
อดิศักดิ์ จันทร์ดวง : เรื่อง/ภาพ

ใครๆ ก็ไปเที่ยว

ใครๆก็ไปเที่ยวสุดยอดคู่มือนำ�เที่ยวชุด 

• London • Salisbury • Stonehenge • Cambridge • Ely

• Liverpool • Manchester • Chester
• Leeds • York • Durham

• Oxford • Stratford-Upon-Avon • Bath • Cardiff

• Edinburgh • Stirling • Glasgow

อังกฤษ
สก็อตแลนด์-เวลส ์

ฉบับปรับปรุงใหม่

300

ใครๆ ก็ไปเที่ยว
อ
ังก

ฤ
ษ

ISBN : 978-616-7894-00-3

หม
วด

ทอ่
งเ

ทีย่
ว

พิมพ์สทีั้งเลม่
พร้อมแผนที่

ร�ค� 300 บ�ท
www.forward-books.com

www.facebook.com/forwardbooks

พิมพ์สีทั้งเล่ม
พร้อมแผนที่

ออกแบบรูปเล่ม : ผึ้ง โบ้ย กี้

พร้อมพิมพ์ดีไซน์แอนด์กราฟฟิค

พิสูจน์อักษร : ธนกฤต จันทร์ดวง

ติดต�มข�่วส�รสำ�นักพิมพ์ฟอร์เวิร์ดได้ที่ :

       www.forward-books.com

 Forwardbooks หรือ คู่มือนำ�เที่ยว ชุด ใครๆ ก็ไปเที่ยวโทร. 089-8619448,042-931581 Email : adisak.forwardbooks@yahoo.co.th 

หรือสั่งซื้อได้ที่สำ�นักพิมพ์ฟอร์เวิร์ด

www.forward-books.com
facebook.com/forwardbooks

อดิศักดิ์ จันทร์ดวง

⌫⌫

⌫⌫

Australia

อดิศักดิ์  จันทร์ดวง

àÁ×Í§½ÃÑè§ÍÍÊ«Õè á´¹¨Ô§â é̈ ËÁÕà¤ÒÅèÒ
Brisbane

Perth
Melbourne

Sydney
Canberra

Gold Coast
⌫

วางแผนเที่ยวต่างประเทศอย่างมั่นใจ...ใช้คู่มือนำ เที่ยว
• ชุดใครๆ ก็ไปเที่ยว/ได้เวลาเที่ยว

สุดยอดคู่มือนำเที่ยวชุด ⌫

เพียบพร้อมด้วยข้อมูลสถ�นที่ท่องเที่ยว ก�รเดินท�ง แผนที่ ที่พัก ที่กิน ที่ช้อป ของฝ�ก 

พร้อมภ�พประกอบสีสันสดใส ถ่�ยทอดจ�กประสบก�รณ์ก�รเดินท�งจริงของผู้เขียน  
หาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำ ทั่วประเทศ

ต
ัว
อ
ย
่าง



ส�รบัญแผนที่

• Central London Map   แผนที่แทรก

• London Underground     หน้า 68-69

• BritRail Network   ปกหลังด้านใน

• Central London Bus Route  62

• Themes River Map   63 

• Attractions in Central London  80

• London’s Theatreland   116

• Greenwich Town Centre   222

• River Thames    235

• Salisbury City Centre   250

• Oxford City Centre   258

• Startford-Upon-Avon City Centre  272

• Bath City Centre   280

• Cambridge City Centre   288

• Liverpool City Centre   296

• Chester City Centre   310

• Manchester City Centre   314

• Manchester Metro Shuttle Bus&Tram 320

• Leeds City Centre   322

• York City Centre   327 

• Edinburgh City Centre   338

• Glasgow City Centre   356

• Cardiff City Centre   360

ต
ัว
อ
ย
่าง



เกาะอังกฤษมีขนาดไม่ใหญ่โตนัก  ประชากรของอังกฤษมีประมาณ 60 ล้าน

คน อาศัยอยู่ในกรุงลอนดอนราว 10 ล้านคน ในสก็อตแลนด์ 6 ล้านคนและ

เวลส์ 4 ล้านคน สามารถไปมาหาสู่ท�ามาค้าขายได้โดยเสรี เช่นเดียวกับนัก

ท่องเที่ยวเมื่อได้วีซ่าสหราชอาณาจักรก็สามารถเดินทางไปในดินแดนทั้ง 

หมดได้อย่างสะดวก 
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ปูมหลังอังกฤษ
 เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวหลายต่อหลายแห่งในลอนดอนและเกาะอังกฤษมีเรื่องราวเกี่ยว

กับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์  ดังนั้นเพื่อให้ได้อรรถรสในการเข้าชม จึงจะขอกล่าวถึงประวัติศาสตร์

อังกฤษซึ่งมีต้นก�าเนิดจากลอนดอนในยุคสมัยต่างๆ พอสังเขปดังนี้

การรุกรานของชาวโรมัน

  มีมนุษย์อาศัยอยู่บนเกาะอังกฤษมาตั้งแต่ห้าพันกว่าปีก่อน จับใจความได้ว่าผู้อยู่อาศัย

แรกเริ่มเดิมทีคือชาวเซลต์  จนกระทั่งชาวโรมันน�าโดย จูเลียต ซีซาร์ ยกทัพข้ามช่องแคบอังกฤษ

เป็นผลส�าเร็จเมื่อ 55 ปีก่อนคริสตกาล  แต่ก็ต้องถอยกลับไปเพราะสู้กับสภาพอากาศที่เลวร้าย

และการต่อต้านจากผู้อยู่อาศัยเดิม จนกระทั่ง ค.ศ.43 จักรพรรดิคลอดิอุสจึงยึดเกาะอังกฤษ

ได้ส�าเร็จ โดยยกทัพเข้ามาทางล�าน�้าเทมส์  และตั้งอาณาจักรกลางกรุงลอนดอนชื่อว่า “ลอนดิ

เนียม” (Londinuim) ภายในมีที่พักอาศัย โรงอาบน�้า โบสถ์ ร้านค้าและตลาด เป็นอาณาจักรที่มี

ความเจริญรุ่งเรือง ชาวโรมันได้สร้างสะพานข้ามแม่น�้าเทมส์ มีการค้าขายทางเรือ อาณาจักรลอน

ดิเนียมล่มสลายไปหลังเกิดเพลิงไหม้ท�าลายทุกสิ่งทุกอย่าง

  ปัจจุบันเราสามารถเห็นซากก�าแพงเมืองโบราณของโรมัน (Roman Wall) ได้ที่ข้าง

พิพิธภัณฑ์ลอนดอนในเขตเดอะซิตี  ร่องรอยอารยธรรมโบราณของชาวโรมันในเมืองอื่นๆ ที่หลง

เหลือไว้ก็มี โรงอาบน�้าสาธารณะที่เมืองบาธ (Roman Baths) ประตูและซากก�าแพงเมืองโบราณ

ที่ยอร์ก (York) แลงคาสเตอร์ วินเชสเตอร์และเชสเตอร ์(ค�าว่าคาสเตอร์หรือเชสเตอร์

มีรากศัพท์มาจาก Castra ในภาษาละตินซึ่งแปลว่า ค่าย)

โรมันบาธส์  มรดกของชาวโรมัน

ลอนดิเนียม อาณาจักรชาวโรมัน

ROMAN
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  ราวปลายศตวรรษที่ 4 ก็มีผู้เข้ามาใหม่เป็นชาว แองเกิล แซกซันและจูต (Angles, Saxons 

and Jutes) จากฮอลแลนด์ เยอรมนีและเดนมาร์ก เรียกชนเผ่ากลุ่มใหม่นี้ว่าพวกแองโกล-แซกซัน 

(Anglo-Saxons)

  พวกแองเกิลไปตั้งถิ่นฐานอยู่ในอีสต์แองเกลียตะวันออก (บริเวณเคมบริดจ์และนอริชใน

ปัจจุบัน) พวกแซกซัน ตั้งอาณาจักรในเอสเซกซ์ ซัสเซกซ์และเวสเซกซ์ ครอบคลุมพื้นที่ทางตะวันตก 

และพวกจูตมีฐานที่มั่นอยู่เมืองเค้นต์ (Kent)

  มรดกจากยุคแองโกล-แซกซันจนถึงปัจจุบันก็คือการแบ่งดินแดงออกเป็นมณฑลที่เรียกว่า 

“ไชร์” (Shire) ซึ่งยังมีการเรียกมาจนถึงทุกวันนี้ เช่น มณฑลยอร์กเชอร์ (Yorkshire) อ็อกซ์ฟอร์ดเชอร์ 

(Oxfordshire) เป็นต้น (Shire เมื่อน�ามาต่อหลังชื่อเมืองจะออกเสียงว่าเชอร์)

  เหตุการณ์ที่ส�าคัญในยุคนี้ก็มีการสร้างโบสถ์เซ็นต์ปอลในลอนดอน การเข้ามาของพวก 

นอร์วีเจียนไวกิ้ง ได้ท�าลายสะพานลอนดอนบริดจ์จากการสู้รับกับพวกเดนนิชไวกิ้ง

  เมื่อพระเจ้าคานุต (King Kanute) ผู้ชาญฉลาดแห่งเดนมาร์กขึ้นเป็นประมุขในปี 1016 

พระองค์ทรงแบ่งอ�านาจระหว่างพวกเดนนิชไวกิ้งกับพวกแซกซัน อาณาจักรอังกฤษจึงสงบและเจริญ

เติบโตเป็นล�าดับ

  เจ็ดปีหลังจากพระเจ้าคานุตสิ้นพระชนม์ พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดได้ขึ้นครองราชย์ พระองค์

ศรัทธาในศาสนา จึงโปรดให้สร้างวิหารเวสต์มินสเตอร์ (Westminster Abbey) ขึ้นและเสร็จใน

ปี 1065 ก่อนที่พระองค์จะสิ้นพระชนม์เพียงหนึ่งปี  พระศพของพระองค์ถูกฝังในมหาวิหาร แม้จะ

สิ้นพระชนม์ไปแล้วก็ยังคงเป็นที่เคารพศรัทธาจากประชาชน จนได้รับการยกย่องให้เป็นเซ็นต์เอ็ดเวิร์ด 

(Saint Edward) ตราบจนทุกวันนี้ มหาวิหารหลังที่เห็นในปัจจุบันสร้างขึ้นใหม่โดยพระเจ้าเฮนรีที่ 3

เมื่อพวกแองโกล-แซกซันเข้ามาสมทบ

โรมันบาธส์  มรดกของชาวโรมัน

สะพานลอนดอนบริดจ์ในยุคกลาง มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์
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ก้าวสู่ยุคกลาง (Medieval) และชัยชนะของพวกนอร์มัน

เครื่องหมายสมาคมช่างตัดเสื้อ

 หลังจากพระจ้าเอ็ดเวิร์ดสิ้นพระชนม์ในปี 1066 วิลเลียมดยุคแห่งนอร์มังดีจากฝรั่งเศสก็บุกพิชิต

อังกฤษและท�าพิธีราชาภิเษกขึ้นเป็นพระเจ้าวิลเลียมที่ 1 ณ มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ในวันคริสต์มาส ระบบ

ศักดินาสวามิภักดิ์เริ่มมีบทบาท เมื่อพระองค์ทรงพระราชทานที่ดินและอ�านาจแก่ขุนนางที่พูดภาษาฝรั่งเศส 

ท�าให้ขุนนางแซกซันต้องหนีไปอยู่สก็อตแลนด์และก่อกบฏขึ้นหลายครั้ง แต่พระองค์ก็ทรงปราบปรามได้ทุก

ครั้ง ก�าแพงเมืองยอร์กที่ชาวโรมันสร้างไว้ก็ถูกท�าลายลงโดยพระองค์

 ส่วนในลอนดอนตัวเมืองก็

เริ่มขยายตัว อาคารบ้านเรือนในยุคนั้น

เริ่มมีปล่องไฟไว้ระบายควันจากการจุด

เตาผิงในฤดูหนาว บ้านเรือนสร้างด้วย

ไม้ต่อกันเหมือนห้องแถว ถนนปูด้วย

หินเรียกว่า คอบเบิลส์ (Cobbles) ร้าน

ค้าท�าป้ายยื่นออกมาหน้าร้านโดยเขียน

เป็นรูปภาพบอกว่าขายอะไร เพราะ

ผู้คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้หนังสือ ซึ่งป้าย

แบบนี้เรายังคงเห็นปรากฏอยู่ทั่วไปใน

อังกฤษ ส่วนใหญ่เป็นป้ายผับและร้าน

อาหาร และในปี 1078 พระเจ้าวิลเลียม

ที่ 1 ได้สร้างหอคอยลอนดอน (Tower 

of London) เพื่อใช้เป็นพระราชวัง

ตัวอย่างป้ายหน้าร้าน ปัจจุบันดูสวยงาม
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                       อังกฤษในวันนี้

 
 อังกฤษทุกวันนี้เต็มไปด้วยโทรทัศน์วงจรปิด ไม่ว่าที่

แห่งหนต�าบลใดก็มี CCTV ติดตั้งอยู่ทุกหัวระแหง ไม่ว่าจะเป็น

ในอาคารต่างๆ ถนนหนทาง รถเมล์ รถไฟไปจนถึงสนามบิน 

เพื่อเฝ้ามองความเคลื่อนไหวอย่างไม่กะพริบตา

 อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกก็ยังหลั่งไหล

เข้าอังกฤษ โดยมีสนามบินฮีทโธรว์และสนามบินแก็ตวิคใน

ลอนดอน เป็นประตูหลักต้อนรับหลักเข้าสู่ประทเศ

 ดร.แซมมวล จอห์นสัน เคยกล่าวไว้เมื่อกว่า 200 

ปีแล้วว่า “คนที่เบื่อลอนดอนก็คือคนที่เบื่อชีวิต เพราะว่าใน

ลอนดอนนั้นมีทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่ชีวิตนี้จะสรรหาได้”

 นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่มีอยู่

อย่างดาษดื่นแล้ว อังกฤษทุกวันนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวสมัย

ใหม่ที่สร้างขึ้นมาต้อนรับการมาถึงของสหัสวรรษใหม่ เช่น 

ชิงช้าสวรรค์ลอนดอนอาย สะพานมิลเล็นเนียม หอศิลป์เทตโม

เดิร์น ตึก St.Mary Axe เป็นต้น 

 อังกฤษมีฟุตบอลลีกในประเทศที่ เล ่นได ้ตื่นเต ้น

เร้าใจที่สุดในโลก แฟนฟุตบอลต่างชาติก็ตั้งใจว่าจะไปดูทีมที่

ตนเองโปรดแข่งในสนามจริงให้ได้สักครั้งในชีวิต

 ไม่รวมนักท่องเที่ยว สังคมอังกฤษก็มีผู้คนจากทั่ว

โลก (โดยเฉพาะจากประเทศที่เคยเป็นอาณานิคม) เข้าไป

อาศัยอยู่ ไม่ว่าจะไปตั้งรกราก ไปท�างาน ไปเรียน ท�าให้

อังกฤษกลายเป็นเมืองวัฒนธรรมนานาชาติมากกว่า “เมืองผู้ดี

อังกฤษ” อย่างที่เราเข้าใจ

 เรื่องราวทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้ ได้ผสมผสานน�า

เสนอสู่ทางผู้อ่านในหน้าต่อไปจากนี้ไป ขอเชิญท่านหาความ

ส�าราญต่อได้เลยครับ
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เท่ียวบินจากไทยไปอังกฤษ

 การเดินทางไปอังกฤษนั้นนับว่าสะดวกมาก มีเที่ยวบินของสายการบินชั้นน�าเดินทางไปยัง

เมืองต่างๆ ทั่วอังกฤษ โดยเที่ยวบินบินตรงจากกรุงเทพฯ นั้นส่วนใหญ่จะไปลงยังสนามบินลอนดอน

ฮีทโธรว์ (London Heathrow International Airport) ใช้เวลาเดินทางราว 12 ชั่วโมง

 

 นอกจากนี้ยั งมี เที่ ยวบินที่ต ้องต ่อเครื่องอีกหลากหลายสายการบินทั้ ง ในเอเชีย 

ตะวันออกกลางและยุโรป ซึ่งจะใช้เวลาเดินทางเพิ่มขึ้นอีกราว 2-4 ชั่วโมง ขึ้นกับระยะเวลาในการรอ

เปลี่ยนเครื่อง ข้อดีของการบินไปกับสายการบินแบบนี้ก็คือ สามารถบินไปลงยังเมืองอื่นๆ นอกเหนือ

จากกรุงลอนดอนได้ โดยเฉพาะสายการบินที่มีฐานการบินในยุโรป ต่างก็มีเที่ยวบินไปยังเมืองต่างๆ 

ทั้งในอังกฤษ สก็อตแลนด์และเวลส์

 ขอแนะน�าสายการบิน KLM-Royal Dutch Airlines สายการบินแห่งชาติเนเธอร์แลนด์ มี

เที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯ ไปยังสนามบินสคิปโปลในกรุงอัมสเตอร์ดัม  หลังจากนั้นสามารถต่อเที่ยว

บินไปยังเมืองอื่นๆในสหราชอาณาจักรได้อย่างสะดวกไม่ว่าจะเป็น London, Bristol, Kent, Bir-

mingham, Norwich, Humberside, Leeds, Manchester, Newcastle, Edinburgh, Glasgow 

,Aberdeen และ Cardiff 
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 ความแตกต่างของเวลา
 เวลาที่ประเทศอังกฤษจะช้ากว่าเวลาในประเทศไทย 6 ชั่วโมง ในช่วง 

Summer Time ซึ่งอยู่ระหว่างวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมถึงวันเสาร์สุดท้าย

ของเดือนตุลาคม และช้ากว่าประเทศไทย 7 ชั่วโมงในช่วง Winter Time ระหว่างวัน

อาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคมถึงวันเสาร์สุดท้ายของเดือนมีนาคม ซึ่งจะมีการปรับ

เวลาให้เร็วขึ้น 1 ชั่วโมง

 ความแตกต่างของเวลาดังกล่าว อาจท�าให้เราปรับตัวไม่ทันในช่วงแรกๆ 

กล่าวคือ ถ้าเที่ยวบินไปถึงช่วงหัวค�่า ซึ่งเวลาในเมืองไทยเป็นเวลาเที่ยงคืน ก็จะท�าให้

เรารู้สึกง่วงนอนมากหรือขณะเดินเที่ยวอยู่ในช่วงบ่าย ก็จะรู้สึกง่วงนอนแล้ว อาจ

ท�าให้รู้สึกปวดศีรษะหรืออ่อนเพลียทางที่ดีที่สุดพยายามเข้านอนและตื่นตามเวลาท้อง

ถิ่น ไม่เกิน 2-3 วันก็จะปรับตัวได้แล้ว และการเลือกเที่ยวบินที่จะไปถึงอังกฤษให้

ค�านึงถึงเรื่องเวลาด้วยว่าเราจะปรับตัวได้กับเวลาที่แตกต่างนี้ได้หรือไม่ เช่น ถ้าไปถึง

ในช่วงหัวค�่า คืนนั้นเราก็จะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ ตื่นเช้าขึ้นมาก็จะเดินทางท่องเที่ยว

ได้อย่างกระปรี้กระเปร่า แต่ถ้าไปถึงตอนเช้าซึ่งเราต้องเที่ยวต่ออีกค่อนวัน ก็อาจ

ท�าให้อ่อนเพลียได้ ถ้าไปเที่ยวบินแบบนี้ควรพักผ่อนนอนหลับบนเครื่องให้มากที่สุด
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 เร าสามารถ เดิ นทา ง ไป เที่ ย วยั ง

ประเทศอังกฤษได้ทุกช่วงเวลาของปี สภาพ

อากาศโดยทั่วไปถือว่าเป็นประเทศในเขตหนาว 

ด้วยลักษณะที่ตั้งเป็นเกาะอยู่กลางทะเล จึง

ท�าให้อากาศแปรปรวนได้ตลอดเวลา ในหนึ่งวัน

อาจพบได้ทุกสภาพอากาศ เช่น หนาวเย็นในช่วง

เช้าและเย็นท้องฟ้ามืดครึ้ม ฝนตกไม่นานแล้ว

ท้องฟ้าก็แจ่มใส

 ช ่วงฤดูร ้อนตั้ งแต ่ เดือนมิถุนายน-

เดือนกันยายนเป ็นช ่วงเวลาที่น ่าเที่ยวที่สุด

ส�าหรับนักท่องเที่ยวที่ ไม ่ได ้ไปอังกฤษบ่อยๆ 

เนื่องจากเป ็นช ่วงที่มี เวลากลางวันยาวนาน 

ท้องฟ้าจะเริ่มสว่างตั้งแต่ตี  4 และกว่าจะหมด

แสงก็ปาเข้าไปถึง 3-4 ทุ่ม จึงท�าให้การเดินทาง

ท่องเที่ยวได้อย่างคุ้มค่า แม้จะเป็นหน้าร้อน

อากาศก็ไม่ได้ร้อนจนเกินไป ในช่วงกลางคืน

ช่วงเช้าและช่วงหัวค�่า อากาศจะค่อนข้างหนาว 

(อุณหภูมิประมาณ 10-20 องศาเซลเซียส) แต่ใน

กลางวันอากาศจะเย็นสบาย (อุณหภูมิประมาณ 

20-25 องศาเซลเซียส) ใส่เสื้อยืดและสวมเสื้อ

แจ็กเก็ตบางๆ ก็สามารถเที่ยวได้อย่างสบาย

 ช ่วงที่อั งกฤษร ้อนที่สุดจะอยู ่ ราว

ปลายเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคมซึ่ง

อุณหภูมิจะร้อนทั้งวัน ในวันที่แดดจัดอุณหภูมิ

อาจสูงถึง 30 องศาเซลเซียส แต่คนอังกฤษก็

ไม่กลัวแดด จะออกมานอนอาบแดดตามสวน

สาธารณะและไปเที่ยวชายทะเล ในขณะที่นัก

ท่องเที่ยวจากเมืองร้อนอย่างเราจะรู ้สึกร ้อน

อบอ้าวอึดอัด เนื่องจากระบบขนส่งต่างๆ ทั้ง

รถเมล์ รถไฟ รถแท็กซี่ไม่ได้ติดตั้งระบบเครื่อง

ปรับอากาศ เพราะช่วงเวลาส่วนใหญ่ของพวก

เขามักจะมีอากาศเย็นอยู่แล้ว

 ช่วงเดือนอื่นๆ นอกจากนี้ถือว่าอากาศ

ค่อนข้างหนาวเย็น เริ่มจากเดือนตุลาคมในช่วง

ฤดูใบไม้ร่วง ท้องฟ้าเริ่มมืดเร็ว ประมาณ 4-5 

โมงเย็นก็ค�่าแล้ว บรรยากาศโดยทั่วไปดูสวยงาม

เนื่องจากใบไม้เริ่มเปลี่ยนสี ช่วงที่หนาวเย็นที่สุด

จะอยู่ระหว่างเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ อุณหภูมิ

อาจต�่าลงถึงศูนย์องศาเซลเซียส บางพื้นที่มีหิมะ

ตก จนกระทั่งย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิในช่วงเดือน

มีนาคม-เมษายน อุณหภูมิจะเริ่มสูงขึ้น แต่โดย

ทั่วไปก็ยังถือว่าหนาว ชุดกันหนาว เครื่องกันหนาว

ทั้งหลายขนไปเลยได้ใช้แน่ และไม่ลืมพกร่มติดตัว

ไว้ เนื่องจากฝนอาจตกตอนไหนก็ได้ ทางที่ดีหลัง

จากตื่นนอนในแต่ละวันให้ดูพยากรณ์อากาศของ

สถานีโทรทัศน์ BBC ว่าพื้นที่ที่เราจะเดินทางไปมี

สภาพอากาศเช่นไร ซึ่งก็มักจะเป็นไปตามนั้น

 ในหนังสือพิมพ์แจกฟรีตามสถานีรถไฟ 

ก็มักจะมีคอลัมน์พยากรณ์อากาศและอุณหภูมิของ

วันนั้นๆ และวันต่อๆ มาให้ทราบด้วย

 ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางไป

ยังประเทศอังกฤษได้จาก 

 www.bbc.co.uk/weather 

 www.yahoo.com 

 www.metoffice.org 

 ซึ่งท�านายล่วงหน้าให้ถึง 7 วัน อาจผิด

ถูกไปบ้าง แต่ก็ท�าให้เราจัดกระเป๋าและเตรียมตัว

รับมือกับสภาพอากาศที่อาจพบเจอได้ที่อังกฤษ

ฤดูกาลและช่วงเวลาน่าเที่ยว
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