
  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี 

17.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ    อาคาร
ผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศชั้น …  เคาน์เตอร์ … 
ประตูทางเขา้เบอร์ … สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ 
โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอาํนวยความ
สะดวกดา้นเอกสารต่างๆ สมัภาระถือข้ึนเคร่ือง 7 กก. สมัภาระ
โหลดใตเ้คร่ือง 25 กก.  
  

วนัท่ี โปรแกรมทวัร์ อาหาร โรงแรม 
เชา้ เท่ียง เยน็ 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี     

2 ท่าอากาศยานคิงส์ฟอร์ดสมิธ ออสเตรเลีย – หาดบอนได – Sydney Tower – Opera House - 
สะพานฮาร์เบอร์ - ยา่นเดอะร๊อคส์ - ล่องเรืออ่าวซิดนีย ์- ยา่นไชน่าทาวน ์

   Ibis Sydneyหรือเทียบเท่า 

3 โคอาล่า ปาร์ค – ชมการตดัขนแกะ – หุบเขาสีนํ้ าเงิน  – กระเชา้ลอยฟ้า - นัง่รถรางท่ีชนั
ท่ีสุด - ยา่นดาร์ล่ิงฮาร์เบอร์ 

   Ibis Sydneyหรือเทียบเท่า 

4. พอร์ตสตีเฟ่น–นัง่รถ4WDตะลุยเนินทราย -มหาวหิารเซนตแ์มร่ี- ควนีวคิตอเรียบิลด้ิง    Ibis Sydneyหรือเทียบเท่า 
5. ท่าอากาศยานคิงส์ฟอร์ดสมิธ ออสเตรเลีย – สนามบินสุวรรณภูมิ     



Day 2 ท่าอากาศยานคิงส์ฟอร์ดสมิธ ออสเตรเลยี – หาด
บอนได – Sydney Tower – Opera House - 
สะพานฮาร์เบอร์ - ย่านเดอะร๊อคส์ - ล่องเรืออ่าว
ซิดนีย์ - ย่านไชน่าทาวน์ 

นาํท่านชม หาดบอนไดบีช (BONDI BEACH)เป็นหาดทรายสี
ทองท่ีหนุ่มสาวชาวออสซ่ีนิยมมาพกัผอ่นท่ามกลาง สายลม 
แสงแดด เสียงคล่ืนกระทบฝ่ัง และกล่ินอายอนัสดช่ืนของทะเล นาํ
ท่านสู่  Sydney Tower Eyeถือวา่เป็นอีกหน่ึงจุดท่ีเท่ียวซิดนียช่ื์อ
ดงั ความน่าสนใจของท่ีเท่ียวแห่งน้ีก็คือ การท่ีมีความสูงมากกวา่
ซิดนียฮ์าร์เบอร์บริดจม์ากถึงสองเท่าดว้ยกนั หากข้ึนไปยงัดา้นบน 
คุณก็จะไดช้มววิสวยๆ ของเมืองซิดนียแ์บบ 360 องศาของจริง  

 

 

 

 

กลางวนัรับประทานอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟต์ ณ หอคอย
ซิดนีย์ทาวน์เวอร์ 

นาํท่านไป ล่องเรือชมความงามของอ่าวซิดนีย์ จากนั้นผา่น
SYDNEY OPERA HOUSEภาพความงามของส่ิงก่อสร้างอนั
ยิง่ใหญ่ ท่ีมีหลงัคาเป็นรูปเรือซอ้นเล่นลม ทรงคลา้ยๆ หอยเชลล ์
เอกลกัษณ์โดดเด่นสวยงาม ตั้งตระหง่านเป็นสง่าอยูท่ี่ปลายแหลม
ของผืนดินท่ียืน่ออกไปในทะเลเลก็นอ้ย โดยมีนํ้ าทะเลลอ้มรอบอยู่
ถึง 3ดา้น เปรียบเสมือนสญัลกัษณ์ของประเทศออสเตรเลีย จากนั้น
ผา่น สะพานซิดนีย์ฮาเบอร์สญัลกัษณ์หน่ึงของมหานครซิดนีย ์
ตั้งอยูก่ลางเมืองซิดนีย ์ประเทศออสเตรเลีย เป็นสะพานระนาบ
เด่ียว ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก และมองเห็นววิของเมืองซิดนียไ์ดอ้ยา่ง
สวยงามท่ีสุด ช้อปป้ิงย่านไชน่าทาวน์ เป็นแหล่งรวมร้านอาหารจีน
และอาหารเอเชียนานาชนิด ท่านสามารถหากินไดทุ้กอยา่ง ท่ีน่ี มี
อาหารภตัตาคารระดบัอาหารฮ่องเต ้ร้านขายเส้ือผา้ ตลาดสดขาย
ผกัผลไม ้และร้านขายของท่ีระลึกต่างๆ ร้านสินคา้ปลอดภาษี 
สินคา้ท่ีทาํในฮ่องกงหรือจีนในราคายอ่มเยาว ์

ค า่รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั Ibis Sydney****หรือเทยีบเท่า 

 

 

  



Day 3 โคอาล่า ปาร์ค – ชมการตัดขนแกะ – หุบเขาสีน า้
เงิน  – กระเช้าลอยฟ้า - น่ังรถรางทีชั่นทีสุ่ด - ย่าน
ดาร์ลิง่ฮาร์เบอร์ 

เช้าบริการอาหารเช้าณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์ KOALA PARKเท่ียวชมสวนสตัว์
พ้ืนเมือง เพลิดเพลินไปกบัการชมชีวติธรรมชาติและความน่ารัก
ของเหล่าสตัวพ้ื์นเมืองนานาชนิดอยา่งใกลชิ้ด อาทิ โคอาล่า จิงโจ ้
วอมแบท ฯลฯ ใหท่้านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก ตามอธัยาศยั พร้อมชม
การสาธิตการตดัขนแกะ  

กลางวนัรับประทานอาหารกลางวนั แบบบาร์บีควิ 

นาํท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาตบิลูเม้าท์เท่นเจา้ของฉายาแก
รนดแ์คนยอนแห่งออสเตรเลีย หุบเขาสีนํ้ าเงินท่ีเกิดทศันียภาพอนั
งดงามหุบเขาแห่งน้ีมีภูมิทศัน์คลา้ยคลึงกบัแกรนดแ์คนยอนท่ี
อเมริกา เพียงแต่ประกายสีนํ้ าเงินครอบคลุมหุบเหว เกิดจากนํ้ ามนั
จากตน้ยคูาลิปตสั ปกคลุมพ้ืนดินและกระทบกบัแสงสวา่งทาํให้
เกิดประกายสีนํ้ าเงินดงักล่าว ใหท่้านไดช่ื้นชมและสมัผสัทิวทศัน์
สวยงามบนผืนแผน่ดินอนักวา้งใหญ่  

 

 

 

จากนั้นนาํท่านสู่ สถานีรถรางไฟฟ้า (KATOOMBA SCENIC 
RAILWAY)เพ่ือนัง่รถรางไฟฟ้าท่ีดดัแปลงมาจากรถขนถ่านหิน
ในสมยัก่อน วิง่ผา่นทะลุหุบเขาอนัสูงชนัถึง 52 องศา จากนั้นข้ึน
กระเช้าลอยฟ้าเพ่ือชมความงดงามของทิวทศัน์เบ้ืองล่างจากมุมท่ี
แตกต่างพร้อมชมววิทิวทศัน์บน Echo Point หลงัจากนั้นเดินทาง
ไปยงั ดาร์ลิง่ฮาร์เบอร์ (Darling Harbour)เป็นแลนดม์าร์คของ
ซิดนียเ์ลยก็วา่ได ้ไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียวจาํนวนมาก 
เพราะยา่นน้ีมีครบทั้งร้านอาหาร คาเฟ่ โรงภาพยนตร์ หรือวา่ร้าน
รวงต่างๆ ท่ีเอาไวส้าํหรับชอ้ป 

ค า่อสิระรับประทานอาหารค า่ 

น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั Ibis Sydney **** หรือเทยีบเท่า 

  



Day 4 พอร์ต
สตี
เฟ่น–น่ังรถ4WDตะลุยเนินทราย -มหาวหิาร
เซนต์แมร่ี - ควนีวคิตอเรียบิลดิง้ 

เช้าบริการอาหารเช้าณ ห้องอาหารของโรงแรม 

พอร์ตสตเีฟ่น (PORT SREPHEN)บนเน้ือท่ี 2,500 เฮคเตอร์  
สมัผสัประสบการณ์อนัต่ืนเตน้กบัการนัง่รถ 4 WD ผจญภยัตะลุย
เนินทราย สนุกสนานกบักบัการเล่นกระดานเล่ือนบนเนินทราย 
(SANDUNE BOARD) ใหท่้านเดินเล่นและถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกบน
ชายหาด PORT STEPHENS WHITE BEACH ใหท่้านสนุกสนาน
กบัการหาหอย PIPPIS ซ่ึงเป็นหอยท่ีมีในออสเตรเลียเท่านั้น  

มหาวหิารเซนต์แมร่ี (St. Mary’s Cathedral)เป็นมหาวหิารท่ีสูง
ท่ีสุดในออสเตรเลีย มีจุดเด่นท่ีเป็นเอกลกัษณ์คือส่วนยอดตรง
ทางเขา้ของโบสถส์องมุมท่ีสูงเสียดข้ึนไปบนทอ้งฟ้า สามารถ
มองเห็นไดจ้ากระยะไกล จากนั้นนาํท่านไปชม ควนีวกิตอเรียบิล
ดิง้ (Queen Victoria Building)สถานท่ีเท่ียวเก่าแก่ มีอายมุากกวา่ 
100 ปี ซ่ึงบริเวณควนีตอเรียบิลด้ิงจะมีชอ้ปป้ิงเซนเตอร์ประมาณ 4 
ชั้นลอย และมีอีก 2 ชั้นใตดิ้น 

ค า่อสิระรับประทานอาหารค า่  

 

Day 5 ท่าอากาศยานคิงส์ฟอร์ดสมิธ ออสเตรเลยี – 
สนามบินสุวรรณภูมิ 

นาํท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานคิงส์ฟอร์ดสมิธ ออสเตรเลีย  
07.55 น. ออกเดินทางจากซิดนีย ์ สู่ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี 

14.15 น.เดินทางถึงสู่ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงีเพื่อทาํการเปล่ียน
เคร่ือง 
16.00 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ 

17.25 น. เดินทางถึงท่า อากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
พร้อมความประทบัใจตลอดการเดินทาง 

หมายเหตุ :ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรม  
โรงแรม และร้านอาหารตามความเหมาะสมเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั
สภาพภูมิอากาศ การจราจร ณ วนัท่ีเดินทางจริง ทั้งน้ีบริษทัฯ จะ
คาํนึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นหลกั 

หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ)  
กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีก่อนทาํการ เน่ืองจากสายการบินอาจมี
การปรับเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน  



อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ 
พกั2-3ท่าน/ห้อง 
(ราคาต่อท่าน) 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
ไม่มเีตียง 

(ราคาต่อท่าน) 

พกัเดี่ยวเพิม่ 
(ราคาต่อท่าน) 

29 มิถุนายน – 3  กรกฎาคม 2565 
(วนัเฉลมิพระชนมพรรษา) 

52,777.- 50,777-.- 9,777.- 

13 – 17 กรกฎาคม 2565 
(วนัอาสารหบูชา) 

53,777.- 51,777.- 9,777.- 

27 - 31 กรกฎาคม 2565 
(วนัเฉลมิพระชนมพรรษา ในหลวง) 

53,777.- 51,777.- 9,777.- 

10 – 14 สิงหาคม 2565 
(วนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระพรรปีหลวง) 

53,777.- 51,777.- 9,777.- 

24 – 28 สิงหาคม 2565 49,777.- 47,777.- 9,777.- 



  



  



  



  



  



 

 


