
PARIS 

TOUR 6 DAYS 

ก ำหนดกำรเดินทำง  23 – 28  มีนำคม   2554 



DAY 1 

17.00 น.  คณะเดินพรอ้มกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ เคาทเ์ตอรส์ายการบินไทย 

(เคาทเ์ตอร ์U) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกแก่ท่าน 

 

19.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองปารีส ประเทศเฝรัง่เศส โดยสายการบินกลัฟ์แอร ์เท่ียวบินท่ี 

GF153/019 

   

 
 



DAY 2 

   จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ เมืองตูร ์

Tours  ศูนยก์ลางของดินแดนท่ีไดร้บั

สมญาวา่ “อุทยานแหง่ประเทศฝรัง่เศส”  

 

CHATEAU DE CHAMBORD 

ปราสาทชอมบอร์ปราสาทแห่งน้ีในอดีต

เป็นท่ีประทบัช่วงแรกของ Loire-et-Cher 

ในยุคกลางของฝรัง่เศส  และปราสาทแห่ง

น้ียงัเป็นสถานท่ีล้ีภัยของกษัตริยฝ์รัง่เศส 

เป็นปราสาทท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในบรรดา

ลุ่มแม่น ้าลัวรเ์ป็นท่ีกล่าวขานว่าปราสาท

แห่งน้ีไดร้บัการออกแบบจากศิลปินช่ือดัง

ของอิตาลี ลีโอนารโ์ด ดารว์นิซี 



 

 

 

 

 

 

 

น าท่านชม ปราสาทเชอนองซวัร ์เป็นหน่ึงในปราสาทท่ีสวยงามแหง่หน่ึงและมีความงดงาม

อ่อนหวานเหมือนปราสาทในเทพนิยาย ในอดีตเป็นท่ีประทบัของ Indre-et-Loire ไดร้บัการ

ออกแบบอยา่งงดงามท่ีสุด ท าใหป้ราสาทแหง่น้ีไดร้บัการขนานนามวา่ ปราสาทแหง่สาวงาม 

 

 

CHATEAU DE CHENONCEAU 



 ค ำ่    บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั  HOLIDAY INN CITY CTR 



DAY3 

ARC DE TRIUMPH 

 

บ่ำย    น าท่านเท่ียวชม มหานครปารีส 

สัมผัสความยิ่งใหญ่ของ ประตูชัย  หรือ 

ARC DE TRIUMPH ท่ีนโปเลียนโบนาปารต์ 

มีบัญชาใหส้รา้งเพื่อเป็นเกียรติแก่กองทัพ

ของตนท่ีมีชัยในสงคราม และเพื่อเชิดชู

ฐานะของนโปเลียนให้ยิ่งให้ดุจดัง่จอม

จักรพรรดิโรมันซ่ึงเป็นต้นแบบถนนราช

ด าเนิน 

 

 

เชำ้     บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

 

 



 

 EIFFEL TOWER  

 

น าท่านเดินทางสู่หอไอเฟล สญัลกัษณส์ าคญั

ของนครปารีส ใหท่้านไดม้ีประสบการณอ์นัน่า

ประทบัใจของมหานครปารีสจากมุมสงู พรอ้ม

ถ่ายภาพอนัน่าประทบัใจ 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 
 



CHAMPS ELYSEES 

ชมถนนสายโอ่อ่าโรแมนติคอนัมีชื่อเสียงท่ีสุดแหง่

หน่ึงของโลก ถนนชองป์เอลิเซ่ ซ่ึงเป็นตน้แบบถนน

ราชด าเนิน  ถนนแฟชัน่ท่ีมีช่ือเสียง  

PLACE DE LA CONCORDE 

ชมจตุัรสัคองคอรท์ ท่ีซ่ึงเคยเป็นลานประหารพระ

เจา้หลุยสท่ี์ 16 และพระนางมารีองัตวัเนตและน า

ท่านชม  สญัลกัษณข์องฝรัง่เศส  หอไอเฟล 



  

  

 

น าท่านเดินทางสู่ “อิลเดอลาซิเต”้ 

ศนูยก์ลางของปารีส เป็นศิลปะแบบ

กอธิคท่ีมีความงดงามดว้ยยอดปลาย

แหลมของโบสถ ์ 

 

 

 

 

ค ำ่    บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

และรปูป้ันดา้นหน้ามีพระแมม่ารี  

อนัเป็นท่ีศรทัธาของคริสตศ์าสนิกชน 

อีกทั้งยงัเคยใชเ้ป็นสถานท่ีราชาภิเษก 

นโปเลียนขึ้ นครองราชยอี์กดว้ย 



DAY 4 

LA BASILIQUE DE SACRE COEUR 

ชมโบสถ์ชาเครเ์กอรโ์บสถสี์ขาวสวยเด่นเป็นสง่าบนเนินเขามงมารท์โครงสรา้งเป็นรปูไมก้างเขนหลงัคา

โดม และมีโดมเล็กๆบริเวณลานหน้าโบสถเ์ป็นจุดชมววิท่ีเห็นววิทิวทศันียภาพทั้งเมืองไดอ้ยา่งสวยงาม 

 

เชำ้   บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 



 

 

น าท่านล่องเรือชมความงามของ “แมน่ ้าแซนน์” ซ่ึงเป็นแมน่ ้าสายหลกัแหง่กรุงปารีส ดว้ยเรือบาโตมซู 

(BATEAUX MOUCHES) ท่ีตดัผ่านใจกลางกรุงปารีส เพื่อชมสถานท่ีส าคญัคู่บา้นคู่เมืองสองฝัง่ของแมน่ ้า

แซนน์ โบราณสถานและอาคารท่ีเกา่แก่สรา้งดว้ยศิลปะแบบเรอเนสซองส ์ 

 

SEINE RIVER 
เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 



ชมรปูป้ันวีนัสและภาพเขียน “โมนาลิซ่า”  

อนัเล่ืองช่ือของ ลิโอนาโด ดาวินซี  

MUSSEE DE LOUVRE 

บ่ำย   น าท่านเดินทางสู่ 

พิพิธภณัฑล์ฟูว ์ท่ีโด่งดงั 

ในอดีตเคยเป็นท่ีประทบั

ของพระราชวงศต่์าง ๆ 

และต่อมาไดถ้กู

เปล่ียนเป็นพิพิธภณัฑ์

ในช่วงของการปฏิวติัของ

ชนชั้น 



 ค ำ่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

ที่พกั HOTEL MERCURE IVRY QUAI DE SEINE 

 



DAY 5 

PALACE OF VERSAILLES 

น าท่านเดินทางไปยัง เมืองแวร์ซายส ์

อดีตเมืองหลวง และศูนยก์ลางการเมือง

การปกครอง  ในสมัยพระเจา้หลุยส์ท่ี 

14 น าคณะเขา้ชม พระราชวงัแวรซ์ายส ์

สั ม ผั ส ค ว ามยิ่ ง ใ หญ่ อ ลั ง ก า ร ข อ ง

พระราชวงัท่ีไดร้บัการยกย่องว่าใหญ่โต

มโหฬารและสวยงามท่ีสุดในโลก ซ่ึง

ไดร้ับการตกแต่งไวอ้ย่างหรูหราวิจิตร

บรรจง  

 

 
เชำ้     บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 



GALERIES LAFAYETTE 

 

บ่ำย  น าท่านชอ้ปป้ิง ณ 

หา้งสรรพสินคา้แกลลอรี่  ราฟา

เยสซ ์ ท่ีใหญ่ท่ีสุดในกรุงปารีส เพื่อ

เลือกซ้ือสินคา้ แบรนดเ์นมท่ีไม่มี

จ าหน่ายในรา้นปลอดภาษีนานา

ชนิด อาทิ เส้ือผา้ น ้าหอม 

เครื่องประดบั ยีห่อ้ช่ือดงั ไดต้าม

อธัยาศยั 



DAY 6 

เชำ้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบิน ชาร์ล เดอ โกลด์ เพื่อน าท่านเดินทางกลับสู่

กรุงเทพฯ  

11.00 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินกลัฟ์แอร ์เท่ียวบินท่ี GF018/150 

               (18..30 น. – 20.40 น. แวะเปล่ียนเครื่อง ณ เมืองบารเ์รน ประเทศบารเ์รน) 

 

 DAY 7 
 
07.40 น. น าคณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมูิ พรอ้มความประทบัใจ 


