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กาหนดการ
แม่น้าลัวร์ - ปราสาทชอมบอร์ด - ชาโตเชอนงโซ (ปราสาทเชอ
นองโซว์) - ตูร์
เมืองมงแซงต์มิเชล - วิ หารมงแซงต์ มิ เชล - เมืองรูออ็ ง
มหาวิ หารโนเตรอดาม เมืองรวง หรือ มหาวิ หารรูออ็ ง - ปารีส ประตูชยั นโปเลียน - หอไอเฟล - จัตุรสั คองคอร์ด
ลงเรือล่องแม่น้าแซนน์ - ถนนชอมป์ เอลิ เซ่
Duty Free

กาหนดการทัง้ หมด

เช้า

เที่ยง

เย็น

วันที่ 1

แม่น้าลัวร์ - ปราสาทชอมบอร์ด - ชาโตเชอนงโซ (ปราสาทเชอนองโซว์) ตูร์

เช้า

รถพร้อมคนขับ รับท่านจากสนามบิน
• นาท่านสู่ ลุ่มแม่น้าลัวร์ (Loire Valley) หรือทีห่ ลายคนรูจ้ กั กันดีในนามของ
แหล่งกาเนิดฝรังเศสหรื
่
อสวนของฝรังเศส
่ เป็ นบริเวณตอนกลางค่อนไปทางทิศตะวันตกของ
ประเทศฝรังเศสที
่
ร่ จู้ กั กันดีในด้านความสวยงามของสถาปั ตยกรรมและคุณค่าทาง
ประวัตศิ าสตร์ทน่ี บั ว่าเป็ นเมืองโบราณทีม่ คี วามสาคัญต่อประวัตศิ าสตร์ของประเทศฝรังเศส
่
เป็ นอย่างมาก โดยในปี 2000 นัน้ องค์กรยูเนสโกได้ขน้ึ ทะเบียนทางตอนกลางของลุ่มแม่น้า
ลัวร์ให้เป็ นมรดกโลกอีกด้วย
• นาท่านสู่ พระราชวังช็องบอร์ (Chateau de Chambord) เป็ นอีกหนึ่งใน
พระราชวังทีส่ าคัญของฝรังเศส
่ ตัง้ อยู่รมิ ฝัง่ แม่น้าลัวร์ ซึ่งบรรยากาศบริเวณนี้มแี ต่ความ
สวยงามของธรรมชาติทง่ี ดงามอย่าง
มาก และเป็ นอีกหนึ่งในส่วนเสริมให้
ปราสาทแห่งนี้มคี วามงดงามราวภาพ
ฝัน และมีการกล่าวกันว่าปราสาทแห่ง
นี้นนั ้ เป็ นปราสาททีม่ คี วามสวยงาม
มากทีส่ ุดเป็ นอันดับสองของโลก เป็ น
รองก็แต่ปราสาทนอยชวานสไตน์ ทีเ่ ยอรมนีเท่านัน้ เอง

กลางวัน

รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร
• นาท่านสู่ ปราสาทเชอนองโซ
(Chateau de
Chenonceau) ปราสาทที่
สวยงามทีไ่ ด้รบั ความนิยมจาก
นักท่องเทีย่ วเป็ นอันดับหนึ่งในกลุ่ม
ปราสาทลุ่มแม่น้าลัวร์ และยังเป็ นปราสาททีไ่ ด้รบั ความนิยมจากนักท่องเทีย่ วเป็ นอันดับ 3 ใน
ฝรังเศสรองมาจากพระราชวั
่
งแวซายน์และลูฟอีกด้วย ความสวยงามและมีเสน่หข์ องปราสาท
แห่งนี้นนั ้ ทาให้เกิดการแย่งชิงจนเป็ น
ตานานทีโ่ ด่งดังเลยทีเดียว
• นาท่านสูเ่ มือง เมืองตูร์
(Tours) เมืองใหญ่ทส่ี ุดในลุ่มแม่น้ า
ลัวร์และมีประวัตยิ าวนานตัง้ แต่สมัย

จักรวรรดิโรมัน ครัง้ หนึ่งเคยถูกยกให้เป็ นเมืองหลวงของฝรังเศสในสมั
่
ยของพระเจ้าหลุยส์ท่ี
11 ปั จจุบนั เป็ นเมืองมหาวิทยาลัยทีม่ ชี ่อื เสียงทางด้านภาษา วรรณคดีและกฎหมาย
เย็น

วันที่ 2
เช้า

กลางวัน

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านกลับสู่โรงแรม เพือ่ พักผ่อนตามอัธยาศัย

เมืองมงแซงต์มิเชล - วิ หารมงแซงต์ มิเชล - เมืองรูออ็ ง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
รถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม
• นาท่านสูเ่ มือง มงแซงต์มิเชล (Mont
Saint Michel) เกาะกลางนัน้ ขนาด
เล็กในแคว้นนอร์มงั ดี เป็ นสถานที่
ท่องเทีย่ วยอดนิยมอันดับต้นๆ ของ
ฝรังเศส
่ เป็ นรองเพียงแค่หอไอเฟลและพระราชวังแวร์ซายส์เท่านัน้
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร
• นาท่านชม วิ หารมงแซงต์มิเชล (Mont Saint Michel) เป็ นวิหารคริสตจักรทีต่ งั ้ อยู่
บนเกาะกลางทะเลชายฝัง่ แถบตะวันตกของฝรังเศสในแคว้
่
นบัส-นอร์มอ็ งดี จากความงดงาม
ของสถาปั ตยกรรมทีเ่ มื่อรวมกับสภาพแวดล้อมแล้ว สวยงามเหมือนปราสาทในฝันเลยทีเดียว
เพราะมีการออกแบบผสมผสานระหว่างกอทิกและโรมาเนสก์ผนวกรวมไปกับความเก่าแก่มาก
เต็มไปด้วยกลิน่ อายของ
ประวัตศิ าสตร์ จึงทาให้ในปี ค.ศ.
1979 ได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ น
มรดกโลกโลกทางวัฒนธรรม
ประวัตศิ าสตร์ และสถาปั ตยกรรม
โดยองค์การยูเนสโก อีกทัง้ ยังได้รบั
การยกย่องให้เป็ นหนึ่งในสิง่
มหัศจรรย์ของโลกตะวันตก
• นาท่านสูเ่ มือง รูอ๊อง
(Rouen) เคยเป็ นเมืองหลวง
ของแคว้นนอร์มอ็ งดีในอดีต และ

เมื่อแคว้นนอร์มอ็ งดีถูกแบ่งออกเป็ นแคว้นโอต - นอร์มอ็ งดี(นอร์มอ็ งดีเหนือ) และแคว้นบัส –
นอร์มอ็ งดี (นอร์มอ็ งดีใต้) ในช่วงปี 1956 – 2015 เมืองรูออ็ งก็ยงั ได้เป็ นเมืองหลวงของ
แคว้นโอต – นอร์มอ็ งดีเช่นกัน และเพราะความสาคัญทีส่ บื เนื่องต่อกันมายาวนานนี้เอง ทาให้
เมืองรูออ็ งเป็ นสถานทีท่ เ่ี ต็มไปด้วยสถาปั ตยกรรมและผลงานศิลปะอันโดดเด่นมากมาย
เย็น

วันที่ 3

เช้า

กลางวัน

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านกลับสู่โรงแรม เพือ่ พักผ่อนตามอัธยาศัย

มหาวิ หารโนเตรอดาม เมืองรวง หรือ มหาวิ หารรูออ็ ง - ปารีส - ประตูชยั น
โปเลียน - หอไอเฟล - จัตรุ สั คองคอร์ด
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
รถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม
• นาท่านชม มหาวิ หารรูออ็ ง (Rouen Cathedral) เป็ นวิหารโรมันคาทอลิคแบบโกธิค
(GOTHIC) ซึง่ แต่เดิมเป็ นโบสถ์ทถ่ี ูกสร้างด้วยศิลปะแบบโรมาเนสท์ตงั ้ แต่สมัยศตวรรษที่ 4
ส่วนโบสถ์ปัจจุบนั ทีเ่ ป็ นศิลปะแบบโกธิคนัน้ สร้างขึน้ ภายหลังในศตวรรษที่ 12 โดยใช้เวลา
ก่อสร้าง 361 ปี (ปี ค.ศ 1145 ถึง
ค.ศ 1506) มีความสูงทัง้ หมด 151
เมตร เคยเป็ นวิหารทีส่ งู ทีส่ ุดในยุโรป
ในช่วงปี ค.ศ. 1876 ถึง 1880 และ
เคยถูกทาลายจนเกือบย่อยยับในช่วง
สงครามโลกครัง้ ทีส่ องจากการถูกระเบิด
จนเกือบทาลายหอกลาง ซึง่ หลังจากนัน้ ก็ได้มกี ารบูรณะใหม่จนมีสภาพทีเ่ ห็นในปั จจุบนั มหา
วิหารรูออ็ งเป็ นทีฝ่ ังพระศพของพระเจ้าริชาร์ดใจสิงห์ (RICHARD THE LIONHEART)
แต่มเี ฉพาะส่วนหัวใจเท่านัน้ ส่วนอื่นๆ ถูกฝังไว้ทเ่ี มือง ANJOU
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร
• เดินทางกลับสูเ่ มือง ปารีส (Paris) มหานครเมืองหลวงของประเทศฝรังเศสที
่
ห่ ลายๆคนยก
ให้เป็ นเมืองทีโ่ รแมนติกทีส่ ุดในโลก รวมทัง้ เป็ นหนึ่งในเมืองทีข่ น้ึ ชื่อมากทีส่ ุด ด้วยความมี
เสน่หข์ องเมืองทีเ่ ต็มไปด้วยสถาปั ตยกรรมทีส่ วยงามมากมาย สวยตัง้ แต่การออกแบบ
ภายนอกและเมื่อเข้าไปด้านในก็ยงิ่ สวยงาม รวมถึงผลงานศิลปะระดับก้องโลกทีห่ ามูลค่าไม่ได้

ทีจ่ ดั แสดงอยู่ภายในพิพธิ ภัณฑ์
ศิลปะทีม่ อี ยู่นบั ไม่ถว้ น กระจายตัว
ไปตามมุมต่างๆทัวทั
่ ง้ เมือง
• นาท่านสู่ ประตูชยั นโปเลียน
(Arc de Triomphe) เป็ น
สถาปั ตยกรรมทีม่ คี วามงดงาม ทัง้ ยังเป็ นสถานทีท่ ม่ี บี ทบาทสาคัญต่อเหตุการณ์ใน
ประวัตศิ าสตร์ของประเทศฝรังเศสหลายเหตุ
่
การณ์ โดยเฉพาะเหตุการณ์สงครามต่างๆในช่วง
สมัยปฏิวตั ฝิ รังเศสและสมั
่
ยจักรวรรดิฝรังเศส
่ ประตูชยั แห่งนี้นอกจากจะเป็ นสัญลักษณ์แห่งชัย
ชนะแล้ว สาหรับประชาชนฝรังเศส
่ ทีน่ ่ียงั เป็ นสถานทีส่ าคัญซึง่ เป็ นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพอีก
ด้วย
• นาท่านชม หอไอเฟล (Eiffel
Tower) เป็ นหนึ่งในแลนด์มาร์ค
สาคัญทีไ่ ม่มใี ครในโลกนี้จะไม่รจู้ กั
ของประเทศฝรังเศส
่ ตัวอาคาร
ก่อสร้างโดยโครงเหล็กทัง้ หมด มี
ความสูงประมาณ 300 เมตร(เทียบกับตึกก็ประมาณ 75 ชัน้ ) สร้างเป็ นรูปแบบหอคอย
อย่างในรูปทีเ่ ราเห็น ตัง้ อยู่แถบถนน
ทีเ่ รียกว่า ชองป์ เดอ มารส์ ในกรุง
ปารีส โดยถูกตัง้ ตามชื่อของสถาปนิก
ทีค่ นออกแบบชื่อว่า “กุสตาฟ ไอ
เฟล” ซึง่ เป็ นทัง้ วิศวกรและสถาปนิก
ชื่อดังของฝรังเศสในยุ
่
คนัน้
• นาท่านสู่ จัตุรสั คองคอร์ด (Place de la Concorde) เป็ นสถานทีแ่ ห่งความทรงจา
ทางประวัตศิ าสตร์การนองเลือดครัง้ ใหญ่ในกรุงปารีส เป็ นสัญลักษณ์ของสงครามกลางเมือง
และการปฏิวตั กิ ารปกครองของฝรังเศส
่ รวมทัง้ เป็ นจุดจบของพระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 พร้อมกับ
พระนางมารีองั ตัวเนต ด้วยเครื่อง
ประหารกิโยติน

เย็น

*** อิสระอาหารเย็นเพือ่ ให้ท่านได้เดินเล่นตามอัธยาศัย ***
นาท่านกลับสู่โรงแรม เพือ่ พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 4
เช้า

กลางวัน

ลงเรือล่องแม่น้าแซนน์ - ถนนชอมป์ เอลิ เซ่
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
รถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม
• นาท่านลงเรือล่อง แม่น้าแซนน์ (Seine River) ผ่านชมความงดงามของโบราณสถาน
และอาคารเก่าแก่ สร้างขึน้ ตามสไตล์
ของศิลปะเรอเนสซองส์ ซึง่ ได้รบั การ
อนุรกั ษ์ดแู ลเป็ นอย่างดี ตลอดทาง
ท่านจะได้ความประทับใจกับความ
สวยงามของทัศนียภาพทีร่ ่วมกันสร้าง
ให้นครปารีส ชื่อว่าเป็ นนครทีม่ คี วามงดงามทีส่ ุดแห่งหนึ่งของโลก
*** อิสระอาหารกลางวันเพือ่ ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งตามอัธยาศัย ***
• นาท่านสู่ ถนนชอมป์ เอลิ เซ่
(Champs Elysees) เป็ น
ถนนในเขตที่ 8 ของกรุงปารีส มี
ความสวยงามมากทีส่ ุดของปารีส
และมีช่อื เสียงอย่างมาก เพราะเป็ น

เย็น

วันที่ 5
เช้า

กลางวัน

ถนนทีเ่ ต็มไปด้วยร้านค้าและร้านอาหารหรูหราทีม่ ชี ่อื เสียงอย่างมากตลอดสองข้างทาง แถม
ตัวถนนก็ยงั มุ่งไปสูส่ ถานทีท่ ่องเทีย่ วทีเ่ หมือนกับแลนด์มาร์คของประเทศแห่งนี้ ซึง่ ก็คอื
ประตูชยั ฝรังเศส
่ นัน่ เอง จึงทาให้ถนนเส้นนี้จะมีนกั ท่องเทีย่ วเดินทางมาเทีย่ วชมในแต่ละวัน
อย่างมากมาย และเป็ นเส้นทางช็อปปิ้ งหลักทีใ่ ครมาเทีย่ วปารีสแล้ว มักจะไม่พลาดมาเทีย่ วยัง
สถานทีท่ ่องเทีย่ วแห่งนี้
*** อิสระอาหารกลางวันเพือ่ ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งตามอัธยาศัย ***
นาท่านกลับสู่โรงแรม เพือ่ พักผ่อนตามอัธยาศัย

Duty Free
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
รถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม
• นาท่านสู่ Duty Free ร้านค้าทีม่ ากมายด้วยสินค้าชัน้ นาจากแบรนด์ดงั ในราคาปลอดภาษี
ไม่ว่าจะเป็ นน้ าหอม เครื่องสาอาง
นาฬิกา เครื่องประดับ และอื่นๆ อีก
มากมาย ไม่ว่าจะเป็ น Armani,
Calvin Klein, Burberry,
Dior และอีกหลายแบรนด์ให้เลือก
ซือ้
นาท่านสูส่ นามบิน หรือ กลับทีพ่ กั โรงแรม

เงื่อนไข
• ทัวร์น้เี ป็ นทัวร์แบบส่วนตัว ผูเ้ ดินทางจะเป็ นกลุ่มส่วนตัวของท่านเท่านัน้
• ทัวร์แบบส่วนตัวไม่มนี โยบายในการบังคับซือ้ ของ ลงร้านและบังคับทิป
• การมัดจาเป็ นการยืนยันยานพาหนะทีใ่ ห้บริการ ท่านจะได้รบั ใบยืนยันและใบเสร็จรับเงิน เป็ น
เอกสารอ้างอิงชื่อคนขับและไกด์ จะได้รบั 1-3 วัน ก่อนเดินทาง
• กรณียกเลิก 30 วันก่อนเดินทาง หัก 30% ของค่าทัวร์ ( ค่าตั ๋วเครื่องบินกับโรงแรมขึน้ อยู่กบั
นโยบายของสายการบินและโรงแรมนัน้ ๆ)
• กรณียกเลิก 15 วันก่อนเดินทาง หัก 50% ของค่าทัวร์ ( ค่าตั ๋วเครื่องบินกับโรงแรมขึน้ อยู่กบั
นโยบายของสายการบินและโรงแรมนัน้ ๆ)
• กรณียกเลิก 3 วันก่อนเดินทาง หัก 100% ของค่าทัวร์ ( ค่าตั ๋วเครื่องบินกับโรงแรมขึน้ อยู่กบั
นโยบายของสายการบินและโรงแรมนัน้ ๆ)

การชาระเงิน

อัตรานี้ รวม
•
•
•
•
•

ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการท่องเทีย่ ว
ค่ารถเช่าแบบส่วนตัว 5 วัน เต็ม
ค่าโรงแรม 4 วัน (3 ดาว)
คนขับแบบส่วนตัวตลอดทริป
ค่าน้ามัน ค่าทางด่วน ค่าคนขับ และทีพ่ กั คนขับ

อัตรานี้ ไม่รวม
• ค่าตั ๋วเครื่องบินไป - กลับ
• ค่าตั ๋วเข้าชมต่างๆ
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเทีย่ ว เช่น ค่าซักรีด ค่า
โทรศัพท์ เป็ นต้น
• ค่าธรรมเนียมในการทาหนังสือเดินทาง

