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SYDNEY‐ MELBOURNE 
 

เทีย่วเมืองทีมี่ช่ือเสียงโด่งดังซิดนีย ์ ชมขบวนแพนกวินเกาะฟิลลิป 
ไม่พลาดเส้นทางสายโรแมนตคิ Great Ocean Road 

พร้อมอิสระช้อป ชิม ชิล เลือกได้ตามใจคุณ 

 

7 วัน 5 คืน 

 

รวมในแพ็คเกจ 
 โรงแรมระดับ 4 ดาว 5 คืน 

 รถตู้ส่วนตัว 6 วัน พร้อมเจ้าหน้าขับรถ (พูดอังกฤษ) + ทปิ 

 วีซ่าประเทศออสเตรเลีย 

 ประกนัการเดินทาง 

 วนอุทยานแห่งชาตบิลูเม้าทเ์ท่น 

 รถไฟจักรไอน้ําโบราณ 

 เกาะฟิลลิป 

 

ไม่รวมในแพ็คเกจ 
 ตั๋วเคร่ืองบินระหวา่งประเทศไป - กลับ 
 อาหาร และ เคร่ืองดื่ม 
 ทปิอื่นๆ 
 เจ้าหน้าทีหั่วหน้าทัวร ์
 

 57,500 บาท/ทา่น 
เร่ิมต้น 

ราคาสาํหรบัผูเ้ดินทาง 4 ท่านขึน้ไป  



2 
 

2 
 

 

 

 

    

ถึงท่าอากาศยานซิดนีย์ คิงส์ฟอร์ด สมิท นําท่านชมหาดบอนไดบีช                       

(Bondi Beach) สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของหนุ่มสาวชาวออสซี่ พรอ้มชม

บา้นของเศรษฐีบนเนินเขา Dudley Page กับทิวทศันข์องอ่าวซิดนีย ์จากนัน้

ชมย่านเดอะแก็ป ( The Gap)  นําท่านชม ม้าหินมิสซิสแม็คควอรี่ (Mrs 

Macquarie's Chair) มา้หินตัวโปรดของภรรยาของผู้สาํเร็จราชการคนแรก

ของรัฐนิวเซา้ทเ์วลสอ์ยู่ในโบทานิกการเ์ดน้ ถือเป็นจุดชมวิวที่นักท่องเที่ยว

นิยมมาถ่าย รูปมากที่ สุด     จากนั้นผ่ านชมสะพานซิดนีย์ฮา เบอร์ 

(The Sydney Harbour Bridge) อีกสัญลักษณ์หนึ่ งของมหานครซิดนีย์  

สนกุสนานกบัการเดินเลน่ ย่านไชน่าทาวน ์ชอ้ปปิ้งสินคาแบรนดพ์ืน้เมืองของ

ออสตรเลีย 

รถตูส่้วนตวัพรอ้มคนขบั ไม่เกนิ 10 ชั่วโมง / วนั 
ไม่มีไกดท์อ้งถิ่นหรือเจา้หนา้ท่ีทวัรบ์รกิาร 

เขา้พกัที่ Novotel Sydney Darling Harbour หรือเทียบเท่า 

 
 
 

 

 

 

วันที ่1 | กรุงเทพมหานคร 

เช็คอินท่ีท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ 

แนะนําเป็นสายการบินไทย TG 475  เวลา 19.20 – 07.10 (+1) น. ( ตามเวลา

ทอ้งถิ่นประเทศออสเตรเลีย ) เคานเ์ตอร ์D ชัน้ 4 (ประต ู2) 

หมายเหต ุ: หากตอ้งการใชเ้ท่ียวบินอ่ืนกรุณาแจง้ก่อนทาํการซือ้ เคานเ์ตอรเ์ช็คอิน

ปิด 1 ชม. ก่อนเคร่ืองออก กรุณาเผ่ือเวลาอย่างนอ้ย 3 ชม.         

 
วันที ่2 | กรุงเทพ - ซิดนีย ์
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เช็คเอาทแ์ละเดินทางไปยังสนามบินเพื่อเดินทางสู่เมืองเมลเบิรน์ โดยสาย

การบินภายในประเทศ  ชมเมืองเมลเบิรน์ เมืองนครหลวงของรฐัวิคตอเรียมี

ชื่อเสียง ผ่าน ชมอาคารรฐัสภาเมลเบิรน์ (Melbourne Parliament House) 

เป็นอาคารรัฐสภาแห่งแรกของออสเตรเลีย ตั้งอยู่ริมถนน Spring Street                  

นาํท่านเข้าชมกระท่อมกัปตันคุ้ก (Captain Cooks cottage) กระท่อมนัก

สาํรวจชาวอังกฤษคนสาํคัญของโลกเป็นผูค้น้พบทวีปออสเตรเลีย นาํท่าน 

ผ่านชมโบสถ์เซนตแ์พททริค (St. Patrick's Cathedral of Melbourne) เป็น

โบสถค์ริสต ์นิกายโรมนัคาทอลิก ตัง้ตระหง่านสวยงามและโอ่อ่าเป็นอย่าง

มาก 

รถตูส่้วนตวัพรอ้มคนขบั ไม่เกนิ 10 ชั่วโมง / วนั 
ไม่มีไกดท์อ้งถิ่นหรือเจา้หนา้ท่ีทวัรบ์รกิาร 

เขา้พกัที่  Rydges Melbourne หรือเทียบเท่า 

 

 

วันที ่3 | ซิดนีย ์- วนอุทยานแหง่ชาตบิลูเม้าทเ์ทน่ 

เดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติบลเูมา้ทเ์ท่น (Blue Mountains) เจา้ของฉายา

แกรนด์แคนยอนแห่งออสเตรเลีย จากนั้นเที่ยวชม หุบเขาสามพี่น้อง 

(The Three Sisters) 3 ยอดเขาเรียงกนั นอกจากความสวยงามของธรรมชาติ

แลว้ยังมี เรื่องราวตาํนานเก่าแก่ของชาวอะบอริจิน้อีกดว้ย จากนั้นนั่งรถราง

ไฟฟ้าที่ดัดแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมัยก่อน  (Katoomba Scenic 

Railway) จากนั้นขึน้กระเช้า (Scenic Cender ) เพื่อชมความงดงามของ

ทิวทัศน ์พรอ้มชมวิวทิวทัศนบ์น Echo Point หลังจากนั้นเดินทางกลับสู่ตัว

เมืองซิดนีย ์

รถตูส่้วนตวัพรอ้มคนขบั ไม่เกนิ 10 ชั่วโมง / วนั 
ไม่มีไกดท์อ้งถิ่นหรือเจา้หนา้ท่ีทวัรบ์รกิาร 

เขา้พกัที่ Novotel Sydney Darling Harbour หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

วันที ่4 | ซิดนีย ์- เมลเบิรน์ 
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วันที ่5 | เมลเบริน์ – รถไฟจักรไอนํา้โบราณ - เกาะฟิลลิป 

เดินทางไปยงัสถานีรถไฟจกัรไอนํา้โบราณ (Puffing Billy) เดิมเคยใชเ้ป็น

เส้นทางในการเดินทางระหว่างเมืองและขนส่งสินค้าแต่ปัจจุบันไดถู้ก

ดัดแปลงนาํมาใชใ้นการท่องเที่ยว นาํท่านนั่งชมทัศนียภาพตามแนวเขา

ตลอดเสน้ทางว่ิงของรถไฟและท่านยังสามารถนั่งหอ้ยขาเก็บภาพความ

ประทับใจด้วย  เดินทางสู่ เกาะฟิลลิป (Phillip Island) เพลิดเพลินกับ

บรรยากาศที่เต็มไปดว้ยทุ่งหญ้าและฟารม์ปศุสัตว ์ ชมฝูงเพนกวินเขต

อนรุกัษธ์รรมชาติ เกาะฟิลลิป  และเรื่องราวเก่ียวกบัสายพนัธุข์องเพนกวิน

ในทวีปต่างๆ   ในทุก ๆ เย็น เจา้เพนกวินจะเดินพาเหรดขึน้จากทะเลหลงั

กลับจากออกหาอาหารตั้งแต่เช้า สรา้งความประทับใจใหน้ักท่องเที่ยว

จากทั่วโลกเลยทีเดียว 

รถตูส่้วนตวัพรอ้มคนขบั ไม่เกนิ 10 ชั่วโมง / วนั 
ไม่มีไกดท์อ้งถิ่นหรือเจา้หนา้ท่ีทวัรบ์รกิาร 

เขา้พกัที่ Rydges Melbourne  หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

วันที ่6 | เมลเบริน์ - เกรทโอเช่ียน โร้ท 

เดินทางสูเ่สน้ทางสายโรแมนติค เกรทโอเชี่ยน โรท้ (Great Ocean Road) 

แนวชายฝ่ังที่สวยงามที่สุดในออสเตรเลีย เดินทางสู่พอรต์แคมเบลล์       

(Port Campbell) หมู่บา้นชาวประมงอันทันสมัยของชาวออสซี่  จากนัน้

เดินทางสู่ทเวลฟ์ อโพสเซิล (The Twelve Apostles) สถานที่ท่องเที่ยว

ธรรมชาติที่สวยงามพรอ้มกับตาํนานของสิบสองนกับุญในศาสนาคริสต์

ของออสเตรเลีย 

รถตูส่้วนตวัพรอ้มคนขบั ไม่เกนิ 10 ชั่วโมง / วนั 
ไม่มีไกดท์อ้งถิ่นหรือเจา้หนา้ท่ีทวัรบ์รกิาร 

เขา้พกัที่  Rydges Melbourne หรือเทียบเท่า 
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วันที ่7 | เมลเบริน์ – กรุงเทพมหานคร 

เช็คเอาท์และเดินทางไปเดินเล่นช้อปปิ้งย่าน เฟดเดอเรชั่น สแควร์ 

(Federation Square) อยู่ใจกลางเมืองเมลเบิรน์  อิสระชอ้ปปิ้งไม่ว่าจะ

เป็น DAVID JONE และ MYER ที่ตั้งอยู่ที่ถนน BOURKE STREET ซึ่ง

เป็นแหล่งรวมสินค้า แบรนด์เนมชั้นนํา   เดินทางสู่ท่าอากาศยาน

เมลเบิรน์ เพื่อทาํการเช็คอิน คืนภาษีสาํหรบัการชอ้ปปิ้ง และเดินทางกลบั

กรุงเทพมหานครแนะนาํ สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 466 เวลา 15.25 

– 20.35 น. (ตามเวลาทอ้งถิ่นประเทศไทย) 

 รถตูส้ว่นตวัพรอ้มคนขบั ไม่เกนิ 10 ชั่วโมง / วนั 

 รถตูส้ว่นตวัรบัจากที่พกัไปสง่สนามบิน 

 

เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 

“ขอบคณุในความสนใจ และไวว้างใจใหเ้ราไดเ้ป็นผูช้่วยในการออกแบบ

เสน้ทางการเดินทางของคณุ แลว้พบกนัใหม่ในการเดินทางครัง้ต่อไป 

ขอบคณุครบั/ค่ะ” 
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ค่าแพ็คเกจทัวรต์่อท่านรวม : 
 ค่าพาหนะตามโปรแกรมที่ระบ ุ( รถ Minivan จาํนวน 7 ท่ีนั่ง ปรบัอากาศสว่นตวัพรอ้มคนขบัรถพดูองักฤษ ) 5 

วนั   
 ค่าพาหนะรบัจากโรงแรม สง่สนามบิน  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุในรายการตามมาตรฐาน  4 ดาวของออสเตรเลีย หรือ เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้ง

ละ 2 ท่าน) พรอ้มอาหารเชา้ 
 วีซ่าออสเตรเลีย 
 ประกนัการเดินทาง 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีระบตุามโปรแกรม   
 ค่าทิปเจา้หนา้ที่คนขบัรถ 

ค่าแพ็คเกจทัวรต์่อท่านไม่รวม : 
 ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศไป-กลบั รวมค่าภาษีสนามบิน  
 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 ค่าทาํหนงัสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่ากิจกรรมเสรมิ / ตั๋วเพิ่มเติม  
 ค่าอาหารมือ้กลางวนัและมือ้คํ่าทกุมือ้ 
 ค่าขนสมัภาระสาํหรบัเขา้และออกจากโรงแรม ( Porter service )  
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพัก และค่าอาหารท่ีสั่ งมาในห้องพัก 

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี
พิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม 

 ทิปอ่ืนๆนอกเหนือจากทิปคนขบัรถ 
 เจา้หนา้ท่ีหวัหนา้ทวัร ์
 บรกิาร รบั-สง่ เอกสารสาํหรบัการเตรียมย่ืนวีซ่า 

ขั้นตอนการดาํเนินการจอง และชาํระเงิน : 
- หากมีการจองโปรแกรมแพ็คเกจทวัร ์และไดม้ีการสรุปยอดค่าใชจ้่ายทัง้หมดแลว้ จะตอ้งชาํระเต็มจาํนวน

เงินภายใน 3 วนั  
- หลงัจากการชาํระเงินทางบริษัทจะดาํเนินการจองตามรายละเอียดในใบจองทัง้หมด และชาํระเงินกบัทาง

ต่างประเทศทนัที 

เงือ่นไขสาํหรับการซือ้แพค็เกจทวัร ์
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- กรณีลูกค้าต้องการจองกิจกรรมเสริม ( Optional ) ต้องทาํการจองและชาํระเงินให้เรียบรอ้ยก่อนการ
เดินทาง 

- เมื่อดาํเนินการเร่ืองวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทจะส่งเอกสารการเดินทาง เช่น ใบจองท่ีพกั, เอกสารการ
จองกิจกรรมต่างๆ , หนงัสือเดินทางท่ีใชย่ื้นวีซ่า, ประกนัภยัการเดินทาง , ตั๋วค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียว  

- และตั๋วการเดินทางต่างๆ ใหก้บั Agent ทางไปรษณีย ์(แบบลงทะเบียน) ตามท่ีอยู่ท่ีแจง้มา ภายใน 7 - 10 
วนั ก่อนเดินทางหรือทนัทีที่การจองต่างๆ สาํเรจ็ 

กรณีไม่ตอ้งทาํวีซ่า ทางบริษัทจะส่งเอกสารการเดินทาง เช่น ใบจองท่ีพกั, เอกสารการจองกิจกรรมต่างๆ , ประกนัภยั
การเดินทาง , ตั๋วค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวและตั๋วการเดินทางต่างๆ ใหก้บั Agent ทางไปรษณีย ์(แบบลงทะเบียน) 
ตามที่อยู่ที่แจง้ทนัทีที่การจองต่างๆสาํเรจ็ 

เงือ่นไขการยกเลิกการจอง : 
เน่ืองจากระบบการจองทัง้หมดเป็นการชาํระเงินแบบเต็มจาํนวน และเป็นการจองชาํระผ่านระบบออนไลน ์ฉะนัน้
การยกเลิกการจองจะตอ้งตรวจสอบเงื่อนไขการยกเลิกกับทางบริษัททุกรายการ เพราะในบางบริการการจองไม่
สามารถคืนเงินไดเ้ต็มจาํนวน หรือไม่สามารถคืนไดเ้ลย 

ขนาดท่ีนัง่รถเช่า 

• รถ Minivan จาํนวน 7 ที่นั่ง พรอ้มเจา้หนา้ที่คนขบั สาํหรบันกัท่องเท่ียว 4 - 6 ท่าน  

เงือ่นไขระยะเวลาของรถโดยสาร 
1. ตามเงื่อนไขการเช่ารถพรอ้มเจา้หนา้ท่ีตอ้งมีชั่วโมงการทาํงานไม่เกินตามท่ีกฎหมายกาํหนดไวใ้นแต่ละวัน 

หากเกินเวลาจาํนวนชั่วโมงท่ีกาํหนดไวด้งักล่าวจะมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมโดยประมาณ 70 AUD ต่อชั่วโมง และ

หากเกินในช่วงเวลา 22.00 น. – 07.00 น. (ตามเวลาทอ้งถ่ิน) จะมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมโดยประมาณ 80 AUD 

ต่อชั่วโมง 

2. เจา้หนา้ที่คนขบัรถจะนาํทางไปตามสถานที่ที่ตกลงกนัไวต้ามโปรแกรมที่เสนอเท่านัน้ หากออกนอก
เสน้ทางหรือไม่ไดเ้ป็นไปตามเสน้ทางที่ระบไุวจ้ะมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม โปรดแจ้งเจ้าหน้าทีล่่วงหน้าเพ่ือ
คาํนวณและปรับราคาค่ารถ เพื่ออาํนวยความสะดวกแก่ท่านในวนัเดินทางจรงิ 

3. การจอดรถเจา้หนา้ท่ีจะจอดเฉพาะจุดจอดรถ หรือจุดท่ีเจา้หนา้ท่ีขบัรถเห็นว่าเหมาะสมเท่านัน้ เพื่อความ
ถกูตอ้งตามกฎหมายและคาํนึงถึงความปลอดภยัเป็นสาํคญั 
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แพค็เกจทีต่้องการ 

1. FIT Program SYDNEY‐ MELBOURNE {รวม วีซ่าประเทศออสเตรเลีย, ประกนัการเดินทาง, โรงแรม, ค่ายานพาหนะ (รถ

ตู)้, ค่าเขา้ชมตามท่ีระบใุนรายการ}  

โรงแรมระดบั 4 ดาว         โรงแรมระดบั 5 ดาว  ( สอบถามขอ้มลูเพิ่มเติม ) 

2. สายการบิน   

วนัท่ีเดินทางไป........................................... เท่ียวบิน............................ เวลา................................ จาํนวน...................................ท่าน 

วนัท่ีเดินทางกลบั........................................ เท่ียวบิน............................ เวลา................................ จาํนวน...................................ท่าน 

 สายการบินเอมเิรตส ์  สายการบินไทย  สายการบินอ่ืนๆ โปรดระบ.ุ................................................ 

 

หมายเหตุ : รายการกิจกรรมเสริมทีต่้องการจอง หากมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม เช่น ร้านอาหาร, โรงแรม, ค่าเข้า

ชมสถานทีต่่างๆ และกิจกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ มีอัตราค่าบริการจอง 200 บาท/รายการ 
 

**ราคาดังกล่าวเป็นราคาท่ีเริ่มตน้ท่ี 4 ท่านขึน้ไป หากมีจาํนวนมากกว่าหรือน้อยกว่านี ้กรุณาสอบถามราคา

เพ่ิมเติมและไม่รวมช่วงเวลาเดินทาง เทศกาลครสิตม์าส และปีใหม่ กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมเช่นกนั** 

***  กิจกรรมเสริม หรือ Optional ราคาทีร่ะบุเป็นราคาเร่ิมต้น ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องบอกล่วงหน้า 

หากสนใจในกิจกรรมใด กรุณาสอบถามข้อมูลอีกคร้ัง ก่อนทาํการตัดสินใจ *** 

ชื่อผูเ้ดินทาง..............................................................................................บรษิัททวัร ์( Agency ) ...........................................................  

เบอรต์ิดต่อ.................................................................... อีเมล................................................................................................................  

จาํนวนผูเ้ดินทาง............................................................วนัท่ีเดินทาง......................................................................................................  

รายละเอียดตั๋วท่ีเดินทาง.........................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................................. 

 

ใบจองแพค็เกจทวัร ์

 


