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ศึกษาดูงาน ณ ประเทศอังกฤษ

จุดเด่ นของโปรแกรมทัวร์ จัดแบบมืออาชีพให้ ท่านได้ ท่องเที่ยวและสั มผัสอย่างเต็มอิ่มในคุณภาพการ เที่ยว
ยุโรปเทียบเท่ ามาตรฐาน บริการท่ านแบบเป็ นกันเอง อย่างรู้ จริงและรู้ ใจ คุ้มค่ ากับเวลาและเงินทองของท่ าน
ในราคาที่ประหยัดและคุณภาพเดียวกัน
กาหนดการเดินทาง
วันแรก
22.00 น.

กรุ งเทพฯ - ลอนดอน
คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 2-3 เคาน์เตอร์ D

สายการบินไทย เจ้าหน้าที่จาก

บริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง
*** (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง .... เวลาท้องถิ่นช้ากว่าเวลาประเทศไทย 6 ชั่วโมง)***
วันทีส่ อง

ลอนดอน – เอดินเบอระ – พระตาหนักโฮลีร่ ู๊ ด

01.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุ งลอนดอน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 910
06.20 น.
..............
.............
เทีย่ ง
เย็น

(เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง ท่าอากาศยานฮีทโธว กรุ งลอนดอน ประเทศอังกฤษ หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
นาท่านเดินทางสู่ กรุ งลอนดอน จากนั้นนาท่านเดินทางต่อสู่สถานีรถไฟ
นาท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟ
นาท่านออกเดินทางสู่ กรุ งเอดินเบอระ
รับประทานอาหารกลางวันบนรถไฟ
เดินทางถึง กรุ งเอดินเบอระ (EDINBURGH) เป็ นเมืองหลวงของแคว้นสกอตแลนด์
สหราชอาณาจักร ตั้งอยูท่ างฝัง่ ตะวันออกของสกอตแลนด์ เป็ นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติ
ความเป็ นมาตั้งแต่ยคุ กลาง ลักษณะภูมิประเทศเป็ นภูเขาสูงอยูก่ ลางเมือง เอดินเบอระ เมืองที่มีทัศนียภาพของเมือง ที่
สวยงาม ซึ่งแบ่งออกเป็ นสองส่วนสาคัญดังนี้คือ โอลด์ ทาวน์ ที่มีสาคัญทางประวัติศาสตร์และเก่าแก่ มีถนนหรือ
ทางเดินที่เก่าแก่ในยุคกลาง และจอร์เจียนนิวทาวน์ ที่มีความงามในแบบนีโอ- คลาสสิค จากนั้น เดินทางสู่ถนนรอยัล

ไมล์ถนนสายสาคัญที่เชื่อมสู่ พระตาหนักโฮลีร่ ู๊ ด (Palace of Holyrood House) ซึ่งเป็ น
ที่ประทับของพระราชินี เวลาเสด็จเยือนสก็อตแลนด์ และเคยเป็ นที่ประทับของพระนาง
แมรีแห่งสก็อต ฝั่งตรงข้ามเป็ นรัฐสภาแห่งชาติสก็อตอันน่าภาคภูมิใจ ด้วย
สถาปัตยกรรมร่วมสมัย
ค่า

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ โรงแรม HOLIDAY INN EDENBURGH HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีส่ าม
เช้ า

นิวทาวน์ – ช้ อปปิ้ งถนนปริ้นเซส - พิพธิ ภัณฑ์ สก็อตวิสกี้
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
หลังอาหารนาท่านเที่ยวชม

เมืองเอดินเบิร์ก

ขึ้นสู่ยอดเขาแคลตันที่จะทาให้ท่าน

ประทับใจไปกับเมืองที่ถูกแบ่งเป็ นสองฝัง่ ของโอลด์ทาวน์ และนิวทาวน์ นอกจากจะ
ชมวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองแล้ว บนเนินเขาแห่งนี้ยงั เป็ นที่ต้ งั ของอนุสรณ์สถานราลึก
ถึงสงครามนโปเลียนที่ยงั สร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ สถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึงมหาวิหาร
แพนธีออน ในประเทศกรีซ ทาให้เอดินเบอระได้รับการขนานนามว่า “เอเธนส์ แห่ งทิศเหนือ” ชม จอร์ เจียนนิวทาวน์
ที่มีความงามในแบบนีโอ-คลาสสิค จากนั้นอิสระท่านช้อปปิ้ งที่ ถนนปริ้นเซส (princes street) หนึ่งในย่านช้อปปิ้ งที่
คึกคัก มีหลายร้านค้า ห้างสรรพสินค้า ตลอดแนว รวมทั้งตรอก ซอกซอย ยาวเป็ นกิโลๆ เชิญเดินเลือกชม ซื้อสินค้า
ท้องถิ่นสก็อต มีท้ งั สินค้าแบรนด์เนมและโนเนมให้เลือกสรรมากมาย โดยเฉพาะของที่ระลึก เช่น ปี่ สก็อต เครื่อง
ดนตรีประจาชาติสก็อตที่มีความเก่าแก่ที่สุดในโลก รวมทั้งผ้า WOOL และผ้าแคชเมียร์ และผ้าตาร์ตนั ผ้าลายสก็อต
พื้นเมืองอันเป็ นเอกลักษณ์ของประเทศ
เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน

เย็น

นาท่านเข้าชมประวัติเกีย่ วกับวิสกี้ เครื่องดื่มประจาชาติสก็อตที่ The Scotch Whisky Heritage
Centre ซึ่งเป็ นศูนย์จดั แสดงเรื่องราวเกีย่ วกับความเป็ นมาแห่งวิสกี้ และชมกรรมวิธีในการผลิตตั้งแต่
การบ่ม ต้ม กลัน่ การชิม จนบรรจุขวด ด้วยภาพจาลอง หุ่นแสดงและวี ดีโอ

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ โรงแรม HOLIDAY INN EDENBURGH HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ี่
เช้ า

ปราสาทเอดินเบอระ – วินเดอร์ เมียร์ - เลคดีสทริก (Lake District)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
หลังอาหารนาท่านชม ปราสาทแห่ งเอดินเบอระ ที่สร้างตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 11 เป็ น
ต้นมา ตั้งเด่นเป็ นสง่าอยูบ่ นเนินเขา ซึ่งนับว่าเป็ นโบราณสถานที่ชาวสก็อตหวงแหน
และให้ความนิยมในการมาเที่ยวชมมากที่สุด ปัจจุบันเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บและดูแล
รักษาทรัพย์สมบัติของราชวงศ์มากมาย อาทิ คฑาประจาเมือง พระแสงดาบ มงกุฎ
ฯลฯ ผ่านชมถนนรอแยลไมลส์ , อนุสาวรียข์ องท่านเซอร์ วอลเตอร์ สก๊อต , อาคารพิพิธภัณฑ์ที่สร้างในสถาปัตยกรรม
ยุคคลาสสิค จนทาให้เอดินเบอะระได้รับการยกย่องว่าเป็ นเอเธนส์แห่งยุโรปเหนือ

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

ออกเดินทางสู่ เมืองวินเดอร์ เมียร์ สู่ เขตเลคดิสทริค (Lake District) อุทยานแห่งชาติที่ได้รับการขนานนามว่าดี และ
สวยที่สุดของอังกฤษที่กว้างขวางและครอบคลุมทะเลสาบถึง 16 แห่ง

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ โรงแรม

วันทีห่ ้ า
เช้ า

THE OLD ENGLAND HOTEL หรือเทียบเท่า

ทะเลสาบวินเดอร์ เมียร์ – ล่องเรือ – แมนเชสเตอร์ – โอลด์แทรฟอร์ ด – สตราฟฟอร์ ด - อัพออน เอวอน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
หลังอาหารนาท่าน ลงเรือใหญ่ล่องชมความงามของ ทะเลสาบวินเดอร์ เมียร์ (WINDERMERE) ที่งดงามกับบรรยากาศ
ของภูเขา-ทุ่งหญ้าและบ้านเรือนที่สร้างลดหลัน่ กันอยูต่ ลอด 2 ฝั่งทะเลสาบ สมควร
แก่เวลานาท่านเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ ตั้งอยูท่ างตอนเหนือของประเทศอังกฤษ
เป็ นเมืองอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียง มีสโมสรที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ในวงการฟุตบอลของ
โลกคือ“แมนยู”หรือ“ปี ศาจแดง”มีชื่อเสียงไปทั่วโลกจากการกีฬา และมีชื่อเสียงจาก
การเป็ นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก

ได้การยอมรับจากหลายฝ่ ายว่าเป็ นเมืองรองของสหราชอาณาจักร

นอกจากนี้ยงั เป็ นศูนย์กลางสิ่งทอ ศิลปะ สื่อ และธุรกิจขนาดใหญ่
กาเนิดของวงดนตรีที่มีชื่อเสียงมากมาย

และเป็ นต้น

ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติใน

เมืองแมนเชสเตอร์ มีโรงละคร ศูนย์แสดงงานศิลปะ พิพิธภัณฑ์ จากนั้นนาท่านชม
สนามโอลด์แทรฟฟอร์ ด (old trafford stadium ) สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด..สนาม
ที่สร้างนักเตะเก่ง ฝี เท้ายอดของปี ศาจแดงมาหลายสมัย สนามฟุตบอลของสโมสร
แมนยูฯ ที่จดั ว่ารวยที่สุดในโลก บ้านของทีมสโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เริ่มต้น
ใช้งานมาตั้งแต่ปี ค .ศ.1909 โดยคู่แข่งในวันเปิ ดสนามคือ ลิเวอร์พูลที่เป็ นเพื่อน
บ้าน และผลการแข่งขันคือลิเวอร์พูลชนะ สองทีมนี้จึงเป็ นคู่แข่งกันมาตลอดจนถึง
วันนี้ ในวันที่ไม่มีนัดแข่งขันฟุตบอล อิสระให้เลือกซื้อของที่ระลึกของทีมที่ท่านชื่นชอบในร้าน MEGA STORE ที่
มากมายไปด้วยของที่ระลึกหลากหลายชนิดสาหรับแฟนบอล
เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ สตราฟฟอร์ ด อัพออน เอวอน (SATRATFORD UPON AVON) เมืองบ้านเกิดของกวีผยู้ งิ่ ใหญ่ วิล
เลี่ยมเชคสเปี ยร์ ผูม้ ีผลงานมากมายในศตวรรษที่ 15 ชมเมืองสตราฟฟอร์ ด อัพออน เอเวอน เมืองที่มีการผสมผสาน
ระหว่างมรดกทางวัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมแบบสมัย ใหม่ได้ลงตัวอย่างน่าอัศจรรย์
เปี ยร์ ที่มีอายุกว่า 400 ปี ชมอนุเสาวรียเ์ ช็คเปี ยร์ โบสถ์ที่ฝังศพของเช็คเปี ยร์ และโรงละคร

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ โรงแรมHOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีห่ ก
เช้ า

อ๊อกซ์ ฟอร์ ด - ศึกษาดูงาน –BICESTER VILLAGE – ลอนดอน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านศึกษาดูงาน ตามวัตถุประสงค์ .......................................................................

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นาท่านสู่ ไบเซสเตอร์ วลิ เลจ (bicester village) หรือ บิชเตอร์ เอาท์เลท (Bicester Village)
เอาท์เลทที่ใหญ่ที่สุด ในตอนกลางเกาะอังกฤษ ณ กรุงลอนดอน รวบรวมสินค้า หลายแบ
รนด์ดัง อีกมากมาย เช่น แบลลี่ Bally,เบอร์เบอรี่ Burberry,บัลการี Bulgari,คาวินไคลน์

ชมทีต่ ้งั บ้านทีเ่ กิดของเช็ค

ค่า

Calvin Klein,คลาร์ก Clarks,ซีลีน Celine,ดี แอนด์ จี D&G,ดีเซล Diesel,ดีเคเอ็นวาย DKNY, เฟนดิ Fendi,กุชชี่ Gucci,
เกซ Guess เป็ นต้น เชิญเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งสินค้าภายในเอ๊าท์เล็ทกว่า 120 ร้านค้าแบรนด์เนม ให้เลือกซื้อสินค้า
ตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ มหานครลอนดอน เมืองสาคัญของโลกและเป็ นเมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุด
ของยุโรป เก่าแก่ที่สุดในโลกกว่า 2,000 ปี เป็ นแหล่งรวบรวมเอามนต์ขลัง ของบ้านเมืองแบบโบราณ และความ
ทันสมัยแบบโลกยุค ใหม่เข้าไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัว สร้างสีสัน ประชากรประมาณ 7.5 ล้านคน มีความหลากหลายทั้ง
ด้านเชื้อชาติ วัฒนธรรม ศาสนา และมากกว่า 300 ภาษา ลอนดอน เป็ นเมืองในดวงใจของนักท่องเที่ยวหลายต่อหลาย
คนชนิด ชอบไปเยือนซ้ าแล้วซ้ าเล่าได้อย่างไม่มีเบื่อ เชิญสัมผัสเมืองในฝัน มหานครลอนดอน ที่มีเสน่ห์น่าค้นหา
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ โรงแรม HILTON OLYMPIA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันวันทีเ่ จ็ด

TOWER OF LONDON – BIG BEN – พระราชวังบั้คกิง้ แฮม – BRITISH MUSEUM - ช้ อปปิ้ ง - กรุ งเทพฯ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เทีย่ ง

หลังอาหารนาท่านชมตัวเมืองลอนดอนมหานครที่ยงิ่ ใหญ่ ผ่านชมสถานที่สาคัญๆ
อาทิ
พระราชวังบัคกิง้ แฮม, พิคาเดลลี่ เซอร์คสั , จตุรัสทราฟัลการ์ อนุสรณ์ของท่านนายพลลอร์
ดเนลสันผ่านย่านธุรกิจ การเงิน การธนาคารในซิต้ อี อฟ ลอนดอน มหาวิหารเซนต์ปอล ก่อน
นาชมราชสมบัติแห่งราชวงศ์องั กฤษในป้ อมปราการ แห่งลอนดอน หรือ TOWER OF
LONDON ซึ่งท่านจะได้สัมผัสกับเพชรสตาร์ ออฟ แอฟริกาขนาดกว่า 500 และ 300 กะรัต
ซึ่งประดับอยูด่ ้านหน้าของมหามงกุฎและ คฑาประจาพระองค์ของพระราชินีอลิซาเบธที่ 2
ท่านจะมีโอกาศถ่ายภาพกับสะพานทาวเวอร์ออ ฟลอนดอนที่สวยงามที่สุดที่ทอดข้ามแม่น้ า
เทมส์ จากนั้นนาท่านชม หอนาฬิ กาบิกเบน (ฺฺ big ben)สัญลักษณ์กรุงลอนดอน บิ๊กเบนเป็ น
ชื่อของระฆังหนัก14ตัน ตั้งชื่อตามเซอร์ เบ นจามิน ฮอลล์ เป็ นผูค้ ุมการก่อสร้าง เมื่อปี ค .ศ.
1858 ตัวแผงนาฬิกามีความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลาง7.5 เมตร ตัวเข็มบอกนาทีมีความยาว
4.25เมตร มีความสูง 320ฟุต ตีบอกเวลาทุกหนึ่งชัว่ โมง เป็ นนาฬิกาที่มีหน้าปัดใหญ่ที่สุดและ
มีความสาคัญมากที่สุดของโลก เพราะหอดูดาวที่เมืองกรีนิช เป็ นศูนย์ควบคุมเวลามาตรฐาน
ของโลก ใช้เป็ นเครื่องบอกเวลามาตรฐานผ่านทางสถานีวิทยุ บีบีซี ถ่ายทอดเสียงการตีบอก
เวลาของนาฬิกาเรือนนี้ ให้ได้ยนั ไปทั่วโลก
( พระราชวังบั้คกิง้ แฮม (bucking ham palace ) พระราชวังบั้คกิง้ แฮม ที่ประทับของพระ
เจ้าอลิซาเบธที่2และพระสวามี เดิมเป็ นวังของดยุกแห่งบักกิง้ แฮม สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ 17031705 และได้รับการปรับปรุงให้เป็ นพระราชวังในเวลาต่อมา สาหรับในช่วงฤดูร้อนนั้นจะ
เปิ ดให้เข้าชมบริเวณท้องพระโรง ห้องจัดพระราชทานเลี้ยง ห้องทรงดนตรี ห้องขาว ห้อง
เขียว และห้องน้ าเงิน นอกจากนี้ เชิญชมการเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาพระองค์ที่หน้าพระราชวัง พิธีเริ่มเวลา11.30
น.ของทุกวัน(ช่วงฤดูร้อนมีพิธีวนั เว้นวัน แต่เพื่อตาแหน่งในการชมที่ชัดเจน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นาท่านชม บริตชิ มิวเซียม ( British Museum) เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่โต เก่าแก่ และมี
ชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ที่นี่รวบรวมผลงานที่แสดงถึง

อารยธรรมอันรุ่งเรือง

ของมนุษย์ ตั้งแต่ยคุ หิน จนถึงปัจจุบัน จัดแสดงภายในห้องต่างๆ เกือบร้อยห้อง ที่ไม่
ควรพลาดชมคือ ห้ องอียปิ ต์ ซึ่งมีของเกีย่ วกับอียปิ ต์

ที่สมบูรณ์ที่สุดเป็ นรองก้อแต่

พิพิธภัณฑ์อียปิ ต์ในกรุงไคโรเท่านั้น จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ ง ห้ างสรรพสินค้ า
แฮร์ ร็อด (harrods department store) เป็ นห้างสรรพสินค้าหรูหรา บนถนนบรอมพ์ตนั ในเขตไนท์สบริดจ์ ลอนดอน
สหราชอาณาจักร ก่อตั้งขึ้นโดย ชาร์ลส์ เฮนรี แฮร์รอด เมื่อ พ .ศ. 2377 โดยตั้งเป็ นร้านขายส่งในเขตสเตปนีย ์ ย่านอีสต์

เอนด์ ต่อมาได้ขยายกิจการใหญ่โต จนเป็ นห้างสรรพสินค้าแฮรรอดส์ ที่หรูหรา มี
ร้านค้า 330 ร้านในห้างมีผลิตภัณฑ์และบริการหลากหลายประเภท เช่น เครื่องแต่ง
กายสาหรับลูกค้าทุกประเภท(สตรี บุรุษ เด็ก และทารก) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่อง
เพชรพลอย อุปกรณ์กฬี า เครื่องแต่งกายสาหรับแต่งงาน สัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์สาหรับ
สัตว์เลี้ยง สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบิน
21.35 น.

นาท่านอาลากรุงลอนดอนเดินทางโดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 917

วันทีแ่ ปด

กรุ งเทพฯ

15.55 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


หมายเหตุ

รายการท่องเทีย่ วนี้อาจมีการเปลีย่ นแปลงขึน้ อยู่กบั ความเหมาะสมของสถานการณ์จริง
ทั้งนี้ทางบริษทั ฯ จะยึดผลประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ

