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วนัท่ี โปรแกรมทวัร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เยน็ 

1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิอสิตนับูล     

2 
สนามบนิอสิตนับูล – สนามบนินีซ – เมอืงนีซ – ตลาดกูรซ์าลยีา – จตัุรสัมาเซน่า   
น ้าพุฟงแตนดูโซเลย – คาสเซลิฮลิล์ – แกลเลอรีล่าฟาแยตต์    

ampanile Nice Aéroport , Nice 
หรอืเทยีบเทา่  

3 
แควน้โพรวองซ์ – เมอืงวาเลนโซ – ทุ่งลาเวนเดอร ์Plateau de Valensole  
หมู่บา้นครุสสยิง – หมู่บา้นกอรด์ – ปราสาทหนิโบราณกอรด์ – เมอืงอาวญีง    

Campanile Avignon Sud - 
Montfavet la Cristole , 
Avignon หรอืเทยีบเท่า 

4 
เมอืงอาวญีง – ไร่องุ่น Chateau La Nerthe – พระราชวงัสมเดจ็พระสนัตะปาปา 
สะพานปงดาวญีง – หมู่บา้นเลโบเดอโพรวองซ์      

Campanile Avignon Sud - 
Montfavet la Cristole , 
Avignon หรอืเทยีบเท่า 

5 
เมอืงอารล์ส ์– โบสถ์เซนต์โทรฟีม – โรงละครโรมนั – โรมนัอฒัจนัทร ์– เลอ  
คาเฟ่แวนโก๊ะ เมอืงเอก็ซ์อองโพรวองซ์ – น ้าพุฟงแตน เดอ ลา โรตอนเด  
ถนนกูรค์มริาโบ – เมอืงมารแ์ซย ์

   

Hôtel Restaurant Campanile 
Marseille Saint Antoine, 
Marseilles หรอืเทยีบเทา่  

6 
เมอืงมารแ์ซย ์– มหาวหิารน็อทร ์ดาม เดอ ลาการด์ – มหาวหิารมารแ์ซย ์  
ท่าเรอืเก่ามารแ์ซย ์– ย่านเมอืงเก่ามารแ์ซย ์– ถนน Saint Ferréol     

7 สนามบนิอสิตนับูล – สนามบนิสุวรรณภูม ิ– ประเทศไทย     



 

 

 

 

Day1 สนามบินสุวรรณภมิู – สนามบินอิสตนับูล 
 
20.00 นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย 

โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การ
ต้อนรบัพรอ้มอ านวยความสะดวกเชค็อนิใหแ้ก่ท่าน 

23.00 ออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยสาย
การบนิ TURKISH AIRLINES เทีย่วบนิที ่TK 069 

 

Day2 สนามบินอิสตนับูล – สนามบินนีซ – เมืองนีซ  
            ตลาดกรูซ์าลียา – จตัุรสัมาเซน่า – น ้าพฟุงแตนดู

โซเลย – คาสเซิลฮิลล ์– แกลเลอรี่ลาฟาแยตต์ 

 
05.10 เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี และรอต่อ

เครื่อง 
08.15 ออกเดินทางสู่ สนามบินนีซ ประเทศฝรัง่เศส โดยสายการ

บนิ TURKISH AIRLINES เทีย่วบนิที ่TK 1813  
10.15 เดนิทางถึง สนามบินนีซ ประเทศฝรัง่เศส ผ่านการตรวจคน

เข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบของ
สนามบิน น าท่านเดินทางสู่  เมืองนีซ (Nice) ป็นเมือง
ท่องเที่ยวทางตอนใต้ของประเทศฝรัง่เศส โดยมชีายฝัง่ติด
ทะเลเมดเิตอรเ์นียนที ่ไดร้บัฉายา “ราชนีิแห่งรเิวยีร่า” 

 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

น าท่านเดินทางไปยัง ตลาดกูร์ซาลียา (Cours Saleya) 
เป็นตลาดดอกไมส้ดอนัขึน้ชื่อชนิดทีว่่ามาเมอืงนีซ อยู่ในโซน
ตวัเมอืงเก่า เป็นอกีหน่ึงไฮไลท์ทีห่า้มพลาดเมื่อมาเยอืนนีซ  
น าท่านชม จตัุรสัมาเซน่า (Place Massena) เป็นจตัุรสัที่มี
ชื่อเสียงใจกลางเมืองนีซ ล้อมรอบไปด้วยร้านค้ามากมาย 
อาคารต่างๆ จะเป็นสีแดงสดเป็นสถาปัตยกรรมแบบอิตา
เลยีน  

 

 
 
และบรเิวณนัน้น าท่านถ่ายรูปที่ระลึก น ้าพุฟงแตนดูโซเลย 
(Fontaine du Soleil) อยู่ ในกลางเมือง ได้รับความนิยม
อย่างมากในฤดูรอ้น ผูค้นจะชอบมานัง่เล่นเพื่อคลาย 
 



 

 

 

ความรอ้น ในฤดูหนาวนัน้กจ็ะไดบ้รรยากาศโรแมนตกิไปอีก
แบบ ช่วงกลางคนืน ้าพุแห่งน้ีก็จะมกีารเปิดไฟสสีนัสวยงาม
สลบักนัไปมา 
 

 
 

น าท่านเดินทางไปยงั คาสเซิลฮิลล์ (Castle Hill) จุดชมววิ
หลกัของเมืองที่สามารถเห็นวิวได้แบบรอบทิศทาง จากจุด
ชมววิสามารถมองพระอาทติยข์ึน้และพระอาทติยต์ก  
น าท่านอิสระช้อปป้ิง แกลเลอรี่ลาฟาแยตต์ (Galleries 
Lafayette) เป็นห้างสรรพสนิค้าที่ใหญ่และมชีื่อเสยีงทีสุ่ดใน
ประเทศฝรัง่เศส ภายในอาคารที่มสีถาปัตยกรรมที่สวยงาม 
สถานที่แห่งน้ีเป็นสวรรค์ของนักช้อปป้ิงสนิค้าแบรนด์เนมที่
นิยมความหรูหราล ้าสมยัทัง้เสือ้ผา้ เครื่องประดบั ผลติภณัฑ์ 
 
 
 

ตกแต่งภายใน เครื่องส าอาง สินค้าทุกชิ้นที่น่ีถูกอัพเดทให้
ใหม่ล่าสุดไม่ตกเทรนด์อยู่ตลอดเวลา 

ค ่า เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลาของท่านอสิระอาหารค ่า 
ทีพ่กั Campanile Nice Aeroport, Nice ระดบั 3 ดาว หรอื

เทยีบเท่า 
 

Day3 แคว้นโพรวองซ์ – เมืองวาเลนโซ – ทุ่ งลาเวน
เดอร์ Plateau de Valensole – หมู่บ้านครุสสิยง 
หมู่บ้านกอรด์ – ปราสาทหินโบราณกอรด์  

            เมืองอาวีญง 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่ านเดินทางไปยัง แคว้น โพรวองซ์  (Provence) 
ดินแดนอันงดงามแห่งฝรัง่เศสตอนใต้ มีเนินเขาสูง เชื่อม
ระหว่างเทอืกเขาแอลป์และทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน อาชพีหลกั
ของคนที่น่ี คือ การปลูกทุ่งลาเวนเดอร์ และการท าไร่องุ่น
เพื่อผลิตไวน์ ภาพของบ้านหลงัเล็กสสีดใสแทรกตวัระหว่าง
พุ่มลาเวนเดอร์ และพวงองุ่นช่อโต งดงามเหมือนในเทพ
นิยาย 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
น าท่านไปยงั เมืองวาเลนโซ (Valensole) เพื่อน าท่านชม 
ทุ่งลาเวนเดอร ์Plateau de Valensole สสีนัสดใสบรเิวณที่
ราบวาเลนโซล (Plateau de Valensole) ที่ นั น่ คุณจะได้
ถ่ายภาพท่ามกลางทุ่งลาเวนเดอร์อนักว้างใหญ่ และทุ่งข้าว
สาลีสเีหลืองอร่าม พร้อมรบัฟังข้อมูลเกี่ยวกบัการปลูกดอก
ลาเวนเดอร ์

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ 
ภตัตาคาร เมนูพิเศษ!! เอสคาโก้ 
น าท่านไปยัง หมู่บ้านครุสสิยง 
(Roussillon Village) เป็นหมู่บ้าน
เลก็ๆ เขตเมอืง Vaucluse ส่วนหน่ึงของแควน้โพรวองซ์ ซึ่ง
อยู่ทางตะวนัออกเฉียงใต้ของประเทศฝรัง่เศส หมู่บา้นแห่งน้ี
มจีุดเด่นที่บ้านเรอืนสสีนัสดใส ทัง้สสี้ม แดง และน ้าตาล ทัง้
ยงัไดร้บัเลอืกใหเ้ป็นหน่ึงใน “หมู่บา้นทีส่วยทีสุ่ดในฝรัง่เศส” 

 

 
น าท่านไปยัง หมู่บ้านกอร์ด (Gordes Village) ตัง้อยู่บน
ยอดเขาในแถบเทอืกเขาลูเบอรอง ซึ่งเป็นแหล่งผลิตไวน์ที่มี
ชื่อเสียงแห่งหน่ึงของโพรวองซ์โดยมีเมืองเล็กเมืองน้อย
ตัง้อยู่บนหน้าผาและสร้างลดหลัน่เรยีงตัวกันตามแนวเขา 
บา้นเรอืนมสีถาปัตยกรรมทีส่วยงาม เป็นสไตล์หนิๆ เมื่อมอง
ลงไปจะเห็นววิของทุ่งหญ้าเขยีวๆ ทุ่งลาเวนเดอร ์และพื้นที่
ทางเกษตรกรรมกว้างใหญ่สุดลูกหูลู กตา ในตัวเมืองมี
รา้นอาหาร รา้นขายของทีร่ะลกึใหเ้ลอืกซื้อกนัมากมาย 
 

 
 

ภายในหมู่บ้านน าท่านถ่ายรูปที่ระลึก ปราสาทหินโบราณ
กอรด์ (Gordes Castle) ซึ่งสรา้งขึน้ในแบบสไตล์เรเนสซอง
ให้ได้ชมความอลังการกันอีกด้วย หลังจากที่ชมอาคาร
บ้านเรือนเรียบร้อยแล้ว บริเวณรอบนอกขอ งเมืองจะม ี
หมู่บ้านหินโบราณ (Le village des bories à Gordes) ที่มี
อายุถงึ 6,000 ปี  



 

 

 

 

น าท่านเดินทางไปยัง เมืองอาวีญง (Avignon) ได้รบัการ
ขนานนามว่าเป็นเมืองหลวงแห่งโรมนัคาทอลิก เป็นที่รู ้จัก
กันในฐานะเมืองแห่งเทศกาลศิลปะที่จัดขึ้นทุกปี  เป็น
เทศกาลศลิปะทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศฝรัง่เศส 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  
ทีพ่กั Campanile Avignon Sud - Montfavet la Cristole, 

Avignon ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเท่า 

Day4 เมื อ งอาวีญ ง – ไร่อ งุ่น  Chateau La Nerthe 
พระราชวงัสมเดจ็พระสนัตะปาปา – สะพานปง
ดาวีญง – หมู่บ้านเลโบเดอโพรวองซ์   

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านชม ไร่องุ่น  Chateau La Nerthe ซึ่ งมีทิวทัศน์ที่
สวยงามสามารถมองเห็นปราสาทสมัยศตวรรษที่ 18 มี
อาคารทีส่วยงามลอ้มรอบ โดยจากระเบยีงอาคารสามารถชม
ทศันียภาพประกอบไปดว้ยไร่องุ่นอนักว้างใหญ่และซากของ 
เมืองพระสันตะปะปา เหนือ
หมู่บา้น น าทุกท่าน ชิมไวน์
ฟรี ท่านละ 1 แก้ว 
 
 

 
 

น าท่านชม พระราชวงัสมเด็จพระสันตะปาปา (Palais 
des Papes) เป็นหน่ึงในสถาปัตยกรรมสไตล์กอธิคจากยุค
กลางที่ส าคัญที่สุดในยุโรป เคยเป็นที่อยู่อาศัยชาวศาสนา
ครสิต์ตะวนัตกเมื่อสมยัศตวรรษที่ 14 ปัจจุบันน้ีพระราชวัง
แห่งพระสันตะปาปาได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญ
ของเมอืงอาวญีงไปแล้ว โดยมนัีกท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยว
ที่ น่ีกว่า 650,000 คนต่อปีเลยทีเดียว อีกทัง้ที่ น่ียังเป็น 
Convention Centre แ ล ะ Departmental Archives of 
Vaucluse อี กด้ ว ย  ซึ่ ง ร วม ไป ถึ ง ศู น ย์ วิ จั ย แ ห่ งพ ร ะ
สนัตะปาปา 
ของเมืองอาวีญ ง (Research Centre on the Papacy of 
Avignon) จดัขึน้โดย École Française de Rome  
น าท่านชม สะพานปงดาวีญง (Pont d’Avignon) เป็น
สะพานชื่อดงัจากยุคกลางโดยเป็นทีรู่ ้จกักนัทัว่โลกจากเพลง 
"Sur le Pont d'Avignon" หรือที่แปลว่า "On the Bridge of 
Avignon 
 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

น าท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านเลโบเดอโพรวองซ์ (Les Baux 
de Provence) หน่ึงในหมู่บ้านที่สวยงามที่สุดในโพรวองซ์ 
โดยหมู่บ้านนัน้ตัง้อยู่รมิภูเขาในเขตเทือกเขาแอลป์  เหนือ
ยอดเขาถัดจากตวัหมู่บ้านขึ้นไปนัน้เป็นที่ตัง้ของ Château 
des Baux ซากปราสาทขนาดใหญ่ ของอดีต เจ้าเมือง
หมู่บ้านเลโบเดอโพรวองซ์ คือหมู่บ้านโบราณในฝรัง่เศสที่
ยงัคงรกัษาศิลปะ และวฒันธรรมโบราณเอาไวไ้ดเ้ป็นอย่างด ี
ภายในเขตหมู่บา้นถูกลอ้มรอบไปดว้ยอาคารบา้นเรอืนที่ส่วน
ใหญ่สรา้งจากหนิปูน สลบักบัอาคารร้านค้าทีข่ายของที่ระลึก
สไตล์โพ  รวองซ์  นอกจากน้ียังมี Eglise Saint Vincent 
โบถส์ เก่ า , พิพิท ธภัณ ท์ ตุ๊ กต า Santons , Musée du 
Château , Musée de l'olivier และอื่นๆอกีจ านวนมาก 

ค ่า เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลาของท่านอสิระอาหารค ่า 
ทีพ่กั Campanile Avignon Sud - Montfavet la Cristole, 

Avignon ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Day5 เมืองอาร์ลส์ – โบสถ์เซนต์โทรฟีม  – โรงละคร

โรมัน – โรมันอัฒจันทร์ – เลอ คาเฟ่แวนโก๊ะ 
เมืองเอก็ซ์อองโพรวองซ์ – น ้าพฟุงแตน เดอ ลา 
โรตอนเด – ถนนกรูค์ มิราโบ – เมืองมารแ์ซย ์

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองอารล์ส์ (Arles) เป็นเมอืงทีค่่อนขา้ง
มคีวามโดดเด่นในด้านของโบราณสถานส าคญัที่มมีาตัง้แต่
ยุคสมัยโรมาเนสก์ และองค์การยูเนสโกยกให้เมืองอาร์ลส ์
เป็นมรดกโลกไปในปี ค.ศ.1981 น าท่านเยี่ยมชม โบสถ์
เซ น ต์ โท ร ฟี ม  (Saint-Trophime Primatial Catholic 
Church) สร้างขึ้นในช่วงช่วงศตวรรษที่  3 ในแบบของ
สถาปัตยกรรมแบบโรมัน โดยโบสถ์แห่งน้ีถือว่าเป็นโบสถ์
แห่ งบิ ชอบคนแรกของเมืองอ าร์ลส์  มีชื่ อ เสีย งด้ าน
สถาปัตยกรรมทีห่รูหราและภาพแกะสลกัในพระคมัภีรไ์บเบลิ 
น าท่านชม โรงละครโรมนั (Roman Theatre of Arles) อีก
หน่ึงสถานทีโ่บราณอนัน่าอศัจรรย์โรงละครโรมนัสร้างขึ้นใน
ศตวรรษแรกก่อนคริสต์ศักราชระหว่างการปกครอง 
Augustus โรงละครสามารถรองรบัฝูงชนจ านวน 8,000 คน
ใน 33 ทีนั่ง่ ดา้นหลงัของเวทตีกแต่งดว้ยเสาและรูปปั้น  

 



 

 

 

 

จากนัน้น าท่านชม โรมนัอฒัจนัทร์ (Arles Amphitheatre) 
เป็นอนุสาวรยีโ์บราณทีใ่หญ่ทีสุ่ดและไดร้บัการเก็บรกัษาไว้ที่
ดทีีสุ่ดในอารล์ อกีทัง้ยงัเป็นที่รูจ้กัในนามของ Amphithéâtre 
d'Arènes สถานที่น้ีเกิดขึ้นตัง้แต่ศตวรรษแรกที่มีความยาว 
136 เมตรและกว้าง 107 เมตรสถานที่เกิดเหตุเป็นที่ใหญ่
ที่สุดแห่งหน่ึงของกอลและสามารถรองรับผู้ชมได้ 21 ,000 
คน อัฒจันทร์ยังคงใช้มาจนถึงปัจจุบันเพื่อเป็นสถานที่
ส าหรบัการแข่งขนักฬีาสูว้วักระทงิโชวแ์ละกจิกรรมอื่นๆ  
น าท่านชม เลอ คาเฟ่แวนโก๊ะ (Le Café Van Gogh) หน่ึง
ในเสน้ทางตามรอยแวนโก๊ะ ปรากฏเป็นหน่ึงในภาพวาดของ
แวนโก๊ะที่วาดเอาไว้เมื่อปี 1888 การตกแต่งของคาเฟ่นัน้จะ
ทาผนังด้วยสเีหลืองสดใส ตดักบัเฟอร์นิเจอร์ก ามะหยี่สแีดง
เขม้  

เทีย่ง เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลาของท่านอสิระอาหารกลางวนั 
น าท่านเดินทางไปยงั เมืองเอ็กซ์อองโพรวองซ์ (Aix-en-
Provence) เป็นเมืองหลวงเก่าและยังเป็นเมืองที่ตัง้ของ
มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับหน่ึงด้านกฎหมายที่มี
อายุถึง 600 ปี น าท่านชม น ้าพุฟงแตน เดอ ลา โรตอนเด 
(Fontaine de la Rotonde) เป็นรูปปั้นน ้ าพุขนาดใหญ่ที่
จุดเริม่ต้นของถนน Mirabeau ประกอบด้วยรูปปั้นเทพธิดา
สามองคห์นัหน้าไปคนละทาง 
 
 

 

 
 

จากนัน้อิสระเพลิดเพลินไปกับ ถนนกูร์ค มิราโบ (Cours 
Mirabeau) ถนนสายส าคัญที่สุดของเมืองที่สองฟากถนน
ปลูกต้นไมต้ลอดทางและมนี ้าพุประดบัประดาอยู่บนถนนเป็น
ระยะๆ นอกจากน้ียงัถอืว่าเป็นถนนสายส าคญัของเมอืง มทีัง้
ส านักงานการท่องเที่ยว (Aix en Provence Tourist Office) 
และ Apple Store อย่างใหญ่ไว้เป็นจุดสังเกต น าท่ าน
เดินทางสู่ เมืองมาร์แซย์ (Marseille) เป็นเมอืงเก่าแก่ที่สุด
และใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของฝรัง่เศส เป็นเมอืงท่าที่สวยและโร
แมนติก จากนัน้น าทุกท่านเดินทางไปยงั จุดตรวจ COVID-
19 ซึง่เป็นการตรวจแบบ RT-PCR ** ราคาทัวร์ไม่รวมค่า
ตรวจ ประมาณ 70 ยูโร ** 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 
ทีพ่กั Hôtel Restaurant Campanile Marseille Saint Antoine, 

Marseilles ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเท่า 



 

 

 

Day6 เมืองมารแ์ซย ์– มหาวิหารน็อทร ์ดาม เดอ ลา

การด์ – มหาวิหารมารแ์ซย ์– ท่าเรือเก่ามารแ์ซย ์– ย่าน
เมืองเก่ามารแ์ซย ์– ถนน Saint Ferréol 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่ านชม  มหาวิห าร น็ อทร์  ด าม  เดอ  ล าการ์ด 
(Basilique Notre-Dame de la Garde) เป็นโบสถ์ที่ เป็น
สัญลักษณ์ ของเมือง ตัง้อยู่บนเขาซึ่ งโดดเด่นเป็นสง่า 
สถาปัตยกรรมภายในกเ็ป็นเอกลกัษณ์ โดยมยีอดเป็นรูปปั้น
พระแม่มารีย์สีทอง ยืนอุ้มพระบุตรไว้ในอ้อมแขน “ La 
Bonne Mère” ซึ่งเชื่อว่า พระแม่คอยดูแลกะลาส ีคนเดินเรอื
ชาวประมงและคนทัง้เมอืง 
น าท่านไปยงั มหาวิหารมาร์แซย์ (Cathedrale La Major) 
หรอืชื่อเตม็ว่า อาสนวหิารนักบุญมารยีอ์งคใ์หญ่แห่งมารแ์ซย์ 
เป็นโบสถ์โรมนัคาทอลกิที่มฐีานะเป็นอาสนวหิาร มหาวหิาร
มาร์แซย์มฐีานะเป็นบาซิลิกาไมเนอร์มาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1896 
และเป็นที่ตัง้อาสนะของอคัรมุขมณฑลแห่งมาร์แซย์ (เลื่อน
ฐานะจากมุขมณฑลในปี ค.ศ. 1948) 

 

 

 

 

 

 

น าท่านไปยัง ท่าเรือเก่ามาร์แซย์ (The Old Port) เป็น
ท่าเรอืเก่าที่มคีวามสวยงามเรอืถูกจอดเรยีงราย โดยมโีบสถ์ 
Notre-Dame de la Garde เป็นฉากหลงัสวยงาม ซึ่งเมื่อเดิน
ออกไปจากท่าเรืออีกนิดหน่อย จะเจอ shopping street มี
หา้งรา้น ทัง้เสือ้ผ้าแฟชัน่ กระเป๋า รองเทา้ แบรนด์ดงัและแบ
รนด์ท้องถิ่นโชว์สินค้าเรยีกเงินในกระเป๋าของนักท่องเที่ยว
ได้ดีนักแหละ น าท่านไปยัง ย่านเมืองเก่ามาร์แซย์ (Le 
Panier) ย่านที่เต็มไปด้วยสสีนัแห่งน้ีตัง้อยู่บนเนินเขาเหนือ 
Vieux Port ซึ่งเป็นย่านประวัติศาสตร์และศูนย์กลางทาง
วฒันธรรมของมารเ์ซย ์Le Panier เป็นย่านทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของ
มารเ์ซยซ์ึ่งอาศยัอยู่ตัง้แต่สมยัโบราณ 

เทีย่ง เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลาของท่านอสิระอาหารกลางวนั 



 

 

 

 
น าท่านอิสระช้อปป้ิง ถนน Saint Ferréol ถนนคนเดินสาย
น้ีคือหน่ึงในถนนสายเดียวในมาร์เเซย์ ที่มสีินค้าแบรนด์ดัง
ส่ วน ให ญ่  เช่ น  ห้ า ง ส ร รพ สิน ค้ า  Galeries Lafayette 
(Chanel, Swarovski, Gucci, Hermès, Dior, Louis Pion 
ฯลฯ), ZARA, Célio, H&M, Pull&Bear ฯลฯ และยังเป็ น
เสน้ทางการคา้ทีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดสายหน่ึงของเมอืง ไดเ้วลาอนั
สมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินมาร์แซย์พรอว็องส์ 
ประเทศฝรัง่เศส  

17.55 น าท่านเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดย
สายการบนิ TURKISH AIRLINES เทีย่วบนิที ่TK 1368 

22.10 เดนิทางถึง สนามบินอิสตนับูล ประเทศตุรก ีเพื่อรอเปลีย่น
เครื่องกลบัสู่กรุงเทพฯ 

 
Day7 สนามบินอิสตันบูล  – สนามบินสุวรรณภูมิ 

ประเทศไทย 
 
01.45 น าท่านเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล โดยสายการบิน 

TURKISH AIRLINES เทีย่วบนิที ่TK 068 
15.25 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิ

ภาพ ... พรอ้มความประทบัใจ  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาทวัร/์ท่าน 
พกัห้องละ  
2-3 ท่าน 

ราคาทวัรเ์ดก็/ท่าน 
มีเตียง/ไม่มีเตียง 

(อายุไม่เกิน 2 - 12 ปี) 

ราคาทวัร ์
ไม่รวม 

ตัว๋เครื่องบิน 

ราคาห้อง 
พกัเด่ียว 

12 – 18 กรกฎาคม 2565 59,990 59,990 39,990 13,000 

21 – 27 กรกฎาคม 2565 59,990 59,990 39,990 13,000 
 

อตัราค่าบรกิารส าหรบัเดก็อายุไม่เกนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 20,000 บาท 
อตัราค่าบรกิารนี้ไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ มคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ และหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 2,500 บาท 

ราคาทวัรข์า้งต้นไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเกน้ ราคาประมาณ 4,500 บาท (ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามค่าเงนิในแต่ละวนั) 
นักท่องเทีย่วจ่ายตามจรงิกบัศูนยย์ื่น โดยเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ อ านวยความสะดวกในการยื่น และใหค้ าแนะน าแก่ท่าน 

 
 

ส าคญัโปรดอ่าน 
1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 30,000 บาท/ท่าน และช าระส่วนทีเ่หลอื 30 วนั ก่อน

การเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกว่า 30 วนั ต้องช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% เท่านัน้ 
2. อตัราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นต้องมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 10 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความต้องการ) 
3. ท่านที่ต้องออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครื่องบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการออกบตัรโดยสาร 

เน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ท หรอื เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะน าจากเจ้าหน้าที่เป็นเพยีงการ
แนะน าเท่านัน้ 

4. นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดนิทางโปรแกรมขา้งต้นควรท าการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวซ่ีาหมู่คณะก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วนั วนัหยุด
นักขตัฤกษ์ 60 วนั หากระยะเวลาน้อยกว่าทีร่ะบุไว้ข้างต้น ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซ่ีาประเภทอื่นซึ่งอาจมค่ีาใช้จ่ายเพิม่ หรอืมผีลต่อการ
พจิารณาวซ่ีาของท่าน 

5. ระหว่างท่องเทีย่วหากนักท่องเทีย่วได้รบัการตรวจยนืยนัว่ามเีชือ้โควดิ ทางโรงแรมอาจมค่ีาท าความสะอาดหอ้งพกัเพิม่เตมิ ถ้าม ี(ไม่รวมอยู่
ในรายการทวัร)์ 

6. ในกรณีที่ภาครัฐทัง้ไทย และประเทศปลายทางมีข้อก าหนดในการกักตัว หรอื การตรวจหาเชื้อโควิด -19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้อง
รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายส่วนน้ีดว้ยตวัท่านเอง ถ้าม ี(ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
 
 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

 


