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วนัท่ี โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เยน็ 

1 สนามบนิสวุรรณภูม ิ- สนามบนิชางง ี     

2 
สนามบนิชางง ี- สนามบนิเลโอนารโ์ดดาวนิช ีฟีอมูชีโีน - เมอืงโรม  
นครรฐัวาตกินั - มหาวหิารเซนต์ ปีเตอรส์ บาซลิกิา - เมอืงโรม - สนามกฬีา
โคลอสเซยีม - กลุ่มโรมนัฟอรมั - น ้าพุเทรว ี- วหิารแพนธอีอน - บนัไดสเปน         

   

Mercure Roma West, Rome 
 หรอืเทยีบเท่า  

3 
เมอืงโรม - เมอืงเลคซโิอ - เลคซโิอ เดอะ มอลล ์เอาทเ์ลท็ - เมอืงฟลอเรนซ ์ 
มหาซานตามาเรยี เดล ฟิโอเร - จตุัรสัเดลลาซญิญอเรยี - น ้าพุรปูปัน้เทพเจา้
เนปจนู - วรีบุรุษเปอรซ์อิุสถอืหวัเมดซู่า - รปูปัน้เดวดิ - สะพานเวคคโิอ   

   

Hotel Datini, Florence 
 หรอืเทยีบเท่า  

4 
เมอืงฟลอเรนซ ์- เมอืงปิซ่า - จตุรสัเปียซซา เดล ดโูอโม - หอพธิเีจมิน ้ามนต ์
มหาวหิารดโูอโม - หอเอนแห่งเมอืงปิซ่า - เมอืงเวนิส    

Smart Hotel Holiday, Mestre 
 หรอืเทยีบเท่า  

5 

เมืองเวนิส - ท่าเรอืตรอนเคตโต้ - ล่องเรือผ่านชมบ้านเรอืนของชาวเวนิส  
เกาะเวนิส - ท่าเรอืซานมารโ์ค - สะพานถอนหายใจ - วงัดอดจ ์- จตุัรสัซาน
มารโ์ค - โบสถ์ซานมารโ์ค - เมอืงมลิาน - มหาวหิารแห่งเมอืงมลิาน - แกล
เลอรี ่วคิเตอร ์เอม็มานูเอล - อนุสาวรยี ์ของกษตัรยิว์คิเตอร ์เอม็มานูเอลที ่2 
อนุสาวรยี์ลโิอนารโ์ด ดารว์นิซี ่- โรงละครปิอซัซ่า เดลลา สกาลา - ประตูชยั
แห่งเมอืงมลิาน - ปราสาทสฟอรเ์ซสโก ้  

   

Cardano Hotel Malpensa, Milan 
 หรอืเทยีบเท่า  

6 เมอืงมลิาน - สนามบนิมลิาโน มลัเปนซา - สนามบนิชางง ี     

7 สนามบนิชางง ี- สนามบนิสวุรรณภูม ิ- ประเทศไทย     



 

 

BKK       SIN SIN       FCO 

  

SQ713 20.10 23.30 SQ366 01.30 08.05 

      

MXP       SIN SIN       BKK 

  

SQ377 13.50 07.50+1 SQ708 09.30 11.00 

      

 

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัร/์ทา่น 

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 
ราคาทวัรเ์ด็ก/ทา่น 
(อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

ราคาทวัรไ์มร่วม 
ต ัว๋เครือ่งบนิ 

ราคา 
หอ้งพกัเดีย่ว 

11 – 17 มนีาคม 66 55,990 52,990 40,990 10,000 

25 – 31 มนีาคม 66 59,990 56,990 44,990 10,000 

29 เม.ย. – 05 พ.ค. 66 59,990 56,990 44,990 10,000 

13 – 19 พฤษภาคม 66 57,990 54,990 42,990 10,000 

20 – 26 พฤษภาคม 66 57,990 54,990 42,990 10,000 

01 – 07 มถินุายน 66 57,990 56,990 44,990 10,000 

อตัราคา่บรกิารส าหรบั เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 15,000 บาท 

อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่ และ หวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 2,500 บาท 

ราคาทวัรข์า้งตน้ไมร่วมคา่วซีา่อติาล ีราคาประมาณ 3,500 บาท  

(ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามคา่เงนิในแตล่ะวนั) 

นกัทอ่งเทีย่วจา่ยตามจรงิกบัศนูยย์ ืน่ โดยเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ อ านวยความสะดวกในการยืน่  

และใหค้ าแนะน าแกท่า่น 
 

 

โปรแกรมเดนิทาง 7 วนั 4 คนื : โดยสายการบนิ 

SINGAPORE AIRLINES (SQ) 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             

เวลาถงึ 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             

เวลาถงึ 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             

เวลาถงึ 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             

เวลาถงึ 

อตัราคา่บรกิาร 



Day1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิชางง ี
 

17.00 นัดหมายพรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทย โปรดสังเกตปุ้าย เลทสโ์กกรุ๊ป พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้าร
ตอ้นรับพรอ้มอ านวยความสะดวกเชค็อนิใหแ้กท่า่น 

20.10 ออกเดนิทางสู่ สนามบนิชางง ีประเทศสงิคโปร ์โดยสายการบนิ Singapore Airlines เที่ยวบนิที ่SQ713 
(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

23.30 เดนิทางถงึ สนามบนิชางง ีประเทศสงิคโปร ์และรอตา่เครือ่ง 

 

Day2 สนามบนิชางง ี– สนามบนิเลโอนารโ์ดดาวนิช ีฟีอมูชีโีน – เมอืงโรม – นครรฐัวาตกินั – มหา
วหิารเซนต ์ปีเตอรส์ บาซลิกิา – เมอืงโรม – สนามกฬีาโคลอสเซยีม – กลุม่โรมนัฟอรมั – น า้พุ

เทรว ี– วหิารแพนธอีอน – บนัไดสเปน        

 
01.30 น าท่านออกเดนิทางสู ่สนามบนิเลโอนารโ์ดดาวนิช ีฟีอูมชีโีน ประเทศอติาล ีโดยสายการบนิ Singapore 

Airlines เทีย่วบนิที ่SQ366 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
08.05 เดนิทางถงึ สนามบนิเลโอนารโ์ดดาวนิช ีฟีอูมชีโีน ประเทศอติาล ีหลังจากนัน้น าท่านผ่านด่านตรวจคนเขา้

เมอืงรับสมัภาระพรอ้มออกเดนิทางตามรายการ (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง)  
น าท่านเดนิทางสู ่นครรฐัวาตกินั (Vatican) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เป็นนครรัฐทีไ่มม่ทีางออกสู่

ทะเลซึง่นอ้ยที่สุดในโลกทัง้ในแง่พื้นที่และประชากร ตัง้อยู่ในเมอืงโรม ประเทศอติาลี เป็นที่ประทับของพระ

สนัตะปาปา ซึง่เป็นประมขุสงูสดุแหง่ครสิตศาสนานกิายโรมนัคาทอลกิ ศนูยก์ลางคอืมหาวหิารนักบญุเปโตร หรอื 

มหาวหิารเซนต ์ปีเตอรส์ บาซลิกิา ซึง่ออกแบบโดยมเีกลันเจโล การปกครองของนครรัฐวาตกิันเป็นแบบอ านาจ

เบ็ดเสร็จ คอือ านาจตกอยู่ทีส่มเด็จพระสันตะปาปาเพียงผูเ้ดยีว จะหมดวาระก็ต่อเมือ่ส ิน้พระชนม ์ไดรั้บการขึน้

ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1984 

น าทา่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กบั มหาวหิารเซนตปี์เตอรส์ บาซลิกิา (St. Peter’s Basilica) เป็นหนึง่ในสีข่อง

มหาวหิารเอกของเมอืงโรมทีต่ัง้อยูใ่น เขตการปกครองของนครรัฐวาตกิัน เป็นสิง่ก่อสรา้งทีใ่หญ่ทีส่ดุในนครรัฐ

วาตกิัน และเป็นมหาวหิารที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นสถานที่ที่ไดช้ือ่ว่าศักดิส์ทิธิท์ี่สุดแห่งหนึ่งของครสิตจักร

โรมันคาทอลกิอีกดว้ย มหาวหิารเซนต์ ปีเตอร์ส บาซลิิกา (St. Peter’s Basilica) หรือมีอีกชือ่ว่า มหาวหิาร 

นักบญุเปโตร (Basilica Sancti Petri) เดมินัน้เป็นโบสถท์ีถ่กูสรา้งขึน้ในสมยัครสิตศ์ตวรรษที ่4 เป็นรปูแบบบาซลิิ

กา 

 

จนมาถงึในยคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยาโบสถนั์น้ไดม้สีภาพทรดุโทรมเป็นอยา่งมากแลว้จงึไดม้กีารตัดสนิใจสรา้งมหาวหิาร

ขึน้มาใหมใ่นรปูแบบเรเนซองซึง่เป็นโบสถท์ีใ่หมแ่ละมขีนาดใหญ่กวา่เดมิมาก นอกจากนัน้แลว้มหาวหิารเซนต ์ปี

เตอรส์ บาซลิกิา แห่งนี้นัน้ยังเป็นหนึ่งในสีข่องมหาวหิารเอกของเมอืงโรมร่วมกับอกีสามวหิารอันไดแ้ก่ มหา

วหิารซนัตามาเรยีมจัโจเร, มหานักบญุเปาโลนอกก าแพง และมหาวหิารนักบญุยอหน์ ลาเตรัน อกีดว้ย ** ไมร่วม

ค่าบัตรเขา้ชมภายใน มหาวหิารเซนต ์ปีเตอรส์ บาซลิกิา ท่านละ ประมาณ 20 ยโูร (EUR) หรอืค านวณเป็นเงนิ

ไทยประมาณ 800 บาท บางกรณีมงีานส าคัญ หรอื พธิกีารส าคัญต่างๆทางศาสนา อาจไม่สามารถเขา้ชม หรอื 

เขา้ใกลช้ดิกับมหาวหิารฯได ้แต่ทางบรษัิทจะพยายามน าท่านชมมหาวหิารใหใ้กลช้ดิมากทีส่ดุ เทา่ทีจ่ะสามารถ

ท าได ้** 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโรม (Rome) เป็นเมอืงหลวงและเมอืงที่ใหญ่ที่สุดของแควน้ลัตซโีย ประเทศอติาล ี

ตัง้อยู่ทางตอนกลางของประเทศ เมอืงโรมยังเป็นที่ตัง้ของนครรัฐวาตกิัน หรอื เมอืงวาตกิัน ซึง่เป็นดนิแดนที่

ประทับของพระสันตะปาปาแห่งครสิตจักรโรมันคาทอลกิอกีดว้ย หลังสิน้สดุยคุกลาง เมอืงโรมไดอ้ยูภ่ายใตก้าร

ปกครองของพระสนัตะปาปา เชน่ สมเด็จพระสนัตะปาปาอเล็กซานเดอรท์ี ่6 และสมเด็จพระสนัตะปาปาลโีอที ่10 

ผูซ้ ึง่สรา้งสรรคใ์หเ้มอืงโรมกลายเป็นหนึง่ในศนูยก์ลางของสมยัฟ้ืนฟศูลิปวทิยาในประเทศอติาลเีชน่เดยีวกบัเมอืง



ฟลอเรนซ ์ซึง่ในยคุสมยัดังกลา่ว ไดม้กีารกอ่สรา้งมหาวหิารเซนตส์ ปีเตอร ์บาซลิกิาแบบทีป่รากฏในปัจจบุนั และ

มเีกลันเจโล ไดว้าดภาพปนูเปียกประดับภายในโบสถน์อ้ยซสิทนี ศลิปินและสถาปนกิทีม่ชี ือ่เสยีงอยา่งบรามนัเต 

แบรน์ินี และ ราฟาเอล ซึง่พ านักอยู่ในเมอืงโรมเป็นครัง้คราว ไดม้สี่วนชว่ยสรางสรรคส์ถาปัตยกรรมแบบสมัย

ฟ้ืนฟูศลิปวทิยาและแบบบารอกในเมอืงโรมดว้ยเช่นกัน ท าใหเ้มืองโรม เป็นเมอืงที่มคีวามน่าสนใจทางดา้น

สถาปัตยกรรมทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก  

น าท่าน ถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึ กบั สนามกฬีาโคลอสเซยีม (Colosseum) หนึง่ในสถานทีท่่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีง

มากทีส่ดุของเมอืงโรมประเทศอติาล ีเป็นสนามกฬีากลางแจง้โบราณขนาดใหญย่กัษ์ ใจกลางเมอืง ทีน่อกจากจะ

เคยเป็นสนามประลองอันทรงเกยีรตทิีโ่หดเหีย้มแลว้ ยังไดรั้บการคัดเลอืกจากองคก์ร New 7 Wonders ใหเ้ป็น

หนึง่ในเจ็ดสิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุใหมอ่กีดว้ย สนามกฬีาโบราณขนาดใหญ่แห่งนี้ถูกสรา้งขึน้ในสมัยจักรพรรดิ

เวสเปเซีย่นแหง่จักวรรดโิรมนั และไดส้รา้งแลว้เสร็จในสมยัจักรพรรดไิททัสในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่1 หรอืราวๆ ปี 

ค.ศ. 80 โดยมลีักษณะเป็นอัฒจันทรร์ูปวงกลมที่กอ่ดว้ยอฐิและหนิทรายทีม่เีสน้รอบวงประมาณ 527 เมตร สูง

ประมาณ 57 เมตร และสามารถบรรจุคนไดม้ากถงึประมาณ 50,000 คน ส าหรับการออกแบบ Colosseum แห่งนี้

นัน้จัดไดว้่าไดรั้บการออกแบบทีช่าญฉลาดมาก โดยไดม้กีารออกแบบใหผู้ช้มไดรู้ส้กึใกลช้ดิกับนักกฬีาดว้ยการ

ออกแบบในสว่นของสนามกฬีาใหเ้ป็นรูปครึง่วงกลม  นอกจากนัน้ยังมกีารออกแบบทางระบายน ้าทีด่เีพือ่ป้องกัน

น ้าขงัในสนามหากเกดิฝนตกอนัเป็นตน้แบบของการออกแบบสนามกฬีาอืน่ๆ ทั่วโลกในปัจจบุนัอกีดว้ย 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

 

 น าท่านถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ กลุม่โรมนัฟอรมั (Roman Forum) อดตีศูนยก์ลางทางดา้นการเมอืง ศาสนา 

และเศรษฐกจิของอาณาจักรโรมนั ทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นความเจรญิรุ่งเรอืงของอารยะธรรมโรมนัในชว่ง2,000ปีทีผ่า่นมา  

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ น า้พุเทรว ี(Trevi Fountain) เป็นน ้าพุประตมิากรรมของเทพนยิายกรกีแบบบา

รอค ทีใ่หญ่ทีส่ดุในเมอืงโรม มคีวามสงู 25.9 เมตร (85 ฟตุ) และกวา้ง 19.8 เมตร (65 ฟตุ) มตี านานเล่าว่า หาก

หันหลังแลว้โยนเหรยีญลงน ้าพเุทรว ีแลว้อธษิฐานใหไ้ดก้ลับมาเมอืงโรมอกีครัง้ ก็จะสมหวัง  

น าท่าน เขา้ชม วหิารแพนธอีอน (Pantheon) หรอืวหิารแหง่ดวงตาวรรค ์ถกูสรา้งขึน้ตัง้แต่ในสมยักอ่นทีจ่ะเริม่

นับครสิตศ์ักราชประมาณ 20 ปี ในยคุของจักรพรรด ิMarcus Agrippa โดยไดป้รากฎการแกะสลัก M. Agrippa ไว ้

ที่บรเิวณหนา้บันของตัวอาคาร ดว้ยการออกแบบและการก่อสรา้งที่ยอดเยี่ยมจงึท าใหว้หิารแห่งนี้นัน้นับเป็น

สิง่กอ่สรา้งเดยีวทีก่อ่สรา้งมาตัง้แต่สมยัยคุโรมนัและยงัคงสภาพสมบรูณ์ไวไ้ดม้ากทีส่ดุทีม่เีหลอือยู ่Pantheon นัน้

เป็นชือ่ทีม่คีวามหมายมาจาก All of God หรอืวหิารแหง่เทพ ซึง่เป็นวหิารทีส่รา้งขึน้เพือ่บชูาเทพ แตอ่กีนัยหนึง่นัน้

แปลไดว้า่เป็นทีเ่ก็บศพ ซึง่สถานทีแ่ห่งนี้ก็ไดเ้ป็นทีเ่ก็บศพของบคุคลส าคัญเชน่กนัจงึยังไมแ่น่ชดัในวัตถุประสงค์

ของการสรา้งวหิารแห่งนีข้ ึน้มาเลยทเีดยีว การออกแบบทีโ่ดดเดน่ของอาคารแหง่นี้นัน้เริม่มาตัง้แต่ภายนอกอาคาร

ทีจ่ะคณุจะสามารถมองเห็นเสาหนิแกรนติขนาดใหญ่ยกัษ์วางเรยีงทีด่า้นหนา้อาคารเป็นแนวยาว โดยเสาแตล่ะตน้

นัน้โดดเด่นดว้ยความทีเ่ป็นเสาหนิกอ้นเดยีวทัง้เสาโดยไมไ่ดม้กีารตัดต่อเลย วหิารแหง่นี้มองภายนอกทีดู่ย ิง่ใหญ่

สวยงามแลว้กลับเทยีบไมไ่ดก้ับภายในแมแ้ต่นอ้ย เมือ่เขา้ไปบรเิวณภายในวหิารคุณจะไดพ้บกับความกวา้งขวาง

ใหญ่โต ภายในวหิารนัน้ไดรั้บการออกแบบใหไ้มม่เีสาตรงกลาง เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของการออกแบบของวหิาร

แหง่นีค้อื Oculus ซึง่เป็นชอ่งวงกลมขนาดใหญ่มเีสน้ผ่าศนูยก์ลางประมาณ 30 ฟตุ ทีอ่ยูบ่รเิวณตรงกลางโดมโคง้

มนภายในตัวอาคาร ซึง่เป็นงานสถาปัตยกรรมที่น่าทึง่อย่างหนึง่ในวหิารแห่งนี้ โดยบา้งก็ว่าเป็นดวงตาสวรรค์ที่

เชือ่มระหวา่งพระเจา้และมนุษย ์ 

น าท่านเดนิทางสู่ ยา่นบนัไดสเปน (Piazza di Spagna) เป็นแหล่งแฟชั่นชัน้น าสุดหรู ไม่ว่าจะเป็นสนิคา้แบ

รนดเ์นมชัน้น าต่างๆมากมาย อาท ิGucci, Prada, Bulgari, Hermès, Cartier, Louis Vuitton, Ferragamo, Max 



Mara, Jimmy Choo, Montblanc, Miu Miu, Dolce & Gabbana, and Céline เป็นตน้ รวมถงึรา้นอาหาร รา้นขนม 

รา้นกาแฟ รา้นไอศครมี ใหท้า่นไดเ้ลอืกสรรค ์และยงัเป็นแหลง่นัดพบยอดนยิมทีส่ดุของชาวอติาเลี่ยนอกีดว้ย 

ค ่า เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิง อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย 

พักที ่ Mercure Roma West, Rome ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

Day3 เมอืงโรม – เมอืงเลคซโิอ – เลคซโิอ เดอะ มอลล ์เอาทเ์ล็ท – เมอืงฟลอเรนซ ์มหาซานตามา
เรยี เดลฟิโอเร – จตัรุสัเดลลาซญิญอเรยี – น า้พรุปูปัน้เทพเจา้เนปจนู – วรีบรุษุเปอรซ์อิสุถอื
หวัเมดซูา่ – รปูปัน้เดวดิ – สะพานเวคคโิอ  

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเลคซโิอ (Leccio) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาท)ี ประเทศอติาล ีเพือ่

เดนิทางสู ่เลคซโิอ เดอะ มอลล ์เอาทเ์ล็ท (Leccio The Mall Outlets) ใหท้า่นอสิระเลอืกซือ้สนิคา้แบรนด์

เนมชั ้นน ามากมายของประเทศอิตาลีในราคาย่อมเยา อาทิเช่น Armani, Balenciaga, Bottega Veneta, 

Burberry, Dior, Fendi, Gucci, Tod’s, Valentino เป็นตน้ 

เทีย่ง  เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิง อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงฟลอเรนซ ์(Florence) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาที) ประเทศอติาลี เมอืงที่

ไดรั้บขนานนามวา่เป็นเมอืงศูนยก์ลางแห่งศลิปะในยคุเรอเนสซองส ์ซึง่ลว้นแลว้แต่มโีบราณสถานส าคัญ และมี

ทวิทัศน์ตามธรรมชาตทิีส่วยงาม ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก 

เมือ่ปี ค.ศ. 1982 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวหิารซานตามาเรยี เดล ฟิโอเร (Santa Maria Dell Fiore) ชมความ

ยิง่ใหญข่องมหาวหิารทีใ่หญ่เป็นอนัดับ 4 ของทวปียโุรป โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมทีใ่ชห้นิออ่นหลายสตีกแต่ง

ผสมผสานกนัไดอ้ยา่งงดงาม  

น าท่านเดนิทางสู่ จตัุรสัเดลลาซญิญอเรยี (Piazza Della Signoria) ซึง่รายลอ้มไปดว้ยรูปปั้นอันวจิติร

สวยงาม อาทเิชน่ น ้าพุรูปปั้นเทพเจา้เนปจูน (Fountain of Neptune), วรีบรุษุเปอรซ์อิสุถอืหัวเมดูซา่ (Perseus 

with the Head of Medusa), รปูปัน้เดวดิ (David Statue) ผลงานทีม่ชี ือ่เสยีงของ ไมเคลิ แองเจโล ่  

น าท่านเดนิทางสู ่สะพานเวคคโิอ (Vecchio) สะพานเกา่แกท่ีม่รีา้นขายทองและอญัมณีอยูท่ัง้สองขา้งสะพาน 

อสิระใหท้า่นชมบรรยากาศและเลอืกชมสนิคา้ หรอื ของทีร่ะลกึตา่งๆมากมาย 

ค ่า  เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิง อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย 

พกัที ่ Hotel Datini, Florence ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 



Day4 เมอืงฟลอเรนซ ์– เมอืงปิซ่า – จตุรสัเปียซซา เดล ดูโอโม – หอพธิเีจมิน า้มนต ์มหาวหิารดโูอ

โม – หอเอนแหง่เมอืงปิซา่ – เมอืงเวนสิ 
 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงปิซ่า (Pisa) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เมอืงแหง่ศลิปะทีส่ าคัญของประเทศ

อติาลี เป็นเมืองเล็กๆอยู่ในแควน้ตอสคานา ฝ่ังแม่น ้าอาร์โน อยู่ทางตะวันตกของเมืองฟลอเรน้ซ์ และทาง

ตะวันตกเฉียงเหนือของเมอืงเซยีนา ดา้นตะวันตกของเมอืงตดิกับทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน แมว้่าจะเป็นเมอืงเล็กๆ 

แต่ก็เป็นเมืองที่มชี ือ่เสยีงและเป็นที่รูจั้กของนักท่องเที่ยว เพราะเป็นที่ตัง้ของสถาปัตยกรรมอันสวยงามที่มี

ชือ่เสยีงไปทั่วโลก  

น าท่านเดนิทางสู่ จตัุรสัเปียซซา เดล ดูโอโม (Piazza Dei Miracoli) หรอื จตัุรสักมัโป เดย ์มรีาโกล ี

(Compo Dei Miracoli) ทีป่ระกอบดว้ยกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็น

มรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1987 โดยเริม่จาก น าทา่น ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ 

หอพธิเีจมิน ้ามนต ์(Baptistry of  St. John) ทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศอติาล ี 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวหิารดโูอโม (Duomo) อนัยิง่ใหญ่งดงามและ น าท่าน ถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึ 

กับ หอเอนแห่งเมอืงปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) อันเลื่องชือ่สัญลักษณ์แห่งเมอืงปิซ่า ยังไดรั้บการ

คัดเลอืกจากองคก์ร New 7 Wonders ใหเ้ป็นหนึง่ในเจ็ดสิง่มหัศจรรยข์องโลกยุคกลางอกีดว้ย เริม่สรา้งเมือ่ปี 

ค.ศ. 1173 ใชเ้วลาสรา้งประมาณ 177 ปี แต่ระหว่างการกอ่สรา้งตอ้งหยดุชะงักลงไปเมือ่สรา้งไปไดถ้งึชัน้ 3 ก็

เกดิการยบุตัวของฐานขึน้มา และต่อมาก็มกีารสรา้งหอต่อเตมิขึน้อกีจนแลว้เสร็จ โดยทีห่อเอนปิซา่นี้ กาลเิลโอ 

บดิาแหง่วทิยาศาสตร ์ซึง่เป็นชาวอติาเลีย่นไดใ้ชเ้ป็นสถานทีท่ดลองทฤษฎแีรงโนม้ถว่งของโลกทีว่า่ สิง่ของสอง

ชิน้ น ้าหนักไมเ่ท่ากนั ถา้ปลอ่ยสิง่ของทัง้สองชิน้จากทีส่งูพรอ้มกัน ก็จะตกถงึพืน้พรอ้มกัน **ไมร่วมค่าบัตรเขา้

ชมภายในมหาวหิาร และ ทาวเวอร ์(หอเอนแหง่เมอืงปิซา่) ค่าบตัรเขา้ชม ทา่นละ ประมาณ 20 ยโูร (EUR) หรอื 

ค านวณ เป็นเงินไทย ท่านละ ประมาณ 800 บาท (THB) 

ขึน้อยูก่บัประเภทของบตัร 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเวนสิ (Venice Mestre) (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง 40 นาที) ฝ่ังแผ่นดนิใหญ่ เมอืง

หลวงของแควน้เวเนโต ของประเทศอติาล ีเมอืงเวนสิถกูสรา้ง

ขึน้จากการเชือ่มเกาะเล็กๆ จ านวนมากเขา้ดว้ยกันในบรเิวณ

ทะเลสาบเวนิเทีย ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของทะเลอาเดรยีตกิ เป็นเมอืงท่าโบราณ และเป็นเมอืงที่ใชค้ลองในการ

คมนาคมมากทีส่ดุของประเทศอติาล ี

ค ่า  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ!! เมนสูปาเก็ตตีห้มกึด า 

พกัที ่ Smart Hotel Holiday, Mestre ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

Day5 เมอืงเวนสิ – ท่าเรอืตรอนเคตโต ้– ลอ่งเรอืชมบา้นเรอืนของชาวเวนสิ – เกาะเวนสิ – ท่าเรอื
ซานมารโ์ค สะพานถอนหายใจ – วงัดอดจ ์– จตัุรสัซานมารโ์ค – โบสถซ์านมารโ์ค – เมอืงม ิ
ลาน – มหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน – แกลเลอรีว่คิเตอร ์เอ็มมานูเอล – อนุสาวรยีก์ษตัรยิว์คิเตอร ์
เอ็มมานเูอลที ่2 – อนสุาวรยีล์โิอนารโ์ด ดารว์นิซี ่– โรงละครปิอซัซา่ เดลลา สกาลา  

 ประตชูยั – ปราสาทสฟอรเ์ซสโก ้
 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ ทา่เรอืตรอนเคตโต ้(Tronchetto Pier) เพือ่ ลอ่งเรอืผา่นชมบา้นเรอืนของชาวเวนสิ 

(Cruise to Venice) สู ่เกาะเวนสิ (Venice) หรอื เวเนเซยี (Venezia) ดนิแดนแสนโรแมนตกิ เป็นเมอืงที่

ไมเ่หมอืนใคร โดยการคมนาคมทัง้เมอืงใชเ้รอืแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน มสีมญานามว่าเป็น "เมอืงแห่งสายน ้า 

หรอื ราชนิแีห่งทะเลอาเดรยีตกิ" มเีกาะนอ้ยใหญก่วา่ 118 เกาะ และมสีะพานเชือ่มถงึกนักว่า 400 แหง่ เดนิทาง

ถงึ ท่าเรอืซานมารโ์ค (San Marco Pier) ศูนยก์ลางของเกาะเวนิส น าท่าน เดนิชมความสวยงามโดยรอบ 

ของเมอืงเวนสิ ผ่านชม สะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) ทีม่เีรือ่งราวน่าสนใจในอดตี เมือ่นักโทษที่

เดนิออกจากหอ้งพพิากษาไปสูคุ่กจะไดม้โีอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็นครัง้สดุทา้ยระหวา่งเดนิผ่าน

ชอ่งหนา้ต่างทีส่ะพานนี้ ซ ึง่เชือ่มต่อกับ ผ่านชม วงัดอดจ ์(Doge’s Palace) อันเป็นสถานทีพ่ านักของเจา้ผู ้

ครองเมอืงเวนสิในอดตี ซึง่นักโทษชือ่ดังทีเ่คยเดนิผา่นสะพานนีม้าแลว้คอื คาสโนวา่น่ันเอง 



 

น าทา่นเดนิทางสู ่จตัรุสัซานมารโ์ค (St. Mark’s Square) ทีน่โปเลยีนเคยกลา่วไวว้า่ “เป็นหอ้งน่ังเลน่ทีส่วย

ทีส่ดุในทวปียโุรป” จัตุรัสถกูลอ้มรอบดว้ยอาณาเขตอนังดงาม รวมทัง้ น าทา่น ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กบั โบสถซ์าน

มารโ์ค (St. Mark’s Bacilica) ทีม่โีดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศลิปะไบแซนไทน์ อสิระใหท้่านไดม้เีวลาเดนิ

เทีย่วชมเกาะอนัสดุแสนโรแมนตกิตามอธัยาศัย เลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึ เชน่ เครือ่งแกว้มรูาโน่, หนา้กากเวนสิ 

หรอื เลอืกซือ้สนิคา้แฟชั่นชัน้น า หรอืน่ังจบิกาแฟในรา้น Café Florian ที่เปิดใหบ้รกิารมาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1720 

หรอื เลอืกซือ้โปรแกรมเสรมิพเิศษ น่ังเรอืกอนโดล่า เรอืพื้นเมอืงของชาวเวนสิ ล่องชมความสวยงามโดยรอบ

ของเกาะเวนสิ  

**ไม่รวมค่าล่องเรอืกอนโดล่า ราคาขึน้อยู่กับชนดิของเรอื และ แต่ละชว่งวัน ราคาอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได ้

กรณุาตดิตอ่หัวหนา้ทัวร ์เพือ่ตรวจสอบรายละเอยีดอกีครัง้  

เทีย่ง  เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลา อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงมลิาน (Milan) หรอื มลิาโน (Milano) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง 40 นาท)ี 

ประเทศอติาล ีเป็นเมอืงหลักของแควน้ลอมบารเ์ดยีและเป็นเมอืงส าคัญในภาคเหนือของประเทศอติาล ีตัง้อยู่

บรเิวณทีร่าบลอมบารด์ ี(Lombardy) ชือ่เมอืงมลิานมาจากภาษาเคลต ์ค าวา่ "Mid-lan" ซึง่หมายถงึ อยูก่ลางที่

ราบ เมอืงมลิานมชีือ่เสยีงในดา้นแฟชัน่และศลิปะ ซึง่มลิานถูกจัดใหเ้ป็นเมอืงแฟชัน่ในลักษณะเดยีวกับนวิยอรก์ 

ปารสี ลอนดอน และโรม 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) เป็นมหาวิหารที่มี

สถาปัตยกรรมแบบโกธคิทีย่ ิง่ใหญ่ดว้ยความสงู 157 เมตร และกวา้งถงึ 92 เมตร ตัง้อยูท่ีจ่ัตรัุสกลางเมอืงมลิาน

เปรยีบเหมอืนเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงมลิาน เป็นมหาวหิารทีใ่หญ่ทีส่ดุเป็นอันดับสองในประเทศอติาลรีองจาก

มหาวหิารเซนต ์ปีเตอรส์ บาซลิกิา ทีต่ัง้อยูท่ีน่ครรัฐวาตกินัเท่านัน้ **ไมร่วมคา่บัตรเขา้ชม มหาวหิารแห่งเมอืงมิ

ลาน ทา่นละ ประมาณ 5 ยโูร (EUR) หรอื ค านวณ เป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 200 บาท  

ผ่านชม ปราสาทสฟอรเ์ซสโก ้(Castello Sforzesco) เป็นปราสาทเก่าแก่หลายรอ้ยปีอันเป็นแหล่งรวม

แกลลอรีแ่ละพพิธิภณัฑท์ีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงมลิาน อดตีเคยเป็นป้อมปราการของพวกตระกลูวสิคอนต ิ(Visconti) 

ตอ่มาเป็นทีพ่ านักของผูน้ าเผด็จการในชว่งศตวรรษที ่15 คอืตระกลูสฟอรซ์า (Sforza) 

 

ผ่านชม อนุสาวรยี ์ของกษตัรยิว์คิเตอร ์เอ็มมานูเอลที ่2 (Vittorio Emanuele II Monument) ผูร้เิริม่

การรวมชาตหิัวเมอืงตา่งๆในอติาล ีและอนุสาวรยีข์องศลิปินชือ่ดังในยคุเรเนซองสอ์กี 1 ทา่น คอื อนสุาวรยีล์โิอ

นารโ์ด ดารว์นิซี่ (Leonado Davinci Monument) หันหนา้ไปทางโรงละครที่อยู่ในบรเิวณดา้นหนา้ของ 

ผา่นชม โรงละครปิอซัซ่า เดลลา สกาลา (Piazza della scala) หรอื โรงละครสกาลา่เกา่แกข่องเมอืง ผา่น

ชม ประตูชยัแหง่เมอืงมลิาน (Porta Sempione) ตัง้ตระหง่านอยู่กลางสวนสาธารณะขนาดใหญ่ในเมอืงมิ

ลานแหง่นี ้กอ่ตัง้ขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1888 มเีนือ้ทีโ่ดยรวมทัง้หมด 240 ไร ่



น าท่านเดนิทางสู่ แกลเลอรี ่วคิเตอร ์เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) เป็นศูนยก์ารคา้ที่

สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ที่สุดของเมืองมลิาน อสิระทุกท่านชอ้ปป้ิง อาท ิLouis Vuitton, Gucci, Armani, 

Borsalino, Luisa Spagnoli, Bric’s, Tod’s, Swarovski, Stefanel, Massimo Dutti เป็นตน้ 

ค ่า  เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิง อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย 

พกัที ่ Cardano Hotel Malpensa, Milan ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

Day6 เมอืงมลิาน - สนามบนิมลิาโน มลัเปนซา - สนามบนิชางง ี
 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  หลังรับประทานอาหารเชา้น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่สนามบนิมลิาโน มลัเปนซา เพือ่เดนิทางกลับประเทศไทย 

12.40 น าท่านออกเดนิทางสู่ สนามบนิชางง ีประเทศสงิคโปร ์โดยสายการบนิ Singapore Airlines เที่ยวบนิที ่

SQ377 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

 

Day7 สนามบนิชางง ี- สนามบนิสวุรรณภมู ิ- ประเทศไทย 
 

07.35  เดนิทางถงึ สนามบนิชางง ีประเทศสงิคโปร ์และรอตอ่เครือ่ง 

09.30 น าท่านออกเดนิทางสู่ สนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบนิ Singapore Airlines เทีย่วบนิที ่

SQ708 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

11.00  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ ... พรอ้มความประทับใจ 

********************************************** 
ส าคัญโปรดอา่น 

1. กรุณาท าการจองล่วงหนา้กอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 45 วัน พรอ้มช าระเงนิมัดจ า ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และ
ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วัน กอ่นการเดนิทาง กรณีวันเดนิทางนอ้ยกว่า 30 วัน ตอ้งช าระค่าทัวรเ์ต็มจ านวน 100% 
เทา่นัน้ 

2. อัตราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตาม
จ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรับราคา
เพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครือ่งบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่น
ท าการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ และการแนะน าจากเจา้หนา้ทีเ่ป็นเพยีงการแนะน าเทา่นัน้ 

4. นักทอ่งเทีย่วทีต่อ้งการเดนิทางโปรแกรมขา้งตน้ควรท าการจอง และ สง่เอกสารเพือ่ขอวซีา่หมูค่ณะกอ่นเดนิทาง
อยา่งนอ้ย 45 วัน วันหยดุนักขัตฤกษ์ 60 วัน หากระยะเวลานอ้ยกว่าทีร่ะบไุวข้า้งตน้ ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซีา่
ประเภทอืน่ซึง่อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ หรอืมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น 

5. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวไดรั้บการตรวจยนืยันว่ามเีชือ้โควดิ ทางโรงแรมอาจมคี่าท าความสะอาด
หอ้งพักเพิม่เตมิ (ไมร่วมอยูใ่นรายการทัวร)์ 

6. ในกรณีที่ภาครัฐทัง้ไทย และประเทศปลายทางมขีอ้ก าหนดในการกักตัว หรอื การตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ทุก
ประเภท ผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยสว่นนีด้ว้ยตัวทา่นเอง (ไมร่วมอยูใ่นรายการทัวร)์ 

7. เงือ่นไขประกนัโควดิเป็นไปตามกรมธรรมแ์ละบรษัิทประกนัเป็นผูพ้จิรณา 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 



 
 



 

 



 
 



 



 

 


