
 

 
 
 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

วันที่ โปรแกรมทัวร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เท่ียง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอาบูดาบี     

2 
สนามบินอาบูดาบี – สนามบินมิลาโนมัลเปนซา – ถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งมิ
ลาน – ช้อปปิ้งย่านแกลลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล – ช้อปปิ้งเซราวัลเลดีไซ
เนอร์เอาต์เล็ต - เจนัว 

   

Hotel Holiday Inn 
Genoa 

            หรือเทียบเท่า 

3 นั่งรถไฟเย่ียมชมหมู่บ้านซิงเคว เทอร์เร่ – ถ่ายรูปคู่หอเอนปิซ่า    

AC Hotel Pisa by 
Marriott 

            หรือเทียบเท่า
 

4 เย่ียมชมเมืองฟลอเรนซ์ – ถ่ายรูปมหาวิหารฟลอเรนซ์ – เย่ียมชมเมืองเซียน่า    
Hotel Executive Siena 
            หรือเทียบเท่า 

5 
เย่ียมชมเมืองโรม – นครรัฐวาติกัน - โคลอสเซียม– ถ่ายรูปกับน ้าพุเทรวี่ – ช้
อปป้ิงย่านสุดหรูบันไดสเปน    

Hotel Novotel Roma 
Est 

           หรือเทียบเท่า 
6  สนามบินฟิอูมิชิโน โรม – สนามบินอาบูดาบ ี     
7 สนามบินอาบูดาบี - สนามบินสุวรรณภูมิ          



 

 
Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอาบูดาบี 
 

 
18..00 นัดหมายพร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย 

โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าท่ีคอยให้การ
ต้อยรับพร้อมอ้านวยความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน 

21.05 ออกเดินทางสู่ สนามบินอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส์ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เท่ียวบินท่ี 
EY 407 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Day2 สนามบินอาบูดาบี – สนามบินมิลาโนมัลเปนซา  
           เมืองมิลาน – มหาวิหารแห่งมิลาน – แกลลอร่ี วิค

เตอร์      เอ็มมานูเอล – เซราวัลเลดีไซเนอร์เอาต์เล็ต 
 

 
00.30 เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

และรอต่อเครื่อง  
02.55 ออกเดินทางสู่ สนามบินมิลาโนมัลเปนซา ประเทศ

อิตาลี โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เท่ียวบิน 
EY 081 

07.10 เดินทางถึง สนามบินมิลาโนมัลเปนซา ประเทศอิตาลี 
ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรอง
ตามระเบียบการของสนามบิน 
น้าท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน (Milan) (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ช่ัวโมง) เมืองหลวงของประเทศอิตาลี เป็น
เมืองหลักของแคว้นลอมบาร์เดียและป็นเมืองส้าคัญใน



 

ภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั งอยู่บริเวณท่ีราบลอม
บาร์ดี (Lombardy) ช่ือเมืองมิลานมาจากภาษาเคลต์ 
ค้าว่า “Mid-lan” ซึ่งหมายถึง อยู่กลางท่ีราบ เมืองมิ
ลานมีช่ือเสียงในด้านแฟช่ันและศิลปะ ซึ่งมิลานถูกจัดให้
เป็นเมืองแฟช่ันในลักษณะเดียวกับนิวยิร์ก ปารีส 
ลอนดอน และโรม 

น้าท่านเดินทางสู่ แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล 
(Galleria Vittario Emanuele II) ท่ี นั บ เ ป็ น
ศูนย์การค้าท่ีสวยงามหรูหราและเก่าแก่ท่ีสุดในเมืองมิ
ลาน อนุเสาวรีย์ของกษัติย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 
(Vittorio Emanuele II Monument)  
 

ผู้ริเริ่มการรวมชาติหัวเมืองต่างๆ ในอิตาลี และอนุเสาวรีย์ของศิลปินช่ือดังในยุคเรอเนสซองซ์อีก 1 ท่าน คือ ลิโอนาร์โด ดาร์วินซี่ 
ท่ีอยู่บริเวณด้านหน้าของโรงละครสกาล่า น้าท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก กับ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo de Milan) เป็น
มหาวิหารท่ีมีสถาปัตยกรรมแบบโกธิคท่ียิ่งใหญ่ด้วยความสูง 157 เมตร และกว้างถึง 92 เมตร ตั งอยู่ท่ีจัตุรัสกลางเมืองมิลาน
เปรียบเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของเมืองมิลานเป็นมหาวิหารท่ีใหญ่เป็นอันดับสองในประเทศอิตาลีรองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ท่ี
ตั งอยู่ท่ีเมืองวาติกัน **ค่าบัตรเข้าชมด้านในของมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน ท่านละ ประมาณ 10 ยูโร (EUR) หรือ ค้านวณ เป็นเงิน
ไทย ท่านละ ประมาณ 400 บาท (THB)** 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  
น้าท่านเดินทางสู่ เซราวัลเล ดีไซเนอร์ เอาต์เล็ต (Serravalle Designer Outlet) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 
ช่ัวโมง) สินค้าลดราคาต่างๆมากมาย มีร้านค้าชั นน้า มากกว่า 230 ร้านค้า อาทิ Nike, Adidas, Gucci, Burberry, Polo Ralh 
lauren, Armani, Calvin Klein, Celine, Fendi, Fossil, Guess, Jacob Cohen, Jimmy Choo, L’Occitane, Lacoste, Levi’s, 
New Balance, Pandora, Prada, Puma, Samsonite,Swarovski, Swatch, The North face,Timberland, Valentino, 
Versace, Victoria’s Secret 
หลังจากนั นน้าท่านเดินทางสู่ เมืองเจนัว (Genoa) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) หรือในภาษาอิตาลีเรียกว่า เจโนวา 
เป็นส่วนหนึ่งของริเวียร่าของประเทศอิตาลี ตั งอยู่บริเวณชายฝ่ังทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอิตาลี เป็นเมืองท่าทางทะเลท่ี
มีความส้าคัญมาตั งแต่ยุคโบราณ โดยเมืองนี เป็นเมืองหลวงของจังหวัดเจนัวในแคว้นลิกูเรีย โดยในอดีตนั นก็เรียกกันว่า Superba 
ซึ่งมาจากความเจริญรุ่งเรืองในอดีตของเมืองเเห่งนี เเละเมืองเเห่งนี ยังมีส่วนส้าคัญในการผลักดันให้เกิดบุคคลระดับโลกอย่าง คริส
โตเฟอร์ โคลัมบัส 



 

เย็น บริการอาหารค้่า ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น  
ท่ีพัก Hotel Holiday Inn Genoa ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
 

 
Day3 เมืองเจนัว – นั่งรถไฟเยี่ยมชมหมู่บ้านซิงเคว เทอเร่    
              เมืองปิซ่า 
 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น้าท่านผ่านชม อนุสาวรีย์คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส 
( Christopher Columbus Statue)  ซึ่ ง เ ป็ น นั ก
เดินเรือระดับโลกท่ีสามารถค้นพบทวีปอเมริกาได้ส้าเร็จ 
โดยความสามารถทางการเดินเรือทั งหมดของเขานั นก็
มาจากเมืองเจนัว  
น้าท่านผ่านชม จัตุรัสเปียซซ่า เฟอร์ราร่ี (Piazza De 
Ferrari) เป็นท่ีตั งของน ้าพุกลางเมือง ถือเป็นจัตุรัสท่ี
สวยที่สุดในอิตาลี ซึ่งเคยเป็นสถานท่ีท่ีโคลัมบัสเคยอาศัย
อยู่เมื่อครั งเป็นเด็ก รายล้อมด้วยบ้านเรือนแบบคลาสสิค
โรมันย้อนยุค มีโบสถ์เก่าแก่ สวนสวยประดับอยู่ท่ัวเมือง 
ผ่านชม อาคารสวยงามต่างๆ โบสถ์ประจ้าเมืองหรือดูโอ
โม่ท่ีสร้างขึ นแบบโรมาเนสก์และโกธิค ผ่าน 

ชม ท่าเทียบเรืออ่าวเจนัว (Genoa Port) มีเรือใบจอด
อยู่มากมายประกอบกับอาคารโดยรอบสวยสดงดงาม 
ประภาคาร 
สูงตระหง่าน ผ่านชม  พระราชวังซานจิออ ร์จิ โอ 
(Palazzo San Giorgio) หรือพระราชวังเซนต์จอร์จ 
สร้างขึ นในปี ค.ศ. 1260 มีความโดดเด่นของภาพวาดท่ี
มองแล้วคล้ายภาพนูนต้่าและ มหาวิหารแห่งเมืองเจนัว 
(Duomo di Cathedral)   
น้าท่านเดินทางสู่ เมืองเลวานโต (Levanto) (ใช้เวลา
ในการเดินทางประมาณ 1.30 ช่ัวโมง) เพื่อน้าท่าน
เปล่ียนการเดินทางต่อโดยรถไฟ สู่เมืองซิงเคว เทอเร่ 
(Cinque Terre) หมู่บ้ าน เ ล็กๆ ท่ี ตั งอยู่บริ เวณริม
ชายฝ่ัง ริเวียร่าของประเทศอิตาลี่ (Riviera of Italy) 
ซิงเคว เทอร์เร่ มีความหมายว่า ดินแดนสีสันทั ง 5 (The 
Five Land) หรือดินแดนแห่งความงดงาม ตั งอยู่บนหน้า
ผาสูงชันเหนือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนบริเวณชายฝ่ังแคว้น
ลิกูเรีย ประกอบไปด้วย 5 หมู่บ้าน ท่ีซ่อนตัวเองอยู่
ห่างไกลจากสายตาของคนภายนอก แผ่นดินท่ียากจะ



 

เข้าถึงได้โดยง่าย โดยทั ง 5 หมู่บ้านนี มีหุบเขาล้อมรอบ 
มีแม่น ้าเป็นฉากด้านหน้า ท้าให้สถานท่ีแห่งนี มี 
ความสวยงามตามธรรมชาติราวกับภาพวาดของจิตรกร
เอก ประกอบกับเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติและ 
ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การ
สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือปี ค.ศ. 1997 ซึ่ง

หมู่บ้านทั งห้านี ยังคงสภาพดั งเดิมมาตั งแต่ศตวรรษท่ี 11 
ได้แก่ 
1. หมู่บ้านมอนเตรอสโซ (Monterosso Al Mare) 

เป็นหมู่บ้านท่ีใหญ่และขึ นช่ือท่ีสุด เนื่องจากเป็น
เพียงหมู่บ้านเดียวท่ีมีชายหาดให้นักท่องเท่ียวลงไป
เล่นพักผ่อ

 
2. หมู่บ้านเวอร์นาสซา (Vernazza) เป็นหมู่บ้านท่ี

ก่อตั งขึ นมาพร้อมๆกับมอนเตรอสโซ เป็นหมู่บ้านท่ี
คงเหลือความ 
เป็นหมู่บ้านชาวประมงสูงสุดในบรรดาทั ง 5 หมู่บ้าน 
เป็นท่ีตั งของปราสาทโดเรีย (Doria Castle) ซึ่งถูก
สร้างขึ นเพื่อไว้สังเกตการณ์เหล่าโจรสลัดท่ีจะเข้ามา
โจมตีหมู่บ้าน ว่ากันว่าท่ีนี่เป็นจุดชมวิวท่ีสวยที่สุด  

3. หมู่บ้านคอร์นี เลีย  (Corniglia) เป็นหมู่บ้ านท่ี
แตกต่างจากท่ีอื่นๆ ท่ีนี่เคยเป็นส่วนหนึ่งของเวอร์
นาสซา เป็นหมู่บ้านริมผาท่ีถูกล้อมรอบด้วยไร่องุ่น 
ท่ีนี่ค่อนข้างเงียบสงบ ผู้คนเป็นมิตร และรู้จักกัน
แทบทั งหมู่บ้าน โดยมีของขึ นช่ือคือเจลาโด หรือ 
ไอศครีมท่ีท้าจากน ้าผึ งธรรมชาติ หรือท่ีครท่ีนี่เรียก
กันว่า Miele de Coriglia  

4. หมู่บ้านมานาโรลา (Manarola) เป็นหมู่บ้านท่ี
เหมาะท่ีสุด หากจะดูสถาปัตยกรรมในแบบซิงเคว 

เทอร์เร่ หมู่บ้านนี อยู่กันหนาแน่น มีสีสันร้อนแรงจัด
จ้านท่ีสุดในบรรดา 5 หมู่บ้าน ร้านอาหารและ
โรงแรมเล็กๆ ค่อนข้างมาก ส้าหรับหมู่บ้านนี แนะน้า
ว่าให้ลองหาไวน์ท้องถิ่นอย่างไวน์ซิอัคเชตราต้า 
(Sciacchetrà) มาลองด่ืมเพราะเป็นไวน์ท่ีขึ นช่ือมา
ตั งแต่สมัยโบราณ  

5. หมู่บ้านริโอมาจจอเร (Riomaggiore) ซึ่งถือเป็น
หมู่บ้านหน้าด่านหากเดินทางมาจากเมืองฟลอเรนซ์ 
อยู่ทางใต้สุด เป็นชุมชนท่ีค่อนข้างเงียบสงบ จน
แทบจะเรียกได้ว่าเป็นหมู่บ้านทางผ่านเสียมากกว่า 
ซึ่ง 
เป็นข้อดีส้าหรับนักท่องเท่ียวท่ีชอบความสงบและ
ต้องการมาพักผ่อนอย่างแท้จริง 

*การเดินทางเท่ียวชม ทั ง 5 หมู่บ้าน ในเมืองซิงเคว 
เทอร์เร่ ขึ นอยู่กับเวลา อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตาม
ความเหมาะสม หากไม่ได้ชมหมู่บ้านใด หมู่บ้านหนึ่ง 



 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่า
ส่วนใด ส่วนหนึ่ ง ไ ด้ทุกกรณี เพราะเป็นการช้าระ
ล่วงหน้าแล้วทั งหมด โดยรถไฟ (เหมาจ่าย) ใช้เวลาใน
การเดินทางจากแต่ละหมู่บ้าน ไปถึงอีกหมู่บ้าน ใน 5 

หมู่บ้าน ประมาณ 15-20 นาที ต่อหมู่บ้าน* 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษอาหาร
ทะเล 
 น้าท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า (Pisa) (ใช้เวลาในการ

เดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) เป็นเมืองเล็กๆอยู่ในแคว้น
ตอสคานา ฝ่ังแม่น ้าอาร์โน อยู่ทางตะวันตกของเมือง
ฟลอเรนซ์ (ฟีเรนเซ) และทางตะวันตกเฉียงเหนือของ
เมืองเซียนา ด้านตะวันตกของเมืองติดกับทะเลเมดิเตอร์
เรเนียน แม้ว่าจะ 
เป็นเมืองเล็กๆ แต่ก็เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จัก
ของนักท่องเท่ียว เพราะเป็นท่ีตั งของสถาปัตยกรรมอัน
สวยงามท่ีมีช่ือเสียงไปท่ัวโลก  
น้าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเปียซซา เดล ดุโอโม (Piazza 
Dei Miracoli) หรือ จัตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี (Compo 
Dei Miracoli) ท่ีประกอบด้วยกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรม
แบบโรมาเนสก์ ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก
โดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยุเนสโก เม่ือปี ค.ศ.
1987 โดยเริ่มจาก ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก กับ หอพิธีเจิม
น ้ ามนต์ (Baptistry of St. John) ใหญ่ ท่ี สุดในอิตาลี 

ถ่ายรูปเป็น ท่ีระลึกกับ มหาวิหารแห่งเมืองปิ ซ่า 
(Duomo de Pisa) อันยิ่งใหญ่งดงามและถ่ายรูปเป็นท่ี
ระลึก กับ หอเอนแห่งเมืองปิซ่า (Leaning Tower of 
Pisa)  

 
อัน เ ล่ือง ช่ือ สัญ ลักษณ์แห่ ง เมื อ งปิ ซ่ า  1 ใน  7 ส่ิ ง
มหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง เริ่มสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1173 
ใช้เวลาสร้างประมาณ 177 ปี แต่ระหว่างการก่อสร้าง
ต้องหยุดชะงักลงไปเมื่อสร้างไปได้ถึงชั น 3 ก็เกิดการ
ยุบตัวของฐานขึ นมา และต่อมาก็มีการสร้างหอต่อเติม
ขึ นอีกจนแล้วเสร็จ โดยท่ีหอเอนปิซ่านี  กาลิเลโอ บิดา
แห่งวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นชาวอิตาเล่ียนได้ใช้เป็นสถานท่ี
ทดลองทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกท่ีว่า ส่ิงของสองชิ น 
น ้าหนักไม่เท่ากัน ถ้าปล่อยส่ิงของทั งสองชิ นจากท่ีสูง
พร้อมกัน ก็จะตกถึงพื นพร้อมกัน 
*ยังไม่รวมค่าบัตรเข้าชมภายในมหาวิหาร และ ทาวเวอร์ 
(หอเอนแห่งเมืองปิซ่า) ค่าบัตรเข้าชม เริ่มต้น ท่านละ 
ประมาณ 20 ยูโร (EUR) หรือ ค้านวน เป็นเงินไทย ท่าน
ละ ประมาณ 800 บาท (THB) ขึ นอยู่กับประเภทของ
บัตร โดยทั งนี  คณะทัวร์จ้าเป็นต้องด้าเนินไปตามระบุ
ทั งหมด* 

เย็น บริการอาหารค้่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 



 

ท่ีพัก AC Hotel Pisa by Marriott ร ะ ดั บ  4  ด า ว  ห รื อ

เทียบเท่า  
 
Day4 เมืองฟลอเรนซ์ – เมืองเซียนา่ 
 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองฟลอเรนซ์ (Florence) (ใช้เวลา
ในการเดินทางประมาณ 1.30 ช่ัวโมง) เมืองที่ได้รับกา
ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาติ 
หรือ ยูเนสโก เม่ือปี 1982 น้าท่านเดินทางสู่ มหาวิหาร
ซานตามาเรีย เดล ฟิโอเร  

(Santa Maria Dell Fiore) ชมความยิ่ ง ใหญ่ ท่ีใหญ่
เป็นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรม
ท่ีใช้หินอ่อนหลายสี 
ตกแต่งผสมผสานกันได้อย่างงดงาม และเดินทางต่อสู่ 

จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย(Piazza Della Signoria) ซึ่ง
รายล้อมไป 
ด้วยรูปปั้นอันวิจิตรสวยงาม อาทิเช่น รูปปั้นเทพเจ้า
เนปจูน  (Fountain of Neptune) วีรบุรุษเปอรร์ซิอุ
สถือหัวเมดูซ่า (Persues with the Head of Medusa) 
รูปป้ันเดวิด ผลงานท่ีมีช่ือเสียงของ ไมเคิล แองเจโล่  
น้าท่านเดินทางสู่ สะพานเวคดิโอ(Vecchio) สะพาน
เก่าแก่ท่ีมีร้านขายทองและอัญมณีอยู่ทั งสองข้างสะพาน 
อิสระให้ท่านเลือกชมบรรยากาศและเลือกชมสินค้า 
หรือ ของท่ีระลึกต่างๆ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
น้าท่านเดินทางสู่ เซียน่า (Siena) (ใช้เวลาในการ
เดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) ใจกลางเมืองเก่าของ
เมืองเซียน่าถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดย ยูเนสโก 
เม่ือปี ค.ศ. 1995 
 
 
 



 

 น้าท่านเยี่ยมชมความสวยงามใจกลางเมืองเก่าของเซีย
น่า จัตุรัสกัมโป (Pizza del Campo) หอระฆังมังกีอา
(Torre del Mangia) พ า ลั ช โ ซ พุ บ บ ลิ โ ค  (Palazzo 
Pubblico) มหาวิหารเซียน่า (Duomo  de Siena) 

เย็น บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถ่ิน  
พิเศษไวน์แดง 1 แก้ว 

ท่ีพัก Hotel Executive Siena ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
 

 
Day5 โรม – โรมันฟอรัม – สนามกีฬาโคลอสเซียม  

นครวาติกัน  –  น้่าพุเทรวี – ช้อปปิ้งย่านบันไดสเปน  
 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองโรม (Rome) (ใช้เวลาในการ
เดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ี
ใหญ่ท่ีสุดของแคว้นลัดซีโย ประเทศอิตาลี ตั งอยู่ทาง
ตอนกลางของประเทศ  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ อาหาร
ไทย 

น้าท่านเดินทางสู่ นครวาติกัน (Vatican) เป็นนครท่ีมี
ขนาดเล็กท่ีสุดในโลก มีพื นท่ีและประชากรน้อยท่ีสุด 
เป็นท่ีประทับของพระสันตะปาปา ซึ่งเป็นประมุขสูงสุด
แห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิก น้าท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
กับ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St. Peter’s Basilica) 
ด้านในมีประติมากรรมอันลือช่ือปิเอต้า (Pieta) ของมิเค
ลันเจโลและมี  แท่นบูชาบั ลแดคคิโน (St. Peter's 
Baldachin) เป็นซุ้มส้าริดท่ีสร้างโดยจานโลเรนโซ  

แบร์นินี ซึ่งสร้างตรงบริเวณท่ีเช่ือกันว่าเป็นท่ีฝังพระศพ
ของนักบุญปีเตอร์  
*บางกรณีมีงานส้าคัญทางศาสนา หรือ พิธีการส้าคัญ
ต่างๆ อาจไม่สามารถเข้าใกล้ตัวมหาวิหารได้ ซึ่งทาง
บริษัทไม่สามารถทราบล่วงหน้าได้ เพราะอาจมการจัด
งานขึ นตามความเหมาะสมและก้าหนดการไม่แน่นอน 
แต่ทางบริษัทจะพยายามน้าท่านชมตัวมหาวิหารให้มาก
ท่ีสุด*  
 
 



 

 
น้าท่านเดินทางสู่ กลุ่มโรมันฟอรัม (Roman Forum)  
อดีตศูนย์กลางทางด้านการเมือง ศาสนา และเศรษฐกิจ
ของ 
อาณาจักรโรมันท่ีสะท้อนเห็นความเจริญรุ่งเรืองของ
อารยธรรมโรมันในช่วง 2,000 ปีท่ีผ่านมา  
ชมความยิ่งใหญ่ในอดีตและเก็บภาพสวยงามบริเวณรอบ
นอกของ สนามกีฬาโคลอสเซียม (Colosseum) 1 ใน 
7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ อดีตสนามการ
ประลองการต่อสู้ท่ียิ่งใหญ่ของชาวโรมันท่ีสามารถจุผู้ชม
ได้ถึง 50,000 คน 
น้าท่าน ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก กับ น้่าพุเทรวี (Trevi 
Fountain) เป็นน ้าพี่มีความสูง 25.9 เมตร (85 ฟุต) 
และกว้าง 19.8 เมตร (65 ฟุต) และน ้าพุประติมากรรม
ของเทพนิยายกรีกแบบบารอค ท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองโรม 
ท่ีนักท่องเท่ียวสามารถโยนเหรียญ เพื่อขอให้ได้เดินทาง
กลับมาท่ีเมืองโรมอีกครั ง มีต้านานเล่าว่า หากหันหลัง
แล้วโยนเหรียญลงน ้าพุเทรวี แล้วอธิษฐานให้ได้กลับมา
เมืองโรมอีกครั ง ก็จะสมหวัง เดินทางสู่ บันไดสเปน 
(The Spanish Step) ซึ่งเป็นแหล่งแฟช่ันชั นน้าสุดหรู 
ไ ม่ ว่ าจะ เป็น  Brandname ดั งๆมากมาย  รวมถึ ง
ร้านอาหาร ร้านขนม ร้าน กาแฟ ร้านไอศครีม มากมาย
ให้เลือกชม 

ค้่า บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถ่ิน  
พิเศษร้านมิชลินไกด์ 

ท่ีพัก Hotel Novotel Roma Est ระดับ 4 ดาว หรือ
เทียบเท่า 
 
 
Day6 สนามบินเลโอนาร์โด ดา วินชี ฟิอูมิชิโน โรม  

สนามบินอาบูดาบี 
 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น้าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเลโอนาร์โดดาวิน
ชี ฟิอูมิชิโน เมืองโรม ประเทศอิตาลี เพื่อให้ท่านมีเวลา
ในการท้าคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการ
เลือกซื อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษี หรือ ร้านอาหาร 

10.50 น้าท่านเดินทางสู่ สนามบินอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส์ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เท่ียวบินท่ี 
EY 086  

18.55 เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
เพื่อรอเปล่ียนเครื่องกลับสู่กรุงเทพฯ 

21.45 น้าท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน 
ETIHAD AIRWAYS เท่ียวบินท่ี EY 402 

 



 

Day7 สนามบินอาบูดาบี – สนามบินสุวรรณภูมิ 
 

20 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิ

ภาพ ...  

อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 
ราคาทัวร์ไม่รวม 

ต๋ัวเคร่ืองบิน 
ราคา 

ห้องพักเด่ียว 

11 – 17 เมษายน 2565 119,999 105,999 9,900 

16 – 22 พฤษภาคม 2565 109,999 91,999 8,900 

 
อัตราค่าบริการส้าหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 20 ,000 บาท 

อัตรานี  รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท 
ราคาทัวร์ข้างต้นรวมค่าวีซ่าเชงเก้น ราคาประมาณ 4,000 บาท (ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามค่าเงินในแต่ละวัน) 

โดยจะมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ อ้านวยความสะดวกในการยื่น และใหค้้าแนะน้าแก่ท่าน 
 

ส้าคัญโปรดอ่าน 
1. กรุณาท้าการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมช้าระเงินมัดจ้า ท่านละ 50,000 บาท/ท่าน และช้าระส่วนท่ีเหลือ 

21 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องช้าระค่าทัวร์เต็มจ้านวน 100% เท่านั น 
2. อัตราค่าบริการนี  จ้าเป็นต้องมีผู้เดินทาง จ้านวน 15 ท่าน ขึ นไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึงตามจ้านวนท่ีก้าหนด ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง 
ตามความต้องการ) 

3. ท่านท่ีต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ต๋ัวเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกครั งก่อนท้าการออกบัตร
โดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะน้าจากเจ้าหน้าท่ี
เป็นเพียงการแนะน้าเท่านั น 

4. นักท่องเท่ียวที่ต้องการเดินทางโปรแกรมข้างต้นควรท้าการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวีซ่าหมู่คณะก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 60 วัน หากระยะเวลาน้อยกว่าท่ีระบุไว้ข้างต้น ขอสงวนสิทธิ์ในการขอวีซ่าประเภทอื่นซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 
หรือมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน 

  



 

  



 

  



 

  



 



 

  



 

 



 

 
  
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


