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มนต์เสน่หแ์ ห่งศิลปะจากเหนือจรดใต้ มิลาน - เวอโรน่า - เวนิส - ฟลอเร้นซ์
ปิ ซ่า - กรุงโรม - นครวาติกนั - นาโปลี -คาปรี –บลูกร็อตโต้ - ซอเรนโต้ - ปอมเปอี

พิเศษสุดพักบนเกาะคาปรี !!!
โดยสายการบิ
นไทย (TG)
โดย
รายละเอียดการเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพฯ – แฟรงค์ เฟิ ร์ ต
21.30 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 4 สายการบินไทย (TG) ประตูทางเข้ าหมายเลข 2 เคาน์ เตอร์ D
พร้อมพบเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ
วันทีส่ องของการเดินทาง (2)
แฟรงค์ เฟิ ร์ ต - มิลาน - ดูโอโม่ - เวอโรน่ า - เวนิสเมสเตร้
บริ ษทั บูทีค เวเคชัน่ จากัด 230/70 หมู่บา้ นกลางเมือง URBANION ซอยลาดพร้าว 71 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม 10230
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ออกเดินทางสู่เมืองมิลาน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 940
ถึงสนามบินมิลาน ประเทศอิตาลี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว
รถโค้ชปรับอากาศนาคณะออกเดินทางเข้าสู่จุดศูนย์กลางอันศักดิ์สิทธิ์คือ ดูโอโม่ (DUOMO) มหาวิหารแบบโกธิคที่ใหญ่เป็ นอันดับ
สามในยุโรป ซึ่งสร้างในปี 1386 ด้านนอกมีหลังคายอดเรี ยวแหลมจานวน 135 ยอด และมีรูปปั้ นหิ นอ่อนจากทุกยุคทุกสมัยกว่า
2,245 ชิ้น บนสุดมีรูปปั้ นทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็ นสง่าอยู่ อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึก แล้วผ่านชม
แกลลอเรี ย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ล อาคารกระจกที่เก่าแก่และมีความสวยงาม หลังจากนั้นนาท่านชมโรงละครโอเปร่ า ลาสกาล่า ชม
รู ปปั้ นของ ลีโอนาโด ดาวินชี จิตรกรเอกที่วาดภาพ “เดอะลาสซัปเปอร์ ” ไว้ในมหาวิหารซานตามาเรี ย เดลลา กราซี
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่ าย
เดินทางสู่เมืองเวอโรน่ า เมืองต้นกาเนิดของนิยายรักอมตะโรมิโอและจูเลียต ที่เล่าขานกัน
มากว่า 700ปี โดยท่าน เชคเปี ยร์ นาท่านชมบ้ านเลขที่ 23 ของจูเลียต คาปูเลต์ กับภาพของ
ระเบียงแห่งเรื่ องราวโรแมนติกที่จูเลียตเฝ้ ารอคอยพบโรมิโอทุกค่าคืน ผ่านชม ARENA
หรื อ AMPHITHEATRE โรงละครกลางแจ้งที่ใหญ่เป็ นอันดับสามของโลก (ระยะทาง
ประมาณ 169 กิโลเมตร) จากนั้นนาคณะออกเดินทางสู่เมืองเวนิส เมสเตร้ ฝั่งแผ่นดินใหญ่
ในแคว้นเวเนโต้ เมืองที่มีเอกลักษณ์พิเศษสุดเมืองหนึ่งของโลก เปรี ยบเสมือนประตูสู่
ตะวันออกของยุโรปในอดีต (ระยะทางประมาณ 119 กิโลเมตร)
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ที่พกั DOUBLE TREE BY HILTON NORTH HOTEL ระดับ 4 ดาวหรื อเทียบเท่า
วันทีส่ ามของการเดินทาง (3) เกาะเวนิส – ล่ องกอนโดล่ า - ฟลอเร้ นซ์ เมืองต้ นกาเนิดแห่ งเรเนซองส์
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านลงเรื อล่องสู่ เกาะเวนิส (เมืองที่ไม่มีรถยนต์วงิ่ ผ่าน) ชมเกาะเวนิสที่มีเกาะน้อยใหญ่
กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง พาท่านเดินทางโดยเรื อสู่จตุรัสซาน
มาร์โค ศูนย์กลางของเกาะเวนิส ผ่านชม DOGE PALACE อันเป็ นที่ประทับของเจ้าผูค้ รอง
นครเวนิสในอดีตและมีความรุ่ งเรื องเมื่อครั้งทาการค้ากับตะวันออกไกล แล้วไปชมความ
สวยงามของจตุรัสเซนต์มาร์ค ที่กว้างขวางรายล้อมไปด้วยศิลปะ และสถาปั ตยกรรมแบบไบ
เซนไท นาท่านสัมผัสกับบรรยากาศอันแสนโรแมนติกที่เป็ นมนต์เสน่หแ์ ห่งเวนิส โดย
การ***ล่ องเรือกอนโดล่ า*** เพื่อชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิสสู่แกรนด์คาแนล คลองที่กว้างที่สุดของเกาะ และงานก่อสร้างที่แสดง
ให้เห็นถึงความเป็ นอัจฉริ ยะด้านสถาปั ตยกรรมที่สะพานเรี ยลอัลโต้ (ศิลปิ นเอกไมเคิลแองเจโล) (ใช้เวลา 30 นาที) เชิญท่านเข้าชม
การเป่ าแก้วมูราโน่ที่มีชื่อเสี ยง ทั้งยังเป็ นเครื่ องแก้วชั้นดีที่ขายให้กบั นักท่องเที่ยวเก็บไว้ชื่นชม หรื อเป็ นเครื่ องประดับบ้าน อิสระให้
ท่านได้เดินช้อปปิ้ ง หรื อจิบกาแฟ ท่ามกลางอากาศอันแสนจะโรแมนติก
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง เลิศรสกับเมนูเด็ดสปาเก็ตตีห้ มึกดา เสิร์ฟพร้ อมปลาชุบแป้ งเกล็ดขนมปัง
ปิ ดท้ ายด้ วยไอศกรีมนมสดสไตล์ อติ าเลีย่ น
บ่ าย
จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองฟลอเร้ นซ์ ในแคว้นทัสคานี ระหว่างเส้นทางผ่านเมืองที่ต้ งั อยูบ่ นเนินเขา ซึ่งในอดีตเป็ นถิ่นที่ อยูข่ องชาว
อีทรัลกัน ก่อนที่ชาวโรมันจะเข้าปกครองดินแดนแห่งนี้ (ระยะทางประมาณ 260 กิโลเมตร)
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง เลิศรสกับอาหารอิตาเลีย่ นแท้ เสิร์ฟพร้ อมไวน์ พนื้ เมือง บรรยากาศสไตล์
อิตาเลีย่ น กับบรรยากาศของร้ านทีน่ ่ าประทับใจ
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ที่พกั ART MIRO HOTEL ระดับ 4 ดาวหรื อเทียบเท่า
วันทีส่ ี่ของการเดินทาง (4) ฟลอเร้ นซ์ – จัตุรัสซินญอเรีย – หอเอนปิ ซ่ า - กรุงโรม
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
00.40 น.
07.35 น.

Grand_Italy_9 D_TG

Page 2

นาคณะเข้าสู่ยา่ นเมืองเก่ าของนครฟลอเร้ นซ์ ซึ่งเป็ นเมืองศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรเน
ซองส์ และเป็ นเมืองที่ไม่อนุญาตให้รถโค้ชเข้าไปในเขตเมือง (เขตเมืองเก่าปลอด
การจราจร) รถจอดส่งคณะแล้วเริ่ มเดินเที่ยวชมเมืองโดยเริ่ มต้นจากด้านหน้าของ แกลลอ
เรีย อะคาเดมี (ปิ ดวันจันทร์) ซึ่งเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่ได้รวบรวมภาพวาดระดับเยีย่ มของ
ศิลปิ นชาวอิตาเลียน และยังเป็ นที่ต้ งั รู ปปั้ นเดวิดตัวจริ งอีกด้วยในปั จจุบนั ถูกเก็บรักษาไว้
ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ แล้วเข้าสู่จตั ุรัสของดูโอโม่ หรื อ มหาวิหารซานตามาเรีย เดลฟิ ออเร
ที่โดดเด่นด้วยยอดโดมที่กล่าวกันว่าใหญ่ที่สุดในโลก หอระฆังกัมปานีเล และวิหารประกอบพิธีรับศีลจุ่มที่มีประตูแห่งสรวง
สวรรค์ หรื อ PARADISE DOOR ถัดไปเป็ นจตุรัสซินญอเรีย ที่ต้ งั ของศาลาว่าการเมือง และเป็ นที่ต้ งั รู ปปั้ นเดวิดของแท้มานานกว่า
3 ศตวรรษจึงได้มีการย้ายไป ใกล้กนั เป็ น พิพิธภัณฑ์อุฟฟิ ซี่ ที่เก็บงานศิลปะล้ าค่าในยุคกลาง ใกล้กนั เป็ นสะพานเวคคิโอ สะพาน
เก่าแก่แห่งแรกที่ขา้ มแม่น้ าอาร์โน จากนั้นมีเวลาให้ท่านได้ซ้ือหาสิ นค้าประเภทเครื่ องหนัง, กระเป๋ าถือ, และสิ นค้าแฟชัน่ ชั้นนา
ของอิตาลี ออกเดินทางสู่เมืองปิ ซ่ า (ระยะทางประมาณ 99 กิโลเมตร) ที่ต้ งั ของหอเอนปิ ซ่ า ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1174 ซึ่งเป็ นสิ่ ง
มหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ที่ชาวโลกรู ้จกั กันดีจากการทดลองเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงโดยนักวิทยาศาสตร์เอก กาลิเลโอ ใกล้ ๆ กันมี
หอสวดมนต์ที่สร้างในสไตล์โรมันเนส อันเป็ นงานศิลปะที่งดงามในยุคนั้น
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่ าย
อิสระให้ท่านถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางสู่กรุงโรม (ระยะทางประมาณ 371 กิโลเมตร)
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ที่พกั NOVOTEL ROME LA RUSTICA HOTEL ระดับ 4 ดาวหรื อเทียบเท่า
(กรุณาจัดเตรียมสัมภาระทีจ่ าเป็ นแยกใส่ กระเป๋ าเล็กสาหรับพักค้ างคืนทีเ่ กาะคาปรี 1 คืน ส่ วนกระเป๋ าใหญ่ อยู่ในรถโค้ ช)
วันทีห่ ้ าของการเดินทาง (5) โรม – เนเปิ้ ล - เกาะคาปรี (พักบนเกาะ) - เทีย่ วชมชุมชนคาปรี - ถา้ บลูกร็อตโต้
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ตอนใต้ของประเทศ ในคาบสมุทรอิตาลี เข้าสู่ เมืองนาโปลี หรื อ เมืองเนเปิ้ ล
เมืองใหญ่และเมืองท่าเรื อที่สาคัญทางตอนใต้อีกทั้งยังเป็ นเมืองท่าของเรื อสาราญท่องเที่ยว
ในเขตเมดิเตอเรเนียนที่สาคัญอีกด้วย (ระยะทางประมาณ 230 กิโลเมตร)
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่ าย
คณะเดินทางสู่ท่าเรื อเพื่อลงเรื อสู่เกาะคาปรี เกาะเล็ก ๆ ที่มีธรรมชาติที่สวยงาม เป็ นสถานที่
ตากอากาศของบุคคลสาคัญๆมาช้านานซึ่งรายได้หลักของเกาะนี้มาจากอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว นาคณะเที่ยวชมเมืองชุมชนคาปรี อนั เก่าแก่ต้ งั รกรากมาแต่บรรพบุรุษจน
กลายเป็ นศูนย์กลางของเกาะที่มีชื่อเสี ยงในเรื่ องการท่องเที่ยวและตากอากาศ ร้านรวงเปิ ด
ให้บริ การนักช้อปได้เลือกสรร จนกระทัง่ ได้เวลาพอสมควร นาท่านเปลี่ยนลงเรื อเล็กไปชม
ถา้ บลูกร็อตโต้ ที่มีความงดงามอย่างมาก และมีอยูเ่ พียงไม่กี่แห่งในโลก ถ้ าน้ าลอดที่มีการ
กระทบของแสงกับน้ าทะเลสี ครามทาให้ภายในบริ เวณถ้ าประกายไปด้วยแสงสี น้ าเงิน จึง
เป็ นที่มาของชื่อดังกล่าว (ทั้งนี้การเข้าชมภายในถ้ าขึ้นอยูก่ บั สภาพน้ าขึ้น-ลงในแต่ละวัน)
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ที่พกั REGINA CRISTINA HOTEL ระดับ 4 ดาวหรื อเทียบเท่า
วันทีห่ กของการเดินทาง (6) คาปรี - ซอเรนโต้ - ปอมเปอี – พิพธิ ภัณฑ์ ปอมเปอี - โรม
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาคณะเดินทางสู่ชุมชนคาปรี ชื่นชมกับบรรยากาศที่ทาให้คาปรี มีเสน่ห์เป็ นที่หลงใหลของนักท่องเที่ยว อิสระให้ท่านเดินเที่ยวชม
เมืองที่ประกอบไปด้วยโบสถ์, อาคารโบราณ, บ้านพักตากอากาศ, โรงแรมน่ารักๆ, ร้านขายของหรู หรา, ร้านอาหารต่างๆ นาท่าน
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กลับสู่ฝั่งเมืองซอเรนโต้เมืองใหญ่ทางตอนใต้ที่มีความสาคัญกับเศรษฐกิจของอิตาลีโดย
เรื อ HYDOFOIL จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมืองปอมเปอี (ระยะทางประมาณ 26 กิโลเมตร)
นาท่านเข้าชมเขตเมืองเก่าที่ได้รับการจัดตั้งเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ เมืองปอมเปอี (POMPEI) เมือง
ที่ถูกทับถมจมอยูใ่ ต้ดินกว่า 1,500 ปี เนื่องจากการระเบิดของภูเขาไฟวิชูเวียส ชมสภาพของ
เมืองที่ขดุ ค้นขึ้นมาแล้วไปชมเขตคาบสมุทร
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
บ่ าย
จากนั้นนาท่านเดินทางกลับสู่กรุงโรม (ระยะทางประมาณ 245 กิโลเมตร)
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ที่พกั NOVOTEL ROME LA RUSTICA HOTEL ระดับ 4 ดาวหรื อเทียบเท่า
วันทีเ่ จ็ดของการเดินทาง (7) กรุงโรม - นครรัฐวาติกนั – โบสถ์ ซิสทีน – มหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์ – โคลีเซียม
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ นครวาติกนั ซึ่งเป็ นรัฐอิสระ และศูนย์กลางของศาสนาคริ สต์นิกาย
โรมันคาทอลิกและนาท่าน เข้าชมพิพธิ ภัณฑ์ วาติกนั ซึ่งเป็ นที่รวบรวมผลงานทางศิลปะที่
หาชมได้ยากนอกจากนี้ยงั มีหอ้ งแสดงศิลปะการตกแต่งฝาผนังรู ปสลักแบบคลาสสิ ค และ
งานของนักวาดภาพคนสาคัญๆ ของอิตาลีในสมัยกลางและสมัยเรอเนสซองส์ อาทิ จ็อต
โต (GIOTTO), ฟรา แองเจลิโก (FRA ANGELICO), ฟิ ลิปโป ลิปปี (FILIPPO LIPPI)
และโบสถ์ซิสทีน (SISTINE CHAPEL) ซึ่งเป็ นผลงานของไมเคิลแองเจโลที่วาด
ภาพเขียนสี เฟรสโก้ที่โด่งดังที่สุดของโลกคือ THE LAST JUDGEMENT แล้วไปชมความอลังการของ มหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์
ได้รับการตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรู หรา ชมรู ปปั้ นแกะสลักเฟี ยต้า ผลงานชิ้นเอกของไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลาที่ออกแบบโดยแบร์
นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ที่หาชมได้ยาก ซึ่งปั จจุบนั ล้วนแต่เป็ นสิ่ งที่สาคัญล้ าค่าคู่บา้ นคู่เมืองของอิตาลี
(เนื่องจากทางสานักวาติกนั ได้ ประกาศให้ เป็ นเป็ นปี ศักดิ์สิทธิต้งั แต่ วนั ที่ 8 ธ.ค.2558 – 20 พ.ย. 2559 ซึ่งจะมีผลทาให้ การจราจรใน
กรุงโรมติดขัดอย่ างมากและท่ านอาจไม่ สามารถเข้ าชมภายในมหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์ เนื่องจากคิวตรวจเช็คความปลอดภัย และเดิน
ผ่านเข้ าประตูศักดิ์สิทธิ ซึ่งจะเปิ ดเพียงประตูเดียวให้ เดินเข้ าไปในมหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์ น้นั ยาวมากหรือบางวันอาจจะเป็ นวัน
พิเศษของทางคาทอลิก ทาให้ ไม่ สามารถควบคุมเรื่องเวลาทีแ่ น่ นอน ในการท่ องเทีย่ วได้ เนื่องจากปัญหาดังกล่ าว อาจทาให้ ไม่
สามารถควบคุมเวลาในการท่ องเทีย่ วได้ หัวหน้ าทัวร์ ของคณะอาจมีการแจ้ งปรับเปลีย่ นรายการท่ องเทีย่ ว ณ วันนั้น ทางบริษัทฯ
จึงขอเรียนชี้แจงให้ ท่านทราบล่ วงหน้ าและกราบขออภัยทุกท่ านมา ณ โอกาสนี)้
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่ าย
นาท่านเข้ าชมสนามกีฬาโคลีเซียม สิ่ งก่อสร้างที่ได้รับการยกย่องให้เป็ น 1 ใน 7 สิ่ ง
มหัศจรรย์ของโลก ซึ่งเป็ นสนามกีฬายักษ์ที่จุคนได้กว่า 50,000 คน ภายในจัดแสดง
เรื่ องราวต่างๆเกี่ยวกับการใช้สนามแห่งหนึ่งเพื่อเฉลิมฉลองความยิง่ ใหญ่ของจักรพรรดิ
แห่งโรมันแล้วพาท่านไปบันทึกภาพกับประตูชยั คอนสแตนติน สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ
ผ่านชมอนุสาวรีย์พระเจ้ าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ล หรื อพระบิดาของชาวอิตาเลียน ชม
ร่ องรอยของศูนย์กลางแห่งจักรวรรดิ์โรมันอันศักดิ์สิทธิ์ทโี่ รมันฟอรั่ม จากนั้นนาคณะ
ไปชมนา้ พุเทรวี่ ผลงานมาสเตอร์พีซของนิโคลาส ซัลวี ที่มาของเพลง “ทรี คอยน์ออฟเดอะฟาวด์เท่น” ที่โด่งดังในอดีต ซึ่ง
นักท่องเที่ยวมีความเชื่อว่าหากโยนเหรี ยญอธิฐานไว้จะได้กลับมากรุ งโรมอีกครั้งหนึ่ง เข้าสูจ่ ตั ุรัสบันไดสเปน แหล่งพบปะของ
หนุ่มสาวชาวอิตาเลียนยามว่าง จนกลายเป็ นแหล่งช๊อปปิ้ งชื่อดังเรี ยงรายไปด้วยสิ นค้าแบรนด์เนมของอิตาลี เชิญท่านอิสระช้อปปิ้ ง
ตามอัธยาศัย
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คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ที่พกั NOVOTEL ROME LA RUSTICA HOTEL ระดับ 4 ดาวหรื อเทียบเท่า
วันทีแ่ ปดของการเดินทาง (8) โรม – นา้ พุเทรวี – บันไดสเปน – ช้ อปปิ้ ง – แฟรงค์ เฟิ ร์ ต
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
10.00 น.
นาท่านออกเดินทางสู่สนามบินโรม
13.55 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย (TG) เทีย่ วบิน TG 945
วันทีเ่ ก้ าของการเดินทาง (9)
กรุงเทพฯ
05.45 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
*************************

***** การันตีเดินทางจานวนผู้เดินทางต้ องไม่ ต่ากว่ า 15 ท่าน******
กาหนดการเดินทาง
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16 – 24 กรกฎาคม / 28 กรกฎาคม – 5 สิ งหาคม
4 – 12, 11 – 19 สิ งหาคม / 15 – 23 กันยายน
6 – 14, 13 – 21, 20 - 27 ตุลาคม / 27 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน
17 – 25 พฤศจิกายน / 1 – 9, 3 – 11, 8 – 16 ธันวาคม
24 ธันวาคม – 1 มกราคม / 27 ธันวาคม – 4 มกราคม
29 ธันวาคม – 6 มกราคม

Page 5

