ทะเลสาบ เบอร ์เลย ์ กริฟฟิ น - ซิดนี ย ์ - ล่องเรือ
ชมอ่าวซิดนี ย ์
้
ซิดนี อะแควเรียม - สวนสัตว ์พืนเมื
อง - วน
อุทยานแห่งชาติบลู เม้าท ์เท่นส ์
กำหนดกำรเดินทำง
วันแรกของกำรเดินทำง
……. น.
......... น.

เทีย่ ง
บ่ ำย

ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ – ซิดนีย์

คณะพร้ อมกัน ณ ท่ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทำงเข้ ำที.่ ...........เคำน์ เตอร์ .....สำยกำรบิน...............
เจ้าหน้าที่บริ ษทั เฟิ ร์สท เวิลด์ ทัวร์ คอยอานวยความสะดวกด้านเอกสารการเดินทาง
ออกเดินทำงสู่ นครซิดนีย์ โดยเที่ยวบินที่ ...........

วันทีส่ องของกำรเดินทำง
........ น.

(1)

(2)

ซิดนีย์ – แคนเบอร์ ร่ำ – ทะเลสำบเบอร์ เล่ย์ – วอเตอร์ เจ็ท

คณะเดินทางถึงเดินทางถึงสนามบินคิงฟอร์ ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียหลังผ่านพิธีตรวจคนเข้า
เมืองแล้ว นาท่านเดิ นทางสู่ กรุ งแคนเบอร์ ร่ำ เมืองหลวงของประเทศออสเตรเลีย ซึ่ งเป็ นภาษาอะบอริ จินิ ส
แปลว่า “ที่ชุมนุม” ซึ่ งได้รับการวางผังขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะ จึงเป็ นเมืองที่มีระเบียบและสวยงามยิง่ นัก พร้อม
ชมวิวทิวทัศน์และชมบ้านเรื อนของชาวออสซี่ไปตลอดสองเส้นทาง
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเที่ยวชมเมืองหลวงของประเทศออสเตรเลีย ซึ่ งได้ชื่อว่ามีการจัดวางผังเมืองได้ทนั สมัยและดีที่สุดแห่ ง
หนึ่ ง ในโลกได้อย่า งมี ระเบี ย บสวยงาม ชมสถานที่ ส าคัญหลายแห่ ง อาทิ ทะเลสำบเบอร์ เล่ ย์ กริ ฟ ฟิ น
(Water Burley Griffin) ซึ่ งเป็ นทะเลสาบขุดที่กว้างใหญ่อยูใ่ จกลางเมืองที่ขุดขึ้นมาเพื่อเสริ มให้ภูมิประเทศ
สวยงามเป็ นจุดเด่นของเมือง ชม Captain Cook Memorial Water Jet น้ าพุที่
พุง่ สู งถึง 140 เมตร ที่สามารถมองเห็นได้จากทุกมุมของเมือง ชมสถาปั ตยกรรม
ที่ ท นั สมัย อย่าง อำคำรรั ฐสภำ(Parliament House) เป็ นสิ่ ง ก่ อสร้ า งที่ ออก
แบบอย่างทันสมัยและมีขนาดใหญ่โตมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศในซี กโลก

ค่ำ

ใต้ มีหอ้ งต่างๆ มากถึง 4,500 ห้อง พื้นที่ใช้สอย 250,000 ตารางเมตรแต่ละห้องตกแต่งอย่างทันสมัย ประดับ
ประดาด้วยงานศิลปะอะบอริ จินหลายพันชิ้น จุดเด่นอยูท่ ี่มีเสาธงขนาดใหญ่สูงเด่นเป็ นสง่า ใช้เวลาก่อสร้าง
นาน ถึง 8 ปี และชมอนุสาวรี ยส์ งคราม อนุสรณ์สถานทหารหาญแห่ งออสเตรเลีย สถานทูตนานาประเทศ ที่
ล้วนออกแบบสวยงามเป็ นเอกลักษณ์ตามแบบฉบับของตน สถานทูตที่ใหญ่โตที่สุดคือ สถานทูตอเมริ กา
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
จำกนั้นนำท่ ำนเข้ ำสู่ ทพี่ กั

วันทีส่ ำมของกำรเดินทำง
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ

แคนเบอร์ ร่ำ – ซิดนีย์ – ซิตีท้ วั ร์ – ล่องอ่ำวซิดนีย์

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่ า นเดิ นทางสู่ ซิ ดนี ย ์เมื องเอกแห่ ง รั ฐนิ วเซาท์เวลส์ และยัง เป็ นเมื องที่ ส าคัญที่ สุ ดและใหญ่ ที่ สุ ดของ
ออสเตรเลี ย แม้ซิดนี ยจ์ ะเป็ นเมืองที่ เก่ าแก่ที่สุดในออสเตรเลี ย แต่ซิดนี ยก์ ็ยงั เป็ นเมืองที่ ทนั สมัยที่ สุด เป็ น
ศูนย์กลางของธุ รกิจการค้า การธนาคาร และแฟชัน่ ระหว่างทางให้ท่านได้ชมบรรยากาศของบ้านเรื อนสอง
ข้างทางของชาวออสซี่
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านชม ชำยหำดบอนได (Bondi Beach) หาดทรายที่หนุ่มสาวชาวออสซี่ ชอบมาอาบแดดท่ามกลางสายลม
แสงแดดและเสี ย งคลื่ น กระทบฝั่ ง ชมบ้า นของเศรษฐี บ นเนิ น เขำ
Dudley Page กับทิวทัศน์ของอ่าวซิ ดนี ย ์ และท้องทะเลสี ครามของ
มหาสมุ ทรแปซิ ฟิคที่ เดอะแก็ป The Gap นาชม ม้ ำหินของมิสซิ ส
แม็คควอรี่ ม้าหินตัวโปรด ของภริ ยาของผูส้ าเร็ จราชการคนแรกของรัฐ
นิ วเซาท์เวลส์ และให้ท่านได้ถ่ายรู ปสะพานฮาร์ เบอร์ และโอเปร่ าเฮ้าส์ จากนั้นนาท่าน ล่ องเรือ ชมความงาม
ของอ่าวซิ ดนี ย ์ ที่ได้ชื่อว่าเป็ นอ่าวที่สวยงามแห่ งหนึ่ ง ผ่านชมความ
งามของ โรงละครโอเปร่ ำเฮ้ ำส์ (Operan House) ซึ่ งมีหลังคาเป็ นรู ป
เรื อซ้อนเล่นลมตามสถาปั ตยกรรมใหม่ ซึ่ งออกแบบโดย ยอร์ น อูซอง
สถาปนิกชาว เดนมาร์ ค ซึ่ งใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 14 ปี ด้วย
งบ ประมาณในการก่อสร้างกว่าร้อยล้านเหรี ยญ ชมหมู่เรื อชักใบเล่นลมกับความงดงามของสะพำนฮำเบอร์
(Harbour Bridge) บนอ่าวซิดนีย ์
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
จำกนั้นนำท่ ำนเข้ ำสู่ ทพี่ กั

วันทีส่ ี่ ของกำรเดินทำง
เช้ ำ

(3)

(4)

ซิดนีย์ – วนอุทยำนแห่ งชำติบลูเม้ ำท์ เท่ นส์ – สวนสัตว์ พนื้ เมือง

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ วนอุทยำนแห่ งชำติบลูเม้ ำท์ เท่ น ชม เขำสำมอนงค์ (Three Sister) ที่เป็ นตานาน ความรัก
แสนเศร้ าของยักษ์สาวอะบอริ จิ้น และชมความงามของวนอุทยานแห่ งชาติ
ไกล สุ ดลูกตา นาท่านสู่ สถานีรถรำงไฟฟ้ ำ (Railride) เพื่อนัง่ รถรางไฟฟ้ า ซึ่ ง
ดัดแปลงมาจากรถขนถ่านหิ นในสมัยก่อน และมีความชันถึง 42 องศา วิง่ ผ่าน
ทะลุหุบเขาอันสู งชัน และให้ท่านได้ข้ ึนกระเช้า Scenicender จากนั้นนาท่าน
เดินทางสู่ ซิดนีย ์ ระหว่างทางให้ท่านได้ผา่ นชมสนามกีฬาโอลิมปิ ค ซึ่ งซิ ดนี ย ์

เป็ นเจ้าภาพเมื่อปี ค.ศ.2000 ชมความใหญ่โตและความทันสมัยของสนามกีฬาที่สมบรู ณ์แบบ
เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ สวนสั ตว์ Sydney Wildlife Park นาท่านเที่ยวชมสวนสัตว์พ้ืนเมือง ท่านจะได้ชมสัตว์
พื้นเมืองนานาชนิ ด อาทิ โคอำล่ ำ ตัวอ้วนกลมน่ารักมากๆ มีขนนุ่มฟู อาศัยบนต้นกัม (ยูคาลิปตัส) กินใบกัม
เป็ นอาหาร เคลื่อนไหวช้าและกินน้ าน้อยมาก จนชาวอะบอริ จินิส ตั้ง
ชื่ อให้มนั ว่า เคาล่า แปลว่าไม่กินน้ า กระเป๋ าใส่ ลูกอยูด่ า้ นหน้าแต่ปาก
กระเป๋ าเปิ ดลงทางด้านหลัง จิงโจ้ สัตว์ตวั ใหญ่ที่สุดในกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนมที่มีกระเป๋ าหน้าท้องเอาไว้ใส่ เจ้าลูกตัวน้อยที่คลอดออกมาใหม่
มีฝาเปิ ดอยูด่ า้ นบน มันมีขาหลังที่ยาวและแข็งแรง มันทรงตัวอยูบ่ นขาหลังทั้งสอง โดยมีหางใหญ่เป็ นตัวช่วย
รักษาความสมดุลย์ วอมแบท ตุ่นปำกเป็ ด ตัวกินมด นกอีมู สัตว์ต่างอี กมากมายที่ มีเฉพาะในออสเตรเลี ย
เท่านั้น นอกจากนี้ยงั นาท่านชมการตัดขนแกะ การต้อนแกะโดยสุ นขั แสนรู ้
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
จำกนั้นนำท่ ำนเข้ ำสู่ ทพี่ กั

วันทีห่ ้ ำของกำรเดินทำง
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย
........ น.
........ น.

(5)

ซิดนีย์ – อควำเรียม – ช้ อปปิ้ ง – ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ งเลื อกซื้ อสิ นค้าหลากหลายกับบรรดาห้างสรรพสิ นค้าชั้นนาของออสเตรเลี ย อาทิ
เดวิดโจนส์ (David Jones) ห้างชื่ อดังที่คนไทยรู ้จกั กันดี, QVB (Queen
Victoria Building) ห้างที่ได้ชื่อว่ามี ความสวยงามมากที่สุด เพราะเป็ น
อาคารเก่าสไตล์วิกตอเรี ยน และยังจะคงรู ปแบบเดิมไว้เช่น ห้องน้ ายังคง
แบบโบราณ จาก QVB เลี้ ยวขวาตามถนนมาร์ เก็ต จะเจอ Pitt Street
Mail แหล่งรวมร้ านค้านานาชนิ ดทั้งสองฝากฝั่ งถนน ถ้าเดิ นขึ้นไปทาง
เหนื อเรื่ อยๆ จะพบ ถนนนี้ เป็ นถนนช้อปปิ้ งซึ่ งเป็ นเสมือนแหล่งสวรรค์ของนักช้อปปิ้ ง ให้ท่านได้อิสระกับ
การเลือกซื้ อของฝากชองที่ระลึก
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ สนามบิน
ออกเดินทำงสู่ กรุ งเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ ..............
คณะเดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมประทับใจจากเรา เฟิ ร์สท เวิลด์ ทัวร์

