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 นําคณะเยือนเมืองหลวง3ประเทศ แสนสวย แหงสหราชอาณาจักร
 ชม2หมูบานที่สวยที่สุดในอังกฤษไบบัวรี่และเบอรตันออนเดอะวอเตอร
 ลองเรือชมความสวยงามของทะเลสาบเลคดิสทริค วินเดอรเมียร
 ชมเมืองไอเดนเบิรก สกอตแลนด พรอมเขาชมปราสาทไฮเดนเบิรก
 ชมภายในสนามฟุตบอลโอแทรฟอรด ของทีมแมนเชสเตอรยูไนเต็ด
 เดินเลนชอปปงเมืองแสนสวยแหงศิลปะแบบทิวดอร เมืองเชสเตอร
 ชมเมืองคารืดิฟ เมืองหลวงอันสวยงามและยิ่งใหญของแควนเวลส
 ชมความเกาแกสวยงามของเมืองบาธ และเสาหินสโตนเฮนจอันโดงดัง
 เที่ยวชมเมืองออกฟอรด เมืองมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของอังกฤษ
 เที่ยวชมความสวยงามของกรุงลอนดอน เมืองหลวงของอังกฤษ
 เขาบริติซมิวเซียม+ลองเรือแมน้ําเทมส+ชอปปงเอาทเล็ท+แฮรรอท
หัวหนาทัวรชํานาญเสนทางพักโรงแรม4ดาว****ดีดี6คืน+บนเรือสําราญ2ลํา(หองวิวทะเล)
โดยการบินไทย THAI AIRWAYS INTERNATIONAL TG บินตรงไมตอเครื่อง หรูหรา มีระดับ
เดือนกรกฎาคม
หยุดเขาพรรษา 13-21ก.ค./20-28ก.ค./27ก.ค.-04ส.ค.
เดือนสิงหาคม
หยุดวันแม10-18ส.ค.
เดือนกันยายน
07-15ก.ย./14-22ก.ย./21-29ก.ย./28ก.ย.-06ต.ค.
เดือนตุลาคม
05-13ต.ค./12-20ต.ค./19-27ต.ค./26ต.ค.-03พ.ย.
ทานที่ตองการเดินทางชวง เดือนพฤศจิกายน-เทศกาลปใหม กรุณาดูวันและราคาหนา11
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วันแรกของการเดินทาง(1) ทาอากาศยานสุวรรณภูม-ิ ลอนดอน(อังกฤษ) บินตรงไมตอ เครือ่ ง
22.00 น.

สมาชิ กทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคาท์เตอร์ D
สายการบินไทย…สังเกตุป้าย World Traveller agency เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริ การ
00.55 น. เหิ รฟ้าสู่ ลอนดอน...โดยสายการบินไทย thai airways international เที่ยวบินที่ tg910 (บินตรง)
***นําคณะบินตรง...ถึงลอนดอนชวงเชา...ไมตองเสียเวลาตอเครื่อง...พรอมสะสมไมลสูบัตรทอง***

วันทีส่ องของการเดินทาง(2) ลอนดอน-ไบบัวรีU่ NSEEN (หมูบา นสวยที่สดุ ในอังกฤษ)
เบอรตนั ออน เดอะวอเตอรUNSEEN-ลิเวอรพลู
07.15น.

เที่ยง
บาย

คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติฮีสโธว์ ประเทศอังกฤษ (ใช้เวลาบิน12ชัว่ โมง20นาที) หลังผ่านพิธีการตรวจคน
เข้าเมืองและศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว นําคณะเดินทางสู่ เขตคอดวอร์ ด C ot swold s เป็ นเขตพื้นที่หนึ่งทางตะวันตกของ
อังกฤษ ที่มีเมืองท่องเที่ยวอย่าง Oxford, Bath และ Stanford-upon-Avon รายล้อม ลักษณะภูมิประเทศเป็ นเนินเขาและ
ทุ่งหญ้าประกอบด้วยหมู่บา้ นเล็กใหญ่มากมาย สิ่ งที่ทาํ ให้ Cotswolds มีชื่อเสี ยงก็คือสถาปั ตยกรรมแบบหมู่บา้ นอังกฤษ
โบราณและทิวทัศน์ทางธรรมชาติที่สวยงามที่ทาํ ให้นึกถึงบ้านกระท่องในนิทานสมัยเด็ก (ใชเวลาเดินทาง1ช.ม.18นาที)
นําทานเที่ยวชม หมูบานไบบัวรี่ Bibury ซึ่งไดชื่อวาเปนหมูบานที่สวยที่สุดในอังกฤษ เนื่องจาก

หมู่บา้ นแห่งนี้มีถนนที่ขนานไปกับแม่น้ าํ สายเล็กๆ เรี ยงรายด้วยกระท่อมหิ นสี น้ าํ ผึ้ง (Cotswold stone) ซึ่งมีให้เห็น
เฉพาะในเขตนี้เท่านั้น กระท่อมหิ นสี น้ าํ ผึ้ง หรื อ Arlington Row เป็ นกระท่อมเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1380 ที่มีอายุ
มากกว่า 700 ปี มีให้เห็นเฉพาะแค่ที่นี่เพียงเท่านั้นเป็ นเขตที่ชาวบ้านทําการทอผ้าขนสัตว์ในอดีต และเป็ นที่อาศัย
ของคนในหมู่บา้ นปัจจุบนั กระท่อมแต่ละหลังได้รับการดูแล และรักษาสภาพเดิมไว้เป็ นอย่างดี จึงทําให้พ้นื ที่แถบนี้
ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมาถ่ายรู ปมากที่สุด จุดท่องเที่ยวที่สาํ คัญอีกแห่งใน Bibury ก็คือ Bibury Trout Farm
เป็ นฟาร์มปลาเทราท์ที่มีชื่อเสี ยงแห่ งหนึ่งในอังกฤษ (มีเวลาเที่ยวสบายๆไม่ตอ้ งรี บเร่ ง)
บริการอาหารมื้อเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร / จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บา้ นเบอร์ตนั ออนเดอะวอเตอร์(20นาที)
นํ า คณะเที่ ย วชม หมู บ า นเบอร ตั น ออนเดอะวอเทอร Burton on the water เป็ นหมู่ บ ้า นน่ ารั ก ที่ มี
สถาปั ตยกรรมหิ นสี น้ าํ ผึ้งอันโดดเด่นซึ่งตั้งอยูภ่ ายในชนบทที่สวยงาม แม่น้ าํ ที่เงียบสงบ ร้านค้างานฝี มือ และคาเฟ่ ริ มนํ้า
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เป็ นสิ่ งที่ดีเลิศของหมู่บา้ นคอทส์โวลด์ เบอร์ตนั -ออน-เดอะ-วอเทอร์ที่พฒั นาโดยชาวแซกซันและครั้งหนึ่งเคยเป็ นเมือง
หน้าด่านโรมันกลายเป็ นศูนย์กลางการค้าขนสัตว์ที่สาํ คัญในช่วงการปฏิวตั ิอุตสาหกรรม หมู่บา้ นนี้ อยูค่ ร่ อมแม่น้ าํ วินด์
รัชซึ่งเป็ นทางนํ้าไหลช้าที่มีสะพานอันงดงามพาดผ่านหลายสะพาน ชื่นชมบ้านหิ นในศตวรรษที่ 15 และ 16 อันยิง่ ใหญ่
ที่ลอ้ มรอบแม่น้ าํ และถูกใช้เป็ นร้านเบเกอรี่ ธนาคาร ร้านบูติก ร้านอาหาร และพิพิธภัณฑ์ เดินเล่นไปตามริ มนํ้าและ
ผ่อนคลายภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ที่น่าเกรงขามในระหว่างที่เพลิดเพลินไปกับทัศนี ยภาพอันสวยงาม นําท่านเยี่ยมชม
สถานที่สาํ คัญทางประวัติศาสตร์ ที่โดดเด่นซึ่ งรวมถึง วิคทอเรี ย ฮอลล์ จากปลายศตวรรษที่ 19 โบสถ์เซนต์ลอเรนซ์ มี
โครงสร้างแบบนอร์มนั และมีการสร้างพื้นที่ที่ใช้ทาํ พิธีของโบสถ์ข้ ึนในปี 1328 สัมผัสประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์
ของคณะสงฆ์อนั ยาวนาน 350 ปี ที่ โบสถ์แบปทิสต์เบอร์ ตนั -ออน-เดอะ-วอเทอร์ จากนั้นนําคณะเดินทางเข้าสู่ ที่พกั ที่
เมื อ งลิ เวอร พู ล LIVERPOOL (ใชเวลาเดิ น ทาง2ช.ม.50นาที )ซึ่ งตั้งอยู่ท างตะวัน ออกของปากนํ้าเมอร์
ซี ย ์ ในทางประวัติศาสตร์ ของมณฑลเดิ มลิเวอร์ พูลเป็ นส่ วน
หนึ่ งของแลงคาสเชอร์ ความรุ่ งเรื องของลิเวอร์ พูลมาจากการ
เป็ นเมื อ งท่ า สํ า คัญ ภายในคริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ 18 การติ ด ต่ อ
ค้าขายกับแคริ บเบียน, ไอร์ แลนด์ และแผ่นดินใหญ่ยโุ รป และ
ความสะดวกในการติดต่อค้าขายกับการค้าทาสข้ามมหาสมุทร
แอตแลนติค (Atlantic Slave Trade) ยิ่งทําให้เศรษฐกิ จเติบโต
มากยิง่ ขึ้น ภายในต้นคริ สต์ศตวรรษที่ 19 และ 40% ของการค้า
ขายในโลกต้องผ่านเมืองท่าลิเวอร์ พูลซึ่ งทําให้ลิเวอร์ พูลกลายเป็ นเมืองสําคัญที่สุดเมืองหนึ่ งของอังกฤษ ความเป็ นที่
นิยมของ เดอะบีทเทิลส์ และกลุ่มนักร้องอื่นๆ ทําให้ลิเวอร์พลู เป็ นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว ในปี ค.ศ. 2007
คํ่า
บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร / นําคณะเดินทางเข้าสู่ ที่พกั ...อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย
พักที่ : hilton liverpool/NOVOTEL HOTEL/holliday inn /ระดับใกลเคียง

วันทีส่ ามของการเดินทาง(3) ลิเวอรพลู -สนามแอนฟลส-วินเดอรเมียร-ลิองเรือเลคดิสทริค
เอดินเบิรก (สก็อตแลนด)-ชมเมือง
เช้า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
ถ่ายภาพภายนอกสนามแอนฟลดสโมสรฟุตบอลลิเวอรพูล ตั้งอยู่
ในเขตแอนฟี ลด์ เมืองลิเวอร์ พูล แอนฟี ลด์สร้างเสร็ จในปี พ.ศ. 2427 เริ่ มแรก
เป็ นสนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลเอฟเวอร์ตนั ต่อมาในปี พ.ศ. 2435 เอฟเวอร์
ตันย้ายสนามไปกูดิสันพาร์ ค หลังจากก่อตั้งสโมสรฟุตบอลลิเวอร์ พูล แอนด์
ฟิ ลด์จึงกลายเป็ นสนามเหย้าของลิเวอร์ พูลนับแต่น้ นั มา จากนั้นนําคณะออกเดินทางสู่ เมืองวินเดอร์ เมียร์ ซึ่ งตั้งอยู่ใน
เขต อุทยานแห่ งชาติเลคดิสทริ ค ทางทิศตะวันตกเฉี ยงเหนื อของอังกฤษ เป็ นเมืองถิ่นกําเนิ ดของ William Wordsworth
กวีผูม้ ี ชื่ อ เสี ย งของอัง กฤษ ปั จ จุ บ ัน ถื อ เป็ นอุ ท ยานแห่ งชาติ เมื อ งที่ มี
ธรรมชาติอนั งดงามและทะเลสาบที่ทอดตัวเป็ นแนวยาวไปในอ้อมกอด
ของหุ บเขาอันเขียวขจี โดยใช้เส้นทางผ่าน เขตเลค ดิสทริ ค ดินแดนแห่ ง
ทะเลสาบทั้ง 16 แห่ งชมบรรยากาศของธรรมชาติรอบทะเลที่เต็มไปด้วย
ต้นไม้ และดอกไม้เมืองหนาวที่แลดูร่มรื่ น รถโค้ชเดินทางถึงท่าเรื อ
(ใช้เวลาเดินทาง2ช.ม.)

เที่ยง
บาย
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นํ าคณะ ล อ งเรื อ ชมวิ ว ทะเลสาบ วิ น เดอร เมี ย ร ชมความงดงามอัน บริ สุ ท ธิ์ ของทะเลสาบ ซึ่ งเป็ น
ทะเลสาบนํ้ าจื ด ขนาดใหญ่ มี ค วามยาวถึ ง 18 กิ โ ลเมตร กว้า งถึ ง 1.5
กิโลเมตร ชาวพื้นเมือง เรี ยกกันว่า ทะเลสาบริ้ บบิ้น เพราะทะเลสาบแห่ งนี้
มีรูปร่ างลักษณะ คล้ายพื้นผ้าเล็กๆ ยาวๆ คล้ายกับริ้ บบิ้น นํ้าในทะเลสาบ
แห่ งนี้ เกิดจากการละลายของหิ มะบนภูเขาจนก่อเกินทะเลสาบนัน่ เอง ท่าน
จะสามารถสัมผัสได้กบั วิวทิวทัศน์ ความร่ มรื่ นจากไม้ใหญ่นานาพันธุ์
บริการอาหารมื้อเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร / เดินทางสู่ เมืองเอดินเบิร์ก (ใช้เวลาเดินทาง3ช.ม.30นาที)
นํ า คณะเดิ น ทางสู เมื อ งเอดิ น เบิ ร ก สกอตแลนด สหราชอาณาจัก ร ตั้ง อยู่ท างฝั่ ง ตะวัน ออกของ

สกอตแลนด์ เป็ นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็ นมาตั้งแต่ยุคกลางลักษณะภูมิประเทศเป็ นภูเขาสู งอยู่กลางเมือง เป็ น
ที่ต้ งั ของปราสาทเอดินบะระอันเป็ นทําเลที่ได้เปรี ยบเชิงยุทธศาสตร์ ในสมัยก่อน โดยรอบภูเขาถูกปรับพื้นที่เป็ นคูเมือง
เพื่อประโยชน์ในเชิงการทหาร รอบนอกเป็ นที่ราบลดหลัน่ เป็ นขั้น ๆ กระจายออกโดยรอบ เมืองเอดินบะระนั้นขึ้นชื่อ
ว่าเป็ นเมืองแห่ งเทศกาลต่าง ๆ ตัวอย่างงานสําคัญที่ถูกจัดขึ้นในเมืองเอดินบะระ ได้แก่ เทศกาลศิลปะนานาชาติ Fringe
ภาพยนตร์ วิทยาศาสตร์ งานหนังสื อเด็ก เพลงแจ๊ส และเพลงพื้นบ้าน ในช่ วงเทศกาลเหล่านี้ โดยเฉพาะช่ วงเดื อน
สิ งหาคมหรื อช่ วงหน้าร้ อนของ สหราชอาณาจักร ที่ เมื องเอดิ นบะระจะมี จดั งานเทศกาลประจําปี ที่ สามารถดึ งดู ด
นักท่องเที่ยวมาที่เมืองนี้ เป็ นจํานวนมาก จนทําให้เมืองเอดินบะระติดอันดับเมืองที่มีนกั ท่องเที่ยวมากที่สุดเป็ นอันดับ2
ของสหราชอาณาจักรรองจากลอนดอน นําคณะนัง่ รถชมเมืองผ่านเข้าสู่ เขตเมืองเก่า OLD TOWN เอดินบะระได้รับการ
ยกย่อ งให้ เป็ น มรดกโลกจากยู เนสโก UNESCO ถึ ง 2 ครั้ ง ในตัว เมื อ งมี อ าคารถึ ง 4,500 หลังซึ่ งมี ค วาม
หนาแน่นมากที่สุดในโลก และยังเป็ นเมืองสมัยใหม่ที่มีชีวิตชีวาเต็มไปด้วยศิลปะและวัฒนธรรมโดยมี พิพิธภัณฑ์ ห้อง
แสดงภาพ มหาวิทยาลัยและเทศกาลต่างๆ รถโค้ชผ่านชม“ อนุสาวรี ยบ์ อ็ บบี้ ”สุ นขั พันธุ์สกายเทอเรี ยร์ ที่โด่งดังตัวหนึ่ ง
ของโลก จากความซื่ อสัตย์และจงรักภักดี ผ่านชมบริ เวณด้านหน้า พระราชวังโฮลีรูด
เป็ นคําที่แปลงเป็ นภาษาอังกฤษจากคําว่า "Haly Ruid" ของภาษาสกอตที่แปลว่า "กางเขน
ศักดิ์สิทธิ์" (Holy Cross) เป็ นพระราชวังที่เป็ นสมบัติส่วนพระองค์ของพระราชวงศ์องั กฤษ

Page 5.
ที่ ย งั ทรงใช้ในสถานที่ ป ระทับ หลัก ในสกอตแลนด์ ฮอลี รูด เดิ ม เป็ นสํานัก สงฆ์ที่ ก่ อ ตั้งโดยพระเจ้าเดวิ ด ที่ 1 แห่ ง
สกอตแลนด์ ในปี ค.ศ. 1128 ต่อมามาใช้เป็ นที่ประทับหลักของพระมหากษัตริ ยแ์ ละพระราชิ นีของสกอตแลนด์มา
ตั้งแต่ ค ริ ส ต์ศ ตวรรษที่ 15 ตัว พระราชวังตั้งอยู่ท างใต้ข องรอยัล ไมล์ (Royal Mile) ในเอดิ น บะระ ตรงกัน ข้ามกับ
ปราสาทเอดิ นบะระทางอีกด้านหนึ่ งของรอยัลไมล์ ในปั จจุบนั เป็ นที่ ประทับอย่างเป็ นทางการในสกอตแลนด์ของ
สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ผูท้ รงประทับเป็ นเวลาหนึ่งอาทิตย์ในต้นฤดูร้อนของทุกปี และทรงเป็ นเจ้าภาพงาน
เลี้ยงในสวนและการเลี้ยงรับรองอย่างเป็ นทางการต่าง ๆ เมื่อประทับอยูท่ ี่นี่
คํ่า
บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร / นําคณะเดินทางเข้าสู่ ที่พกั ...อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย
พักที่ : NOVOTEL HOTEL/holliday inn/mucure hotel /ระดับใกลเคียง

วันทีส่ ขี่ องการเดินทาง(4) ปราสาทเอดินเบิรก (สก็อตแลนด)-แมนเชสเตอร
เช้า

เที่ยง
บาย

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นํ าคณะเข าชมความสวยงามภายใน ปราสาทเอดิ น เบิ ร ก อัน สง่ างามด้วยทําเลที่ ต้ งั บนเนิ น เขาสู ง

มองเห็นเด่นเป็ นสง่าจากทุกมุมเมือง เคยเป็ นที่ประทับของกษัตริ ยส์ ก๊อต เคยถูกทําลายลงหลายครั้ง แต่ทุกครั้งก็ได้รับ
การบูรณะ และสร้างใหม่ให้กลับคืนสู่ ความสง่างาม โดยเฉพาะครั้งสุ ดท้าย ในศตวรรษที่ 19 โดย เซอร์วอลเตอร์สก็อต
นักปราชญ์ชาวสก็อต ได้แบ่งห้องเป็ นส่ วนต่าง ๆ อย่างน่าชม อาทิ ส่ วนของป้อมปราการและกําแพงปราสาทโบราณ มี
ปื นใหญ่เรี ยงราย รวมทั้งประเพณี การยิงปื นใหญ่ในเวลา 1300 น. ของทุกวันตลอด 150 ปี ที่ผา่ นมา, ชมโบสถ์เซนต์มา
กาเร็ ต ที่ถูกสร้างขึ้นในคริ สต์ศตวรรษที่ 12 เพื่อรําลึกถึงพระมารดาของกษัตริ ยเ์ ดวิดที่ 1 แล้วเข้าสู่ พระราชฐานชั้นใน
ส่ วนที่เป็ น The Palace จัดแสดงเกี่ยวกับเรื่ องราวของราชวงศ์แห่ งสก็อต ห้องประทับ และห้องมหามงกุฎ และ Great
Hall เคยเป็ นทั้งห้องจัดเลี้ยง ,การประชุมสภา ,โรงเรื อนทหารและโรงพยาบาลมาแล้วในแต่ละยุคสมัย ปัจจุบนั จัดแสดง
เกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในการสงคราม ปราสาทเอดินบะระเป็ นปราสาทที่เป็ นสถานที่เปิ ดตัวของหนังสื อเรื่ อง
แฮรี่ พอตเตอร์ เนื่องจากมีลกั ษณะใกล้เคียงฉากเมืองแม่มดในท้องเรื่ อง
บริการอาหารมื้อเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร
นําคณะออกเดินทางสูเมืองแมนเชสเตอร เป็ นนครและเมืองในสหราชอาณาจักร ตั้งอยูท่ างตอนเหนือของ
แคว้นอังกฤษ มีชื่อเสี ยงจากการเป็ นเมืองอุตสาหกรรมแห่ งแรกของโลก และได้การยอมรับจากหลายฝ่ ายว่าเป็ นเมือง
รอง ของสหราชอาณาจักร แมนเชสเตอร์ เป็ นศูนย์กลางศิลปะ สื่ อ และธุ รกิจขนาดใหญ่ เมืองมีชื่อเสี ยงไปทัว่ โลกจาก
การกีฬา โดยมีสโมสรฟุตบอล 3 สโมสร ได้แก่แมนเชสเตอร์ยไู นเต็ด และแมนเชสเตอร์ซิตี และสโมสรคริ กเก็ต แลงคา
เชียร์ เคาน์ต้ ี (ใช้เวลาเดินทาง 4 ช.ม.)
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คํ่า
บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร/ นําคณะเดินทางเข้าสู่ ที่พกั ...อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย
พักที่ : the midland hotel /holiday inn hotel/ระดับใกลเคียง

วันทีห่ า ของการเดินทาง(5) สนามฟุตบอลโอลดแทรฟฟอรด-เชสเตอรUNSEEN-คารดฟ
ี (เวลส)
เช้า

เที่ยง
บาย

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นําคณะเขาชมภายใน”สนามฟุตบอลโอลดแทรฟฟอรด” ซึ่งเปนสนามกีฬาในเขต
แทรฟฟอร ด ของเกรตเตอร แ มนเชสเตอร และเป น สนามเหย า ของสโมสรฟุ ต บอล
แมนเชสเตอรยูไนเต็ด สนามกีฬาเริ่ มก่อสร้างใน
ปี ค .ศ . 1909 แ ล ะ เริ่ ม เปิ ด ใ ช้ ตั้ ง แ ต่ วั น ที่ 19
กุ ม ภาพัน ธ์ ค.ศ. 1910 ปั จ จุ บ ัน เป็ นสนามฟุ ต บอลซึ่ ง
ติดตั้งเก้าอี้หมดทุกพื้นที่ของสแตนด์ เป็ นสนามที่ใหญ่
เป็ นอันดับ 2 ของอังกฤษ ในแง่ของจํานวนแฟนบอลที่
รองรับได้ ซึ่ งมากถึ ง 76,212 คนเป็ นรองแค่สนามกี ฬ า
เวมบลียเ์ พียงแห่ งเดี ยว และใหญ่ อนั ดับ 3 ของสหราช
อาณาจักร ใหญ่เป็ นอันดับ 11 ของทวีปยุโรป ชื่อเรี ยกที่
แฟนบอลคุน้ หู ว่า "โรงละครแห่งความฝัน" คนแรกที่แรกที่เรี ยกชื่อนี้คือ เซอร์ บ็อบบี ชาร์ลตัน บุคคลระดับตํานานของ
สโมสรนั่นเอง สนามโอลด์แทรฟฟอร์ ดนี้ มกั จะถูกใช้เป็ นสนามในการแข่งขันเอฟเอคัพรอบรองชนะเลิศ และเป็ น
สนามหลักในการแข่งขันหลายอย่าง ***หากวันที่มีการแข่ งขัน หรื องานพิธีต่างๆ สนามจะไม่ เปิ ดให้ เข้ าชม..บริ ษัทขอ
สงวนสิทธิ์ยกเลิกการเข้ าชมภายในสนาม...จึงเรี ยนม้ เพือ่ พิจารณา***
นําคณะออกเดินทางสู่ เมือง เชสเตอร์ เป็ นนครในมณฑลเชชเชอร์ ชายแดนของเวลส์ ได้รับสถานะเป็ นเมืองในปี ค.ศ.
1541 เชสเตอร์มีอาคารในยุคกลางหลายแห่ ง แต่มีบางอาคารบริ เวณกลางเมืองที่ได้รับบูรณะในสมัยวิกตอเรี ย เป็ นเมือง
ที่มีการรักษากําแพงเมืองที่ดีที่สุดในอังกฤษ (ออกเดินทางสู่ เชสเตอร์40นาที)
บริการอาหารมื้อเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร
นําคณะเดินเที่ยวชมเมืองเชสเตอร UNSEEN มาอังกฤษตองหามพลาด!!! ซึ่ งเป็ นเมืองที่น่ารัก
มากๆเหมือนท่านเดิ นเข้าไปอยู่ในยุคของ
โรบิ น ฮู ้ ด ความมี ส เนห์ ข องเมื อ งอยู่ ที่
อาคารเก่ า แก่ แ บบ ทิ ว ดอร์ ที่ มี ใ ห้ เห็ น
ตลอด2ข้างทางของการเดิ น เที่ ย วชม ซึ่ ง
ด้านล่างได้ปรับเปลี่ยนเป็ นร้านค้าแบรนด์
เนมของอังกฤษ ซึ่ งปรับแต่งให้เข้ากับตัว
ตึกโบราณได้อย่างเหมาะสมลงตัว มีเวลา
ให้ท่านได้เดินเที่ยวชม และช้อปปิ้ งสิ นค้า
ตามอัธ ยาศัย ในบรรยากาศแบบอังกฤษ
ขนานแท้ พร้ อ มถ่ า ยภาพกับ มหาวิ ห าร
เก่าแก่ประจําเมือง นัง่ จิบกาแฟ ฯลฯ
(ออกเดินทางสู่ ที่พกั คาร์ดีฟ3ช.ม.)
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นําคณะออกเดินทางสู เมืองคารดีฟ(เวลส) เป็ นเมืองศูนย์กลางการค้า ที่ต้ งั ของสถาบันวัฒนธรรมและ
กีฬาแห่ งชาติแทบทุกสถาบัน เป็ นที่ต้ งั ของสื่ อแห่ งชาติเวลส์ ที่ต้ งั ของสภาแห่ งชาติ
เวลส์ เขตเมื อ งมี ป ระชากรมากกว่า 1.4 ล้านคน คิ ด เป็ นครึ่ งหนึ่ งของประชากร
ทั้งหมดของแคว้น คาร์ดิฟฟ์ เป็ นเมืองที่มีความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยว จากข้อมูล
ในปี ค.ศ. 2009 มีนกั ท่องเที่ยวในคาร์ ดิฟฟ์ 14.6 ล้านคนคาร์ดิฟฟ์ ก่อตั้งเป็ นเมืองใน
ค.ศ. 1905 และสถาปนาเป็ นเมืองหลวงของเวลส์อย่างเป็ นทางการเมื่อ ค.ศ. 1955
คํ่า
บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร/ นําคณะเดินทางเข้าสู่ ที่พกั ...อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย
พักที่ : holyday inn hotel / Hilton hotel Cardiff /ระดับใกลเคียง

วันทีห่ กของการเดินทาง(6) คารดฟ
ี -บาธUNESCO-โรงอาบน้าํ โรมันโบราณ
สโตนเฮจน1ใน7สิง่ มหัศจรรย-ออกฟอรด-มหาวิทยาลัยไครเชิรท
เช้า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นําคณะถายภาพคูกับ”ปราสาทคารดีฟ” ซึ่ งเป็ นปราสาทที่ต้ งั อยู่ในแคว้นเวลส์ สร้างขึ้นโดยชาวนอร์ มนั
เมื่ อปี ค.ศ. 1091 ในบริ เวณป้ อมปราการของโรมัน ซึ่ งยังปรากฏซาก
ปรักหักพังให้เห็นอยูจ่ นปั จจุบนั นี้ ในคริ สต์ศตวรรษที่ 19 เอิร์ลแห่ งบูท
ได้ว่าจ้างสถาปนิ กชื่ อว่า วิลเลียม เบอร์ กส์ ให้ออกแบบปราสาทเพื่อ
ปรับปรุ งโดยเลียนแบบปราสาทในยุคกลาง โดยหวังให้เป็ นที่พกั อาศัย
แบบในเทพนิ ยาย ต่อมาตระกูลบูทยกปราสาทให้เป็ นสมบัติของเมือง
คาร์ ดิฟฟ์ ปั จจุบนั เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็ นที่นิยม และเป็ นที่ต้ งั ของ
พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับปราสาทหลังเก่า และ การปรับปรุ งปราสาทสมัยวิคตอเรี ยน (ออกเดินทางสู่ บาธ1ช.ม.)
นําคณะออกเดินทางสูเมืองบาธBath เมืองแห่ งประวัติศาสตร์ ของอังกฤษที่เต็มไปด้วยความสวยงามจาก
สถาปั ต ยกรรมโรมัน ได้ข้ ึ นทะเบี ย นเป็ นเมื อ งมรดกโลกจาก Unesco และ English Heritage เนื่ อ งจากมี
ประวัติศาสตร์อนั ยาวนานทั้งตัวอาคารบ้านเรื อนเอง และบรรยากาศโดยรวม ทําให้บาธเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความ
นิยมจากชาวต่างชาติเป็ นจํานวนมาก สถานที่ท่องเที่ยวสําคัญในเมืองบาธที่เป็ นที่มีชื่อเสี ยงในหมู่นกั ท่องเที่ยวก็คือ The
Roman Baths โรงอาบนํ้าในยุคโรมันที่ มีอายุกว่า 2,000 ปี ซึ่ งถื อได้ว่าเป็ นต้นกําเนิ ดสปาของโลกเลยก็ว่าได้ ด้วยตัว
อาคารที่ยงิ่ ใหญ่กบั สถาปั ตยกรรมที่สวยงามทําให้สถานที่แห่งนี้มีนกั ท่องเที่ยวมาเยีย่ มชมตลอดทั้งปี
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เที่ยง
บ่าย

นําคณะเขาชมภายในโรงอาบน้ําโรมัน เป็ นโรงอาบนํ้าของชาวโรมันในสมัยแรกเริ่ มนั้นได้ผุพงั ไปบ้างตาม
กาลเวลา แล้ว ก็ มี ช าวอัง กฤษไปสร้ างเพิ่ ม เติ ม และซ่ อ มแซมส่ ว นที่
พังทลายขึ้นมาใหม่ ปั จจุบนั ตึกที่สร้างเพิ่มก็จดั เป็ นพิพิธภัณฑ์โชว์หิน
เก่ าบ้าง แท่ น บู ชาหิ น บ้าง หิ น หลุ มฝั งศพบ้าง รู ป ปั้ นชายโรมัน เกื อบ
เปลือยบ้าง ไปตามเรื่ องตามราวของชาวผูด้ ีผชู ้ อบอนุ รักษ์และเก็บของ
เก่าเป็ นที่สุด Roman Bath เป็ นสถานที่จริ งในการอาบนํ้าของชาวโรมัน
โบราณ สามารถมองเห็ น สถานที่ อ าบนํ้ า ห้ อ งทํา ความร้ อ น และ
กระบวนการและวิธีการทําอ่างอาบนํ้าโบราณ...ให้ท่านได้เดินเที่ยวชมบรรยากาศของเมือง ช้ตามอัธยาศัย
บริการอาหารมื้อเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร
นําคณะออกเดินทางสู่ เมืองซาลบัวรี่ 50 นาที เมืองแสนสวยที่มีทศั นี ยภาพของชนบทอังกฤษ คือทุ่งหญ้า,ป่ าละเมาะ,ลํา
ธาร,สะพาน สามารถมองเห็นหงส์ขาว หงส์ดาํ ว่ายนํ้าช้าๆในลําธาร เป็ นภาพสงบงามที่เพลินตา
นําคณะเขาชมภายใน สโตนเฮจน STONE HENGE 1ใน7สิ่งมหัศจรรยของโลก กองหิ นหรื อ
แนวแท่ ง หิ น ที่ เ ป็ นความลั บ ดํ า มื ด ในช่ ว งหนึ่ งของ
ประวัติศาสตร์ แนวหิ นนี้ มีขนาดมหึ มาหิ นเรี ยงรายราวๆ 3
กิ โ ลเมตร ประกอบไปด้ว ยก้อ นหิ น ทรงสู ง ขนาดใหญ่
ประมาณ112ก้ อ น ตั้ง โดดเดี่ ย วอยู่ ก ลางทุ่ ง นา เป็ นรู ป
วงกลมซ้อนกันอยู่3วง บางก้อนล้มนอน บางก้อนตั้งตรง
บางก้อนวางซ้อนทับอยูบ่ นยอดก้อนหิ นที่ต้ งั อยูส่ องก้อน มี
อายุประมาณปลายยุคหิ นถึงต้นยุคบรอนซ์ ให้คณะได้เดิน
เที่ยวชม พร้อมถ่ายภาพอย่างใกล้ชิดกับสิ่ งมหัศจรรย์ของโลก (ทัวร์เราจัดให้เข้าชมภายในไม่ใช่ยนื ชมนอกรั้ว)
นําคณะออกเดินทางเข้าสู่ เมืองออกซฟอรด OXFORD เมืองมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่มีความทันสมัยและเป็ น
อมตะ และพื้ น ที่ สี่ เหลี่ ย มของมหาวิท ยาลัย แลดู ก ลมกลื น กับ สถานที่ ท างศิ ล ปะที่ ดู มี ชี วิตชี ว า ร้ านค้าที่ คึ ก คัก และ
ร้านอาหารที่ทนั สมัย การมาเยือนเมืองออกซ์ฟอร์ ดเป็ นประสบการณ์ที่ไม่เหมือนที่ใด คุณจะได้สัมผัสกับความงดงาม
กับบรรยากาศริ มนํ้าของเมือง นําท่านชมบริ เวณด้านหน้าของ วิทยาลัยไคร้สเชิร์ช วิทยาลัยที่ใหญ่ หรู หรา และมีชื่อเสี ยง
ที่สุดในบรรดาวิทยาลัยในเครื ออ๊อกซ์ฟอร์ ดทั้งหมด โดยสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1525 โดยพระราชาคณะ Thomas Wolsey
ในอดีตวิทยาลัยแห่ งนี้เป็ นวิทยาลัยที่ใช้สาํ หรับสอนเชื้อพระวงศ์ และขุนนางชนชั้นสู งต่าง ๆ อีกทั้งวิทยาลัยแห่ งนี้ถูกใช้
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เป็ นสถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์ เรื่ อง อลิส ในดินแดนมหัศจรรย์ และภาพยนตร์ที่โด่งดังไปทัว่ โลกอย่างเรื่ อง แฮร์รี่ พอต
เตอร์ ของผูแ้ ต่งเจ. เค. โรว์ลิ่ง อีกด้วย อิสระให้ ท่านเดินเก็บภาพความสวยงามภายในวิทยาลัยแห่ งนี้ ตามอัธยาศัย ชม
โบสถ์เซนต์แมรี่ โบสถ์เก่าแก่ประจําเมืองอ๊อกซ์ฟอร์ด สัญลักษณ์ของเมือง เดินเที่ยวชมเมืองสบายๆ
คํ่า
บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร/ นําคณะเดินทางเข้าสู่ ที่พกั ...อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย
พักที่ : holyday inn hotel / ระดับใกลเคียง

วันทีเ่ จ็ดของการเดินทาง(7) ออกฟอรด-ชอปปง เอาทเล็ท-ลอนดอน-บริตสิ มิวเซียม-ชมเมือง
เช้า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั (ออกเดินทางสู่ เอาท์เล็ท20นาที)

เที่ยง
บาย

นําคณะออกเดินทางสู Bicester Outlet ศูนยเอาทเล็ทที่ใหญและมีสินคาหลากหลายที่สุด
มีเวลาให้ท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนม อาทิเช่น Burberry, Calvin Klien, D&G, DKNY, Bally Mulberry, Paul Smith,
POLO Balenciaga, Valentino, MCM, Ermenegildo Zegna, Alberta Ferretti, Shanghai Tang, Dior, Giorgio Armani,
Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari, Fendi ฯลฯ จากนั้นเดินทางสู่ กรุ งลอนดอน เมืองหลวงของประเทศอังกฤษ
 อาหารมื้อเที่ยงอิสระเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ งเอาท์เล็ท(ไม่รวมอาหาร) / เดินทางสู่ ลอนดอน1ช.ม.
นําคณะเขาชมภายใน บริติชมิวเซียม British Museum เป็ นสถานที่ไม่ควรพลาดการเข้าชมเป็ นอย่าง

ยิง่ เพราะพิพธิ ภัณฑ์แห่งนี้ ได้รวมรวมสิ่ งของลํ้าค่าทางประวัติศาสตร์ อย่างที่ไม่สามารถประเมินค่าได้จากทุกมุมโลก
มาตั้งไว้ ตั้งแต่สมัยยุคเปอร์เซีย อัสสี เรี ยน อียปิ ต์ กรี ก โรมัน และเอเชีย โดย
ภายในได้มีการแบ่งออกเป็ นโซน ๆ เช่น โซนอียปิ ต์กจ็ ะมี โลงศพคลีโอพัตรา
มัมมี่อียปิ ต์ท้ งั คนและสัตว์ รวมถึงรู ปสลักของอัสซีเรี ยน หากเป็ นโซนกรี ก ก็
จะมี วิหารพาร์เธนอน รู ปปั้นเทพีอะโฟรไดท์ โซนเอเชีย ก็จะมีพระพุทธรู ป
โบราณจากอินเดียและกัมพูชา รวมไปถึงเครื่ องประดับโบราณจากประเทศ
ไทย และที่ตอ้ งห้ามพลาดเลยก็คือ แผ่นหิ น R o s e t t a S t o n e ที่เป็ นต้นแบบของศิลาจารึ กภาษาอียปิ ต์
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นําคณะนั่งรถชมความสวยงามของมหานครลอนดอน ผ่านชม จตุรัสทราฟลการ เป็ นสถานที่
แห่ งหนึ่ งในใจกลางกรุ งลอนดอน ประเทศอังกฤษ เป็ นอนุ สรณ์ สถานของยุทธนาวีทราฟั ลการ์ และสงครามวอเตอร์
ลู ระหว่างอังกฤษกับฝรั่ งเศส ในปี ค.ศ. 1805 มี เสาเนลสัน ล้อมรอบ
ด้ ว ยอาคารสํ า คัญ เช่ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ศิ ล ปะ โบสถ์ เซนต์ ม าร์ ติ น อิ น
เดอะฟี ลด์ นอกจากนี้ จตั ุรัสทราฟัลการ์ เป็ นสถานที่ที่ใช้ในการประท้วง
และงานเฉลิ ม ฉลองต่ า ง ๆ ผ่ า นชมสถานที่ สํ า คัญ ในกรุ ง ลอนดอน
สวนสาธารณะเซ็นตเจมสปารค ป็ นสวนสาธารณะขนาด 58
เอเคอร์ ในเวสต์มินสเตอร์ ใจกลางกรุ งลอนดอน และมีอายุเก่าแก่ที่สุด
ในบรรดาอุทยานหลวงแห่ งลอนดอน มหาวิหารเซ็นตปอล เป็ นโบสถ์ประจําตําแหน่งบิชอปแห่ งลอนดอน สร้าง
ขึ้น เพื่ออุ ทิศแก่ นักบุ ญ เปาโลอัครทู ต ตั้งอยู่ในกรุ งลอนดอน ประเทศอังกฤษ มหาวิห ารที่ เห็ น ในปั จจุ บนั สร้ างเมื่ อ
คริ สต์ศตวรรษที่ 17 และเชื่อกันว่าเป็ นมหาวิหารที่ 5 ตั้งแต่สร้างมหาวิหารกันมา ณ ที่ต้ งั นี้ แต่อาจจะสู งกว่านั้นถ้านับ
การบูรณะเข้าไปด้วย ผ่านชมจตุรัสพิคคาเดลี,ย่านโซโห,กองบัญชาการตํารวจสก๊อตแลนด์ยาร์ ด ถายภาพดานหนา
พระราชวังบัคกิ้งแฮมเดิมชื่อ คฤหาสน์บกั กิงแฮม เป็ นพระราชวัง
ที่เป็ นที่ประทับเป็ นทางการของราชวงศ์องั กฤษ เป็ นสถานที่ที่ใช้สาํ หรับ
การเลี้ยงรับรองของรัฐและยังเป็ นสิ่ งดึงดูดนักท่องเที่ยวสําคัญที่หนึ่ งของ
กรุ งลอนดอน และยังเป็ นที่รวมพลังใจทั้งในการฉลองและในยามคับขัน
ของชาวอังกฤษ พระราชวังบักกิ งแฮมกลายมาเป็ นที่ ประทับอย่างเป็ น
ทางการของราชวงศ์องั กฤษเมื่อสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรี ยขึ้นครองราชย์เมื่อปี ค.ศ. 1837
คํ่า
บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร *** เปดโฟซีซั่นตนตํารับที่ลอนดอน***
พักที่ : holyday inn hotel / ระดับใกลเคียง

วันทีแ่ ปดของการเดินทาง(8) ทาวเวอรออฟลอนดอน-ลองเรือแมนา้ํ เทมส-ชอปปง แฮรลอท
สนามบินฮีทโธว-บินกลับกรุงเทพฯ
เช้า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นําคณะเขาชมภายใน หอคอยแหงลอนดอน ทาวเวอร ออฟ ลอนดอน ซึ่ งเป็ นพระราชวังหลวง
และป้อมปราการตั้งอยูบ่ นฝั่งแม่น้ าํ เทมส์ในกรุ งลอนดอนในอังกฤษเป็ นพระราชวังที่เดิมสร้างโดยพระเจ้าวิลเลียมที่ 1
แห่ งอังกฤษ เมื่ อ ปี ค.ศ. 1078 เป็ นสถาปั ต ยกรรมแบบโรมาเนสก์ พระราชวังเป็ นรู ้ จ ัก กัน ในนามว่า หอคอยแห่ ง
ลอนดอน หรื อ หอ ในประวัติศาสตร์ ตัวปราสาทตั้งอยูภ่ ายในโบโรแห่ งทาวเวอร์แฮมเล็ทส์และแยกจากด้านตะวันออก
ของนครหลวงลอนดอน (City of London) ด้วยลานโล่งที่เรี ยกว่า เนินหอคอยแห่งลอนดอน หรื อ ทาวเวอร์ฮิล

เที่ยง
บาย

21.25 น.
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หอคอยแห่ งลอนดอนมักจะรู ้จกั กันในการเกี่ยวข้องกับหอขาว (White Tower) ซึ่ งแต่เดิมเป็ นหอสี
ขาวที่สร้างโดยพระเจ้าวิลเลียมที่ 1 แห่ งอังกฤษในปี ค.ศ. 1078 แต่
กลุ่มสิ่ งก่อสร้างทั้งหมดของหอคอยแห่ งลอนดอนตั้งอยูร่ อบวงแหวน
สองวงภายในกําแพงและคูป้องกันปราสาท ตัวหอคอยใช้เป็ นป้ อม พระราชวังของ
พระมหากษัตริ ย ์ และที่จาํ ขังโดยเฉพาะสําหรับนักโทษที่มียศศักดิ์ สู งเช่ นพระราชิ นี
นาถอลิซาเบธที่ 1 ก็เคยทรงถูกจําขังในหอคอยโดยพระราชิ นีนาถแมรี และยังเป็ นที่
สําหรับประหารชีวิตและทรมาน คลังเก็บอาวุธ ท้องพระคลัง สวนสัตว์ โรงกษาปณ์หลวง หอเก็บเอกสาร หอดูดาว และ
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1303 เป็ นที่เก็บรักษามงกุฎ และเครื่ องราชาภิเษกของสหราชอาณาจักร
ใหคณะไดเพลิดเพลิดเพลินกับการ”ลองเรือชมบรรยากาศเหนือแมน้ําเทมส”ซึ่ งเป็ นแม่น้ าํ
ใหญ่ที่ไหลในอังกฤษตอนใต้ และเป็ นที่รู้จกั มากที่สุดเพราะแม่น้ าํ ไหลผ่านใจกลาง
กรุ ง ลอนดอน นอกจากนี้ แม่ น้ ํายัง ไหลผ่ า นเมื อ งอื่ น ๆ ด้ว ย เช่ น เมื อ งอ็ อ กซ์
ฟอร์ ด รี ดดิ้ง และ วินด์เซอร์ ระหว่างการล่องเรื อท่านจะได้ชมความสวยงามของ
สภาผูแ้ ทนราษฎรของอังกฤษ รู ้จกั กันในชื่ อ Palace of Westminster เป็ นสถานที่ที่
การตัดสิ นใจที่ สําคัญๆทางการเมื องของประเทศเกิ ดขึ้นที่ นี่ สถานที่ แห่ งนี้ เป็ นที่
ประชุมของสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร (House of Commons) และสมาชิ กของสภา
สู ง (House of Lords) ที่ได้รับการแต่งตั้ง ผูค้ นมักจะมาที่นี่เพื่อชมหอนาฬิกาอันเป็ น
สัญลักษณ์ ที่สําคัญอย่างหนึ่ งของลอนดอนนั่นคือ หอนาฬิ กา Big Ben ถือ
เป็ นสัญลักษณ์ ระดับนานาชาติของกรุ งลอนดอนและมีความงดงามที่สุดในยามที่
หน้าปั ดนาฬิ กาเรื องแสงตอนกลางคืน หอนาฬิ กามี ความสู ง 95 เมตร สร้ างเสร็ จ
สมบูรณ์ในปี ค.ศ.1858 และตั้งชื่อตาม เบนจามิน ฮอลล์ ซึ่ งเป็ นรับผิดชอบดูแลการ
หล่ อระฆังในครั้ งแรก ความจริ งแล้วชื่ อบิ๊ ก เบนไม่ ได้ห มายถึ งตัวหอนาฬิ กา แต่
หมายถึงระฆังใบใหญ่น้ าํ หนักสิ บสามตันที่แขวนอยูภ่ ายในนั้น ซึ่ งหอนาฬิกาที่มีชื่อเสี ยงแห่ งนี้ เป็ นหอนาฬิกาประจํา
พระราชวังเวสต์มินสเตอร์ เรื อแล่นผ่านชม สะพานลอนดอนบริ ดจ์ ,ทาวเวอร์ บริ ดจ์ สะพานที่มีรูปแบบของสะพานยก
และสะพานแขวนอยูร่ วมกัน ตั้งอยูใ่ จกลางกรุ งลอนดอน ประเทศอังกฤษ สร้างขึ้นในระหว่าง ค.ศ. 1886-1894
 อาหารมื้อเที่ยงอิสระตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง(ไม่รวมอาหาร)
นําคณะชอปปงที่หางแฮรรอดส Harrods ห้ างสรรพสิ นค้ าหรู หราบนถนนบรอมพ์ ตันในเขตไนท์
สบริ ด จ์ ลอนดอน สหราชอาณาจั ก ร ตราแฮร์ รอดส์ ยั ง นํ า ไปใช้ กั บ
วิสาหกิจอื่นๆ ที่ดําเนินงานโดยกลุ่มบริ ษัทแฮร์ รอดส์ รวมถึงธนาคารแฮร์
รอดส์ แฮร์ รอดส์ เอสเตทส์ แฮร์ รอดส์ เอเวียชั น และแอร์ แฮร์ รอดส์ ห้าง
ตั้ ง อยู่ บ นที่ ดิ น ขนาด 18,000 ตารางเมตร มี พื้ น ที่ จํ า หน่ า ยสิ น ค้ า กว่ า
90,000 ตารางเมตรในร้ านค้ ากว่ า 330 ร้ าน
นําคณะออกเดินทางสูสนามบินฮีทโธว ลอนดอน เพื่อทําการเช็คอิน และทําTAX REFUND
เหิ รฟ้ากลับสู่ กรุ งเทพฯ..โดยสายการบินไทย thai airways international เที่ยวบินที่ tg917 (บินตรง)

วันทีเ่ กาของการเดินทาง(9)
15.00 น.

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ
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อัตราคาบริการ แกรนดองั กฤษ-สกอตแลนด-เวลส 9วันTG แบบพักดี ทานดี
***รวมคาวีซา VISA เขาประเทศอังกฤษเรียบรอยแลว***
*กรุณาสํารองที่นั่งลวงหนาอยางนอย 8-12สัปดาห เพื่อควาสมสะดวกในการยื่นวีซา*
ถานทานสํารองที่นั่งลาชา...อาจจะมีคาใชจายสําหรับวีซาเรงดวน...จึงเรียนมาเพื่อทราบ
เด็กอายุ
ต่ํากวา12ป

1เด็ก+1ผูใหญ

1เด็ก(มีเตียง)
+2ผูใหญ

พักทานเดียวตอ
1หอง
จายเพิ่ม

89,900

89,900

86,900

18,000

89,900

89,900

86,900

18,000

89,900

89,900

86,900

18,000

89,900

89,900

86,900

18,000

เดือนกันายน
07-15ก.ย.
14-22 ก.ย./ 21-29ก.ย.

89,900

89,900

86,900

18,000

89,900

89,900

86,900

18,000

28ก.ย.-06ต.ค.

89,900

89,900

86,900

18,000

89,900

89,900

86,900

18,000

วันหยุดพิเศษ 12-20 ต.ค.

89,900

89,900

86,900

18,000

หยุดวันปยะฯ 19-27 ต.ค.

89,900

89,900

86,900

18,000

26ต.ค.-03พ.ย.
เดือนพฤศจิกายน
02-10พ.ย./09-17พ.ย.
16-24พ.ย./23พ.ย.-01ธ.ค.
หยุดวันพอ 30พ.ย.-08ธ.ค.

89,900

89,900

86,900

18,000

82,900

82,900

82,900

16,000

82,900

82,900

82,900

16,000

82,900

82,900

82,900

16,000

82,900

82,900

82,900

16,000

89,900

89,900

86,900

18,000

99,900

99,900

96,900

25,000

ผูใหญ
ราคาทานละ

เด็กอายุ
ต่ํากวา12ป

พักหองละ2ทาน

หยุดอาสาฬบูชา 13-21ก.ค.
20-28ก.ค.
หยุดวันเฉลิม 27ก.ค.-04ส.ค.

ชวงการเดินทาง
CHECK-IN3ทุมของวันแรก
เดือนกรกฎาคม

เดือนสิงหาคม

หยุดวันแม 10-18ส.ค.

เดือนตุลาคม(ชวงใบไมเปลี่ยนสี)
05-13ต.ค.

เดือนธันวาคม
หยุดวันพอ 03-11ธ.ค.
หยุดวันพอ 05-13 ธ.ค.
หยุดรัฐธรรมนูญ 07-14 ธ.ค.
คริสมาสต 21-29ธ.ค.
ปใหมกรุป1 27ธ.ค.-04ม.ค.
ปใหมกรุป2 28ธ.ค.-05ม.ค.
*เคาทดาวน กรุงเฮลซิงกิ
****กรุ ณาขอโปรแกรมตรงจากเจ้ าหน้ าที่

 สิทธิพิเศษผูถือบัตรเครดิต ธนาคารกสิกรไทย และไทยพาณิชย
สามารถผอนชําระสวนที่เหลือผานบัตรเครดิตโดยไมมีดอกเบี้ย0%นานถึง4เดือน
โดยชําระมัดจําเปนเงินสด 40,000 บาท สวนที่เหลือผอนบัตรได

***หากสนใจสายดวน คุณปอป Tel.096-7878-294 ตอบคําถามไดเลยไมตองรอ***
***หรือ@ID LINE มาที่ POP2217 สอบถามได24ช.ม.
เที่ยวยุโรปทั้งที พักโรงแรมดี ทานอิ่ม ไกดดี บินการบินไทยTG บินตรง ไมตอเครื่อง
เพื่อความสุขของครอบครัว และคนที่ทานรัก แฮปปแนนอน โปรแกรมนี้แนะนํา
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อัตราค่ าบริการนีร้ วม//*ค่าตัวเครืองบินเดินทางไป-กลับโดยการบินไทย (เดินทางไป-กลับพร ้อมคณะ)
 ค่ารถปรับอากาศนํ าเทียวตามระบุไว ้ในรายการ พร ้อมคนขับรถทีชํานาญเส ้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให ้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
 ค่าทีพักตามโรงแรมทีระบุไว ้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า และราคาโรงแรมจะปรับขึน 3-4 เท่าตัว หากวันเข ้าพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์หรืองาน
ประชุมต่างๆ อันเป็ นผลทีทําให ้ต ้องมีการปรับเปลียนทีพัก โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก

 ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเข ้าชมสถานทีต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสําหรับนํ าเทียว ตามทีระบุไว ้ในรายการ
่ แล ้ว
 ค่ารถนํ าเทียวดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง/ ค่าหัวหน ้าทัวร์ และไกด์ท ้องถินนํ าเทียวดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง รวมค่าวีซา
 ค่าธรรมเนียมนํ ามันและค่าประกันภัยการเดินทางทีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึงเป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันทีทําการจอง
 ค่าประกันชีวติ กรณีอบ
ุ ต
ั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุ ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอบ
ุ ต
ั เิ หตุในวงเงินไม่เกิน
ท่านละ 100,000 บาท (ตามเงือนไขกรมธรรม์)

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม //ภาษีมลู ค่าเพิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3%
 ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่น ค่าเครืองดืมและค่าอาหารทีสังเพิมเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครืองดืมสังพิเศษนอก
รายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ ต ฯลฯ

 ค่าทิปสําหรับหัวหน ้าทัวร์ ท่านละ 800-1000บาท (ให ้ท่านพิจารณาตามการบริการ)/ ค่าทิปคนขับรถท่านละ 14ปอนด ให ้กับมือคนขับโดยตรง
 ค่าธรรมเนียมนํ ามันทีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิมเติมอีกในภายหลัง//ค่าปรับสําหรับนํ าหนักกระเป๋ าเดินทางทีเกินจากทีทางสายการบินกําหนดไว ้

เงื่อนไขการชําระเงิน
40,000 กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนาหนังสือเดินทาง Passport และ
คาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนวันยื่นวีซา หรือไมนอยกวา 20 วัน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง

 กรุณ าจองลวงหนาพรอ มชําระงวดแรก

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน ้า 10 วัน ซึงจะเกิดขึนได ้ก็ตอ
่ เมือไม่สามารถทํากรุ๊ปได ้อย่างน ้อย 25 ท่าน ทางบริษัทฯ ยินดีคน
ื เงินให ้
ทังหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อนให
ื
้ ถ ้าท่านต ้องการ

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเกิ
ี ดจากการยกเลิกหรือความล่าช ้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนั ดหยุดงาน การ

ิ สูญหายตามสถานทีต่างๆ และอืนๆ ทีอยูน
จลาจล การปฏิวัต ิ ทรัพย์สน
่ อกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช ้จ่ายเพิมเติมทีเกิดขึนทางตรง หรือ
ทางอ ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร ้าย การสูญหาย ความล่าช ้า หรือ จากอุบต
ั เิ หตุตา่ งๆ
 เนืองจากรายการทัวร์นีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิการใช ้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข ้า และออกประเทศไม่วา่ ในกรณีใด
ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คน
ื เงินในทุกกรณี
 เมือท่านได ้ชําระเงิน มัดจํ าหรือทั งหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษั ทฯ หรือชํ าระโดยตรงกับทางบริษั ทฯ ทางบริษั ทฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัทฯ ทีได ้ระบุไว ้โดยทังหมด
 ทางบริษัทเริมต ้น และจบการบริการ ทีสนามบินสุวรรณภูม ิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสํารองตัวเครืองบิน หรือพาหนะ
อย่างหนึงอย่างใดทีใช ้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายในส่วนนี เพราะเป็ นค่าใช ้จ่ายทีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทาง
ของบริษั ท ฉะนั นท่านควรจะให ้กรุ๊ป FINAL 100% โดยมีเอกสารแจ ้งการนั ด หมายการเดิน ทางส่งไปถึงท่านเป็ นทีเรีย บร ้อยแล ้ว ท่านจึงสามารสํ ารอง
ยานพาหนะได ้
 ตัวเครืองบินทีใช ้ในการเดินทางไม่สามารถ Refund หรือเลือนวันกลับ หรือเปลียนแปลงการเดินทางได ้ กรณีท่านจะกลับก่อนหรือเลือนวันเดินทางกลับ
กรุณาติดต่อสอบถามเจ ้าหน ้าทีก่อนการเดินทาง มิฉะนั นท่านจะต ้องซือตัวใหม่เองในกรณีไม่เดินทางไป และกลับตามโปรแกรมทีท่านซือจากทางบริษัท
เนืองจากเป็ นคุณสมบัตรของตัวทีออกมาจากทางสายการบิน

 เงื่อนไขการยกเลิก//ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน – คืนค่าใช ้จ่ายทังหมด ยกเว ้นกรุ๊ปทีเดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลทีต ้องการันตีมัดจํากับสายการ
บิน หรือ กรุ๊ปทีมีการการันตีคา่ มัดจําทีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและ...ไม่อาจขอคืนเงินได ้

 ยกเลิกก่อนการเดินทางน ้อยกว่า 25 วันขึนไป – เก็บค่าใช ้จ่าย 10,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทางน ้อยกว่า 20 วัน - เก็บค่าใช ้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์ //ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน – เก็บค่าบริการทังหมด 100 %
หมายเหตุ
o ทางบริษัทจะทําการยืนวีซา่ ของท่านก็ตอ
่ เมือในคณะมีผู ้สํารองทีนังครบ 20 ท่าน และได ้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนืองจาก
บริษัทจะต ้องใช ้เอกสารต่างๆทีเป็ นกรุ๊ปในการยืนวีซา่ อาทิ ตัวเครีองบิน , ห ้องพักทีคอนเฟิ รม
์ มาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง
ฯลฯ ทางท่านจะต ้องรอให ้คณะครบ 25 ท่าน จึงจะสามารถยืนวีซา่ ให ้กับทางท่านได ้อย่างถูกต ้อง
o หากในช่วงทีท่านเดินทางคิววีซา่ กรุ๊ปในการยืนวีซา่ เต็ม ทางบริษัทต ้องขอสงวนสิทธิในการยืนวีซา่ เดียว ซึงทางท่านจะต ้องเดินทาง
มายืนวีซา่ ด ้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ ้าหน ้าทีของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก
o เอกสารต่างๆทีใช ้ในการยืนวีซา่ ท่องเทียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผู ้กําหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็ นผู ้กําหนด ท่านทีมีความ
ประสงค์จะยืนวีซา่ ท่องเทียวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให ้ถูกต ้อง และครบถ ้วนตามทีสถานทูตต ้องการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวีซา่ ของท่าน บริษัททัวร์เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยืนวีซา่ เท่านัน มิได ้เป็ นผู ้พิจารณาว่าวีซา่ ให ้กับ
ทางท่าน สถานทูตจะไม่ผา่ นการพิจารณาวีซา่ ให ้ท่าน กรณีทา่ นใช ้เอกสารปลอมในการยืนวีซา่
กรณีวซ
ี า่ ทีท่านยืนไม่ผา่ นการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ้ ท่านจะต ้องเสียค่าใช ้จ่ายจริงทีเกิดขึนดังต่อไปนี
- ค่าธรรมเนียมการยืนวีซา่ และค่าบริการ 5,000 บาท ทางสถานทูตจะไม่คน
ื ค่าธรรมเนียมใดๆทังสินแม ้ว่าจะผ่านหรือไม่ผา่ นการพิจารณา
- ค่ามัดจําตัวเครืองบิน หรือตัวเครืองบินทีออกมาจริง ณ วันยืนวีซา่ ซึงตัวเป็ นเอกสารทีสําคัญในการยืนวีซา่ ประมาณ10,000 บาท หาก
ท่านไม่ผา่ นการพิจารณา ตัวเครืองบินถ ้าออกตัวมาแล ้วจะต ้องทําการ REFUND โดยจะมีคา่ ธรรมเนียมทีท่านต ้องถูกหักบางส่วน และ
ส่วนทีเหลือจะคืนให ้ท่านภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ ้ายังไม่ออกตัวท่านจะเสียแต่คา่ มัดจําตัวตามจริงเท่านัน
- ค่าห ้องพักในทวีปยุโรป ถ ้าคณะออกเดินทางได ้ และท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซา่ ตามกฎท่านจะต ้องโดนค่ามัดจําห ้องใน 2 คืนแรกของ
การเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันทีเข ้าพัก ทางโรงแรมจะต ้องยึดค่าห ้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ ้งให ้ท่านทราบ และ
มีเอกสารชีแจงให ้ท่านเข ้าใจ
 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซา่ แล ้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยึดค่าใช ้จ่ายทังหมด 100%
 ทางบริษัทเริมต ้น และจบ การบริการ ทีสนามบินสุวรรณภูม ิ กรณีทา่ นเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสํารองตัว
เครืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึงอย่างใดทีใช ้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายในส่วนนี เพราะเป็ น
ค่าใช ้จ่ายทีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนันท่านควรจะให ้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจะสํารองยานพาหนะ

***สําหรับเอกสารที่ทานตองเตรียมสําหรับยื่นวีซา ทางเราจะสงใหทานหลังจากสํารองที่นั่งแลว

ทัวรยุโรป...เราสรางชื่อเสียงมานาน...ภาพถายจริงทุกกรุป ยอนหลัง1ปที่ผานมา
ขอขอบคุณ...คณะผูมีเกียรติที่ไดใหความไววางใจ...รวมเดินทางทองเที่ยวยุโรปกับเรา

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG SUPERIOR พักริมทะเลสาบ เดินทางวันที่ 11-19พ.ค.2562 (จํานวน19ทาน)

แกรนดสแกนดิเนเวีย8วัน TG DELUXE 2 ประเทศ เดินทาง 11-18พ.ค.2562 (จํานวน15ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 วันที่ 04-12พ.ค.2562 (จํานวน16ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 วันที่ 20-28เม.ย.2562 (จํานวน27ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG SUPERIOR พักริมทะเลสาบ เดินทางวันที่ 16-24เม.ย.2562 (จํานวน25ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 สงกรานต 13-21เม.ย.2562 (จํานวน18ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG SUPERIOR พักริมทะเลสาบ สงกรานต 13-21เม.ย.2562 (จํานวน16ทาน)

ยุโรปเคอเคนฮอฟ(งานดอกไมโลก)เยอรมัน เนเธอรแลนด เบลเยี่ยม สงกรานต12-19เม.ย.2562 (จํานวน17ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG DELUXE พักริมทะเลสาบ สงกรานต 12-20 เม.ย.2562 (จํานวน20ทาน)

แกรนดสแกนดิเนเวีย9วัน TG สงกรานต 11-19เม.ย.2562 (จํานวน18ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 สงกรานต 11-19เม.ย.2562 (จํานวน22ทาน)

ยุโรปเคอเคนฮอฟ(งานดอกไมโลก)เยอรมัน เนเธอรแลนด เบลเยี่ยม สงกรานต10-19เม.ย.2562 (จํานวน26ทาน)

ยุโรปเคอเคนฮอฟ(งานดอกไมโลก)เยอรมัน เนเธอรแลนด เบลเยี่ยม สงกรานต10-17เม.ย.2562 (จํานวน33ทาน)

แกรนดสวิสเซอรแลนด 10วัน TG DELUXE D พิชติ 4ยอดเขา วันที่ 07-16 เม.ย.2562 (จํานวน32ทาน)

ยุโรปตะวันออก10วัน TG SUPERIOR พัก HALLSTATT เดินทางวันที่ 02-11เม.ย.2562 (จํานวน18ทาน)เหมา

แกรนดสวิสเซอรแลนด 8วัน TG promotion3 เนนชมวิว100ลาน วันที่ 31มี.ค.-07เม.ย.2562 (จํานวน15ทาน)

แกรนดสแกนดิเนเวีย9วัน TG เดินทางวันที่ 30มี.ค.-07เม.ย.2562 (จํานวน16ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 วันที่ 23-31มี.ค.2562 (จํานวน20ทาน) BUS1

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 วันที2่ 3-31มี.ค.2562 (จํานวน24ทาน) BUS2เหมา

ยุโรปเคอเคนฮอฟ(งานดอกไมโลก)เยอรมัน เนเธอรแลนด เบลเยี่ยม วันที่ 23-30มี.ค.2562 (จํานวน14ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG SUPERIOR พักริมทะเลสาบ เดินทางวันที่ 23-31มี.ค.2562 (จํานวน17ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทางวันที่ 2-10มี.ค.2562 (จํานวน20ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG SUPERIOR พักริมทะเลสาบ เดินทางวันที่ 10-18ก.พ.2562 (จํานวน15ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG SUPERIOR พักริมทะเลสาบ เดินทางวันที่ 19-27ม.ค.2562 (จํานวน21ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 ปใหม 29ธ.ค.-06ม.ค.2562(จํานวน43ทาน)

แกรนดสวิสเซอรแลนด 11วัน TG ปใหม 29ธ.ค.-07ม.ค.2562(จํานวน18ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG DELUXE พัก Hallstatt เดินทางปใหม 29ธ.ค.-06ม.ค.2562(จํานวน28ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 ปใหม 27ธ.ค.-04ม.ค.2562(จํานวน32ทาน) bus1

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทางปใหม 25ธ.ค.-02ม.ค.2562(จํานวน32ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทางปใหม 23-31ธ.ค.2561(จํานวน23ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 10วัน TG DELUXE เดินทางปใหม 22-31ธ.ค.2561(จํานวน20ทาน)

แกรนดสแกนดิเนเวีย12วัน TG DELUXE เดินทางปใหม 22ธ.ค.-02ม.ค.2561(จํานวน20ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทางปใหม 22-30ธ.ค.2561(จํานวน10ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทาง 15-23 ธ.ค.2561(จํานวน32ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทางวันพอ 01-09ธ.ค.2561(จํานวน32ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทางวันที่ 24พ.ย.-02ธ.ค.2561(จํานวน15ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทางวันที่ 17-25พ.ย.2561(จํานวน15ทาน)bus2

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG SUPERIOR พักริมทะเลสาบ เดินทางวันที่ 03-11พ.ย.2561 (จํานวน14ทาน)

แกรนดสวิสเซอรแลนด8วัน TG PROMOTION ชวงหยุดปยะ21-28ต.ค.2561(จํานวน34ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 ชวงหยุดปยะ20-28ต.ค.2561(จํานวน40ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG SUPERIOR พักริมทะเลสาบ ชวงหยุดปยะ19-27ต.ค.2561(จํานวน26ทาน)

แกรนดสวิสเซอรแลนด10วัน TG DELUXE C พักดี ทานดี เดินทางวันที่ 14-23 ต.ค.2561 (จํานวน22ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG SUPERIOR พักริมทะเลสาบ เดินทางวันที่ 13-21ต.ค.2561(จํานวน20ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทางวันที่ 14-23ต.ค.2561(จํานวน32ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทางวันที่ 11-19ต.ค.2561(จํานวน20ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทางวันที่ 06-14 ต.ค.2561(จํานวน20ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG SUPERIOR พักริมทะเลสาบ เดินทางวันที่ 29ก.ย.-07ต.ค.2561(จํานวน9ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG SUPERIOR พักริมทะเลสาบ เดินทาง22-30กันยายน2561 (จํานวน26ทาน)
เหมาคณะพิเศษVIP...บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท จํากัด(มหาชน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทาง 15-23กันยายน2561(จํานวน28ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 วันแม 11-19ส.ค.2561(จํานวน22ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทาง 21-29ก.ค.2561(จํานวน37ทาน)

เหมายุโรปตะวันออก 8วัน กรุป เหมา บริษทั เมดิทอปจํากัด เดินทางวันที่ 01-08 มิถนุ ายน 2561 (จํานวน43ทาน)

สัมผัสหิมะกันเต็มๆ...บนจุงเฟรา

สนุกสนานกับการ...หามุมถายภาพบนรถไฟ

อยากสนุกสนาน และประทับใจกันแบบนี้...
มาเที่ยวกับเรานะครับรับรองไมผิดหวัง
0967878294(สายดวน)
0967822662(สายดวน)
www.worldtravelleragency.com

สนุกสนาน..สําราญบรนเรือลองแมน้ําแซนน

มาเวนิสตองนั่ง...กอนโดลา

เรากําลังรอรับเกียรติจากทางทาน…มาใชบริการทัวรดีดีจากทางเรา

Good memories by World Traveller

