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ในปี 2559 กรุงปารีสยังคงปรับเปลี่ยนต่อไป และโฉมหน้าของเมืองหลวงแห่งยุค 2020 เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้น ด้วยศักยภาพ
ของเมืองที่เทียบเคียงสุดยอดเมืองนวัตกรรมของโลก เสริมให้กรุงปารีสมีเสน่ห์ดึงดูดยิ่งขึ้น จากการศึกษาล่าสุดของมูลนิธิ Mori 
Foundation  กรุงปารีสได้รับเลือกให้เป็นเมืองที่น่าอยู่และมีระบบการขนส่งที่ได้คุณภาพ
เสน่ห์ทางวัฒนธรรมยังคงเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนอย่างไม่ต้องสงสัย ทั้งการจัดกิจกรรมพิเศษและการเปิดให้เข้า
ชมสถานที่ใหม่ ๆ ที่มีชื่อเสียงหรือมีความโดดเด่นแหวกแนว นครปารีส เมืองหลวงที่เปี่ยมด้วยความน่าอัศจรรย์ เพียบพร้อมไป
ด้วยสิ่งดึงดูดให้ชาวปารีสและนักท่องเที่ยวได้ตื่นตาตื่นใจ ไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ บาร์ทันสมัย หอศิลป์ โรงแรมที่ มี
ดีไซน์โดดเด่น อนุสาวรีย์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ หรือแม้แต่ภัตตาคารราคาแพงลิบลิ่ว 

นครแห่งความครึกครื้น มีการจัดกิจกรรมขึ้นทุกวันตลอดทั้งปีถึง 300 กิจกรรม กิจกรรมยอด
นิยม อาทิ มหกรรมดนตรีกลางแจ้ง FÊTE DE LA MUSIQUE งานราตรีพิพิธภัณฑ์ NUIT 
DES MUSÉES และกิจกรรมฤดูร้อน PARIS PLAGES ¬ที่เนรมิตเมืองบางส่วนให้กลาย
เป็นรีสอร์ทริมทะเล สำาหรับผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะ ต้องไม่พลาดงาน NUIT BLANCHE และ
ที่ลืมไปไม่ได้คืองานแสดงประดับไฟวันคริสตมาสที่ส่องสว่างเรืองรองทั่วทุกเขต ตลอดทั้ง
ปี 2559 นี้จะมีการจัดงานนิทรรศการแสดงผลงานชิ้นเอก: รวบรวมผลงานทรงคุณค่าของ
ศิลปินผู้มีชื่อเสียงอย่างฮิวเบิร์ต โรเบิร์ต และบูชาร์ดงมาจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ งานของ
รูโซ «LE DOUANIER» (เจ้าหน้าที่ศุลกากร) ที่พิพิธภัณฑ์ออร์แซ และงานของเรมบรานดต์
ที่พิพิธภัณฑ์ฌาคมาร์ต อองเดร (MUSÉE JACQUEMART ANDRÉ) โดยจะจัดแสดงหลัง
งานนิทรรศการศิลปะ PEINTRES DU PLEIN AIR EN NORMANDIE ซึ่งจัดขึ้นในครึ่งปี
แรก (ภาพจิตรกรรมของโมเนต์ เรอนัวร์ ปีซาโร) ผู้ชื่นชอบแฟชั่นห้ามพลาดชมงานนิทรรศการ
ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะตกแต่ง MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS ซึ่งจัดเต็มกับงาน FASHION 
FORWARD, THREE CENTURIES OF FASHION (แฟชั่นนำาเทรนด์ สามศตวรรษแห่งแฟชั่น) โดยมี
สาวน้อยบาร์บี้เป็นตัวชูโรง! ผู้ชื่นชอบงานศิลปะสมัยใหม่และศิลปะร่วมสมัยจะเพลิดเพลินไปกับมหกรรมศิลปะนานาชาติชั้น
นำา FIAC และ ART PARIS ART FAIR มีการจัดนิทรรศการให้กับศิลปินนานาชาติชั้นแนวหน้าโดยเฉพาะ ครอบคลุมหลาก
หลายสาขาทั้งศิลปะภาพถ่าย จิตรกรรม ตลอดจนถึงแฟชั่น โดยมีผลงานของอันเซล์ม คีเฟอร์จัดแสดงที่ศูนย์ศิลป์ปอมปิดู 
(POMPIDOU) และภาพถ่ายของลูเซียน เคลิร์กและเซย์ดู เกอิต้าที่แกรนด์พาเลซ (GRAND PALAIS)  ปี 2559 ยังเป็นปีแห่ง

การหวนคืนของงานนิทรรศการ MONUMENTA โดยการจัดนิทรรศการครั้งที่ 7 นี้จะแสดงผลงานของฮวง หยง ปิง ใครที่
ชื่นชอบงานด้านดีไซน์คงต้องปักหมุดรอเทศกาล PARIS DESIGN WEEK ที่ไม่น้อยหน้างานแสดงสินค้า MAISON & 
OBJET งานออกแบบ PUCES DU DESIGN และงาน DESIGNER’S DAY สัมผัสกับศาสตร์แห่งอาหารได้ในเทศกาล
อาหาร FOODING และ OMNIVORE ชิมรสชาติอาหารฝรั่งเศสในงาน FÊTE DE LA GASTRONOMIE และตะลุยหา
ร้านอร่อยกับกิจกรรม ‘TOUS AU RESTAURANT’ งานชิมอาหารจานเด่น TASTE OF PARIS กลับมาอีกครั้งเป็นปีที่
สอง รวบรวมเชฟอาหารฝรั่งเศสฝีมือเยี่ยมมาปรุงอาหารใต้โดมแกรนด์พาเลซ (GRAND PALAIS)

พบกับกิจกรรมกีฬาที่จะมาสร้างความสนุกสนานเร้าใจตลอดปี ทั้งการแข่งขันเทนนิสเฟรนช์โอเพ่นที่โรแลนด์ การ์รอส 
การเข้าเส้นชัยของการแข่งขันจักรยาน TOUR DE FRANCE การแข่งม้า PRIX D’AMÉRIQUE และ PRIX DE DIANE 

งานแข่งขันกระโดดม้า PARIS EIFFEL JUMPING และงานแข่งวิ่งมาราธอน PARIS MARATHON ยิ่งไปกว่านั้น ในฐานะ
เจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป EURO 2016 (10 มิถุนายน ถึง 10 กรกฎาคม) นครปารีสเหมาะสมอ
ย่างยิ่งที่จะได้รับตำาแหน่ง ‘เมืองหลวงแห่งการกีฬาของโลก’ นครที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นสนุกสนาน ทั้งการแข่งขัน กิจกรรม
พิเศษ และความบันเทิงอื่น ๆ อีกมากมายที่รอคอยให้แฟนบอลมาสัมผัส
นอกจากนี้ ยังมีการจัดงานแสดงสินค้า มากมาย (ช็อคโกแลต เกษตรกรรม การบิน) ทั้งสำาหรับบุคคลทั่วไปและผู้ประกอบการ 
ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของปารีสในฐานะเมืองปลายทางที่สำาคัญ
เมื่อไม่กี่ปีมานี้ กรุงปารีสในฐานะเมืองหลวงที่มีชื่อเสียงได้เปิดแหล่งวัฒนธรรมแห่งใหม่
ขึ้น อันได้แก่ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม FONDATION LOUIS VUITTON และ 
PHILHARMONIE ซึ่งเปิดให้เข้าชมเมื่อต้นปี 2558 มีโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 
ซึ่งดำาเนินมาตั้งแต่ครั้งเปิดพิพิธภัณฑ์ปิกาสโซ่ (MUSÉE PICASSO) ขึ้นใหม่ ล่าสุด
ได้มีการซ่อมแซมพิพิธภัณฑ์รอแด็ง (MUSÉE RODIN) และพิพิธภัณฑ์มนุษย์วิทยา 
MUSÉE DE L’HOMME ใหม่หมด ทั้งยังมีการวางแผนปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ไมยอล 
(MUSÉE MAILLOL) เปิดตัวไปแล้วกับสนามกีฬา ACCORHOTELS ARENA แห่ง
ใหม่ ซึ่งแต่เดิมคือสนามกีฬา PALAIS OMNISPORT DE PARIS BERCY ปัจจุบันเป็น
หนึ่งในห้าสนามกีฬาที่ใหญ่ที่สุดของโลก สามารถจัดคอนเสิร์ตนานาชาติ การแข่งขันกีฬา 
และการแสดงต่าง ๆ ได้ตลอดปี
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ภาพยนตร์ยังคงเชื่อมโยงกับเมืองแห่งแสงสีนี้อย่างแนบแน่น มีภาพยนตร์มาถ่ายทำา ณ เมืองหลวงแห่งนี้เหลือคณานับ สร้างแรง
บันดาลใจให้นักท่องเที่ยวมาเยือนชมเมือง เดินเล่นไปรอบ ๆ เพื่อดูของตกแต่งต่าง ๆ ที่ปรากฏในหนัง ตามรอยดาราและฉาก
หนังในตำานาน อาทิ เอมิลี่ สาวน้อยหัวใจสะดุดรัก (AMELIE OF MONTMARTRE) และคืนบ่มรักที่ปารีส (MIDNIGHT IN 
PARIS)

จากความหลากหลายและจำานวนสถานที่ที่มีให้เลือกมากมาย ปารีสจึงกลายเป็นสถานที่จัดงานที่เหล่าผู้จัดงานอีเว้
นท์ต่างชื่นชอบ นครปารีสยังคงเป็นจุดหมายปลายทางโปรดในการจัดงานแสดงสินค้า งานประชุม และกิจกรรม

องค์กร และในอีกไม่กี่ปีนี้ จะมีโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใหม่ (โครงการปรับปรุงสถานี PARC DES 
EXPOSITIONS ที่ PORTE DE VERSAILLES ให้ทันสมัย โครงการสร้างศูนย์การประชุม) ซึ่งจะนำาประโยชน์
มาให้เมืองหลวงแห่งนี้ 

นครปารีสเปี่ยมด้วยเสน่ห์ตรึงใจ อันเกิดจากรูปแบบการดำาเนินชีวิตที่มีคุณภาพ ซึ่งปรับเปลี่ยนใหม่ตลอดเวลา 
ธุรกิจโรงแรมขยายตัวมากขึ้นและมีความหลากหลายเพิ่มขึ้น โรงแรมชั้นดีซึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับเมืองพากัน

แข่งขันสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและชาวปารีสให้มาใช้บริการ การที่กลุ่มธุรกิจโรงแรมต่าง
ชาติรายใหญ่เลือกที่จะเปิดโรงแรมในเมืองหลวงของฝรั่งเศสนับเป็นการตอกย้ำาถึงเสน่ห์อันน่าดึงดูดของปารีส ส่วน

โรงแรมวังเก่า กำาลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงซ่อมแซม และพร้อมที่จะเผยโฉมใหม่ตระการตาเร็ว ๆ นี้ เริ่มจากการ
เปิดโรงแรม RITZ ในเดือนมีนาคมที่หลาย ๆ คนเฝ้ารอด้วยใจจดจ่อ ตามมาด้วยการเปิดโรงแรม HÔTEL DE CRILLON 

และโรงแรม LUTÉTIA ในปี 2560 กรุงปารีสในวันนี้ภาคภูมิใจกับโรงแรมที่ทันสมัย ตื่นตาตื่นใจ และโดดเด่นมีสไตล์ ที่
พร้อมมอบประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับแขกผู้มาเยือน ตัวอย่างโรงแรม ได้แก่ โรงแรม 5 CODET โรงแรม DUPONT-SMITH 
โรงแรม MAREUIL โรงแรม 123 SÉBASTOPOL โรงแรม ROCH โรงแรม EXQUIS โรงแรม M GALLERY BOUTET 
โรงแรม 34B หรือ ANTOINE และโรงแรม OFF PARIS SEINE ซึ่งเป็นโรงแรมลอยน้ำาแห่งแรกที่ไม่เหมือนใคร
ในด้านอาหารการกิน เหล่าเชฟพากันมาเปิดภัตตาคาร รังสรรค์ศิลปะบนจานอาหารที่วิจิตรยิ่งกว่าเดิม อาทิ เชฟ ERIC 
FRECHON จากร้าน GARE SAINT-LAZARE เชฟ THIERRY MARX ซึ่งเปิดร้านที่ GARE DU NORD เชฟชื่อก้องโลก 
ALAIN DUCASSE เปิดร้าน LES CHAMPEAUX ที่ LES HALLES และห้ามลืม เชฟ YANNICK ALLÉNO กับร้านใหม่
ที่ BOURSE เชฟ JEAN-FRANÇOIS PIÈGE ที่ CLOVER แห่งที่สอง และเชฟ GUY SAVOY กับร้าน METAL CAFÉ ที่ 
MONNAIE DE PARIS อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ MÉTALMORPHOSES ซึ่งบัดนี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว ความสำาเร็จของ
กระแสนิยมอาหารฝรั่งเศสในสไตล์เรียบง่าย ‘BISTRONOMY’ แทรกซึมสู่ร้านอาหารเปิดใหม่ ร้านใหม่เหล่านี้มุ่งหวังที่จะเป็น
ผู้เชี่ยวชาญในการปรุงรสชาติดั้งเดิมและใช้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ซึ่งก็พบเห็นได้ในโรงเรียนสอนทำาอาหารและทัวร์ชวนชิมหลาย 
ๆ แห่ง นับเป็นกิจกรรมขึ้นชื่อของนครปารีส อาหารข้างทางที่รังสรรค์ขึ้นใหม่ก็น่าลิ้มลอง เช่นเดียวกับร้านอาหารจานเดียวและ
ร้านอาหาร ‘LOCAVORE’ ที่เน้นกินของในท้องถิ่น! 
กรุงปารีสยังคงความเป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่น ความหรูหรา และแหล่งช้อปปิ้งไว้ตลอดกาล! มหกรรมลดกระหน่ำาประจำาฤดู
หนาวและฤดูร้อนถือเป็นไฮไลท์ของการช้อปปิ้ง มีร้านรวงเปิดใหม่และสิ่งล่อใจต่าง ๆ ดึงดูดให้ลูกค้ามาหาซื้ออะไรใหม่ ๆ 
ตลอดทั้งปี วันอาทิตย์ได้กลายเป็นวันแห่งการช้อปปิ้ง โดยในปี 2559 นี้จะมีร้านค้าเปิดใหม่ในแหล่ง
ท่องเที่ยวสิบสองแห่ง ซึ่งรวมถึงย่าน MONTMARTRE, MARAIS และ CHAMPS-ÉLYSÉES 
และคอยพบกับศูนย์การค้า FORUM DES HALLES พร้อมร้านค้า 130 ร้าน และ HÉDIARD 
ซุปเปอร์มาร์เก็ตสุดหรูที่คัดสรรผลิตภัณฑ์ชั้นเลิศ ซึ่งกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง แฟชั่นเฮาส์
ยักษ์ใหญ่ทั่วโลกต่างชื่นชอบปารีส มีสินค้าแบรนด์ดังที่มีการออกแบบที่ท้าทายและเฉี่ยวล้ำา และ
บริการมากมายให้กับลูกค้า ความกระตือรือร้นด้านแฟชั่นแผ่ไปทั่วทุกเขตของเมือง ร้านรวง
ต่างพากันแข่งขันสร้างความแตกต่างเพื่อดึงดูดลูกค้าขาช้อป ไม่ว่าจะมองหาเสื้อผ้าแบรนด์เนม 
แฟชั่นวินเทจ แฟชั่นสไตล์ปารีส หรือเสื้อผ้าแนวชนเผ่า 
ปารีสในยามค่ำาคืนเปี่ยมไปด้วยความสนุกสนานมีชีวิตชีวา ไม่ว่าจะชื่นชอบรสนิยมแนวไหน 
เมืองหลวงแห่งนี้มีให้ กลิ่นอายสไตล์ปารีสที่ผสมผสานหลากแนวหลายยุคสมัย มีทั้งคาบาเรต์แบบ
ดั้งเดิม คลับอินเทรนด์ และสถานที่ท่องเที่ยวแปลก ๆ หรือจะเป็นสถานที่สุดฮิตตลอดกาลไปจนถึง

กิจกรรมเฉพาะกิจ ปารีสยามราตรีมีหลายแง่มุมให้สัมผัส!
ร้านรวงใหม่ ๆ เสริมบรรยากาศยามค่ำาคืนให้ครึกครื้นอยู่เสมอ อาทิ BRASSERIE BARBÈS บาร์ที่โรงแรม 

MAISON SOUQUET บาร์ DANDY และที่ลืมไม่ได้ก็คือร้านอาหาร PERCHOIR, POINT EPHÉMÈRE, 
BATOFAR หรือ NEW MATHIS คอนเสิร์ต บาร์ค็อกเทล หรือแม้แต่คลับแนวเพลงอิเล็คทรอนิก 
(WANDERLUST, YOYO, SOCIAL CLUB, BADABOUM …) มีอะไรใหม่ ๆ กระตุกความมันส์ทุกค่ำาคืน
โดยกลุ่มจัดงานหน้าใหม่ (WATO ฯลฯ)

ปารีส นครแห่งความคิดสร้างสรรค์ แหล่งวัฒนธรรมในปารีสดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เห็นได้จาก
จำานวนนักท่องเที่ยวหลายล้านคนที่เดินทางเข้ามาทุกปี นิทรรศการหมุนเวียนก็ได้รับความนิยมเป็นอย่าง

มาก มีนักท่องเที่ยวสนใจเข้าชมเป็นจำานวนมากทุกปี
กิจกรรมที่มีการหมุนเวียนสลับเปลี่ยนนี้ช่วยกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวทั้งหมด และมีการริเริ่มกิจกรรมทุก

ประเภทให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้น โดยเฉพาะการจัดทัวร์แนวใหม่โดยบริษัทรุ่นใหม่จาก WELCOME CITY LAB 
และแน่นอนว่า ทุกคนต่างกระตือรือร้นที่จะค้นพบวิถีชีวิตของชาวปารีสเพื่อสัมผัสกับศิลปะแห่งการใช้ชีวิตในแบบ

ฉบับชาวปารีส โอกาสสัมผัสปารีสที่ทั้งอินเทรนด์และจริงแท้
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ปารีส เมืองสีเขียวใส่ใจสิ่งแวดล้อม นอกจากสวนสาธารณะและอุทยาน 460 แห่ง ปารีสยังมีจุดเด่นด้านระบบนิเวศน์ที่
สำาคัญมากมายซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยว มีการส่งเสริมการเดินทางโดยไม่ใช้เครื่องยนต์ เช่น การสร้างเส้น

ทางรถบัส การขยายเส้นทางรถแทรมในปารีส การพัฒนาโครงการเช่าใช้จักรยาน VÉLIB’ และรถยนต์ไฟฟ้า 
AUTOLIB’ การจัดทำาเส้นทางรถไฟใต้ดิน 16 สาย (มีประสิทธิภาพสูง ถึงแม้จะมีอายุกว่าศตวรรษแล้วก็ตาม) 
เป็นต้น นอกจากนี้ โครงการพัฒนาปรับปรุงทางด่วนริมแม่น้ำาและจัตุรัส PLACE DE LA RÉPUBLIQUE ใหม่
ยังเป็นการสนับสนุนวิสัยทัศน์ที่ต้องการให้นครปารีสเป็นเมืองเขียวขจีและมีพลวัต ธุรกิจโรงแรมยังคงให้ความ
สำาคัญกับการป้องกันสิ่งแวดล้อม เห็นได้จากรางวัลดีเด่นเชิงนิเวศน์ที่โรงแรมต่าง ๆ ในปารีสได้รับ อาทิ รางวัล 
GREEN KEY รางวัลฉลากสิ่งแวดล้อม (ECOLABEL) และรางวัลลูกโลกสีเขียว (GREEN GLOBE) โดยทาง

โรงแรมให้ความสนใจมีส่วนร่วมในการปกป้องสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นเรื่อย ๆ (มีโรงแรมในปารีส 450 แห่งลง
นามกฎบัตรของสำานักงานการท่องเที่ยวในการจัดการแหล่งที่พักอาศัยเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน) นอกจากนี้ 

การเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลกหรือ PARIS CLIMAT COP 21 เมื่อ
ปลายปี 2558 ที่ผ่านมาได้ตอกย้ำาถึงประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนที่กรุงปารีสให้ความใส่ใจ

ปารีสต้องการเป็นจุดหมายปลายทางสำาหรับทุกคน เป็นเมืองที่รองรับนักท่องเที่ยวได้จากทั่วสารทิศ และผู้พิการสามารถเข้า
ถึงได้ มีโครงการจัดทำาสิ่งอำานวยความสะดวกผุดขึ้นมากมาย (จัดทำาชั้นหนึ่งของหอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ MUSÉE 
ZADKINE เป็นต้น)

ปารีสกำาลังเปลี่ยนแปลง ปารีสพยายามขยายขอบเขตที่จำากัดให้กว้างไกลมากขึ้น ทั้งขอบเขตของโลกเสมือน 
โดยมีเครือข่าย WI-FI ตามสวนสาธารณะและอุทยาน รวมทั้งในร้านคาเฟ่และแหล่งวัฒนธรรมหลาย ๆ แห่ง 
ช่วยเชื่อมต่อเมืองปารีสกับทั่วทุกมุมโลก และยังมีการขยายเขตภูมิศาสตร์ โดยจัดให้มีเส้นทางเชื่อมต่อกับ
เทศบาลใกล้เคียง คือ ปารีสฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือกำาลังขยายเขต 18 และ 19 ไปทาง SAINT-DENIS และ 
AUBERVILLIERS ส่วนปารีสฝั่งตะวันออกกำาลังวางแผนกำาหนดเส้นแบ่งเขตใหม่ให้เลย PORTE DES 
LILAS การวางผังเมืองและความมุ่งมั่นด้านสถาปัตยกรรมที่สามารถตอบโจทย์ความท้าทายในอนาคตของ
นครปารีส ได้ก่อให้เกิดโครงการปลูกสร้างที่สำาคัญขึ้น ได้แก่ โครงการร่มไม้ในแขวง LES HALLES 
ซึ่งเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นแล้ว อาคารใหม่ (ศาล PALAIS DE JUSTICE แห่งใหม่ในแขวง 
BATIGNOLLES ที่พัฒนาขึ้นใหม่ เป็นต้น) โครงการเหล่านี้ตอกย้ำาสถานะของนครปารีส
ในฐานะเมืองที่สร้างอนาคตของโลก
ในด้านวัฒนธรรม มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย เริ่มจากการเปิดตัวโรง
กษาปณ์ MONNAIE DE PARIS ที่ปรับโฉมใหม่ พร้อมให้บริการทั้งเชิงวัฒนธรรม
และพาณิชย์ (ปี 2558-2559) งานพัฒนาเกาะ ILE SEGUIN ขึ้นใหม่ และ
โครงการวัฒนธรรม VALLÉE DE LA ซึ่งน่าจะแล้วเสร็จตอนต้นปี 2560 โดยจะมี
การเปิดพิพิธภัณฑ์เพลง CITÉ DE LA MUSIQUE ขึ้นก่อนในปลายปี 2559 และ
นี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็ก ๆ น้อย ๆ เท่านั้น ยังมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอีกหลาย
อย่างที่เกิดขึ้น ณ กรุงปารีสแห่งนี้

+33 (0) 1 49 52 53 27 | press@parisinfo.com
ข้อมูลเพิ่มเติม: http://press.parisinfo.com
ดูคลังรูปภาพได้ที่: http://pro.photos.parisinfo.com/en/

รูปถ่าย OTCP / Marc Bertrand, Amélie Dupont, Sarah Sergent; AccorHotels Arena; Batofar ; Bazaristain; Canopée des Halles / P. 
Berger et J. Anziutti Architectes; Dandy; Lido Paris; Monnaie de Paris; Musée de l’Homme / P. Tournebœuf Opic Tendance 
Floue; Pâtisserie C. Lignac / Y. Deret. 

ต ิดต ่อฝ ่ายข ้อม ูล
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ข ้อม ูลต ัวเลข
 ข้อมูลตัวเลขด้านการท่องเที่ยวในปารีส
— สนามบิน 2 แห่ง: ศูนย์กลางของยุโรป สถานีรถไฟนานาชาติ 6 แห่ง
— 2 ชม. 15 นาที ปารีส-ลอนดอน
— 6 ชม. 25 นาที ปารีส-บาร์เซโลนา
— Vélib’ จักรยานเช่าแบบบริการตนเอง 23,500 คัน
— ห้องพักกว่า 110,000 ห้อง

— สถานีรถไฟใต้ดิน 297 สถานี ใช้เวลา 13 นาทีเดินทางข้ามปารีส

 เหตุผลที่ควรไปปารีส
— สินค้าราคาย่อมเยา
แซนด์วิช 1 ชิ้น: 5 ยูโร ครัวซองต์ 1 ชิ้น: 1 ยูโร
กาแฟ 1 ถ้วย: 2 ยูโร อาหาร 1 รายการ: 15 ยูโร
ตั๋วรถไฟใต้ดิน 1 ใบ: 1.80 ยูโร
เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฟรี 14 แห่ง

— แหล่งมรดก
สะพาน 37 แห่ง
หอไอเฟลสร้างจากเหล็กหนัก 10,100 ตัน
สวนสาธารณะและอุทยาน 465 แห่ง
สัตว์ 2,000 สายพันธุ์
ประวัติศาสตร์ยาวนาน 6,500 ปี

— วัฒนธรรม
รูปปั้น 120 ตัวในอุทยาน Tuileries Garden
ผลงานศิลปะ 36,000 ชิ้นจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ลูฟร์
โบสถ์ 200 แห่ง
นักท่องเที่ยว 14.3 ล้านคนมาเยือนมหาวิหาร Notre Dame

— ช้อปปิ้ง
ร้านค้า 17,500 ร้าน ห้างสรรพสินค้า 4 แห่ง

นักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศนอกสหภาพยุโรป
ขอคืนภาษีได้ 12%

ลดราคาสินค้า 69 วันทุกปี

— กิจกรรม
มีกิจกรรมกว่า 300 กิจกรรมทุกวัน
1.3 ล้านคนมาร่วมงานเทศกาล Nuit Blanche ตามท้องถนน
ทราย 1,500 ตันเนรมิตชายหาด Paris Plages

— สิ่งบันเทิง
 การแสดง 450 ชุดที่โรงละครโอเปรา Opéra de Paris
เปิดแชมเปญ 2,300 ขวดทุกค่ำาคืนในคาบาเรต์
ร้านอาหารและบาร์ 10,000 แห่ง
ฉายภาพยนตร์ 500 เรื่องทุกวัน
ล่องเรือ 100 เที่ยวทุกวัน

— อินเทรนด์
ศิลปิน 25,000 คนอาศัยและ
ทำางานในปารีส
มีการถ่ายทำาภาพยนตร์กว่า 950 
ครั้งทุกปีในปารีส 
มี 100 ประเทศเข้าร่วมในงาน
แสดงแฟชั่นโชว์ที่ปารีส
พร้อมด้วยดีไซเนอร์และผู้ผลิต 
15,000 ราย

— ประชุมธุรกิจ
กว่า 978 การประชุมในปี 2557
ศูนย์ประชุมและศูนย์นิทรรศการ 15 แห่ง
มีพื้นที่จัดนิทรรศการกว่า 600,000 ตารางเมตร
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สำานักงานส่งเสริมการท่องเท่ียวและการจัดประชุมแห่งปารีส
ปารีสเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมติดอันดับโลก เต็มไปด้วยมรดกจากอดีตและแฟชั่นทันสมัยที่ดึงดูดผู้คนให้มาเยือน สำานัก
งานฯ มีข้อมูลสำาคัญเกี่ยวกับนครปารีสแห่งนี้

 ข้อมูลตัวเลขเพิ่มเติม
— 3 พันธกิจหลัก: ต้อนรับ ให้ข้อมูล ส่งเสริม

— นักท่องเที่ยวกว่า 570 000 คน ได้รับการต้อนรับที่ศูนย์ข้อมูล การท่องเที่ยวในปี 2557

  สำานักงานต้อนรับหลัก 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่ใจกลางกรุงปารีส อยู่ระหว่างพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ และโรงละครโอ
เปรา Palais Garnier Opera House ที่อยู่ 25 rue des Pyramides, Paris 1st

— จุดให้ข้อมูล 4 จุดทั่วกรุงปารีส เพื่อให้นักท่องเที่ยวสอบถามข้อมูลได้สะดวกขึ้น: 
Gare du Nord, Anvers, Gare de l’Est, Paris Rendez-vous – Hôtel de Ville

  มีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ www.parisinfo.com 15 ล้านรายในปี 2557 
4 เว็บไซต์หลัก  จัดทำาเป็นภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน และเยอรมัน 

7 ไซต์เล็ก จัดทำาเป็นภาษาอิตาลี โปรตุเกส ดัตช์ รัสเซีย จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี

— เครือข่ายสังคม – Paris je t’aime (ตัวเลขเมื่อสิ้นปี 2558) 
Facebook – ผู้ใช้ 280k คน • Twitter – ผู้ติดตาม 85k คน • Instagram – ผู้ใช้ 80k คน

— จัดทำาคู่มือท่องเที่ยวฟรี 300,000 ฉบับให้ประชาชนทั่วไปเป็นภาษาฝรั่งเศสและอังกฤษ ได้แก่ คู่มือตะลุย
ปารีส Paris for You! และแผ่นพับข้อมูลท่องเที่ยว Visiting Paris

 ทรัพยากรข้อมูลสำาหรับบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยว
— 1 คลังรูปภาพ จัดทำาเป็นภาษาฝรั่งเศส อังกฤษ สเปน และเยอรมัน

ภาพถ่ายความละเอียดสูง 4,000 รูป ซึ่งสะท้อนความหลากหลายของเมือง เพื่อใช้ในบทความและแผ่นพับ 

— 1 ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดทำาเป็นหลายภาษา

— เอกสารข้อมูลท่องเที่ยวปารีสปี 2559 แบบเบ็ดเสร็จ 1 ชุด ประกอบด้วย

ข้อมูล ‘ศิลปวัฒนธรรม’ 3 ไฟล์ เป็นภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส  
ข้อมูล ‘วิถีชีวิตชาวปารีส’ 5 ไฟล์ จัดทำาเป็นหลายภาษา 
ข้อมูล ‘ฤดูกาลในปารีส’ 3 ไฟล์ เป็นภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส 
ข้อมูล ‘ปารีสตามคำาขอ’ 4 ไฟล์ เป็นภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส

— จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ParisNews 1 ฉบับแบบทวิภาษา ฝรั่งเศส/อังกฤษ

— 1 เว็บไซต์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดยเฉพาะ – press.parisinfo.com

— โปสเตอร์ปารีส 4 ใบ (ขนาด 60 x 80 ซม.)


