ชมพระราชวังที่ใหญที่สุดในโลก พระราชวังวินเซอร
ลองเรือชมบรรยากาศของกรุงลอนดอน
ชมเมืองกลาสโกว และ เมืองเอดินเบิรก
7 วัน 4 คืน โดยสายการบิน........
วันแรกของการเดินทาง
…. น.

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเขาที่......เคานเตอร.......สายการบิน.........
พบเจาหนาที่บริษัทฯ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกใหกับทานในเรื่องเอกสารการเดินทาง

วันที่สองของการเดินทาง
…. น.
…. น.

เที่ยง
บาย
16.00 น.

กําหนดการเดินทาง
(1) ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

(2)

ลอนดอน – พระราชวังวินเซอร – ลองเรือ

ออกเดินสู ลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยเที่ยวบินที่...........
(ใชเวลาเดินทาง 12.05 ชั่วโมง รับประทานอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
คณะเดินทางถึงกรุงลอนดอน หลังจากผานการตรวจเขาเมืองและพิธีการทางศุลกากรแลว นําทานเดินทางสู
แควนเบิรกเชียร นอกกรุงลอนดอน (ระยะทางประมาณ 44 กิโลเมตร) เพื่อ
เขาชมพระราชวังวินเซอร (Windsor Castle) ซึ่งเปนปราสาทหินที่ใหญ
ที่สุดในประเทศอังกฤษ และเปนพระราชวังที่ยังใชเปนที่ประทับที่ใหญ
ที่สุดในโลกอีกดวย พระราชวังวินเซอรเปนพระราชวังที่ราชวงศอังกฤษ
ทรงโปรดที่สุดในบรรดาพระราชวังตางๆของอังกฤษ จากนั้นนําทานออก
เดินทางสู กรุงลอนดอน มหานครอันยิ่งใหญของอังกฤษ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสูที่พัก
นําทานชมทัศนียภาพกรุงลอนดอน จากมุมมองกลางแมน้ําเทมป ลองเรือชมบรรยากาศของกรุงลอนดอน
ผานชมลอนดอนบริดจ อาคารรัฐสภา หอคอยลอนดอน อาคารบานเรือนสองฟากฝงแมน้ํา จากนั้นอิสระให

ค่ํา

ทานเลือกซื้อสินคาชั้นนําของกรุงลอนดอน เลือกจับจายสินคาคุณภาพนานาชนิดในในหางสรรพสินคาที่
ใหญที่สุดของลอนดอน “HARRODS” ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก

วันที่สามของการเดินทาง
เชา
…. น.
…. น.
…. น.

ค่ํา

ลอนดอน – กลาสโกว – เอดินเบิรก

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน
ออกเดินทางสู กลาสโกว โดยสายการบิน.......... เที่ยวบินที่...........
(ใชเวลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง)
คณะเดินทางถึงสนามบินเมืองกลาสโกว นําทานรับสัมภาระ จากนั้นนําทานเดินทางสูภัตตาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเที่ยวชม เมืองกลาสโกว ผานชม โรงภาพยนตรกลาสโกว ที่สราง
ตั้งแตศตวรรษ 1930 ชมโรงเรียนศิลปะกลาสโกว โพรแวนดสลอรดชิป
สรางป ค.ศ.1471 บานเกาแกที่สุดของกลาสโกว ซึ่งปจจุบันเปนพิพิธภัณฑ
ผานชม วิหารกลาสโกว วิห ารแหง เดียวของสกอตแลนด ที่รอดจากยุค
ปฏิ รู ป ศาสนา บนถนนคาสเซิ ล จากนั้ น นํ า ท า นเดิ น ทางสู PRINCESS
SQUARE ที่มีความโดดเดน พรอมดวยบรรยากาศในแบบโปรงสบายที่มีหลังคาเปนกระจก พรอมทั้งบริเวณ
ใกลๆกันทานจะพบกับศูนยรวมของแฟชั่นชั้นนํา และสินคายี่หอดังมากมาย สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู
เอดินเบิรก ตั้งอยูทางฝงตะวันออกของสกอตแลนด เมืองเกาแกที่มีประวัติ
ความเปนมาตั้งแตยุคกลาง ลักษณะภูมิประเทศเปนภูเขาสูงอยูกลางเมือง
เปนที่ตั้งของปราสาทเอดินเบิรก อันเปนทําเลที่ไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร
ในสมัยกอน โดยรอบภูเขาถูกปรับพื้นที่เปนคูเมือง เพื่อประโยชนในเชิง
การทหาร รอบนอกเป น ที่ ร าบลดหลั่ น เป น ขั้ น ๆกระจายออกโดยรอบ
ไดรับการขนานนามวา “ATHENS OF THE NORTH”
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก

วันที่สี่ของการเดินทาง
เชา

(3)

(4)

เอดินเบิรก

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานชม ปราสาทเอดินเบิรก ที่ตั้งตระหงานอยูบนเนินเขาอันเปนลักษณะการกอสรางของปราสาทอัศวิน
ในยุคกลาง ชมหองเก็บมงกุฎเพชร “สกอตติชคราวน ออฟจิวเวล” และ
เครื่องราชอิสริยาภรณอันทรงคุณคา ชมหองเก็บอาวุธปน MON MAG
รวมทั้งอาคารพิพิธภัณฑ สงครามโลกภายในตัวปราสาทซึ่งยังคงความ
ยิ่งใหญจวบจนปจจุบัน อีกทั้งยังเปนปราสาทที่เปนสถานที่เปดตัวของ
หนังสือเรื่อง แฮรี่ พอตเตอร เนื่องจากมีลักษณะใกลเคียงฉากเมืองแม
มดในทองเรื่อง

เที่ยง
บาย

ค่ํา

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานชม เมืองเอดินเบิรก เปนเมืองหลวงของแควนสกอตแลนด จากนั้นนําทานเดินทางสู เนินเขาอารเธอร
ซีท สูง 800 เมตร เพื่อชมทิวทัศนของเมืองเอดินเบิรก จากนั้นแวะถายรูปกับ อนุสาวรียบ็อบบี้ สุนัขพันธุ
สกาย-เทอเรียรที่โดงดังที่สุดตัวหนึ่งของโลก จากความซื่อสัตย และจงรักภักดี ชมปสกอต เครื่องดนตรี
ประจําชาติ สกอต ที่มีความเกาแกที่สุดในโลก ผานชมที่ทําการรัฐ, สํานักงานตางๆ จากนั้นนําทานเขาชม
ประวั ติ เ กี่ ย วกั บ วิ ส กี้ เครื่ อ งดื่ ม ประจํ า ชาติ ข องชาวสก อ ตที่ THE
SCOTCH WHISKY HERITAGE CENTRE ซึ่งเปนศูนยจัดแสดง
เรื่องราวเกี่ยวกับความเปนมาแหงวิสกี้ และชมกรรมวิธีในการผลิต
ตั้งแตการบม ตม กลั่น การชิม จนบรรจุขวดดวยภาพจําลอง หุนแสดง
และ วิดีโอ สมควรแกเวลานําทาน ชอปปง ณ ถนนรอยัลไมล ถนน
สายเกาแกที่สําคัญ ซึ่งทอดจากถนนเดินเลนหนาพระราชวังโฮลีรูด
เฮาส ตลอดสองขางทาง ทานสามารถเลือกหาของที่ระลึกจากรานคาตางๆ มากมาย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก

วันที่หาของการเดินทาง
เชา
…. น.
…. น.

ค่ํา

(5)

เอดินเบิรก – ลอนดอน

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน
ออกเดินทางสู ลอนดอน โดยสายการบิน......... เที่ยวบินที่..........
(ใชเวลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง)
คณะเดินทางถึงสนามบินลอนดอน นําทานรับสัมภาระ จากนั้นนําทานเดินทางสูภัตตาคาร
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานชมตัวเมือง ผาน ชมจตุรัสพิคคาเดลลี่ ศูนยกลางยานชอปปงที่มีชื่อเสียงของลอนดอน ยานโซโห
ชุ ม ชนชาวจี น กวางตุ ง ที่ ใ หญ ที่ สุ ด จตุ รั ส ทราฟ ล การอ นุ ส รณ ที่ สร า งเพื่ อ เปน ที่ ระลึ ก ถึง นายพลเนลสั น
ผูเสียชีวิตในสงคราม ผานชมวิหารเซนตปอล ศูนยกลางศาสนาเชิรชออฟอิงแลนด ผานชมบานเลขที่ 10 ถนน
ดาวนนิ่ง ทําเนียบที่พํานักของนายกรัฐมนตรีอังกฤษ ลอนดอนบริดจ วิหารเวสตมินสเตอร พระราชวังบัคกิ้ง
แฮม จากนั้นนําทาน ขึ้นลอนดอนอาย ชิงชาสวรรคขนาดยักษ สรางเพื่อเฉลิมฉลองป 2000 บริเวณสะพาน
เวสต มินสเตอร เป น จุดชมวิว ที่ นัก ท อ งเที่ยวสามารถชื่น ชม
ทัศนียภาพรอบๆ กรุงลอนดอนไดกวางไกลที่สุดถึง 40 กิโลเมตร
ทีเดียว ดวยความสูงของวงลอที่วัดได 135 เมตรจากพื้นดิน บางคน
เรียกมันวา มิลเลนเนียม วิล (Millennium Wheel) จากจุดชมวิวนี้
ท า นสามารถมองเห็ น พระราชวั ง วิ น เซอร ที่ อ ยู ไ กลถึ ง 25 ไมล
จากนั้นอิสระใหทานเลือกซื้อสินคาชั้นนําของกรุงลอนดอน เชน
สินคาภายในราน MARK & SPENCERS, NEXT, BALLY หรือหางสรรพสินคาใหญอยางหาง
SELFRIDGES หรือ JOHN LOUIS ซึ่งตั้งอยูถนนออกฟอรด
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางเขาสูที่พัก

วันที่หกของการเดินทาง
เชา

เที่ยง
บาย

17.00 น.
…. น.

ลอนดอน – ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานชม หอคอยลอนดอน อดีต เปน ป อมปราการเก าทําดว ยไม แ ละได
ก อ สร า งขึ้ น ใหม ด ว ยหิ น และปู น เพื่ อ ให มี ค วามแข็ ง แรง และยั ง เคยใช ที่
ประทั บ ของราชวงศ อั ง กฤษ นํ า ท า นชม มหามงกุ ฏ ที่ ป จ จุ บั น ยั ง คงใช
สําหรับองคราชินีอลิซาเบธ นําทานเดินชมจุดตาง ๆ ที่สําคัญและมีประวัติที่
นาสนใจ เชน หอคอยเลือดที่ซึ่งเจาชายนอย 2 องคไดถูกนํามาขัง และทรมาน
ไวจนสิ้นพระชนม ไวททาวเวอร สรางโดยกษัตริยวิลเลี่ยมที่ 1 และใชเวลาในการกอสรางนานถึง 20 ป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานชม พิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้งมาดามทุซโซ ที่มีชื่อเสียงแหงหนึ่งของโลก
เพื่อเขาชมหุนจําลองของบุคคลสําคัญที่มีชื่อเสียงที่จัดแสดงอยูในหองตาง
ๆ เชน หองนายกและประธานาธิบดี หองราชวงศอังกฤษ ถายรูปเปนที่
ระลึกกับดารานักรองที่ทานชื่นชอบในหองดาราและนักรองฮอลีวูด เชน
อารโน ชวาสเนคเกอร, เดอะบีเทิลส , ไมเคิล แจคสัน, เอลวิส เพรสลีย
หรือนักกีฬาที่ทานโปรดปราน เชน เดวิด เบคแฮม อีริค คันโตนา ฯลฯ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน
ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน......... เที่ยวบินที่........... (ใชเวลาเดินทาง 11.35 ชั่วโมง)
(รับประทานอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

วันที่เจ็ดของการเดินทาง
…. น.

(6)

(7)

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจจาก เฟรสท เวิลด ทัวร

