
 
 

 

 

  



 
 

 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ี โปรแกรมทัวร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เท่ียง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตันบูล     

2 
สนามบินอิสตันบูล – สนามบินนีซ – เมืองนีซ – ตลาดกูร์ซาลียา – จัตุรัสมาเซน่า   

น้ำพุฟงแตนดูโซเลย – คาสเซิลฮิลล์ – แกลเลอรี่ลาฟาแยตต์    
Ibis Styles Antibes, ANTIBES 

หรือเทียบเท่า  

3 
แคว้นโพรวองซ์ – เมืองวาเลนโซ – ทุ่งลาเวนเดอร์ Plateau de Valensole  

หมู่บ้านครุสสิยง – หมู่บ้านกอร์ด – ปราสาทหินโบราณกอร์ด – เมืองอาวีญง    
Ibis Avignon Centre Gare, 

AVIGNON หรือเทียบเท่า 

4 

เมืองอาวีญง - เมืองอาร์ลส์ – โบสถ์เซนต์โทรฟ�ม – โรงละครโรมัน – โรมันอัฒจันทร์ 

– เลอ คาเฟ่แวนโก๊ะ - หมู่บ้านเลโบเดอโพรวองซ์ – พระราชวังสมเด็จพระสันตะปาปา 

– สะพานปงดาวีญง 
   

Ibis Avignon Centre Gare, 

AVIGNON หรือเทียบเท่า 



 
 

 

 

 

 
 

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 

      

 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน 

(อายุไม่เกิน 11 ป�) 

ราคาทัวร์ไม่รวม 

ตั๋วเคร่ืองบิน 

ราคา 

ห้องพักเดี่ยว 

26 พ.ค. - 01 มิ.ย. 2566 65,990 65,990 45,990 10,000 

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

อัตราค่าบริการสำหรับ เด็กอายุไม่เกิน 2 ป� ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 20,000 บาท 

 

อัตราน้ี ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถ่ิน และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท 

5 
เมืองอาวีญง – ไร่องุ่น Chateau La Nerthe – เมืองเอ็กซ์อองโพรวองซ์ – น้ำพุฟง

แตน เดอ ลา โรตอนเด – ถนนกูร์ค มิราโบ – ทุ่งดอกป๊อปป�� – เมืองมาร์แซย์    
Ibis Marseille Timone, 

MARSEILLES หรือเทียบเท่า  

6 

เมืองมาร์แซย์ – มหาวิหารน็อทร์ ดาม เดอ ลาการ์ด – มหาวิหารมาร์แซย์ – ท่าเรือ

เก่ามาร์แซย์ – ย่านเมืองเก่ามาร์แซย์ – ถนน Saint Ferréol – สนามบินมาร์แซย์

พรอว็องส์ – สนามบินอิสตันบูล 
    

7 สนามบินอิสตันบูล – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย     

โปรแกรมเดินทาง 8 วัน 5 คืน : โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES (TK) 

      เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง       เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง 

      เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง       เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง 

อัตราค่าบริการ 



 
 

 

ราคาทัวร์ข้างต้นไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น ราคาประมาณ 4,000 บาท (ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามค่าเงินในแตล่ะวัน) 

นักท่องเท่ียวจ่ายตามจริงกับศูนย์ย่ืน โดยเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ อำนวยความสะดวกในการย่ืน และให้คำแนะนำแก่ท่าน 

สำคัญโปรดอ่าน 

1. กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ก่อนการ

เดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 100% เท่าน้ัน 

2. อัตราค่าบริการนี้ จำเป�นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 10 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) 

3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกบัตรโดยสาร เนื่องจาก

สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าท่ีเป�นเพียงการแนะนำเท่าน้ัน 

4. นักท่องเท่ียวท่ีต้องการเดินทางโปรแกรมข้างต้นควรทำการจอง และ ส่งเอกสารเพ่ือขอวีซ่าหมู่คณะก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

60 วัน หากระยะเวลาน้อยกว่าท่ีระบุไว้ข้างต้น ขอสงวนสิทธ์ิในการขอวีซ่าประเภทอ่ืนซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม หรือมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน 

 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตันบูล 

 

20.00 นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก

เช็คอินให้แก่ท่าน 

23.00 ออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เท่ียวบินท่ี TK 069 



 
 

 

 

Day2 สนามบินอิสตันบูล – สนามบินนีซ – เมืองนีซ – ตลาดกูร์ซาลียา – จัตุรัสมาเซน่า – น้ำพุฟงแตนดูโซเลย – คาสเซิลฮิลล์ – 

แกลเลอรี่ลาฟาแยตต ์

 

05.10 เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี และรอต่อเครื่อง 

08.15 ออกเดินทางสู่ สนามบินนีซ ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เท่ียวบินท่ี TK 1813  

10.15 เดินทางถึง สนามบินนีซ ประเทศฝรั่งเศส ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบของสนามบิน นำท่านเดินทางสู่ 

เมืองนีซ (Nice) ป�นเมืองท่องเท่ียวทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส โดยมีชายฝ��งติดทะเลเมดิเตอร์เนียนท่ี ได้รับฉายา “ราชินีแห่งริเวียร่า” 

  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

นำท่านเดินทางไปยัง ตลาดกูร์ซาลียา (Cours Saleya) เป�นตลาดดอกไม้สดอันขึ้นชื่อชนิดที่ว่ามา

เมืองนีซ อยู่ในโซนตัวเมืองเก่า เป�นอีกหน่ึงไฮไลท์ท่ีห้ามพลาดเมื่อมาเยือนนีซ  

นำท่านชม จัตุรัสมาเซน่า (Place Massena) เป�นจัตุรัสที่มีชื่อเสยีงใจกลางเมืองนีซ ล้อมรอบไปดว้ย

ร้านค้ามากมาย อาคารต่างๆ จะเป�นสีแดงสดเป�นสถาป�ตยกรรมแบบอิตาเลียน และบริเวณนั้นนำท่าน

ถ่ายรูปท่ีระลึก น้ำพุฟงแตนดูโซเลย (Fontaine du Soleil) อยู่ในกลางเมือง ได้รับความนิยมอย่างมากในฤดูร้อน ผู้คนจะชอบมาน่ังเล่นเพ่ือคลาย

ความร้อน ในฤดูหนาวน้ันก็จะได้บรรยากาศโรแมนติกไปอีกแบบ ช่วงกลางคืนน้ำพุแห่งน้ีก็จะมีการเป�ดไฟสีสันสวยงามสลับกันไปมา 

นำท่านเดินทางไปยัง คาสเซิลฮิลล์ (Castle Hill) จุดชมวิวหลักของเมืองท่ีสามารถเห็นวิวได้แบบรอบทิศทาง จากจุดชมวิวสามารถมองพระอาทิตย์

ขึ้นและพระอาทิตย์ตกนำท่านอิสระช้อปป��ง แกลเลอรี่ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) เป�นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดใน

ประเทศฝรั่งเศส ภายในอาคารที่มีสถาป�ตยกรรมที่สวยงาม สถานที่แห่งนี้เป�นสวรรค์ของนักช้อปป��งสินค้าแบรนด์เนมที่นิยมความหรูหราล้ำสมัยท้ัง

เสื้อผ้า เครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์ ตกแต่งภายใน เครื่องสำอาง สินค้าทุกช้ินท่ีน่ีถูกอัพเดทให้ใหม่ล่าสุดไม่ตกเทรนด์อยู่ตลอดเวลา 

ค่ำ อิสระอาหารเย็นเพ่ือสะดวกแก่การช้อปป��งอิสระ 

ท่ีพัก Ibis Styles Antibes, ANTIBES ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 



 
 

 

 

Day3 เมืองนีช – เมืองวาเลนโซ – ทุ่งลาเวนเดอร์ Plateau de Valensole – หมู่บ้านครุสสิยง – หมู่บ้านกอร์ด – ปราสาทหิน

โบราณกอร์ด - เมืองอาวีญง 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นำท่านไปยัง เมืองวาเลนโซ (Valensole) (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 3 ช่ัวโมง) เพ่ือนำ

ท่านชม ทุ ่งลาเวนเดอร์ Plateau de Valensole สีสันสดใสบริเวณที ่ราบวาเลนโซล 

(Plateau de Valensole) ที่นั่นคุณจะได้ถ่ายภาพท่ามกลางทุ่งลาเวนเดอร์อันกว้างใหญ่ 

และทุ่งข้าวสาลีสีเหลืองอร่าม พร้อมรับฟ�งข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกดอกลาเวนเดอร ์***ทุ่งลา

เวนเดอร์ในแคว้นโพรวองซ์จะเร่ิมบานในช่วงฤดูร้อน ต้ังแต่กลางเดือนมิถุนายนไปจนถึงกลางเดือนสิงหาคม 

แต่ก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่และสภาพอากาศตามฤดูกาลในแต่ละป�*** 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท่องถ่ิน 

       



 
 

 

นำท่านไปยัง เมืองครุสสิยง (Roussillon) (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมง) เพื่อเดินทาง หมู่บ้านครุสสิยง (Roussillon Village) เป�น

หมู่บ้านเล็กๆ เขตเมือง Vaucluse ส่วนหน่ึงของแคว้นโพรวองซ์ ซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศส หมู่บ้านแห่งน้ีมีจุดเด่นท่ีบ้านเรือน

สีสันสดใส ท้ังสีส้ม แดง และน้ำตาล ท้ังยังได้รับเลือกให้เป�นหน่ึงใน “หมู่บ้านท่ีสวยท่ีสุดในฝรั่งเศส” 

นำท่านไปยัง หมู่บ้านกอร์ด (Gordes Village) ตั้งอยู่บนยอดเขาในแถบเทือกเขาลูเบอรอง 

ซึ่งเป�นแหล่งผลิตไวน์ท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของโพรวองซ์โดยมีเมืองเล็กเมืองน้อยตั้งอยู่บนหน้า

ผาและสร้างลดหลั่นเรียงตัวกันตามแนวเขา บ้านเรือนมีสถาป�ตยกรรมที่สวยงาม เป�นสไตล์

หินๆ เมื่อมองลงไปจะเห็นวิวของทุ่งหญ้าเขียวๆ ทุ่งลาเวนเดอร์ และพื้นที่ทางเกษตรกรรม

กว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตา ในตัวเมืองมีร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึกให้เลือกซื้อกันมากมาย 
 

ภายในหมู่บ้านนำท่านถ่ายรูปท่ีระลึก ปราสาทหินโบราณกอร์ด (Gordes Castle) ซึ่งสร้าง

ขึ้นในแบบสไตล์เรเนสซองให้ได้ชมความอลังการกันอีกด้วย หลังจากที่ชมอาคารบ้านเรือน

เรียบร้อยแล้ว บริเวณรอบนอกของเมืองจะมี หมู่บ้านหินโบราณ (Le village des bories à Gordes) ท่ีมีอายุถึง 6,000 ป�  

นำท่านเดินทางไปยัง เมืองอาวีญง (Avignon) (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ช่ัวโมง)   

 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  

ท่ีพัก Ibis Avignon Centre Gare ,AVIGNON ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

Day4 เมืองอาวีญง - เมืองอาร์ลส์ – โบสถ์เซนต์โทรฟ�ม – โรงละครโรมัน – โรมันอัฒจันทร์ – เลอ คาเฟ่แวนโก๊ะ - หมู่บ้านเลโบ

เดอโพรวองซ์ – พระราชวังสมเด็จพระสันตะปาปา – สะพานปงดาวีญง  



 
 

 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
นำท่านเดินทางสู่ เมืองอาร์ลส์ (Arles) (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ช่ัวโมง)   เป�นเมืองท่ีค่อนข้างมีความโดดเด่นในด้านของโบราณสถานสำคัญ

ท่ีมีมาตั้งแต่ยุคสมัยโรมาเนสก์ และองค์การยูเนสโกยกให้เมืองอาร์ลส์ เป�นมรดกโลกไปในป� ค.ศ.1981 นำท่านเยี่ยมชม โบสถ์เซนต์โทรฟ�ม (Saint-

Trophime Primatial Catholic Church) สร้างขึ้นในช่วงชว่งศตวรรษที่ 3 ในแบบของสถาป�ตยกรรมแบบโรมัน โดยโบสถ์แห่งนี้ถือว่าเป�นโบสถ์

แห่งบิชอบคนแรกของเมืองอาร์ลส์ มีช่ือเสียงด้านสถาป�ตยกรรมท่ีหรูหราและภาพแกะสลักในพระคัมภีร์ไบเบิล 

นำท่านชม โรงละครโรมัน (Roman Theatre of Arles) อีกหนึ่งสถานที่โบราณอันน่า

อัศจรรย์โรงละครโรมันสร้างขึ้นในศตวรรษแรกก่อนคริสต์ศักราชระหว่างการปกครอง 

Augustus โรงละครสามารถรองรับฝูงชนจำนวน 8,000 คนใน 33 ท่ีน่ัง ด้านหลังของเวที

ตกแต่งด้วยเสาและรูปป�� 
 

จากนั้นนำท่านชม โรมันอัฒจันทร์ (Arles Amphitheatre) เป�นอนุสาวรีย์โบราณท่ี

ใหญ่ที ่สุดและได้รับการเก็บรักษาไว้ที่ดีที ่สุดในอาร์ล อีกทั้งยังเป�นที่รู ้จักในนามของ 

Amphithéâtre d'Arènes สถานที่นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ศตวรรษแรกที่มีความยาว 136 เมตร

และกว้าง 107 เมตรสถานที่เกิดเหตุเป�นที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของกอลและสามารถรองรับ

ผู้ชมได้ 21,000 คน อัฒจันทร์ยังคงใช้มาจนถึงป�จจุบันเพ่ือเป�นสถานท่ีสำหรับการแข่งขัน

กีฬาสู้วัวกระทิงโชว์และกิจกรรมอ่ืนๆ  

นำท่านชม เลอ คาเฟ่แวนโก๊ะ (Le Café Van Gogh) หนึ่งในเส้นทางตามรอยแวนโก๊ะ 

ปรากฏเป�นหนึ่งในภาพวาดของแวนโก๊ะที่วาดเอาไว้เมื่อป� 1888 การตกแต่งของคาเฟ่น้ัน

จะทาผนังด้วยสีเหลืองสดใส ตัดกับเฟอร์นิเจอร์กำมะหยี่สีแดงเข้ม  

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท่องถ่ิน 

 

นำท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านเลโบเดอโพรวองซ์ (Les Baux de Provence) หนึ่งในหมู่บ้านที่สวยงามที่สุดในโพรวองซ ์โดยหมู่บ้านนั้นตั้งอยู่ริมภเูขา

ในเขตเทือกเขาแอลป์ เหนือยอดเขาถัดจากตัวหมู่บ้านขึ้นไปนั้นเป�นที่ตั ้งของ Château des Baux ซากปราสาทขนาดใหญ่ของอดีตเจ้าเมือง

หมู่บ้านเลโบเดอโพรวองซ์ คือหมู่บ้านโบราณในฝรั่งเศสท่ียังคงรักษาศิลปะ และวัฒนธรรมโบราณเอาไว้ได้เป�นอย่างดี ภายในเขตหมู่บ้านถูกล้อมรอบ

ไปด้วยอาคารบ้านเรือนที่ส่วนใหญ่สร้างจากหินปูน สลับกับอาคารร้านค้าที่ขายของที่ระลึกสไตล์โพ รวองซ์ นอกจากนี้ยังมี Eglise Saint Vincent 

โบถส์เก่า , พิพิทธภัณท์ตุ๊กตา Santons , Musée du Château , Musée de l'olivier และอ่ืนๆอีกจำนวนมาก 



 
 

 

 

นำท่านเดินทางไปยัง เมืองอาวีญง (Avignon) (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมง)  ได้รับการขนานนามว่าเป�นเมืองหลวงแห่งโรมันคาทอลิก 

เป�นท่ีรู้จักกันในฐานะเมืองแห่งเทศกาลศิลปะท่ีจัดข้ึนทุกป� เป�นเทศกาลศิลปะท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศฝรั่งเศส 

 

นำท่านชม พระราชวังสมเด็จพระสันตะปาปา (Palais des Papes) เป�นหนึ่งในสถาป�ตยกรรม

สไตล์กอธิคจากยุคกลางที่สำคัญที่สุดในยุโรป เคยเป�นที่อยู่อาศัยชาวศาสนาคริสต์ตะวันตกเมื่อสมัย

ศตวรรษที่ 14 ป�จจุบันนี้พระราชวังแห่งพระสันตะปาปาได้กลายเป�นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของ

เมืองอาวีญงไปแล้ว โดยมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวที่นี่กว่า 650,000 คนต่อป�เลยทีเดียว อีกท้ัง

ท่ีน่ียังเป�น Convention Centre และ Departmental Archives of Vaucluse อีกด้วย ซึ่งรวมไป

ถึงศูนย์ว ิจ ัยแห่งพระสันตะปาปา ของเมืองอาว ีญง (Research Centre on the Papacy of 

Avignon) จัดขึ้นโดย École Française de Rome  นำท่านชม สะพานปงดาวีญง (Pont d’Avignon) เป�นสะพานชื่อดังจากยุคกลางโดยเป�นท่ี

รู้จักกันท่ัวโลกจากเพลง "Sur le Pont d'Avignon" หรือท่ีแปลว่า "On the Bridge of Avignon 

 

ค่ำ อิสระอาหารเย็นเพ่ือสะดวกแก่การท่องเท่ียว 

ท่ีพัก Ibis Avignon Centre Gare ,AVIGNON ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

Day5 เมืองอาวีญง – ไร่องุ่น Chateau La Nerthe – เมืองเอ็กซ์อองโพรวองซ์ – น้ำพุฟงแตน เดอ ลา โรตอนเด – ถนนกูร์ค มิรา

โบ – ทุ่งดอกป๊อปป�� – เมืองมาร์แซย์ 



 
 

 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นำท่านเข้าชม ไร่องุ่น Chateau La Nerthe ซึ่งมีทิวทัศน์ท่ีสวยงามสามารถมองเห็นปราสาทสมัยศตวรรษท่ี 18 มีอาคาร

ท่ีสวยงามล้อมรอบ โดยจากระเบียงอาคารสามารถชมทัศนียภาพประกอบไปด้วยไร่องุ่นอันกว้างใหญ่และซากของ เมือง

พระสันตะปะปา เหนือหมู่บ้าน นำทุกท่าน ชิมไวน์ฟรี ท่านละ 1 แก้ว 

 

เท่ียง อิสระอาหารกลางวันเพ่ือสะดวกแก่การท่องเท่ียว 

 

นำท่านเดินทางไปยัง เมืองเอ็กซ์อองโพรวองซ์ (Aix-en-Provence) (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที)   เป�นเมืองหลวงเก่าและยัง

เป�นเมืองที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเป�นอันดับหนึ่งด้านกฎหมายที่มีอายุถึง 600 ป� นำท่านชม น้ำพุฟงแตน เดอ ลา โรตอนเด (Fontaine 

de la Rotonde) เป�นรูปป��นน้ำพุขนาดใหญ่ท่ีจุดเริ่มต้นของถนน Mirabeau ประกอบด้วยรูปป��นเทพธิดาสามองค์หันหน้าไปคนละทาง 

จากน้ันอิสระเพลิดเพลินไปกับ ถนนกูร์ค มิราโบ (Cours Mirabeau) ถนนสายสำคัญท่ีสุดของเมืองท่ีสองฟากถนนปลูกต้นไม้ตลอดทางและมีน้ำพุ

ประดับประดาอยู่บนถนนเป�นระยะๆ นอกจากนี้ยังถือว่าเป�นถนนสายสำคัญของเมือง มีทั้งสำนักงานการท่องเที่ยว (Aix en Provence Tourist 

Office) และ Apple Store อย่างใหญ่ไว้เป�นจุดสังเกต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำท่านชม ทุ่งดอกป๊อปป�� (POPPY FIELD) บริเวณ Haras de la sainte Victoire  เท่ียวทุ่งดอกป๊อปป��ในช่วงฤดูใบไม้ผลิดอกป๊อปป�� หรือในภาษา

ฝรั่งเศสเรียกว่าดอก Coquelicot เป�นดอกไม้สีแดงสดที่สามารถหาได้ทั่วไปในประเทศแถบยุโรป ในประเทศฝรั่งเศสนั้น ดอกป๊อปป��จะผลิดอกออก

ผลในช่วงเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนมิถนุายน ซึ่งเป�นช่วงคาบเกี่ยวระหว่างฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนดอกป๊อปป��นี้หาได้ทั่วไป ไม่จำกัดว่าจะต้องอยู่ท่ี

ภาคใดภาคหน่ึงของประเทศ แต่ถ้าหากว่าอยากดูทุ่งดอกป๊อปป��ท่ีกว้างใหญ่ และสวยท่ีสุดจะต้องไปดูท่ีเมืองโพรวองซ์  เมืองทางตอนใต้ของประเทศ

ฝรั่งเศส 



 
 

 

 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองมาร์แซย์ (Marseille) (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ช่ัวโมง)  เป�นเมืองเก่าแก่ท่ีสุดและใหญ่เป�นอันดับ 2 ของฝรั่งเศส เป�น

เมืองท่าท่ีสวยและโรแมนติก  

 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

ท่ีพัก Ibis Marseille Timone, MARSEILLES ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

Day6 เมืองมาร์แซย์ – มหาวิหารน็อทร์ ดาม เดอ ลาการ์ด – มหาวิหารมาร์แซย์ – ท่าเรือเก่ามาร์แซย์ – ย่านเมืองเก่ามาร์แซย์ – 

ถนน Saint Ferréol – สนามบินมาร์แซย์พรอว็องส์ – สนามบินอิสตันบูล 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

นำท่านชม มหาวิหารน็อทร์ ดาม เดอ ลาการ์ด (Basilique Notre-Dame de la Garde) เป�นโบสถ์ที่เป�นสัญลักษณ์ของเมือง ตั้งอยู่บนเขาซึ่ง

โดดเด่นเป�นสง่า สถาป�ตยกรรมภายในก็เป�นเอกลักษณ์ โดยมียอดเป�นรูปป��นพระแม่มารีย์สีทอง ยืนอุ้มพระบุตรไว้ในอ้อมแขน “ La Bonne Mère” 

ซึ่งเช่ือว่า พระแม่คอยดูแลกะลาสี คนเดินเรือชาวประมงและคนท้ังเมือง 

นำท่านไปยัง มหาวิหารมาร์แซย์ (Cathedrale La Major) หรือช่ือเต็มว่า อาสนวิหารนักบุญมารีย์องค์ใหญ่แห่งมาร์แซย์ เป�นโบสถ์โรมันคาทอลิก

ที่มีฐานะเป�นอาสนวิหาร มหาวิหารมาร์แซย์มีฐานะเป�นบาซิลิกาไมเนอร์มาตั้งแตป่� ค.ศ. 1896 และเป�นที่ตั้งอาสนะของอัครมุขมณฑลแห่งมารแ์ซย์ 

(เลื่อนฐานะจากมุขมณฑลในป� ค.ศ. 1948) 

นำท่านไปยัง ท่าเรือเก่ามาร์แซย์ (The Old Port) เป�นท่าเรือเก่าที่มีความสวยงามเรือถูกจอดเรียงราย โดยมีโบสถ์ Notre-Dame de la Garde 

เป�นฉากหลังสวยงาม ซึ่งเมื่อเดินออกไปจากท่าเรืออีกนิดหน่อย จะเจอ shopping street มีห้างร้าน ทั้งเสื้อผ้าแฟชั่น กระเป๋า รองเท้า แบรนด์ดัง

และแบรนด์ท้องถ่ินโชว์สินค้าเรียกเงินในกระเป๋าของนักท่องเท่ียวได้ดีนักแหละ นำท่านไปยัง ย่านเมืองเก่ามาร์แซย์ (Le Panier) ย่านท่ีเต็มไปด้วย

สีสันแห่งน้ีตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือ Vieux Port ซึ่งเป�นย่านประวัติศาสตร์และศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของมาร์เซย์ Le Panier เป�นย่านท่ีเก่าแก่ท่ีสุด

ของมาร์เซย์ซึ่งอาศัยอยู่ตั้งแต่สมัยโบราณ 



 
 

 

 

 

เท่ียง      อิสระอาหารกลางวันเพ่ือสะดวกแก่การช้อปป��ง  

 

นำท่านอิสระช้อปป��ง ถนน Saint Ferréol ถนนคนเดินสายน้ีคือหน่ึงในถนนสายเดียวในมาร์เเซย์ ท่ีมีสินค้าแบรนด์ดังส่วนใหญ่ เช่น ห้างสรรพสินค้า 

Galeries Lafayette (Chanel, Swarovski, Gucci, Hermès, Dior, Louis Pion ฯลฯ), ZARA, Célio, H&M, Pull&Bear ฯลฯ และยังเป�นเส้นทาง

การค้าท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดสายหน่ึงของเมือง ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินมาร์แซย์พรอว็องส์ ประเทศฝรั่งเศส  

 

17.55 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เท่ียวบินท่ี TK 1368 

22.10 เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี เพ่ือรอเปลี่ยนเครื่องกลับสู่กรุงเทพฯ

 

 

Day7 สนามบินอิสตันบูล – สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย 

 

01.45 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เท่ียวบินท่ี TK 068 

15.20 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ  

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 
 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 


