คณะพิเศษ
ทองเที่ยวประเทศฝรั่งเศส เสนทางสุดแสนโรแมนติก
เยือนแควนนอรมังดี ชมศาสนสถาน มงตแซงตมิเชล พรอมชอปปง สินคาแบรนดเนม
ณ ประเทศฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน
โดยสายการบินไทย (TG) เครื่องแอรบัส เอ380 รุนลาสุดพรอมความทันสมัย
กําหนดการเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง
xx.xx น.

xx.xx น.

เที่ยง
บาย
15.00 น.

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเขาที่..... เคานเตอร...... สายการบิน.......
พบเจาหนาที่ เฟรสท เวิลด ทัวร คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกแกทานในดานเอกสารและสัมภาระการ
เดินทาง

วันที่สองของการเดินทาง
xx.xx น.

(1)

(2)

ปารีส

ออกเดินทางสู กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยเที่ยวบินที่ ……
เครื่องบินชนิดแอรบัส A380 ใชเวลาเดินทาง 12 ชั่วโมง
คณะเดินทางถึงสนามบินชารลส เดอ โกล กรุงปารีส มหานครที่มีมนตขลังของสถาปตยกรรมยุคเกาหลอม
รวมกับความศิวิไลซในปจจุบัน ทั้งยังเปนศูนยรวมของแฟชั่นแหลงสําคัญของโลก หลังผานพิธีการตรวจคน
เข า เมื อ งและพิ ธีก ารศุล กากรแล ว นํ าท า นเดิ น ทางโดยรถโคช ปรั บ
อากาศเดินทางสู La Vallée Village เอาทเล็ตมอลล ที่มีขนาดใหญแหง
หนึ่งในทวีปยุโรป ตั้งอยูใกลกับ ยูโรดิสนียแลนด และไมหางจากกรุง
ปารีสมากนัก ประกอบไปดวยรานคาจําหนายสินคาแบรนดเนมตางๆ
มากมาย อาทิ Burberry, Coach, Calvin Klien, Givenchy, Longchamp,
Armani ฯลฯ อิสระใหทานชอปปงสินคาตางๆตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ภายในเอาเล็ท
นําทานเดินทางกลับสูกรุงปารีส
นําคณะเดินทางเขาสูโรงแรมที่พัก หลังจากนั้นอิสระใหทานไดเดินเลนชอปปง หางแกลเลอรี่ ลาฟาแยต,
หรือหางแพลงตอม ซึ่งเปนแหลงรวมของสินคาแบรนดเนมขึ้นชื่อตาง ๆ มากมาย ซึ่งบริเวณใกลๆ กันนั้น ยัง

ค่ํา

เปนที่ตั้งของหางขายนาฬิกาแบรนดดัง ๆ ระดับโลก (หางบูเคอเรอ) ซึ่งทานสามารถเลือกซื้อนาฬิกาแบรนด
ระดับโลกได ณ ที่แหงนี้
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก

วันที่สามของการเดินทาง
เชา

เที่ยง
บาย

ค่ํา

เที่ยง
บาย

ค่ํา

ปารีส – เอตโทรตา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศสู เมืองเอตโทรตา (ระยะทางประมาณ 215 กม.ใชเวลาประมาณ 2.35
ชั่วโมง) เมืองชายฝงทะเลที่ลอมรอบไปดวยหนาผาสูงชันที่สวยงามตามธรรมชาติ ประกอบความงามโดย
ความเวาแหวงของโขดหินที่ถูกคลื่นทะเลกัดเซาะตามธรรมชาติ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานชม เมืองเอตโทรตา เมืองที่ความงามที่ถูกปนแตงโดยธรรมชาติ ที่นี่จึงกลายเปนแหลงรวมจิตรกรที่มา
เก็บภาพความงามเหลานี้ ลงบนกรอบเฟรมสีน้ํามัน ไมวาจะเปน Claude Monet ,Gustave Courbet ซึ่งเปน
จิตรกรที่มีชื่อเสียงในชวงคริสตวรรษที่ 17 นอกจากนี้ เอตโทรตายังมีรองรอยทางประวัติศาสตรของ
สงครามโลกครั้งที่สองใหไดเห็น เนื่องจากเอตโทรตาเปนจุดยุทธศาสตรฐานทัพนาซี ที่คอยปองกันการโจมตี
จากฝายสัมพันธมิตรทั้งทางน้ํา และทางอากาศ ณ จุดนี้เราสามารถมองเห็นเกาะอังกฤษอยูไกลๆ นําทานขึ้น
สูงจุดชมวิวบนหนาผา ชมความงามของชายฝงทะเล ที่ขึ้นชื่อที่มีความงดงาม คุมกับความเหนื่อยที่เดินขึ้นมา
สูจุดนี้ อีกทั้งยังเปนสถานที่ที่ถายฉากจบของละคร “หงสสะบัดลาย” อีกดวย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก

วันที่สี่ของการเดินทาง
เชา

(3)

(4)

เอตโทรตา – ฮงเฟอร – โดวิลล

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู เมืองฮงเฟอร (ระยะทางประมาณ 44 กม.ใชเวลาประมาณ 50 นาที) ตั้งอยูบนปากแมน้ํา
แซนน ในแควนนอรทปาเดอคาเลส ทางตอนเหนือของฝรั่งเศส เปนเมืองทา
ที่ส วยงาม ชมอาคารบา นเรือ นยังคงรักษาสถาปตยกรรมดั้ ง เดิ มไว อยาง
สวยงาม โดยไดรับการอนุรักษโดยศิลปนชื่อดัง ทั้ง Gustave Courbet,
Eugène Boudin, Claude Monet และ Johan Jongkind นําทานชมโบสถเซนต
แคทเธอรีน โบสถไมที่ใหญที่สุดของประเทศฝรั่งเศส ชมหอระฆังโบราณที่
มีอายุซึ่งมีระฆัง tower แยกตางหากจากอาคารหลัก เปนโบสถที่ใหญที่สุดที่ทําจากไมในประเทศฝรั่งเศส
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานสู เมืองโดวิลล (Deauville) เมืองตากอากาศริมทะเลอีกเมืองหนึ่งที่ดาราและนางแบบนิยมมาถายรูปลง
ปกนิตยสารกันอยูเปนประจํา เดินเที่ยวชมเมืองเล็กๆที่หรูหรา และแวดลอมไปดวยกลิ่นอายของเหลาชน
ชั้นสูงในอดีต ตัวเมืองเรียงรายไปดวยอาคารรานคาสวยงามนารัก และรานคาแบรนดเนมชื่อดัง นําทานชม
เมืองตามอัธยาศัย จากนั้นนําทานเขาสูที่พัก อิสระพักผอนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก

วันที่หาของการเดินทาง
เชา

เที่ยง
บาย

ค่ํา

(5)

โดวิลล – มงตแซงมิเชล – เซนตมาโล

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู มงตแซงตมิเชล (Mont Saint-Michel) ที่ตั้งของศาสนสถานที่ยิ่งใหญที่สุดแหงหนึ่งใน
ยุโรปเทียบไดกับมหาวิหารเซนตปเตอรแหงกรุงโรม อยูบนเกาะในเขตแควนนอรมังดี สถานที่แหงนี้ไดรับ
การประกาศจากองคการยูเนสโกใหเปนหนึ่งในมรดกโลก เมื่อป ค.ศ.1979 และเปนสถานที่ทองเที่ยวยอด
นิยมติดอันดับ 3 ของฝรั่งเศส รองลงมาจากหอไอเฟลและพระราชวังแวรซายน มงแซงต-มิเชล สรางมาหลาย
ยุคหลายสมัยเปลี่ยนแปลงรูปแบบตลอดการสรางจน ปค.ศ.966 นักบวชนิกายเบเนดิกทีนจากวิหารแซ็งว็องดรียไดสรางโบสถและอาคารขึ้นใหมเปนอารามขนาดใหญ ตัววิหารตั้งอยูบนฐานหินแกรนิตขนาดใหญ
สูงจากระดับน้ําทะเล 75 เมตร จากนั้นมีการสรางตอเติมหลายยุคหลายสมัย เมื่อครั้งแควนนอรมังดี
เจริญรุงเรือง นําทานชมวัด ABBAYE DU MONT SAINT MICHEL
สรางในแบบนิกายเบเนดิคติน ซึ่งเปนโบสถแหงแรกที่สรางขึ้นบนยอด
เขา MONT TOMBE ในศตวรรษที่ 8 เพื่อเปนการสักการบูชาแซงตมิเชล
หรือเซนตไมเคิล ซึ่งโบสถแหงนี้ไดมีการสรางปอมปราการลอมรอบอีก
ชั้นหนึ่งแตในชวงปฏิวัติที่นี่กลับกลายเปนที่คุมขังนักโทษ ชมตัวเมืองเกา
ที่มีปอมปราการลอมรอบจากนั้นมีเวลาใหทานไดเดินเลน อิสระชอปปงบนถนนเสนเดียวของเกาะที่มีราน
ขายของที่ระลึกบริการมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู เซนตมาโล (ระยะทางประมาณ 60 ก.ม.ใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองปลายทางอีกแหง
หนึ่งของของนักทองเที่ยวที่แสวงหาความงามของเมืองชายฝงทะเล ที่นี่ไดรับการกลาวขานวาเปนเมือง
ชายฝงทะเลที่สวยงามที่สุดแหงหนึ่งของฝรั่งเศส เซนตมาโล เปนเมืองทองเที่ยวที่สําคัญจังหวัดอีลล-เอต-วี
แลน แควนเบรอตาญ หรือ บริตทานี นําทานชมความงามของปอมปราการ และกําแพงลอมรอบตัวเมือง
แมวาบางสวนจะถูกทําลายไปในชวงสงครามโลกครั้งที่สอง แตความงามของเมืองยังคงสมบูรณแบบจนเปน
สถานที่ดึงดูดนักทองเที่ยว นําทานชม สถานีผลิตกระแสไฟฟา โดยใชพลังงานน้ําขึ้นน้ําลงแหงแรกและใหญ
ที่สุดของโลก (RANCE TIDAL POWER STATION) ที่นี่สามารถ
ดึงดูดนักทองเที่ยวใหมาเขาชมได ประมาณ ปละ 200,000 คน จากนั้น
นําทานชม โบสถเซนต มาโล (Saint Malo Cathedral) โบสถเกาแก
นิกายโรมันคาทอลิก โดยชื่อโบสถนี้ ไดตั้งตามลูกศิษยของเบรนแดน
คือ Saint Malo ซึ่งถูกกอตั้งขึ้นในศตวรรษที่6 โดย เซนตแอรอน และ
นักบุญเบรนแดน หลังจากนั้นจึงไดรับการบูรณะในป ค.ศ.1108
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก

วันที่หกของการเดินทาง
เชา

เที่ยง
บาย

ค่ํา

เซนตมาโล – บลัวส – ตูร

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู เมืองตูร (ระยะทางประมาณ 320 กม.ใชเวลาประมาณ 3.10 ชั่วโมง) เมืองหลวงของ
จังหวัดแอ็งเดรลัวร(INDRE ET LOIRE) ซึ่งเปนเมืองศูนยกลางทางการศึกษามาตั้งอยูบนแมน้ําลัวร (Loire
River) ในอดีตเคยเปนสวนหนึ่งของจักรวรรดิโรมันในชวงตนศตวรรษที่ 1 จึงสงผลใหเมืองตูรเปนศูนยกลาง
แหงอารยธรรมลุมแมน้ําลัวรที่สําคัญเมืองหนึ่งของประเทศ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู เมืองบลัวส (ระยะทางประมาณ 66 กม.ใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองเกาแกตั้งแตสมัย
โกล (Gaul) ไดมาพักอาศัยอยูในแถบนี้ เปนเมืองหลวงของเขตลัวรเอตแชร (Loir-et-Cher) ตั้งอยูริมฝงแมน้ํา
ลัวร (Loire) บลัวส ไดรับการจดบันทึกประวัติศาสตรไทย เมื่อครั้งที่ มีการเจริญสัมพันธไมตรีของ 2
ประเทศ ระหวางสยามประเทศใน รัชสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช กับฝรั่งเศส ที่ปกครองโดยพระเจา
หลุยส ที่ 14 หลุยส พระอาทิตย หรือLe Roi de Soleil นําทานชม ปราสาทเชอนองโซ หนึ่งในปราสาทกลาง
แมน้ําที่งดงามออนชอยที่สุดในลุมแมน้ําลัวร โดยสรางตามพระประสงค
ของพระเจาเฮนรี่ที่ 2 เพื่อพระสนมไดแอน พระสนมคนโปรดของพระองค
นับเปนหนึ่งในปราสาทที่โดงดังดวยประวัติ ที่ตั้งและแลนดสเคปที่สวยงาม
เคยเปนพระราชวังเดิมในสมัยของพระเจาฟรองซัวรที่หนึ่ง ชมหนึ่งในเหลา
ปราสาทชื่อดังของฝรั่งเศส และไดรับการออกแบบอยางงดงามที่สุด โดยตัว
ปราสาทแหงนี้ไดถูกสรางขึ้นครอมอยูบนสะพานขามแมน้ําแชร และยังคงอนุรักษเครื่องเรือน ภาพวาด และ
ภาพเขียนตาง ๆไวจํานวน มาก ตั้งแตยุคสมัยของกษัตริยฟรองซัวรที่ 1 ชมอัครสถานที่โอฬารยิ่งใหญดวยงาน
สถาปตยกรรม แบบยุคฟนฟูศิลปวิทยาการหรือเรอแนสซองส ชมอุทยานแบบฝรั่งเศสที่เปนเอกลักษณ ชม
ของประดับและเครื่องตกแตงที่ลวนแตวิจิตรงดงาม สมควรแกเวลานําทานเดินทางกลับสู เมืองตูร นําทานชม
วิหารตูร หรือ วิหารเซนต แกไทน คริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกที่สรางขึ้นเพื่อทุมเทใหกับนักบุญเซนต แก
ไทน (Saint Gatien) วิหารถูกสรางขึ้นในชวงระหวางป ค.ศ. 1170 ถึง 1547 ตั้งอยูทางใตสุดของสะพานขาม
แมน้ําลัวร สถาปตยกรรมสวนใหญของวิหารตูรลวนแลวแตสรางขึ้นในแบบศิลปะแบบกอธิคตอมาวิหารตูร
ไดรับการประกาศใหเปนอนุสาวรียทางประวัติศาสตร ในป 1862 จากนั้นนําทานสู เขตเมืองเกาตูร โดย
บริเวณใจกลางของเมืองเกาจะเปนที่ตั้งของจัตุรัสปูเมอโร(Plumereau) เปนศูนยกลางของการทองเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงของเมืองตูร โดยจัตุรัสถูกโอบลอมอาคารบานเรือนยุคกลาง
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก

วันที่เจ็ดของการเดินทาง
เชา

(6)

(7)

ตูร – ปารีส

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู กรุงปารีส (ระยะทางประมาณ 240 กม.ใชเวลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง) ใหทานไดชื่นชม
ทัศนียภาพสองขางทางตามอัธยาศัย มหานครปารีส ตั้งอยูบนแมน้ําแซน ซึ่งรวมถึงเกาะอีกสองเกาะคือ อีล
แซงต-หลุยส (Île Saint-Louis) และ อีล เดอ ลา ซิเต (Île de la Cité) ซึ่งเปนสวนที่เกาแกที่สุดของเมือง ภูมิ
ประเทศของปารีสโดยรวมคือ เปนที่ราบลุม โดยมีจุดต่ําสุดอยูที่ 35 เมตร (114 ฟุต) เหนือระดับน้ําทะเล ทั้ง

เที่ยง
บาย

ค่ํา

ยังมีเนินเขาอีกหลายแหง เนินเขาที่สูงที่สุดคือ มงตมารตร (Montmartre) (130 เมตร (426 ฟุต) พื้นที่ของ
ปารีส ซึ่งไมรวมสวนสาธารณะบัวส เดอ บูโลญ (Bois de Boulogne)
และบัวส เดอ แวงแซนน (Bois de Vincennes) คือประมาณ 86.928
ตารางกิโลเมตร (33.56 ตารางไมล) การแบงและรวมเขตครั้งสุดทาย
ที่ใหญ ที่สุดคือในป พ.ศ. 2403 ซึ่งทําใหมีขนาดอยางที่เห็นใน
ปจจุบัน ทั้งยังทําใหเกิดเขต (Arrondissement) ที่หมุนรอบๆ ตามเข็ม
นาฬิกาอีกดวย ตั้งแตป พ.ศ. 2403 เปนตนมา เมืองปารีสมี ขนาด 78 กม.² (30.1 ม.²) และไดขยายออกไปเปน
86.9 กม.² (34 ม.²) ในป พ.ศ. 2463 และตั้งแตป พ.ศ. 2472 เปนตนมา สวนสาธารณะบัวส เดอ บูโลญและ
บัวส เดอ แวงแซนนไดผนวกกับตัวเมืองปารีสอยางเปนทางการ ทําใหกรุงปารีสมีขนาด 105.397 กม.² (40.69
ม.²) จนถึงปจจุบัน ขนาดของกรุงปารีสหรือเขตเมืองปารีสนั้นมีการขยายตัวออกไปเกินเขตเมือง ทําใหเกิด
รูปรางเปนวงรี ขยายตัวไปตามแมน้ําแซนและแมน้ํามารน ทางทิศตะวันออกแ ละตะวันออกเฉียงใตของตัว
เมือง และตามแมน้ําแซนและแมน้ําอวส ทางทิศตะวันตกและตะวันตกเฉียงเหนือ และถาเลยไปยังชนบท
ความหนาแนนของประชากรจะลดลงอยางเห็นไดชัดเนื่องจากมีปาและที่ดินไวสําหรับการเพาะปลูก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสู ถนนชองปเอลิเซ ถนนแฟชั่นที่มีชื่อเสียงชมความยิ่งใหญของประตูชัย หรือ Arc De Triumph
สรางขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแดจักรพรรดินโปเลียน,จัตุรัสคองคอรทซึ่งเคยเปนลานประหารพระเจาหลุยสที่
16 และพระนางมารี อังตั ว แนตต ให ทานเลือ กซื้อสิน คาแบรนด เนม อาทิ
หลุยส วิคตอง,กุชชี่,สวอช ใหทานเพลิดเพลินในการชอปปงสินคาชั้นนําของ
ฝรั่งเศส อาทิ เครื่องสําอาง น้ําหอม กระเปา สูท เนคไท นาฬิกา ปากกา ฯลฯ
จากรานคาปลอดภาษี เลือกซื้อสินคาของที่ระลึกอันเลื่องชื่อในหางแกลลอรี่
ลาฟาแยต ซึ่งรวมสินคาทุกชนิดไวใหทานไดเลือกสรร อาทิ หลุยสวิคตอง
กุชชี่ ฯลฯ
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก

วันที่แปดของการเดินทาง
เชา
09.30 น.
13.40 น.

ปารีส – ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
อิสระพักผอนตามอัธยาศัย ใหทานสัมผัสยามเชาในตัวเมืองปารีสตามอัธยาศัย
นําทานเดินทางสู สนามบินชารลส เดอ โกล
(เนื่องจากกระบวนการทําการคืนภาษีลาชาควรถึงกอนอยางนอย 3 ชั่วโมง)
ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน TG931
เครื่องบินชนิดแอรบัส เอ380 ใชเวลาเดินทาง 11 ชั่วโมง 15 นาที
(ที่นั่ง ชั้นธุรกิจแบบฟนปลา ที่นั่ง 2-2-2 AB-DG-JK ชั้นประหยัด ที่นั่ง 3-4-3 ABC-DEFG-HJK)

วันที่เกาของการเดินทาง
05.55 น.

(8)

(9)

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจจากเรา เฟรสท เวิลด ทัวร

