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▪ น าคณะเยือนเมืองหลวง3ประเทศ แสนสวย แห่งสหราชอาณาจักร 
▪ ชม2หมู่บ้านที่สวยที่สุดในอังกฤษ ไบบัวรี่ และเบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ 
▪ ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบเลคดิสทริค วินเดอร์เมียร ์
▪ เที่ยวชมเมือง เอดินเบิร์ก และกลาสโกว ์2เมืองสวยของสก๊อตแลนด์  
▪ ชมภายในสนามฟุตบอลโอแทรฟอร์ด ของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 
▪ เดินเล่นช้อปปิ้งเมืองแสนสวยแห่งศิลปะแบบทิวดอร์ เมืองเชสเตอร์ 
▪ ชมเมืองคารืดิฟ เมืองหลวงอันสวยงามและยิ่งใหญ่ของแคว้นเวลส์ 
▪ เที่ยวชมความเก่าแก่สวยงามเมืองบาธ และเสาหินสโตนเฮนจ์อันโด่งดัง 
▪ เที่ยวชมปราสาทวินเซอร์ปราสาท1000ปีอันเก่าแก่ของประเทศอังกฤษ 
▪ เที่ยวชม มหาวิหารแห่งเมืองยอร์ก พร้อมนั่งรถไฟความเร็วสูง 
▪ บริติซมิวเซียม+ลอนดอนอาย+ล่องเรือแม่น  าเทมส์+ช้อปปิ้งแฮร์รอท 

หัวหน้าทัวร์ช านาญเส้นทาง100% พักโรงแรม4ดาวดีดี****8คืน/รวมอาหารครบทุกมื อ 
โดยการบินไทย THAI AIRWAYS INTERNATIONAL TG บินตรง.. ไม่ต้องเสียเวลาต่อเครื่อง 
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วนัแรกของการเดนิทาง(1)  ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ-ลอนดอน(องักฤษ) บนิตรงไมต่อ่เครือ่ง 
22.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3  เคาท์เตอร์ D  

สายการบินไทย…สังเกตุป้าย World Traveller agency  เจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับ และบริการ 
00.15 น. เหิรฟ้าสู่ลอนดอน...โดยสายการบินไทย Thai Airways International เท่ียวบินท่ี TG910 (บินตรง) 
***น าคณะบินตรง...ถึงลอนดอนช่วงเช้า...ไม่ต้องเสียเวลาต่อเครื่อง...พร้อมสะสมไมล์สู่บัตรทอง*** 

วนัทีส่องของการเดนิทาง(2)  ลอนดอน-ไบบวัรี(่หมูบ่า้นสวยทีส่ดุในองักฤษ) UNSEEN 
                                   เบอรต์นั ออน เดอะวอเตอร ์UNSEEN-ลเิวอรพ์ลู 

06.20น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติฮีสโธว์ ประเทศอังกฤษ หรือในอดีต
เรียกวา่ แควน้องักฤษ เป็นประเทศอนัเป็นส่วนหน่ึงของสหราชอาณาจกัร มีพรมแดนทางบก
ติดต่อกบัสกอตแลนด์ทางเหนือ และเวลส์ทางตะวนัตก ทะเลไอร์แลนด์ทางตะวนัตกเฉียง
เหนือ ทะเลเซลติกทางตะวนัตกเฉียงใต ้ทะเลเหนือทางตะวนัออก และช่องแคบองักฤษซ่ึง
คัน่ระหวา่งองักฤษกบัยโุรปแผน่ดินใหญ่ พื้นท่ีประเทศองักฤษส่วนใหญ่ตั้งอยูท่างตอนกลาง

และตอนใตข้องเกาะบริเตนใหญ่ในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ ประเทศองักฤษยงัรวมถึงเกาะท่ีเล็กกวา่อีกกว่า 100 
เกาะ เช่น หมู่เกาะซิลลียแ์ละเกาะไวท์ หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแลว้/ น าคณะเดินทางสู่ 
เขตคอดวอร์ด Cotswolds เป็นเขตพื้นท่ีหน่ึงทางตะวนัตกขององักฤษ ท่ีมีเมืองท่องเท่ียวอยา่ง Oxford, Bath และ 
Stanford-upon-Avon รายลอ้ม ลกัษณะภูมิประเทศเป็นเนินเขาและทุ่งหญา้ประกอบดว้ยหมู่บา้นเล็กใหญ่มากมาย ส่ิงท่ี
ท าให ้Cotswolds มีช่ือเสียงก็คือสถาปัตยกรรมแบบหมู่บา้นองักฤษโบราณและทิวทศัน์ทางธรรมชาติท่ีสวยงามท่ีท าให้
นึกถึงบา้นกระท่องในนิทานสมยัเด็ก (ใชเ้วลาเดินทาง1ช.ม.30นาที)  
น าท่านเที่ยวชม หมู่บ้านไบบัวรี่ Bibury ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่สวยที่สุดในอังกฤษ เน่ืองจาก  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
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หมู่บ้านแห่งน้ีมีถนนท่ีขนานไปกบัแม่น ้ าสายเล็กๆ เรียงรายด้วยกระท่อมหินสีน ้ าผึ้ ง (Cotswold stone) ซ่ึงมีให้เห็น
เฉพาะในเขตน้ีเท่านั้น กระท่อมหินสีน ้ าผึ้ง หรือ Arlington Row เป็นกระท่อมเก่าแก่ท่ีสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1380 ท่ีมีอายุ
มากกว่า 700 ปี มีให้เห็นเฉพาะแค่ท่ีน่ีเพียงเท่านั้นเป็นเขตท่ีชาวบา้นท าการทอผา้ขนสัตวใ์นอดีต และเป็นท่ีอาศยั
ของคนในหมู่บา้นปัจจุบนั กระท่อมแต่ละหลงัไดรั้บการดูแล และรักษาสภาพเดิมไวเ้ป็นอยา่งดี จึงท าให้พื้นท่ีแถบน้ี
ไดรั้บความสนใจจากนกัท่องเท่ียวมาถ่ายรูปมากท่ีสุด จุดท่องเท่ียวท่ีส าคญัอีกแห่งใน Bibury ก็คือ Bibury Trout Farm 
เป็นฟาร์มปลาเทราทท่ี์มีช่ือเสียงแห่งหน่ึงในองักฤษ (มีเวลาเท่ียวสบายๆไม่ตอ้งรีบเร่ง) 

เท่ียง บริการอาหารม้ือเที่ยง ณ ภัตตาคาร / จากนั้นเดินทางสู่หมู่บา้นเบอร์ตนัออนเดอะวอเตอร์(ใชเ้วลาเดินทาง20นาที) 
บ่าย น าคณะเท่ียวชมหมู่บา้น เบอร์ตันออนเดอะวอเทอร์ Burton on the water เป็นหมู่บา้นน่ารักท่ีมีสถาปัตยกรรม  

หินสีน ้ าผึ้งอนัโดดเด่นซ่ึงตั้งอยูภ่ายในชนบทท่ีสวยงาม แม่น ้ าท่ีเงียบสงบ ร้านคา้งานฝีมือ และคาเฟ่ริมน ้ าเป็นส่ิงท่ีดีเลิศ
ของหมู่บา้นคอทส์โวลด์ เบอร์ตนั-ออน-เดอะ-วอเทอร์ท่ีพฒันาโดยชาวแซกซันและคร้ังหน่ึงเคยเป็นเมืองหน้าด่าน
โรมนักลายเป็นศูนยก์ลางการคา้ขนสัตวท่ี์ส าคญัในช่วงการปฏิวติัอุตสาหกรรม  หมู่บา้นน้ีอยูค่ร่อมแม่น ้ าวนิดรั์ชซ่ึงเป็น

ทางน ้ าไหลช้าท่ีมีสะพานอนังดงามพาดผ่านหลายสะพาน ช่ืนชมบ้านหินในศตวรรษท่ี 15 และ 16 อนัยิ่งใหญ่ท่ี
ลอ้มรอบแม่น ้า และถูกใชเ้ป็นร้านเบเกอร่ี ธนาคาร ร้านบูติก ร้านอาหาร และพิพิธภณัฑ์ เดินเล่นไปตามริมน ้ าและผอ่น
คลายภายใตร่้มเงาของตน้ไมท่ี้น่าเกรงขามในระหวา่งท่ีเพลิดเพลินไปกบัทศันียภาพอนัสวยงาม น าท่านเยีย่มชมสถานท่ี
ส าคัญทางประวติัศาสตร์ท่ีโดดเด่นซ่ึงรวมถึง วิคทอเรีย ฮอลล์ จากปลายศตวรรษท่ี 19 โบสถ์เซนต์ลอเรนซ์  มี
โครงสร้างแบบนอร์มนัและมีการสร้างพื้นท่ีท่ีใชท้  าพิธีของโบสถ์ข้ึนในปี 1328 สัมผสัประสบการณ์ทางประวติัศาสตร์
ของคณะสงฆอ์นัยาวนาน 350 ปีท่ี โบสถแ์บปทิสตเ์บอร์ตนั-ออน-เดอะ-วอเทอร์  
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น าคณะเดินทางเขา้สู่เมือง ลิเวอร์พูล ซ่ึงตั้งอยูท่างตะวนัออกของปากน ้ า
เมอร์ซีย ์ (เดินทาง3ช.ม.)   
น าคณะถ่ายภาพด้านหน้า และซื อของที่ระลึกหน้า สนาม
ฟุตบอลแอนฟีลด์  Anfield สนามฟุตบอลเหย้าของ
สโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล   ตั้ งอยู่ในเขตแอนฟีลด์ เมืองลิเวอร์
พูล แอนฟีลด์สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2427 เร่ิมแรกเป็นสนามเหยา้ของสโมสร
ฟุตบอลเอฟเวอร์ตัน  ต่อมาในปี พ.ศ. 2435 เอฟ
เวอร์ตนัยา้ยสนามไปกูดิสันพาร์ก หลงัจากก่อตั้ง

สโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล แอนด์ฟิลด์จึงกลายเป็นสนามเหยา้ของลิเวอร์พูลนับแต่นั้นมา...
ความเป็นท่ีนิยมของ“เดอะบีทเทิลส์”และกลุ่มนักร้องอ่ืนๆ ท าให้ลิเวอร์พูลเป็นท่ีดึงดูด
นกัท่องเท่ียว ในปี ค.ศ. 2007 ลิเวอร์พูลฉลองครบรอบ 800 ปีท่ีก่อตั้งมาและในปี ค.ศ. 2008 ลิ
เวอร์พูลก็ไดรั้บต าแหน่งเมืองหลวงทางวฒันธรรมของยุโรปในปี ค.ศ. 2004 บริเวณหลายบริเวณในตวัเมืองไดรั้บฐานะ
เป็น”มรดกโลกโดยยูเนสโก”ท่ีเรียกวา่เมืองการคา้ทางทะเลลิเวอร์พูล  

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร/ น าคณะเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั...อิสระกบัการพกัผอ่นตามอธัยาศยั  
พกัท่ี : hilton Liverpool hotel/crown plaza hotel /ระดับใกล้เคียง 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง(3)  วนิเดอร์เมยีร-์ลอิงเรอืเลคดสิทรคิ-กลาสโกว(์สกอตแลนด)์                                   
เชา้ บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั (เดินทางสู่วนิเดอร์เมียร์1ช.ม.30นาที) 

น าคณะออกเดินทางสู่ เมืองวินเดอร์เมียร์ ซ่ึงตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติเลคดิสทริค ทางทิศตะวนัตกเฉียง

เหนือขององักฤษ ปัจจุบันถือเป็นอุทยานแห่งชาติ เมืองที่มีธรรมชาติอันงดงามและทะเลสาบที่ทอดตัวเป็นแนวยาวไป
ในอ้อมกอดของหุบเขาอันเขียวขจี โดยใชเ้ส้นทางผา่น เขตเลค ดิสทริค ดินแดนแห่งทะเลสาบทั้ง 16 แห่งชมบรรยากาศ
ของธรรมชาติรอบทะเลท่ีเตม็ไปดว้ยตน้ไม ้และดอกไมเ้มืองหนาวท่ีแลดูร่มร่ืน รถโคช้เดินทางถึงท่าเรือ 
 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2427
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
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น าคณะ ล่องเรือชมวิวทะเลสาบวินเดอร์เมียร์  ชมความ
งดงามอนับริสุทธ์ิของทะเลสาบ ซ่ึงเป็นทะเลสาบน ้ าจืดขนาดใหญ่ มี
ความยาวถึง 18 กิโลเมตร กวา้งถึง 1.5 กิโลเมตร ชาวพื้นเมือง เรียกกนัว่า 
ทะเลสาบร้ิบบิ้น เพราะทะเลสาบแห่งน้ีมีรูปร่างลกัษณะ คลา้ยพื้นผา้เล็กๆ 
ยาวๆ คลา้ยกบัร้ิบบิ้น  น ้ าในทะเลสาบแห่งน้ีเกิดจากการละลายของหิมะ

บนภูเขาจนก่อเกินทะเลสาบนัน่เอง ท่านจะสามารถสัมผสัไดก้บัววิทิวทศัน์ ความร่มร่ืนจากไมใ้หญ่นานาพนัธ์ุ 
เท่ียง บริการอาหารม้ือเที่ยง ณ ภัตตาคาร / จากนั้นเดินทางสู่เมืองกลาสโกวส์ สก๊อตแลนด ์(2ชัว่โมง30นาที)  
บ่าย น าคณะออกเดินทางสู่ เมืองกลาสโกว์ Glasgow เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของสกอตแลนด์ ตั้งอยูบ่นแม่น ้ าไคลด์ ชาว 

กลาสโกวรู้์จกักนัในช่ือ กลาสวีเจียนส์ (Glaswegians) นอกจากน้ีกลาสวีเจียนส์ยงัเป็นช่ือส าเนียงทอ้งถ่ินอีกด้วย ซ่ึง
นิยมเรียกกนัวา่ "Glasgow Patter" มืองกลาสโกวน์ั้นถือเป็นเมืองใหญ่ในสหราชอาณาจกัรท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองและล ้า
หนา้มากท่ีสุดเมืองหน่ึง ตั้งแต่ในศตวรรษท่ี 16 เมืองกลาสโกวเ์ติบโตข้ึนอยา่งรวดเร็วเน่ืองจากการเป็นเมืองท่าใหญ่ของ
มหาสมุทรแอตแลนติก จากนั้นในศตวรรษท่ี 19 อุตสาหกรรมเหล็ก การต่อเรือ และยานยนตไ์ดเ้ติบโตข้ึนจนเป็นผลท า
ให้ผูค้นหลัง่ไหลเขา้มา ในท่ีสุดกลาสโกวก์ลายเป็นเมืองท่ี3ของยุโรปท่ีมีจ านวนประชากรเกินหน่ึงลา้นคน รองจาก
ลอนดอนและปารีส และกลายเป็นเมืองส าคญัอนัดบั 2 ของสหราชอาณาจกัรรองจากลอนดอน กลาสโกวย์งัเป็นอีก
เมืองหน่ึงท่ีไดรั้บความสนใจอย่างมากจากนักท่องเท่ียว ดว้ยความสวยงามของสถาปัตยกรรมบวกกบัการท่ีมีศิลปิน
มากมายท าให้ในปี 1990 เมืองแห่งน้ีได้รับการยกย่องให้เป็น เมืองแห่งสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมของยุโรป 
(Europe’s City of Architecture & Culture) แหล่งช็อบป้ิงในกลาสโกว์ใหญ่ที่สุดในประเทศ 
***น าท่านเดินเที่ยวชมเมืองแสนสวยแห่งนี  แบบสบายๆ ไม่ต้องรีบเร่ง***  

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร/ น าคณะเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั...อิสระกบัการพกัผอ่นตามอธัยาศยั  
พกัท่ี : double tree by Hilton hotel Glasgow central /ระดับใกล้เคียง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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วนัทีส่ีข่องการเดนิทาง(4)    เอดนิเบริก์-ปราสาทเอดนิเบริก์-พกัสกอ๊ตแลนด2์คืนไม่เหนือ่ย                                   
เชา้ บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั (เดินทางสู่เอดินเบิร์ก1ช.ม.) 

เดินทางสู่เมืองเอดินเบริก์ สกอตแลนด์ สหราชอาณาจกัร ตั้งอยูท่างฝ่ังตะวนัออกของสกอตแลนด ์

 เป็นเมืองเก่าแก่ท่ีมีประวติัความเป็นมาตั้ งแต่ยุคกลางลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงอยู่กลางเมือง เป็นท่ีตั้ งของ
ปราสาทเอดินบะระอนัเป็นท าเลท่ีได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ในสมยัก่อน โดยรอบภูเขาถูกปรับพื้นท่ีเป็นคูเมืองเพื่อ
ประโยชน์ในเชิงการทหาร รอบนอกเป็นท่ีราบลดหลัน่เป็นขั้น ๆ กระจายออกโดยรอบ เมืองเอดินบะระนั้นข้ึนช่ือว่า
เป็นเมืองแห่งเทศกาลต่าง ๆ เมืองเอดินบะระติดอนัดบัเมืองท่ีมีนกัท่องเท่ียวมากท่ีสุดเป็นอนัดบั2ของสหราชอาณาจกัร
รองจากลอนดอน น าท่านเที่ยวชมเมืองเอดินเบิร์ก ขึ นสู่ยอดเขาแคลตัน (Calton Hill) ท่ีจะท าให้ท่าน
ประทบัใจไปกบัเมืองท่ีถูกแบ่งเป็นสองฝ่ังของโอลด์ทาวน์และนิวทาวน์ นอกจากไดช้มวิวทิวทศัน์ของตวัเมืองแลว้ บน
เนินเขาแห่งน้ียงัเป็นท่ีตั้งของอนุสรณ์สถานร าลึกถึงสงครามนโปเลียนท่ียงัสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ สถาปัตยกรรมท่ี
คลา้ยคลึงมหาวหิารแพนธีออน ในประเทศกรีซ ท าใหเ้อดินเบิร์กไดรั้บการขนานนามวา่ “เอเธนส์แห่งทิศเหนือ”  
น าคณะนัง่รถชมเมืองผา่นเขา้สู่ เขตเมืองเก่า OLD TOWN เอดินบะระไดรั้บการยกยอ่งให้เป็น มรดกโลกจากยูเนส
โก้ UNESCO ในตวัเมืองมีอาคารถึง 4,500 หลงัซ่ึงมีความหนาแน่นมากท่ีสุดในโลก และยงัเป็นเมืองสมยัใหม่ท่ีมี
ชีวิตชีวาเต็มไปดว้ยศิลปะและวฒันธรรมโดยมี พิพิธภณัฑ์ ห้องแสดงภาพ มหาวิทยาลยัและเทศกาลต่างๆ รถโคช้ผา่น
ชม“ อนุสาวรียบ์็อบบ้ี ”สุนัขพนัธ์ุสกายเทอเรียร์ท่ีโด่งดังตวัหน่ึงของโลก จากความซ่ือสัตยแ์ละจงรักภกัดี ผ่านชม
บริเวณด้านหน้า พระราชวังโฮลีรู้ด  เป็นค าท่ีแปลงเป็นภาษาองักฤษจากค าว่า "Haly Ruid" ของภาษาสกอตท่ี
แปลวา่ "กางเขนศกัด์ิสิทธ์ิ" (Holy Cross) เป็นพระราชวงัท่ีเป็นสมบติัส่วนพระองคข์องพระราชวงศอ์งักฤษท่ียงัทรงใช้

ในสถานท่ีประทับหลักในสกอตแลนด์  ฮอลีรูดเดิมเป็นส านักสงฆ์ท่ีก่อตั้ งโดยพระเจ้าเดวิดท่ี 1 แห่ง
สกอตแลนด์ ในปี ค.ศ. 1128 ต่อมามาใช้เป็นท่ีประทับหลักของพระมหากษัตริย์และพระราชินีของ
สกอตแลนด์มาตั้ งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 15 ตัวพระราชวงัตั้ งอยู่ทางใต้ของรอยลัไมล์ (Royal Mile) ใน
เอดินบะระ ตรงกนัขา้มกบัปราสาทเอดินบะระทางอีกด้านหน่ึงของรอยลัไมล์ ในปัจจุบนัเป็นท่ีประทบั

อยา่งเป็นทางการในสกอตแลนด์ของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท่ี 2 ผูท้รงประทบัเป็นเวลาหน่ึงอาทิตยใ์น
ตน้ฤดูร้อนของทุกปีและทรงเป็นเจา้ภาพงานเล้ียงในสวนและการเล้ียงรับรองอยา่งเป็นทางการต่าง ๆ เม่ือประทบัอยูท่ี่น่ี 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1128
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%98%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
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เท่ียง บริการอาหารม้ือเทีย่ง ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าคณะเข้าชมความสวยงามภายใน ปราสาทเอดินเบิร์ก อนัสง่างามด้วยท าเลท่ีตั้ งบนเนินเขาสูง 

มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทุกมุมเมือง เคยเป็นท่ีประทบัของกษตัริยส์ก๊อต เคยถูกท าลายลงหลายคร้ัง แต่ทุกคร้ังก็ไดรั้บ
การบูรณะ และสร้างใหม่ให้กลบัคืนสู่ความสง่างาม โดยเฉพาะคร้ังสุดทา้ย ในศตวรรษท่ี 19 โดย เซอร์วอลเตอร์สก็อต 
นกัปราชญช์าวสก็อต ไดแ้บ่งห้องเป็นส่วนต่าง ๆ อยา่งน่าชม อาทิ ส่วนของป้อมปราการและก าแพงปราสาทโบราณ มี
ปืนใหญ่เรียงราย รวมทั้งประเพณีการยิงปืนใหญ่ในเวลา 1300 น. ของทุกวนัตลอด 150 ปีท่ีผ่านมา, ชมโบสถ์เซนตม์า
กาเร็ต ท่ีถูกสร้างข้ึนในคริสต์ศตวรรษท่ี 12 เพื่อร าลึกถึงพระมารดาของกษตัริยเ์ดวิดท่ี 1 แลว้เขา้สู่พระราชฐานชั้นใน
ส่วนท่ีเป็น The Palace จดัแสดงเก่ียวกบัเร่ืองราวของราชวงศ์แห่งสก็อต ห้องประทบั และห้องมหามงกุฎ และ Great 
Hall เคยเป็นทั้งหอ้งจดัเล้ียง ,การประชุมสภา ,โรงเรือนทหารและโรงพยาบาลมาแลว้ในแต่ละยุคสมยั ปัจจุบนัจดัแสดง
เก่ียวกับอาวุธ ยุทโธปกรณ์ท่ีใช้ในการสงคราม ปราสาทเอดินบะระเป็นปราสาทท่ีเป็นสถานท่ีเปิดตวัของ

หนงัสือเร่ือง แฮร่ี พอตเตอร์ เน่ืองจากมีลกัษณะใกลเ้คียงฉากเมืองแม่มดในทอ้งเร่ือง  
น าท่ าน เข้ าชมพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ส กอต วิ สกี   “ The Scotch Whisky Heritage 
Centre “ท่านจะไดรั้บรู้ถึงตน้ก าเนิดสก๊อตวิสก้ี ท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก ท่ีน่ีไดร้วมสกอตวสิก้ี
ยีห่อ้ต่างๆในทุกยคุแสดงโชวก์วา่ 3000 กวา่ขวด ในหลายยีห่้อเลยทีเดียว นอกจากเยี่ยมชม
ความงามของขวดวิสก้ีแลว้ งานน้ีไม่ใช่มาดูเฉยๆ ยงัมีวิทยากรเปิดห้องเรียน อบรมให้

ความรู้เก่ียวกบัสกอตวิสก้ี และสาธิตการชิมวิสก้ีให้แก่เหล่านกัท่องเท่ียวอีกดว้ย ท่ีน่ียงัมีโต๊ะให้เหล่า
นกัท่องเท่ียวนัง่ล้ิมลองวสิก้ีรสเยีย่ม ดร๊ิงคท์่ามกลางหลายๆขวด น่ีคือสวรรคข์องนกัด่ืมจริง  
อิสระให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงบนถนนปร้ินเซส ท่ีมีห้างสรรพสินคา้ แบรนดเ์นมและร้านขายของท่ีระลึก โดยเฉพาะ ป่ีสก๊อต 
เคร่ืองดนตรีประจ าชาติสก็อตท่ีมีความเก่าแก่ท่ีสุดในโลก รวมทั้งผา้วูล (Wool) ผา้แคชเมียร์ (Cashmere) และผา้ตาร์ตนั 
(Tartan) ผา้ลายสก็อตพื้นเมืองอนัเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศ 

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร/ น าคณะเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั...อิสระกบัการพกัผอ่นตามอธัยาศยั  
พกัท่ี : hilton HOTEL /holliday inn/mucure hotel /ระดับใกล้เคียง 

หมายเหตุ ทัวร์นี พักสก๊อตแลนด์2คืนสบายๆ ไม่ต้องรีบเร่ง มีเวลาชมเมืองสบาย 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AE%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88_%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C


 
 Page 8. 

วนัที่หา้ของการเดนิทาง(5)  เอดนิเบริก์-รถไฟดว่นEAST COAST RAILWAY-ยอรค์มินสเตอร์  
เชา้ บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั  

น าท่านน่ังรถไฟด่วน East Coast Railway สู่เมืองยอร์ค (*ถ้านั่งรถโค้ชไกลมากๆ) 

 เมืองยอร์ค(มาอังกฤษต้องห้ามพลาด) ซ่ึงเป็นนครท่ียงัมีก าแพงเมืองโบราณลอ้มรอบท่ีตั้งอยู่ในนอร์ธ
ยอร์กเชอร์ในภูมิภาคยอร์กเชอร์และแม่น ้ าฮม้เบอร์ขององักฤษ นครยอร์กตั้งอยูใ่นบริเวณท่ีแม่น ้ าอูสและแม่น ้ าฟอสส์ 
ยอร์กเป็นเมืองท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์และมีบทบาทมาเกือบตลอด 2,000 ปีท่ีก่อตั้งมา เมืองยอร์กก่อตั้งเป็น
เมืองป้อมปราการเอบอราคุม (Eboracum) ในปี ค.ศ. 71 โดยโรมนั และได้รับเลือกให้เป็นเมืองหลวงของบริทาเนีย
น้อย (Britannia Inferior) ระหว่างสมยัโรมนับุคคลส าคญัในประวติัศาสตร์เช่น จกัรพรรดิคอนสแตนตินมหาราช มี
ส่วนเก่ียวขอ้งกบัเมือง จกัรวรรดิโรมนัทั้งหมดปกครองจาก
ยอร์กเป็นเวลา2ปีโดยจกัรพรรดิเซปตีมิอุส เซเวรุส ในปลาย
คริสตศ์ตวรรษท่ี 14 พระเจา้ริชาร์ดท่ี 2 มีพระราชประสงคท่ี์
จะตั้งยอร์คเป็นเมืองหลวงขององักฤษแต่ก่อนท่ีจะส าเร็จ
พระองค์ก็ทรงถูกถอดจากการเป็นพระมหากษัต ริย์
เสียก่อน หลงัสงครามดอกกุหลาบ ยอร์คก็กลายเป็นท่ีตั้งของสภาแห่งภาคเหนือ และมีฐานะท่ียอมรับกนัวา่เป็น 
 เมืองหลวงของภาคเหนือ หลงัจากการฟ้ืนฟูราชวงศเ์ท่านั้นท่ีความส าคญัทางการเมืองของยอร์คเร่ิมลดถอยลง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AE%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B9%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%AA_%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%9A
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
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ภาคยอร์กเป็นหน่ึงในภาคคริสตจกัรในคริสตจกัรแห่งองักฤษเช่นเดียวกบัภาคแคนเทอร์เบอรี พร้อมน าคณะเขา้ชม
ภายใน ”มหาวิหารยอร์คมินสเตอร์” มหาวิหารที่ส าคัญที่สุดของอังกฤษ  มีช่ือเป็นทางการว่า 
"มหาวิหารและคริสตจกัรมหานครแห่งนกับุญเปโตรในกรุงยอร์ก" เป็นคริสต์ศาสนสถานประเภทมหาวิหารท่ีสร้าง
เป็นแบบกอธิคท่ีใหญ่ท่ีเป็นท่ีสองรองจากมหาวิหารโคโลญในประเทศเยอรมนี ทางตอนเหนือของทวีปยุโรป มหา
วิหารยอร์กตั้งอยูท่ี่เมืองยอร์กในยอร์กเชอร์ ทางตอนเหนือของ สหราชอาณาจกัร เป็นโบสถ์ประจ าต าแหน่งของของ
อาร์ชบิชอปแห่งยอร์กซ่ึงเป็นต าแหน่งสูงสุดในคริสตจกัรแห่งองักฤษรองจากอาร์ชบิชอปแห่งแคนเทอร์เบอรี มหา
วิหารยอร์กถือกนัว่าเป็น “ high church ” ของนิกายแองโกล-คาทอลิกของคริสตจกัรแองกลิคนัมหาวิหารมีทางเดิน
กลางท่ีสร้างแบบกอธิควิจิตร และหอประชุมนกับวช บริเวณร้องเพลงสวดและทางดา้นหลงัเป็นแบบกอธิคแบบ กอธิ
คสูง (Perpendicular Gothic) ทางดา้นเหนือของแขนกางเขนเป็นแบบกอธิคองักฤษตอนตน้ ทางเดินกลางมีหน้าต่าง
เหนือบานประตูท่ีสร้างเม่ือ ค.ศ. 1338 และบริเวณชาเปลพระแม่มารีย ์มีหนา้ต่างใหญ่ช่ือ “Great East Window”  

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร / น าคณะเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั...อิสระกบัการพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
พกัท่ี : hilton HOTEL York /ระดับใกล้เคียง 

วนัที่หกของการเดนิทาง(6)  ยอรค์-แมนเชสเตอร-์สนามฟตุบอลโอลดแ์ทรฟฟอรด์-เชสเตอร์                                                                    
เชา้ บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั (เดินทางสู่เมืองแมนเชสเตอร์1ช.ม.30นาที) 

น าคณะออกเดินทางสู่เมือง แมนเชสเตอร์ เป็นนครและเมืองในสหราชอาณาจกัร ตั้งอยู่ทางตอนเหนือ
ของแควน้องักฤษ มีช่ือเสียงจากการเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก และไดก้ารยอมรับจากหลายฝ่ายว่าเป็น
เมืองรอง ของสหราชอาณาจกัร แมนเชสเตอร์เป็นศูนยก์ลางศิลปะ ส่ือ และธุรกิจขนาดใหญ่ เมืองมีช่ือเสียงไปทัว่โลก
จากการกีฬา โดยมีสโมสรฟุตบอล 3 สโมสร ไดแ้ก่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด และแมนเชสเตอร์ซิตี และสโมสรคริกเก็ต 
แลงคาเชียร์ เคาน์ต้ี (ใชเ้วลาเดินทาง 1ช.ม.30นาที)  

  น าคณะเข้าชมภายใน”สนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด” ซึ่งเป็นสนามกีฬาในเขตแทรฟ
ฟอร์ดของเกรตเตอร์แมนเชสเตอร์ และเป็นสนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์
ยูไนเต็ด สนามกีฬาเร่ิมก่อสร้างในปี ค.ศ. 1909 และเร่ิมเปิดใชต้ั้งแต่วนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ ค.ศ. 1910 ปัจจุบนัเป็น 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%84
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%8D
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A5-%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1909
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1910
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สนามฟุตบอลซ่ึงติดตั้งเกา้อ้ีหมดทุกพื้นท่ีของสแตนด์ เป็นสนามท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 ขององักฤษ ในแง่ของจ านวนแฟน
บอลท่ีรองรับได้ ซ่ึงมากถึง 76,212 คนเป็นรองแค่สนามกีฬาเวมบลียเ์พียงแห่งเดียว และใหญ่อนัดบั 3 ของสหราช
อาณาจกัร ใหญ่เป็นอนัดบั 11 ของทวีปยุโรป ช่ือเรียกท่ีแฟนบอลคุน้หูว่า "โรงละครแห่งความฝัน" คนแรกท่ีแรกท่ี
เรียกช่ือน้ีคือ เซอร์ บ็อบบี ชาร์ลตนั บุคคลระดบัต านานของสโมสรนัน่เอง สนามโอลด์แทรฟฟอร์ดน้ีมกัจะถูกใช้เป็น
สนามในการแข่งขนัเอฟเอคพัรอบรองชนะเลิศ และเป็นสนามหลกัในการแข่งขนัหลายอยา่ง ***หากวันทีม่ีการแข่งขัน 
หรืองานพธีิต่างๆ สนามจะไม่เปิดให้เข้าชม..บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิก หรือเปลี่ยนเป็นชมสนามอ่ืนแทน***  

เท่ียง บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร /น าคณะออกเดินทางสู่เมือง เชสเตอร์ เป็นนครในมณฑลเชชเชอร์  ชายแดน
ของเวลส์  ไดรั้บสถานะเป็นเมืองในปี ค.ศ. 1541 เชสเตอร์มีอาคารในยุคกลางหลายแห่ง แต่มีบางอาคารบริเวณกลาง
เมืองท่ีไดรั้บบูรณะในสมยัวกิตอเรีย เป็นเมืองท่ีมีการรักษาก าแพงเมืองท่ีดีท่ีสุดในองักฤษ (เดินทางสู่เชสเตอร์40นาที) 

บ่าย น าคณะเดินเที่ยวชม เมืองเชสเตอร์ UNSEEN มาอังกฤษต้องห้ามพลาด!!! ซ่ึงเป็นเมืองท่ี

น่ารักมากๆเหมือนท่านเดินเขา้ไปอยู่ในยุคของโรบินฮูด้ ความมีสเนห์ของเมืองอยูท่ี่อาคารเก่าแก่แบบ ทิวดอร์ ท่ีมีให้
เห็นตลอด2ขา้งทางของการเดินเท่ียวชม ซ่ึงดา้นล่างไดป้รับเปล่ียนเป็นร้านคา้แบรนด์เนมขององักฤษ ซ่ึงปรับแต่งให้
เขา้กบัตวัตึกโบราณไดอ้ยา่งเหมาะสมลงตวั มีเวลาให้ท่านได้เดินเที่ยวชม และช้อปป้ิงสินค้าตามอัธยาศัย ในบรรยากาศ
แบบอังกฤษขนานแท้ พร้อมถ่ายภาพกบัมหาวิหารเก่าแก่ประจ าเมือง น่ังจิบกาแฟ ฯลฯ (เดินทางสู่ท่ีพกัคาร์ดีฟ3ช.ม.) 
น าคณะออกเดินทางสู่ เมืองคาร์ดีฟ(เวลส์) เป็นเมืองศูนยก์ลางการคา้ ท่ีตั้งของสถาบนัวฒันธรรมและ
กีฬาแห่งชาติแทบทุกสถาบนั เป็นท่ีตั้งของส่ือแห่งชาติเวลส์ ท่ีตั้งของสภาแห่งชาติเวลส์ เขตเมืองมีประชากรมากกว่า 
1.4 ลา้นคน คิดเป็นคร่ึงหน่ึงของประชากรทั้งหมดของแควน้ คาร์ดิฟฟ์เป็นเมืองท่ีมีความโดดเด่นดา้นการท่องเท่ียว จาก
ขอ้มูลในปี ค.ศ. 2009 มีนกัท่องเท่ียวในคาร์ดิฟฟ์ 14.6 ลา้นคนคาร์ดิฟฟ์ก่อตั้งเป็นเมืองใน ค.ศ. 1905 และสถาปนาเป็น
เมืองหลวงของเวลส์อยา่งเป็นทางการเม่ือ ค.ศ. 1955 

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร/ น าคณะเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั...อิสระกบัการพกัผอ่นตามอธัยาศยั  
พกัท่ี : hilton HOTEL /holliday inn/mucure hotel /ระดับใกล้เคียง 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B5_%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9E
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7
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วนัที่เจด็ของการเดนิทาง(7)          คารด์ฟี-บาธ UNESCO -โรงอาบน า้โรมนัโบราณ-ซาลบวัรี ่
                    สโตนเฮจน์1ใน7สิง่มหศัจรรยU์NSEEN- ลอนดอน(*พกัลอนดอน2คนืสบายๆ)  
เชา้ บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 

น าคณะถ่ายภาพคู่กับ”ปราสาทคาร์ดีฟ” ซ่ึงเป็นปราสาทท่ีตั้งอยู่ในแควน้เวลส์ สร้างข้ึนโดยชาวนอร์มนั
เม่ือปี ค.ศ. 1091 ในบริเวณป้อมปราการของโรมนัซ่ึงยงัปรากฏซาก
ปรักหักพงัให้เห็นอยู่จนปัจจุบนัน้ีในคริสต์ศตวรรษท่ี 19 เอิร์ลแห่ง
บูทได้ว่าจา้งสถาปนิกช่ือว่า วิลเลียม เบอร์กส์ ให้ออกแบบปราสาท
เพื่อปรับปรุงโดยเลียนแบบปราสาทในยุคกลาง โดยหวงัให้เป็นท่ีพกั
อาศยัแบบในเทพนิยาย ต่อมาตระกูลบูทยกปราสาทใหเ้ป็นสมบติัของ
เมืองคาร์ดิฟฟ์ ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีนิยม และเป็น
ท่ีตั้งของพิพิธภณัฑเ์ก่ียวกบัปราสาทหลงัเก่า และ การปรับปรุงปราสาทสมยัวคิตอเรียน (ออกเดินทางสู่บาธ1ช.ม.) 
น าคณะออกเดินทางสู่ เมืองบาธ Bath เมืองแห่งประวติัศาสตร์ขององักฤษท่ีเต็มไปดว้ยความสวยงามจาก

สถาปัตยกรรมโรมัน ได้ข้ึนทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกจาก Unesco และ English Heritage เน่ืองจากมี
ประวติัศาสตร์อนัยาวนานทั้งตวัอาคารบา้นเรือนเอง และบรรยากาศโดยรวม ท าใหบ้าธเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความ
นิยมจากชาวต่างชาติเป็นจ านวนมาก สถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัในเมืองบาธท่ีเป็นท่ีมีช่ือเสียงในหมู่นกัท่องเท่ียวก็คือ The 
Roman Baths โรงอาบน ้ าในยุคโรมนัท่ีมีอายุกว่า 2,000 ปีซ่ึงถือได้ว่าเป็นตน้ก าเนิดสปาของโลกเลยก็ว่าได้ ด้วยตวั
อาคารท่ียิ่งใหญ่กบัสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามท าให้สถานท่ีแห่งน้ีมีนกัท่องเท่ียวมาเยี่ยมชมตลอดทั้งปี น าคณะเขา้ชม
ภายใน โรงอาบน  าโรมัน  เป็นโรงอาบน ้ าของชาวโรมนัในสมยัแรกเร่ิมนั้นไดผุ้พงัไปบา้งตามกาลเวลา แลว้ก็มีชาว
องักฤษไปสร้างเพิ่มเติมและซ่อมแซมส่วนท่ีพงัทลายข้ึนมาใหม่ ปัจจุบนัตึกท่ีสร้างเพิ่มก็จดัเป็นพิพิธภณัฑ์โชวหิ์นเก่า
บา้ง แท่นบูชาหินบ้าง หินหลุมฝังศพบ้าง รูปป้ันชายโรมนัเกือบเปลือยบ้าง ไปตามเร่ืองตามราวของชาวผูดี้ผูช้อบ
อนุรักษ์และเก็บของเก่าเป็นท่ีสุด Roman Bath เป็นสถานท่ีจริงในการอาบน ้ าของชาวโรมนัโบราณ สามารถมองเห็น
สถานท่ีอาบน ้า หอ้งท าความร้อน และกระบวนการท าอ่างอาบน ้าโบราณ...มีเวลาใหท้่านเดินเท่ียวชมบรรยากาศเมือง  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1091
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%97&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%97&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1_%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%8C
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เท่ียง บริการอาหารมื้อเทีย่ง ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าคณะออกเดินทางสู่ เมืองซาลบัวร่ี 50 นาท ีเมืองแสนสวยที่มีทศันียภาพของชนบทอังกฤษ คือทุ่งหญ้า,ป่าละเมาะ,ล า

ธาร,สะพาน สามารถมองเห็นหงส์ขาว หงส์ด า ว่ายน ้าช้าๆในล าธาร เป็นภาพสงบงามทีเ่พลินตา 
น าคณะเข้าชมภายใน สโตนเฮจน์ STONE HENGE 1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก กองหินหรือ

แนวแท่งหิน ท่ีเป็นความลบัด ามืดในช่วงหน่ึงของประวติัศาสตร์ แนวหินน้ีมีขนาดมหึมาหินเรียงรายราวๆ 3กิโลเมตร 
ประกอบไปดว้ยกอ้นหินทรงสูงขนาดใหญ่ประมาณ112กอ้น ตั้งโดดเด่ียวอยูก่ลางทุ่งนา เป็นรูปวงกลมซ้อนกนัอยู3่วง 
บางกอ้นลม้นอน บางกอ้นตั้งตรง บางกอ้นวางซ้อนทบัอยูบ่นยอดกอ้นหินท่ีตั้งอยูส่องกอ้น มีอายปุระมาณปลายยุคหิน
ถึงตน้ยคุบรอนซ์ ใหค้ณะไดเ้ดินเท่ียวชม พร้อมถ่ายภาพอยา่งใกลชิ้ดกบัส่ิงมหศัจรรยข์องโลก  
เดินทางเข้าสู่มหานครลอนดอน LONDON เมืองหลวงของประเทศองักฤษ และสหราชอาณาจกัร และ
เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของสหภาพยุโรป เป็นเมืองท่ีมีศูนย์กลางทาง
ธุรกิจท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ลอนดอนเป็นหน่ึงในศูนยก์ลางส าคญัทาง
ธุรกิจ การเมือง วฒันธรรม และประวติัศาสตร์ของโลก เป็นผูน้ าดา้น
การเงิน การเมือง การส่ือสาร การบนัเทิง แฟชั่น และศิลปะ ในอดีต
เป็นเมืองหลวงของโลก เป็นเมืองท่ีเจริญท่ีสุดในโลก ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนั เป็นเมืองท่ีมีอิทธิพลไปทัว่โลก ถือกนัวา่เป็นเมืองสากลหลกั
ของโลก จีดีพีของลอนดอน คิดเป็นร้อยละ 19.5 ของสหราชอาณาจกัร ลอนดอนเป็นเมืองท่ีประกอบดว้ยหลายชนชาติ
อย่างมาก ประชากรมีความหลากหลายทั้งด้านเช้ือชาติ วฒันธรรม ศาสนา และภาษา ซ่ึงประมาณว่ามีมากกว่า 300 
ภาษา ลอนดอนเป็นศูนยก์ลางการคมนาคมในระดบันานาชาติ และเป็นเมืองท่องเท่ียวส าคญัของทวปียโุรป 

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร / น าคณะเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั...อิสระกบัการพกัผอ่นตามอธัยาศยั  
พกัท่ี : holliday inn keisington hotel/ใกล้เคียง(พักในเมืองย่านช้อปป้ิง2คืน) 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
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วนัที่แปดของการเดินทาง(8)  พระราชวงัวนิเซอร-์ทาวเวอรอ์อฟลอนดอน-ชอ้ปปิง้หา้งแฮรร์อท  
เชา้ บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าคณะเช้าชมภายใน พระราชวังวินด์เซอร์ Windsor Castle แห่ง Eton พระราชวงัเก่าเเก่อายุกวา่1,000ปี 

ท่ีตั้ งตระหง่านอยู่บนเนินเหนือเเม่น ้ าเทมส์ เป็นปราสาทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอังกฤษ สถาปัตยกรรมเป็นแบบโร
มาเนสก ์พระราชวังวินด์เซอร์เป็นพระราชฐานที่ยังมีผู้อยู่อาศัยที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นพระราชฐานท่ีเก่าท่ีสุดท่ีมีผู ้
อยู่อาศยัต่อเน่ืองกนัมาตั้งแต่เร่ิมสร้าง เน้ือท่ีการใช้สอยมีทั้งหมดถึง 45,000 ตารางเมตร เม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2018 
พิธีเสกสมรสของเจา้ชายแฮร์ร่ี พระราชนดัดาในสมเด็จพระราชินีนาถเอ
ลิซาเบธท่ี 2 (พระโอรสพระองค์เล็กในเจา้ชายชาร์ลส์และไดอานา เจา้
หญิงแห่งเวลส์) กบั เมแกน มาร์เคิล ดาราดงัจากทีวีซีรีส์เร่ือง Suits ของ
ฮอลลีวูด ก็จัดข้ึนท่ีโบสถ์เซนต์จอร์จ ซ่ึงตั้ งอยู่ภายในพระราชวัง
วนิด์เซอร์ ปัจจุบนัยงัคงใชเ้ป็นท่ีประทบัของราชวงศอ์งักฤษ เร่ือยมาตั้ง
เเต่สมยัพระเจา้วิลเล่ียมท่ี 1 จนถึงสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธท่ี 2 พระ
ประมุของค์ปัจจุบนั ท่ียงัทรงเสด็จมาประทบับา้งเป็นคร้ังคราว เป็นอีก
หน่ึงจุดหมายปลายทางซ่ึงเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวท่ีมาเยอืนประเทศองักฤษ  

เท่ียง บริการอาหารมื้อเทีย่ง ณ ภัตตาคาร  
 

 
 

https://www.rct.uk/visit/windsorcastle
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บ่าย น าคณะนั่งรถชมความสวยงามของมหานครลอนดอน รถโคช้ผา่นชม จตุรัสทราฟัลการ์ เป็น
สถานท่ีแห่งหน่ึงในใจกลางกรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ เป็นอนุสรณ์
สถานของยทุธนาวีทราฟัลการ์ และสงครามวอเตอร์ลู ระหวา่งองักฤษกบั
ฝร่ังเศส ในปี ค.ศ. 1805 มี เสาเนลสัน ล้อมรอบด้วยอาคารส าคญั เช่น 
พิพิธภณัฑ์ศิลปะ โบสถ์เซนตม์าร์ตินอินเดอะฟีลด์ นอกจากน้ีจตุัรัสทรา
ฟัลการ์ เป็นสถานท่ีท่ีใช้ในการประทว้งและงานเฉลิมฉลองต่าง ๆ ผ่าน
ชมสถานท่ีส าคญัในกรุงลอนดอน สวนสาธารณะเซ็นต์เจมส์ เป็น
สวนสาธารณะขนาด 58 เอเคอร์ในเวสตมิ์นสเตอร์ ใจกลางกรุงลอนดอน และมีอายุเก่าแก่ท่ีสุดในบรรดาอุทยานหลวง
แห่งลอนดอน มหาวิหารเซ็นต์ปอล เป็นโบสถ์ประจ าต าแหน่งบิชอปแห่งลอนดอน สร้างข้ึนเพื่ออุทิศแก่นกับุญ
เปาโลอคัรทูต ตั้งอยูใ่นกรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ มหาวิหารท่ีเห็นในปัจจุบนัสร้างเม่ือคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 และเช่ือ
กนัวา่เป็นมหาวหิารท่ี 5 ตั้งแต่สร้างมหาวิหารกนัมา ณ ท่ีตั้งน้ีแต่อาจจะสูง
กว่านั้นถา้นบัการบูรณะเขา้ไปดว้ย ผ่านชมจตุรัสพิคคาเดลี,ยา่นโซโห,ก
องบัญชาการต ารวจสก๊อตแลนด์ ยาร์ด  ถ่ ายภาพด้ านหน้ า
พระราชวังบัคกิ งแฮม เดิม ช่ือ  คฤหาสน์บัก กิงแฮม  เป็น
พระราชวงัท่ีเป็นท่ีประทบัเป็นทางการของราชวงศอ์งักฤษ เป็นสถานท่ีท่ี
ใชส้ าหรับการเล้ียงรับรองของรัฐและยงัเป็นส่ิงดึงดูดนกัท่องเท่ียวส าคญัท่ีหน่ึงของกรุงลอนดอน และยงัเป็นท่ีรวมพลงั
ใจทั้งในการฉลองและในยามคบัขนัของชาวองักฤษ พระราชวงับกักิงแฮมกลายมาเป็นท่ีประทบัอยา่งเป็นทางการของ
ราชวงศอ์งักฤษเม่ือสมเด็จพระราชินีนาถวกิตอเรียข้ึนครองราชยเ์ม่ือปี ค.ศ. 1837  
น าคณะเข้าชมภายใน หอคอยแห่งลอนดอน ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน ซ่ึงเป็นพระราชวงัหลวง 
และป้อมปราการตั้งอยูบ่นฝ่ังแม่น ้ าเทมส์ในกรุงลอนดอนในองักฤษเป็นพระราชวงัท่ีเดิมสร้างโดยพระเจา้วิลเลียมท่ี 1 
แห่งอังกฤษ เม่ือปี ค.ศ. 1078 เป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ พระราชวงัเป็นรู้จกักันในนามว่า หอคอยแห่ง
ลอนดอน หรือ หอ ในประวติัศาสตร์ ตวัปราสาทตั้งอยูภ่ายในโบโรแห่งทาวเวอร์แฮมเล็ทส์และแยกจากดา้นตะวนัออก
ของนครหลวงลอนดอน (City of London) ดว้ยลานโล่งท่ีเรียกวา่ เนินหอคอยแห่งลอนดอน หรือ ทาวเวอร์ฮิล 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1805
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%9F%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1078
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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หอคอยแห่งลอนดอนมกัจะรู้จกักนัในการเก่ียวขอ้งกบัหอขาว (White Tower) ซ่ึงแต่เดิมเป็นหอ
สีขาวท่ีสร้างโดยพระเจ้าวิลเลียมท่ี 1 แห่งอังกฤษในปี  ค.ศ. 

1078 แต่กลุ่มส่ิงก่อสร้างทั้งหมดของหอคอยแห่งลอนดอนตั้งอยู่
รอบวงแหวนสองวงภายในก าแพงและคูป้องกนัปราสาท ตวัหอคอย

ใชเ้ป็นป้อม พระราชวงัของพระมหากษตัริย ์และท่ีจ าขงัโดยเฉพาะส าหรับนกัโทษท่ีมี
ยศศกัด์ิสูงเช่นพระราชินีนาถอลิซาเบธท่ี 1 ก็เคยทรงถูกจ าขงัในหอคอยโดยพระราชินี
นาถแมรี และยงัเป็นท่ีส าหรับประหารชีวติและทรมาน คลงัเก็บอาวธุ ทอ้งพระคลงั สวนสัตว ์โรงกษาปณ์หลวง หอเก็บ
เอกสาร หอดูดาว และตั้งแต่ปี ค.ศ. 1303 เป็นท่ีเก็บรักษามงกุฎ และเคร่ืองราชาภิเษกของสหราชอาณาจกัร  

น าคณะช้อปปิ้งที่ห้างแฮร์รอดส์ Harrods ห้างสรรพสินค้า
หรูหราบนถนนบรอมพ์ตันในเขตไนท์สบริดจ์ ลอนดอน สหราชอาณาจักร ตรา

แฮร์รอดส์ยังน าไปใช้กับวิสาหกิจอ่ืนๆ ที่ด าเนินงานโดยกลุ่มบริษัทแฮร์รอดส์ 
รวมถึงธนาคารแฮร์รอดส์ แฮร์รอดส์เอสเตทส์ แฮร์รอดส์เอเวียชัน และแอร์แฮร์

รอดส์ห้างต้ังอยู่บนที่ดินขนาด 18,000 ตารางเมตร มีพื้นที่จ าหน่ายสินค้ากว่า 
90,000 ตารางเมตรในร้านค้ากว่า 330 ร้าน  

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า LOBSTER BERGER 
พกัท่ี : holliday inn keisington hotel/ใกล้เคียง(พักในเมืองย่านช้อปป้ิง2คืน) 

วนัที่เกา้ของการเดนิทาง(9)  ลอนดอนอาย-ลอ่งเรอืแมน่ า้เทมส์-พพิธิภณัฑอ์งักฤษ-สนามบนิ 
เชา้ บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั  

น าคณะขึ นชมวิวบนชิงช้าสวรรค์ลอนดอนอาย London Eye หรือยัง
รู้จักในชื่อ มิลเลเนียมวีล Millennium Wheel เป็นชิงช้าสวรรค์ท่ีสูงท่ีสุด
ในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร (443 ฟุต) และกลายมาเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความ
นิยมและเป็นจุดดึงดูดนักท่องเท่ียวได้อย่างมากในส
หราชอาณาจกัร มีผูม้าเยือนมากกวา่ 3 ลา้นคนต่อปี ซ่ึง
ในอดีตเคยเป็นชิงช้าสวรรค์ก่อสร้างท่ีสูงท่ีสุดในโลก 
ก่อนจะถูกชิงต าแหน่งไปจากชิงช้าสวรรค์ เดอะ สตาร์ 
ออฟ นานชาง  ในประเทศจีน  (160 เมตร) ในเดือน

พฤษภาคม ค.ศ. 2006 ต่อมาภายหลงัต าแหน่งตกเป็นของ สิงคโปร์ ฟลายเออร์ ใน
ประเทศสิงคโปร์(165 เมตร) ในวนัท่ี  11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2008 อย่างไรก็ตาม 
ลอนดอนอาย ไดรั้บต าแหน่งจากการให้บริการวา่ "ชิงช้าสวรรค์ที่ก่อสร้างด้วยโครงเหล็กค ้าข้างเดียวทีสู่งที่สุดในโลก" 
แถมพิเศษ! เพลิดเพลิดเพลินกับการ”ล่องเรือชมบรรยากาศเหนือแม่น  าเทมส์”ซ่ึงเป็น
แม่น ้ าใหญ่ท่ีไหลในองักฤษตอนใต ้และเป็นท่ีรู้จกัมากท่ีสุดเพราะแม่น ้ าไหลผ่านใจกลางกรุงลอนดอน นอกจากน้ี 
แม่น ้ ายงัไหลผา่นเมืองอ่ืน ๆ ดว้ย เช่น เมืองอ็อกซ์ฟอร์ด รีดด้ิง และ วินด์เซอร์ ระหวา่งการล่องเรือท่านจะไดช้มความ
สวยงามของ สภาผูแ้ทนราษฎรขององักฤษ รู้จกักนัในช่ือ Palace of Westminster เป็นสถานท่ีท่ีการตดัสินใจท่ีส าคญัๆ
ทางการเมืองของประเทศเกิดข้ึนท่ีน่ีสถานท่ีแห่งน้ีเป็นท่ีประชุมของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร (House of Commons)  
 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1078
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1078
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%98%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AE%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%AE%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%AE%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AE%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AE%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B0_%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%9F_%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B0_%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%9F_%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._2006
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/11_%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._2008
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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และสมาชิกของสภาสูง (House of Lords) ท่ีได้รับการแต่งตั้ง ผูค้นมกัจะมาท่ีน่ีเพื่อชมหอนาฬิกาอนัเป็นสัญลกัษณ์ท่ี
ส าคญัอยา่งหน่ึงของลอนดอนนัน่คือ หอนาฬิกา Big Ben ถือเป็นสัญลกัษณ์ระดบันานาชาติของกรุงลอนดอน 
และมีความงดงามท่ีสุดในยามท่ีหนา้ปัดนาฬิกาเรืองแสงตอนกลางคืน หอนาฬิกามีความสูง 95 เมตร สร้างเสร็จสมบูรณ์
ในปีค.ศ.1858 และตั้ งช่ือตาม เบนจามิน ฮอลล์ ซ่ึงเป็นรับผิดชอบดูแลการหล่อระฆังในคร้ังแรก ความจริงแล้ว
ช่ือบ๊ิกเบนไม่ไดห้มายถึงตวัหอนาฬิกา แต่หมายถึงระฆงัใบใหญ่น ้ าหนกั13ตนัท่ีแขวนอยูภ่ายในนั้น ซ่ึงหอนาฬิกาท่ีมี
ช่ือเสียงแห่งน้ีเป็นหอนาฬิกาประจ าพระราชวงัเวสตมิ์นสเตอร์ เรือแล่นผา่นชม สะพานลอนดอนบริดจ ์,ทาวเวอร์บริดจ ์  

เท่ียง บริการอาหารมื้อเทีย่ง ณ ภัตตาคาร  เป็ดโฟซีซ่ัน อันโด่งดังของลอนดอน 

บ่าย น าคณะเข้าชม บริติชมิวเซียม British Museum เป็นสถานท่ีไม่ควรพลาดการเขา้ชมเป็นอยา่งยิง่  
เพราะพิพิธภัณฑ์แห่งน้ี ได้รวมรวมส่ิงของล ้าค่าทางประวัติศาสตร์ อย่างที่ไม่สามารถประเมินค่าได้จากทุกมุมโลกมา

ต้ังไว้ ต้ังแต่สมัยยุคเปอร์เซีย อัสสีเรียน อียิปต์ กรีก โรมัน และเอเชีย โดยภายในได้มีการแบ่งออกเป็นโซน ๆ เช่น โซน
อียปิต์กจ็ะมี โลงศพคลีโอพตัรา มัมมี่อียปิต์ทัง้คนและสัตว์ รวมถึงรูปสลักของอัสซีเรียน หากเป็นโซนกรีก กจ็ะมี วิหาร

พาร์เธนอน รูปป้ันเทพอีะโฟรไดท์ โซนเอเชีย ก็จะมีพระพุทธรูปโบราณจากอินเดียและกมัพูชา รวมไปถงึเคร่ืองประดับ
โบราณจากประเทศไทย และทีต้่องห้ามพลาดเลยกค็ือ แผ่นหิน Rosetta Stone ทีเ่ป็นต้นแบบของศิลาจารึกภาษาอียปิต์ 

พกัท่ี : SHERATON AIRPORT hotel/ใกล้เคียง 

วนัทีส่บิของการเดนิทาง(10)      ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ
เชา้ บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั  

น ำคณะออกเดินทำงสู่สนำมบินฮีทโธว์ ลอนดอน เพื่อท ำกำรเช็คอิน และท ำTAX REFUND  
11.50 น. เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ..โดยสายการบินไทย thai airways international เท่ียวบินท่ี tg919 (บินตรง) 

วนัทีส่บิเอด็ของการเดนิทาง(11)      ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ 
09.40 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ...พร้อมความประทบัใจ 

https://www.talontiew.com/british-museum/
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แกรนดอ์ังกฤษ-สก๊อตแลนด-์เวลส์ 11วันTG อาหารครบทุกมื อ 

***รวมค่าวีซ่า VISA เข้าประเทศอังกฤษเรียบร้อยแล้ว*** 
โปรแกรมนี  รวม RT-PCR TEST ที่อังกฤษเรียบร้อยแล้ว  

*กรุณาส ารองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 8-12สัปดาห์ เพ่ือควาสมสะดวกในการยื่นวีซ่า* 
ถ้านท่านส ารองที่นัง่ล่าช้า...อาจจะมีค่าใช้จ่ายส าหรับวีซ่าเร่งด่วน...จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 
รวมน  าดื่มใหว้ันละ 1 ขวด/1ท่าน เรียบร้อยแลว้ 

โปรแกรมนี รวมทปิคนขับรถ+รวมค่าVISA ให้เรียบร้อยแลว้ ไม่ตอ้งจ่ายเพิ่ม 
ทัวร์นี เน้นที่พักแบบ4ดาว****รวมคนยกกระเป๋าขึ นลงโรงแรมที่พักเรียบร้อยแลว้ 

***เน้นสถานที่พกัที่เป็นธรรมชาติไฮไลท์ของประเทศอังกฤษ*** 
เหมาะกับการเที่ยวแบบครอบครัว และคูรัก คู่ฮันนีมูน เที่ยวแบบสบายๆ 

 

ช่วงการเดินทาง 
CHECK-IN3ทุ่มของวันแรก 

ผู้ใหญ่  
ราคาท่านละ 

พักห้องละ2ท่าน 

เด็กอาย ุ
ต่ ากว่า12ปี  

1เด็ก+1ผู้ใหญ ่

เด็กอาย ุ
ต่ ากว่า12ปี  

1เด็ก(มีเตียง) 
+2ผู้ใหญ ่

พักท่านเดียวต่อ
1ห้อง 
จ่ายเพ่ิม 

ปีใหม่ 28ธ.ค.-07ม.ค.65 136,000 136,000 131,000 32,000 
เดือนมกราคม 
27ม.ค.-06ก.พ. 129,000 129,000 129,000 32,000 

เดือนกมุภาพนัธ ์
03-13ก.พ./17-27ก.พ. 
24ก.พ.-06มี.ค. 

129,000 129,000 129,000 32,000 

เดือนมนีาคม 
03-13มี.ค./17-27มี.ค. 
24มี.ค.-03เม.ย. 

129,000 129,000 129,000 32,000 

สงกรานต์ 07-17เม.ย. 139,000 139,000 134,000 35,000 
เดือนเมษายน 
28เม.ย.-08พ.ค. 139,000 139,000 134,000 35,000 

เดือนพฤษภาคม 
05-15พ.ค./12-22พ.ค. 
19-29พ.ค./26พ.ค.-05มิ. 

136,000 136,000 131,000 35,000 

โดยช าระมัดจ าเป็นเงินสด 60,000 บาท ก่อนการเดินทาง 
***หากสนใจสายด่วน คุณป๊อป Tel.096-7878-294 ตอบค าถามได้เลยไม่ต้องรอ***  
***หรือ@ID LINE มาที่  POP2217 สอบถามได้24ช.ม.     
ทุกท่านที่ร่วมเดินทางต้องมี 
1. วัคซีน-พาสปอร์ต / พาสปอร์ตตัวจริงต้องมีอายุการใช้งานเกิน6เดือน  
2. ท่านต้องได้รับการฉีดวัคซีน โควิด-19 ทั ง2โดส ก่อนการเดินทาง14 วัน  
3. ผลตรวจ RT-PCR TEST โควิด-19 จากเมืองไทย พร้อมใบรับรองแพทย์ FIT TO 
FLY ก่อนขึ นเครื่อง72 ช.ม.(ไม่รวมในค่าทัวร์) 
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อตัราค่าบริการนีร้วม 

คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยการบนิไทยTG (เดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ) 

• คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถทีช่ านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไมอ่นุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12ช.ม./วัน  

• คา่ทีพ่ักตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ และราคาโรงแรมจะปรับขึน้ 3-4 เทา่ตัว หากวันเขา้พักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟรห์รอืงาน
ประชมุตา่งๆ อันเป็นผลทีท่ าใหต้อ้งมกีารปรับเปลีย่นทีพ่ัก โดยค านงึถงึความเหมาะสมเป็นหลัก  

• คา่อาหาร คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ และค่ายานพาหนะทกุชนดิส าหรับน าเทีย่ว ตามทีร่ะบไุว ้ 

• คา่รถน าเทีย่วดังระบุในโปรแกรมการเดนิทาง/ คา่หัวหนา้ทัวร ์และไกดท์อ้งถิน่น าเทีย่วดังระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 

• คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและคา่ประกันภัยการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซึง่เป็นอัตราเรยีกเก็บ ณ วันทีท่ าการจอง /  

• คา่ประกันชวีติกรณีอบัุตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม  

• ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

• คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าเครือ่งดืม่และค่าอาหารทีส่ั่งเพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี คา่อาหารและเครือ่งดืม่สั่งพเิศษนอก 

• คา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่ท าใบอนุญาตกลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว (เป็นหนา้ทีข่องผูเ้ดนิทางในการจัดท าเอง) 

• คา่ทปิส าหรบัหวัหนา้ทวัร ์ 

• คา่ธรรมเนยีมน ้ามันทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิอกีในภายหลัง 

• คา่ปรับส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากทีท่างสายการบนิก าหนดไว ้ 

เง่ือนไขการช าระเงนิ 

• กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 60,000 บาทก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport   และ
ค่าใช้จ่ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนวันย่ืนวีซ่า หรือไม่น้อยกว่า 25 วัน มิฉะนั นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 10 วัน ซึง่จะเกดิขึน้ไดก็้ต่อเมือ่ไม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ทา่น ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิให ้
ทัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ให ้ถา้ทา่นตอ้งการ 

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิการนัดหยดุงาน การ
จลาจล การปฏวัิต ิทรัพยส์นิสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอื
ทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความล่าชา้ หรอื จากอบัุตเิหตตุา่งๆ 

• เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใด
ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี 

• เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของบรษัิทฯ ทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

• ทางบรษัิทเริม่ตน้ และจบการบรกิาร ทีส่นามบนิสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดนิทางมาจากต่างจังหวัด หรอืต่างประเทศ และจะส ารองต๋ัวเครือ่งบนิ หรอืพาหนะ
อยา่งหนึง่อยา่งใดทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นคา่ใชจ้่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทาง
ของบรษัิท ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% โดยมเีอกสารแจง้การนัดหมายการเดนิทางส่งไปถงึท่านเป็นที่เรยีบรอ้ยแลว้ ท่านจงึสามารส ารอง
ยานพาหนะได ้

• โปรแกรมการทอ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลง หรอืตัดออกไดต้ามความเหมะสม โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสถานการณ์ระหวา่ง

การเดนิทาง สภาพภมูอิากาศไมเ่อือ้อ านวย /การจราจรตดิขัดจนเป็นเหตทุ าใหเ้สยีเวลาในการทอ่งเทีย่วโปรแกรมอืน่/ ปิดถนน / ฝนตกหนัก /น ้าทว่ม /  

หมิะตกหนักปิดผวิทางการจราจร/ รถโคช้หมดเวลาวิง่ ซึง่คนขับตอ้งพักผอ่น ตามกฎหมายของยโุรปไม่ใหว้ิง่เกนิวันละ12ช.ม. เพือ่ความปลอดภัยของหมู่

คณะ/ มกีารนัดชมุนุมประทว้ง / ถนนปิดซอ่มแซมจนท าใหร้ถตดิเป็นเวลานาน / ตามโบสถห์รอืวหิาร มกีารจัดพธิทีางศาสนา ซึง่ไมเ่ปิดใหเ้ขา้ชม / เกดิ

อบัุตเิหตบุนทอ้งถนนจนท าใหร้ถตดิเป็นเวลานาน / การตอ่ควิเขา้สถานทีท่อ่งเทีย่วทีใ่ชเ้วลานานเกนิไป/ ลกูทัวรใ์นคณะบางทา่นหลง หรอืไมม่าตรงเวลา

นัดหมายของหัวหนา้ทัวร ์จนท าใหเ้สยีโปรแกรมทอ่งเทีย่วจุดอืน่ และสถานการณ์เฉพาะหนา้อืน่ๆ ทีท่ าใหท้า่นไมส่ามารเดนิทางไปถงึสถานทีท่อ่งเทีย่วได ้

อยา่งปลอดภัยและสะดวก  โดย จะค านงึถงึผลประโยชนข์องหมูค่ณะโดยรวม และความปลอดภัย เป็นสิง่ส าคัญ   

• ภาพประกอบใชเ้พือ่การโฆษณาเทา่นัน้ 

• เรือ่งทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ และอาหารที ่Request บนเครือ่งบนิ ไมใ่ชค่วามรับผดิชอบของบรษัิททัวร ์เนือ่งจากเป็นระบบของทางสายการบนิ แตท่างเราจะ

พยายามท าตามทีท่า่น Request มา แตจ่ะไดห้รอืไมไ่ดต้ามทีท่า่นตอ้งการขึน้อยูก่ับทางสายการบนิเป็นผูก้ าหนด จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณา 

• กรณีรา้นอาหารไมเ่ปิดบรกิารในวันทีท่า่นเดนิทางไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นรา้นอาหาร เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง และไมเ่สยี

โปรแกรมทอ่งเทีย่ว 

• ต๋ัวเครือ่งบนิทีใ่ชใ้นการเดนิทางไม่สามารถ Refund หรอืเลือ่นวันกลับ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางได ้กรณีท่านจะกลับก่อนหรอืเลือ่นวันเดนิทางกลับ 

กรุณาตดิต่อสอบถามเจา้หนา้ทีก่่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้ท่านจะตอ้งซือ้ต๋ัวใหม่เองในกรณีไม่เดนิทางไป และกลับตามโปรแกรมทีท่่านซือ้จากทางบรษัิท 

เนือ่งจากเป็นคณุสมบัตรของตั๋วทีอ่อกมาจากทางสายการบนิ 

เง่ือนไขการยกเลิก 
• ยกเลกิก่อนการเดนิทาง  60 วัน – คนืค่าใชจ้่ายทัง้หมด ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุด หรอืคลอ่มวันหยุดยาว และวันหยดุส าคัญในยโุรป และประเทศ

ไทย ทีต่อ้งการันต ีและมัดจ ากับสายการบนิ หรอื กรุป๊ทีม่กีารการันตคี่ามัดจ าทีพ่ักโดยตรง หรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศ หรอืต่างประเทศ ท่านไม่

อาจขอคนืเงนิได ้     

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 40 วันขึน้ไป –  เก็บคา่ใชจ้่าย 50,000 บาท ตอ่ทา่น   

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่  30 วัน  -  เก็บคา่ใชจ้่าย  50 % ของราคาทัวร ์ตอ่ทา่น   
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  1-25 วัน – เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % ตอ่ทา่น 
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หมายเหต ุ

o ทางบรษัิทจะท าการยืน่วซีา่ของทา่นก็ตอ่เมือ่ในคณะมผีูส้ ารองทีน่ั่งครบ 20 ทา่น และไดรั้บควิการตอบรับจากทางสถานทตู เนือ่งจาก

บรษัิทจะตอ้งใชเ้อกสารตา่งๆทีเ่ป็นกรุ๊ปในการยืน่วซีา่ อาท ิตัว๋เครีอ่งบนิ , หอ้งพักทีค่อนเฟิรม์มาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดนิทาง 
ฯลฯ ทางทา่นจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ทา่น จงึจะสามารถยืน่วซีา่ใหก้ับทางทา่นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

o หากในชว่งทีท่า่นเดนิทางควิวซีา่กรุ๊ปในการยืน่วซีา่เต็ม ทางบรษัิทตอ้งขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่เดีย่ว ซึง่ทางทา่นจะตอ้งเดนิทาง

มายืน่วซีา่ดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทตู โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทคอยดแูล และอ านวยความสะดวก  
o เอกสารตา่งๆทีใ่ชใ้นการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วทวปียโุรป ทางสถานทตูเป็นผูก้ าหนดออกมา มใิชบ่รษัิททวัรเ์ป็นผูก้ าหนด ทา่นทีม่คีวาม

ประสงคจ์ะยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วทวปียโุรป กรุณาจัดเตรยีมเอกสารใหถ้กูตอ้ง และครบถว้นตามทีส่ถานทตูตอ้งการ เพราะจะมผีลตอ่การ
พจิารณาวซีา่ของทา่น บรษัิททัวรเ์ป็นแตเ่พยีงตัวกลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วซีา่เทา่นัน้ มไิดเ้ป็นผูพ้จิารณาวา่วซีา่ใหก้ับ

ทางทา่น สถานทตูจะไม่ผา่นการพจิารณาวซีา่ใหท้า่น กรณีทา่นใชเ้อกสารปลอมในการยืน่วซีา่ 

กรณีวซีา่ทีท่า่นยืน่ไม่ผา่นการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได ้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 
- คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่ ทางสถานทตูจะไมค่นืคา่ธรรมเนยีมใดๆทัง้ส ิน้ แมว้า่จะผ่านหรอืไม่ผา่นการพจิารณา 

- คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ หรอื คา่ตัว๋เครือ่งบนิทีอ่อกตั๋วแลว้ ไม่สามารถคนืเงนิได ้  
- คา่หอ้งพัก คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ และคา่บรกิารตา่งๆ ไม่สามารถคนืเงนิได ้  

- หากทา่นผา่นการพจิารณาวซีา่ แลว้ยกเลกิการเดนิทางทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยดึคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% 

• ทางบรษัิทเริม่ตน้ และจบ การบรกิาร ทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิกรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจังหวดั หรอืตา่งประเทศ และจะส ารองตัว๋
เครือ่งบนิ หรอืพาหนะอยา่งหนึง่อยา่งใดทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายในสว่นนี ้เพราะเป็น

คา่ใชจ้่ายทีน่อกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษัิท ฉะนัน้ทา่นควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% กอ่นทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

***ส าหรับเอกสารที่ท่านต้องเตรียมส าหรับยื่นวีซ่า ทางเราจะส่งให้ท่านหลังจากส ารองที่น่ังแล้ว  
 

 

 


