
 

สรปุการเดินทาง 

วนัท่ี ก าหนดการ เช้า เท่ียง  เยน็ 

1 เพิรธ์ - แม่น ้าสวอน    

2 
หบุเขาสวอนวลัเล่ย ์- สวนสตัวแ์คเวอรแ์ชมป์ไวดไ์ลฟ์ปารค์ - 

ทมับูลกมัฟารม์ - ไร่ไวน์ซานดลัฟอรด์ - โรงงานชอ็กโกแลต็ - โรง
งานนูก้าร ์- Honey Farm 

   

3 
อทุยานแห่งชาตินัมบุง - ทะเลทรายพินนาเคิล - SAND 

DUNES    

 

 

 

 

 



ก าหนดการทัง้หมด 
วนัท่ี 1  เพิรธ์ - แม่น ้าสวอน 
  
เช้า รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากสนามบนิ 

 • น าท่านชมเมอืง เพิรธ์ (Perth) เมอืงหลวงของรฐัออสเตรเลยีตะวนัตก รฐัทีม่พีืน้ทีก่วา้ง
ใหญ่ครอบคลุมเนื้อทีร่าว 1 ใน 3 

ของประเทศและตัง้อยู่บนแม่น ้าส
วอน แม่น ้าสายส าคญัและเป็นแม่น ้า
สายหลกัของเมอืงเพริธ์ 

• น าท่านผ่านชม อาคารรฐัสภา 

• น าท่านผ่านชม ศาลาว่าการ
ประจ าเมือง (Government House) อาคารทรงโกธคิทีส่รา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ.1859 

เป็นหน่ึงในอาคารทีง่ดงามทีสุ่ดในเมอืงเพริธ์ แต่ใช่ว่าจะเขา้ชมดา้นในไดง้่ายๆ เพราะ 
Government House แห่งนี้จะเปิดใหเ้ขา้ชมไดปี้ละ 3-4 ครัง้เท่านัน้ ซึง่จะเป็นช่วง
ไหนวนัไหนกต็อ้งตดิตามตามประกาศหรอืขา่วจากทีท่ าการรฐับาลเมอืงเพริ์ธ 

• น าท่านผ่านชม สวนสาธารณะคิงสพ์ารค์ (Gardens Kings Park) ซึง่ตัง้อยู่บนเนิน
สงูใจกลางเมอืง เราสามารถชมววิสวยๆ
ในมุมสงูๆของเมอืงเพริธ์ไดจ้ากคงิสป์าร์
คแห่งนี้ นอกจากนัน้สวนสาธารณะใจ
กลางเมอืงนี้ยงัเตม็ไปดว้ยพนัธุไ์มน้านา
ชนิดนับพนัชนิดเลยทเีดยีว 

• น าท่านสู่ ทะเลสาบมองเกอร ์(Lake 

Monger) เป็นทะเลสาบน ้าจดื ซึ่งจะมหีงสด์ า ตวัสดี าปากสแีดง ซึง่หาดไูดย้ากและเป็น
สญัลกัษณ์ของหน่วยราชการของเมอืงเพริธ์ และนกน ้าหลายชนิด 

• น าท่านถ่ายรปู หอระฆงั (The Bell Tower) หอระฆงัคอนกรตีความสงู 82.5 เมตรนี้
ถูกหุม้ดว้ยกระจกและแผ่นทองแดงทรงใบ
เรอื ไดร้บัการสรา้งขึน้เพือ่เฉลมิฉลองการ
เริม่ตน้ของสหสัวรรษใหม่ ระฆงั 12 ใบ
จากทัง้หมด 18 ใบเป็นระฆงัทีเ่คยอยู่ที่



โบสถ ์St. Martin-in-the-Fields ในลอนดอน นบัเป็นระฆงัหลวงเพยีงชุดเดยีวที่
ไดร้บัการน าออกนอกประเทศองักฤษ และครัง้หนึ่งเคยสง่เสยีงกงัวานตอ้นรบักปัตนัคุกกลบั
จากออสเตรเลยี 

• น าท่านสูเ่มอืง ฟรีแมนเทิล (Fremantle) เป็นเมอืงท่าส าคญัโดยสมยัอดตีจนกระทัง่
ปัจจุบนัห่างจากตวัเมอืงเพริท์เพยีง 15 กโิลเมตร ฟรแีมนเทลิเป็นเมอืงทีม่ปีระวตัสิาสตรใ์น
ฐานะของอดตีเรอืนจ า อกีทัง้ยงัเป็นเมอืง
ทีม่สีถาปัตยกรรมอนังดงามแบบ
วกิตอเรยีและเอด็เวริด์เดยีนทีม่ี
เอกลกัษณ์ไม่ซ ้าเมอืงใดในออสเตรเลยี 

กลางวนั 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 • น าท่านชมความงามรมิแม่น ้าสวอน (Swan River) เป็นแม่น ้าทีเ่ก่าแก่สายหนึ่งของโลก
ดว้ย สายน ้าอนัคดเคีย้วไปมานี้จะไปทะเล
ทีฟ่รแีมนเทลิเมอืงปากอ่าว ระหว่าง
เสน้ทางรมิแม่น ้าสวอนอนัทรงเสน่หเ์ป็น
ทีต่ ัง้ของบา้นเรอืนสวยๆมากมาย 

นกัท่องเทีย่วรวมถงึทวัรจ์งึมกันิยมนัง่เรอื
ล่องแม่น ้าสวอนชมความงามของ
ธรรมชาต ิ

• น าท่านชม เมืองปากแม่น ้าสวอน เมอืงทีส่ าคญัสมยัอดตีจนกระทัง่ปัจจุบนัท่านจะไดพ้บกบั
บา้นเรอืนทีส่รา้งขึน้ในสถาปัตยกรรมยุคเก่าแก่ รา้นอาหารและภตัตาคารถูกตกแต่งใหเ้ขา้กบั
บรรยากาศทอ้งทะเล 

• น าท่านสู่ Monument Hill ซึง่มคีวามสูงถงึ 14 ม. ก่อสรา้งโดยดอนนี่บรู๊คสโตน ดว้ย
เงนิงบประมาณของประชาชนเมอืงฟรแีมนเทลิในปี 1928 เป็นศูนยก์ลางทีเ่ป็นเนินเขาไว้
ส าหรบัเป็นทีร่ะลกึของทหารหาญ 59,330 คนทีเ่สยีพลชีพีตนเองในสงครามโลก 

• น าท่านชม อาคารราวนดเ์ฮาส ์(Round House) เป็นอาคารรปูทรง 12 เหลีย่มมอีายุ
กว่า 180 ปีซึง่ถอืไดว้่าม ีความ
เก่าแก่มากทีสุ่ดในรฐัออสเตรเลยี
ตะวนัตก ตัง้อยู่บนเนินเขา ซึง่
สามารถมองเหน็ววิท่าเรอืทีส่วยงาม 
โดยมจุีดประสงคใ์ชเ้ป็นทีคุ่มขงัผูท้ี่
ท าผดิกฎหมาย 



• น าท่านสู่ ท่าเรือประมงประจ าเมือง เป็นย่านชอ้ปป้ิงทีด่เียีย่ม โดยเฉพาะถ้าหากว่าคุณก าลงั
มองหาสนิคา้แปลกๆ บนถนนเซาธ ์เทอเรซกบัปลายถนนไฮสตรที (ใกลก้บั THE 

ROUND HOUSE) มรีา้นแฟชัน่และรา้นขายของใชใ้นบา้นทีม่ยีีห่อ้ทัง้จากต่างประเทศ
และ ของออสเตรเลยีเอง อารต์แกลเลอรีแ่บบร่วมสมยัของศลิปะอะบอรจินิและศลิปะ
ออสเตรเลยี ส าหรบัสนิคา้ราคาถูกนัน้หาซือ้ไดต้ามตลาดในฟรเีมนเทลิ 

เยน็ 
รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัท่ี 2   หบุเขาสวอนวลัเล่ย ์- สวนสตัวแ์คเวอรแ์ชมป์ไวดไ์ลฟ์ปารค์ - ทมับูลกมั
ฟารม์ - ไร่ไวน์ซานดลัฟอรด์ - โรงงานชอ็กโกแลต็ - โรงงานนูก้าร ์- 
Honey Farm 

  
เช้า 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม 

 • น าท่านสู่ หบุเขาสวอนวลัเล่ย ์

(Swan Valley) สถานทีช่ม
ทศันียภาพอนังดงามของเมอืงเพริธ์ 

• น าท่านสู่ สวนสตัวแ์คเวอรแ์ชมป์
ไวดไ์ลฟ์ปารค์ (Caversham 

Wildlife Park) ชมสตัวน่์ารกั
นานาชนิดทีเ่ป็นสตัวท์อ้งถิน่ของ
ประเทศออสเตรเลยี อาท ิโคอาล่า 
จงิโจ ้วอมแบท และอื่นๆ อกีมากมาย 

• น าท่านสู่ ทมับูลกมัฟารม์ 

(Tumbulgum Farm) ใหท้่านชมการแสดงการตดัขนแกะ ซึง่อาชพีนี้ถอืเป็นอาชพีลกั
ของชาวออสซีท่ีท่ าฟารม์และขนแกะน้ียงัเป็นสนิคา้สง่ออกทีส่ าคญัของ ชาวออสซีอ่กีดว้ย และ
ชมการตอ้นแกะโดยสุนัขแสนรู้ 



กลางวนั *** อสิระอาหารกลางวนั *** 

 • น าท่านสู่ ไร่ไวน์ซานดลัฟอรด์ 

(Sandalford Winery) ไร่ไวน์ใหญ่
ทีม่ชีื่อเสยีงแห่งหนึ่งของเมอืงเพริธ์ ใหท้่าน
ไดช้มิไวน์รสเยีย่มของออสเตรเลยีตะวนัตก
พรอ้มทัง้เลอืกซือ้เป็นของฝาก 

• น าท่านสู่ โรงงานชอ็กโกแลต็ (Perth 

Chocolate Factory) ใหท้่านชมิ
ชอ็กโกแลต็ชนิดต่าง ๆ พรอ้มใหท้่านเลอืก
ซือ้เป็นของฝากกลบับา้น 

 
 

• น าท่านสู่ โรงงานนูก้าร ์(Nougat Factory) ซึง่เป็นขนมมชีื่อของออสเตรเลยี พรอ้มให้
ท่านเลอืกซือ้เป็นของฝากหลากรสชาต ิ

• น าท่านสู่ Honey Farm ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ผลติภณัฑจ์ากผึง้ ไดแ้ก่น ้าผึง้ทีไ่ดจ้ากการ
เลีย้งผึง้ตามธรรมชาตจิากดอกไมน้านาพรรณหรอืเลอืกซือ้ขีผ้ ึง้บรสิุทธิ ์นอกจากนี้ยงัมี
ผลติภณัฑอ์ื่นๆอกีมากมายใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เพือ่เป็นของฝาก 

เยน็ 
รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

วนัท่ี 3   อทุยานแห่งชาตินัมบุง - ทะเลทรายพินนาเคิล - SAND DUNES 
  
เช้า 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม 



• น าท่านสู่ อทุยานแห่งชาตินัมบงั (Nambung National Park) เป็นอุทยาน
แห่งชาตใินเขต Wheatbelt ของ
รฐัเวสเทริน์ออสเตรเลยีห่างจากเพริ์ธ 
ไปทางตะวนัตกเฉียงเหนือประมาณ 

200 กม. และทางใตข้องเมอืง
ชายฝัง่เลก็ ๆ ของเซอเวนเทสประ
มาณ 17 กโิลเมตร อุทยานแห่งนี้มี
เทอืกเขา Pinnacles Desert ซึง่เป็นพืน้ทีท่ีม่ยีอดเขาหนิปนูนบัพนัชนิด 

• น าท่านสู่ ทะเลทรายพินนาเคิล (Pinnacles) คอืหนิปูนทีโ่ผล่มาจากทะเลทราย นบัเป็น
พนัๆ ชิน้ในบรเิวณ 4 ตารางกโิลเมตร ทีบ่รเิวณนี้เมื่อก่อนคอืกน้มหาสมุทร เมื่อมกีารเคลื่อน
ตวัของเปลอืกโลก บรเิวณนี้กถ็ูกยกขึน้มาเป็นพืน้ดนิและในยุคนัน้มนัมหีอยจ านวนมาก และ
เปลอืกหอยจ านวนมากกส็ลายตวัเป็นหนิปูน หรอืเกดิจากรากของตน้ไม ้โดย หนิปนูไดล้ะลาย
ลงไปในดนิ น ้าและแร่ธาตุต่างๆก็
ถูกดดูซมึไปในราก สว่นแคลเซยีม
จะไปเกาะบรเิวณรากเมื่อต้นไมต้าย
กจ็ะเหลอืแคลเซยีมเกาะกนัเป็น
กอ้น พอหลายลา้นปีต่อมาลมกพ็ดั
เอาทรายออกไปจนเราสามารถเหน็ 
แท่งหนิพนิาเคลิ 

กลางวนั 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 • น าท่านสู่ Lancelin Sand Dunes เป็นเนินทรายทีเ่กดิจากการพดัของลมพดัพาทราย
มาทบัถมกนัที ่LANCELIN จะเป็น SAND DUNES ทีม่ทีรายสขีาวมาทบัถมกนั ให้
ท่านนัง่รถ 4 WD ท่องเนินทราย
มหศัจรรย ์ซึง่เป็นการขบัรถผ่านเนิน
ทรายสขีาวขนาดใหญ่ สนุกสนานกบัการ
เล่น SAND BOARDING ตื่นเตน้
กบัประสบการณ์ทีแ่ปลกใหม่ ท่ามกลาง
ธรรมชาตทิีง่ดงามแปลกตา 

เยน็ น าท่านสูส่นามบนิ หรอื กลบัทีพ่กัโรงแรม 

 



 

 

 

 

 

เงื่อนไข 
  

• ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบสว่นตวั ผูเ้ดนิทางจะเป็นกลุ่มสว่นตวัของท่านเท่านัน้ 

• ทวัรแ์บบสว่นตวัไม่มนีโยบายในการบงัคบัซือ้ของ ลงรา้นและบงัคบัทปิ 

• การมดัจ าเป็นการยนืยนัยานพาหนะทีใ่หบ้รกิาร ท่านจะไดร้บัใบยนืยนัและใบเสรจ็รบัเงนิ เป็น

เอกสารอา้งองิชื่อคนขบัและไกด์ จะไดร้บั 1-3 วนั ก่อนเดนิทาง 

• กรณียกเลกิ 30 วนัก่อนเดนิทาง หกั 30% ของค่าทวัร ์( ค่าตัว๋เครื่องบนิกบัโรงแรมขึน้อยู่กบั

นโยบายของสายการบนิและโรงแรมนัน้ๆ) 

• กรณียกเลกิ 15 วนัก่อนเดนิทาง หกั 50% ของค่าทวัร ์( ค่าตัว๋เครื่องบนิกบัโรงแรมขึน้อยู่กบั

นโยบายของสายการบนิและโรงแรมนัน้ๆ) 

• กรณียกเลกิ 3 วนัก่อนเดนิทาง หกั 100% ของค่าทวัร ์( ค่าตัว๋เครื่องบนิกบัโรงแรมขึน้อยู่กบั

นโยบายของสายการบนิและโรงแรมนัน้ๆ) 

 



 

 

 

 

การช าระเงิน 
 

อตัราน้ีรวม 

• ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการท่องเทีย่ว 

• ค่ารถเช่าแบบสว่นตวั 3 วนั เตม็ 

• ค่าโรงแรม 2 วนั (4 ดาว) 
• คนขบัแบบสว่นตวัตลอดทรปิ 

• ค่าน ้ามนั ค่าทางด่วน ค่าคนขบั และทีพ่กัคนขบั 

อตัราน้ีไม่รวม 

• ค่าตัว๋เครื่องบนิไป - กลบั 

• ค่าตัว๋เขา้ชมต่างๆ 

• ค่าใชจ่้ายสว่นตวั เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเทีย่ว เช่น ค่าซกัรดี ค่า
โทรศพัท ์เป็นตน้ 

• ค่าธรรมเนียมในการท าหนงัสอืเดนิทาง 

 

 


