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องักฤษ – เวลส์ - สกอ็ตแลนด์ ( 7 วนั � คนื ) 
 

วนัที�หนึ�งของการเดินทาง   กรุงเทพฯ – ลอนดอน 

23.00 น. พร้อมกนัที�สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั�น 4 ทางเข้าที� 4 แถว D เคานเ์ตอร์สายการบิน.... 

 

วนัที�สองของการเดินทาง          ลอนดอน – สตราทฟอร์ด อัพพอน เอวอน – แมนเชสเตอร์ 

01.10 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงลอนดอน โดย สายการบินไทย เที�ยวบินที� TG 910 

07.15 น. (เวลาท้องถิ�น) เดนิทางถึงสนามบนิฮีทโทรว์ กรุงลอนดอน เมืองหลวงประเทศองักฤษ หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ

ตรวจรับสมัภาระเรียบร้อยแลว้ จากนั�นนาํท่านเดินทางต่อสู่   เมอืงสตราทฟอร์ด อพัพอน เอวอน   (STRATFORD UPON 

AVON) เมืองเลก็ๆแต่งดงามริมฝั�งแม่นํ� าเอวอน   เดินทางถึงเมอืงสตราทฟอร์ด อพัพอน เอวอน  

เที�ยง         อิสระรับประทานอาหารกลางวนั  

  นาํท่านถ่ายรูปบ้านเกดิของกวเีอกเชคสเปียร์  ซึ�งเป็นที�รวบรวมชีวประวติั และผลงานทั�งหมดของเชคสเปียร์ และตวับา้น

ยงัคงเอกลษัณ์ของรูปแบบเฉพาะของเมืองสตราทฟอร์ด ภายในเมืองอบอวลไปดว้ยบรรยากาศแห่งละคร  และวรรณกรรม   

ที�ควรค่าแก่การมาเยี�ยมชมยิ�งนกั  จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่ เมอืงแมนเชสเตอร์ (MANCHESTER) เมืองที�มีชื�อเสียงจากการ

เป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก และมีชื�อเสียงไปทั�วโลกจากทีมลูกหนงั แมนเชสเตอร์ยูไนเตด็ หรือทมีปีศาจแดง 

และแมนเชสเตอร์ซิตี�   เดินทางถึงเมอืงแมนเชสเตอร์ 

คํ�า อิสระรับประทานอาหารคํ�า  

จากนั�นนาํท่านเขา้สู่ที�พกัโรงแรม  HOLIDAY INN EXPRESS MANCHESTER หรือเทยีบเท่า 

 

วนัที�สามของการเดินทาง  แมนเชสเตอร์ - ชมเมือง – สนามกฬีาโอลด์แทรฟฟอร์ด - วนิเดอร์เมียร์ – เอดินบะระ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

นาํท่าน ชมเมอืงแมนเชสเตอร์ ถ่ายภาพกบัศาลากลาง (The Town Hall) สญัลกัษณ์ของเมือง ตั�งสูงเด่นเป็นสง่าเหนือจตัุรัส 

อลัเบิร์ต (Albert Square) เป็นอนุสรณ์ที�สะทอ้นการพฒันาแห่งยคุวคิตอเรียนไดดี้ที�สุดขององักฤษ และเป็นเครื�องหมายแห่ง

การเชิดชูเกียรติแด่บรรพบุรุษผูส้ร้างเมือง ส่วนจตัุรัส อลัเบิร์ต ยงัคงเป็นศูนยร์วมจิตใจของชาวเมือง เนื�องจากใชเ้ป็นสถานที�

จดังานสาํคญัของเมือง แวะถ่ายภาพกบัแมนเชสเตอร์วลี (Manchester 

Wheel)   จากนั�นนาํท่านถ่ายรูปกบัสนามกฬีาโอลด์แทรฟฟอร์ด (OLD 

TRAFFORD) สนามเหยา้ของสโมสรฟตุบอลแมนเชสเตอร์ยไูนเตด็ ที�

เริ�มก่อสร้างขึ�นในปี ค.ศ. 1909 อิสระใหท่้านชมและชอ้ปปิ� ง สินคา้ที�

ระลึกของทีมตามอธัยาศยั (ในช่วงก่อนที�จะมกีารแข่งขนั 1 วนั และวนั

แข่งขันจะไม่อนุญาตให้เข้าชม   โปรแกรมอาจมกีารเปลี�ยนแปลง เพื�อ

ความเหมาะสม) ไดเ้วลาอนัสมควร  

เที�ยง         อิสระรับประทานอาหารกลางวนั  



Perfect Holiday by BoonSarp Tour Office: 02-0003835-36, 02-9987341-44, Hotlines: 086-9990399  boonsarptour@hotmail.com 

 

 
 
 

11/2152 

Malaysia & Singapore                                                           
More than the City 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมอืงวนิเดอร์เมยีร์ (WINDERMERE) เมืองแห่งเขตเลคดิสทริค (LAKE DISTRICT) ทางฝั�งตะวนัตกของ

เกาะองักฤษ  ดินแดนที�เชื�อมต่อกนัดว้ย

ทะเลสาบและแม่นํ� า อีกทั�งยงัมีทะเลสาบติด

ชายฝั�งทะเลที�มีทศันียภาพ และธรรมชาติอนั

งดงาม  นาํท่าน อสิระล่องเรือ ชมความ

งดงามของหมู่บา้นริมทะเลสาบ พร้อมชม

ทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบที�ยงัคงสภาพที�เป็นธรรมชาติไวอ้ยา่งสมบรูณ์ จากนั�นนาํท่านเดินทางต่อสู่ เมอืงเอดนิบะระ 

(EDINBURGH) เมอืงหลวงของสกอ็ตแลนด์ เมืองท่าภาคตะวนัออกของประเทศสก็อตแลนด ์ หรืออีกนามหนึ�งวา่ “กรุง

เอเธนส์แห่งยโุรปเหนือ”  เป็นเมืองหลวงแห่งแรกที�กษตัริยช์าวสก็อตสร้างขึ�นจนครั� งหนึ�งเคยมีอิทธิพลครอบคลุมไปทั�วเกาะ

องักฤษ และไดเ้คยเป็นนครหลวงของประเทศองักฤษในอดีต เดินทางถึง เมอืงเอดนิบะระ 

คํ�า อิสระรับประทานอาหารคํ�า  

จากนั�นนาํท่านเขา้สู่ที�พกัโรงแรม  PREMIER INN LAURISTON PLACE หรือเทยีบเท่า 

 

วนัที�สี�ของการเดินทาง  เอดินบะระ - ยอร์ค 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

นาํท่านชมเมอืงเอดนิบะระ นาํท่านผา่นชมรัฐสภาแห่งใหม่ของสกอตแลนด ์ (เพิ�งแยกออกมาจากรัฐสภาของสหราช

อาณาจกัร)ตั�งอยูบ่นถนนสายหลกัของเอดินบะระคือ รอยลัไมล์ (The Royal Mile) ถนนสายประวติัศาสตร์ที�มีความเก่าแก่

ที�สุดในเอดินบะระ มีความยาว และใหญที่�สุดในโลก อีกทั�งอยูไ่ม่ไกลจากปราสาทเอดินบะระจึงทาํใหก้ารเดินทางไปยงั

ปราสาทมีความสะดวกมาก นาํท่านถ่ายรูปปราสาทเอดนิบะระ โดยใชเ้สน้ทาง The Royal Mile    ผ่านชมพระราชวงัโฮลี�รู้ด    

พระราชวงัเก่าแก่ที�มีความงดงาม ตั�งอยูบ่นเนินเขาอนัสง่างาม  ซึ�งเริ�มสร้างขึ�นในราวช่วงศตวรรษที� 11-16 พร้อมชม

นิทรรศการเกี�ยวกบัประวติัศาสตร์ ความเป็นมาของเมืองเอดินบะระ เป็นโบราณสถานอนัลํ�าค่า และหวงแหนของชาวสก็อต

ทุกคน ปัจจุบนัภายในปราสาท เป็นพิพิธภณัฑ ์ และเป็นสถานที�เก็บสมบติัลํ�าค่ามากมาย     จากนั�นนาํท่านเขา้ชมประวติั

เกี�ยวกบัวสิกี�  เครื�องดื�มประจาํชาติของชาวสก็อตที� THE SCOTCH WHISKY HERITAGE CENTRE ซึ�งเป็นศูนยจ์ดั

แสดงเรื�องราวเกี�ยวกบัความเป็นมาแห่งวสิกี�  และชมกรรมวิธีในการผลิตตั�งแต่การบ่ม ตม้ กลั�น การชิม จนบรรจุขวดดว้ย

ภาพจาํลอง หุ่นแสดง และวดีีโอ 

เที�ยง         อิสระรับประทานอาหารกลางวนั  

บ่าย จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่ เมอืงยอร์ค (YORK) เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนังดงามของเขตอทุยานแห่งชาติ นอร์ธ ทมัเบอร์

แลนด ์จนกระทั�งเดินทางถึง เมอืงยอร์ค  

ค ํ�า อิสระรับประทานอาหารคํ�า  

จากนั�นนาํท่านเขา้สู่ที�พกัโรงแรม PREMIER INN EXPRESS YORK หรือเทยีบเท่า 

 

วนัที�ห้าของการเดินทาง  ยอร์ค - บิสเตอร์ เอ้าท์เลท - ลอนดอน 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

บ่าย นาํท่าน แวะถ่ายภาพความสวยงาม และยิ�งใหญ่ของมหาวหิารยอร์ค มนิสเตอร์  ที�เป็นสญัลกัษณ์ 

ที�สาํคญัของเมืองนี�  จากนั�นนาํท่านชมเมืองโดยเดินขึ�นกาํแพงเมืองยอร์ค ซึ�งท่านสามารถชมววิทิวทศันข์องเมืองยอร์คจาก

บนกาํแพงนี�กาํแพงเมือง York จดัไดว้า่ยงัคงความสมบูรณ์เป็นระยะทางค่อนขา้งยาวกวา่กาํแพงเมืองไหนๆในองักฤษ และ
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บางช่วงของกาํแพง เก่าแก่มาตั�งแต่สมยัโรมนัเสียดว้ยซํ� า แต่ละดา้นของกาํแพงมีประตูเมืองหลกัๆที�เป็นทางเขา้ออก ไดแ้ก่ 

Bootham Bar, Monk Bar, Walmgate Bar และ Micklegate Bar ที�เมืองนี�  คาํวา่ Bar แปลวา่ Gate คาํวา่ Gate ในที�นี�หมายถึง

เหลก็กั�นประตูที�ใชส้าํหรับเปิดใหผู้ค้นสญัจรเขา้ออกประตทีู�มีความสาํคญัที�สุด เห็นจะไดแ้ก่ Micklegate Bar เพราะถือเป็น

ประตูสาํหรับกษตัริยแ์ละราชินีผา่นในสมยัก่อน แต่ในสมยันี� เวลาจะเขา้ออกเมือง York เพื�อไปสถานีรถไฟก็เดินลอดประตู

นี�  ใหท่้านเพลิดเพลินกบัการชมววิเมืองยอร์ค จนไดเ้วลาอนัสมควร จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่ เมอืงเชสเตอร์ (CHESTER) 

เมืองประวติัศาสตร์ 

เที�ยง  อิสระรับประทานอาหารกลางวนั 

จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่  บิสเตอร์ เอ้าท์เลท  (BICESTER OUTLET)   สวรรคข์องนกัชอ้ปปิ� ง  เป็นเอา้ทเ์ลทที�รวมสินคา้

แบรนดเ์นม ราคาถูกมากกวา่ร้อยแบรนด ์ ทั�งร้านบูติก ร้านขายของเฉพาะอยา่ง ซึ�งโดดเด่นและดีที�สุดแห่งหนึ�งในยโุรป ซึ�ง

จะทาํใหท่้านไดจ้บัจ่ายซื�อของอยา่งสะดวกจุใจและประทบัใจ เดินทางสู่มหานครลอนดอน  

คํ�า  อิสระรับประทานอาหารคํ�า 

จากนั�นนาํท่านเขา้สู่ที�พกัโรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS HAMMERSMITH  หรือเทยีบเท่า 

 

วนัที�หกของการเดินทาง  ลอนดอน 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

อิสระใหท่้านถ่ายภาพตามอธัยาศยักบั หอนาฬิกาบิ�กเบน (BIG BEN) ทาวเวอร์บริดจ์ (TOWER BRIDGE) สญัลกัษณ์ของ

ประเทศองักฤษ จากนั�นชมความงามอนัตระการตาของ พระราชวงับั�กกิ�งแฮม 

(BUCKINGHAM PALACE) มหาวหิารเวสท์มนิเตอร์ (WESTMINSTER 

ABBEY) สถานที�ประกอบพระราชพิธีศพของ

เจา้หญิงไดอาน่า จากนั�นนาํท่านอิสระชึ�น 

กระเช้าลอนดอนอาย (LONDON EYE) ที�รู้จกั

ในชื�อ มิลเลเนียมวลี (Millennium Wheel) เป็น

ชิงชา้สวรรคที์�สูงที�สุดในทวปียโุรป   มีความสูง 135 เมตร (443 ฟตุ) อีกทั�งยงัเป็น

ชิงชา้สวรรคที์�ก่อสร้างดว้ยโครงเหลก็คํ�าขา้งเดียวที�สูงที�สุดในโลกอีกดว้ย  เนื�องจากโครงสร้างทั�งหมดใชโ้ครงคํ�าเหลก็รูป

ตวั A ในการใหบ้ริการโดยใชโ้ครงคํ�าเพียงแคด่า้นเดียวเท่านั�น ไม่เหมือนชิงชา้สวรรคอื์�นๆ ทั�วไปที�มีโครงคํ�าสองขา้งเป็น

สถานที�ท่องเที�ยวที�ไดรั้บความนิยม  และเป็นจุดดึงดูดนกัท่องเที�ยวไดอ้ยา่งมาก โดยมีผูม้าเยอืนมากกวา่ 3 ลา้นคนต่อปี ดว้ย

ความสูงต่อรอบและการหมุนเคลื�อนอยา่งเชื�องชา้ในแต่ละรอบนั�น ทาํใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัมุมต่างๆ ของววิที�อยูเ่หนือ

พื�นดิน และมีเวลาเหลือเฟือที�จะเก็บภาพความประทบัใจต่างๆ ไดอ้ยา่งจุใจ จนกระทั�งไดเ้วลาอนัสมควร  

เที�ยง  อิสระรับประทานอาหารกลางวนั 

บ่าย  จากนั�นนาํท่าน เข้าชมพพิธิภณัฑ์องักฤษ (BRITISH MUSEUM) หนึ�งใน

พิพิธภณัฑด์า้นประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของมนุษยที์�สาํคญัที�สุด และใหญ่

ที�สุดในโลก มีการก่อตั�งขึ�นในปีค.ศ. 1753 เป็นแหล่งรวบรวมวตัถุต่างๆ จากทุก

ทวปี จาํนวนกวา่ 7 ลา้นชิ�น ซึ�งลว้นมีชื�อเสียง และมีการบนัทึกเรื�องราวของ

วฒันธรรมมนุษยจ์ากจุดเริ�มตน้จนถึงปัจจุบนั วตัถุจาํนวนมากถูกเก็บไวใ้นชั�นใต้

ดินของพิพิธภณัฑ ์เนื�องจากไม่มีเนื�อที�เพียงพอ  

 จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่ ถนน BOND เพื�อชอ้ปปิ� งแบบจุใจที�ยา่นชอ้ปปิ� งชื�อดงัของถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด (Oxford Street) ที�ตั�งของหา้งเซลฟริดเจซ 



Perfect Holiday by BoonSarp Tour Office: 02-0003835-36, 02-9987341-44, Hotlines: 086-9990399  boonsarptour@hotmail.com 
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Malaysia & Singapore                                                           
More than the City 

คํ�า  อิสระรับประทานอาหารคํ�า 

จากนั�นนาํท่านเขา้สู่ที�พกัโรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS HAMMERSMITH  หรือเทยีบเท่า 

 

วนัที�เจ็ดของการเดินทาง  ลอนดอน  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 ให้ท่านได้อสิระช็อปปิ� งแบบจุใจที�ยา่นชอ้ปปิ� งชื�อดงัของถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด (Oxford Street) 

จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่สนามบิน 

21.30 น.  เดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน…. เที�ยวบินที� …… 

 

วนัที�แปดของการเดินทาง            กรุงเทพฯ 

15.05 น.  เดินทางถึง สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ… 

 
 
 

Pax Size Price ( THB ) Per Pax 
6 - 8  

 
Included:        
Minivan 8 seaters with Thai Driver (Benz or Volkswagen)  
Hotel 3 star or similar        

- Holiday Inn Express Manchester or similar    
- Premier Inn Lauriston Place Edinburg    
- Premier Inn York         
- Holiday Inn Express Hammersmith      

 


