ASIA ON TOUR LTD. 399 INTERCHANGE21 FLOOR 33 SUKHUMVIT WATTANA BANGKOK 10110 ,
THAILAND TEL 02-9621550 , 02-9621588 FAX 02-6603881 M 089-1911964 LINE @ASIAONTOUR.COM

เสาหิ นสโตนเฮ้นจ์ เมืองคาร์ดิฟฟ์ เมืองหลวงประเทศเวลส์ -Bourton On The
Water บ้านเช็คสเปี ยร์ ลิเวอร์พลู เมืองวินเดอร์เมียร์ ล่องเรื อเลคดิสทริ ค เมืองเอ
ดินเบิร์ก ประเทศสก็อตแลนด์ปราสาทเอดินบะระ เมืองแมนเชสเตอร์

เอเซียออนทัวร์

1

สรุ ปการเดินทาง
วันที่

กาหนดการ

1

สนามบินสุ วรรณภูมิ

2

สนามบินลอนดอน ฮีทโธรว์ – เสาหินสโตนเฮ้นจ์ – เมืองบาธ – เมือง
คาร์ดิฟฟ์ เมืองหลวงประเทศเวลส์
Bourton On The Water – บ้านเช็คสเปี ยร์ - ลิเวอร์พลู

3

5

เมืองวินเดอร์ เมียร์ – ล่องเรื อเลคดิสทริ ค – เมืองเอดินเบิร์กประเทศส
ก็อตแลนด์
ปราสาทเอดินบะระ – เมืองแมนเชสเตอร์

6

สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด – มหานครลอนดอน

7
8

เที่ยวลอนดอน – หอคอยแห่งลอนดอน – หอนาฬิกาบิกเบน – ถนนอ๊
อกฟอร์ ด – แฮรอทส์
สนามบินฮีทโธรว์ – กรุ งเทพ

9

กรุ งเทพฯ

4

เอเซียออนทัวร์

เช้ า

เทีย่ ง

เย็น

2

กาหนดการทั้งหมด
วันแรก

กรุ งเทพ (-/-/-)
คณะพร้อมกันที่สนามบิน
ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติลอนดอน ฮีทโธรว์ โดยสายการบินที่ท่านเลือก (ตัว๋ เครื่ องบินไม่
รวมในแพคเกจ)

วันทีส่ อง

ลอนดอน – เสาหินสโตนเฮ้ นจ์ – เมืองบาธ – เมืองคาร์ ดิฟฟ์ เมืองหลวงประเทศเวลส์ (-/L/D)

เช้ า

ไกด์ พร้ อมรถนาเที่ยวส่ วนตัวรับท่านจากสนามบิน นาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นาท่านออกเดิ นทางสู่ เมืองซาลิสบัวรี่ (Salisbury) นาท่านชมเสาหินสโตนเฮ้ นจ์ (Stonehenge) 1
ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลกในยุคก่อนประวัติศาสตร์ มีอายุกว่า 5,000 ปี เป็ นกลุ่มแท่งหิ นขนาดใหญ่
ตั้งอยูก่ ลางทุ่งราบกว้างใหญ่ ซึ่ งไม่มีใครทราบวัตถุประสงค์ในการสร้างอย่างชัดเจน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

เทีย่ ง
บ่ าย

เย็น

นาท่านออกเดิ นทางต่อสู่ เมืองบาธ (Bath) ตั้งอยูใ่ นหุ บเขาของแม่น้ าเอวอนในบริ เวณที่มีน้ าพุร้อน
ธรรมชาติที่เป็ นที่ต้ งั ถิ่ นฐานของชาวโรมันสมัยที่ยงั เรื องอานาจ และเป็ นผูส้ ร้ างโรงอาบน้ า โรมัน
(Roman Bath) และยังได้เป็ นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ (UNESCO) ในปี ค.ศ. 1987 นา
ท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ น้าแร่ ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) ซึ่ งมีประวัติการค้นพบที่น่าสนใจ
ปั จจุบนั เป็ นกลุ่มอาคารสาคัญของเมื อง คือ บริ เวณที่เป็ นที่ต้ งั ของบ่อน้ าแร่ ร้อนคิงส์ (The Sacred
Spring) ส่ วนที่ สอง คื อ บริ เวณวัด และส่ วนที่ สาม คื อ บริ เวณที่ เปิ ดบริ ก ารให้นักท่ องเที่ ย วหรื อ
ชาวเมื องใช้บ ริ ก ารน้ า แร่ ซ่ ึ ง มี ท้ งั สระว่า ยน้ า , บ่ อน้ า แร่ เย็น-ร้ อ น,ห้ องอบไอน้ า และส่ วนที่ เ ป็ น
Turkish Bath เดิ น ทางต่ อ สู่ เ มื อ งคาร์ ดิ ฟ ฟ์ (Cardiff) เมื อ งหลวงประเทศเวลส์ (Wales) หนึ่ ง ใน
เครื อจักรภพ กลางใจเมืองเป็ นที่ต้ งั ของปราสาทคาร์ ดิ๊ฟ เดิมเป็ นที่พานักของขุนนางผูป้ กครองเมือง
ถูกล้อมรอบไว้ดว้ ยกาแพงโบราณ จากนั้นผ่านชมศาลาว่ าการเมืองและกลุ่มอาคารโบราณเก่ าแก่ ผา่ น
ชมเมือง สวนสาธารณะคาร์ ดิ๊ฟ, สนามกีฬามิลเลนเนียม, อาคารทีท่ าการของรัฐ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาคณะเข้าสู่ ที่พกั โรงแรม NOVOTEL LIVERPOOL หรื อเทียบเท่า

เอเซียออนทัวร์

3

วันทีส่ าม
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

เย็น

Bourton On The Water – บ้ านเช็คสเปี ยร์ – ลิเวอร์ พูล (-/L/D)
ไกด์ พร้ อ มรถน าเที่ ย วส่ ว นตัว รั บ ท่ า นจากโรงแรม น าท่ า นเดิ น ทางไปยัง เมื อ งเล็ ก แสนน่ า รั ก
Bourton On The Water ซึ่ งเป็ นหมู่บา้ นที่ ได้รับการโหวตให้เป็ นหมู่บา้ นที่ มี ความสวยงามมาก
ที่สุดในอังกฤษ ด้วยลักษณะของตัวอาคารที่มีความโดดเด่นเฉพาะ ปลูกสร้างตัวอาคารด้วยหิ น ซึ่ ง
เป็ นหิ น Cotswold stone เท่ า นั้น ภายในหมู บ ้า นจะมี แ ม่ น้ า Windrush ไหลผ่ า น มี เ ป็ ดหั ว เขี ย ว
สวยงามเวีย นว่า ยเต็ม แม่ น้ า เป็ นหมู่ บ ้า นที่ มี ธ รรมชาติ สุ ดแสนโรแมนติ ค จากนั้นเดิ นทางต่ อสู่
เมืองสแตรทฟอร์ ด (Stratford Upon Avon) เมืองที่ต้ งั อยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าเอวอน อันเป็ นบ้านเกิดของวิ
ลเลี่ยม เช็คสเปี ยร์ (William Shakespeare) กวีที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของอังกฤษ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเที่ยวชมเมืองแสตรทฟอร์ ด ซึ่ งร่ มรื่ นไปด้วยสวนสาธารณะ นาเข้าชมบ้ านเช็ คสเปี ยร์ และ
ชี วิตความเป็ นอยู่ของกวีเอกในอดี ต ชมโบสถ์ เก่ าแก่ Holy Trinity แม่น้ าเอวอนอันเงี ยบสงบ และ
สถานที่ในประวัติศาสตร์ ที่เกี่ ยวข้องกับกวีเอกผูน้ ้ ี อิสระให้ท่านเลื อกซื้ อสิ นค้าที่ระลึ กจากร้ านค้า
มากมาย จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองลิเวอร์ พูล (Liverpool) ได้รับการยกย่องให้เป็ นเมืองวัฒนธรรม
แห่งยุโรปในปี 2008 และยังเป็ นเมืองถิ่นกาเนิดของวงดนตรี สี่เต่าทองหรื อเดอะบีทเทิล
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาคณะเข้าสู่ ที่พกั โรงแรม NOVOTEL LIVERPOOL หรื อเทียบเท่า

เอเซียออนทัวร์

4

วันทีส่ ี่
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

เย็น

เมืองวินเดอร์ เมียร์ – ล่องเรือเลคดิสทริค – เมืองเอดินเบิร์กประเทศสก็อตแลนด์ (-/L/D)
เดิ นทางสู่ เมืองวินเดอร์ เมียร์ (Windermere) สู่ เขตเลคดิ สทริ ค (Lake District) อุ ทยานแห่ งชาติ ที่
ได้รับการขนานนามว่าดีและสวยที่สุดของอังกฤษ ที่กว้างขวางและครอบคลุมทะเลสาบถึง 16 แห่ ง
นาท่านสัมผัสกับบรรยากาศของทะเลสาบวินเดอร์ เมียร์ ด้วยการล่องเรื อเลคดิสทริ ค ที่ท่านจะได้ชื่น
ชมกับความเป็ นธรรมชาติในทะเลสาบ จากแอมเบิลไซด์สู่เมืองเบาว์เนส ท่ามกลางทัศนี ยภาพอัน
งดงามยิง่ ศุลกากร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นาท่านเข้าสู่ เมืองเอดินเบิร์ก (Edinburgh) เมืองหลวงของสก็อตแลนด์ (Scothland) ดินแดนที่ต้ งั อยู่
ในพื้นที่ที่สวยงาม นาท่านเดินทางสู่ ยา่ นเมืองเก่า สู่ ถนนรอยัลไมล์ (Royal Mile) ถนนสายสาคัญที่
เชื่ อมสู่ พระตาหนักโฮลี่ร๊ ู ด (Palace of Holyroodhouse) ซึ่ งเป็ นที่ประทับของพระราชิ นี เวลาเสด็จ
เยือนสกอตแลนด์ และเคยเป็ นที่ ป ระทับ ของพระนางแมรี แห่ ง สก็ อต ฝั่ ง ตรงข้า มเป็ นรั ฐ สภา
แห่งชาติสก็อตอันน่าภาคภูมิใจ ด้วยสถาปั ตยกรรมร่ วมสมัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
เข้าสู่ ที่พกั โรงแรม NOVOTEL EDINBURGH หรื อเทียบเท่า

เอเซียออนทัวร์

5

วันที่ห้า
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

เย็น

ปราสาทเอดินบะระ – เมืองแมนเชสเตอร์ (-/L/D)
นาท่านเข้าชมปราสาทเอดินบะระ (Edinburgh Castle) อันสง่ างามด้วยทาเลที่ ต้ งั บนเนิ นเขาสู ง
มองเห็นเด่นเป็ นสง่าจากทุกมุมเมือง เคยเป็ นที่ประทับของกษัตริ ยส์ ก๊อต แบ่งเป็ นส่ วนต่างๆอย่างน่า
ชม อาทิ ส่ วนของป้ อมปราการและกาแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่เรี ยงราย รวมทั้งประเพณี การ
ยิง ปื นใหญ่ ใ นเวลา 13.00 น. ของทุ ก วันตลอด 150 ปี ที่ ผ่า นมา, โบสถ์เซนต์ มากาเร็ ต สร้ างใน
คริ สต์ศตวรรษที่ 12 เพื่อราลึกถึงพระมารดาของกษัตริ ยเ์ ดวิดที่ 1 แล้วเข้าสู่ พระราชฐานชั้นในส่ วนที่
เป็ น The Palace จัดแสดงเกี่ยวกับเรื่ องราวของราชวงศ์แห่งสก็อต
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ (Manchester) เมืองอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสี ยงจากการเป็ น
เมืองอุตสาหกรรมแห่ งแรกของโลก เป็ นศูนย์กลางศิลปะ สื่ อ และธุ รกิ จขนาดใหญ่ อีกทั้งยังเป็ น
เมืองที่ต้ งั ของสโมสรที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังในวงการฟุตบอลของโลก โดยมีสโมสรฟุตบอล 3 สโมสร
ได้แก่ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และแมนเชสเตอร์ ซิ ต้ ี และสโมสรคริ กเก็ต แลงคาเชียร์ เคาน์ต้ ี
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นาเข้าสู่ ที่พกั โรงแรม NOVOTEL MANCHESTER CENTER หรื อเทียบเท่า

เอเซียออนทัวร์
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วันที่หก
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

เย็น

สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ ด – มหานครลอนดอน (-/L/D)
นาคณะเข้า ชมสนามฟุ ต บอลโอลด์ แทรฟฟอร์ ด (Old Trafford Stadium and Museum Tour )
ของสโมสรแมนยูฯ ที่จดั ว่ารวยที่สุดในโลก เป็ นสนามที่ใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของอังกฤษ รองรับแฟน
บอลได้มากถึง 76,212 คน เป็ นรองจากสนามเวมบลีย ์ สเตเดียม (Wembley Stadium) สนามฟุตบอล
ของทีมชาติองั กฤษเพียงแห่ งเดี ยว และใหญ่เป็ นอันดับที่ 11 ของยุโรปนอกจากนั้นยังเป็ น 1 ใน 2
สนามในอังกฤษที่ ยูฟ่า รับรองเป็ นสนาม 5 ดาว รวมทั้งเข้าชมพิพิธภัณฑ์ (Museum) ที่รวบรวม
ประวัติความเป็ นมาตั้งแต่เริ่ มก่ อตั้งสโมสร และ ยังมี สิ่งของ ถ้วยรางวัลต่างๆ แสดงโชว์อยู่ด้วย
จากนั้นอิสระให้ท่านเลือกซื้ อของที่ระลึกของทีมที่ท่านชื่นชอบในร้ าน MEGA STORE ที่มากมาย
ไปด้วยของที่ระลึกหลากหลายชนิดสาหรับแฟนบอล
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
ดิ น ทางเข้า สู่ ม หานครลอนดอน (London) เมื อ งที่ เ ป็ นศู น ย์ก ลางส าคัญ ทางธุ ร กิ จ การเมื อ ง
วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ ของโลก เป็ นผูน้ าด้านการเงิ น การเมือง การสื่ อสาร การบันเทิ ง
แฟชัน่ ศิลปะ และเป็ นที่ยอมรับว่ามีอิทธิ พลไปทัว่ โลก และยังเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่ใหญ่และสาคัญ
ของยุโรปอีกด้วย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (FISH&CHIPS)
นาเข้าสู่ ที่พกั โรงแรม DORSETT SHEPHERDS BUSH หรื อเทียบเท่า

เอเซียออนทัวร์

7

วันทีเ่ จ็ด

เทีย่ วลอนดอน – หอคอยแห่ งลอนดอน – หอนาฬิ กาบิกเบน – ถนนอ๊อกฟอร์ ด – แฮรอทส์ (-/L/D)

เช้ า

นาท่านเที่ยวชม มหานครลอนดอน ผ่ านพิคคาดิลลี่เซอร์ คัส (Piccadilly Circus) เดิมเป็ นวงเวียนที่
บรรจบของถนน 6 สาย มีน้ าพุ และรู ปปั้ นอีรอสตรงกลาง และเข้าสู่ ไชน่าทาวน์ ย่านชุ มชนชาวจีน
กลางมหานครลอนดอน ผ่า นจั ตุ รัส ทราฟั ล ก้ า ร์ (Trafagal Square) ที่ รายล้อมไปด้วยอาคารที่
น่าสนใจ ผ่านมหาวิหารเซนต์ ปอล (St.Paul’s Cathedral) ที่มียอดโดมใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของโลก
สถานที่ใช้จดั พระราชพิธีอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าฟ้ าชายชาร์ ล และเลดี้ไดอาน่า สเปนเซอร์ แล้วเข้า
สู่ จัตุรัสรั ฐสภามหาวิหารเวสท์ มินส์ เตอร์ (Westminster Abbey) ที่ต้ งั ของรัฐสภาอังกฤษมาตั้งแต่
ต้นศตวรรษ ที่ 16 และยังเป็ นที่ต้ งั ของหอนาฬิกาที่รู้จกั กันดีในนามหอนาฬิ กาบิ๊กเบน (Big Ben) ที่
มีความสู ง 320 ฟุต ตีบอกเวลาทุกหนึ่ งชัว่ โมง เป็ นนาฬิกาที่มีหน้าปั ดใหญ่ที่สุดในโลกและฝั่ งตรง
ข้ามที่มีแม่น้ าเทมส์ก้ นั อยูเ่ ป็ นที่ต้ งั ของชิงช้าสวรรค์ ลอนดอน อาย (London Eye) ชิงช้าสวรรค์ที่สูง
ที่สุดในยุโรป จากนั้นนาท่านถ่ายรู ปกับสะพานหอคอย (Tower Bridge) สะพานข้ามแม่น้ าเทมส์ ที่
สามารถยกเปิ ดปิ ดได้ จากนั้นนาท่านเข้าชมหอคอยลอนดอน (Tower of London) สถานที่ที่เกิดเหตุ
แห่ งประวัติศาสตร์ อนั เกรี ยงไกร ยิ่งใหญ่นองเลือด หรื อแม้แต่ซบั ซ้อนซ่ อนเงื่ อน มีอดีตที่ยาวนาน
เคยเป็ นป้ อมปราการ ปราสาทราชวัง คุ ก และแดนประหาร ปั จจุบนั เป็ นพิพิธภัณฑ์ซ่ ึ งเป็ นกลุ่ ม
อาคารและหอคอยหลายหลัง มหามงกุฎอิมพีเรี ยล ซึ่ งประดับด้วยเพชรที่ใหญ่เป็ นอันดังสองของ
โลกชื่อ “ดาราแห่งอาฟริ กา 2” หรื อ “คัลลินนั 2” และ “มงกุฎของพระราชินีอลิซาเบธ” ประดับด้วย
เพชร “โคอินูร์” ที่เคยเป็ นเพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลก และชิ้ นสุ ดท้ายคือ “คฑา” ประดับด้วยเพชร
เม็ดใหญ่ที่สุดในโลก “ดาราแห่งอาฟริ กา 1” หรื อ “คัลลินนั 1”
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

เทีย่ ง
บ่ าย

เย็น

พาท่านเลือกซื้ อสิ้ นค้าในย่ านไนซ์ บริดจ์ (Knights Bridge) ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของห้างสรรพสิ นค้าชื่ อดัง
อย่าง ฮาร์ วีย ์ นิ โคล(Harvey Nicole) และ แฮร์ รอดส์ (Harrods) ที่ท่านสามารถเลือกซื้ อสิ นค้าแฟชัน่
ชั้นนาจากทัว่ ทุ ก มุ ม โลก รวมทั้ง กระเป๋ าแฮร์ รอดส์ ที่ นิย มกันอย่า งมาก รวมทั้ง มี ร้า นค้า แฟชั่น
มากมายตั้งอยูบ่ ริ เวณ High Street เช่น Accessorize, H&M, Zara, Kipling, Gant, Hugo Boss, Porsche
Deign, Bally และยังมีถนนสโลน(Sloane Street) ที่เป็ นที่ต้ งั ของร้าน Super Brands อาทิ เช่น Louis
Vuitton, Chanel, Hermes, Gucci, Valentino, Salvatore Ferragamo, MCM, Ermenegildo Zegna,
Alberta Ferretti, Shanghai Tang, Dior, Giorgio Armani, Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari
Fendi ฯลฯ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารจีน โฟร์ ซีซนั่ เพื่อลิ้มรสเป็ ดย่างอันเลื่องชื่อ
นาเข้าสู่ ที่พกั โรงแรม DORSETT SHEPHERDS BUSH หรื อเทียบเท่า

เอเซียออนทัวร์
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วันทีแ่ ปด
เช้ า
เทีย่ ง

สนามบินฮีทโธรว์ – กรุ งเทพ (-/-/-)
พาท่านเดินทางสู่ สนามบินฮีทโธรว์
ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ

วันทีเ่ ก้า
เช้ า

สนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ (-/-/-)
เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เอเซียออนทัวร์
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