สรุปการเดินทาง
วัน ที่

กาหนดการ

1

โรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ - The Rock

2

บลูเมาเทนส์

3

พอร์ต สตีเฟ่นส์ - นั่ง รถ 4WD ตะลุย เนินทราย –
อ่า วเนลสัน

เช้า เที่ย ง เย็น

กาหนดการทัง้ หมด
วัน ที่ 1

โรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ - The Rock

เช้า

รถพร้อมคนขับ รับ ท่านจากสนามบิน
 นาท่านล่องเรือสาราญในอ่าวซิดนีย์ เพื่อชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ (OPERA
HOUSE) สิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นด้วยหลังคารูปเรือซ้อนกันอันเป็น เอกลักษณ์
ในแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่สร้างชื่อเสียงให้กับ ออสเตรเลีย ออกแบบโดย
ยอร์น อูซอง สถาปนิกชาว
เดนมาร์ก ด้วยงบประมาณ ใน
การก่อสร้างกว่าร้อยล้าน
เหรียญ ใช้เวลาในการก่อสร้าง
นานถึง 14 ปี และองค์การยูเนสโกได้ลงทะเบียนขึ้น เป็นมรกดโลกในปี พ.ศ.
2550 ภายในประกอบไปด้วยห้องแสดงคอนเสิร์ต ห้องแสดงละคร และห้อง
ภาพยนตร์ และร้านอาหารจานวนมาก ระหว่างล่องเรือท่านยังสามารถถ่ายรูป
กับ สะพานฮาร์เบอร์ (Harbour Bridge) ที่เชื่อมต่อระหว่างซิดนีย์ทางด้าน
เหนือกับ ตัวเมืองซิดนีย์เข้าหา
กัน ทอดยาวกลางอ่าวซิดนีย์ได้
อย่างสวยงาม และทาให้การ
เดินเข้าสู่ตัวเมืองซิดนีย์ได้
สะดวกยิ่งขึ้น ชมเรือใบที่ชาวออสซี่นาออกมาล่องอ่าวอวดความงามในอ่าวแห่ง
นี้
 นาท่านช้อปปิ้ง ไชน่าทาวน์ (Chinatown) เป็นแหล่งช้อปปิ้งและที่ซื้อหา

อาหารเอเชียที่มีสีสันมากที่สุดแห่ง หนี่งในออสเตรเลีย สถาปัตยกรรมแบบ
ตะวันออกที่ชัดเจนในบริเวณนี้
ไม่ว่าจะเป็นโคมไฟถนนและซุ้ม
ประตูคือสิ่งยืนยันถึงวัฒนธรรม
อันเหนียวแน่นของชาวจีนที่
อาศัยอยู่ในซิดนีย์
กลางวัน

รับ ประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
 นาท่านสู่ เดอะ ร็อ คส์ (The Rock) เป็นสถานที่ที่กองเรือกองแรกของ
อังกฤษพาผู้คนชุดแรกจานวน 1,030 คนในจานวนนี้มีนักโทษชาย 500 คน
นักโทษหญิง 200 คน และ
เด็กอีก 13 คน พวกเขาได้ทา
การบุกเบิกหักร้างถางพง
สร้างร้านค้า โรงพยาบาล
บ้านเรือนและค่ายทหารขึ้นมา จากนั้นได้มีการปรับ ปรุงสร้างบ้านแปลงเมือง
มาเรื่อยๆตราบเท่าทุกวันนี้

เย็น

รับ ประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านกลับ สู่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

วัน ที่ 2

บลูเมาเทนส์

เช้า

รถพร้อมคนขับ รับ ท่านจากโรงแรม
 นาท่านสู่ บลูเมาเทนส์ (Blue Mountains) เทือกเขาสีน้าเงิน เป็นเขต
อุทยานแห่งชาติที่ปกคลุมไปด้วยต้นกัม ต้นไม้ตระกูลยูคาลิปตัสซึ่งมีใบสีเขียว

เข้ม ไอระเหยของน้ามันที่ออกจากใบกัมจะปกคลุมไปทัวร์ หุบ เขา เมื่อมองจาก
ที่ไกลๆ จะเห็นทิวเขาที่ปกคลุมด้วยต้นกั มกลายเป็นสีน้าเงิน บลูเมาเทนส์อยู่
ห่างจากซิดนีย์เพียงแค่ 2 ชม. สามารถไปเช้าเย็นกลับ ได้อย่างสบายๆ เทือก
เขาบลูเมาเท่นส์มีความสาคัญ ทางด้านประวัติศาสตร์ของออสเตรเลีย มาช้านาน
เพราะเทือกเขานี้เป็นอุปสรรค
ขวางกั้นการเดินทางไปยัง
ดินแดนส่วนอื่นที่อยู่ตอนใน
ของทวีปมาโดยตลอด ถึงแม้ใน
ปัจจุบ ันยังไม่สามารถพิชิตเทือกเขาแห่งนี้ได้ ความยิ่งใหญ่ของเทือกเขาทาให้
คนในยุคแรกถึงกับ มีความคิดว่าถ้าข้ามบลูเมาเทนส์ได้สาเร็จ ก็จะสามารถ
เดินทางไปถึงประเทศจีนหรืออินเดียได้ ทิวทัศน์อันสวยงามของภูเขาและหน้า
ผาสูงใหญ่ใบบริเวณหุบ เขามีจุดเด่นที่น่าสนใจเป็นแท่งหิน 3 ก้อนที่ลูกค้าลม
และฝนกัดกร่อนจนการเป็นรูปทรงประหลาดคล้า ยกับ ใบหน้าของผู้หญิง 3คน
หน้าผาหิน 3 ก้อนนี้จึงได้รับ การตั้งชื่อว่า "สามศรีพี่ น้อง หรือ Three
Sister" ที่จุดชมวิวหน้าผานี้อยู่ที่เอคโคพอยต์
กลางวัน

รับ ประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
 จากนั้นก็จะเป็นบริเวณที่ชมทิวทัศน์โดยทั่วไปของบลูเมาเทนส์ เรียกว่า Sonic
World ซึ่งมีวิธีชมเทือกเขาอยู่ 3 แบบคือ อย่างแรก การขึ้นรถกระเช้าลอยฟ้า
(skyway) ที่จะพานักท่องเที่ยวไปหยุดลอยค้างอยู่กลางหาว ที่ระดับ ความสูง
2เท่า ของสะพานฮาร์เบอร์บ ริดจ์ รถกระเช้าจะไปหยุดอยู่ระหว่างหน้าผาสาม
ศรีพี่น้องกับ หุบ เขาใหญ่ ให้ชมวิวหุบ เขาแบบ360 องศา และชมน้าตกคาทูมบา
ด้วย วิธีชมเทือกเขาแบบที่ 2 คือ นั่งรถรางสายที่ได้ชื่อว่าชันที่สุดในโลก
(Scenic Railway) ลงไปชมธรรมชาติและสัมผัสบรรยากาศในหุบ เหวลึ กกลาง
ป่า ขากลับ ถ้าไม่อยากกลับ รถรางที่ชันที่สุดในโลก ก็สามารถใช้วิธีที่ 3 คือ ขึ้น
เคเบิลคาร์ (Horizon Cable Car) กลับ ขึ้นมาที่ยอดเขาได้ สาหรับ คนรัก

ธรรมชาติที่อยากใช้เวลาทั้งวันที่บ ลูเมาเทนส์เพื่อ เดินป่า ชมวิว และพักค้างคืนที่
โรงแรมกลางหุบ เขาก็สามารถทาได้ เพราะที่บ ลูเมาเทนส์มีที่พักและทัวร์เดินป่า
ให้เลือกหลายระดับ
เย็น

รับ ประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านกลับ สู่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

วัน ที่ 3

พอร์ต สตีเฟ่นส์ - นั่ง รถ 4WD ตะลุย เนินทราย - อ่า วเนลสัน

เช้า

รถพร้อมคนขับ รับ ท่านจากโรงแรม
 นาท่านสู่ พอร์ต สตีเฟ่นส์ (Port Stephens) เมืองตากอากาศที่ชาวซิดนีย์
เดินทางมาพักผ่อนทางทะเลจึงได้รับ สมญานามว่า "Blue Water Paradise"
 ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์
อันตื่นเต้นกับ การนั่งรถ 4WD
ตะลุยเนินทราย และการเล่น
แซนดูนบอร์ด กระดานลื่น
ไถลลงจากเนินทรายสูงนับ 10 เมตร พร้อมชมวิวอันงดงามของท้องทะเลและ
เนินทรายสีทองเพลิดเพลินอารมณ์บ นชายหาดที่เย็นสบายเหมาะแก่ก าร
พักผ่อน

กลางวัน

รับ ประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
 นาท่านล่องเรือชมโลมาที่ อ่า ว
เนลสัน (NELSON BAY) ให้
ท่านได้ชมโลมาที่ว่ายน้าเวียนวน
อยู่ใกล้ๆ สนุกสนานตื่นเต้นเมื่อ

โลมาทักทายด้วยการกระโจนทะยานไปข้างหน้าพร้อมกับ เรือ นอกจากนี้ท่าน
สามารถชมนกนานาชนิดที่บ ินไปมาในอ่าวนี้
เย็น

รับ ประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่สนามบิน หรือ กลับ ที่พักโรงแรม

เงื่อ นไข
 ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบส่วนตัว ผู้เดินทางจะเป็นกลุ่มส่วนตัวของท่านเท่ านั้น
 ทัวร์แบบส่วนตัวไม่มีนโยบายในการบังคับ ซื้อของ ลงร้านและบังคับ ทิป
 การมัดจาเป็นการยืนยันยานพาหนะที่ให้บ 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)

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

