
กําหนดการเดนิทาง : 6-14 กรกฎาคม 2565      จํากดัเพยีง 10 ทานเทานัน้ เดินทางโดย BUSINESS CLASS

Elaborate
PROVENCE

FRANCE



04.45 น.     เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติ ดูไบ (เพื่อแวะตอเครื่อง)

ระหวางรอตอเครือ่ง ทุกทานพักผอน ณ เลานจ BUSINESS CLASS

08.45 น. เดินทางสู ทาอากาศยานเมืองนีช โดย สายการบินเอมิเรตส  เท่ียวบิน EK077

13.40 น. เดินทางถึง เมืองนีซ ประเทศฝรั่งเศส นําทุกทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง

01.35 น. นําทานเดินทางสูทาอากาศยานนานาชาติ ดูไบ โดย สายการบินเอมิเรตส  เท่ียวบิน EK385  

21.30 น.      นัดพบทาน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ชั้น 4 เคานเตอร สาย

การบินเอมิเรสต พบเจาหนาท่ีจากทางบริษัทลีลาวดี คอยบริการอํานวยความสะดวกในเรื่อง

เอกสาร และ สัมภาระการเดินทาง DAY 2

DAY 1
“เดินทางโดย ชั้นบิสสเินส คลาส”



นําทานเดินทางสู รัฐโมนาโค Monaco รัฐอิสระ 

ท่ีตั้งอยูทางตอนใตของประเทศฝรั่งเศส 

เมืองโมนาโค เปนเมืองเล็กๆท่ีมีธรรมชาติรายลอม 

แตก็เต็มไปดวยวัฒนธรรม ชมความงามของ

สถานท่ีอันยิ่งใหญมากมายกลมกลืน                 

ไปกับธรรมชาติไดอยางลงตัว

MONACO



เมืองหลวงของโมนาโค ท่ีมีชื่อเสียงในเรื่องความหรูหรา

ของคาสิโน โรงแรมเดอะปารีส โรงแรมสุดหรู   

ของมอนติคารโล และอาหารชั้นเลิศ 

MONTE CARLO

เปนท่ีประทับของประมุขแหงรัฐโมนาโค ในปจจุบันชมวิวทิวทัศนโดยรอบของโม

นาโค ซ่ึงสามารถมองเห็นทาเรือซ่ึงมีเรือยอรชจอดอยูเรียงรายวิหารโมนาโค ท่ี

สรางในรูปแบบน้ีโอโรมานซ เปนท่ีฝงพระศพของเจาหญิงเกรซแหงโมนาโก  และ

เจาชายเรนิเยร พระสวามี อีกท้ังตามสองขางในเมือง เต็มไปดวยอาคาร

บานเรือนรานคา ท่ีมีรูปแบบสถาปตยกรรมอันงดงามต่ืนตาต่ืนใจ

PRINCE’S PALACE
OF MONACO



ที่พัก

WESTMINSTER HOTEL
AND SPA NICE

หรือเทียบเทา ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร



เปดรับเชาวันใหมของการเดินทาง นําชม Cours Saleya ตลาดกูร ซาลียา

หรือตลาดดอกไมสดท่ีขึ้นชื่อวามาเมืองนีซแลวจะตองไมพลาดการเยือน

ตลาดแหงน้ี ท่ีน่ีมีรานรวงขายดอกไมสดใหเลือกซ้ือ เลือกชมมากมาย หรือ

จะเปนรานขายผลไมสดตามฤดูกาล และรานอาหาร รานกาแฟท่ีเปดยามเชา ท่ี

รอตอนรับผูมาเยือนตลอดเวลา

COURS SALEYA

DAY3เชา บริการอาหารทาน ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

นําทานออกเดินทางผานชม เมืองคานส เมืองตากอากาศท่ีมี

ชื่อเสียงอีกแหงหน่ึงทางตอนใตของฝรั่งเศส และเปนสถานท่ีจัด 

งานประกวดภาพยนตรนานาชาติ ซ่ึงทุกปจะมีเหลาดารา และบรรดา

เศรษฐีมาทองเท่ียวตากอากาศเปนประจําทุกป นําทานชมแผนท่ี

ประทับรอยมือ ของเหลาดาราท่ีทานชื่นชอบ… 

CANNES



กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ Astoux et Brun

ภัตตาคารเกาแก ซ่ึงเปนท่ีรูจักกันดีของคนทองถ่ิน วาบริการอาหารซีฟูด 

ท้ังสด และอรอย บริการทานดวย ซีฟูดขนาดยักษ พรอมดวย หอยเชลล 

และขนมหวานตบทาย 



นําทานเดินทางสูเมือง แซง ปอล เดอ วองซ

(Saint Paul de Vence) เปนเมือง ท่ีต้ังอยูบนยอดเขา 

เปนหมูบานยุคในกลางท่ียังคงสภาพด้ังเดิมไวอยางสมบูรณ 

ตัวหมูบานต้ังอยูทามกลางหุบเขาเหนือชายฝงริเวียรา 

และมีกําแพงหินลอมรอบ ซ่ึงเปนท่ีดึงดูดและสรางแรงบันดาลใจ 

ใหกับศิลปนชื่อกองโลกในอดีตหลายทานท่ียายมาอาศัยอยูและ

สราง ผลงานทางดานศิลปะมากมาย พาทานเดินเท่ียวชม

บรรยากาศใน หมูบานผานชมบานเรือนแบบปราสาทเกาท่ีไดรับ

การตกแตงดวยดอกไมใหนาดู ถนนในหมูบานปูลาดดวยอิฐหรือ

หิน อยางแนนหนา สองขางทางมี ท้ังรานคาโบสถ ท่ีอยูอาศัย

ของชุมชนเปนอีกหน่ึงสถานท่ีท่ีคุมคาแกการไป

SAINT PAUL 
DE VENCE



Grasse หมูบานเล็กๆแหงหน่ึง ในแควน 

Provence ทางตอนใตของฝร่ังเศส               

เปนหมูบานท่ีขึ้นช่ือเร่ืองการผลิตนํ้าหอม 

โดยรอบบริเวณหมูบานแหงน้ีจะมีไรดอกไม

จํานวนมาก สําหรับนํามาเปนวัตถุดิบในการ

ผลิตนํ้าหอม ไดช่ือวาเปนเมืองแหงการผลิต

นํ้าหอมของฝร่ังเศส กล่ินหอมจากดอกไม

และพืชนานาชนิดถูกนักผสมนํ้าหอมหรือ 

Le Nez ทําการผลิตจากการผสมกล่ินหอม

ตางๆ เบ้ืองหลังความหอมแหง 

Chanel No.5 นํ้าหอมท่ีไดช่ือวาเปนตํานาน

แหงความหอมของโลก และมีผูซ้ือหน่ึงขวด

ในทุกๆ 55 วินาทีน้ัน มีจุดเร่ิมตนจากฟารม

ดอกมะลิในเมืองน้ีน่ีเอง

GRASSE



ที่พัก

WESTMINSTER HOTEL
AND SPA NICE

หรือเทียบเทา ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร



DAY 4 MANOSQUE
เชา    บริการอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก นําทานเดินทางสู เมือง MANOSQUE เปนสถานทีต่ั้งของ โรงงาน

น้ําหอม L’OCCITANE ซ่ึงเปนแหลงผลิตผลิตภัณฑบาํรุงผิว สบู

แชมพู น้ําหอม และอื่นๆอีกมากมาย  สงขายทั้งในฝรั่งเศสและทั่วโลก

กวา 85 ประเทศ โดยใชวัตถุดิบคณุภาพดมีีตามธรรมชาตทิี่มอียู

มากมายในทองถิ่น โดยเฉพาะจากแควนโพรวองซ นําทานเที่ยวชม

โรงแรมพรอมชมกรรมวิธีการผลิตน้าํหอมชื่อดัง



นําทานเดินทางสู วาเลนโซล อีกหนึ่งเมืองที่มี

ชื่อเสียงโดงดังเกี่ยวกับดอกลาเวนเดอร เมืองนี้

ถือไดวาเปนแหลงปลูกลาเวนเดอร ที่ใหญที่สุดใน

ฝรั่งเศส โดยมีพื้นที่ที่ใชสําหรับปลูกลาเวนเดอร

ถึง 800 ตารางกิโลเมตร และเปนเมืองที่ใชจัด

เทศกาลเกี่ยวกบัลาเวนเดอรประจําทุกป และ

สินคาข้ึนชื่อของเมืองนีค้ือ สินคาแปรรูปจาก

ดอกลาเวนเดอร จากนั้น ใหทานชม ทุงลาเวน

เดอร ที่กวางใหญไกลสุดลูกหูลกูตา ใหทานได

ถายรูปเพื่อเก็บความประทับใจ จนยากจะลมื

เลือน ใหทานไดเลือกซ้ือสนิคาแปรรูปจากดอก

ลาเวนเดอร

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร



AIX EN 
PROVENCE

นําทานเดินทางสู  เอ็กซองโพรวองซ (Aix-en-Provence) เมืองเกาแกท่ี

ในอดีตเคยมีฐานเปนถึงเมืองหลวงของแควนโพรวองซ เปนศูนยกลาง

ของอํานาจ และความเจริญของแควน ปจจุบันเปนเมืองมหาวิทยาลัยท่ีมี

ชื่อเสียงของประเทศฝรั่งเศส… นําทานชมความสวยงามของเมือง 

ค่ํา บริการอาหารค่าํ ณ ภตัตาคารอาหารจนี LI PALACE 



ที่พัก

MERCURE 
AIX-EN-

PROVENCE 
SAINTE-

VICTORIRE
หรือเทียบเทา



จากนั้นนาํทานออกเดินทางตามหาเสนทางแหงความหอมกันที่ หมูบาน Gordes ตั้งอยูบนยอดเขาในแถบเทอืกเขา ลูแบรง (Luberon) ซ่ึง

เปนแหลงผลิตไวน ที่มีชื่อเสียงแหงหนึง่ ลักษณะเมืองจะสรางจากยอดเขาและปลกูลดหลั่นตอกันมาตามไหลเขา มีบานเรือนทีม่ี

สถาปตยกรรมทีส่วยงาม และบรรยากาศแบบชนบทดัง้เดิมของโพรวองซ รอบนอกของหมูบานนี้ ความสวยงามและความเปนเอกลักษณ

ของหมูบานนี้ทาํใหไดรับคดัเลอืกใหเปน “หนึ่งในหมูบานทีส่วยทีส่ดุในฝรั่งเศส” 

GORDES

DAY 5
เชา    บริการอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก



หมูบานครูสสิยง (ROUSSILLON) เปนหมูบานเล็กๆ 

ในเขตเมือง Vaucluse สวนหน่ึงของแควนโพรวองซ

ROUSSILLON

หมูบานท่ีถูกแตงแตมไปดวยสีสันสดใส ท้ังสีสม แดง และนํ้าตาล 

ท้ังยังไดรับเลือกใหเปนหน่ึงใน “หมูบานท่ีสวยท่ีสุดในฝรั่งเศส” สี

สมๆ แดงๆ มาจากสีธรรมชาติ เพราะท่ี Roussillon มีผาหินสีสม

สดท่ีต้ังเดนเปนสงาใกลๆ กับหมูบาน ซ่ึงน่ันก็คือแหลงแร Ocre

วัตถุดิบผลิตสีคุณภาพดี ท่ีนํามาใชในการกอสรางทาสีบานใน

หมูบานน้ีน่ีเอง ซ่ึงสีท่ีผลิตไดก็มีต้ังแตสีเหลือง สีสม ไปจนสีแดง

กลางวัน    บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร



นําทานเดินทางสู โคสเทลเลท เมืองเล็กๆ ที่

อยูทามกลางทุงดอกลาเวนเดอร ใหทานได

ชมทุงลาเวนเดอรและชมทิวทศัน ที่งดงาม 

และนําทานชม พิพิธภัณฑลาเวนเดอร ชม

ข้ันตอนการปลกูลาเวนเดอร การเก็บเกี่ยว 

ตั้งแตข้ันตอนแรกจนถึง ข้ันตอนสุดทาย 

ชมดอกลาเวนเดอรนานาพันธุ และข้ันตอน

การแปรรูปผลิตภณัฑตางๆ จากดอกลา

เวนเดอร จากนั้น เดินทางสู โบสถ แอบ็บี

เดอ ซนีอคค ใหทานไดชมทุงลาเวนเดอรที่

ทอดยาวไกลสดุลกูหูลูกตาและแสนโรแมน

ติก โดยดอกลาเวนเดอรทั้งหมดจะถูกตัด

ในวันที่ 14 กรกฎาคมของทุกป ซ่ึงเปนวัน

ชาติของประเทศฝรั่งเศส จากนั้น นําทาน 

เดินทางสู อาวีญอง



เมืองอาวิญอง เปนหน่ึงในสาม

เมืองหลักของแควนโพรวองซ

ซึ่งอยูทางตะวันออกเฉียงใตของ

ฝรั่งเศส ซึ่งเปนแควนท่ีมีชื่อเสียง

ในทางบทกวีสมัยกลางและ

ขนบธรรมเนียมในวัง ตั้งอยูบน

แมนํ้า Rhone เมืองแหง

ประวัติศาสตรแหงศาสนจักรในยุค

แหงการมีสันตะปาปา 2 พระองค 

AVIGNON
จากน้ันนําทานชมความสวยงาม (ชมดานนอก

ของพระราชวัง) ของ อดีตพระราชวังท่ีประทับ

ของสันตะปาปา โดยองคกร UNESCO ไดจัดให

เปนมรดกโลกในดานของมนุษยชาติ ถูกตั้งให

เปนสัญลักษณของโบสถท่ีมีอิทธิพลตอ ชาว

คริสตท่ัวโลกในชวงศตวรรษท่ี 14 การ

กอสรางพระราชวังแหงน้ีเริ่มสรางขึ้นใน ค.ศ. 

1335 และใชเวลาในการสรางนานกวา 20 ป 

ภายใตการนําขององคสันตะปาปา Benedict XII 

อดีตพระราชวังแหงน้ีจึงถือเปนพระราชวังท่ี

สรางขึ้นในสไตลกอธิกท่ีใหญท่ีสุดในยุโรปอิสระ 

ใหถายรูปเปนท่ีระลึกตามอัธยาศัย ทางดานหนา

ของ พระราชวังเปนท่ีตั้งของ สะพานแซ็งเบเนเซ  

(Pont St.Benezet) สัญลักษณของเมือง อา

วีญอง เสนหอันนาประทับใจเม่ือไดไปสัมผัส ท่ีมี

สถาปตยกรรมอันงดงาม
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร



ที่พัก

HOTEL NOVOTEL 
AVIGNON CENTRE

หรือเทียบเทา

ค่ํา... บริการอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารทองถิ่น 

บริการทานดวย 3 COURSE MENU



นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟ Gare de Lyon เปลี่ยนบรรยากาศในการ

เดินทาง โดยน่ัง รถไฟดวน TGV รถไฟขบวนใหญท่ีเร็วท่ีสุด สัมผัสฝจักร

อันทรงพลังดวยความเร็วกวา 300 กิโลเมตรตอชั่วโมงนับเปนมิติใหม

09.46 ออกเดินทางสูเมืองปารีสโดยรถไฟดวน TGV ขบวนท่ี 6193 ในการ

เดินทางดวยรถไฟในยุโรปอยางสะดวกสบายพักผอนอิริยาบถบนรถไฟกับท่ี

น่ังแสนสบายระหวางทางใหชมวิวทิวทัศนอันสวยงามตลอดเสนทาง   

DAY 6



หอไอเฟล EIFFEL TOWER 

สัญลักษณสําคัญของนคร

ปารีส (ไมรวมคาขึ้นชม) ให

ทานไดมีประสบการณอันนา

ประทับใจของมหานครปารีส 

พรอมถายภาพอันนาประทับใจ

ไวเปนท่ีระลึก ชม จัตุรัสคอง

คอรท ท่ีซึ่งเคยเปนลาน

ประหารพระเจาหลุยสท่ี 16

และพระนางมารีอังตัวเนต

EIFFEL 
TOWER

เที่ยง    บริการอาหารกลางวนั 

ณ ภัตตาคารอาหารไทย

อิสระใหทานไดชอปปงบนถนนสายโออาโรแมน

ติกอันมีชื่อเสียงทีสุ่ดแหงหนึง่ของโลก ถนน

ชองปเอลเิซ ซ่ึงเปนตนแบบของถนนราชดําเนิน 

ถนนแฟชั่นที่มชีื่อเสียง สองขางถนนเปนที่ตัง้

ของสํานักงาน, สายการบนิ, บริษัท, หางราน, 

ภัตตาคาร,สถานที่บนัเทงิชื่อดังตลอดความยาว
เกือบสองกิโลเมตร



ค่ํา บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารสไตลพ้ืนเมือง

ที่พัก 

PULLMAN HOTEL PARIS BERCY

หรือเทียบเทา



DAY 7
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ทานชม พระราชวังแวรซายส เขาชมความโออาของ

พระราชวังท่ีใหญท่ีสุดแหงหน่ึงในยุโรป 

พระราชวังแวรซายส ชมทองพระโรง หองบรรทม

ของพระราชินี หองกระจกท่ีเคยใชรับทูตจากอยุธยา 

และเคยใชเปนท่ีเซ็นสัญญาสงบศึกสงครามโลกครั้ง

ท่ี 1 ชมศิลปะล้ําคาและ ภาพเขียนเทพเจาตางๆ 

ภายในพระราชวังยังเปดใหเขาชมหองตางๆ อาทิ 

หองอพอลโล หองฮอลลออฟมิลเลอร เดินชมชม

สวนพฤกษชาติของพระราชวังซึ่งจัดตกแตงได

อยางงดงาม ตระการตาอิสระใหทานถายภาพเปนท่ี

ระลึกตามอัธยาศัย

Versailles



เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เชิญเลือกซื้อสินคาไดตามอัธยาศัยใน

หางสรรพสินคาใหญใจกลางกรุงปารีสท่ี 

แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต Galleries Lafayette 

ยานถนนออสแมนบูโลวารดและสินคาประเภท

นํ้าหอม,เครื่องสําอาง,เครื่องประดับ,เครื่อง

แตงกายในราน Duty Free ท่ีคืนภาษีใหกับ

นักทองเท่ียวโดยเฉพาะ

Galleries 
Lafayette 

ค่ํา บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารสไตลพื้นเมืองที่พัก PULLMAN HOTEL PARIS BERCY  หรือเทียบเทา



นําทานเท่ียวชม ยานมองมารต ยานท่ีไดชื่อวาเปนยาน

แหงศิลปะ เพราะอดีต เปนยานท่ีพักอาศัยและทํามาหากิน

งานของเหลาศิลปน จิตรกรชื่อดังมากมาย ท้ัง ปกัสโซ

, แวนโกะ, เรอนัวร มาเนต เปนตน... นําทานชม วิหาร

พระหฤทยั Sacre-Coeur โบสถสมัยใหมสไตล roman 

- Byzantine ของกรุงปารีส โบสถสีขาวสวยเดนเปน

สงาบนเนินเขามงมารต ชมวิวสวยท่ีสุดของปารีส จน

อาจกลาววา “เนินเขามองมารตเปนเนินแหง

ประวัติศาสตร และเนินแหงความฝนของบรรดาศิลปน

ท้ังหลาย ณ ท่ีแหงน้ีคือ ท่ีนัดพบของศิลปนมาตั้งแต

ศตวรรษท่ี 19 อิสระใหทุกทานไดเพลิดเพลินกับ

บรรยากาศแบบชาวปารีเซียงบริเวณจัตุรัสแตรร 

(Place de Tertre) สถานท่ีรวมตัวกันของเหลาจิตรกร

อิสระท่ีรับจางวาดภาพเหมือนใหเหลานักทองเท่ียว... 

DAY 8 เชา บริการอาหารเชา 

ณ หองอาหารของโรงแรม MONTMARTRE



12.30 น. นําทุกทานเดินทางสู สนามบินชาเดอรโกล กรุงปารีส 

เพื่อใหทุกทานไดมีเวลาในการทํา TAX REFUND

15.35 น.  ไดเวลากลาวอาํลา กรุงปารีส นําทุกทานออกเดินทางสูสนามบินดูไบ

โดยเที่ยวบินที่ EK074

12.30 น.  เดินทางถงึสนามบินสุวรรณภมูิ

โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ
DAY 9

00.20 น.

เดินทางถึงสนามบนิดูไบ (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
ระหวางรอตอเครือ่ง ทุกทานพกัผอน ณ เลานจ 

BUSINESS CLASS

02.50 น.

นําทุกทานออกเดนิทางสูสนามบนิสวุรรณภมูิ

โดยเที่ยวบินที่ EK384

“เดินทางโดย ชั้นบิสสเินส คลาส”



ประเภทผูเดินทาง ลูกคาปกติ สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม

ผูใหญ

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 1ทาน)

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน ... มีเตียงเสริม)

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน ... ไมมีเตียงเสริม)

พักเด่ียวเพิ่ม

มีตั๋วแลว ลดทานละ

314,900.-

299,900.-

284,900.-

268,900.-

42,900.-

110,500.-

311,900.-

296,900.-

281,900.-

265,900.-

42,900.-

110,500.-

312,900.-

297,900.-

282,900.-

266,900.-

24,900.-

110,500

อัตราคาบรกิาร

** อัตราคาบรกิาร ที่เสนอ เปนการคดิจากกรณผีูเดนิทางขัน้ต่าํ 10 ทาน **

หากผูเดนิทางอยูระหวาง 8-9 ทาน เพิ่มทานละ 35,000.- บาท



ประเภทผูเดินทาง สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม

ผูใหญ

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 1ทาน)

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน ... มีเตียงเสริม)

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน ... ไมมีเตียงเสริม)

พักเด่ียวเพิ่ม

3,119

2,969

2,819

1,669

429

3,119

2,969

2,819

1,669

429

อัตราคาบรกิาร

- สามารถใชคะแนนสะสมในการแลกสวนลดไดสงูสดุ 1,000 คะแนน

- คะแนนสะสมทีไ่ดรบัเปนไปตามยอดการชาํระจรงิ

- สมาชกิบตัรเสรมิไดรบัคะแนนสะสมเปนไปตามสมาชกิบตัรหลกั
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