วันที่

โปรแกรมทัวร์

1

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตันบูล
สนามบินอิสตันบูล – สนามบินนีซ – เมืองนีซ – ตลาดกูรซ์ าลียา – จัตุรสั มาเซน่า
น้ าพุฟงแตนดูโซเลย – คาสเซิลฮิลล์ – แกลเลอรีล่ าฟาแยตต์

2
3

แคว้นโพรวองซ์ – เมืองวาเลนโซ – ทุ่งลาเวนเดอร์ Plateau de Valensole
หมู่บา้ นครุสสิยง – หมู่บา้ นกอร์ด – ปราสาทหินโบราณกอร์ด – เมืองอาวีญง

4

เมืองอาวีญง – ไร่องุ่น Chateau La Nerthe – พระราชวังสมเด็จพระสันตะปาปา
สะพานปงดาวีญง – หมู่บา้ นเลโบเดอโพรวองซ์

5
6
7

เมืองอาร์ลส์ – โบสถ์เซนต์โทรฟี ม – โรงละครโรมัน – โรมันอัฒจันทร์ – เลอ
คาเฟ่ แวนโก๊ะ เมืองเอ็กซ์อองโพรวองซ์ – น้าพุฟงแตน เดอ ลา โรตอนเด
ถนนกูรค์ มิราโบ – เมืองมาร์แซย์
เมืองมาร์แซย์ – มหาวิหารน็อทร์ ดาม เดอ ลาการ์ด – มหาวิหารมาร์แซย์
ท่าเรือเก่ามาร์แซย์ – ย่านเมืองเก่ามาร์แซย์ – ถนน Saint Ferréol
สนามบินอิสตันบูล – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย

เช้า

อาหาร
เทีย่ ง

เย็น

โรงแรม
ampanile Nice Aéroport , Nice
หรือเทียบเท่า
Campanile Avignon Sud Montfavet la Cristole ,
Avignon หรือเทียบเท่า
Campanile Avignon Sud Montfavet la Cristole ,
Avignon หรือเทียบเท่า
Hôtel Restaurant Campanile
Marseille Saint Antoine,
Marseilles หรือเทียบเท่า

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิ สตันบูล
20.00 นัดหมายพร้อ มกันที่ สนามบิ น สุ วรรณภูมิ ประเทศไทย
โปรดสัง เกตุ ป้ า ย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้ าที่ ค อยให้ก าร
ต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน
23.00 ออกเดินทางสู่ สนามบิ นอิ สตันบูล ประเทศตุรกี โดยสาย
การบิน TURKISH AIRLINES เทีย่ วบินที่ TK 069

เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
น าท่ านเดิน ทางไปยัง ตลาดกูร์ซ าลี ย า (Cours Saleya)
เป็ นตลาดดอกไม้สดอันขึน้ ชื่อชนิดทีว่ ่ามาเมืองนีซ อยู่ในโซน
ตัวเมืองเก่า เป็ นอีกหนึ่งไฮไลท์ทหี่ า้ มพลาดเมื่อมาเยือนนีซ
นาท่านชม จัตุรสั มาเซน่ า (Place Massena) เป็ นจัตุรสั ที่มี
ชื่อ เสีย งใจกลางเมือ งนีซ ล้อ มรอบไปด้ว ยร้านค้ามากมาย
อาคารต่างๆ จะเป็ น สีแดงสดเป็ น สถาปั ต ยกรรมแบบอิต า
เลียน

Day2 สนามบินอิ สตันบูล – สนามบินนี ซ – เมืองนี ซ
ตลาดกูรซ์ าลียา – จัตุรสั มาเซน่ า – น้าพุฟงแตนดู
โซเลย – คาสเซิ ลฮิ ลล์ – แกลเลอรี่ลาฟาแยตต์
05.10 เดิน ทางถึง สนามบิ น อิ ส ตันบู ล ประเทศตุรกี และรอต่ อ
เครื่อง
08.15 ออกเดินทางสู่ สนามบิ นนี ซ ประเทศฝรังเศส
่
โดยสายการ
บิน TURKISH AIRLINES เทีย่ วบินที่ TK 1813
10.15 เดินทางถึง สนามบินนี ซ ประเทศฝรังเศส
่ ผ่านการตรวจคน
เข้ า เมือ งรับ สัม ภาระผ่ า นจุ ด คัด กรองตามระเบี ย บของ
สนามบิ น น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งนี ซ (Nice) ป็ นเมือ ง
ท่องเที่ย วทางตอนใต้ข องประเทศฝรังเศส
่
โดยมีชายฝั ง่ ติด
ทะเลเมดิเตอร์เนียนที่ ได้รบั ฉายา “ราชินีแห่งริเวียร่า”

และบริเวณนัน้ นาท่านถ่ายรูปที่ระลึก น้าพุฟงแตนดูโซเลย
(Fontaine du Soleil) อยู่ ในกลางเมือ ง ได้ รับ ความนิ ย ม
อย่างมากในฤดูรอ้ น ผูค้ นจะชอบมานัง่ เล่นเพื่อคลาย

ความร้อน ในฤดูหนาวนัน้ ก็จะได้บรรยากาศโรแมนติกไปอีก
แบบ ช่วงกลางคืนน้ าพุแห่งนี้ก็จะมีการเปิ ดไฟสีสนั สวยงาม
สลับกันไปมา

ค่า
ทีพ่ กั

ตกแต่งภายใน เครื่อ งส าอาง สินค้าทุกชิ้นที่นี่ถูกอัพเดทให้
ใหม่ล่าสุดไม่ตกเทรนด์อยู่ตลอดเวลา
เพื่อเป็ นการไม่รบกวนเวลาของท่านอิสระอาหารค่า
Campanile Nice Aeroport, Nice ระดับ 3 ดาว หรือ
เทียบเท่า

Day3 แคว้ น โพรวองซ์ – เมื อ งวาเลนโซ – ทุ่ ง ลาเวน
เดอร์ Plateau de Valensole – หมู่ บ้ า นครุส สิ ย ง
หมู่บ้านกอร์ด – ปราสาทหิ นโบราณกอร์ด
เมืองอาวีญง
เช้า
นาท่านเดินทางไปยัง คาสเซิ ลฮิ ลล์ (Castle Hill) จุดชมวิว
หลักของเมืองที่สามารถเห็นวิวได้แบบรอบทิศทาง จากจุด
ชมวิวสามารถมองพระอาทิตย์ขน้ึ และพระอาทิตย์ตก
นาท่ านอิส ระช้อ ปปิ้ ง แกลเลอรี่ล าฟาแยตต์ (Galleries
Lafayette) เป็ นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่และมีช่อื เสียงทีส่ ุดใน
ประเทศฝรังเศส
่
ภายในอาคารที่มสี ถาปั ตยกรรมที่สวยงาม
สถานที่แห่งนี้เป็ นสวรรค์ของนักช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมที่
นิยมความหรูหราล้าสมัยทัง้ เสือ้ ผ้า เครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ า นเดิ น ทางไปยั ง แคว้ น โพรวองซ์ (Provence)
ดินแดนอันงดงามแห่ ง ฝรัง่ เศสตอนใต้ มีเนิ นเขาสูง เชื่อ ม
ระหว่างเทือกเขาแอลป์ และทะเลเมดิเตอร์เรเนียน อาชีพหลัก
ของคนที่นี่ คือ การปลูกทุ่ งลาเวนเดอร์ และการทาไร่อ งุ่น
เพื่อผลิตไวน์ ภาพของบ้านหลังเล็กสีสดใสแทรกตัวระหว่าง
พุ่ม ลาเวนเดอร์ และพวงองุ่นช่ อ โต งดงามเหมือ นในเทพ
นิยาย

เทีย่ ง

นาท่านไปยัง เมืองวาเลนโซ (Valensole) เพื่อ นาท่านชม
ทุ่งลาเวนเดอร์ Plateau de Valensole สีสนั สดใสบริเวณที่
ราบวาเลนโซล (Plateau de Valensole) ที่ นั น่ คุ ณ จะได้
ถ่ายภาพท่ามกลางทุ่งลาเวนเดอร์อนั กว้างใหญ่ และทุ่งข้าว
สาลีสเี หลืองอร่าม พร้อมรับฟั งข้อ มูลเกี่ยวกับ การปลูกดอก
ลาเวนเดอร์
บริการอาหารกลางวัน ณ
ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! เอสคาโก้
น าท่ า นไปยัง หมู่ บ้ า นครุส สิ ย ง
(Roussillon Village) เป็ นหมู่ บ้ า น
เล็กๆ เขตเมือง Vaucluse ส่วนหนึ่งของแคว้นโพรวองซ์ ซึ่ง
อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศฝรังเศส
่ หมู่บา้ นแห่งนี้
มีจุดเด่นที่บ้านเรือนสีสนั สดใส ทัง้ สีส้ม แดง และน้ าตาล ทัง้
ยังได้รบั เลือกให้เป็ นหนึ่งใน “หมู่บา้ นทีส่ วยทีส่ ุดในฝรังเศส”
่

นาท่านไปยัง หมู่ บ้ านกอร์ด (Gordes Village) ตัง้ อยู่บ น
ยอดเขาในแถบเทือกเขาลูเบอรอง ซึ่งเป็ นแหล่งผลิ ตไวน์ที่มี
ชื่อ เสีย งแห่ ง หนึ่ ง ของโพรวองซ์ โดยมีเ มือ งเล็ ก เมือ งน้ อ ย
ตัง้ อยู่บ นหน้าผาและสร้างลดหลัน่ เรีย งตัว กันตามแนวเขา
บ้านเรือนมีสถาปัตยกรรมทีส่ วยงาม เป็ นสไตล์หนิ ๆ เมื่อมอง
ลงไปจะเห็นวิวของทุ่งหญ้าเขียวๆ ทุ่งลาเวนเดอร์ และพื้นที่
ทางเกษตรกรรมกว้ า งใหญ่ สุ ด ลู ก หู ลู ก ตา ในตั ว เมือ งมี
ร้านอาหาร ร้านขายของทีร่ ะลึกให้เลือกซื้อกันมากมาย

ภายในหมู่บ้านนาท่านถ่ายรูป ที่ระลึก ปราสาทหิ นโบราณ
กอร์ด (Gordes Castle) ซึ่งสร้างขึน้ ในแบบสไตล์เรเนสซอง
ให้ ไ ด้ ช มความอลัง การกัน อี ก ด้ ว ย หลัง จากที่ ช มอาคาร
บ้า นเรือ นเรีย บร้อ ยแล้ว บริเ วณรอบนอกขอ งเมือ งจะมี
หมู่ บ้านหิน โบราณ (Le village des bories à Gordes) ที่มี
อายุถงึ 6,000 ปี

ค่า
ทีพ่ กั

Day4

เช้า

นาท่านเดินทางไปยัง เมือ งอาวีญ ง (Avignon) ได้รบั การ
ขนานนามว่าเป็ นเมืองหลวงแห่งโรมันคาทอลิก เป็ นที่รู้จัก
กัน ในฐานะเมือ งแห่ ง เทศกาลศิ ล ปะที่ จัด ขึ้ น ทุ ก ปี เป็ น
เทศกาลศิลปะทีใ่ หญ่ทสี่ ุดในประเทศฝรังเศส
่
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
Campanile Avignon Sud - Montfavet la Cristole,
Avignon ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

เมื อ งอ าวี ญ ง – ไร่ อ งุ่ น Chateau La Nerthe
พระราชวังสมเด็จพระสันตะปาปา – สะพานปง
ดาวีญง – หมู่บ้านเลโบเดอโพรวองซ์
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ า นชม ไร่ อ งุ่ น Chateau La Nerthe ซึ่ ง มี ทิ ว ทั ศ น์ ที่
สวยงามสามารถมองเห็ น ปราสาทสมัย ศตวรรษที่ 18 มี
อาคารทีส่ วยงามล้อมรอบ โดยจากระเบียงอาคารสามารถชม
ทัศนียภาพประกอบไปด้วยไร่องุ่นอันกว้างใหญ่และซากของ
เมื อ งพ ระสั น ตะปะปา เหนื อ
หมู่บา้ น นาทุกท่าน ชิ มไวน์
ฟรี ท่านละ 1 แก้ว

นาท่ านชม พระราชวัง สมเด็จ พระสัน ตะปาปา (Palais
des Papes) เป็ นหนึ่งในสถาปั ต ยกรรมสไตล์กอธิคจากยุค
กลางที่ส าคัญ ที่สุดในยุโรป เคยเป็ นที่อ ยู่อ าศัย ชาวศาสนา
คริสต์ต ะวันตกเมื่อสมัย ศตวรรษที่ 14 ปั จจุบ ันนี้พระราชวัง
แห่ง พระสันตะปาปาได้ก ลายเป็ น สถานที่ท่ อ งเที่ย วส าคัญ
ของเมืองอาวีญงไปแล้ว โดยมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยว
ที่ นี่ ก ว่ า 650,000 คนต่ อ ปี เ ลยที เ ดี ย ว อี ก ทัง้ ที่ นี่ ย ัง เป็ น
Convention Centre แ ล ะ Departmental Archives of
Vaucluse อี ก ด้ ว ย ซึ่ ง ร ว ม ไป ถึ ง ศู น ย์ วิ จั ย แ ห่ ง พ ร ะ
สันตะปาปา
ของเมื อ งอาวี ญ ง (Research Centre on the Papacy of
Avignon) จัดขึน้ โดย École Française de Rome
น าท่ า นชม สะพานปงดาวี ญ ง (Pont d’Avignon) เป็ น
สะพานชื่อดังจากยุคกลางโดยเป็ นทีร่ ู้จกั กันทัวโลกจากเพลง
่
"Sur le Pont d'Avignon" หรือ ที่แปลว่า "On the Bridge of
Avignon

เทีย่ ง

ค่า
ทีพ่ กั

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิน่
นาท่านเยี่ย มชม หมู่บ้ านเลโบเดอโพรวองซ์ (Les Baux
de Provence) หนึ่ง ในหมู่บ้านที่สวยงามที่สุดในโพรวองซ์
โดยหมู่บ้านนัน้ ตัง้ อยู่รมิ ภูเขาในเขตเทือ กเขาแอลป์ เหนือ
ยอดเขาถัดจากตัวหมู่บ้านขึ้นไปนัน้ เป็ นที่ตงั ้ ของ Château
des Baux ซากป ราสาทขนาดใหญ่ ของอดี ต เจ้ า เมื อ ง
หมู่บ้านเลโบเดอโพรวองซ์ คือหมู่บ้านโบราณในฝรังเศสที
่
่
ยังคงรักษาศิลปะ และวัฒนธรรมโบราณเอาไว้ได้เป็ นอย่างดี
ภายในเขตหมู่บา้ นถูกล้อมรอบไปด้วยอาคารบ้านเรือนที่ส่วน
ใหญ่สร้างจากหินปูน สลับกับอาคารร้านค้าทีข่ ายของที่ระลึก
สไตล์ โ พ รวองซ์ นอกจากนี้ ย ั ง มี Eglise Saint Vincent
โบ ถ ส์ เ ก่ า , พิ พ ิ ท ธภั ณ ท์ ตุ๊ ก ต า Santons , Musée du
Château , Musée de l'olivier และอื่นๆอีกจานวนมาก
เพื่อเป็ นการไม่รบกวนเวลาของท่านอิสระอาหารค่า
Campanile Avignon Sud - Montfavet la Cristole,
Avignon ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

Day5

เช้า

เมือ งอาร์ล ส์ – โบสถ์เซนต์โทรฟี ม – โรงละคร
โรมัน – โรมัน อัฒ จัน ทร์ – เลอ คาเฟ่ แวนโก๊ ะ
เมืองเอ็กซ์อองโพรวองซ์ – น้าพุฟงแตน เดอ ลา
โรตอนเด – ถนนกูรค์ มิราโบ – เมืองมาร์แซย์
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองอาร์ลส์ (Arles) เป็ นเมืองทีค่ ่อนข้าง
มีความโดดเด่นในด้านของโบราณสถานสาคัญที่มมี าตัง้ แต่
ยุคสมัย โรมาเนสก์ และองค์การยูเ นสโกยกให้เมือ งอาร์ลส์
เป็ นมรดกโลกไปในปี ค.ศ.1981 น าท่ านเยี่ย มชม โบสถ์
เซ น ต์ โท ร ฟี ม (Saint-Trophime Primatial Catholic
Church) สร้า งขึ้ น ในช่ ว งช่ ว งศตวรรษที่ 3 ในแบบของ
สถาปั ต ยกรรมแบบโรมัน โดยโบสถ์ แห่งนี้ถือ ว่าเป็ นโบสถ์
แห่ งบิ ช อ บ คน แรกข อ งเมื อ งอ าร์ ล ส์ มี ช่ื อ เสี ย งด้ า น
สถาปัตยกรรมทีห่ รูหราและภาพแกะสลักในพระคัมภีรไ์ บเบิล
นาท่านชม โรงละครโรมัน (Roman Theatre of Arles) อีก
หนึ่งสถานทีโ่ บราณอันน่าอัศจรรย์โรงละครโรมันสร้างขึ้นใน
ศตวรรษแรกก่ อ นคริ ส ต์ ศั ก ราชระหว่ า งการปกครอง
Augustus โรงละครสามารถรองรับฝูงชนจานวน 8,000 คน
ใน 33 ทีน่ งั ่ ด้านหลังของเวทีตกแต่งด้วยเสาและรูปปั้น

เทีย่ ง

จากนัน้ นาท่านชม โรมันอัฒ จันทร์ (Arles Amphitheatre)
เป็ นอนุสาวรียโ์ บราณทีใ่ หญ่ทสี่ ุดและได้รบั การเก็บรักษาไว้ที่
ดีทสี่ ุดในอาร์ล อีกทัง้ ยังเป็ นที่รูจ้ กั ในนามของ Amphithéâtre
d'Arènes สถานที่น้ีเกิดขึ้นตัง้ แต่ศตวรรษแรกที่มีความยาว
136 เมตรและกว้าง 107 เมตรสถานที่เกิดเหตุเป็ น ที่ใหญ่
ที่สุดแห่งหนึ่งของกอลและสามารถรองรับ ผู้ชมได้ 21,000
คน อัฒ จัน ทร์ย ัง คงใช้ม าจนถึ ง ปั จ จุ บ ั น เพื่อ เป็ นสถานที่
สาหรับการแข่งขันกีฬาสูว้ วั กระทิงโชว์และกิจกรรมอื่นๆ
นาท่านชม เลอ คาเฟ่ แวนโก๊ะ (Le Café Van Gogh) หนึ่ง
ในเส้นทางตามรอยแวนโก๊ะ ปรากฏเป็ นหนึ่งในภาพวาดของ
แวนโก๊ะที่วาดเอาไว้เมื่อปี 1888 การตกแต่งของคาเฟ่ นนั ้ จะ
ทาผนังด้วยสีเหลืองสดใส ตัดกับเฟอร์นิเจอร์กามะหยี่สแี ดง
เข้ม
เพื่อเป็ นการไม่รบกวนเวลาของท่านอิสระอาหารกลางวัน
นาท่านเดินทางไปยัง เมือ งเอ็ก ซ์อองโพรวองซ์ (Aix-enProvence) เป็ นเมือ งหลวงเก่ า และยัง เป็ น เมือ งที่ต ัง้ ของ
มหาวิทยาลัย ที่มีช่อื เสีย งเป็ นอัน ดับ หนึ่ง ด้านกฎหมายที่มี
อายุถึง 600 ปี นาท่านชม น้าพุฟงแตน เดอ ลา โรตอนเด
(Fontaine de la Rotonde) เป็ นรู ป ปั้ น น้ า พุ ข นาดใหญ่ ที่
จุดเริม่ ต้นของถนน Mirabeau ประกอบด้วยรูปปั้นเทพธิดา
สามองค์หนั หน้าไปคนละทาง

ค่า
ทีพ่ กั

จากนัน้ อิส ระเพลิดเพลินไปกับ ถนนกูร์ค มิ ราโบ (Cours
Mirabeau) ถนนสายส าคัญ ที่สุ ดของเมือ งที่ส องฟากถนน
ปลูกต้นไม้ตลอดทางและมีน้าพุประดับประดาอยู่บนถนนเป็ น
ระยะๆ นอกจากนี้ยงั ถือว่าเป็ นถนนสายสาคัญของเมือง มีทงั ้
สานักงานการท่อ งเที่ยว (Aix en Provence Tourist Office)
และ Apple Store อย่ า งใหญ่ ไ ว้ เ ป็ นจุ ด สั ง เกต น าท่ า น
เดินทางสู่ เมืองมาร์แซย์ (Marseille) เป็ นเมืองเก่าแก่ที่สุด
และใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของฝรังเศส
่ เป็ นเมืองท่าที่สวยและโร
แมนติก จากนัน้ นาทุกท่านเดินทางไปยัง จุดตรวจ COVID19 ซึง่ เป็ นการตรวจแบบ RT-PCR ** ราคาทัว ร์ไม่ รวมค่ า
ตรวจ ประมาณ 70 ยูโร **
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
Hôtel Restaurant Campanile Marseille Saint Antoine,
Marseilles ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
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เช้า

เมืองมาร์แซย์ – มหาวิ หารน็ อทร์ ดาม เดอ ลา
การ์ด – มหาวิ ห ารมาร์แ ซย์ – ท่ า เรื อ เก่ า มาร์
แซย์ – ย่ า นเมื อ งเก่ า มาร์ แ ซย์ – ถนน Saint
Ferréol
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ านชม ม ห าวิ ห าร น็ อ ท ร์ ด าม เด อ ล าก าร์ ด
(Basilique Notre-Dame de la Garde) เป็ นโบสถ์ ที่ เ ป็ น
สัญ ลั ก ษณ์ ข องเมื อ ง ตัง้ อยู่ บ นเขาซึ่ ง โดดเด่ น เป็ นสง่ า
สถาปัตยกรรมภายในก็เป็ นเอกลักษณ์ โดยมียอดเป็ นรูปปั้น
พระแม่ ม ารีย์ ส ีท อง ยืน อุ้ม พระบุ ต รไว้ ในอ้ อ มแขน “ La
Bonne Mère” ซึ่งเชื่อว่า พระแม่คอยดูแลกะลาสี คนเดินเรือ
ชาวประมงและคนทัง้ เมือง
นาท่านไปยัง มหาวิ หารมาร์แซย์ (Cathedrale La Major)
หรือชื่อเต็มว่า อาสนวิหารนักบุญมารียอ์ งค์ใหญ่แห่งมาร์แซย์
เป็ นโบสถ์โรมันคาทอลิกที่มฐี านะเป็ นอาสนวิหาร มหาวิหาร
มาร์แซย์มฐี านะเป็ นบาซิลิกาไมเนอร์มาตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1896
และเป็ นที่ตงั ้ อาสนะของอัครมุขมณฑลแห่งมาร์แซย์ (เลื่ อ น
ฐานะจากมุขมณฑลในปี ค.ศ. 1948)

เทีย่ ง

น าท่ า นไปยัง ท่ า เรื อ เก่ า มาร์แ ซย์ (The Old Port) เป็ น
ท่าเรือเก่าที่มคี วามสวยงามเรือถูกจอดเรียงราย โดยมีโบสถ์
Notre-Dame de la Garde เป็ นฉากหลังสวยงาม ซึ่งเมื่อเดิน
ออกไปจากท่าเรือ อีก นิด หน่ อ ย จะเจอ shopping street มี
ห้างร้าน ทัง้ เสือ้ ผ้าแฟชัน่ กระเป๋ า รองเท้า แบรนด์ดงั และแบ
รนด์ท้องถิ่นโชว์ส ินค้าเรียกเงินในกระเป๋ าของนักท่องเที่ย ว
ได้ดีนัก แหละ น าท่ านไปยัง ย่ านเมื อ งเก่า มาร์แ ซย์ (Le
Panier) ย่านที่เต็มไปด้วยสีสนั แห่งนี้ตงั ้ อยู่บนเนินเขาเหนือ
Vieux Port ซึ่ง เป็ นย่ า นประวัติ ศ าสตร์แ ละศู น ย์ก ลางทาง
วัฒนธรรมของมาร์เซย์ Le Panier เป็ นย่านทีเ่ ก่าแก่ทสี่ ุดของ
มาร์เซย์ซ่งึ อาศัยอยู่ตงั ้ แต่สมัยโบราณ
เพื่อเป็ นการไม่รบกวนเวลาของท่านอิสระอาหารกลางวัน

นาท่านอิส ระช้อ ปปิ้ ง ถนน Saint Ferréol ถนนคนเดิน สายนี้ คือ หนึ่ง ในถนนสายเดีย วในมาร์ เ เซย์ ที่มีส ินค้าแบรนด์ ดัง ส่ว นใหญ่ เช่ น
ห้างสรรพสินค้า Galeries Lafayette (Chanel, Swarovski, Gucci, Hermès, Dior, Louis Pion ฯลฯ), ZARA, Célio, H&M, Pull&Bear ฯลฯ
และยังเป็ นเส้นทางการค้าที่มชี ่อื เสียงที่สุดสายหนึ่งของเมือง ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนามบิ นมาร์แซย์พรอว็องส์ ประเทศ
ฝรังเศส
่
17.55 นาท่านเดินทางสู่ สนามบินอิ สตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เทีย่ วบินที่ TK 1368
22.10 เดินทางถึง สนามบินอิ สตันบูล ประเทศตุรกี เพื่อรอเปลีย่ นเครื่องกลับสู่กรุงเทพฯ

Day7

สนามบินอิ สตันบูล – สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

01.45 นาท่านเดินทางสู่ สนามบินอิ สตันบูล โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เทีย่ วบินที่ TK 068
15.25 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ
วันเดิ นทาง
12 – 18 กรกฎาคม 2565
21 – 27 กรกฎาคม 2565

ราคาทัวร์/ท่าน
พักห้องละ
2-3 ท่าน
59,990
59,990

ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน
มีเตียง/ไม่มีเตียง
(อายุไม่เกิ น 2 - 12 ปี )
59,990
59,990

ราคาทัวร์
ไม่รวม
ตั ๋วเครื่องบิน
39,990
39,990

ราคาห้อง
พักเดี่ยว
13,000
13,000

อัตราค่าบริการสาหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 20,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท
ราคาทัวร์ขา้ งต้นไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น ราคาประมาณ 4,500 บาท (ราคาอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามค่าเงินในแต่ละวัน)
นักท่องเทีย่ วจ่ายตามจริงกับศูนย์ย่นื โดยเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ อานวยความสะดวกในการยื่น และให้คาแนะนาแก่ท่าน
สาคัญโปรดอ่าน
1. กรุณาทาการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมชาระเงินมัดจา ท่านละ 30,000 บาท/ท่าน และชาระส่วนทีเ่ หลือ 30 วัน ก่อน
การเดินทาง กรณีวนั เดินทางน้อยกว่า 30 วัน ต้องชาระค่าทัวร์เต็มจานวน 100% เท่านัน้
2. อัตราค่าบริการนี้ จาเป็ นต้องมีผูเ้ ดินทาง จานวน 10 ท่าน ขึน้ ไป ในแต่ละคณะ กรณีทมี่ ผี ูเ้ ดินทางไม่ถงึ ตามจานวนทีก่ าหนด ทางบริษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิในการเลื
์
่อนการเดินทาง หรือเปลีย่ นแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิม่ ขึน้ เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ)
3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตัวเครื
๋ ่องบิน , รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ ก่อนทาการออกบัตรโดยสาร
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนาจากเจ้าหน้าที่เป็ นเพียงการ
แนะนาเท่านัน้
4. นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางโปรแกรมข้างต้นควรทาการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวีซ่าหมู่คณะก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน วันหยุด
นักขัตฤกษ์ 60 วัน หากระยะเวลาน้อยกว่าทีร่ ะบุไว้ข้างต้น ขอสงวนสิทธิใ์ นการขอวีซ่าประเภทอื่นซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิม่ หรือมีผลต่อการ
พิจารณาวีซ่าของท่าน
5. ระหว่างท่องเทีย่ วหากนักท่องเทีย่ วได้รบั การตรวจยืนยันว่ามีเชือ้ โควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทาความสะอาดห้องพักเพิม่ เติม ถ้ามี (ไม่รวมอยู่
ในรายการทัวร์)
6. ในกรณี ที่ภ าครัฐ ทัง้ ไทย และประเทศปลายทางมีข้อ ก าหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อ โควิด -19 ทุ กประเภท ผู้เดินทางต้อ ง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ดว้ ยตัวท่านเอง ถ้ามี (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)

