
Elaborate
“FRANCE 
RIVIERA”



03.30 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่ ดูไบ โดย สำยกำรบินเอมิเรตส ์ เที่ยวบิน EK419
06.55 น. เดินทำงถึง ดูไบ เพื่อแวะเปลี่ยนเครือ่ง
08.45 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองนีซ ประเทศฝรั่งเศส โดย สำยกำรบินเอมิเรตส ์ เที่ยวบิน EK077
13.40 น. เดินทำงถึง เมืองนีซ ประเทศฝรั่งเศส 

23.30 น.      นัดพบท่ำน ณ สนำมบินสวุรรณภูมิ  อำคำรผู้โดยสำรระหว่ำงประเทศ ชั้น 4 เคำน์เตอร์ T สำยกำรบนิเอมเิรตส ์
พบเจ้ำหน้ำที่จำกทำงบริษัทลลีำวดี คอยบริกำรอ ำนวยควำมสะดวกในเรื่องเอกสำร และ สัมภำระกำรเดินทำง 

DAY 2

DAY 1

วันทีเ่ดนิทำง : 15 - 23 กันยำยน / 14 - 22 ตุลำคม 2561 



น ำท่ำนเดินทำงสู่ มลรัฐโมนำโค Monaco รัฐอิสระ 
ที่ตั้งอยู่ทำงตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส 

เมืองโมนำโค เป็นเมืองเล็กๆ ที่มีธรรมชำติรำยล้อม 
แต่ก็เต็มไปด้วยวัฒนธรรม ชมควำมงำมของ

สถำนที่อันยิ่งใหญ่มำกมำยกลมกลืน                 
ไปกับธรรมชำติได้อย่ำงลงตัว

MONACO



เมืองหลวงของโมนำโค ที่มีชื่อเสียงในเรื่องควำมหรูหรำ
ของคำสิโน โรงแรมเดอะปำรีส์ โรงแรมสุดหรู   

ของมอนติคำร์โล และอำหำรชั้นเลิศ 

MONTE CARLO

เป็นที่ประทับของประมุขแห่งรัฐโมนำโคในปัจจุบัน ชมวิวทิวทัศน์โดยรอบของโม
นำโค ซึ่งสำมำรถมองเห็นท่ำเรือซึ่งมีเรือยอร์ชจอดอยู่เรียงรำย วิหำรโมนำโคที่
สร้ำงในรูปแบบ นีโอโรมำนซ์ เป็นท่ีฝังพระศพของเจ้ำหญิงเกรซแห่งโมนำโก  
และเจ้ำชำยเรนิเยร์ พระสวำมี อีกท้ังตำมสองข้ำงในเมือง เต็มไปด้วยอำคำร
บ้ำนเรือนร้ำนค้ำ ที่มีรูปแบบสถำปัตยกรรมอันงดงำมตื่นตำตื่นใจ

PRINCE’S PALACE
OF MONACO



ที่พัก
WESTMINSTER HOTEL

AND SPA NICE
หรือเทียบเท่ำ

ค่ ำ 
อิสระอำหำรเย็น



เปิดรับเช้ำวันใหม่ของกำรเดินทำง น ำชม Cours Saleya ตลำดกูร์ ซำลียำ
หรือตลำดดอกไม้สดที่ขึ้นชื่อว่ำมำเมืองนีซแล้วจะต้องไม่พลำดกำรเยือน
ตลำดแห่งน้ี ที่น่ีมีร้ำนรวงขำยดอกไม้สดให้เลือกซื้อ เลือกชมมำกมำย หรือ
จะเป็นร้ำนขำยผลไม้สดตำมฤดูกำล และร้ำนอำหำร ร้ำนกำแฟท่ีเปิดยำมเช้ำ ที่
รอต้อนรับผู้มำเยือนตลอดเวลำ

COURS SALEYA

DAY3เช้ำ บริกำรอำหำรท่ำน ณ ภัตตำคำรภำยในโรงแรม

น ำท่ำนออกเดินทำงผ่ำนชม เมืองคำนส์ เมืองตำกอำกำศที่มี
ชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งทำงตอนใต้ของฝรั่งเศส และเป็นสถำนที่จัด 
งำนประกวดภำพยนตร์นำนำชำติ ซึ่งทุกปีจะมีเหล่ำดำรำ และบรรดำ
เศรษฐีมำท่องเที่ยวตำกอำกำศเป็นประจ ำทุกปี น ำท่ำนชมแผ่นที่
ประทับรอยมือ ของเหล่ำดำรำที่ท่ำนชื่นชอบ… 

CANNES



น ำท่ำนเดินทำงสู่เมือง แซง ปอล เดอ วองซ์
(Saint Paul de Vence) เป็นเมือง ที่ต้ังอยู่บนยอดเขำ 
เป็นหมู่บ้ำนยุคในกลำงที่ยังคงสภำพดั้งเดิมไว้อย่ำงสมบูรณ์ 
ตัวหมู่บ้ำนต้ังอยู่ท่ำมกลำงหุบเขำเหนือชำยฝั่งริเวียร่ำ 
และมีก ำแพงหินล้อมรอบ ซึ่งเป็นที่ดึงดูดและสร้ำงแรงบันดำลใจ 
ให้กับศิลปินชื่อก้องโลกในอดีตหลำยท่ำนท่ีย้ำยมำอำศัยอยู่และ
สร้ำง ผลงำนทำงด้ำนศิลปะมำกมำย พำท่ำนเดินเที่ยวชม
บรรยำกำศใน หมู่บ้ำนผ่ำนชมบ้ำนเรือนแบบปรำสำทเก่ำที่ได้รับ
กำรตกแต่งด้วยดอกไม้ให้น่ำดู ถนนในหมู่บ้ำนปูลำดด้วยอิฐหรือ
หิน อย่ำงแน่นหนำ สองข้ำงทำงมี ทั้งร้ำนค้ำโบสถ์ ที่อยู่อำศัย
ของชุมชนเป็นอีกหนึ่งสถำนที่ที่คุ้มค่ำแก่กำรไป

SAINT PAUL 
DE VENCE

เที่ยง อิสระอำหำรกลำงวัน



Grasse หมู่บ้ำนเล็กๆ แห่งหน่ึง ในแคว้น 
Provence ทำงตอนใต้ของฝรั่งเศส               

เป็นหมู่บ้ำนที่ขึ้นชื่อเรื่องกำรผลิตน้ ำหอม 
โดยรอบบริเวณหมู่บ้ำนแห่งนี้จะมีไร่ดอกไม้
จ ำนวนมำก ส ำหรับน ำมำเป็นวัตถุดิบในกำร
ผลิตน้ ำหอม ได้ชื่อว่ำเป็นเมืองแห่งกำรผลิต
น้ ำหอมของฝรั่งเศส กล่ินหอมจำกดอกไม้
และพืชนำนำชนิดถูกนักผสมน้ ำหอมหรือ 

Le Nez ท ำกำรผลิตจำกกำรผสมกลิ่นหอม
ต่ำงๆ เบื้องหลังควำมหอมแห่ง 

Chanel No.5 น้ ำหอมที่ได้ช่ือว่ำเป็นต ำนำน
แห่งควำมหอมของโลก และมีผู้ซื้อหนึ่งขวด
ในทุกๆ 55 วินำทีนั้น มีจุดเริ่มต้นจำกฟำร์ม

ดอกมะลิในเมืองน้ีนี่เอง

GRASSE



กิจกรรมพเิศษ ส ำหรับคณะพเิศษ กับ
กิจกรรม กำรแตง่แตม้กลิม่น้ ำหอมใหเ้ป็น
เอกลักษณ์ กับกำรดีไซนก์ลิน่ดว้ยตวัเอง 
โดยมีเจำ้หน้ำทีผู่เ้ชีย่วชำญดำ้นกำรท ำหอม 
เป็นวิทยำกรแนะน ำกำรแตง่กลิน่น้ ำหอม 

พร้อมบรรจุขวดสวยงำม ที่จะมอบใหท้ำ่น
เก็บเปน็ที่ระลกึของทรปินี้



ที่พัก
WESTMINSTER HOTEL

AND SPA NICE
หรือเทียบเท่ำ

ค่ ำ 
อิสระอำหำรเย็น



น ำท่ำนเดินทำงจำกเมืองนีซสู่ เมืองแคสซิส เมืองแห่งทะเล หิน 
และไร่องุ่น ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2 ชั่วโมง 30 นำที 

CASSIS

DAY4



ต่อจำกนั้นจะเป็นกิจกรรมล่องเรือชม Les Calanques
หน้ำผำหินที่ยื่นเข้ำไปในทะเล 3 แห่ง ใช้เวลำ ประมำณ 45 นำที 
โดยเริ่มต้นล่องเรือที่ St. Pierre ลงมำ รอบๆ บริเวณเมือง 

LES CALANQUES



MARSEILLE
น ำคณะเดินทำงสู่เดินทำงสู่เมืองมำร์เซย์ (Marseille) เมืองท่ำที่

ส ำคัญของประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองชำยหำดริเวียร่ำที่
สวยงำม ซึ่งได้ชื่อว่ำ เป็นประตูเมดิเตอร์เรเนียนของฝรั่งเศส 

เท่ียวชมเมืองท่ำเก่ำ (Old Port) หรือ (Vieux-Port)
ให้ท่ำนได้ซึมซับกลิ่นอำยของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน



น ำท่ำนแวะชมโบสถ์นอเตรอดำม เดอลำกำร์ด 
(Basilique Notre- Dame de la Garde) 
โบสถ์ทีต้ังอยู่จุดสูงสุดของเมือง งดงำมไป
ด้วยสถำปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ โดยมี
รูปของพระแม่มำรีเป็นองค์ประธำน ถือเป็น
สถำนท่ีที่คนท้องถิ่น มักมำขอพรกับพระ

นำง เพื่อให้กำรเดินเรือปลอดภัย

BASILLIQUE 
NORTE DAMADE

LA GRADE

เท่ียง  อิสระอำหำรกลำงวัน



AIX EN 
PROVENCE

น ำท่ำนเดินทำงสู่  เอ็กซองโพรวองซ์ (Aix-en-Provence) 
เมืองเก่ำแก่ที่ในอดีตเคยมีฐำนเป็นถึงเมืองหลวงของแคว้น
โพรวองซ์ เป็นศูนย์กลำงของอ ำนำจ และควำมเจริญของ
แคว้น ปัจจุบันเป็นเมืองมหำวิทยำลัยที่มีชื่อเสียงของประเทศ

ฝรั่งเศส… น ำท่ำนชมควำมสวยงำมของเมือง 



ที่พัก
GRAND HOTEL  

ROI RENE
AIX EN PROVENCE

CENTER
MGALLERY

BY SOFITEL
หรือเทียบเท่ำ

ค่ ำ  อิสระอำหำรค่ ำ



DAY 5 MANOSQUE
เช้า    บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก น าท่านเดินทางสู่ เมือง MANOSQUE เป็นสถานทีต่ั้งของ โรงงาน

น้ าหอม L’OCCITANE ซึ่งเป็นแหลง่ผลิตผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว สบู่
แชมพู น้ าหอม และอื่นๆอีกมากมาย  ส่งขายทั้งในฝรั่งเศสและทั่วโลก
กว่า 85 ประเทศ โดยใช้วัตถุดิบคณุภาพดมีีตามธรรมชาตทิี่มอียู่
มากมายในท้องถิ่น โดยเฉพาะจากแคว้นโพรวองซ์ น าท่านเที่ยวชม
โรงแรมพร้อมชมกรรมวิธีการผลิตน้ าหอมชื่อดัง



หมู่บ้ำนครูสสิยง (ROUSSILLON) เป็นหมู่บ้ำนเล็กๆ 
ในเขตเมือง Vaucluse ส่วนหน่ึงของแคว้นโพรวองซ์

ROUSSILLON

หมู่บ้ำนที่ถูกแต่งแต้มไปด้วยสีสนัสดใส ทั้งสีส้ม แดง และน้ ำตำล ทั้ง
ยังได้รับเลือกให้เป็นหนึง่ใน “หมู่บ้ำนที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส” สีส้มๆ 
แดงๆ มำจำกสีธรรมชำติ เพรำะที่ Roussillon มีผำหินสีส้มสด
ที่ตั้งเด่นเป็นสง่ำใกล้ๆ กับหมูบ่้ำน ซึ่งนั่นกค็ือแหล่งแร่ Ocre
วัตถุดิบผลิตสคีณุภำพดี ที่น ำมำใช้ในกำรก่อสร้ำงทำสีบ้ำนใน
หมู่บ้ำนนีน้ี่เอง ซึ่งสีที่ผลิตได้ก็มีตั้งแต่สเีหลอืง สีส้ม ไปจนสีแดง

กลำงวัน    อิสระอำหำรกลำงวนั



จากนั้นน าทา่นออกเดินทางตามหาเส้นทางแหง่ความหอมกันที่ หมู่บ้าน Gordes ตั้งอยู่บนยอดเขาในแถบเทอืกเขา ลูแบรง (Luberon) ซึ่ง
เป็นแหล่งผลิตไวน์ ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึง่ ลักษณะเมืองจะสร้างจากยอดเขาและปลกูลดหลั่นต่อกันมาตามไหล่เขา มีบ้านเรือนทีม่ี
สถาปัตยกรรมทีส่วยงาม และบรรยากาศแบบชนบทดัง้เดิมของโพรวองซ์ รอบนอกของหมู่บ้านนี้ ความสวยงามและความเปน็เอกลักษณ์
ของหมู่บ้านนี้ท าให้ได้รับคดัเลอืกใหเ้ป็น “หนึ่งในหมู่บา้นทีส่วยทีส่ดุในฝรั่งเศส” จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง อาวิญอง...

GORDES



ที่พัก
HOTEL NOVOTEL 
AVIGNON CENTRE

หรือเทียบเท่า

ค่ า อิสระอาหารค่ า



เมืองอาวิญอง เป็นหน่ึงในสามเมือง
หลักของแคว้นโพรวองซ์ ซึ่งอยู่ทาง
ตะวันออกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส ซึ่งเป็น
แคว้นที่มีชื่อเสียงในทางบทกวีสมัยกลาง
และขนบธรรมเนียมในวัง ตั้งอยู่บนแม่น้ า 
Rhone เมืองแห่งประวัติศาสตร์แห่ง
ศาสนจักรในยุคแห่งการมีสันตะปาปา 2
พระองค์ 

AVIGNON

จากนั้นน าท่านชมความสวยงามของ อดีต
พระราชวังท่ีประทับของสันตะปาปา โดยองค์กร 
UNESCO ได้จัดให้เป็นมรดกโลกในด้านของ
มนุษยชาติ อดีตพระราชวังแห่งนี้ถูกตั้งให้เป็น
สัญลักษณ์ของโบสถ์ที่มีอิทธิพลต่อ
ชาวคริสต์ทั่วโลกในช่วงศตวรรษที่ 14 การ
ก่อสร้างพระราชวังแห่งนี้เริ่มสร้างขึ้นใน
ค.ศ. 1335 และใช้เวลาในการสร้างนานกว่า 20 
ปี ภายใต้การน าขององค์สันตะปาปา Benedict 
XII อดีตพระราชวังแห่งนี้จึงถือเป็นพระราชวังที่
สร้างขึ้นในสไตลก์อธิกท่ีใหญที่สุดในยุโรปอิสระ 
ให้ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกตามอัธยาศัย ทางด้านหน้า
ของ พระราชวังเป็นท่ีตั้งของ สะพานแซ็งเบเนเซ  
(Pont St.Benezet) สัญลักษณ์ของเมือง
อาวีญอง เสน่ห์อันน่าประทับใจเม่ือได้ไปสัมผัส
ที่มีสถาปัตยกรรมอันงดงาม

DAY 6
เช้า    บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก



น าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟ Gare de Lyon เปลี่ยนบรรยากาศในการ
เดินทาง โดยน่ัง รถไฟด่วน TGV รถไฟขบวนใหญ่ที่เร็วที่สุด สัมผัสฝีจักร
อันทรงพลังด้วยความเร็วกว่า 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนับเป็นมิติใหม่
14.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองปารีสโดยรถไฟด่วน TGV โดยใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2.40 ชม. ในการเดินทางด้วยรถไฟในยุโรปอย่างสะดวกสบาย
พักผ่อนอิริยาบถบนรถไฟกับท่ีนั่งแสนสบายระหว่างทางให้ชมวิวทิวทัศน์อัน
สวยงามตลอดเส้นทาง



ที่พัก

PULLMAN TOUR
EIFFEL HOTEL

หรือเทียบเท่า



DAY 7 เช้า    บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก

น ำท่ำนเดินทำงไปสู่ เมืองแวร์ซายส์ อดีตเมืองหลวง 
และศูนย์กลำงกำรเมือง กำรปกครอง ในสมัยพระเจ้ำ
หลุยส์ที่ 14 อยู่ห่ำงจำกปำรีสไปทำงตะวันตกเฉียงใต้ 
น ำคณะเข้ำชมพระราชวังแวร์ซายส์ (Versailles 
Palace) สัมผัสควำมอลังกำรของพระรำชวังที่ไดร้ับ
กำรยกย่องว่ำสวยงำมที่สุดในโลก อีกทั้งงบค่ำใช้จ่ำยให้
กำรสร้ำงจำกอดีตจนถึงปัจจุบันแพงที่สุดในโลก มีศิลปะ 
วัฒนธรรม ภำพวำด งำนศิลป์มำกมำยซึ่งได้รับกำร
ตกแต่งไว้อย่ำงหรูหรำวิจิตรบรรจง ชมควำมงดงำม
ของห้องต่ำงๆ ที่มีเอกลักษณ์เฉพำะตกแต่งประดับ
ประดำด้วยภำพเขียนต่ำงๆ และเฟอร์นิเจอร์ชั้นดี ที่เป็น
ต้นแบบของเฟอร์นิเจอร์หลุยส์ที่โด่งดังไปทั่วโลก… ให้
ท่ำนได้ชมควำมงดงำมของแต่ละห้อง อำทิ SALON  
OF  WAR , SALON OF PEACE, HALL OF 
MIRRORS, เป็นต้น น ำท่ำนเดินทำงกลับสู่ กรุงปารีส

เที่ยง    อิสระอาหารกลางวัน



LOUVER
MUSEUM

น ำท่ำนเดินทำงสู่  พิพิธภัณฑ์ลูฟ พิพิธภัณฑ์ที่จัดว่ำใหญ่ที่สุดในโลก ให้ทุกท่ำนได้เพลิดเพลินกับกำรชมผลงำนด้ำนศิลปะจำกทั่วโลก และที่ส ำคัญที่ทุกท่ำนมำพิพิธภัณฑ์
แห่งนี้ต้องกำรมำชม คือ ภำพวำดโมนำลิซ่ำ ผลงำนอันลือชื่อของจิตกรเอกของโลก ลีโอนำโด ดำวินชี่ ปริศนำภำพวำดที่ยังไม่สำมำรถหำข้อสรุปได้ นอกจำกนี้ยังมี
ผลงำนอีกมำกมำย อำทิ ภำพวำด The Last Supper, The Virgins of the Rocks, ภำพเสรีภำพน ำประชำชน (Liberty Leading the People) ผลงำนที่เยี่ยมยอดของ 
เดอลำครัว (Delacroix) ที่แสดงถึงกำรปฏิวัติในฝรั่งเศส



จำกนั้นชมถนนสำยโอ่อ่ำโรแมนติค
อันมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของ
โลก ถนนชองป์เอลิเซ่ ซึ่งเป็น
ต้นแบบถนนรำชด ำเนิน ถนนแฟชั่น
ที่มีชื่อเสียง สองข้ำงถนนเป็นที่ตั้ง
ของส ำนักงำน, สำยกำรบิน, 
บริษัท, ห้ำงร้ำน, ภัตตำคำร, 
สถำนที่ บันเทิงชื่อดังตลอดควำม
ยำวเกือบสองกิโลเมตร

SHOPPING



ที่พัก

PULLMAN TOUR
EIFFEL HOTEL

หรือเทียบเท่า



น ำท่ำนสัมผัสควำมยิ่งใหญ่ของ ประตูชัย 
(ARC DE TRIUMPH) ที่นโปเลียน โบนำ
ปำร์ต มีบัญชำให้สร้ำงเพื่อเป็นเกียรติแก่

กองทัพของตนที่มีชัยในสงครำม และเพื่อเชิด
ชูฐำนะของ นโปเลียนให้ย่ิงให้ดุจดั่งจอม

จักรพรรดิโรมันอิสระให้ท่ำนได้ถ่ำยภำพเป็นที่
ระลึกตำมอัธยำศัย ชม หอไอเฟล (EIFFEL 

TOWER) สัญลักษณ์ส ำคัญของนครปำรีส 
ให้ท่ำนได้มีประสบกำรณ์อันน่ำประทับใจของ
มหำนครปำรีส พร้อมถ่ำยภำพอันน่ำ

ประทับใจไว้เป็นที่ระลึก ชม จัตุรัสคองคอร์ท 
ที่ซึ่งเคยเป็นลำนประหำรพระเจ้ำหลุยส์ที่ 

16 และพระนำงมำรีอังตัวเนต 

PARIS
CITY TOUR

DAY 8

เช้า    บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั



MONTMARTRE

ย่านมองมาร์ต ย่ำนที่ได้ชื่อว่ำเป็นย่ำน
แห่งศิลปะ เพรำะอดีต เป็นย่ำนที่พักอำศัย
และท ำมำหำงำนของเหล่ำศิลปิน จิตรกร
ชื่อดังมำกมำย ทั้ง ปีกัสโซ, ซัลวำดอร์ 
ดำล,ี แวนโก๊ะ, เรอนัวร์ มำเนต์ เป็นต้น... 
น ำท่ำนชม วิหารพระหฤทัย Sacre-
Coeur โบสถ์สมัยใหม่สไตล์ roman -
Byzantine ของกรุงปำรีส ค ำว่ำ coeur
(หัวใจ) ในที่น้ีหมำยถึง Coeur de 
Jesus (หัวใจของพระเยซูเจ้ำ)  



GALERIES
LAFAYETTE
น าท่านช้อปปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้าแกลลอรี่ ราฟาเยสซ์
ที่ใหญ่ที่สุดในกรุงปารีส  เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมที่ไม่มี
จ าหน่ายในร้านปลอดภาษี อาทิ เสื้อผ้า เครื่องประดับ 
น้ าหอม  ยี่ห้อชื่อดัง ตามอัธยาศัย ได้เพลิดเพลินต่อกับ
การช้อปปิ้งจุใจที่ ร้านสินค้าปลอดภาษีที่บริการโดยคน
ไทย ตั้งแต่น้ าหอม เครื่องส าอาง เครื่องหนัง  กระเป๋า 

รองเท้าฯ และห้างแพรงตอง 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวัน



18.00 น. น ำทุกท่ำนเดนิทำงสู ่สนำมบินชำเดอร์โกล กรุงปำรีส 
เพื่อให้ทุกท่ำนได้มีเวลำในกำรท ำ TAX REFUND

21.55 น.       ได้เวลำกล่ำวอ ำลำ กรุงปำรีส น ำทุกท่ำนออกเดินทำงสู่ ดูไบ
โดยเที่ยวบินที่ EK076

DAY 9
06.35 น. เดินทำงถึง ดูไบ เพื่อแวะเปลีย่นเครือ่ง
08.45 น. น ำท่ำนเดนิทำงสู ่สุวรรณภูม ิโดย สำยกำรบินเอมิเรตส ์

เท่ียวบิน EK418
18.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

EK 076 F4 A4 J7 C7 I7 O7 Y9 /CDG2C DXB 3 2155 0635+1E0/388 E9 R9 W9 M9 B9 U9 K9 H9 Q9 L9 T9 V9 X9 EK 418 F4 A4 J7 C7 I7 O7 Y9 /DXB 3 BKK 0845+1 1815+1E0/388 15:20



ประเภทผู้เดินทำง
อัตรำค่ำบริกำรส ำหรบัจ ำนวนผู้เดินทำง

4-5 ท่ำน 6-7 ท่ำน 8-9 ท่ำน
ผู้ใหญ่
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่ำน)
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี่ยวเพิ่ม
ตั๋วชั้น บิสเนส เพิ่มท่ำนละ 

295,900.-
281,900.-
266,900.-
251,900.-
33,500.-
123,850.-

269,900.-
256,900.-
242,900.-
229,900.-
33,500.-
123,850.-

245,900.-
233,900.-
221,900.-
209,900.-
18,500.-
123,850.-

**อัตรำคำ่บรกิำรส ำหรบัจ ำนวนผูเ้ดินทำง ตำมที่ก ำหนด 
**หำกมจี ำนวนผูเ้ดินทำงไมค่รบตำมก ำหนด ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเพิม่ค่ำบรกิำร
**อัตรำคำ่บรกิำรส ำหรบัสมำชกิ สมำชิกบัตรหลักลดทำ่นละ 3,000 สมำชิกบัตรเสรมิลดทำ่นละ 2,000.-

อัตรำคำ่บรกิำร


