


      

พบกนัทีเ่คาท์เตอร์เช็คอนิ บริเวณแถวยู (Row U) ประตู 10  

ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิเวลา 18.00 น.  

เพ่ือเตรียมตัวเดินทางไปยงับาห์เรน  

ด้วยสายการบินกลัฟ์แอร์ (Gulf Air) 

 

      

29 ธ.ค.     พบกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิ
 

 



 

30 ธ.ค.     น่ังรถเทีย่วชมรอบมหานครปารีส 

เช้า เดินทางถึงท่าอากาศยานบาห์เรน (Bahrain International Airport) เวลา 00.15 น. และเดินทางต่อไป ยงัเมือง

ปารีส ดว้ยสายการบินกลัฟ์แอร์ (Gulf Air) เที่ยวบิน GF019 เวลา 00.55 น. และเดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ 

ปารีส ชาร์ล เดอ โกล (Paris Charles de Gaulle Airport) เวลา 06.45 น.  

 มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส มหานครแห่งรัก และนครหลวงแห่ง แฟชัน่ชั้นน า 

ของโลก เป็นเมืองท่ีติดอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกท่ีนกัท่องเท่ียวอยากมาเยอืนมากท่ีสุด  ตั้งอยูริ่มสองฝ่ังของ แม่น ้า

แซนน ์บริเวณตอนเหนือของประเทศฝร่ังเศส บนใจกลางแควน้อีล-เดอ-ฟร็องส์ ปัจจุบนักรุงปารีสเป็นหน่ึง ใน

ศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมท่ีล ้าสมยัแห่งหน่ึงของโลก และดว้ยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บนัเทิง 

ส่ือ แฟชัน่ วทิยาศาสตร์และศิลปะ ท าใหก้รุงปารีสเป็นหน่ึงในเมืองท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 

น าท่านเขา้สู่ถนนฌองส์ เซลเิซ่ส์  (Champs Elysee) ถนนแฟชัน่ท่ีมีช่ือเสียงของปารีสเป็นยา่น 

การคา้ท่ี ประกอบดว้ยโรงละคร คาเฟ่ และร้านคา้หรูหรา สองขา้งทางมีตน้เชสตน์ตัท่ีไดรั้บการตกแต่งอยา่งงดงาม 

และ ปลูกเรียงรายอยา่งเป็นระเบียบ ท าใหก้ลายเป็นจุดสนใจของนกัท่องเท่ียวท่ีผา่นไปมา ชองป์ส เอลิเซ่ส์ เดิมเป็น 

ทอ้งทุ่งและสวน มีท่ีมาจากค าวา่ "ทุ่งเอลิเซียม" จากเทพปกรณมักรีก ถนนสายน้ีไดรั้บการขนานนามวา่เป็น ถนนท่ี

สวยท่ีสุดในโลก (The most beautiful avenue in the world) จากนั้น ชมความยิง่ใหญ่ของประตูชัย  หรือ Arc De 

Triumph  สร้างข้ึนเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่จกัรพรรดินโปเลียน อิสระใหท้่านไดเ้ลือกช่ืนชม ด่ืมด ่ากบับรรยากาศ

ของ ถนนฌองส์ เซลิเซ่ส์ และเลือกซ้ือของตามอธัยาศยั 

 



เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนัเป็นอาหาร 3 คอร์สม้ือพิเศษ ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านชม พพิธิภัณฑ์ลูฟร์(Louvre Museum) จากดา้นนอก ซ่ึงตั้งอยู ่บนฝ่ังขวาของแม่น ้าแซนน์  สร้างใน

คริสตศ์ตวรรษท่ี 12 เดิมเป็นท่ีตั้ง ป้อมปราการ และเป็นพระราชวงัท่ีประทบัของกษตัริยฝ์ร่ังเศส  

หลายพระองค ์ดา้นหนา้เป็นปิระมิดแกว้ ภายในเป็นท่ีสะสมงานศิลปะ 

 ตั้งแต่พระเจา้ฟรังคซ์วัร์ท่ี 1 และเป็นท่ีเก็บภาพวาดสีน า้มันโมนาลซ่ิา  

(Mona Lisa) เป็นภาพท่ีมีช่ือเสียงทัว่โลกภาพหน่ึง เป็นท่ีรู้จกัในฐานะ 

 ภาพของสุภาพสตรีท่ีมีรอยยิม้อนัเป็นปริศนา วาดโดยเลโอนาร์โด ดา วนิชี (Leonardo Da Vinci) 

จากน้ัน น าท่านไปท่ี หอไอเฟล(Eiffel Tower) ส่ิงก่อสร้างท่ีโด่งดงัท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ตั้งช่ือตาม 

กุสตาฟ ไอเฟล  สถาปนิกและวศิวกรชั้นน าของฝร่ังเศส ซ่ึงเป็นผูอ้อกแบบหอคอยน้ี หอไอเฟลถูกสร้างข้ึน 

เพื่อใชเ้ป็นสัญลกัษณ์ของงานแสดงสินคา้โลก ในปี ค.ศ. 1889 (Exposition universelle de Paris de 1889) 

เพื่อแสดงถึงความยิง่ใหญ่ของประเทศฝร่ังเศส ความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีวทิยาศาสตร์ และความ

สวยทางศิลปะสถาปัตยกรรม หอคอยสูงงดงามแห่งน้ีเป็นดาวเด่นท่ีสร้างความประทบัใจ แก่ผูร่้วมงาน ซ่ึง

ต่อมาไดรู้้จกัในนามหอไอเฟลและกลายมาเป็นสัญลกัษณ์ของกรุงปารีส และในปี  

พ.ศ. 2549  นกัท่องเท่ียวกวา่  6,719,200 คน ไดเ้ขา้เยีย่มชมสถานท่ีแห่งน้ี และกวา่ 200,000,000 คน 

ตั้งแต่เร่ิมก่อสร้าง ส่งผลใหห้อไอเฟลเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีมีคนเขา้ชมมากท่ีสุดต่อปีอีกดว้ย 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259F_%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259F%25E0%25B8%25A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B8%259E.%25E0%25B8%25A8._2549


  

จากน้ัน อิสระใหท้่านชมและถ่ายรูปท่ีบริเวณหอไอเฟลและบริเวณปาแลเดอชาโย (Palais de Chaillot) ท่ีตั้งอยูฝ่ั่ง

ตรงขา้มหอไอเฟลคนละฝ่ังของแม่น ้าแซน ในเขตท่ี 16 ของปารีส ตั้งอยูบ่นท่ีตั้งเดิมของ  

 ปาแลดูวท์รอกาเดโร  (Palais du Trocadéro) ซ่ึงเป็นท่ีมาของช่ือเรียกสั้นของสถานท่ีน้ีวา่  

ทรอคาเดโร  (Trocadéro)  ท่านจะไดพ้บกบัววิของหอไอเฟลในมุมกวา้งท่ีมีความสวยงามและ 

เป็นอีกหน่ึงมุมมหาชนของการถ่ายภาพกบัหอไอเฟลอีกดว้ย 

เยน็ รับประทานอาหารค ่าเป็นอาหาร 3 คอร์สม้ือพิเศษ ณ ภตัตาคาร  

ซ่ึงจะเสิร์ฟตับห่าน หรือ ฟัวกราส์ (Foie Gras) ซ่ึงเป็นอาหาร 

ยอดนิยมอยา่งหน่ึงในอาหารฝร่ังเศส  เม่ือไดเ้วลาอนัสมควร 

น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกัท่ี ibis Paris Alesia Montparnasse*3  

หรือเทยีบเท่า 

 

 

     31 ธ.ค             อสิระท่องเทีย่วปารีส 2 วนัเต็ม (วนัที ่31 ธ.ค. 2560 - 1 ม.ค. 2561) 
      1 ม.ค.                      เทีย่วสวนสนุก / ช้อปป้ิง / เคาท์ดาวน์ ณ หอไอเฟล 

 
 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม  

จากน้ัน อิสระใหท้่านท่องเท่ียวดว้ยตวัเองในกรุงปารีส หรือ 

สวนสนุกดีสนีย์แลนด์ ปารีส (Disneyland Paris) / 

เลือกซ้ือของแบรนด์เนมได้ที่ ลา วลิลา วลิเลจ เอาท์

เลท (La Valle Village Outlet) 

หรือ ช้อปป้ิงแบรนเนมกลางกรุงปารีส       

               ***(มีหัวหน้าทวัร์น า)*** 

 

*** อสิระอาหารกลางวนั และ ค ่า ตามอธัยาศัย *** 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259F%25E0%25B8%25A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B3%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%258B%25E0%25B8%2599
https://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25AA


 

 

             ดีสนีย์แลนด์ ปารีส (Disneyland Paris) 

เปิดใหบ้ริการมาตั้งแต่ 12 เมษายน 1992 (เป็น Disneyland  

แห่งท่ีสองท่ีเปิดนอกอเมริกา แห่งแรกคือท่ีญ่ีปุ่น) ก่อนจะ 

เปิดส่วน Walt Disney Studios Park ท่ีรวบรวมความหฤหรรษ ์

ไวใ้หท้่านไดเ้พลิดเพลินอยา่งเตม็อ่ิม ภายในมีเคร่ืองเล่น 

ถึง 12,000 ช้ิน และเคร่ืองเล่นบางช้ินมีเฉพาะในฝร่ังเศส 

ท่ีเดียว อิสระใหท้่านและครอบครัวไดส้นุกไปกบัเคร่ืองเล่น 

ของวอลท์ดิสนียท่ี์เด็กๆหลงใหล อาทิ บา้นผสิีง, It’s Small World, หรือผจญภยัไปในดินแดนซาฟารี,  

เคร่ืองเล่นอนัเร้าใจกบั Big Mountain, Splash Mountain, และโลกแห่งอนาคตดว้ยเคร่ืองเล่นอนั 

ทนัสมยั Star Tour หรือชมภาพยนต ์360 องศาท่ีจดัแสดงไวอ้ยา่งน่าชม 

 

 

     

** สถานที่แนะน า มีหวัหน้าทัวร์น า ** สถานที่แนะน า มีหวัหน้าทัวร์น า 

        ลา วลิลา วลิเลจ เอาท์เลท (La Valle Village Outlet) เอาท์

เลทท่ีมีขนาดใหญ่อีกแห่งหน่ึงในฝร่ังเศสตั้งอยูทิ่ศตะวนัออก

ของเมืองปารีส ท่ีน่ีคุณจะเพลิดเพลินและสนุกกบัการชอ้ปป้ิง แบ

รนด์ดงั ๆ ทัว่โลกมากกวา่ 80 ยีห่อ้ ดว้ยราคาท่ีถูกกวา่ซ้ือตาม ช้

อปทัว่ไป ราคาสินคา้ท่ีน่ีลดราคาตั้งแต่ 33% - 60% หรือ มากกวา่

นั้น ตามฤดูกาลปกติหรือเป็นสินคา้ท่ีอาจจะหลุดเทรนด์ ไปแลว้

ในช่วงฤดูท่ีผา่นไป แต่ส าหรับคนไทยจะเป็นท่ีนิยมมาก  

เพราะคุณจะไดข้องมือหน่ึงราคาถูก แบรนด์ต่าง ๆ อาทิเช่น  Giorgio Armani, Burberry, Celine, Longchamp, Givenchy, 

Salvatore Ferragamo, Christian Lacroix, Kenzo, Miss Sixty, Bodum, Calvin Klein, Versace, Polo, Diesel, Cacharel, 

Camper, Dunhill, Lancel, Nina Ricci, Timberland, Tommy Hilfiger เป็นตน้                      

ทนัสมยั Star Tour หรือชมภาพยนต ์360 องศาท่ีจดัแสดงไวอ้ยา่งน่าชม 

 

 

** สถานที่แนะน า มีหวัหน้าทัวร์น า 



  

           ย่านมงต์มาร์ท (Montmartre)  

ท่ีมี ซาเคร-เกอร์ บาซิลิกา้ (The Basilica of the Sacred Heart of 

Paris) หรือบาซิลิกา้ หวัใจอนัศกัด์ิสิทธ์ิของปารีส ตั้งอยูบ่นยอด 

ของเนินเขามงตม์าร์ทร์ ( Montmartre )อยูท่างทิศเหนือของปารีส 

เป็นอนุสรณ์สถานท่ีอุทิศแด่ชาวฝร่ังเศสซ่ึงเสียชีวติจากสงคราม 

กบัเยอรมนี โดยใชศิ้ลปะสไตลโ์รมนั - ไบเซนไทน์และประกอบ 

ดว้ยสวน น ้าพุ หอระฆงั และตวัอาคารท่ีมียอดเป็นลกัษณะโดม  

และตกแต่งดว้ยกระเบ้ืองโมเสก ท่ีโดมกลางซ่ึงสูงท่ีสุดของอาคารนั้นเปิดใหเ้ราข้ึนไปชมววิปารีสแบบพาโนราม่าได ้

 

 

 

     

            ย่านโอเปร่า (Opera) เพื่อใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือ

สินคา้ปลอดภาษีในราคาถูก อาทิเช่น เคร่ืองส าอาง, น ้าหอม, 

เคร่ืองประดบั, กระเป๋าหนงัและ เคร่ืองหนงัอ่ืนๆ มากมาย 

รวมทั้งเส้ือผา้แบรนดเ์นมจาก ฝร่ังเศส อาทิ  หา้งแกลเลอร่ี 

ลาฟา แยตต(์Galeries Lafayete) มีสินคา้แบรนด์เนมชั้นน า

ระดบัโลก อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Christian 

Dior, Longchamp 

 

 

 

     

** สถานที่แนะน า มีหวัหน้าทัวร์น า 

** สถานที่แนะน า มีหวัหน้าทัวร์น า 



อิสระเดินทางไปยงัหอไอเฟล (หวัหนา้ทวัร์น าคณะ) ร่วมนับถอยหลังขึน้ปีใหม่ กบัชาวฝร่ังเศสและนกัท่องเท่ียว ทัว่

โลกตามอธัยาศยั ท่านจะไดด่ื้นด ่ากบับรรยากาศการเคา้ทด์าวน์ท่ียิง่ใหญ่ สวยงามติดอนัดบัโลก จนกล่าว ไดว้า่หอไอ

เฟลในคืนน้ีกลายเป็นเคร่ืองยิงพลุขนาดยกัษไ์ม่ใช่เพียงเท่าน้ี แต่ทัว่ทั้งเมืองแห่งประวติัศาสตร์ ยงัมีการประดบั

ประดาไปดว้ยแสงไฟสวยงาม ชมพลุกว่า 1200 ลูก แต่งแตม้สีสันใหก้บัทอ้งฟ้าท่ีมืดมิดไดอ้ยา่ง อลงัการงานสร้าง 

กลบัเขา้สู่ท่ีพกัท่ี ibis Paris Alesia Montparnasse*3 หรือเทียบเท่า 

 

  



 

 

  

2 ม.ค.     พระราชวงัแวร์ซายส์ – ล่องเรือแม่น า้แซนน์ 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม  

จากน้ัน เดินทางไปยงั พระราชวงัแวร์ซายส์(Versailles Palace)  

อดีตท่ีประทบัของพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 ถึงสมยัพระเจา้ 

หลุยส์ท่ี 16 เป็นพระราชวงัท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกงบค่าใช ้

จ่ายในการสร้างจากอดีต จนถึงปัจจุบนัแพงท่ีสุดในโลก  

ชมความงดงามของห้องต่างๆเช่น หอ้งอพอลโล, หอ้งนโปเลียน, หอ้ง Hall of Mirror ท่ีพระยาโกษาปาน ใช้

เขา้เฝ้าพระเจา้หลุยส์ท่ี14 ในสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แต่ละห้องของ พระราชวงัลว้นมีค่าดว้ย 

ภาพเขียนสีแบบเฟรสโก ้โดยช่างฝีมือเอกชาวฝร่ังเศส ควรค่าแก่การยกยอ่งใหเ้ป็นพระราชวงัท่ีงดงามล ้าค่า 

ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ซ่ึงจะเสิร์ฟอาหารจานหลกั  

หมูอบทีม่าพร้อมกบัมันฝร่ังอบปรุงรส ซ่ึงเป็นอาหารชั้นลิศท่ีข้ึนช่ืออีกอยา่งหน่ึงของฝร่ังเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 



บ่าย น าท่านชมมหาวิหารนอร์เทอร์ดาม (Notre Dame Cathedral) โบสถศ์กัด์ิสิทธ์ิ ท่ีมีอายกุวา่ 800 ปี   

ตั้งอยูบ่นเกาะอลิเดอลาซิเต้ ซ่ึงตั้งอยูก่ลางแม่น ้าแซนต ์สร้างข้ึนในราวปลาย ค.ศ. 11 ในสมยัพระเจา้หลุยส์  

ท่ี 9 ของฝร่ังเศสเป็นมหาวหิารเด่นกลางแม่น ้าแซนตภ์ายในวหิารหลงัใหญ่ประดบัดว้ยความสวยงามของ 

กระจกสีบ่งบอกเร่ืองราวของพระคริสตก์ารแสวงหาและการต่อสู้เพื่อการไถ่บาปใหแ้ก่มวลมนุษย ์   จุด

ศูนยก์ลางของมหานครปารีส เป็นท่ีท่ีคนส่วนใหญ่ใหค้วามสนใจ ในการอธิษฐานเพื่อจะไดก้ลบัมา เยอืน

ปารีสอีกคร้ัง 

จากน้ัน     น าท่าน ล่องเรือ BATEAUX MOUCHES ชมสถานท่ีส าคญั คู่บา้นคู่เมืองสองฝ่ังของแม่น ้าแซนน์ ซ่ึงจะ

ผา่นทุกอยา่งเช่น  Louvre Museum, Eiffel Tower, Place de la Concorde,  Cathedrale Notre Dame 

โบราณสถานและอาคารท่ีเก่าแก่สร้างดว้ยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ควรค่าแก่การอนุรักษ ์และท าใหป้ารีส  

โดดเด่นเป็นมหานครท่ีงดงามแห่งหน่ึงของโลก 

เยน็       รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารเอเชีย 

 

 

 

 

 



 

    

  

เช้า รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม  

จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติปารีสชาร์ล เดอร์ โกล (Paris Charles de Gaulle Airport) เพื่อ

เดินทางกลบักรุงเทพฯ ประเทศไทยดว้ยสายการบิน Gulf Air เทีย่วบิน GF018 เวลา 11.20 น.  

เดินทางถึงบาห์เรนเวลา 18.35 น. และเดินทางต่อไปยงั กรุงเทพฯ ประเทศไทย  

ด้วยสายการบินกลัฟ์แอร์(Gulf Air) เทีย่วบิน GF152 เวลา 22.20 น.  

 
 
 
 
 

เดินทางถึง กรุงเทพฯ ประเทศไทย เวลา 09.30 น. โดยสวสัดิภาพ 
 

3 ม.ค.     เดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

4 ม.ค.     กรุงเทพมหานคร 



 

รายละเอียด ค่าบริการ/ท่าน 

ผู้ใหญ่ *ไม่มีราคาเดก็เลก็ และ ผูเ้ยาว ์ 49,900 

มดัจ า (ต่อท่าน) 10,000 

พกัเด่ียว - จ่ายเพิ่ม  + 6,000 

ซ้ือเพิม่ ตัว๋ Disneyland Paris 1 วนั / 2 สวนสนุก 
(มีหวัหนา้ทวัร์น า) 

+ 3,000 

ซ้ือตัว๋เอง / มวีซ่ีาเชงเก้น - 20,000 / - 3,000 

กรณีเดินทางไม่ครบ 25 ท่าน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทาง ซ่ึงจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 30 วนัก่อนการเดินทาง  
 

อตัรานีร้วม 

✓ รถโคช้ 35-45 ท่ีนัง่ และ หวัหนา้ทวัร์คนไทย 2 ท่าน 

✓ โรงแรม 3-4* พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามท่ีระบุหรือเทียบเท่า 

✓ ตัว๋เคร่ืองบิน Gulf Air ชั้นประหยดั 

✓ ค่าธรรมเนียมวซ่ีา และ ประกนัเดินทาง นดัหมาย จดัเตรียมเอกสาร ยืน่ขอวซ่ีากรุ๊ป ตามขอ้ก าหนดของสถานทูตฯ 

✓ อาหารเชา้ 4 ม้ือ / กลางวนั 2 ม้ือ / เยน็ 2 ม้ือ พร้อม อาหารม้ือพิเศษ 2 ม้ือ 

✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ี (ภายใน) และ กิจกรรมต่างๆ ตามท่ีระบุ 

✓ ทิปพนกังานขบัรถและหวัหนา้ทวัร์ 

✓  ชุดส่ิงอ านวยความสะดวก (กระเป๋าผา้ชอ้ปป้ิง, หวัแปลงพร้อมท่ีชาร์ท USB, ฯลฯ) 

อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่าเข้าชมภายใน และ ค่าเดินทางในวนัเทีย่วอสิระ 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัทท์างไกล, ซกัรีด, เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ ฯลฯ 

 ค่าระวางสัมภาระท่ีเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด (ชั้นประหยดั 23 ก.ก./1ใบ) 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


