


สวนขอมูลดานลางนี้เปนรายชื่อของโรงแรมในกรุงปารีส โรงแรมทั้งหมดนี้ ตั้งอยูใกลกับใจกลาง
กรุงปารีส ดังนั้น คุณจึงสามารถเดินทางไดอยางสะดวกอยางแนนอน!

ขอมูลดานลางนี้เปนรายชื่อของโรงแรมในกรุงลอนดอน โรงแรมทั้งหมดนี้ ตั้งอยูไมไกลจาก
ใจกลางกรุงลอนดอน ดังนั้น มั่นใจไดเลยวาคุณจะเดินทางทองเที่ยวไดอยางสะดวกสบาย

Before you go

งบประมาณ โรงแรม

ไมเกิน 2,000 บาทตอคืน 
(โดยประมาณ)

● Le Village Montmartre by Hiphophostels
● Smart Place Paris Gare du Nord by 

Hiphophostels

ไมเกิน 5,000 บาทตอคืน 
(โดยประมาณ)

● Le Regent Montmartre by Hiphophostels
● Le Grand Hotel De Clermont

ไมเกิน 10,000 บาทตอคืน 
(โดยประมาณ)

● Le Rocroy Hotel Paris Gare du Nord
● Celeste Hotel & Spa

งบประมาณ โรงแรม 

ไมเกิน 2,000 บาทตอคืน 
(โดยประมาณ)

● Generator Hostel London 
● London Waterloo Hostel
● SoHostel London

ไมเกิน 5,000 บาทตอคืน 
(โดยประมาณ)

● London House Hotel
● Central Park Hotel London
● The Z Hotel Soho

ไมเกิน 10,000 บาทตอคืน 
(โดยประมาณ)

● Park Plaza Westminster Bridge London 
● Citadines Trafalgar Square London 
● DoubleTree by Hilton Hotel London -Tower 

of London



เวลา กิจกรรม วิธีการเดินทาง

1000-1200 เมื่อคุณมาถึงและเช็คอินที่โรงแรมแลว เดินทางไปยัง ยาน
ออกซฟอรดสตรีท (Oxford Street)

สามารถลงรถไฟใตดินไดที่หลายสถานี 
เชน สถาน ีOxford Circus, สถาน ี
Piccadilly Circus และอีกมากมาย

1200-1500 ดื่มดํ่าไปกับบรรยากาศในยานออกซฟอรดสตรีท จากนั้นไปทาน
อาหารกลางวันที่ราน Burger & Lobster

1500-1630 ไปชอปปงกันตอที่ ยานรีเจนทสตรีท (Regent Street) เดินจากยานออกซฟอรดสตรีท

1630-1800 ไปสํารวจรานอาหารและรานคาตาง ๆ ใน ยานโซโห (Soho) เดินจากยานรีเจนทสตรีท

1800-2000 ทานอาหารเย็นที่ ยานไชนาทาวน (Chinatown) เดินจากยานโซโห

2000-2130 เขาสูยานอันคึกคักอยาง จัตุรัสเลสเตอร (Leicester Square) เดินจากไชนาทาวน

2130-2300 จบการเที่ยวชมที่ จัตุรัสทราฟลการ (Trafalgar Square) เดินจากจัตุรัสเลสเตอร

เดินทางกลับโรงแรม

DAY 1 OVERVIEW



1200-1500: โลดแลนที่ยาน
ออกซฟอรดสตรีท (Oxford Street)

นี่เปนวิธีที่ดี ที่จะมายืดเสนยืดสายหลังจากเที่ยวบิน
อันยาวนาน! ถนนชอปปงอันคุนตานี้ เรียงรายไป
ดวยรานคาและรานสัญลักษณของแบรนดโดงดัง
ตาง ๆ ทั้งสองขางทาง ทําใหยานนี้เปนสวรรคของ
นักชอป

และถาคุณหิวขึ้นมาเมื่อไหร คุณก็เขาไปที่ราน 
Burger & Lobster ที่ยานออกซฟอรดเซอรคัส 
เพื่อทานโรลล็อบสเตอรแสนอรอยไดเลย!

วิธีการเดินทาง: 
ออกซฟอรดสตรีทอยูใกลกับสถานีรถไฟฟาใตดิน 
Oxford Circus มากที่สุด สวนราน Burger & 
Lobster นั้นก็อยูไมหางจากสถานีเลย คุณสามารถ
เดินไปไดสบาย ๆ
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1500-1630: ไปชอปกันตอที่ยานรีเจนทสตรีท 
(Regent Street)

รีเจนทสตรีทนี้ อยูไมหางออกซฟอรดสตรีทมากนัก คุณ
สามารถเดินไปไดเลย ยานนี้จะโดดเดนดวยอาคารทรงโคงที่
เรียงรายยาวไปทั้งสองขางถนน

ถึงแมวาคุณจะไมใชนักชอปตัวยง เพียงแคเดินชม
สถาปตยกรรมของอาคารและการออกแบบหนารานก็คุมคา
แลวละ
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DAY 1 | London - West End

วิธีการเดินทาง: 
คุณไปถึง Regent Street ไดดวยการเดินจาก 
Oxford Street เพียงไมกี่นาทีเทานั้น



1630-1800: ตะลุยยานโซโห (Soho)

โซโห ถือเปนยานสุดอินเทรนดและคึกคักใน
ลอนดอน ซึ่งตั้งอยูทามกลางออกซฟอรดสตรีท รี
เจนทสตรีท และจัตุรัสเลสเตอร

เดินเลนในยานคารนาบีสตรีท (Carnaby Street) 
และเบริคสตรีท (Berwick Street) ซึ่งมีรานคา
ขนาดเล็กสุดชิคมากมาย หรือนั่งอยากจะชิลที่จัตุรัส
โซโหก็ได

วิธีการเดินทาง: 
เดินจากรีเจนทสตรีทเพียงครูเดียวเทานั้น

DAY 1 | London - West End

แหลงที่มา: Flickr
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1800-2000: ทานอาหารคํ่าที่ไชนาทาวน 
(Chinatown) 

ยานอันคึกคักนี้ เต็มไปดวยวัฒนธรรมที่แตกตาง คุณสามารถ
พบสิ่งที่นาสนใจไดทุกตารางนิ้ว ไมวาจะเปนรานอาหาร ราน
ขายของชํา บาร รานเบเกอรี่ของจีน และอีกมากมาย ซึ่งดึงดูด
ผูคนไดทุกชวงเวลาของวัน รานอาหารที่มีชื่อเสียงของยานนี้ ก็
จะมีราน Rasa Sayang, ราน Leong’s Legend, ราน 
Baozi Inn และนี่เปนเพียงสวนนอยเทานั้น!

วิธีการเดินทาง: 
เพียงแคเดินจากยานโซโหสักครูก็ถึงไชนาทาวนแลว
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แหลงที่มา: Flickr

https://flic.kr/p/2aef1MF
https://flic.kr/p/24r5kLE


วิธีการเดินทาง: เดินจากจัตุรัสเลสเตอรไปยังจัตุรัสทราฟลการไดเลย

2000-2130: ดื่มดํ่าบรรยากาศอันคึกคักที่จัตุรัสเลสเตอร 
(Leicester Square)

แมพื้นที่จะไมกวางมากนัก แตแสงสีในบริเวณ ก็ทําใหจัตุรัสเลสเต
อรงดงามและคราครํ่าไปดวยผูคน นอกจากนั้นยังมีโรงภาพยนตร บาร 
และรานอาหารจํานวนมาก ที่ทําใหจัตุรัสแหงนี้ไมเคยหลับใหล

สถานที่ในจัตุรัสเลสเตอรที่ไมวาจะเด็กหรือผูใหญก็ไมควรพลาด นั่นก็คือ
เอ็มแอนดเอ็ม เวิรล (M&M's World) ขนาดยักษ ซึ่งมีถึง 4 ชั้น!

 
วิธีการเดินทาง: 
เดินจากไชนาทาวน
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2130-2300: ไปชิลที่จัตุรัสท
ราฟลการ (Trafalgar 
Square)

จัตุรัสทราฟลการอยูใกลกับหอศิลปแหง
ชาต ิ(National Gallery) คุณจะเห็น
รูปปนสิงโตสีแดงอาปากคํารามที่เพิ่งถูก
เปดตัวไดไมนาน คุณสามารถพิมพ
ขอความลงในแปนขางสิงโต และสิ่งที่
คุณพิมพจะปรากฏอยูในปากสิงโตอีก
ดวย!

ทั้งชาวอังกฤษและนักทองเที่ยวตางชอบ
มานั่งดูผูคนที่นี่ และคุณไมตองเขินอาย
ที่จะรองเลนเตนรําไปกับคนที่มาเลน
ดนตรีเปดหมวกในบริเวณนี้เลย!
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DAY 1 | London - West End

แหลงที่มา: Flickr

แหลงที่มา: Flickr

https://flic.kr/p/24r5kLE
https://flic.kr/p/9khJux


เวลา กิจกรรม วิธีการเดินทาง

ออกไปทานอาหารเชาที่ รานพิมลิโก เฟรช (Pimlico Fresh) คุณสามารถเดินจากสถาน ีVictoria 
หรือสถานี Pimlico ไปที่ราน Pimlico 
Fresh ไดเลย

0900-1000 ทานอาหารเชาที่ รานพิมลิโก เฟรช 

1000-1030 เดินทางไปยังบริษัททัวร Evans Evans Tour ในยานวิคตอเรีย บริษัท Evans Evans Tour อยูใกลกับ
ราน Pimlico Fresh คุณสามารถเดิน
ไปได

1030-1800 เขาสูโลกฮอกวอตสดวยการไปเยี่ยมชม วอรเนอร บราเธอรส สตู
ดิโอ - สถานที่ถายทําภาพยนตรเรื่อง แฮรรี่ พอตเตอร

1800-1810 เดินทางไปที่ รานบลีคเกอร เบอรเกอร (Bleecker Burger) เดินจากทางเขา Terminus Place 
Entrance ของสถานี Victoria 2 นาที 
ก็จะถึงราน Bleecker Burger

1810-1930 ทานอาหารคํ่าที่ รานบลีคเกอร เบอรเกอร

1930-1945 เดินทางไปยัง ไฮดพารค (Hyde Park) เดิน 14 นาทีจากราน Bleecker 
Burger ไปยังไฮดพารค หรือจะขึ้น
รถไฟฟาใตดินสาย Central แลวลง
สถาน ีMarble Arch หรือขึ้นสาย 
Piccadilly แลวลงที่สถานี Hyde 
Park Corner ก็ได

1945-2100 เดินยอยอาหารในไฮดพารค

DAY 2 OVERVIEW



วิธีการเดินทาง: 
เดินจากสถาน ีVictoria หรือสถานี Pimlico

0900-1015: ทานอาหารเชาที่ราน Pimlico Fresh

เดินเพียงครูหนึ่งจากสถานี Victoria คุณก็จะเจอคาเฟขนาดสองหองซึ่ง
เสิรฟอาหารเชาที่มีประโยชนตอรางกาย อยาง โฮมเมดกราโนลา โอตมีล 
คีช (อาหารดั้งเดิมของฝรั่งเศส) เปนตน

แตเมนูที่เด็ดสุด ๆ ของรานก็คือ Sourdough Toast หรือขนมปงยี
สตธรรมชาติ และทางรานก็มีไสใหเลือกหลากหลายไมวาจะเปนอะโวคา
โด ผักขมผสมไข เบคอน และอีกมากมาย
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ที่อยู: 86-87 Wilton Rd, Victoria, London SW1V 1DN, UK
เวลาทําการ: จันทรถึงศุกร 07:30-18:30 | เสารและอาทิตย 08:30-18:00
สถานีรถไฟฟาใตดินที่ใกลที่สุด: สถานี Victoria / สถานี Pimlico 

แหลงที่มา: @_vica_vica (Instagram)

แหลงที่มา: @bike_nicks

DAY 2 | Harry Potter Tour

https://www.instagram.com/p/Bm5oz5hhrTm/
https://www.instagram.com/p/BcooQqRDZ-N/


1030-1800: ออกจากโลกของมักเกิ้ลเมื่อคุณ
เขาไปในสตูดิโอแฮรรี่ พอตเตอร 

หากคุณเปนหนึ่งในเหลาพอตเตอรเฮด หามพลาด ทัวรวอรเนอร 
บราเธอรส สตูดิโอ ซึ่งจะพาคุณไปดูสถานที่ถายทําภาพยนตร
เรื่องแฮรรี่ พอตเตอร!

ความใฝฝนวาจะไดรับจดหมายเชิญเขาไปศึกษาในฮอกวอ
ตสของคุณกําลังจะเปนจริง! กาวเขาสูโรงเรียนเวทมนตรและ
เขาไปยังหองโถงใหญที่เต็มไปดวยอุปกรณและเสื้อผาที่ใชถาย
ทําจริง!

ไปชมฉากถายทําอยางชานชาลา 9 ¾ หองนั่งเลนรวมของบาน 
กริฟฟนดอร ครัวของพวกวีสลียที่บานโพรงกระตาย และอีก
มากมาย!
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เดินตามรอยแฮรรี่ รอน และเฮอรไมโอนีเขา
ไปในปาตองหามซึ่งมีตนไม 19 ตน แตละตน
มีเสนผาศูนยกลางของลําตน 12 ฟุต

นอกจากนั้น คุณยังสามารถควบคุมสภาพ
อากาศไดโดยใชเทคนิคเดียวกันกับที่ผูจัดทํา
ภาพยนตรคิดขึ้นมาเพื่อใชในการถายทําอีก
ดวย!

ที่อยู: 
Evan Evans Tours, 258 Vauxhall Bridge Road, Victoria

วิธีการเดินทาง: 
ขึ้นรถบัสสาย 2/ 36/185/ N2/ N136 ไปยัง Neathouse Place 
(ปาย K) จุดนัดพบจะอยูอีกฝงของถนน

อีกทางหนึ่งคือเดินจากสถานี Victoria เพียงไมกี่นาทีเทานั้น

รายละเอียดการนัดพบ:
10:30 - บริษัท Evan Evans Tours, Victoria 
(โปรดมาถึงลวงหนาอยางนอย 10 นาทีกอนเวลานัดพบ)

DAY 2 | Harry Potter Tour

https://www.klook.com/th/activity/6849-warner-bros-studio-tour-harry-potter-london/?from_campaign=TH_BLOG_PDF_ITINERARY_LONDON_PARIS&from_source=blog&from_medium=blog_text&from_content=6849_TH
https://www.klook.com/th/activity/6849-warner-bros-studio-tour-harry-potter-london/?from_campaign=TH_BLOG_PDF_ITINERARY_LONDON_PARIS&from_source=blog&from_medium=blog_text&from_content=6849_TH


1800-1930: ทานอาหารเย็นที่รานบลีคเกอร เบอร
เกอร (Bleecker Burger)

รานนี้เคยเปนแครถเข็นเล็ก ๆ ที่ขายเบอรเกอรเทานั้น แตดวยรสชาติ
อันโดดเดนก็ทําให Bleecker Burger มีรานของตัวเองไดในที่สุด 
รานนี้เปนหนึ่งในรานที่เสิรฟเบอรเกอรที่อรอยที่สุดในลอนดอน ดังนั้น
คุณมั่นใจในคุณภาพของวัตถุดิบไดแนนอน!

ทางรานใชเนื้อวัวพันธุหายาก ที่ผานกระบวนการตากแหงในหอง
อุณหภูมิตํ่า ทําใหเบอรเกอรของรานนี้อรอยเด็ดไมเหมือนใคร! 
นอกจากนั้น ยังมีมิลคเชคที่ลูกคาหลายคนชื่นชอบอีกเชนกัน

ที่อยู: 205 Victoria Street, London, SW1E 5NE
เวลาทําการ: ทุกวัน 11:00-23:00
สถานีรถไฟฟาใตดินที่ใกลที่สุด: สถานี Victoria
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วิธีการเดินทาง: 
ราน Bleecker Burger สาขา Victoria อยูไมไกลจากทางเขา 
Terminus Place Entrance ของสถานี Victoria นัก ใชเวลา
เดินเพียง 2 นาทีเทานั้น

แหลงที่มา: @bleeckerburger

DAY 2 | Harry Potter Tour

https://www.instagram.com/p/BnmMThmBRzw/


วิธีการเดินทาง:
เดิน 14 นาทีจากราน Bleecker Burger หรือลงสถานี Marble 
Arch ของสาย Central หรือสถานี Hyde Park Corner ของสาย 
Piccadilly

1945-2130: เดินยอยอาหารในสวนสาธารณะไฮดพารค (Hyde Park)

หลังจากที่ทานเบอรเกอรและมิลคเชคจนอิ่มแลว จะมีทางไหนที่จะดีไปกวาการเบิรนแคลอรี่ดวยการเดินเลนในสวน
สาธารณะอันมีชื่อเสียใจกลางกรุงลอนดอน  สวนสาธารณะไฮดพารคมีพื้นที่กวา 142 เฮกตาร ซึ่งเทียบเทากับสนาม
ฟุตบอลประมาณ 265 สนามดวยกัน!

ไฮดพารค ถือเปนสวนสาธารณะที่ใหญที่สุดในลอนดอน คุณสามารถหาที่นั่งในมุมที่เปนสวนตัวไดอยางงายดาย หรือจะ
ไปเขารวมงานรื่นเริงที่จัดขึ้นเปนบางครั้งบางคราวก็ได นอกจากนี้ คุณยังสามารถเชาเกาอี้พับสีเขียวขาว เพื่อนั่ง
พักผอนหยอนใจและดื่มดํ่าไปกับบรรยากาศอันงดงามไดอีกดวย
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ที่อยู: Hyde Park, London, UK
เวลาทําการ: ทุกวัน 05:00-24:00
สถานีรถไฟฟาใตดินที่ใกลที่สุด: สถานี Marble Arch / สถานี Hyde Park 
Corner

แหลงที่มา: Flickr

DAY 2 | Harry Potter Tour

https://www.flickr.com/photos/wm_archiv/sets/72157669594305417


เวลา กิจกรรม วิธีการเดินทาง

เดินทางไป โคเวนต การเดน (Covent Garden) เดินจากสถาน ีCovent Garden

0900-1100 ทานอาหารเชาที่ ราน Bill's Covent Garden (St 
Martin's) จากนั้นไปเพลิดเพลินกับความสนุกสนานในโค
เวนต การเดน

1100 เริ่ม ทัวร London Hop On Hop Off ดวยการขึ้นรถ
บัสจากปายโคเวนต การเดน

เดินจากปายหมายเลข 7 ของสายสี
เหลืองไปยังโคเวนต การเดนได

1120-1250 เยี่ยมชม มหาวิหารเซนตพอล (St Paul’s Cathedral) 
และชมทิวทัศนอันกวางขวางของเมือง

เดินจากปายหมายเลข 8 ของสายสี
เหลืองก็จะถึงมหาวิหารเซนตพอล

1210-1400 ขึ้นไปยัง เดอะชารด (The Shard) ซึ่งเปนจุดชมวิวที่สูง
ที่สุดของลอนดอน

เดินจากปายหมายเลข 10 ของสายสี
เหลือง

1405-1500 ทานอาหารกลางวันที่ โบโรมารเก็ต (Borough Market) เดินจากเดอะชารด

1510-1600 ชม ทาวเวอรบริดจ (Tower Bridge) และหอคอยแหง
ลอนดอน (Tower of London) อันคุนตา

เดินจากปายหมายเลข 10B-11 ของ
สายสีเหลือง

1620-1800 ขึ้นไปชมวิวของลอนดอนบน ลอนดอน อาย (London 
Eye)

เดินจากปายหมายเลข 13 ของสายสี
เหลือง

1810-1900 เยี่ยมชม บิกเบน (Big Ben) และอาคารรัฐสภาอังกฤษ 
(Houses of Parliament)

เดินจากปายหมายเลข 14 ของสายสี
เหลือง

1910-1940 ชื่นชมความงดงามของโบสถกอทิกอยาง เวสตมินสเตอรแอบ
บีย (Westminster Abbey)

เดินจากปายหมายเลข 14 ของสายสี
เหลือง

1950-2030 เยี่ยมชม พระราชวังบักกิงแฮม (Buckingham Palace) เดินจากปายหมายเลข 2 ของสายสี
เหลือง

2045-2230 ทานอาหารคํ่าที่ รานแฟลต ไอออน (Flat Iron) เดินจากสถาน ีOxford Circus

DAY 3 OVERVIEW



วิธีการเดินทาง: 
สถานที่ทั้งสองแหงนี้อยูใกลกับสถานี Covent Garden

0900-1100: ทานอาหารเชาแลวไปเดินเลนที่โคเวนต การเดน (Covent Garden)
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กอนที่คุณจะเริ่มตนวันแหงการเที่ยวชมเมือง ไปเติมพลังกันที่ราน Bill's Covent Garden (St Martin's) 
Restaurant ซึ่งมีเมนูอาหารเชาใหคุณเลือกมากมาย ตั้งแตอิงลิชเบรกฟาสตสุดคลาสสิกไปจนถึงบัตเตอรมิลคแพน
เคก

หลังจากทานอาหารเชาเสร็จแลว เราจะไปที่ลานโคเวนต การเดน (Covent Garden Piazza) แมวาลานแหงนี้จะ
เปดใหคนเดินเขาไปไดตลอดเวลา แตโดยปกติแลวรานคาจะเปดบริการในชวง 10:00-11:00 น. ไปชมการแสดงตาม
ทองถนนที่นาสนใจ ชิมอาหารหลากหลายที่ตลาดในโคเวนต การเดน และชมสิ่งแปลกตาอีกมากมาย

แหลงที่มา: Flickr แหลงที่มา: Flickr

ที่อยู: 
รานอาหาร - St Martin's Courtyard, Slingsby Pl, London WC2E 
9AB, United Kingdom
ลาน Covent Garden Piazza - London, WC2E 9DD 

เวลาทําการ:
รานอาหาร - จันทรถึงเสาร 08:00-23:00 | อาทิตย 09:00-22:30
รานคาในลาน Covent Garden Piazza - จันทรถึงเสาร 10:00-19:00 | 
อาทิตย 11:00-16:00

สถานีรถไฟฟาใตดินที่ใกลที่สุด: สถานี Covent Garden

https://flic.kr/p/nqV2ZS
https://flic.kr/p/TJ6F1W


สําหรับใครที่เพิ่งมาลอนดอนเปนครั้งแรก เรา
แนะนําใหขึ้น สายสีเหลือง ซึ่งจะเริ่มตนที่ยานวิค
ตอเรีย และคุณก็สามารถโดดลงไปที่ปายใดก็ได
ตลอดเสนทาง

เริ่มทัวรเที่ยวชมแบบ Hop On Hop Off ของวันนี้
ที่ปายโคเวนต การเดน และนั่งรถผานสถานที่
ทองเที่ยวชั้นนําของลอนดอน เรียนรูเกี่ยวกับสถาน
ที่แตละแหงดวยการฟงคําบรรยายหลายภาษาบน
รถบัส คุณสามารถดูปายรถเมลไดจาก แผนที่รถบัส 
และ ตารางใหบริการของรถบัส

1120: เริ่มทัวร Hop On Hop Off ในกรุง
ลอนดอน

เริ่มตนการเที่ยวชมเมืองลอนดอนดวย บัตรโดยสารรถ
บัสชมเมืองลอนดอนแบบขึ้นลงไดไมจํากัดเที่ยว และขึ้น
ไปชมวิวอันงดงามบนรถบัสเปดประทุน ม ี3 เสนทางให
คุณเลือก ซึ่งแตละเสนทางก็จะพาคุณไปชมสถานที่ที่
แตกตางกันออกไป

ปายรถบัสนั้นมีทั้งหมด 65 ปายตลอดเสนทาง คุณจะ
เลือกลงที่ปายไหนก็ไดเพื่อไปใชเวลาอยางเต็มที่ในจุด
ทองเที่ยวที่คุณตองการ

ไปยังจุดหมายปลายทางอยางรวดเร็วดวยรถบัส 3 สายที่
เชื่อมตอกับสถานีรถไฟฟาสายหลักและเขตโรงแรม
มากมาย
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https://klook-res.cloudinary.com/image/upload/v1532401800/tot-yellow-route_ffoyvs.jpg
https://klook-res.cloudinary.com/image/upload/v1533017816/The_Original_Tour_London_-_Summer_-_Updated_July_2018_mhmoqe.pdf
http://res.klook.com/image/upload/v1532349981/Timetable_Original_Tour_Bus_odooha.pdf
https://www.klook.com/th/activity/999-city-sightseeing-bus-pass-london/?from_campaign=GLOBAL_BLOG_PDF_ITINERARY_LONDON_PARIS&from_source=blog&from_medium=blog_text&from_content=999_EN
https://www.klook.com/th/activity/999-city-sightseeing-bus-pass-london/?from_campaign=GLOBAL_BLOG_PDF_ITINERARY_LONDON_PARIS&from_source=blog&from_medium=blog_text&from_content=999_EN


1120-1250: มหาวิหารเซนตพอล (St Paul’s 
Cathedral)

เมื่อลงที่ปาย St. Paul’s Cathedral คุณก็จะไดพบกับมหาวิหาร
เซนตพอลซึ่งตั้งอยูบนเนินเขาลัดเกต (Ludgate Hill) ที่จุดสูงสุด
ของเมือง หากคุณลองมองวิวจากภายในโบสถ คุณก็จะไดเห็นภาพ
อันนาทึ่งของกรุงลอนดอน

โบสถแหงนี้ไมไดเปนเพียงสถานที่ทองเที่ยว แตยังเปนสถานที่จัด
พิธีแหงชาติหลายพิธี เชน พระราชพิธีอภิเษกสมรส งานพระบรมศพ 
เปนตน

3

DAY 3 | London City TourDAY 3 | London Hop On Hop Off

1210-1400: เดอะชารด (The Shard)

คงยากที่คุณจะมองขามเดอะชารดซึ่งเปนตึกแกวรูปทรง
พีระมิด ที่ตั้งตระหงานอยูใจกลางกรุงลอนดอนดวยความสูง
ถึง 310 เมตร

มีคํารํ่าลือกันวา วิวที่มองจากตึกแหงนี้คือวิวที่งดงามที่สุด 
ดังนั้น อยาลืมจอง บัตรเขาชมเดอะวิว (The View) ที่เด
อะชารด ซึ่งเปนจุดชมวิวที่สูงที่สุดของลอนดอน

หรือถาคุณตองการดื่มดํ่ากับ แชมเปญสักแกว คุณก็สามารถ
ทําได ไมตองสนใจหากใครจะมองวาคุณแปลกที่ดื่ม
แอลกอฮอลตั้งแตหัววัน ในเมื่อมันเปนชวงเวลาพักผอนของ
คุณ!
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https://www.klook.com/th/activity/3485-view-from-the-shard-ticket-london/?from_campaign=GLOBAL_BLOG_PDF_ITINERARY_LONDON_PARIS&from_source=blog&from_medium=blog_text&from_content=3485_EN
https://www.klook.com/th/activity/3485-view-from-the-shard-ticket-london/?from_campaign=GLOBAL_BLOG_PDF_ITINERARY_LONDON_PARIS&from_source=blog&from_medium=blog_text&from_content=3485_EN
https://www.klook.com/activity/3485-view-from-the-shard-ticket-london/?from_campaign=GLOBAL_BLOG_PDF_ITINERARY_LONDON_PARIS&from_source=blog&from_medium=blog_text&from_content=3485_EN


1405-1500: ทานอาหารกลางวันที่โบโรมารเก็ต 
(Borough Market)

โบโรมารเก็ตเปนตลาดที่เกาแกที่สุดของลอนดอน คุณจะไดชิมอาหารจาก
หลากหลายเชื้อชาติ ณ ตลาดแหงนี้

ไมวาจะเปนอาหารแสนอรอยหรือปาเอญาปรุงสดใหม คุณสามารถเลือก
ไดเอง แตเราขอแนะนําราน Kappacasein ซึ่งเสิรฟแซนดวิชอบชีสที่
อรอยที่สุดเทาที่เคยชิมมา!

นอกจากอาหารจานรอนแลว คุณยังสามารถหาซื้อชีสที่ทําขึ้นดวยวิธีการ
ดั้งเดิม โดยไมผานกระบวนการดานอุตสาหกรรม อันติปาสโตหรืออาหาร
เรียกนํ้ายอย และขนมอบอีกมากมาย ที่ตลาดอันเปนที่นิยมนี้ 
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1510-1600: ทาวเวอรบริดจ (Tower Bridge) & 
หอคอยแหงลอนดอน (Tower of London)

คุณจะมองเห็นทาวเวอรบริดจและหอคอยแหงลอนดอนไดอยาง
งายดาย เนื่องจากสถานที่ทั้งสองนี้อยูใกล ๆ กัน จอง บัตรเขาชม
สะพานทาวเวอรบริดจ กับ Klook และเตรียมไปชิมทิวทัศนอัน
งดงามของเมืองจากทางเดินแกวที่สูง 43 เมตรไดเลย

และอยาลืมจอง บัตรเขาชมหอคอยแหงลอนดอน กับ Klook หาก
คุณอยากเขาไปสํารวจแหลงมรดกโลกที่ถูกขึ้นทะเบียนโดยองคการ
ยูเนสโกเชนกัน คุณจะไดเรียนรูประวัติศาสตรแหงความ
ระสํ่าระสายกวา 1,000 ป ไมวาจะเปนการประหารชีวิต สงคราม 
ความขัดแยงตาง ๆ ที่หอคอยแหงลอนดอนแหงนี้
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แหลงที่มา: Flickr

แหลงที่มา: Flickr

https://www.klook.com/th/activity/3456-tower-bridge-exhibition-ticket-london/?from_campaign=GLOBAL_BLOG_PDF_ITINERARY_LONDON_PARIS&from_source=blog&from_medium=blog_text&from_content=3456_EN
https://www.klook.com/th/activity/3456-tower-bridge-exhibition-ticket-london/?from_campaign=GLOBAL_BLOG_PDF_ITINERARY_LONDON_PARIS&from_source=blog&from_medium=blog_text&from_content=3456_EN
https://www.klook.com/th/activity/3491-tower-of-london-entry-ticket-london/?from_campaign=GLOBAL_BLOG_PDF_ITINERARY_LONDON_PARIS&from_source=blog&from_medium=blog_text&from_content=3491_EN
https://flic.kr/p/j9B1Z8
https://flic.kr/p/6ak677


1620-1800: ลอนดอนอาย (London Eye

ลอนดอนอาย ตั้งตระหงานประดับขอบฟากรุงลอนดอนดวยความสูง 
135 เมตร ถึงแมวาคุณจะไดเห็นภาพอันตระการตาจากการยืนมอง
ชิงชาสวรรคยักษนี้ ในระยะไกลหรือมองจากพื้นดินขึ้นไป แต
แนนอนวามันเทียบไมไดเลยกับวิวที่คุณจะไดรับ จากการขึ้นไปนั่ง
บนกระเชารูปทรงแคปซูลดังที่เห็นในภาพ

ในแตละแคปซูล มาพรอมกับเครื่องปรับอากาศเย็นสบาย โดยการ
วนหนึ่งรอบจะใชเวลา 30 นาที ดังนั้น คุณจะมีเวลามากมายในการ
ดื่มดํ่าทิวทัศนในกระเชาติดแอรนี้! อยาลืมจองบัตรเขา ลอนดอน
อาย ผาน Klook!
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1810-1900: บิกเบน (Big Ben) & อาคาร
รัฐสภาอังกฤษ (Houses of Parliament)

อาคารรัฐสภาอังกฤษและหอนาฬิกาบิกเบน เปนเหมือน
สัญลักษณของกรุงลอนดอนและเปนสถานที่ทองเที่ยวที่เปนที่
นิยมที่สุด นักทองเที่ยวที่มาอังกฤษ จะตองหาเวลามาเยี่ยมชม
ทั้งสองสถานที่นี้ ทั้งหอนาฬิกาบิกเบนและอาคารรัฐสภาอังกฤษ
นั้นมีชื่อเสียงโดงดังและเปนที่รูจักอยางแพรหลายในหมูผูคน
ทั่วโลก 

คุณรูหรือไมวา จริง ๆ แลวชื่อของหอนาฬิกานี้คือ อลิซา
เบธทาวเวอร (Elizabeth Tower) สวนบิกเบนหมายถึงระฆัง
ขนาดยักษที่อยูขางในหอนาฬิกาตางหาก!

ไมวาคุณจะไปตอนกลางวันหรือกลางคืน บรรยากาศโดยรอบ
ของอาคารรัฐสภาอังกฤษและหอนาฬิกาบิกเบนก็งดงามและนา
ทึ่งไมตางกัน
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https://www.klook.com/th/activity/3403-london-eye-ticket-london/?from_campaign=GLOBAL_BLOG_PDF_ITINERARY_LONDON_PARIS&from_source=blog&from_medium=blog_text&from_content=3403_EN
https://www.klook.com/th/activity/3403-london-eye-ticket-london/?from_campaign=GLOBAL_BLOG_PDF_ITINERARY_LONDON_PARIS&from_source=blog&from_medium=blog_text&from_content=3403_EN
https://www.klook.com/th/activity/3403-london-eye-ticket-london/?from_campaign=GLOBAL_BLOG_PDF_ITINERARY_LONDON_PARIS&from_source=blog&from_medium=blog_text&from_content=3403_EN


1910-1940: เวสตมินสเตอรแอบบีย 
(Westminster Abbey)

เวสตมินสเตอรแอบบีย เปนโบสถที่มีสถาปตยกรรมแบบกอทิก 
และยังไดรับการยกยองใหเปนแหลงมรดกโลกจากองคการยู
เนสโกอีกดวย พิธีราชาภิเษกและพิธีสําคัญระดับชาติหลายพิธี
ก็ถูกจัดขึ้นที่นี่

หากคุณเขาไปภายในโบสถ คุณจะไดเห็นทั้งภาพวาด หนาตาง
กระจกสีวิจิตรงดงาม ศาสนวัตถุ และรูปปนที่มีความหมายทาง
ประวัติศาสตร และอีกมากมาย 
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1950-2030: พระราชวังบักกิงแฮม 
(Buckingham Palace)

พระราชวังบักกิงแฮม เปนทั้งสถานที่ทรงงานและที่
ประทับของพระราชินีแหงสหราชอาณาจักร และใคร
ก็ตามที่เปนแฟนตัวยงของราชวงศอังกฤษนั้นตองมาที่
พระราชวังแหงนี้สักครั้ง 

ในบางชวงเวลาที่พระราชวังบักกิงแฮมไมไดถูกใช
สําหรับงานพิธีการ ผูมาเยี่ยมชมสามารถเขารวม ทัวรชม
หอง State Rooms ในพระราชวังบักกิงแฮม เพื่อ
ชื่นชมหองที่สําคัญที่สุดซึ่งถูกตกแตงอยางหรูหราดวย
เครื่องประดับลํ้าคามากมาย 
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แหลงที่มา: Flickr

แหลงที่มา: Flickr

https://www.klook.com/th/activity/10203-buckingham-palace-state-rooms-tour-london/?from_campaign=GLOBAL_BLOG_PDF_ITINERARY_LONDON_PARIS&from_source=blog&from_medium=blog_text&from_content=10203_EN
https://www.klook.com/th/activity/10203-buckingham-palace-state-rooms-tour-london/?from_campaign=GLOBAL_BLOG_PDF_ITINERARY_LONDON_PARIS&from_source=blog&from_medium=blog_text&from_content=10203_EN
https://flic.kr/p/j9B1Z8
https://flic.kr/p/j9B1Z8


DAY 3 | London City TourDAY 3 | London Hop On Hop Off

2045-2230: ทานอาหารคํ่าที่รานแฟลต ไอออน (Flat Iron)

ถึงเวลาที่จะตองเติมพลังใหรางกายหลังจากที่เหนื่อยมาทั้งวัน เราจะไปกันที่รานแฟลต ไอออน ซึ่งเปนรานอาหารที่
เรียบงาย ไมหวือหวา แตเสิรฟอาหารรสชาติยอดเยี่ยม และเมนูเดียวของทางรานก็คือแฟลต ไอออน สเต็ก (Flat 
Iron Steak)

คุณจะไดลิ้มลองสเต็กที่ยางมาอยางพอดี เสิรฟคูกับครีมผักโขมและมันฝรั่งทอด และทางรานยังแสดงไอเดียสุด
แหวกแนว ดวยการวางปงตอขนาดเล็กไวที่ขางสเต็กจานนี้อีกดวย คุณจะไดรับประสบการณการทานอาหารที่พิเศษ
อยางแนนอน
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ที่อยู: 17 Beak St, Soho, W1F 9RW

เวลาทําการ: 
จันทรถึงพุธ 11:45-23:00 | พฤหัสบดี 11:45-23:30 | ศุกรและเสาร 11:45-24:00 | 
อาทิตย 11:45-22:30

ราน Flat Iron มี 5 สาขา รอบกรุงลอนดอน 

แหลงที่มา: londontown.com

แหลงที่มา: Flickr

วิธีการเดินทาง: 
เดินจากสถาน ีOxford Circus

https://flatironsteak.co.uk/
http://www.londontown.com/LondonInformation/Dining/Flat-Iron/b35f3/
https://flic.kr/p/e1iTED


Time Activity How To Get There 

ออกเดินทางไปยัง แคมเดนทาวน (Camden Town) สถานีที่ใกลที่สุดคือสถานี Camden 
Town

1000-1330 เขาไปสัมผัสกลุมวัฒนธรรมหลากหลายใน แคมเดนทาวน

1330-1350 เดินทางไปยัง สถานีคิงสครอส (London King’s Cross) ขึ้นรถไฟฟาใตดินสาย Northern จาก
สถาน ีCamden Town ไปยังสถานี 
London King’s Cross
 

1350-1430 ไปชมชานชาลาที ่9 ¾ และรานขายของแฮรรี่พอตเตอรใน 
สถานีคิงสครอส จากนั้นซื้ออาหารกลางวันเพื่อไปทานบนรถไฟ
ซึ่งจะเดินทางจากลอนดอนไปปารีส

1430-1530 เดินไปยัง สถานีเซนตแพนคราส อินเตอรเนชันแนล (St 
Pancras International) และไปเช็คอินเพื่อขึ้นรถไฟยูโร
สตาร (Eurostar)

สถานีรถไฟ St Pancras 
International อยูใกลกับสถานี
รถไฟฟาใตดิน London King’s 
Cross คุณควรไปเช็คอินกอนเวลาออก
เดินทาง 1 ชั่วโมง

1530-1800 นั่ง รถไฟยูโรสตาร จากลอนดอนไปปารีส ใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 16 นาที

1800-1930 เดินทางถึง ปารีส เช็คอินที่โรงแรม และออกเดินทางไป 
พิพิธภัณฑลูฟวร (Louvre) 

คุณสามารถเดินทางไปไดทั่วทั้งเมืองจาก
สถานีรถไฟ Paris Gare du Nord

1930-2030 ชมทิวทัศนของ พิพิธภัณฑลูฟวร ยามคํ่าคืน พิพิธภัณฑลูฟวรอยูใกลกับสถานี
รถไฟฟาใตดิน Louvre-Rivoli และ 
Palais Royal - Musée du Louvre

2030 ทานอาหารคํ่าที่ราน Les Petits Plats d’Emile ราน Les Petits Plats d’Emile อยู
ใกลกับพิพิธภัณฑลูฟวร

เดินทางกลับโรงแรม

DAY 4 OVERVIEW



เมื่อคุณเดินสํารวจพื้นที่จนทองรองแลว คุณสามารถ
ซื้อของทานจากรถเข็นขายอาหาร หรือจะเขาราน
อาหารหรือคาเฟที่อยูในบริเวณแคมเดนทาวนก็ได 

คุณยังจะไดพบอาหารอารติซานหรืออาหารที่ปรุง
ดวยวิธีดั้งเดิมโดยปราศจากกระบวนการดาน
อุตสาหกรรมอีกดวย!

1000-1330: สํารวจสิ่งแปลกตาและสิ่ง
มหัศจรรยในแคมเดนทาวน (Camden 
Town)

แคมเดนทาวนโดดเดนและโดงดังดวยตลาดที่คึกคักและ
วัฒนธรรมสุดแปลกตา คุณจะไดพบเห็นรานคาแฟชั่น การ
แสดงที่นาสนใจ คาเฟอันมีเอกลักษณ และอีกมากมายตลอด
สองขางทาง

คุณจะไมพบสิ่งธรรมดาในตลาดแคมเดนอยางแนนอน คุณ
จะไดเจอแตสิ่งแปลกประหลาดและนาทึ่งในบรรยากาศที่
หาไมไดที่ไหนในลอนดอนอีกแลว เดินเลนในตลาดแคมเดน
และตื่นตาตื่นใจไปกับรูป เสียง และกลิ่นแสนพิศดาร

เขาสูเขาวงกตแหงทางเดินลักษณะคลายอุโมงคที่แออัดไป
ดวยผูคน รานคาแผงลอย และรานขายของวินเทจในตลาด
ในรม ยากที่คุณจะไมหลงใหลไปกับเสนหแบบโบราณและ
ความแปลกประหลาดภายในยานแคมเดนนี้ 

วิธีการเดินทาง: ลงสถานี Camden Town 

DAY 4 | Transit to Paris
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ที่นี่ มีรานอาหารและคาเฟมากมาย ใหคุณได
เขาไปนั่งทานอาหารและผอนคลาย หรือจะซื้อ
อาหารออกมาทานก็ได 

กอนจะขึ้นรถไฟไปยังปารีส คุณควรซื้อของทาน
ตุนไว เผื่อคุณเกิดหิวขึ้นมาในระหวางการเดินทาง

หากคุณเลือกแพ็กเกจการเดินทางพรอมอาหาร 
คุณจะไดทานอาหารมื้อเบาที่เสิรฟใหคุณบน
รถไฟ แตถาคุณสามารถซื้ออาหารดวยตัวเองที่
บารในรถไฟก็ไดเชนกัน
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DAY 4 | Transit to Paris

วิธีการเดินทาง: 
สถานีคิงสครอสลอนดอน เปนศูนยกลางแหงการคมนาคมที่เชื่อม
ตอกับสถานีรถไฟ รถไฟฟาใตดิน และรถบัสมากมาย

1350-1430: ชานชาลาที่ 9 ¾ ในสถานี
คิงสครอส (London King’s Cross)

เดินทางไปยังสถานีคิงสครอสซึ่งอยูติดกับสถานีรถไฟ
นานาชาติเซนตแพนคราส (St Pancras 
International)

คุณจะไดพบกับชานชาลาที ่9 ¾ อันโดงดัง แตอยาได
พุงเขาไปละ! แมวาเราจะอยากใหฮอกวอตสมีจริงสักแค
ไหนก็เปนไปไมได แตสิ่งที่คุณทําไดมากที่สุดก็คงเปน
เพียงการเดินเขาไปในราน Harry Potter ที่
ชานชาลาที ่9 ¾ ซึ่งตั้งอยูขางรถเข็นครึ่งคันนี้เอง

แหลงที่มา: Flickr

https://flic.kr/p/eesfXx


การเช็คอินสําหรับรถไฟยูโรสตาร
คุณควรมาถึงสถานีกอนเวลาที่รถไฟออกเดินทางอยางนอย 1 ชั่วโมง และผูโดยสารจะตองมาเช็คอินกอนเวลาออก
เดินทางอยางนอย 30-45 นาที จะมีการตรวจสอบหนังสือเดินทางในระหวางที่เช็คอิน กอนที่จะออกนอกประเทศอังกฤษ 
เพื่อที่คุณจะไดไมตองเขาคิวรอตรวจหนังสือเดินทางเมื่อคุณถึงปารีส

ประเภทการเดินทาง
(1) สแตนดารด

● มาถึงสถาน ี45-60 นาทีกอนเวลาออกเดินทาง
● เปนการเดินทางจากลอนดอนไปปารีสอยางคุมราคา

(2) สแตนดารดพรีเมียร
● มาถึงสถาน ี45-60 นาทีกอนเวลาออกเดินทาง
● หองโดยสารกวางขวางและที่นั่งนุมสบายเพื่อการเดินทางที่ผอนคลายและสดชื่น
● มีอาหารมื้อเบา ๆ และเครื่องดื่มมาเสิรฟคุณถึงที่นั่ง

(3) บิซเนสพรีเมียร
● มีประตูสําหรับบัตรบิซเนสพรีเมียรโดยเฉพาะ (ประตูจะปดกอนเวลาเดินทาง 10 นาที) และมีบริการการันตีการ

เดินทาง
● สิทธิ์การเขาหองรับรองสุดพิเศษซึ่งมี Wi-Fi เครื่องดื่ม และของวางใหฟรี
● อาหาร 3 คอรส ซึ่งออกแบบโดยเชฟชาวฝรั่งเศสเสิรฟใหบนรถไฟ

เดินทางถึงสถานีรถไฟ Paris Gare du Nord
รถไฟยูโรสตารลอนดอน-ปารีส จะมาจอดที่สถาน ีGare du Nord ซึ่งตั้งอยูที่ใจกลางกรุงปารีส ดังนั้น คุณจึงสามารถ
เดินทางไปบริเวณตาง ๆ ของเมืองไดอยางสะดวกสบาย

1430-1800: ขึ้นรถไฟยูโรส
ตารจากลอนดอนสูปารีส

รถไฟยูโรสตารลอนดอน-ปารีส จะ
ออกเดินทางจากสถานีรถไฟนานา
ชาติเซนตแพนคราส

การนั่งรถไฟ 2 ชั่วโมง 16 นาทีนี้รวม
อยูใน บัตร Eurail Global Pass 
แลว ซึ่งบอกเลยวา คุมคามาก ๆ หาก
คุณตองการเดินทางไปประเทศอื่น ๆ 
ภายในทวีปยุโรป
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แหลงที่มา: Flickr

https://www.klook.com/th/activity/9868-eurail-global-flexipass-rail-pass/
https://flic.kr/p/26RPgeC


วิธีการเดินทาง: 
เดินจากพิพิธภัณฑลูฟวรเพียงครูหนึ่ง ก็จะถึงราน Les Petits 
Plats d’Emile

2030: ทานอาหารคํ่าที่ราน Les Petits 
Plats d’Emile

ทานอาหารในรานอาหารสไตลบิสโทร ที่เสิรฟอาหาร
ฝรั่งเศสดั้งเดิม รานนี้เปนที่ชื่นชอบของชาวฝรั่งเศส 
ฉะนั้น คุณมั่นใจไดเลยวารสชาติอาหารตองไมธรรมดา
แน ๆ 

เมนูของทางรานจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล และแนนอนวา
อาหารฝรั่งเศสจะรสชาติดีขึ้น เมื่อทานพรอมกับไว
นคุณภาพดีสักแกว

วิธีการเดินทาง: พิพิธภัณฑตั้งอยูใกลกับสถานี 
Louvre-Rivoli และสถานี Palais Royal - Musée 
du Louvre
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ที่อยู: Rue de Rivoli, 75001 Paris, France
เวลาทําการ: จันทร พฤหัสบดี เสาร และอาทิตย 09:00-18:00 | พุธ 
และศุกร 09:00-21:45

8

ที่อยู: 8 Rue Jean-Jacques Rousseau, 75001 Paris, France
เวลาทําการ: จันทรถึงพุธ 12:00-14:30 & 19:30-22:30 | พฤหัสบดีและศุกร 
12:00-14:30 & 19:30-23:00 | เสาร 19:30-23:00

DAY 4 | Transit to Paris

แหลงที่มา: @mh2p_(Instagram)

1930-2030: ชมพิพิธภัณฑลูฟวร (Louvre) 
ยามคํ่าคืน

พิพิธภัณฑลูฟวร มีผลงานศิลปะที่สําคัญมากมาย เชน ภาพ
เขียนโมนาลิซา ซึ่งเปนที่รูจักกันทั่วโลก คุณจะไดดื่มดํ่าและ
เพลิดเพลินกับงานศิลปะลํ้าคามากมายภายในพิพิธภัณฑ! 

จอง บัตรเขาชมพิพิธภัณฑลูฟวร ผาน Klook และใช
ประโยชนจากสิทธิพิเศษในการขามขั้นตอนการเขาคิวอันยาว
เหยียด เพื่อเขาชมพิพิธภัณฑศิลปะที่ใหญที่สุดในโลกแหงนี้

ในวันพุธและวันศุกร พิพิธภัณฑจะเปดใหบริการถึง 21.45 น. 
แตถึงแมวาพิพิธภัณฑจะไมเปดทําการในคืนที่คุณไปเยี่ยมชม 
เพียงแคไดชมแสงไฟรอบตัวพิพิธภัณฑก็ถือวาคุมคาแลว

https://www.instagram.com/p/BMGKwVljI7G/
https://www.klook.com/th/activity/7570-the-louvre-admission-ticket-with-audioguide-paris/?from_campaign=GLOBAL_BLOG_PDF_ITINERARY_LONDON_PARIS&from_source=blog&from_medium=blog_text&from_content=7570_EN


Time Activity How To Get There 

ทัวร Hop On Hop Off ชมกรุงปารีส

0900-1000 เริ่มเชาของคุณดวยการเดินเลนที่ สวนสาธารณะตุยเลอรี 
(Jardin des Tuileries)

เดินจากปายหมายเลข 4 สายสีนํ้าเงิน

1000-1130 เดินไปยัง ถนนฌ็องเซลิเซ (Champs-Élysées) และทาน
อาหารเชาที่ราน Ladurée

เดินจากปายหมายเลข 6-8 สายสี
นํ้าเงิน

1130-1200 เยี่ยมชม ประตูชัยอารก เดอ ทรียงฟ (Arc de Triomphe) เดินจากปายหมายเลข 10 สายสีนํ้าเงิน

1210-1400 ขึ้นไปบนหอคอยอันโดงดังระดับโลกอยาง หอไอเฟล (Eiffel 
Tower)

เดินจากปายหมายเลข 13 สายสีนํ้าเงิน

1420-1600 ไปชมบริเวณ ยานลาแตง (Latin Quarter) ที่มีเสนห
เฉพาะตัว

เดินจากปายหมายเลข 39 สายสีเขียว

1610-1700 ลัดคิวที่ มหาวิหารน็อทร-ดาม (Notre-Dame Cathedral) 
ไปพรอมกับทัวรของ Klook

เดินจากปายหมายเลข 30 สายสีเขียว

1710-1800 ชมพระอาทิตยตกดินที่ สวนลุกซ็องบูร (Jardin du 
Luxembourg)

เดินจากปายหมายเลข 32 สายสีเขียว

1800-1830 ชมสถาปตยกรรมอันนาทึ่งของ วิหารแพนธีออน 
(Pantheon)

เดินจากปายหมายเลข 32 สายสีเขียว

1840-2000 ปดทายวันดวยการปกนิกที่ เอสปลานาด เด แซ็งวาลิด 
(Esplanade des Invalides)

เดินจากปายหมายเลข 15 สายสีนํ้าเงิน/
สายสีเขียว

DAY 5 OVERVIEW



ทัวร Paris Hop On Hop Off

เพลิดเพลินไปกับทิวทัศนอันงดงามบนรถบัสเปดประทุนในกรุงปารีส เพียงแคคุณมี บัตรโดยสารรถบัสเปดประทุนชม
เมืองปารีส คุณก็สามารถขึ้นหรือลงรถบัสกี่ครั้งก็ไดตามที่คุณตองการ! มีรถบัส 4 สายใหคุณใชบริการ คือสายสีนํ้าเงิน 
สายสีเขียว สายสีแดง และสายสีเหลือง นั่นก็หมายความวาคุณสามารถไปเยี่ยมชมสถานที่หามพลาดทุกแหงไดในเมือง
ที่โรแมนติกที่สุดในโลกนั่นเอง

รถบัสสายที่เหมาะสําหรับกําหนดการเดินทางของวันนี้คือสายสีนํ้าเงินและสายสีเขียว เมื่อคุณขึ้นรถบัสไปแลว คุณ
สามารถเรียนรูขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ ในปารีสจากออดิโอไกดที่มีภาษาใหเลือกถึง 10 ภาษาดวยกัน!

เพื่อความสะดวกและงายดายตอการเดินทาง ม ีแผนที่ สําหรับดูเสนทางของรถบัสแตละสาย และดูวาคุณควรจะลงที่ 
ปายรถบัส ปายใดหากคุณตองการทํากิจกรรมตาง ๆ สวนผูที่ไดทําการซื้อบัตรโดยสารรถบัสเปดประทุนชมเมืองปารีส
ผาน Klook แลว เรามาดูขั้นตอนการแลกรับบัตรกันเลย:

รายละเอียดการแลกรับบัตร:
● คุณสามารถแลกรับบัตรที่ (1) ปายรถบัสปายใดก็ได หรือ (2) ศูนยบริการนักทองเที่ยว
● ที่อยูของศูนยบริการนักทองเที่ยว: 13, rue Auber 75009 Paris  (ปายหมายเลข 1 สายสีนํ้าเงิน)
● วิธีการเดินทางไปยังศูนยบริการนักทองเที่ยว: ลงรถไฟฟาใตดินที่สถานี Auber หรือสถานี Opéra

DAY 5 | Paris Hop On Hop Off

https://www.klook.com/th/activity/13261-open-hop-on-hop-off-bus-pass-paris/?from_campaign=GLOBAL_BLOG_PDF_ITINERARY_LONDON_PARIS&from_source=blog&from_medium=blog_text&from_content=13261_EN
https://www.klook.com/th/activity/13261-open-hop-on-hop-off-bus-pass-paris/?from_campaign=GLOBAL_BLOG_PDF_ITINERARY_LONDON_PARIS&from_source=blog&from_medium=blog_text&from_content=13261_EN
http://res.klook.com/image/upload/v1528345209/itinerary.compressed_eytqzy.pdf
http://res.klook.com/image/upload/v1528344804/stops_pmhine.pdf


0900-1000: สวนสาธารณะตุยเลอรี
(Jardin des Tuileries)

ในขณะที่ชาวเมืองเพิ่งจะลุกจากที่นอน คุณก็จะไดเริ่มวันของคุณดวยการเดินเลนและรับแสงอาทิตยยามเชาในสวน 
ซึ่งถูกตกแตงอยางงดงามในสไตลฝรั่งเศส สวนสาธารณะตุยเลอรี ตั้งอยูระหวางพิพิธภัณฑลูฟวรและจัตุรัสคองคอรด 
และเปนสวนสาธารณะที่เปนที่ชื่นชอบของนักทองเที่ยว รวมถึงชาวปารีสเองดวย
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DAY 5 | Paris Hop On Hop Off

แหลงที่มา: Flickr

ที่อยู: 113 Rue de Rivoli, 75001 Paris, France
เวลาทําการ: ทุกวัน 07:00-21:00

1000-1130: ฌ็องเซลิเซ (Champs-Élysées) และ
ทานอาหารเชาที่ราน Ladurée

ถนนฌ็องเซลิเซ เปนถนนที่คนรูจักกันทั่วโลก และถือเปนสวรรคของนัก
ชอปอีกดวย! ไมวาจะเปนรานขายของแบรนดเนมสุดหรู รานคาปลีก หรือ
คาเฟสุดชิค คุณสามารถพบทั้งหมดนั้นไดที่ถนนเสนนี้

เราจะทานอาหารเชากันที่ราน Ladurée ซึ่งเสิรฟขนมปงฝรั่งเศสสุด
หรูหรา รานนี้มีชื่อเสียงในเรื่องของการทํามาการอง นอกจากนั้น ทาง
รานยังมีเมนูขนมเคกหลากหลายชนิด คุณจะซื้อขนมปงออกมาทานก็ได 
หรือถาคุณอยากนั่งใหเปนที่เปนทาง ขางรานขนมปงมีรานอาหาร ซึ่งมี
โตะใหคุณนั่งเพลิดเพลินกับเบเกอรี่แสนอรอยไดอยางสะดวกสบาย!
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ที่อยู: Ladurée, 75 Av. des Champs-Élysées, 75008 Paris, France
เวลาทําการ: ทุกวัน 07:30-23:00

https://flic.kr/p/26RPgeC


1130-1200: ประตูชัยอารก เดอ ทรียงฟ (Arc 
de Triomphe)

เมื่อเดินไปสุดทางของถนนฌ็องเซลิเซ คุณจะเห็นประตูชัยอารก 
เดอ ทรียงฟ ซึ่งเปนสัญลักษณอันสําคัญแหงประวัติศาสตร
ฝรั่งเศส! 

เมื่อคุณขึ้นไปดานบน คุณจะไดเห็นวิว 360 องศา และไดเห็น
ยานมงตมาตร (Montmartre) หอไอเฟล (Eiffel Tower) 
และมงตปานาส ทาวเวอร (Montparnasse Tower) ดวย
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1210-1400: หอไอเฟล (Eiffel Tower)

คงไมตองแนะนําอะไรมากมายเกี่ยวกับสถานทองเที่ยวนี้ ที่เผลอ 
ๆ จะเปนสถานที่ที่คุณตั้งใจจะมาเยี่ยมชมตั้งแตกอนจะจองตั๋วมา
ที่ปารีสเสียอีก ไมมีใครในโลกที่ไมรูจักหอไอเฟลอันโดงดังนี้!

ไมแปลกใจเลยวาทําไมถึงมีคนจํานวนมหาศาล มาเขาคิวรอขึ้น
ไปชมวิวบนหอไอเฟลนี้ หอไอเฟล ไดชื่อวาเปนหอคอยที่มีผูคน
ยอมเสียเงินขึ้นไปชมวิวมากที่สุดในโลก 

ประหยัดเวลาของคุณและขึ้นไปชมวิวอยางรวดเร็วดวย บัตรเขา
ชมหอไอเฟล (Eiffel Tower) ดวยชองทางพิเศษ จาก Klook! 

และถาคุณอยากจะยกระดับการเที่ยวชมของคุณในครั้งนี้ เรา
แนะนําใหคุณจอง แพ็กเกจรับประทานอาหารกลางวันบนหอไอ
เฟลดวยชองทางพิเศษ ไปเลย! 
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https://www.klook.com/th/activity/3303-eiffel-tower-skip-the-line-entry-paris/?from_campaign=GLOBAL_BLOG_PDF_ITINERARY_LONDON_PARIS&from_source=blog&from_medium=blog_text&from_content=3303_EN
https://www.klook.com/th/activity/3303-eiffel-tower-skip-the-line-entry-paris/?from_campaign=GLOBAL_BLOG_PDF_ITINERARY_LONDON_PARIS&from_source=blog&from_medium=blog_text&from_content=3303_EN
https://www.klook.com/th/activity/10905-eiffel-tower-lunch-skip-the-line-paris/?from_campaign=GLOBAL_BLOG_PDF_ITINERARY_LONDON_PARIS&from_source=blog&from_medium=blog_text&from_content=10905_EN
https://www.klook.com/th/activity/10905-eiffel-tower-lunch-skip-the-line-paris/?from_campaign=GLOBAL_BLOG_PDF_ITINERARY_LONDON_PARIS&from_source=blog&from_medium=blog_text&from_content=10905_EN


1420-1600: ยานลาแตง (Latin Quarter)

ยานลาแตง หรือกาติแยร ลาแตง (Quartier Latin) เปน
หนึ่งในยานที่เกาแกที่สุดในกรุงปารีส ซึ่งไดรวบรวม
สุนทรียภาพที่ดีที่สุดเขาดวยกัน ยานนี้เต็มไปดวย
ประวัติศาสตรและยังมีเสนหแบบโบฮีเมียน แวะเขาไปที่ราน
หนังสือ Shakespeare & Company Bookshop หรือ 
โรงฉายภาพยนตรนอกกระแส ที่คุณสามารถพบไดมากมาย
ในยานนี้  

หากคุณไมไดทานขาวกลางวันตอนคุณอยูที่หอไอเฟล ยาน
ลาแตงก็มีคาเฟและรานอาหารใหคุณเลือกมากมาย คุณ
สามารถไปลองทานอาหารที่ราน La Closerie Des Lilas 
ซึ่งเปนรานประจําของนักประพันธชื่อดัง อยาง เออรเนสต 
เฮมิงเวย และ เอฟ. สกอตต ฟตซเจอรัลด!
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1610-1700: มหาวิหารน็อทร-ดาม 
(Notre-Dame Cathedral)

มหาวิหารน็อทร-ดาม คือโบสถฝรั่งเศสสไตลกอทิกที่ถูก
ยกยองใหเปนแหลงมรดกโลกจากองคการยูเนสโก

คุณจะไดเห็นวิวอันนาทึ่งของปารีสที่ไมมีอะไรบดบังจาก
ชั้นบนสุดของน็อทร-ดาม ผูเขาชมสามารถเขาแถวรอชมวิ
วและหอระฆังของโบสถ ซึ่งเปนหอระฆังเดียวกับที่ปรากฏ
อยูในภาพยนตรเรื่องคนคอมแหงน็อทร-ดาม ประพันธ
โดย วิคเตอร ฮิวโก คุณสามารถขามขั้นตอนการเขาคิว
ไดโดยการจอง บัตรเขาชมมหาวิหารน็อทร-ดาม ดวยชอง
ทางพิเศษ จาก Klook!
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แหลงที่มา: Flickr

https://www.klook.com/th/activity/12026-notre-dame-cathedral-skip-the-line-ticket-audio-guide-paris/?from_campaign=GLOBAL_BLOG_PDF_ITINERARY_LONDON_PARIS&from_source=blog&from_medium=blog_text&from_content=12026_EN
https://www.klook.com/th/activity/12026-notre-dame-cathedral-skip-the-line-ticket-audio-guide-paris/?from_campaign=GLOBAL_BLOG_PDF_ITINERARY_LONDON_PARIS&from_source=blog&from_medium=blog_text&from_content=12026_EN
https://flic.kr/p/8oKcK1


1710-1800: สวนลุกซ็องบูร 
(Jardin du Luxembourg)

ใชเวลายามบายของคุณ ที่สวนลุกซ็องบูร อัน
งดงาม ซึ่งเปนที่นิยมอยางมากในหมูชาวปารีส

สวนลุกซ็องบูร เปนสถานที่อันสมบูรณแบบ
หากวาคุณกําลังหาที่นั่งผอนคลายที่หางไกล
ความวุนวาย มานั่งอานหนังสือ ปกนิก นั่งดูผูคน 
หรือเดินเลนไปรอบ ๆ สวนที่เต็มไปดวยตนไม
เขียวชอุม ซึ่งเชื่อเถอะวาคุณจะไดชารจพลัง
อยางเต็มที่แนนอน
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1800-1830: วิหารแพนธีออน (Pantheon)

วิหารแพนธีออน เปนอนุสรณสถานที่เปนสัญลักษณของสถาปตยกรรมแบบนีโอคลาสสิก วิหารนี้ตั้งอยูในยานลาแตงในกรุง
ปารีส เดิมทีแพนธีออนถูกสรางไวเพื่อใชเปนโบสถสําหรับเก็บอัฐิของเซนตเจนีวีฟ แตในปจจุบัน วิหารแพนธีออนกลายเปน
สถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมที่ดึงดูดนักทองเที่ยว ที่ตองการชมสถาปตยกรรมอันนาอัศจรรย ซึ่งสามารถพบไดที่วิหารแหงนี้
เทานั้น
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1840-2000: เอสปลานาด เด แซ็งวาลิด (Esplanade des Invalides)

ปดทายทัวรรถบัสเปดประทุนชมเมืองปารีสกันที่ เอสปลานาด เด แซ็งวาลิด สวนซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 12 เฮกตารนี้ ตั้งอยูหนา
โรงแรมออแตล เด แซ็งวาลีด (Hotel des Invalides) สุดหรู

จุดประสงคแรกของการสรางสวนนี้ เปนเพียงการแสดงความหรูหราโออาใหผูเขาพักไดเห็น กอนที่จะเขาสูตัวโรงแรม แตใน
ที่สุด เอสปลานาด เด แซ็งวาลิด ก็ไดกลายเปนสถานที่ปกนิกที่ชาวปารีสชื่นชอบและมักจะมานั่งชมทิวทัศนอันงดงาม

สวนอันกวางขวางแหงนี้เชื่อมกับ ปง อาแล็กซ็องดร-ทรัว หรือ สะพานอะเลคซันดรที่ 3 (Pont Alexandre III) และ กร็องปาแล 
(Grand Palais) ซึ่งเปนสถานที่จัดแสดงนิทรรศการของปารีสมากมาย
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แหลงที่มา: Flickr แหลงที่มา: Flickr

แหลงที่มา: Wikipedia

https://flic.kr/p/erY6
https://flic.kr/p/npybRw
https://en.wikipedia.org/wiki/File:H%C3%B4tel_des_Invalides,_North_View,_Paris_7e_140402_1.jpg


เวลา กิจกรรม วิธีการเดินทาง

เดินทางไปยัง ดิสนียแลนดปารีส (Disneyland Paris) เดินจากสถาน ี
Marne-la-Vallée - Chessy 
เพียง 2 นาที

1000-2000 ดื่มดํ่ากับชวงเวลาแหงความสุขที ่ดิสนียแลนดปารีส และวอลท 
ดิสนีย สตูดิโอ พารค (Walt Disney Studios Park)

2000-2100 เดินทางไปยัง ถนนฌ็องเซลิเซ ลงรถไฟใตดินที่สถานี 
Champs-Elysees - 
Clémenceau

2100 ทานอาหารคํ่าที่ ราน Pizza Pino รานอาหารอยูบนถนนฌ็องเซลิเซ

DAY 6 OVERVIEW



การเดินทางไปดิสนียแลนดปารีสดวยระบบ
ขนสงสาธารณะ

สถานีรถไฟที่อยูใกลดิสนียแลนดที่สุดคือ สถาน ี
Marne-la-Vallée - Chessy เพียงแคคุณเดิน 2 นาที
จากสถานีก็ถึงสวนสนุกดิสนียแลว สถาน ี
Marne-la-Vallée - Chessy เปนศูนยกลางแหงการ
คมนาคมที่เชื่อมตอกับเครือขายเสนทางรถไฟมากมาย

ขึ้นรถไฟฟาใตดินจากตัวเมืองปารีสไปลงที่สถานี 
Chatelet-Les Halles หรือสถานี Nation จากนั้น
เปลี่ยนไปขึ้นรถไฟ RER สาย A และลงที่สถานี 
Marne-la-Vallée - Chessy การเดินทางทั้งหมดจะใช
เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

การเดินทางไปกลับดิสนียแลนดปารีส 

ดิสนียแลนดปารีส ซึ่งแตเดิมมีชื่อวา ยูโร ดิสนีย รีสอรท 
(Euro Disney Resort) ตั้งอยูทางตะวันออกหางไปจาก
กรุงปารีส 32 กิโลเมตร หากขับรถไปจะใชเวลาเพียง 40 
นาทีเทานั้น และถาคุณตองการเดินทางไปยังดิสนียแลนด 
การเดินทางที่สะดวกที่สุดคือ การจองบริการรถเชาสวนตัว

เลือกขนาดของรถปรับอากาศสุดทันสมัย ที่เหมาะกับกลุม
ทองเที่ยวของคุณไดเลย ไมตองกังวลเรื่องคาใชจาย
เพิ่มเติมที่มักจะบานปลาย เพราะบริการรับสงนี้ไดรวมคาใช
จายทั้งหมดไวแลว ตั้งแตคานํ้ามันไปจนถึงคาทางดวน

หลังจากวันแหงความสนุกที่ดิสนียแลนดปารีส คุณคง
ตองการนั่งเอนหลังผอนคลายสบาย ๆ ระหวางการเดินทาง
กลับ ดังนั้น อยาลืมจอง บริการรับสงสวนตัวระหวาง
ดิสนียแลนดและตัวเมืองปารีส ผาน Klook

DAY 6 | Disneyland Paris

แหลงที่มา: Flickr

https://www.klook.com/th/activity/11815-private-transfers-airport-cdg-disneyland-paris/?from_campaign=GLOBAL_BLOG_PDF_ITINERARY_LONDON_PARIS&from_source=blog&from_medium=blog_text&from_content=11815_EN
https://www.klook.com/th/activity/11815-private-transfers-airport-cdg-disneyland-paris/?from_campaign=GLOBAL_BLOG_PDF_ITINERARY_LONDON_PARIS&from_source=blog&from_medium=blog_text&from_content=11815_EN
https://flic.kr/p/FC5PtK


จากนั้น เดินไปที่สวนสนุกดิสนียแลนด เพื่อเขาไปที่
ปราสาทเจาหญิงนิทรา (Sleeping Beauty's Castle) 
และเลนเครื่องเลนสุดระทึก อยาง Big Thunder 
Mountain และ Tower of Terror! คุณจะไดพบกับตัว
ละครของดิสนียมากมาย เชน มิกกี ้เมาส, โดนัลด ดั๊ก และ
ปเตอรแพน รวมถึงเหลาเจาหญิงดิสนียในขบวนพาเหรด
สุดอลังการอีกดวย

และที่สําคัญ คุณไมควรพลาดชม การแสดงดอกไมไฟแสน
ตระการตา ที่ปราสาทเจาหญิงนิทราในชวงทายของวัน!

1000-2000: ดื่มดํ่าความสุขที่ดิสนียแลนดปารีส (Disneyland Paris)

เริ่มตนการเดินทางสูโลกแหงความฝนและจินตนาการ ณ ดินแดนแหงความสุขนี้! 

คุณจะไดสัมผัสการผจญภัยอันนาตื่นเตนในสวนสนุกสองแหงซึ่งอยูติดกัน หากคุณทําการซื้อบัตรที่ใหคุณ
เขาชมทั้งสวนสนุกดิสนียแลนดปารีสและสวนสนุกวอลท ดิสนีย สตูดิโอ พารคแลว คุณสามารถเขาไปที่สวน
สนุกทั้งสองแหงไดภายใน 1 วัน จอง บัตรเขาสวนสนุกดิสนียแลนดแบบไมระบุวันที่ จาก Klook เพื่อที่คุณจะ
ไมตองยืนเขาคิวใหเมื่อย!

สัมผัสกับเทคนิคพิเศษอันนาตื่นตาตื่นใจในการทําภาพยนตร ที่เครื่องเลน Armageddon ไปเรียนรูการทํา
ภาพยนตรแอนิเมชั่นของดิสนีย ที่หองนิทรรศการ Art of Disney Animation และคุณอาจจะไดเดินผาน
ซูเปอรฮีโรของมารเวล ในสวนสนุกวอลท ดิสนีย สตูดิโอ พารคอีกดวย

DAY 6 | Disneyland Paris

https://www.klook.com/th/activity/3969-disneyland-resort-paris/?from_campaign=GLOBAL_BLOG_PDF_ITINERARY_LONDON_PARIS&from_source=blog&from_medium=blog_text&from_content=3696_EN


วิธีการเดินทาง: เดินจากสถานีรถไฟฟา 
Champs-Elysees - Clémenceau

ราน Pizza Pino เปนรานที่เหมาะสําหรับการมาทาน
มื้อคํ่าของครอบครัว และเหมาะจะเปนรานแฮ
งกเอาตระหวางกลุมเพื่อนฝูง หลังจากการตะลอนเที่ยว
มาตลอดทั้งคืน 

รานนี้ตั้งอยูที่ถนนฌ็องเซลิเซ และเปดทําการทุกวัน
จนถึงเชามืดเลยทีเดียว!

2100: ทานอาหารคํ่าที่ราน Pizza 
Pino

ทานอาหารแสนอรอยหลังจากวันอันเหนื่อยลา
ที่ดิสนียแลนดกันที่ราน Pizza Pino ซึ่งตั้งอยู
บนถนนฌ็องเซลิเซ รานนี้เปนรานที่ผสมผสาน
กันอยางลงตัวระหวางโรงเบียรปารีสและราน
พิซซาอิตาเลียนดั้งเดิม 

เมนูของราน ก็จะมีทั้งพาสตา รีซอตโต เบอร
เกอร และที่ขาดไมไดเลยก็คือพิซซา! 

เดินเขาไปในรานและสัมผัสบรรยากาศอัน
อบอุนเปนกันเองพรอมทั้งกลิ่นหอมชวน
นํ้าลายสอของพิซซาที่เพิ่งออกจากเตา!

DAY 6 | Disneyland Paris

แหลงที่มา: Flickr

ที่อยู: 31/33 Av. des Champs-Élysées, 75008 Paris, France
เวลาทําการ: ทุกวัน 11:30-05:00 (ของวันถัดไป) 

แหลงที่มา: Flickr

https://www.flickr.com/photos/sergemelki/3380356061/
https://flic.kr/p/9VYqtV


Time Activity How To Get There 

เดินทางไปยัง ยานมงตมาตร (Montmartre)

1030-1230 ทัวรเดินยานมงตมาตรพรอมไกด (Paris Montmartre 
Guided Walking Tour)

สถานที่นัดพบของทัวรคือสถานี Anvers

1230-1240 เดินไปชม กําแพงแหงรัก (Wall of Love) เดินจากจุดสิ้นสุดทัวรเพียงครูเดียว
เทานั้น

1240-1340 หาประโยค “ฉันรักเธอ” ในภาษาไทยบน กําแพงแหงรัก

1340-1400 เดินไปที่ ราน Soul Kitchen เดินจากกําแพงแหงรักประมาณ 10 นาที

1400-1600 ทานอาหารกลางวันที่ ราน Soul Kitchen

1600-1645 เดินทางไปยัง สุสานใตดินปารีส (Catacombs of Paris) เดินจากสถาน ีDenfert-Rochereau 
2 นาทีเพื่อไปยังสถานที่นัดพบของทัวร

1645-1830 ลัดคิวที่ สุสานใตดินปารีส ในทัวรสวนตัวของ Klook

1830 ออกเดินทางไปยังสนามบิน

DAY 7 OVERVIEW



กําหนดการเดินทาง:

● 10:30 พบกับไกดนําเที่ยว
● เที่ยวชม ปลาซ ด ูแตร
● เยี่ยมชม มหาวิหารซาเคร-เกอร บาซิลิกา
● เยี่ยมชม ปลาซ ด ูคาลแวร และวินจ เดอ มงตมาตร
● เดินไปที่ กังหันลมมูแลง เดลา กาแล็ต
● ไปที่ราน "Cafe des 2 Moulins"
● 12:30 สิ้นสุดทัวรบริเวณ โรงละครมูแลงรูจ

1000-1230: ทัวรเดินยานมงตมาตรพรอมไกด 

ในวันสุดทายของทัวรนี้ คุณจะไดไปเยี่ยมชมยานมงตมาตร ซึ่งเปนยานที่เต็มไปดวยสุนทรียภาพและเสนหอันนาหลงใหล เขา
รวมทัวรเดินชมยานมงตมาตรพรอมไกดจาก Klook เพื่อที่คุณจะไดไมพลาดรายละเอียดเล็ก ๆ นอย ๆ ที่มีคุณคาตอจิตใจใน
ยานแหงศิลปะนี้ 

แวะไปที่จตุรัสปลาซ ด ูแตร (Place du Tertre) ซึ่งเปนพื้นที่สาธารณะ ที่มีศิลปนมานั่งวาดรูปและขายของมากมาย จากนั้น
ไปที่มหาวิหารซาเคร-เกอร บาซิลิกา (Basilica of the Sacre Coeur) ซึ่งคอยปกปกษรักษาหมูบานบนเนินเขาที่สูงที่สุด 
นอกจากนี้ ในกําหนดการทัวร ยังมีสถานที่ทองเที่ยวอยาง จตุรัสคาลวารี (Calvary Square), ปลาซ ด ูคาลแวร (Place du 
Calvaire), วินจ เดอ มงตมาตร (Vignes de Montmartre), มูแลง เดลา กาแล็ต (Moulin de la Galette) และอีก
มากมาย ทัวรจะสิ้นสุดลงที่ราน Cafe des 2 Moulins ซึ่งเปนบารยอดนิยมที่ตั้งอยูหนาโรงละครมูแลงรูจที่โดงดังไปทั่วโลก
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รายละเอียดการนัดพบ:

● เวลานัดพบ - 10:30 (โปรดมาถึงกอนเวลา)
● สถานที่นัดพบ - หนาตูบริการขอมูลนักทองเที่ยวที่สถานี Anvers



วิธีการเดินทาง: 
เดินจากกําแพงแหงรักประมาณ 10-12 นาที

1400-1600: ทานอาหารกลางวันที่ราน 
Soul Kitchen

แคไดฟงชื่อรานก็รูสึกอบอุนใจอยางบอกไมถูกแลว 
ราน Soul Kitchen เสิรฟกาแฟฟลเตอร อาหารเพื่อ
สุขภาพ รวมถึงอาหารงาย ๆ ที่ทานแลวรูสึกอิ่มใจ การ
ทานอาหารที่รานนี้ถือเปนการเติมความสดชื่นในยาม
บายที่สมบูรณแบบอยางมาก 

วิธีการเดินทาง:
เดินจากโรงละครมูแลงรูจเพียงครูเดียวเทานั้น 

1240-1340: กําแพงแหงรัก (Wall of 
Love)

หากคุณชอบเรื่องเกี่ยวกับความรัก คุณไมควรพลาดไปชม
กําแพงแหงรัก (Le Mur des Je T'aime) และไปหา
ประโยค ‘ฉันรักเธอ’ ในภาษาไทยบนผนังอันใหญโต!

บนผนังนี้มีคําวา ‘ฉันรักเธอ’ ในหลากหลายภาษา คุณ
สามารถลองฝกพูดประโยคนี้ในทุกภาษาดูก็ได เผื่อวาคุณ
จะตองใชสักภาษาสักวันหนึ่ง ใครจะไปรู!
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ที่อยู: Square Jehan Rictus, Place des Abesses, 75018 Paris, 
France
เวลาทําการ: ทุกวัน 08:00-20:30

ที่อยู: 33 Rue Lamarck, 75018 Paris, France
เวลาทําการ: จันทรถึงศุกร 08:45-18:00 | เสารและอาทิตย 
10:00-18:30



รายละเอียดการนัดพบของทัวร:
● เวลา: 16:45
● สถานที่: Boutique "Bac Loto" souvenirs
● ที่อยู: 5 Avenue du Général Leclerc 75014

โปรดมาถึงสถานที่นัดพบอยางนอย 15 นาทีกอนเวลาออกเดินทาง 
จะไมมีการคืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้นสําหรับผูที่ไมปรากฏตัวหรือมาสาย

กําหนดการเดินทาง:
● 16:45 พบกับไกดนําเที่ยว
● 17:00 เดินทางออกจากสถานที่นัดพบ
● ตามไกดเขาไปสํารวจสุสานใตดินปารีส
● 18:30 สิ้นสุดทัวร

1645-1830: สุสานใตดินปารีส 
(Catacombs of Paris)

สุสานแหงนี้อยูที่ใตพื้นดินของเมืองปารีสและมี
ประวัติศาสตรมาเนิ่นนานหลายรอยป ความนากลัวของ
หลุมฝงศพใตดินและสุสานชวนขวัญผวานั้นตรงกันขาม
โดยสิ้นเชิงกับความเปนมหานครแหงแฟชั่นของปารีสที่
เราคุนเคย 

แมที่แหงนี้จะมีบรรยากาศลึกลับและนาหวาดผวาตาม
แบบฉบับของสุสาน แตก็ยังมีผูคนจํานวนมากที่เขามา
เยี่ยมชม คุณเองก็สามารถจอง ทัวรสวนตัวเที่ยวชม
สุสานใตดินปารีส ดวยบัตรสําหรับชองทางพิเศษ จาก 
Klook เพื่อประสบการณที่คุณจะไมมีวันลืม 

คนพบความลับอันมืดมิดในสุสานใตดินในขณะที่คุณ
เดินลงบันไดวนซึ่งมีเกือบ 200 ขั้น และเดินผานทาง
เดินที่เรียงรายไปดวยหัวกะโหลกและกระดูกมากมาย  
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วิธีการเดินทาง:
โดยรถไฟฟาใตดินหรือรถไฟ RER: ขึ้นรถไฟฟาใตดินสาย 4 / สาย 6 หรือรถไฟ RER สาย B แลวลงที่สถานี 
Denfert-Rochereau จากนั้นเดินตอประมาณ 2 นาที

https://www.klook.com/th/activity/14732-catacombs-of-paris-skip-the-line-private-tour-paris/?from_campaign=GLOBAL_BLOG_PDF_ITINERARY_LONDON_PARIS&from_source=blog&from_medium=blog_text&from_content=14732_EN
https://www.klook.com/th/activity/14732-catacombs-of-paris-skip-the-line-private-tour-paris/?from_campaign=GLOBAL_BLOG_PDF_ITINERARY_LONDON_PARIS&from_source=blog&from_medium=blog_text&from_content=14732_EN



