ใบอนุญาตเลขที่ 11/4870

โดยสายการบินไทย (TG)
บริษัทฯ ยินดีขอนาท่ านสู่ เมืองผู้ดีเก่ า สโตนเฮ้ นจ์ 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลก เมืองนา้ แร่ ยุคโรมันทีเ่ มืองบาธ คาร์ ดิ๊ฟ เมืองหลวง
แห่ งเวลส์ สแตรทฟอร์ ด บ้ านเกิดเชคสเปี ยร์ แมนเชสเตอร์ ถิน่ ปี ศาจแดง เลคดิสทริค เมืองตากอากาศริมทะเลสาบ เอดินเบิร์ก เมือง
หลวงอันงามสง่ าของสก๊อตแลนด์ ยอร์ ควิหารแห่ งยอร์ ค ชมมหานครลอนดอน TOWER OF LONDON บริติชมิวเซี่ยม นั่งกระเช้ า
ชมความงามริมฝั่งแม่ นา้ เทมส์ LONDON EYE มาดามทูสโซ่ ด์
การบินไทย
ทีพ่ กั
อาหารเช้ า

บินตรงครับ ไม่ เหนื่อย (แพงกว่ าสายการบินทีต่ ้ องเปลีย่ นเครื่องแน่ นอน)
มาตรฐานยุโรป (เหมาะกับคณะทัวร์ เมืองผู้ดคี รับ)
แบบ AMERICAN BREAKFAST ทุกมือ้ ครับ

บริ ษทั บูทีค เวเคชัน่ จากัด 230/70 หมู่บา้ นกลางเมือง URBANION ซอยลาดพร้าว 71 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม 10230

Boutique Vacation Co.,Ltd.,230/70,Banklangmueang Urbanion,Ladprao,Bangkok 10230
Tel 02 – 514 – 4422 (AUTO) Fax 02 – 514 – 4388, 514 - 4393
WWW.BOUTIQUE.CO.TH

Great_Britain_ 9 D_TG

E-MAIL: INFO@BOUTIQUE.CO.TH

Page 1

อาหาร

สลับปรับเปลีย่ นอาหารจีนกับพืน้ เมือง พร้ อมสัมผัสร้ านอาหารชื่อดัง ร้ าน FOUR SEASONS (ร้ านทีม่ ชี ื่อเสียงในเมืองไทยนิยม
รับประทาน เพราะเราเคยพาคณะไปมาแล้ วจึงเลือกทีน่ ี่ครับรับรองเยีย่ ม)
ทิป
คนขับรถวันละ 2 ปอนด์
กระเป๋ า
มีพนักงานยกให้ ท้งั ขึน้ และลงทุกโรงแรม
(ทุกอย่ างทีก่ ล่ าวมารวมอยู่ในค่ าทัวร์ แล้ วครับ)
รายละเอียดการเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพฯ - ลอนดอน
21.00 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้ าหมายเลข 2 เคาน์ เตอร์ D สายการบินไทย พร้อมพบ
เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
วันทีส่ องของการเดินทาง (2) ลอนดอน – ซาลส์ เบอร์ รี่ - สโตนเฮ้ นจ์ – โรมันบาธ – บริสตอล - คาร์ ดฟิ๊

00.15 น.

ออกเดินทางสู่กรุงลอนดอน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 910
06.20 น.
เดินทางถึงกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ นาท่านผ่านพิธีการศุลกากร ตรวจคนเข้าเมือง
จากนั้นเดินทางสู่เมืองซาลส์ เบอร์ รี่ (SALISBURY) นาท่านชม “สโตนเฮ้ นจ์ ” 1 ใน 7
สิ่ งมหัศจรรย์ของโลก กองหิ นหรื อแนวแท่งหิ นที่เป็ นความลับดามืดในช่วงหนึ่งของ
ประวัติศาสตร์ (ระยะทางประมาณ 145 กิโลเมตร) ออกเดินทางสู่เมืองบาธ ซึ่งตั้งอยูใ่ น
หุบเขาเอวอนเมืองเก่าแก่ที่มีอายุต้ งั แต่ครั้งโรมันเรื องอานาจจากหลักฐานบ่อน้ าพุร้อน
และซากอาคารเก่าแก่ที่หลงเหลืออยูท่ าให้บาธได้รับการแต่งตั้งเป็ นเมืองมรดกโลกจาก
องค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1987 (ระยะทางประมาณ 65 กิโลเมตร)
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่ าย
จากนั้นนาท่านชมพิพธิ ภัณฑ์ นา้ แร่ ร้อนโรมัน (ROMAN BATH MUSEUM) ซึ่งมีประวัติการค้นพบที่น่าสนใจ ปั จจุบนั เป็ นกลุ่ม
อาคารสาคัญของเมืองคือบริ เวณที่เป็ นที่ต้ งั ของบ่อน้ าแร่ ร้อนคิงส์ (THE SACRED SPRING) ส่วนที่สอง คือ บริ เวณวัด และส่วนที่
สามคือบริ เวณที่เปิ ดบริ การให้นกั ท่องเที่ยวหรื อชาวเมืองใช้บริ การน้ าแร่ ซ่ ึงมีท้ งั สระว่ายน้ า, บ่อน้ าแร่ เย็น – ร้อน, ห้องอบไอน้ า และ
ส่วนที่เป็ น TURKISH BATH จากนั้นเดินทางสู่ บริสตอล (BRISTOL) เมืองในอังกฤษที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเวลส์ เพียงแค่
ช่องแคบกั้นข้ามสะพานเชเวิร์น (ระยะทางประมาณ 22 กิโลเมตร) นาท่านผ่านช่องแคบบริ สตอลเข้าสู่เมืองคาร์ ดฟิ๊ (CARDIFF)
เมืองหลวงของประเทศเวลส์ ประเทศหนึ่งในเครื อจักรภพ แวะถ่ายรู ปกับศาลาว่าการเมือง CITY HALL ย่านที่ทาการรัฐสภา ผ่านชม
สนามมิลเลนเนียม (ระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร)
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเข้าสู่ที่พกั COPTHORNE HOTEL CARDIFF - CAERDYDD ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่ า
วันทีส่ ามของการเดินทาง (3) คาร์ ดฟิ๊ - ปราสาทคาร์ ดฟิ๊ – สแตรทฟอร์ ด – แมนเชสเตอร์
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม ปราสาทคาร์ ดฟิ๊ ซึ่งตั้งอยูใ่ จกลางเมืองเดิมเป็ นที่พานักของขุนนางผูป้ กครองเมือง
แต่ปัจจุบนั เป็ นพิพิธภัณฑ์ จากนั้นดินทางต่อสู่ เมืองสแตรทฟอร์ ด (STRATFORD UPON
AVON) เมืองที่ต้ งั อยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าเอวอนอันเป็ นบ้านเกิดของวิลเลี่ยม เช็คสเปี ยร์ กวีที่มี
ชื่อเสี ยงที่สุดของอังกฤษ (ระยะทางประมาณ 208 กิโลเมตร)
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเข้ าชมบ้ านเกิดของกวีเอกวิลเลีย่ ม เช็คสเปี ยร์ ชมพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมทั้งประวัติและ
ผลงานเอาไว้มากมาย กระทัง่ ได้เวลาพอสมควรนาท่านออกเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์
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(MANCHESTER) เมืองที่มีสโมสรที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังในวงการฟุตบอลของโลก “แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด” หรื อ“ปี ศาจแดง”
(ระยะทางประมาณ 205 กิโลเมตร)
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี กั MERCURE MANCHESTER PICCADILLY HOTEL ระดับ 4 ดาวหรื อเทียบเท่า

วันทีส่ ี่ของการเดินทาง (4) แมนเชสเตอร์ – วินเดอร์ เมียร์ –ล่ องทะเลสาป – เอดินเบิร์ก
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเข้าชม “โอลด์ แทรฟฟอร์ ด” ที่สร้างนักเตะเก่ง ๆ ฝี เท้ายอดเยีย่ มของปี ศาจ
แดง มาหลายสมัยสนามฟุตบอลของสโมสรแมนยูฯ ที่จดั ว่ารวยที่สุดในโลก อิสระ
ให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึกของทีมที่ท่านชื่นชอบ จากนั้นออกเดินทางสู่วนิ เดอร์
เมียร์ สู่เขตเลคดิสทริ ค (LAKE DISTRICT) อุทยานห่งชาติได้รับการขนานนามว่าดี
และสวยที่สุดของอังกฤษ ที่กว้างขวางและครอบคลุมทะเลสาบถึง 16 แห่ง
(ระยะทางประมาณ 130 กิโลเมตร)
หมายเหตุ
หากมีการแข่ งขันฟุตบอล จะชมได้ ในส่ วนของ MEGA STORE (คืนค่ าเข้ าชมให้ ทุกท่ าน 10 ปอนด์)
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
บ่ าย
จากนั้นนาท่าน “ล่ องทะเลสาบวินเดอร์ เมียร์ ” ชมทิวทัศน์ที่สวยงามรอบทะเลสาบที่มี
ฉากเป็ นเทือกเขาแนวฝั่งที่เรี ยงรายด้วยแนวต้นไม้เขียวชอุ่มและเกาะเล็ก ๆ ที่เงียบสงบ
จากนั้นเดินทางสู่ นครเอดินเบิร์ก เมืองหลวงของสก๊อตแลนด์ ดินแดนที่ต้ งั อยูใ่ นพื้นที่
ที่สวยงาม (ระยะทางประมาณ 250 กิโลเมตร)
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเข้าสู่ที่พกั MARIOTT HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่ า
วันทีห่ ้ าของการเดินทาง (5) เอดินเบิร์ก –พระตาหนักโฮลีร่ ู๊ ดเฮาส์ – ปราสาทเอดินเบิร์ก - ยอร์ ค (นั่งรถไฟ)
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ “ถนนรอยัลไมล์” ถนนสายสาคัญที่เชื่อมระหว่างพระตาหนักโฮ
ลี่รู๊ดเฮาส์ กับปราสาทเอดินเบิร์ก ซึ่งสองข้างทางเป็ นที่ต้ งั ของรัฐสภา และสถานที่
สาคัญ จากนั้นแวะถ่ายรู ปกับ “อนุสาวรีย์บ๊อบบี”้ สุนขั พันธุส์ กายเทอเรี ยร์ที่โด่งดัง
ที่สุดตัวหนึ่งของโลก จากความซื่อสัตย์และจงรักภักดี ชมปี่ สก๊อต เครื่ องดนตรี ประจา
ชาติสก๊อตที่มีความเก่าแก่ที่สุดในโลก ผ่านชมที่ทาการรัฐ, สานักงานต่าง ๆ นาท่าน
ชม พระตาหนักโฮลีร่ ู๊ ดเฮาส์ (PALACE OF HOLYROOD HOUSE) ที่ประทับของ
พระราชินี เวลาเสด็จเยือนสก๊อตแลนด์ และเคยเป็ นที่ประทับของพระนางแมรี แห่งสก๊อตแลนด์ แล้วเข้าชม “ปราสาทเอดินเบิร์ก”
อันสง่างามจากทุกมุมเมือง เคยเป็ นที่ประทับของกษัตริ ยส์ ก๊อตเคยถูกทาลายลงหลายครั้ง แต่ทุกครั้งก็ได้รับการบูรณะและสร้างใหม่
ให้กลับคืนสู่ความสง่างาม โดยเฉพาะครั้งสุดท้ายในศตวรรษที่ 19 โดยเซอร์วอลเตอร์ สก๊อต นัักปราชญ์ ชาวสก๊อตเข้าชมห้องต่าง
ๆ ภายใน อาทิหอ้ งหุ่นจาลอง และห้องแสดงมหามงกุฎที่แสดงเหตุการณ์นบั ตั้งแต่การขึ้นครองราชย์ของปฐมกษัตริ ยต์ ลอดจนห้อง
เครื่ องราชกุธภัณฑ์
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย
บ่ าย
จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่เขตอุทยานแห่งชาตินอร์ททัมเบอร์แลนด์สเู่ มืองยอร์ ค YORK โดยรถไฟ ซึ่งประหยัดเวลากว่ารถโค้ช
ถึง 2 ช.ม.ครึ่ ง จากนั้นนาท่านเดินชมตัวเมืองเก่าทีม่ ีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแคว้นยอร์คเซอร์ จากนั้นนาท่านชมวิหาร YORK
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MINSTER เป็ นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปตอนเหนือ ภายในมีการประดับประดาด้วยกระจกสี รูปดอกไม้ขนาดใหญ่จนเป็ น
ที่มาของสงครามดอกกุหลาบ (ระยะทางประมาณ 320 กิโลเมตร)
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเข้าสู่ที่พกั MERCURE YORK FAIRFIELD MANOR HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่ า

วันทีห่ กของการเดินทาง (6) ยอร์ ค – ช้ อปปิ้ ง BICERSTER VILLAGE - ลอนดอน
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่กรุงลอนดอน ระหว่างทางนาท่านแวะช้อปปิ้ งย่าน
BICESTER VILLAGE (ระยะทางประมาณ 315 กิโลเมตร)
บ่ าย
เพือ่ ความสะดวกในการช้ อปปิ้ งให้ ทุกท่ านอิสระตามอัธยาศัย โดยทางบริษัทฯคืน
เงินให้ ทุกท่ าน ท่ านละ 10 ปอนด์ และทางหัวหน้ าทัวร์ จะเป็ นผู้อานวยความ
สะดวกให้ แก่ ทุกท่ าน เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งสิ้นค้าเอาท์เล็ตกว่า 120 ร้านค้าแบ
รนด์เนมให้ท่านเลือกซื้ออย่างจุใจ จากนั้นนาท่านออกเดินทางต่อสู่กรุงลอนดอน
(ระยะทางประมาณ 105 กิโลเมตร)
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเข้าสู่ที่พกั NOVOTEL LONDON WEST HOTEL
ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่ า
วันทีเ่ จ็ดของการเดินทาง (7) TOWER OF LONDON – LONDON EYE – เทีย่ วชมเมือง – บริตชิ มิวเซี่ยม - ช้ อปปิ้ ง
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเข้าชม“หอคอยลอนดอน” TOWER OF LONDON ซึ่งภายใน
เป็ นที่เก็บสมสมของล้ าค่าแห่งราชวงศ์องั กฤษ และเป็ น สถานที่เกิดเหตุแห่ง
ประวัติศาสตร์อนั เกรี ยงไกรชม “ลอนดอนบริดจ์” สะพานข้าแม่น้ าเทมส์แห่ง
แรก (มีไกด์ ไทยคอยบรรยาย) จากนั้นนาท่านเที่ยวชมกรุ งลอนดอนโดยเริ่ มจาก
จัตุรัสทราฟัลการ์ ที่รายลอบไปด้วยอาคารที่น่าสนใจ อาทิ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเนชัน่
แนลแกลเลอรี่ และโบสถ์เซนต์มาตินอินเดอะฟิ ลด์ แล้วเข้าสู่จตุรัสรัฐสภาผ่านชม
พระราชวังเวสท์ มนิ ส์ เตอร์ ที่ต้ งั ของรัฐสภาอังกฤษมาตั้งแต่ตน้ ศตวรรษที่ 16 และอาคารหอนาฬิ กาบิ๊กเบน ที่มีความสูงถึง 320 ฟุต ตี
บอกเวลาทุก 1 ช.ม. เป็ นนาฬิกาที่มีหน้าปั ทม์ใหญ่ทสี่ ุดในโลก จากนั้นนาท่านขึน้ กระเช้ าไฟฟ้าทีใ่ หญ่ ทสี่ ุ ดในโลก ลอนดอนอาย
(LONDON EYE) ซึ่งท่านจะได้สมั ผัสกับทัศนียภาพรอบๆกรุ งลอนดอนริ มฝั่งแม่น้ าเทมส์ จากนั้นชม มหาวิหารเวสมินส์ เตอร์
สถานที่ประกอบราชพิธีราชาภิเษกกษัตริ ยแ์ ห่งอังกฤษมากกว่า 900 ปี แล้วผ่านไปชม ธนาคารแห่ งอังกฤษ ศูนย์กลางการเงินการ
ธนาคารที่สาคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ศาลากลางเทศบาลนครลอนดอน ศูนย์กลางการปกครองส่วนท้องถิ่นมากว่า 800 ปี เสา
อนุสรณ์ ไฟไหม้ครั้งใหญ่แล้วเข้าสู่ ถนนไวท์ ฮอลล์ ผ่านชมอาคารที่ทาการของรัฐในปั จจุบนั , บ้านเลขที่ 10 ถนนดาวน์นิ่ง บ้านพัก
ของนายกรัฐมนตรี องั กฤษ, อนุสาวรี ยท์ ี่ระลึกทหารหาญกล้า
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
บ่ าย
นาท่านเข้าชม บริตชิ มิวเซี่ยม (BRITISH MUSEUM) เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่
ใหญ่โต เก่าแก่ และมีชื่อเสี ยงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ที่นี่รวบรวมผลงานที่แสดง
ถึง อารยธรรมอันรุ่ งเรื องของมนุษย์ ตั้งแต่ยคุ หิ น จนถึงปั จจุบนั จัดแสดงภายใน
ห้องต่างๆ เกือบร้อยห้อง ที่ไม่ควรพลาดชมคือ ห้องอียปิ ต์ ซึ่งมีของเกี่ยวกับ
อียปิ ต์ ที่สมบูรณ์ที่สุดเป็ นรองก้อแต่พิพิธภัณฑ์อียปิ ต์ในกรุ งไคโรเท่านั้น
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จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ งในย่านถนนออกซ์ ฟอร์ ด ซึ่งมีสินค้าลดราคามากมาย อาทิ มาร์ค แอนด์ สเปนเซอร์ BALLY และสิ นค้าแบ
รนด์เนมมากมาย ให้ทุกท่านอิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารจีน ร้ าน FOUR SEASONS ทีข่ นึ้ ชื่อพร้ อมเมนูเป็ ดย่ างหนังกรอบ หมูแดง กุ้งมังกร หอย
เชลล์ ฯลฯ ซึ่งเป็ นทีน่ ิยมของผู้มชี ื่อเสียงของเมืองไทย
นาท่านเข้าสู่ที่พกั NOVOTEL LONDON WEST HOTEL
ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่ า
วันทีแ่ ปดของการเดินทาง (8) ลอนดอน - มาดามทุสโซต์ - พระราชวังวินเซอร์
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านสู่ มาดามทุสโซด์ สถานที่ซ่ ึงใคร ๆ ก็ตามเมื่อไปถึงลอนดอนแล้วต้องไป เป็ นพิพิธภัณฑ์หุ่นขึ้ผ้ งึ ผูม้ ีชื่อเสี ยงชาวสวิต
มาดามทูสโซด์ ถูกพวกปฎิวตั ิของฝรั่งเศสบังคับให้ป้ ั นหุ่นของคนที่จะถูกส่งตัวไปประหารชีวติ ที่ กิโยติน รวมทั้งทาหน้ากากปิ ดหน้า
ศพหล่อด้วยปูนปลาสเตอร์เก็บไว้ดว้ ยจึงได้หลบหนีจากกรุ งปารี สมาตั้งพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผ้ งึ ที่กรุ งลอนดอนในปี ค.ศ. 1802 โดยมีรูป
คนสาคัญ ๆ ปั้ นด้วยขี้ผ้ งึ ซึ่งใครที่เป็ นคนดังมาก ๆ ของโลกต้องมีรูปปั้ นด้วยขี้ผ้ งึ อยูใ่ นพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เช่น ควีนอลิธเบธที่ 2, นาง
มากาเร็ ต แทตเชอร์, ประธานาธิบดีเรแกน, นักบินอวกาศนิลอาร์มสตรองกับเอ็ดวิน แอลดิน ในชุดมนุษย์อวกาศกาลังเหยียบดวง
จันทร์
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
บ่ าย
จากนั้นนาท่านเข้าชมพระราชวังวินเซอร์ เป็ นพระราชวังที่ประทับสาหรับการ
พักผ่อนสุดสัปดาห์ของพระราชินีองั กฤษ พระราชวังนี้เป็ นพระราชวังที่ใหญ่
ที่สุดในโลกและสร้างมากว่า 900ปี แล้ว เจ้าฟ้ าชายชาร์ลเคยให้สมั ภาษณ์ BBC
ในปี 1999ว่า ถ้าพระองค์ทรงขึ้นครองราชย์ พระองค์จะย้ายที่ประทับจาก
พระราชวัง BUCKINGHAM มาประทับที่นี่แทนพระราชวังนี้เปิ ดให้ประชาชน
เข้าชมด้านในในส่วนที่อยูร่ อบๆกาแพง แต่น่าเสี ยดายที่หา้ มถ่ายรู ป จึงมีแต่รูป
ด้านนอกเท่านั้น ในส่วนที่เปิ ดให้ชม ก็เป็ นห้องต่างๆ สาหรับการใช้งานในวาระ
ต่างๆแต่ที่แตกต่างจากพระราชวังอื่นก็ตรงที่มีขา้ วของเครื่ องใช้ อาวุธ ตลอดจนของกานัลจากประเทศต่างๆให้ชมมีของกานัลจาก
รัชกาลที่ 6 ของไทยด้วยข้าวของเหล่านี้แทบจะไม่มีให้ชมที่พระราชวังอื่น ซึ่งอาจจะเป็ นเพราะประเทศเหล่านั้น แพ้สงคราม ถูกขน
ย้ายไปหมดแล้ว หรื อระบบพระเจ้าแผ่นดินไม่มีแล้ว
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
18.30 น.
กระทัง่ ได้ เวลาพอสมควรนาท่ านเดินทางสู่ สนามบิน
21.35 น.
ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 917
วันทีเ่ ก้ าของการเดินทาง (9)
กรุงเทพฯ
15.05 น.
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
***************************

กาหนดการเดินทาง

29 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม / 5 – 13, 11 – 21 กรกฎาคม / 5 – 13, 10 – 18 สิ งหาคม
16 – 24 กันยายน / 7 – 15, 14 – 22, 21 - 29 ตุลาคม / 28 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน
18 – 26 พฤศจิกายน, 2 – 10, 9 - 17 ธันวาคม
26 ธันวาคม – 3 มกราคม / 27 ธันวาคม – 4 มกราคม / 28 ธันวาคม – 5 มกราคม
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