ใบอนุญาตเลขที่ 11/4870

โดยสายการบินการ์ตาร์ แอร์เวย์ (QR)
รายละเอียดการเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง (1 )
กรุ งเทพฯ – โดฮา
18.00 น.
พร้อมคณะที่สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้ น 4 เคาน์ เตอร์ Q ประตู 8 สายการบินการ์ ต้าร์ แอร์ เวย์
พร้อมพบเจ้าหน้าที่ บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
21.15 น.
ออกเดินทางสู่ โดฮา โดยสายการบินการ์ ต้าร์ แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ QR 833
วันทีส่ องของการเดินทาง (2 ) โดฮา – โรม – วาติกนั – ST.PETER’S BASILICA – นา้ พุเทรวี่ – เปรู จา
00.05 น
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา (แวะพักเปลีย่ นเครื่อง)
01.15 น.
ออกเดินทางสู่ กรุ งโรม โดย สายการบินการ์ ต้าร์ แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ QR 115
06.10 น.
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฟูมิชิโอ กรุ งโรม ประเทศอิตาลี นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
จากนั้นนาท่านสู่ นครวาติกนั ซึ่งเป็ นรัฐอิสระและศูนย์กลางของศาสนาคริ สต์นิกายโรมันคาทอลิก ตื่นตาตื่นใจ
กับความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ที่ได้รับการตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรู หรา ชมรู ปปั้ นแกะสลักเฟี ยต้า
ผลงานชิ้นเอกของไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลาที่ออกแบบโดยแบร์ นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ที่หาชมได้ยาก
ซึ่ งปั จจุบนั ล้วนแต่เป็ นสิ่ งที่สาคัญล้ าค่าคู่บา้ นคู่เมืองของอิตาลี จากนั้นนาชมความงดงามภายในโบสถ์ เซ็นต์ ปี
เตอร์ (ST. PETER’S BASILICA) โบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกศูนย์กลางศาสนาคริ สต์นิกายโรมันคาธอลิก ที่มี
บริ ษทั บูทีค เวเคชัน่ จากัด 230/70 หมู่บา้ นกลางเมือง URBANION ซอยลาดพร้าว 71 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม 10230

Boutique Vacation Co.,Ltd.,230/70,Banklangmueang Urbanion,Ladprao,Bangkok 10230
Tel 02 – 514 – 4422 (AUTO) Fax 02 – 514 – 4388, 514 - 4393
WWW.BOUTIQUE.CO.TH
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เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

ประเพณี ด้ งั เดิม คือ ทหารการ์ ดสวิตที่ยงั แต่งตัวเหมือนเดิมเมื่อ 400 กว่าปี ยืนเฝ้ าทางเข้ารัฐวาติกนั นาท่านผ่านชม
สนามประลองยุทธโคลีเซี่ยม ที่จุคนได้ถึง 50,000 คน ชมโรมันฟอรัม ซึ่ งเป็ นชุมนุมของเหล่านักปราชญ์ จากนั้น
นาท่านชมกรุ งโรม (ROME) ชมเมืองโบราณที่อดีตเคยเป็ นสถานที่สาคัญต่างๆ เช่นสนามแข่งม้าแม็กซี มสั
ศูนย์กลางการปกครอง ชมนา้ พุเทรวี่ (TREVI FOUNTAIN) น้ าพุที่สวยที่สุดในกรุ งโรม ที่นกั ท่องเที่ยวโยน
เหรี ยญเพื่อขออธิ ษฐานขอให้ได้กลับมาเยือนกรุ งโรมอีกครั้ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองเปรู จา (PERUGIA) เมืองหลวงของแคว้นอุมเบรี ย ทางตอนกลางของอิตาลี และเป็ น
เมืองเกิดของเปรู จิโน จิตรกรสมัยศิลปะเรอเนซองส์คนสาคัญของประเทศอิตาลีอีกด้วย (ระยะทางประมาณ 174
กิโลเมตร)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเข้าสู่ ที่พกั ที่ LA MERIDIANA PERUGIA HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ ามของการเดินทาง (3 ) เปรู จา – ฟลอเร้ นซ์ – ชมเมือง - ปิ ซ่ า – หอเอนปิ ซ่ า
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนา ท่านเดินทางสู่ เมืองฟลอเร้ นซ์ (FLORENCE) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงของประเทศ
อิตาลี ตั้งอยูบ่ นฝั่งแม่น้ าอาร์ โน (ARNO RIVER) ปั จจุบนั เมืองแห่ งนี้ได้กลายเป็ นเมืองที่มีชื่อเสี ยงทางด้าน
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมมากเป็ นอันดับต้นๆของโลก โดยเฉพาะในช่วงยุคกลางเมืองฟลอเร้
นซ์ยงั เป็ น
ศูนย์กลางทางการค้าและทางการเงิน และถือกันว่าเป็ นที่เกิดของยุคฟื้ นฟูศิลปวิทยา และยังมีชื่อว่าเป็ นศูนย์กลาง
ทางศิลปะและสถาปัตยกร รม ในยุคกลางฟลอเรนซ์เป็ นที่รู้จกั กันในนามว่าเอเธนส์อีกด้วย (ระยะทางประมาณ
157 กิโลเมตร) นาท่านเข้าสู่ ย่านเมืองเก่าของนครฟลอเร้ นซ์ เมืองนี้เป็ นศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรเนซองส์
และเป็ นเมืองที่ไม่อนุญาตให้รถโค้ชเข้าไปในเขตเมือง จากนั้นนาท่านเที่ยวชมเมืองเก่า ท่านจะได้ สัมผัส กับ มหา
วิหารซานตามาเรียเดลฟิ โอเร หรื อ DUOMO แห่ง นครฟลอเร้ นซ์ ใกล้กนั เป็ นจตุรัสซิ นญอเรี ย เดิมเป็ นที่ต้ งั รู ป
ปั้ นเดวิดของแท้มานานกว่า 3 ศตวรรษ ในปั จจุบนั ถูกเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ ผ่านชมพิพิธภัณฑ์อุฟฟิ ชี ที่เก็บ
งานศิลปะล้ าค่าในยุคกลางใกล้กนั เป็ นสะพานเวคคิโอ สะพานเก่าแก่แห่งแรกที่ขา้ มแม่น้ าอาโน
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่ าย
นาท่านเดินทางสู่ เมืองปิ ซ่ า (PISA) เป็ นเมืองที่ต้ งั อยูใ่ นแคว้นตอสกา
นา ประเทศอิตาลี อดีตเมืองมหาอานาจทางการค้าทางทะเล ในศตวรรษ
ที่ 12 ที่เชื่อมการค้ากับสเปนและแอฟริ กาเหนือ (ระยะทางประมาณ 85
กิโลเมตร) นาท่านถ่ายรู ปกับหอเอนปิ ซ่ า (LEANING TOWER) เป็ น
หอทรงกระบอก 8 ชั้น สร้างด้วยหิ นอ่อนสี ขาว ค.ศ.1987 หอเอนเมืองปิ
ซาถูกประกาศโดยยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลก โดยเป็ นส่ วนหนึ่งของ
PIAZZA DEI MIRACOLI ที่ถือเป็ นหนึ่งในเจ็ดสิ่ งมหัศจรรย์ของโลก
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเข้าสู่ ที่พกั ที่ NH PISA HOTEL หรื อเทียบเท่า
PRO IT 7 D _QR

หน้า 2

วันทีส่ ี่ ของการเดินทาง (4 )
ปิ ซ่ า – ราพัลโล่ – ปอร์ โตฟิ โน่ – ชมเมือง – เจนัว – ชมเมือง
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองราพัลโล่ (RAPALLO) เมืองชายทะเลที่ได้รับความนิยมจากเหล่านักท่องเที่ยวแถบ
ยุโรป (ระยะทางประมาณ 130 กิโลเมตร) จากนั้นนาท่านเดินทางต่อสู่ เมือง เมืองปอร์ โตฟิ โน่ (PORTOFINO)
หมู่บา้ นประมงเล็กๆในอิตาลี ที่ปัจจุบนั แทบจะไม่เหลือคราบของหมู่บา้ นชาวประมง เนื่องจากเป็ นที่ต้ งั ของรี
สอร์ ทและร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดังหลากหลายยีห่ อ้ รวบรวมอยูใ่ นสถานที่เล็กๆแห่งนี้ สัมผัสกับดินแดนสวรรค์
ที่ซ่อนตัวอยูใ่ นหุ บเขาและท้องทะเลสี คราม แต่งเติมด้วยบ้านเรื อน
หลากสี สันที่ต้ งั อยูต่ ามเชิง เขา โอบล้อมด้วยอ่าวที่มีเรื อยอร์ชจอด
เรี ยงรายอย่างเป็ นระเบียบ ความสวยงามของที่แห่งนี้ ถึงกับทาให้
บริ ษทั ในเครื อวอลท์ดิสนีย ์ ต้องขอจาลองไปไว้สวนสนุกดิสนียซ์ ี
สวนสนุกระดับโลกในประเทศญี่ปุ่น นาท่านชม โบสถ์ คัปปุคชิ นี ที่
สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 17 มีไม้กางเขนที่ทาด้วยไม้อายุเก่าแก่
ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 15 ตรึ งอยู่ ณ ที่แห่งนี้ หากพอมีเวลาท่านยัง
สามารถขึ้นไปชม ป้ อม CASTELLO BROWN ซึ่ งเป็ นทั้งปราสาท และเคยใช้เป็ นป้ อมปราการป้ องกันข้าศึก
ตั้งแต่สมัยค.ศ.ที่ 16 ปัจจุบนั เป็ นพิพิธภัณฑ์ และ ยังเป็ นจุดชมวิวของเมืองแบบ PANORAMA เห็นทั้งเมืองท่าเรื อ
และทะเลเมดิเตอร์เรเนียนได้ชดั เจน
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
บ่ าย
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองเจนัว (GENOA) อดีตซึ่งเคยเป็ นแคว้นโบราณของอิตาลี อีกทั้งยังเป็ นเมืองบ้านเกิด
ของคริ สโตเฟอร์ โคลัมบัส นักเดินทางทีมีชื่อเสี ยงของโลกพร้อมนาท่านชมทัศนียภาพของเมืองที่ต้ งั อยูร่ ิ มทะเล
(ระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร) นาท่านชมบริ เวณกาแพงเมือง เป็ นศิลปะที่มีมาตั้งแต่สมัยยุคกลางทาให้นึกถึง
อดีตที่ผคู ้ นชาวเมืองที่นี่ทามาค้าขายกันอย่างผาสุ ข ซึ่ งปั จจุบนั เจนัวได้กลายเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งที่มีชื่อเสี ยง และยัง
มีตึกรามโบราณในแบบสถาปั ตยกรรมชาวโรมัน ซึ่ งล้วนแต่มีอายุมากกว่า 500ปี ขึ้นไป นอกจากนั้นนาท่านไป
ช้อปปิ้ งกันที่ เปี ยซซ่ า เดย์ เฟร์ รารี่ ซึ่ งสถานที่แห่งนี้เคยเป็ นบริ เวณที่โคลัมบัสเคยอาศัยอยูเ่ มื่อครั้งตอนตอนเด็กๆ
อีกด้วย ชมย่านเมืองเก่าที่ยงั คงบรรยากาศของวันเวลา และกลิ่ นอายของชุมชนในสมัยก่อนที่ยงั คงมีอาคาร
โบราณในแบบสถาปั ตยกรรมชาวโรมัน ซึ่ งล้วนแต่มีอายุมากกว่า 500 ปี ขึ้นไปซึ่ งในอดีตเป็ นแหล่ง รวมของ
กะลาสี พ่อค้า และผูค้ นจากทัว่ ทุกสารทิศ
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเข้าสู่ ที่พกั ที่ AC HOTEL หรื อเทียบเท่า
วันทีห่ ้ าของการเดินทาง (5 )
เจนัว – SERRAVALLE DESIGNER OUTLET –
มิลาน – ดูโอโม่ – ช้ อปปิ้ ง
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
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นาท่านเดินทางสู่ SERRAVALLE DESIGNER OUTLET เอาท์เล็ตชื่อดังของอิตาลี ให้ท่านได้เลือกซื้ อสิ นค้า
แบรนด์เนมราคาสุ ดพิเศษให้ท่านได้เลือกซื้ อมากมายหลากหลายยีห่ อ้ เช่น BOTTEGA VERDE, BULGARI,
BYRBERRY, DOLCE & GABBANA, PRADA, SALVATORE FERRAGAMO, VERSACE และสิ นค้าแบ
รนด์ดงั อีกมากมาย (เพือ่ ความสะดวกในการช้ อปปิ้ ง เชิญท่านอิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย )
(ระยะทางประมาณ 54 กิโลเมตร)
บ่ าย
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองมิลาน (MILAN) เมืองสาคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยูบ่ ริ เวณที่ราบลอม
บาร์ ดี เมืองมิลาน ชื่อเมืองมิลาน มาจากภาษาเซลต์ คาว่า "MID-LAN" ซึ่ งหมายถึง อยูก่ ลางที่ราบ เมืองมิลานมี
ชื่อเสี ยงในด้านแฟชัน่ และศิลปะ ซึ่ งมิลานถูกจัดให้เป็ นเมืองแฟชัน่ ในลักษณะเดียวกับ นิวยอร์ ก ปารี ส ลอนดอน
และ โรม นอกจากนี้มิลานยังเป็ นที่รู้จกั จากประเพณี คริ สต์มาสที่เรี ยกว่า ปา
เนตโตเน อุตสาหกรรม ผ้าไหม และแหล่งผลิตรถยนต์ อัลฟา โรมีโอ นาท่าน
ชมดูโอโม่ (DUOMO) มหาวิหารแบบโกธิ คที่ใหญ่เป็ นอันดับสามในยุโรป ซึ่ง
สร้างในปี 1386 ด้านนอกมีหลังคายอดเรี ยวแหลมจานวน 135 ยอด และมีรูป
ปั้ นหิ นอ่อนจากทุกยุคทุกสมัยกว่า 2,245 ชิ้น บนสุ ดมีรูปปั้ นทองขนาด 4 เมตร
ของพระแม่มาดอนน่าเป็ นสง่าอยู่ อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึก แล้ว
ผ่านชมแกลลอเรี ย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ล อาคารกระจกที่เก่าแก่และมีความ
สวยงาม หลังจากนั้นนาท่านชมโรงละครโอเปร่ า ลาสกาล่า ชมรู ปปั้ นของ ลีโอนาโด ดาวินชี จิตรกรเอกที่วาด
ภาพ “เดอะลาสซัปเปอร์ ” ไว้ในมหาวิหารซานตามาเรี ย เดลลา กราซี จากนั้นเชิญท่านอิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
(ระยะทางประมาณ 94 กิโลเมตร)
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเข้าสู่ ที่พกั ที่ ATAHOTEL EXPO FIERA หรื อเทียบเท่า
วันทีห่ กของการเดินทาง (6 )
มิลาน - โดฮา – กรุ งเทพฯ
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เชิญท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย จนกระทัง่ ได้ เวลาพอสมควร
11.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
12.30 น.
นาท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานมิลาโนมัลเปนซา
15.20 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองโดฮา โดยสายการบินการ์ ต้า แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ QR 120
23.15 น.
เดินทางถึงสนามบินโดฮา ประเทศการ์ ต้า (แวะพักเปลีย่ นเครื่อง)
วันทีเ่ จ็ดของการเดินทาง (7)
โดฮา – กรุ งเทพฯ
01.25 น.
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินการ์ ต้า แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ QR 828
11.35 น.
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
****************************************
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***** การันตีเดินทางจานวนผู้เดินทางต้ องไม่ ต่ากว่า 20 ท่าน******

กาหนดการเดินทาง
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30 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม / 5 – 11, 12 – 18 กรกฎาคม /6 – 12, 11 – 17 สิ งหาคม
15 – 21 กันยายน / 8 – 14, 15 – 21, 22 – 28 ตุลาคม
29 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน / 17 – 23 พฤศจิกายน
3 – 9, 8 – 14 ธันวาคม / 27 ธันวาคม – 2 มกราคม
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