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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 

 

ชมเมอืงฟรีแมนเทลิ - ชมแม่น ำ้สวอน - สวนสัตว์เคเวอร์แชม -  

ชมกำรตดัขนแกะ -  โรงงำนช็อคโกแลต็ - อุทยำนแห่งชำตนัิมบุง 
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สรุปกำรเดนิทำง 
วนัที ่ ก ำหนดกำร เช้ำ เที่ยง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – นครซิดนีย ์
 

  

2 เพิร์ธ – ชมเมือง – เลือกซ้ือทวัร์ล่องเรือแม่น ้าสวอน – ฟรีแมนเทิล - ชอ้ปป้ิง 
   

3 เกรทโอเช่ียนโร้ด (เตม็สาย) - เมืองอโพโล เบย ์- พอร์ตแคมเบลล ์-  เมลเบิร์น 
   

4 เพิร์ธ-อุทยานแห่งชาตินมับุง-นัง่รถ 4WD ตะลุยเนินทราย-สนุกกบัการเล่น 
Sand Boarding    

5 เพิร์ธ-กวัลาลมัเปอร์ - กรุงเทพฯ 
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ก ำหนดกำรทั้งหมด 

 

วนัแรก            กรุงเทพฯ - กวัลำลมัเปอร์ - เพร์ิธ 

18.10 คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบินมาลินโด้แอร์ โดยมี
เจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

21.20 เหินฟ้าสู่กรุงกวัลาลมัเปอร์ โดยสายการบินมาลินโดแ้อร์ เท่ียวบินท่ี OD523 เดินทางถึงสนามบิน
กรุงกวัลาลมัเปอร์ เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง 

23.15 ออกเดินทางสู่กรุงเพิร์ธ ฯ รัฐออสเตรเลียตะวนัตก ประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบินมาลินโด้
แอร์ เท่ียวบินท่ี OD155 (บริกำรอำหำรบนเคร่ือง) 

วนัที่สอง                      เพร์ิธ-ชมเมอืง - เลอืกซ้ือทัวร์ล่องเรือแม่น ำ้สวอน - ฟรีแมนเทลิ - ช้อปป้ิง 

05.00 เดินทางถึง กรุงเพิร์ธ น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
เช้ำ รับประทานอาหารเชา้แบบปิคนิค  

จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมือง น าท่านชม เมืองเพิร์ธ เมืองหลวงของรัฐออสเตรเลีย
ตะวนัตก รัฐท่ีมีพ้ืนท่ีกวา้งใหญ่ครอบคลุมเน้ือท่ีราว 1 ใน 3 ของประเทศและตั้งอยู่บนแม่น ้ าสวอน 
แม่น ้ าสายส าคญัและเป็นแม่น ้ าสายหลกัของเมืองเพิร์ธ ผ่านชมอาคารรัฐสภา ศาลาว่าการประจ า
เมือง สวนสาธารณะคิงส์พาร์ค ซ่ึงอยูใ่นพ้ืนท่ีสูงกว่าตวัเมืองท าใหเ้ป็นจุดชมวิวเมืองเพิร์ธท่ีดียิง่ ท่ีน่ี
มีพนัธุ์ไมน้ับพนัชนิด รวมทั้งมีการจดัแปลงดอกไมป่้าให้ชมในแบบท่ีใกลเ้คียงกบัธรรมชาติท่ีสุด 
และเดินทางสู่ ทะเลสำบมองเกอร์ ช่ืนชมกบัหงส์ด าเป็นสัตวท์อ้งถ่ินและสัตวส์ัญลกัษณ์ของเมือง
เพิร์ธ จากนั้นถ่ายภาพกบั หอระฆังหรือเบลทำวเวอร์ ชมทศันียภาพอนังดงามบริเวณริมอ่าว ผ่าน
แม่น ้ าสวอนแม่น ้ าสายหลกัของเมืองพร้อมชมความงามของอาคารเก่าแก่ต่างๆ ก่อนเดินทางสู่เมือง 
ฟรีแมนเทิล ***หรือท่ำนสำมำรถเลอืกซ้ือทัวร์ล่องเรือชมแม่น ำ้สวอนจำกเพิร์ธสู่เมืองฟรีแมนเทิล
ได้ ค่ำใช้จ่ำยท่ำนละ 1,000 บำท กรุณำแจ้งล่วงหน้ำก่อนเดินทำง*** 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคารจีน  

บ่ำย น าท่านชมความงามริมแม่น ้ าสวอนท่ีกวา้งใหญ่ดัง่ทะเลสาบ ชมเมืองปากแม่น ำ้สวอน เมืองท่ีส าคญั
สมยัอดีตจนกระทัง่ปัจจุบนั ท่านจะไดพ้บกบับา้นเรือนท่ีสร้างข้ึนในสถาปัตยกรรมยุคเก่าแก่ทั้ง
ร้านอาหารและภตัตาคารถูกตกแต่งให้เขา้กบั บรรยากาศทอ้งทะเล พร้อมน าท่านชม Monument 
Hill ซ่ึงมีความสูงถึง 14 ม. ก่อสร้างโดย ดอนน่ี บรู๊คสโตน ดว้ยเงินงบประมาณของประชาชนเมือง
ฟรีแมนเทิลในปี 1928 เป็นศนูยก์ลางท่ีเป็นเนินเขาไวส้ าหรับเป็นท่ีระลึก ของทหารหาญ 59,330 คน
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ท่ีเสียพลีชีพตนเองในสงครามโลก น าท่านชม อำคำรรำวนด์เฮำส์ ส่ิงก่อสร้างรูปทรงกระบอก ท่ี
สร้างอยู่บนเนินเขาเต้ียๆ ริมฝ่ังทะเล สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ.1831 ใชเ้ป็นท่ีคุมขงัผูท่ี้ท าผิดกฎหมาย 
จากนั้นให้ท่านชมท่าเรือประมงประจ าเมืองและให้ท่านเลือกซ้ือสินคา้ราคาถูกจ าหน่ายตั้งแต่ผกั
และผลไม ้จนถึงของเก่าและของท่ีระลึกมากมาย (ตลาดฟรีแมนเทิลเปิดศุกร์-อาทิตย)์ จากนั้นอิสระ
ใหท่้านเดินเล่นไปบนเมืองแห่งประวติัศาสตร์พร้อมถ่ายภาพกบัอาคารบา้นเรือน กบัสถาปัตยกรรม
อนัเก่าแก่ อาทิเช่น ดิเอสพรานาด, อ่าวประมงเดอะฟิชเชอร์แมนฮาร์เบอร์, นอร์ทบริดจ์ เป็นตน้ 
ก่อนน าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงเพิร์ธ 

เยน็ อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั  
จากนั้นน าท่านเขา้พกั ณ โรงแรม The Goodearth Hotel, Perth หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัที่สำม                เพร์ิธ-สวนสัตว์เคเวอร์แชม- ชมฟำร์มโชว์กำรต้ดขนแกะ - ชิมไวน์ไร่ซำนดัลฟอร์ด – 
                               โรงงำนช็อคโกแลต็ - Honey Farm 

เช้ำ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
จากนั้นน าท่านชม หุบเขำสวอนวัลเล่ย์หรือหุบเขาสวอนริมฝ่ังแม่น ้ าสวอน ชมทศันียภาพ

อันงดงามของเมืองเพิร์ธ น าท่านเข้าชม สวนสัตว์แคเวอร์แชมป์ไวด์ไลฟ์ปำร์ค (Caversham 
Wildlife Park)  ชมสัตวน่์ารักนานาชนิดท่ีเป็นสัตวท์อ้งถ่ินของประเทศออสเตรเลีย อาทิ โคอาล่า 
จิงโจ ้วอมแบท และอ่ืนๆ อีกมากมาย พร้อมใหท่้านชมการแสดงการตดัขนแกะบริเวณของ ทัมบูล
กมัฟำร์ม ซ่ึงอาชีพน้ีถือเป็นอาชีพหลกัของชาวออสซ่ีท่ีท าฟาร์มและขนแกะน้ียงัเป็นสินคา้ส่งออกท่ี
ส าคญัของชาวออสซ่ีอีกดว้ย และชมการตอ้นแกะโดยสุนขัแสนรู้ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคารจีน  

บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ ไร่ไวน์ซำนดลัฟอร์ด ไร่ไวน์ใหญ่ท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของเมืองเพิร์ธ ใหท่้านได้
ชิมไวน์รสเยีย่มของออสเตรเลียตะวนัตกพร้อมทั้งเลือกซ้ือเป็นของฝาก จากนั้นน าท่านเดินทางไป 
โรงงำนช็อกโกแลต็ ใหท่้านชิมช็อกโกแลต็ชนิดต่างๆ พร้อมชมกรรมวิธีการผลิต และใหท่้านเลือก
ซ้ือเป็นของฝาก น าท่านชม โรงงานนูกา้ร์ ทีมีช่ือของเมืองเพิร์ธ พร้อมใหท่้านชิมรสชาติต่างๆ พร้อม
เลือกซ้ือเป็นของฝาก (ร้านปิดวนัจนัทร์) จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ Honey Farm ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑจ์ากผึ้ง ไดแ้ก่น ้ าผึ้งท่ีไดจ้ากการเล้ียงผึ้งตามธรรมชาติจากดอกไมน้านาพรรณหรือเลือก
ซ้ือข้ีผึ้งบริสุทธ์ิ นอกจากน้ียงัมีผลิตภณัฑอ่ื์นๆอีกมากมายใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเพ่ือเป็นของฝาก 

เยน็ อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั  
จากนั้นน าท่านเขา้พกั ณ โรงแรม The Goodearth Hotel, Perth หรือระดบัเทียบเท่าน า 
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วนัที่ส่ี                เพร์ิธ - อุทยำนแห่งชำตนิัมบุง - นัง่รถ 4WD ตะลุยเนินทรำย - สนุกกบักำรเล่น Sand Boarding 

เช้ำ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาตินัมบุง เพื่อช่ืนชมกบัธรรมชาติอนัแปลกตาของ อุทยำน

แห่งชำตนิัมบัง (NAMBUNG NATIONAL PARK) สนุกสนานผจญภยักบัการเดินทาง ท่ามกลาง
ทะเลทราย น าท่านเท่ียวชม ทะเลทรำยพินนำเคิล ชมความมหัศจรรยข์องธรรมชาติอนัแปลกตาท่ี
สร้างสรรคป์รุงแต่งแท่งหินปูนขนาดต่างๆ ท่ีเกิดจากลมพดัทรายมาถมรวมกนัเป็นเวลาหลายลา้นปี 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั แบบฟิชแอนดชิ์ป  

บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ SAND DUNES นัง่รถ 4 WD ท่องเนินทรายมหศัจรรย ์ ซ่ึงเป็นการขบัรถผา่นเนิน
ทรายสีขาวขนาดใหญ่ สนุกสนานกบัการเล่น SAND BOARDING ต่ืนเตน้กบัประสบการณ์ท่ีแปลก
ใหม่ ท่ามกลางธรรมชาติท่ีงดงามแปลกตา ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางกลบัสู่เพิร์ธ 

เยน็ อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั  
พกั ณ โรงแรม The Goodearth Hotel, Perth หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัที่ห้ำ                      เพร์ิธ-กวัลำลมัเปอร์ - กรุงเทพฯ 

04.00 เช็คเอา๊ทอ์อกจากโรงแรม (ไม่มีบริการอาหารเชา้) ก่อนน าท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองเพิร์ธ 
07.00 ออกเดินทางจากกรุงเพิร์ธ โดยสายการบินมาลินโดแ้อร์ เท่ียวบินท่ี OD156  

(บริการอาหารบนเคร่ือง) 
12.55 เดินทางถึงสนามบินกรุงกวัลาลมัเปอร์ เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง 
16.00 ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินมาลินโดแ้อร์ เท่ียวบินท่ี OD522 
17.10 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
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กำรช ำระเงนิ 
 

อตัราน้ีรวม : 

 ค่าอาหาร 6 ม้ือ ตามท่ีระบุในรายการท่องเท่ียว 

 ค่าใชจ่้ายมคัคุเทศก ์/ หวัหนา้ทวัร์ ท่ีคอยอ านวยสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่ารถเช่าแบบส่วนตวั 3 วนัเต็ม 

อตัราน้ีไม่รวม : 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป -  กลบั  

 ค่าหอ้งพกัโรงแรม 

 ค่าตัว๋เขา้ชมต่างๆ 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น อาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการท่องเท่ียว เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์

เป็นตน้ 

 ค่าธรรมเนียมในการท าหนงัสือเดินทาง 

 


