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ศึกษาดูงาน ณ ประเทศองักฤษ 
 

 

 

        

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ จัดแบบมืออาชีพให้ท่านได้ท่องเที่ยวและสัมผัสอย่างเต็มอิ่มในคุณภาพการ    เที่ยว

ยุโรปเทียบเท่ามาตรฐาน บริการท่านแบบเป็นกันเอง  อย่างรู้จริงและรู้ใจ  คุ้มค่ากับเวลาและเงินทองของท่าน 

ในราคาที่ประหยดัและคุณภาพเดียวกัน 

ก าหนดการเดนิทาง  

วนัแรก    กรุงเทพฯ - ลอนดอน 

22.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเขา้ท่ี 2-3  เคาน์เตอร์ D    สายการบินไทย เจา้หน้าท่ีจาก

บริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารกอ่นขึ้นเคร่ือง 

*** (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง .... เวลาท้องถ่ินช้ากว่าเวลาประเทศไทย 6 ชั่วโมง)*** 

วนัทีส่อง   ลอนดอน  – เอดนิเบอระ – พระต าหนักโฮลีรู๊่ด 

01.15 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงลอนดอน โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 910  

06.20 น. (เวลาท้องถ่ิน) เดินทางถึง ท่าอากาศยานฮีทโธว กรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ 
น าท่านเดินทางสู่ กรุงลอนดอน จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่สถานีรถไฟ 

..............  น าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟ 

.............  น าท่านออกเดินทางสู่ กรุงเอดนิเบอระ 
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนับนรถไฟ 
เยน็ เดินทางถึง กรุงเอดนิเบอระ  (EDINBURGH) เป็นเมืองหลวงของแควน้สกอตแลนด์ 

สหราชอาณาจกัร ตั้งอยูท่างฝ่ังตะวนัออกของสกอตแลนด์  เป็นเมืองเกา่แกท่ี่มีประวตัิ

ความเป็นมาตั้งแต่ยคุกลาง ลกัษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงอยูก่ลางเมือง เอดินเบอระ เมืองท่ีมีทัศนียภาพของเมือง ท่ี

สวยงาม ซ่ึงแบ่งออกเป็นสองส่วนส าคญัดังน้ีคือ โอลด์  ทาวน์ ท่ีมีส าคญัทางประวตัิศาสตร์และเกา่แก ่มีถนนหรือ

ทางเดินท่ีเกา่แกใ่นยคุกลาง และจอร์เจียนนิวทาวน์ ท่ีมีความงามในแบบนีโอ- คลาสสิค  จากนั้น เดินทางสู่ถนนรอยลั



ไมลถ์นนสายส าคญัท่ีเช่ือมสู่ พระต าหนักโฮลีรู๊่ด  (Palace of Holyrood House) ซ่ึงเป็น

ท่ีประทับของพระราชินี เวลาเสด็จเยอืนสกอ็ตแลนด์ และเคยเป็นท่ีประทับของพระนาง

แมรีแห่งสกอ็ต ฝ่ังตรงขา้มเป็นรัฐสภาแห่งชาติสกอ็ตอนัน่าภาคภูมิใจ ด้วย

สถาปัตยกรรมร่วมสมยั  

ค ่า รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 พกัที ่โรงแรม HOLIDAY INN EDENBURGH HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่าม   นิวทาวน์ – ช้อปป้ิงถนนปร้ินเซส - พพิธิภัณฑ์สกอ็ตวสิกี้ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 หลงัอาหารน าท่านเท่ียวชม เมอืงเอดนิเบร์ิก ขึ้นสู่ยอดเขาแคลตนัท่ีจะท าให้ท่าน

ประทับใจไปกบัเมืองท่ีถูกแบ่งเป็นสองฝ่ังของโอลด์ทาวน์ และนิวทาวน์ นอกจากจะ

ชมวิวทิวทัศน์ของตวัเมืองแลว้ บนเนินเขาแห่งน้ียงัเป็นท่ีตั้งของอนุสรณ์สถานร าลึก

ถึงสงครามนโปเลียนท่ียงัสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ สถาปัตยกรรมท่ีคลา้ยคลึงมหาวิหาร

แพนธีออน ในประเทศกรีซ ท าให้เอดินเบอระได้รับการขนานนามว่า “เอเธนส์แห่งทศิเหนือ” ชม จอร์เจียนนิวทาวน์ 

ท่ีมีความงามในแบบนีโอ-คลาสสิค จากนั้นอิสระท่านช้อปป้ิงท่ี ถนนปร้ินเซส (princes street)  หน่ึงในยา่นช้อปป้ิงท่ี

คึกคกั มีหลายร้านคา้ ห้างสรรพสินคา้ ตลอดแนว  รวมทั้ งตรอก ซอกซอย ยาวเป็นกโิลๆ เชิญเดินเลือกชม ซ้ือสินคา้

ท้องถ่ินสกอ็ต มีทั้ งสินคา้แบรนด์เนมและโนเนมให้เลือกสรรมากมาย โดยเฉพาะของท่ีระลึก เช่น ป่ีสกอ็ต  เคร่ือง

ดนตรีประจ  าชาติสกอ็ตท่ีมีความเกา่แกท่ี่สุดในโลก รวมทั้ งผา้ WOOL และผา้แคชเมียร์ และผา้ตาร์ตนัผา้ลายสกอ็ต

พ้ืนเมืองอนัเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศ  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั 

เยน็ น าท่านเขา้ชมประวตัิเกีย่วกบัวิสกี้ เคร่ืองด่ืมประจ  าชาติสกอ็ตท่ี The Scotch Whisky Heritage 

Centre ซ่ึงเป็นศูนยจ์ดัแสดงเร่ืองราวเกีย่วกบัความเป็นมาแห่งวิสกี้ และชมกรรมวิธีในการผลิตตั้งแต่

การบ่ม ตม้ กลัน่ การชิม จนบรรจุขวด ด้วยภาพจ าลอง หุ่นแสดงและวี ดีโอ   

ค ่า  รับประทานอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร 

 พกัที ่โรงแรม HOLIDAY INN EDENBURGH HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่ี่   ปราสาทเอดนิเบอระ – วนิเดอร์เมยีร์ - เลคดสีทริก (Lake District) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

หลงัอาหารน าท่านชม ปราสาทแห่งเอดนิเบอระ ท่ีสร้างตั้งแต่ช่วงศตวรรษท่ี 11 เป็น

ตน้มา ตั้งเด่นเป็นสง่าอยูบ่นเนินเขา ซ่ึงนับว่าเป็นโบราณสถานท่ีชาวสกอ็ตหวงแหน

และให้ความนิยมในการมาเท่ียวชมมากท่ีสุด ปัจจุบันเป็นพิพิธภณัฑท่ี์เกบ็และดูแล

รักษาทรัพยส์มบัติของราชวงศม์ากมาย  อาทิ คฑาประจ  าเมือง พระแสงดาบ มงกฎุ 

ฯลฯ ผา่นชมถนนรอแยลไมลส์ , อนุสาวรียข์องท่านเซอร์ วอลเตอร์ สกอ๊ต , อาคารพิพิธภณัฑท่ี์สร้างในสถาปัตยกรรม

ยคุคลาสสิค จนท าให้เอดินเบอะระได้รับการยกยอ่งว่าเป็นเอเธนส์แห่งยโุรปเหนือ  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย  ออกเดินทางสู่ เมอืงวนิเดอร์เมยีร์ สู่ เขตเลคดสิทริค (Lake District) อุทยานแห่งชาติท่ีได้รับการขนานนามว่าดี และ
สวยท่ีสุดขององักฤษท่ีกวา้งขวางและครอบคลุมทะเลสาบถึง 16 แห่ง  



ค ่า  รับประทานอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร 

  พกัที ่โรงแรม THE OLD ENGLAND HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 

วนัทีห้่า   ทะเลสาบวนิเดอร์เมยีร์ – ล่องเรือ – แมนเชสเตอร์ – โอลด์แทรฟอร์ด  –   สตราฟฟอร์ด - อพัออน เอวอน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

หลงัอาหารน าท่าน ลงเรือใหญ่ล่องชมความงามของ  ทะเลสาบวนิเดอร์เมยีร์ (WINDERMERE) ท่ีงดงามกบับรรยากาศ

ของภูเขา-ทุ่งหญา้และบ้านเรือนท่ีสร้างลดหลัน่กนัอยูต่ลอด 2 ฝ่ังทะเลสาบ สมควร

แกเ่วลาน าท่านเดินทางสู่ เมอืงแมนเชสเตอร์ ตั้งอยูท่างตอนเหนือของประเทศองักฤษ 

เป็นเมืองอุตสาหกรรมท่ีมีช่ือเสียง  มีสโมสรท่ีมีช่ือเสียงโด่งดัง  ในวงการฟุตบอลของ

โลกคือ“แมนย”ูหรือ“ปีศาจแดง”มีช่ือเสียงไปทั่วโลกจากการกฬีา  และมีช่ือเสียงจาก

การเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก  ได้การยอมรับจากหลายฝ่ายว่าเป็นเมืองรองของสหราชอาณาจกัร  

นอกจากน้ียงัเป็นศูนยก์ลางส่ิงทอ ศิลปะ ส่ือ และธุรกจิขนาดใหญ่  และเป็นตน้

ก  าเนิดของวงดนตรีท่ีมีช่ือเสียงมากมาย ทั้ งระดับท้องถ่ินและระดับนานาชาติใน

เมืองแมนเชสเตอร์ มีโรงละคร ศูนยแ์สดงงานศิลปะ  พิพิธภณัฑ ์จากนั้นน าท่านชม 

สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด (old trafford stadium ) สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด..สนาม

ท่ีสร้างนักเตะเกง่ ฝีเท้ายอดของปีศาจแดงมาหลายสมยั สนามฟุตบอลของสโมสร

แมนยฯู ท่ีจดัว่ารวยท่ีสุดในโลก บ้านของทีมสโมสรแมนเชสเตอร์ ยไูนเต็ด เร่ิมตน้

ใช้งานมาตั้งแต่ปี ค .ศ.1909 โดยคู่แข่งในวนัเปิดสนามคือ ลิเวอร์พูลท่ีเป็นเพื่อน

บ้าน และผลการแข่งขนัคือลิเวอร์พูลชนะ สองทีมน้ีจึงเป็นคู่แข่งกนัมาตลอดจนถึง

วนัน้ี ในวนัท่ีไม่มีนัดแข่งขนัฟุตบอล อิสระให้เลือกซ้ือของท่ีระลึกของทีมท่ีท่านช่ืนชอบในร้าน MEGA STORE ท่ี

มากมายไปด้วยของท่ีระลึกหลากหลายชนิดส าหรับแฟนบอล   

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ สตราฟฟอร์ด อพัออน เอวอน (SATRATFORD UPON AVON) เมืองบ้านเกดิของกวีผูย้ิง่ใหญ่ วิล

เล่ียมเชคสเปียร์ ผูมี้ผลงานมากมายในศตวรรษท่ี 15 ชมเมอืงสตราฟฟอร์ด อพัออน เอเวอน  เมืองท่ีมีการผสมผสาน

ระหว่างมรดกทางวฒันธรรม และสถาปัตยกรรมแบบสมยั ใหม่ได้ลงตวัอยา่งน่าอศัจรรย ์   ชมทีต่ั้งบ้านทีเ่กดิของเช็ค

เปียร์ท่ีมีอายกุว่า  400 ปี  ชมอนุเสาวรียเ์ช็คเปียร์ โบสถท่ี์ฝังศพของเช็คเปียร์  และโรงละคร 

ค ่า  รับประทานอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร 

  พกัที ่โรงแรมHOLIDAY INN HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัทีห่ก   อ๊อกซ์ฟอร์ด - ศึกษาดูงาน –BICESTER VILLAGE – ลอนดอน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

น าท่านศึกษาดูงาน ตามวตัถุประสงค์  .......................................................................  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านสู่ ไบเซสเตอร์วลิเลจ (bicester village) หรือ บชิเตอร์ เอาท์เลท (Bicester Village) 
เอาท์เลทท่ีใหญ่ท่ีสุด ในตอนกลางเกาะองักฤษ ณ  กรุงลอนดอน รวบรวมสินคา้ หลายแบ
รนด์ดัง อีกมากมาย เช่น แบลล่ี Bally,เบอร์เบอร่ี Burberry,บัลการี Bulgari,คาวินไคลน์ 



Calvin Klein,คลาร์ก Clarks,ซีลีน Celine,ดี แอนด์ จี D&G,ดีเซล Diesel,ดีเคเอ็นวาย DKNY, เฟนดิ Fendi,กชุช่ี Gucci,
เกซ Guess เป็นตน้ เชิญเพลิดเพลินกบัการช้อปป้ิงสินคา้ภายในเอ๊าท์เล็ทกว่า 120 ร้านคา้แบรนด์เนม ให้เลือกซ้ือสินคา้
ตามอธัยาศยั สมควรแกเ่วลาน าท่านเดินทางสู่ มหานครลอนดอน เมืองส าคญัของโลกและเป็นเมืองหลวงท่ีใหญ่ท่ีสุด
ของยโุรป เกา่แกท่ี่สุดในโลกกว่า  2,000 ปี เป็นแหล่งรวบรวมเอามนตข์ลงั ของบ้านเมืองแบบโบราณ และความ
ทันสมยัแบบโลกยคุ ใหม่เขา้ไวด้้วยกนัได้อยา่งลงตวั สร้างสีสัน ประชากรประมาณ 7.5 ลา้นคน มีความหลากหลายทั้ ง
ด้านเช้ือชาติ วฒันธรรม ศาสนา และมากกว่า 300 ภาษา ลอนดอน  เป็นเมืองในดวงใจของนักท่องเท่ียวหลายต่อหลาย
คนชนิด ชอบไปเยอืนซ ้าแลว้ซ ้าเล่าได้อยา่งไม่มีเบ่ือ เชิญสัมผสัเมืองในฝัน มหานครลอนดอน  ท่ีมีเสน่ห์น่าคน้หา  

ค ่า  รับประทานอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร 

  พกัที ่โรงแรม  HILTON OLYMPIA  HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัวนัทีเ่จ็ด              TOWER OF LONDON – BIG BEN – พระราชวงับั้คกิง้แฮม – BRITISH MUSEUM - ช้อปป้ิง - กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

 หลงัอาหารน าท่านชมตวัเมืองลอนดอนมหานครท่ียิง่ใหญ่ ผา่นชมสถานท่ีส าคญัๆ  อาทิ 
พระราชวงับัคกิง้แฮม, พิคาเดลล่ี เซอร์คสั , จตุรัสทราฟัลการ์ อนุสรณ์ของท่านนายพลลอร์
ดเนลสันผา่นยา่นธุรกจิ การเงิน การธนาคารในซิตี้ออฟ ลอนดอน มหาวิหารเซนตป์อล กอ่น
น าชมราชสมบัติแห่งราชวงศอ์งักฤษในป้อมปราการ   แห่งลอนดอน หรือ  TOWER OF 
LONDON ซ่ึงท่านจะได้สัมผสักบัเพชรสตาร์ ออฟ แอฟริกาขนาดกว่า 500 และ 300 กะรัต 
ซ่ึงประดับอยูด่้านหน้าของมหามงกฎุและ คฑาประจ  าพระองคข์องพระราชินีอลิซาเบธท่ี 2 
ท่านจะมีโอกาศถ่ายภาพกบัสะพานทาวเวอร์ออ  ฟลอนดอนท่ีสวยงามท่ีสุดท่ีทอดขา้มแม่น ้า
เทมส์  จากนั้นน าท่านชม หอนาฬิกาบกิเบน (ฺฺbig ben)สัญลกัษณ์กรุงลอนดอน  บ๊ิกเบนเป็น
ช่ือของระฆงัหนัก14ตนั ตั้งช่ือตามเซอร์ เบ   นจามิน ฮอลล์  เป็นผูคุ้มการกอ่สร้าง เม่ือปี ค .ศ.
1858 ตวัแผงนาฬิกามีความยาวของเส้นผา่นศูนยก์ลาง7.5 เมตร ตวัเข็มบอกนาทีมีความยาว
4.25เมตร มีความสูง320ฟุต ตีบอกเวลาทุกหน่ึงชั่วโมง เป็นนาฬิกาท่ีมีหน้าปัดใหญ่ท่ีสุดและ
มีความส าคญัมากท่ีสุดของโลก เพราะหอดูดาวท่ีเมืองกรีนิช เป็นศูนยค์วบคุมเวลามาตรฐาน
ของโลก ใช้เป็นเคร่ืองบอกเวลามาตรฐานผา่นทางสถานีวิทย ุบีบีซี  ถ่ายทอดเสียงการตีบอก

เวลาของนาฬิกาเรือนน้ี ให้ได้ยนัไปทั่วโลก 
( พระราชวงับั้คกิง้แฮม (bucking ham palace ) พระราชวงับั้ คกิง้แฮม ท่ีประทับของพระ
เจา้อลิซาเบธท่ี2และพระสวามี เดิมเป็นวงัของดยกุแห่งบักกิง้แฮม สร้างขึ้นเม่ือ ค.ศ 1703-
1705 และได้รับการปรับปรุงให้เป็นพระราชวงัในเวลาต่อมา ส าหรับในช่วงฤดูร้อนนั้นจะ
เปิดให้เขา้ชมบริเวณท้องพระโรง ห้องจดัพระราชทานเล้ียง ห้องทรงดนตรี ห้องขาว ห้อง
เขียว และห้องน ้าเงิน นอกจากน้ี เชิญชมการเปล่ียนเวรยามของทหารรักษาพระองคท่ี์หน้าพระราชวงั  พิธีเร่ิมเวลา11.30
น.ของทุกวนั(ช่วงฤดูร้อนมีพิธีวนัเวน้วนั แต่เพื่อต  าแหน่งในการชมท่ีชัดเจน  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านชม บริตชิมวิเซียม ( British Museum) เป็นพิพิธภณัฑท่ี์ใหญ่โต เกา่แก ่และมี

ช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ท่ีน่ีรวบรวมผลงานท่ีแสดงถึง  อารยธรรมอนัรุ่งเรือง

ของมนุษย ์ตั้งแต่ยคุหิน จนถึงปัจจุบัน จดัแสดงภายในห้องต่างๆ  เกอืบร้อยห้อง ท่ีไม่

ควรพลาดชมคือ ห้ องอียปิต ์ซ่ึงมีของเกีย่วกบัอียปิต์  ท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดเป็นรองกอ้แต่

พิพิธภณัฑอี์ยปิตใ์นกรุงไคโรเท่านั้น จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปป้ิง  ห้างสรรพสินค้า

แฮร์ร็อด (harrods department store) เป็นห้างสรรพสินคา้หรูหรา บนถนนบรอมพต์นัในเขตไนท์สบริดจ ์ลอนดอน 

สหราชอาณาจกัร กอ่ตั้งขึ้นโดย ชาร์ลส์ เฮนรี แฮร์รอด เม่ือ พ .ศ. 2377 โดยตั้งเป็นร้านขายส่งในเขตสเตปนีย ์ยา่นอีสต์



เอนด์ ต่อมาได้ขยายกจิการใหญ่โต  จนเป็นห้างสรรพสินคา้แฮรรอดส์ ท่ีหรูหรา มี

ร้านคา้ 330 ร้านในห้างมีผลิตภณัฑแ์ละบริการหลากหลายประเภท เช่น  เคร่ืองแต่ง

กายส าหรับลูกค้าทุกประเภท(สตรี บุรุษ เด็ก และทารก) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เคร่ือง

เพชรพลอย อุปกรณ์กฬีา เคร่ืองแต่งกายส าหรับแต่งงาน  สัตวเ์ล้ียงและอุปกรณ์ส าหรับ

สัตวเ์ล้ียง สมควรแกเ่วลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบิน 

21.35 น. น าท่านอ าลากรุงลอนดอนเดินทางโดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที่ TG 917  

 

วนัทีแ่ปด  กรุงเทพฯ  

15.55  น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ 

 
 

หมายเหตุ    รายการท่องเทีย่วนี้อาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของสถานการณ์จริง  

ทั้งนี้ทางบริษทัฯ จะยดึผลประโยชน์ของผู้เดนิทางเป็นส าคัญ   

 

 

 

 

 

 

 

   


