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ลอนดอน – บาธ – สโตน์เฮนจ์ – คาร์ดิฟ – เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ – ไบบูรี – ฟาร์มปลาเทราท์ 
เข้าชมปราสาทเอดินเบอระ – ล่องเรือวินเดอร์เมียร์ – เข้าสนามแมนเชสเตอร์ – เชสเตอร์ – ช้อปป้ิงเอาท์เลท็ 

ขึน้กระเช้าลอนดอน อาย – หอคอยลอนดอน – ตะลุยมหานครลอนดอน – ล่องเรือแม่น ้าเทมส์ 
สัมผัสกลิน่ไอ แห่งผู้ดีองักฤษ ชมสถานท่ีต่างๆ ท่ีส าคัญ ช้อปป้ิงอย่างจุใจ 

 

*** อาหารรสเลศิ เป็ดย่างโฟร์ ซีซ่ัน + กุ้งมังกร + เบอร์เกอร์ ลอ็บสเตอร์ + ฟิซ แอนด์ ชิพ *** 
ออกเดินทาง ม.ค.-มิ.ย.2566 

 

รวมค่าวีซ่าองักฤษ + น ้าด่ืมบนรถโค้ช + ค่าทิปพนักงานขับรถและบริกรตลอดการเดินทาง 
 



 
 

***ลูกค้าทุกท่านท่ีสนใจเดินทางกรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าอย่างน้อย 100 วัน***  
***เน่ืองจากวีซ่าองักฤษใช้เวลาท าการประมาณ 80 วันไม่รวมวันหยุดราชการ *** 

 

วนัแรกของการเดินทาง(1) กรุงเทพฯ – ลอนดอน 
22.00 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาท์เตอร์ 

D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท วัน เวิลด์ ทัวร์ คอยอ านวยความสะดวก  

วนัที่สองของการเดินทาง(2) ลอนดอน – บาธ – สโตนเฮนจน์ – คาร์ดิฟ    
00.55  เหิรฟ้าสู่มหานครลอนดอน...โดยสายการบินไทย แอร์เวย์  Thai Airways เท่ียวบินท่ี TG910 
07.15 ถึงสนามบินฮิสโธรว์ มหานครลอนดอน หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ จากนั้นน าท่าน ออกเดินทางเขา้

สู่ทุ่งราบ ซอลส์บุรี “Salisbury Plain” น าท่านเข้าชม สโตนเฮนจ์ STONEHENGE (รวมค่าเข้าชม) วงหิน
ปริศนาแห่งเกาะองักฤษ นบัเป็นหน่ึงในเจ็ดส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยคุเก่า สร้างขึ้นราว 2,000 ปีก่อนคริสตกาล 
น าท่านเปล่ียนรถทอ้งถ่ินเพื่อเขา้
ชมสโตน์เฮนจว์ลาใหท้่านเดินเล่นชม
ความมหศัจรรยข์องวงหินปริศนา  ได้
เวลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่เมือง
บาธ “Bath” ดินแดนแห่งอาณาจกัร
โรมนัอนัยิง่ใหญ่บนเกาะ องักฤษเม่ือ
กวา่ 2,000 ปีมาแลว้ ตั้งช่ือเมืองวา่ 
“Aquae Sulis” เป็นท่ีตั้งของโรมนับาธ 
สถานท่ี ท่ีชาวโรมนัมาสร้างไวเ้ป็นสถานท่ีอาบน ้าแร่ เม่ือ 2,000 ปีมาแลว้ โดยอาศยั น ้าจากบ่อน ้าแร่ธรรมชาติ
ท่ีจะมีน ้าไหล ออกมาอยา่งต่อเน่ืองถึงวนัละประมาณ 1,250,000 ลิตร และมีความร้อนถึง 46 องศาเซลเซียส 

เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวัน  ณ ภัตตาคาร   
น าท่านชมตวัเมืองบาธ บาธตั้งอยูเ่นินหลายลูกในหุบเขาของแม่น ้าเอวอน ในบริเวณท่ีมีน ้าพุร้อนธรรมชาติท่ี
เป็นท่ีตั้งถ่ินฐานของโรมนั ผูส้ร้างโรงอาบน ้า
โรมนั (Roman Bath) เมืองบาธเป็นสถานท่ีท่ี
สมเด็จพระเจา้เอด็การ์ผูรั้กสงบท าพิธีราชาภิเษก
เป็นพระมหากษตัริยอ์งักฤษท่ีมหาวิหารบาธ ใน
ปี ค.ศ. 973 ต่อมาในสมยัจอร์เจีย บาธกลายเป็น
เมืองน ้าแร่ท่ีเป็นท่ีนิยมกนัมากซ่ึงท าใหเ้มือง
ขยายตวัขึ้นมากและมีสถาปัตยกรรมจอร์เจียท่ี
เด่นๆ จากสมยันั้นท่ีสร้างจากหินบาธท่ีเป็นหิน
สีเหลืองนวล เมืองบาธได้รับฐานะเป็นเมือง
มรดกโลกในปี ค.ศ. 1987 และมีโรงละคร, พิพิธภณัฑแ์ละส่ิงส าคญัทางวฒันธรรมและทางการกีฬา  



 
 

ท่ีท าใหก้ลายเป็นเมืองท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวโดยมีนกัท่องเท่ียวคา้งคืนหน่ึงลา้นคน เมืองบาธมีมหาวิทยาลยัสอง
มหาวิทยาลยัและวิทยาลยัและสถานศึกษาอ่ืนๆ แรงงานส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมการบริการและมีความ
เจริญเติบโตทางดา้นขอ้มูลและเทคโนโลยท่ีีสร้างงานให้แก่ผูอ้ยูอ่าศยัในเมืองบาธเองและบริเวณปริมณฑล 
ออกเดินทางสู่เมืองคาร์ดิฟ เมืองหลวง แห่งเวลส์  ชมตวัเมืองคาร์ดีฟ เมืองหลวงของประเทศเวลส์ และยงัเป็น
เมืองท่าส าคญัริมทะเลไอริช / น าท่านชมเมืองคาร์ดิฟ เมืองหลวงของเวลส์ อดีตเป็นเมืองท่ีส่งออกถ่านหินมาก 
ท่ีสุดเมืองหน่ึง ชมศาลาวา่การเมือง (City Hall) จากนั้นน าเก็บภาพปราสาทคาร์ดิฟ (Cardiff Castle) (ภายนอก)  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร / น าท่านเข้าที่พกั  

พกัที่: Holiday Inn Cardiff City Centre / หรือระดับใกล้เคยีง 

วนัที่สามของการเดินทาง(3) คาร์ดิฟ – เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ – ไบบูรี  
     ฟาร์มปลาเทราท์ – ลเิวอร์พูล  
เชา้  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

น าท่านชมเมืองคาร์ดิฟ เมืองหลวงของเวลส์ อาคารบา้นเรือนผูค้นท่ีสวยงามและหรูหรา ในอดีตเมืองน้ี
เป็นเมืองท่ีส่งออกถ่านหินมากท่ีสุดเมืองหน่ึง ให้น าท่านเดินทางสู่ “เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์” หมู่บา้น
เลก็ ๆ ท่ีรู้จกักนัในนามของ “เวนิส แห่ง
คอตสวอลด”์Cotswold  เมืองท่ีโด่งดงัท่ีสุดในคอตส
โวลด ์ ดูเงียบสงบมี ล าธารสายเลก็ ๆ (แม่น ้าวินด์รัช) 
ไหลผา่นกลางเมือง และมีสะพานหินทอดขา้มน ้าป็น
ช่วง ๆ กบัตน้วิลโลวท่ี์แกวง่ก่ิงกา้นใบอยูริ่มน ้า เมือง
น้ีมีร้านอาหารและโรงแรม รวมทั้งร้านคา้ให้เดินเล่น
เก็บบรรยากาศอนัร่ืนรมย ์น าท่านชมความสวยงาม
ภายในหมู่บา้นแห่งน้ี พร้อมทั้งถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก น าท่านออกเดินทางมุ่งหนา้สู่ “หมู่บ้านไบบุรี” (Bibury) 
เป็นหมู่บา้นเลก็ๆ ตั้งอยูใ่นแควน้ Gloucestershire เขต Cotswolds (คอทส์โวลส์ ) จดัวา่เป็น The Most 
beautiful village in England ใหท้่านไดเ้ดินเล่นชม บา้นเรือนอนัเป็นเอกลกัษณ์ของหมู่บา้นแห่งน้ี นัน่คือ
กระท่อมหินโบราณ ท่ีเรียงรายกนัยาวไปเป็นแถว มีช่ือวา่ Arlington Row ซ่ึงกระท่อมเหล่าน้ีเคยเป็นท่ีพกัของ
คนท่ีท าอาชีพทอขนแกะในสมยัศตวรรษท่ี 17 ชมโบสถอ์นัเก่าแก่ อีกทั้งยงัมีถนนสวย ๆ ท่ีรายลอ้มดว้ยดอกไม้
สีสดใสริมสองขา้งทาง น าท่านชม “ฟาร์มปลาเทราท์” อายุกวา่ 100 ปี ตั้งอยูใ่จกลางหมู่บา้น อนัเน่ืองมาจาก
แม่น ้าโคลน์เป็นสาขาหน่ึงท่ีแยกมาจากแม่น ้าเทมส์ เป็นแหล่งท่ีสามารถเล้ียงปลาชนิดน้ีไดต้ลอดทั้งปี ส่วน
ใหญ่ปลาท่ีเล้ียงเป็นปลาเทราทสี์น ้าตาล กลายเป็นอาชีพท่ีท ารายไดใ้หก้บัคนในหมู่บา้นจ านวนมาก และฟาร์ม
ปลาเทราตย์งัเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของหมู่บา้นอีกดว้ย  

เท่ียง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมืองลิเวอร์พูล Liverpool  น าท่านชมเมืองลิเวอร์พูล เมืองท่ีมีประวติัศาสตร์
ยาวนาน น าท่านชม “เมืองลิเวอร์พูล” ถ่ินก าเนิดวงดนตรีส่ี เต่าทอง The Beatle  



 
 

น าท่านถ่ายภาพคู่กบัอนุสาวรีย ์เดอะ บิทเทิล บริเวณท่าเรือ แห่งการท่องเท่ียว ท่ีมีความส าคญัมากแห่งหน่ึง
ของประเทศองักฤษ โดยเฉพาะในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 18 เมืองลิเวอร์พูลนั้น ถือว่าเป็นจุดศูนยก์ลางของการ
ติดต่อคา้ขายกบัแคริบเบียน, ไอร์แลนด์ และ แผ่นดินใหญ่ยุโรป จึง
ส่งผลให้เมืองลิเวอร์พูลเป็นเมืองส าคญัท่ีสุดเมืองหน่ึงขององักฤษ 
ปัจจุบันเมืองลิเวอร์พูลได้กลายเป็นท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียว ซ่ึงในปี 
ค.ศ. 2007 เมืองลิเวอร์พูลไดมี้การฉลองครบรอบ 800 ปี ท่ีก่อตั้งมา
และในปี ค.ศ. 2008 ลิ เวอร์พูลก็ได้รับต าแหน่งเมืองหลวงทาง
วฒันธรรมของยโุรปพร้อมกบัเมืองสตราวนัเจอร์ ในนอร์เวยอี์กดว้ย 
น าท่านเดินทางไปถ่ายรูปดา้นนอก Anfield ส นามของสโมสรดงัลิ
เวอร์พูล เจา้ของค าขวญั YOU WILL NEVER WALK ALONE 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร / น าท่านเข้าที่พกั  

พกัที่: Mercure Hotel Atlantic Tower / หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคยีง 

วนัที่ส่ีของการเดินทาง(4) ลเิวอร์พูล – เอดินเบิร์ก – ปราสาทเอดินเบิร์ก – ชมเมือง   
เชา้  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 จากน้ันเดินทางสู่เมืองเอดินเบิร์ก Edinburgh เมือง

หลวงและเมืองศูนยก์ลางวฒันธรรมของ ประเทศส
ก๊อตแลนด์ ตั้ งแต่ยุคศตวรรษท่ี 15 เจ้าของสมญา
นามกรุงเอเธนส์แห่ง ยุโรปเหนือ / เดินทางถึงเมือง
เอ ดิ น เบิ ร์ ก  Edinburgh เมื อ งห ล วงแล ะ เมื อ ง
ศูนย์กลางวัฒนธรรมของ ประเทศสก๊อตแลนด ์
ตั้ งแต่ยุคศตวรรษท่ี  15 เจ้าของสมญานามกรุง
เอเธนส์แห่งยุโรปเหนือ เอดินเบิร์ก เป็นเมืองท่ีเจริญมากท่ีสุดเมืองหน่ึงในสหราชอาณาจกัร มีศูนยก์ลางเมือง
ตั้งอยู่รอบ ๆ ปราสาทเอดินเบิร์ก เมืองเอดินบะระติดอนัดบัเมืองท่ีมีนกัท่องเท่ียวมากท่ีสุดเป็นอนัดบัสองของส
หราชอาณาจกัรรองจากลอนดอน เมืองเอดินเบิร์ก 
ยงัเป็นเมืองท่ีไดช่ื้อว่าเป็น "เมืองท่ีเป็นมิตรกบัเด็ก" 
(The Child Friendly City) เน่ืองจากภายในเมืองมี
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเหมาะส าหรับเด็กมากมาย เมือง
เอดินบะระเป็นเมืองศูนยก์ลางทางการเงินท่ีใหญ่
เป็นอันดับสองของสหราชอาณาจักรรองจาก
ลอนดอนและใหญ่เป็นอันดับห้าของยุโรป โดยมี
มห าวิ ท ย าลั ย ตั้ ง อ ยู่ ถึ งส าม แ ห่ งด้ ว ยกัน คื อ 
มหาวิทยาลยัเอดินเบิร์ก มหาวิทยาลยัแฮเรียต-วตัต ์และมหาวิทยาลยัเนเปียร์ น ำท่ำนเท่ียวเมืองเอดินเบิร์ก ชม
สภำพบ้ำนเรือนยคุเก่ำบนถนนปร้ินเซสถนนสายส าคญัสายหน่ึงของเอดินเบิร์ก อนุสาวรียเ์ซอร์วอลเตอร์สก๊อต  



 
 

และย่านตวัเมืองใหม่บนถนนจอร์เจ้ียน น าท่านเดินทางสู่ คาล์ตนั ฮิลล์ (Calton Hill) ท่ีเป็นท่ีตั้งของเสาคอลัม่ 
โรมันอันใหญ่ยกัษ์ ท่ีถือเป็น The National Monument ของสก็อตแลนด์ พื้นท่ีตรงน้ีสมัยโบราณใช้เป็นท่ี
ประหารนกัโทษ ต่อมาก็เปล่ียนมาเร่ือยๆ เป็นโรงหนงับา้ง บา้นของขา้ราชการบา้ง จากนั้นผา่นชมรัฐสภา 
สก็อตแลนด์ ผ่านชมร้าน The Elephant House เป็นร้านนัง่ชิลๆ เมนูเบาๆ อาหารราคาไม่แพง ท่ี J.K. Rowling 
มานัง่แต่งหนงัสือแฮร์ร่ี พอตเตอร์ภาคแรก 

เท่ียง  บริการอาหารมื้อกลางวัน  ณ ภัตตาคาร   
 เข้าชมด้านในปราสาทเอดินเบิร์ก ท่ีต้ังอยู่บนเนินเขาอนัสวยงาม เขา้ชมเคร่ืองราชและอญัมนีอนัล ้าค่าของส

ก๊อตแลนด ์จากนั้นอิสระใหท้่านพกัผ่อน หรือเดินชมความสวยงามของเมืองเอดินเบิร์ก บนถนนรอยลัไมล ์สาย
ส าคญัของเอดินเบิร์ก ท่ีเรียงรายไปด้วยร้านขายสินคา้ท่ีระลึก ตามอัธยาศยั  เท่ียวเมืองเอดินเบิร์ก ชมสภำพ
บ้ำนเรือนยคุเก่ำบนถนนปร้ินเซสถนนสายส าคญัสายหน่ึงของเอดินเบิร์ก อนุสาวรีย์เซอร์วอลเตอร์สก๊อต และ
ยา่นตวัเมืองใหม่บนถนนจอร์เจ้ียน  

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่: Holiday Inn Edinburgh Hotel, หรือระดับใกล้เคยีง 

วนัที่ห้าของการเดินทาง(5) เอดินเบิร์ก – ล่องเรือทะเลสาบวนิเดอร์เมียร์  
    แมนเชสเตอร์ – เข้าชมสนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด  
เชา้  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 ออกเดินทางสู่เมืองวินเดอร์เมียร์ Windermere โดยใชเ้ส้นทางผ่านเขตเลคดิสทริค ดินแดนแห่งทะเลสาบ
ทั้ง 16 ในเขตคมัเบรีย(Cumbria) แห่งชมบรรยากาศของธรรมชาติรอบทะเลท่ีเต็มไปดว้ยตน้ไม ้และดอกไม้
เมืองหนาวท่ีแลดูร่มร่ืนและสวยงาม จากนั้นน าท่านล่องเรือชมความงดงามของทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ ใน
ฤดูร้อนท่ีแสนสวยงาม ท่านจะไดช้มบรรยากาศเมืองพกัตากอากาศริมทะเลสาบท่ีงดงามร่มร่ืนท่ีสุดขององักฤษ 
จะเห็นบา้นพกัตากอากาศของเศรษฐีชาวองักฤษ ท่ีตั้งอยูต่ามเกาะแก่งต่างๆ ช่วยสร้างบรรยากาศความสวยงาม 
ใหม้ากยิง่ขึ้น บริเวณท่าเรือยงัเป็นสวนสาธารณะท่ีมีนกัท่องเท่ียวมาพกัผอ่นกนัมากมาย 

เท่ียง  บริการอาหารมื้อกลางวัน  ณ ภัตตาคาร เมนู Fish & Chip รสชาติต้นต ารับ   
 จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมืองแมนเชสเตอร์ น าท่านเขา้ชมดา้นในสนามฟุตบอลโอลด ์แทรฟฟอร์ด 
ของสโมสร 



 
 

แมนเชสเตอร์ยไูนเตด็(รวมตัว๋เขา้ชม) สนามแห่งน้ีมีสมญานามวา่ “โรงละครแห่งความฝัน” (Theatre of 
Dreams) ซ่ึงมีจ านวนความจุผูช้มไดถึ้ง 74,140 ท่ีนัง่ โอลด์
แทรฟฟอร์ดเป็นสนามกีฬาของสโมสรท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด
ในสหราชอาณาจกัร เป็นสนามฟุตบอลขนาดใหญ่เป็นอนัดบั
ท่ี 2 ของประเทศและใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 8 ในทวีปยโุรปพร้อม
ชมพิพิธภณัฑ ์ความเป็นมาของสนามฟุตบอล อนัยิง่ใหญ่
แห่งน้ี มีเวลาใหท้่านเลือกซ้ือสินคา้ลิขสิทธ์ิประจ าทีม
แมนเชสเตอร์ไดต้ามอธัยาศยั  

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่: Holiday Inn Manchester City Centre / หรือระดับใกล้เคยีง 
*** หากในวนัดงักล่าวมีการแข่งขนัหรือรอบเขา้ชมภายในสนามเตม็ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเขา้ชมสนามแอนฟิลด์
(ลิเวอร์พูล) แทน *** 

วนัที่หกของการเดินทาง(6) แมนเชสเตอร์ – สแตรสฟอร์ด อพัพอน เอวอน 
  ช้อปป้ิง Bicester Outlet – กรุงลอนดอน     
เชา้  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 เดินทางสู่ “เมืองสแตรทฟอร์ด อพัพอน เอวอน” (190 กม.) เมืองท่ียงัคงรักษาสภาพแวดลอ้มแบบชนบท

ขององักฤษแท ้ๆ ไวไ้ดอ้ยา่งสมบูรณ์ เดินเล่นชมเมืองพร้อมถ่ายรูปบริเวณดา้นนอกของบา้นเกิดของ “วิลเล่ียม
เชคสเปียร์ส” SHAKESPEAR’S BIRTH PLACE กวี
และนกัเขียนบทละครชาวองักฤษท่ีไดรั้บการยกยอ่ง
ทัว่ไปวา่เป็นนกัเขียนผูย้ิง่ใหญ่ขององักฤษและของ
โลก ผลงานท่ีโด่งดงั เช่น โรมิโอกบัจูเลียส ชมบา้น
หลงัคามุงดว้ยฟางเป็นรูปแบบเฉพาะของเมืองสแตรท
ฟอร์ด ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 16 จากนั้นเดินทางสู่เมืองบริส
ทอล (100 กม.) เมืองในยคุกลางของบริสทอลถูก
จดัตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1155 ตั้งอยูริ่มแม่น ้าเอวอน ซ่ึง
นบัวา่เป็นเส้นเลือดใหญ่ของการคมนาคมในอดีต เเละท าใหเ้มืองเเห่งน้ีเป็นเมืองท่าส าคญัท่ีใชใ้นการขนถ่าย
สินคา้กนัอยา่งคึกคกัทางตอนใตข้ององักฤษ 

เท่ียง  บริการอาหารมื้อกลางวัน  ณ ภัตตาคาร   
จากนัน้ออกเดนิทางสู ่Bicester Outlet ศูนยเ์อาทเ์ลท็ท่ีใหญ่และมีสินคา้หลากหลายท่ีสุด มีเวลาใหท้่าน 
ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนม  *** อสิระอาหารกลางวันเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง ***  
อาทิเช่น Burberry, Calvin Klien, D&G, DKNY, Bally Mulberry, Paul Smith, POLO ฯลฯ จากนั้นเขา้สู่
โรงแรมท่ีพกั *** อิสระอาหารม้ือค ่าเพื่อความสะดวกในการชอ้ปป้ิง *** 

พกัที่: Melia White House Hotel Regent / หรือระดับใกล้เคยีง 



 
 

วนัที่เจ็ดของการเดินทา(7) ล่องเรือแม่น ้าเทมส์ – หอคอยลอนดอน – ชมมหานครลอนดอน   
   ชิมเป็ดย่างโฟร์ซีซ่ัน – ช้อปป้ิงถนนอ๊อกฟอร์ด – เบอร์เกอร์ ล๊อบสเตอร์  
เชา้  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าคณะล่องเรือแม่น ้าเทมส์สัมผัสบรรยากาศของวิวทิวทัศน์อนัโรแมนติก ของมหานคร

ลอนดอน ซ่ึงแม่น ้ำเทมส์สำยน้ีเป็นแม่น ้ำใหญ่ท่ีไหลในองักฤษตอนใต ้และเป็นท่ีรู้จกั
มำกท่ีสุดเพรำะแม่น ้ำไหลผำ่นใจกลำงกรุงลอนดอน นอกจำกน้ี แม่น ้ำยงัไหลผำ่นเมือง
อ่ืนๆ ดว้ย เช่น เมืองอ็อกซ์ฟอร์ด รีดด้ิง และ วินด์เซอร์ น าท่านเข้าชมทาวเวอร์ ออฟ 

ลอนดอน Tower Of London  สถานท่ีท่ี 
เคยเป็นพระราชวงั แมใ้นภายหลงัจะ
เปล่ียนมาเป็นคุกหลวง ท่ีจองจ าบุคคล
ส าคญัขององักฤษ ไม่วา่จะเป็นพระมเหสี 
แอนน์ โบลีน เซอร์โทมสั มอร์ ฯลฯ 
ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑท่ี์น่าสนใจมาก
แห่งหน่ึงของประเทศ ชมหอ้งจิลเวอร่ีท่ี
เก็บรักษาเพชรและมงกุฎประจ าราชวงศ์
ขององักฤษ  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั (อาหารจีน Four Season เมนูเป็ดยา่งและกุง้มงักรรสเลิศ)  
จากนั้นชมมหานครลอนดอน, ผา่นชมรัฐสภาขององักฤษริมแม่น ้าเทมส์ จตุัรัสรัฐสภา มหาวิหารเวสทมินส์
เตอร์ หอนาฬิกาบ๊ิกเบน ถนนดาวน์นิงท่ีตั้งของบา้นพกันายก รัฐมนตรีองักฤษ, จตุรัสทราฟัลการ์ อนุสรณ์ของ
นายพลลอร์ด เนลสัน และชยัชนะขององักฤษเหนือทพัของนโปเลียน ณ แหลมทราฟัลการ์, มหาวิหารเซนต์
พอลส์ ธนาคารชาติของ  องักฤษ กองบญัชาการต ารวจสก๊อตแลนดย์าร์ด ถ่ายภาพสะพานทาวเวอร์ บริดจ ์ท่ี
โด่งดงั ผ่านชมพระราชวังบักกิง้แฮม ท่ีใชว้า่ราชการของสมเด็จพระบรมราชินีนาถอลิซาเบธท่ี 2 และพระ
ราชวงศช์ั้นสูง จำกนั้นอิสระทุกท่ำนในยำ่นกำรคำ้ ถนนออกซ์ฟอร์ด ท่ีมีช่ือเสียงขององักฤษ ชอ้ปป้ิงสินคำ้แบ
รนด์เนมมำกมำย อำทิ MARK & SPENCER, NEXT, BURBERRY ฯลฯ   

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร Berger & Lobster 
Restaurant เมนูพเิศษกุ้งมังกรรสเลศิ  

พกัที่: Melia White House Hotel Regent / หรือระดับใกล้เคยีง 
 
 
 
 

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


 
 

วนัที่แปดของการเดินทาง(8) ขึน้กระเช้าลอนดอน อาย – ภาพยนตร์ 4 มิติ – ห้างแฮร์รอดส์  
     สนามบินนานาชาติฮิธโธร์ว 
เชา้  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านขึน้น่ังชิงช้าสวรรค์ขนาดยักษ์ หรือ ลอนดอนอาย ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลก ชม
ทศันียภาพของมหานครลอน บนความสูงถึง 135 เมตร ในแต่ล่ะวนัสามารถบริการนกัท่องเท่ียวได ้ 
ถึง 10,000 คน และถา้อากาศดีก็สามารถมองไกลได ้ถึง 40 กิโลเมตรแต่ก่อนท่ีทุกท่านจะเขา้สู่ตวัแคปซูล นั้น 
ชมภาพยนตร์ 4 มิติ เร่ืองราวเก่ียวกบั เด็กหญิงตวันอ้ยท่ีมาเท่ียวลอนดอนกบัคุณพ่อและเธอไดจิ้นตนาการวา่
อยากจะเห็นมหานครลอนดอนจาก มุม
เบ้ืองสูง ซ่ึงท่านก็จะไดซึ้มซบักบัภาพ
เหตุการณ์ของเธออยา่งน่าต่ืนเตน้และเร้าใจ 

เท่ียง  บริการอาหารม้ือกลางวัน  ณ 
ภัตตาคาร   
 จากนั้นน าท่านเข้าสู่ห้างแฮร์ลอดส์ 
(Harrods) มีช่ือเสียงขององักฤษ และ
เป็นบริเวณท่ีมีหา้ง สินคา้แบรนดเ์นม
มากมาย อาทิ MARK & SPENCER, NEXT, BURBERRY ฯลฯ บริเวณนีเตม็ไปดว้ยร้านคา้แบนดเ์นม และ
สินคา้พื้นเมืองท่ีมีชือเสียง รวมถึงร้าน ชา กาแฟ น่ารักๆ มากมาย ท่านจะเพลิดเพลินกบับรรยากาศแบบ 
ลอนดอนเนอร์อยา่งแทจ้ริงจุดนัดพบ ณ บริเวณ ย่านเคนชินตันไฮสตรีท (มีรถบริการท่านท้ังวัน) 

17.00 พร้อมกนั ณ จุดนดัหมายเพื่อออกเดินทางสู่สนามบิน(กรุณาตรงต่อเวลานดัหมาย) 

หมายเหตุ จุดนดัพบในช่วงบ่ายจะอยูบ่ริเวณหา้งแฮร์ลอด หรือปรับเปล่ียนตามสถานการณ์ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจ
ของหวัหนา้ทวัร์ ทั้งน้ีเพื่อความสะดวกของคณะทวัร์ 
21.25  เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ...โดย สายการบินไทย แอร์เวย์ Thai Airways เท่ียวบินท่ี TG917 

วนัที่เก้าของการเดินทาง(9) กรุงเทพฯ 
15.00 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

************************************************************************* 
หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอัน
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภยัในการเดินทาง 
โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู ้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้ นทั้ งน้ีการตัดสินใจ  จะค านึงถึง
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 
 



 
 

อตัราค่าบริการ (รวมค่าวีซ่า*ค่าทปิพนักงานขับรถ)  
ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 

พกัเด่ียว 
เพิ่มท่านละ 

20 – 28 ม.ค.66 129,900 129,900 129,900 28,900 
10 – 18 ก.พ.66 129,900 129,900 129,900 28,900 
10 – 18 มี.ค.66 129,900 129,900 129,900 28,900 
18 – 26 มี.ค.66 129,900 129,900 129,900 28,900 

25 มี.ค. – 02 เม.ย.66  129,900 129,900 129,900 28,900 
07 – 15 เม.ย.66 155,900 155,900 155,900 30,900 
08 – 16 เม.ย.66   155,900 155,900 155,900 30,900 

28 เม.ย. – 06 พ.ค.66  145,900 145,900 145,900 30,900 
05 – 13 พ.ค.66 145,900 145,900 145,900 30,900 
19 – 27 พ.ค.66 145,900 145,900 145,900 30,900 
02 – 10 มิ.ย.66 145,900 145,900 145,900 30,900 
17 – 25 มิ.ย.66 145,900 145,900 145,900 30,900 

*** กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ 100 วนั ข้ึนไป เน่ืองจากองักฤษใชเ้วลาท าวีซ่านาน 80 วนัไม่รวมวนัหยดุราชการ *** 
 

 
 
 
 
 
 

** ตอ้งการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ ** 

*** ราคาทวัร์ขา้งตน้รวมค่าวีซ่าแบบปกติ ซ่ึงใชเ้วลาท าการประมาณ 80 วนั ไม่รวมวนัหยดุเสาร์อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตั
ฤกษห์ากรวมวนัหยดุแลว้จะใชเ้วลาท าการทั้งหมดประมาณ 90 วนั 

  *** ทางบริษทัขอแนะน าใหทุ้กท่านท่ีจองทวัร์องักฤษ ใชวิ้ธีการยืน่วีซ่าแบบเร่งด่วน ซ่ึงใชเ้วลาท าการประมาณ 15-20 วนั

ไม่รวมวนัหยุด (การช าระค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าแบบเร่งด่วนนั้นผูย้ืน่ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมเพิ่ม ประมาณ 11,000 – 
12,000 บาท(ขึน้อยู่กบัค่าเงินในแต่ล่ะวัน) ส่วนค่าธรรมเนียมวีซ่าปกติทางบริษทัไดช้ าระทางช่องทางออนไลน์ให้ทางศูนย์
รับเรียบร้อยแลว้  

  *** กรณีท่ีท่านตอ้งการยืน่วีซ่าแบบ 10 ปี กรุณาแจง้ความประสงคก์บัทางเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายไดก่้อนวนัยืน่วีซ่า(ค่าธรรมเนียม
ประมาณ 35,000 – 38,000.- บาท(ขึ้นอยูก่บัค่าเงินในแต่ล่ะวนั) 



 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ลอนดอน-กรุงเทพฯ  
• ค่ารถปรับอากาศนำเท่ียวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12ช.

ม./วัน  
• โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ 
• ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการ   ประชุมต่างๆ 

อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก  
• ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าอังกฤษทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม  
• ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ  
• ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวให้ความรู้  และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน  
• ค่าทิปพนักงานขับรถระหว่างการท่องเที่ยวในอังกฤษตลอดการเดินทาง  
• ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท(ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ของบริษัทประกันชีวิต) 
• กระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กก. / กระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กก. 
• ค่าน้ำดื่มบริการบนรถวันล่ะ 1 ขวด 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
• ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
• ค่าผกผันของภาษีน้ำมันท่ีทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
• ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ โดยเฉลี่ย 100 บาท / ท่าน / วัน (หากท่านประทับใจในการบริการ)   

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน  
• กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 50,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport มายัง

บริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน และ

หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหัก
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ 

• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

• เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ  ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และ
ออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

• เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยท้ังหมด 

เงือ่นไขการยกเลกิ 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วัน – คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเงินค่ามัดจำที่ต้อง 



 
 

• การันตีที่นั่งกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ
และไม่อาจขอคืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง)      

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 29 วันขึ้นไป – เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์  
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01 – 15 วัน – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบในการยืน่วีซา่องักฤษ 
• หนงัสอืเดนิทาง (ตวัจริง) ทีเ่หลอือายใุชง้านไมต่ำ่กวา่ 6 เดอืน และมีหน้าหนังสือเดินทางว่างอย่างนอ้ย 3 หน้า  
• หนงัสอืเดนิทางทีเ่หลอือายใุช้งานไมต่ำ่กวา่ 6 เดอืน และมีหน้าหนังสอืเดินทางว่างอย่างน้อย 3 หน้า  
• รปูถา่ยสี ฉากหลงัเปน็สขีาวเทา่นัน้ ขนาด 1.5 x 2 นิว้ จำนวน 3 รปู (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่ยิ้มเห็นฟัน 

ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทาง  
• หลกัฐานแสดงสถานะการทำงาน 1 ชดุ  
• *** กรณคีา้ขาย  : หลักฐานทางการค้า เช่น สำเนาใบรบัรองจากกระทรวงพาณชิยห์รอืใบทะเบยีนการคา้ที่มีช่ือผู้เดินทาง หรือสำเนาใบ

เสียภาษีร้านค้า (ภพ.20) อายุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง) 
• *** กรณพีนกังานและผูถ้อืหุน้ : หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวันเริ่มงาน พร้อมสลิปเงินเดือน 

ย้อนหลัง 3 เดือน อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง) 
• *** ขา้ราชการ: หนังสือรับรองจากต้นสังกัด เป็นภาษาอังกฤษ ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวันเร่ิมงานพร้อมสลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 

เดือน อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง) 
• *** นักเรียนและนักศึกษา: หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา เป็นภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ศึกษาอยู่  อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 

เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง) 
• หนงัสอืแสดงการเคลือ่นไหวทางบญัช ี(Bank Statement) บัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน โดยตอ้งมเีลขทีบ่ัญชรีะบอุยูท่กุหนา้ 

(สถานทตูพจิารณาบญัชอีอมทรพัยเ์ปน็อนัดบัแรก) แต่ในกรณีที่ยอดเงินในบัญชีออมทรัพย์ไม่ถึง 6 หลัก สามารถแนบ Statement สมุด
บัญชีฝากประจำเพิ่มเติมในการยื่นได้) ( สถานทตูไมร่บับัญชีกระแสรายวนั ) 

• ในกรณเีปน็ บดิา/มารดา/บตุร, สาม/ีภรรยา และญาต ิ(สามารถรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหก้นัได)้ โดยใชเ้อกสารเพิม่เตมิคอื 
-  หนงัสอืรบัรองจากธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO 
WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ช่ือแต่ละสถานทูต (เนื่องจากประเทศในยุโรปเข้าร่วมกลุ่มยูโรโซน) กรุณาสะกดช่ือให้ตรงกับหน้า
พาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับ Statement ที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดำเนินการขอประมาณ 3-5 วันทำการ) โดยต้องทำ
แยกกัน ระบุตามช่ือผู้เดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบับ (ใชต้วัจรงิ / ไมส่ามารถถา่ยเอกสารได้ ) 

• กรณเีดก็อายตุำ่กวา่ 20 ปบีรบิูรณ ์ หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้องมี
จดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอำเภอ โดยระบุประเทศและวันเดินทาง 

• สำเนาบตัรประชาชน  1 ชดุ / สำเนาทะเบยีนบา้น 1 ชดุ 
• สำเนาสตูบิตัร 1 ชดุ (กรณอีายตุำ่กวา่ 20 ป)ี 
• สำเนาทะเบยีนสมรส หรอื สำเนาทะเบยีนหยา่ 1 ชดุ (ถา้ม)ี 
• สำเนาใบมรณะบตัร 1 ชดุ (กรณเีปน็หมา้ย) 
• สำเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ 1 ชดุ (ถา้ม)ี 

*** ในวันยื่นวีซ่ากรุณาเตรียมเอกสารตัวจริงทั้งหมด ไปในวันนัดด้วย *** 
สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่างอื่นเพ่ิมเติม ตามดุลพินิจของสถานทูต อย่างกะทันหัน จึงขอความกรุณาเตรียมเอกสารตัวจริง

เพิ่มเติมให้ครบถ้วน ตามที่สถานทูตขอ เพื่อความสะดวกในการ พิจารณาอนุมัติ ออกวีซ่าสำหรับสถานทูต 
 
 



 
 

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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