
 

สรปุการเดินทาง 

วนัท่ี ก าหนดการ เช้า เท่ียง  เยน็ 

1 
แม่น ้าลวัร ์- ปราสาทชอมบอรด์ - ชาโตเชอนงโซ (ปราสาทเชอ
นองโซว)์ - ตูร ์    

2 เมืองมงแซงต์มิเชล - วิหารมงแซงต์ มิเชล - เมืองรอูอ็ง 
   

3 
มหาวิหารโนเตรอดาม เมืองรวง หรือ มหาวิหารรอูอ็ง - ปารีส - 

ประตูชยันโปเลียน - หอไอเฟล - จตัุรสัคองคอรด์    

4 ลงเรือล่องแม่น ้าแซนน์ - ถนนชอมป์เอลิเซ่ 
   

5 Duty Free    

 

 

 

 

ก าหนดการทัง้หมด 



วนัท่ี 1   แม่น ้าลวัร ์- ปราสาทชอมบอรด์ - ชาโตเชอนงโซ (ปราสาทเชอนองโซว)์ - 

ตรู ์
  
เช้า รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากสนามบนิ 

 • น าท่านสู่ ลุ่มแม่น ้าลวัร ์(Loire Valley) หรอืทีห่ลายคนรูจ้กักนัดใีนนามของ
แหล่งก าเนิดฝรัง่เศสหรอืสวนของฝรัง่เศส เป็นบรเิวณตอนกลางค่อนไปทางทศิตะวนัตกของ
ประเทศฝรัง่เศสทีรู่จ้กักนัดใีนดา้นความสวยงามของสถาปัตยกรรมและคุณค่าทาง
ประวตัศิาสตรท์ีน่บัว่าเป็นเมอืงโบราณทีม่คีวามส าคญัต่อประวตัศิาสตรข์องประเทศฝรัง่เศส
เป็นอย่างมาก โดยในปี 2000 นัน้องคก์รยเูนสโกไดข้ึน้ทะเบยีนทางตอนกลางของลุ่มแม่น ้า
ลวัรใ์หเ้ป็นมรดกโลกอกีดว้ย 

• น าท่านสู่ พระราชวงัชอ็งบอร ์(Chateau de Chambord) เป็นอกีหนึ่งใน
พระราชวงัทีส่ าคญัของฝรัง่เศส ตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้าลวัร ์ซึ่งบรรยากาศบรเิวณนี้มแีต่ความ
สวยงามของธรรมชาตทิีง่ดงามอย่าง
มาก และเป็นอกีหนึ่งในสว่นเสรมิให้
ปราสาทแห่งนี้มคีวามงดงามราวภาพ
ฝัน และมกีารกล่าวกนัว่าปราสาทแห่ง
นี้นัน้เป็นปราสาททีม่คีวามสวยงาม
มากทีสุ่ดเป็นอนัดบัสองของโลก เป็น
รองกแ็ต่ปราสาทนอยชวานสไตน์ ทีเ่ยอรมนีเท่านัน้เอง 

กลางวนั 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 • น าท่านสู่ ปราสาทเชอนองโซ 

(Chateau de 
Chenonceau) ปราสาทที่
สวยงามทีไ่ดร้บัความนิยมจาก
นกัท่องเทีย่วเป็นอนัดบัหนึ่งในกลุ่ม
ปราสาทลุ่มแม่น ้าลวัร ์และยงัเป็นปราสาททีไ่ดร้บัความนิยมจากนกัท่องเทีย่วเป็นอนัดบั 3 ใน
ฝรัง่เศสรองมาจากพระราชวงัแวซายน์และลูฟอกีดว้ย ความสวยงามและมเีสน่หข์องปราสาท
แห่งนี้นัน้ท าใหเ้กดิการแย่งชงิจนเป็น
ต านานทีโ่ด่งดงัเลยทเีดยีว 

• น าท่านสูเ่มอืง เมืองตูร ์
(Tours) เมอืงใหญ่ทีสุ่ดในลุ่มแม่น ้า
ลวัรแ์ละมปีระวตัยิาวนานตัง้แต่สมยั



จกัรวรรดโิรมนั ครัง้หนึ่งเคยถูกยกใหเ้ป็นเมอืงหลวงของฝรัง่เศสในสมยัของพระเจา้หลุยสท์ี่ 
11 ปัจจุบนัเป็นเมอืงมหาวทิยาลยัทีม่ชีื่อเสยีงทางดา้นภาษา วรรณคดแีละกฎหมาย 

เยน็ 
รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัท่ี 2 เมืองมงแซงตมิ์เชล - วิหารมงแซงต ์มิเชล - เมืองรอูอ็ง 
  
เช้า 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม 

• น าท่านสูเ่มอืง มงแซงต์มิเชล (Mont 

Saint Michel) เกาะกลางนัน้ขนาด
เลก็ในแควน้นอรม์งัด ีเป็นสถานที่
ท่องเทีย่วยอดนิยมอนัดบัต้นๆ ของ
ฝรัง่เศส เป็นรองเพยีงแค่หอไอเฟลและพระราชวงัแวรซ์ายสเ์ท่านัน้ 

กลางวนั 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 • น าท่านชม วิหารมงแซงต์มิเชล (Mont Saint Michel) เป็นวหิารครสิตจกัรทีต่ ัง้อยู่
บนเกาะกลางทะเลชายฝัง่แถบตะวนัตกของฝรัง่เศสในแควน้บสั-นอรม์อ็งด ีจากความงดงาม
ของสถาปัตยกรรมทีเ่มื่อรวมกบัสภาพแวดลอ้มแลว้ สวยงามเหมอืนปราสาทในฝันเลยทเีดยีว 

เพราะมกีารออกแบบผสมผสานระหว่างกอทกิและโรมาเนสกผ์นวกรวมไปกบัความเก่าแก่มาก
เตม็ไปดว้ยกลิน่อายของ
ประวตัศิาสตร ์จงึท าใหใ้นปี ค.ศ.

1979 ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็น
มรดกโลกโลกทางวฒันธรรม 

ประวตัศิาสตร ์และสถาปัตยกรรม
โดยองคก์ารยเูนสโก อกีทัง้ยงัไดร้บั
การยกย่องใหเ้ป็นหนึ่งในสิง่
มหศัจรรยข์องโลกตะวนัตก 

• น าท่านสูเ่มอืง รอู๊อง 
(Rouen) เคยเป็นเมอืงหลวง
ของแควน้นอรม์อ็งดใีนอดตี และ



เมื่อแควน้นอรม์อ็งดถีูกแบ่งออกเป็นแควน้โอต - นอรม์อ็งด(ีนอรม์อ็งดเีหนือ) และแควน้บสั – 

นอรม์อ็งด ี(นอรม์อ็งดใีต้) ในช่วงปี 1956 – 2015 เมอืงรอูอ็งกย็งัไดเ้ป็นเมอืงหลวงของ
แควน้โอต – นอรม์อ็งดเีช่นกนั และเพราะความส าคญัทีส่บืเนื่องต่อกนัมายาวนานนี้เอง ท าให้
เมอืงรอูอ็งเป็นสถานทีท่ีเ่ตม็ไปดว้ยสถาปัตยกรรมและผลงานศลิปะอนัโดดเด่นมากมาย 

เยน็ 
รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัท่ี 3   มหาวิหารโนเตรอดาม เมืองรวง หรือ มหาวิหารรอูอ็ง - ปารีส - ประตชูยัน
โปเลียน - หอไอเฟล - จตัรุสัคองคอรด์ 

  
เช้า 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม 

• น าท่านชม มหาวิหารรอูอ็ง (Rouen Cathedral) เป็นวหิารโรมนัคาทอลคิแบบโกธคิ 

(GOTHIC) ซึง่แต่เดมิเป็นโบสถท์ีถู่กสรา้งดว้ยศลิปะแบบโรมาเนสทต์ัง้แต่สมยัศตวรรษที่ 4 

สว่นโบสถปั์จจุบนัทีเ่ป็นศลิปะแบบโกธคินัน้สรา้งขึน้ภายหลงัในศตวรรษที่ 12 โดยใชเ้วลา
ก่อสรา้ง 361 ปี (ปี ค.ศ 1145 ถงึ 
ค.ศ 1506) มคีวามสงูทัง้หมด 151 

เมตร เคยเป็นวหิารทีส่งูทีสุ่ดในยุโรป
ในช่วงปี ค.ศ. 1876 ถงึ 1880 และ
เคยถูกท าลายจนเกอืบย่อยยบัในช่วง
สงครามโลกครัง้ทีส่องจากการถูกระเบดิ
จนเกอืบท าลายหอกลาง ซึง่หลงัจากนัน้กไ็ดม้กีารบูรณะใหม่จนมสีภาพทีเ่หน็ในปัจจุบนั มหา
วหิารรอูอ็งเป็นทีฝั่งพระศพของพระเจา้รชิารด์ใจสงิห์ (RICHARD THE LIONHEART) 

แต่มเีฉพาะสว่นหวัใจเท่านัน้ สว่นอื่นๆ ถูกฝังไวท้ีเ่มอืง ANJOU 

กลางวนั 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 • เดนิทางกลบัสูเ่มอืง ปารีส (Paris) มหานครเมอืงหลวงของประเทศฝรัง่เศสทีห่ลายๆคนยก
ใหเ้ป็นเมอืงทีโ่รแมนตกิทีสุ่ดในโลก รวมทัง้เป็นหนึ่งในเมอืงทีข่ึน้ชื่อมากทีสุ่ด ดว้ยความมี
เสน่หข์องเมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยสถาปัตยกรรมทีส่วยงามมากมาย สวยตัง้แต่การออกแบบ
ภายนอกและเมื่อเขา้ไปดา้นในกย็ิง่สวยงาม รวมถงึผลงานศลิปะระดบักอ้งโลกทีห่ามลูค่าไม่ได้



ทีจ่ดัแสดงอยู่ภายในพพิธิภณัฑ์
ศลิปะทีม่อียู่นบัไม่ถว้น กระจายตวั
ไปตามมุมต่างๆทัว่ทัง้เมอืง 

• น าท่านสู่ ประตูชยันโปเลียน 

(Arc de Triomphe) เป็น
สถาปัตยกรรมทีม่คีวามงดงาม ทัง้ยงัเป็นสถานทีท่ีม่บีทบาทส าคญัต่อเหตุการณ์ใน
ประวตัศิาสตรข์องประเทศฝรัง่เศสหลายเหตุการณ์ โดยเฉพาะเหตุการณ์สงครามต่างๆในช่วง
สมยัปฏวิตัฝิรัง่เศสและสมยัจกัรวรรดฝิรัง่เศส ประตูชยัแห่งนี้นอกจากจะเป็นสญัลกัษณ์แห่งชยั
ชนะแลว้ ส าหรบัประชาชนฝรัง่เศส ทีน่ี่ยงัเป็นสถานทีส่ าคญัซึง่เป็นสญัลกัษณ์แห่งสนัตภิาพอกี
ดว้ย 

• น าท่านชม หอไอเฟล (Eiffel 

Tower) เป็นหนึ่งในแลนดม์ารค์
ส าคญัทีไ่ม่มใีครในโลกนี้จะไม่รูจ้กั
ของประเทศฝรัง่เศส ตวัอาคาร
ก่อสรา้งโดยโครงเหลก็ทัง้หมด มี
ความสงูประมาณ 300 เมตร(เทยีบกบัตกึกป็ระมาณ 75 ชัน้) สรา้งเป็นรูปแบบหอคอย
อย่างในรปูทีเ่ราเหน็ ตัง้อยู่แถบถนน
ทีเ่รยีกว่า ชองป์ เดอ มารส ์ในกรุง
ปารสี โดยถูกตัง้ตามชื่อของสถาปนิก
ทีค่นออกแบบชื่อว่า “กุสตาฟ ไอ
เฟล” ซึง่เป็นทัง้วศิวกรและสถาปนิก
ชื่อดงัของฝรัง่เศสในยุคนัน้ 

• น าท่านสู่ จตัุรสัคองคอรด์ (Place de la Concorde) เป็นสถานทีแ่ห่งความทรงจ า
ทางประวตัศิาสตรก์ารนองเลอืดครัง้ใหญ่ในกรุงปารสี เป็นสญัลกัษณ์ของสงครามกลางเมอืง
และการปฏวิตักิารปกครองของฝรัง่เศส รวมทัง้เป็นจุดจบของพระเจา้หลุยสท์ี่ 16 พรอ้มกบั
พระนางมารอีงัตวัเนต ดว้ยเครื่อง
ประหารกโิยตนิ 

เยน็ *** อสิระอาหารเยน็เพือ่ใหท้่านไดเ้ดนิเล่นตามอธัยาศยั *** 

 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 



 

 

 

 

 

วนัท่ี 4  ลงเรือล่องแม่น ้าแซนน์ - ถนนชอมป์เอลิเซ่ 
  
เช้า 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม 

• น าท่านลงเรอืล่อง แม่น ้าแซนน์ (Seine River) ผ่านชมความงดงามของโบราณสถาน
และอาคารเก่าแก่ สรา้งขึน้ตามสไตล์
ของศลิปะเรอเนสซองส ์ซึง่ไดร้บัการ
อนุรกัษ์ดแูลเป็นอย่างด ีตลอดทาง
ท่านจะไดค้วามประทบัใจกบัความ
สวยงามของทศันียภาพทีร่่วมกนัสรา้ง
ใหน้ครปารสี ชื่อว่าเป็นนครทีม่คีวามงดงามทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลก 

กลางวนั *** อสิระอาหารกลางวนัเพือ่ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยั *** 

 • น าท่านสู่ ถนนชอมป์เอลิเซ่ 

(Champs Elysees) เป็น
ถนนในเขตที ่8 ของกรุงปารสี มี
ความสวยงามมากทีสุ่ดของปารสี 

และมชีื่อเสยีงอย่างมาก เพราะเป็น



ถนนทีเ่ตม็ไปดว้ยรา้นคา้และรา้นอาหารหรหูราทีม่ชีื่อเสยีงอย่างมากตลอดสองขา้งทาง แถม
ตวัถนนกย็งัมุ่งไปสูส่ถานทีท่่องเทีย่วทีเ่หมอืนกบัแลนด์มารค์ของประเทศแห่งนี้ ซึง่กค็อื 

ประตูชยัฝรัง่เศส นัน่เอง จงึท าใหถ้นนเสน้น้ีจะมนีกัท่องเทีย่วเดนิทางมาเทีย่วชมในแต่ละวนั
อย่างมากมาย และเป็นเสน้ทางชอ็ปป้ิงหลกัทีใ่ครมาเทีย่วปารสีแลว้ มกัจะไม่พลาดมาเทีย่วยงั
สถานทีท่่องเทีย่วแห่งนี้ 

เยน็ *** อสิระอาหารกลางวนัเพือ่ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยั *** 

 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 

วนัท่ี 5  Duty Free 
  
เช้า 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม 

• น าท่านสู่ Duty Free รา้นคา้ทีม่ากมายดว้ยสนิคา้ชัน้น าจากแบรนด์ดงั ในราคาปลอดภาษ ี

ไม่ว่าจะเป็นน ้าหอม เครื่องส าอาง 
นาฬกิา เครื่องประดบั และอื่นๆ อกี
มากมาย ไม่ว่าจะเป็น Armani, 

Calvin Klein, Burberry, 
Dior และอกีหลายแบรนด์ใหเ้ลอืก
ซือ้ 

กลางวนั น าท่านสูส่นามบนิ หรอื กลบัทีพ่กัโรงแรม 

 

 

 

 



 

 

เงื่อนไข 
  

• ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบสว่นตวั ผูเ้ดนิทางจะเป็นกลุ่มสว่นตวัของท่านเท่านัน้ 

• ทวัรแ์บบสว่นตวัไม่มนีโยบายในการบงัคบัซือ้ของ ลงรา้นและบงัคบัทปิ 

• การมดัจ าเป็นการยนืยนัยานพาหนะทีใ่หบ้รกิาร ท่านจะไดร้บัใบยนืยนัและใบเสรจ็รบัเงนิ เป็น

เอกสารอา้งองิชื่อคนขบัและไกด์ จะไดร้บั 1-3 วนั ก่อนเดนิทาง 

• กรณียกเลกิ 30 วนัก่อนเดนิทาง หกั 30% ของค่าทวัร ์( ค่าตัว๋เครื่องบนิกบัโรงแรมขึน้อยู่กบั

นโยบายของสายการบนิและโรงแรมนัน้ๆ) 

• กรณียกเลกิ 15 วนัก่อนเดนิทาง หกั 50% ของค่าทวัร ์( ค่าตัว๋เครื่องบนิกบัโรงแรมขึน้อยู่กบั

นโยบายของสายการบนิและโรงแรมนัน้ๆ) 

• กรณียกเลกิ 3 วนัก่อนเดนิทาง หกั 100% ของค่าทวัร ์( ค่าตัว๋เครื่องบนิกบัโรงแรมขึน้อยู่กบั

นโยบายของสายการบนิและโรงแรมนัน้ๆ) 

 

 

 

 

 

การช าระเงิน 



 

อตัราน้ีรวม 

• ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการท่องเทีย่ว 

• ค่ารถเช่าแบบสว่นตวั 5 วนั เตม็ 

• ค่าโรงแรม 4 วนั (3 ดาว) 
• คนขบัแบบสว่นตวัตลอดทรปิ 

• ค่าน ้ามนั ค่าทางด่วน ค่าคนขบั และทีพ่กัคนขบั 

อตัราน้ีไม่รวม 

• ค่าตัว๋เครื่องบนิไป - กลบั 

• ค่าตัว๋เขา้ชมต่างๆ 

• ค่าใชจ่้ายสว่นตวั เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเทีย่ว เช่น ค่าซกัรดี ค่า
โทรศพัท ์เป็นตน้ 

• ค่าธรรมเนียมในการท าหนงัสอืเดนิทาง 

 

 


