
 

สรปุการเดินทาง 

วนัท่ี ก าหนดการ เช้า เท่ียง  เยน็ 

1 โรงละครโอเปร่าเฮ้าส ์- The Rock    

2 บลูเมาเทนส์ 
   

3 
พอรต์ สตีเฟ่นส ์- นัง่รถ 4WD ตะลุยเนินทราย –  

อ่าวเนลสนั    

 

 

 

 

 

 



ก าหนดการทัง้หมด 
วนัท่ี 1  โรงละครโอเปร่าเฮ้าส ์- The Rock 

  
เช้า รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากสนามบนิ 

 • น าท่านล่องเรอืส าราญในอ่าวซดินีย์ เพือ่ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส ์(OPERA 

HOUSE) สิง่ก่อสรา้งทีโ่ดดเด่นดว้ยหลงัคารปูเรอืซอ้นกนัอนัเป็นเอกลกัษณ์ในแบบ
สถาปัตยกรรมร่วมสมยัทีส่รา้งชื่อเสยีงใหก้บัออสเตรเลยี ออกแบบโดย ยอรน์ อูซอง สถาปนิก
ชาวเดนมารก์ ดว้ยงบประมาณ ใน
การก่อสรา้งกว่ารอ้ยลา้นเหรยีญ ใช้
เวลาในการก่อสรา้งนานถงึ 14 ปี 

และองคก์ารยเูนสโกไดล้งทะเบยีนขึน้ 

เป็นมรกดโลกในปี พ.ศ. 2550 

ภายในประกอบไปดว้ยหอ้งแสดง
คอนเสริต์ หอ้งแสดงละคร และหอ้งภาพยนตร ์และรา้นอาหารจ านวนมาก ระหว่างล่องเรอื
ท่านยงัสามารถถ่ายรูปกบั สะพานฮารเ์บอร ์(Harbour Bridge) ทีเ่ชื่อมต่อระหว่าง
ซดินียท์างดา้นเหนือกบัตวัเมอืงซดินียเ์ขา้หากนั ทอดยาวกลางอ่าวซดินียไ์ดอ้ย่างสวยงาม 

และท าใหก้ารเดนิเขา้สูต่วัเมอืงซดินียไ์ดส้ะดวกยิง่ขึน้ ชมเรอืใบทีช่าวออสซีน่ าออกมาล่องอ่าว
อวดความงามในอ่าวแห่งนี้ 

• น าท่านชอ้ปป้ิง ไชน่าทาวน์ 

(Chinatown) เป็นแหล่งชอ้ป
ป้ิงและทีซ่ือ้หาอาหารเอเชยีทีม่สีสีนั
มากทีสุ่ดแห่งหนี่งในออสเตรเลยี 
สถาปัตยกรรมแบบตะวนัออกที่
ชดัเจนในบรเิวณนี้ ไม่ว่าจะเป็นโคม
ไฟถนนและซุ้มประตูคอืสิง่ยนืยนัถงึ
วฒันธรรมอนัเหนียวแน่นของชาวจนีทีอ่าศยัอยู่ในซดินีย์ 

กลางวนั 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 



 • น าท่านสู่ เดอะ รอ็คส ์(The Rock) เป็นสถานทีท่ีก่องเรอืกองแรกขององักฤษพาผูค้นชุด
แรกจ านวน 1,030 คนในจ านวนน้ีมนีกัโทษชาย 500 คน นกัโทษหญงิ 200 คน และเดก็
อกี 13 คน พวกเขาไดท้ าการ
บุกเบกิหกัรา้งถางพง สรา้งรา้นคา้ 
โรงพยาบาล บา้นเรอืนและค่าย
ทหารขึน้มา จากนัน้ไดม้กีาร
ปรบัปรุงสรา้งบา้นแปลงเมอืงมา
เรื่อยๆตราบเท่าทุกวนัน้ี 

เยน็ 
รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัท่ี 2 บลูเมาเทนส์ 

  
เช้า 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม 

 • น าท่านสู่ บลูเมาเทนส ์(Blue Mountains) เทอืกเขาสนี ้าเงนิ เป็นเขตอุทยานแห่งชาติ
ทีป่กคลุมไปดว้ยต้นกมั ตน้ไมต้ระกูลยคูาลปิตสัซึง่มใีบสเีขยีวเขม้ ไอระเหยของน ้ามนัทีอ่อก
จากใบกมัจะปกคลุมไปทวัรห์ุบเขา เมื่อมองจากทีไ่กลๆ จะเหน็ทวิเขาทีป่กคลุมดว้ยต้นกมั
กลายเป็นสนี ้าเงนิ บลูเมาเทนสอ์ยู่ห่างจากซดินียเ์พยีงแค่ 2 ชม. สามารถไปเชา้เยน็กลบัได้
อย่างสบายๆ เทอืกเขาบลูเมาเท่นสม์คีวามส าคญัทางดา้นประวตัศิาสตรข์องออสเตรเลยีมาชา้
นาน เพราะเทอืกเขานี้เป็นอุปสรรคขวางกัน้การเดนิทางไปยงัดนิแดนสว่นอื่นทีอ่ยู่ตอนในของ
ทวปีมาโดยตลอด ถงึแมใ้นปัจจุบนัยงั
ไม่สามารถพชิติเทอืกเขาแห่งนี้ได ้

ความยิง่ใหญ่ของเทอืกเขาท าใหค้นใน
ยุคแรกถงึกบัมคีวามคดิว่าถา้ขา้มบลู
เมาเทนสไ์ดส้ าเรจ็ กจ็ะสามาร
เดนิทางไปถงึประเทศจนีหรอือนิเดยี
ได ้ทวิทศัน์อนัสวยงามของภูเขาและหน้าผาสงูใหญ่ใบบรเิวณหุบเขามจุีดเด่นทีน่่าสนใจเป็น
แท่งหนิ 3 กอ้นทีลู่กคา้ลมและฝนกดักร่อนจนการเป็นรูปทรงประหลาดคลา้ยกบัใบหน้าของ
ผูห้ญงิ 3คน หน้าผาหนิ 3 กอ้นน้ีจงึไดร้บัการตัง้ชื่อว่า "สามศรพีีน้่อง หรอื Three 

Sister" ทีจุ่ดชมววิหน้าผานี้อยู่ทีเ่อคโคพอยต์ 



กลางวนั 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 • จากนัน้กจ็ะเป็นบรเิวณทีช่มทวิทศัน์โดยทัว่ไปของบลูเมาเทนส์ เรยีกว่า Sonic World ซึง่
มวีธิชีมเทอืกเขาอยู่ 3 แบบคอื อย่างแรก การขึน้รถกระเชา้ลอยฟ้า (skyway) ทีจ่ะพา
นกัท่องเทีย่วไปหยุดลอยคา้งอยู่กลางหาว ทีร่ะดบัความสงู 2เท่า ของสะพานฮารเ์บอรบ์รดิจ์ 
รถกระเชา้จะไปหยุดอยู่ระหว่างหน้าผาสามศรพีีน้่องกบัหุบเขาใหญ่ ใหช้มววิหุบเขาแบบ360 

องศา และชมน ้าตกคาทมูบาดว้ย วธิชีมเทอืกเขาแบบที่ 2 คอื นัง่รถรางสายทีไ่ดช้ื่อว่าชนัที่สุด
ในโลก (Scenic Railway) ลงไปชมธรรมชาตแิละสมัผสับรรยากาศในหุบเหวลกึกลางป่า 
ขากลบัถา้ไม่อยากกลบัรถรางทีช่นัทีสุ่ดในโลก กส็ามารถใชว้ธิทีี ่3 คอื ขึน้เคเบลิคาร ์
(Horizon Cable Car) กลบัขึน้มาทีย่อดเขาได ้ส าหรบัคนรกัธรรมชาตทิีอ่ยากใชเ้วลา
ทัง้วนัทีบ่ลูเมาเทนสเ์พือ่เดนิป่า ชมววิ และพกัคา้งคนืทีโ่รงแรมกลางหุบเขากส็ามารถท าได้ 
เพราะทีบ่ลูเมาเทนสม์ทีีพ่กัและทวัรเ์ดนิป่าใหเ้ลอืกหลายระดบั 

เยน็ *** อสิระอาหารค ่า *** 

 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัท่ี 3 พอรต์ สตีเฟ่นส ์- นัง่รถ 4WD ตะลุยเนินทราย - อ่าวเนลสนั 

  
เช้า 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม 

• น าท่านสู่ พอรต์ สตีเฟ่นส ์(Port Stephens) เมอืงตากอากาศทีช่าวซดินียเ์ดนิทางมา
พกัผ่อนทางทะเลจงึไดร้บัสมญานามว่า "Blue Water Paradise" 

• ใหท้่านไดส้มัผสัประสบการณ์อนั
ตื่นเตน้กบัการนัง่รถ 4WD ตะลุย
เนินทราย และการเล่นแซนดนูบอรด์ 

กระดานลื่นไถลลงจากเนินทรายสงู
นบั 10 เมตร พรอ้มชมววิอนั
งดงามของทอ้งทะเลและเนินทรายสทีองเพลดิเพลนิอารมณ์บนชายหาดทีเ่ยน็สบายเหมาะแก่
การพกัผ่อน 

กลางวนั 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 



 • น าท่านล่องเรอืชมโลมาที ่อ่าว
เนลสนั (NELSON BAY) ให้
ท่านไดช้มโลมาทีว่่ายน ้าเวยีนวน
อยู่ใกล้ๆ  สนุกสนานตื่นเตน้เมื่อ
โลมาทกัทายดว้ยการกระโจน
ทะยานไปขา้งหน้าพรอ้มกบัเรอื นอกจากนี้ท่านสามารถชมนกนานาชนิดทีบ่นิไปมาในอ่าวนี้ 

เยน็ 
รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านสูส่นามบนิ 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 

 


