
 

 
 
 
 

 
 

ลีลาวดี…ฮอลิเดย์ น าท่านเยือนดินแดนแห่งความโรแมนติก ณ ฝร่ังเศส  
ช่ืนชมความคลาสสิคแห่ง เฟรนซ์ริเวีย กับเมืองตากอากาศของเหล่าเซเลบริตี ้นีซ – คานส์- โมนาโค 
พิเศษกับประสบการณ์การท าน ้าหอมสูตรเฉพาะ ณ เมืองกราซ น่ังรถไฟด่วน TGV สู่ กรุงปารีส  
เช็คอินแลนมาร์คของปารีส หอไอเฟล เพลิดเพลินไปกับเคร่ืองเล่น ณ สวนสนุกดิสนีย์แลนด์   

ช้อปป้ิงย่านการค้าสุดหรูช่ือดัง ชองป์เอลิเซ่  
พร้อมท่ีพัก อาหารและการบริการในแบบ ลีลาที่เป็นตัวคุณ 

ก าหนดการเดินทาง 12 – 20 เมษายน 2566 
วันพุธท่ี 12 เมษายน 2566  (1) สุวรรณภูมิ  

22.00 น.  คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์  
พบเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ รอตอ้นรับพร้อมอ านวยความสะดวกเร่ืองเอกสาร 

 

วันพฤหัสบดีท่ี 13 เมษายน 2566   (2) สุวรรณภูมิ – ดูไบ - เมืองนีซ – ILOVENICE  - PROMENADE DES ANGLAIS    

01.15 น.       น าคณะออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติ ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์  เท่ียวบินท่ี EK 385 
04.45 น.       เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ เพ่ือแวะต่อเคร่ือง 
08.45 น.        ออกเดินทางสู่ เมืองนีช โดยสายการบินเอมิเรตส์  เท่ียวบินท่ี EK 077 
13.40 น.  เดินทางถึง เมืองนีซ (Nice) เมืองตากอากาศระดบัโลก เป็นเมืองท่าส าคญัริมฝ่ังทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และยงัเป็น

เมืองใหญ่อนัดบัสองรองจากปารีส ด้วยความสวยงามของชายหาดเมืองนีซ ท าให้เมืองแห่งน้ีถูกขนานนามให้
เป็นราชินีแห่งริเวียร่า อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปกบัป้าย ILOVENICE ท่ีเป็นสัญลกัษณ์ว่าท่านเดินทางมาถึงนีซ
แลว้ 
น าท่านเดินทางสู่ริมหาด อิสระให้ท่านได้เดินเล่นบริเวณ ถนนพรอมเมอนาร์ด เดส์ อังเกลส์ (PROMENADE 
DES ANGLAIS) ซ่ึงอาจแปลไดใ้จความว่า “ทางเดินของคนองักฤษ” เน่ืองจากเป็นถนนเลียบชายหาดท่ีสวยงาม
เหมาะกบัการพกัผ่อนหย่อนใจ ให้ท่านไดถ้่ายรูปและเท่ียวชมตามอธัยาศยั 

 
 
 

FRANCE RIVIERA 9D6N  
LEELA DELUXE  



 
 

 
 

 
จากนั้ นน าท่านสู่ NICE OLD TOWN เป็นย่านท่ีมีลักษณะเฉพาะทางตอนใต้ของเมือง  ก่อตัวเป็นรูป
สามเหลี่ ยมล้อมรอบด้วยท่า เ รือทางทิศตะวันออกและ  CASTLE HILL ทางทิศตะวันตก  ซ่ึ ง เ ป็นท่ี ท่ี  
PROMENADE DES ANGLAIS ไหลออกไป น ้าระยิบระยบัของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป็นแนวขอบด้านใต ้
ทางทิศเหนือคือ PROMENADE DU PAILLON ครั้ งหน่ึงท่ีน่ีเคยเป็นแม่น ้ า แต่น ้ าท่วมหลายครั้ งท าให้รัฐบาล
เมืองต่างๆ สั่งให้ปิดปากแม่น ้า วนัน้ีมนัเป็นสวนสาธารณะท่ีสวยงาม 

 
 
                                                                             

 

 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารซีฟู้ดสด ๆ แห่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ในสไตล์ฝร่ังเศส 
ท่ีพัก  RADISSON BLU HOTEL NICE หรือเทียบเท่า 
 
 

 
 
 
 
 

วันศุกร์ท่ี 14 เมษายน 2566  (3)   เมืองนีซ  - ตลาดกูร์ - แซง ปอล เดอ วองซ์ - เมืองกราซ -  นีซ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ ตลาดกูร์ (COURS SALEYA) ซาลียาหรือตลาดดอกไมส้ดท่ีขึ้นช่ือว่ามาเมืองนีซแลว้จะตอ้ง
ไม่พลาดการเยือนตลาดแห่งน้ี ท่ีน่ีมีร้านรวงขายดอกไมส้ดให้เลือกซ้ือ เลือกชมมากมาย หรือจะเป็นร้านขาย
ผลไมส้ดตามฤดูกาล และร้านอาหาร ร้านกาแฟท่ีเปิดยามเช้า ท่ีรอตอ้นรับผูม้าเยือนตลอดเวลา น าท่านผ่านชม 
เมืองคานส์ เมืองตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงอีกแห่งหน่ึงทางตอนใตข้องฝรั่งเศส และเป็นสถานท่ีจดังานประกวด
ภาพยนตร์นานาชาติ ซ่ึงทุกปีจะมีเหล่าดารา และบรรดาเศรษฐีมาท่องเท่ียวตากอากาศเป็นประจ าทุกปี น าท่านชม
แผ่นท่ีประทับรอยมือ ของเหล่าดาราท่ีท่านช่ืนชอบ น าท่านสู่ เมือง แซง ปอล เดอ วองซ์ (SAINT PAUL DE 
VENCE) เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่บนยอดเขา เป็นหมู่บา้นในยุคกลางท่ียงัคงสภาพดั้งเดิมไวอ้ย่างสมบูรณ์ ตวัหมู่บา้น
ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาเหนือชายฝ่ังริเวียร่า และมีก าแพงหินลอ้มรอบ ซ่ึงเป็นท่ีดึงดูดและสร้างแรงบันดาลใจ 



ให้กบัศิลปินช่ือกอ้งโลกในอดีตหลายท่านท่ียา้ยมาอาศยัอยู่และสร้างผลงานทางดา้นศิลปะมากมาย พาท่านเดิน
เท่ียวชมบรรยากาศในหมู่บา้น ผ่านชมบา้นเรือนแบบปราสาทเก่าท่ีไดร้ับการตกแต่งดว้ยดอกไมใ้ห้น่าดู ถนนใน
หมู่บา้นปูลาดด้วยอิฐหรือหินอย่างแน่นหนา สองขา้งทางมีทั้งร้านคา้ โบสถ์ ท่ีอยู่อาศยัของชุมชน เป็นอีกหน่ึง
สถานท่ีท่ีคุม้ค่าแก่การไป 
 

 
   
 
 
 
 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองกราซ (GRASSE) หมู่บา้นเล็กๆ แห่งหน่ึง ในแควน้ PROVENCE ทางตอนใตข้อง
ฝรั่งเศส เป็นหมู่บ้านท่ีขึ้นช่ือเร่ืองการผลิตน ้ าหอม โดยรอบบริเวณหมู่บ้านแห่งน้ีจะมีไร่ดอกไม้จ านวนมาก 
ส าหรับน ามาเป็นวตัถุดิบในการผลิตน ้ าหอม ได้ช่ือว่าเป็นเมืองแห่งการผลิตน ้ าหอมของฝรั่งเศส กลิ่นหอมจาก
ดอกไมแ้ละพืชนานาชนิดถูกนักผสมน ้าหอมหรือ LE NEZ ท าการผลิตจากการผสมกลิ่นหอมต่างๆ เบ้ืองหลงั
ความหอมแห่ง CHANEL NO.5 น ้ าหอมท่ีได้ช่ือว่าเป็นต านานแห่งความหอมของโลก และมีผูซ้ื้อหน่ึงขวดใน
ทุกๆ 55 วินาทีนั้น มีจุดเร่ิมตน้จากฟาร์มดอกมะลิในเมืองน้ีน่ีเอง กิจกรรมพิเศษ ส าหรับท่านกับกิจกรรมการแต่ง
แต้มกลิ่นน ้าหอมให้เป็นเอกลักษณ์ กับการดีไซน์กลิ่นด้วยตัวเอง โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ เช่ียวชาญด้านการท าน ้าหอม
เป็นวิทยากรแนะน าการแต่งกลิ่นน ้าหอมพร้อมบรรจุขวดสวยงามท่ีจะมอบให้ท่านเก็บเป็นท่ีระลึกของทริปน้ี... 
ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางกลับสู่เมืองนีซ 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก  RADISSON BLU HOTEL NICE หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 



วันเสาร์ท่ี 15 เมษายน 2566  (4)   เมืองนีซ  -  เอกซ์ซองโพรวองซ์ – ตลาดโพรวองซ์ – GALLIFET  ART CENTER   
                  เมืองอาวิญอง – ปงดาวิญง 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เอ็กซองโพรวองซ์ (AIX-EN-PROVENCE)  เมืองเก่าแก่ท่ีในอดีตเคยมีฐานเป็นถึงเมืองหลวง
ของแควน้โพรวองซ์ เป็นศูนย์กลางของอ านาจและความเจริญของแควน้ ปัจจุบันเป็นเมืองมหาวิทยาลัยท่ีมี
ช่ือเสียงของประเทศฝรั่งเศส จากนั้นน าท่านสู่ ตลาดโพรวองซ์ ท่ีได้กลายเป็นหน่ึงในสัญลกัษณ์ประจ าภูมิภาค
ของโพรวองซ์-อัลป์-โกตดาซูร์ ตลาดดั้งเดิมท่ีจัดขึ้นในเมืองหรือหมู่บ้านเป็นงานท่ีเป็นทั้งการเฉลิมฉลอง
เอกลกัษณ์ประจ าทอ้งถิ่น และพิธีรวมกลุ่มท่ีทุกคนเป็นทั้งผูมี้ส่วนร่วมและผูช้ม 
 

 
 
 
 
 
 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ GALLIFET ART CENTER  ว่าเคยเป็นไพรเวทแมนชัน่ท่ีมีอายุมากกว่าร้อยปีดว้ยกนั แต่เพ่ิง 
จะมาอนุญาตให้บุคคลภายนอกได้เขา้ชมในปี 2010 จุดเด่นอยู่ท่ีสวนหน้าอาคารดังกล่าว ประกอบด้วยคาเฟ่ 
บรรยากาศดี ปูหินโรยแบบสวนเซน มีตน้ไมใ้หญ่ รวบรวมกาแฟ รวบรวมทั้งหมดมากนัเป็นครอบครัวใหญ่ -
อย่าลืมติดตามสุนขัมาดว้ย เป็นบรรยากาศท่ีช่างสงบสุข มาท่ีน่ีจะช่วยให้คุณไดมี้เวลาหลายชัว่โมงโดยไม่เบ่ือ 

  
 
 
 
 
  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองอาวิญอง (AVIGNON) เ ป็นหน่ึงในสามเมืองหลักของแคว ้นโพรวองซ์
ซึ่ ง อ ยู ่ท า งตะว ันออก เฉีย งใต ้ของฝรั ่ง เ ศส  เ ป็นแคว ้น ที ่ม ีชื ่อ เ สีย งในทางบทกวีสม ัยกล างและ
ขนบธรรมเนียมในวัง ตั้ งอยู่บนแม่น ้า RHONE เมืองแห่งประวัติศาสตร์แห่งศาสนจักรในยุคแห่งการ
มีสันตะปาปา  2 พระองค์ น าท่านเดินทางสู่ ปงดาวิญง (PONT D'AVIGNON) เป็นสะพานท่ีก่อสร้างในสมยั
ยุคกลาง ตั้งอยู่ในเมืองอาวีญงประเทศฝรั่งเศส ตวัสะพานตดัผ่านแม่น ้ าโรน์ ขา้มจากฝ่ังเมืองไปยงัฝ่ังขวาของ
แม่น ้า โดยมีความยาวทั้งส้ินประมาถ 900 เมตร ก่อสร้างระหว่างปี ค.ศ. 1171 ถึง ค.ศ.1185 โดยต่อมาตวัสะพาน
ได้พงัลงบางส่วน แลถูกสร้างขึ้นใหม่เน่ืองจากอุทกภยัหลายครั้ งในช่วงหลายร้อยปีท่ีผ่านมา โดยครั้ งใหญ่ท่ีสุด
ในปีค.ศ. 1669 อุทกภยัครั้ งใหญ่ได้ท าลายสะพานเกือบทั้งหมด โดยเสาฐานของสะพานเหลือเพียง 4 เสาจาก
ทั้งหมด 22 เสาแต่เดิม และไดถู้กท้ิงร้างลงถึงปัจจุบนั 



ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก  NOVOTEL AVIGNON HOTEL หรือเทียบเท่า  
 
 
 
 
 
 
 

วันอาทิตย์ท่ี 16 เมษายน  2566            (5)       อาวิญง -  สถานีรถไฟความเร็วสูง – ปารีส – หอไอเฟล -  วิหารแพนธีออน  -       
                                                                        ประตูชัยฝร่ังเศส - ถนนชองป์เอลิเซ่ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
                               น าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟความเร็วสูง เปลี่ยนบรรยากาศในการเดินทางโดยนั่ง รถไฟด่วน TGV  อนัทรง

พลงัด้วยความเร็วกว่า 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ออกเดินทางสู่ปารีสโดย รถไฟด่วน TGV  (1ST Class) ให้ท่าน
เดินทางอย่างสะดวกสบาย พกัผ่อนอิริยาบถบนรถไฟกับท่ีนั่งแสนสบาย ระหว่างทางให้ชมวิวทิวทัศน์อัน
สวยงามตลอดเส้นทาง    

 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร LE TRAIN BLEU ร้านอาหารสุดหรูราวกับพระราชวัง ให้บรรยากาศ

เหมือนรับประทานอาหารอยู่ในห้องโอ่โถงตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์หรูหรา ก าแพงถูกตกแต่งด้วยรูปแกะสลักโคม
ไฟแชนเดอร์เลียร์ ภาพวาดบนผนัง รูปป้ันเคลือบด้วยสีทองเหลืองอร่ามไปท่ัวท้ังร้านและยังเคยเป็นร้านอาหาร
ประจ าของบุคคลที่มีช่ือเสียงระดับโลกนั่นก็คือ COCO CHANEL  

 
 
 
 
 
 

น าท่านเดินทางสู่ ประตูชัยฝร่ังเศส (ARC DE TRIOMPHE) เป็นผลงานสถาปัตยกรรมท่ีออกแบบโดย ฌ็อง 
ชาลแกร็ง มีอายุกว่า 200 ปี โดยการใชศิ้ลปะคลาสสิคใหม่ท่ีดดัแปลงมาจากสถาปัตยกรรมโรมนัโบราณ โดยการ
ใชรู้ปป้ันแกะสลกั และยงัเป็นสถานท่ีท่ีนโปเลียน โบนาปาร์ต มีบญัชาให้สร้างเพ่ือเป็นเกียรติแก่กองทพัของตน



ท่ีมีชยัในสงคราม และเพ่ือเชิดชูฐานะของ นโปเลียน ให้ย่ิงให้ดุจดัง่จอมจกัรพรรดิโรมนั อิสระให้ท่านไดช็้อปป้ิง  
ณ ถนนชองป์เอลิเซ่ ซ่ึงเป็นถนนสายโอ่อ่าโรแมนติกอนัมีช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก และเป็นตน้แบบของ
ถนนราชด าเนิน ถนนแฟชั่นท่ีมีช่ือเสียง สองขา้งถนนเป็นท่ีตั้งของส านักงาน, สายการบิน, บริษทั,  ห้างร้าน, 
ภตัตาคาร และสถานบนัเทิงช่ือดงัตลอดความยาวสองกิโลเมตร 
 
 
 
 

 
 
 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร XIAO LONG KAN HOTPOT ด้วยเมนูหม้อไฟพรีเม่ียม รสชาติเด็ดจัดจ้าน และ

วัตถุดิบ เคร่ืองเทศ รวมไปถึงส่วนผสมต่าง ๆ  ส่งตรงมาจากประเทศจีน  ให้ท่านได้สัมผัสกับรสชาติท่ีหลากหลาย
และเพิ่มอรรถรสในการลิม้ลองอาหารของอาหารม้ือนี้อีกด้วย  

 
 

 
 
 
 
 

จากนั้นน าท่านขึ้นชม หอไอเฟล (EIFFEL TOWER) ยามค ่าคืน กบัสัญลกัษณ์ส าคญัของนครปารีส ให้ท่านไดมี้
ประสบการณ์อนัน่าประทบัใจของมหานครปารีสพร้อมถ่ายภาพอนัน่าประทบัใจไวเ้ป็นท่ีระลึก  

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีพัก  Hyatt Regency Paris Etoile Hotel หรือเทียบเท่า 
 

 
 

 

 
 



วันจันทร์ท่ี 17 เมษายน 2566  (6)    ย่านมองต์มาตร์ต – มหาวิหารซาเครเกอร์ – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – พิพิธภัณฑ์ออแร็งเจอรี –  
                                                                        จัตุรัสคองคอร์ด 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเท่ียวชม ย่านมองมาร์ต ย่านท่ีไดช่ื้อว่าเป็นย่านแห่งศิลปะ เพราะอดีต เป็นย่านท่ีพกัอาศยัและท ามาหากิน
งานของเหล่าศิลปิน จิตรกรช่ือดงัมากมาย ทั้ง ปีกสัโซ, แวนโก๊ะ, เรอนวัร์ มาเนต ์เป็นตน้... น าท่านชม วิหารพระ
หฤทัย SACRE-COEUR โบสถ์สมยัใหม่สไตล์ ROMAN - BYZANTINE ของกรุงปารีส โบสถ์สีขาวสวยเด่น
เป็นสง่าบนเนินเขามงมาร์ต ชมวิวสวยท่ีสุดของปารีส จนอาจกล่าวว่า “เนินเขามองมาร์ตเป็นเนินแห่ง
ประวติัศาสตร์ และเนินแห่งความฝันของบรรดาศิลปินทั้งหลาย ณ ท่ีแห่งน้ี คือ ท่ีนัดพบของศิลปินมาตั้ งแต่
ศตวรรษท่ี 19 อิสระให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศแบบชาวปารีเซียงบริเวณจตัุรัสแคร์ (PLACE DE 
TERTRE) สถานท่ีรวมตัวกนัของเหล่าจิตรกรอิสระท่ีรับจ้างวาดภาพเหมือนให้เหล่านักท่องเท่ียว  น าท่านสู่ 
พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ พิพิธภณัฑท่ี์จดัว่าใหญ่ท่ีสุดในโลกทั้งตวัอาคารสถานท่ีและผลงานท่ีน ามาจดัแสดงตวัตึกท่ีอยู่
รายรอบนั้นเคยเป็นพระราชวงัมาก่อนพิพิธภณัฑ์แห่งน้ีเก็บรวบรวมผลงานมากกว่า 400, 000 ช้ิน แต่น ามาจดั
แสดงไดเ้พียง 40,000 ช้ินเท่านั้นส่วนท่ีเหลือก็จะผลดัเปลี่ยนกนัมาออกแสดง ตวัทางเขา้โดดเด่นดว้ยปิรามิดแก้ว
ท่ีออกแบบโดย ไอ.เอ็ม.เป่ย สถาปนิกเช้ือสายอเมริกนั-จีน ให้ทุกท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการชมผลงานดา้นศิลปะ
จากทัว่โลก และท่ีส าคญัท่ีทุกท่านมาพิพิธภณัฑ์แห่งน้ีตอ้งการมาชม คือ ภาพวาดโมนาลิซ่า ผลงานอนัลือช่ือของ
จิตกรเอกของโลก ลีโอนาโด ดาวินช่ี ปริศนาภาพวาดท่ียงัไม่สามารถหาขอ้สรุปได้ นอกจากน้ียงัมีผลงานอีก
มากมาย อาทิ ภาพวาด THE LAST SUPPER, THE VIRGINS OF THE ROCKS, ภาพเสรีภาพน าประชาชน 
(LIBERTY LEADING THE PEOPLE) ผลงานท่ีเยี่ยมยอดของเดอลาครัว 
 
 
 
 
 
 

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร Girafe Restaurant กับการชมความสวยงามของหอไอเฟล พร้อม

เสิร์ฟเมนูซีฟู้ดในสไตล์ฝร่ังเศส 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ ออแร็งเจอรี (MUSEE DE L’ORANGERIE) เป็นพิพิธภณัฑ์ศิลปะขนาดเล็กท่ีมี
ช่ือเสียงจากการจัดแสดงผลงานของศิลปินมากมายโดยเฉพาะภาพชุดสระบัวขนาดใหญ่ของ CLAUDE 
MONET ภายในบรรยากาศแสนสงบของสวนตุยเลอลี(TUILERIES GARDENS) ตั้ งอ ยู่ในเขต JARDIN 



TUILERIES ของเมืองปารีส ดา้นหนา้ทางเขา้ของพิพิธภณัฑ์ถูกสร้างดว้ยสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่แบบยุโรป ถือ
เป็นพิพิธภณัฑ์ขนาดเล็กท่ีมีความสูงเพียง 6 เมตร บรรยากาศภายในประกอบไปด้วยศิลปะของเหล่าศิลปินท่ี
สร้างผลงานไวอ้ย่างมากมาย โดยเฉพาะภาพวาดลายจุดและภาพวาดในสไตล์ของ เอมีล แบร์นารด์ แสดงถึง
เส้นทางชีวิตแห่งศิลปะของเขา จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสคองคอร์ด หรือ ปลัส เดอ ลา กงกอร์ด (PLACE 
DE LA CONCORDE) เป็นสถานท่ีแห่งความทรงจ าทางประวติัศาสตร์การนองเลือดครั้ งใหญ่ในกรุงปารีส เป็น
สัญลกัษณ์ของสงครามกลางเมืองและการปฏิวติัการปกครองของฝรั่งเศส รวมทั้งเป็นจุดจบของพระเจา้หลุยส์ท่ี 
16 พร้อมกบัพระนางมารีองัตวัเนต ดว้ยเคร่ืองประหารกิโยติน 
 

 
 
 
 
 
 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหาร  L’ESCARGOT MONTORGUEIL บิสโตรฝร่ังเศสแบบดั้งเดิมนี้ได้
ให้บริการอาหารฝร่ังเศสแท้ๆ โดยเฉพาะจานหอยทากในกรุงปารีสมากว่าสองศตวรรษ  บริการทุกท่านด้วย เมนู
หอยเอสทโก้ พร้อมด้วยหมูสามช้ันตุ๋น (Ballotine de Volaille, Châtaignes et fricassée de salsifis) หรือจะเลือก
เป็น เมนูปลากระพงย่าง (Filet de Daurade, Rosés des prés et sauce Bonne Femme) ตบท้ายด้วยของหวาน
แสนอร่อย อย่างครีมบลูเล่ (Crème brûlée) 

 
 
 
 
 
 
  
 
ท่ีพัก  Hyatt Regency Paris Etoile Hotel หรือเทียบเท่า 
 

 
 

 

 
 



วันอังคารท่ี 18 เมษายน 2566   (7)   สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ปารีส 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ปารีส (DISNEYLAND PARIS) ดิสนียแ์ลนด์แห่งแรกและแห่งเดียว
ของยุโรป ซ่ึงรวบรวมความหรรษาไวใ้ห้ท่านได้เพลิดเพลินอย่างเต็มท่ี Disneyland Park หรือโซนสวนสนุก ซ่ึง
เป็นโซนหลกัของท่ีน่ี ภายในประกอบไปดว้ยเคร่ืองเล่นต่างๆ 12 ชนิด เหมาะส าหรับเด็กเล็ก เด็กโต ไปจนถึงผูท่ี้
ช่ืนชอบความหวาดเสียว และตื่นเต้น ภายในยงัประกอบไปด้วยส่วนย่อยๆ อีก 4 ส่วน ได้แก่ Fantasy Zone, 
Discovery Land, Frontierland, Adventure Land. 
  

 
 
 
 
 
 

เที่ยง  อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการเที่ยวชม 
จากนั้นให้ท่านทุกกบัเคร่ืองเล่นภายในสวนสนุกกนัต่อ...โดยบางเคร่ืองเล่น ยงัเป็นเคร่ืองเล่นที่มีเฉพาะที่
ปารีสเท่านั้น ไฮไลท์ที่พลาดไม่ไดเ้ลยคือช่วงเวลากลางคืน ที่สวนสนุกจะถูกประดบัประดาไปดว้ยแสง
ไฟทัว่ทั้งบริเวณพร้อมกบัขบวนพาเหรดที่ชวนให้ต่ืนเตน้ต่ืนใจและหลงใหลราวกบัตอ้งอยูใ่นมนตต์รา... 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางกลบัสู่ปารีส 

ค ่า  อิสระอาหารค ่า เพื่อความสะดวกในการเที่ยวชม  
ท่ีพัก  Hyatt Regency Paris Etoile Hotel หรือเทียบเท่า 
 

 
 

 

 
 
 

วันพฤหัสบดีท่ี 19 เมษายน 2566  (8)             สนามบินชาร์ล เดอ โกล – สนามบินดูไบ 
 เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม                            
11.00 น. น าทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินชาร์ล เดอ โกล กรุงปารีส (บริการรถรับจากโรงแรมดิสนีย์แลนด์สู่สนามบิน) 

เพ่ือให้ทุกท่านไดมี้เวลาในการท า TAX REFUND 
15.35 น.  น าทุกท่านออกเดินทางสู่สนามบินดูไบ โดยเท่ียวบินท่ี EK 074 
 
 



วันศุกร์ท่ี 20 เมษายน 2566  (9)          สนามบินดูไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

00.20 น.  เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพ่ือแวะเปลี่ยนเคร่ือง 
02.50 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน เอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 384 
12.15 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ หลงัผ่านการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากรแลว้ 

************************************** 
 
หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจาก สภาพอากาศ เวลาและสายการบิน  ทั้งน้ีเพ่ือ

ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 
 

อัตราค่าบริการ 
ประเภทผู้เดินทาง ท่านละ สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม 

ผูใ้หญ่ 
เด็กอายุต ่ากวา่ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 
เด็กอายุต ่ากวา่ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 
เด็กอายุต ่ากวา่ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 
พกัเดี่ยวเพ่ิม 
มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่) ลดราคาท่านละ 
ตัว๋บิสสิเนส เพ่ิมท่านละ 

228,900.- 
219,900.- 
210,900.- 
201,900.- 
39,670.- 
48,650.- 
126,850.- 

225,900.- 
216,900.- 
207,900.- 
198,900.- 
39,670.- 
48,650.- 
126,850.- 

226,900.- 
217,900.- 
208,900.- 
199,900.- 
39,670.- 
48,650.- 

126,850.- 

** อัตราค่าบริการ ท่ีเสนอเป็นการคิดจากกรณีผู้เดินทางขั้นต ่า 10 ท่าน 
หากผู้เดินทางอยู่ระหว่าง 8-9 ท่าน เพิ่มท่านละ 20,000.- บาท ** 

 
คะแนนสะสมส าหรับสมาชิก 

ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 
ผูใ้หญ่ 
เด็กอายุต ่ากวา่ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 
เด็กอายุต ่ากวา่ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 
เด็กอายุต ่ากวา่ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 
พกัเดี่ยวเพ่ิม (ไดร้ับคะแนนเพ่ิม) 
มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่)  ไดร้ับคะแนน  

2,259.- 
2,169.- 
2,079.- 
1,989.- 
396.- 

1,772.- 

2,259.- 
2,169.- 
2,079.- 
1,989.- 
396.- 

1,772.- 

- สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมท่ีได้รับเป็นไปตามยอดการช าระจริง 
- สมาชิกบัตรเสริมได้รับคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบัตรหลัก 

 



อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป –กลบัชั้นประหยดั ตามเส้นทาง และ สายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ  

พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
2. ค่าท่ีพกั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือระดบัเดียวกนั  
3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ส าหรับผูถ้ือหนงัสือเดินทางไทย)  
4. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
5. ค่ามคัคุเทศก์ท่ีคอยอ านวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดินทาง 
6. น ้าหนกักระเป๋า ส าหรับบตัรโดยสารชั้น ECONOMY 30 กิโลกรัม 
7. ค่าประกนัอุบตัิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000.- บาท เงือ่นไขตามกรมธรรม ์

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั  อาทิ คา่อาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 

2. ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสือเดินทาง 

4. ค่าภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมอีก 
 
เง่ือนไขการช าระเงิน 
➢  “การจอง” กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 40,000.- บาท 
➢  “การจ่ายส่วนท่ีเหลือ” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 30 วนั 

 - ช าระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษทั ลีลาวด ีฮอลเิดย ์จ ากดั 
 - ช าระโดยเงินสด  
 - ช าระดว้ยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายงัเบอร์ Fax. 02-6640023)  

ช่ือบัญชี    บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากดั  ธนาคาร กสิกรไทย   
   บัญชีกระแสรายวัน   เลขท่ี  639-1-00265-5 
 
การยกเลิก  

หากยกเลิกก่อนเดินทาง  30 วนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า  
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วนั  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิหัก 50 เปอร์เซ็นต ์ของอตัราค่าบริการ 
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วนั  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 

 
หมายเหตุและเง่ือนไขในการรับบริการ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผูเ้ดินทางท่ีเคยเดินทางแล้วมีประวตัิความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ี

รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผูอ้ื่น, หรือพยายาม
สร้างความวุ่นวายในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งน้ีเพ่ือความสุขของคณะผูเ้ดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผูเ้ดินทางท่ีมีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภยัของท่านผูเ้ดินทางและทารก
ในครรภ ์



3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศอื่นเพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอื่นใดอนั
มิใช่การท่องเท่ียว 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีตอ้งใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษทัฯ ทราบก่อนจอง
ทวัร์เพ่ือหาขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษทัฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านท่ี
ตอ้งใชร้ถเข็น ยกเวน้ทวัร์คณะส่วนตวั 

5. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย 
(กรุณาแจ้งให้บริษทัฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหาขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษทัฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะเด็กเล็กอาจงอแง
รบกวนผูเ้ดินทางท่านอื่น ยกเวน้ทวัร์คณะส่วนตวั 

6. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆห์รือนกับวชในบางรายการทวัร์หรือ
บางเส้นทาง ยกเวน้ทวัร์คณะส่วนตวั 

7. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทวัร์ไวแ้ลว้ แต่ไม่ช าระเงินมดัจ าภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
ให้แก่ลูกคา้ท่านต่อไปท่ีแจง้ช่ือรอไว ้ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ของผูร่้วมเดินทางท่านอื่น 

8. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหน้า
ก่อนเดินทางไม่นอ้ยกว่า 15 วนั และยินดีจะจดัหาคณะทวัร์อื่นทดแทนหากท่านตอ้งการ 

9. ในกรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหักเงินค่าใชจ้่าย  
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง  30 วนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า  

หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วนั  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิหัก 50 เปอร์เซ็นต ์ของอตัราค่าบริการ 
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วนั  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 

10. ในกรณีท่ีท่านขอเปลี่ยนตวัผูเ้ดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทนัภายในก าหนดเวลา  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิด
ค่าใชจ้่ายเพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่าเปลี่ยนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น เวน้แต่ตัว๋เคร่ืองบินท่ีไม่อนุญาตให้
เปลี่ยนช่ือหรือคืนตัว๋ 

11. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแลว้ 
12. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเขา้หรือออกจากประเทศใด ๆ  อนัเน่ืองมาจาก

เหตุผลส่วนตวัของท่านผูเ้ดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง, พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อ
ไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงการท่ีมิไดเ้ดินทางเพราะเหตุภยัธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน 

13. ส าหรับท่านผูเ้ดินทางท่ีประสงค์จะซ้ือตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือ
ด าเนินการใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษทัฯ ทราบก่อน เพ่ือขอค ายืนยนัส าหรับการออกเดินทางของทวัร์
นั้นๆ หากท่านผูเ้ดินทางซ้ือตัว๋หรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยนัดงักล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่
สามารถออกเดินทางได ้ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบส าหรับค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้น 

14. บริษทัฯ จะส่งก าหนดการท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วนั หากท่านเห็นว่า
รายการท่องเท่ียวดงักล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมท่ีพกั หรือ
การปรับเปลี่ยนรายการท่องเท่ียวใด ๆ  ท่านมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางไดเ้ป็นกรณีพิเศษ โดยแจง้ให้บริษทัฯ ทราบก่อน
ออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วนั หากท่านยืนยนัจะออกเดินทาง บริษทัฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เ วน้แต่ ใน
กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน , การนัดหยุดงาน , การประท้วง, การจลาจล , ภัย
ธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความ
เหมาะสม ทั้งน้ีเพ่ือค านึงถึงความปลอดภยั และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ไดม้ากท่ีสุด 



15. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการไดร้วมค่าเขา้ชมไวแ้ลว้ หากในวนัเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดงักล่าวปิดท าการ  บริษทัฯ 
จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีนั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพ่ือให้ท่าน
สามารถเขา้ชมได ้   แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่าชา้หรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ี
ท่องเท่ียวดงักล่าวได ้โดยมิใช่ความผิดของบริษทัฯ   บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าเขา้ชมให้แก่ท่าน 

16. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ  อนัเกิดขึ้นแก่ทรัพยสิ์นของท่าน อนัเน่ืองจาก
การโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันกัท่องเท่ียวเอง 

17. ของก านัลต่าง ๆ  ท่ีบริษทัฯ มอบให้ ( ถา้มี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตวัเงินได ้โดยท่าน
สามารถเลือกใชข้องก านลัดงักล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่ก็ไดต้ามอธัยาศยั 

18. ต าแหน่งท่ีนัง่บนเคร่ืองบินเป็นไปตามเง่ือนไขตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษทัฯ  ไม่สามารถเลือก
ต าแหน่งท่ีนัง่ไดเ้อง ทั้งน้ีบริษทัฯ จะพยายามจดัท่ีนัง่ให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีท่ีสุดภายใตล้กัษณะ
ต าแหน่งท่ีนัง่แบบหมู่คณะท่ีสายการบินจดัให้มา 

19. บริษทัฯ ขอตอ้นรับและมีความยินดีท่ีได้ให้บริการแก่ท่านผูเ้ดินทางท่ีเช่ือมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซ่ึงประสงค์จะ
เดินทางไปท่องเท่ียวพกัผ่อนแบบหมู่คณะ และเขา้ใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวฒันธรรมของประเทศท่ีท่านไดเ้ดินทางไป 

20. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบต่อกระเป๋าสัมภาระ หรือของมีค่าในกรณีสูญหาย หรือเสียหายในระหว่าง
เดินทาง 

21. เม่ือท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 
 

 
 
 
 

 
 
 
 


