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มหาอ านาจที่ผสานความคลาสสคิแบบฉบับของผู้ดีเข้ากบัความสรรสร้างใหม่ๆ ได้อย่างลงตัว 
สถาปัตยกรรมอนังดงาม ความร ่ารวยทางวัฒนธรรม วิถชีีวิตที่แสนมีเสน่ห์ และแฟช่ันสดุล า้ ที่ผสานกนั

อย่างกลมกลืน คัดสรรเมนูที่หลากหลาย  ทั้งอาหารพ้ืนเมือง สบัเปล่ียนด้วยอาหารไทยและจีน 

บินตรงสะสมไมล์กบัการบินไทย พร้อมที่พัก อาหาร และการบริการที่คุณประทบัใจ  

ก ำหนดกำรเดินทำง  18-26 มิถุนำยน /1-9 กรกฏำคม / 23-31 กรกฏำคม / 

6-14 สิงหำคม / 10-18 กนัยำยน / 9-17 ตุลำคม /  

17-25 ตุลำคม / 5-13 พฤศจิกำยน / 3-11 ธนัวำคม 2563  

 

              ออกเดินทำง 10  ท่ำนข้ึนไป  

วนัแรกของกำรเดินทำง   (1)  กรุงเทพฯ  

21.00 น. คณะพร้อมกนัที่สนามบินสวุรรณภมิู ชั้น 4 (ทางเข้าประตู 2) เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย  โดยมีเจ้าหน้าที่ของทาง

บริษัทฯ รอต้อนรับและอ านวยความสะดวก  

  

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง  (2)         ลอนดอน (องักฤษ) –  ไบบิวร่ี – คำรด์ิฟฟ์ (เวลส)์      

00.40 น. ออกเดินทำงสู่กรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินที่ TG 910 

06.25 น. เดินทางถงึสนำมบินฮีโธรว ์ลอนดอน  ประเทศองักฤษ หลังผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว   

น าท่านเดินทางสู่ เขตคอตสโวลส์ (Cotswolds) บริเวณเลก็ๆ ทางตะวันตกของอังกฤษ หมู่บ้านแสนสวยเงียบสงบ

เมืองเลก็ๆ ที่มีร้านค้าตกแต่งแบบชนบทสลับกบัทุ่งหญ้าสเีขียวขจี คอตสโวลส ์เป็นศูนย์กลางการค้าขนแกะและเลี้ยง

แกะมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านที่ได้ช่ือว่า “สวยงามที่สุดในอังกฤษ” ไบบิวรี่ 

(Bibury) โดยได้รับการยกย่องจากวิลเลียม มอร์ริส ดีไซเนอร์เสื้อผ้า นักเขียน และเป็นผู้ที่มีอิทธิพลด้านสังคมของ

อังกฤษ มอร์ริสมีชีวิตอยู่ระหว่างปี 1834-1896 ได้ตั้งฉายาหมู่บ้านไบบิวร่ีว่าเป็น The most beautiful village in 

England ส่วนสถานีโทรทัศน์ฟ็อกซ์ได้ยกย่องให้ไบบิวร่ีเป็นหมู่บ้านที่ถ่ายรูปสวยที่สุด ด้วยลักษณะของไบบิวร่ี ที่มี

บ้านที่เป็นลักษณะกระท่อมที่สร้างมาเป็นเวลานาน และมีแม่น า้สายเลก็ๆช่ือ Coln ไหลผ่านหมู่บ้านแห่งนี้  ประกอบ

กบัคนในหมู่บ้านตกแต่งหน้าบ้านด้วยสวนดอกไม้แบบอังกฤษท าให้ความงดงามของไบบิวร่ีมีมากขึ้น…  
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เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรทอ้งถิน่ บริกำรท่ำนดว้ยเมนู 3 คอรส์   

 จากนั้ นเดินทางผ่านเมืองบริสตอลเข้าสู่ เมืองคำร์ดิฟฟ์  (CARDIFF) เมืองหลวงของเวลส์ แวะถ่ายรูปกับ                       

ศำลำว่ำกำรเมอืง (CITY HALL) ย่านที่ท าการรัฐสภา ผ่านสนามมิลเลนเนียม สนามฟุตบอลเก่าแก่และมีช่ือเสยีง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำรทอ้งถิน่ บริกำรท่ำนดว้ยเมนู 3 คอรส์   

ที่พกั   HILTON CARDIFF  HOTEL หรือเทียบเท่ำ  

 

 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง  (3)    คำรด์ิฟฟ์ - สตรำฟฟอรท์ อพัพอน เอวอน – ลิเวอรพู์ล – ชมเมือง 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองสตรำฟฟอรท์ อพัพอน เอวอน เป็นเมืองส าคัญด้านวรรณกรรมขององักฤษ เนื่องจาก

เป็นบ้านเกิดของวิลเลียมส์ เชค็สเปียร์ กวีเอกผู้ยิ่งใหญ่ของโลก ตั้งอยู่ริมแม่น า้เอวอน แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญคือ

บ้านเกดิของเชค็สเปียร์และโบสถ์ที่ฝั่งศพของเขา บ้านเชค็สเปียร์ถือได้ว่าเป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมแบบทวิดอร์ 

รอบบ้านตกแต่งด้วยสวนในสไตล์อังกฤษ  มีการผสมผสานกันระหว่างมรดกทางวัฒนธรรมและการละครอย่างน่า

อัศจรรย์ บำ้นเกิดของเชคสเปียร ์เป็นบ้านกึ่งปูนและไม้ ออกแบบในสไตล์ทิวดอร์ มี 2 ชั้น ด้านในมีห้องท างาน 

ห้องนอน ห้องครัว และห้องอื่นๆ ปกติทั่วไป หลังไม่ใหญ่มาก   ด้านในยังจัดเรียงเฟอร์นิเจอร์ในสมัยก่อนไว้

เหมือนเดิมทุกอย่าง... จากนั้นให้อิสระแก่ทุกท่านในการเลือกซื้ อสินค้าที่ระลึกบนถนนสายช้อปป้ิงที่เตม็ไปด้วยร้าน

รวงมากมาย 
เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรจีน   

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองลิเวอรพู์ล ตั้งอยู่ทางตะวันออกของปากน า้เมอร์ซีย์ (Mersey Estuary) ลิเวอร์พูลเป็น

ที่รู้จักของคนทั่วโลก จากความเป็นที่นิยมของเดอะบีทเทิลส์และกลุ่มนักร้องอื่นๆ  ใน ค.ศ. 2007 ลิเวอร์พูลฉลอง

ครบรอบ 800 ปีที่ก่อตั้งมา และในปี ค.ศ. 2008 ลิเวอร์พูลกไ็ด้รับต าแหน่งเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรป

พร้อมกบัเมืองสตราวันเจอร์ ในนอร์เวย์  ในปี ค.ศ. 2004 บริเวณหลายบริเวณในตัวเมืองได้รับฐานะเป็นมรดกโลก

โดยยูเนสโกที่เรียกว่าเมืองการค้าทางทะเลลิเวอร์พูล (Liverpool Maritime Mercantile City) ที่ประกอบด้วยบริเวณ

ที่แยกกันหกบริเวณในตัวเมืองที่รวมทั้ง เพียร์เฮด (Pier Head) , ท่าอัลเบิร์ตและถนนวิลเลียม บราวน์  จากนั้นน า

ท่านชมสถานที่ที่น่าสนใจของตัวเมือง Albert Dock  ย่านตึกอฐิแดงมรดกโลกที่ Albert Dock ของเมืองลิเวอร์พูลกนั 

มีรูปป้ันสตัว์ ที่มีช่ือเรียกว่า Superlambanana ซึ่งเป็นส่วนผสมระหว่าง Lamp และ Banana ย่านอลัเบิร์ตดอ็ก จึงเป็น

สถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตของลิเวอร์พูล ใครมาที่เมืองนี้ กต้็องมาแวะที่นี่ด้วย ด้วยสภาพของตึกที่ดูเก่าแก่ มีเรือแบบ

http://uk-england-guides.blogspot.com/2014/08/albert-dock.html
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โบราณจอดอยู่ทั่วไป มีคาเฟ่เลก็ๆให้นั่งจิบชากาแฟหรือซัดฟิชแอนชิฟ  มีร้านขายของที่ระลึกเยอะมากตรงบริเวณ

ท่าเรือ   

 

 

 

 

 

 
 
 
ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำรทอ้งถิน่ บริกำรท่ำนดว้ยเมนู 3 คอรส์   
ที่พัก   HILTON LIVERPOOL HOTEL หรือเทยีบเท่า  

 
 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ีสีข่องกำรเดินทำง   (4)  ลิเวอรพู์ล – แมนเชสเตอร ์- สนำมฟุบอลโอลด ์แทรฟฟอรด์ – วินเดอรเ์มียร ์   

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร ์ เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากลอนดอน ในอดีตเป็นศูนย์กลาง

การปฏิวัติอุตสาหกรรมของอังกฤษ โดยเฉพาะสินค้าและเคร่ืองจักรเกี่ยวกับสิ่งทอ และเป็นเมืองที่มีรถไฟสายแรก

ของโลกและของอังกฤษเกิดขึ้นที่นี่ เพ่ือใช้ขนถ่ายสินค้าระหว่างแมนเชสเตอร์กับลิเวอร์พูล ปัจจุบันคนทั่วโลกรู้จัก

เมืองนี้ ดี ผ่านทางสโมสรฟุตบอลชื่อดังอย่าง “แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด” และยังเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมด้าน

แฟชั่นเคร่ืองแต่งกาย อีกด้วย น าท่านเข้าชม สนำมฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอรด์  (Old Trafford Stadium and 

Museum Tour) ของสโมสรแมนยูฯ เข้าชมพิพิธภัณฑ์ (Museum) ที่รวบรวมประวัติความเป็นมาตั้งแต่เร่ิมก่อตั้ง

สโมสร และ ยังมีสิ่งของ ถ้วยรางวัลต่างๆ แสดงโชว์อยู่ด้วย... จากนั้นอสิระให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึกของทมีที่ท่าน

ชื่นชอบในร้าน MEGA STORE ที่มากมายไปด้วยของที่ระลึกหลากหลายชนิดส าหรับแฟนบอล 
 

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรทอ้งถิน่ บริกำรท่ำนดว้ยเมนู 3 คอรส์ 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองวินเดอรเ์มียร ์ดินแดนแห่งทะเลสาบเลคดิสทริค (LAKE DISTRICT) เขตอุทยาน

แห่งชาติที่มีทะเลสาบใหญ่น้อยอยู่ถึง 16 แห่ง เป็นสถานตากอากาศยอดนิยมของคนอังกฤษ และนักท่องเที่ยวจาก

ยุโรป น าท่านลงเรือใหญ่ล่องชมความงามของทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ (WINDERMERE) ที่งดงามกับบรรยากาศ

ของภเูขา-ทุ่งหญ้าและบ้านเรือนที่สร้างลดหลั่นกนัอยู่ตลอด 2 ฝั่งทะเลสาบ  
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ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำรจีน  

ที่พกั   LAKESIDE HOTEL WINDERMERE  หรือเทียบเท่ำ 

 

 

 

 

 

 

 

  

วนัท่ีหำ้ของกำรเดินทำง   (5)   วินเดอรเ์มียร ์– กลำสโกว ์(สก็อตแลนด)์ – เอดินเบิรก์ - ปรำสำทเอดินเบิรก์     

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านออกเดินทางสู่ดินแดนของสกอ็ตแลนด์ที่ เมืองกลำสโกว ์น าท่านชมย่านจัตุรัสจอร์จ (GEORGE SQUARE) 

ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางตัวเมืองกลาสโกว์  ชมสภาเมืองกลาสโกว์ (GLASGOW CITY CHAMBERS) ทางด้านใต้ของ

จัตุรัสเป็นที่ตั้งของที่ท าการไปรษณย์ีเก่าแก่ของเมืองกลาสโกว์   

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรพื้ นเมือง บริกำรท่ำนดว้ยเมนู 3 คอรส์ 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเอดินเบิรก์(Edinburgh) เมืองหลวงที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่สวยงาม น าท่านชม พระต ำหนกั             

โฮลี่รู๊ด (Palace of Holyrood House) ซึ่งเป็นที่ประทับของพระราชินีเวลาเสด็จเยือนสกอ็ตแลนด์และเคยเป็นที่

ประทับของพระนางแมรีแห่งสก็อต ฝั่งตรงข้ามเป็นรัฐสภาแห่งชาติสก็อต อันน่าภาคภูมิใจด้วยสถาปัตยกรรมร่วม

สมัย ชม อนุสำวรียบ์็อบบี้ (Greyfriars Bobby) สุนัขพันธุ์สกายเทอเรียร์ที่โด่งดังที่สุดตัวหนึ่งของโลกจากความ

ซื่อสัตย์และจงรักภักดี น าท่านชม ปรำสำทเอดินเบิรก์(Edinburgh Castle) อนัสง่างามด้วยท าเลที่ตั้งบนเนินเขาสูง 

มองเหน็เด่นเป็นสง่าจากทุกมุมเมืองเคยเป็นที่ประทบัของกษัตริย์สกอ็ต เคยถูกท าลายลงหลายครั้งแต่ทุกคร้ังกไ็ด้รับ

การบูรณะและสร้างใหม่ให้กลับคืนสู่ความสง่างาม โดยเฉพาะคร้ังสดุท้ายในศตวรรษที่ 19 โดยเซอร์วอลเตอร์สกอ็ต 

นักปราชญ์ชาวสกอ็ต แบ่งเป็นส่วนต่างๆ อย่างน่าชม อาทิ ส่วนของป้อมปราการและก าแพงปราสาทโบราณ มีปืน

ใหญ่เรียงราย อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงบนถนนปร้ินเซส ที่มีห้างสรรพสินค้าแบรนด์เนมและร้านขายของที่ระลึก 

โดยเฉพาะป่ีสกอ็ต เคร่ืองดนตรีประจ าชาติสกอ็ตที่มีความเก่าแก่ที่สุดในโลก รวมทั้งผ้าวูล(Wool)ผ้าแคชเมียร์

(Cashmere)และผ้าตาร์ตัน(Tartan) ผ้าลายสกอ็ตพ้ืนเมืองอนัเป็นเอกลักษณข์องประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำรจีน  

ที่พกั   HILTON EDINBURGH GROSVENOR HOTEL หรือเทียบเท่ำ  

 

 
 

 
 



  5 | P a g e  

 

วนัท่ีหกของกำรเดินทำง   (6)   เอดินเบิรก์ – นัง่รถไฟ - ลอนดอน  - ถนนอ็อกฟอรด์ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

  หลังอาหารเช้าน าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ เพ่ือเดินทางสู่กรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ  

....... น.   ออกเดินทางสู่ กรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ โดยรถไฟ NATIONALRAIL (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชม.)  

....... น.   เดินทางถงึกรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร เพ่ือรับประทานอาหารกลางวัน 

   

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรพื้ นเมือง บริกำรท่ำนดว้ยเมนู 3 คอรส์ 

น าเดินทางถึง มหำนครลอนดอน (LONDON) เมืองหลวงแห่งสหราชอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ เพลิดเพลินกับถนนช้อป

ป้ิงอีกแห่งที่ไม่ว่าใครมาลอนดอนต้องไม่พลาดมาเยือนถนนแห่งความคลาสสิค Oxford Street เป็นถนนช้อปป้ิง

ขนาดใหญ่และเก่าแก่ของกรุงลอนดอน ระยะประมาณ  2 กิโลกว่าๆ มีร้านค้าประมาณ 300 ร้าน ทั้ง Brand ราคา

ถูก ไปจนถึง Brand Name หรูหรา อยู่เรียงรายทั้ง 2 ฝั่งถนน และยังมีถนนย่อยที่แยกออกจาก Oxford Street อีก

มากมาย รวมไปถึง Regent Street ซึ่งเป็นถนนที่ตัดกับ Oxford Street ให้เหล่านักช้อปได้เดินเลือกซื้ อของกันได้ทั้ง

วันทเีดียว ปกติ Oxford Street นั้นจะมีทั้งชาวลอนดอนและนักท่องเที่ยวจ านวนมากเดินทางมาจับจ่ายซื้อของกนั... 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร บริกำรท่ำนดว้ยเมนูอำหำรจีน    

ที่พกั   AMBA MARBLE ARCH HOTEL LONDON  หรือเทียบเท่ำ  

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีเจ็ดของกำรเดินทำง  (7)     ลอนดอน – หอคอยลอนดอน – BICESTER OUTLET - ลอนดอน   

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ หอคอยแห่งลอนดอน เป็นพระราชวังหลวงและป้อมปราการตั้งอยู่บนฝั่งแม่น ้าเทมส์ในกรุง

ลอนดอนในอังกฤษเป็นพระราชวังที่ เดิมสร้างโดยพระเจ้าวิลเลียมที่  1 แห่งอังกฤษ เมื่ อปี ค.ศ. 1078เป็น

สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ พระราชวังเป็นรู้ จักกันในนามว่า “หอคอยแห่งลอนดอน” หรือ “หอ” ใน

ประวัติศาสตร์ ตัวปราสาทตั้งอยู่ภายในโบโรแห่งทาวเวอร์แฮมเล็ทส์และแยกจากด้านตะวันออกของนครหลวง

ลอนดอน (City of London) ด้วยลานโล่งที่เรียกว่าเนินหอคอยแห่งลอนดอน หรือ “ทาวเวอร์ฮิล” (Tower Hill) 

ยุโรป จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ บิสเตอร ์เอำ้ทเ์ล็ต เมืองย่อมๆ สวรรค์ของเหล่านักช้อปตัวยง แหล่งช้อปป้ิงที่สร้าง

เป็นบ้านไม้สไตล์วินเทจ เรียงต่อกันเป็นแถวเหมือนหมู่บ้านรวมกว่า 120 หลัง ซึ่งเจ้าบ้านแต่ละหลังกค็ือ เหล่าแบ

รนด์ดังระดับโลก อาทิ Diesel Paul Smith, Levi’s, Burberry, Christian Dior และอีกหลายแบรนด์ดัง ที่มารวมที่

แห่งนี้   
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เท่ียง  อิสระใหท่้ำนรบัประทำนอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั   

อิสระให้ทุกท่านเลือกซื้ อสินค้าที่น่าสนใจมีทั้งแพง และกถู็กมากแล้วแต่เทคนิคของแต่ละท่านในการเลือกสินค้า 

จากนั้นน าท่านเดินทางกลับสู่ กรุงลอนดอน เดินทางสู่ภัตตาคารเพ่ือรับประทานอาหารค ่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำรไทย 

ที่พกั   AMBA MARBLE ARCH HOTEL LONDON  หรือเทียบเท่ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีแปดของกำรเดินทำง  (8)  ลอนดอน – ชมเมือง - วิหำรเวสตม์ินสเตอร ์– ชอ้ปป้ิง - สนำมบินฮีทโทรว ์

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้นน าท่านบันทกึภาพความสวยงามของสถานที่ส าคัญต่างๆ รอบกรุงลอนดอน น าท่านผ่ำนชมจัตุรสัทรำฟัลกำ้ร ์

(Trafalgar Square) ที่รายล้อมไปด้วยอาคารที่น่าสนใจ ชมมหำวิหำรเซนตป์อล (St.Paul’s Cathedral) ที่มียอด

โดมใหญ่เป็นอนัดับ 2 ของโลก สถานที่ใช้จัดพระราชพิธอีภิเษกสมรสระหว่างเจ้าฟ้าชายชาร์ลและเลดี้ ไดอาน่า สเปน

เซอร์ แล้วเข้าสู่จัตุรัสรัฐสภา ถ่ายรูปบริเวณด้านนอกของมหำวิหำรเวสทม์ินสเ์ตอร ์(Westminster Abbey) ที่ตั้งของ

รัฐสภาอังกฤษมาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 16 และยังเป็นที่ตั้งของหอนาฬิกาที่รู้จักกันดีในนามหอนำฬิกำบิกเบน (Big 

ben) ที่มีความสูง 320 ฟุต ตีบอกเวลาทุกหนึ่งช่ัวโมง เป็นนาฬิกาที่มีหน้าปัดใหญ่ที่สุดในโลกและฝั่งตรงข้ามที่มี

แม่น า้เทมสก์ั้นอยู่เป็นที่ตั้งของชิงช้าสวรรค์ลอนดอน อาย (London Eye) ชิงช้าสวรรค์ที่สงูที่สดุในยุโรป  จากนั้นน า

ท่านถ่ายรูปกบัสะพำนหอคอย (Tower Bridge) สะพานข้ามแม่น า้เทมสท์ี่สามารถยกเปิด-ปิดได้ 

เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรจีน   

จากนั้นน าท่านถ่ายรูปบริเวณด้านนอกของพระรำชวงับั้คกิ้ งแฮม (Buckingham Palace) ที่ประทบัของพระราชินีอลิ

ซาเบธที่  2 และพระสวามี ใจกลางกรุงลอนดอน จากนั้นน าท่านเลือกซื้ อสิ้ นค้าในย่านไนซ์บริดจ์ (Knights 

Bridge) ซึ่งเป็นที่ตั้งของห้างสรรพสนิค้าช่ือดังอย่าง ฮำรว์ียน์ิโคล (Harvey Nicole) และ แฮรร์อดส ์(Harrods) ที่

ท่านสามารถเลือกซื้ อสินค้าแฟช่ันช้ันน าจากทั่วทุกมุมโลก รวมทั้งกระเป๋าแฮร์รอดส์ที่นิยมกันอย่างมาก รวมทั้งมี

ร้านค้าแฟชั่นมากมายตั้ งอยู่บริเวณ High Street เช่น Accessorize, H&M, Zara, Kipling, Gant, Hugo Boss, 

Porsche Deign, Bally และยงัมีถนนสโลน (Sloane Street) ที่เป็นที่ตั้งของรำ้น Super Brands อำทิ เช่น Louis 

Vuitton, Chanel, Hermes, Gucci, Valentino, Salvatore Ferragamo, MCM, Ermenegildo Zegna, 

Alberta  Ferretti, Shanghai Tang, Dior, Giorgio Armani, Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari Fendi 

ฯลฯ 
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ค ำ่  อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั เพือ่ไม่ใหเ้ป็นกำรเสียเวลำในกำรเลือกซ้ือสินคำ้  

21.25 น. ออกเดินทำงกลบักรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินที่ TG 917 

 

วนัท่ีเกำ้ของกำรเดินทำง    (9)  กรุงเทพฯ  

15.00 น. เดินทางถงึสนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

********************************* 

อตัรำค่ำบริกำร 

ประเภทผูเ้ดินทำง รำคำต่อท่ำน รำคำบตัรหลกั รำคำบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 169,900.- 166,900.- 167,900.- 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่ำน) 161,900.- 158,900.- 159,900.- 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม ) 153,900.- 150,900.- 151,900.- 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 6 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 145,900.- 142,900.- 143,900.- 

พกัเดีย่วเพิม่ 28,000.- 28,000.- 28,000.- 

กรณีไม่ใชต้ัว๋ ลดท่ำนละ 28,000.- 28,000.- 28,000.- 

กรณีบินชั้นธุรกิจ ช ำระเพิม่ท่ำนละ   99,500.- 99,500.- 99,500.- 

 

หมำยเหตุ -    ขอสงวนสิทธิออกเดินทำงขั้นต ำ่ 10 ท่ำนข้ึนไป 

- ในกรณีออกเดินทำง 15 ท่ำนข้ึนไป ลดรำคำ ท่ำนละ 10,000 บำท ** 

- ในกรณีออกเดินทำงต ำ่กว่ำ 10 ท่ำน เพิม่รำคำ ท่ำนละ 15,000 บำท ** 

 

คะแนนสะสมส ำหรบัสมำชิก 

ประเภทผูเ้ดินทำง สมำชิกบตัรหลกั สมำชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่ำน) 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 6 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พกัเดีย่วเพิม่ (ไดร้บัคะแนนเพิม่) 

มีตัว๋แลว้ (ไดร้บัคะแนนโดยประมำณ)  

กรณีบินชั้นธุรกิจ (ไดร้บัคะแนนเพิม่) 

1669 

1589 

1509 

1429 

280 

1389 

995 

1669 

1589 

1509 

1429 

280 

1389 

995 

1. สำมำรถใชค้ะแนนสะสมในกำรแลกส่วนลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 

2. คะแนนสะสมท่ีไดร้บัเป็นไปตำมยอดกำรช ำระจริง 

3. สมำชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตำมสมำชิกบตัรหลกั 
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อตัรำค่ำบริกำรนี้ รวม 

1. ค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ไป –กลับช้ันประหยัด ตามเส้นทาง และ สายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ พรอ้มค่ำภำษีสนำมบิน

ทุกแห่ง 

2. ค่าที่พัก หอ้งละ 2-3 ท่ำน พร้อมอาหารเช้า ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกนั  

** เนือ่งจำก รร. ในยุโรปบำงแห่งไม่มีหอ้ง TRIPLE ROOM หำกมีกำรเสริมเตียงจะใชเ้ป็น SOFA BED แทน ** 

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าสหราชอาณาจักร (ส าหรับผู้ถือหนังสอืเดินทางไทย) 

4. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

5. ค่ามัคคุเทศกท์ี่คอยอ านวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดินทาง พรอ้มทิปคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ 

6. ค่าประกนัอบุัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ 2,000,000.- บำท เงื่อนไขตามกรมธรรม์ 

 

อตัรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเพ่ิมเติม  นอกเหนือจากรายการ อาท ิเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล,์ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น 

2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

3. ค่าน า้หนักกระเป๋าส่วนเกนิกว่าที่สายการบินอนุญาต ทางสายการบินเรียกเกบ็เพ่ิมเติม 

 

เงือ่นไขกำรช ำระเงิน : ส าหรับการจอง กรุณาช าระมัดจ า ท่ำนละ 30,000.- บำท   

ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน 

• ช าระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั่งจ่ายในนาม บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 

• ช าระโดยเงินสด 

• ช ำระดว้ยกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร  (กรุณำแฟกซใ์บน ำฝำกมำยงัเบอร ์Fax 0-2664-0023) 

 ชื่อบญัชี บริษทั ลีลาวด ีฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 

ธนาคารกสิกรไทย บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย ์จ ำกดั  สำขำ สุขุมวิท 18  ( เอ็กเชนทำวเวอร ์) 

   บญัชีกระแสรำยวนั  เลขท่ี  639-1-00265-5 

หมำยเหตุและเงือ่นไขในกำรรบับริกำร 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจ

ของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความ

วุ่นวายในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งนี้ เพ่ือความสขุของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้ เพ่ือความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกใน

ครรภ์ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอื่นใดอนัมิใช่

การท่องเที่ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเขน็ (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์

เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านที่ต้องใช้

รถเขน็ ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเดก็ทารกอายุต ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณา

แจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเดก็เล็กอาจงอแงรบกวนผู้

เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบาง

เส้นทาง ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกสทิธปิระโยชน์ของท่านที่จองทวัร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้แก่

ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งช่ือรอไว้ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของผู้ ร่วมเดินทางท่านอื่น 
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8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า

ก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทวัร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ 

9. ในกรณทีี่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน  ขอหักร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทนัภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่าย

เพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่าเปลี่ยนช่ือตั๋วเคร่ืองบินเท่านั้น เว้นแต่ตั๋วเคร่ืองบินที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนช่ือ

หรือคืนตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าในทุกกรณ ีหากมีการย่ืนวีซ่าแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบต่อการที่ท่านถูกปฏเิสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเนื่องมาจากเหตุผล

ส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทาง

เสื่อมเสยี รวมถงึการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน 

13. ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) หรือด าเนินการ

ใด ๆ ที่ก่อให้เกดิค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพ่ือขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของทวัร์นั้นๆ หากท่านผู้

เดินทางซื้ อตั๋วหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้น 

14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่า

รายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการ

ปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออก

เดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่

เกิด เหตุ จ าเป็นห รือสุดวิสัย  อาทิ  การล่าช้าของสายการบิน , การนัดห ยุดงาน , การประท้วง, การจลาจล , ภั ย

ธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม 

ทั้งนี้ เพ่ือค านึงถงึความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สดุ 

15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะ

คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพ่ือให้ท่านสามารถเข้าชม

ได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกดิขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ 

โดยมิใช่ความผดิของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการ

โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง 

17. ของก านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่าน

สามารถเลือกใช้ของก านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตามอธัยาศัย 

18. ต าแหน่งที่นั่งบนเคร่ืองบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือก

ต าแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลักษณะ

ต าแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เช่ือม่ันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไป

ท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถงึวิถชีีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดินทางไป 

20. เมือ่ท่ำนจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ ำแลว้ หมำยถงึท่ำนยอมรบัในขอ้ควำมและเงือ่นไขที่บริษทัฯ แจง้แลว้ขำ้งตน้ 
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รำยละเอียดกำรขอวีซ่ำองักฤษ 
** ระยะเวลำกำรพิจำรณวีซ่ำองักฤษใชเ้วลำ 15-30 วนัท ำกำร ** 

 

1. แบบฟอร์มการขอยื่นวีซ่า ประเทศองักฤษ 
2. หนังสือเดินทาง (Passport)  ต้องมีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไปนับจากวันยื่นวีซ่า มีหน้าประทบัตราว่าง 2 หน้าขึ้น

ไป หากมีเล่มเก่าต้องติดเล่มเก่ามาด้วย 
3. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ ว 2 ใบ สีพ้ืนหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น ไม่มีลาดลาย ไม่มีการตกแต่งภาพถ่าย ไม่อัดภาพแบบสติ๊กเกอร์

หรือแบบดิจิดอล ไม่สวมแว่นตากนัแดด ไม่ยิ้มจนเหน็ฟัน ต้องการรูปถ่ายที่ชัดเจน และอายุการถ่ายไม่เกนิ 6 เดือน 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตรประชาชน ทะเบียนสมรส(หากมี) ใบหย่า(หากมี)  ใบเปลี่ยนช่ือ เปลี่ยนนามสกุล(หากมี)  

พร้อมเซน็ต์ส าเนาถูกต้อง 
5. ส าเนาบัญชีเงินฝากทุกหน้า และสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ และ เงินฝากประจ า ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมปรับสมุดให้ถึง

ยอดปัจจุบัน  จ าเป็นต้องมี สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริง น ามายื่นวันยื่นวีซ่า หรือ Bank Guarantee ตัวจริงจากทางธนาคาร 
- กรณทีี่เป็นคู่สมรส สามารถใช้บัญชีของคู่สมรสได้ แต่ต้องมีทะเบียนสมรสใช้ในการยื่นยัน  
- กรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ต้องมีจดหมายรับรองเป็นภาษาองักฤษว่าสมรสแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส และเซน็ชื่อ

รับรองทั้ง 2 ท่าน กรณีที่ผู้เดินทางไม่ได้ท างาน หรือคู่สมรสไม่ได้เดินทางด้วยต้องแนบส าเนาบัตรประชาชน ส าเนา

ทะเบียนบ้าน และหลักฐานการท างานของคู่สมรส 
- กรณีรับรองญาติพ่ีน้อง ต้องแนบจดหมายรับรองที่แสดงความเกี่ยวข้องกัน เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมเซ็นต์โดย

เจ้าของบัญชี และแนบสมุดบัญชีเล่มที่ใช้รับรองมาด้วย 
6. เอกสารรับรองการงาน และเอกสารรับรองการศึกษา   

- กรณีผู้ยื่นเป็นพนักงาน หรือข้าราชการ ต้องมีหนังสือรับรองจากหน่อยงานที่สังกัดเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมระบุ

ต าแหน่ง วันเริ่มท างาน อตัราเงินเดือน และระยะเวลาในการลาพักร้อน  
- กรณีผู้ยื่นประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องคัดหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าจากทางกระทรวง

พาณิชย ์อายุไม่ต ่ากว่า 3 เดือน  
- กรณีผู้ยื่นเป็นหนักเรียน นักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองสถานภาพเป็นนักเรียน นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาเป็น

ภาษาอังกฤษ และหนังสือรับรองการท างาน หนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าของผู้อุปการะ 

(บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง) 
7. กรณีเดก็มีอายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา มารดา หรือเดินทางกับบิดา มารดา ท่านใดท่านหนึ่งจะต้องท า

จดหมายยิมยอม จากทางอ าเภอ โดยที่ บิดา มารดา จะต้องไปยื่นเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไป

ต่างประเทศกบัอกีท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขตโดยมีนายอ าเภอ หรือผู้อ านวยการเขตลงลายชื่อ และตราประทบัจาก

ทางราชการอย่างถูกต้อง หรือขอแบบฟอร์มจากหน่อยงานรับยื่นวีซ่า ให้บิดา มารดา เป็นผู้เซน็ต์ 
8. ส าเนาใบจองตัว๋เคร่ืองบิน ระบุผู้เดินทางและวันเดินทางไป-กลับ อย่างชัดเจน 
9. หลักฐานโรงแรมที่พัก ภาษาองักฤษ  
10. กรณีไปเย่ียมและพักอาศัยกับญาติ ต้องออกจดหมายเชิญ ต้องระบุ ชื่อ-นามสกุลของผู้เชิญ สถานที่พัก ระยะเวลาในการพัก 

พร้อมแสดง หนังสอืเดินทางของผู้เชิญ และหลักฐานแสดงที่อยู่อย่างชัดเจน เป็นภาษาองักฤษ  
11. ตารางการเดินทางในประเทศองักฤษ เป็นภาษาองักฤษ  
12. ประกนัการเดินทางแบบท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินขั้นต ่า 2,000,000 บาท  

 


