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บริษัท  ไวท์  เอเลแฟนท์  ทราเวล  เอเยนซ่ี  จ ากดั 
ศาสตราจารย์ ดร.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ  สุขสวสัดิ์    ประธานที่ปรึกษากติติมศักดิ์ 

ทวัร์ศิลปวฒันธรรม - ตน้ฉบบัของการน าเท่ียวคร้ังละประเทศ 
1091/153-4 ช้ัน 6 อาคารเอส กรุ๊ป ศูนย์การค้าเมโทร ถ.เพชรบุรี ซอย 33 มักกะสัน ราชเทว ีกรุงเทพ 10400 

โทร. 02 651-6900 (อตัโนมติั)   โทรสาร 02 651-7509   ใบอนุญาตเลขท่ี 11/097 
------------------------------------------------------------------------- 

(สงวนลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย  เน่ืองจากโปรแกรมของบริษทัฯ ถูก “คดัลอก” จากหลายบริษทัทวัร์) 

ฝร่ังเศส -  ปราสาทลุ่มแม่น า้ลวัร์ 
  

หากใครสนใจศิลปะตะวนัตก  คงปฏิเสธไม่ไดว้า่ “ฝร่ังเศส” เป็นดินแดนถ่ินก าเนิดตน้แบบแห่ง
ศิลปกรรมท่ียิง่ใหญ่แห่งหน่ึงของโลกตะวนัตก  อนัเน่ืองมาจากประวติัศาสตร์ความเป็นชาติท่ียิง่ใหญ่มากใน
อดีต  ไม่แพอ้าณาจกัรโรมนั  ศิลปกรรมดงักล่าวปรากฏออกมาในรูปของ  จิตรกรรม  ประติมากรรม  และ
โดยเฉพาะสถาปัตยกรรม  ปราสาทราชวงัต่างๆ ในประเทศฝร่ังเศสมีมากมายเหลือคณานบั  ซ่ึงลว้นแต่
งดงามหยดยอ้ยยากจะหาท่ีใดเปรียบปราน 
 นอกจากน้ี เสน่ห์อยา่งหน่ึงของการเท่ียวฝร่ังเศสก็คือการไดมี้โอกาสพกัใน “ชาโต” หรือปราสาท
โบราณซ่ึงไดป้รับปรุงใหเ้ป็นโรงแรมท่ีพกัมีระดบั  มีเอกลกัษณ์ของตนเอง  อนัเป็นประสบการณ์ท่ีท่านจะ
ไม่มีวนัลืมทีเดียว  

ท่ีส าคญัก็คือ “อาหารฝร่ังเศส” กบัไวน์ท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลก เราจะน าท่านไปชิมอาหารท่ีคดัสรร
แลว้ในบรรยากาศแบบฝร่ังเศสแท้ๆ   
 บริษทั ไวท ์เอเลแฟนท ์ทราเวล เอเยนซ่ี จ  ากดั  มีความภูมิใจเสนอโปรแกรมพิเศษสุดส าหรับท่านท่ี
รักและสนใจศิลปะฝร่ังเศส  โดยน าท่านท่องประเทศฝร่ังเศสแบบเจาะลึกจริง ๆ 
 

ก าหนดการเดนิทาง  
 

วนัแรกของการเดินทาง  กรุงเทพ – แฟรงค์เฟิร์ต 
21.00 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ  เคาน์เตอร์สายการบินลุฟทฮ์นัซ่า  ROW G  รหสั  LH  

(ใชป้ระตูทางเขา้อาคารหมายเลข 4 ) 
23.55 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที ่LH 773 สู่แฟรงคเ์ฟิร์ต  ประเทศเยอรมนี 
 

วนัทีส่องของการเดินทาง  แฟรงค์เฟิร์ต - ปารีส-ออมบวสส์ 
06.10 น. ถึงสนามบินแฟรงคเ์ฟิร์ต  เปล่ียนเคร่ืองเพื่อเดินทางต่อไป กรุงปารีส 
07.15 น. ออกเดินทางโดยเท่ียวบินท่ี LH 1026 สู่ปารีส เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส 
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08.25 น. ถึง สนามบินชาร์ลส์เดอโกล กรุงปารีส  น าท่านผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง แลว้น า
ท่านเดินทางโดยรถโคช้ต่อไปยงั ชอมบอรด์ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าท่านชม ปราสาทชอมบอรด์ (CHATEAU DE CHAMBORD) ปราสาทท่ีเป็นท่ียอมรับ

วา่ เป็นผลงานช้ินส าคญัในสมยัฟ้ืนฟู
ศิลปะวิทยาการ ตั้งอยู่เหนือฝ่ังแม่น ้ า
คอสซอง  (COSSOON) เป็นปราสาท
ท่ีมีรูปร่างประทับใจมาก  มีบันได 
ให ญ่ ท่ี งด งาม แล ะห ลั งค า ซ่ึ ง มี
ลักษณ ะแป ลกป ระห ล าด   เดิ ม
ปราสาทแห่งน้ีใช้เป็นเพียงพลบัพลา
ล่าสัตว์ของบรรดาท่านเคานต์แห่
งบลวัส์เท่านั้น  โดยพระเจา้ฟรังซวัส์
ท่ี 1 เป็นผูเ้ร่ิมสร้างเม่ือประมาณ ปี ค.ศ. 1519  กล่าวกนัวา่ใชค้นงานถึง 1,800 คน เป็นเวลา 
15 ปี ต่อมาก็มีการสร้างเพิ่มเติมข้ึนหลายคร้ังหลายหน  และใช้เป็นท่ีประทบัของบรรดา
กษตัริยแ์ละพระญาติทั้ งหลายของพระองค์  ต่อมาในปี ค.ศ.1932 รัฐบาลฝร่ังเศสได้ซ้ือ
ปราสาทหลงันั้นไวเ้ป็นของรัฐ  จากนั้นเดินทางสู่เมืองออมบวสส์ (AMBOISE) น าท่านเขา้
พกัโรงแรม LE CHOISEUL หรือระดบัเดียวกนั 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่าภายในโรงแรม 
 

วนัทีส่ามของการเดินทาง  ออมบวสส์-ตูรส์-ออมบวสส์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม 
08.30 น. น าท่านชม ปราสาทเชอนองโซ (CHATEAU DE CHENONCEAUX) เป็นปราสาทท่ีมี

ช่ือเสียงทั้งในดา้นสถาปัตยกรรมและความรักอนัดูดด่ืมใน
ลุ่มแม่น ้ าแชร์ “โธมสั โบฮิเยร์” (THOMAS  BOHIER) รอง
ผูดู้แลการคลงัของแควน้นอร์มงัดี  ไดซ้ื้ออาคารโบราณและ
โรงสีลมบนฝ่ังเหนือของแม่น ้ าแชร์ในปี ค.ศ. 1513 ได้ท า
การซ่อมแซมก่อสร้างเพิ่มเติมข้ึน  ใหม่  ปี ค.ศ. 1535  ลูก
ขอ ง เข าได้ ย กพื้ น ท่ี ทั้ งห ม ด ให้ แ ก่ ท รัพ ย์ สิ น ส่ วน
พระมหากษตัริยเ์พื่อใช้หน้ีแทนบิดาของตน  หลงัจากนั้น

พระเจ้าเฮนร่ีท่ี 2 ได้พระราชทานปราสาทแห่งน้ีให้แก่ เดียนเดอปัวตีเยร์ (DIANE  DE  
POITIERS) ชู้รักของพระองค์ในปี ค.ศ. 1547  ภายหลงัมีการเปล่ียนเจา้ของอีกหลายคร้ัง
หลายครา  จนปัจจุบนัปราสาทเชอนองโซไดต้กเป็นสมบติัของสกุลเมอนิเยร์ (MENIER) ผู ้
เป็นเจา้ของโรงงานผลิตช็อกโกแลต  จากนั้นเดินทางสู่ เมืองตูรส์ (TOURS) เมืองหลวง
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โบราณของตูแรนน์ (TOURAINE) ตั้งอยูบ่นช่องแคบระหวา่งเมืองลวัร์ (LOIRE) และเมือง
แชร์ (CHER)  เป็นเมืองเล็กน่ารักมีกิตติศพัท์ว่าเป็นเมืองท่ีบริสุทธ์ิของชาวฝร่ังเศส  ไม่ว่า
จะเป็นอาหารหรืออากาศท่ีบริสุทธ์ิสดช่ืน 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าท่านชมความงามของเมืองตูรส์  จากนั้นน าชม ปราสาทออมบวสส์ (CHATEAU DE 

AMBOISE) ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนท่ีราบสูงด้านทิศเหนือของตวัเมือง  สร้างข้ึนในราว ปี  
ค.ศ. 496  ต่อมาได้กลายเป็น
พระราชวังใน ปี  ค .ศ . 1434  
โดยใช้เป็นท่ีประทบัของพระ
เจา้ชารลส์ท่ี 8 ซ่ึงพระองค์ได้
ประสูติและส้ินพระชนม์ท่ีน่ี  
ในสมยัพระเจา้นโปเลียนท่ี 1 
พระองคไ์ดใ้ชพ้ระราชวงัแห่ง
น้ีเป็นคุกของรัฐ  และในท่ีสุดตั้งแต่ปี ค.ศ.1950  เป็นตน้มา  พระราชวงัแห่งน้ีไดก้ลายเป็นท่ี
อยูข่องเคานตแ์ห่งปารีส (COMTE DE PARIS) แห่งราชสกุลบูร์บอง  ไดเ้วลาพอสมควรน า
ท่านเขา้ท่ีพกัโรงแรม LE CHOISEUL หรือระดบัเดียวกนั 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ภายในโรงแรม 
 

วนัทีส่ี่ของการเดินทาง  ออมบวสส์-บูร์กส์-แคร์มองต์ แฟร์รองต์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม 
08.00 น. ออกเดินทางโดยรถโคช้สู่ เมืองบูร์กส์ (BOURGES) ซ่ึงคร้ังหน่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของ

แบรร่ี (BERRY) ในปัจจุบนัเป็นของเมืองแชร์ (CHER)  ศูนยก์ลางเก่าท่ีตั้งอยูบ่นเนินเขา  
และเมืองน้ียงัคงอนุรักษบ์า้นทรงสมยักลางใหเ้ห็นอยูเ่ป็นจ านวนมาก 

11.00 น. ถึงเมืองบูร์กส์ น าชม โบสถ์เเซงต์ เอเตียน (CATHEDRAL ST.ETIENNE) เป็นวิหารโกธิค 
(GOTHIC) ท่ีโดดเด่นท่ีสุด  ท่ีไดรั้บการออกแบบในปี ค.ศ. 1172  

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย น าชม ปราสาทชาร์คเกอร์ (PALAIS 

JACQUES-COEUR) ซ่ึ ง เ ป็ น
ปราสาทท่ีโอ่อ่าและตระการตามาก
ของนายชาร์ค  เกอ ร์ (JACQUES 
COEUR 1395-1450)  ลูกชายพ่อค้า
ข น สั ต ว์ แ ห่ ง เ มื อ ง บู ร์ ก ส์ 
(BOURGES) เข าเร่ิมต้นด้วยการ
เป็นช่างทองให้ราชส านักแห่งฌอง
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แห่งแบรร่ี (COURT OF JEAN DU BERRY)  ต่อมาไดเ้ป็นช่างทองให้กบัพระเจา้ชาร์ลส์ท่ี 
7 (CHARLES VII)  ในระยะแรกเขาวิตกกังวลเร่ืองสภาพเศรษฐกิจหน้ีสินอยู่มาก  แต่
จากนั้นไม่นานเขาเร่ิมท าการค้าท่ีน่าสนใจโดยจ าหน่ายสินค้าประเภทหรูหราฟุ่มเฟือย
ให้กบัราชวงศ์  จนไดรั้บแต่งตั้งให้เป็นผูดู้แลการเงินของกษตัริย ์ และเขาไดเ้ดินทางมาถึง
จุดสูงสุดในอาชีพของตน  ในขณะท่ีมีอายุได ้50 ปี เขาจึงตดัสินใจท่ีจะสร้างท่ีอยูอ่าศยัท่ีมี
ค่าโอ่อ่าให้กบัตนเอง  ปราสาทแห่งน้ีได้ใช้เวลาสร้างถึง 10 ปี เพื่อสนองความปรารถนา
ของเขาแมว้า่จะมีสงครามบา้ง โดยเร่ิมสร้างในปี ค.ศ. 1445 เป็นแบบฟลามโบยองต ์โกธิค 
(FLAMBOYANT GOTHIC)  และไดน้ าวิวฒันาการสถาปัตยกรรมตอนปลายยุคกลางเขา้
ไปดว้ย  มีจ  านวนห้องมากมาย  แต่ละห้องยงัมีทางเขา้ออกเป็นอิสระ  ส่วนของบนัไดก็มี
การแกะสลกัตามวตัถุประสงคข์องแต่ละห้อง  ส่วนของโบสถ์ส าหรับสวดมนต์ แบ่งเป็น
สองส่วน ส าหรับเจา้ของบา้นและภรรยา  จากนั้นออกเดินทางต่อไปยงั เมืองแคลร์มองต์ 
แฟร์รองด์ (CLERMONT-FERRAND) ซ่ึงเป็นเมืองเก่าท่ีไม่มีท่ีใดเหมือน  รวมทั้งโบสถ ์ 
วิหาร ท่ีสร้างจากภูเขาไฟ  อีกทั้งมีแนวลาวาสีด า  ส่วนทางทิศตะวนัตกของเมืองมีปียเ์ดอ
โดม (PUY-DE-DOME) ซ่ึงตั้งอยู่บนภูเขา  อาจจะพูดไดว้า่เป็นจุดชมวิวท่ีงดงามท่ีสุดก็ได ้ 
เหตุน้ีเองจึงท าให้เมืองแคลร์มองตเ์ป็นเมืองท่ีมีท่ีตั้งงดงามหาท่ีใดเปรียบไดย้าก  แคร์มองต์
ยงัเป็นเขตเมืองอุตสาหกรรมท่ีส าคญัท่ีถือไดว้า่เป็นเมืองหลวงแห่งยานรถยนต ์

17.30 น. ถึงเมืองแคลร์มองต ์ แฟร์รองด ์ 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า อาหารทอ้งถ่ิน 

น าท่านเขา้ท่ีพกัโรงแรม HOLIDAY INN GARDEN COURT หรือระดบัเดียวกนั  (3 
ดาว) 

 

วนัทีห้่าของการเดินทาง  แคร์มองต์ แฟร์รองค์-ลยีง 
07.30 น. รับประทานอาหารเชา้  
09.00 น. ออกเดินทางโดยรถโคช้สู่ เมืองลยีง (LYON) ซ่ึงเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 3 ของ

ฝร่ังเศส 
13.00 น. ถึงเมืองลียง  รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย ชม พิพิธภัณฑ์ส่ิงทอ (MUSEE DES TISSUS) ซ่ึงแสดงเส้ือผา้ และส่ิงทอ โดยเฉพาะผา้

ไหมของลียง ท่ีมีประวติัความเป็นมา
ตั้งแต่สมัยศตวรรษท่ี 17  น าชม โบสถ์
นอตเตรอดามฟูวีแยร์ (BASILLQUE 
DE NOTRE DAME FOUVIERE) 
ตั้งอยู่บนภูเขาท่ีจูเลียส ซีซาร์  (JULIUS 
CAESAR) เลือกเป็นฐานทัพในการรบ
กบัชาวโกล (GAUL) ภายใตก้ารน าของ
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กษัต ริย์ออกุส ตุส  (AUGUSTUS) และส่วนท่ียื่นไปทางตอน เหนือของบาซิลลิกา 
(BASILLICA) นั้นเป็นจุดชมวิวท่ีสวยมาก  จากนั้นน าท่านเขา้ท่ีพกัโรงแรม COUR DES 
LOGES หรือระดบัเดียวกนั 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า 
 

วนัทีห่กของการเดินทาง ลยีง - ดีจอง 
07.30 น. รับประทานอาหารเชา้  
09.00 น. ออกเดินทางโดยรถโคช้สู่ เมืองดีจอง 

(DIJON) เมืองท่ีประวติัความเป็นมาตั้งแต่
สมยักลาง   ส าหรับปัจจุบนัเมืองดีจองเป็น
เมืองอุตสาหกรรมการคา้ และยงัเป็น
ศูนยก์ลางการคา้ไวน์เบอร์กนัดี  
(BURGUNDY) 

12.30 น. ถึงเมืองดีจอง  น าท่านรับประทานอาหาร
กลางวนั 

13.00 น. น าชม พพิธิภัณฑ์ศิลปะ (ART MUSEUM-PALAIS DES DUCS) หลงัจากนั้นน าท่านชิม
ไวน์ท่ีมีช่ือเสียงของฝร่ังเศสท่ี ไวน์แอนด์โวยาจ (WINE AND VOYAGES) อยูใ่นเขตเบอร์
กนัดีท่ีไดรั้บการยอมรับวา่เป็นเขตผลิตไวน์ชั้นดีท่ีสุดแหล่งหน่ึงของฝร่ังเศส น าท่านเขา้ท่ี
พกั  โรงแรม SOFITEL LA CLOCHE หรือระดบัเดียวกนั  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ในโรงแรมท่ีพกั 
 

วนัทีเ่จ็ดของการเดินทาง  ดีจอง-ฟองแตนโบล-ปารีส 
07.30 น. รับประทานอาหารเชา้  
09.00 น. ออกเดินทางโดยรถโคช้สู่ เมืองฟองแตนโบล (FONTAINEBLEAU) เมืองท่ีอยูใ่กลก้บักรุง

ปารีส  เป็นเมืองท่ีน่าจดจ าและน่าประทบัใจอีกแห่งหน่ึง    
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย น าชม ปราสาทฟองแตนโบล (FONTAINEBLEAU) มีความหมายว่า “ปราสาทน ้ าพุ ท่ี

งดงาม” ตั้ งอยู่กลางป่า  เป็นสถานท่ีท่ีน่าชมท่ีสุดแห่งหน่ึงท่ีอยู่ใกล้กับกรุงปารีส เป็น  
ปราสาทท่ีพิเศษทั้งทางดา้น
ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สถาปัตยกรรม  สร้างข้ึน
คร้ังแรกในปี ค.ศ.1137 เพื่อ
ใช้ เป็นพลับพลาล่าสัตว ์ 
ต่อมาได้มีการสร้างป้อม
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ปราการข้ึนมาโดยโธมัส เบคเกต (THOMAS BECKET) ซ่ึงขณะนั้ นได้ถูกขับออกจาก
ประเทศองักฤษ เป็นผูว้างศิลาฤกษว์ิหารแซงต ์ซาตูร์แนง (ST. SATURNIN) ข้ึนในปี ค.ศ. 
1169 แต่ทว่าผู ้ท่ีได้ช่ือว่า เป็นผู ้สร้างปราสาทฟองแตนโบลอย่างแท้จริง คือ พระเจ้า 
ฟรังซวัส์ท่ี 1  โดยไดมี้การวา่จา้งช่างอิตาเล่ียนเขา้มาอยา่งมากมาย  ต่อมาพระเจา้นโปเลียน
ท่ี 1 ไดใ้ชจ่้ายเงินถึง 12 ลา้นฟรังคใ์นการบูรณะปราสาทฟองแตนโบล  และท่ีปราสาทแห่ง
น้ีในเดือนเมษายน ปี ค.ศ. 1804 พระองค์ไดท้  าพิธีสละราชสมบติั และทรงอ าลาต่อทหาร
ของพระองค ์ เม่ือเสด็จกลบัจากเกาะเอลบา พระองคไ์ดท้รงตรวจแถวทหารท่ีปราสาทแห่ง
น้ี  ก่อนท่ีจะน ากองทพัไปยงัพระราชวงัตุยเลอรี  ในกรุงปารีส 

16.30 น. เดินทางสู่ กรุงปารีส (PARIS)   
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า  
 น าเขา้ท่ีพกั ณ โรงแรม CONCORDE LA FAYETTE หรือระดบัเดียวกนั 
 

วนัทีแ่ปดของการเดินทาง  ปารีส - แวร์ซายส์-ปารีส 
07.30 น. รับประทานอาหารเชา้ 
09.00 น. น าชม พระราชวังแวร์ซายส์ (VERSAILLES) พระราชวงัท่ีโด่งดังท่ีสุดในฝร่ังเศส  เร่ิม

สร้างเม่ือปี ค.ศ. 1624 โดยพระด าริของพระเจา้หลุยส์ท่ี 13  ในคร้ังแรกนั้นตั้งใจให้เป็น  
เพี ยงพลับพลาส าห รับ ล่าสัตว์
เท่านั้ น  แต่ต่อมาได้มีการสร้าง
ปราสาทเพิ่มข้ึน  แต่ผูท่ี้ได้ช่ือว่า
เป็นผู ้ท่ีส ร้างพระราชวังแห่งน้ี
จริงๆ คือ พระเจา้หลุยส์ท่ี 14 ในปี 
ค .ศ . 1661  เพื่ อเป็นอนุสรณ์แด่
พระองค์เอง  การก่อสร้างในคร้ัง
น้ีไดก่้อสร้างอย่างใหญ่หลวงเป็น
ท่ี ก ล่ าวกั น ว่ า ใน แ ต่ ล ะ วัน มี
คนท างานถึง 22,000 คน  มา้ 6,000 ตวั  ค่าก่อสร้างสูงถึง 60 ลา้นปอนด์  ซ่ึงท าให้ประเทศ
ฝร่ังเศสยากจนลงมาก 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ (LOUVRE) สร้างข้ึนปี ค.ศ. 1200 ริมฝ่ังแม่น ้ าเเซนน์  โดยพระเจา้ฟิ

ลิปป์ ออกุสต ์(PHILIPPE  AUGUSTE)  ใชเ้ป็นปราการป้องกนัจุดท่ีอ่อนแอท่ีสุดของเมือง   
และใช้เป็นคลงัสมบติั  คลังแสงสรรพาวุธ  และคลงัเก็บเอกสารส าคญั  แรกสร้างนั้นมี
พื้นท่ีน้อยกว่า 1 ใน 3 ของพื้นท่ีปัจจุบนั  ต่อมาในศตวรรษท่ี 14 ปราการแห่งน้ีได้หมด
หน้าท่ีทางดา้นการเป็นป้องกนัเมืองลง  พระเจา้ชารลส์ท่ี 5 (CHARLES V) ไดท้รงเปล่ียน
ปราการแห่งน้ีให้เป็นท่ีพ  านกัแทน และยงัไดส้ร้างห้องสมุดท่ีมีช่ือเสียงมากข้ึนบนหอคอย
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แห่งหน่ึง  พระนางแคทเธอรีนยงัไดว้างแผนในการสร้างแกล
เลอร่ีทางด้านตะวันตก (THE GALARIE DU BORD DE L' 
EAU) เพื่อเป็นทางส่วนพระองค์เช่ือมต่อพระราชวงัลูฟวก์ับ
พระราชวัง ตุย เลอ รี  ผ ัง ท่ีส ร้างเร่ิมต้นจากทางเดินของ
พระราชวงัลูฟว ์(PETITIE GALERIE) จากมุมด้านขวาไปยงั
ท่าเรือขนานกบัแม่น ้ าเซนน์และส่วนทางดา้นตะวนัตกเช่ือมต่อ

กบัพระราชวงัตุยเลอรี  แต่โครงการไม่ส าเร็จ  ต่อมาในปี ค.ศ. 1594 เม่ือพระเจา้เฮนร่ีท่ี 4 
(HENRI IV) ไดเ้สด็จมาท่ีปารีส  พระองค์ไดม้าสานต่อโครงการดงักล่าว โดยพระองค์ได้
สั่งให้ตกแต่งภายในพระราชวงัตุยเลอรี  และไดต่้อเติมแกลเลอร่ีดา้นตะวนัตกจนสมบูรณ์  
พร้อมสร้างชั้นบนข้ึน เช่น ต าหนักฟลอเร่ พาวิเล่ียน (FLORE PAVILION)และแกลเลอร่ี
อ่ืนๆ ทางดา้นขวาอนัเป็นทางเช่ือมต่อกบัพระราชวงัตุยเลอรี  เม่ือพระองคส้ิ์นพระชนม์ใน
ปี ค.ศ.1610 งานต่างๆ ก็หยดุลงโดยปริยาย  ในสมยัพระเจา้หลุยส์ท่ี 18 พระเจา้ชารลส์ท่ี 10 
และพระเจา้หลุยส์ ฟิลลิป ไดเ้พิ่มคอลเลคชัน่ให้แก่พิพิธภณัฑ์ลูฟว ์นอกจากนั้นในปี ค.ศ. 
1947 ไดน้ าเอาศิลปะวตัถุจากประเทศต่างๆ เขา้มาอีก เช่น จากอียิปต ์กรีซ และอสัซีเรีย  ยงั
มีศิลปะวตัถุอ่ืนๆ อีกมาก ซ่ึงในปัจจุบนัมีอยู่ประมาณ 300,000 ช้ิน โครงการ เดอะ เกรท 
ลูฟว์ (THE GREAT LOUVRE PROJECT)  ท่ีตั้ งข้ึนในปี ค.ศ. 1981 โดยประธานาธิบดี
ฝร่ังเศสไดเ้ตรียมบูรณะส่วนปีก ริเชอลิเอร์ทิศเหนือ (THE NORTH RICHELIEU WING) 
ให้เป็นพิพิธภณัฑ์  สถาปนิกช่ือเลียว หมิง เป่ย (LEOH MING PEI) ได้สร้างส่วนตอ้นรับ 
(RECEPTION CENTRE AND SERVICES) และได้พฒันาส่วนด้านนอกเพิ่มข้ึน ส่วนใน
คอร์ทนโปเลียน (THE COURT NAPOLEON) ซ่ึงเคยใช้เป็นท่ีจอดรถก็ไดมี้การสร้างปิระ
มิดแกว้ข้ึนเพื่อใหแ้สงสวา่งแก่ทางเขา้พิพิธภณัฑ ์

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
 น าท่านเขา้ท่ีพกัโรงแรม CONCORDE LA FAYETTE หรือระดบัเดียวกนั  
 

วนัทีเ่ก้าของการเดินทาง  ปารีส - กรุงเทพฯ 
07.30 น. รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม 
09.00 น. ชมทศันียภาพอนังดงามของ กรุงปารีส ท่ีเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีทรงคุณค่าทางศิลปะ

เช่น ประตูชัย (ARC DE TRIOMPHE) ซ่ึงเป็นประตูชยัท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก สูงประมาณ 50 
เมตร  กวา้งประมาณ 45 เมตร  ชลัแกรง (CHALGRIN) เป็นผูอ้อกแบบก่อสร้าง  เร่ิมสร้าง
ในปี ค.ศ. 1806  และมาส าเร็จในปี ค.ศ. 1836  ดา้นหน้ามีภาพสลกันูนขนาดใหญ่ประดบั 
คือ ภาพถนนชองเซลิเซ่ (CHAMPS ELYSEES) ดา้นขวามือเป็นภาพการเดินทพัของทหาร
ฝร่ังเศสในปี ค.ศ. 1792 เรียกกนัวา่  “มาซายแยส” (LA MARSEILLAISE) ซ่ึงเป็นช่ือเพลง
ชาติของฝร่ังเศส ออกแบบโดยรูด (RUDE)  และเป็นภาพท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดภาพหน่ึงของ
ฝร่ังเศส  ดา้นซ้ายมือเป็นภาพการฉลองชยัชนะของพระเจา้นโปเลียนท่ี 1 ในปี ค.ศ. 1810 

http://www.antipodean.org/index.php/photos/archives/43/
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ทางดา้นหลงัภาพขวามือแสดงการต่อสู้ของกองทพัฝร่ังเศสในปี ค.ศ. 1814  และซ้ายมือ
เป็นภาพสันติภาพในปี ค.ศ. 1815 ชั้นบนมีการ
สลกัช่ือการรบพุ่ง 172 คร้ัง ท่ีประเทศฝร่ังเศสมี
ชัยชนะ  ใต้วงโค้งสลักช่ือนายพลฝร่ังเศสเป็น
จ านวนหลายร้อยคนท่ีได้ท าการรบพุ่ ง  ผู ้ท่ี
เสียชีวิตในการสงครามจะมีช่ือขีดเส้นใต ้ภายใต้
ประตู มีห ลุม ฝังศพของทหารซ่ึ งไม่ มีผู ้รู้จ ัก 
(UNKNOWN SOLDIER) ซ่ึ ง เป็นเค ร่ืองหมาย
สงครามโลก 2 คร้ัง  ไฟท่ีจุดอยู่ได้จุดมาตั้ งแต่
ว ันท่ี  11 พฤศจิกายน ค .ศ .1923  ท่ีฐานมีแผ่น
ส าริดใหญ่จารึกวนัท่ี 25 สิงหาคม ค.ศ. 1944 อนั
เป็ น วัน ท่ี ก รุ งป า รีส ได้ ห ลุ ดพ้ น จ าก ก าร
ครอบครองของกองทพัเยอรมนัในสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ตั้งแต่ปี ค.ศ.1840  เม่ือขบวนแห่
ของพระเจ้านโปเลียนท่ี 1  ได้ลอดประตูมา  และมีผูค้นประมาณ 100,000 คน  มาคอย
แสดงความเคารพท่ามกลางความหนาวเยน็  น าท่านผ่าน ถนนสายชองเซลิเซ่ (CHAMPS 
ELYSEES) ถนนสายส าคญัของฝร่ังเศสท่ีได้เคยใช้ส าหรับแห่ขบวนพิธีการส าคญัต่างๆ 
อาทิ งานศพคนส าคัญของฝร่ังเศส  ผ่านชม ที่ฝังพระศพพระเจ้านโปเลียนแองวาลีด 
(DOME DES INVALIDES) ออกแบบโดย วิสคอนติ  (VISCONTI) และฝังพระศพเม่ือ
เดือนเมษายน ค.ศ.1861  ภายหลงัท่ีพระองค์ส้ินพระชนม์ท่ีเกาะเซนต์เฮเลนามาแลว้ 40 ปี 
พระศพไดน้ ามายงัสถานท่ีแห่งน้ีในเดือนธันวาคม ค.ศ.1840  หีบพระศพท าดว้ยหินสีแดง
แก่จากประเทศฟินแลนด์  ตั้งอยูเ่หนือฐานสีเขียว  หีบพระศพซ่ึงมีขนาด 4 x 2 เมตร สูง 4.5 
เมตร ลอ้มรอบดว้ยระเบียงซ่ึงมีภาพสลกันูนต ่า 10 ภาพ  แสดงถึงคุณประโยชน์ท่ีพระองค์
ไดท้รงกระท าประทานแก่ชนชาติฝร่ังเศส  รอบหีบพระศพมีรูปบุคคล 12 คน แสดงถึงชยั
ชนะอนัใหญ่หลวงของพระองค์ และยงัมีพระรูปของพระเจา้นโปเลียนท่ี 1 ทรงเคร่ือง
ราชาภิเษก  ทางเขา้ไปยงัหีบพระศพมีจารึกจากพระพินัยกรรมของพระองค์ว่า “ขา้พเจา้
ปรารถนาท่ีจะให้อฐิัของขา้พเจา้ไดฝั้งอยูริ่มแม่น ้ าเเซนน์ (SEINE) ท่ามกลางประชาชนชาว
ฝร่ังเศสซ่ึงขา้พเจา้รักใคร่อยา่งยิ่ง” รอบดา้นบนของหีบพระศพยงัมีวหิารอีกหลายวหิาร  ฝัง
ศพซ่ึงบางคร้ังก็มีแต่หวัใจของบุคคลต่างๆ เช่น พระญาติ  นายพลทหาร  แมว้า่บางท่านจะ
อยู่คนละสมัยกับพระองค์  จากนั้ นชม หอไอเฟล  (THE EIFFEL TOWER) (ไม่ขึ้นชม
ด้านบน)  อาคารท่ีสูงท่ีสุดในโลก คือสูงประมาณ 300 เมตร  สร้างเม่ือปี ค.ศ. 1889 ใชเ้ป็น
ส่วนหน่ึงของการจดัแสดงงานระดับนานาชาติท่ีจดัข้ึนท่ีปารีส มีน ้ าหนักถึง 7,000  ตนั  
ประกอบดว้ยโลหะ 15,000 ช้ิน  ตรึงดว้ยหมุด 2,500,000 ตวั  ช่ือของหอเรียกตามช่ือวศิวกร
ผูอ้อกแบบคือ กุสตาฟ ไอเฟล (GUSTAVE EIFFEL) 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
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บ่าย เชิญท่านเลือกซ้ือของฝากทางบา้นตามอธัยาศยั  ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดินทางสู่
สนามบิน  

17.00 น. เดินทางสู่สนามบิน  
20.20 น. ออกเดินทางโดยเท่ียวบินท่ี LH 1047 สู่ แฟรงค์เฟิร์ต 
21.30 น. ถึงแฟรงคเ์ฟิร์ต  เปล่ียนเคร่ืองเพื่อเดินทางต่อกลบักรุงเทพมหานคร 
22.45 น. ออกเดินทางโดยเท่ียวบินท่ี LH 782 กลบักรุงเทพมหานคร 
 

วนัทีสิ่บของการเดินทาง กรุงเทพ 
14.10 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ และความประทบัใจ 

---------------------------------------------------------------- 

อตัราค่าบริการ ผูใ้หญ่ท่านละ            บาท  (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 

 เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี ท่านละ                           บาท   (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

 พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ                       บาท  
 

อตัรานีร้วม ค่าตัว๋เคร่ืองบิน กรุงเทพฯ-  ปารีส - กรุงเทพฯ โดยสายการบินลุฟทฮ์นัซ่า ชั้นนกัท่องเท่ียว 
 ค่าท่ีพกัอยา่งดีในประเทศฝร่ังเศส 7 คืนตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารอยา่งดีทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าบตัรผา่นประตูเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเขา้ประเทศฝร่ังเศส  (เฉพาะหนงัสือเดินทางไทย) 
 ค่าภาษีสนามบินทั้งใน และ ต่างประเทศ 
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินบรรยายชมตามรายการ 
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ความรู้บรรยายชมเป็นภาษาไทยตลอดรายการ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 2,000,000 บาท (สองลา้นบาทถว้น) 
 

อตัรานีไ้ม่รวม ค่าหนงัสือเดินทาง  
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมนอกเหนือจากท่ีระบุ  
 ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีดเส้ือผา้  
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเกินจากท่ีสายการบินก าหนดท่านละ 20 กิโลกรัม    
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืน ๆ  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  
 

หมายเหตุ เน่ืองจากรายการข้างต้นเป็นรายการทีเ่สนอขายตลอดปี  บริษัทจึงขอสงวนสิทธ์ิในการ
เปลีย่นแปลงรายการเดินทางอนัเกดิจากเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ เช่น  การเปลีย่นแปลงตารางการ
บินภายในประเทศน้ัน ๆ  หรือบังเอญิตรงกบัวนัหยุดเทศกาลประจ าปี  หรือเน่ืองจาก
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ฤดูกาลทีเ่ปลีย่นแปลง  จนท าให้ไม่สามารถด าเนินไปตามรายการข้างต้นได้  ในกรณีทีไ่ม่
สามารถเข้าเข้าชมตามรายการได้บริษัทฯ จะชดเชยค่าเข้าชมคืน  หรือจัดโปรแกรมอ่ืน
ทดแทนตามความเหมาะสม  ทั้งนีจ้ะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคัญ  

 

เอกสารส าคญัที่ใช้ในการขอวซ่ีาฝร่ังเศส 
 1. หนงัสือเดินทาง มีอายุเหลือใชง้านเกิน 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง (ถ้าเป็นหนังสือเดินทางใหม่ 
ต้องแนบหนังสือเดินทางเล่มเก่าทีห่มดอายุแล้วมาด้วย) 
 2. รูปถ่ายสี พืน้หลงัต้องสีขาวเท่าน้ัน ขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร จ านวน 2 รูป และตอ้งถ่ายมาไม่
เกิน 6 เดือน  โดยสถานทูตจะเปรียบเทยีบกบัรูปเก่าของวซ่ีาเดิมทีม่ีในเล่มหนังสือเดินทาง 
 3. หลกัฐานแสดงฐานะทางการเงินท่ีรับรองโดยธนาคาร  และถ่ายส าเนาสมุดเงินฝากเล่มนั้นๆ 
ยอ้นหลงั 3 เดือน จนถึงเดือนปัจจุบนัท่ีจะใชย้ืน่วซ่ีา 

หรือ ส าเนาสมุดเงินฝากออมทรัพย ์ ยอ้นหลงั 3 เดือน ถึงเดือนปัจจุบนัท่ีจะยืน่วซ่ีา และประทบัตรา
ธนาคารทุกหนา้   
 4. จดหมายรับรองการท างาน  <เอกสารทุกชนิดต้องแปลเป็นภาษาองักฤษ หรือ ฝร่ังเศส> 
 - ถา้เป็นขา้ราชการตอ้งมีหนงัสือรับรองจากหน่วยงาน  และมีการอนุญาตใหเ้ดินทางไป

ราชการยงัต่างประเทศมาแสดง 
 - ถา้ประกอบธุรกิจส่วนตวั ขอเอกสารการจดทะเบียนและหนงัสือรับรองการจดทะเบียน

บริษทั  (แปลเป็นภาษาองักฤษ) พร้อมส าเนาบัญชีเงินฝากของบริษัทฯ ย้อนหลงั 3 เดือน 
 - ถา้เป็นลูกจา้งหรือพนกังานบริษทั ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากนายจา้ง หรือหน่วยงานท่ี

สังกดัอยู ่ ระบุต าแหน่ง วนัที่เข้าท างาน  เงินเดือน  และช่วงระยะเวลาทีไ่ด้รับอนุมัติให้ลา
พกัร้อน  พร้อมสลิปเงินเดือน 3 เดือนล่าสุด (ภาษาองักฤษ) 

 - ถา้หากเป็นเด็กนกัเรียน  ขอหนงัสือรับรองวา่เป็นนกัเรียนจากโรงเรียนนั้น ๆ 
(ภาษาองักฤษ) 

 5. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน   
 6. ส าเนาทะเบียนบา้น   
 7. ท่ีอยูปั่จจุบนั  ท่ีอยูท่ี่ท  างาน โดยละเอียดชดัเจน  พร้อมเบอร์โทรศัพท์ทีส่ามารถติดต่อได้ในกรณีที่

สถานทูตติดต่อกลบั 
 8. กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางต้องย่ืนเอกสารเพิม่เติมดังนี้ 

8.1 เด็กเดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดามารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดย
ท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้น  (แปลเป็นภาษาองักฤษด้วย) 

8.2 เด็กเดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขต
หรืออ าเภอเท่านั้น  (แปลเป็นภาษาองักฤษด้วย) 

8.3 เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขต
หรืออ าเภอเท่านั้น  (แปลเป็นภาษาองักฤษด้วย) 


