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วนัที ่ โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เย็น 

1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิอสิตนับลู     

2 
สนามบินอิสตันบูล – สนามบินนีซ – เมืองนีซ – ตลาดกูร์ซาลียา – 
จัตรัุสมาเซน่า   

น ้าพุฟงแตนดโูซเลย – คาสเซลิฮลิล ์– แกลเลอรีล่าฟาแยตต ์
   

Novotel Nice Arenas 
Aeroport, Nice หรอื

เทยีบเทา่  

3 

แควน้โพรวองซ์ – เมืองวาเลนโซ – ทุ่งลาเวนเดอร์ Plateau de 
Valensole  

หมู่บา้นครุสสยิง – หมู่บา้นกอรด์ – ปราสาทหนิโบราณกอรด์ – เมอืงอา
วญีง 

   
Mercure Avignon Gare, 
Avignon หรอืเทยีบเทา่ 

4 
เมอืงอาวญีง – ไร่องุ่น Chateau La Nerthe – พระราชวังสมเด็จพระ

สนัตะปาปา สะพานปงดาวญีง – หมูบ่า้นเลโบเดอโพรวองซ ์     
Mercure Avignon Gare, 

Avignon หรอืเทยีบเทา่ 

5 

เมอืงอารล์ส ์– โบสถเ์ซนตโ์ทรฟีม – โรงละครโรมัน – โรมันอัฒจันทร์ – 
เลอ  

คาเฟ่แวนโก๊ะ เมอืงเอ็กซอ์องโพรวองซ ์– น ้าพุฟงแตน เดอ ลา โรตอน

เด  
ถนนกรูค์มริาโบ – เมอืงมารแ์ซย ์

   

Mercure Marseille 

Centre Prado 
Velodrome, Marseilles 

หรอืเทยีบเทา่  

6 

เมืองมาร์แซย์ – มหาวหิารน็อทร์ ดาม เดอ ลาการ์ด – มหาวหิารมาร์

แซย ์  
ทา่เรอืเกา่มารแ์ซย ์– ยา่นเมอืงเกา่มารแ์ซย ์– ถนน Saint Ferréol 

    

7 สนามบนิอสิตนับลู – สนามบนิสวุรรณภมู ิ– ประเทศไทย     
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Day1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิอสิตนับลู 

 

20.00 นัดหมายพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โปรดสงัเกตปุ้าย เลทสโ์กกรุ๊ป พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้าร

ตอ้นรับพรอ้มอ านวยความสะดวกเชค็อนิใหแ้กท่า่น 

23.00 ออกเดนิทางสู ่สนามบนิอสิตนับลู ประเทศตรุก ีโดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES เทีย่วบนิที ่TK 069 

 

Day2 สนามบนิอสิตนับลู – สนามบนินซี – เมอืงนซี  

            ตลาดกรูซ์าลยีา – จตัรุสัมาเซนา่ – น า้พุุงงแตนดโูซเลย – คาสเซลิฮลิล ์– แกลเลอรีล่างาแยตต ์

 

05.10 เดนิทางถงึ สนามบนิอสิตนับลู ประเทศตรุก ีและรอตอ่เครือ่ง 

08.15 ออกเดนิทางสู ่สนามบนินซี ประเทศฝร่ังเศส โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES เทีย่วบนิที ่TK 1813  

10.15 เดนิทางถงึ สนามบนินซี ประเทศฝร่ังเศส ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงรับสมัภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบยีบของ

สนามบนิ น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงนซี (Nice) ป็นเมอืงท่องเทีย่วทางตอนใตข้องประเทศฝร่ังเศส โดยมชีายฝ่ัง

ตดิทะเลเมดเิตอรเ์นยีนที ่ไดรั้บฉายา “ราชนิแีหง่รเิวยีรา่” 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

น าท่านเดนิทางไปยัง ตลาดกูรซ์าลยีา (Cours Saleya) เป็นตลาดดอกไมส้ดอันขึน้ชือ่ชนดิทีว่่ามาเมอืงนีซ 

อยูใ่นโซนตัวเมอืงเกา่ เป็นอกีหนึง่ไฮไลทท์ีห่า้มพลาดเมือ่มาเยอืนนซี  

น าท่านชม จตัรุสัมาเซนา่ (Place Massena) เป็นจัตุรัสทีม่ชี ือ่เสยีงใจกลางเมอืงนีซ ลอ้มรอบไปดว้ยรา้นคา้

มากมาย อาคารตา่งๆ จะเป็นสแีดงสดเป็นสถาปัตยกรรมแบบอติาเลยีน 
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และบรเิวณนัน้น าท่านถ่ายรูปทีร่ะลกึ น ้าพุฟงแตนดูโซเลย (Fontaine du Soleil) อยูใ่นกลางเมอืง ไดรั้บความ

นยิมอยา่งมากในฤดรูอ้น ผูค้นจะชอบมาน่ังเลน่เพือ่คลายความรอ้น ในฤดหูนาวนัน้ก็จะไดบ้รรยากาศโรแมนตกิไป

อกีแบบ ชว่งกลางคนืน ้าพแุหง่นีก้็จะมกีารเปิดไฟสสีนัสวยงามสลับกนัไปมา 
 

 
 

 

น าทา่นเดนิทางไปยงั คาสเซลิฮลิล ์(Castle Hill) จดุชมววิหลักของเมอืงทีส่ามารถเห็นววิไดแ้บบรอบทศิทาง 

จากจดุชมววิสามารถมองพระอาทติยข์ึน้และพระอาทติยต์ก  

น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิง แกลเลอรีล่างาแยตต ์(Galleries Lafayette) เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีใ่หญแ่ละมี

ชือ่เสยีงทีส่ดุในประเทศฝร่ังเศส ภายในอาคารทีม่สีถาปัตยกรรมทีส่วยงาม สถานทีแ่หง่นีเ้ป็นสวรรคข์องนักชอ้ป

ป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมทีน่ยิมความหรหูราล ้าสมยัทัง้เสือ้ผา้ เครือ่งประดับ ผลติภณัฑต์กแตง่ภายใน เครือ่งส าอาง 

สนิคา้ทกุช ิน้ทีน่ีถ่กูอพัเดทใหใ้หมล่า่สดุไมต่กเทรนดอ์ยูต่ลอดเวลา 
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ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนพูุเิศษ!! ซงีู้ ดแพุลตเตอร ์

ทีพ่ัก Novotel Nice Arenas Aeroport, Nice ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

Day3 แควน้โพุรวองซ ์– เมอืงวาเลนโซ – ทุง่ลาเวนเดอร ์Plateau de Valensole – หมูบ่า้นครสุสยิง 

หมูบ่า้นกอรด์ – ปราสาทหนิโบราณกอรด์ เมอืงอาวญีง 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นเดนิทางไปยงั แควน้โพรวองซ ์(Provence) ดนิแดนอนังดงามแหง่ฝร่ังเศสตอนใต ้มเีนนิเขาสงู 

เชือ่มระหวา่งเทอืกเขาแอลป์และทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน อาชพีหลักของคนทีน่ี ่คอื การปลกูทุง่ลาเวน

เดอร ์และการท าไรอ่งุน่เพือ่ผลติไวน ์ภาพของบา้นหลังเล็กสสีดใสแทรกตัวระหวา่งพุม่ลาเวนเดอร ์และ

พวงองุน่ชอ่โต งดงามเหมอืนในเทพนยิาย 

 

น าท่านไปยัง เมอืงวาเลนโซ (Valensole) เพือ่น าท่านชม ทุง่ลาเวนเดอร ์Plateau de Valensole สสีัน

สดใสบรเิวณทีร่าบวาเลนโซล (Plateau de Valensole) ทีน่ั่นคณุจะไดถ้า่ยภาพทา่มกลางทุง่ลาเวนเดอรอ์นักวา้ง

ใหญ ่และทุง่ขา้วสาลสีเีหลอืงอรา่ม พรอ้มรับฟังขอ้มลูเกีย่วกบัการปลกูดอกลาเวนเดอร ์

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนพูุเิศษ!! เอสคาโก ้

น าท่านไปยัง หมูบ่า้นครุสสยิง (Roussillon Village) เป็นหมูบ่า้นเล็กๆ เขตเมอืง Vaucluse สว่นหนึง่ของ

แควน้โพรวองซ ์ซึง่อยูท่างตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศฝร่ังเศส หมูบ่า้นแห่งนี้มจีุดเด่นทีบ่า้นเรอืนสสีันสดใส 

ทัง้สสีม้ แดง และน ้าตาล ทัง้ยงัไดรั้บเลอืกใหเ้ป็นหนึง่ใน “หมูบ่า้นทีส่วยทีส่ดุในฝร่ังเศส” 
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น าทา่นไปยงั หมูบ่า้นกอรด์ (Gordes Village) ตัง้อยูบ่นยอดเขาในแถบเทอืกเขาลเูบอรอง ซึง่เป็นแหลง่ผลติ

ไวนท์ีม่ชี ือ่เสยีงแหง่หนึง่ของโพรวองซโ์ดยมเีมอืงเล็กเมอืงนอ้ยตัง้อยูบ่นหนา้ผาและสรา้งลดหลั่นเรยีงตัวกันตาม

แนวเขา บา้นเรอืนมสีถาปัตยกรรมทีส่วยงาม เป็นสไตลห์นิๆ เมือ่มองลงไปจะเห็นววิของทุง่หญา้เขยีวๆ ทุง่ลาเวน

เดอร ์และพืน้ทีท่างเกษตรกรรมกวา้งใหญส่ดุลกูหลูกูตา ในตัวเมอืงมรีา้นอาหาร รา้นขายของทีร่ะลึกใหเ้ลอืกซือ้

กนัมากมาย 
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ภายในหมูบ่า้นน าท่านถ่ายรูปทีร่ะลกึ ปราสาทหนิโบราณกอรด์ (Gordes Castle) ซึง่สรา้งขึน้ในแบบสไตล์

เรเนสซองใหไ้ดช้มความอลังการกันอกีดว้ย หลังจากทีช่มอาคารบา้นเรอืนเรยีบรอ้ยแลว้ บรเิวณรอบนอกของ

เมอืงจะม ีหมูบ่า้นหนิโบราณ (Le village des bories à Gordes) ทีม่อีายถุงึ 6,000 ปี  

น าทา่นเดนิทางไปยงั เมอืงอาวญีง (Avignon) ไดรั้บการขนานนามว่าเป็นเมอืงหลวงแห่งโรมันคาทอลกิ เป็น

ทีรู่จั้กกนัในฐานะเมอืงแหง่เทศกาลศลิปะทีจั่ดขึน้ทกุปี เป็นเทศกาลศลิปะทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศฝร่ังเศส 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

ทีพ่ัก Mercure Avignon Gare, Avignon ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

Day4 เมอืงอาวญีง – ไรอ่งุน่ Chateau La Nerthe  พุระราชวงัสมเด็จพุระสนัตะปาปา สะพุานปงดาวญีง – 

หมูบ่า้นเลโบเดอโพุรวองซ ์  

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นชม ไรอ่งุน่ Chateau La Nerthe ซึง่มทีวิทัศนท์ีส่วยงามสามารถมองเห็นปราสาทสมยัศตวรรษที ่18 มี

อาคารทีส่วยงามลอ้มรอบ โดยจากระเบยีงอาคารสามารถชมทัศนียภาพประกอบไปดว้ยไร่องุ่นอันกวา้งใหญ่และ

ซากของ เมอืงพระสนัตะปะปา เหนอืหมูบ่า้น น าทกุทา่น ชมิไวนง์ร ีทา่นละ 1 แกว้ 

น าท่านชม พุระราชวงัสมเด็จพุระสนัตะปาปา (Palais des Papes) เป็นหนึง่ในสถาปัตยกรรมสไตลก์อธคิ

จากยคุกลางทีส่ าคัญทีส่ดุในยโุรป เคยเป็นทีอ่ยูอ่าศัยชาวศาสนาครสิตต์ะวันตกเมือ่สมัยศตวรรษที ่14 ปัจจุบันนี้

พระราชวังแหง่พระสนัตะปาปาไดก้ลายเป็นสถานทีท่่องเทีย่วส าคัญของเมอืงอาวญีงไปแลว้ โดยมนัีกท่องเทีย่ว

เดินทางมาเที่ยวที่นี่กว่า 650,000 คนต่อปีเลยทีเดียว อีกทัง้ที่นี่ยังเป็น Convention Centre และ 

Departmental Archives of Vaucluse อกีดว้ย ซึง่รวมไปถงึศูนยว์จัิยแห่งพระสันตะปาปาของเมอืงอาวญีง 

(Research Centre on the Papacy of Avignon) จัดขึน้โดย École Française de Rome   

น าท่านชม สะพุานปงดาวญีง (Pont d’Avignon) เป็นสะพานชือ่ดังจากยคุกลางโดยเป็นทีรู่จั้กกันทั่วโลก

จากเพลง "Sur le Pont d'Avignon" หรอืทีแ่ปลวา่ "On the Bridge of Avignon 
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

น าท่านเยีย่มชม หมูบ่า้นเลโบเดอโพุรวองซ ์(Les Baux de Provence) หนึง่ในหมูบ่า้นทีส่วยงามทีส่ดุใน

โพรวองซ ์โดยหมูบ่า้นนัน้ตัง้อยูร่มิภเูขาในเขตเทอืกเขาแอลป์ เหนอืยอดเขาถัดจากตัวหมูบ่า้นขึน้ไปนัน้เป็นทีต่ัง้

ของ Château des Baux ซากปราสาทขนาดใหญ่ของอดตีเจา้เมอืงหมูบ่า้นเลโบเดอโพรวองซ ์คอืหมูบ่า้น

โบราณในฝร่ังเศสทีย่งัคงรักษาศลิปะ และวัฒนธรรมโบราณเอาไวไ้ดเ้ป็นอยา่งด ีภายในเขตหมูบ่า้นถูกลอ้มรอบ

ไปดว้ยอาคารบา้นเรือนที่ส่วนใหญ่สรา้งจากหนิปูน สลับกับอาคารรา้นคา้ที่ขายของที่ระลกึสไตล์โพ รวองซ ์

นอกจากนี้ยังม ีEglise Saint Vincent โบถสเ์กา่ , พพิทิธภัณทต์ุ๊กตา Santons , Musée du Château , Musée 

de l'olivier และอืน่ๆอกีจ านวนมาก 

 น าท่านชม สะพุานปงดาวญีง (Pont d’Avignon) เป็นสะพานชือ่ดังจากยคุกลางโดยเป็นทีรู่จั้กกันทั่วโลก

จากเพลง "Sur le Pont d'Avignon" หรอืทีแ่ปลวา่ "On the Bridge of Avignon 

ทีพ่ัก Mercure Avignon Gare, Avignon ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

Day5 เมอืงอารล์ส ์– โบสถเ์ซนตโ์ทรงีม – โรงละครโรมนั – โรมนัอฒัจนัทร ์– เลอ คาเง่แวนโกะ๊ เมอืงเอ็กซ์

อองโพุรวองซ ์– น า้พุุงงแตน เดอ ลา โรตอนเด – ถนนกรูค์ มริาโบ – เมอืงมารแ์ซย ์

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอารล์ส ์(Arles) เป็นเมอืงทีค่่อนขา้งมคีวามโดดเด่นในดา้นของโบราณสถานส าคัญทีม่ี

มาตัง้แตย่คุสมยัโรมาเนสก ์และองคก์ารยเูนสโกยกใหเ้มอืงอารล์ส ์เป็นมรดกโลกไปในปี ค.ศ.1981  
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น าท่านเยีย่มชม โบสถเ์ซนตโ์ทรงีม (Saint-Trophime Primatial Catholic Church) สรา้งขึน้ในชว่ง

ชว่งศตวรรษที ่3 ในแบบของสถาปัตยกรรมแบบโรมัน โดยโบสถแ์ห่งนี้ถอืว่าเป็นโบสถแ์ห่งบชิอบคนแรกของ

เมอืงอารล์ส ์มชีือ่เสยีงดา้นสถาปัตยกรรมทีห่รหูราและภาพแกะสลักในพระคัมภรีไ์บเบลิ 

น าทา่นชม โรงละครโรมนั (Roman Theatre of Arles) อกีหนึง่สถานทีโ่บราณอนัน่าอศัจรรยโ์รงละครโรมัน

สรา้งขึน้ในศตวรรษแรกกอ่นครสิตศ์ักราชระหว่างการปกครอง Augustus โรงละครสามารถรองรับฝูงชนจ านวน 

8,000 คนใน 33 ทีน่ั่ง ดา้นหลังของเวทตีกแตง่ดว้ยเสาและรปูปัน้  

 

 
 

จากนัน้น าท่านชม โรมนัอฒัจนัทร ์(Arles Amphitheatre) เป็นอนุสาวรยีโ์บราณทีใ่หญ่ทีส่ดุและไดรั้บการ

เก็บรักษาไวท้ีด่ทีีสุ่ดในอารล์ อกีทัง้ยังเป็นทีรู่จ้ักในนามของ Amphithéâtre d'Arènes สถานทีน่ี้เกดิขึน้ตัง้แต่

ศตวรรษแรกทีม่คีวามยาว 136 เมตรและกวา้ง 107 เมตรสถานทีเ่กดิเหตุเป็นทีใ่หญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่ของกอลและ

สามารถรองรับผูช้มได ้21,000 คน อฒัจันทรย์งัคงใชม้าจนถงึปัจจบุนัเพือ่เป็นสถานทีส่ าหรับการแขง่ขนักฬีาสูว้ัว

กระทงิโชวแ์ละกจิกรรมอืน่ๆ  

น าท่านชม เลอ คาเง่แวนโกะ๊ (Le Café Van Gogh) หนึง่ในเสน้ทางตามรอยแวนโก๊ะ ปรากฏเป็นหนึง่ใน

ภาพวาดของแวนโก๊ะที่วาดเอาไวเ้มือ่ปี 1888 การตกแต่งของคาเฟ่นัน้จะทาผนังดว้ยสเีหลืองสดใส ตัดกับ

เฟอรน์เิจอรก์ ามะหยีส่แีดงเขม้  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

น าท่านเดนิทางไปยัง เมอืงเอ็กซอ์องโพุรวองซ ์ (Aix-en-Provence) เป็นเมอืงหลวงเกา่และยังเป็นเมอืง

ทีต่ัง้ของมหาวทิยาลัยทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นอนัดับหนึง่ดา้นกฎหมายทีม่อีายถุงึ 600 ปี  

น าท่านชม น า้พุุงงแตน เดอ ลา โรตอนเด (Fontaine de la Rotonde) เป็นรูปปั้นน ้าพุขนาดใหญ่ที่

จดุเริม่ตน้ของถนน Mirabeau ประกอบดว้ยรปูปัน้เทพธดิาสามองคห์ันหนา้ไปคนละทาง 
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จากนัน้อสิระเพลดิเพลนิไปกับ ถนนกูรค์ มริาโบ (Cours Mirabeau) ถนนสายส าคัญทีส่ดุของเมอืงทีส่อง

ฟากถนนปลูกตน้ไมต้ลอดทางและมนี ้าพุประดับประดาอยู่บนถนนเป็นระยะๆ นอกจากนี้ยังถอืว่าเป็นถนนสาย

ส าคัญของเมอืง มทีัง้ส านักงานการท่องเทีย่ว (Aix en Provence Tourist Office) และ Apple Store อยา่งใหญ่

ไวเ้ป็นจดุสงัเกต  

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงมารแ์ซย ์(Marseille) เป็นเมอืงเกา่แกท่ีส่ดุและใหญ่เป็นอันดับ 2 ของฝร่ังเศส เป็น

เมอืงทา่ทีส่วยและโรแมนตกิ  

จากนัน้น าทุกท่านเดนิทางไปยัง จุดตรวจ COVID-19 ซ ึง่เป็นการตรวจแบบ RT-PCR ** บรกิารขา้งตน้รวมใน

ราคาทัวรแ์ลว้ 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่ัก Mercure Marseille Centre Prado Velodrome, Marseilles ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
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Day6 เมอืงมารแ์ซย ์– มหาวหิารน็อทร ์ดาม เดอ ลาการด์ – มหาวหิารมารแ์ซย ์– ทา่เรอืเกา่มารแ์ซย ์– ยา่น

เมอืงเกา่มารแ์ซย ์– ถนน Saint Ferréol 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นชม มหาวหิารน็อทร ์ดาม เดอ ลาการด์ (Basilique Notre-Dame de la Garde) เป็นโบสถท์ีเ่ป็น

สญัลักษณ์ของเมอืง ตัง้อยูบ่นเขาซึง่โดดเดน่เป็นสงา่ สถาปัตยกรรมภายในก็เป็นเอกลักษณ์ โดยมยีอดเป็นรปูปัน้

พระแมม่ารยีส์ทีอง ยนือุม้พระบตุรไวใ้นออ้มแขน “ La Bonne Mère” ซึง่เชือ่ว่า พระแมค่อยดูแลกะลาส ีคน

เดนิเรอืชาวประมงและคนทัง้เมอืง 

น าทา่นไปยงั มหาวหิารมารแ์ซย ์(Cathedrale La Major) หรอืชือ่เต็มว่า อาสนวหิารนักบญุมารยีอ์งคใ์หญ่

แหง่มารแ์ซย ์เป็นโบสถโ์รมนัคาทอลกิทีม่ฐีานะเป็นอาสนวหิาร มหาวหิารมารแ์ซยม์ฐีานะเป็นบาซลิกิาไมเนอรม์า

ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1896 และเป็นทีต่ัง้อาสนะของอัครมขุมณฑลแห่งมารแ์ซย ์(เลือ่นฐานะจากมขุมณฑลในปี ค.ศ. 

1948) 

 

 
 

 

น าทา่นไปยงั ทา่เรอืเกา่มารแ์ซย ์(The Old Port) เป็นทา่เรอืเกา่ทีม่คีวามสวยงามเรอืถูกจอดเรยีงราย โดยมี

โบสถ ์Notre-Dame de la Garde เป็นฉากหลังสวยงาม ซึง่เมือ่เดนิออกไปจากท่าเรอือกีนดิหน่อย จะเจอ 

shopping street มหีา้งรา้น ทัง้เสือ้ผา้แฟชัน่ กระเป๋า รองเทา้ แบรนดด์ังและแบรนดท์อ้งถิน่โชวส์นิคา้เรยีกเงนิ

ในกระเป๋าของนักทอ่งเทีย่วไดด้นัีกแหละ  

น าทา่นไปยัง ยา่นเมอืงเกา่มารแ์ซย ์(Le Panier) ยา่นทีเ่ต็มไปดว้ยสสีันแห่งนี้ตัง้อยูบ่นเนนิเขาเหนือ Vieux 

Port ซึง่เป็นยา่นประวัตศิาสตรแ์ละศูนยก์ลางทางวัฒนธรรมของมารเ์ซย ์Le Panier เป็นยา่นทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของ

มารเ์ซยซ์ ึง่อาศัยอยูต่ัง้แตส่มยัโบราณ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 
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น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิง ถนน Saint Ferréol ถนนคนเดนิสายนี้คอืหนึง่ในถนนสายเดยีวในมารเ์เซย ์ทีม่สีนิคา้แบ

รนดด์ังสว่นใหญ ่เชน่ หา้งสรรพสนิคา้ Galeries Lafayette (Chanel, Swarovski, Gucci, Hermès, Dior, Louis 

Pion ฯลฯ), ZARA, Célio, H&M, Pull&Bear ฯลฯ และยงัเป็นเสน้ทางการคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุสายหนึง่ของเมอืง 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิมารแ์ซยพ์ุรอว็องส ์ประเทศฝร่ังเศส  

17.55 น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิอสิตนับูล ประเทศตุรก ีโดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES เทีย่วบนิที ่TK 

1368 

22.10 เดนิทางถงึ สนามบนิอสิตนับลู ประเทศตรุก ีเพือ่รอเปลีย่นเครือ่งกลับสูก่รงุเทพฯ 

 

Day7 สนามบนิอสิตนับลู – สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย 

 

01.45 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิอสิตนับลู โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES เทีย่วบนิที ่TK 068 

15.25 เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทยโดยสวัสดภิาพ ... พรอ้มความประทับใจ  

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 

ราคาทวัร/์ทา่น 

พุกัหอ้งละ  
2-3 ทา่น 

ราคาทวัรเ์ด็ก/ทา่น 

มเีตยีง/ไมม่เีตยีง 
(อายไุมเ่กนิ 2 - 12 ปี) 

ราคาทวัร ์

ไมร่วม 
ต ัว๋เครือ่งบนิ 

ราคาหอ้ง 

พุกัเดีย่ว 

12 – 18 กรกฎาคม 2565 99,999 99,999 79,999 13,000 

22 – 28 กรกฎาคม 2565 99,999 99,999 79,999 13,000 
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อตัราค่าบรกิารส าหรบัเดก็อายุไม่เกนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 20,000 บาท 
 

ส าคัญโปรดอา่น 

1. กรุณาท าการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 45 วัน พรอ้มช าระเงนิมัดจ า ทา่นละ 51,000 บาท/ทา่น และช าระสว่นที่

เหลอื 30 วัน ก่อนการเดนิทางหรือตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด กรณีวันเดนิทางนอ้ยกว่า 30 วัน ตอ้งช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน 

100% เทา่นัน้ 

2. อตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 10 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อก

เดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการออก

บัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรือ เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และการแนะน า

จากเจา้หนา้ทีเ่ป็นเพยีงการแนะน าเทา่นัน้ 

4. นักทอ่งเทีย่วทีต่อ้งการเดนิทางโปรแกรมขา้งตน้ควรท าการจอง และ สง่เอกสารเพือ่ขอวซี่าหมู่คณะกอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 

45 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 60 วัน หากระยะเวลานอ้ยกว่าทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซี่าประเภทอืน่ซึง่อาจมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่ หรอืมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น 

5. ระหวา่งทอ่งเทีย่วหากนักทอ่งเทีย่วไดรั้บการตรวจยนืยันวา่มเีชือ้โควดิ ทางโรงแรมอาจมคีา่ท าความสะอาดหอ้งพักเพิม่เตมิ 

ถา้ม ี(ไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร)์ 

6. ในกรณีทีภ่าครัฐทัง้ไทย และประเทศปลายทางมีขอ้ก าหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ทุกประเภท ผู ้

เดนิทางตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยสว่นนีด้ว้ยตวัทา่นเอง ถา้ม ี(ไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร)์ 
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โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


