บริสเบน-ทังกาลูม่า-โกลด์โคสต์ 5 วัน
ชมเมืองบริสเบนและทังกาลูม่า เพลิดเพลินให้ อาหารปลาโลมา
กาหนดการเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง

(1)

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ – เพิร์ธ (ออสเตรเลีย)

........... น. คณะพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชั้น.........ประตู........เคาน์ เตอร์ ........สายการ..............
พบเจ้าหน้าที่บริ ษทั เฟิ ร์ สท เวิลด์ ทัวร์ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกแก่ท่านในเรื่ องของสัมภาระและ
เอกสารการเดินทาง
............ น. ออกเดินทางสู่ เมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ ........................

วันทีส่ องของการเดินทาง
..........น.

(2)

Caversham Wildlife Park – ไร่ ไวน์ ซานดัลฟอร์ ด –
โรงงานช็อคโกแล็ต

คณะเดินทางถึงสนามบินเมือง บริสเบน จากนั้นนาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการศุลกากร นา
ท่านชมเมือง บริสเบน รัฐควีนส์แลนด์ เมืองใหญ่อนั ดับสามของประเทศออสเตรเลีย ตั้งอยูบ่ นแม่น้ าบริ สเบน
ผ่านชมศาลาว่าการประจาเมือง สู่ เม้ าท์ คูท่า จุดชมวิวเมืองบริ สเบนที่สวยที่สุดบนเนิ นเขา ซึ่ งสมารถชมวิว
ของตัวเมืองบริ สเบน และสายน้ าสายหลักของเมืองคื อแม่น้ าบริ สเบนที่ได้ชื่อว่า สเน็คริ เวอร์ ที่ขดคดเคี้ยว
คล้ายงู และบริ เวณ เซ้าท์แบ้งค์ ริ มฝั่งแม่น้ าชมวิวบริ เวณที่เคยใช้เป็ นที่จดั งานเอ็กซ์โป ซึ่ งทาให้บริ สเบนเป็ น
เมืองที่ชาวโลกรู ้จกั มากขึ้นในฐานะเป็ นเมืองใหญ่อีกแห่ งหนึ่ งของประ
เทสออสเตรเลีย จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ ท่าเรื อ เซ้ นท์ วาร์ ฟ นาท่าน
ล่ องเรื อสู่ เกาะมอร์ ตัน พร้ อมชมทัศ นี ย ภาพอัน งดงามระหว่า งทาง
เดิ นทางถึ งเกาะมอร์ ตนั จากนั้นนาท่านเดิ นสู่ บริ เวณชายหาดและให้
ท่ า นได้เพลิ ด เพลิ น และมี ค วามรู ้ สึ ก ใกล้ชิ ดกับ เหล่ า ปลาโลมาแสน
น่ารักด้วยการให้อาหารปลาโลมา ที่พากันว่ายน้ ามารับอาหารจากมือของท่าน

ค่า

จากนั้นนาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั
รับประทานอาหารแบบบุฟเฟต์ ณ ภัตตาคารภายในรีสอร์ ท

วันทีส่ ามของการเดินทาง
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

เทีย่ ง

ซีตีท้ วั ร์ เพิร์ธ – แมนดูร่าห์

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
อิสระให้ท่านพักผ่อนกับการเดิ นทางเล่นบนชายหาดยามเช้าและให้ท่านเพลิดเพลิ นกับการชมนกพีรีแกน ที่มา
พักและหาอาหารบริ เวณชายหาด พร้ อมให้ ท่ านถ่ ายภาพอันน่ า
ประทับใจไว้เป็ นที่ระลึ ก จากนั้นนาท่าน เดิ นทางสู่ เนินทราย (Sand
Tobogganing) ให้ท่าน นั่งรถขับเคลื่อนสี่ ล้อหรื อ 4WD ตะลุยไปบน
เนิ นทรายลูกแล้วลูกเล่า และให้ท่านได้เพลิ ดเพลินและสนุ กสนานกับ
กิ จกรรมบนเนิ นทราย คื อให้ท่านนั่งบน กระดานลื่น (Sand Board)
แล้วโรยตัวลงสู่ เนินทรายเบื้องล่าง สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับสู่ รีสอร์ ท อิสระให้ท่านรวบรวมสัมภาระ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในรีสอร์ ท
นาท่านเดิ นทางสู่ ท่าเรื อ และให้ท่านล่องเรื อเพื่อเดิ นทางกลับสู่ เมือง บริ สเบน ล่องเรื อถึ งเมือบริ สเบน ให้
ท่านรับกระเป๋ าและสัมภาระต่าง ๆ อิสระให้ท่านท่านเลือกซื้ อสิ นค้า
บริ เวณ ควีนสตรี ทมอลล์ ซึ่ งถื อเป็ นสวรรค์นักช้อป ตั้งอยู่ใ จกลาง
เมื องนครบริ ส เบน และห้า งสรรพสิ นค้า ชื่ อดัง อี ก หลายแห่ ง อาทิ
เดวิดโจนส์ มายเออร์ เซ็ นเตอร์ หรื อทาร์ เก็ตแอนด์บิ๊กดับเบิ้ลยู เป็ น
ต้น น าท่ า นเดิ น ทางต่ อ สู่ เมื อ งโกลด์ โ คสต์ เยื อ นดิ น แดนแห่ ง
อาณาจักรสี ทอง เมื องแห่ งชายหาดงดงาม โกลด์ โคสต์ เมื องที่มีชายหาดทอดยาว 70 กม. หรื อที่ เรี ยกกันว่า
ชายหาดสี ทองของนักวินด์เซิร์ฟ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั

วันทีส่ ี่ ของการเดินทาง
เช้ า

(3)

(4)

ฟรีแมนเทิล – ล่องเรือแม่ นา้ สวอน

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ดรีมเวิลด์ สุ ดยอดสวนสนุกของทุกคนในครอบครัวที่จะทาให้ท่านได้สนุ กเร้าใจกับเครื่ อง
เล่นมากมาย ไม่วา่ จะเป็ น Giant Drop เป็ นเครื่ องเล่นที่ยกที่ข้ ึนสู งถึง 119
เมตรก่อนจะดิ่งลงด้วยความเร็ ว และยังเป็ นเครื่ องเล่นที่ได้รับบันทึกใน
หนังสื อกินเนสบุค๊ ว่าเป็ นเครื่ องเล่นที่สูงที่สุดในโลก และเสี ยวสุ ด ๆ กับ
เครื่ องเล่ นที่ ชื่อ The Claw โดยจะเหวี่ยงท่า นเป็ นรู ป ทรงกลมด้วย
ความเร็ วสู ง สนุ กต่อกับ The Cyclone รถไฟเหาะตีลงั กาด้วยความเร็ ว
และเสี ยวสุ ด ๆ นอกจากนี้ ยงั มีเครื่ องเล่นอื่น ๆ อีกที่จะทาให้ท่านได้สนุ กทั้งวัน อาทิ เช่ น Buzzsaw และ
Tower of Terror II สาหรับเด็กก็ยงั มีเครื่ องเล่นอีกมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ าย

ค่า

อิสระให้ท่านได้ถ่ายรู ปอย่างใกล้ชิดกับเจ้าโคอาล่าแสนเชื่อง หรื อจะป้ อนอาหารจิงโจ้ รวมถึงการแสดงสาธิ ต
การตัดขนแกะที่จาลองฟาร์ มเลี้ยงแกะในชนบทของประเทศออสเตรเลีย และให้ท่านอิสระในการช้อปปิ้ ง
ของที่ระลึกก่อนเดินทางกลับสู่ ที่พกั
รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

วันทีห่ ้ าของการเดินทาง
เช้ า

......... น.
......... น.

(5)

เพิร์ธ อะควาเรี่ยม – ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ให้ท่านได้อิสระตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางจากเมืองโกลด์โคสท์สู่สนามบินเมืองบริ สเบน
นาท่านเดินทางสู่ สนามบิน
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ เทีย่ วบินที่ ................
คณะเดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ จากเรา เฟิ ร์ สท เวิล์ด ทัวร์

