ีอเมริกา เพียงแตป่ระกายสีน ้าเงินครอบคลุมหุบเหว เกิดจากน ้ามนัจากตน้ยคูาลิปตสั ปกคลุมพ้ืนดินและ

กระทบกบัแสงสว่างท าให้เกิดประกายสีน ้าเงินดงักล่าว ให้ท่านไดช่ื้นชมและสัมผสัทิวทศัน์สวยงามบนผนืแผน่ดินอนักวา้งใหญ่ 

จากนั้นขึ้น กระเช้าลอยฟ้า เพ่ือชมความงดงามของทิวทศัน์เบ้ืองล่างจากมุมท่ีแตกต่างพร้อมชมวิวทิวทศันบ์น Echo Point ชมเขาสามอนงค์ เป็น

แท่นหินใหญ่สามกอ้นรูปทรงแปลกตาท่ีเกิดจากฝนและลมพดั นัง่ชมความงามพระอาทิตยแ์ละวนอุทยานแห่งชาติท่ีไกลสุดลูกหูลูกตา 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน เมนูบาร์บีคิว  

จากนั้นน าท่านสู่ สถานีรถรางไฟฟ้า (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) เพ่ือนัง่ รถรางท่ีชันท่ีสุดในโลก ท่ีดดัแปลงมาจากรถขนถ่านหินใน

สมยัก่อน ว่ิงผา่นทะลุหุบเขาอนัสูงชนัถึง 52 องศา ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางกลบัสู่ท่ีพกั 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 



 

พกั Ibis Sydney World Square หรือเทียบเท่า  

Day 4 พอร์ตสตีเฟ่น นั่งรถ4WDตะลุยเนินทราย อ่าวเนลสัน ล่องเรือชมโลมา - ย่านดาร์ลิง่ฮาร์เบอร์ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 

เดินทางสู่ พอร์ตสตีเฟ่น (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) บนเน้ือท่ี 2,500 เฮคเตอร์  สัมผสัประสบการณ์อนัต่ืนเตน้กบัการ นั่งรถ 4 WD 
ตะลุยเนินทราย สนุกสนานกบักบัการเล่นกระดานเล่ือนบนเนินทราย ให้ท่านเดินเลน่และถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกบนชายหาด ใหท้่านสนุกสนานกบั
การหาหอย PIPPIS ซ่ึงเป็นหอยท่ีมีในออสเตรเลียเท่านั้น  

น าท่านเดินทางสู่ อ่าวเนลสัน เพื่อ ล่องเรือชมปลาโลมา  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากนั้นเดินทางไปยงั ย่านดาร์ลิ่งฮาร์เบอร์ เป็นแลนดม์าร์คของซิดนียเ์ลยก็ว่าได ้ไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียวจ านวนมาก เพราะยา่นน้ีมีครบ

ทั้งร้านอาหาร คาเฟ่ โรงภาพยนตร์ หรือว่าร้านรวงต่างๆ ท่ีเอาไวส้ าหรับชอ้ปป้ิง 

ค ่า เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงอิสระรับประทานนอาหาร  



 

 พกั Ibis Sydney World Square หรือเทียบเท่า 

 

Day 5 สวนสนุกริมทะเลลูน่าพาร์ค - ย่านเดอะร็อคส์ ซิดนีย์ทาวเวอร์ บุฟเฟต์นานาชาติ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ สวนสนุกริมทะเลลูน่าพาร์ค ของซิดนีย ์ใครท่ีเคยไปเดินเล่นแถว Opera House ถา้ลองมองขา้มไปทาง ฝ่ัง North Sydney คงจะไดเ้ห็น
สวนสนุกขนาดยอ่มๆ ท่ีมีหนา้ตวัตลกหนัหวัมายิม้ทกัทายเชิญชวนให้เราขา้มไป ถ่ายรูปเล่น ท่ีเท่ียว Luna Park ตอ้งลองมาท่ีน่ีกนัดู แลว้จะรู้ว่า
ความสุขอยูใ่กลแ้ค่เอ้ือมน่ีเอง 

เม่ือมาเยือนซิดนียแ์ลว้ สถานท่ีหน่ึงท่ีนกัท่องเท่ียวไม่ควรพลาดคือ ย่านเดอะร็อคส์ หรือท่ีมกัรู้จกักนัในนามของยา่นอุตสาหกรรมเก่า ซ่ึงตั้งอยู่

บนถนน จอร์จ ทางดา้นทิศตะวนัตกของเซอร์คูลาร์คีย ์ยา่นน้ีเป็นสถานท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวจะไดด่ื้มด ่าไปกบัร่องรอยทางประวติัศาสตร์ในยุคอาณา

นิคมของประเทศออสเตรเลีย ซ่ึงไม่เพียงแต่อาคารเก่าแก่ เพราะท่ีเดอะร็อคส์ยงัมีทั้งพิพิธภณัฑ ์ภตัตาคาร ร้านอาหาร คาเฟ่มากกว่า 50 แห่ง 

รวมถึงผบัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในซิดนียอี์กดว้ย 

 

 

 

 

 



 

เที่ยง เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงอิสระรับประทานนอาหาร  

ซิดนีย์ทาวเวอร์ ถือว่าเป็นอีกหน่ึงจุดท่ีเท่ียวซิดนียช่ื์อดงั ความน่าสนใจของท่ีเท่ียวแห่งน้ีก็คือ การท่ีมีความสูงมากกว่าซิดนียฮ์าร์เบอร์บริดจม์าก

ถึงสองเท่าดว้ยกนั หากขึ้นไปยงัดา้นบน คุณก็จะไดช้มวิวสวยๆ ของเมืองซิดนียแ์บบ 360 องศาของจริง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า เมนูบุฟเฟต์ ณ หอคอยซิดนีย์ทาวน์เวอร์ 



 

พกั Ibis Sydney World Square หรือเทียบเท่า 

  



 

Day 6 ตลาดปลาซิดนีย์ สวนสัตว์ทารองก้า ย่านไชน่าทาวน์ ช้อปป้ิงตึกควีนวิคตอเรีย - ท่าอากาศยานคิงส์ฟอร์ดสมิธ –  

 ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี น ้าตกจีเวล *บริการอาหารบนเคร่ือง* 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ ตลาดปลาซิดนีย์ เป็นตลาดปลาท่ีใหญ่ท่ีสุดในซีกโลกใต ้และใหญ่เป็นอนัดบัสามของโลกในแง่ของความหลากหลายของอาหาร

ทะเล โดยในแต่ละปีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางมาเท่ียวตลาดปลาแห่งน้ีเป็นจ านวนมากกว่า 3 ลา้นคน แตล่ะวนัจะมีอาหารทะเลเกือบ 2,700 ชนิด 

ปริมาณกว่า 55 ตนั ถูกล าเลียงเขา้มายงัท่ีน่ีเพ่ือให้ผูซ้ื้อกว่า 160 รายท าการประมูลผา่นระบบคอมพิวเตอร์  

สวนสัตว์ทารองก้า เป็นสวนสัตวอ์ีกแห่งหน่ึงท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก เพราะนอกจากจะเป็นบา้นของสัตวพ้ื์นเมืองของออสเตรเลียและสัตวจ์าก

ส่วนอื่นๆ ของโลกมากกว่า 2,500 ตวัจากกว่า 340 สายพนัธ์ุแลว้ สวนสัตวแ์ห่งน้ียงัมีทศันียภาพท่ีงดงามริมอ่าวซิดนียบ์นพ้ืนท่ีกว่า 185 เอเคอร์ 

ท่ีทั้งเด็กๆ และผูใ้หญต่่างก็จะตอ้งต่ืนตาต่ืนใจเม่ือไดมี้โอกาสเดินทางไปเยี่ยมเยือน   

เที่ยง เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงอิสระรับประทานนอาหาร  



 

น าท่านอิสระชอ้ปป้ิง ย่านไชน่าทาวน์ เป็นแหล่งรวมร้านอาหารจีนและอาหารเอเชียนานาชนิด ท่านสามารถหากินไดทุ้กอยา่ง ท่ีน่ี มีอาหาร

ภตัตาคารระดบัอาหารฮ่องเต ้ร้านขายเส้ือผา้ ตลาดสดขายผกัผลไม ้และร้านขายของท่ีระลึกต่างๆ ร้านสินคา้ปลอดภาษี สินคา้ท่ีท าในฮ่องกง

หรือจีนในราคายอ่มเยาว ์

น าท่านอิสระชอ้ปป้ิง ควีนวิคตอเรียบิลดิง้ สถานท่ีเท่ียวเก่าแก่ มีอายมุากกว่า 100 ปี ซ่ึงบริเวณควีนตอเรียบิลดิง้จะมีชอ้ปป้ิงเซนเตอร์ประมาณ 4 
ชั้นลอย และมีอีก 2 ชั้นใตดิ้น 

น าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานคิงส์ฟอร์ดสมิธ ออสเตรเลีย  



 

22.00 น. ออกเดินทางจากซิดนีย ์สู่ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี โดย สายการบิน Scoot เที่ยวบินท่ี  TR 013     



 

Day 7 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

03.15 น.  เดินทางถึงสู่ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี (เพื่อท าการเปล่ียนเคร่ือง) 
น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี น ้าตกจีเวล เปิดใชใ้นปี ค.ศ.2019 ออกแบบโดยสถาปนิกสัญชาติอิสราเอล-อเมริกนั เป็นอาคารท่ี

มีไลฟ์สไตลแ์บบห้างสรรพสินคา้ท่ามกลางธรรมชาติท่ีอลงัการมากๆ ดว้ยความสูง 10 ชั้น มีขนาดพ้ืนท่ีถึง 135,700 ตารางเมตร มีน ้าตกใน

อาคารท่ีสูงท่ีสุดในโลก มีตน้ไมม้ากกว่า 100,000 ตน้ พร้อมส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน เช่น ร้านอาหาร และร้านคา้ชอ้ปป้ิงแบรนดด์งั

มากกว่า 300 ร้าน โรงแรม โรงภาพยนตร์ สวนสนุก และยงัมี เคาน์เตอร์เช็คอิน ล่วงหนา้รวมถึงทางเช่ือมต่อทุกเทอมินอล นบัว่าเป็น

ประสบการณ์ท่ีไม่เหมือนใคร 

07.00 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบิน Scoot เที่ยวบินท่ี  TR 608 
08.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจตลอดการเดินทาง 

 

 

 

 

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ โรงแรม ร้านอาหารตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกบัสายการบิน สภาพ
อากาศ การจราจร ณ วันท่ีเดินทาง ท้ังนีเ้ราจะค านึงถึงลกูค้าส่วนใหญ่เป็นหลัก  

หากลูกค้าท่านใดท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบนิ รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟท์ หรือ เวลาบิน 

 



 

อตัราค่าบริการ 

 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกั2-3ท่าน/ห้อง 
(ราคาต่อท่าน) 

เด็กอายุ 3 - 6 ปี 
ไม่มีเตียง 

(ราคาต่อท่าน) 

พกัเดี่ยวเพิม่ 
(ราคาต่อท่าน) 

12 – 18 กุมภาพนัธ์ 66 
(วันวาเลนไทน์) 

62,977.-  57,977 57,977.- 13,977.- 

05 – 11 มีนาคม 66 
(วนัมาฆบูชา) 

65,977.-  60,977 60,977.- 13,977.- 



 

 



 

 



 

  



 

 



 

 


