WORLDWIDE HOLIDAYS AND TRAVEL CO., LTD.
License No. 11/737
Forum Tower 184 Ratchadaphisek Road, Bangkok 10320, Thailand
Tel. 02-645-3575-7(automatic 12 lines), Fax 02-645-3578, E-Mail: tour @ worldwidegrp.com
www .worldwidegrp.com

ซิดนีร์ ออสเตรเลีย
************************
เส้ นทาง :

สนามบินสุ วรรณภูมิ - กรุ งเทพ ฯ – (สิ งคโปร์ ) - ซิดนีย์ - หาดบอนได – ฮาร์ เบอร์ บริดจ์
โอเปร่ า เฮ้ าส์ - ล่องเรื อชมอ่าวซิดนีย์ - สวนสั ตว์พืน้ เมือง – หุบเขาสี นา้ เงิน – หุบเขาสามดรุ ณพี นี่ ้ อง
พอร์ ท สตีเฟน – ฝูงโลมาหัวขวด – นั่ง รถขับเคลีอ่ น 4 ล้อ – หาดทรายขาวพอร์ ทสตีเฟ่ น
ซิดนีย์ - (สิ งคโปร์ ) - กรุ งเทพ ฯ
************************

วันแรกของการเดินทาง
12.30

15.30
18.550
20.15

สนามบินสุ วรรณภูมิ - กรุ งเทพ ฯ – (สิ งคโปร์ ) - ซิดนีย์

เชิญคณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 5
เคาน์เตอร์ K สายการบิน SINGAPORE AIRLINES
เจ้ าหน้ าทีเ่ วิลด์ ไวด์ ฮอลิเดย์ส แอนด์ แทรเวิล คอยให้ การต้ อนรับ และอานวยความสะดวกก่อนขึน้ เครื่ อง
ออกเดินทางสู่ สิงคโปร์ เที่ยวบินที่ SQ 977
อาหารค่าก่อนถึงสิ งคโปร์
ถึงสนามบินชางอี้ ประเทศสิ งคโปร์ แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่ อง
ออกเดินทางจากสิ งคโปร์ สู่ ซิดนีย ์ โดยเที่ยวบินที่ SQ 221
เครื่ องบิน A380 รุ่ นใหม่ ล่าสุ ด ทีใ่ หญ่ ทสี่ ุ ดในโลก
อาหารค่าและเช้ าวันรุ่ งขึน้ บนเครื่ องบิน

วันทีส่ องของการเดินทาง

ซิดนีย์ - หาดบอนได – สะพานฮาร์ เบอร์ บริดจ์ - OPERA HOUSE
ล่องเรื อชมอ่าว

05.55

ถึงสนามบินคิงส์ฟอร์ดสมิธ นครซิดนีย ์ เมืองหลวงของรัฐนิวเซาท์เวลล์
หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
นาท่านชมเมืองซิ ดนีย ์ เมืองเอกแห่งรัฐนิวเซาทเวลล์
ชมหาดบอนได หาดทรายที่หนุ่มสาวชาวออสซี่ ชอบมาอาบแดด
ท่ามกลางสายลม แสงแดด และเสี ยงคลื่นกระทบฝั่ง ชม
บ้านเรื อนของเศรษฐีบนเนินเขา DUDLEY PAGE กับทิวทัศน์
ของอ่าวซิ ดนีย ์
ชมหน้าผา THE ROCK จุดกาเนิดของซิ ดนีย ์
ผ่านชมย่าน ศูนย์กลาง ธุ รกิจ และพาณิ ชย์ ย่าน เดอะ ร๊ อก ถิ่นฐานแรกเริ่ มของชาวยุโรปที่อพยพมายัง
ออสเตรเลีย ในคริ สตวรรษที่ 17

กลางวัน

อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร

ค่า

จากนั้นนาท่านล่องเรื อ CAPTAIN COOK ชมความงาม
ของอ่าวซิ ดนิย ์ ที่ได้ชื่อว่าเป็ นอ่าวหน้าเมืองที่สวยที่สุด
แห่งหนึ่งของโลก
ผ่านชมโรงละครโอเปร่ าเฮ้ าส์ ซึ่งมีหลังคาเป็ นรู ปใบเรื อ
ซ้อนเล่นลมตามสถาปั ตยกรรมใหม่ ออกแบบโดยนาย
ยอร์น อู ซอน สถาปนิกชาวเดนมาร์ก ใช้เวลาก่อสร้าง
นานถึง 14 ปี ด้วยงบประมาณกว่าร้อยล้านเหรี ยญ
อิสระกับการสารวจราคาสิ นค้าย่าน การค้าสาคัญ เช่น ตึก QVB ตึกการค้าสู งสี่ ช้ นั มีสินค้าประเภทแฟชัน่
อัญมณี ของใช้ในบ้าน หรื อแม้แต่ดอกไม้สดและขนมจาพวกเค้กและเบเกอรี่ ถัดจาก QVB บนถนน
Pitt Street คือ Galleries Victoria
อาหารค่าที่ภตั ตาคาร
พักที่ โรงแรม TRAVELODGE หรื อ ระดับเดียวกัน ใน ซิดนีย ์

วันทีส่ ามของการเดินทาง

ซิดนีย์ สวนสั ตว์พืน้ เมือง – หุบเขาสี นา้ เงิน - THREE SISTERS VALLEY

เช้า

อาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์พ้ืนเมืองของประเทศออสเตรเลีย KOALA PARK สัมผัสกับสัตว์พ้นื เมือง
เช่น จิงโจ้ วอมแบท วัลลาปี้ ถ่ายรู ปคู่กบั หมีโคอาล่า พร้อมชมการสาธิ ตการตัดขนแกะ
ชมความสามารถของสุ นขั ต้อนแกะ

กลางวัน

อาหารกลางวัน แบบบาร์ บีคิว สไตล์ออสซี่
นาท่านสู่ วนอุทยานแห่งชาติ BLUE MOUNTAIN
หรื อหุ บเขาสี น้ าเงิน ชมทัศนี ยภาพอันแปลกตา
ของเทือกเขาที่ปกคลุม ด้วยพรายหมอกเป็ นสี น้ าเงิน
อันเนื่องมาจากลาแสงส่ องกระทบกับละอองน้ ามัน
ที่ระเหยจากต้นยูคาลิปตัส
ชมความงามของ หุบเขาสามดรุ ณพี นี่ ้ อง
ตื่นเต้นกับรถรางสาย (SCENIC RAILWAY) ซึ่งเป็ นทาง
รถไฟสายที่ชนั ที่สุดในโลก อดีตเคยใช้ในการทาเหมือง
ถ่านหิ น และใช้เป็ นทางลัดเลาะไปสู่ หมู่บา้ นเจมิสัน วาเล่ย ์
ชมความแปลกตาของธรรมชาติ ที่สร้างให้หินมีรูปทรง
แปลก ๆ และกลับ
ขึ้นมาโดยกระเช้าตัวใหม่ (CABLE WAY )
จากนั้นนาท่านเดินทางกลับสู่ ซิ ดนีย ์
อาหารค่าที่ภตั ตาคาร
พักที่ โรงแรม TRAVELODGE หรื อ ระดับเดียวกัน ในซิดนีย ์

ค่า

วันทีสี่ของการเดินทาง
เช้า

กลางวัน

ค่า

อาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อ PORT STEPHENS
ล่องเรื อ MOON SHADOW CRUISE
ชมอ่าวที่เป็ นบ้านของฝูงโลมาพันธุ์หัวขวด
ล่องเรื อชมเหล่าปลาโลมาที่มีอยูม่ ากมาย
ตามธรรมชาติ ให้ท่านใกล้ชิดกับปลาโลมา
ที่แสนเชื่องที่จะมาว่ายวนอยูใ่ กล้ชิดกับท่านตลอดการเดินทาง
อาหารกลางวันแบบ บุฟเฟ่ ย์ บนเรื อ
นาท่านนัง่ รถ 4WD บนเนินทราย ซึ่ งท่านจะได้
สัมผัสกับความสนุกในอีกบรรยากาศ การเล่น
SANDUNE BOARD บนเนินทราย และสัมผัสกับ
ชายหาด PORT STEPHENS WHITE BEACH
สนุกกับการหาหอย PIPI
นาท่านเดินทางกลับสู่ ซิดนีย ์
อาหารค่าที่ภตั ตาคาร
พักที่ โรงแรม TRAVELODGE หรื อ ระดับเดียวกัน ใน ซิดนีย ์

วันที่ห้าของการเดินทาง
เช้า
11.15

17.40
18.35
20.00

ซิดนีย์ - PORT STEPHENS – ฝูงโลมา Bottle Nose – นั่ง 4WD – Port Stephens White Beach

ซิดนีย์ - (สิ งคโปร์ ) - กรุ งเทพ ฯ

อาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินคิงส์ฟอร์ ดสมิธ เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพ ฯ
ออกเดินทาโดยสิ งคโปร์ แอร์ ไลน์
เที่ยวบิน ที่ SQ232 แวะเปลี่ยนเครื่ อง ที่สิงคโปร์
(อาหารกลางวันบนเครื่ อง)
ถึงสนามบิน สิ งค์โปร์
ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ SQ978
(อาหารค่าบนเครื่ องบิน)
ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
*******************************

