ASIA ON TOUR LTD. 399 INTERCHANGE21 FLOOR 33 SUKHUMVIT WATTANA BANGKOK 10110 ,
THAILAND TEL 02-9621550 , 02-9621588 FAX 02-6603881 M 089-1911964 LINE @ASIAONTOUR.COM

ชมเมืองฟรีแมนเทิล - ชมแม่ นำ้ สวอน - สวนสั ตว์ เคเวอร์ แชม ชมกำรตัดขนแกะ - โรงงำนช็อคโกแล็ต - อุทยำนแห่ งชำตินัมบุง

เอเซียออนทัวร์

1

สรุปกำรเดินทำง
วันที่

กำหนดกำร

1

สนามบินสุ วรรณภูมิ – นครซิ ดนีย ์

2

เพิร์ธ – ชมเมือง – เลือกซื้ อทัวร์ ล่องเรื อแม่น้ าสวอน – ฟรี แมนเทิล - ช้อปปิ้ ง

3

เกรทโอเชี่ยนโร้ด (เต็มสาย) - เมืองอโพโล เบย์ - พอร์ ตแคมเบลล์ - เมลเบิร์น

4

เพิร์ธ-อุทยานแห่งชาตินมั บุง-นัง่ รถ 4WD ตะลุยเนินทราย-สนุกกับการเล่น
Sand Boarding
เพิร์ธ-กัวลาลัมเปอร์ - กรุ งเทพฯ

5

เอเซียออนทัวร์

เช้ ำ

เที่ยง

เย็น

2

กำหนดกำรทั้งหมด
วันแรก
18.10
21.20
23.15

กรุงเทพฯ - กัวลำลัมเปอร์ - เพิร์ธ
คณะพร้ อมกัน ณ สนามบิ น สุ ว รรณภูมิ ชั้น 3 เคาน์เตอร์ สายการบิ น มาลิน โด้แอร์ โดยมี
เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก
เหิ นฟ้ าสู่กรุ งกัวลาลัมเปอร์ โดยสายการบินมาลินโด้แอร์ เที่ยวบินที่ OD523 เดินทางถึงสนามบิน
กรุ งกัวลาลัมเปอร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่ อง
ออกเดินทางสู่กรุ งเพิร์ธ ฯ รัฐออสเตรเลียตะวันตก ประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบิ นมาลินโด้
แอร์ เที่ยวบินที่ OD155 (บริกำรอำหำรบนเครื่อง)

วันที่สอง

05.00
เช้ ำ

เที่ยง
บ่ ำย

เพิร์ธ-ชมเมือง - เลือกซื้อทัวร์ ล่องเรือแม่นำ้ สวอน - ฟรีแมนเทิล - ช้ อปปิ้ ง
เดินทางถึง กรุ งเพิร์ธ นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
รับประทานอาหารเช้าแบบปิ คนิค
จากนั้นนาท่ านเดินทางเข้าสู่ตวั เมือง นาท่านชม เมืองเพิร์ธ เมืองหลวงของรัฐออสเตรเลีย
ตะวันตก รัฐที่มีพ้นื ที่กว้างใหญ่ครอบคลุมเนื้ อที่ราว 1 ใน 3 ของประเทศและตั้งอยู่บนแม่น้ าสวอน
แม่น้ าสายสาคัญและเป็ นแม่น้ าสายหลักของเมืองเพิร์ธ ผ่านชมอาคารรัฐสภา ศาลาว่าการประจา
เมือง สวนสาธารณะคิงส์พาร์ค ซึ่งอยูใ่ นพื้นที่สูงกว่าตัวเมืองทาให้เป็ นจุดชมวิวเมืองเพิร์ธที่ดียงิ่ ที่นี่
มีพนั ธุ์ไม้นับพันชนิ ด รวมทั้งมีการจัดแปลงดอกไม้ป่าให้ชมในแบบที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติที่สุด
และเดินทางสู่ ทะเลสำบมองเกอร์ ชื่นชมกับหงส์ดาเป็ นสัตว์ทอ้ งถิ่นและสัตว์สัญลักษณ์ของเมือง
เพิร์ธ จากนั้นถ่ายภาพกับ หอระฆังหรือเบลทำวเวอร์ ชมทัศนี ยภาพอันงดงามบริ เวณริ มอ่าว ผ่าน
แม่น้ าสวอนแม่น้ าสายหลักของเมืองพร้อมชมความงามของอาคารเก่าแก่ต่างๆ ก่อนเดินทางสู่เมือง
ฟรี แมนเทิล ***หรือท่ ำนสำมำรถเลือกซื้อทัวร์ ล่องเรือชมแม่นำ้ สวอนจำกเพิร์ธสู่ เมืองฟรีแมนเทิล
ได้ ค่ำใช้ จ่ำยท่ ำนละ 1,000 บำท กรุณำแจ้งล่วงหน้ ำก่อนเดินทำง***
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านชมความงามริ มแม่น้ าสวอนที่กว้างใหญ่ดงั่ ทะเลสาบ ชมเมืองปากแม่นำ้ สวอน เมืองที่สาคัญ
สมัยอดีตจนกระทัง่ ปั จจุบนั ท่านจะได้พบกับบ้านเรื อนที่สร้างขึ้นในสถาปั ตยกรรมยุค เก่าแก่ ท้ งั
ร้านอาหารและภัตตาคารถูกตกแต่งให้เข้ากับ บรรยากาศท้องทะเล พร้อมนาท่านชม Monument
Hill ซึ่งมีความสูงถึง 14 ม. ก่อสร้างโดย ดอนนี่ บรู๊ คสโตน ด้วยเงินงบประมาณของประชาชนเมือง
ฟรี แมนเทิลในปี 1928 เป็ นศูนย์กลางที่เป็ นเนินเขาไว้สาหรับเป็ นที่ระลึก ของทหารหาญ 59,330 คน

เอเซียออนทัวร์

3

เย็น

ที่เสี ยพลีชีพตนเองในสงครามโลก นาท่านชม อำคำรรำวนด์ เฮำส์ สิ่ งก่อสร้างรู ปทรงกระบอก ที่
สร้างอยู่บนเนิ นเขาเตี้ย ๆ ริ มฝั่งทะเล สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1831 ใช้เป็ นที่คุมขังผูท้ ี่ทาผิดกฎหมาย
จากนั้นให้ท่านชมท่าเรื อประมงประจาเมืองและให้ท่านเลือกซื้อสิ นค้าราคาถูกจาหน่ ายตั้งแต่ ผกั
และผลไม้ จนถึงของเก่าและของที่ระลึกมากมาย (ตลาดฟรี แมนเทิลเปิ ดศุกร์ -อาทิตย์) จากนั้นอิสระ
ให้ท่านเดินเล่นไปบนเมืองแห่งประวัติศาสตร์พร้อมถ่ายภาพกับอาคารบ้านเรื อน กับสถาปัตยกรรม
อันเก่าแก่ อาทิเช่น ดิเอสพรานาด, อ่าวประมงเดอะฟิ ชเชอร์ แมนฮาร์ เบอร์ , นอร์ ทบริ ดจ์ เป็ นต้น
ก่อนนาท่านเดินทางกลับสู่กรุ งเพิร์ธ
อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย
จากนั้นนาท่านเข้าพัก ณ โรงแรม The Goodearth Hotel, Perth หรื อระดับเทียบเท่า

วันที่สำม

เช้ ำ

เที่ยง
บ่ ำย

เย็น

เพิร์ธ-สวนสัตว์เคเวอร์ แชม- ชมฟำร์ มโชว์กำรต้ดขนแกะ - ชิมไวน์ ไร่ ซำนดัลฟอร์ ด –
โรงงำนช็อคโกแล็ต - Honey Farm
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านชม หุบเขำสวอนวัลเล่ย์หรื อหุ บเขาสวอนริ มฝั่งแม่น้ าสวอน ชมทัศนี ยภาพ
อัน งดงามของเมื องเพิร์ ธ น าท่ า นเข้า ชม สวนสั ต ว์ แ คเวอร์ แ ชมป์ ไวด์ ไ ลฟ์ ปำร์ ค (Caversham
Wildlife Park) ชมสัตว์น่ารักนานาชนิดที่เป็ นสัตว์ทอ้ งถิ่นของประเทศออสเตรเลีย อาทิ โคอาล่า
จิงโจ้ วอมแบท และอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมให้ท่านชมการแสดงการตัดขนแกะบริ เวณของ ทัมบูล
กัมฟำร์ ม ซึ่งอาชีพนี้ถือเป็ นอาชีพหลักของชาวออสซี่ที่ทาฟาร์มและขนแกะนี้ยงั เป็ นสินค้าส่งออกที่
สาคัญของชาวออสซี่อีกด้วย และชมการต้อนแกะโดยสุนขั แสนรู้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเดินทางสู่ ไร่ ไวน์ ซำนดัลฟอร์ ด ไร่ ไวน์ใหญ่ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเมืองเพิร์ธ ให้ท่านได้
ชิมไวน์รสเยีย่ มของออสเตรเลียตะวันตกพร้อมทั้งเลือกซื้อเป็ นของฝาก จากนั้นนาท่านเดินทางไป
โรงงำนช็อกโกแล็ต ให้ท่านชิมช็อกโกแล็ตชนิดต่างๆ พร้อมชมกรรมวิธีการผลิต และให้ท่านเลือก
ซื้อเป็ นของฝาก นาท่านชม โรงงานนูกา้ ร์ ทีมีชื่อของเมืองเพิร์ธ พร้อมให้ท่านชิมรสชาติต่างๆ พร้อม
เลือกซื้อเป็ นของฝาก (ร้านปิ ดวันจันทร์) จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ Honey Farm ให้ท่านได้เลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์จากผึ้ง ได้แก่น้ าผึ้งที่ได้จากการเลี้ยงผึ้งตามธรรมชาติจากดอกไม้นานาพรรณหรื อเลือก
ซื้อขี้ผ้งึ บริ สุทธิ์ นอกจากนี้ยงั มีผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อเพื่อเป็ นของฝาก
อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย
จากนั้นนาท่านเข้าพัก ณ โรงแรม The Goodearth Hotel, Perth หรื อระดับเทียบเท่านา

เอเซียออนทัวร์
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วันที่สี่

เพิร์ธ - อุทยำนแห่งชำตินัมบุง - นัง่ รถ 4WD ตะลุยเนินทรำย - สนุกกับกำรเล่น Sand Boarding

เช้ ำ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่อุทยานแห่ งชาตินัมบุง เพื่อชื่นชมกับธรรมชาติอนั แปลกตาของ อุทยำน
แห่ งชำตินัมบัง (NAMBUNG NATIONAL PARK) สนุ กสนานผจญภัยกับการเดินทาง ท่ามกลาง
ทะเลทราย นาท่านเที่ยวชม ทะเลทรำยพินนำเคิล ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติอนั แปลกตาที่
สร้างสรรค์ปรุ งแต่งแท่งหินปูนขนาดต่างๆ ที่เกิดจากลมพัดทรายมาถมรวมกันเป็ นเวลาหลายล้านปี
รับประทานอาหารกลางวัน แบบฟิ ชแอนด์ชิป

เที่ยง
บ่ ำย

เย็น

นาท่านเดินทางสู่ SAND DUNES นัง่ รถ 4 WD ท่องเนินทรายมหัศจรรย์ ซึ่งเป็ นการขับรถผ่านเนิ น
ทรายสีขาวขนาดใหญ่ สนุกสนานกับการเล่น SAND BOARDING ตื่นเต้นกับประสบการณ์ที่แปลก
ใหม่ ท่ามกลางธรรมชาติที่งดงามแปลกตา ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางกลับสู่เพิร์ธ
อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย
พัก ณ โรงแรม The Goodearth Hotel, Perth หรื อระดับเทียบเท่า

วันที่ห้ำ
04.00
07.00
12.55
16.00
17.10

เพิร์ธ-กัวลำลัมเปอร์ - กรุงเทพฯ
เช็คเอ๊าท์ออกจากโรงแรม (ไม่มีบริ การอาหารเช้า) ก่อนนาท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองเพิร์ธ
ออกเดินทางจากกรุ งเพิร์ธ โดยสายการบินมาลินโด้แอร์ เที่ยวบินที่ OD156
(บริ การอาหารบนเครื่ อง)
เดินทางถึงสนามบินกรุ งกัวลาลัมเปอร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่ อง
ออกเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ โดยสายการบินมาลินโด้แอร์ เที่ยวบินที่ OD522
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เอเซียออนทัวร์
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กำรชำระเงิน
อัตรานี้รวม :
 ค่าอาหาร 6 มื้อ ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ / หัวหน้าทัวร์ ที่คอยอานวยสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่ารถเช่าแบบส่วนตัว 3 วันเต็ม

อัตรานี้ไม่รวม :
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป - กลับ
 ค่าห้องพักโรงแรม
 ค่าตัว๋ เข้าชมต่างๆ
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์
เป็ นต้น
 ค่าธรรมเนียมในการทาหนังสือเดินทาง

เอเซียออนทัวร์
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