
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

วันที ่ โปรแกรมทวัร 
อาหาร 

โรงแรม 
เชา เที่ยง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตันบูล     

2 

สนามบินอิสตันบูล – สนามบินนีซ – เมืองนีซ – ตลาด
กูรซาลียา – จัตุรัสมาเซนา   
น้ําพุฟงแตนดูโซเลย – คาสเซิลฮิลล – แกลเลอร่ีลาฟา
แยตต 

   
Ibis Styles Antibes, 
ANTIBES หรือ
เทียบเทา  

3 

แควนโพรวองซ – เมืองวาเลนโซ – ทุงลาเวนเดอร 
Plateau de Valensole  
หมูบานครุสสิยง – หมูบานกอรด – ปราสาทหินโบราณ
กอรด – เมืองอาวีญง 

   
Ibis Avignon Centre 
Gare, AVIGNON หรือ
เทียบเทา 

4 

เมืองอาวีญง - เมืองอารลส – โบสถเซนตโทรฟม – โรง
ละครโรมัน – โรมันอัฒจันทร – เลอ คาเฟแวนโกะ - 
หมูบานเลโบเดอโพรวองซ – พระราชวังสมเด็จพระ
สันตะปาปา – สะพานปงดาวีญง 

   
Ibis Avignon Centre 
Gare, AVIGNON หรือ
เทียบเทา 



 
 
 

 

BKK       IST IST       NCE

TK069 23.05 05.15+1 TK1813 07.50 09.55 

      

MRS       IST IST       BKK 

TK1368 19.20 23.40 TK068 01.45 15.20 

      

วันเดนิทาง 
ราคาทัวร/ทาน
พักหองละ 2-3 

ทาน 

ราคาทัวรเด็ก/
ทาน 

(อายุไมเกิน 
11 ป) 

ราคาทัวรไม
รวม 

ตั๋วเคร่ืองบิน 

ราคา 
หองพัก
เดี่ยว 

26 พ.ค. - 01 มิ.ย. 
2566 

65,990 65,990 45,990 10,000 

   16 - 22 
มิถุนายน 2566 65,990 65,990 45,990 10,000 

5 
เมืองอาวีญง – ไรองุน Chateau La Nerthe – เมือง
เอ็กซอองโพรวองซ – น้ําพุฟงแตน เดอ ลา โรตอนเด – 
ถนนกูรค มิราโบ – ทุงดอกปอปป – เมืองมารแซย 

   

Ibis Marseille 
Timone, 
MARSEILLES หรือ
เทียบเทา

6 

เมืองมารแซย – มหาวิหารน็อทร ดาม เดอ ลาการด – 
มหาวิหารมารแซย – ทาเรือเกามารแซย – ยานเมือง
เกามารแซย – ถนน Saint Ferréol – สนามบินมาร
แซยพรอว็องส – สนามบินอิสตันบูล

    

7 สนามบินอิสตันบูล – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศ
ไทย     

โปรแกรมเดนิทาง 7 วัน 4 คืน : โดยสายการบิน

      เที่ยวบนิที ่  เวลาออก                 เท่ียวบนิที่ เวลาออก            

      เที่ยวบนิที ่  เวลาออก                 เท่ียวบนิที่ เวลาออก            

อัตราคาบรกิาร



อัตราคาบริการสาํหรับ เด็กอายไุมเกิน 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 
20,000 บาท 

 

อัตราน้ี ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคเุทศกทองถ่ิน และ หัวหนาทัวร 
ทานละ 2,500 บาท 

ราคาทัวรขางตนไมรวมคาวซีาเชงเกน ราคาประมาณ 4,000 บาท (ราคาอาจมีการ
เปลีย่นแปลงตามคาเงนิในแตละวัน) 

นกัทองเทีย่วจายตามจริงกบัศนูยยืน่ โดยเจาหนาท่ีของบรษิัทฯ อํานวยความสะดวกในการ
ยืน่ และใหคําแนะนาํแกทาน 

สําคัญโปรดอาน 
1. กรุณาทําการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 30 วัน พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 20,000 

บาท/ทาน และชําระสวนท่ีเหลือ 30 วัน กอนการเดินทาง กรณีวันเดินทางนอยกวา 21 วัน ตอง
ชําระคาทัวรเต็มจํานวน 100% เทาน้ัน 

2. อัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทาง จํานวน 10 ทาน ข้ึนไป ในแตละคณะ กรณีท่ีมีผูเดินทาง
ไมถึงตามจํานวนท่ีกําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลง
อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ) 

3. ทานท่ีตองออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเคร่ืองบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ี
เจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกบัตรโดยสาร เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท 
หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา และการแนะนําจากเจาหนาท่ีเปนเพียงการแนะนํา
เทาน้ัน 

4. นักทองเท่ียวท่ีตองการเดินทางโปรแกรมขางตนควรทําการจอง และ สงเอกสารเพ่ือขอวีซาหมู
คณะกอนเดินทางอยางนอย 45 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ 60 วัน หากระยะเวลานอยกวาท่ีระบุไว
ขางตน ขอสงวนสิทธ์ิในการขอวีซาประเภทอ่ืนซ่ึงอาจมีคาใชจายเพ่ิม หรือมีผลตอการพิจารณาวี
ซาของทาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 



 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตันบูล 
 

20.00 นัดหมายพรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุปาย เลทสโกกรุป พบ
เจาหนาท่ีคอยใหการตอนรับพรอมอํานวยความสะดวกเช็คอินใหแกทาน 

23.00 ออกเดินทางสู สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เท่ียวบิน
ท่ี TK 069 

 

Day2 สนามบินอิสตันบูล – สนามบินนีซ – เมืองนีซ – ตลาดกูรซาลียา – จัตุรัสมาเซ
นา – น้ําพุฟงแตนดูโซเลย – คาสเซิลฮิลล – แกลเลอร่ีลาฟาแยตต 

 
05.10 เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี และรอตอเคร่ือง 
08.15 ออกเดินทางสู สนามบินนีซ ประเทศฝร่ังเศส โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เท่ียวบินท่ี 

TK 1813  
10.15 เดินทางถึง สนามบินนีซ ประเทศฝร่ังเศส ผานการตรวจคนเขาเมืองรับสัมภาระผานจุดคัดกรอง

ตามระเบียบของสนามบิน นําทานเดินทางสู เมืองนีซ (Nice) ปนเมืองทองเท่ียวทางตอนใตของ
ประเทศฝร่ังเศส โดยมีชายฝงติดทะเลเมดิเตอรเนียนท่ี ไดรับฉายา “ราชินีแหงริเวียรา” 

  
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

นําทานเดินทางไปยัง ตลาดกูรซาลียา (Cours Saleya) เปนตลาดดอกไมสดอันข้ึนช่ือชนิดท่ีวา
มาเมืองนีซ อยูในโซนตัวเมืองเกา เปนอีกหน่ึงไฮไลทท่ีหามพลาดเม่ือมาเยือนนีซ  
นําทานชม จัตุรัสมาเซนา (Place Massena) เปนจัตุรัสท่ีมีชื่อเสียงใจกลางเมืองนีซ ลอมรอบไป
ดวยรานคามากมาย อาคารตางๆ จะเปนสีแดงสดเปนสถาปตยกรรมแบบอิตาเลียน และบริเวณน้ัน



นําทานถายรูปท่ีระลึก น้ําพุฟงแตนดูโซเลย (Fontaine du Soleil) อยูในกลางเมือง ไดรับความ
นิยมอยางมากในฤดูรอน ผูคนจะชอบมานั่งเลนเพ่ือคลายความรอน ในฤดูหนาวน้ันก็จะได
บรรยากาศโรแมนติกไปอีกแบบ ชวงกลางคืนนํ้าพุแหงน้ีก็จะมีการเปดไฟสีสันสวยงามสลับกันไป
มา 
นําทานเดินทางไปยัง คาสเซิลฮิลล (Castle Hill) จุดชมวิวหลักของเมืองท่ีสามารถเห็นวิวไดแบบ
รอบทิศทาง จากจุดชมวิวสามารถมองพระอาทิตยข้ึนและพระอาทิตยตกนําทานอิสระชอปปง แกล
เลอร่ีลาฟาแยตต (Galleries Lafayette) เปนหางสรรพสินคาท่ีใหญและมีชื่อเสียงท่ีสุดในประเทศ
ฝร่ังเศส ภายในอาคารท่ีมีสถาปตยกรรมท่ีสวยงาม สถานท่ีแหงน้ีเปนสวรรคของนักชอปปงสินคา
แบรนดเนมท่ีนิยมความหรูหราลํ้าสมัยท้ังเส้ือผา เคร่ืองประดับ ผลิตภัณฑ ตกแตงภายใน 
เคร่ืองสําอาง สินคาทุกชิ้นท่ีน่ีถูกอัพเดทใหใหมลาสุดไมตกเทรนดอยูตลอดเวลา 

ค่ํา อิสระอาหารเย็นเพ่ือสะดวกแกการชอปปงอิสระ 
ท่ีพัก Ibis Styles Antibes, ANTIBES ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 
 

 

Day3 เมืองนีช – เมืองวาเลนโซ – ทุงลาเวนเดอร Plateau de Valensole – หมูบาน
ครุสสิยง – หมูบานกอรด – ปราสาทหินโบราณกอรด - เมืองอาวีญง 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานไปยัง เมืองวาเลนโซ (Valensole) (ใชเวลาเดินทางโดยประมาณ 3 ชั่วโมง) เพ่ือนําทาน
ชม ทุงลาเวนเดอร Plateau de Valensole สีสันสดใสบริเวณท่ีราบวาเลนโซล (Plateau de 
Valensole) ท่ีน่ันคุณจะไดถายภาพทามกลางทุงลาเวนเดอรอันกวางใหญ และทุงขาวสาลีสี
เหลืองอราม พรอมรับฟงขอมูลเก่ียวกับการปลูกดอกลาเวนเดอร ***ทุงลาเวนเดอรในแควนโพรวองซ
จะเร่ิมบานในชวงฤดูรอน ตั้งแตกลางเดือนมิถุนายนไปจนถึงกลางเดือนสิงหาคม แตก็ข้ึนอยูกับพ้ืนท่ีและสภาพ
อากาศตามฤดูกาลในแตละป*** 
 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถ่ิน 
       



นําทานไปยัง เมืองครุสสิยง (Roussillon) (ใชเวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมง) เพ่ือเดินทาง 
หมูบานครุสสิยง (Roussillon Village) เปนหมูบานเล็กๆ เขตเมือง Vaucluse สวนหน่ึงของแควน
โพรวองซ ซ่ึงอยูทางตะวันออกเฉียงใตของประเทศฝร่ังเศส หมูบานแหงน้ีมีจุดเดนท่ีบานเรือน
สีสันสดใส ท้ังสีสม แดง และนํ้าตาล ท้ังยังไดรับเลือกใหเปนหน่ึงใน “หมูบานท่ีสวยท่ีสุดใน
ฝร่ังเศส” 

นําทานไปยัง หมูบานกอรด (Gordes Village) ตั้งอยูบนยอดเขาในแถบเทือกเขาลูเบอรอง ซ่ึง
เปนแหลงผลิตไวนท่ีมีชื่อเสียงแหงหน่ึงของโพรวองซโดยมีเมืองเล็กเมืองนอยต้ังอยูบนหนาผา
และสรางลดหล่ันเรียงตัวกันตามแนวเขา บานเรือนมีสถาปตยกรรมท่ีสวยงาม เปนสไตลหินๆ เม่ือ
มองลงไปจะเห็นวิวของทุงหญาเขียวๆ ทุงลาเวนเดอร และพ้ืนท่ีทางเกษตรกรรมกวางใหญสุดลูก
หูลูกตา ในตัวเมืองมีรานอาหาร รานขายของท่ีระลึกใหเลือกซ้ือกันมากมาย 
 

ภายในหมูบานนําทานถายรูปท่ีระลึก ปราสาทหินโบราณกอรด (Gordes Castle) ซ่ึงสรางข้ึนใน
แบบสไตลเรเนสซองใหไดชมความอลังการกันอีกดวย หลังจากท่ีชมอาคารบานเรือนเรียบรอย
แลว บริเวณรอบนอกของเมืองจะมี หมูบานหินโบราณ (Le village des bories à Gordes) ท่ีมี
อายุถึง 6,000 ป  
นําทานเดินทางไปยัง เมืองอาวีญง (Avignon) (ใชเวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมง)   
 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  
ท่ีพัก Ibis Avignon Centre Gare ,AVIGNON ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 

 

Day4 เมืองอาวีญง - เมืองอารลส – โบสถเซนตโทรฟม – โรงละครโรมัน – โรมันอัฒจันทร 
– เลอ คาเฟแวนโกะ - หมูบานเลโบเดอโพรวองซ – พระราชวังสมเด็จพระ
สันตะปาปา – สะพานปงดาวีญง  

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  



นําทานเดินทางสู เมืองอารลส (Arles) (ใชเวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมง)   เปนเมืองท่ี
คอนขางมีความโดดเดนในดานของโบราณสถานสําคัญท่ีมีมาตั้งแตยุคสมัยโรมาเนสก และ
องคการยูเนสโกยกใหเมืองอารลส เปนมรดกโลกไปในป ค.ศ.1981 นําทานเยี่ยมชม โบสถเซนต
โทรฟม (Saint-Trophime Primatial Catholic Church) สรางข้ึนในชวงชวงศตวรรษท่ี 3 ใน
แบบของสถาปตยกรรมแบบโรมัน โดยโบสถแหงน้ีถือวาเปนโบสถแหงบิชอบคนแรกของเมือง
อารลส มีชื่อเสียงดานสถาปตยกรรมท่ีหรูหราและภาพแกะสลักในพระคัมภีรไบเบิล 
นําทานชม โรงละครโรมัน (Roman Theatre of Arles) อีกหน่ึงสถานท่ีโบราณอันนาอัศจรรย
โรงละครโรมันสรางข้ึนในศตวรรษแรกกอนคริสตศักราชระหวางการปกครอง Augustus โรง
ละครสามารถรองรับฝูงชนจํานวน 8,000 คนใน 33 ท่ีน่ัง ดานหลังของเวทีตกแตงดวยเสาและ
รูปป 

 
จากน้ันนําทานชม โรมันอัฒจันทร (Arles Amphitheatre) เปนอนุสาวรียโบราณท่ีใหญท่ีสุดและ
ไดรับการเก็บรักษาไวท่ีดีท่ีสุดในอารล อีกท้ังยังเปนท่ีรูจักในนามของ Amphithéâtre d'Arènes 
สถานท่ีน้ีเกิดข้ึนต้ังแตศตวรรษแรกท่ีมีความยาว 136 เมตรและกวาง 107 เมตรสถานท่ีเกิดเหตุ
เปนท่ีใหญท่ีสุดแหงหน่ึงของกอลและสามารถรองรับผูชมได 21,000 คน อัฒจันทรยังคงใชมา
จนถึงปจจุบันเพ่ือเปนสถานท่ีสําหรับการแขงขันกีฬาสูวัวกระทิงโชวและกิจกรรมอื่นๆ  
นําทานชม เลอ คาเฟแวนโกะ (Le Café Van Gogh) หน่ึงในเสนทางตามรอยแวนโกะ ปรากฏ
เปนหน่ึงในภาพวาดของแวนโกะท่ีวาดเอาไวเม่ือป 1888 การตกแตงของคาเฟน้ันจะทาผนังดวย
สีเหลืองสดใส ตัดกับเฟอรนิเจอรกํามะหยี่สีแดงเขม  
 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถ่ิน 
 
นําทานเย่ียมชม หมูบานเลโบเดอโพรวองซ (Les Baux de Provence) หน่ึงในหมูบานท่ีสวยงาม
ท่ีสุดในโพรวองซ โดยหมูบานน้ันต้ังอยูริมภูเขาในเขตเทือกเขาแอลป เหนือยอดเขาถัดจากตัว
หมูบานข้ึนไปน้ันเปนท่ีตั้งของ Château des Baux ซากปราสาทขนาดใหญของอดีตเจาเมือง
หมูบานเลโบเดอโพรวองซ คือหมูบานโบราณในฝร่ังเศสท่ียังคงรักษาศิลปะ และวัฒนธรรม
โบราณเอาไวไดเปนอยางดี ภายในเขตหมูบานถูกลอมรอบไปดวยอาคารบานเรือนท่ีสวนใหญ
สรางจากหินปูน สลับกับอาคารรานคาท่ีขายของท่ีระลึกสไตลโพ รวองซ นอกจากน้ียังมี Eglise 
Saint Vincent โบถสเกา , พิพิทธภัณทตุกตา Santons , Musée du Château , Musée de 
l'olivier และอ่ืนๆอีกจํานวนมาก 



 
นําทานเดินทางไปยัง เมืองอาวีญง (Avignon) (ใชเวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมง)  ไดรับ
การขนานนามวาเปนเมืองหลวงแหงโรมันคาทอลิก เปนท่ีรูจักกันในฐานะเมืองแหงเทศกาลศิลปะ
ท่ีจัดข้ึนทุกป เปนเทศกาลศิลปะท่ีใหญท่ีสุดในประเทศฝร่ังเศส 
 
 
นําทานชม พระราชวังสมเด็จพระสันตะปาปา (Palais des Papes) เปนหน่ึงในสถาปตยกรรม
สไตลกอธิคจากยุคกลางท่ีสําคัญท่ีสุดในยุโรป เคยเปนท่ีอยูอาศัยชาวศาสนาคริสตตะวันตกเม่ือ
สมัยศตวรรษท่ี 14 ปจจุบันนี้พระราชวังแหงพระสันตะปาปาไดกลายเปนสถานท่ีทองเท่ียวสําคัญ
ของเมืองอาวีญงไปแลว โดยมีนักทองเท่ียวเดินทางมาเท่ียวท่ีน่ีกวา 650,000 คนตอปเลยทีเดียว 
อีกท้ังท่ีน่ียังเปน Convention Centre และ Departmental Archives of Vaucluse อีกดวย ซ่ึง
รวมไปถึงศูนยวิจัยแหงพระสันตะปาปา ของเมืองอาวีญง (Research Centre on the Papacy of 
Avignon) จัดข้ึนโดย École Française de Rome  นําทานชม สะพานปงดาวีญง (Pont 
d’Avignon) เปนสะพานชื่อดังจากยุคกลางโดยเปนท่ีรูจักกันท่ัวโลกจากเพลง "Sur le Pont 
d'Avignon" หรือท่ีแปลวา "On the Bridge of Avignon 
 

ค่ํา อิสระอาหารเย็นเพ่ือสะดวกแกการทองเท่ียว 
ท่ีพัก Ibis Avignon Centre Gare ,AVIGNON ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 
 

Day5 เมืองอาวีญง – ไรองุน Chateau La Nerthe – เมืองเอ็กซอองโพรวองซ – น้ําพุฟง
แตน เดอ ลา โรตอนเด – ถนนกูรค มิราโบ – ทุงดอกปอปป – เมืองมารแซย 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานเขาชม ไรองุน Chateau La Nerthe ซ่ึงมีทิวทัศนท่ีสวยงามสามารถมองเห็นปราสาทสมัย
ศตวรรษท่ี 18 มีอาคารท่ีสวยงามลอมรอบ โดยจากระเบียงอาคารสามารถชมทัศนียภาพประกอบ



ไปดวยไรองุนอันกวางใหญและซากของ เมืองพระสันตะปะปา เหนือหมูบาน นําทุกทาน ชิมไวน
ฟรี ทานละ 1 แกว 
 

เท่ียง อิสระอาหารกลางวันเพ่ือสะดวกแกการทองเท่ียว 
 

นําทานเดินทางไปยัง เมืองเอ็กซอองโพรวองซ  (Aix-en-Provence) (ใช เวลาเดินทาง
โดยประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที)   เปนเมืองหลวงเกาและยังเปนเมืองท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยท่ีมี
ช่ือเสียงเปนอันดับหน่ึงดานกฎหมายท่ีมีอายุถึง 600 ป นําทานชม น้ําพุฟงแตน เดอ ลา โรตอนเด 
(Fontaine de la Rotonde)  เปน รูปป น นํ้าพุขนาดใหญ ท่ี จุด เ ร่ิมตนของถนน Mirabeau 
ประกอบดวยรูปปนเทพธิดาสามองคหันหนาไปคนละทาง 
จากน้ันอิสระเพลิดเพลินไปกับ ถนนกูรค มิราโบ (Cours Mirabeau) ถนนสายสําคัญท่ีสุดของ
เมืองท่ีสองฟากถนนปลูกตนไมตลอดทางและมีนํ้าพุประดับประดาอยูบนถนนเปนระยะๆ 
นอกจากน้ียังถือวาเปนถนนสายสําคัญของเมือง มีท้ังสํานักงานการทองเท่ียว (Aix en Provence 
Tourist Office) และ Apple Store อยางใหญไวเปนจุดสังเกต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทานชม ทุงดอกปอปป  (POPPY FIELD) บริเวณ Haras de la sainte Victoire  เท่ียวทุง
ดอกปอปปในชวงฤดูใบไมผลิดอกปอปป หรือในภาษาฝร่ังเศสเรียกวาดอก Coquelicot เปน
ดอกไมสีแดงสดท่ีสามารถหาไดท่ัวไปในประเทศแถบยุโรป ในประเทศฝร่ังเศสนั้น ดอกปอปปจะ
ผลิดอกออกผลในชวงเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนมิถุนายน ซ่ึงเปนชวงคาบเก่ียวระหวางฤดูใบไม
ผลิและฤดูรอนดอกปอปปน้ีหาไดท่ัวไป ไมจํากัดวาจะตองอยูท่ีภาคใดภาคหน่ึงของประเทศ แตถา
หากวาอยากดูทุงดอกปอปปท่ีกวางใหญ และสวยท่ีสุดจะตองไปดูท่ีเมืองโพรวองซ  เมืองทางตอน
ใตของประเทศฝร่ังเศส 



 
นําทานเดินทางสู เมืองมารแซย (Marseille) (ใชเวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมง)  เปนเมือง
เกาแกท่ีสุดและใหญเปนอันดับ 2 ของฝร่ังเศส เปนเมืองทาท่ีสวยและโรแมนติก  
 

ค่ํา บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ท่ีพัก Ibis Marseille Timone, MARSEILLES ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 
 

Day6 เมืองมารแซย – มหาวิหารน็อทร ดาม เดอ ลาการด – มหาวิหารมารแซย – ทาเรือ
เกามารแซย – ยานเมืองเกามารแซย – ถนน Saint Ferréol – สนามบินมารแซย
พรอว็องส – สนามบินอิสตันบูล 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 

นําทานชม มหาวิหารน็อทร ดาม เดอ ลาการด (Basilique Notre-Dame de la Garde) เปน
โบสถท่ีเปนสัญลักษณของเมือง ต้ังอยูบนเขาซ่ึงโดดเดนเปนสงา สถาปตยกรรมภายในก็เปน
เอกลักษณ โดยมียอดเปนรูปปนพระแมมารียสีทอง ยืนอุมพระบุตรไวในออมแขน “ La Bonne 
Mère” ซ่ึงเช่ือวา พระแมคอยดูแลกะลาสี คนเดินเรือชาวประมงและคนท้ังเมือง 
นําทานไปยัง มหาวิหารมารแซย (Cathedrale La Major) หรือช่ือเต็มวา อาสนวิหารนักบุญมา
รียองคใหญแหงมารแซย เปนโบสถโรมันคาทอลิกท่ีมีฐานะเปนอาสนวิหาร มหาวิหารมารแซยมี
ฐานะเปนบาซิลิกาไมเนอรมาตั้งแตป ค.ศ. 1896 และเปนท่ีตั้งอาสนะของอัครมุขมณฑลแหงมาร
แซย (เล่ือนฐานะจากมุขมณฑลในป ค.ศ. 1948) 
นําทานไปยัง ทาเรือเกามารแซย (The Old Port) เปนทาเรือเกาท่ีมีความสวยงามเรือถูกจอดเรียง
ราย โดยมีโบสถ Notre-Dame de la Garde เปนฉากหลังสวยงาม ซึ่งเม่ือเดินออกไปจากทาเรือ
อีกนิดหนอย จะเจอ shopping street มีหางราน ท้ังเส้ือผาแฟชั่น กระเปา รองเทา แบรนดดังและ
แบรนดทองถ่ินโชวสินคาเรียกเงินในกระเปาของนักทองเท่ียวไดดีนักแหละ นําทานไปยัง ยาน
เมืองเกามารแซย (Le Panier) ยานท่ีเต็มไปดวยสีสันแหงน้ีต้ังอยูบนเนินเขาเหนือ Vieux Port 
ซ่ึงเปนยานประวัติศาสตรและศูนยกลางทางวัฒนธรรมของมารเซย Le Panier เปนยานท่ีเกาแก
ท่ีสุดของมารเซยซ่ึงอาศัยอยูตั้งแตสมัยโบราณ 
 
 
 

 
 

เท่ียง      อิสระอาหารกลางวันเพ่ือสะดวกแกการชอปปง  
 



นําทานอิสระชอปปง ถนน Saint Ferréol ถนนคนเดินสายน้ีคือหน่ึงในถนนสายเดียวในมารเเซย 
ท่ีมีสินคาแบรนดดังสวนใหญ เชน หางสรรพสินคา Galeries Lafayette (Chanel, Swarovski, 
Gucci, Hermès, Dior, Louis Pion ฯลฯ), ZARA, Célio, H&M, Pull&Bear ฯลฯ และยังเปน
เสนทางการคาท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดสายหน่ึงของเมือง ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู สนามบิน
มารแซยพรอว็องส ประเทศฝรั่งเศส  
 

17.55 นําทานเดินทางสู สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES 
เท่ียวบินท่ี TK 1368 

22.10 เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี เพ่ือรอเปล่ียนเคร่ืองกลับสูกรุงเทพฯ
 
 

Day7 สนามบินอิสตันบูล – สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย 
 

01.45 นําทานเดินทางสู สนามบินอิสตันบูล โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เท่ียวบินท่ี TK 068 
15.20 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ ... พรอมความประทับใจ  

 
 
 



 



 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


