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 อานซ ีซารโ์มนิกซ ์เขามงบลงัค ์กอลมาร ์สตราสบูรก์ เซมูรฮ์็องโอ
ซวั ชอ็งบอรด์ ฟองแตนโบล เซอนองโซ วหิารมงแซงมเิซล  

แวรซ์ายส ์ปารสี หอไอเฟล ลูฟวร ์
 
ก ำหนดกำรเดนิทำง    วนัที ่20 – 29 เมษายน 2565     
วนัแรก      สมุทรปรำกำร (ท่ำอำกำศยำน สุวรรณภูม)ิ - อำบูดำบ ี
17:30 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่ำอำกำศยำน สุวรรณภูม ิอำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ช ัน้ 4 ประตูทำงเขำ้ 8 เคำนเ์ตอร ์R 

สำยกำรบนิ ETIHAD AIRWAYS โดยมเีจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ำรตอ้นรบั 
 
20:25 น. ออกเดินทำงสู่  ท่ำอำกำศยำนอำบูดำบี ประเทศสหรฐัอำหรบัเอมิเรตส ์โดยสำยกำรบิน ETIHAD 

AIRWAYS เทีย่วบนิที ่EY401 (บนิ06.30ชม.) 
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23.55 น. เดนิทำงถงึ ท่ำอำกำศยำนอำบูดำบ ีประเทศสหรฐัอำหรบัเอมเิรตส ์(เพือ่แวะเปลีย่นเคร ือ่ง 2.40ชม.)  
 
วนัสอง   เจนีวำ (สวติเซอรแ์ลนด)์ - เมอืงอำนซ ี(ฝร ัง่เศส) -  
 
02:35 น. ออกเดินทำงต่อสู่ ท่ำอำกำศยำน เจนีวำ ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์โดยสำยกำรบิน ETIHAD AIRWAYS 

เทีย่วบนิที ่EY051 (บนิ06.50ชม.) 
 
07:25 น. เดนิทำงถงึ ท่ำอำกำศยำน เจนีวำ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์หลงัผ่ำนขัน้ตอนกำรตรวจหนังสอืเดนิทำง และ

ตรวจรบัสมัภำระเรยีบรอ้ย ใหท้่ำนไดท้ ำภำระกจิส่วนตวั (Refresh) กนัทีส่นำมบนิ  
 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ "เมืองอำนซ"ี (Annecy) ประเทศฝร ัง่เศส อีกหน่ึงเมืองท่องเที่ยวทีม่ีช ือ่เสียงมำกเป็น

อนัดบัตน้ๆของฝร ัง่เศส โดยตวัเมอืงตัง้อยู่ทำงตอนเหนือของทะเลสำบอำนซ ี(Annecy Lake) ของฝร ัง่เศส 
หรอืทะเลสำบเจนีวำ (Geneva Lake)ของสวิตเซอรแ์ลนด ์และอยู่ห่ำงจำกกรุงเจนีวำ (Geneva) ของ
ประเทศสวติเซอรแ์ลนดป์ระมำณ 45 กโิลเมตร (ประมำณ 1 ช.ม.) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมอืงอำนซ ีเป็นเมอืงหลวงของจงัหวดัโอต-ซำววั (Haute-Savoie) บรเิวณใจกลำงเมอืงน้ันถอืว่ำเป็นส่วน

ทีโ่ดดเด่นของเมืองเน่ืองจำกยงัคงควำมเป็นเมืองยุคกลำงและยงัเป็นทีต่ ัง้ของปรำสำทโบรำณ (Annecy 
Castle) จำกศตวรรษที ่14 มคีลองขนำดเล็กไหลผ่ำนใจกลำงเมอืง 

 
 ไฮไลทท์ี่ส ำคญัอยู่ที่ใจกลำงคลองซึง่เป็นที่ต ัง้ของปำเลสเ์ดอไลล ์(Palais d'Isle) หรอื "คุกเก่ำ" เป็น

สญัลกัษณข์องเมืองอำนซแีละเป็นหน่ึงในอนุสรณส์ถำนทีถู่กถ่ำยภำพมำกทีสุ่ดของฝร ัง่เศส เป็นปรำสำท
โบรำณทีถู่กสรำ้งขึน้ในปี 1132 ตวัอำคำรมีรูปทรงสำมเหลีย่มคลำ้ยหวัเรอืโบรำณทีท่อดสมออยู่ในแม่น ้ำ
และถูกประกำศใหเ้ป็นอนุสำวรยีป์ระวตัศิำสตรใ์นปี 1900 

 
12.00 น.  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
 
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมือง Thones ประเทศฝร ั่งเศส (20 นำที) ซ ึง่ตัง้อยู่ในพืน้ที่ Haute-Savoie ของ

ภูมภิำค Auvergne Rhone-Alpes ประชำกรของ Thones ประมำณ 7,000 คน มพีืน้ทีท่ีก่วำ้งซ ึง่รวมถงึ
เขต Annecy ซึง่อยู่ห่ำงออกไปเพียงสิบหำ้กิโลเมตรท ำใหป้ระชำกรของทัง้ภูมิภำคสูงกว่ำน้ันเล็กนอ้ย 
แม่น ้ำ Fier ไหลผ่ำน Thones และเมืองนี้เป็นที่รูจ้กักนัดีว่ำเป็นเมืองหลวงของชสี Reblochon และ 
Chevrotin ซึง่เป็นอำหำรโปรดของทอ้งถิน่ นอกจำกนีย้งัมีแหล่งท่องเทีย่วและสิง่ทีน่่ำสนใจมำกมำย น ำ
ชมรอบเมอืงและเดนิเล่นชมควำมเป็นอยู่และผูค้นน่ำรกัของเมอืงนี ้
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 ไดน้ ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงชำโมนิกซ ์มงบล็อง (Chamonix Mont-Blanc) (ระยะ85กม./1.30ชม.) ช ือ่ย่อ

ทีใ่ครๆเรยีกกนัว่ำ "ชำโมนิกซ"์ มชี ือ่เล่นว่ำ "The White Lady" (La Dame Blanche) หรอื ภูเขำสขีำว 
เหตุมำจำกยอดเขำทีม่หีมิะปกคลุมอยู่ตลอดทัง้ปี เป็นเมอืงทำงทศิตะวนัออกของ ประเทศฝร ัง่เศส (France) 
มีอำณำเขตติดกบัชำยแดนประเทศสวิตเซอรแ์ลนดแ์ละประเทศอิตำลี ตัง้อยู่ในแควน้โอแวน โคญแอลป์ 
(Auvergne Rhone Alpes) เมืองชำโมนิกซถู์กลอ้มรอบดว้ยหุบเขำ ซึง่หน่ึงในยอดเขำทีโ่ด่งดงัทีสุ่ดคือ 
ยอดเขำมงบล็อง (Mont Blanc) ประกอบไปดว้ยหมู่บำ้นเล็กๆทัง้หมด 16 หมู่บำ้น เมอืงชำโมนิกซแ์บ่งเขต
แดนกบัเมือง Saint Gervais Les Bains และทัง้ 2 เมืองก็ไดร้บักำรขนำนนำมว่ำเป็นเมืองที่สูงที่สุดใน
ประเทศฝร ัง่เศส หรอื หลงัคำแห่งทวปียุโรป นักท่องเทีย่วจำกทั่วทุกมุมโลกมกัจะนิยมเดนิทำงมำเล่นสกแีละ
พำรำไกลดงิ (Paragliding) กนัทีน่ี่เป็นจ ำนวนมำก กลำงหมู่บำ้นม ีแม่น ้ำอำรฟ์ (Arve River) แม่น ้ำสำย
เล็กๆใสสะอำดทีไ่หลผ่ำนตวัใจกลำงเมอืง....  
น ำท่ำน ถ่ำยรูปเป็นทีร่ะลกึ กบั อนุสำวรยีผ์ูพ้ชิติยอดเขำมงบล็อง (Jacques Balmat & Michel Gabriel 
Paccard Statue) เมือ่วนัที ่8 สงิหำคม ปี 1786 ไดม้ชีำยชำวชำโมนิกซ ์2 คนนำมว่ำ Jacques Balmat 

และ Michel Gabriel Paccard เป็น 2 คนแรกทีพ่ิชติยอดเขำมงบล็องไดส้ ำเร็จ และทีจ่ตุัรสักลำงเมืองก็
ไดส้รำ้งรูปป้ันของ Jacques Balmat ยนืคู่กบั Horace Bénédict de Saussure เอำไวโ้ดยทัง้คู่หนัหนำ้
ออกไปทำงเทอืกเขำทีอ่ยู่ไกลสุดสำยตำ Jacques คอืชำยคนทำงซำ้ย ส่วนคนทำงขวำทีถ่อืไมแ้ละอีกมือ
หน่ึงก ำลงัช ีไ้ปยงัยอดเขำอนัไกลโพน้น้ันคือ Horace นักธรรมชำตินิยมชำวสวิตเซอรแ์ลนดท์ีต่อ้งกำร
ศกึษำเกีย่วกบัพชืบนเทอืกเขำแอลป์ ผูท้ีจ่ำ่ยเงนิใหแ้กค่นทีส่ำมำรถพชิติยอดเขำมงบล็องไดส้ ำเรจ็ 

 
ค ่ำ บรกิำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 
 
พกัที ่ Hôtel Mercure Chamonix Les Bossons หรอืเทยีบเท่ำ  
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วนัทีส่ำม  ซำโมนิกซ ์มงบล็อง - พชิติเทอืกเขำ Mont Blanc – เมอืงฟรบิูรก์ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 
 
เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
 

09.00 น. น ำท่ำนเที่ยวพิชติเทือกเขำมงบล็อง Mont Blanc เทือกเขำที่สูงที่สุดในยุโรป....เดินทำงสู่ สถำนี
กระเชำ้ไฟฟ้ำเทเลเฟียลคี เดล ไอกุย ดู มิด ิ(Telepherique de l'Aiguille du Midi Station) และ น ำ
ท่ำน น่ังกระเชำ้ไฟฟ้ำเพือ่เดนิทำงขึน้สู่ สถำนีแพลน เดล ไอกุย ดู มิด ิ(Plan de l'Aiguille Station) ที่

ระดบัควำมสูง 2,317 เมตร (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 25 นำท ีในชว่งที ่1)  
น ำท่ำนเดนิทำงจำก สถำนีแพลน เดล ไอกุย ดู มิด ิ(Plan de l'Aiguille Station) เพือ่ น่ังกระเชำ้ไฟฟ้ำ
ต่อ สู่ สถำนีไอ กุย ดู มิด ิ(Aiguille du Midi Station) (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 25 นำท ีในชว่งที ่2)  
ทีค่วำมสูง 3,777 เมตร ใหท้่ำนไดต้ืน่เตน้หวำดเสยีวกบักำรยนืบนกระจกใสยืน่ออกไปจำกหนำ้ผำทีสู่งกว่ำ 
1,000 เมตร (A Step Into The Void) หรอื เลือกขึน้ลิฟตไ์ปยังบนจุดสูงสุดของ ยอดเขำมงบล็อง 
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(Mont Blanc) ตัง้อยู่บรเิวณพรมแดนระหว่ำงประเทศฝร ัง่เ  ศสกบัประเทศอติำลี เป็นยอดเขำทีสู่งทีสุ่ดใน
เทอืกเขำแอลป์ มคีวำมสูง 4,810 เมตร ทัง้ "มงบล็อง" และ "มอนเตเบยีนโก" ต่ำงมคีวำมหมำยว่ำ "ภูเขำสี
ขำว" สภำพทั่วไปของยอดเขำมีรอ่งรอยกำรกดัเซำะของธำรน ้ำแข็ง ยอดเขำมงบล็องมีรูปรำ่งยอดขรุขระ 
เพรำะเกดิจำกกำรโกง่ตวัของแผ่นเปลอืกโลก 2 แผ่นคอื แผ่นแอฟรกิำกบัแผ่นยูเรเชยี แต่หนิบรเิวณทีโ่กง่ 

ตวักลบัเป็นหนิทรำยกบัหนิปูน ยอดเขำสูงบรเิวณเทอืกเขำแอลป์จงึสกึกรอ่นไดง้่ำย จงึเป็นสำเหตุใหย้อด  
เขำมงบล็องก็มียอดแหลมขรุขระ เพรำะโดนสภำพอำกำศและธำรน ้ำแข็งกดักรอ่นมำเป็นเวลำนำนหลำย
ลำ้นปี สภำพภูมิอำกำศของยอดเขำมงบล็องเป็นแบบเมดิเตอรเ์รเนียน บนยอดมีหิมะปกคลุมตลอดทัง้ปี 
เป็นสถำนทีท่่องเทีย่วทำงธรรมชำตทิีส่ ำคญัของอติำลแีละฝร ัง่เศส  

 
เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรบนยอดเขำ Mont Blanc 

 
บ่ำยๆ ไดเ้วลำอนัสมควร น ำท่ำนเดินทำงลงจำกยอดเขำ ** กรณีคณะไม่สำมำรถขึน้ชม ยอดเขำมองบล็องได ้

ไม่ว่ำกรณีใดก็ตำม ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่สำมำรถคนืค่ำใชจ้ำ่ย ไม่ว่ำส่วนใดส่วนหน่ึงใหก้บัท่ำนไดทุ้ก
กรณี เน่ืองจำกเป็นกำรช ำระล่วงหนำ้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ทัง้หมด ** 

 
 ไดเ้วลำเดนิทำงสู่ เมืองฟรบิูรก์ (Fribourg) (140กม./2ชม.)  ฟรบิูรก์เป็นเมืองเก่ำอำยุกว่ำพนัปี สรำ้งขึน้

ตัง้แต่รำวศตวรรษที่ 12 มีแม่น ้ำลอ้มรอบถึง 3 ดำ้น ในยุคน้ันจึงเป็นชยัภูมิที่เหมำะสมในเร ือ่งกำรศึก
สงครำม ตัง้แต่อยู่ไม่ไกลจำกกรุงเบริน์ (Bern) เมืองหลวงของสวติเซอรแ์ลนดใ์นปัจจุบนั แต่มีขนำดเล็ก
กว่ำมำก  ไฮไลตท์ีเ่ทีย่วในเมืองนีม้ีอยู่ไม่กีแ่ห่ง โซนเมืองเก่ำ แถวน้ันจะมีมหำวหิำรเซนตนิ์โคลสั (Saint 
Nicolas) สูงเด่นเป็นตระหง่ำนทีสุ่ดในเมอืง เรำสำมำรถขึน้ไปบนหอคอยดำ้นบนเพือ่ชมววิไดโ้ดยตอ้งเสีย
ค่ำเขำ้ชม แต่ส ำหรบัตวัวหิำรดำ้นในเขำ้ไปไดฟ้ร ีในขณะทีใ่กล ้ๆ  วหิำรเป็นถนนทีม่ีตรอกซอกซอย ตำม
ทำงเรำก็จะเห็นน ้ำพุเป็นระยะๆ ซ ึง่โดยรอบก็จะมรีำ้นรวงมำกมำยใหก้นิใหช้อ้ปและเดนิเล่นชวิๆๆ 
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ค ่ำ บรกิำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  

ทีพ่กั  Hotel NH Fribourg หรอืเทยีบเท่ำ 
 
วนัทีส่ี ่  เมอืงฟรบิูรก์ - กอลมำร ์Colmar – สตรำบูรก์ – มหำวหิำรแห่งสตรำซบูร ์- เมอืงโชมงต ์
 
เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 
08.00 น. น ำท่ำนออกเดินทำงสู่เมือง เมืองกอลมำร ์(Colmar) (190กม./2.30ชม.) เมืองท่องเที่ยวยุคกลำงที่มี

ช ือ่เสยีงและยงัเป็นเมอืงหลวงของจงัหวดัโอ-แรง็ (Haut-Rhin) ในแควน้อำลซสั (Alsace) โดยตวัเมอืงน้ัน
ตัง้อยู่ทำงตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศฝร ัง่เศส  เมอืงกอลมำร ์เมอืงทีไ่ดร้บักำรขนำนนำมว่ำเป็น “เมอืง

หลวงแห่งไวนแ์ห่งอำลซสั” (Capitale des Vins d’Alsace) นอกจำกนี้ยงัเป็นเมืองที่มีช ือ่เสียงในกำร
อนุรกัษเ์มืองใหย้งัคงเป็นเมืองที ่มีลกัษณะสถำปัตยกรรมและบรรยกำศของเมืองโบรำณ โดยเฉพำะในตวั
เมอืงเกำ่ทีเ่รยีงรำยไปดว้ยเรอืนไมโ้บรำณ รำ้นคำ้โบรำณ โบสถ ์พพิธิภณัฑ ์ครสิตศ์ำสนสถำน และรำ้นคำ้
และทีอ่ยู่ อำศยัทีค่งสภำพเหมอืนเมอืงในยุคกลำง 
เมอืงแห่งนีถู้กจดัใหเ้ป็นเมอืงทีม่ีควำมโรแมนตกิ เมอืงหน่ึงของประเทศฝร ัง่เศส และเป็นสถำนทีท่ีคู่่รกัมกัจะ
ใหค้ ำสญัญำในควำมรกัระหว่ำงกนัและกนั สิง่ทีน่่ำประทบัใจของเมืองกอลมำร ์ก็คือ ไรอ่งุ่นจ ำนวนมำก 
เคียงคู่ไปกบัอุตสำหกรรมกำรผลติไวนช์ ัน้เยีย่ม และบรรยำกำศทีส่วยงำม ซึง่ท ำใหท้ีน่ี่กลำยเป็นอีกหน่ึง
สถำนทีแ่สนโรแมนตกิในฝันของใครหลำยคน 

 
เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
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บ่ำย เดนิทำงต่อสู่ Strasbourg สตำรสบ์ูรก์ (70กม./1ชม.) ตัง้อยู่ในแควน้อำลซสั ของจงัหวดับำ-แรง็ ประเทศ
ฝร ัง่เศส บรเิวณฝ่ังแม่น ้ำอลี ทีใ่กล ้ๆ ชำยแดนประเทศเยอรมนี  ดว้ยควำมทีเ่ป็นเมืองตรงพรหมแดนในอดตี

จงึเป็นเมืองทีม่ีควำมส ำคญัทำงยุทธศำสตรเ์ป็นอย่ำงมำก อีกทัง้ยงัมีกลิน่อำยควำมเป็นเยอรมนัแทรกอยู่
หลำยๆอย่ำงจนไดช้ ือ่ว่ำเป็นเมืองแห่งสองวฒันธรรม ทีโ่ดดเด่นมำกทีสุ่ดคงหนีไม่พน้กำรเป็นเมืองหลวง
ของตลำดครสิตม์ำสในฝร ัง่เศสเลยก็  ว่ำได ้เพรำะทีน่ี่จดัใหญ่ จดัหนัก ทัง้อำหำรและบรรยำกำศทีด่งีำมไม่
แพป้ระเทศเยอรมนัเลยทเีดียว สิง่ทีข่ึน้ช ือ่สุดของทีน่ี่น่ันก็คอื ไวนข์ำว ทีไ่ดร้บัดำ้นรสชำตเิป็นอนัดบัตน้ๆ
ของโลก และขนมอบ kong รูปทรงเหมือนรูประฆงัคว ่ำ ทีไ่ดร้บัควำมนิยมทำนกนัมำกๆในชว่งเทศกำล
ครสิตม์ำสก็มตีน้ก ำเนิดมำจำกเมอืงนี ้

 ยงัเป็นหน่ึงในแลนดม์ำรค์ส ำคญัที่สุดของเมืองนี้ ที่มีควำมงดงำมและควำมน่ำสนใจในหลำยๆ จุด คุณ
สำมำรถชมควำมงดงำมของสถำปัตยกรรมบำ้นเรอืนต่ำงๆ ในเมือง สตำรสบ์ูรก์ไดท้ัง้กำรเดินเทำ้และ
ล่องเรอืก็ไดเ้พรำะ Petite France ตัง้อยู่รมิแม่น ้ำสำยส ำคญัของฝร ัง่เศส จดัว่ำเป็นเมืองทีม่ีเอกลกัษณไ์ม่
เหมือนใคร อีกทัง้ยงัไดร้บักำรลงทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย UNESCO ดว้ย Petite France หรอืในชือ่
ภำษำองักฤษว่ำ “Little France” เป็นย่ำนเกำ่แกท่ีต่ ัง้อยู่ทำงตะวนัออกของประเทศฝร ัง่เศส ทีเ่กำะใหญ่ กร็
องดีล (Grande Ile ) บนถนน Rue Des Moulins พืน้ที่ประวตัิศำสตรแ์ห่งนี้ลอ้มรอบไปดว้ยแม่น ้ำอิล 
(River III) ทัง้สีด่ำ้น นับว่ำเป็นศูนยก์ลำงกำรท่องเทีย่วของเมืองสตรำสบ์ูรก์ทีม่ีช ือ่เสยีงอย่ำงมำก ในอดตี

ฝร ัง่เศสน้อยนี้เป็นแค่ย่ำนที่มีแต่ควำมเสื่อมโทรมเพรำะเป็นเมืองที่มีแต่โรงสี และโรงงำนฟอกหนังซึง่
แน่นอนว่ำส่งผลท ำใหร้ะบบน ้ำเน่ำเสยีมกีลิน่เหม็น แต่ต่อมำไดม้กีำรปรบัปรุงภูมทิศันโ์ดยของเมอืงใหม่ และ
เปลีย่นใหท้ีน้ั่นกลำยเป็นสถำนทีท่่องเทีย่ว 

 เยี่ยม มหำวิหำรแห่งสตรำซบูร ์(Cathedrale Notre Dame de Strasbourg) เป็นมหำวิหำรแห่งแรก  
ของฝร ัง่เศสทีส่รำ้งขึน้มำในรูปแบบสไตลโ์กธกิ(Gothic) สถำปัตยกรรมจำกยุคกลำงแห่งนีไ้ดร้บักำรจด
ขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกว่ำคอืวหิำรทีม่คีวำมสูงทีสุ่ดในยุโรปแถบตะวนัตกโดยองคก์รยูเนสโกมำแลว้ 
Strasbourg Cathedral เป็นอนุสรณส์ถำนทำงประวตัศิำสตรท์ีม่คีวำมเป็นมำยำวนำนหลำยศตวรรษ ถอื
เป็นมหำวหิำรแห่งพระแม่มำรยีท์ีใ่ชป้ระกอบพิธกีรรมทำงศำสนำของนิกำยโรมนัคำทอลกิ   มหำวหิำรแห่ง
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นีต้ ัง้อยู่ทีแ่ควน้กร็องแต็สต ์ บนเกำะกร็องดีล เมืองสตรำซบูร ์ประเทศฝร ัง่เศส  เป็นโบสถท์ีใ่ชเ้วลำสรำ้ง
นำนถงึ 400 ปี สรำ้งจำกหนิทรำยชมพูอมแดงโดยท ำกำรสรำ้งขึน้คร ัง้แรกในปี ค.ศ. 1015 และเสรจ็สิน้ใน
ปี  ค.ศ. 1439 โดยมนีำย เอรอ์วนิ ฟ็อน ชไตนบ์คั สถำปนิคชำวเยอรมนัเป็นผูอ้อกแบบ  วหิำรนอรท์-ดำม
สตรำซบูรม์คีวำมสูง 142 เมตร  กวำ้ง 51.50 เมตร และยำว 110 เมตร จดัเป็นวหิำรทีสู่งเป็นอนัดบัหกของ
โลกเลยทเีดยีว ซ ึง่เดมิน้ันยอดมหำวหิำรนีจ้ะสรำ้งขึน้ทัง้สองขำ้งแต่ตวัอำคำรไดเ้กดิทรุดตวัขึน้ก่อนจงึท ำ
ใหเ้หลอืยอดวหิำรเพียงขำ้งเดยีวเป็นเอกลกัษณใ์หนั้กท่องเทีย่วไดเ้ห็นครบัและดว้ยควำมสูงของยอดวหิำร
จงึท ำใหท้ีนี่ด้งึดูดนักท่องเทีย่วเขำ้มำเป็นจ ำนวนมำกซึง่ในแต่ละปีเฉลีย่แลว้มีนักท่องเทีย่วเขำ้มำเยีย่มชม
สูงถงึ 4,000,000 คนไดเ้วลำเดนิทำงต่อสู่เมอืงโชมงต ์

 
ค ่ำ บรกิำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  
 
พกัที ่ Grand Hôtel Terminus Reine หรอืเทยีบเท่ำ 
  
วนัทีห่ำ้       เซเมอร ์ซอง อุกซวัว ์– พระรำชวงั ฟองแดนโบล Chateau de Fontainebleau  
 
เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
 
08.00 น. เดนิทำงสู่เมอืง เซเมอร ์ซอง อุกซวัว(์Semur-en-Auxois) เป็นเมอืงทีง่ดงำมประหน่ึงหลุดออกมำจำกเทพ

นิยำย ตัง้อยู่ในเขตแควน้ Burgundy ทำงตอนกลำงของฝร ัง่เศส มบีรเิวณทีต่ดิกบัแม่น ้ำ Armançon ตวั
บำ้นเรอืนมีลกัษณะแบบบำ้นสไตลฝ์ร ัง่เศสในแถบชนบทยุคกลำง ตัง้เรยีงรำยกนัอย่ำงน่ำรกัมีเสน่หแ์บบ
สุดๆ ยิง่ถำ้มองจำกมุมที่ต ัง้มีแม่น ้ำผ่ำตรงกลำงมีสะพำน Le pont Joly เช ือ่มสองฝ่ังยิง่เป็นมุมไฮไลทท์ี่
ถ่ำยรูปออกมำปังมำกๆ เดมิทเีมืองแห่งนีเ้ป็นป้อมปรำกำรชว่งมีสงครำมท ำใหม้ีก ำแพงขนำดใหญ่ลอ้มรอบ
ทัง้ 4 ดำ้น พอรวมๆกบับำ้นเรอืนที่ยงัคงรกัษำควำมโบรำณไดอ้ย่ำงดี และยงัมีรำ้นอำหำร คำเฟ่ รำ้น

จ ำหน่ำยสนิคำ้พืน้เมอืงต่ำงๆ ถอืไดว้่ำเป็นเมอืงเล็กๆทมีเีสน่หท์ีน่่ำคน้หำไม่แพเ้มอืงอืน่ๆเลยทเีดยีว 
 
เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 
บ่ำย น ำท่ำนสู่เมอืงฟงแตนโบล Fontainebleau เป็นเมอืงทีด่งัมำกและมป่ีำไมส้วยงำมเนือ้ทีไ่ม่ต ่ำกว่ำแสนไร ่มี

ปรำสำท (Chateau de Fontainebleau) ทีเ่คยเป็นพระรำชวงัทีป่ระทบัสรำ้งขึน้ตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที่ 
12 จกัรพรรดนิโปเลยีน โบนำปำรต์ ก็เคยประทบัทีน่ี่ และถูกลม้ลำ้งอ ำนำจทีน่ี่ดว้ย เมอืงนีเ้คยเป็นทีต่ ัง้ของ
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องคก์ำรนำโตยำวนำนถงึยีส่บิปี และยงัมีฐำนทพั ปืนใหญ่ และกองทหำรมำ้ทีน่ี่ เชดิชใูหเ้มืองนีก้ลำยเป็น
สถำนทีท่่องเทีย่วทำงประวตัิศำสตรท์ีส่ ำคญัแห่งหน่ึงน ำท่ำนเขำ้ชมพระรำชวงั พระรำชวงั ฟองแดนโบล 
Chateau de Fontainebleau 

 
พระรำชวงัหลวงทีใ่หญ่ทีสุ่ดพระรำชวงัหน่ึงของฝร ัง่เศส ซึง่ไดร้บักำรขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ำร
ยูเนสโกในปี ค.ศ. 1981 พระรำชวงัแห่งนีม้ปีระวตัศิำสตรย์ำวนำนกว่ำแปดรอ้ยปี โดยเร ิม่กอ่สรำ้งมำตัง้แต่
ยุคกลำง และมีกำรบูรณะปรบัปรุงตกแต่งโดยกษัตรยิข์องฝร ัง่เศสอีกหลำยพระองค ์ท ำใหพ้ระรำชวงัมี
ลกัษณะของศิลปะทีห่ลำกหลำยแต่ก็มีเอกลกัษณเ์ฉพำะตวัจนกลำยเป็นสญัลกัษณข์องยุคเรอเนซองซ ์
ภำยในมกีำรตกแต่งอย่ำงวจิติรงดงำม ภำยนอกก็ลอ้มรอบดว้ยสวนสวยเขยีวขจ ี 
ไดเ้วลำเดินทำงต่อสู่  เมืองตูร ์Tours ในเขตแม่น ้ำลัวรท์ำงตอนเหนือและแม่น ้ำแชรท์ำงตอนใต ้มี
ประวตัศิำสตรเ์กำ่แกย่ำวนำน จตุัรสัเมอืงเกำ่ เรยีงรำยไปดว้ยบำ้นกึง่ไมซ้งุทีส่รำ้งมำตัง้แต่สมยัยุคกลำง เป็น
เมอืงคลำสสคิทีน่่ำชมอกีเมอืงหน่ึง 

 
19.00 น. รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 
 
ทีพ่กั ALLIANCE HOTEL TOURS  หรอืเทยีบเท่ำ 
 
วนัทีห่ก     พระรำชวงั ซอ๊งบอรด์ - พระรำชำวงั เชอนองโซ - เมอืงเลอม็อง 
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เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
 
08.00 น. เดินทำงสู่ พระรำชวงัชองบอรด์ มหำปรำสำทแห่งลุ่มน ้ำลวัร ์มีแม่น ้ำสำยยำวทีสุ่ดของฝร ัง่เศสคือ 1,013 

กโิลเมตร สองฟำกฝ่ังมีปรำสำทหรอืชำโต ของกษตัรยิแ์ละเชือ้พระวงศ ์ในจ ำนวนทัง้หมดปรำสำทชอง
บอรด์ นับเป็นควำมปรำรถนำสูงสุดของนักท่องเทีย่ว พระเจำ้ฟรอง ซวัสท์ี ่1 ทรงโปรดใหส้รำ้งขึน้ในปีค.ศ.
1519 หลงัน ำทพัไปชนะอติำลทีีเ่มอืงมลิำน เพือ่ไวร้บัรองพระสหำย และไวเ้ป็นทีป่ระทบัเมือ่มำล่ำสตัว ์

 
เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 
บ่ำย น ำท่ำนเขำ้ชมพระรำชวงั เชอนองโซ ปรำสำทเชอนงโซ สรำ้งบนฝ่ังแม่น ้ำแชรแ์ละสรำ้งมำก่อนหนำ้ทีจ่ะมี

หลกัฐำนทำงเอกสำรเมื่อศตวรรษที1่1 ออกแบบโดยฟิลแบรตเ์ดอลอรม์ สถำปนิกเรอเนซองส ์ตระกูลเม
เนียร ์ลักษณะของสถำปัตยกรรมของเชอนงโซ เป็นแบบผสมระหว่ำงสถำปัตยกรรมกอธิคและ
สถำปัตยกรรมเรอเนซองสต์อนตน้ ลำนดำ้นหนำ้วำงแบบลำนปรำสำทยุคกลำงลอ้มรอบดว้ยคูน ้ำ ประตู
ทำงเขำ้ขนำดใหญ่ท ำจำกไมแ้กะสลกั ดำ้นในเป็นชำเปล โดดเด่นดว้ยหน้ำต่ำงประดบักระจกสี,หอ้ง
บรรทม,หอ้งกรนีเป็นลกัษณะศลิปะแบบกอธคิและเรอเนซองส ์หอ้งรบัรอง,หอ้งบรรทมพระเจำ้ฟรองซวัสท์ี1่,
หอ้งพระเจำ้หลุยสท์ี1่4 

 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมอืงเลอม็อง (LE MANS) เมอืงหลวงของจงัหวดัซำรต์แควน้เปอเีดอลำลวัรเ์มอืงยอดนิยม
ทีจ่ดัรำยกำรแข่งขนัรถยนต ์24 Hours of Le Mans และมกีำรจดัต่อเน่ืองในทุกปีมำตัง้แต่ปี ค.ศ. 1923 
 

ค ่ำ  บรกิำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 
 
พกัที ่ Mercure Le Mans Centre Hotel หรอื เทยีบเท่ำ 

 
วนัทีเ่จ็ด       เลอม็อง- มหำวหิำรมงแซงมเิซล - ปำรสี 
เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

08.00 น. น ำท่ำนสู่ มงตแ์ซงตม์ิเชล (Mont Saint-Michel) (180 กม./2.40 ชม.) ทีต่ ัง้ของศำสนสถำนทีย่ิง่ใหญ่
ที่สุดแห่งหน่ึงในยุโรปเทียบไดก้บัมหำวิหำรเซนตปี์เตอรแ์ห่งกรุงโรม อยู่บนเกำะในเขตแควน้นอรม์ังดี 
สถำนทีแ่ห่งนีไ้ดร้บักำรประกำศจำกองคก์ำรยูเนสโกใหเ้ป็นหน่ึงในมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1979 และเป็น
สถำนทีท่่องเทีย่วยอดนิยมติดอนัดบั 3 ของฝร ัง่เศสรองลงมำจำกหอไอเฟลและพระรำชวงัแวรซ์ำยน ์มงต ์
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แซงต-์มเิชล สรำ้งมำหลำยยุคหลำยสมยัเปลีย่นแปลงรูปแบบ ตลอดกำรสรำ้งจนปี ค.ศ.966 นักบวชนิกำย
เบเนดิกตีนจำกวหิำรแซ็ง-ว็องดรยีไ์ดส้รำ้งโบสถแ์ละอำคำรขึน้ใหม่เป็นอำรำมขนำดใหญ่ ตวัวิหำรตัง้อยู่
บนฐำนหนิแกรนิตขนำดใหญ่สูงจำกระดบัน ้ำทะเล 75 เมตร จำกน้ันมีกำรสรำ้งต่อเตมิหลำยยุคหลำยสมยั 
เมือ่คร ัง้ทีแ่ควน้นอรม์งัดเีจรญิรุง่เรอืง 

 
เทีย่ง เดนิทำงถงึ บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 
14.00 น. เดินทำงสู่  กรุงปำรสี (360 กม./4.30ชม.) เมืองหลวงแสนสวยของฝร ัง่เศส ตัง้อยู่บนแม่น ้ำแซน บรเิวณ

ตอนเหนือของประเทศฝร ัง่เศสบนใจกลำงแควน้อีล-เดอ-ฟรองซ ์มหำนครปำรสีคือเมืองยอดนิยมที่
นักท่องเทีย่วทั่วโลกใฝ่ฝันอยำกมำเยอืน ดว้ยควำมงำมของสถำปัตยกรรม ประวตัศิำสตรท์ีน่่ำสนใจ หรอื
เร ือ่งรำวของแฟช ัน่ ดไีซนเ์นอรท์ีม่ีช ือ่เสยีง เชญิเต็มอิม่สนุกไปกบักำรซือ้ของ และเดนิท่องไปบนถนุนเสน้
ต่ำงๆ ของเมอืงปำรสี 

 
18.30 น. เดนิทำงถงึ กรุงปำรสี บรกิำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  
 
พกัที ่ น ำเขำ้สู่ทีพ่กั  MERCURE PARIS VELIZY HOTEL หรอืเทยีบเท่ำ 

 
วนัทีแ่ปด   ปำรสี – พระรำชวงัแวรซ์ำย – หอไอเฟล -ประตูชยัฝร ัง่เศส – ถนนฌ็องเซลเิซ ่– ล่องเรอื บำโต มูช 
เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
 

น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองแวรช์ำยส ์น ำท่ำนเขำ้ชม พระรำชวงัแวรซ์ำย (VERSAILLES PALACE) เพื่อชม
ควำมยิง่ใหญ่อลงักำรของพระรำชวงัทีไ่ดร้บักำรยกย่องว่ำใหญ่โตมโหฬำร และสวยงำมทีสุ่ดในโลกซึง่ 
ไดร้บักำรตกแต่งไวอ้ย่ำงหรูหรำวจิติรบรรจง ชมควำมงดงำมของหอ้งต่ำงๆ ทีม่เีอกลกัษณเ์ฉพำะตกแต่ง 
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ประดบัประดำดว้ยภำพเขียนต่ำงๆ และเฟอรนิ์เจอรช์ ัน้ดี อำทิ หอ้งอพอลโล, หอ้งนโปเลียน, หอ้งบรรทม
ของรำชนีิ, หอ้งโถงกระจกทอ้งพระโรง, หอ้งสงครำม และหอ้งสนัตภิำพ ฯลฯ ซึง่รวบรวมเร ือ่งรำวและควำม
เป็นมำในอดตีอนัยิง่ใหญ่ของพระรำชวงัแห่งนี ้

 

เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บ่ำย เดินทำงกลบั กรุงปำรสีน ำท่ำนถ่ำยรูป จุดถ่ำยรูปหอไอเฟลที่ดีที่สุด คือ ลำนหน้ำปรำสำท Palais de 
Chaillot ใกล ้ๆ  กบัสถำนี Trocadéro จำกมุมนี ้จะเห็นภำพหอไอเฟลแบบเต็มจอ ไม่มตีน้ไม ้เสำไฟฟ้ำบงั
ใหเ้สยีอำรมณ ์ใหท้่ำนได ้แอ็คท่ำกนัสุดชวีติ ท่ำพงิหอ แบกหอ จบัหอ แลว้แต่ใครจะครเีอท หอไอเฟล  
EIFFEL TOWER หอคอยโครงสรำ้งเหล็กตัง้อยู่บนชอ็งเดอมำร ์บรเิวณแม่น ้ำแซน ในกรุงปำรสี หอไอเฟล

เป็นสญั  ลกัษณข์องประเทศฝร ัง่เศสทีเ่ป็นทีรู่จ้กักนัทั่วโลก ทัง้ยงัเป็นหน่ึงในสิง่ก่อสรำ้งทีม่ีช ือ่เสยีงทีสุ่ดใน
โลกอกีดว้ย หอไอเฟลเป็นหน่ึงในสิง่กอ่สรำ้งทีโ่ด่งดงัทีสุ่ดแห่งหน่ึงของโลก ตัง้ช ือ่ตำมสถำปนิกผูอ้อกแบบ 
กุสตำฟ ไอเฟล ผูเ้ป็นทั้งสถำปนิกและวิศวกรช ัน้น ำของฝร ั่งเศส หอไอเฟลถูกสรำ้งขึน้เพื่อใชเ้ป็น
สญัลกัษณข์องงำนแสดงสินคำ้โลก ในปี ค.ศ. 1889 Exposition universelle de Paris de 1889 
หอคอยสูงงดงำมแห่งนีเ้ป็นดำวเด่นทีส่รำ้งควำมประทบัใจแก่ผูร้ว่มงำน ซึง่ต่อมำไดรู้จ้กัในนำมหอไอเฟล 
นับตัง้แต่น้ันไดก้ลำยมำเป็นสญัลกัษณข์องกรุงปำรสี และในปี พ.ศ. 2549 นักท่องเทีย่วกว่ำ 6,719,200 
คนไดเ้ขำ้เยี่ยมชมสถำนที่แห่งนี้ และกว่ำ 200,000,000 คนตัง้แต่เร ิม่ก่อสรำ้ง ส่งผลใหห้อไอเฟลเป็น
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สิง่ก่อสรำ้งทีม่ีคนเขำ้ชมมำกทีสุ่ดต่อปีอีกดว้ย หอไอเฟลสูง 324 เมตร 1,063 ฟุต หรอืสูงเท่ำกบัตกึ 81 
ช ัน้ เมือ่หอไอเฟลสรำ้งเสรจ็ในปี พ.ศ. 2432 (ค.ศ. 1889) หอไอเฟลกลำยเป็นสิง่ก่อสรำ้งทีสู่งทีสุ่ดในโลก
แทนทีอ่นุสำวรยีว์อชงิตนั และไดค้รองต ำแหน่งนีม้ำเร ือ่ยๆ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2473 (ค.ศ. 1930) ก็ไดเ้สยี
ต ำแหน่งใหแ้ก่ตกึไครสเ์ลอร ์(319 เมตร หรอื 1,047 ฟุต) ทีเ่พิง่สรำ้งเสรจ็ หอไอเฟลเป็นสิง่ปลูกสรำ้งสูง
ทีสุ่ดในกรุงปำรสี 
 
ผ่ำนชมลำน จตุัรสัคองคอรท์ สถำนทีซ่ ึง่เคยเป็นลำนประหำรพระเจำ้หลุยสท์ี ่16 และพระนำงมำเรยีองัตวั
เนต ชม ประตูชยั อำรก์ เดอ ทรยีงฟ์ เดอ เลตวล หรอืทีรู่จ้กักนัในชือ่ ประตูชยัฝร ัง่เศส เป็นอนุสรณส์ถำนที่
ส ำคญัในกรุงปำรสี ประเทศฝร ัง่เศส ตัง้อยู่กลำงจตุัรสัชำรล์ เดอ โกล หรอืเป็นทีรู่จ้กักนัในนำม จตุัรสัแห่ง
ดวงดำว Place de l'Étoile อยู่ทำงทศิตะวนัตกของชอ็งเซลเีซประตูชยัแห่งนีส้รำ้งขึน้เพือ่เป็นกำรสดุดวีรี
ชนทหำรกลำ้ทีไ่ดร้ว่มรบเพือ่ประเทศฝร ัง่เศส โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในสงครำมนโปเลยีน และในปัจจบุนัยงัเป็น
สุสำนของทหำรนิรนำมอีกดว้ย ประตูชยันีเ้ป็นส่วนหน่ึงของแกนกลำงอนัเก่ำแก่ L'Axe historique ซึง่
เป็นถนนเสน้ตรงจำกสวนพิพิธภณัฑล์ูฟวรไ์ปยงัชำนกรุงปำรสี ออกแบบโดยฌ็อง ชำลแกร็ง ในปี พ.ศ. 
2349 โดยมียุวชนเปลือยชำวฝร ัง่เศสก ำลงัต่อสูก้บัทหำรเยอรมันเต็มไปดว้ยเครำ และใส่เกรำะเป็น  
สญัลกัษณเ์พือ่เป็นกำรปลุกใจ และเป็นอนุสรณส์ถำนจนกระทั่งสงครำมโลกคร ัง้ที ่1 

 

 
อสิระชอ้ปป้ิงที ่ถนนฌ็องเซลเิซ ่(CHAMPS ELYSEES) ตัง้อยู่เขตที ่8 ของกรุงปำรสี เป็นหน่ึงในถนนทีม่ี
ช ือ่เสียงโด่งดงัในฝร ัง่เศส สวรรคข์ำชอ้ป ย่ำนศูนยก์ำรคำ้ระดบัพรเีมียม แหล่งรวมสนิคำ้แบรนดด์งัระดบั
โลกทุกแบรนดร์ำ้นอำหำรทีม่ีควำมหรูหรำอลงักำรและอกีมำกมำยทีส่รำ้งควำมตืน่ตำตืน่ใจตลอดสองขำ้ง
ทำง ถอืว่ำเป็นย่ำนธรุกจิทีส่ ำคญัของกรุงปำรสี และยงัถูกจดัอนัดบัใหแ้ป็นถนนทีส่วยทีสุ่ดในโลก 
น ำท่ำนเดนิทำงสู่ท่ำเรอื ใหท้่ำน ล่องเรอื บำโต มูช Bateaux-Mouches ชมแม่น ้ำแซน หน่ึงในกจิกรรม
ในกำรชมเมืองปำรสีที่นักท่องเที่ยวหลำยคนชืน่ชอบ ของนครปำรสีชมทศันียภำพสองฟำกฝ่ัง และ
สถำปัตยกรรมอนังดงำมของอำคำรสวยงำมต่ำงๆ 

 
ค ่ำ บรกิำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 
 
พกัที ่ น ำเขำ้สู่ทีพ่กั  MERCURE PARIS VELIZY HOTEL หรอืเทยีบเท่ำ 

 
วนัทีเ่กำ้   ปำรสี - มงมำทร ์- พพิธิภณัฑล์ูฟวร ์–– หำ้งลำฟำแยตต ์- อำบูดำบ ี
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เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
 
09.00 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่ มหำวิหำรพระหฤทยัแห่งมงมำทร  ์THE BASILICA OF THE SACRED HEART  OF 

PARIS  เป็นโบสถแ์ละมหำวิหำรรองในครสิตจกัรโรมนัคำทอลิก ซ ึง่ตัง้อยู่บนยอดเขำที่สูงที่สุดของกรุง

ปำรสี  สูงกว่ำ 130 เมตรซึง่นับว่ำเป็นภูเขำทีสู่งทีสุ่ดของปำรสี ท ำใหส้ถำนทีท่่องเทีย่วเเห่งนีน้ั้นโดดเด่น
เป็นอย่ำงมำก เเละท ำใหนั้กท่องเทีย่วสำมำรถชมควำมงดงำมของกรุงปำรสีไดอ้ย่ำงชดัเจนเเละสวยงำม
อย่ำงมำก เเถมมบีรรยำกำศทีเ่เสนจะโรเเมนตกิ  มหำวหิำรพระหฤทยัแห่งมงมำทร ์น้ันสรำ้งขึน้มำเพือ่อุทศิ
เเด่พระหฤทยัของพระเยซ ูโดยถูกออกเเบบโดย โปล อะบำด ีซ ึง่เป็นสถำปนิกทีช่นะกำรออกเเบบจำก 77 
สถำปนิกทีส่่งผลงำนเขำ้มำประกวด เร ิม่ก่อสรำ้งในปี ค.ศ.1875 เเละเสรจ็สิน้ในปี ค.ศ.1919 เเต่ระหว่ำง
กำรก่อสรำ้งน้ันก็มีเหตุกำรณท์ีท่ ำใหก้ำรก่อสรำ้งตอ้งล่ำชำ้ลงทัง้สงครำมโลกคร ัง้ที ่1 เเละกำรเสยีชวีติลง
ของ โปล อะบำด ีจนตอ้งใหส้ถำปนิกอกี 5 คนมำสำนงำนต่อ โดยมีรูปเเบบสถำปัตยกรรมในเเบบโรมนั-
ไบแซนไทน ์ทีนั่บว่ำมีควำมเเตกต่ำงเเละเเปลกใหม่อย่ำงมำกในยุคน้ัน โดยมีกำรออกเเบบทีเ่นน้ไปทำง
ชำตนิิยมอย่ำงมำก ซึง่มกีำรใส่รำยละเอยีดลงในตวัของมหำวหิำรเเห่งนีเ้ป็นอย่ำงยิง่ 

 
เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

 
น ำท่ำนเขำ้ชม พิพิธภณัฑล์ูฟวร ์(LOUVRE MUSEUM) เป็นพิพิธภณัฑท์ีม่ีช ือ่เสยีงโด่งดงัทีสุ่ดของเมือง
ปำรสี จำกผลงำนที่จดัแสดงไปจนถึงควำมเก่ำแก่และยิ่งใหญ่ของสถำนที่ท ำใหเ้ป็นพิพิธภัณฑท์ี่มี
ควำมส ำคญัระดบัโลก กอ่ตัง้ขึน้โดยพระเจำ้ฟิลปิที ่2 กอ่นทีจ่ะถูกขยำยใหเ้ป็นพระรำชวงัหลวง ในปัจจุบนั
พิพิธภัณฑล์ูฟร ์ (Louvre Museum) เป็นสถำนที่เก็บรกัษำผลงำนศิลปพที่ทรงคุณค่ำไวม้ำกกว่ำ 
400,000 ชิน้ แต่น ำมำจดัแสดงใหช้มเพียง 40,000 ชิน้เท่ำน้ัน ชมผลงำนภำพวำด Mona Lisa ผลงำน
โด่งดงัของ Leonardo da Vinci ศิลปินชำวตำเลียนชือ่ โมนำลิซำ่ เป็นภำพวำดหญิงสำวที่ถ่ำยทอด
อำรมณไ์ดอ้ย่ำงหลำกหลำย จุดเด่นตรงรอยยิม้ที่มุมปำก และดวงตำที่มีเสน่หร์ำวกบัมีชวีิตสำมำรถมี
ปฏิสมัพนัธก์บัผูช้มศิลปะชิน้นีไ้ด ้ถ่ำยรูปกบัพีระมิดแกว้ขนำดใหญ่สญัลกัษณท์ีเ่ด่นสง่ำตัง้อยู่ดำ้นหน้ำ
ของพพิธิภณัฑล์ูฟวร ์
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 หลงัจำกน้ันน ำท่ำนเดนิทำงสู่ หำ้งลำฟำแยตต ์GALERIES LAFAYETTE HAUSSMANN  เป็นหำ้งหรูทีม่ ี
ชือ่เสียงมำกทีสุ่ดแห่งหน่ึงของปำรสี ภำยในอำคำรทีม่ีสถำปัตยกรรมทีส่วยงำม ทีแ่มว้่ำเรำจะไม่ไดต้ัง้ใจ
ไปชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมก็ยังควรค่ำแก่กำรไปเดนเล่นอยู่ดี ตั้งอยู่บนถนนโฮสมำนน์(Boulevard 
Haussman)ในกรุงปำรสี ใกลก้บัโรงโอเปรำ่กำรนิ์เยร ์(Opera Ganier) เปิดใหบ้รกิำรคร ัง้แรกในปี ค.ศ.
1912 เดมิทกี่อนทีจ่ะมำเป็นหำ้งสรรพสนิคำ้แฟช ัน่ช ัน้น ำของโลกอย่ำงทุกวนันีแ้ต่ก่อนเป็นแค่รำ้นคำ้ขำย
เสือ้ผำ้เล็กๆ ทีห่วัมุมถนน Lafayette แต่ภำยหลงัไม่นำนไดม้ีกำรขยบัขำยพืน้ทีเ่พือ่ใหเ้พียงพอต่อจ ำนวน
พนักงำนและลูกคำ้ทีม่ำจบัจำ่ยใชส้อย เพรำะในแต่ละวนัมลีูกคำ้เขำ้ออกทีห่ำ้งนีเ้ฉลีย่แลว้ 1 ลำ้นคนต่อวนั
เลยทเีดยีว มีเนือ้ทีท่ ัง้หมดรำวๆ 500,000 ตร.ม. ทัง้หมด 5 ช ัน้ ในปี 2009 มีบนัทกึว่ำเป็นปีทีม่ียอดขำย
สูงสุดมำกถึง 2,554 ยูโร หรอืคิดเป็นเงินไทยก็ประมำณ 102 ,100 บำท ซึง่ในปัจจุบัน Galleries 
Lafayette มสีำขำแบ่งอยู่ตำมเมอืงใหญ่ๆทัง้ในประเทศและนอกประเทศ รวมแลว้ ทัง้หมด 61 แห่ง 

 
18:00 น.    ไดเ้วลำออกเดนิทำงสู่ ท่ำอำกำศยำน ชำรล์ เดอ โก CHARLES DE GAULLE AIRPORT ประเทศ 

ฝร ัง่เศสเพือ่ใหท้ำ่นไดม้เีวลำในกำรท ำคนืภำษี (Tax Refund) และมเีวลำในกำรเลอืกซือ้สนิคำ้ในรำ้นคำ้
ปลอดภำษีภำยในสนำมบนิ (รบัประทำนอำหำรค ่ำตำมอธัยำศยัทีส่นำมบนิ) 

 
21:55 น. ออกเดนิทำงสู่ อำบูดำบ ีประเทศสหรฐัเอมเิรตส ์โดยสำยกำรบนิ ETIHAD AIRWAYS เทีย่วบนิที ่EY038 

(บนิ 6.45ชม.) 
 
วนัทีส่บิ   อำบูดำบ ี- สมุทรปรำกำร (ท่ำอำกำศยำน สุวรรณภูม)ิ 
 
06:40 น. เดนิทำงถงึ ท่ำอำกำศยำน อำบูดำบ ีประเทศสหรฐัเอมเิรตส ์(เพือ่แวะเปลีย่นเคร ือ่ง 2.05 ชม.) 
 
08:45 น. ออกเดนิทำงกลบัสู่ ประเทศไทย โดยสำยกำรบนิ ETIHAD AIRWAYS เทีย่วบนิที ่EY408 (บนิ6.40ชม.) 
 
18:25 น. เดนิทำงถงึ ท่ำอำกำศยำน สวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิำพพรอ้มดว้ยควำมประทบัใจ 
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