
 

 

    
 

 
ซิดนีย์ – พอร์ตสตีเฟ่น – บลูเม้าท์เท่น 

เมลเบิร์น – เกาะฟิลลปิ 
 

กาํหนดการเดินทาง 
  
 

วนัศุกร์ที� 13 เมษายน พ.ศ. 2561 (1) กรุงเทพฯ – ซิดนีย์  
16.30 น.        คณะพร้อมกันที�สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั�น 4พบกับ

เจ้าหน้าที�ของบริษทัฯ บริเวณแถว D สายการบินไทย เคาน์เตอร์ 7-12 
(หมายเหตุ เคาน์เตอร์สายการบินไทย เข้าประตู 2) 

19.20 น.        ออกเดินทางสู่ซิดนีย ์โดยเที�ยวบิน TG 475 
 

วนัเสาร์ที� 14 เมษายน พ.ศ. 2561 (2)  ซิดนีย์ (นําชมเมือง)  
07.20 น.        ถงึซิดนีย์ มหานครใหญ่ของรัฐนิวเซา้ทเ์วลส์ 
 นาํท่านชม ซิดนีย์ อควาเรี�ยม (Sydney Aquarium) พิพิธภณัฑส์ัตวน์ํ� าขนาดใหญ่และมีผูเ้ขา้ชม

มากที�สุดแห่งหนึ� งของโลก สัมผสักบัชีวิตสัตวโ์ลกใตท้ะเลของออสเตรเลียกว่า 5,000 ชนิด      
โดยสามารถเดินผา่นอุโมงคข์นาดใหญ่ที�มีฉลามขาว และปลากระเบนตวัขนาดมหึมาว่ายวนเวียน
อยู่รอบตวัท่าน พร้อมทั�งชื�นชมความงามอนัน่าพิศวงของปลาจากเขตร้อนที�มีสีสันสดสวย และ
มนตเ์สน่ห์ของแนวหินประการังที�มีชีวิตใน เกรท แบร์ริเออร์ รีฟ ดสิเพลย์  

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั พร้อมชมทศันียภาพอนังดงามของนครซิดนียบ์น “ซิดนีย์ทาวเวอร์” 
 
 
 
 
 
 
 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.fun-with-pictures.com/image-files/kangaroo.gif&imgrefurl=http://www.fun-with-pictures.com/kangaroo-coloring-page.html&h=600&w=600&sz=13&hl=en&start=66&um=1&tbnid=e_oTEJR_h8d6UM:&tbnh=135&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Dkangaroo%26start%3D60%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Den%26rlz%3D1T4GGLG_en___TH207%26sa%3DN
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บ่าย นาํท่านชมนครซิดนีย ์ผ่านชมย่าน “เดอะร็อค” จุดชุมชนแรกของออสเตรเลีย ถ่ายรูปกบั ซิดนีย์
ฮาเบอร์บริดจ์ (Sydney Harbour Bridge) สญัลกัษณ์อีกอยา่งหนึ�งของตวัเมืองพร้อมภาพสวยงาม
ของอ่าวซิดนีย ์ผา่นชม โรงละครโอเปร่า (Sydney Opera House) หลงัมหึมาสถาปัตยกรรมที�เป็น 
เอกลกัษณ์สวยสะดุดตาริมอ่าวซิดนีย ์โดยฝีมือ ยอร์น อุทซอง สถาปนิคชาวเดนมาร์ค และยงัเป็น
ผลงานชนะเลิศการประกวดจากการออกแบบของสถาปนิกทั�วโลกซึ� งเป็นโครงสร้างรูปทรง
คลา้ยใบเรือซอ้นๆกนัใชเ้วลาก่อสร้างยาวนานถึง 14 ปี จากนั�นนาํท่าน ล่องเรือ ชมความงามของ
อ่าวซิดนียซึ์�งเป็นอ่าวที�สวยงามแห่งหนึ�งในโลก 

คํ�า  รับประทานอาหารคํ�า / นาํเขา้ที�พกั RYDGES WORLD SQUARE HOTEL หรือเทียบเท่า   
 

วนัอาทติย์ที� 15 เมษายน พ.ศ. 2561 (3)  ซิดนีย์ – พอร์ตสตีเฟ่น – ซิดนีย์ 
เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางสู่ พอร์ตสตีเฟ่น (Port Stephen) เมืองสวยงามทางตอนเหนือของซิดนียโ์ดยรถ         

โคช้ปรับอากาศ แลว้นาํท่านล่องเรือ The Moonshadow dolphin watch cruise เพื�อชม
บรรยากาศที�สวยงามของพอร์ตสตีเฟ่น และฝงูปลาโลมาที�มาอาศยัอยูบ่ริเวณอ่าวมากมาย  

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย  นาํท่านลดัเลาะเสน้ทางริมชายฝั�งมหาสมุทรแปซิฟิค สนุกสนานกบัการนั�งรถยนตอ์เนกประสงค์

ขบัเคลื�อน 4 ลอ้ (4WD) บนหาดทรายสีขาว (SAND DUNE) ที�ถูกลมและธรรมชาติสร้างขึ�นเป็น
เนินสูงชาวออสเตรเลียถือเป็นการผจญภยักบัรถสมรรถนะสูงที�ถกูสร้างขึ�นมาเพื�อนาํนกัท่องเที�ยว
ใหไ้ดรั้บความสนุกสนานและความตื�นเตน้อยา่งทา้ทาย แลว้ออกเดินทางกลบัสู่ซิดนีย ์

คํ�า  รับประทานอาหารคํ�า / นาํเขา้ที�พกั  
 
 
 
 
 
 
 

วนัจนัทร์ที� 16 เมษายน พ.ศ. 2561 (4)  ซิดนีย์ – บลูเม้าท์เท่น – เมลเบิร์น 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางสู่สวนสัตว ์ฟีทเธอร์เดล ไวลด์ไลฟ์ ปาร์ค (Featherdale Wildlife Park) เป็นสวน

สัตวเ์ปิดขนาดใหญ่ ท่านสามารถเดินสํารวจเพื�อชมการดาํรงชีวิตของสัตวป่์า และสัมผสัสัตว์
พื�นเมืองของออสเตรเลียที�ปล่อยให้อาศยัอยู่กนัตามธรรมชาติอย่างใกลชิ้ด อาทิ โคอาล่า จิงโจ ้
วอมแบท นกอีมู สัตวห์ายากอย่างทสัแมเนียลเดวิล จระเขน้ํ� าเค็ม และบรรดาสัตวน่์ารัก แสนรู้
ต่างๆ อีกมากมาย และยงัมีร้านคา้ขายของใหท่้านไดเ้ลือกซื�อไวเ้ป็นที�ระลึก 

เที�ยง  รับประทานอาหารกลางวนั  
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ อทุยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่น  (Blue Mountains) เทือกเขาอนักวา้งใหญ่ไพศาล

ที�มีทัศนียภาพอนัสวยงามและอากาศบริสุทธิ� มีนํ� าตกสายธารไหลรินจากผาสูงสู่หุบเขาผ่าน       
ป่าดงดิบเขียวขจีไปยงัแม่นํ�าไหลลึกตามซอกเขาต่างๆ ชมความงามประหลาดของธรรมชาติที�ให้
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กาํเนิดเทือกเขาสามลูกมาอยู่เรียงกนัจนถูกขนานนามว่า “Three Sisters” จากนั�นนาํท่าน
สนุกสนานกบัการนั�งกระเชา้ “Scenic Skyway” กระเชา้ลอยฟ้าระหว่างหุบเขา เทคโนโลยีใหม่
ล่าสุด สะดวก ปลอดภยัโดยกระเชา้เป็นกระจกใสรอบดา้นรวมถึงพื�นที�ยืน ท่านสามารถมองเห็น
นํ�าตกซึ�งอยูเ่บื�องล่าง รวมทั�งชมทศันียภาพที�น่าตื�นตาตื�นใจสองขา้งทางไดอ้ยา่งชดัเจน  

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่สนามบินซิดนีย ์
20.15 น. ออกเดินทางสู่เมลเบิร์น โดยเที�ยวบิน QF 487 
21.50 น. ถงึเมลเบิร์น เมืองหลวงของรัฐวิคตอเรีย  
 *** (หมายเหตุ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงเวลาและเที�ยวบินที�ระบุข้างต้นนี� ทั�งนี�

อาจมีการเปลี�ยนแปลงจากสายการบินที�ให้บริการ *** 
 นาํเขา้ที�พกั CROWN PROMENADE HOTELหรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 

วนัองัคารที� 17 เมษายน พ.ศ. 2561 (5)  เมลเบิร์น – เกาะฟิลลปิ – เมลเบิร์น 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านออกเดินทางสู่ Warrook Cattle Farm ท่านจะไดส้ัมผสักบัชีวิตในฟาร์มของออสเตรเลีย

อย่างใกลชิ้ด ชมการแสดงการตดัขนแกะ การทาํงานของสุนขัเลี�ยงแกะแสนรู้ และการรีดนมววั   
พร้อมทั�งสามารถใหอ้าหารแก่จิงโจแ้ละถ่ายรูปไวเ้ป็นที�ระลึก  

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย ออกเดินทางสู่ เกาะฟิลลิป (Phillip Island) เกาะเลก็ๆ ทางตอนใตข้องเมลเบิร์นซึ� งใชเ้ป็นที�ในการ

สงวนและอนุรักษพ์นัธ์ุสัตวห์ายากในออสเตรเลีย อาทิเช่น หมีโคอาล่า จิงโจ ้แมวนํ� า เพนกวิน  
ชมทิวทศัน์อนังดงามของแปซิฟิคใตก่้อนเขา้สู่เขตอนุรักษพ์นัธ์ุนกเพนกวิน เพื�อชมความน่ารัก
ของเหล่านกเพนกวินที�ออกไปหากินในทอ้งทะเลตั�งแต่เชา้มืด และจะกลบัเขา้มาในรังของตวัเอง
ในตอน พระอาทิตยล์บัขอบฟ้า ท่านจะเห็นภาพน่ารักๆ ของหมู่นกเพนกวินที�เดินกลบัขึ�นมาจาก
ทะเลพร้อมๆ กนั จนไดรั้บการขนานนามวา่ “เพนกวินพาเหรด” 

คํ�า   รับประทานอาหารคํ�ามื�ออร่อยกบั “กุ้งมังกร” (Lobster) พร้อมดื�มไวนที์�เกาะฟิลลิป  
จากนั�นนาํท่านเดินทางกลบัสู่เมลเบิร์น / นาํเขา้ที�พกั  
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วนัพุธที� 18 เมษายน พ.ศ. 2561 (6)  เมลเบิร์น – กรุงเทพฯ 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านชมเมืองเมลเบิร์น ผ่านชมตึกที�ทําการของรัฐวิคตอเรียซึ� งสวยที� สุดในออสเตรเลีย           
ชมโบสถเ์ซนต์แพททริคในสถาปัตยกรรมแบบโกธิค จากนั�นชม กระท่อมบ้านเกิดของกัปตัน
เจมส์คุก (Captain Cook's Cottage) นักสํารวจชาวองักฤษคนสําคัญของโลกผูค้ ้นพบทวีป
ออสเตรเลีย กระท่อมหลงันี� ถูกขนยา้ยจากองักฤษมาสร้างขึ�นใน สวนฟิตซรอย สวนสาธารณะ  
ร่มรื�นใจกลางเมือง แลว้ชมทศันียภาพโดยรอบของเมลเบิร์นจาก “อนสุาวรีย์ทหารนิรนาม” 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย นาํท่านเที�ยวชม Queen Victoria Market ตลาดจาํหน่ายสินคา้พื�นเมืองหลากหลายชนิดของ

ออสเตรเลีย มีร้านคา้ต่างๆ มากกว่า 1,000 ร้าน ตั�งแต่ผลิตภณัฑเ์กษตร สินคา้หตัถกรรม แฟชั�น
เครื� องแต่งกาย อาทิเช่น เสื� อผา้ขนสัตว ์เสื� อกนัหนาว เครื� องหนังต่างๆ นํ� าผึ� ง และผลไมเ้มือง
หนาวทั�งสด-แหง้  

คํ�า  รับประทานอาหารคํ�า ไดเ้วลานาํท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 
23.30 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยเที�ยวบิน TG 462 
 

วนัพฤหัสบดีที� 19 เมษายน พ.ศ. 2561 (7)  กรุงเทพฯ  
06.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ (อาคารผู้โดยสารขาเข้า ชั�น 2 ประตู บี หรือ ซี) 
 
*** หมายเหตุ *** 
 ในกรณีที�ท่านมีความประสงคที์�จะใช ้ หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ�าเงิน) เดินทางกบัคณะทวัร์      
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ที�จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง หรือออกนอกประเทศใดประเทศ
หนึ�ง เพราะ หนังสือเดนิทางราชการ ใช้สําหรับไปราชการเท่านั�น ไม่สามารถนาํมาใชใ้นการเดินทางไปท่องเที�ยวได ้
 

 
 

ระเบียบการสํารองที�นั�ง ** (โทรศัพท์ติดต่อหมายเลขภายใน 146) 
1. สาํรองที�นั�งล่วงหนา้อย่างนอ้ย 45 วนั พร้อมยื�นหลกัฐานประกอบการยื�นขอวีซ่าต่างๆ และ เงินมัดจําท่านละ 

30,000.- บาท เงินส่วนที�เหลือบริษทัฯ ขอรับชาํระก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนั 
2. กรณีที�ท่านไม่สามารถเดินทางไปพร้อมคณะไดด้ว้ยประการใดก็ตาม ทางบริษทัฯ จาํเป็นตอ้งเก็บค่าใชจ่้ายใน

ส่วนที�ท่านชาํระไวต้ามระยะเวลาและจาํนวน ดงันี�  
 2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 45 วนั 100%  ของเงินมดัจาํ 
 2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8 – 14 วนั   50%  ของราคาทวัร์ 
 2.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 7 วนั    100% ของราคาทวัร์ 
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หลกัฐานประกอบการยื�นวซ่ีาประเทศออสเตรเลยี 

1. หนงัสือเดินทาง : ตอ้งมีอายุการใชง้านเหลืออย่างนอ้ย 6 เดือน และมีหนา้ว่างสาํหรับทาํวีซ่าประมาณ 5 หนา้ 

(ใชห้นงัสือเดินทางเล่มเก่าประกอบดว้ย ถา้มี) 

2. รูปถ่ายปัจจุบนั (อายุไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 2 x 2 นิ�ว จาํนวน 2 รูป เป็นภาพสี หรือขาวดาํ (ฉากหลงัเป็นสีขาว

เท่านั�น)  ไม่มีลวดลาย หนา้ตรง ไม่ใส่แว่น ห้ามใช้รูปถ่ายที�ถ่ายจากกลอ้งดิจิตอล หรือโพลาลอยดแ์ละรูปถ่าย

รับปริญญา 

3. หลกัฐานแสดงสถานะภาพการทาํงาน 1 ชุด (ภาษาอังกฤษ) (อยา่งใดอยา่งหนึ�งดงัขา้งล่างนี� ) 

 ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยที์�มีชื�อผูเ้ดินทาง 

 พนักงาน ใชจ้ดหมายรับรองการทาํงาน ซึ�งระบุวนัเริ�มทาํงาน ตาํแหน่ง เงินเดือน วนัลา (ภาษาองักฤษ) 

 ข้าราชการ ใชจ้ดหมายรับรองการทาํงานจากตน้สังกดัเช่นเดียวกบัพนกังาน (หนงัสือเดินทางขา้ราชการจะใช้

ในกรณีดูงานเท่านั�น ไม่สามารถยื�นวีซ่าท่องเที�ยวได)้ 

 เกษยีณอายุ ใชส้าํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ หนา้และหลงัของบตัร 

 นักเรียน ตั�งแต่ระดบัอนุบาล-นกัศึกษา ใช้จดหมายรับรองการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลยั 

(ภาษาองักฤษ) 

 แม่บ้าน ใชท้ะเบียนสมรส  และเอกสารของสามีประกอบดว้ยดงันี�  จดหมายการทาํงาน สําเนาสมุดเงินฝาก 

ทะเบียนบา้น บตัรประชาชน 

4. หลกัฐานแสดงฐานะการเงินส่วนตวั 1 ชุด 

- สมุดบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์หรือสมุดบญัชีเงินฝากประจาํของผูเ้ดินทาง ตัวจริง พร้อมสําเนาโดยละเอียด

ทุกหน้า ในกรณีสมุดบญัชีเล่มปัจจุบนัมีอายุไม่ถึง 6 เดือน ใหน้าํสมุดบญัชีเล่มเก่าแนบมาดว้ย (ในกรณี

ผูส้มคัรยื�นสมุดบญัชีเงินฝากเป็นหลกัฐาน จะไดรั้บสมุดคืนภายหลงัจากทราบผลวีซ่าแลว้)  

***เดก็อายตุํ�ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ใช้สมดุบัญชีของบิดา-มารดาได้*** 

- หรือผูส้มคัรสามารถใชห้นังสือรับรองเงินฝากจากธนาคารซึ� งแสดงสถานะภาพการเงินในระยะเวลา 6 

เดือนที�ผา่นมาเป็นอยา่งนอ้ย (ไม่สามารถใชบ้ญัชีบริษทัหรือบญัชีบุคคลอื�นได)้  

5. กรณีเด็กอายุตํ�ากว่า 18 ปีบริบูรณ์  หากไม่ไดเ้ดินทางกบัผูป้กครองท่านใดท่านหนึ�ง หรือ ทั�งสองท่าน ตอ้งมี

จดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจากบิดา-มารดา ซึ� งขอแบบฟอร์มจดหมายนี� ไดจ้ากอาํเภอเท่านั�น 

พร้อมแนบเอกสารของบิดามารดาโดยละเอียด 

6. สาํเนาบตัรประชาชน หรือ สาํเนาสูติบตัร (กรณีเดก็อายไุม่ถึง 15 ปี) 1 ชุด 

7. สาํเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด 

8. สาํเนาทะเบียนสมรส หรือ สาํเนาทะเบียนหยา่ (ถา้มี) 1 ชุด 

9. สาํเนาใบเปลี�ยนชื�อ-สกลุ (ถา้มี) 1 ชุด 

10. บุคคลที�มีอาย ุ70 ปีขึ�นไป  ตอ้งขอใบรับรองแพทย ์ และหลกัฐานประกนัสุขภาพ 
 

 

วางใจเมื�อไปกบั เอม็ ด ีทวัร์ 
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