
 

สรปุการเดินทาง 

วนัท่ี ก าหนดการ เช้า เท่ียง  เยน็ 

1 สถานีรถไฟจกัรไอน ้าโบราณ - ขบวนพาเหรดเพนกวิน    

2 
เกรทโอเช่ียนโร้ดแบบเตม็สาย - พอรต์แคมเบลล ์–  

Twelve Apostles    

3 กระท่อมกปัตนัคุ้ก 
   

 

 

 

 

 

 



ก าหนดการทัง้หมด 
วนัท่ี 1  สถานีรถไฟจกัรไอน ้าโบราณ - ขบวนพาเหรดเพนกวิน 
  
เช้า รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากสนามบนิ 

 • น าท่านสูเ่มอืง ดนัดีนองส ์

(Dandenong) ทีย่งัเป็นป่าของตน้
ยคูาลปิตสัและเมอืงตามแบบชนบทของ
ออสเตรเลยี 

• น าท่านสู่ สถานีรถไฟจกัรไอน ้า
โบราณ (Puffing Billy Steam Train) ซึง่แต่เดมิเคยใชเ้ป็นเสน้ทางในการเดนิทาง
ระหว่างเมอืงและขนสง่สนิคา้เปิดใหบ้รกิารในปี ค.ศ.1900 เป็นรถไฟสายเก่าทีว่ ิง่ระยะสัน้ ๆ 

ปัจจุบนัไดถู้กดดัแปลงน ามาใชใ้นการท่องเทีย่วชมป่า น าท่านนัง่รถไฟจกัรไอน ้าโบราณเพือ่
ชมทศันียภาพอนัสวยงามตามแนวเขาตลอดเสน้ทางวิง่ของรถไฟ และท่านยงัสามารถนัง่หอ้ย
ขาผ่อนคลายอารมณ์ พรอ้มชม
ทศันียภาพตลอดทางทีเ่ตม็ไปดว้ยหุบ
เขาและป่าสงู ทีย่งัคงความสมบูรณ์ 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่ขตอนุรกัษ์
ธรรมชาต ิเกาะฟิลลปิ ซึ่งเป็นเกาะเลก็ ๆ 

ทีเ่ตม็ไปดว้ยสตัวพ์ืน้เมอืงมากมาย ที่
ทางการอนุรกัษ์ทัง้สตัวน์ ้าและสตัวป่์าและคงความเป็นธรรมชาตทิีม่หีาดทราย และป่าพุม่เลก็ 

ๆ ซึง่เป็นทีอ่ยู่ของเพนกวนิตวัน้อย แมวน ้าและนก นานาชนิด 

กลางวนั 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 • น าท่านสู่ สวนธรรมชาติเกาะฟิลลิป (Phillip Island Nature Park) พบ
ประสบการณ์อนัน่าประทบัใจกบัการชมความน่ารกัของฝงูเพนกวนิพนัธุเ์ลก็ทีสุ่ดในโลกทีอ่ยู่
รวมกนัเป็นกลุ่มใหญ่บนชายหาด SUMMERLAND BEACH ในบรรยากาศอนัสวยงาม
ยามพระอาทติยอ์สัดงซึ่งท่านจะไดเ้หน็
ฝงูเพนกวนิตวัน้อยพรอ้มใจกนัยก
ขบวนพาเหรด ขึน้จากทะเลเพือ่
กลบัคนืสูร่งัพรอ้มอาหารในปากมาฝาก



ลูกตวัน้อยทีร่ออยู่ในรงั เหล่าเพนกวนิทัง้หลายจะสง่เสยีงเรยีกหาลูกและเดนิใหท้่านเหน็ความ
น่ารกัอย่างใกลช้ดิ เพนกวนิน้อยเหล่านี้จะออกไปหาอาหารแต่เชา้และจะกลบัมาอกีทตีอนพระ
อาทติยต์ก (หา้มถ่ายรูปเพนกวนิ เพราะเป็นการรบกวนหรอือาจจะท าใหเ้พนกวนิตกใจ ) 

• จากนัน้น าท่านเดนิทางกลบัเมลเบริน์ 

เยน็ 
รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัท่ี 2   เกรทโอเช่ียนโร้ดแบบเตม็สาย - พอรต์แคมเบลล ์- Twelve Apostles 
  
เช้า 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม 

 • น าท่านเดนิทางจากเมลเบริน์ตามเสน้ทางสาย เกรทโอเชีย่นโรด้แบบเตม็สาย ทีส่วยงามและ
เป็นทีรู่จ้กัของนกัท่องเทีย่วทีจ่ะพลาดไม่ไดเ้ลยหากมาถงึรฐัวกิตอเรยี ผ่านทางเมอืงจลีองที่
เป็นเมอืงแห่งอุตสาหกรรมของรฐัวกิตอเรยี จากนัน้น าท่านเขา้สูเ่ขต เกรทโอเช่ียนโร้ด 

(Great Ocean Road) ใหท้่านไดช้มทศันียภาพทีส่วยงามของชายฝัง่มหาสมุทรและ
หาดทรายต่าง ๆ ตามเสน้ทางทีง่ดงามแห่งหนึ่ง ของออสเตรเลยี โดยผ่าน เมอืง Anglesea 

และเมอืง Lorne ทีเ่ตม็ไปดว้ยธรรมชาตพิรอ้มทะเลสวยงามและสงบ ก่อนเขา้สู ่Apollo 

Bay ทีเ่ป็นอกีเมอืงยอดนิยมของ
นกัท่องเทีย่วทีส่วยงามอกีเมอืงและ
มนี ้าทะเลสนี ้าเงนิตดักบัป่าอนัเขยีว
ขจ ีท าใหเ้มอืงนี้มเีสน่หส์วยงาม 
นอกจากนี้ระหว่างทางผ่านชมโคอา
ล่าทีอ่ยู่ตามตน้ยคูาลปิตสัตาม
ธรรมชาต ิ

กลางวนั 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 



 • น าท่านสู่ พอรต์แคมเบลล ์(Port Campbell) สมัผสักบัทศันียภาพทีส่วยงามทีสุ่ดใน
โลก คุณจะตอ้งตะลงึกบัภาพ
ทวิทศัน์อนังดงามของมหาสมุทร
แปซฟิิก และลกัษณะภูมปิระเทศที่
ไม่เหมอืนทีใ่ด ๆ ในโลก 

• น าท่านชมปรากฏการณ์ธรรมชาติ
ของหนิ เสาหินสาวกทัง้ 12 

(Twelve Apostles) ซึง่ตัง้
ชื่อตาม 12 นกับุญ หรอืสบิสอง
สาวกศกัดิส์ทิธิข์องศาสนาครสิต์ 
ซึง่ถอืว่าเป็นความมหศัจรรยท์าง
ธรรมชาตทิีไ่ม่ควรพลาด (แนะน า
ซือ้ทวัรเ์พิม่โดยนัง่เฮลคิอปเตอร์ ใหท้่านชมความงามในมุมสงูทีร่บัรองไดว้่าท่านจะต้อง
ประทบัใจ ราคาทีเ่ริม่ตน้โดยประมาณ 115 เหรยีญออสเตรเลยีโดยใชเ้วลา 10 นาท ีส าหรบั
ท่านทีส่นใจกรุณาตดิต่อหวัหน้าทวัร์) 

• จากนัน้น าท่านเดนิทางกลบัเมลเบริน์ 

เยน็ 
รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัท่ี 3 กระท่อมกปัตนัคุ้ก 

  
เช้า 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม 

 • น าท่านชม กระท่อมกปัตนัคุ้ก (Cook's Cottage) นักส ารวจชาวองักฤษคนส าคญัของโลก เป็นผู้
คน้พบทวปีออสเตรเลยี เมื่อ ค.ศ. 1770 กระท่อมนี้เป็นบา้นของกปัตนัคุ๊กบา้นกปัตนัคุ๊ก ต่อมาท่านเซอร ์
รสัเซยี กรมิเวล ไดซ้ื้อมาจากองักฤษ โดยรือ้อฐิออกมาทลีะกอ้น แลว้ถูกล าเลยีงมาทางเรอื และมาประกอบ
ใหม่ทีน่ี่ น ามาตัง้ไวท้ีส่วนฟิทซ์รอย เมื่อปี 

1934 เพื่อเป็นของขวญัครบรอบหนึ่งปีของ
รฐัวคิตอเรยี และเพื่อเป็นเกรยีตแิก่ กปัตนัคุ๊ก
ทีม่าคน้พบประเทศออสเตรเลยี ภายในบา้น
บางอย่างเป็นของดัง้เดมิ บางอย่างกเ็ป็นของ



ทีท่ าเลยีนแบบขึน้มาใหม่ ใหน้ักท่องเทีย่วเขา้ไปชม 

กลางวนั น าท่านสู่สนามบนิ หรอื กลบัทีพ่กัโรงแรม 

 

เงื่อนไข 
  

• ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบสว่นตวั ผูเ้ดนิทางจะเป็นกลุ่มสว่นตวัของท่านเท่านัน้ 

• ทวัรแ์บบสว่นตวัไม่มนีโยบายในการบงัคบัซือ้ของ ลงรา้นและบงัคบัทปิ 

• การมดัจ าเป็นการยนืยนัยานพาหนะทีใ่หบ้รกิาร ท่านจะไดร้บัใบยนืยนัและใบเสรจ็รบัเงนิ เป็น

เอกสารอา้งองิชื่อคนขบัและไกด์ จะไดร้บั 1-3 วนั ก่อนเดนิทาง 

• กรณียกเลกิ 30 วนัก่อนเดนิทาง หกั 30% ของค่าทวัร ์( ค่าตัว๋เครื่องบนิกบัโรงแรมขึน้อยู่กบั

นโยบายของสายการบนิและโรงแรมนัน้ๆ) 

• กรณียกเลกิ 15 วนัก่อนเดนิทาง หกั 50% ของค่าทวัร ์( ค่าตัว๋เครื่องบนิกบัโรงแรมขึน้อยู่กบั

นโยบายของสายการบนิและโรงแรมนัน้ๆ) 

• กรณียกเลกิ 3 วนัก่อนเดนิทาง หกั 100% ของค่าทวัร ์( ค่าตัว๋เครื่องบนิกบัโรงแรมขึน้อยู่กบั

นโยบายของสายการบนิและโรงแรมนัน้ๆ) 

 

 

 

 

 

การช าระเงิน 
 



อตัราน้ีรวม 

• ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการท่องเทีย่ว 

• ค่ารถเช่าแบบสว่นตวั 3 วนั เตม็ 

• ค่าโรงแรม 2 วนั (4 ดาว) 
• คนขบัแบบสว่นตวัตลอดทรปิ 

• ค่าน ้ามนั ค่าทางด่วน ค่าคนขบั และทีพ่กัคนขบั 

อตัราน้ีไม่รวม 

• ค่าตัว๋เครื่องบนิไป - กลบั 

• ค่าตัว๋เขา้ชมต่างๆ 

• ค่าใชจ่้ายสว่นตวั เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเทีย่ว เช่น ค่าซกัรดี ค่า
โทรศพัท ์เป็นตน้ 

• ค่าธรรมเนียมในการท าหนงัสอืเดนิทาง 

 

 


