สรุปการเดินทาง
วัน ที่

1
2

กํา หนดการ
เพิร ์ธ - แม่น ้ํา สวอน
หุบ เขาสวอนวัลเล่ย ์ - สวนสัตว์แคเวอร์แ ชมป์ไวด์ไลฟ์ป าร์ค
- ทัม บูลกัมฟาร์ม - ไร่ไ วน์ซานดัลฟอร์ด - โรงงานช็อกโก
แล็ต - โรงงานนูกา้ ร์ - Honey Farm

3

อุท ยานแห่งชาตินมั บุง - ทะเลทรายพินนาเคิล - SAND
DUNES

เช้า เที่ย ง เย็น

กําหนดการทัง้ หมด
วัน ที่ 1 เพิรธ์ - แม่น ้ําสวอน
เช้า

รถพร้อมคนขับ รับ ท่านจากสนามบิน
 นําท่านชมเมือง เพิร ์ธ (Perth) เมืองหลวงของรัฐออสเตรเลียตะวันตก รัฐที่มี
พื้นที่กว้างใหญ่ครอบคลุมเนื้อ
ที่ราว 1 ใน 3 ของประเทศ
และตั้งอยู่บ นแม่น้ําสวอน
แม่น้ําสายสําคัญ และเป็น
แม่น้ําสายหลักของเมืองเพิร์ธ
 นําท่านผ่านชม อาคารรัฐสภา
 นําท่านผ่านชม ศาลาว่าการประจําเมือง (Government House) อาคารทรง
โกธิคที่สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1859 เป็นหนึ่งในอาคารที่งดงามที่สุดในเมืองเพิร์ธ
แต่ใช่ว่าจะเข้าชมด้านในได้ง่ายๆ เพราะ Government House แห่งนี้จะเปิด
ให้เข้าชมได้ปีละ 3-4 ครั้งเท่านั้น ซึ่งจะเป็นช่วงไหนวันไหนก็ต้องติดตามตาม
ประกาศหรือข่าวจากที่ทําการรั ฐบาลเมืองเพิร์ ธ
 นําท่านผ่านชม สวนสาธารณะคิงส์พาร์ค (Gardens Kings Park) ซึ่งตั้งอยู่
บนเนินสูงใจกลางเมือง เรา
สามารถชมวิวสวยๆในมุมสูงๆของ
เมืองเพิร์ธได้จากคิงส์ปาร์คแห่งนี้
นอกจากนั้นสวนสาธารณะใจ
กลางเมืองนี้ยังเต็มไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิดนับ พันชนิดเลยทีเดียว

 นําท่านสู่ ทะเลสาบมองเกอร์ (Lake Monger) เป็นทะเลสาบน้ําจืด ซึ่งจะมี
หงส์ดํา ตัวสีดําปากสีแดง ซึ่งหาดูได้ยากและเป็นสัญ ลักษณ์ของหน่วย
ราชการของเมืองเพิร์ธ และนกน้ําหลายชนิด
 นําท่านถ่ายรูป หอระฆัง (The Bell Tower) หอระฆังคอนกรีตความสูง 82.5
เมตรนี้ถูกหุ้มด้วยกระจกและแผ่น
ทองแดงทรงใบเรือ ได้รับ การสร้าง
ขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการเริ่มต้นของ
สหัสวรรษใหม่ ระฆัง 12 ใบจาก
ทั้งหมด 18 ใบเป็นระฆังที่เคยอยู่ที่โบสถ์ St. Martin-in-the-Fields ใน
ลอนดอน นับ เป็นระฆังหลวงเพียงชุดเดียวที่ได้รับ การนําออกนอกประเทศ
อังกฤษ และครั้งหนึ่งเคยส่งเสียงกังวานต้อนรับ กัป ตันคุ กกลับ จาก
ออสเตรเลีย
 นําท่านสู่เมือง ฟรีแ มนเทิล (Fremantle) เป็นเมืองท่าสําคัญ โดยสมัยอดีต
จนกระทั่งปัจจุบ ันห่างจากตัวเมืองเพิร์ทเพียง 15 กิโลเมตร ฟรีแมนเทิลเป็น
เมืองที่มีประวัติสาสตร์ในฐานะของ
อดีตเรือนจํา อีกทั้งยังเป็นเมืองที่
มีสถาปัตยกรรมอันงดงามแบบ
วิกตอเรียและเอ็ดเวิร์ดเดียนที่มี
เอกลักษณ์ไม่ซ้ําเมืองใดในออสเตรเลีย
กลางวัน

รับ ประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
 นําท่านชมความงามริมแม่น ้ํา สวอน (Swan River) เป็นแม่น้ําที่เก่าแก่สาย
หนึ่งของโลกด้วย สายน้ําอันคด
เคี้ยวไปมานี้จะไปทะเลที่ฟรีแมน
เทิลเมืองปากอ่าว ระหว่างเส้นทาง
ริมแม่น้ําสวอนอันทรงเสน่ห์เป็น

ที่ตั้งของบ้านเรือนสวยๆมากมาย นักท่องเที่ยวรวมถึงทัวร์จึงมักนิยมนั่งเรือ
ล่องแม่น้ําสวอนชมความงามของธรรมชาติ
 นําท่านชม เมือ งปากแม่นา้ํ สวอน เมืองที่สําคัญ สมัยอดีตจนกระทั่งปัจจุบ ัน
ท่านจะได้พบกับ บ้านเรือนที่สร้างขึ้นในสถาปัตยกรรมยุคเก่าแก่ ร้านอาหาร
และภัตตาคารถูกตกแต่งให้เข้ากับ บรรยากาศท้องทะเล
 นําท่านสู่ Monument Hill ซึ่งมีความสูงถึง 14 ม. ก่อสร้างโดยดอน
นี่บ รู๊คสโตน ด้วยเงินงบประมาณของประชาชนเมืองฟรีแมนเทิลในปี 1928
เป็นศูนย์กลางที่เป็นเนินเขาไว้สําหรับ เป็น ที่ระลึกของทหารหาญ 59,330 คน
ที่เสียพลีชีพตนเองในสงครามโลก
 นําท่านชม อาคารราวนด์เฮาส์ (Round House) เป็นอาคารรูปทรง 12
เหลี่ยมมีอายุกว่า 180 ปีซึ่ง
ถือได้ว่ามี ความเก่าแก่มาก
ที่สุดในรัฐออสเตรเลียตะวันตก
ตั้งอยู่บ นเนินเขา ซึ่งสามารถ
มองเห็นวิวท่าเรือที่สวยงาม โดยมีจุด ประสงค์ใช้เป็นที่คุมขังผู้ที่ทําผิดกฎหมาย
 นําท่านสู่ ท่า เรือประมงประจําเมือง เป็นย่านช้อปปิ้งที่ดีเยี่ยม โดยเฉพาะถ้า
หากว่าคุณกําลังมองหาสินค้า แปลกๆ บนถนนเซาธ์ เทอเรซกับ ปลายถนนไฮ
สตรีท (ใกล้กับ THE ROUND HOUSE) มีร้านแฟชั่นและร้านขายของใช้ในบ้าน
ที่มียี่ห้อทั้งจากต่างประเทศและ ของออสเตรเลียเอง อาร์ตแกลเลอรี่แบบร่วม
สมัยของศิลปะอะบอริจินและศิลปะออสเตรเลีย สําหรับ สินค้าราคาถูกนั้นหา
ซื้อได้ตามตลาดในฟรีเมนเทิล
เย็น

รับ ประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําท่านกลับ สู่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

วัน ที่ 2 หุบเขาสวอนวัลเล่ย ์ - สวนสัตว์แคเวอร์แชมป์ไวด์ไลฟ์ปาร์ค ทัมบูล กัมฟาร์ม - ไร่ไวน์ซานดัลฟอร์ด - โรงงานช็อกโกแล็ต - โรง
งานนูกา้ ร์ - Honey Farm
เช้า

รับ ประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
รถพร้อมคนขับ รับ ท่านจากโรงแรม
 นําท่านสู่ หุบ เขาสวอนวัลเล่ย ์
(Swan Valley) สถานที่ชม
ทัศนียภาพอันงดงามของเมือง
เพิร์ธ
 นําท่านสู่ สวนสัตว์แคเวอร์แชมป์ไวด์ไลฟ์ป าร์ค (Caversham Wildlife
Park) ชมสัตว์น่ารักนานาชนิด
ที่เป็นสัตว์ท้องถิ่นของประเทศ
ออสเตรเลีย อาทิ โคอาล่า
จิงโจ้ วอมแบท และอื่นๆ อีก
มากมาย
 นําท่านสู่ ทัม บูลกัมฟาร์ม (Tumbulg um Farm) ให้ท่านชมการแสดงการตัด
ขนแกะ ซึ่งอาชีพนี้ถือเป็น
อาชีพลักของชาวออสซี่ที่ทํา
ฟาร์มและขนแกะนี้ยังเป็น
สินค้าส่งออกที่สําคัญ ของ
ชาวออสซี่อีกด้วย และชมการต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้

กลางวัน

*** อิสระอาหารกลางวัน ***
 นําท่านสู่ ไร่ไวน์ซานดัลฟอร์ด (Sandalford Winery) ไร่ไวน์ใหญ่ที่มีชื่อเสียง

แห่งหนึ่งของเมืองเพิร์ธ ให้ท่านได้
ชิมไวน์รสเยี่ยมของออสเตรเลีย
ตะวันตกพร้อมทั้งเลือกซื้อเป็นของ
ฝาก
 นําท่านสู่ โรงงานช็อกโกแล็ต (Perth Chocola te Factory) ให้ท่านชิม
ช็อกโกแล็ตชนิดต่าง ๆ พร้อมให้
ท่านเลือกซื้อเป็นของฝากกลับ บ้าน

 นําท่านสู่ โรงงานนูกา้ ร์ (Nougat Factory) ซึ่งเป็นขนมมีชื่อของ
ออสเตรเลีย พร้อมให้ท่านเลือกซื้อเป็นของฝากหลากรสชาติ
 นําท่านสู่ Honey Farm ให้ท่านได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากผึ้ง ได้แก่น้ําผึ้ง ที่ได้
จากการเลี้ยงผึ้งตามธรรมชาติจากดอกไม้นานาพรรณหรื อเลื อกซื้ อขี้ผึ้งบริสุทธิ์
นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมายให้ท่ านได้เลือกซื้ อเพื่อ เป็นของฝาก
เย็น

รับ ประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําท่านกลับ สู่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

วัน ที่ 3 อุทยานแห่งชาตินมั บุง - ทะเลทรายพินนาเคิล - SAND DUNES
เช้า

รับ ประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
รถพร้อมคนขับ รับ ท่านจากโรงแรม
 นําท่านสู่ อุท ยานแห่งชาตินมั บัง (Nambung National Park) เป็นอุทยาน
แห่งชาติในเขต Wheatbelt
ของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย
ห่างจากเพิร์ธ ไปทางตะวันตก
เฉียงเหนือประมาณ 200 กม.
และทางใต้ของเมืองชายฝั่งเล็ก ๆ ของเซอเวนเทสประมาณ 17 กิโลเมตร
อุทยานแห่งนี้มีเทือกเขา Pinnacles Desert ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มียอดเขาหินปูน
นับ พันชนิด
 นําท่านสู่ ทะเลทรายพินนาเคิล (Pinnacles) คือหินปูนที่โผล่มาจาก
ทะเลทราย นับ เป็นพันๆ ชิ้นในบริเวณ 4 ตารางกิโลเมตร ที่บ ริเวณนี้เมื่อก่อน
คือก้นมหาสมุทร เมื่อมีการเคลื่อนตัวของเปลื อกโลก บริเวณนี้ก็ถูกยกขึ้นมา
เป็นพื้นดินและในยุคนั้นมันมี
หอยจํานวนมาก และเปลือก
หอยจํานวนมากก็สลายตัว
เป็นหินปูน หรือเกิดจากราก
ของต้นไม้ โดย หินปูนได้
ละลายลงไปในดิน น้ําและแร่ธาตุต่างๆก็ถูกดูดซึมไปในราก ส่วนแคลเซียมจะ
ไปเกาะบริเวณรากเมื่อต้นไม้ตายก็จะเหลือ แคลเซียมเกาะกันเป็นก้ อน พอ
หลายล้านปีต่อมาลมก็พัดเอาทรายออกไปจนเราสามารถเห็น แท่งหินพินา
เคิล

กลางวัน

รับ ประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
 นําท่านสู่ Lancelin Sand Dunes เป็นเนินทรายที่เกิดจากการพัดของลมพัด
พาทรายมาทับ ถมกันที่ LANCELIN จะเป็น SAND DUNES ที่มีทรายสีขาวมา
ทับ ถมกัน ให้ท่านนั่งรถ 4 WD
ท่องเนินทรายมหัศจรรย์ ซึ่งเป็น
การขับ รถผ่านเนินทรายสีขาว
ขนาดใหญ่ สนุกสนานกับ การ
เล่น SAND BOARDING ตื่นเต้นกับ ประสบการณ์ที่แปลกใหม่ ท่ามกลาง
ธรรมชาติที่งดงามแปลกตา

เย็น

นําท่านสู่สนามบิน หรือ กลับ ที่พักโรงแรม

เงื่อ นไข
 ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบส่วนตัว ผู้เดินทางจะเป็นกลุ่มส่วนตัวของท่านเท่ านั้น
 ทัวร์แบบส่วนตัวไม่มีนโยบายในการบังคับ ซื้อของ ลงร้านและบังคับ ทิป
 การมัดจําเป็นการยืนยันยานพาหนะที่ให้บ ริการ ท่านจะได้รับ ใบยืนยันและ
ใบเสร็จรับ เงิน เป็นเอกสารอ้างอิงชื่อคนขับ และไกด์ จะได้รับ 1-3 วัน ก่อน
เดินทาง
 กรณียกเลิก 30 วันก่อนเดินทาง หัก 30% ของค่าทัวร์ ( ค่าตั๋วเครื่องบินกับ
โรงแรมขึ้นอยู่กับ นโยบายของสายการบินและโรงแรมนั้นๆ)
 กรณียกเลิก 15 วันก่อนเดินทาง หัก 50% ของค่าทัวร์ ( ค่าตั๋วเครื่องบินกับ
โรงแรมขึ้นอยู่กับ นโยบายของสายการบินและโรงแรมนั้นๆ)
 กรณียกเลิก 3 วันก่อนเดินทาง หัก 100% ของค่าทัวร์ ( ค่าตั๋วเครื่องบินกับ
โรงแรมขึ้นอยู่กับ นโยบายของสายการบิน และโรงแรมนั้นๆ)

การชําระเงิน
อัตรานีร้ วม
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการท่ องเที่ ยว
 ค่ารถเช่าแบบส่วนตัว 3 วัน เต็ม
 ค่าโรงแรม 2 วัน (4 ดาว)
 คนขับ แบบส่วนตัวตลอดทริป
 ค่าน้ํามัน ค่าทางด่วน ค่าคนขับ และที่พักคนขับ
อัตรานีไ้ ม่รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ
 ค่าตั๋วเข้าชมต่างๆ
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว เช่น
ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 ค่าธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทาง

