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คณะ VIP ทองเที่ยวแบบครอบครัว 

สายการบินไทย ชั้น Royal First Class & Business Class 
พัก Holiday Inn Mayfair - Suite Room 

 
กําหนดการเดินทาง 8-16 เมษายน 2554      
วันแรกของการเดินทาง   สุวรรณภูมิ  

22.00 น.  เช็คอิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคารเตอรการบินไทย ROW A (ประตูหมายเลข 2)  
 
วันท่ีสองของการเดินทาง   สนามบิน ฮีทโธรว – ชมตลาดพอรตทาเบลโล – พิพิธภัณธเทตโมเดิรน –  
      ซีไลฟ อะควาเร่ียม – ลอนดอน อาย   ลอนดอน  

01.10 น. ออกเดินทางสูสนามบินฮีทโธรว กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยสายการบิน เท่ียวบินท่ี TG910 
07.15 น. เดินทางถึงสนามบินฮีทโธรว กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ผานพิธีตรวจคนเขาเมือง และดานศุลกากร 
  เรียบรอยแลว... จากนั้นเปดโปรแกรมดวยการเดินทางสู ถนนพอรตทา
  เบลโล สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติค ตามแบบภาพยนตชื่อดังของ 
  ฮอลลิวูดเรื่อง  “Nothing  Hill” ตลอดสองขางทางเต็มไปดวยบรรยากาศ
  สบายๆ มีรานคาท่ีตกแตงไดอยางนารักชวนหลงใหล อาคารบานเรือน
  ตกแตงเปนแบบวิคตอเรียน ท่ีประดับประดาดวยปูนปนและสวนลอยหนา
  บาน จากนั้นสูโซน ตลาดพอรตทาเบลโล เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินคามากมาย ตลอดความยาว  
  300 เมตรของตลาดแหงนี้ จะเต็มไปดวยรานคาท่ีเปดติดๆ กัน อยางรานขายของเกา, รานขายภาพวาด 
  ศิลปะ, รานขายกลองโบราณ และของที่ทําขึ้นใหมแตใหดูคลาสสิคยอนยุค 
    (Retro Product)...  

  ** รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ** 
 เดินทางสู เทตโมเดิรนแกลลอร่ี ชมงานศิลปะ ณ หอศิลปท่ีต้ังอยูใน

โรงไฟฟาเกา ซึ่งปจจุบันถือเปนแหลงรวมงานศิลปะรวมสมัยท่ีมีขนาดใหญ
มาก มีเนื้อท่ีท้ังหมด 7 ชั้นและมีหองจัดแสดงผลงานศิลปะถึง 88 หอง 

ภายในหอศิลปแหงนี้ไดรวบรวมผลงานของเหลาศิลปนชื่อดังระดับโลกไว
มากมาย อาทิเชน ออกุสตโรแดง, ปาโบล รุยซ ปกัสโซ... จากนั้นนําทานสู 
ซีไลฟ อะควาเร่ียม ถือเปนพิพิธภัณฑสัตวน้ําท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดแหงหนึ่ง
ในยุโรป ท่ีรวบรวมสัตวทะเลกวา 28,000 สายพันธ มาใหทุกทานไดชม 
และศึกษาวิถีชีวิตของเหลาสัตวทะเลนอยใหญ จากนั้นชมบรรยากาศยาม
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เย็นของมหานครลอนดอนผาน ลอนดอน อาย สัญลักษณท่ีสําคัญแหงหนึ่งของลอนดอน ชิงชาสวรรค
ยักษนี้มีความสูง 135  เมตร และมีแคปซูลท่ีบรรจุคนไดถึง 32 แคปซูล และแตละแคปซูลสามารถ
บรรจุคนไดมากถึง 25 คน ทานจะไดชมวิวนครลอนดอนในมุมสูงแบบ 360 องศา ใชเวลาแตละรอบ
ประมาณ 30 นาที 

**รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร** 
ท่ีพัก   HOLIDAY INN MAYFAIR HOTEL   
 
 
 
 
 
 
 
 
วันท่ีสามของการเดินทาง   พิพิธภัณฑมาดามทุซโซ –พิพิธภัณฑประวัติศาสตรทางธรรมชาติ – หอคอยแหง 
     ลอนดอน - ลองเรือแมนํ้าเทมส 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
  จากนั้นเดินทางสู พิพิธภัณฑมาดามทุสโซด กอต้ังขึ้นในป 1835 โดยมาดามทุสโซดสตรีชาวฝรั่งเศส ท่ี 
  ชื่อเดิมคือ แมรี กรอโชลซ โดยเธอไดรับความรูเกี่ยวกับการปนหุนขี้ผึ้งมา 
  จากนายจางของแมท่ีชื่อ ฟลิปเป เคอรเชียส และมีผลงานสรางชื่อสุดคือ รูป 
  ปนของพระเจาหลุยสท่ี 14 และพระนางมารี อองตัวเนต ท่ีถูกประหารดวย 
  เครื่องกิโยติน... เพลิดเพลินกับการกระทบไหลเหลาคนดงัระดับโลกท่ัวทุก 
  วงการ โดยจะแบงเปนหองตางๆ ท้ัง ไคลีย มินอกต, บริทนีย สเปรียร, ทอม 
  ครูซ, เพียรส บรอสแนน, สตีเวน สปรลเบิรก, สวนคนดังจากวงการอื่นๆ ก็ 
  อาทิเชน เดวิด เบกแฮม, ปกัสโซ, จอรจ ดับเบิลยู บุช, โทนี แบร, อดอลฟ ฮิตเลอร...  นอกจากนี้ยังมีหอง
  แหงความนากลัว โดยนําเสนอมุมมืดของลอนดอน ไมพลาดกับการเขาชมหอง สปริต ออฟ ลอนดอน  
  เพลิดเพลินกับการนั่งรถรางจําลองท่ีเปนรถแทกซี่ พาชมบรรยากาศของลอนดอนตั้งแตยุคอดีตอันขื่นขมสู
  ปจจุบันอันศิวิไลซ... 

** รับประทานอาหารกลางวัน ** 
  จากนั้นนั้น สู พิพิธภัณฑประวัติศาสตรทางธรรมชาติ  รวมยอนสูความย่ิงใหญแหงสัตวโลกลานป  
  พิพิธภัณฑแหงนี้ไดชื่อวาเปนพิพิธภัณฑทางธรรมชาติวิทยาท่ี
  ใหญท่ีสุดในยุโรป มีการจัดแสดงเรื่องราวของไดโนเสาร, สัตว
  เล้ียงลูกดวยนม, หองแสดงทฤษฏีวิวัฒนาการการกําเนิดมนุษย
  ของชาลส ดารวิน ฯลฯ พบกับการตอนรับสูโลกลานป ณ โถง

ใหญของอาคาร  โดดเดนดวยโครงกระดูก
ไดโนเสารดิปโพลโดคัสกินพืชท่ีมีขนาดใหญยาว 
26 เมตร... สูหองจัดแสดงฟอสซิลของไดโนเสาร
ท่ีมีอายุหลายลานป พรอมชมวิวัฒนาการของเหลาไดโนเสาร...ชมโครงกระดูกท่ีถูกสตัฟฟ
ไว อาทิ เสือเขี้ยวดาบ,หมีขาวข้ัวโลก, ชางแมมมอท ไมพลาดชมไฮไลทกับการจําลอง
ขนาดจริงของเจา ทีเร็กซ (T‐Rek)  หรือไทแรนโนซอรัส ท่ีสามารถขยับและสงเสียงได 

  เหมือนทานไดหลุดมายังยุคโลกลานปจริงๆ...ภายในแบง ออกเปน 4 โซนดวยกัน โซนสีแดง จัดแสดงผล 
  จากภูเขาไฟและแผนดินไหว, สีเขียว ระบบนิเวศวิทยา รวมถึงทฤษฏีของชาลส ดาวิน, สีฟา ยอนรอยกับ
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  ยุคไดโนเสาร และสีสม ท่ีจะรวบรวมสัตวปายุคปจจุบัน… หอคอยแหงลอนดอน สถานที่ที่เก็บมหามงกุฎ
  และเครื่องเพชรของราชวงศอังกฤษ สถานที่แหงประวัติศาสตรที่ยาวนาน ในสมัยกอนเคยเปนคุกและเปนที่ 
  ประหารมากอน ใกลๆ กัน เขาชมในสวนของไฮไลต คือ ไวททาวเวอรหรือหอคอยขาว อายุกวา 900 ป ซึ่ง
  อยูบริเวณตรงกลางหลังกําแพงชั้นนอกและชั้นใน โดยพระเจาวิลเล่ียมท่ี 1 สรางอาคารหลังนี้ขึ้นเปนแหง 
  แรก...จากนั้นสูสวนตอไป คือ หองนิรภัยใตโรงทหารวอเตอรลู  Crown Jewels โดยหองแหงนี้ใชเก็บสม
  บัตรท่ีประเมินคามิไดของราชวงศอังกฤษ ไดแก มงกุฏ, ดาบ, คฑา, แตส่ิงท่ีดึงดูดนักทองเท่ียวจากท่ัวโลก
  ใหมาเขาชมไดแก มหามงกุฏอิมพีเรียล ท่ีทําขึ้นในป 1838 เพ่ือใชในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของ 
  สมเด็จพระราชินีนาถวิคตอเรีย ซึ่งปจจุบันพระนางเจาอลิซาเบทที่ 2 ยังทรงใชสวมออกงานอยูเสมอ และ 
  คฑาประจําราชวงศ ประดับเพชรอันสวยงาม... จากนั้นเปล่ียนบรรยากาศการทองเท่ียวโดยการ ลองเรือ 
  ชมความงามของแมนํ้าเทมส แมน้ําสายหลักของกรุงลอนดอน ตลอดสองขางฝงจะผานชมสถานที่ทอง 
  เท่ียงสําคัญๆ เชน อาคารรัฐสภา หอนาฬิกาบ๊ิกเบน ลอนดอนอาย สะพานฮังเกอรฟอรด อาคารขนาดใหญ
  สีขาวของกระทรวงกลาโหม ยานวิกตอเรียน เอ็มแบงคเมนต มหาวิหารเซนตพอลส และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
ท่ีพัก   HOLIDAY INN MAYFAIR HOTEL   
 

วันท่ีสี่ของการเดินทาง   ลอนดอน –  บิชสเตอร – ชอปปง – ออกฟอรด  - ลอนดอน  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
  จากน้ันนําทานเดินทางสูเมือง บิชสเตอร BICESTER  ซึ่งหางจากลอนดอนประมาณ 105 กิโลเมตร ซึ่ง

เมืองนี้เปนเมืองท่ีเดนในเรื่อง Outlet  Shopping  Center  มีการสรางเปน
หมูบานสําหรับสินคา Outlet  เดินทางถึง บิชสเตอร เอาทเล็ต เมืองยอมๆ 
สวรรคของเหลานักชอปตัวยง แหลงชอปปงท่ีสรางเปนบานไมสไตลวินเทจ เรียง
ตอกันเปนแถวเหมือนหมูบานรวมกวา  120 หลัง ซึ่งเจาบานแตละหลังก็คือ เหลา
แบรนดดังระดับโลก อาทิ Diesel  Paul  Smith,  Levi’s,  Burberry, 
Christian  Dior และอีกหลายแบรนดดัง ท่ีมารวมที่แหงนี้ อิสระใหทุกทาน

  เลือกซื้อสินคาท่ีนาสนใจมีท้ังแพง และก็ถูกมากแลวแตเทคนิค
  ของแตละทานในการเลือกสินคา... ไดเวลาอันสมควร นําทาน
  เดินทางสูมหานคร ลอนดอน…  จากน้ันนําทานเดินทางสูเมือง 
  ออกฟอรด เมืองเกาแกและโดงดังมากแหงหนึ่งของอังกฤษ ใน
  อดีตเมืองนี้เคยเปนทุงกวางสําหรับเล้ียงวัว ผูคนจึงตั้งชื่อวา  
  “ออกฟอรด”  ซึ่งมีความหมายวา ทุงสําหรับเล้ียงวัว นั่นเอง... 
  ปจจุบันเมืองนี้เปนท่ีรูจักวาเปนเมืองแหงการศึกษา โดยภายในเมืองแหงนี้มีวิทยาลัยรวมกันอยูมากถึง 39 
  คอลเลจ และเรียกรวมกันวา  “มหาวิทยาลัยออกฟอรด”... ชมความสวยงามของสถาปตยกรรมสไตลโรมัน
  ของเชลเนียน เทียเตอร ท่ีสรางขึ้นในป 1664-1668... และอาคารอื่นๆ อีกมากมาย  
ท่ีพัก   HOLIDAY INN MAYFAIR HOTEL   
 

วันท่ีหาของการเดินทาง   ลอนดอน – พระราชวังบักกิ้งแฮม – ชมการเปลี่ยนเวรยาม- มหาวิหาร 
    เวสมินสเตอร – ชอปปงถนน พิกคาดิลลี – ลอนดอน  
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

จากนั้นเดินทางสู พระราชวังบักกิ๊งแฮม (BUCKINGHAM  PALACE) 
ท่ีประทับของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธท่ี 2 และ พระสวามี  
เดิมเปนวังของดยุกแหงบักกิ้งแฮม สรางขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1703-1705 และ
ไดรับการปรับปรุงใหมกลายเปนพระราชวังในเวลาตอมา  
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นําทุกทานชมพิธี เปล่ียนเวรของเหลาทหารรักษาพระองคท่ีหนาพระราชวังเปนอีกส่ิงท่ีไม ควรพลาด 
ตําแหนงท่ีดี ท่ีสุดคือ  บริเวณรอบอนุสาวรียพระนางเจาวิกตอเรียซึ่งอยูทางดานหนาของ
พระราชวัง!! … 

** รับประทานอาหารกลางวัน ** 
บาย  จากนั้นเดินทางสู  มหาวิหารเวสมินสเตอร  มหาวิหารอันมีชื่อเสียงมาก

 ท่ีสุดของอังกฤษ สรางขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1065 ในสมัยพระเจาเอ็ดเวิรดท่ี 1 
 งดงามดวยสถาปตยกรรมสไตลแซกซอนส แตผลจากสงครามทําใหมีการ
 บูรณะใหกลายมาเปนแบบโกธิกอยางท่ีเห็นในปจจุบัน ซึ่งมหาวิหารแหงนี้
 ใชเปนท่ีประกอบพระราชพิธีสําคัญๆ ของราชวงศอังกฤษ พิธีพระศพของ
 เจาหญิงไดอานา ก็จัดขึ้น ณ ท่ีแหงนี้... ภายในประกอบดวยหองโถงหลาย
 หอง อาทิ โบสถทรง 8 เหล่ียม  อนุสรณสถานท่ีระลึกถึง กวี- นักประพันธคนสําคัญในประวัติศาสตร , 
 พิพิธภัณฑมหาวิหารเวสตมินสเตอร ฯลฯ...  จากนั้นเดินทางสูยาน 
 พิกคาดิลลี ผานวงเวียนพิก คาดิลลีเซอรคัส วงเวียนเกาแกท่ีสราง
 ขึ้นตั้ งแต ป 1819 และยังเปนจุดตัดของถนนหลายสาย  จน
 กลายเปนยานท่ีมีการจราจรและผูคนคับคั่งอีกแหง ยานพิกคาดิลลี 
 ถือเปนยานการคาสําคัญท่ีตองมาเยือนใหได เพราะมีรานคานานา
 ชนิดเปดอยูเต็มไปหมด ชมสัญลักษณของยานนี้ คือ รูปปนเด็กนอย
 ยิงลูกศรอีรอส... 

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร FOUR SEASON ณ ยาน   Bayswater  ลิ้มลองเปดยาง อันลือ
 ชื่อ สาขา Bayswater ถือ เปนสาขาตนตํารับเลยทีเดียว      

ท่ีพัก   HOLIDAY INN MAYFAIR HOTEL  

 

วันท่ีหกของการเดินทาง   พระราชวังวินดเซอร – เลโกแลนด – โรงละคร Mama Mia  
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําคณะเดินทางสู พระราชวังวินดเซอร  ต้ังอยู ณ เมืองวินดเซอร พระราชวังแหงนี้เปนท่ีประทับประมุข
สูงสุดแหงประเทศอังกฤษมาตลอด 900  ป จึงถือไดวาเปนพระราชวังท่ีมีผูอาศัยยาวนานกวาพระราชวัง
แหงใดในโลก นําทานเขาชม เขตพระราชฐานชั้นใน State 
Apartment  หัวใจหลักของพระราชวัง หองทุกหองถูกประดับ
ประดาดวยทรัพยสมบัติของราชวงศอังกฤษ ไมวาจะเปน
ภาพเขียนฝมือ,  มานปกประดับ ผนัง,  เครื่องลายคราม,  รูป
ปน,  อาวุธ ชุดเกราะ รวมไปถึงเฟอรนิเจอรในยุคตางๆ หอง 
St.George's  Hall   หองท่ีโดดเดนท่ีสุด ทองพระโรงแหงนี้มี
ความยาวกวา 50 เมตร จึงมักใชใน งานพระ ราชพิธี เชนงานเลี้ยงรับรองพระราชอาคันตุกะในพระนาง
เจาอลิซาเบซ ภายในตกแตงตามศิลปะ แบบโกธิก ประดับประดาดวยอาวุธชุดเกราะและตรา

ประจําราชวงศ และไมพลาดกับการเขาชม St.   George's  Chapel  ถือเปนอาคารสไตล
โกธิกท่ีงดงามท่ีสุดในประเทศอังกฤษ อาคารแหงนี้เริ่มกอสรางใน ค.ศ. 1475 โดยพระเจา
เอ็ดเวิรดท่ี 4  และใชเวลากวา 50  ปจนสําเร็จลุลวง…  จากนั้นเดินทางสู เลโก แลนด 
Legoland สวนสนุกท่ีคลายคลึงกับสวนสนุกท่ัวไป หากแตเนนส่ิงท่ีแสดง อันประกอบขึ้น
โดยตัวเลโกท่ีมาตอกันเปนบานเมือง รถรา เรือ  ผูคน และสถานที่สําคัญตามที่ตางๆ ใน
โลก ปจจุบันมีอยูเพียง 4 แหงท่ัวโลก คือ เยอรมัน, เดนมารก, อเมริกา และ อังกฤษ 

เพลิดเพลินกับการไดปลดปลอยจินตนาการอยางเต็มท่ีและดําด่ิงสูโลกของเลโก ไมวาจะเปนการตอตัว
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ตอเลโก การแสดงโมเดลเลโกสุดอลังการ สนุกสนานกับเคร่ืองเลนสําหรับเด็กและครอบครัว และการแสดง
โชวตางๆ ท่ีใหผูชมมีสวนรวมดวย… ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางกลับสูลอนดอน  

19.30 น. เขาชมละครบรอดเวยเร่ือง Ma Ma Mia ละครเพลงชื่อดัง ท่ีกลายเปนตํานานของละครเพลง... 
  เพลินกับบทเพลงสุดไพเราะ เน้ือเร่ืองท่ีสนุกสนานตลอดท้ังเร่ือง...  
ท่ีพัก   HOLIDAY INN MAYFAIR HOTEL   

 
วันท่ีเจ็ดของการเดินทาง   ซาลสบิวรี  สโตนนเฮนจ – เชสซิ่ง เวิรล – ลอนดอน  
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
  จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองซาลสบิวรี (SALISBURY) ซึ่งหาง จ า ก
  ลอนดอน 148 กิโลเมตรซึ่งเปนท่ีต้ังของ STONEHENGE หนึ่งในเจ็ดส่ิง
  มหัศจรรยของโลก ซึ่งเปนส่ิงนาอัศจรรยของกอนหินท่ีกองรวมกันเปนส่ิง
  ตางๆ โดยองคการยูเนสโกประกาศรับรองใหเปนมรดกโลกทาง 
  วัฒนธรรมใน ค.ศ. 1986 คาดกันวา กองหินเหลานี้มีอายุกวา 5,000 ป 
  ซึ่งภายในไดมีการบรรยายความเปนมาของกอนหินเปนภาษาตางๆ อิสระใหทานไดถายรูปตามอัธยาศัย 

  ** รับประทานอาหารกลางวัน ** 
    จากนั้นนําทานเดินทางสู CHESSINGTON WORLD ADVENTURE  
  ดินแดนแหงความสนุกสนาน ซึ่งจําลองปาตางๆทั่วโลก โดยทานจะไดต่ืนตา 
  กับสัตวปาตางๆทั่วโลก และหวาดเสียว ต่ืนเตนกับเคร่ืองเลนตางๆมากมาย 
  ...  เพลินเพลินกับกับกิจกรรมและโซนตางๆ ภายในสวนสนุกแหงนี้ ไดเวลา 
  อันสมควร เดินทางกลับสูกรุงลอนดอน  

 **รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร** 
ท่ีพัก   HOLIDAY INN MAYFAIR HOTEL   
 

วันท่ีแปดของการเดินทาง  ลอนดอน – คิวการเดน - อิสระตามอัธยาศัย – สนามบิน  
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
11.00 น.  จากนั้นนําทานชมเมืองลอนดอนสงทายทริป สถานท่ีแนะนํา ...  
  เดินทางสู คิวการเดน (Kew Garden หรือ Royal Botanic Garden) สวนแหงนี้สรางขึ้นในป  
  1759 ตามพระประสงคของเจาหญิงออกัสตา ตอมาพระเจาจอรจท่ี 3 ไดทรงแตงตั้ง เซอรโจเซฟ แบงส นัก
  พฤกษศาสตรท่ีเพ่ิงกลับมาจากการเก็บรวมรวบพันธไมจากท่ัวโลกเปนผูดูแล ปจจุบันสวนแหงนี้ถือเปน 
  แหลงรวบรวมพันธุไมจากท่ัวโลกท่ีสมบูรณท่ีสุดอีกแหงหนึ่ง และองคการยูเนสโก ไดประกาศใหเปนมรดก
  โลกในป 2003 ดวย… 
16.30 น. เดินทางถึงสนามบินฮีทโธรว (เพ่ือทําการเคลมภาษีท่ีสนามบิน) 
21.30 น.  ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG917 
 

วันท่ีเกาของการเดินทาง   สุวรรณภูมิ  
15.05 น.  เดินทางถึงสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ...  
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คณะ VIP ทองเที่ยวแบบครอบครัว 12 ทาน 

สายการบินไทย ชั้น Royal First Class & Business Class 
พักหรู Holiday Inn Mayfair - Suite Room 

 

อัตราคาบริการ ROYAL FIRST CLASS 

ผูใหญ    Room Type SUITE  ทานละ 296,900.- บาท 

ผูใหญ      Room Type DELUXE  ทานละ 293,900.- บาท 

เด็กอายตํุ่ากวา 12 ป (พักกับผูใหญ 2 ทาน)    ทานละ 256,900.- บาท 

 

อัตราคาบริการ BUSINESS CLASS 

ผูใหญ     Room Type DELUXE  ทานละ  251,900.- บาท 

 


