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วนัที โปรแกรม ภาพประกอบ/ Link

https://www.annecy.fr/14
6-les-parkings.htm

วนัองัคารท ี24 กย. เทยีวเมอืง Annecy เทยีวในตวัเมอืงทะเลสาบนําใสทสีดุของฝรงัเศส ไดช้อืวา่เป็น Venice of Alps 
ชมคกุเกา่กลางคลองนําสเีขยีวมรกต ลอ้มรอบดว้ยบา้นอนุรกัษเ์กา่แก ่เดนิเลน่ชมรา้นขายของพนืเมอืง และลอ่งเรอืบน

ทะเลสาบนําใสทสีดุของฝรงัเศส พกัท ีAparthotel Adagio Annecy Centre: 2 Place Marie Curie, 74000 Annecy

จดุจอดรถสําหรบัเทยีวทกุจดุในเมอืง Annecy ไดง้า่ย คอืจอดรถท ีParking La Tournette 500 Quai de la Tournette, 
74000 Annecy  ราคา 1 ยโูรตอ่ 1 ชวัโมง

9:00 เช็คเอา้ทจ์ากทพีกัเมอืงชาโมนกิ ออกเดนิทางไปเทยีวเมอืง Annecy (ระยะทาง 100 กม./1h15) เมอืงทอ่งเทยีว
ยอดนยิมในแควน้โรนแอลป์้เนืองจากไดช้อืวา่เป็น Venice of Alps ดว้ยจดุเดน่คอืมทีะเลสาบนําใสสะอาดสเีขยีวมรกตไหลผา่น
เมอืงเกา่

จดุจอดรถท ีParking La Tournette เมอืง Annecy

รายละเอยีดทจีอดรถของเมอืง Annecy ไดท้ลีงิคน์>ี>>

การเดนิทางจากเมอืง Chamonix Mont Blanc ไปยงัเมอืง Annecy  (100KM) จอดรถท ีParking la Tournette 

ทจีอดรถ Outdoor – Parking la Tournette ทจีอดรถตงัอยูร่มิทะเลสาบเจนวีา
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10:30 ถงึเมอืงอานซ ีจอดรถท ีParking la Tournette ทอ่งเทยีวในจดุทอ่งเทยีวน่าสนใจดังนี
(B) Palace I'lle เคยใชเ้ป็นคกุหรอืหอ้งขงั แตปั่จจบุันเป็นพนืทจัีดแสดงนทิรรศการเกยีวกบัสถาปัตยกรรมและมรดกของเมอืง 
Annecy สามารถเยยีมชมหอ้งขังและหอ้งใตด้นิเกา่แกข่องนักโทษรวมถงึโบสถเ์กา่แกภ่ายในดว้ย
(C) Château d'Annecy ปราสาทสรา้งขนึระหวา่งศตวรรษท ี12 ถงึ 16 เคยเป็นทอียูอ่าศัยของขนุนางหรอืเคานตแ์หง่เจนีวา
(D) Annecy Old Town เดนิเทยีวเมอืงเกา่อานซมีคีลองสเีขยีวมรกตไหลผา่น มสีะพานหนิและอาคารสพีาสเทลตังแตศ่ตวรรษท ี
16 และ 17 ทําให ้Annecy ไดรั้บฉายาวา่ 'Venice of the Alps'
(E) มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์Annecy โบสถเ์กา่แกข่องเมอืง Annecy ตังแตศ่ตวรรษท ี16 สถาปัตยกรรมแบบเรเนซองสซ์งึ
คลา้ยคลงึกบัโบสถ ์Saint Pierre ทเีจนีวาเพราะใชส้ถาปนกิคนเดยีวกนั
(F) Pont des Amours หรอืสะพานคูร่กั เป็นเสมอืนประตนํูาหรอืทางเขา้สูค่ลอง Vasse เป็นจดุทถีา่ยภาพววิทะเลสาบได ้
สวยงามโรแมนตกิมาก ในตํานานนยิมใหคู้รั่กสองคนจบูกนัตรงกลางบนสะพานนีจะไมแ่ยกจากกนัชวัชวีติ 
(G) จดุชม Iles des cygnes หรอืเกาะหงสเ์ป็นเกาะขนาดเล็กทมีนุษยส์รา้งขนึ ใชเ้ป็นทอียูข่องหงสแ์ละนกหลายชนดิ
(H) จดุลอ่งเรอืทอ่งเทยีว 1 ชวัโมง La Compagnie des Bateaux du Lac d'Annecy เพอืชมความสวยงามของทะเลสาบ 
และมบีรรยายภมูศิาสตร ์ประวัตแิละสถานทตีา่งๆทอียูร่มิทะเลสาบเจนีวาดว้ย

การเดนิทางจากจดุจอดรถท ีParking la Tournette ไปยงั Palace I'lle อดตีคกุหรอืหอ้งขงั

จากทจีอดรถ เดนิเลยีบทะเลสาบตรงไปเรอืยๆ โดยทะเลสาบอยูท่างขวามอื จะเห็นคกุเกา่Palace I'lle ตังอยูก่ลางเมอืง เดนิเพยีง 
350 เมตร สามารถเขา้ชมดา้นในได ้เป็นหอ้งจัดแสดงภาพและของเกา่เพอือธบิายประวัตคิวามเป็นมาของสถานท ีเปิด 10h30 ถงึ 
18h โดยมคีา่เขา้ 3,80 € ตอ่ทา่น

การเดนิทางจากทจีอดรถ Parking La Tournette ไปยงัอดตีคกุเกา่ Palace I’ile (350 เมตร)

ดา้นหนา้ของคกุเกา่ 
Palace l’ile

ภาพรวมสถานททีอ่งเทยีวแนะนําในเมอืง Annecy
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การเดนิทางจาก Palace I'lle ไปยงัปราสาทเมอืงอานซ ีChâteau d'Annecy
เดนิเลยีบคลองเจอสามแยกใหเ้ลยีวซา้ย 2 ครัง เขา้ถนน Rampe du Chateau เดนิตามถนนเรอืยๆจะเห็นปราสาทตังอยูด่า้นซา้ยมอื 
เดนิเพยีง 300 เมตร ภายในมจัีดแสดงประวัตขิองปราสาทและของเกา่ของสะสมตา่งๆ เปิดทกุวัน 10h30 ถงึ 18h คา่เขา้ทา่นละ 
5.50 €

ดา้นในของคกุเกา่ Palace l’ile ดา้นในของคกุเกา่ 
Palace l’ile

การเดนิทางจากPalace I’ile ไปยงัปราสาทเมอืงอานซ ีChâteau d'Annecy (300 เมตร)

ภายในปราสาท Chateau d’Annecy
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การเดนิทางจากปราสาทเมอืงอานซ ีChâteau d'Annecy ไปยงัใจกลางเมอืงเกา่ Annecy Old Town

เดนิกลับมาบนถนน Place du Chateau ตามถนนไปทางคลองอานซใีกลก้บัคกุเกา่ Palace l'ile มรีา้นคา้ รา้นขายของ รา้นอาหาร
มากมายในยา่นนี และสามารถเดนิเลน่ถา่ยภาพกบัอาคารเกา่แกส่พีาสเทลตัดกบัคลองอานซสีเีขยีวมรกตไดบ้รเิวณนี เพยีง 280 เมตร

จาก Palace l’ile เดนิเลยีบคลองสดุสามแยกใหเ้ลยีวซา้ย ทางเชา้ปราสาท Chateau d’Annecy

การเดนิทางจากปราสาท Chateau d’Annecy ไปยงัจดุใจกลางเมอืงเกา่ (280 เมตร)
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การเดนิทางจากใจกลางเมอืงเกา่ Annecy Old Townไปยงัโบสถ ์Cathédrale Saint-Pierre

ในบรเิวณเดยีวกนักบัเมอืงเกา่นี มโีบสถสํ์าคัญของเมอืง Annecy ชอืวา่ โบสถ ์Cathédrale Saint-Pierre ในสมัยศตวรรษท ี16 
สถาปัตยกรรมแบบเรเนซองสซ์งึคลา้ยคลงึกบัโบสถ ์Saint Pierre ทเีจนีวาเพราะใชส้ถาปนกิคนเดยีวกนั
จากสะพานขา้มคลอง "Pont Morens" จะมทีางเขา้ถนน Rue de Pont Morens (ลักษณะคลา้ยๆอโุมงค)์ เดนิเขา้ถนนแลว้เลยีวซา้ย
จะเห็นโบสถด์า้นขวามอื

สามารถหาซอืของทอ้งถนิ ไสก้รอกแหง้ ชสี ตา่งๆไดใ้น
ยา่นนี

บรเิวณ Old Town มอีาคารบา้นเรอืนสพีาสเทลรมิคลอง

การเดนิทางจากใจกลางเมอืงเกา่ Annecy Old Townไปยงัโบสถ ์Cathédrale Saint-Pierre 
(68 เมตร)
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ออกจากโบสถ ์เดนิไปทางซา้ยมอืตรงตามถนน Rue Grenette ไปเรอืยมุง่หนา้สูท่ะเลสาบเจนีวา เมอืถงึถนนใหญข่า้มถนนแลว้จะ
เห็น City Hall ดา้นหนา้ใหเ้ลยีวซา้ยเขา้ถนน Espl. de l’Hotel de Ville เลยีบ City Hall จะเห็นสวน Jardin de l'Europe 
เดนิเลาะสวนไปทางซา้ยจนถงึเลยีบฝังทะเลสาบ สงัเกตวา่จะมสีะพานขา้มทะเลสาบเล็กๆและเรอืพายจอดอยู ่เป็นจดุทเีรยีกวา่ Pont
 des Amours หรอืสะพานคูรั่ก เป็นเสมอืนประตนํูาหรอืทางเขา้สูค่ลอง Vasse เป็นจดุทถีา่ยภาพววิทะเลสาบไดส้วยงามโรแมนติ
กมาก ในตํานานนยิมใหคู้รั่กสองคนจบูกนัตรงกลางบนสะพานนีจะไมแ่ยกจากกนัชวัชวีติ

การเดนิทางจากโบสถ ์Cathédrale Saint-Pierre ไปยงั Pont des Amours หรอืสะพานคูร่กั (550 เมตร)

Rue de Pont Morens การเดนิทางจากเมอืงเกา่ Annecy Old Town เขา้ถนน Rue de 
Pont Morens ไปยงัโบสถ ์Cathédrale Saint-Pierre

การเดนิทางจากโบสถ ์Cathédrale Saint-Pierre ไปยงั Pont des Amours หรอืสะพานคูร่กั (550 เมตร)

Rue Grenette

Espl. de l’Hotel de Ville

Pont des Amours หรอืสะพานคูร่กั
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https://www.annecy-
croisieres.com/media/wysi
wyg/Tarifs_Individuels_20
19.pdf

การเดนิทางจาก Iles des cygnes หรอืเกาะหงส ์ไปยงัจดุขนึเรอืสําหรบัลอ่งทะเลสาบอานซ ี1 ชวัโมง (250 เมตร)

เดนิเลยีบสวน Jardin de l'Europe รมิทะเลสาบอานซมีาเรอืยๆจะเห็นจดุจอดเรอืใหญข่อง La Compagnie des Bateaux เป็นเรอืรับ
นักทอ่งเทยีวสําหรับลอ่งเรอืจํานวน 1 ชวัโมง ภายในเรอืมอีธบิายสถานทสํีาคัญตา่งๆตามชายฝังทะเลสาบอานซเีป็นภาษาอังกฤษ 
รอบเรอืแนะนําคอื รอบ 15:00 หรอื 16:00  ราคาทา่นละ 15.5 ยโูร
วธิกีารชําระเงนิ สามารถตอ่ควิทจีดุจอดเรอืตามรอบแนะนําแลว้ชําระเงนิบนเรอืไดเ้ลย ชําระไดท้ังเงนิสดและเครดติการด์

เชต็รอบเรอืเพมิเตมิไดท้ี

การเดนิทางจากPont des Amours หรอืสะพานคูร่กั ไปยงั Iles des cygnes หรอืเกาะหงส ์(150 เมตร)

เดนิเลยีบสวน Jardin de l'Europe จะเห็นเกาะกลางทะเลสาบ Iles des cygnes หรอืเกาะหงสเ์ป็นเกาะขนาดเล็กทมีนุษยส์รา้งขนึ 
ใชเ้ป็นทอียูข่องหงสแ์ละนกหลายชนดิ

การเดนิทางจากPont des Amours หรอืสะพานคูร่กั ไปยงั Iles des cygnes หรอื
เกาะหงส ์(150 เมตร)

Iles des cygnes หรอืเกาะหงส์

การเดนิทางจาก Iles des cygnes หรอืเกาะหงส ์ไปยงัจดุลอ่งเรอืทอ่งเทยีวทะเลสาบอานซ ี1 
ชวัโมง
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ทพีกั: Aparthotel Adagio Annecy Centre ทอียู ่2 Place Marie Curie, 74000 Annecy
ทจีอดรถ: มทีจีอดรถสว่นตัว ราคา 16 ยโูรตอ่วัน

การเดนิทางจากจดุขนึเรอืสําหรบัลอ่งทะเลสาบอานซกีลบัไปยงัทจีอดรถเพอืกลบัทพีกั (300 เมตร)
เดนิขา้มทะเลสาบบนถนน Quai Eustache Chappuis เพยีง 300 เมตร

การเดนิทางไปยงัทพีกั Aparthotel Adagio Annecy Centre (300 เมตร)

การเดนิทางจากจดุลอ่งเรอืทอ่งเทยีวทะเลสาบอานซกีลบัไปยงัทจีอดรถเพอืกลบัที
พกั (300 เมตร)

การเดนิทางจากไปยงัทพีกั Aparthotel Adagio Annecy Centre (2.3 กม.)
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Centre Commercial Courier ทอียู ่65 Rue Carnot, 74000 Annecy เวลาเปิดทําการ 8:30-21:00

จบโปรแกรมเทยีววนัท ี24 กย. รบัประทานอาหารเย็น กลบัสูท่พีกั พกัผอ่นตามอธัยาศยั

จากทพีกั Aparthotel Adagio Annecy Centre สามารถออกมาเดนิทชีอ้ปปิงมอลล ์Centre Commercial 
Courier (200 เมตร)


