
Elaborate
“FRENCH 
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 สนำมบินสวุรรณภมูิ  อำคำรผู้โดยสำรระหว่ำงประเทศ ชั้น 4 เคำน์เตอร์ T สำยกำรบนิเอมเิรตส ์
พบเจ้ำหน้ำที่จำกทำงบริษัทลลีำวด ีคอยบริกำรอ ำนวยควำมสะดวกในเรื่องเอกสำร และ สัมภำระกำรเดินทำง 

DAY 2

DAY 1

* ท่ำนสมำรถก ำหนดวนัออกเดนิทำงได้เองทกุวนั ฤดูกำลลำเวนเดอร์ จะมีในชว่ง มิถุนำยน – กรกฎำคม*



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 เป็นที่ฝังพระศพของเจ้ำหญิงเกรซแห่งโมนำโก  
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
ตลำดแห่งนี้ 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 
ตัวหมู่บ้ำนตั้งอยู่ท่ำมกลำงหุบเขำเหนือชำยฝั่งริเวียร่ำ 
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 ำหอมใหเ้ปน็
เอกลักษณ์ กับกำรดีไซนก์ลิน่ดว้ยตวัเอง 
โดยมีเจำ้หน้ำทีผู่เ้ชีย่วชำญดำ้นกำรท ำหอม 
เป็นวิทยำกรแนะน ำกำรแตง่กลิน่น้ ำหอม 

พร้อมบรรจุขวดสวยงำม ที่จะมอบใหท้ำ่น
เก็บเปน็ที่ระลกึของทรปินี้



ที่พัก
WESTMINSTER HOTEL

AND SPA NICE
หรือเทียบเท่ำ

ค่ ำ 
อิสระอำหำรเย็น



DAY 4 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 โดยใช้วัตถุดิบคณุภาพดมีีตามธรรมชาติที่มอียู่
มากมายในท้องถิ่น โดยเฉพาะจากแคว้นโพรวองซ์ น าท่านเที่ยวชม
โรงแรมพร้อมชมกรรมวิธีการผลิตน้ าหอมชื่อดัง



น ำท่ำนเดินทำงสู่ วำเลนโซล อีกหนึ่งเมืองที่มี
ชื่อเสียงโด่งดังเกี่ยวกับดอกลำเวนเดอร์ เมืองนี้
ถือได้ว่ำเป็นแหล่งปลูกลำเวนเดอร์ ที่ใหญ่ที่สุดใน
ฝรั่งเศส โดยมีพื้นที่ที่ใช้ส ำหรับปลูกลำเวนเดอร์
ถึง 800 ตำรำงกิโลเมตร และเป็นเมืองที่ใช้จัด
เทศกำลเกี่ยวกบัลำเวนเดอร์ประจ ำทุกปี และ
สินค้ำขึ้นชื่อของเมืองนีค้ือ สินค้ำแปรรูปจำก
ดอกลำเวนเดอร์ จำกนั้น ให้ท่ำนชม ทุ่งลำเวน
เดอร์ ที่กว้ำงใหญ่ไกลสุดลูกหูลกูตำ ให้ท่ำนได้
ถ่ำยรูปเพื่อเก็บควำมประทับใจ จนยำกจะลมื
เลือน ให้ท่ำนได้เลือกซื้อสนิคำ้แปรรูปจำกดอก
ลำเวนเดอร์

เที่ยง   อิสระอำหำรกลำงวนั



AIX EN 
PROVENCE

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

ฝรั่งเศส… น ำท่ำนชมควำมสวยงำมของเมือง 

ค่ ำ อิสระอำหำรค่ ำ 



ที่พัก
MERCURE 
AIX-EN-

PROVENCE
SAINTE

VICTOIRE
หรือเทียบเท่ำ



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

GORDES

DAY 5
เช้า    บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก



หมู่บ้ำนครูสสิยง (ROUSSILLON) เป็นหมู่บ้ำนเล็กๆ 
ในเขตเมือง Vaucluse ส่วนหน่ึงของแคว้นโพรวองซ์

ROUSSILLON

หมู่บ้ำนที่ถูกแต่งแต้มไปด้วยสีสันสดใส ทั้งสีส้ม แดง และน้ ำตำล 
ทั้งยังได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน “หมู่บ้ำนที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส” สี
ส้มๆ แดงๆ มำจำกสีธรรมชำติ เพรำะที่ Roussillon มีผำหินสีส้ม
สดที่ตั้งเด่นเป็นสง่ำใกล้ๆ กับหมู่บ้ำน ซึ่งน่ันก็คือแหล่งแร่ Ocre
วัตถุดิบผลิตสีคุณภำพดี ที่น ำมำใช้ในกำรก่อสร้ำงทำสีบ้ำนใน
หมู่บ้ำนนี้นี่เอง ซึ่งสีที่ผลิตได้ก็มีตั้งแต่สีเหลือง สีส้ม ไปจนสีแดง

กลำงวัน อิสระอำหำรกลำงวนั



น ำท่ำนเดินทำงสู่ โคสเทลเลท์ เมืองเล็กๆ ที่
อยู่ท่ำมกลำงทุง่ดอกลำเวนเดอร์ ให้ท่ำนได้
ชมทุ่งลำเวนเดอรแ์ละชมทิวทศัน ์ที่งดงำม 
และน ำท่ำนชม พิพิธภัณฑ์ลำเวนเดอร์ ชม
ขั้นตอนกำรปลกูลำเวนเดอร์ กำรเก็บเกี่ยว 
ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึง ขั้นตอนสุดท้ำย 
ชมดอกลำเวนเดอรน์ำนำพันธุ ์และขั้นตอน
กำรแปรรูปผลิตภณัฑต์่ำงๆ จำกดอกลำ
เวนเดอร์ จำกนั้น เดินทำงสู่ โบสถ ์แอบ็บี
เดอ ซีนอคค์ ให้ท่ำนได้ชมทุ่งลำเวนเดอรท์ี่
ทอดยำวไกลสดุลกูหลููกตำและแสนโรแมน
ติก โดยดอกลำเวนเดอรท์ั้งหมดจะถูกตัด
ในวันที่ 14 กรกฎำคมของทุกปี ซึ่งเป็นวัน
ชำติของประเทศฝรั่งเศส จำกนั้น น ำท่ำน 
เดินทำงสู่ อาวีญอง



เมืองอาวิญอง เป็นหน่ึงในสาม
เมืองหลักของแคว้นโพรวองซ์
ซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของ
ฝรั่งเศส ซึ่งเป็นแคว้นที่มีชื่อเสียง
ในทางบทกวีสมัยกลางและ
ขนบธรรมเนียมในวัง ตั้งอยู่บน
แม่น้ า Rhone เมืองแห่ง
ประวัติศาสตร์แห่งศาสนจักรในยุค
แห่งการมีสันตะปาปา 2 พระองค์ 

AVIGNON

จากนั้นน าท่านชมความสวยงาม (ชมด้านนอก
ของพระราชวัง) ของ อดีตพระราชวังท่ีประทับ
ของสันตะปาปา โดยองค์กร UNESCO ได้จัดให้
เป็นมรดกโลกในด้านของมนุษยชาติ ถูกตั้งให้
เป็นสัญลักษณ์ของโบสถ์ท่ีมีอิทธิพลต่อ ชาว
คริสต์ทั่วโลกในช่วงศตวรรษที่ 14 การ
ก่อสร้างพระราชวังแห่งนี้เริ่มสร้างขึ้นใน ค.ศ. 
1335 และใช้เวลาในการสร้างนานกว่า 20 ปี 
ภายใต้การน าขององค์สันตะปาปา Benedict XII 
อดีตพระราชวังแห่งนี้จึงถือเป็นพระราชวังที่
สร้างขึ้นในสไตลก์อธิกที่ใหญ่ท่ีสุดในยุโรปอิสระ 
ให้ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกตามอัธยาศัย ทางด้านหน้า
ของ พระราชวังเป็นท่ีตั้งของ สะพานแซ็งเบเนเซ  
(Pont St.Benezet) สัญลักษณ์ของเมือง อา
วีญอง เสน่ห์อันน่าประทับใจเม่ือได้ไปสัมผัส ที่มี
สถาปัตยกรรมอันงดงามอิสระอาหารค่ า



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
สร้างขึ้นในสไตล์กอธิกทีใ่หญที่สุดในยุโรปอิสระ 
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 
เพื่อให้ทุกท่ำนได้มเีวลำในกำรท 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



ประเภทผู้เดินทำง
อัตรำค่ำบริกำรส ำหรับจ ำนวนผู้เดินทำง

4-5 ท่ำน 6-7 ท่ำน 8-9 ท่ำน
ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ ECONOMY (ผู้ใหญ)่
ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ BUSINESS CLASS (ผู้ใหญ่)
ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ ECONOMY (เด็กอำยตุ่ ำกว่ำ 12 ปี)
ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ BUSINESS CLASS (เด็กอำยตุ่ ำกว่ำ 12 ปี)
ผู้ใหญ่
เด็กอำยตุ่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่ำน)
เด็กอำยตุ่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... มีเตยีงเสรมิ )
เด็กอำยตุ่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตยีงเสรมิ )
พักเดีย่วเพิม่

42,610.-
147,050.-
39,521.-
123,050.-
229,800.-
229,800.-
221,800.-
213,900.-
48,500.-

42,610.-
147,050.-
39,521.-
123,050.-
198,900.-
198,900.-
190,900.-
182,900.-
48,500.-

42,610.-
147,050.-
39,521.-
123,050.-
178,900.-
178,900.-
170,900.-
162,900.-
48,500.-

**อัตรำคำ่บรกิำรส ำหรบัจ ำนวนผูเ้ดินทำง ตำมที่ก ำหนด 
**หำกมจี ำนวนผูเ้ดินทำงไมค่รบตำมก ำหนด ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเพิม่ค่ำบรกิำร

*บริกำรนถ VAN ส ำหรบัผูเ้ดินทำง 4-5 ท่ำน, บริกำรรวม BENZ SPRINTER ส ำหรับผูเ้ดินทำง 6-9 ท่ำน .-

อัตรำคำ่บรกิำร (ต่อทำ่น)



อัตรำนี้รวม
• ค่ำโรงแรมท่ีพัก 6 คืน (สองท่ำนต่อหนึ่งห้อง)
• ค่ำรถรับส่งระหว่ำงน ำเที่ยว, ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมรำยกำรที่ระบุ
• ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งที่มี 
• มัคคุเทศก์ของบริษัทจำกกรุงเทพฯที่คอยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ
• ค่ำประกันอุบัติเหตุตลอดกำรเดินทำง ในวงเงิน 2,000,000 บำท และค่ำรักษำพยำบำลเนื่องจำกอุบัติเหตุในวงเงิน 500,000 บำท

อัตรำนี้ไม่รวม
• ค่ำตั๋วเครื่องบินไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) โดยสำยกำรบินที่ระบุตำมรำยกำร พร้อมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง
• ค่ำท ำหนังสือเดินทำง
• ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มตำมรำยกำรที่ได้ระบุในรำยกำร,
• ค่ำน้ ำหนักของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีที่เกินกว่ำสำยกำรบินก ำหนด ( 20 กิโลกรัมต่อท่ำน )
• ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรที่ส่ังเพิ่มเอง, ค่ำโทรศัพท์ ฯลฯ
• ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย 3%



เงื่อนไขกำรช ำระเงนิ: ส ำหรับกำรจอง กรุณำช ำระมัดจ ำ 50 เปอร์เซนต์ของรำคำทัวร์
- ช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 21 วัน
- ช ำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ำยในนำม บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย์ จ ำกัด
- ช ำระโดยเงินสด
- ช ำระด้วยกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร  (กรุณำแฟกซ์ใบน ำฝำกมำยงัเบอร ์Fax. 02-6640023)

ชื่อบัญช ี บริษัท ลีลำวดี ฮอลเิดย์ จ ำกัด ธนำคำร กสิกรไทย  
บัญชีกระแสรำยวนั เลขที่  639-1-00265-5

“กำรจำ่ยสว่นที่เหลอื” กรุณำช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 14 วัน

กำรยกเลกิ
กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง  30 วัน  ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินมัดจ ำ
กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง  21 วัน  ทำงบริษัทฯ มีควำมจ ำเป็นต้องหัก 50% ของอัตรำค่ำบริกำร
กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง  14 วัน   ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินทั้งหมด



หมำยเหตแุละเงือ่นไขในกำรรบับรกิำร
•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่เคยเดินทำงแล้วมีประวัติควำมประพฤติไม่น่ำรัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษำเวลำ, พูดจำหยำบคำย, ดื่มสุรำบนรถ, ก่อ
เสียงร ำคำญรบกวนผู้อื่น, หรือพยำยำมสร้ำงควำมวุ่นวำยในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อควำมสุขของคณะผู้เดินทำงส่วนใหญ่

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มีอำยุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อควำมปลอดภัยของท่ำนผู้เดินทำงและทำรกในครรภ์

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มีควำมประสงค์จะลักลอบเข้ำประเทศอ่ืนเพื่อไปท ำงำน หรือเพื่อกำรอ่ืนใดอันมิใช่กำรท่องเที่ยว

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื่อหำข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะบำงเส้นทำงอำจ
ไม่สะดวกในกำรเดินทำงส ำหรับท่ำนที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
•
•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่มีเด็กทำรกอำยุต่ ำกว่ำ 2 ขวบ ร่วมเดินทำงไปด้วย (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื่อหำข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ 
ต้องกรำบขออภัยเพรำะเด็กเล็กอำจงอแงรบกวนผู้เดินทำงท่ำนอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบำงรำยกำรทัวร์หรือบำงเส้นทำง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกสิทธิประโยชน์ของท่ำนที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช ำระเงินมัดจ ำภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ให้แก่ลูกค้ำท่ำนต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทำงท่ำนอ่ืน

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีที่มีผู้เดินทำงต่ ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทำงทรำบล่วงหน้ำก่อนเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 15 วัน และยินดีจะจัดหำคณะทัวร์อ่ืนทดแทนหำกท่ำน
ต้องกำร

•ในกรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรหักเงินค่ำใช้จ่ำย 
•โดย หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตรำค่ำบริกำร
• หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตรำค่ำบริกำร
•ในกรณีที่ท่ำนขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทำง โดยสำมำรถขอวีซ่ำได้ทันภำยในก ำหนดเวลำ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม เฉพำะค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นวีซ่ำและค่ำเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่ำนั้น 
เว้นแต่ตั๋วเครื่องบินที่ไม่อนุญำตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว
•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำในทุกกรณี หำกมีกำรยื่นวีซ่ำแล้ว



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรที่ท่ำนถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทำงเข้ำหรือออกจำกประเทศใด ๆ อันเนื่องมำจำกเหตุผลส่วนตัวของท่ำนผู้เดินทำง เช่น เอกสำรกำรเดินทำงไม่ถูกต้อง, พกพำสิ่งของผิด
กฎหมำย หรือมีควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสีย รวมถึงกำรที่มิได้เดินทำงเพรำะเหตุภัยธรรมชำติ หรือกำรยกเลิกเที่ยวบิน

• ส ำหรับท่ำนผู้เดินทำงที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภำยในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจำกรำยกำรตำมทัวร์ ) หรือด ำเนินกำรใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่ำใช้จ่ำย กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อน เพื่อขอค ำยืนยันส ำหรับ
กำรออกเดินทำงของทัวร์นั้นๆ หำกท่ำนผู้เดินทำงซื้อตั๋วหรือช ำระค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับกำรยืนยันดังกล่ำว แล้วต่อมำทัวร์นั้น ๆ ไม่สำมำรถออกเดินทำงได้ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ
ส ำหรับค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น

• บริษัทฯ จะส่งก ำหนดกำรท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่ำนก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 10 วัน หำกท่ำนเห็นว่ำรำยกำรท่องเที่ยวดังกล่ำวไม่ตรงตำมควำมประสงค์ของท่ำน ไม่ว่ำจะเป็นเพรำะกำร
เปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือกำรปรับเปลี่ยนรำยกำรท่องเที่ยวใด ๆ  ท่ำนมีสิทธิ์ขอยกเลิกกำรเดินทำงได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนออกเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 5 วัน หำกท่ำนยืนยันจะออก
เดินทำง บริษัทฯ ขอถือเอำตำมไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจ ำเป็นหรือสุดวิสัย อำทิ กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, กำรนัดหยุดงำน, กำรประท้วง, กำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ, อุบัติเหตุ
, ปัญหำกำรจรำจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้เพื่อค ำนึงถึงควำมปลอดภัย และรักษำผลประโยชน์ของท่ำนใหไ้ด้มำกที่สุด

• สถำนที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรำยกำรได้รวมค่ำเข้ำชมไว้แล้ว หำกในวันเดินทำง สถำนที่ท่องเที่ยวดังกล่ำวปิดท ำกำร  บริษัทฯ จะคืนเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำนตำมที่ระบุไว้ในเอกสำรของสถำนที่นั้น ๆ หรือจะสลับ
ปรับเปลี่ยนรำยกำรเพื่อให้ท่ำนสำมำรถเข้ำชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่ำช้ำหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่ำงกำรเดินทำงท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำชมสถำนที่ท่องเที่ยวดังกล่ำวได้ โดยมิใช่ควำมผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรสูญหำยหรือเสียหำยอย่ำงใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่ำน อันเนื่องจำกกำรโจรกรรม และ/หรือควำมประมำทจำกตัวนักท่องเที่ยวเอง

• ของก ำนัลต่ำง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ำมี ) เช่น กระเป๋ำเดินทำง ไม่สำมำรถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่ำนสำมำรถเลือกใช้ของก ำนัลดังกล่ำวในขณะร่วมเดินทำงไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตำม
อัธยำศัย

• ต ำแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตำมเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสำยกำรบินต่ำง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สำมำรถเลือกต ำแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยำยำมจัดที่นั่งให้แก่ท่ำนและครอบครัวตำมควำม
เหมำะสมให้ดีที่สุดภำยใต้ลักษณะต ำแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สำยกำรบินจัดให้มำ

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีควำมยินดีที่ได้ให้บริกำรแก่ท่ำนผู้เดินทำงที่เช่ือมั่นในมำตรฐำนของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทำงไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ำใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่
ท่ำนได้เดินทำงไป

• เมื่อทำ่นจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ ำแลว้ หมำยถงึทำ่นยอมรบัในขอ้ควำมและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจ้งแล้วขำ้งตน้


