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บริสเบน – โกลด์ โคสท์ – เมลเบิร์น
*************************

เส้ นทาง :

กรุ งเทพฯ – บริสเบน – จตุรัสแอนแซ้ ค – กังหันลมโบราณ – เทศบาลเมืองบริสเบน - South Bank Park
เกาะมอร์ ตัน – ทะเลทรายกลางเกาะมอร์ ตัน – โกลด์ โคสต์ - หาด Surfer’s Paradise – Seaworld
Movie World – โกลด์ โคสต์ – บริสเบน - เมลเบิร์น – สวนฟิ ตซ์ รอย – Great Ocean Road
แนวหินสาวกสิ บสององค์ – เมลเบิร์น – กรุ งเทพฯ

********************

วันแรกของการเดินทาง
21.00
23.59

เชิญคณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย
เจ้ าหน้ าทีข่ อง เวิลด์ ไวด์ ฮอลิเดย์สฯ คอยให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวกก่อนขึน้ เครื่ อง
ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทยอินเตอร์ เที่ยวบินที่ TG 473 ตรงสู่ นครบริสเบน
(อาหารค่าและเช้ าวันรุ่ งขึน้ บนเครื่ องบิน)

วันทีส่ องของการเดินทาง
11.50
กลางวัน

กรุ งเทพฯ – สนามบินสุ วรรณภูมิ

บริสเบน – CITY TOUR -TANGALOOMA RESORT

เดินทางถึงสนามบินเมืองบริสเบน
หลังจากผ่านพิธีการตรวจเข้าเมืองและพิธีการศุลกากรแล้ว รถโค้ชนาท่านไปยังภัตตาคาร
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
หลังอาหารแล้ว นาท่านนัง่ รถเลียบเมือง ชมเมืองบริสเบน เมืองหลวงของรัฐควีนส์แลนด์

เป็ นเมืองที่สวยงามและมีการจัดแผนผังเมืองอย่างเป็ นระเบียบ ได้รับการขนานนามว่า “ เมืองหลวง
แห่งอนาคต ”
ชมมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ชมอาคารศุลกากรโบราณ จัตุรัส แอนแซ้ค กังหันลมโบราณ
และเทศบาลเมืองบริ สเบน ชมสวนสาธารณะ SOUTH BANK PARK ริ มแม่น้ าบริ สเบน

ต่อจากนั้น นาท่านไปสู่ ท่าเรื อ HOLT STREET WHARF

16.30
17.30

ออกเดินทางโดยเรื อสู่ MORETON ISLAND เกาะที่ใหญ่เป็ นอันดับสองรอง เกาะ FRASER
ถึงเกาะมอร์ลตัน
นาท่านเข้าสู่ ที่พกั เช็คอินแล้วมอบเวลาให้ท่านพักผ่อนสบายๆ แล้วชวนกันไปยังชายหาด
ชมความน่ารักของปลาโลมาที่วา่ ยน้ ามาเกยตื้นเพื่อขออาหาร
ท่านสามารถใกล้ชิดกับปลาโลมาให้อาหารจากมือของท่าน

ค่า

อาหารค่าที่ภตั ตาคาร
พักทีร่ ีสอร์ ท TANGALOOMA RESORT บนเกาะมอร์ ตัน

วันทีส่ ามของการเดินทาง
เช้า

MORETON ISLAND – บริสเบน – โกลด์ โคสต์

อาหารเช้าในโรงแรม
ช่วงเช้านาท่านชมการให้อาหารนก PELICAN ที่ชายหาด
นก PELICAN จะบินมาเพื่อรอรับอาหารเช้าที่รีสอร์ททุกๆวันในเวลาใกล้เคียงกัน
เชิญท่านเก็บภาพสวยๆ กับนก PELICAN ตัวใหญ่สีสวย ต่อจากนั้นเชิ ญท่านชมความงาม
ทางธรรมชาติของรี สอร์ ท ที่มีตน้ ไม้และดอกไม้นานาชนิ ด

09.00

กลางวัน
16.00
17.15
ค่า

นาท่านขึ้นรถ 4 WD ตะลุยทะเลทรายในเกาะมอร์ ตนั
เล่น SAND TOBAGGANING กระดานโต้ทราย ที่จะสไลด์ตวั ท่าน ลงมาตามความสู งของเนินทราย
ได้ท้ งั กระดานโต้ทรายเดี่ยว เป็ นความสนุกสนาน
ท่ามกลางทะเลทราย ที่ท่านไม่สามารถลืมเลือน
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
หลังอาหารแล้ว นาท่านไปสู่ ท่าเรื อเพื่อกลับไปยังแผ่นดินใหญ่
ถึงท่าเรื อแล้ว รถโคชนาท่านออกเดินทางจากเกาะมอร์ ลตัน
สู่ เมืองโกลด์โคสต์
เดินทางถึง เมืองโกลด์ โคสต์ เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสี ยง แล้วนาท่านชมความงามของหาด
SURFERS PARADISE ซึ่ งได้รับการขนานนามว่า “HAWAII OF AUSTRALIA”
อาหารค่าที่ภตั ตาคาร
พักทีโ่ รงแรม WATERMARK HOTEL หรื อระดับเดียวกัน ในโกลด์ โคสท์

วันทีส่ ี่ ของการเดินทาง
เช้า

กลางวัน

โกลด์ โคสต์ – MOVIE WORLD SEAWORLD

อาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ โลกแห่งภาพยนต์ วอร์ เนอร์ บราเธอร์
MOVIE WORLD หรื อมีชื่อเรี ยกอีกชื่อหนึ่งว่า “ฮอลลีวดู ้ แห่งโกลด์โคสต์”
สนุกสนานกับการแสดงอีกมากมาย การแสดงของเหล่าตารวจในภาพยนตร์ เรื่ อง โปลิสจิตไม่วา่ ง
ชมเทคนิคการถ่ายทาของหนัง เรื่ องดัง เช่น ซุ ปเปอร์ แมน
ชมการแสดงของผูแ้ สดงเสี่ ยงตายในรู ปแบบของคาวบอยตะวันตก ชมภาพยนตร์ 3D
ในรู ปแบบ 3 มิติทะลุจอ
เพื่อไม่ ต้องให้ ท่านกังวลกับการมารวมคณะในขณะที่แต่ ละท่านแยกย้ายกันไป
สนุกสนานกับเครื่ องเล่ นหรื อช้ อปปิ งตามความสนใจของแต่ ละท่ าน จึงขอมอบให้ ท่านกาหนดเวลา
และประเภทอาหารกลางวัน ใน MOVIE WORLD เองตามอัธยาศัย
หลังอาหารแล้วเชิ ญท่านสนุกกับเครื่ องเล่นต่างๆเช่นการร่ วมผจญภัยนัง่ รถไปกลับมนุษย์คา้ งคาว
และท้าทายกับเครื่ องเล่นใหม่ ล่าสุ ด THE LETHAL WEAPON หรื อ เครื่ องเล่นใหม่อย่าง HARRY
POTTERและ SCOOBY DOO
บางท่านแยกย้ายไปเพลิดเพลินกับการเลือกซื้ อสิ นค้าที่ระลึกจากภาพยนตร์ ชื่อดัง หรื อถ่ายรู ปคู่กบั
นักแสดงที่ท่านชื่ นชอบไม่วา่ จะเป็ น BATMAN บัก๊ บันนี่ ซุ ปเปอร์ แมน สนุกสนานกับ จนถึงเวลานัดพบ

ต่อจากนั้น นาท่านสู่ SEAWORLD ศูนย์การแสดงสัตว์น้ าที่ใหญ่ที่สุดในทวีปออสเตรเลีย
เพลิดเพลินกับการแสดงของปลาโลมา แมวน้ าแสนรู ้
ชมการให้อาหารปลาฉลามโดยมนุษย์กบ สนุกสนานกับรถไฟเหาะทะลุมิติ
และเครื่ องเล่นนานาชนิด แวะซื้ อของที่ระลึกก่อนกลับ

ค่า

อาหารค่าที่ภตั ตาคาร
พักทีโ่ รงแรม WATERMARK HOTEL หรื อระดับเดียวกัน ในโกลด์ โคสท์

วันที่ห้าของการเดินทาง
เช้า
07.15
09.40

กลางวัน
ค่า

อาหารเช้าที่โรงแรม
เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมแล้ว รถโคชนาท่านสู่ สนามบินโกลด์โคสท์ เพื่อเดินทางสู่ กรุ งเมลเบิร์น
ออกเดินทางจาก โกลด์ โคสท์ โดยสายการบินเจ็ตสตาร์ แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ JQ 433 ภายในประเทศ
เดินทางถึงสนามบินเมลเบิร์น
รถโคชนาท่านออกจากสนามบินเข้าไปยังกรุ งเมลเบิร์นเมืองใหญ่อนั ดับสองของออสเตรเลีย
และเป็ นเมืองหลวงของรัฐวิคตอเรี ย ผ่านชมตึกรัฐสภาที่สร้างตามแบบสถาปั ตยกรรมยุโรป
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
มอบเวลาอิสระให้ ท่านตามอัธยาศัย
อาหารค่าที่ภตั ตาคาร
พักทีโ่ รงแรม MERCURE GRAND SWANTON หรื อระดับเดียวกัน ในเมลเบิร์น

วันที่หกของการเดินทาง
เช้า

โกลด์ โคสต์ – เมลเบิร์น - อิสระตามอัธยาศัย

GREAT OCEAN ROAD - สวนฟิ ตซอย - เมลเบิร์น

อาหารเช้าที่โรงแรม
ช่วงเช้านาท่านเดินทางสู่ GREAT OCEAN ROAD

กลางวัน

ค่า

ชมทัศนียภาพตลอดเส้นทาง ชมชีวติ ความเป็ นอยูแ่ ละบ้านเมือง ผ่านถนนเรี ยบชายฝั่งตลอดแนว
ชมหินสาวกทั้งสิ บสองที่โด่งดัง ทัศนียภาพของชายฝั่งที่เป็ นผาเว้าแหว่ง เกิดจากแรงสม แรงฝน
และคลื่นที่ซดั ในระยะเวลาอันยาวนาน
บันทึกภาพประทับใจแล้ว นาท่านไปยังภัตตาคาร
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
ชมสวนฟิ ตซอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ดอกไม้นานาชนิด และกระท่อมกัปตันคุก้
ผูค้ น้ พบทวีปออสเตรเลีย

อาหารค่าที่ภตั ตาคาร พร้อม กุ้งมังกร อันขึ้นชื่ อของออสเตรเลีย
พักทีโ่ รงแรม MERCURE GRAND SWANTON หรื อระดับเดียวกัน ในเมลเบิร์น

วันทีเ่ จ็ดของการเดินทาง
เช้า

14.15
16.15
21.45

CITY TOUR - เมลเบิร์น – กรุ งเทพฯ

อาหารเช้าที่โรงแรม
วันนี้ท้ งั วัน เป็ นการคืนความอิสระในการพักผ่อน การเที่ยวชมเพิ่มเติม หรื อการช้อปปิ้ งส่ งท้าย
จึงขอมอบเวลาให้ท่านเลือกปฏิบตั ิภารกิจที่แต่ละท่านเลือกให้ความสนใจ
และเลือกอาหารกลางวันเอง แล้วกลับมาพร้อมกันที่โรงแรม
เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมแล้ว รถโคชนาท่านสู่ สนามบินเมลเบิร์น เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ
ออกเดินทางจากเมลเบิร์น โดยสายการบินไทยอินเตอร์ เที่ยวบินที่ TG 466
(อาหารค่าบนเครื่ องบิน)
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
*****************************

