๋ เพลิดเพลินไร่องุ่น ไวน์
ชมพาเหรดเพนกวินต ัวจิว
่ ัง
ชือด
ความมหัศจรรย ์ของธรรมชาติ TWELVE
APOSTLES
่
เข้าเมืองตืนทอง
โซเวอเร้นจ ์ ฮิลล ์
กำหนดกำรเดินทำง

วันแรกของกำรเดินทำง
.......... น.

.......... น.

เทีย่ ง
บ่ ำย

ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ – เมลเบิร์น

คณะพร้ อมกัน ณ ท่ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ ชั้น.........ประตู........เคำน์ เตอร์ ........สำยกำร..............
เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริ การเอกสารการเดินทาง

วันทีส่ องของกำรเดินทำง
......... น.

(1)

(2)

เมลเบิร์น - สวนฟิ ตซอย – ด๊ อกส์ แลนด์

ออกเดินทำงสู่ นครเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เทีย่ วบินที่ ............
(ใช้ เวลำบินประมำณ 9 ชั่วโมง) (บริกำรอำหำรและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
คณะเดินทางถึงสนามบินทูลามารี น สนามบินนานาชาติ ประจานครเมลเบิร์น หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมือง และพิธีการทางศุลกากร เรี ยบร้อยแล้ว (ประเทศออสเตรเลียห้ามนาอาหารสดทุกชนิด และอาหารแห้ง
บางชนิดเข้าประเทศ กรุ ณาสอบถามหัวหน้าทัวร์ ก่อนนาเข้า) นาท่านเดินทางสู่ ภตั ตาคาร
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ โบสถ์ St.Patrick Cathedral โบสถ์คริ สต์นิกายโรมันคาทอลิก ซึ่ งมีความคลาสสิ คแบบ
สถาปั ตยกรรมแบบโกธิ คปี ค.ศ.1858 และเป็ นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมลเบิร์น จากนั้นชม สวนฟิ ตซอย
สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ชมดอกไม้นานาชนิ ด และชม กระท่ อมกัปตันคุ๊ก (Cook’s Cottage) ถูกสร้างขึ้น
เมื่อปี 1755 ในหมู่บา้ นเกรทเอตัน (Great Ayton) ประเทศ
อังกฤษ เดิมเป็ นบ้านของบิดามารดา กัปตันคุ๊ก บุคคลที่คน้ พบ
ทวีป ออสเตรเลี ย ต่ อ มาได้ถู ก รื้ อมาประกอบขึ้ นใหม่ ที่ ส วน

ค่ำ

ต่อมา ท่านเซอร์ รัสเซล กริ มเวด ได้ ซื้ อมาจากอังกฤษ แล้วนามาประกอบใหม่ โดยตั้งไว้ที่ สวนฟิ ตซอย
(Fitzroy Gardens) ประเทศออสเตรเลีย เมื่อปี 1934 เพื่อเป็ นของขวัญครบรอบ 100 ปี ที่ชาว ยุโรปเข้ามาตั้ง
รกราก และเพื่อเป็ นการระลึกถึงการเดินทางค้นพบทวีปออสเตรเลียของกัปตันคุ๊ก ซึ่ งนักท่องเที่ยวเดินเข้าไป
ชมภายในบ้านได้ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ตลำดเซ็ นต์ กิลดำ เอสพลำนำท ซันเดย์มาร์ เก็ต ที่จะมีช่างฝี มือ
ผูเ้ ชี่ยวชาญงานศิลป์ กว่า 200 คน มารวมตัวกันขายสิ นค้าแฮนด์เมด ภาพวาด เครื่ องหนังงานฝี มือ ที่คุณไม่ควร
พลาด จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ด็อกส์ แลนด์ เขตพัฒนาใหม่เพื่อเป็ นศูนย์กลางธุ รกิจของเมลเบิร์น และยังเป็ น
แหล่งบันเทิงชั้นเยีย่ ม นาท่านชมวิวหน้าอ่าวเมลเบิร์นที่งดงาม ที่มีประวัติศาสตร์ อนั ยาวนาน
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
จำกนั้นนำท่ ำนเข้ ำสู่ ทพี่ กั

วันทีส่ ำมของกำรเดินทำง
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ

เมลเบิร์น – เกรทโอเชี่ยนโร๊ ด – 12 APOTLES

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เกรทโอเชี่ ยนโร๊ ด (GREAT OCEAN ROAD) ซึ่ งห่ าง
จากนครเมลเบิ ร์นไปทางทิ ศ ตะวันตกเฉี ย งใต้ 100 กิ โลเมตร เป็ นแนว
ชายฝั่งที่สวยงามที่สุดในออสเตรเลียให้ท่านได้ชมอ่าวอันมีเสน่ห์ ชายหาด
ทรายขาวละเอียด และผาหิ นที่ผุกร่ อนไปตามแรงน้ า แรงลมธรรมชาติ ที่มี
รู ปร่ างแปลกตา อีกทั้งยังเป็ นสถานที่พกั ผ่อนตากอากาศที่ดีแห่ งหนึ่ งที่ราย
ล้อมด้วยรี ส อร์ ท มากมายที่ ส ร้ า งด้ วยสถาปั ตยกรรมสมัย ศตวรรษที่ 19
ระหว่างทางท่านจะเพลิดเพลินกับป่ าเขตฝนสลับกับน้ าตกที่ไหลจากซอกผาสายเล็กๆ และป่ าเฟิ ร์ น
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านสู่ PORT CAMPBELL ชมสิ่ งมหัศจรรย์ของโลก หรื อที่รู้จกั กันดีชื่อว่า TWELVE APOSTLES
หรือ บำงคนรู้ จักในนำม สำวกของพระเจ้ ำ ซึ่ งเป็ นรู ปหิ นแกะสลักที่ดูน่าเกรงขาม 12 รู ปกระจัดกระจายอยู่
ตามชายหาด ตามแรงกัด เซาะของกระแสลมทะเลและคลื่ น ที่ ซั ด เซาะ ซึ่ งปั จ จุ บ ัน เหลื อ เพี ย ง 10 รู ป
เท่านั้น!!!!!! นอกจากนี้ บริ เวณใกล้ๆกันยังมีจุดชมวิวที่สวยงามอีกหลายจุดซึ่ งเรี ยกชื่ อแตกต่างกันออกไป
ทั้ง Loch Ard Gorge, London Bridge , New Field Bayจากนั้นนาท่านเดินทางกลับเมลเบิร์น
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
จำกนั้นนำท่ ำนเข้ ำสู่ ทพี่ กั

วันทีส่ ี่ ของกำรเดินทำง
เช้ ำ

(3)

(4)

เมลเบิร์น – สวนพฤกษศำสตร์ – พิพธิ ภัณฑ์ เมลเบิร์น - EUREKA
SKYDECK88

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านชมประวัติศาสตร์ การกาเนิดประเทศออสเตรเลีย และการตั้งถิ่นฐาน
ของชาวยุ โ รปที่ เ ข้า มาตั้ง รกรากในประเทศออสเตรเลี ย ณ พิพิธ ภั ณ ฑ์
เมลเบิร์น เป็ นพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่ที่ใหญ่ ที่สุดในซี กโลกใต้ ที่มีท้ งั หมด ถึง
6 ชั้น โดยมี 3 ชั้นอยูใ่ ต้ดิน เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงเรื่ องราวต่างๆ ตั้งแต่อดีต
ถึงปัจจุบนั โดยการใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการนาเสนอในรู ปแบบต่างๆ
นาท่านชม นครเมลเบิร์น เมืองใหญ่อนั ดับสองของประเทศออสเตรเลี ยและเป็ นเมืองหลวงของรัฐวิคตอเรี ย

เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ

กล่าวกันว่าเป็ นเมืองที่สวยที่สุดในออสเตรเลีย อีกทั้งยังเป็ นศูนย์กลางของกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมและ
สนามแข่งขันกีฬา
ระดับ โลกอีก หลายประเภท ชม เมื องอนุ ส รณ์ ส ถานทหารผ่า นศึ ก ที่ Shrine Of
Remembrance และตึกรัฐสภา จากนั้นนาท่านสู่ จุดสู งสุ ด ชั้น 88 ของอาคาร EUREKA
TOWER โดยลิฟท์ความเร็ วสู ง 40 วินาที สู่ จุดชมวิว EUREKA SKYDECK ที่นี่คุณจะ
ได้ชื่นชมบรรยากาศของเมลเบิร์นทัว่ เมือง หรื อหากต้องการสัมผัสบรรยากาศเหมือน
ยืนลอยอยู่บนท้องฟ้ า ต้องไม่พลาด The Edge กล่องกระจกแก้วนิ รภัยที่สร้ างล้ ายื่น
ออกไปนอกตัวตึกถึ ง 3 เมตร ด้วยความสู ง 297 เมตร จึงถื อว่าเป็ นอาคารชมวิวที่สูง
ที่สุดในออสเตรเลีย (จากพื้นถึง Deck แต่ หากความสู งจากพื้นถึงยอดตึกคือ 300 เมตร)
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
อิสระให้ท่านได้เลือกซื้ อสิ นค้าได้ตามอัธยาศัยบนคอลลินสตรี ทแหล่งช้อปปิ้ งชื่ อดังใจกลางเมืองเพลิดเพลิน
กับการจับจ่ายสิ นค้าชั้นนา และของที่ระลึ กขึ้นชื่ อของออสเตรเลี ย หรื อเลื อกซื้ อ ผลิ ตภัณฑ์ครี มและโลชัน่
ของเดวิดโจนส์ ที่ห้ำงเดวิดโจนส์ ตามอัธยาศัย
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
จำกนั้นนำท่ ำนเข้ ำสู่ ทพี่ กั

วันทีห่ ้ ำของกำรเดินทำง
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

(5)

เมลเบิร์น – รถจักรไอนำ้ สำยธรรมชำติ – ไร่ องุ่น – เกำะฟิ ลลิป

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองดันดิ นองส์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมลเบิร์น นาท่านขึ้นรถจักรไอน้ า Puffing
Billy Steam Train ซึ่ งเป็ นรถไฟโบราณที่แต่เดิมเคยใช้ในการขนถ่ายลาเลียงถ่านหิ นระหว่างเมืองปั จจุบนั
นามาบูรณะเพื่อใช้วิ่งรับส่ งนักท่องเที่ยวชมวิวทิวทัศน์ป่าสนและต้นไม้หลากพันธุ์ ยังคงความ
สมบูรณ์ อย่างยิ่งจาก เบลเกรฟ ไปยัง อิเมอรั ลด์ เลคปำร์ ค ซึ่ งที่ปลายทางยังมีรถไฟโมเดล และ
พิพิธภัณฑ์รถจักรไอน้ าตั้งแสดงให้ชม นาท่านเดินทางสู่ Domaine Chandon โรงผลิตไวน์ยี่ห้อ
Chandon ที่มีชื่อเสี ยงไปทัว่ โลก ซึ่ งมีตน้ กาเนิดตั้งแต่ปี ค.ศ.1960 เกิดจากแนวความคิดที่ Moët &
Chandon ที่ตอ้ งการจะผลิตแชมเปญระดับโลก ในชื่อ Sparkling Wine นอกประเทศฝรั่งเศส จึง
ได้คน้ หาสถานที่ที่จะผลิต Sparkling Wine และได้มาพบที่ ยาร์ ร่า วัลเลย์ที่ออสเตรเลี ยแห่ งนี้
นอกจากยาร์ ร่า วัลเลย์แล้วยังมี ประเทศอาร์ เจนติน่า ประเทศบราซิ ล และรัฐแคลิฟอเนี ย ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ที่ได้ผลิต Sparkling Wine ของ Chandon เช่นกัน ท่านจะได้ชมกรรมวิธีการผลิต
ไวน์ชนิ ดต่างๆ เริ่ มตั้งแต่ข้ นั ตอนแรกจนออกมาเป็ นไวน์ และเชิ ญท่านลองชิ มไวน์ต่างๆมากมาย อาทิ ไวน์
ขาว ไวน์แดง และ Sparkling Wine พร้อมอิสระให้ท่านเลือกซื้ อไวน์ต่างๆตามอัธยาศัย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดิ นทางสู่ เกำะฟิ ลลิป เกาะเล็กๆ ทางตอนใต้ของเมลเบิร์นซึ่ งใช้เป็ นพื้นที่ในการสงวนและอนุ รักษ์
พันธุ์สัตว์หายากในออสเตรเลี ย อาทิ โคอาล่า จิงโจ้ แมวน้ า นกเพนกวินชม
ทิ วทัศน์อนั งดงามของแปซิ ฟิคใต้ ก่ อนเข้าสู่ เขตอนุ รัก ษ์พนั ธุ์ นกเพนกวิน ชม
ความน่ ารักของ ขบวนนกแฟรี่เพนกวิน ตัวน้อยน่ ารักนับร้อยตัวที่ออกไปหากิ น
ในท้องทะเลตั้งแต่เช้ามืด และจะกลับเข้ามาในรังของตัวเองในตอนพระอาทิตย์

ค่ำ

ลับขอบฟ้ า ท่านจะเห็นภาพน่ารักๆ ของหมู่นกเพนกวินที่เดินกลับขึ้นมาจากทะเลสู่ ชายหาดเพื่อกลับสู่ รังโดย
พร้ อมเพรี ยงกัน และนาอาหารมาป้ อนลู กน้อยโดยมิ ก ลัวผูค้ นแม้แต่ น้อย ซึ่ งจะเป็ นประสบการณ์ ที่ท่ า น
จะต้องประทับใจ และจดจาความน่ ารักไปอีกนาน ได้เวลาพอสมควร นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเมลเบิร์น
(หากเวลาอานวย ก่อนเข้าสู่ เกาะฟิ ลลิป นาท่านสู่ โรงงานช็อคโกแลต ชมการสาธิ ตทาช็อคโกแลต และเลือก
ซื้ อเพื่อเป็ นของฝาก)
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
จำกนั้นนำท่ ำนเข้ ำสู่ ทพี่ กั

วันทีห่ กของกำรเดินทำง
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ

เมลเบิร์น – สวนสั ตว์ พนื้ เมือง – โซเวอเร้ นจ์ ฮิลล์ –
ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเที่ยวชม สวนสั ตว์ พนื้ เมือง BALLARAT WILDLIFE PARK ให้ท่านชมได้ชมชี วิตความเป็ นอยู่
ของสัตว์พ้นื เมืองของประเทศออสเตรเลีย อาทิ โคอาล่าที่ทานใบยูคาลิปตัสเป็ นอาหารและนอนหลับแทบทั้ง
วัน ให้ท่านได้ป้อนอาหารจิงโจ้ดว้ ยมือท่านเอง
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองบัลลำรั ต นาท่านเที่ยวชมเมืองบัลลารัต เป็ นเมืองนิ ยมของนักท่องเที่ยวที่มาสารวจ
ดิ น แดนในสมัย ยุ ค ตื่ น ทอง จึ ง มี บ รรยากาศที่ แ วดล้อ มด้ว ยอาคาร
บ้านเรื อนในสไตล์วิคทอเรี ย และสวนไม้ดอกไม้ประดับ นาท่านเที่ยว
ชมโซเวอเร้ น จ์ ฮิ ล ล์ (SOVEREIGN HILL) เป็ นสถานที่ จ าลอง
บ้า นเรื อนและเหมื อ งร่ อนทองในสมัย ปี ค.ศ.1857 ให้ท่ า นได้สั ม ผัส
บรรยากาศย้อนยุคของประวัติศาสตร์ ยุคตื่นทอง และท่านสามารถเสี่ ยง
โชคร่ อนทองด้วยตัวท่านเอง
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
จำกนั้นนำท่ ำนเดินทำงสู่ สนำมบิน

วันทีเ่ จ็ดของกำรเดินทำง
......... น.
......... น.

(6)

(7)

เมลเบิร์น – ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ

ออกเดินทำงสู่ กรุ งเทพฯ โดย เทีย่ วบินที่ ...................
คณะเดินทำงถึงสนำมบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพพร้ อมควำมประทับใจจำกเรำ เฟิ ร์ สท เวิล์ด ทัวร์

