เมืองริมฝั่ งมหาสมุทรอินเดีย ล่องเรือแม่น้ าสวอน –
ล่องเรือแมนดู ร่าห ์ 5 วัน 4คืน
กำหนดกำรเดินทำง
วันแรกของกำรเดินทำง

(1)

ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ – เพิร์ธ (ออสเตรเลีย)

........... น. คณะพร้ อมกัน ณ ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ ชั้น.........ประตู........เคำน์ เตอร์ ........สำยกำร.............
พบเจ้าหน้าที่บริ ษทั เฟิ ร์ สท เวิลด์ ทัวร์ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกแก่ท่านในเรื่ องของสัมภาระและ
เอกสารการเดินทาง
........ น. ออกเดินทำงสู่ เมืองเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ ........................
.......... น. คณะเดินทางถึงสนามบินเมืองเพิร์ธ หลังผ่านพีธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว นาท่าน
เดินทางสู่ ภตั ตาคาร
ค่ำ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
จำกนั้นนำท่ ำนเดินทำงสู่ ทพี่ ัก

วันทีส่ องของกำรเดินทำง
เช้ ำ

เทีย่ ง

(2)

Caversham Wildlife Park – ไร่ ไวน์ ซำนดัลฟอร์ ด –
โรงงำนช็อคโกแล็ต

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเข้าชม สวนสั ตว์ แคเวอร์ ชำมไวด์ ไลฟ์ ปำร์ ค Caversham Wildlife Park ชมสัตว์น่ารักนานาชนิ ดที่
เป็ นสัตว์ทอ้ งถิ่ นของประเทศออสเตรเลีย อาทิ โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท และอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมให้ท่าน
ชมการแสดงการตัดขนแกะบริ เวณของทัมบู ลกัมฟำร์ ม ซึ่ งอาชี พนี้ ถือเป็ นอาชี พหลักของชาวออสซี่ ที่ท า
ฟาร์ มและขนแกะนี้ยงั เป็ นสิ นค้าส่ งออกที่สาคัญของชาวออสซี่ อีกด้วย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร

บ่ ำย

ค่ำ

นาท่านเดินทางสู่ ไร่ ไวน์ ซำนดัลฟอร์ ด ไร่ ไวน์ใหญ่ที่มีชื่อเสี ยงแห่ งหนึ่ ง
ของเมืองเพิร์ธ ให้ท่านได้ชิมไวน์รสเยี่ยมของออสเตรเลียตะวันตกพร้อม
ทั้งเลือกซื้ อเป็ นของฝาก จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ โรงงำนช็ อคโกแล็ต ให้
ท่านชิ มช็ อกโกแล็ตชนิ ดต่างๆ พร้ อมให้ท่านเลื อกซื้ อเป็ นของฝากกลับ
บ้า น และเอ๊ า ท์ เ ล็ ท จากโรงงานขนมนู ก าร์ ซึ่ งเป็ นขนมมี ชื่ อ ของ
ออสเตรเลีย พร้อมให้ท่านเลือกซื้ อเป็ นของฝากหลากรสชาติ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
จำกนั้นนำท่ ำนเดินทำงสู่ ทพี่ กั

วันทีส่ ำมของกำรเดินทำง
เช้ ำ

เทีย่ ง

บ่ ำย

ค่ำ

ซีตีท้ วั ร์ เพิร์ธ – แมนดูร่ำห์

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านชมเมืองเพิร์ธ เมืองหลวงของรัฐออสเตรเลียตะวันตก รัฐที่มีพ้ืนที่กว้างใหญ่ครอบคลุมเนื้ อที่ราว 1 ใน
3 ของประเทศและตั้งอยู่บนแม่น้ าสวอน แม่น้ าสายสาคัญและเป็ นแม่น้ าสายหลักของเมืองเพิร์ธ ผ่ ำนชม
อำคำรรั ฐสภำ ศำลำว่ ำกำรประจำเมือง สวนสำธำรณะคิงส์ พำร์ ค ซึ่ งอยูใ่ นพื้นที่สูง
กว่าตัวเมืองทาให้เป็ นจุดชมวิวเมืองเพิร์ธที่ดียิ่ง ที่นี่มีพนั ธุ์ไม้นบั พันชนิ ด รวมทั้งมี
การจัดแปลงดอกไม้ป่าให้ชมในแบบที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติที่สุด จากนั้นนาท่าน
เดินทางสู่ ทะเลสำบมองเกอร์ ชื่ นชมกับหงส์ ดาเป็ นสัตว์ทอ้ งถิ่นและสัตว์สัญลักษณ์
ของเมื องเพิร์ธ และให้ท่ านถ่ ำยภำพกับ หอระฆังเบลทำวเวอร์ ชมทัศนี ยภาพอัน
งดงามบริ เวณริ มอ่าว จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ เมืองแมนดูร่ำห์ เมืองเล็กๆน่ ารักๆ
ริ มทะเล เป็ นเมืองตากอากาศชายทะเลทางตอนใต้ของเมืองเพิร์ธ ห่ างจากเมืองเพิร์ธประมาณ 50 กิโลเมตร
นาท่านชมทัศนียภาพอันสวยงามของหมู่บา้ นและรี สอร์ ทริ มคลอง ซึ่ งคลองนี้ สามารถออกทะเลได้ ดังนั้นจึง
มีปลาทะเล กุง้ และปูมา้ มาให้จบั ที่หัวบันไดบ้านได้เลย โดยบ้านแต่ละหลังจะมีเรื อและท่าจอดเรื อส่ วนตัว
เป็ นเมืองที่มีอากาศดีมาก ไม่มีฝนละออง
ุ่
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่ า น ล่ อ งเรื อ ชมบรรยากาศของเมื อง ชมบ้า นพัก ที่ อยู่ริม น้ า และให้ท่ า นได้
ตื่นเต้นกับปลาโลมา ที่มาว่ายน้ าโชว์ตวั อยูร่ อบๆเรื ออย่างใกล้ชิด เหมือนจะรู ้วา่ ทุก
ท่านกาลังชื่ นชมดู อยู่ และเจ้าโลมาจะโบกหางทักทายทุ กท่านก่ อนดาน้ าหายไป
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเพิร์ธ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
จำกนั้นนำท่ ำนเดินทำงสู่ ทพี่ กั

วันทีส่ ี่ ของกำรเดินทำง
เช้ ำ

(3)

(4)

ฟรีแมนเทิล – ล่องเรือแม่ นำ้ สวอน

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองฟรีแมนเทิลนาท่านชม เมืองฟรีแมนเทิล หรือ ฟรีโอ ชมความสวยงามริ มแม่น้ าสวอน
ที่กว้างใหญ่ดงั่ ทะเลสาบ ชมเมืองปากแม่น้ าสวอน เมืองที่สาคัญสมัยอดีตจนกระทัง่ ปั จจุบนั ท่านจะได้พบกับ
บ้านเรื อนที่สร้างขึ้นในสถาปั ตยกรรมยุคเก่าแก่ ร้านอาหารและภัตตาคารถูกตกแต่งให้เข้ากับบรรยากาศท้อง
ทะเล พร้อมให้ท่านชมท่าเรื อประมง ประจาเมืองและให้ท่านเลือกซื้ อสิ นค้าราคาถูก จาหน่ายตั้งแต่ผกั ผลไม้

เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ

จนถึงของเก่า และของที่ระลึกมากมาย อาทิ ดิเอสพรำนำท อ่ ำวประมงเดอะฟิ ชเชอร์ แมนฮำร์ เบอร์ , นอร์ ทบ
ริดจ์ พร้อมบันทึกภาพเป็ นที่ระลึกตามอัธยาศัย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่าน ล่ องเรื อแม่ น้ำสวอน แม่น้ าสายหลักของเมื องพร้ อมชมความงาม
ของอาคารเก่าแก่ต่างๆ เดิ นทางกลับสู่ เมืองเพิร์ธ จากนั้นอิสระให้ท่านได้
พัก ผ่อนตามอัธ ยาศัย หรื อ เลื อ กซื้ อ สิ นค้า แบรนด์ เนมหลากหลายกับ าง
สรรพสิ นค้าชื่อดัง อาทิ Mayer, David Jones และร้านค้าอื่นๆ อีกมากมายที่
ตั้งอยูใ่ นย่านช้อปปิ้ ง ท่านสามารถเดินเลือกซื้ อสิ นค้าได้อย่างสะดวกสบาย
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
จำกนั้นนำท่ ำนเดินทำงสู่ ทพี่ กั

วันทีห่ ้ ำของกำรเดินทำง
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย
......... น.
......... น.

(5)

เพิร์ธ อะควำเรี่ยม – ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เพิร์ธ อะควำเรี่ยม AQWA พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าโลกใต้ทะเลของเมืองเพิร์ธ ให้ท่านได้สัมผัส
กับความลึ กลับมหัศจรรย์ของชี วิตใต้ทอ้ งทะเล พร้ อมลอดผ่านอุโมงค์ชมความมหัศจรรย์ของโลกใต้ทะเล
อาทิ ปลาฉลามปลาโลมา ปลากระเบน ปลาดาว และให้ท่านได้สัมผัส ปลา Touch Pool ตื่นตาตื่นใจกับ
ประการังสี สันสวยสดงดงาม
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ สนามบิน
ออกเดินทำงสู่ กรุ งเทพฯ เทีย่ วบินที่ ................
คณะเดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ จากเรา เฟิ ร์สท เวิลด์ ทัวร์

