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ออสเตรเลีย

Brisbane Gold Coast 5 Nights
6 Days Program

วันแรก กรุงเทพฯ – บริสเบน
....คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง

วันที่สองบริสเบน – ชมเมือง – ทังกาลูม่า
... ออกเดินทางสู่ บริสเบน ประเทศออสเตรเลีย
… เดินทางถึงสนามบินเมืองบริสเบน เมืองเอกแห่งรัฐควีนส์แลนด์
หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองแล้วเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองบริสเบน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม นครบริสเบน เมืองใหญ่อันดับสามของประเทศ ตั้งอยู่บนฝั่งแม่นาํ้ บริสเบนที่สวยงามราวกับภาพวาด
และเป็นเมืองใหญ่ท่ส
ี ุดของรัฐควีนส์แลนด์ท่เี จริญเติบโตจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จนได้รับสมญานามว่า
“รัฐแห่งการพั กผ่อน” นําท่านชมเซาท์แบงค์ ปาร์กแลนด์ สวนสาธารณะริมฝั่งแม่นํา้ บริสเบน ที่กว้างใหญ่
เต็มไปด้วยพื ชพั นธุ์เขตร้อนอันอุดมสมบูรณ์ ผ่านชมซิต้ี ฮอลล์ ให้ท่านได้ชมสถาปัตยกรรมที่งดงาม
ผ่านย่านกลางเมืองที่เป็นแหล่งร้านค้าที่เรียกว่าย่านควีนส์สตรีท มอลล์
ให้ท่านได้อิสระเลือกช้อปปิ้งกับสินค้าหลากหลายกันได้ตามอัธยาศัย
ท่านเดินทางสู่ท่าเรือแล้วโดยสารเรือเฟอร์ร่ส
ี ู่เกาะมอร์ตัน ทังกาลูม่า รีสอร์ท
ระหว่างเดินทางให้ท่านพั กผ่อนอิริยาบถชมวิวทิวทัศน์จากบนเรือ ใช้เวลาโดยสารประมาณ 75
นาทีในการในการเดินทาง
จากนั้นนําท่านเข้าที่พัก TANGALOOMA RESORT หรือเทียบเท่า
ให้ท่านได้ต่น
ื เต้นกับการปอนอาหารโลมาแสนรู้ท่อ
ี ยู่ตามธรรมชาติจะว่ายมารับอาหารจากนักท่องเที่ยวเป็นประจําทุ
กวันแต่ละวันจะมาไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับฤดูกาลโดยมีเจ้าหน้าที่ของทางแทงการูม่ารีสอร์ทให้คําแนะนําและถ่ายรูป
** หมายเหตุ...การป้อนอาหารโลมาห้ามสัมผัสตัวโลมาอย่างเด็ดขาดเพราะจะทําให้โลมาตกใจ
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ แบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหาร
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วันที่สาม ทังกาลูมา รีสอร์ท – เล่นกระดานทราย – ล่องเรือชมวาฬฮัมพ์ แบ็ค - ป้อนอาหารนก
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
จากนั้นนําท่านสนุกสนานกับการนั่งรถ 4WD (รถ 4WD มีหลายขนาดที่สามารถจุนักท่องเที่ยวได้เริ่มจาก 6 ท่าน
ไปจนถึง 22 คนต่อคันและอาจจะนั่งรวมกับทัวร์อ่น
ื ๆ หากจํานวนนักท่องเที่ยวมากอาจจะนั่งรถโค้ชคันใหญ่แทน
นั่งรถผ่านป่าและพุ ่ มไม้ต้นยูคาลิปตัสสู่เนินทรายอันกว้างใหญ่ท่จ
ี ะให้ท่านได้ตะลุยเนินทรายที่ SAND DUNES
ให้ท่านได้ลองเล่นกระดานทรายจากยอดเนินทรายสูงชันสู่ด้านล่างอย่างตื่นเต้นเร้าใจ
กลับมายังชายหาดให้ท่านได้ชมการป้อนอาหารนกพี ลิแกนและนกต่าง ๆ
นําท่านล่องเรือชมวาฬ (Whale Watching)
ในแต่ละปีจะมีวาฬขนาดใหญ่โตมากที่เรียกว่าวาฬหลังค่อมหรือฮัมพ์ แบ๊คเวล (Humpback Whales)
ที่มีการเดินทางหนีความหนาวจากทวีฟแอนตาร์กติกมาผ่านมาทางชายฝั่งรัฐควีนส์แลนด์ของออสเตรเลียไปสู่นาํ้ ที่
อุ่นกว่าในช่วงฤดูหนาวจากเดือนมิถุนายนถึงตุลาคมของทุกปี วาฬหลังค่อมจัดว่าเป็นวาฬขนาดใหญ่อันดับ 8
ของวาฬทั้งหมด กินปลาและแพลงก์ตอนเป็นอาหาร มีการสื่อสารด้วยเสียงที่แตกต่างกันมากถึง 34
เสียงรวมถึงใช้ในการหาคู่ซึ่งเสียงดังได้ไกลถึง 161 กิโลเมตรและอยู่ได้นานเป็น 1 ชั่วโมง
วาฬหลังค่อมจะชอบกระโดดให้ท่านเห็นเพื่ อสลัดคราบสกปกหรืออวดตัวเมือในบางครั้ง
เนื่องจากเป็นวาฬขนาดใหญ่ว่ายนํา้ ได้ช้าทําให้ถูกล่าได้ง่าย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ
อิสระทํากิจกรรมบนเกาะนี้ได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเล่นนํา้ เล่นเทนนิส วอลเล่ย์บอลชายหาด
ชมการให้อาหารนกพี ลีแกน ตื่นตากับบรรดานกพี ลีแกนที่จะบินโฉบมารอรับอาหาร
คํา่ รับประทานอาหารคํา่ แบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหาร
นําท่านเดินทางเข้าสู่ท่พ
ี ั ก TANGALOOMA RESORT หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

ทังกาลูมา รีสอร์ท – บริสเบน – เขตรักษาพั นธุ์สัตว์ป่าเคอร์รัมบิน – โกลด์โคสท์

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
จากนั้นให้ท่านได้มีเวลาพั กผ่อนตามอัธยาศัย เดินเล่นชายหาด ถ่ายรูป
จนได้เวลาทางโดยเรือเฟอร์ร่จ
ี ากเกาะมอร์ตัน ใช้เวลาในการนั่งเรือ 75 นาทีไปยังท่าเรือเมืองบริสเบน
จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองโกลด์โคสท์
เมืองตากอากาศชายทะเลที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในรัฐควีนส์แลนด์ท่ม
ี ีหาดทรายสีทองทอดยาว 70 กิโลเมตร
จึงเป็นเมืองที่ชาวออสซี่มาอาบแดดและเล่นกระดานโต้คลื่นเป็นจํานวนมาก
นอกจากนี้โกลด์โคสท์ยังเป็นที่ช่น
ื ชอบของนักช้อปปิ้งเพราะร้านค้าเปิดให้บริการจนถึง 4 ทุ่มทุกวัน
แล้วนําท่านเดินทางสู่เขตรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเคอร์รัมบิน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เขตรักษาพั นธุ์สัตว์ป่าเคอร์รัมบิน (Currumbin Wildlife Sanctuary)
ตั้งอยู่เขตชานเมืองโกลด์โคสต์ทางตอนใต้ของเซิร์ฟเฟอร์พาราไดซ์
ที่น่เี ป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าพื้ นเมืองของออสเตรเลียที่หาดูได้ยาก
ซึ่งท่านจะได้สัมผัสกับสัตว์เหล่านี้อย่างใกล้ชิดระหว่างการเที่ยวชมเขตรักษาพั นธุ์สัตว์ป่าเคอร์รัมบินอยู่ในความดูแ
ลของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเนชั่นแนล ทรัสต์ (National Trust)
ที่มีนกแก้วตัวเล็กสีสวยจํานวนมากและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์พ้ื นเมืองนานาชนิด
ชมธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสัตว์พ้ื นเมืองนานาชนิด อาทิ โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท
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ให้ท่านได้สัมผัสและถ่ายรูปคู่กับโคอาล่าตัวน้อยอย่างใกล้ชิด สนุกสนานกับการให้อาหารจิงโจ้จากมือของท่านเอง
หมายเหตุ หากลูกค้าท่านใดต้องการอุ้มโคอาล่าราคาประมาณ 25 เหรียญต่อท่าน
ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า
คํา่ รับประทานอาหารคํา่ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางเข้าสู่ท่พ
ี ั กโรงแรม

วันที่ห้า

Dream World

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ DREAMWORLD ดรีมเวิล์ด สวนสนุกที่เป็นดินแดนแห่งความฝันของชาวออสซี่
สนุกสนานกับเครื่องเล่นชนิดต่างๆ อาทิ RUNAWAY REPTAR ROLLERCOASTER
หรือให้ท่านได้ต่น
ื เต้นสุดขีดกับ GIANT DROP
ที่เป็นเครื่องเล่นที่ได้รับการบันทึกในหนังสือกินเนสบุ๊คว่าเป็นเครื่องเล่นที่มีความสูงที่สุดและเร็วที่สุดในโลก
และท่านยังสามารถชมชีวิตสัตว์พ้ื นเมืองที่มีเฉพาะในแถวประเทศออสเตรเลียเท่านั้น ที่มีอยู่มากมายกว่า 100 ชนิด
อาทิ จิงโจ้ โคอาล่า วอมแบท ดิงโก้ พอสซั๋ม เป็นต้น
ให้ท่านได้มีเวลาพั กผ่อนและเพลิดเพลินกับการให้อาหารจิงโจ้ โคอาล่า หรือวัลลาบี
รวมทั้งชมการแสดงโชว์การตัดขนแกะ และสุนัขต้อนแกะ พร้อมเลือกซื้อของที่ระลึกจากร้านค้ามากมาย
เที่ยง อิสระตามอัธยาศัย
ให้ท่านได้สนุกสนานกับสวนสนุกเต็มวัน
คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
เข้าที่พักโรงแรม

วันที่หก บริสเบน – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นําท่านเดินทางสู่บริสเบน นําท่านชม เมืองบริสเบน รัฐควีนส์แลนด์ เมืองใหญ่อันดับสามของประเทศ
ออสเตรเลีย ตั้งอยู่บนแม่นํา้ บริสเบน ผ่านชมศาลาว่าการประจําเมือง สู่เม้าท์คูท่า จุดชมวิวเมืองบริสเบนที่สวย
ที่สุดบนเนินเขา ซึ่งสมารถชมวิวของตัวเมืองบริสเบน และสายนํา้ สายหลักของเมืองคือแม่นํา้ บริสเบนที่ได้ช่อ
ื ว่า
สเน็คริเวอร์ ที่ขดคดเคี้ยวคล้ายงู และบริเวณ เซ้าท์แบ้งค์ ริมฝั่งแม่นาํ้ ชมวิวบริเวณที่เคยใช้เป็นที่จัดงานเอ็กซ์โป
ซึ่งทําให้บริสเบนเป็นเมืองที่ชาวโลกรู้จักมากขึ้นในฐานะเป็นเมืองใหญ่อีกแห่งหนึ่งของประเทสออสเตรเลีย
....... เดินทางถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภาพ…
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