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รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 27 – 31 มีนาคม 2560
วันที่ 27 มีนาคม 2560 (1)
สนามบินสุวรรณภูมิ
16.30 น.
คณะเดินทางกรุณาพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 2-3
เคานเตอร D สายการบินไทย (TG) เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวก
19.20 น.
ออกเดินทางสู นครซิดนีย โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 475 (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 9 ชั่วโมง)
วันที่ 28 มีนาคม 2560 (2)
สนามบินซิดนีย – หาดบอนได – เที่ยวชมเมือง – ลองเรือชมอาวซิดนีย
08.20 น.
เดินทางถึง สนามบินคิงฟอรดสมิทธ นครซิดนีย ประเทศออสเตรเลีย ( เวลาทองถิ่นออสเตรเลีย เร็วกวาไทย 3 ชม.)
หลังผานพิธตี รวจคนเขาเมือง รับกระเปาเรียบรอยแลว
นําทานชม หาดบอนได (bondi beach) หาดทรายสีทองที่หนุมสาวชาวออสซี่นิยมมา
พักผอนทามกลางสายลมแสงแดดเสียงคลื่นกระทบฝง และกลิน่ อายอันสดชื่นของทะเล
พรอมชมบานของเศรษฐี บนเนินเขา Dudley Page กับทิวทัศนของอาวซิดนีย และทอง
ทะเลสีครามของมหาสมุทรแปซิฟคที่เดอะแก็ป The Gapและชมมาหินของมิสซิส
แม็คควอรี่ มาหินตัวโปรดของภรรยาของผูสําเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซาทเวลส นํา
ทานชมมาหินมิสซิสแม็คควอรี่ (mrs macquarie's chair)มาหินมิสซิสแม็คควอรี่ อยูใน
โบทานิก การเดน มาหินตัวโปรดของภริยาผูสําเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซาทเวลส ที่ชอบมานั่งชมวิวของอาวซิดนีย
และโอเปราเฮาส ตรงนีถ้ ือจุดชมวิวที่สวยมากและนักทองเที่ยวนิยมมาถายรูปมากที่สุด
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เที่ยง
บาย

ค่ํา

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานลองเรือผานชม โรงอุปรากรซิดนีย (sydney opera house) ภาพความงาม
ของสิ่งกอสรางอันยิ่งใหญ ที่มีหลังคาเปนรูปเรือซอนเลนลมทรงคลายๆหอยเชลล
เอกลักษณโดดเดน สวยงาม ตามแบบสถาปตยกรรมรวมสมัยตั้งตระหงานเปนสงา
อยูที่ปลายแหลมของผืนดินที่ยื่นออกไปในทะเลเล็กนอยโดยมีน้ําทะเลลอมรอบอยูถึง
3ดาน มองดูเหมือนเรืออาวสีฟา ครามนั่นคือ ซิดนียโอเปราเฮาส หรือโรงอุปรากร
ซิดนียสิ่งกอสรางหลังคารูปเรือซอนกันที่โดดเดนและมีเอกลักษณในแบบ
สถาปตยกรรมรวมสมัยเปรียบเสมือนสัญญาลักษณของประเทศออสเตรเลียและไดรับ
ลงทะเบียนใหเปนมรดกโลกSydneyOperaHouse ผานชม สะพานซิดนียฮ าเบอร
(sydney harbour bridge) อีกสัญลักษณหนึ่งของมหานครซิดนีย สะพานซิดนียฮา
เบอร ตั้งอยูบ นอาวซิดนีย กลางเมืองซิดนีย ประเทศออสเตรเลีย เปนสะพานระนาบ
เดี่ยว ทีใ่ หญที่สุดในโลก และมองเห็นวิวของเมืองซิดนียไดอยางสวยงามที่สุด อิสระช
อปปง เดวิดโจนส ซิดนีย (Sydney David Jones)เดวิดโจนส เปนแบรนดเครื่องสําอางคชั้นนําของประเทศออสเตรเลีย ทีม่ ี
เอกลักษณเฉพาะตั ว โดย Mr. David Jones เปนผูกอตั้งขึ้นในป 1838 ในประเทศออสเตรเลียNew South
Wales,Victoria,Queensland, South and Western Australia สําหรับเมืองซิดนีย ราน เดวิดโจนส อยูที่ Elizabeth
Street, Market Street,Bondi Junction เดวิดโจนสไดรับการยอมรับมากที่สุดแบรนดหนึ่งของแดนจิงโจ ซึ่งเปนแบรนดที่
คนไทยรูจักกันดี มีสินคาขายทุกชนิด เชน เสื้อผาเด็กและผูใหญ รองเทา กระเปา ครีมบํารุงผิวอิสระชอปปงไชนาทาว
ซิดนีย (Sydney Chinatown)ไชนาทาวน เปนแหลงรวมรานอาหารจีนและอาหารเอเชียนานาชนิด ทานสามารถหากินได
ทุกอยาง ไมวาจะเปนขนมจีบ ซาลาเปาหมูแดง เปดยาง ที่นี่ มีอาหารภัตตาคารระดับอาหารฮองเต รานขายเสื้อผา ตลาด
สดขายผักผลไม และรานขายของที่ระลึกตางๆ รานสินคาปลอดภาษี สินคาทีท่ ําในฮองกงหรือจีนในราคายอมเยาวมาก
มาย เปนแหลงขายสินคาราคาถูกทั้ง รองเทา เสื้อผา ชุดวายน้ํา และชุดชั้นใน และยังเปนตลาดทีเ่ หมาะแกการมาเลือกซื้อ
ของที่ระลึกและผลไมสดประจําฤดูกาล
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก SYDNEY TRAVELODGE HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่ 29 มีนาคม 2560 (3)
เชา

เที่ยง
บาย

ซิดนีย – โคอาลา ปารค – ชมการตัดขนแกะ – อุทยานแหงชาติบลูเมาทเทนส
นั่งรถรางที่ชันที่สุด + นั่งกระเชา
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานเดินทางสู “ สวนสัตว Koala Park ” ที่ยวชมสวนสัตวพื้นเมือง Koala Park
Sanctuary
เพลิดเพลินไปกับการชมชีวติ ธรรมชาติและความนารักของเหลาสัตว
พื้นเมืองนานาชนิดอยางใกลชิดอาทิโคอาลา จิงโจ วอมแบท ฯลฯ ใหทานถายรูปเปนที่
ระลึก ตาม อัธยาศัย พรอมชมการสาธิตการตัดขนแกะ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู “ วนอุทยานแหงชาติบลูเมาทเทน ” เจาของฉายา “แกรนด
แคนยอน” แหงออสเตรเลีย หุบเขาสีน้ําเงินที่เกิดทัศนียภาพอันงดงามหุบเขาแหงนี้มี
ภูมิทัศนคลายคลึงกับแกรนดแคนยอนที่อเมริกา เพียงแตประกายสีน้ําเงินครอบคลุม
หุบเหว เกิดจากน้ํามันจกตนยูคาลิปตัสปกคลุมพื้นดินและกระทบกับแสงสวางทําให
เกิดประกายสีน้ําเงินดังกลาว
ใหทานไดชื่นชมและสัมผัสทิวทัศนสวยงามบนผืน
แผนดินอันกวางใหญ จากนั้นเทีย่ วชม “ หุบเขาสามพี่นอง (Three’s Sister) ” ซึ่งเปน
ยอดเขา 3 ลูก เรียงติดกัน ตํานานเกาแกของชาวอะบอริจิ้น นําทานสูสถานีรถรางไฟฟา (KatoombaScenic Railway)
เพื่อนั่งรถ รางไฟฟาที่ดัดแปลงมาจากรถขนถานหินในสมัยกอนวิ่งผานทะลุหบุ เขาอันสูงชันถึง 52 องศาขึ้นกระเชา
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ค่ํา

Scenic cender เพื่อชมความงดงามของทิวทัศนเบื้องลางจากมุมทีแ่ ตกตางพรอมชมวิวทิวทัศนบน Echo Point หลังจาก
นั้นเดินทางกลับสูตัวเมืองซิดนีย และใหทานไดพักผอนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก SYDNEY TRAVELODGE HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่ 30 มีนาคม 2560 (4)
ซิดนีย – พอรต สตีเฟน – 4 WD ตะลุยเนินทราย – ลองเรือชมปลาโลมา – ซิดนีย
เชา
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานเดินทางสู พอรต สตีเฟน (Port Stephen) บนเนือ้ ที่ 2,500 เฮคเตอร สัมผัส
ประสบการณอันตื่นเตนกับการนั่งรถ 4 WD ผจญภัยตะลุยเนินทราย โดยคนขับรถที่
มากดวยประสบการณ สนุกสนานกับกับการเลนกระดาน เลื่อนบนเนินทราย
(Sandune Board) ใหทานเดินเลน และถายรูปเปนที่ระลึกบนชายหาด Port
Stephens White Beach ใหทานสนุกสนานกับการหาหอย Pippis ซึง่ เปนหอยทีม่ ีใน
ออสเตรเลียเทานั้น แลวนําทานเดินทางสูทาเรือเพื่อลงเรือ Moonshadow Cruise
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บาย
นําทานลองเรือชมชีวิตของเหลาปลาโลมาแสนนารักในธรรมชาติอยางใกลชิดพรอม
สนุกสนานกับการเลนน้ํา บริเวณใกลๆ เรือ ใชเวลาในการลองเรือ ประมาณ 2 ชั่วโมง
จากนั้นเรือกลับสูฝงอาวเนลสัน เพื่อนําทานเดินทางกลับสูนครซิดนีย
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก SYDNEY TRAVELODGE HOTEL หรือเทียบเทา
วันที่ 31 มีนาคม 2560 (5)
ซิดนีย – ชอปปง – กรุงเทพฯ
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
อิสระใหทานชอปปงยาน ตลาดแพดดี้มารเก็ต หรือไชนาทาวนเปนตลาดที่ใหญที่สุดใน
ออสเตรเลียเปนแหลงขายสินคาราคาถูกทั้งรองเทาชุดวายน้ําและชุดชั้นในและยังเปน
ตลาดที่เหมาะแกการมาเลือกซื้อของที่ระลึกและผลไมสดประจําฤดูกาล
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บาย
นําทานสู Queen Victoria Building อาคารควีนวิคตอเรียที่ไดรับการปรับปรุงตกแตง
ใหมอยางสวยงาม เปนที่รจู ั กกันทั่วไปในทองถิ่นวาตึก QVB ตั้งอยูบนถนนจอรจระ
หวางถนนมารเก็ตกับถนนพารค เปนอาคารชอปปงสูงสี่ชั้น มีสนิ คาประเภทแฟชั่น อัญ
มณี ของใชในบานหรือแมแตดอกไมสดและขนมจําพวกเคกและเบเกอรี่ ถัดจาก QVB
บนถนนพิททคือ Galleries Victoria เปนชอปปงมอลที่มขี องใหเลือกซื้อหลากหลาย
ไดเวลาอันควรนําทานเดินทางสูสนามบินคิงฟอรดสมิทธ
17.00 น.
ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 472
22.20 น.
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ........
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
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ผูใหญ

อัตราคาบริการ
โปรแกรมซิดนีย – พอรต สตีเฟน 5 วัน (TG)
รายละเอียด
ราคา / ทาน (บาท)
จํานวนผูเดินทาง 30 ทาน
คาทัวร / ทาน (พักหองคู)
พักหองเดี่ยว (จายเพิม่ / ทาน)
ราคาทานละ
62,900
12,900

หมายเหตุ: -คาตั๋วเครื่องบิน อาจมีการเปลีย่ นแปลง ทั้งนี้ขนึ้ อยูกับวันเดินทางที่ระบุ และวันจองตั๋ว
-บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนราคา อันเนื่องจากสายการบินปรับขึ้นภาษีนา้ํ มัน โรงแรมทีพ่ ักในแตละ
เมืองซึ่งมีการปรับราคาอันเนื่องจากชวงวันเดินทางมีงานแฟรใหญ หรืองานแขงขันกีฬานัดสําคัญ และ จํานวนผู
เดินทางไมครบตามจํานวนที่กาํ หนด
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับราคา อันเนื่องมาจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตางประเทศมีการปรับเปลีย่ นขึ้น จาก
ราคาที่คิดไว AUD 1 = 27.03 บาท อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 1 ธ.ค. 59
อัตรานี้รวมบริการ
-คาตั๋วเครื่องบินหมูคณะไป-กลับ โดยสายการบินไทย TG (ชั้นประหยัด) และคาภาษีสนามบินทุกแหงที่ระบุในตั๋วเครื่องบิน
-คาภาษีนา้ํ มันเชือ้ เพลิงและคาประกันภัยการเดินทางทีม่ ีการเรียกเก็บจากสายการบิน ณ วันที่ 1 ธ.ค. 2559
-คาระวางน้ําหนักกระเปาเดินทาง ไมเกิน 30 กิโลกรัม / ทาน
-คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2 ทานตอ 1 หอง)
-คาเขาชมสถานที่ตาง ๆ ตามรายการระบุ
-คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการระบุ
-คารถรับสง และบริการนําเที่ยวตามรายการระบุ
-คามัคคุเทศกของบริษทั จากกรุงเทพฯทีค่ อยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ
-คาธรรมเนียมวีซาประเทศออสเตรเลีย
-คาประกันภัย สุขภาพ อุบัติเหตุระหวางการเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)
-คาทิปคนขับรถ พนักงานยกกระเปา และอื่นๆ
- น้ําเปลา บริการทานละ 1 ขวด / วัน
อัตรานี้ไมรวมบริการ
-คาน้ําหนักกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมตอทาน)
-คาทําหนังสือเดินทาง
-คาใชจา ยสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาเครื่องดื่มและคาอาหารที่สั่งเพิม่ เอง, คาโทรศัพท คาซักรีด ฯลฯ
-คาอาหารและเครื่องดื่มทีไ่ มไดระบุไวในรายการ
-คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตางดาว
-สําหรับราคานี้บริษัทฯ จะไมรวมคาภาษีทองเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
-คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
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บริษัท เวิลด แพลนเน็ต อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
WORLD PLANET INTERNATIONAL CO.,LTD.
T.A.T. LICENSE NO. 11/ 3626
รางวัลจรรยาบรรณ ดีเดน หอการคาไทย

การยกเลิก
- หากมีการยกเลิกจะตองแจงทางบริษัทกอนเดินทางอยางนอย 30 วันทํางาน มิฉะนั้นบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินทั้งหมด
- หากผูโดยสารทานใด ยื่นวีซาแลวไมไดรบั การอนุมัติ ผูโดยสารตองชําระคามัดจําที่ 10,000 บาทและคาวีซาตามที่สถานทูตเรียกเก็บ
- หากทานใด วีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนออกตั๋วโดยสารเครื่องบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคนื คามัดจํา
หมายเหตุ
- รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลาชาของสายการบิน โรงแรมที่พักในตางประเทศ เหตุการณทาง
การเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ
- บริษัทฯจะไมรบั ผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหามนําเขาประเทศเอกสาร
เดินทางไมถูกตองหรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสียหรือดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมือง พิจารณาแลวทางบริษัทฯ
ไมอาจคืนเงินไหทานไดไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน
- บริษัทฯ จะไมรบั ผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซา อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ ดยสารเอง
- บริษัทฯ จะไมรบั ผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกบั ชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่
พํานักอยูในประเทศไทย
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