สรุปการเดินทาง
วัน ที่

1
2
3

กํา หนดการ
สถานีรถไฟจักรไอน้าํ โบราณ - ขบวนพาเหรดเพนกวิน
เกรทโอเชีย่ นโร้ดแบบเต็ม สาย - พอร์ตแคมเบลล์ –
Twelve Apostles
กระท่อมกัป ตันคุ้ก

เช้า เที่ย ง เย็น

กําหนดการทัง้ หมด
วัน ที่ 1 สถานีรถไฟจักรไอน้าํ โบราณ - ขบวนพาเหรดเพนกวิน
เช้า

รถพร้อมคนขับ รับ ท่านจากสนามบิน
 นําท่านสู่เมือง ดัน ดีนองส์
(Dandenong) ที่ยังเป็นป่าของ
ต้นยูคาลิปตัสและเมืองตามแบบ
ชนบทของออสเตรเลีย
 นําท่านสู่ สถานีรถไฟจักรไอน้าํ โบราณ (Puffing Billy Steam Train) ซึ่งแต่
เดิมเคยใช้เป็นเส้นทางในการเดินทางระหว่ างเมืองและขนส่งสินค้า เปิด
ให้บ ริการในปี ค.ศ.1900 เป็นรถไฟสายเก่าที่วิ่งระยะสั้น ๆ ปัจจุบ ันได้ถูก
ดัดแปลงนํามาใช้ในการท่องเที่ยว
ชมป่า นําท่านนั่งรถไฟจักรไอน้ํา
โบราณเพื่อชมทัศนียภาพอัน
สวยงามตามแนวเขาตลอดเส้นทาง
วิ่งของรถไฟ และท่านยังสามารถนั่งห้อยขาผ่อนคลายอารมณ์ พร้อมชม
ทัศนียภาพตลอดทางที่เต็มไปด้วยหุบ เขาและป่ าสูง ที่ยังคงความสมบูรณ์
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติ เกาะฟิลลิป ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ
ที่เต็มไปด้วยสัตว์พื้นเมืองมากมาย ที่ทางการอนุรักษ์ทั้งสัตว์น้ําและสั ตว์ ป่า และ
คงความเป็นธรรมชาติที่มีหาดทราย และป่าพุ่มเล็ก ๆ ซึ่งเป็นที่อยู่ของเพนกวิน
ตัวน้อย แมวน้ําและนก นานาชนิด

กลางวัน

รับ ประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
 นําท่านสู่ สวนธรรมชาติเกาะฟิลลิป (Philli p Island Nature Park) พบ
ประสบการณ์อันน่าประทับ ใจกับ การชมความน่ารักของฝูง เพนกวินพันธุ์ เล็ก
ที่สุดในโลกที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่บ นชายหาด SUMMERLAND BEACH ใน
บรรยากาศอันสวยงามยามพระ
อาทิตย์อัสดงซึ่งท่านจะได้เห็น
ฝูงเพนกวินตัวน้อยพร้อมใจกัน
ยกขบวนพาเหรด ขึ้นจากทะเล
เพื่อกลับ คืนสู่รังพร้อมอาหารในปากมาฝากลูก ตัวน้อยที่รออยู่ในรัง เหล่า
เพนกวินทั้งหลายจะส่งเสียงเรียกหาลูกและเดินให้ท่านเห็น ความน่ารัก อย่าง
ใกล้ชิด เพนกวินน้อยเหล่านี้จะออกไปหาอาหารแต่เช้ าและจะกลับ มาอี กที
ตอนพระอาทิตย์ตก (ห้ามถ่ายรูปเพนกวิน เพราะเป็นการรบกวนหรืออาจจะทํา
ให้เพนกวินตกใจ )
 จากนั้นนําท่านเดินทางกลับ เมลเบิร์น

เย็น

รับ ประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําท่านกลับ สู่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

วัน ที่ 2 เกรทโอเชีย่ นโร้ดแบบเต็มสาย - พอร์ตแคมเบลล์ - Twelve
Apostles
เช้า

รถพร้อมคนขับ รับ ท่านจากโรงแรม
 นําท่านเดินทางจากเมลเบิร์นตามเส้นทางสาย เกรทโอเชี่ยนโร้ดแบบเต็ม
สาย ที่สวยงามและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวที่จะพลาดไม่ได้เลยหาก

มาถึงรัฐวิกตอเรีย ผ่านทางเมืองจีลองที่เป็นเมืองแห่งอุ ตสาหกรรมของรัฐ
วิกตอเรีย จากนั้นนําท่านเข้าสู่เขต เกรทโอเชีย่ นโร้ด (Great Ocean
Road) ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพที่สวยงามของชายฝั่งมหาสมุ ทรและหาด
ทรายต่าง ๆ ตามเส้นทาง
ที่งดงามแห่งหนึ่ง ของ
ออสเตรเลีย โดยผ่าน
เมือง Anglesea และ
เมือง Lorne ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติพร้อมทะเลสวยงามและสงบ ก่อนเข้าสู่
Apollo Bay ที่เป็นอีกเมืองยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่สวยงามอี กเมือง
และมีน้ําทะเลสีน้ําเงินตัดกับ ป่าอันเขียวขจี ทําให้เมืองนี้มีเสน่ห์สวยงาม
นอกจากนี้ระหว่างทางผ่านชมโคอาล่าที่ อยู่ตามต้นยูคาลิป ตัสตามธรรมชาติ
กลางวัน

รับ ประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
 นําท่านสู่ พอร์ตแคมเบลล์ (Port Campbell) สัมผัสกับ ทัศนียภาพที่สวยงาม
ที่สุดในโลก คุณจะต้องตะลึง
กับ ภาพทิวทัศน์อันงดงาม
ของมหาสมุทรแปซิฟิก และ
ลักษณะภูมิประเทศที่ไม่
เหมือนที่ใด ๆ ในโลก
 นําท่านชมปรากฏการณ์ธรรมชาติของหิน เสาหินสาวกทั้ง 12 (Twelve
Apostles) ซึ่งตั้งชื่อตาม 12 นักบุญ หรือสิบ สองสาวกศักดิ์สิทธิ์ของศาสนา
คริสต์ ซึ่งถือว่าเป็นความ
มหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ไม่
ควรพลาด (แนะนําซื้อทัวร์
เพิ่มโดยนั่งเฮลิคอปเตอร์ ให้
ท่านชมความงามในมุมสูงที่รับ รองได้ว่าท่านจะต้องประทับ ใจ ราคาที่เริ่มต้น

โดยประมาณ 115 เหรียญออสเตรเลียโดยใช้เวลา 10 นาที สําหรับ ท่านที่
สนใจกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)
 จากนั้นนําท่านเดินทางกลับ เมลเบิร์น
เย็น

รับ ประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําท่านกลับ สู่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

วัน ที่ 3 กระท่อมกัปตันคุก้
เช้า

รถพร้อมคนขับ รับ ท่านจากโรงแรม
 นําท่านชม กระท่อมกัปตันคุก้ (Cook's Cottage) นักสํารวจชาวอังกฤษคนสําคัญ ของ
โลก เป็นผู้ค้นพบทวีปออสเตรเลีย เมื่อ ค.ศ. 1770 กระท่อมนี้เป็นบ้านของกัปตันคุ๊ก
บ้านกัปตันคุ๊ก ต่อมาท่านเซอร์ รัสเซีย กริมเวล ได้ซื้อมาจากอังกฤษ โดยรื้ออิฐออกมาที
ละก้อน แล้วถูกลําเลียงมาทางเรือ
และมาประกอบใหม่ที่นี่ นํามาตั้งไว้ที่
สวนฟิทซ์รอย เมื่อปี 1934 เพื่อเป็น
ของขวัญ ครบรอบหนึ่งปีของรัฐ
วิคตอเรีย และเพื่อเป็นเกรียติแก่ กัปตันคุ๊กที่มาค้นพบประเทศออสเตรเลีย ภายในบ้าน
บางอย่างเป็นของดั้งเดิม บางอย่างก็เป็นของที่ทําเลียนแบบขึ้นมาใหม่ ให้นักท่องเที่ยว
เข้าไปชม

กลางวัน

รับ ประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่สนามบิน หรือ กลับ ที่พักโรงแรม

เงื่อ นไข
 ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบส่วนตัว ผู้เดินทางจะเป็นกลุ่มส่วนตัวของท่านเท่ านั้น
 ทัวร์แบบส่วนตัวไม่มีนโยบายในการบังคับ ซื้อของ ลงร้านและบังคับ ทิป
 การมัดจําเป็นการยืนยันยานพาหนะที่ให้บ ริการ ท่านจะได้รับ ใบยืนยันและ
ใบเสร็จรับ เงิน เป็นเอกสารอ้างอิงชื่อคนขับ และไกด์ จะได้รับ 1-3 วัน ก่อน
เดินทาง
 กรณียกเลิก 30 วันก่อนเดินทาง หัก 30% ของค่าทัวร์ ( ค่าตั๋วเครื่องบินกับ
โรงแรมขึ้นอยู่กับ นโยบายของสายการบินและโรงแรมนั้นๆ)
 กรณียกเลิก 15 วันก่อนเดินทาง หัก 50% ของค่าทัวร์ ( ค่าตั๋วเครื่องบินกับ
โรงแรมขึ้นอยู่กับ นโยบายของสายการบินและโรงแรมนั้นๆ)
 กรณียกเลิก 3 วันก่อนเดินทาง หัก 100% ของค่าทัวร์ ( ค่าตั๋วเครื่องบินกับ
โรงแรมขึ้นอยู่กับ นโยบายของสายการบินและโรงแรมนั้นๆ)

การชําระเงิน
อัตรานีร้ วม
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการท่ องเที่ ยว
 ค่ารถเช่าแบบส่วนตัว 3 วัน เต็ม
 คนขับ แบบส่วนตัวตลอดทริป
 ค่าน้ํามัน ค่าทางด่วน ค่าคนขับ และที่พักคนขับ
อัตรานีไ้ ม่รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ
 ค่าห้องพักโรงแรม
 ค่าตั๋วเข้าชมต่างๆ
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว เช่น
ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 ค่าธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทาง

